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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ανεξέλεγκτη έξαρση του φαινόμενου της φοροδιαφυγής, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης 

οικονομικής ύφεσης, όπως αυτή που διανύει η χώρα μας, δημιουργεί τεράστια προβλήματα 

στη συνοχή της κοινωνίας και στην απονομή της δικαιοσύνης. 

Το Υπουργείο Οικονομικών, και συγκεκριμένα η φορολογική διοίκηση, έχει 

επιφορτιστεί το ρόλο της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, ως προς το σκέλος της 

είσπραξης των δημοσίων εσόδων: «Αποστολή της Ελληνικής φορολογικής διοίκησης είναι να 

εισπράττει το ακριβές ποσό των προβλεπόμενων από τη φορολογική νομοθεσία εσόδων, με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος για το φορολογούμενο και το δημόσιο, χρησιμοποιώντας σύγχρονη 

τεχνολογία, και με τρόπο που να διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ακεραιότητα, 

την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη του συστήματος». 

Η ασυνέπεια και η ανειλικρίνεια στις σχέσεις του κράτους με τους πολίτες 

δημιούργησε φορολογούμενους χωρίς φορολογική συνείδηση και ένα κρατικό μηχανισμό που 

δεν μπορεί να πείσει ότι λειτουργεί με διαφάνεια και αξιοκρατία σε συγκεκριμένο θεσμικό 

πλαίσιο, που να αξιοποιεί τα έσοδα προς την κατεύθυνση της ορθής κοινωνικής οργάνωσης 

και των αναγκαίων υποδομών με τρόπο δίκαιο και αποτελεσματικό. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να καταδείξει το μείζον ζήτημα της 

φοροδιαφυγής σε σχέση με την παραοικονομία και τη διαφθορά και ειδικότερα τη 

φοροδιαφυγή που συντελείται με τη μέθοδο της χρήσης εικονικών και πλαστών φορολογικών 

στοιχείων. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η αυστηροποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και η σκλήρυνση της διοικητικής και 

ποινικής καταστολής οδήγησε στον περιορισμό της φορολογικής δικαιοσύνης, με μέτρα που 

δοκιμάζουν τα όρια της αρχής του κράτους δικαίου. Τα έκτακτου χαρακτήρα φορολογικά 

βάρη, δυστυχώς δεν οδήγησαν σε σύλληψη της πραγματικής φοροδιαφυγής. 

Ως βασική αιτία της αποτυχίας της φορολογικής διοίκησης να πατάξει τη 

φοροδιαφυγή, θεωρείται μεταξύ άλλων η ίδια ασθενής φορολογική διοίκηση που εξελίχθηκε 

σε «βιομηχανία παραγωγής» νόμων και ερμηνευτικών εγκυκλίων επιτείνοντας την 

γραφειοκρατία, την πολυπλοκότητα και την ασάφεια και δημιουργώντας ένα θολό τοπίο στην 

εφαρμογή των φορολογικών νόμων. 

Οι φοροελεγκτικοί μηχανισμοί που διαθέτει η φορολογική διοίκηση, 

«αναδιοργανώνονται» συνεχώς στα χαρτιά, ενώ συνεχίζουν να λειτουργούν 

κατακερματισμένες σε επιμέρους ελεγκτικές υπηρεσίες, επικαλυπτόμενες, ασυντόνιστες, με 

απαρχαιωμένες μεθόδους, χωρίς δυνατότητα συγκέντρωσης οικονομικών πληροφοριών, 

αξιοποίησης, ταξινόμησης και δημιουργίας αξιόπιστου φορολογικού προφίλ των πολιτών 

φορολογουμένων και των επιχειρήσεων, με αδυναμία διασταύρωσης οικονομικών 

συναλλαγών σε πρώτο χρόνο, «πνιγμένοι» μέσα σε πολύπλοκους, αλληλοαναιρούμενους 

νόμους και εγκυκλίους. Ψηφίζονται νόμοι και εκ των υστέρων αναζητούνται τρόποι 

εφαρμογής τους, μέσω Υπουργικών αποφάσεων. 

Στα παραπάνω, θα πρέπει να τονίσουμε και την μη ύπαρξη της απαιτούμενης 

πολιτικής βούλησης για την πάταξη του φαινομένου της φοροδιαφυγής διαχρονικά, με τελικό 

αποτέλεσμα η παραοικονομία, η διαφθορά, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή να 

τροφοδοτούν σε μεγάλο βαθμό νέα φοροδιαφυγή με τη χρήση εικονικών φορολογικών 

στοιχείων στις περιπτώσεις που επιχειρείται η «τακτοποίηση» του παράνομου εσόδου ή 

δαπάνης με έκδοση ή λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου. 

Η διπλωματική αυτή εργασία θα επιχειρήσει την λεπτομερειακή διερεύνηση του 

θέματος της φοροδιαφυγής με τη χρήση πλαστών, εικονικών και νοθευμένων φορολογικών 

στοιχείων. Για το σκοπό αυτό διαρθρώνεται σε τέσσερα βασικά κεφάλαια: 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι όροι της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής και 

της διαφθοράς. Το κεφάλαιο αυτό καταλήγει στη σχέση που παρατηρείται μεταξύ των τριών 

αυτών εννοιών. 

Στη συνέχεια η εργασία εισέρχεται στο βασικό της ζήτημα, αυτό της φοροδιαφυγής με 

την χρήση εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων και την έκταση που έλαβε το 

φαινόμενο στη χώρα μας σύμφωνα με ετήσιες εκθέσεις ελεγκτικών υπηρεσιών της 

φορολογικής διοίκησης. Μέσα από την εκτενή παρουσίαση της βιβλιογραφίας, αλλά κυρίως 

της νομολογίας ισχύουσας και προϊσχύουσας επιχειρείται η διαφώτιση όλων των σημείων του 

σύνθετου αυτού προβλήματος. 

Στο τρίτο κεφάλαιο μελετούνται τα νομοθετικά μέτρα για την πάταξη της 

φοροδιαφυγής γενικά και ειδικότερα με τη χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Εδώ 

γίνεται διαχωρισμός στις προληπτικού χαρακτήρα φορολογικές διατάξεις με τις 

κατασταλτικές διατάξεις. 

Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στους φορολογικούς ελέγχους. Μετά την 

παρουσίαση των ειδών των φορολογικών ελέγχων γίνεται εκτενής αναφορά στους 

ελεγκτικούς και διωκτικούς φορολογικούς μηχανισμούς. 

Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων και των προτάσεων 

για εξομάλυνση του προβλήματος, από την σκοπιά που συγγραφέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Εισαγωγή 

Η οργανωμένη κοινωνία βάζει θεσμικούς φραγμούς στην οικονομική συμπεριφορά του 

ατόμου, το οποίο από τη φύση του έχει την τάση για απόκτηση μεγαλύτερης οικονομικής 

ευημερίας, όμως αδυνατεί να το πείσει ότι τα φορολογικά έσοδα αξιοποιούνται κατά τρόπο 

δίκαιο και αποτελεσματικό. Αυτό οδηγεί σε σκλήρυνση των μέτρων καταστολής της 

φοροδιαφυγής με αύξηση των εσόδων που βεβαιώνονται χωρίς όμως να εισπράττονται και 

δυστυχώς σε αύξηση της φορολογικής παραβατικότητας. 

Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα επιτείνει η ασάφεια των σχετικών 

εννοιών, η εκτεταμένη διαφθορά, το απαρχαιωμένο γραφειοκρατικό φοροελεγκτικό σύστημα, 

καθώς και οι συνεχείς νομοθετικές μεταβολές που καθιστούν την εφαρμογή της φορολογικής 

νομοθεσίας έργο σύνθετο και δυσχερές, τόσο για το φορολογούμενο πολίτη όσο και για τη 

φορολογική διοίκηση του κράτους.  

Η φορολογική παραβατικότητα ευνοείται από έναν αποδομημένο διοικητικό 

μηχανισμό και η αντίδραση του κράτους, προκειμένου να καλύψει τις απώλειες φορολογικών 

εσόδων, είναι η ένταση των μέτρων της ποινικής καταστολής. Ουσιαστικά το έλλειμμα της 

φορολογικής διοίκησης εξισορροπείται από ένα αυστηρό μηχανισμό απονομής ποινικής 

δικαιοσύνης που λειτουργεί τιμωρητικά και όχι με σκοπό την ουσιαστική απονομή της 

δικαιοσύνης.  

Όμως, οι ποινές και ειδικότερα οι ποινικές κυρώσεις δεν αποτελούν ικανοποιητικό 

μέσο φορολογικής διαπαιδαγώγησης, αφού η αποστολή των δικαστηρίων δεν είναι και δεν 

μπορεί να είναι η αναπλήρωση του ελλείμματος της φορολογικής διοίκησης
1
. 

1.1 Παραοικονομία 

Παραοικονομία ή μαύρη άδηλη οικονομία (Black Economy) είναι η οικονομική 

δραστηριότητα που ασκείται παράλληλα προς την επίσημη (φανερή) οικονομία δηλ. 

παράνομα και λαθραία. Παρατηρείται τόσο σε εμπορικές δραστηριότητες (π.χ. παράνομη 

διακίνηση πετρελαίου, ναρκωτικών κ.λπ.) όσο και σε ελευθέρια επαγγέλματα (π.χ. παράνομη 

άσκηση ιατρικού ή άλλου επαγγέλματος).  

Συνήθως, ως παραοικονομία ή υπόγεια οικονομία χαρακτηρίζεται η οικονομική 

δραστηριότητα που δεν καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασμούς και στις υπόλοιπες 

επίσημες στατιστικές.  

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα στα πλαίσια της εκάστοτε κοινωνίας χαρακτηρίζεται 

από δυο όψεις: την ορατή και τη μη ορατή. Κατ’ αντιστοιχία, θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι η οικονομική δραστηριότητα στο σύνολό της αποτελείται από δυο όψεις την 

επίσημη (καταγραφόμενη οικονομία) και την “κρυφή” πλευρά, τη λεγόμενη παραοικονομία. 

Σύμφωνα με αρκετούς οικονομολόγους η παραοικονομία, υπό ευρεία έννοια, αποτελείται 

από: 

                                                 
1
 Δημήτραινας, Εγκλήματα φοροδιαφυγής, έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη 2011 σελ 5. 
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i) Εισόδημα που αποκτάται νόμιμα, αλλά δεν δηλώνεται στον έφορο. Αυτό 

περιλαμβάνει εισόδημα που αποκτάται από μια δεύτερη (εκτός από την κανονική) εργασία. 

Επίσης η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το εισόδημα ατόμων που παίρνουν επιδόματα 

ανεργίας, ενώ στην πραγματικότητα κάπου εργάζονται παράνομα και το εξ εργασίας 

εισόδημα δε δηλώνεται. 

ii) Εισόδημα από παράνομες δραστηριότητες όπως πορνεία, διακίνηση ναρκωτικών, 

αρχαιοκαπηλία, ιεροσυλία.  

iii) Ατομικό εισόδημα ή δηλωμένες δαπάνες που στην πραγματικότητα είναι εισόδημα 

ή δαπάνες μιας επιχείρησης όπου εργάζεται ο δράστης της παραοικονομίας. 

Και οι τρεις κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων λαμβάνουν χώρα σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο π.χ. οικονομικό έτος.  

Η κυριότερη ένδειξη του φαινομένου της παραοικονομίας είναι η εμφάνιση 

καταναλωτικών δαπανών υπερβολικά υψηλών σε σχέση με τα επίσημα καταγραφόμενα 

εισοδήματα. 

Στην περίπτωση της Ελλάδος, το μέγεθος της παραοικονομίας έχει εκτιμηθεί σε 30% 

του ΑΕΠ κατά μέσο όρο, τόσο διαχρονικά όσο και μεταξύ διαφορετικών μελετών. Σε 

σύγκριση με άλλες προηγμένες οικονομίες του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα εκτιμάται ότι παρουσιάζει 

τα τελευταία χρόνια ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παραοικονομίας επί του ΑΕΠ, γεγονός 

που πιθανώς εντείνει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής (βλ. διάγραμμα 1).
2
 Μέρος του 

προβλήματος είναι η αδήλωτη εργασία, το μέγεθος της οποίας εκτιμάται ιδιαίτερα υψηλό 

στην Ελλάδα, σε περίπου 25% του συνολικού αριθμού των (ελεγχθέντων) εργαζομένων,
3
 και 

οφείλεται εν μέρει στην πρακτική αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου 

να μη δηλωθεί η εργασία, προκειμένου να αποφευχθεί και από τις δύο πλευρές η καταβολή 

των υψηλών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Βλ. Schneider F., Buehn A. and C.E. Montenegro (2010) και τους επικαιροποιημένους πίνακες για την περίοδο 

1989-2009, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο δικτυακό τόπο http://www.econ.jku.at/ members/Schneider/files/ 

publications/ShadowEconomy21OECD_2009.pdf. 
3
 Βλ. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Δελτίο Τύπου (Ιανουάριος 2011) “Στατιστικά δράσης Σ.ΕΠ.Ε. – Ε.ΥΠ.Ε.Α. 

για την αδήλωτη εργασία το έτος 2010” και έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, 2009) 

για έμμεσες μεθόδους μέτρησης της αδήλωτης εργασίας. 

http://www.econ.jku.at/
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 Διάγραμμα 1 

 

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του κ. Σνάιντερ, η παραοικονομία το 2011 στην 

Ελλάδα ανήλθε σε 60 δισ. ευρώ, από τα οποία περίπου τα 20 δισ. υπολογίζονται στο επίσημο 

ΑΕΠ, γιατί προέρχονται από νόμιμες εν μέρει δραστηριότητες, ενώ με κατάλληλα μέτρα θα 

μπορούσε να περιορισθεί σε 20 δις το χρόνο. Οριακή μείωση παρουσίασε η παραοικονομία 

στην Ελλάδα, καθώς περιορίστηκε στο 24% του ΑΕΠ από 25,8% πέρυσι και 25,4% το 2010 

με την αξία της να φθάνει σε 60 δισ. ευρώ, σε αντίθεση με τη διαφθορά ύψους 27,2 δισ. ευρώ 

που εκτοξεύτηκε στην 80ή θέση το 2011 από 44η που κατείχε το 2002 μεταξύ 182 χωρών.
4
  

Όμοια και η σχετική έκθεση της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία η παραοικονομία 

το 2011 στην Ελλάδα, είναι πάνω από 52 δις. Ταυτόχρονα, από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη σε ό,τι 

αφορά την πραγματική συγκέντρωση εσόδων από ΦΠΑ.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 www.taxheaven.gr «Στα 60 δισ. ευρώ η παραοικονομία στα 27,2 δισ. ευρώ η διαφθορά» May 21, 2012, Πηγή 

«Κέρδος».  
5
 www.taxheaven.gr. «Ξεπέρασε τα 52 δισ. η παραοικονομία. Στην 9η θέση των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. η 

Ελλάδα το 2011 

 

http://www.taxheaven.gr/
http://www.taxheaven.gr/
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Αποσπάσματα Εκθέσεων Οικονομικών Φορέων για την Ελλάδα
6
 

ΟΟΣΑ Στην τελευταία έκθεσή του για την Ελλάδα (Ιούλιος 2009) αναφέρει ότι το μέγεθος 

παραοικονομίας εκτιμάται μεταξύ 25% και 37% του ΑΕΠ. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε 

δικά του στοιχεία, αλλά και σε μελέτες ξένων και ελλήνων μελετητών (Δανόπουλος, Κάτσιος, 

Τάτσος, Φλεβοτόμου, Ματσαγκάνης κ.α.). Στην παραπάνω έκθεση αναφέρεται επίσης ότι, 

σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις (Schneider 2009), το ποσοστό της παραοικονομίας στην 

Ελλάδα σήμερα είναι στο 25% του ΑΕΠ, από 29% που ήταν στις αρχές της δεκαετίας. Η εν 

λόγω έκθεση του ΟΟΣΑ κάνει αναφορά και σε εκτίμηση των Φλεβοτόμου και Ματσαγκάνη 

(2007), σύμφωνα με την οποία ποσοστό 10% του εισοδήματος δεν δηλώνεται με αποτέλεσμα 

τα φορολογικά έσοδα να είναι μειωμένα κατά 26%. 

ΔΝΤ Σε ειδική έκθεσή του με τίτλο Hiding in the Shadows (2002) αναφέρει ότι το ποσοστό 

παραοικονομίας στην Ελλάδα την περίοδο 1999 – 2001 ήταν 30% του ΑΕΠ. 

ΙΟΒΕ Σε σχετική μελέτη (Τάτσος, «Παραοικονομία και Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», 2001) 

υπολογίζεται το μέγεθος της παραοικονομίας το 1997 στο 36,7% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία που περιγράφεται στη συγκεκριμένη μελέτη, το ύψος των μη καταβαλλόμενων 

φόρων που αντιστοιχούν σε αυτό το μέγεθος της παραοικονομίας υπολογίζεται στο 14,6% 

του ΑΕΠ. 

ΚΕΠΕ Σε μελέτη με τίτλο «Παραοικονομία και φοροδιαφυγή: Μετρήσεις και οικονομικές 

επιπτώσεις» (Κανελλόπουλος, Κουσουλάκος, Ράπανος – 1995), συγκρίνοντας τη φορολογική 

βάση (ύψος και διάρθρωση της εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης, όπως προκύπτει από την 

Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών και τους Εθνικούς Λογαριασμούς) με τα αντίστοιχα 

έσοδα από ΦΠΑ, έκανε εκτίμηση της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ για το 1988, για το σύνολο 

των κλάδων στο 38% των πραγματικών φορολογικών εσόδων του αντίστοιχου έτους, ενώ 

διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές ως προς τη φοροδιαφυγή μεταξύ των κλάδων. 

ΤτΕ Στην τελευταία της Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική (Οκτώβριος 2009) 

κάνει αναφορά στις μελέτες του ΙΟΒΕ (Τάτσος 2001) και του ΚΕΠΕ (Κανελλόπουλος, 

Κουσουλάκος, Ράπανος – 1995). Επιπλέον, στην έκθεσή της η ΤτΕ σημειώνει ότι, σύμφωνα 

με ενδείξεις από την πορεία των εσόδων, η φοροδιαφυγή σημείωσε μεγάλη έξαρση τους 

τελευταίους δέκα περίπου μήνες, παρά τα μέτρα που είχαν θεσπιστεί για τον περιορισμό της 

τον Αύγουστο του 2007 και στις αρχές του 2008. 

Ε.Ε. Μελέτη για την περίοδο 2000-2006 εκτιμά ότι το ελληνικό κράτος δεν εισέπραξε το 30% του 

ποσού του Φ.Π.Α. που έπρεπε να μπει στο ταμείο του. Μόνο για το 2006 η φοροδιαφυγή από 

το Φ.Π.Α. εκτιμάται στα 6,5 δις €. 

Η παραοικονομία πολλές φορές ασκεί σημαντικές επιδράσεις στην επίσημη 

οικονομία, κυρίως αρνητικές, όμως αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι έχει και 

ευεργετικές επιπτώσεις στην οικονομία. Οι αρνητικές συνέπειες αφορούν κυρίως τα 

ακόλουθα:  

 Την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων. 

 Την πολιτική κατανομής του εισοδήματος. 

 Την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής. 

 Την αποτελεσματικότητα της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής. 

 Την εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής της απασχόλησης. 

 Την εφαρμογή αποτελεσματικής κλαδικής πολιτικής. 

Οι θετικές συνέπειες της παραοικονομίας σχετίζονται κυρίως με το γεγονός ότι η 

παραοικονομία απασχολεί εργατικό δυναμικό, δημιουργεί πρόσθετη οικονομική ευημερία, 

                                                 
6
 Βλ. http://www.taxheaven.gr «ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013», Απρίλιος 2011. 

http://www.taxheaven.gr/default/widgets/keywordresults/tag/24
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ενισχύει την ανταγωνιστικότητα λόγω μείωσης του κόστους εργασίας και του φορολογικού 

βάρους, διευκολύνει την αποκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας. 

Η παραοικονομία αποτελεί κατά βάση οικονομική δραστηριότητα επομένως 

επηρεάζεται από τους ίδιους παράγοντες με την οικονομία. Υπάρχουν όμως και μια σειρά 

από μη οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το φαινόμενο της παραοικονομίας. Οι 

σημαντικότεροι παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Το επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης. 

 Ο βαθμός αποδοχής της κρατικής εξουσίας. 

 Το επίπεδο ανεργίας. 

 Θεσμικοί περιορισμοί ή έλεγχοι. 

 Το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης. 

 Η δυνατότητα του κράτους για τον εντοπισμό και περιορισμό της παραοικονομίας. 

 Το επίπεδο ανάπτυξης. 

 Διαρθρωτικοί παράγοντες. 

1.2 Φοροδιαφυγή 

1.2.1 Έννοια και έκταση φοροδιαφυγής  

Η φοροδιαφυγή είναι η με οποιοδήποτε τρόπο παράνομη απόκρυψη φορολογητέας ύλης ενός 

φυσικού ή νομικού προσώπου, με απώτερο στόχο τη μείωση ή την εξάλειψη της φορολογικής 

υποχρέωσης. Έχει εξελιχθεί σε σταθερό φαινόμενο συνεχώς διογκούμενο με αστάθμητες 

συνέπειες στα δημόσια έσοδα, μειώνοντας παράλληλα τις κοινωνικές παροχές και 

δημιουργώντας φορολογική ανισότητα μεταξύ των φορολογουμένων. Οι φοροφυγάδες δρουν 

με ολοένα διαφορετικούς τρόπους, ακολουθώντας την εξέλιξη της οικονομίας, αλλά και τις 

εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις. Παράλληλα, η πολυνομία και η αναποτελεσματική 

διάρθρωση των ελεγκτικών μηχανισμών συμβάλλουν στη φοροδιαφυγή και αποτελούν 

βασικό στόχο της παρέμβασης για την καταπολέμησή της. Η απόκρυψη εισοδήματος τείνει 

να εμφανίζεται υπό τη δικαιολογία της κοινωνικής «αδικίας» απέναντι σε μεγάλους 

φοροφυγάδες ή δικαιούχους φοροαπαλλαγών. Συνεπώς βασικός σκοπός καταπολέμησης της 

φοροδιαφυγής είναι η αύξηση των φορολογικών εσόδων μέσω της δίκαιης κατανομής των 

φορολογικών βαρών και η δημιουργία φορολογικής συνείδησης μεταξύ των 

φορολογουμένων. 

Κυρίως ή πραγματική φοροδιαφυγή πραγματοποιείται όταν ο φορολογούμενος δεν 

καταβάλλει το φόρο παραβαίνοντας σαφώς το νόμο. Κίνητρο στην περίπτωση αυτή είναι ο 

δόλος και εκφράζεται με απάτη σε βάρος του δημοσίου που έχει ως αποτέλεσμα την 

οικονομική ζημία αυτού, ως παράνομη αποστέρηση εσόδου του. Η παράβαση αυτή έχει 

σοβαρές οικονομικές και ποινικές συνέπειες για το δράστη. Η πραγματική φοροδιαφυγή είναι 

φαινόμενο που αποδίδεται σε ανυπαρξία ή χαλαρότητα της φορολογικής συνείδησης των 

πολιτών. 

Αναφορικά με το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, αυτό έχει στο παρελθόν 

εκτιμηθεί σε περίπου 4% του ΑΕΠ.
7
 Πιο πρόσφατη μελέτη αναφορικά με τη φορολογία 

εισοδήματος φυσικών προσώπων εκτιμά ότι το σύνολο των φορολογουμένων δηλώνει 

φορολογητέο εισόδημα μικρότερο κατά τουλάχιστον 10%, οδηγώντας σε 26% λιγότερα 

                                                 
7
 Βλ. Καλυβιανάκης κ.ά. (1993). 
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φορολογικά έσοδα (λόγω της προοδευτικότητας της φορολογίας). Σύμφωνα με την ίδια 

μελέτη, η υψηλότερη φοροδιαφυγή φαίνεται να διαπράττεται από άτομα με κύρια πηγή 

εισοδήματος την αυτοαπασχόληση.
8
 

Ενδείξεις του μεγέθους της φοροδιαφυγής προκύπτουν, επίσης, από την ανάλυση των 

φορολογικών δεδομένων, τα οποία ως επί το πλείστον αφορούν τη φορολογία εισοδήματος 

φυσικών προσώπων. Τα φορολογικά δεδομένα του οικονομικού έτους 2009 δημοσιεύθηκαν 

το Δεκέμβριο του 2010 σε στατιστικό δελτίο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και, εκτός από τη φορολογία εισοδήματος 

φυσικών προσώπων, περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία 

εισοδήματος (κερδών) νομικών προσώπων, το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), τα 

πρόστιμα και τη φορολογία κεφαλαίου (δηλ. φόρους και τέλη κληρονομιών, δωρεών, 

γονικών παροχών κ.λπ. και φόρους στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω φορολογικά δεδομένα, το συνολικό εισόδημα που αποκτήθηκε το 

2008 ανήλθε σε 115,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 98,4 δισ. ευρώ (ή 85%) αφορούσαν 

φορολογούμενο εισόδημα φυσικών προσώπων και τα υπόλοιπα 16,7 δισ. ευρώ (ή 15%) 

φορολογητέα κέρδη νομικών προσώπων (βλ. Διάγραμμα 2). Το δηλωθέν εισόδημα φυσικών 

προσώπων ανήλθε σ 98,1 δισ. ευρώ. Η κατανομή του δηλωθέντος εισοδήματος φυσικών 

προσώπων κατά πηγή προέλευσης δείχνει ότι η συντριπτική πλειονότητα (76%) των 98,1 δισ. 

ευρώ προήλθε από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις. Η συμμετοχή των άλλων πηγών 

εισοδήματος στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα υπολείπετε σημαντικά, με ποσοστά που 

διαμορφώνονται σε 9% για τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, 9% τις οικοδομές, 

4% τα ελεύθερα επαγγέλματα και 2% τις γεωργικές επιχειρήσεις, τις κινητές αξίες και τα 

εισοδήματα από την αλλοδαπή (βλ. Διάγραμμα 3). Η διαπίστωση ότι η μισθωτή εργασία ήταν 

η κύρια πηγή προέλευσης του δηλωθέντος εισοδήματος κατά το οικονομικό έτος 2009 ισχύει 

και σε επίπεδο περιφέρειας και νομού. 

 Διάγραμμα 2     Διάγραμμα 3 

 

                                                 
8
 Βλ. Βασαρδάνη Μ. «Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα: Μία γενική επισκόπηση», Οικονομικό Δελτίο Τράπεζας της 

Ελλάδος τεύχος 35, Ιούνιος 2011 σελ. 15. 
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Το σύνολο των φόρων που αναλογούσε σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για το 

οικονομικό έτος 2009 ήταν 13,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9,1 δισ. ευρώ (ή 69%) 

αφορούσαν φόρο επί του εισοδήματος φυσικών προσώπων και τα υπόλοιπα 4 δισ. ευρώ (ή 

31%) φόρο επί των κερδών νομικών προσώπων (βλ. Διάγραμμα 4).  

Εξετάζοντας το συνολικό φόρο και πιο συγκεκριμένα το φόρο φυσικών προσώπων 

ανά επαγγελματική κατάσταση ή ιδιότητα του υπόχρεου (ή αλλιώς “ανά ομάδα 

επαγγέλματος”, όπως αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο), προκύπτει ότι οι μισθωτοί και 

συνταξιούχοι επωμίστηκαν το 52,59% του συνολικού φορολογικού βάρους (φυσικών και 

νομικών προσώπων), ενώ οι λοιποί φορολογούμενοι μόνο το 16,62%. Μεταξύ των λοιπών 

φορολογουμένων, υπολογίζεται ότι, κατά προσέγγιση, οι ελεύθεροι επαγγελματίες 

επωμίστηκαν το 6,81% του συνολικού φορολογικού βάρους, οι έμποροι-βιομήχανοι-

βιοτέχνες- επιτηδευματίες το 6,32%, οι εισοδηματίες το 2,33% και οι αγρότες το 1,16% (βλ. 

Διάγραμμα 5). Στα νομικά πρόσωπα αναλογούσε το υπόλοιπο 30,79% του συνολικού φόρου, 

ποσοστό μικρότερο κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2008. 

 Διάγραμμα 4      Διάγραμμα 5 

 
Σε πρόσφατη ακαδημαϊκή μελέτη «Φοροδιαφυγή ανά επαγγελματικό κλάδο: Στοιχεία 

από τη χορήγηση πιστώσεων στην Ελλάδα» που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του 

Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, εκτιμά το ύψος της φοροδιαφεύγουσας 

φορολογητέας ύλης, μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σε 28 δις. ευρώ για το 2009. Η 

μελέτη βασίζεται στην ιδέα ότι οι τράπεζες προσαρμόζονται στο οικονομικό περιβάλλον της 

Ελλάδος (και άλλων χωρών με εκτεταμένη φοροδιαφυγή) με το να χορηγούν δάνεια με βάση 

τις εκτιμήσεις τους για το πραγματικό, και όχι το δηλωθέν, εισόδημα των νοικοκυριών. Ως 

απόδειξη της προσαρμογής αυτής σημειώνεται ότι ο μέσος ελεύθερος επαγγελματίας 

εμφανίζεται να δαπανά το 82% του δηλωθέντος εισοδήματός του για την αποπληρωμή 

δανείων (σε μερικούς κλάδους, όπως Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Ιατρικά και 

Δικηγορικά επαγγέλματα το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 100%). Ο γενικός κανόνας για τη 

χορήγηση πιστώσεων είναι ότι οι δόσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του εισοδήματος. 

Η μελέτη εξετάζει ακόμα τις αιτίες που επιτρέπουν τη διατήρηση του φαινομένου και τα 
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κύρια συμπεράσματα είναι: (α) σε κλάδους που η χρήση παραστατικών δεν είναι συνήθης, η 

φοροδιαφυγή είναι πιο εύκολη και υψηλότερη και (β) το πολιτικό σύστημα εμφανίζεται να μη 

διαθέτει την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, λόγω προσωπικών κινήτρων 

που σχετίζονται με τα επαγγέλματα που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο και τις ισχυρές 

επαγγελματικές τους ενώσεις.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι (i) οι εργαζόμενοι σε κλάδους όπου 

δεν απαιτείται καταγραφή της οικονομικής δραστηριότητας είναι ευκολότερο να 

φοροδιαφύγουν και ότι (ii) το πολιτικό σύστημα εμφανίζεται να μη διαθέτει την πολιτική 

βούληση να προβεί σε φορολογική μεταρρύθμιση.
9
 

Σύμφωνα με Έρευνα του Ο.Ε.Ε. και του Τμήματος Στατιστικής του Οικ. Παν. 

Αθηνών του 2010 με θέμα «Μέτρηση της Φορολογικής Συνείδησης» 
10

 διαπιστώθηκε ότι: 

• 8 στους 10 ερωτηθέντες εκτιμούν ότι οι φορολογούμενοι που φοροδιαφεύγουν το 

πραγματοποιούν επειδή «υπάρχει μικρή πιθανότητα εντοπισμού τους» από τις φοροελεγκτικές 

αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

• 1 στους 5 είναι διατεθειμένος να πάρει το ρίσκο της απόκρυψης των εισοδημάτων 

του, έστω και αν γνωρίζει ότι είναι πολύ πιθανό να εντοπισθεί από τις φορολογικές αρχές 

• Σχεδόν 1 στους 2 των ερωτηθέντων πιστεύει ότι «αν θελήσει να αποκρύψει τα 

εισοδήματά του από την εφορία, μπορεί να το πραγματοποιήσει». 

• 1 στους 10 παραδέχεται ότι έχει επιχειρήσει να εξαπατήσει την εφορία αναφορικά με 

τα πραγματικά του εισοδήματα 

• 8 στους 10 θεωρούν ότι είναι ηθική τους υποχρέωση να δηλώνουν τα πραγματικά 

τους εισοδήματα 

• 1 στους 2 πολίτες θεωρούν ότι σε ένα διεφθαρμένο κράτος η φοροδιαφυγή αποτελεί 

μια λογική αντίδραση.  

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι η αδυναμία σύλληψης των φοροφυγάδων και η 

έκταση της διαφθοράς αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τον καθορισμό της φορολογικής 

συμπεριφοράς των πολιτών. 

Το 2008 ο ΣΕΒ δημοσίευσε μελέτη σύμφωνα με την οποία η φοροδιαφυγή στην 

Ελλάδα ανέρχεται στα €30 δις. ετησίως. Στην έρευνα αναφέρεται ότι η αντιμετώπισή της, ή 

έστω η μείωσή της κατά €20 δις. θα μπορούσε να μειώσει τους φόρους που καταβάλλουν 

όλοι οι φορολογούμενοι κατά ποσοστό 30%. Η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρει ότι οι 

μισθωτοί και συνταξιούχοι δηλώνουν ποσοστό 74% του συνολικού εισοδήματος φυσικών 

προσώπων, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες μόλις το 4%. Επίσης, ποσοστό 99,5% των 

μικρών και μεσαίων νομικών προσώπων πληρώνουν κατά μέσο όρο φόρο €6.100. Αντίστοιχα 

συμπεράσματα παρουσιάζει και η έκθεση του ΟΟΣΑ (Ιούλιος 2009), όπου το μέγεθος της 

παραοικονομίας στην Ελλάδα κυμαίνεται σε ποσοστό μεταξύ του 25% και του 37%.
11

 

Επίσης, η αύξηση της φορολογικής παραβατικότητας, αποτέλεσμα της οποίας είναι η 

αύξηση της φοροδιαφυγής, αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον παρακάτω πίνακα όπου 

καταγράφονται για τα έτη από το 2000 έως και το 2011, (με εξαίρεση το 2010) τα στοιχεία 

των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του ΣΔΟΕ – ΥΠΕΕ, στο 

χώρο και τον τόπο πραγματοποίησης των συναλλαγών με βάση τον κλάδο δραστηριότητας 

                                                 
9
 http://greekeconomistsforreform.com/Φοροδιαφυγή ανά επαγγελματικό κλάδο: στοιχεία από τη χορήγηση 

πιστώσεων στην Ελλάδα Posted on August 20, 2012 by M_Tsoutsoura 
10

 Βλ. Έρευνα του Ο.Ε.Ε. και του Τμήματος Στατιστικής του Οικ. Παν. Αθηνών του 2010 με θέμα «Μέτρηση της 

Φορολογικής Συνείδησης» 
11

 Βλ. ΚΕΜΕ ΕΒΕΑ « Η φορολόγηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εν μέσω κρίσης», Μάρτιος 2011 

http://greekeconomistsforreform.com/
http://greekeconomistsforreform.com/EL/uncategorized/tax-evasion-across-industries-soft-credit-evidence-from-greece/
http://greekeconomistsforreform.com/EL/author/m_tsoutsoura/
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και το προϊόν. Σημειώνεται ότι στους ελέγχους αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται οι έλεγχοι 

που διενεργήθηκαν και αφορούν στη διακίνηση, την επεξεργασία κατασχεμένων βιβλίων και 

στοιχείων κ.λπ. 

Αποτελέσματα Έλεγχοι ΣΔΟΕ – ΥΠΕΕ ΕΤΩΝ 2000-2011 

ΕΤΟΣ 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ 

 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

 

ΜΕΣΟ % 

ΠΑΡΑ-

ΒΑΤΙΚΟ-

ΤΗΤΑΣ 

ΜΕΣΟ % 

ΠΑΡΑΒΑ-

ΣΕΩΝ ΑΝΑ 

ΠΑΡΑΒΑΤΗ 

ΜΕΣΟ % 

ΠΑΡΑΒΑ-

ΣΕΩΝ ΑΝΑ 

ΕΛΕΓΧΟ 

2000 110.637 19.756 232.391 17,86 11,76 2,10 

2001 109.888 25.954 444.973 23,62 17,14 4,05 

2002 78.971 24.733 860.558 31,32 34,79 10,90 

2003 69.360 24.839 508.807 35,81 20,48 7,34 

2004 34.196 9.761 314.464 28,54 32,22 9,20 

2005 46.508 19.628 336.518 42,20 17,14 7,24 

2006 60.552 25.840 287.925 42,67 11,14 4,76 

2007 57.899 22.517 1.020.203 38,89 45,31 17,62 

2008 45.095 17.475 512.823 38,75 29,35 11,37 

2009 42.169 17.523 1.450.717 41,55 82,79 34,40 

2011 42.087 23.248 3.128.829 55,24 134,58 74,34 

Πηγή: Ετήσιες εκθέσεις ΥΠΕΕ-ΣΔΟΕ 2000 - 2008 και ετήσιες εκθέσεις Γ.Ε.Δ.Δ. 2009, 2011 

Αυτό που παρατηρείται είναι καταρχήν ότι οι πραγματοποιούμενοι φορολογικοί 

έλεγχοι από την υπηρεσία του ΣΔΟΕ – ΥΠΕΕ βαίνουν διαρκώς μειούμενοι από έτος σε έτος 

αφού το 2000 ανήλθαν σε 110. 637 ελέγχους, ενώ το 2011 μόνο σε 42.087. Παρότι όμως οι 

πραγματοποιούμενοι έλεγχοι μειώνονται, η αποκάλυψη φορολογικών παραβατών αυξάνει 

δραματικά, αφού το μέσο ποσοστό παραβατικότητας από 17,86 που ήταν το 2000, ανήλθε 

στο 55,24 το 2011. Όμοια η κατάσταση και στο μέσο ποσοστό παραβάσεων ανά παραβάτη 

(από 11,76 το 2000 στο 134,58 το 2011) και στο μέσο ποσοστό παραβάσεων ανά έλεγχο (από 

2,10 το 2000 στο 74,34 το 2011). 

Ενδεικτικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντοπίζονται:  

Στις πολυεθνικές επιχειρήσεις παρατηρείται φοροδιαφυγή μέσω της πρακτικής των 

υπερτιμολογήσεων-υποτιμολογήσεων. Ειδικότερα το transfer pricing αποσκοπεί στη 

συρρίκνωση της φορολογικής επιβάρυνσης ενός πολυεθνικού ομίλου μέσω του καθορισμού 

μη πραγματικών τιμών των μεταξύ τους συναλλαγών. Επίσης φοροδιαφυγή εντοπίζεται μέσω 

των διογκούμενων δαπανών (management fees) και των αυξημένων ποσοστών δικαιωμάτων 

(royalties), που τιμολογούνται μεταξύ των εταιριών του ομίλου. 

Στις εξωχώριες εταιρίες (offshore) οι οποίες ιδρύονται με απώτερο σκοπό την απόκρυψη 

εσόδων και κερδών από παράνομες δραστηριότητες (π.χ. ξέπλυμα μαύρου χρήματος, 

λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών κλπ.) και τη μικρότερη δυνατή φορολογική επιβάρυνση και 

κατ’ επέκταση την απαλλαγή φορολογίας από τη χώρα της μόνιμης διαμονής τους. Εκτός του 

φόρου εισοδήματος, αυξημένη φοροδιαφυγή εντοπίζεται στον Φ.Π.Α., σε Ειδικούς Φόρους 

Κατανάλωσης, δασμούς και τέλη: Ενεργειακά προϊόντα και ΕΦΚ. Εκτεταμένο λαθρεμπόριο 

και φοροδιαφυγή παρατηρείται: Στον τομέα υγρών καυσίμων, είτε με παράνομη εισαγωγή 

και διακίνηση καυσίμων είτε με νόθευση αυτών. Σε επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων 
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ποτών (μπαρ, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, ταβέρνες κλπ) κυρίως μέσω λαθραίων και 

νοθευμένων αλκοολούχων ποτών. Στα καπνοβιομηχανικά προϊόντα μέσω λαθραίας 

εισαγωγής, διακίνησης και διάθεσης προϊόντων καπνού. 

Φοροδιαφυγή στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) Οι συνηθέστερες μέθοδοι 

φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ έχουν ως εξής: Αγορές και πωλήσεις χωρίς έκδοση ή ανακριβή 

έκδοση παραστατικών. Έκδοση και λήψη πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και 

καταχώρηση αυτών στα τηρούμενα βιβλία. Καταχώρηση αυξημένων δαπανών με σκοπό την 

επιστροφή, την έκπτωση ή το συμψηφισμό του ΦΠΑ. Διακίνηση και τιμολόγηση 

εμπορευμάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με πλαστά παραστατικά ή από 

ανύπαρκτες εταιρίες ή εμφάνιση συναλλαγών από τρίτες χώρες ως δήθεν ενδοκοινοτικές. 

Έκπτωση ΦΠΑ για δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται ή για πράξεις για τις οποίες δεν 

παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης. Παρατηρείται επίσης στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ η οργανωμένη 

απάτη τύπου Carousel, διαδοχικών δηλαδή συναλλαγών που οδηγούν στη μη καταβολή ΦΠΑ 

ή την αδικαιολόγητη απαίτηση επιστροφής ΦΠΑ. Τέλος, φαινόμενα φοροδιαφυγής 

παρατηρούνται και στη μη απόδοση άλλων φόρων (μη υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Υ. και 

παρακρατουμένων φόρων), καθώς και στη φορολογία κεφαλαίου (φόροι μεταβίβασης 

ακινήτων, κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών, φόρος ακίνητης περιουσίας). Η 

τελευταία συνδέεται κυρίως με τη διαφορά μεταξύ πραγματικής και δηλούμενης αξίας 

ακινήτων ειδικά σε περιοχές που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού 

προσδιορισμού των αξιών και προσδιορίζονται με συγκριτικά στοιχεία.
12

 

1.2.2. Συνέπειες φοροδιαφυγής  

Η φοροδιαφυγή έχει σοβαρές συνέπειες για κάθε χώρα, επειδή δεν επιτρέπει στους φορείς 

άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τους φόρους για τη 

επίτευξη των επιδιώξεών τους. Οι δυσμενείς αυτές συνέπειες είναι οι ακόλουθες: 

Ο περιορισμός της δυνατότητας χρηματοδότησης των δαπανών του κράτους. Η 

φοροδιαφυγή μειώνει τη δυνατότητα είσπραξης φορολογικών εσόδων από το κράτος, με 

συνέπεια να περιορίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των διαφόρων δαπανών του. 

Η άδικη κατανομή των φορολογικών βαρών. Η φοροδιαφυγή γενικά αντίκειται στις 

διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες 

(διατάξεις) "Οι Έλληνες συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις οικονομικές τους 

δυνάμεις". Η φοροδιαφυγή έχει ως αποτέλεσμα την άδικη κατανομή των φορολογικών 

βαρών, δεδομένου ότι όλοι οι φορολογούμενοι δεν είναι διατεθειμένοι να παραβούν τους 

φορολογικούς νόμους, ούτε έχουν τις ίδιες δυνατότητες γι' αυτό. 

Η μείωση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών μέτρων τα οποία 

λαμβάνονται από το κράτος για την επίτευξη των στόχων της οικονομικής του 

πολιτικής. Στην προκειμένη περίπτωση, όσο αυξάνεται η φοροδιαφυγή, τόσο μειώνεται η 

δυνατότητα παρέμβασης του κράτους και η αποτελεσματικότητα των μέτρων φορολογικής 

πολιτικής. Τέλος η φοροδιαφυγή μειώνει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής για 

δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος, όπως και την αποτελεσματικότητα των φορολογικών 

κινήτρων. 

                                                 
12

 Βλ. http://www.taxheaven.gr «Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης Της Φοροδιαφυγής 2011-

2013», Απρίλιος 2011 

 

http://www.taxheaven.gr/default/widgets/keywordresults/tag/24
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Περιορισμός της φορολογικής συνείδησης των φορολογουμένων. Με την ύπαρξη 

της φοροδιαφυγής επηρεάζεται αρνητικά η φορολογική συνείδηση των φορολογουμένων 

πολιτών, οι οποίοι είναι συνεπείς με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, με επακόλουθο τη 

βαθμιαία αύξηση της φοροδιαφυγής σε όλο και μεγαλύτερο πληθυσμό. 

Άνισοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των επιτηδευματιών. Η επιβολή της 

φορολογίας, και κυρίως της άμεσης, αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους των 

επιτηδευματιών και συνεπώς αυτοί που φοροδιαφεύγουν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση σε 

σχέση με τους ανταγωνιστές οι οποίοι δε φοροδιαφεύγουν. Συνεπώς οι φοροδιαφεύγοντες 

μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους σε χαμηλότερη τιμή από τους ανταγωνιστές τους (τους 

μη φοροδιαφεύγοντες). 

1.3 Φοροαποφυγή 

Ορθότερος όρος από τον χρησιμοποιούμενο επίσης είναι «νόμιμη φοροδιαφυγή» που 

δημιουργεί σύγχυση με την «παράνομη φοροδιαφυγή».  

Φοροαποφυγή (tax avoidance ή tax mitigation) αποκαλείται η εφαρμογή καλά 

σχεδιασμένων λογιστικών πρακτικών που αποτελούν απόρροια προσεκτικής μελέτης της 

εμπορικής νομοθεσίας, της φορολογικής πρακτικής, των διεθνών προτύπων 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δικαστικών και υπουργικών αποφάσεων με μοναδικό 

στόχο τη μείωση της φορολογητέας ύλης ενός φυσικού ή νομικού προσώπου. 

Πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός καλά μελετημένου φορολογικού σχεδιασμού, κατά τον 

οποίο δημιουργούνται διάφορα σενάρια και εναλλακτικές, μέχρι να προσδιοριστεί ο 

ελάχιστος δυνατός φόρος, συνήθως στα πλαίσια του νόμου. Διαφέρει από την έννοια της 

φοροδιαφυγής και ισορροπεί ανάμεσα στα πλαίσια ηθικού και νομίμου. Πρόκειται για τη μη 

καταβολή φόρου λόγω κενών στη νομοθεσία. 

Τα παραδείγματα φοροαποφυγής είναι πολλά, άτομα με εισοδήματα σε μορφές που 

εξαιρούνται από το φορολογητέο ατομικό εισόδημα (π.χ., πρόσθετες παροχές, εργασιακές 

παροχές, ταξίδια πρώτης κατηγορίας, εταιρικές εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης, 

μειωμένος ρυθμός εργασιακής απόδοσης, κλπ.), οι υπεραξίες που πραγματοποιήθηκαν κατά 

το τρέχον οικονομικό έτος, εν αναμονή της αύξησης του φόρου υπεραξίας κατά το επόμενο, 

οι δραστηριότητες που έχουν ενσωματωθεί προκειμένου να υπάρξει ωφέλεια από 

επιχειρηματικούς φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι είναι μικρότεροι από τους 

προσωπικούς συντελεστές. 

Ενώ στη θεωρία οι παραπάνω έννοιες είναι διακριτά διαφορετικές, στην 

πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται παρέμβαση από επαγγελματία φοροτέχνη 

λογιστή για τη σωστή διάκριση μεταξύ των δύο πρακτικών. 

Φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή τείνουν να περιορίζονται όταν μειώνονται οι 

φορολογικοί συντελεστές. 

1.4 Διαφθορά  

Ο όρος έχει αφενός ηθικό-κοινωνικό περιεχόμενο και ηθικό-οικονομικό περιεχόμενο που 

σημαίνει εξαγορά συνειδήσεων για την παροχή εξυπηρετήσεων, με προφανή ωφέλεια 

ορισμένων προσώπων ή επιχειρήσεων. Η εξαγορά των συνειδήσεων αφορά κυρίως όργανα 

της δημόσιας διοίκησης που έχουν αρμοδιότητες σχεδιασμού, εκτέλεσης, διοίκησης, 

διαχείρισης και ελέγχου σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων. Η διαφθορά των 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%A0%CE%A7%CE%A0
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%A0%CE%A7%CE%A0
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AD%CE%B1_%CF%8D%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Scenario_planning&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
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δημοσίων υπαλλήλων στην καθομιλουμένη παίρνει διάφορες ονομασίες, όπως 

«γρηγορόσημο», «δωράκια» διαφόρων χρηματικών μεγεθών ή ανταλλαγή μιας υπηρεσιακής 

εξυπηρέτησης και πρόσληψη κάποιου μέλους της οικογενείας του υπαλλήλου. Οι διάφορες 

μορφές εξαγοράς συνείδησης αποτελούν «οικονομικά εγκλήματα», αλλά και εγκλήματα του 

ποινικού κώδικα, όπως η δωροδοκία, κατάχρηση εξουσίας, βεβαίωση και νόθευση εγγράφων. 

Η διαφθορά στο δημόσιο τομέα, ειδικότερη μορφή της οποίας είναι η διαπλοκή, εκτός 

από την οικονομική ζημία, δημιουργεί διάχυτη δυσλειτουργία του κράτους και 

γραφειοκρατική αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού, που επιτείνει τα 

φαινόμενα κακοδιοίκησης και αδιαφάνειας των κρατικών λειτουργιών, τα οποία όμως 

οφείλονται και σ’ άλλες αιτίες, όπως μη αξιοκρατική επιλογή του προσωπικού των δημόσιων 

υπηρεσιών, ανεπαρκής εκπαίδευση αυτού, επιλογή διευθυντικών στελεχών με κριτήρια μη 

αξιοκρατικά, αλλά πολιτικά και κυρίως η εκ μέρους των περισσότερων υπαλλήλων 

αδιαφορία για την εκτέλεση του υπαλληλικού καθήκοντος.  

Η διαφθορά και η κακοδιοίκηση κλονίζουν τους κρατικούς θεσμούς και την 

εμπιστοσύνη των πολιτών στην κρατική λειτουργία και μάλιστα ενισχύουν την επικρατούσα 

στην πλειονότητα των πολιτών άποψη, ότι ορισμένα ζητήματα για τα οποία η γραφειοκρατία 

δημιουργεί εμπόδια για την ταχεία επίλυσή τους, μόνο με πλάγιες μεθόδους, όπως με 

δωροδοκία χάρη νόμιμων ακόμη πράξεων ή με πολιτική ή φιλική παρέμβαση, είναι δυνατόν 

να επιλυθούν.
13

 

Απ’ την άλλη μεριά, όλο και πιο συχνά είναι τα φαινόμενα εμφάνισης διαφθοράς και 

κακοδιοίκησης στη φορολογική διοίκηση, γεγονός που προκαλεί την απαίτηση των πολιτών 

για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία αυτών που διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα και 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο κοινό. 

Αδιαφανής θεωρείται μια κατάσταση όταν δεν είναι ξεκάθαρη, αλλά θολή και 

δυσδιάκριτη, είτε από αμέλεια είτε από λάθος είτε από πρόθεση. Η αδιαφάνεια στο Δημόσιο 

τομέα αν γίνεται από πρόθεση για τη συγκάλυψη κάποιου σκανδάλου ή κάποιας διαπλοκής 

με ιδιωτικά συμφέροντα, αποτελεί πρόκληση στο κοινό αίσθημα και βαρύ πολιτικό λάθος (αν 

δεν υποκρύπτει και ποινικό αδίκημα). 

Ως Διαφάνεια (Transparency) χαρακτηρίζεται η καθαρότητα και το πλήρες φώς στις 

ενέργειες προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις, στην κυβέρνηση, την πολιτική, στις 

δημόσιες υπηρεσίες, στους δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε συνδικαλιστικές 

οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, σε συλλογικές οργανώσεις και στις διοικήσεις όλων 

των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η διαφάνεια είναι συνδεμένη με το υψηλό ήθος και η 

αδιαφάνεια με τη διαφθορά.
14

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Σνάιντερ, η διαφθορά στην Ελλάδα έφτασε στα 

27,2 δισ. ευρώ και εκτοξεύτηκε στην 80ή θέση το 2011 από 44η που κατείχε το 2002 μεταξύ 

182 χωρών του ΟΟΣΑ. Τη διαφθορά τη χαρακτήρισε ως δραματική, καθώς διογκώθηκε το 

2010-2011 μετά τη μικρή υποχώρηση που σημειώθηκε από το 2002-2008. Σύμφωνα με την 

κλίμακα Διεθνούς Διαφάνειας με άριστα το 10, η Ελλάδα βαθμολογήθηκε με 3,4 το 2011, 

ενώ κατά τον κ. Σνάιντερ αποτελεί επείγουσα ανάγκη η καταπολέμησή της. Η «νόσος» της 

                                                 
13

 Λέανδρος Ρακιντζής Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης «Ο Θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή 

Δημόσιας Διοίκησης» http://library.tee.gr/digital/m2146/m2146_rakintzis.pdf 
14

 Βλ. Λεξικό Οικονομικών επιστημών Χολέβας Ιωάννης, Εκδόσεις Πάμισος 2004 

http://library.tee.gr/digital/m2146/m2146_rakintzis.pdf
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διαφθοράς πλήττει και τις ισχυρές οικονομίες, όπως είπε, και ανέφερε το παράδειγμα της 

Γερμανίας που ανέρχεται σε 150 δισ. ευρώ. 
15

 

1.5 Σχέση φοροδιαφυγής με παραοικονομία και διαφθορά 

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η φοροδιαφυγή δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με την 

παραοικονομία (βλ. Διάγραμμα), αν και ένα μέρος της φοροδιαφυγής συνδέεται με την 

παραοικονομία. Φοροδιαφυγή μπορεί να υπάρξει στο πλαίσιο τόσο της καταγραφόμενης όσο 

και της μη καταγραφόμενης οικονομικής δραστηριότητας, τρέχουσας και μη τρέχουσας.
16

  

Η σύνθετη φύση της φοροδιαφυγής είναι πρόδηλη από την πληθώρα των τρόπων με 

τους οποίους συντελείται, επί της άμεσης και έμμεσης φορολόγησης, από νομικά και φυσικά 

πρόσωπα και σε όλα τα συστήματα φορολογίας (κλιμάκια, αυτοτελής, τεκμαρτή), των ειδών 

φόρου και των επαγγελματικών ομάδων (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι-

βιοτέχνες κ.λπ.). Για το λόγο αυτό, η μέτρησή της καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής και 

συνήθως υπόκειται σε διάφορες a priori παραδοχές. 

 
Η σχέση που υπάρχει μεταξύ διαφθοράς και παραοικονομίας θα μπορούσε να 

παρομοιαστεί με τη σχέση που έχουν οι δίδυμοι αδελφοί. Σχετικές έρευνες που έχουν γίνει 

για αυτή τη σχέση έδειξαν ότι τα φαινόμενα μπορεί να έχουν συμπληρωματικό ή και 

υποκατάστατο χαρακτήρα. Όταν οι επιχειρηματίες επιλέγουν να κινηθούν «υπογείως» 

(παραοικονομία) περιορίζονται οι «ευκαιρίες» των δημόσιων υπαλλήλων να ζητούν 

δωροδοκίες. Μια αύξηση στην παραοικονομία θα μειώσει το μέγεθος της επίσημης 

οικονομίας και η διαφθορά θα αυξήσει την παραοικονομία οδηγώντας τους επιχειρηματίες 

στη σκιώδη οικονομία, θεωρώντας τη διαφθορά ως σύνολο ενεργειών με στόχο την αποφυγή 

φόρων και οικονομικών ελέγχων. Τόσο στην επίσημη όσο και στην «ανεπίσημη» οικονομία, 

είναι δυνατό διαφθορά και παραοικονομία να συμπληρώνουν η μία την άλλη. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, η σχέση διαφθοράς και παραοικονομίας δεν είναι σταθερή και επηρεάζεται από το 

εισοδηματικό επίπεδο μας χώρας. 

                                                 
15

 www.taxheaven.gr «Στα 60 δισ. ευρώ η παραοικονομία στα 27,2 δισ. ευρώ η διαφθορά»May 21, 2012. 
16

 Βλ. Μανεσιώτης Β. (1990). 

http://www.taxheaven.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Εισαγωγή 

Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής είναι παγκόσμιο και έχει λάβει διαστάσεις που δεν είναι 

καθόλου αμελητέες ακόμη και για χώρες με καλά οργανωμένα φορολογικά συστήματα και 

κρατικές υποδομές, όπως οι χώρες της Ε.Ε και οι Η.Π.Α. Έτσι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει 

καμιά χώρα στον κόσμο που να μπορεί να ισχυριστεί ότι έλυσε εντελώς το πρόβλημα, 

αντίθετα υπάρχουν πολλές που η κατάσταση είναι κυριολεκτικά ανεξέλεγκτη. 

Ένα από τα πλέον ουσιαστικά θέματα του φορολογικού ελέγχου αποτελεί η έρευνα για την 

ύπαρξη τυχόν πλαστών και εικονικών τιμολογίων, θέμα που, όπως αποδεικνύεται από τις 

οδηγίες της φορολογικής διοίκησης, είναι διαχρονικό και απασχολεί τις ελεγκτικές υπηρεσίες 

του Υπουργείου Οικονομικών πριν από τη δεκαετία του 1960.
17

 Είναι ενδεικτικό το 

απόσπασμα που ακολουθεί: «Επισημαίνομεν ιδιαιτέρως την υφισταμένην υποχρέωσιν των 

ελεγκτικών οργάνων, δια την καταβολήν ηυξημένης προσπαθείας, προς απομόνωσιν των 

ενδεχομένως περιεχομένων, εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, εικονικών τιμολογίων, επ’ 

ευκαιρία δε συνιστώμεν όπως, πέραν των όσων δια της υπ’ αριθμόν 44/1965 εγκυκλίου ημών 

και δια της παρούσης σχετικώς ελέγχθησαν έχετε υπ’ όψει και τα εξής». 

2.1. Η Έκταση του Φαινομένου Σύμφωνα με τους Ελέγχους του 

Σ.Δ.Ο.Ε. (Υ.Π.Ε.Ε.) 

Ανατρέχοντας σε επίσημα ετήσια δελτία αποτελεσμάτων δράσης της κεντρικής Υπηρεσίας 

του Σ.Δ.Ο.Ε. που δημοσιεύθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του
18

, παρατηρείται μια 

σημαντική αύξηση των περιπτώσεων φοροδιαφυγής με τη χρήση εικονικών φορολογικών 

στοιχείων που αποκαλύφθηκαν την τελευταία δεκαετία από τις ελεγκτικές υπηρεσίες. 

Οι υποθέσεις διακίνησης πλαστών και εικονικών τιμολογίων που καθημερινά 

έρχονται στο φώς της δημοσιότητας, προκαλούν μεγάλη εντύπωση σε ό,τι αφορά τον αριθμό 

των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και το μέγεθος της συντελούμενης φοροδιαφυγής. Αυτό 

βέβαια θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι είναι αποτέλεσμα της εντατικοποίησης των 

φορολογικών ελέγχων ή της τεράστιας έκτασης που έλαβε το φαινόμενο της χρήσης 

εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, ώστε η αποκάλυψη να είναι αναπόφευκτη 

χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες προσπάθειες εντοπισμού τους. 

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι από ένα πρόσωπο ή από μικρή ομάδα 

προσώπων μπορεί να επιτευχθεί τεράστια απάτη σε βάρος του Δημοσίου και σε στέρηση των 

φορολογικών του εσόδων. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών13293/85/27-7-1967 
18

 Βλ. ιστοσελίδα Σ.Δ.Ο.Ε. http://www.sdoe.gr (αναζήτηση στατιστικών στοιχείων το 2006) 

http://www.sdoe.gr/
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Συγκεντρωτικός πίνακας παραβάσεων με χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων 2001-2011 

Έτος ελέγχου Αριθμός εκδοθέντων – ληφθέντων 

εικονικών πλαστών, νόθευση 

φορολογικών στοιχείων  

Αριθμός επιχειρήσεων ως 

εκδότες εικονικών 

πλαστών  

Αξία εικονικών συναλλαγών  

2001 6.200 (έκδοση) 400 (εκδότες) 21 δις (χωρίς Φ.Π.Α.) 

2002 10.594 (έκδοση) 236 (εκδότες ) 270.000.000 € (χωρίς Φ.Π.Α) 

2003 24.170 (έκδοση)  608 (εκδότες) 604.290.525 € (χωρίς Φ.Π.Α) 

2004 21.445 (έκδοση) 434 (εκδότες) 468.833.778€ (χωρίς Φ.Π.Α) 

2005 38.300 (έκδοση-λήψη)  865.000.000 € (χωρίς Φ.Π.Α) 

2006 29.780 (έκδοση-λήψη)  505.000.000 € (χωρίς Φ.Π.Α) 

2007 28.000 (έκδοση-λήψη)  500.000.000 € (χωρίς Φ.Π.Α) 

2008 44.550 (έκδοση-λήψη)  946.000.000 € (χωρίς Φ.Π.Α) 

2009 157.737(έκδοση-λήψη) 1.429 1.729.774.456,00 € * 
2010 195.524 (έκδοση-λήψη)   4.199.222.391,00 €* 
2011 254.618 (έκδοση-λήψη) 1.087 3.457.092.194,04 € * 

 

Χρήση Είδος παράβασης  Παραβάσεις 

ελέγχων έτους  

Παραβάσεις ελέγχων 

παρελθόντων ετών  

Σύνολο 

2002 Έκδοση πλαστών, εικονικών,  

νοθευμένων στοιχείων. 

5.101 5.846 10.947 

2002 Λήψη εικονικών, πλαστών – εικονικών (ως προς τα 

πρόσωπα) στοιχείων 

655 1.525 2.180 

2002 Λήψη εικονικών, πλαστών – εικονικών (ως προς τη 

συναλλαγή) στοιχείων 

769 2.099 2.868 

2002 Υπερτιμολογήσεις  5 1 6 

 Σύνολο 6.530 9.471 16.001 

2003 Έκδοση πλαστών, εικονικών,  

νοθευμένων στοιχείων. 

11.325 8.340 19.665 

2003 Λήψη εικονικών, πλαστών – εικονικών (ως προς τα 

πρόσωπα) στοιχείων 

2.151 1.290 3.441 

2003 Λήψη εικονικών, πλαστών – εικονικών (ως προς τη 

συναλλαγή) στοιχείων 

3.301 2.800 6.101 

2003 Υπερτιμολογήσεις  1  1 

 Σύνολο 16.778 12.430 29.208 

2005 Έκδοση πλαστών, εικονικών,  

νοθευμένων στοιχείων. 

14.023 13.343 27.366 

2005 Λήψη εικονικού καταχώρηση στα βιβλία 

ανύπαρκτων δαπανών  

7.801 4.424 12.225 

2005 Λήψη πλαστού 167  167 

 Σύνολο 21.991 17.767 39.758 

2006 Έκδοση πλαστών, εικονικών,  

νοθευμένων στοιχείων. 

14.007 6.271 20.278 

2006 Λήψη εικονικού καταχώρηση στα βιβλία 

ανύπαρκτων δαπανών  

6.833 2.660 9.493 

2006 Λήψη πλαστού 11  11 

 Σύνολο 20.851 8.931 29.872 

Πηγή: Ετήσιες εκθέσεις ελέγχων ΣΔΟΕ, ΥΠΕΕ 2001-2008, καθώς και ετήσιες εκθέσεις Γενικού 

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 2009-2011.  
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Σημείωση: Για τα έτη 2009, 2010, 2011, τα ποσά της τελευταίας στήλης του πίνακα 

αφορούν το εκτιμώμενο ύψος προστίμων και Φ.Π.Α. Επίσης για τα έτη 2000-2008 δεν 

συμπεριλαμβάνονται υποθέσεις ελέγχων με περιπτώσεις εικονικών συναλλαγών που 

ξεκίνησαν σε παρελθόντα έτη, επεξεργασία κατασχεμένων κ.λπ. και ολοκληρώθηκαν σε 

επόμενο ή επόμενα έτη. 

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι την τελευταία δεκαετία αυξήθηκε 

σημαντικά η φοροδιαφυγή με τη χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων, τόσο ως προς τον 

αριθμό των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων όσο και ως προς την αξία των εικονικών 

συναλλαγών. Σε αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην πραγματικότητα οι περιπτώσεις 

είναι πολύ περισσότερες αν λάβουμε υπόψη ότι οι επιχειρήσεις που έλαβαν ως λήπτες 

εικονικά τιμολόγια, αποκαλύπτονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα όταν οι 

εκδότες τέτοιων τιμολογίων δεν έχουν προσκομίσει για έλεγχο τα βιβλία και τα στοιχεία τους, 

δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις, ούτε συγκεντρωτικές τιμολογίων. 

Στη διάρκεια του 2011 ολοκληρώθηκαν 1.595 έλεγχοι που αναφέρονταν σε εντολές 

ελέγχων παρελθόντων ετών. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούσαν επιχειρήσεις κυρίως έκδοσης ή 

λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και επιχειρήσεις που δεν είχαν αποδώσει 

διάφορους φόρους. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν 1.087 παραβάτες και 

διαπιστώθηκαν 254.618 παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας στους ελέγχους 

αυτούς διαμορφώθηκε στο 68%. Τα οικονομικά στοιχεία των ως άνω ολοκληρωθέντων 

ελέγχων για το έτος 2011 σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα έτη, είναι τα κατωτέρω
19

:  

 ΕΤΟΣ 2009 ΕΤΟΣ 2010 ΕΤΟΣ 2011 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΩΝ–

ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

157.737 195.524 264.397 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ 

ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΠΑ 
1.729.774.456,00€ 4.199.222.391,00€ 

3.457.092.194,04 € 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στο τρέχον έτος, σημαντικές είναι οι αποκαλύψεις που 

γίνονται καθημερινά σχεδόν για διάπραξη φοροδιαφυγής με τη χρήση εικονικών και πλαστών 

φορολογικών στοιχείων.
20

  

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής με τη χρήση εικονικών συναλλαγών, 

κατά τα έτη 2001-2011, παρουσιάζονται στο παράρτημα, στο τέλος της εργασίας. 

2.2 Τα Εικονικά Φορολογικά Στοιχεία 

2.2.1 Η έννοια της εικονικότητας του φορολογικού στοιχείου 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο ο Κ.Φ.Σ. (Π.Δ.99/1977) όσο και ο νέος Κ.Β.Σ. 

(Π.Δ. 186/1992), δεν ανέφεραν ρητά την έννοια του εικονικού φορολογικού στοιχείου, 

ωστόσο το περιεχόμενο των εννοιών αυτών προέκυπτε από τις διατάξεις του άρθρου 31 του 

ν. 1591/1986, σύμφωνα με το οποίο: 

Εικονικό θεωρείται και το φορολογικό στοιχείο που εκδόθηκε για συναλλαγή, 

διακίνηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία ανύπαρκτη στο σύνολο ή για μέρος αυτής ή για 

                                                 
19

 Βλ. Ετήσια έκθεση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2011, Αθήνα Ιούλιος 2012 
20

 http://www.taxheaven.gr, 27-9-2012  

http://www.taxheaven.gr/
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συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται 

στο φορολογικό στοιχείο.
21

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2523/1997 επαναπροσδιορίζεται και 

διευρύνεται η έννοια του «εικονικού» φορολογικού στοιχείου, σε σχέση με τις προϊσχύουσες 

διατάξεις του ν. 1591/1986.  

Περαιτέρω, ρητά πλέον ορίζεται ότι εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για 

συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που 

πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το 

ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την 

έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρμόδια, 

σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση, δημόσια οικονομική υπηρεσία. 

Επίσης χαρακτηρίζεται εικονικό το στοιχείο που εκδίδεται ή λαμβάνεται από εικονική 

επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο που αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη 

συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε η διοικητική κύρωση επιβάλλεται και η ποινική δίωξη 

ασκείται κατά του υποκρυπτόμενου πραγματικού υπεύθυνου.
22

  

Οι καταγραφόμενες στο νόμο περιπτώσεις είναι περιοριστικές και όχι ενδεικτικές. 

Ουσιαστικά με τη διεύρυνση της έννοιας του εικονικού στοιχείου, υιοθετήθηκε από τη 

διοίκηση η υφιστάμενη νομολογία του Σ.τ.Ε.
23

  

Προσδιορίζεται πλέον ρητά στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2523/1997, ο 

χαρακτηρισμός των στοιχείων που αφορούν υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις σχετικά 

με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., όπως είχε γίνει δεκτό από τη διοίκηση με την 

εγκ. 3/1992. Έτσι τα στοιχεία με αξία μεγαλύτερη της πραγματικής (υπερτιμολόγηση) 

θεωρούνται εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας, ενώ τα στοιχεία με αξία 

μικρότερη της πραγματικής θεωρούνται ανακριβή. 

2.2.2 Η έννοια της εικονικότητας του φορολογικού στοιχείου ως προς τη 

συναλλαγή 

Η πρώτη κατηγορία της εικονικότητας των φορολογικών στοιχείων αναφέρεται σε αυτή την 

ίδια τη συναλλαγή, δηλαδή αποκλειστικά στο περιγραφόμενο στα οικεία φορολογικά 

στοιχεία αντικείμενο της συναλλαγής, με διακεκριμένες περιπτώσεις, για συναλλαγή 

ανύπαρκτη στο σύνολό της, ή για ένα μέρος της ή για αναγραφόμενη σε αυτό αξίας 

μεγαλύτερης της πραγματικής. 

α. Συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της (εικονικότητα στο σύνολο της 

συναλλαγής) 

Η εικονικότητα ως προς το σύνολο της συναλλαγής μπορεί να χαρακτηρισθεί ως η πλέον 

κλασική μορφή εικονικότητας
24

 και ορίζεται ως η περιγραφόμενη στο επίμαχο φορολογικό 

στοιχείο συναλλαγή η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, δηλαδή υποτιθέμενη συναλλαγή 

μεταξύ δύο συναλλασσόμενων εμφανιζόμενη ως πραγματική. Η επιλογή του όρου 

«συναλλαγή» στην έννοια του εικονικού όπως πλέον ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 19 του 

ν. 2523/1997, αποκλείει περιπτώσεις χαρακτηρισμού ως εικονικών, φορολογικών στοιχείων 

                                                 
21

 Βλ. την περ. ζ’ του άρθρου 31 του ν. 1591/1986 
22

 Βλ την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997 και την εγκύκλιο Πολ. 1317/2-12-1997 
23

 Βλ ενδεικτικά αποφάσεις ΣτΕ 3712, 3713/1983, 690-692(7μελούς), 958/1992, 1634/1994, 3198/1996 
24

 Βλ. Μαλαφάντη, «Αξιόποινη φοροδιαφυγή: Έκδοση εικονικών, πλαστών ή νόθευση φορολογικών στοιχείων», 

εκδόσεις Έλλογος 2009 σελ. 17. 
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στα οποία αποτυπώνονται όχι συναλλαγές, αλλά διακινήσεις ή άλλες αιτίες, έστω και αν είναι 

ανύπαρκτες στο σύνολό τους ή για μέρος τους. 
25

 

β. Συναλλαγή μερικώς υπαρκτή (μερική εικονικότητα συναλλαγής) 

Και στην περίπτωση αυτή η διαπίστωση μερικής εικονικότητας της συναλλαγής προϋποθέτει 

την ύπαρξη συναλλασσόμενων οι οποίοι συμφωνούν μεταξύ τους στο είδος και το 

αντικείμενο της συναλλαγής η οποία πραγματοποιείται εν μέρει, ωστόσο στα φορολογικά 

στοιχεία αποτυπώνεται μεγαλύτερη ως προς το αντικείμενο της συναλλαγής σε σχέση με το 

πραγματικό
26

. Κατά το επιπλέον αυτό τμήμα της η συναλλαγή ουδέποτε πραγματοποιήθηκε 

είναι ανύπαρκτη, οπότε και το τμήμα της αξίας που αντιστοιχεί στο μη πραγματοποιηθέν 

τμήμα του αντικειμένου της συναλλαγής, είναι εξίσου εικονικό και συνεπώς το φορολογικό 

στοιχείο μερικώς εικονικό.
27

 

γ. Συναλλαγή ανύπαρκτη ως προς το μεγαλύτερο τμήμα της αξίας της (μερική 

εικονικότητα αξίας συναλλαγής) 

Πρόκειται για μορφή μερικής εικονικότητας στην οποία υπάρχει πραγματική συναλλαγή 

μεταξύ δύο υπαρκτών συναλλασσόμενων, ωστόσο αυτό που ψευδώς αποτυπώνεται στο 

φορολογικό στοιχείο είναι, όχι το αντικείμενο της συναλλαγής, αλλά η υπερβάλλουσα αξία 

του αντικειμένου της συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε μεταξύ τους. Συνεπώς, στην 

περίπτωση αυτή δεν αμφισβητείται το αντικείμενο της συναλλαγής, αλλά η μεγαλύτερη της 

πραγματικής αξία της. Διαφορετικά αντιμετωπίζεται η περίπτωση στην οποία 

πραγματοποιείται πραγματική συναλλαγή μεταξύ δύο υπαρκτών συναλλασσόμενων και στο 

οικείο φορολογικό στοιχείο αποτυπώνεται ψευδώς αξία μικρότερη της πραγματικής αξίας της 

συναλλαγής, οπότε για τους σκοπούς του ν. 2523/1997, καταλογίζεται παράβαση ανακριβούς 

φορολογικού στοιχείου και όχι εικονικού.
28

 

2.2.3 Η έννοια της εικονικότητας του φορολογικού στοιχείου ως προς το πρόσωπο 

Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στην εικονικότητα φορολογικού στοιχείου αναγόμενη στα 

υποκείμενα της συναλλαγής που αναγράφονται στο φορολογικό στοιχείο, είτε και στα δύο 

(εκδότης, λήπτης) είτε στο ένα από τα δύο πρόσωπα που συναλλάσσονται και όχι στο 

αντικείμενο της συναλλαγής. Συνεπώς πρόκειται για υπαρκτή, πραγματική συναλλαγή που 

φέρεται να πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο 

στοιχείο. 

Σημειώνεται ότι για τη στοιχειοθέτηση της διάπραξης του εγκλήματος της 

φοροδιαφυγής με τη χρήση εικονικών, πλαστών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, 

απαιτείται πρόθεση, δηλαδή δόλος οποιουδήποτε βαθμού, αρκεί και ο ενδεχόμενος δόλος. 

Έτσι η πραγματοποίηση υπαρκτής συναλλαγής μεταξύ δύο συμβαλλόμενων (πωλητή - 

αγοραστή ) που καλύπτεται με την έκδοση φορολογικού στοιχείου στο οποίο περιέχονται τα 

πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, το είδος, η ποσότητα και η αξία των εμπορευμάτων που 

παραδίδονται στον αγοραστή, ο οποίος καταβάλλει το τίμημά τους, αν στη συνέχεια 

αποδειχθεί ότι ο προμηθευτής του πωλητή ήταν ανύπαρκτο φορολογικά πρόσωπο, ο 

αγοραστής δεν φαίνεται να τελεί αντικειμενικά το έγκλημα της αποδοχής εικονικών 

                                                 
25

 Βλ. Αρ.Πρωτ.: 1506/ 2007. Θέμα: Οδηγός ελέγχου πλαστών, εικονικών και νοθευμένων φορολογικών 

στοιχείων, της κεντρικής υπηρεσίας Υ.Π.Ε.Ε. (www. Ypee.gr) 
26

 Βλ. άρθρο 19 παρ. 4 εδ. α’ ν. 2523/1997 
27

 Δημήτραινας, Εγκλήματα φοροδιαφυγής, έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη 2011 σελ 138. 
28

 Βλ. άρθρο 19 παρ. 4 εδ. γ’ ν. 2523/1997 
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φορολογικών στοιχείων αφού τα φορολογικά στοιχεία που αποδέχεται εξαιτίας της 

συναλλαγής, δεν είναι καταρχήν εικονικά ούτε ως προς το αντικείμενο της συναλλαγής ούτε 

ως προς τα υποκείμενά τους.
29

 

α. Εικονικότητα ως προς το πρόσωπο, για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε 

από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο φορολογικό στοιχείο 

Η εικονικότητα ως προς το πρόσωπο συναντάται με τρείς εκδοχές. 

Εικονικός λήπτης. Έκδοση φορολογικού στοιχείο από πραγματικό εκδότη για 

πραγματική συναλλαγή σε πρόσωπο λήπτη διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο 

στοιχείο ως λήπτης. 

Εικονικός εκδότης. Λήψη φορολογικού στοιχείου από το πρόσωπο που είναι και ο 

πραγματικός αποδέκτης της συναλλαγής, με φερόμενο ως εκδότη του στοιχείου πρόσωπο 

διαφορετικό από αυτό που πραγματικά πραγματοποίησε τη συναλλαγή. 

Εικονικός εκδότης και λήπτης. Φορολογικό στοιχείο με φερόμενα ως πρόσωπα 

εκδότη – λήπτη υποκείμενα στη συναλλαγή διαφορετικά από τα πρόσωπα που πραγματικά 

έγινε η συναλλαγή.  

β. Εικονικότητα ως προς το πρόσωπο, όταν το ένα από τα πρόσωπα που φέρονται 

ως συναλλασσόμενα είναι άγνωστο φορολογικά πρόσωπο 

Η εικονικότητα του στοιχείου συνίσταται στο γεγονός ότι το ένα από τα πρόσωπα που 

φέρονται ως συναλλασσόμενα (εκδότης – λήπτης) είναι άγνωστο φορολογικά πρόσωπο, με 

την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει 

στοιχεία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την αναγραφόμενη διεύθυνση στα εκδοθέντα 

στοιχεία. 

Βέβαια η διαπίστωση για πρόσωπο άγνωστο φορολογικώς είναι ευχερής όταν οι 

συναλλασσόμενοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εδρεύουν στην ημεδαπή. Όταν ο ένας από τους 

συναλλασσόμενους εδρεύει στην αλλοδαπή και δεν έχει εγκατάσταση και φορολογική 

υποχρέωση στην Ελλάδα, εφόσον για αυτόν δεν απαιτούνται παρόμοιες προϋποθέσεις 

δήλωσης έναρξης εργασιών και χορήγησης Α.Φ.Μ. με βάση τη νομοθεσία της αλλοδαπής, 

δεν δύναται να εφαρμοσθεί το κριτήριο της εικονικότητας, για μια υπαρκτή συναλλαγή, έστω 

και αν ο Έλληνας αποδέκτης θα φέρεται ότι έχει συναλλαγή με άγνωστο για τις Ελληνικές 

φορολογικές αρχές πρόσωπο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και άγνωστο φορολογικά 

πρόσωπο στη χώρα που εδρεύει. Τα πρόβλημα στην αναζήτηση του αλλοδαπού άγνωστου ή 

γνωστού φορολογικά προσώπου, κυρίως εντοπίζεται όταν πρόκειται για συναλλασσόμενο 

που εδρεύει σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού κατά κανόνα για πρόσωπα 

της Ε.Ε. υπάρχει η δυνατότητα ταυτοποίησης της φορολογικής του ταυτότητας μέσω του 

συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών (vies). Επίσης, το ίδιο πρόβλημα με μεγαλύτερη 

ένταση ως προς την φορολογική ταυτότητα του αλλοδαπού διαπιστώνεται στις περιπτώσεις 

πραγματοποίησης ηλεκτρονικού εμπορίου. 

γ. Εικονικότητα φορολογικού στοιχείου που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί 

από εικονική εταιρία, κ.λπ. 

Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από 

εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από 

φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη 

συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση 
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επιβάλλεται, και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγματικού υπεύθυνου που 

υποκρύπτεται.
30

 

Εδώ περιγράφονται δύο περιπτώσεις εικονικότητας του φορολογικού στοιχείου. 

- Όταν το φορολογικό στοιχείο φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική 

εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση. Η περίπτωση της 

εικονικής εταιρίας δεν θα πρέπει να συγχέεται με την περίπτωση του «άγνωστου φορολογικά 

προσώπου», αλλά σε γνωστό φορολογικά πρόσωπο, με την εικονικότητα να εστιάζεται ως 

προς το φορέα μιας πραγματικής επιχείρησης ή ως προς την ίδια την επιχείρηση. Η 

εικονικότητα ως προς το φορέα υπαρκτής επιχείρησης με πραγματική στελεχιακή, 

υλικοτεχνική υποδομή και δραστηριότητα συνίσταται στο γεγονός ότι εμφανίζεται προς τα 

έξω όχι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που πράγματι ασκούν διοίκηση και νόμιμη εκπροσώπηση, 

αλλά άλλο ή άλλα πρόσωπα που δεν έχουν καμία ουσιαστική σχέση με την επιχείρηση. Η 

εικονικότητα ως προς την ίδια την επιχείρηση συνίσταται στο γεγονός ότι δηλώνεται στις 

φορολογικές αρχές η έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης με υποτιθέμενη στελεχιακή, 

υλικοτεχνική υποδομή και δραστηριότητα, ενώ στην πραγματικότητα δεν ασκείται καμία 

δραστηριότητα ούτε υπάρχει η απαιτούμενη σχετική υποδομή για την ανάπτυξη τέτοιας 

δραστηριότητας. 

- Όταν το φορολογικό στοιχείο φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από φυσικό 

πρόσωπο το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη 

συναλλαγή. Εδώ για πρώτη φορά ο νόμος 2523/1997, εισάγει την έννοια του 

υποκρυπτόμενου φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση ενός τέτοιου εικονικού στοιχείου, 

δηλαδή στοιχείου που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από φυσικό πρόσωπο για το οποίο 

αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συναλλαγή, με την έννοια ότι δεν λαμβάνει 

ο ίδιος μέρος στη συναλλαγή παρότι εμφανίζεται ότι πραγματοποιείται στο όνομά του, η 

σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του 

πραγματικού υπεύθυνου που υποκρύπτεται. 

Έτσι επί εικονικών φορολογικών στοιχείων τα οποία φέρονται ότι εκδόθηκαν από 

εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση η από 

οποιοδήποτε φυσικό, νομικό ή άλλης μορφής πρόσωπο, εφόσον τα πρόσωπα αυτά 

αποδεικνύουν ότι είναι παντελώς αμέτοχα με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οι αναλογούντες 

φόροι, τέλη και εισφορές και γενικά οι κάθε είδους φορολογικές επιβαρύνσεις, διοικητικές 

και ποινικές κυρώσεις επιβάλλονται αποκλειστικά κατά του πραγματικά υπόχρεου που 

υποκρύπτεται και όχι κατά του φερόμενου εκδότη.
31

 

Το φαινόμενο της εικονικότητας επιχειρήσεων εμφανίζεται στις συναλλαγές με τη 

δημιουργία (σύσταση) επιχειρήσεων που λειτουργούν συνήθως υπό ατομική, αλλά και υπό 

εταιρική μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις συναλλαγές με πρόσωπα διαφορετικά 

από αυτά που αποτελούν τον πραγματικό φορέα της επιχείρησης ή τους πραγματικούς 

εταίρους της εταιρίας. 

Οι εικονικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα και κέρδη από την 

πώληση και, γενικώς, τη διάθεση των προϊόντων τους ή την παροχή υπηρεσιών τους, τα 

οποία εμφανίζεται ότι αποκτούν ο εικονικώς συναλλασσόμενος επιτηδευματίας, επί ατομικής 

επιχείρησης και οι εικονικοί εταίροι (όσον αφορά τα κέρδη), επί εταιρικής επιχείρησης, ενώ, 
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στην πραγματικότητα, τα ακαθάριστα έσοδα και τα κέρδη αποκτά ο υποκρυπτόμενος 

επιτηδευματίας, ο οποίος ασκεί πράγματι επιχείρηση και είναι ο πραγματικός φορέας αυτής.  

Στις περιπτώσεις αυτές τέθηκε το ζήτημα για το ποιο πρόσωπο (ο εικονικός ή ο 

υποκρυπτόμενος - πραγματικός επιτηδευματίας) υπέχει φορολογική υποχρέωση, για τα 

ακαθάριστα έσοδα ή τα κέρδη, επί ατομικής επιχείρησης, ή για τα κέρδη, επί εταιρικής 

επιχείρησης και σε βάρος ποίου προσώπου θα γίνει ο καταλογισμός των φορολογικών 

υποχρεώσεων της (εικονικής) εμπορικής επιχείρησης με την έκδοση των οικείων 

καταλογιστικών πράξεων, όταν διαπιστώνεται η εικονικότητα της επιχείρησης είτε ως προς 

τον πραγματικό φορέα αυτής, είτε ως προς την εταιρική σύμβαση, είτε ως προς το 

πραγματικό ποσοστό συμμετοχής των εταίρων.
32

  

Εφόσον επιτηδευματίας ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «υποκρυπτόμενο» πρόσωπο 

διενεργεί πώληση αγαθών στο όνομα και με φορολογικά στοιχεία εικονικής επιχείρησης προς 

τρίτο πρόσωπο, το προβλεπόμενο πρόστιμο επιβάλλεται στον «πραγματικό εκδότη» 

στοιχείου, που χαρακτηρίζεται εικονικό ως προς το πρόσωπο, ακριβώς επειδή αυτός δεν 

εξέδωσε τα ορθά φορολογικά στοιχεία, αλλά ψευδή. 
33

 

Ο υποβάλλων (εικονικώς) δήλωση έναρξης επιτηδεύματος και έχων θεωρήσει 

(εικονικώς) βιβλία και στοιχεία, ο οποίος παραδίδει αυτά οικειοθελώς, προς ελευθέρα χρήση, 

σε τρίτο (υποκρυπτόμενο επιχειρηματία), διατηρεί, έναντι της φορολογικής αρχής, την 

ευθύνη για τις περί την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων παραβάσεις Κ.Β.Σ., χωρίς να 

ασκεί επιρροή το γεγονός ότι τυχόν δεν αναμίχθηκε περαιτέρω στις δραστηριότητες της 

επιχείρησης, την οποία αφορούν τα εν λόγω βιβλία και στοιχεία.
34

 

2.2.4 Έκδοση ή λήψη φορολογικών στοιχείων στο όνομα του αποβιώσαντα από 

κοινωνία κληρονόμων  

Δεν αντιμετωπίζεται ως εικονικό το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε ή έλαβε η κοινωνία 

κληρονόμων ή ο κληρονόμος ή σύζυγος ή τέκνο αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος 

συζύγου ή γονέα, το οποίο φέρεται ότι εκδόθηκε ή λήφθηκε από τον αποβιώσαντα ή 

συνταξιοδοτηθέντα επιτηδευματία, εφόσον αφορά πραγματική συναλλαγή και πριν από κάθε 

είδους φορολογικό έλεγχο, έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τόσο του λαμβάνοντα, όσο και του 

εκδόσαντα το στοιχείο, η αξία αυτού να έχει συμπεριληφθεί στις οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α. και 

Φορολογίας Εισοδήματος και έχει γίνει η απόδοση των φόρων που προκύπτουν από το 

στοιχείο αυτό. Αν η έκδοση φορολογικών στοιχείων συνεχίζεται μετά την πάροδο εξαμήνου 

από το χρόνο που προέκυψε η μεταβολή στο φορέα της επιχείρησης, επιβάλλεται σε βάρος 

του ασκούντος την επιχείρηση το πρόστιμο της παραγράφου 2 περιπτώσεις α’ και ε’ του 

άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 (γενική παράβαση). 

2.3 Πλαστά και Νοθευμένα Φορολογικά Στοιχεία 

Αρχικά, το περιεχόμενο της έννοιας του πλαστού φορολογικού στοιχείου προέκυπτε από τις 

διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1591/1986, σύμφωνα με το οποίο: «Πλαστό θεωρείται και το 
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φορολογικό στοιχείο που έχει διατηρηθεί ή σφραγισθεί μ’ οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει 

καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησης και 

εφόσον η μη καταχώρηση τελεί σε γνώση του υποχρέου για τη θεώρηση του φορολογικού 

στοιχείου, καθώς και όταν το περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου 

αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου». 

Από τις διατάξεις αυτές παρατηρείται ότι οι ορισμοί των εννοιών πλαστού και 

εικονικού στοιχείου, στο οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω, δεν είναι απόλυτοι και μπορεί 

κανείς να συναγάγει ότι πέραν των όσων ρητά αναφέρονται ως προσδιοριστικοί παράγοντες 

των εννοιών πλαστού και εικονικού και άλλα χαρακτηριστικά μπορεί να αποτελέσουν 

προσδιοριστικά πλαστών ή εικονικών τιμολογίων. Ο νομοθέτης προσδιορίζει ορισμένες μόνο 

περιπτώσεις πλαστών και εικονικών στοιχείων στις οποίες ήθελε να δώσει έμφαση, χωρίς να 

αποκλείει και άλλες πέραν αυτών, δεδομένου ότι μετά τις λέξεις πλαστό ή εικονικό υπάρχει ο 

σύνδεσμος και
35

. 

Ακολούθως, με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2523/1997 επαναπροσδιορίζεται 

και διευρύνεται η έννοια του ««πλαστού» φορολογικού στοιχείου, σε σχέση με τις 

προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 1591/1986. Ως προς την έννοια του "πλαστού" φορολογικού 

στοιχείου, δεν επήλθε μεταβολή σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 1591/1986 

(άρθρο 31 παρ.1), ενώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι και στις νέες διατάξεις ο νομοθέτης 

αναφέρεται ενδεικτικά στις περιπτώσεις πλαστών στοιχείων και όχι περιοριστικά αφού 

επαναλαμβάνεται ο σύνδεσμος “και” (θεωρείται ως πλαστό και…) 

Διακρίνονται έτσι με τις ισχύουσες διατάξεις δύο βασικές περιπτώσεις πλαστών 

φορολογικών στοιχείων: 

Φορολογικά στοιχεία που κατασκευάζονται εξ αρχής ως πλαστά. Πρόκειται για 

φορολογικά στοιχεία για τα οποία προβλέπεται διαδικασία θεώρησής τους από τον αρμόδιο 

προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
36

 Έτσι, αντικείμενο 

πλαστογραφίας αποτελούν τα φορολογικά στοιχεία για τα οποία ενώ προβλέπεται 

συγκεκριμένη διαδικασία θεώρησης κατά τον Κ.Β.Σ., αυτά «θεωρούνται» με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο μπορεί να επινοήσει η ανθρώπινη ευρηματικότητα.
37

 

Φορολογικά στοιχεία που καθίστανται ως πλαστά λόγω της εκ των υστέρων 

νόθευσής τους. Θεωρείται πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόμενο και τα 

λοιπά στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που 

αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου. Καταρχήν θα πρέπει να επισημάνουμε ότι 

στις προϊσχύουσες διατάξεις δεν καταγράφονταν ως ιδιαίτερη περίπτωση η νόθευση 

στοιχείου. Έτσι ανάλογα με την περίπτωση ήταν δυνατό το νοθευμένο στοιχείο, άλλοτε να 

επισύρει πρόστιμο ως πλαστό ή εικονικό στοιχείο και άλλοτε ως ανακριβές. 

Η έννοια του νοθευμένου στοιχείου, επίσης δεν προσδιορίζεται στις διατάξεις του 

άρθρου 19 του ν. 2523/1997. Ως τέτοιο όμως μπορεί να χαρακτηριστεί το φορολογικό 

στοιχείο στο οποίο μετά την έκδοσή του έχει γίνει παρέμβαση, μεταγενέστερη μεταβολή του 

περιεχομένου του πρωτότυπου ή του αντίτυπου, είτε με την προσθήκη είτε με την εξάλειψη 

είτε με την αντικατάσταση λέξεων ή αριθμών ώστε το στοιχείο να καθίσταται πλέον πλαστό, 
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εικονικό ή ανακριβές (αθροιστικά ή διαζευτικά).
38

 Νόθευση γενικά είναι η επέμβαση επί του 

στοιχείου σε μεταγενέστερο χρόνο, από τον χρόνο έκδοσής του, παραποιώντας ένα ή 

περισσότερα από τα στοιχεία των συμβαλλομένων ή των δεδομένων της συναλλαγής. 

Για τη χρήση νοθευμένων στοιχείων, προβλέπεται ρητά η επιβολή προστίμων Κ.Β.Σ., 

αντιμετωπιζόμενη η περίπτωση αυτή όπως και η έκδοση πλαστών ή η έκδοση και λήψη 

εικονικών φορολογικών στοιχείων. Για νόθευση φορολογικού στοιχείου το πρόστιμο 

επιβάλλεται σε βάρος εκείνου που πραγματοποίησε τη νόθευση, ενώ για πλαστό στοιχείο το 

πρόστιμο επιβάλλεται στον εκδότη του στοιχείου αυτού.
39

 

2.4 Καταχώρηση Στα Βιβλία Ανύπαρκτων Αγορών Ή Δαπανών 

Πέρα όμως από τη χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων, σε αρκετές περιπτώσεις, 

επιχειρήσεις με σκοπό τον περιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων σχετικά με την 

απόδοση φόρων, προβαίνουν σε καταχωρήσεις στα βιβλία τους «εικονικών εγγραφών», 

δηλαδή καταχωρούν ανύπαρκτες αγορές και κατά κύριο λόγω δαπάνες που ποτέ δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο. Συνήθως επιλέγουν 

λογαριασμούς δαπανών που δεν εμπλέκονται με συγκεντρωτικές τιμολογίων και δεν 

επηρεάζουν το Φ.Π.Α., όπως π.χ. αμοιβές προσωπικού, φόρους και τέλη, ενοίκια, 

ασφάλιστρα, διάφορα έξοδα κ.λπ. 

Το Υπουργείο οικονομικών έγκαιρα εντόπισε το φαινόμενο αυτό και προχώρησε σε 

νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέπουν εξομοίωση των περιπτώσεων καταχώρησης 

ανύπαρκτων αγορών ή δαπανών χωρίς να έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, με τη λήψη και 

καταχώρηση εικονικών τιμολογίων, με αποτέλεσμα πλέον να αντιμετωπίζονται ενιαία ως 

προς την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τις συνέπειες στο κύρος των βιβλίων. 

Βασική αρχή του δικαιώματος έκπτωσης δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων αποτελεί το γεγονός ότι κάθε εγγραφή στα βιβλία που αφορά συναλλαγή ή 

άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα 

αποδεικτικά στοιχεία και επιπλέον, μεταξύ των προϋποθέσεων για την αναγνώριση μιας 

δαπάνης είναι η δαπάνη να είναι πραγματική και όχι εικονική ή πλασματική.
40

 

Ειδικότερα, ορίσθηκε από την 1-1-2003 ότι η εμφάνιση στα βιβλία της δεύτερης και 

τρίτης κατηγορίας, εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό 

στοιχείο, αποτελεί λόγω ανακρίβειας των βιβλίων.
41

 Για τα βιβλία πρώτης κατηγορίας 

ορίσθηκε από τις 22-12-2006 ότι η εμφάνιση σε αυτά αγορών που δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, αποτελεί λόγω ανακρίβειας των 

βιβλίων.
42

  

Περαιτέρω, μέχρι τις 23-9-2002, η κάθε μία καταχώρηση ανύπαρκτης αγοράς, εξόδου 

θεωρούνταν ως αυτοτελείς παραβάσεις με βάση υπολογισμού 1 (κατηγορία βιβλίων) και 

συντελεστή βαρύτητας (1). Στις διατάξεις αυτές, δηλαδή υπάγονταν όλες οι περιπτώσεις 

εγγραφών στα βιβλία χωρίς την ύπαρξη παραστατικών. Αποτελούσε δε αυτοτελή παράβαση 

                                                 
38

 Βλ. Τζίμα –Μαρίνη, Κ.Β.Σ. «Ποινολόγιο» 1998, συμπληρωματικός Α’ τόμος 
39

 Βλ. την περ β’ της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 
40

 Βλ.την παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και το άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε. 
41

Βλ. τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 4 περ. α’ του Π.Δ. 186/92 Κ.Β.Σ. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 

παρ. 2 του ν. 3052/02 και ισχύει από 1-1-2003 
42

 Βλ. την η παρ. 6 του άρθρου 30 του Π.Δ. 186/92 Κ.Β.Σ. όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 31 

του Ν. 3522/2006 και ισχύει από 22/12/2006 και μετά. 
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κάθε εγγραφή ανύπαρκτης αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου και στοιχείου απογραφής 

(περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία απογραφής, όχι μόνο τα αποθέματα).
43

  

Από τις 24-9-2002 αποτελεί αυτοτελή παράβαση η κάθε μία καταχώρηση ανύπαρκτης 

πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου απογραφής, ενώ η καταχώρηση ανύπαρκτων 

αγορών ή εξόδων στα βιβλία μεταφέρθηκε στις ιδιάζουσες φορολογικές παραβάσεις.
44

 Η 

καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει 

εκδοθεί φορολογικό στοιχείο από την ίδια ημερομηνία συνιστά ιδιάζουσα φορολογική 

παράβαση και επισύρει πρόστιμο όμοιο με τη λήψη εικονικού στοιχείου, ήτοι ίσο με το 

διπλάσιο της αξίας της καταχώρησης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όταν αυτή είναι 

μεγαλύτερη των 880 ευρώ. 

Σκοπός της διάταξης αυτής ήταν η επιβολή αυστηρότερων ποινών στις περιπτώσεις 

που καταχωρούνται στα βιβλία αγορές ή δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν (ανύπαρκτες), 

χωρίς την έκδοση στοιχείου, με «εικονικές» εγγραφές. 

Συσχετισμός μεταξύ ανύπαρκτων, πραγματικών και εικονικών αγορών ή 

δαπανών. Η καταχώρηση στα βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή δαπανών, σε καμία περίπτωση 

δεν αφορά καταχωρημένες αγορές ή δαπάνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί φορολογικά 

στοιχεία, αφορούν υπαρκτές συναλλαγές, αλλά δεν σχετίζονται με την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας και αντιμετωπίζονται ως λογιστικές διαφορές. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει διάκριση ως προς την έννοια μεταξύ των 

περιπτώσεων που αφορούν:  

 Καταχώρηση ανύπαρκτων αγορών ή δαπανών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν 

έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο. 

 Καταχώρηση πραγματικών αγορών ή δαπανών για τις οποίες έχει εκδοθεί φορολογικό 

στοιχείο αλλά αμφισβητείται η παραγωγικότητα της δαπάνης. 

 Καταχώρηση ληφθέντων εικονικών τιμολογίων.  

Ειδικότερα: 

Η καταχώρηση ανύπαρκτων αγορών ή δαπανών, αφορά περιπτώσεις μη 

πραγματοποιηθεισών συναλλαγών που καταχωρούνται στα βιβλία χωρίς την ύπαρξη 

φορολογικών στοιχείων. 

Η καταχώρηση πραγματικών αγορών ή δαπανών που αντιμετωπίζονται ως λογιστικές 

διαφορές, αφορά συγκεκριμένα έξοδα που καταχωρήθηκαν στα βιβλία, ανταποκρίνονται σε 

υπαρκτές συναλλαγές, καλύπτονται με φορολογικά στοιχεία, αλλά δεν σχετίζονται με την 

άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, δεν είναι παραγωγικές δαπάνες 

και έγιναν για σκοπούς ξένους με την επιχείρηση. 

Η καταχώρηση από το λήπτη εικονικών στοιχείων αγοράς ή δαπάνης, αφορά 

συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής (εικονικότητα ως προς τη 

συναλλαγή) ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε μεν, αλλά από πρόσωπα διαφορετικά 

από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικά 

πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει 

                                                 
43

 Βλ. τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 περ. ζ’ του ν. 2523/97 όπως ίσχυαν μέχρι 23-9-2002 και την Εγκ. ΠΟΛ. 

1317/2-12-97. 
44

 Βλ. την περ. ζ’ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/97, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρο 9 

παρ.4 του ν. 3052/2002 και τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3052/2002. 
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θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρμόδια Δ.Ο.Υ, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο 

στοιχείο διεύθυνση, δημόσια οικονομική υπηρεσία (εικονικότητα ως προς το πρόσωπο).  

Έτσι, κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην 

πλήρη και σαφή αιτιολόγηση περιπτώσεων αγορών ή δαπανών που δεν αναγνωρίζονται 

φορολογικά, αφού διερευνηθεί σε βάθος αν πρόκειται: 

Α. για ανύπαρκτη συναλλαγή δηλαδή για συναλλαγή που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε 

και δεν καλύπτεται με φορολογικό στοιχείο ή άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία, αλλά 

πρόκειται για «εικονική» εγγραφή. O έλεγχος στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναζητεί 

όλα τα στοιχεία εκείνα από τα οποία να βεβαιώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή. 

Διότι αν η ελεγχόμενη επιχείρηση αποδείξει ότι η συναλλαγή είναι υπαρκτή, τότε δεν 

στοιχειοθετείται παράβαση καταχώρησης ανύπαρκτου εξόδου, αλλά παράβαση περί μη 

ζήτησης, λήψης και έκδοσης φορολογικού στοιχείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

12 παρ. 5 του Κ.Β.Σ. 

Β. για υπαρκτή συναλλαγή για την οποία εκδόθηκε το προβλεπόμενο από τις 

διατάξεις του κώδικα φορολογικό στοιχείο, καταχωρήθηκε κανονικά στα βιβλία της 

επιχείρησης, αλλά θεωρείται ως μη παραγωγική και για το λόγο αυτό δεν αναγνωρίζεται για 

έκπτωση. Στην περίπτωση αυτή αν ο έλεγχος αποδείξει ότι δεν πρόκειται για πραγματική 

συναλλαγή, τότε αντιμετωπίζεται ως λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου και όχι ως απλή 

λογιστική διαφορά. 

Γ. για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή μέρος αυτής που καλύπτεται με 

φορολογικό στοιχείο, καταχωρήθηκε στα βιβλία της επιχείρησης και κατά συνέπεια 

πρόκειται για λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

19 παρ. 4 του ν. 2523/97. 

Για παράδειγμα, η διαπίστωση από τον φορολογικό έλεγχο ότι δεν αναγνωρίζεται για 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης δαπάνη ποσού 12.000€ που 

καταχωρήθηκε στα βιβλία, αλλά δεν επέδειξε το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

φορολογικό στοιχείο, είναι ελλιπής και ανεπαρκής αφού, δεν απαντά στο ουσιαστικό 

ερώτημα αν δηλαδή αφορά δαπάνη πραγματική ή ανύπαρκτη που καλύπτεται με φορολογικό 

στοιχείο το οποίο απλώς δεν επέδειξε στον έλεγχο.  

Η φορολογική αρχή δεν αναγνωρίζει δαπάνη, εφόσον από συγκεκριμένα στοιχεία 

μπορεί να συναχθεί κατά κοινή πείρα, ότι η δαπάνη είναι εικονική.
45

 

Δαπάνη για εκχώρηση επωνυμίας, η οποία αποδεικνύεται ως εικονική, δεν 

αναγνωρίζεται.
46

  

Δαπάνη επιχείρησης δεν αναγνωρίζεται από τη φορολογική αρχή ως εκπεστέα, 

εφόσον η τελευταία διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία, από τα οποία είναι δυνατό να συναχθεί 

κατά κοινή πείρα ότι η δαπάνη αυτή είναι εικονική, δηλαδή είτε ότι δεν καταβλήθηκε από την 

επιχείρηση είτε ότι καταβλήθηκε μεν, όχι όμως για τον παραγωγικό σκοπό της επιχείρησης, 

αλλά για άλλο μη παραγωγικό σκοπό.
47

  

Ως εκπεστέο ποσό δαπάνης θεωρείται το πράγματι καταβληθέν από την επιχείρηση 

και όχι το τυχόν ανταποκρινόμενο στην αξία της πρώτης ύλης μικρότερο ποσό, εκτός εάν 

αμφισβητηθεί αιτιολογημένα το ανωτέρω ποσό δαπάνης ως εικονικό.
48

  

                                                 
45

 Βλ. αποφάσεις ΣτΕ 1823/1994, 141/1993, (ΠΟΛ. 1029/2006) 
46

 Βλ. αποφάσεις ΣτΕ 3727/1990) (ΠΟΛ. 1029/2006) 
47

 Βλ. αποφάσεις ΣτΕ 3727/1990 και 1823/1994). (ΠΟΛ. 1029/2006 
48

 Βλ. αποφάσεις ΣτΕ 726/1992 (ΠΟΛ. 1005/2005) 



27 

Παρατίθεται παρακάτω ενδεικτικός πίνακας περιπτώσεων που αφορούν καταχωρήσεις 

στα βιβλία της επιχείρησης ανύπαρκτων αγορών ή δαπανών «εικονικές εγγραφές», 

πραγματικών αγορών ή δαπανών, εικονικών στοιχείων αγορών ή δαπανών, με περιγραφή των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σε κάθε περίπτωση σε συνδυασμό με, το είδος της παράβασης, 

τις συνέπειες στο κύρος των βιβλίων, καθώς και τον τρόπο προσδιορισμού των ακαθαρίστων 

εσόδων και καθαρών κερδών
49

. 

Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά 

Συνέπειες  

Κύρος βιβλίων 

Περιπτώσεις παραβάσεων για καταχωρήσεις στα βιβλία 

Ανύπαρκτων 

αγορών ή δαπανών 

Πραγματικών αγορών ή δαπανών Εικονικού στοιχείου 

αγοράς ή δαπάνης 

από το λήπτη 

Συναλλαγή Ανύπαρκτη 

συναλλαγή 

Υπαρκτή συναλλαγή Ανύπαρκτη 

συναλλαγή στο 

σύνολό της ή για 

μέρος αυτής  

Φορολογικό 

Στοιχείο 

Δεν εκδόθηκε 

στοιχείο 

Εκδόθηκε στοιχείο Εκδόθηκε στοιχείο 

Καταλογισμός 

παράβασης  

Από τις 24-9-02 το 

διπλάσιο της αξίας 

κάθε «εικονικής» 

εγγραφής (ως άρθρο 

5 § 10 περ. β’ Ν. 

2523/97) 

Αν αγοράζονται αγαθά για το σπίτι 

του επιτηδευματία και κατά τον 

έλεγχο αποδεικνύεται ότι τα αγαθά 

αυτά δεν βρίσκονται στην 

επιχείρηση, τότε πρόκειται για 

καταχώρηση στα βιβλία ανακριβών 

τιμολογίων και επισύρουν 

αυτοτελείς παραβάσεις (ως άρθρο 5 

§ 8 περ. γ’ Ν. 2523/97) 

Το διπλάσιο της αξίας 

κάθε στοιχείου μη 

συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. (ως άρθρο 

5 § 10 περ. β’ Ν. 

2523/97) 

Λογιστική διαφορά  Η αξίας κάθε 

«εικονικής» 

εγγραφής 

Η αξία κάθε δαπάνης που κρίνεται 

μη παραγωγική 

Η αξία του ληφθέντος 

εικονικού ως προς τη 

συναλλαγή στοιχείου 

Κύρος βιβλίων Ανακριβή σύμφωνα 

με το άρθρο 30 § 4 

περ. α’ Π.Δ. 186/92 

Κ.Β.Σ. 

Δεν θίγεται το κύρος των βιβλίων  Ανακριβή σύμφωνα με 

το άρθρο 30 § 4 περ. 

γ’ Π.Δ. 186/92 Κ.Β.Σ. 

Προσδιορισμός 

ακαθαρίστων 

εσόδων  

Εξωλογιστικά 

σύμφωνα με το 

άρθρο 30 § 2 περ. γ’ 

Ν. 2238/94 Κ.Φ.Ε 

Τα ακαθάριστα έσοδα όπως 

προκύπτουν από τα βιβλία 

Εξωλογιστικά 

σύμφωνα με το άρθρο 

30 § 2 περ. γ’ Ν. 

2238/94 Κ.Φ.Ε 

Προσδιορισμός 

καθαρών κερδών 

Εξωλογιστικά 

σύμφωνα με το 

άρθρο 32 § 2 Ν. 

2238/94 Κ.Φ.Ε 

Τα καθαρά κέρδη όπως προκύπτουν 

από τα βιβλία πλέον των 

λογιστικών διαφορών 

Εξωλογιστικά 

σύμφωνα με το άρθρο 

32 § 2 Ν. 2238/94 

Κ.Φ.Ε 

Σημείωση Οι παραβάσεις που αφορούν στην καταχώρηση ανύπαρκτων αγορών ή εξόδων ή στη 

λήψη εικονικών τιμολογίων, αποτελούν κατ’ αρχήν λόγω ανακρίβειας των βιβλίων, 

όμως σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Π.Δ. 

186 (Κ.Β.Σ.), πρέπει να είναι μεγάλης έκτασης ώστε να επηρεάζουν σημαντικά ή να 

καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο το λογιστικό προσδιορισμό. 
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 Βαζακίδης Α. Γκούρλιας Ι. Περιοδικό «ΕΨΙΛΟΝ 7», τεύχος 275(476), 23-11-07, σελ. 2651, Περιοδικό 

Φοροτεχνική και Θρακική προσέγγιση, αρ. τεύχους 162 Οκτώβριος 2007. 
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2.5. Υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις ως αδίκημα 

φοροδιαφυγής  

Συνηθισμένο φαινόμενο στις επιχειρήσεις αποτελεί η φοροδιαφυγή μέσω υπερτιμολογήσεων 

ή υποτιμολογήσεων με σκοπό να αποφύγουν την φορολόγηση των πραγματικών τους κερδών, 

καταφεύγοντας σε πρακτικές μεταφοράς των κερδών αυτών σε επιχειρήσεις στην ημεδαπή ή 

στην αλλοδαπή με μικρότερο φορολογικό συντελεστή. 
50

 

Η μέθοδος των υπερτιμολογήσεων εφαρμόζεται εκτεταμένα σε περιπτώσεις που 

επιδιώκεται αύξηση της αξίας της πραγματοποιούμενης επένδυσης όταν αυτή κυρίως 

υπάγεται σε επενδυτικά προγράμματα επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων και οικονομικών 

ενισχύσεων διαφόρων αναπτυξιακών νόμων και κινήτρων
51

 ή σε αύξηση του κόστους αγοράς 

με σκοπό τη συρρίκνωση του επιτυγχανόμενου επί των στοιχείων αγοράς και πώλησης μικτού 

κέρδους.
52

  

Παρά το γεγονός ότι κατά κανόνα επενδύσεις που είχαν υπαχθεί κατά καιρούς σε 

διάφορους αναπτυξιακούς νόμους με το καθεστώς των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων 

σύμφωνα με την αξία της επένδυσης, εφάρμοζαν πολιτικές υπερτιμολογήσεων προκειμένου 

οι επιχειρήσεις να εισπράξουν μεγαλύτερο ποσό επιχορήγησης, ελάχιστες είναι οι 

περιπτώσεις που τέθηκε τέτοιο ζήτημα από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και επιτροπές, 

γεγονός που καταδεικνύει την αδυναμία βουλήσεως της φορολογικής διοίκησης ώστε με 

σύγχρονες μεθόδους να συντονίσει και κατευθύνει τις ελεγκτικές υπηρεσίες σε αποκάλυψη 

τέτοιων φαινομένων. 

Βέβαια για την περιστολή της φοροδιαφυγής μέσω υπερτιμολογήσεων –

υποτιμολογήσεων, από το 1994 συστάθηκε στη Δ/νση ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών 

γραφείο έρευνας τιμών με σκοπό την παρακολούθηση και έρευνα τιμών πάσης φύσεως 

εισαγομένων και εξαγομένων και εντός της χώρας διακινουμένων αγαθών (υλικών και 

άϋλών), καθώς και υπηρεσιών, προς εξακρίβωση της πραγματικής τιμής για υποβοήθηση των 

φορολογικών ελέγχων.
53

 

Στις περιπτώσεις υπερτιμολόγησης – υποτιμολόγησης συναλλαγών που διενεργούνται 

μεταξύ συγγενών επιχειρήσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε 

κατά κανόνα δεν τίθεται θέμα εικονικότητας της συναλλαγής, εφόσον αφορούν πραγματικές 

συναλλαγές με διαφορετικό τίμημα από το κανονικό (σύνηθες), οπότε η προκύπτουσα 

διαφορά προστίθεται στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης, καθώς και στα ακαθάριστα έσοδά 

της για την επιβολή των λοιπών φόρων, δεν αμφισβητείται το κύρος και η αξιοπιστία των 

βιβλίων και στοιχείων της και επιβάλλεται συγκεκριμένο ειδικό πρόστιμο επί των επιπλέον 

καθαρών κερδών.  

Διαφορετικός είναι ο χειρισμός όταν πρόκειται για υπερτιμολογήσεις - 

υποτιμολογήσεις που διενεργούνται μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, καθόσον στην 

περίπτωση αυτή τίθεται ζήτημα εικονικότητας της συναλλαγής ή μέρους αυτής, όταν 

προκύπτει υπερτιμολόγηση (αξία μεγαλύτερη της πραγματικής) και ανακρίβειας της 
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 Βλ. άρθρο 1403/2009 Ζαβερδινού Ζ. Έψιλον 7  
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 Βλ. το άρθρο 5 «Προϋποθέσεις και Περιορισμοί για την Επιχορήγηση Επενδύσεων» του ν. 1262/1982 και Ν. 

1892/1990 
52

 Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις αγοράς αγροτικών προϊόντων από εμπόρους όπου από ελέγχους του 

Υπουργείου Οικονομικών αλλά και του Υπουργείου Ανάπτυξης διαπιστώθηκε η έκδοση και λήψη εικονικών 

φορολογικών στοιχείων ( υπερτιμολόγηση) με το πρόσχημα ότι πρόκειται για βιολογικά προϊόντα αυξημένης 

ποιότητας. 
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 Βλ. το άρθρο 26 του ν. 2214/1994 
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συναλλαγής όταν προκύπτει υποτιμολόγηση (αξία μικρότερη της πραγματικής). Στην 

περίπτωση βέβαια αυτή δεν εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 39 του 

Κ.Φ.Ε., αλλά επιβάλλονται στο σύνολό τους οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2523/1997 για τη λήψη ή έκδοση εικονικών (για 

υπερτιμολόγηση) ή ανακριβών (για υποτιμολόγηση) φορολογικών στοιχείων, αμφισβητείται 

το κύρος και η αξιοπιστία των τηρούμενων βιβλίων και επαναπροσδιορίζονται τα ακαθάριστα 

έσοδα και τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης. Βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ίδια 

αντιμετώπιση γίνεται και στις περιπτώσεις που από το φορολογικό έλεγχο προκύπτει ότι οι 

συναλλαγές που διενεργήθηκαν μεταξύ συγγενών επιχειρήσεων δεν είναι πραγματικές (αλλά 

εικονικές, ανύπαρκτες) ή αν αποδειχθεί ότι το αναγραφόμενο στα φορολογικά στοιχεία 

τίμημα, με βάση συγκεκριμένα στοιχεία είναι διαφορετικό από το συμφωνηθέν. 

Κρίσιμο λοιπόν στοιχείο για το φορολογικό χειρισμό των υπερτιμολογήσεων – 

υποτιμολογήσεων που διαπιστώνονται από φορολογικούς ελέγχους είναι να αποφανθεί ο 

έλεγχος με συγκεκριμένα στοιχεία αν συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των 

διατάξεων του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. (πραγματικές συναλλαγές μεταξύ συγγενών 

επιχειρήσεων με διαφορετικό τίμημα από το κανονικό) ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι και 

προϋποθέσεις του άρθρου αυτού και ως εκ τούτου θα πρέπει να εφαρμοστούν στο σύνολό 

τους οι διατάξεις περί εικονικών ή ανακριβών συναλλαγών ως προς την τιμολογούμενη αξία, 

ανάλογα.  

Επιπλέον θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που τίθεται ζήτημα 

αμφισβήτησης, όχι της αξίας της συναλλαγής αλλά της διακινούμενης ποσότητας, τότε σε 

κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εικονικών συναλλαγών. 

2.5.1 Υπερτιμολογήσεις, υποτιμολογήσεις (εικονικότητα ή ανακρίβεια) κατά την 

έννοια των διατάξεων του 19 του ν. 2238/1994 

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2523/1997, ορίσθηκε ρητά ότι τα φορολογικά στοιχεία 

στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής (υπερτιμολόγηση), για τους 

σκοπούς του νόμου αυτού, θεωρούνται ως εικονικά, κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής 

αξίας, ενώ ανακριβή θεωρούνται τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία 

συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής (υποτιμολόγηση).
54

  

Έτσι η περίπτωση έκδοσης ή λήψης υπερτιμολογημένου φορολογικού στοιχείου, 

θεωρείται έκδοση ή λήψη εικονικού κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας και συνιστά 

ιδιάζουσα φορολογική παράβαση που επισύρει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε 

στοιχείου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των 1.200 

ευρώ. Επίσης επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το τριπλάσιο του φόρου που εξέπεσε ή 

που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για 

καταβολή στο Φ.Π.Α. όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως 

λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε 

επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε το 

φόρο.
55

 

Η περίπτωση έκδοσης ή λήψης υποτιμολογημένου φορολογικού στοιχείου στο οποίο 

αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής, θεωρείται έκδοση ή λήψη 

ανακριβούς φορολογικού στοιχείου, εφόσον η αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 1.200 
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 Βλ. την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997 
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 Βλ. την περ. β΄ της παρ. 10 του άρθρου 5 και την παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997. 
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ευρώ και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με την αξία του μέρους της συναλλαγής που 

αποκρύφτηκε.
56

  

Η αποκάλυψη όμως περιπτώσεων υπερτιμολογήσεων ή υποτιμολογήσεων από τις 

αρμόδιες ελεγκτικές αρχές αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία ελέγχου προκειμένου να 

αποδειχθεί η εικονικότητα της συναλλαγής στην επιπλέον διαφορά από την πραγματική λόγω 

υπερτιμολόγησης ή η ανακρίβεια της συναλλαγής στην μικρότερη της πραγματικής λόγω 

υποτιμολόγησης, αφού δεν υφίστανται θεσμοθετημένα όργανα ή τα υφιστάμενα 

υπολειτουργούν, για τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών περί των τιμών των 

διακινούμενων αγαθών και υπηρεσιών. 

2.5.2. Υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις κατά την έννοια των διατάξεων του 

39 του ν. 2238/1994 

Ειδική φορολογική μεταχείριση προβλέπεται για τις περιπτώσεις που διαπιστώνονται 

υπερτιμολογήσεις ή υποτιμολογήσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται με σχέση άμεσης ή 

έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, λόγω συμμετοχής της 

μιας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο 

κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 

του Κ.Φ.Ε. Επίσης, το άρθρο 101 επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 στη 

φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ το άρθρο 105 

επεκτείνει τη ρύθμιση του άρθρου 39 στις μόνιμες εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα, 

πρακτορεία, εργοστάσια κλπ) των αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.  

Σε περίπτωση που διαπιστώνονται από φορολογικούς ελέγχους υπερτιμολογήσεις ή 

υποτιμολογήσεις κατά την έννοια του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. και εφόσον τα φορολογικά 

στοιχεία εκδόθηκαν με το πράγματι συμφωνηθέν τίμημα, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 

κυρώσεις του άρθρου αυτού, ενώ δεν συντρέχει λόγος επιβολής προστίμου από τις διατάξεις 

του Κ.Β.Σ. και δεν θίγεται το κύρος και η αξιοπιστία των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων. 

Όταν όμως διαπιστώνεται ότι το αναγραφόμενο στα φορολογικά στοιχεία τίμημα, με βάση 

συγκεκριμένα στοιχεία, είναι διαφορετικό από το συμφωνηθέν, τότε η διαπίστωση αυτή 

συνιστά παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (υπερτιμολόγηση ως εικονικότητα και 

υποτιμολόγηση ως ανακρίβεια) και επιδρά στο κύρος των βιβλίων.
57

 

Κατά κανόνα πρόκειται για πραγματικές, και όχι εικονικές, συναλλαγές που 

διενεργούνται μεταξύ συνδεδεμένων ή συγγενών ή ομίλου επιχειρήσεων με διαφορά ως προς 

την τιμολογούμενη αξία με σκοπό την αποφυγή καταβολής φόρων. Η διαφορά αυτή, 

χαρακτηρίζεται με ειδική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 39 του Κ.Φ.Ε ως κατά 

τεκμήριο ή νομικό πλάσμα κέρδος και φορολογείται ως τέτοιο και είναι εκδήλωση της 

διεθνώς γνωστής αρχής dealing arm’s length.  

Η μέθοδος των υπερτιμολογήσεων-υποτιμολογήσεων στη διεθνή βιβλιογραφία 

ορίζεται με τον όρο transfer pricing
58

, η έννοια του οποίου συνίσταται στον καθαρισμό 

πλασματικών τιμών συναλλαγών στα πλαίσια ενός ομίλου επιχειρήσεων, όταν οι τιμές των 

ανταλλασσόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών αποκλίνουν από αυτές που θα ίσχυαν στην 

ελεύθερη αγορά, εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. 
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 Βλ. την περ. α΄ της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 
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 Βλ. έγγραφο 1106993/660/4-12-1997 
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 Ο ορισμός της έννοιας «transfer price » από οικονομικής απόψεως περιγράφεται ως το ποσό που χρεώνεται 

από ένα μέρος ενός οργανισμού για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που παρέχει σε ένα άλλο μέρος του ίδιου 

οργανισμού. 
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Η πρακτική αυτή αποσκοπεί στην συρρίκνωση της συνολικής διεθνώς φορολογικής 

επιβάρυνσης του ομίλου η οποία επιτυγχάνεται με τη μεταφορά της φορολογητέας βάσης από 

το κράτος με υψηλότερο συντελεστή εταιρικού φόρου σε εκείνο με χαμηλότερο, μέσω του 

καθορισμού πλασματικών υπέρ ή υποτιμημένων ενδοομιλικών χρεώσεων, κατά τη διενέργεια 

των μεταξύ τους εμπορικών συναλλαγών. Το θέμα αυτό απασχολεί διαχρονικά τις 

φορολογικές αρχές παγκοσμίως αφού έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των φορολογικών 

εσόδων. 

Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και σχετικά πρόσφατα, αρχικά το Υπουργείο 

Ανάπτυξης με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3728/2008, προκειμένου να υποχρεώσει τις 

συνδεδεμένες εταιρείες να συναλλάσσονται μεταξύ τους ως ανεξάρτητες εταιρείες, σε 

συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, εφαρμόζοντας την αρχή των ίσων αποστάσεων (ARMOS 

LENGTH PRINCIPLE), επιχείρησε να περιορίσει τις υπερτιμολογήσεις που γίνονται από 

πολυεθνικές εταιρείες, με αποτέλεσμα προϊόντα τους να καταλήγουν στην ελληνική αγορά 

ακριβότερα σε σχέση με άλλες χώρες με το μηχανισμό μεταφοράς των κερδών transfer 

pricing και προχώρησε σε ψήφιση νόμου με τον οποίο ορίσθηκαν σημαντικές υποχρεώσεις 

και κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών.
59

 Η συγκεκριμένη νομοθετική 

παρέμβαση αποτελεί διάταξη ελέγχου αγοράς (αγορανομική) και όχι φορολογική διάταξη 

καθόσον αποσκοπεί ουσιαστικά στον εντοπισμό υπερτιμολογήσεων υποτιμολογήσεων των 

ενδοομιλικών συναλλαγών, που διογκώνουν τεχνητά το κόστος των πωλούμενων προϊόντων 

ή υπηρεσιών και κατά συνέπεια αυξάνουν τις τιμές πώλησης προς τους τελικούς 

καταναλωτές. 

Περαιτέρω, με νεότερες διατάξεις και μετά τις αγορανομικές διατάξεις του άρθρου 26 

του Ν. 3728/2008, κατέστη αναγκαία η προσαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του 

Κ.Φ.Ε. στα πλαίσια περιορισμού του φαινομένου της φοροδιαφυγής μέσω υπερτιμολογήσεων 

– υποτιμολογήσεων. Ειδικότερα με το άρθρο 1 του Ν. 3775/2009 αντικαταστάθηκαν οι 

διατάξεις του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε και έτσι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε 

ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε πολυεθνικές να ακολουθήσουν το σύστημα 

τεκμηρίωσης που προβλέπεται από τον Κώδικα δεοντολογίας για τις Ενδοομιλικές 

Τιμολογήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ διασφαλίζεται ότι η φορολογική διοίκηση θα 

έχει επαρκείς πληροφορίες για τον προσδιορισμό των σχετικών συναλλαγών και θα είναι σε 

θέση να διαπιστώνει, εάν στις συναλλαγές αυτές τηρείται η αρχή της ανοιχτής αγοράς, 

αποφεύγοντας πολύπλοκους και χρονοβόρους ελέγχους ενδοομιλικών τιμολογήσεων για την 

ορθότερη εκτίμηση και προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης. Με το άρθρο 2 του ίδιου 

νόμου εισήχθη νέα διάταξη στον Κ.Φ.Ε. 39Α, με την οποία επιβάλλεται γενική υποχρέωση 

τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών των ημεδαπών επιχειρήσεων, που 

συνδέονται με επιχειρήσεις στην αλλοδαπή, καθόσον η αρχή της ανοιχτής αγοράς ή της 

ελεύθερης αγοράς ή των ίσων αποστάσεων, arm’s length principle επιτάσσει, μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων, να μην επικρατούν ή να συνομολογούνται όροι που να 

διαφέρουν από αυτούς που θα ίσχυαν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Σχετικά με τις 

διατάξεις του άρθρου 39Α αξίζει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις αυτές αφορούν μόνο τις 

ημεδαπές επιχειρήσεις που συνδέονται με αλλοδαπή και οι οποίες υποχρεούνται να 

ακολουθήσουν το σύστημα τεκμηρίωσης, που προβλέπεται στο Κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ 

και αποτελείται από δύο φακέλους, τον «βασικό φάκελο» και τον «ελληνικό φάκελο», για 
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 Βλ. το άρθρο 26 του ν. 3728/2008, την Α2-8092/31-12-2008  απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. και 

ερμηνευτική 2233/2009 
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χρήσεις που αρχίζουν από 1-1-2010. Επιπλέον ορίζεται ρητά ότι οι επιχειρήσεις αυτές 

υποχρεούνται σε υποβολή στοιχείων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών όταν αυτά 

ζητηθούν από τις φορολογικές αρχές στα πλαίσια ελέγχου και σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

από το φορολογικό έλεγχο η μη τήρηση ή ελλιπής τήρηση των στοιχείων τεκμηρίωσης, 

επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο με Βάση Υπολογισμού Ν01 και συντελεστή βαρύτητας 10.
 60

  

Τέλος, στο άρθρο 39 ΚΦΕ, ακόμα και από τη νέα του μορφή, δεν προβλέπεται η 

δυνατότητα ή υποχρέωση παράλληλης αναμόρφωσης των κερδών της αντισυμβαλλόμενης 

επιχείρησης, με συνέπεια σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων να επιβάλλεται διπλή φορολόγηση 

των σχετικών κερδών. 

Με τις πρόσφατες διατάξεις του ν. 3842/2010, επήλθαν νέες τροποποιήσεις στις 

διατάξεις του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. με σκοπό την εναρμόνιση των όρων και προϋποθέσεων 

διάπραξης του αδικήματος της υπέρ ή υποτιμολόγησης με ενιαία αντιμετώπιση τόσο για τις 

ημεδαπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις όσο και τις ημεδαπές που συνδέονται με αλλοδαπές 

επιχειρήσεις. Έτσι ορίσθηκε ότι όταν μεταξύ τους, πραγματοποιούνται πωλήσεις αγαθών ή 

παρέχονται υπηρεσίες με οικονομικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν 

συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τα κέρδη τα οποία, χωρίς τους όρους αυτούς, 

θα είχαν πραγματοποιηθεί από την επιχείρηση, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω 

των ανωτέρω όρων, θεωρούνται κέρδος της επιχείρησης αυτής, με το οποίο προσαυξάνονται 

τα καθαρά της κέρδη, χωρίς να θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων. Παράλληλα 

αυξήθηκε το ειδικό πρόστιμο από 10% σε 20%, ενώ καταργήθηκε η δυνατότητα διοικητικής 

επίλυσης της διαφοράς επί του προστίμου αυτού. Επίσης οι νέες διατάξεις ορίσθηκε ότι έχουν 

εφαρμογή και για τα δικαιώματα ή τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται μεταξύ ημεδαπών 

και αλλοδαπών και αφορούν μισθώματα κινητών ή ακινήτων.
61

 

2.6 Μέθοδοι και Τεχνάσματα Κατασκευής και Έκδοσης Πλαστών και 

Εικονικών Φορολογικών Στοιχείων 

Οι τρόποι κατασκευής και έκδοσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων 

ποικίλουν και διαμορφώνονται ανάλογα με την επιδίωξη του εκάστοτε εκδότη τέτοιων 

στοιχείων
62

. Έτσι διαπιστώνεται: 

α. Παράνομη χρήση φορολογικών μηχανισμών. 

Έκδοση φορολογικών στοιχείων από φορολογικούς μηχανισμούς του Ν. 1809/1988 

μη νόμιμους ή από παραποιημένους ή από μη δηλωμένους μηχανισμούς με καταχωρημένα 

στοιχεία σ’ αυτούς, στοιχεία επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα και εκδίδουν νόμιμα 

φορολογικά στοιχεία. 
63

  

Σημαντική νομοθετική ρύθμιση για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι η 

υποχρέωση που έχουν πλέον οι επιτηδευματίες που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή 

παροχής υπηρεσιών με χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών, να διαβιβάζουν 

ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται, σε βάση δεδομένων 
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 Βλ. το άρθρο 39 όπως αντικαταστάθηκε και 39 Α όπως προστέθηκε, του ν. 2238/1994, με την παρ. 1και 2 

αντίστοιχα του άρθρου 1 του Ν. 3775/2009 
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 Βλ. το άρθρο 39 του ν. 2238/1994 όπως οι διατάξεις του αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 11 του ν. 3842/2010 

και ισχύει από 23-4-2010 και μετά. 
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 Βλ. υπ. αρ.Πρωτ.: 1506/ Αθήνα, 30/01/07 Οδηγός ελέγχου πλαστών, εικονικών και νοθευμένων φορολογικών 

στοιχείων Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.). 
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της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
64

 

Επιπρόσθετα, θα ήταν πολύ σημαντικό να αποτυπώνεται στις αποδείξεις αυτές η «ταυτότητα» 

του λήπτη (π.χ. Α.Φ.Μ. ή Α.Τ. ) με τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, προκειμένου 

να είναι εφικτός ο έλεγχος και η διασταύρωση των δαπανών που πραγματοποιεί ο 

φορολογούμενος σε σχέση με τα δηλούμενα εισοδήματά του, αλλά κυρίως ο έλεγχος των 

πραγματοποιηθέντων σε σχέση με τα δηλούμενα έσοδα των επιχειρήσεων και την ορθή 

απόδοση των φόρων (κυρίως Φ.Π.Α). 

β. Χρησιμοποίηση απωλεσθέντων (δήθεν) στοιχείων. 

Χρησιμοποίηση φορολογικών στοιχείων από τον εκδότη τους, ο οποίος έχει υποβάλει 

στη Δ.Ο.Υ. δήλωση απώλειάς τους. Στις περιπτώσεις αυτές για τα εκδιδόμενα φορολογικά 

στοιχεία τα οποία δηλώθηκαν ότι έχουν απωλεσθεί, δεν εκπληρώνονται οι φορολογικές 

υποχρεώσεις του εκδότη, αφού οι συναλλαγές αυτές δεν εμφανίζονται στα βιβλία του εκδότη 

ή δεν υφίστανται καθόλου βιβλία λόγω διακοπής εργασιών.  

γ. Χρήση αποκρυβέντων εντύπων από προσκομισθέντα για ακύρωση στοιχεία. 

Η επιχείρηση θεωρεί στη Δ.Ο.Υ. μεγάλο αριθμό φορολογικών στοιχείων. Στη 

συνέχεια υποβάλει στη Δ.Ο.Υ. δήλωση διακοπής εργασιών και ακυρώνει τα θεωρημένα 

στοιχεία από τα οποία όμως, χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια, έχει αποσπαστεί ένας αριθμός 

πρωτότυπων στοιχείων, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται σε παράνομες συναλλαγές, 

για τις οποίες δεν εκπληρώνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις του εκδότη, αφού έχει ήδη 

δηλώσει διακοπή επαγγέλματος και έχει ακυρώσει τα στοιχεία της. Σ’ αυτή την περίπτωση η 

εμφανιζόμενη ως εκδότρια επιχείρηση επικαλείται την ακύρωση των στοιχείων, αφού 

διαθέτει και σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ.  

δ. Λαθραία διάτρηση. 

Λαθραία διάτρηση με παρεμβολή επί πλέον φύλλων σε στελέχη ή μηχανογραφημένα 

έντυπα στοιχείων, τα οποία προσκομίζονται για θεώρηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

συρράπτονται σ’ ένα μπλοκ φορολογικών στοιχείων που πρόκειται να θεωρηθούν νόμιμα και 

λευκά έντυπα (χωρίς συνήθως τα ατομικά στοιχεία του εκδότη), τα οποία στην συνέχεια 

αποκόπτονται, τίθενται σ’ αυτά σφραγίδες με στοιχεία κάποιας ανύπαρκτης επιχείρησης και 

διακινούνται στις παράνομες συναλλαγές.  

ε. Μη νόμιμη διάτρηση σε μηχανή Δ.Ο.Υ. -Παράνομη διάτρηση εκτός Δ.Ο.Υ. 

Διάτρηση στοιχείων με διάφορους μηχανισμούς όπως ραπτομηχανές κ.λπ., καθώς και 

ιδιοκατασκευές, όπως παλιές μηχανές τυπογραφείων ή και με απλά αιχμηρά αντικείμενα, 

όπως καρφίτσα κ.α., η οποία είναι σχεδόν ίδια με τη διάτρηση των στοιχείων που γίνεται από 

τις Δ.Ο.Υ.  

στ. Παράνομη χρήση των επί πλέον θεωρημένων αντιτύπων. 

Από τον Κ.Β.Σ. προβλέπεται η έκδοση και συνεπώς και η θεώρηση ενός φορολογικού 

στοιχείου, τουλάχιστον ως διπλότυπο, όταν εκδίδεται χειρόγραφα. Μπορεί όμως ο 

επιτηδευματίας να θεωρήσει και να εκδίδει τα φορολογικά στοιχεία σε περισσότερα αντίτυπα 

εφόσον σε κάθε αντίτυπο αναγράφεται με σφραγίδα ή εντύπως ο προορισμός του. 

Διαπιστώθηκε θεώρηση στοιχείων, είτε χειρόγραφων, είτε μηχανογραφικών, σε περισσότερα 

αντίτυπα, στα οποία ο προορισμός τους αναγράφεται σε θέση τέτοια που μπορούν να 

αποκοπούν και να χρησιμοποιηθούν ως πρωτότυπα για τον πελάτη όλα τα αντίτυπα. 
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ζ. Λοιπές μέθοδοι. 

Οι κατασκευαστές πλαστών στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιούν και τις παρακάτω 

μεθόδους:  

1) Α.Φ.Μ. υπαρκτής επιχείρησης και παρεμφερή επωνυμία και αντικείμενο εργασιών, 

2) στοιχεία υπαρκτής επιχείρησης με ανύπαρκτο Α.Φ.Μ.,  

3) πλήρη στοιχεία υπαρκτής επιχείρησης. 

Στόχος στις περιπτώσεις αυτές είναι να μη μπορούν να επαληθευτούν οι συναλλαγές 

με τον πραγματικό εκδότη των στοιχείων και στην τελευταία περίπτωση δημιουργούνται 

προβλήματα στις επιχειρήσεις που εν αγνοία τους χρησιμοποιήθηκε το ονοματεπώνυμο ή η 

επωνυμία τους στα πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία. Για την περίπτωση αυτή 

σημειώνεται ότι δεν πρέπει να καταλογίζονται παραβάσεις στη φερόμενη ως εκδότρια, 

εφόσον από την έρευνα και τις ελεγκτικές επαληθεύσεις προκύψει ότι αποδεδειγμένα δεν είχε 

συμμετοχή και τελούσε σε πλήρη άγνοια.  

Ο κίνδυνος διακίνησης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων στο βαθμό 

που οφείλονται στις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις β) έως ζ) θα μπορούσε να περιορισθεί 

σε μεγάλο βαθμό εάν εφαρμόζονταν υποχρεωτικά η έκδοση όλων των φορολογικών 

στοιχείων με φορολογικούς μηχανισμούς σήμανσης και η υποχρεωτική διαβίβασή τους 

ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

2.7 Μέθοδοι Εντοπισμού Πλαστών και Εικονικών Φορολογικών 

Στοιχείων 

Οι περιπτώσεις που ακολουθούν αποτελούν ενδείξεις που θα οδηγήσουν τον έλεγχο σε σειρά 

άλλων ελεγκτικών επαληθεύσεων και διαπιστώσεων, από τη διενέργεια των οποίων ο έλεγχος 

θα αποκτήσει τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για να στοιχειοθετήσει και να 

αποδείξει τη βασιμότητα του χαρακτηρισμού των στοιχείων ως πλαστών και των 

συναλλαγών ως εικονικών
65

:  

1. Η έλλειψη στοιχείου διακίνησης ή η μη αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του 

πρώτου φορτηγού αυτοκινήτου ή του ονόματος του πλωτού μέσου στα στοιχεία 

διακίνησης.  

2. Το μεταφορικό μέσο και ο τρόπος μεταφοράς  

3. Η έλλειψη φορτωτικών εγγράφων  

4. Η έλλειψη μηχανολογικού εξοπλισμού και εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού 

εκτέλεσης έργου  

5. Ο τρόπος πληρωμής  

6. Ο χρόνος έκδοσης του στοιχείου  

7. Η συνάφεια της δραστηριότητας του εκδότη με το αντικείμενο εργασιών  

8. Ο προμηθευτής.  

9. Οι αποθηκευτικοί χώροι και η ύπαρξη των πωληθέντων ως αποθέματα.  

10. Ο πάγιος εξοπλισμός  

11. Προμήθεια μη συμβατών με τη δραστηριότητα της επιχείρησης ειδών ή προμήθεια 

ειδών σε ποσότητες δυσανάλογες των ποσοτήτων προηγούμενων ετών.  
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12. Οι τιμές των αγαθών  

13. Η συχνότητα των συναλλαγών και η ποσότητα αγοράς των αγαθών  

14. Η τραπεζική δανειοδότηση  

15. Η διαφορά στην επιχειρηματική πρακτική  

16. Ο γραφικός χαρακτήρας  

17. Οι αλλοιώσεις στοιχείων ή εγγραφών  

18. Η χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ.  

2.8 Κλάδοι Επιχειρήσεων και Φοροδιαφυγή 

Σύμφωνα με οδηγό ελέγχου πλαστών, εικονικών και νοθευμένων φορολογικών στοιχείων που 

εκπόνησε το 2007 η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), επισημαίνεται ότι το φαινόμενο 

της χρήσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων εμφανίζεται σε όλους τους τομείς 

της οικονομικής δραστηριότητας, από την παραγωγή και το εμπόριο αγαθών μέχρι τον τομέα 

των κατασκευών, την παροχή υπηρεσιών και τη δραστηριότητα των ελευθέρων 

επαγγελματιών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συναλλαγών αυτών αναφέρεται στο χονδρικό 

εμπόριο, στη βιομηχανική παραγωγή, στον κατασκευαστικό τομέα, στον κλάδο παράδοσης 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (σκραπ) καθώς και στο χώρο της διαφήμισης, και σε 

μικρότερο ποσοστό στο λιανικό εμπόριο, στο χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών και των 

επιχειρήσεων Leasing, των γραφικών τεχνών και λοιπών κλάδων.
66

 

Ως επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή με εικονικές ενάρξεις και 

χρήση (έκδοση) πλαστών ή εικονικών στοιχείων, χαρακτηρίζονται αυτές που δεν υπέβαλαν 

δηλώσεις ΦΠΑ και ασκούν δραστηριότητα, όπου συνήθως εντοπίζεται έκδοση πλαστών ή 

εικονικών στοιχείων, όπως: - διαφημιστικές επιχειρήσεις - επιχειρήσεις γραφικών τεχνών - 

επιχειρήσεις χωματουργικών έργων - επιχειρήσεις οικοδομικών υλικών.
67

  

Επίσης, έμφαση των φορολογικών ελέγχων πρέπει να δίδεται στους κλάδους και τις 

δραστηριότητες υψηλής επικινδυνότητας (π.χ. επιχειρήσεις και επαγγελματίες παροχής 

υπηρεσιών κλπ.)
68

 

2.8.1. Τεχνικές επιχειρήσεις  

Ο τομέας αυτός θεωρείται ιδιαίτερα ευεπίφορος στη χρήση εικονικών φορολογικών 

στοιχείων.
69

 Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, συχνά εμφανίζονται 

να κάνουν χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων
70

 και κατά γενική παραδοχή η 

φοροδιαφυγή αποτελεί σημαντικό μέγεθος. 
71

  

Μέθοδοι φοροδιαφυγής τεχνικών επιχειρήσεων  

Οι μέθοδοι φοροδιαφυγής που χρησιμοποιούν οι τεχνικές επιχειρήσεις, συνήθως 

αφορούν: 
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• Αποτύπωση διαφορετικών ποσών (αξιών) στα πρωτότυπα και στα στελέχη (πλαστά 

στοιχεία) ιδίως σε περιπτώσεις εκτέλεσης δημοσίων έργων. 

• Η λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων αξίας αγορών και υπηρεσιών, ιδίως από 

υπεργολάβους και διάφορους επιτηδευματίες, που ασχολούνται με την πώληση οικοδομικών 

υλικών, σε περίπτωση που το κόστος κατασκευής της οικοδομής υπερβαίνει τις 

αντικειμενικές αξίες. 

• Η χρήση, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του λογιστικού τρόπου προσδιορισμού των 

κερδών, πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, με σκοπό: α) την αποφυγή ή τη 

μείωση καταβολής αμέσων και εμμέσων φόρων, β) τη μείωση της διαφοράς μεταξύ των 

δαπανών κατασκευής και πραγματικού κόστους στο 20% του πραγματικού κόστους 

κατασκευής, γ) την έκδοση τιμολογίων για εκτέλεση εργασιών και προμήθεια υλικών σε 

χρόνο μεταγενέστερο των πιστοποιήσεων των έργων και σε ποσότητες δυσανάλογες με τις 

προϋπολογισθείσες εργασίες και την προσφορά ανάληψης του έργου. Στη περίπτωση αυτή 

υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για εικονικότητα των στοιχείων αυτών. 

Έλεγχος τεχνικών επιχειρήσεων  

Ο έλεγχος, πρέπει συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία ενός ουσιαστικού και σε βάθος 

ελέγχου και επιπλέον το στοιχείο του αιφνιδιασμού, αφού κατά την είσοδο στην επιχείρηση 

είναι δυνατόν να ανευρεθούν ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, εφόσον τέτοια τηρούνται από 

αυτήν. Ειδικότερα. 

• Ελέγχεται η νομότυπη έκδοση των στοιχείων των προμηθευτών, ως προς την 

θεώρηση, το περιεχόμενο κ.λπ. (διορθώσεις, επεγγραφές, κ.λπ.). Κάθε περίπτωση μη 

νομότυπης έκδοσης των στοιχείων, πρέπει να λειτουργεί ως ερέθισμα για παραπέρα 

ελεγκτικές επαληθεύσεις, μήπως εκτός από την τυπική παράβαση υποκρύπτεται και 

ουσιαστική παράλειψη (ανακρίβεια, εικονικότητα κ.λπ.). 

• Γίνεται διασταύρωση - αντιπαραβολή των εκδοθέντων Δελτίων Αποστολής με τα 

φορολογικά στοιχεία αξίας (Τιμολόγια, κ.λπ.). Αν δηλαδή για τα Δελτία Αποστολής 

εκδόθηκαν νομότυπα και τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία (Τ.Δ.Α., Α.Λ.Π.). 

• Η ύπαρξη σε μεγάλο αριθμό άκυρων Δελτίων Αποστολής ελέγχεται ως προς το 

πραγματικό ή μη της αιτίας της ακύρωσης. 

• Ελέγχεται η λήψη πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.
72

 

2.8.2. Τουριστικές – Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

Από την μέχρι τώρα εμπειρία από φορολογικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν οι 

ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, διαπιστώθηκε ότι οι κυριότερες μέθοδοι 

φοροδιαφυγής που χρησιμοποιούν οι τουριστικές - ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αναφέρονται 

σε: 

1.Υποτιμολόγηση των εσόδων των υπηρεσιών στις περιπτώσεις του οργανωμένου 

τουρισμού και κυρίως του εισερχόμενου, με την μέθοδο των «διπλών συμβολαίων» που 

συντάσσονται μεταξύ των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων. 

2 Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων από παρεπόμενες 

ξενοδοχειακές υπηρεσίες, όπου πολλές επισήμως εμφανίζονται ως υπηρεσίες «πακέτου», ενώ 

στην πραγματικότητα εισπράττεται ιδιαίτερο τίμημα το οποίο και δεν εμφανίζεται. 
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37 

3 Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων από την παροχή 

υπηρεσιών ή την πώληση εμπορευμάτων από τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις. 

4. Χρήση εικονικών - πλαστών φορολογικών στοιχείων κυρίως από μεγάλες 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με στόχο την διόγκωση των δαπανών συντήρησης επισκευών, 

εξόδων προβολής και διαφήμισης, καθώς και του κόστους των επενδύσεων. 

5 Μη τήρηση, ανακριβής ή ελλιπής τήρηση του ειδικού βιβλίου κίνησης πελατών από 

τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κυρίως από τις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων 

διαμερισμάτων και δωματίων. 

6 Μη έκδοση ή ανακριβής ή ελλιπής έκδοση, από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης 

τουριστικών λεωφορείων, του τριπλότυπου δελτίου κίνησης. 

7 Μη έκδοση Α.Λ.Π. ή χρήση τέτοιων που έχουν εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο, 

από επιχειρήσεις επιτόπιας κατανάλωσης ποτών κ.λπ. (καφετέριες κ.λπ.). 

8 Μη ύπαρξη φορολογικών στοιχείων αγοράς ή ύπαρξης τέτοιων με προγενέστερη 

ημερομηνία για ευπαθή προϊόντα (ψάρια, κρέατα κ.λπ.) από επιχειρήσεις παροχής φαγητού 

(ταβέρνες, εστιατόρια κ.λπ.)
73

. 

2.8.3 Διαφημιστικές επιχειρήσεις  

Τα κύρια χαρακτηριστικά πλαστών - εικονικών τιμολογίων που χρησιμοποιούν οι 

διαφημιστικές επιχειρήσεις είναι τα ακόλουθα: 

1. Φέρουν συνεχόμενη αρίθμηση (Νο 110, 111 και 112) πράγμα που σημαίνει ότι 

δόθηκε έναντι αμοιβής ένας αριθμός λευκών φύλλων για να χρησιμοποιηθούν 

κατάλληλα ή ολόκληρο το μπλοκ του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

2. Είναι σχετικά μεγάλης αξίας. 

3. Φέρουν διορθώσεις στην ημερομηνία. 

4. Αναφέρονται σε δήθεν λήψη υπηρεσιών διαφήμισης, με μια εξαιρετικά ασαφή 

αιτιολογία (είδος παρεχομένων υπηρεσιών). 

Το ύψος της δαπάνης, σε συνδυασμό με την ασαφή αιτιολογία και άλλα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά (όπως π.χ. για πρώτη φορά εμφάνιση τέτοιας δαπάνης) είναι εκείνα τα 

στοιχεία που κινούν την υποψία του ελέγχου ότι υπάρχει κάτι ύποπτο. 

2.8.4 Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.  

Μεγάλου ύψους φοροδιαφυγή εντοπίζεται κυρίως από τους προληπτικούς ελέγχους του 

ΣΔΟΕ, στην εμπορία και διακίνηση αγροτικών προϊόντων, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι 

τα συμφέροντα του έμπορα αγοραστή συμπίπτουν με τα συμφέροντα του αγρότη. Ο μεν 

έμπορας επιδιώκει την αύξηση είτε της αγοραζόμενης ποσότητας, είτε της τιμής είτε και των 

δύο (ποσότητα-τιμή), προκειμένου να έχει αυξημένο κόστος αγοράς και ως εκ τούτου και 

κόστους πωληθέντων, με τιμές πώλησης κοντά στο κόστος αγοράς και έτσι χαμηλό 

περιθώριο κέρδους βάσει στοιχείων. Επιπλέον, η έκδοση τιμολογίων αγοράς από τον έμπορο 

σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τις πραγματικές τον εξυπηρετεί στην απόπειρα 

νομιμοποίησης πωληθέντων προϊόντων που δεν είχαν αγορασθεί κανονικά με φορολογικά 

στοιχεία, αλλά ήταν προϊόν λαθραιμπορίου, παράνομων εισαγωγών ή εικονικών εξαγωγών. 

Από την άλλη ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος σε πολλές περιπτώσεις επιδιώκει τη λήψη 

υπέρογκων τιμολογίων αγοράς εν γνώσει του ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική 

                                                 
73

 Βλ. έγγραφο 5827/5-6-2006 και 7677/7-6-2007 και 8465/9-6-2008 έγγραφα της κεντρικής υπηρεσίας του 

Σ.Δ.Ο.Ε. προς όλες τις Π. Δ. 
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πωλούμενη από αυτόν ποσότητα ή αξία, προκειμένου να λάβει μεγαλύτερη επιστροφή 

Φ.Π.Α. με τους κατ’ αποκοπή συντελεστές.
74

 

Κατ’ εξαίρεση, δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο στον αγρότη-λήπτη των εικονικών 

στοιχείων, όταν η συναλλαγή είναι υπαρκτή, αλλά είναι διαφορετικό το πρόσωπο με το οποίο 

συναλλάχτηκε. Η εξαίρεση αυτή αποσκοπεί στην ευνοϊκότερη μεταχείριση των αγροτών του 

ειδικού καθεστώτος του Φ.Π.Α., αποκλείοντας την επιβολή προστίμου του Κ.Β.Σ. στους 

αγρότες - λήπτες εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη, φορολογικών στοιχείων.
75

 

2.8.5 Επιχειρήσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανακύκλωση απορριμμάτων, επειδή κατά το πρώτο 

στάδιο της περισυλλογής και πώλησης των εν λόγω αγαθών, έχουν να κάνουν κυρίως με 

μικρές ανοργάνωτες επιχειρήσεις ή μεμονωμένα άτομα χωρίς τεχνολογική και διοικητική 

υποδομή, είχε διαπιστωθεί από ελέγχους ότι μερικοί εμπλεκόμενοι έμποροι δεν κατέβαλαν 

τον οφειλόμενο Φ.Π.Α. προβαίνοντας στην έκδοση εικονικών ή/και πλαστών φορολογικών 

στοιχείων.
76

 Η φορολογική διοίκηση αρκετές φορές αντιμετώπισε ευνοϊκά τέτοιες 

περιπτώσεις λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, ως προς το πρόσωπο, με πλήρη 

απαλλαγή από την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων με την υποχρέωση απόδοσης 

του ΦΠΑ του τιμολογίου.
77

 

2.8.6 Σωματεία, Ιδρύματα, Νομικά πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, 

Δημόσιες Δημοτικές, Κοινοτικές επιχειρήσεις  

Σήμερα τα σωματεία συμμετέχουν στην παραγωγή και την οικονομία. Το προστατευόμενο 

ατομικό δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε από το Σύνταγμα, λαμβάνει όλο και πιο συχνά 

χαρακτήρα επαγγελματισμού με τη χρήση της νομικής προσωπικότητας του σωματείου για 

επιδίωξη οικονομικού κερδοσκοπικού σκοπού αποβλέποντας και στην ιδιοτέλεια και 

ικανοποίηση προσωπικών συμφερόντων. 

Από δειγματοληπτική έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι γίνεται σύσταση σωματείων 

και αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αντί εταιριών του εμπορικού νόμου 

(Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΑΕ). Στο καταστατικό του σωματείου περιλαμβάνονται όροι των εταιριών 

του εμπορικού νόμου π.χ. αντί να ορίζεται διοικητικό συμβούλιο από τη συνέλευση των 

μελών, ορίζεται διαχειριστής του σωματείου ένα από τα ιδρυτικά μέλη. 

Οι πλέον συνήθεις περιπτώσεις εκτροπής εκδηλώνονται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Οι λέσχες ψυχαγωγίας. Μετατρέπονται σε καφέ μπαρ, καφετέριες, αίθουσες 

μπιλιάρδων, κ.λπ. 

2. Οι εγκαταστάσεις για την ανάπτυξη του αθλητισμού. Μετατρέπονται σε 

γυμναστήρια, αίθουσες αδυνατίσματος, αίθουσες σκοποβολής, εμπορίας ειδών κ.λπ. 

3. Οι καλλιτεχνικές - πνευματικές εκδόσεις. Δραστηριοποιούνται σε εμπόριο βιβλίων, 

κυκλοφορία περιοδικών με καταχωρήσεις διαφημίσεων των μελών που αφορούν επιχειρήσεις 

άμεσου συμφέροντος. 
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 Βλ. άρθρο 41 « Ειδικό καθεστώς αγροτών» του Κώδικα ΦΠΑ του ν. 2859/2000 
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 Βλ. την περ. β’ της παρ 10 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 σε συνδυασμό με την Αρ. Πρωτ.: 

1060741/180/0015/29.6.2006 εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών. 
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 Βλ. άρθρο 39 α’του Κώδικα ΦΠΑ ν. 2859/2000 και Πολ. 1049/8-3-2007 και τις διατάξεις των παρ. 1,2,3, του 

άρθρου 21 του ν. 3522/2006 με τον οποίο άλλαξε ο τρόπος φορολόγησης των επιχειρήσεων που έχουν ως 

αντικείμενο δραστηριότητας τις παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. 
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 Βλ. άρθρο 42 ν. 3220/2004. Όμοια και η διάταξη του άρθρου 21του ν. 3522/2006. 
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4. Τα φιλανθρωπικά σωματεία. Λειτουργούν ως επιχειρήσεις οίκων ευγηρίας, 

επιχειρήσεις φύλαξης παιδιών κ.λπ. 

5. Τα σωματεία με σκοπό φιλοσοφικό, θρησκευτικό κ.λπ. Μεταβάλλονται σε 

επιχειρήσεις διανομής του οικονομικού αποτελέσματος στα μέλη της διοίκησης. 

6. Τα φιλοζωικά Σωματεία. Εκτρέπονται σε κτηνιατρεία. 

7. Τα σωματεία ενημέρωσης πολιτών σε θέματα υγείας. Μετατρέπονται σε 

επιχειρήσεις αναζήτησης πελατείας από τον ιδρυτή του σωματείου. 

Τα Σωματεία διοργανώνουν στα πλαίσια της επιδίωξης του κοινωφελούς σκοπού τους 

διάφορες εκδηλώσεις, συνεστιάσεις, ομαδικές εκδρομές κ.λπ. και συμμετέχουν στις 

συναλλαγές ως καταναλωτές. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, με την αιτιολογία εξοικονόμησης 

πόρων για την επίτευξη του σκοπού τους δέχονται να καλύπτουν τους αντισυμβαλλόμενους 

με τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ή την ανακριβή έκδοση και έτσι γίνονται κοινωνικοί 

σε μηχανισμούς φοροδιαφυγής ή φοροκλοπής. 

Τα θεωρημένα φορολογικά στοιχεία στο όνομα του σωματείου χρησιμοποιούνται και 

καλύπτουν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία αποφεύγουν να καταθέσουν 

δήλωση έναρξης επιτηδεύματος.
78

 

 2.9 Φοροδιαφυγή στις Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές και Εξαγωγές 

Εισαγωγή 

Η δημιουργία της ενιαίας αγοράς το 1993 μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε., με 

την κατάργηση των ελέγχων στα Τελωνειακά σύνορα και την απλούστευση των διαδικασιών, 

επέφερε ραγδαία αύξηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, γεγονός όμως που διευκόλυνε 

την φοροδιαφυγή στον τομέα αυτό. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού και την προστασία 

των Κρατών Μελών, καθιέρωσε από το 1993 το σύστημα VIES και τις διασταυρώσεις μέσω 

των υποβαλλόμενων από τις επιχειρήσεις καταστάσεων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και 

αποκτήσεων.  

Η απάτη και οι παρεμφερείς παράνομες δραστηριότητες που αναπτύσσονται εις βάρος 

των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης και, κατά συνέπεια, για τους φορολογούμενους, κυρίως από την 

απώλεια εσόδων από το Φ.Π.Α. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής για το 

2010, οι εικαζόμενες περιπτώσεις απάτης αντιπροσωπεύουν περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ 

ετησίως, ως έσοδα και ως δαπάνες, παρά το ισχύον νομικό πλαίσιο. Παρά την ανάπτυξη 

κεκτημένου της Ένωσης στο συγκεκριμένο τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει την απάτη, τη 

διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα κράτη μέλη έχουν 

θεσπίσει διιστάμενους κανόνες που οδηγούν συχνά σε διαφορές όσον αφορά τα επίπεδα 

προστασίας στο πλαίσιο των εθνικών νομικών συστημάτων τους. Για παράδειγμα, όσον 

αφορά την απάτη τα κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει ορισμούς του συγκεκριμένου 

εγκλήματος σε πολλές διαφορετικές μορφές νομοθεσίας, που κυμαίνονται από το γενικό 

ποινικό δίκαιο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ειδικά ή γενικά αδικήματα, έως το 

φορολογικό ποινικό δίκαιο. Παρόμοιες διαφορές μπορούν να παρατηρηθούν όσον αφορά τα 

επίπεδα των κυρώσεων που ισχύουν για αυτές τις μορφές εγκλήματος στα διάφορα κράτη 
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 Βλ. Α.Π. 8747/26.8.1998 Υ.Π.Ε.Ε. «Επιχειρησιακό Σχέδιο για τον έλεγχο των σωματείων». 
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μέλη Για το λόγο αυτό η Ε.Ε. προωθεί οδηγία για την ποινικοποίηση της απάτης με 

αντικείμενο το ΦΠΑ με ενιαίες ρυθμίσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, «σχετικά με 

την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης».
79

 

2.9.1 Μηχανισμοί Απάτης στις Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές. Μέτρα Πρόληψης 

και Ελέγχου 

Από σχετικές μελέτες της Ε.Ε. προέκυψε ότι οι περισσότερες απάτες στον τομέα των 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών ως προς τον Φ.Π.Α. διενεργούνται μέσω των εξής μηχανισμών: 

α. Ψευδείς ενδοκοινοτικές παραδόσεις εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος Μέλος της 

Ε.Ε., ενώ στην πραγματικότητα τα εμπορεύματα είτε έχουν πωληθεί στην εσωτερική αγορά 

και ο Φ.Π.Α. δεν έχει αποδοθεί, είτε έχουν ληφθεί εικονικά τιμολόγια αγορών από την 

εσωτερική αγορά και στη συνέχεια ζητείται η επιστροφή του Φ.Π.Α. αυτών.  

β. Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών από άλλο Κράτος Μέλος, οι οποίες είτε δεν 

καταχωρούνται στα βιβλία και δηλώνονται στις οικείες δηλώσεις, είτε δηλώνονται με 

διαφορετική αξία.  

γ. Ψευδείς εξαγωγές προς τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.), όπου χρησιμοποιούνται 

παραποιημένα έγγραφα (διασαφήσεις).  

δ. Απάτη τύπου "Καρουζέλ", που μελετάται εκτενώς στη συνέχεια. 

ε. Επιχειρήσεις "Φοίνικας", που υπολειτουργούν ή τίθενται σε αδράνεια και με 

επανάληψη αργότερα της δραστηριότητάς τους με σκοπό την πραγματοποίηση 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών, την μη απόδοση Φ.Π.Α. ή την έκδοση και λήψη πλαστών - 

εικονικών στοιχείων.  

Για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής ορίσθηκε ο 

έλεγχος των ετήσιων καταστάσεων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που αποστέλλονται από το 

γραφείο VIES. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να υφίστανται σωρευτικά για την απόδειξη της 

πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών παραδόσεων και κατ’ επέκταση την έκδοση από τον 

Έλληνα πωλητή τιμολογίου χωρίς Φ.Π.Α, αφορούν στην εγγραφή των υποκειμένων στο φόρο 

Ελλήνων πωλητών στο σύστημα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών VIES με την υποβολή 

δήλωσης μεταβολών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., την γραπτή επαλήθευση από τους υποκείμενους 

στο φόρο έλληνες πωλητές του ΑΦΜ/Φ.Π.Α. του αλλοδαπού αγοραστή, αν δηλαδή αυτός ο 

ΑΦΜ/Φ.Π.Α. είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES στη χώρα του, την έγγραφη απόδειξη 

για αποστολή ή μεταφορά των αγαθών από την Ελλάδα στο άλλο κράτος μέλος.
80

  

Με νεώτερες οδηγίες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, 

δόθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και εξειδικεύτηκαν οι όροι και προϋποθέσεις που θα 

πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να αποδεικνύεται η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικής 

παράδοσης και μεταφοράς των αγαθών από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος και κατά 

συνέπεια η έκδοση τιμολογίου χωρίς Φ.Π.Α. από τον Έλληνα πωλητή των αγαθών.
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 http://www.taxheaven.gr «Η ΕΕ ποινικοποιεί την απάτη με αντικείμενο το ΦΠΑ» 
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 Βλ. Πολ. 1106/26-4-1999 της 14
ης

 Δ/νσης Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Διευκρινήσεις για 

τη διαδικασία απαλλαγής ή μη από Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών.» 
81

 Βλ. Πολ. 1201/29-101999 της 14
ης

 Δ/νσης Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Διευκρινίσεις 

σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής της παράδοσης αγαθών προς άλλο κράτος μέλος» 

http://www.taxheaven.gr/
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2.10 Απάτη Τύπου «Εξαφανισμένου Εμπόρου» Καρουζέλ
82

 

Εισαγωγή 

Η απάτη στο ΦΠΑ παρουσιάζεται με διαφορετικές μορφές ανάμεσα στα κράτη μέλη, που 

κυμαίνονται από τη μαύρη οικονομία ως την απάτη από τις ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ, με τη 

ραγδαία αύξηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. 

Η οργανωμένη απάτη στο ΦΠΑ εμφανίζεται στο τέλος της δεκαετίας του 1970 με 

αρχές της δεκαετίας 1980 στο Βέλγιο στην Ολλανδία και στο Λουξεμβούργο. Η πιο 

χαρακτηριστική μορφή απάτης σε διεθνές επίπεδο είναι η απάτη στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ 

τύπου εξαφανισμένου εμπόρου – Καρουζέλ (Missing Trader Intra- Commumity Fraud- MTIC 

Fraud) η οποία πραγματοποιείται με την κυκλική κίνηση των αγαθών μέσα στο κύκλωμα της 

απάτης και τη μετακύλιση του φόρου εισροών λόγω διαδοχικών πωλήσεων που συνδυάζονται 

με ενδοκοινοτικές συναλλαγές, στις οποίες δεν χρεώνεται ΦΠΑ και απαιτείται στην συνέχεια 

η επιστροφή του ΦΠΑ.  

2.10.1 Η Μέθοδος «Carousel» στη Πράξη  

Τα στοιχεία για τον τρόπο με το οποίο οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο 

απάτης, είναι:  

1. Συστήνεται μία επιχείρηση νόμιμα αλλά κατ’ ουσία είναι εικονική, δηλαδή 

προβαίνει σε έναρξη εργασιών, θεωρεί βιβλία και στοιχεία στην Δ.Ο.Υ και κάνει όλες τις 

ενέργειες που απαιτούνται για την νομιμοφανή λειτουργία της, με αποκλειστικό σκοπό να 

τροφοδοτήσει τις επιχειρήσεις του κυκλώματος με εικονικά φορολογικά στοιχεία για 

συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό τους. Λειτουργεί ως «μητρική» επιχείρηση με 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως, το σύνολο των φορολογικών στοιχείων που έχουν 

θεωρήσει στη Δ.Ο.Υ, τα εκδίδουν αποκλειστικά και μόνο προς τις επιχειρήσεις του 

«κυκλώματος», δεν παρουσιάζει αγορές εμπορευμάτων από την εσωτερική αγορά, από 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή από εισαγωγές από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

δεν τηρεί τις φορολογικές της υποχρεώσεις (δεν υποβάλλει δηλώσεις Φ.Π.Α, εισοδήματος, 

συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών κ.λπ.)  

2. Οι επιχειρήσεις του «κυκλώματος» που λαμβάνουν τα εικονικά φορολογικά 

στοιχεία εκδόσεως της «μητρικής» επιχείρησης, λειτουργώντας ως «ενδιάμεσες» 

επιχειρήσεις, εκδίδουν εικονικά φορολογικά στοιχεία προς τις λοιπές επιχειρήσεις του 

«κυκλώματος», με τα οποία φέρεται ότι πουλούν τα εμπορεύματα που αγόρασαν από τις 

«μητρικές» επιχειρήσεις. με χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως, ότι υποβάλλουν ψευδείς 

δηλώσεις Φ.Π.Α, εισοδήματος κ.λπ. κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνεται ότι λειτουργούν 

νομότυπα, χωρίς όμως να προκύπτουν φόροι προς απόδοση, το σύνολο των εμπορευμάτων 

που φέρεται να αγοράζουν με εικονικά φορολογικά στοιχεία από την «μητρική» επιχείρηση, 

φέρεται να τα πουλάνε στις λοιπές επιχειρήσεις –τελικούς αποδέκτες του «κυκλώματος».  

3. Οι τελευταίες επιχειρήσεις του «κυκλώματος», είτε τα εμπορεύματα που φέρεται 

ότι αγόρασαν με εικονικά φορολογικά στοιχεία από τις «ενδιάμεσες» επιχειρήσεις φέρεται να 

τα εξάγουν εικονικά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε), εκδίδοντας εικονικά φορολογικά στοιχεία (Τιμολόγια πώλησης εξωτερικού), 
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και αποκτούν έτσι το δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ., είτε 

συμψηφίζουν μεγάλα ποσά του ΦΠΑ των εν λόγω εικονικών φορολογικών στοιχείων, με το 

ΦΠΑ εκροών, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην αποδίδουν στο Ελληνικό Δημόσιο τον 

ΦΠΑ που πραγματικά προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία τους, είτε εκδίδουν εικονικά 

φορολογικά στοιχεία προς την εσωτερική αγορά με τα οποία φέρεται ότι πουλούν τα 

εμπορεύματα που αγόρασαν από τις «ενδιάμεσες» επιχειρήσεις, προκειμένου να 

«εξυπηρετήσουν» άλλους παράνομους σκοπούς (τοκογλυφία κ.λπ..). 

2.10.2 Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Επιχειρήσεων και Ανθρώπων που Μετέχουν 

στην Απάτη 

Τα γνωρίσματα των επιχειρήσεων που μετέχουν στην απάτη τύπου Carousel, είναι: 

Δραστηριότητες σε τομείς ευαίσθητους στην απάτη. 

Ο τομέας της τεχνολογίας είναι ο πλέον επικίνδυνος για την οργανωμένη απάτη του 

ΦΠΑ., καθόσον έχουν, μικρή διάσταση (εύκολη μεταφορά) και μεγάλη αξία (και επομένως 

μεγάλη αξία ΦΠΑ) και είναι δημοφιλή αγαθά (και επομένως πωλούνται γρήγορα στην 

αγορά). Τα τελευταία χρόνια, τα κομπιούτερ αντικαθίστανται όλο και περισσότερο από 

μελάνια εκτυπώσεων. Στις επικίνδυνες δραστηριότητες εντάσσονται τα κινητά τηλέφωνα, τα 

αυτοκίνητα, οι ράβδοι πλατίνας και χρυσού, τα ηλεκτρονικά μηχανήματα μετάδοσης ήχου και 

εικόνας (i-pod, mp3 κλπ.). 

Αναβίωση των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αδράνεια. 

Η προσφορά τέτοιων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αδράνεια, είναι μεγάλη. 

Κάποιες επιχειρήσεις (πιστωτικά ιδρύματα, λογιστικά γραφεία, επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών κ.α.) έχουν ειδικευτεί στην αγορά τέτοιων επιχειρήσεων, με στόχο τη μετέπειτα 

πώλησή τους. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υποδειχτεί κάποιος ως ποινικά υπεύθυνος για την 

παροχή υπηρεσιών logistics, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μερικοί από 

αυτούς γνωρίζουν τέλεια το είδος και τον προορισμό των επιχειρήσεων που πωλούν. 

Αφανής επιτηδευματίας ή Εξαφανισμένος έμπορος. 

Ο εξαφανισμένος έμπορος παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο μέσα σε κάθε κύκλωμα 

απάτης στο ΦΠΑ. Ο εξαφανισμένος έμπορος είναι μια επιχείρηση που δεν σέβεται τις 

φορολογικές της υποχρεώσεις όσον αφορά το ΦΠΑ.  

Έδρα της δραστηριότητας. 

Ένας πολύ απλός δείκτης και η πιο φωτεινή ένδειξη, είναι η έδρα της εγκατάστασης 

του εξαφανισμένου εμπόρου. Καθώς το σημαντικότερο καθήκον των εξαφανισμένων 

εμπόρων είναι να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια – οι διοργανωτές της απάτης δεν θα 

δυσκολευτούν να δημιουργήσουν μια δομή πραγματικής επιχείρησης γύρω από τον 

εξαφανισμένο έμπορο. Η ταχυδρομική διεύθυνση του εξαφανισμένου εμπόρου είναι συχνά 

ένα ταχυδρομικό κουτί. Η απουσία μιας πραγματικής εμπορικής υποδομής είναι ένα εμφανές 

στοιχείο για το ότι εκδίδονται εικονικά τιμολόγια.  

Δημιουργία ψεύτικης συνεργασίας με διάφορες επισφαλείς επιχειρήσεις.  

Ο οργανωτής της απάτης ξέρει ότι οι δραστηριότητές του, αργά ή γρήγορα θα 

αποκαλυφθούν. Στην πλειοψηφία των διεξαχθεισών ερευνών, ο εξαφανισμένος έμπορος 

αποτελεί τον πρώτο κρίκο που θα διευρύνει την αλυσίδα των εικονικών συναλλαγών, 

δεδομένου ότι, σ’ αυτή την περίπτωση η απάτη είναι άμεσα ορατή. Για να επιμηκυνθεί η ζωή 

της κυκλικής απάτης, όσον το δυνατόν περισσότερο, προσπαθούν να μπερδέψουν τους 

ελεγκτές για να απομακρυνθούν από την υπόθεση για όσο το δυνατόν περισσότερο καιρό. 
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Τα οικονομικά γνωρίσματα της απάτης τύπου Carousel είναι τα εξής: 

Πώληση με ζημία ή με ένα μικρό περιθώριο κέρδους. 

Ο εξαφανισμένος έμπορος, κατά γενική ομολογία, πουλάει με ζημιά. Η πώληση κάτω 

από την τιμή της αγοράς επιτρέπει στο κύκλωμα να δημιουργήσει γρήγορα ένα μεγάλο 

άνοιγμα στην αγορά. Αυτή η απώλεια, ανακτάται ευρύτερα με τη μη καταβολή του ΦΠΑ. 

Η σύγκριση των τιμολογίων της αγοράς και της πώλησης του εξαφανισμένου εμπόρου 

αποκαλύπτει την πώληση με ζημιά.  

Αναλήψεις αρκετών μικρών ποσών σε μετρητά. 

Εξαιτίας της αγοράς αγαθών χωρίς ΦΠΑ (ενδοκοινοτική απόκτηση) και έπειτα της 

πώλησης αυτών με ζημία συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ πλέον, υπάρχει ένα συγκεκριμένο 

ποσό το οποίο απομένει στο λογαριασμό του εξαφανισμένου εμπόρου. Αυτό το ποσό 

περιλαμβάνει τον ΦΠΑ μείον την υφιστάμενη ζημιά και αντιπροσωπεύει το πραγματικό 

όφελος του κυκλώματος. Συχνά, ο διοργανωτής της απάτης ή κάποιος άνθρωπός του, 

συνοδεύει τον αχυράνθρωπο στην Τράπεζα για να αποσύρουν τα ποσά σε μετρητά. Σε 

κάποιες περιπτώσεις, αυτό το γεγονός δίνει δυνατότητα παρέμβασης ενός ή περισσοτέρων 

μελών του κυκλώματος. 

Μη καταβολή τόκων σε περίπτωση μη καταβολής οφειλής στον ξένο προμηθευτή 

Ο ξένος προμηθευτής είναι συχνά ενημερωμένος για το γεγονός ότι πραγματοποιεί 

παραδόσεις σε οργανωτές κυκλωμάτων απάτης. Γι’ αυτό το λόγο, προκειμένου να 

διασφαλιστεί, δεν διακινδυνεύει αναμένοντας τις πληρωμές και απαιτεί να πληρωθεί πριν από 

την παράδοση των εμπορευμάτων. 

Άνοιγμα και χρήση τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο κράτος μέλος από αυτό της 

έδρας της επιχείρησης. 

Η χρήση ενός τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο κράτος μέλος από αυτό που έχει έδρα 

η επιχείρηση, είναι δυνατόν να καταστήσει πολύπλοκη τη ροή των πληρωμών.  

Τα κέρδη που μένουν στον τραπεζικό λογαριασμό του εξαφανισμένου εμπόρου θα 

αναληφθούν σε μετρητά που, ενδεχομένως, θα κατατεθούν σε λογαριασμούς τρίτων. Εφόσον 

αυτές οι οικονομικές κινήσεις είναι η συνέπεια της απάτης στο ΦΠΑ, μπορούν να θεωρηθούν 

ξέπλυμα χρήματος.  

Μη έκδοση τιμολογίων. 

Παρόλο που δεν μπορεί καθόλου να αρνηθεί κανείς ότι υπάρχει μια ευρεία μαύρη 

αγορά σε ορισμένους τομείς, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καθοριστεί ακριβώς στα πλαίσια 

μιας έρευνας ή να εκτιμηθεί το εύρος της. Η μαύρη αγορά δεν είναι ένα φαινόμενο που 

απομονώνεται και ο απατεώνας θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες με κάποιες γνωστές 

τεχνικές απάτης, κυρίως εικονικές εξαγωγές καθώς και εικονικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις, 

με στόχο να δημιουργήσει μια «μαύρη» προσφορά αγαθών.  

Απουσία μιας λογιστικής. 

Στην περίπτωση του εξαφανισμένου εμπόρου, η ανυπαρξία λογιστικής, για όσο χρόνο 

διήρκεσε το κύκλωμα, λειτούργησε ως απόπειρα από τη μεριά του απατεώνα να καταστεί 

αδύνατος ο έλεγχος των αγορών και των πωλήσεων. Σ’ αυτό συμπεριλαμβάνεται και η 

συνυφασμένη με αυτό πώληση με ζημιά. Η ανυπαρξία λογιστικής συχνά συνδέεται με τον 

διορισμό ενός νέου διευθυντή της επιχείρησης και με τη μετακίνηση της έδρας. Προκειμένου 

να δικαιολογηθεί η απουσία λογιστικών βιβλίων, πολύ συχνά δηλώνουν στη Δ.Ο.Υ. απώλεια 

αυτών. Στις περισσότερες περιπτώσεις η κλοπή δηλώνεται «από το πορτ-μπαγκάζ 

κλειδωμένων αυτοκινήτων».  
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Έγγραφα με απλό και ελάχιστα δομημένο περιεχόμενο. 

Η δομή του εγγράφου εμπορευμάτων (τιμολογίων) και των διαταγών για παραγγελίες 

ενός εξαφανισμένου εμπόρου, αποτελεί συχνά ένα παράδειγμα απλότητας.  

Ο εξαφανισμένος έμπορος στα στοιχεία που ενδεχόμενα εκδίδει δεν περιγράφει 

επαρκώς τα αγαθά που πουλάει. Αυτό λειτουργεί προς όφελός του, δεδομένου ότι αν υπάρχει 

κάτι που πρέπει να αποκρυφτεί, τότε το φορολογικό στοιχείο θα πρέπει να περιλαμβάνει τον 

ελάχιστο δυνατό αριθμό πληροφοριών.  

Ψεύτικα ή ανακριβή δεδομένα που αναφέρονται μέσα στα έγγραφα. 

Είναι πολύ συνηθισμένη η χρησιμοποίηση ψευδών στοιχείων στα έγγραφα. Οι 

απατεώνες διαστρεβλώνουν κάθε είδους δεδομένων λογιστικής καταμέτρησης, έγγραφα 

σχετικά με το είδος και την ποσότητα των εν λόγω εμπορευμάτων, καθώς και τα έξοδα της 

επιχείρησης. Πολλές φορές παρατηρούνται τριγωνικές συναλλαγές με το εξωτερικό που είναι 

οικονομικά αδικαιολόγητες.  

Ξαφνική αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών. 

Μια κατασκευή η οποία βασίζεται στην αποφυγή καταβολής φόρων, έχει 

περιορισμένη διάρκεια ζωής. Είναι επομένως σημαντικό για τους διοργανωτές της απάτης, να 

πραγματοποιήσουν το μέγιστο συνολικό κύκλο εργασιών, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Η 

δήλωση ΦΠΑ (ενδεχομένως) σαφώς επισημαίνει το μέγεθος και το είδος της απάτης, ιδίως 

στην περίπτωση του εξαφανισμένου εμπόρου.  

Διαφορά μεταξύ της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του πραγματοποιηθέντος 

συνολικού κύκλου εργασιών. 

Για τη αποφυγή προσωρινών ελέγχων και προκειμένου να μην προσελκύουν την 

προσοχή της Φορολογικής Αρχής, κάποιες επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν υποβάλλουν 

μια δήλωση ΦΠΑ, η οποία δείχνει έναν συνολικό κύκλο εργασιών πολύ πιο χαμηλό από 

αυτόν που πραγματικά λαμβάνει χώρα.  

Διαφορά μεταξύ περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και των δεδομένων που προκύπτουν 

από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών. 

Σε χώρες όπου υπάρχουν τέτοιες συγκεντρωτικές καταστάσεις αυτή η αντιπαραβολή 

κρίνεται χρήσιμη.  

Στην Ελλάδα, για αυτούς που συστηματικά προμηθεύονται αγαθά από τους 

εξαφανισμένους εμπόρους, θα υπάρξει μεγάλη διαφορά μεταξύ των αγορών τους και του 

συνολικού ποσού που προκύπτει από τη λίστα των προμηθευτών.  

Διαφορές που προκύπτουν μεταξύ περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και των δεδομένων 

τα οποία αφορούν τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. 

Ένα παράδειγμα είναι η επιχείρηση που πραγματοποιεί ένα μεγάλο μέρος των αγορών 

της από προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. 

Κατόπιν, όταν τα εμπορεύματα μεταπωλούνται στην εθνική αγορά, προκύπτει μια σημαντική 

οφειλή του ΦΠΑ στο Δημόσιο. Για την αποφυγή αυτής της οφειλής του φόρου και για την 

παρακράτηση του εισπραχθέντος ΦΠΑ, ο έμπορος, για την οικονομική δραστηριότητα του 

οποίου υπάρχουν αμφιβολίες, δεν θα προβεί σε πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών 

αποκτήσεων, αλλά θα τις αντικαταστήσει με αγορές από την Ελλάδα (προκειμένου να 

παρουσιάσει δικαίωμα έκπτωσης γιατί αγοράζοντας από την Ελλάδα, υποτίθεται ότι πλήρωσε 

ΦΠΑ με το τιμολόγιο του Έλληνα προμηθευτή του). Τα τιμολόγια που εκδίδονται από τις 

Ελληνικές προμηθεύτριες επιχειρήσεις, όπως είναι εμφανές, είναι εικονικά. 
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Τα πρόσωπα που συνήθως που εμπλέκονται στην κυκλική απάτη Φ.Π.Α., εκτός από τον 

εξαφανισμένο έμπορο που αναφέραμε ήδη, είναι: 

Ο ιδανικός διευθυντής. 

Υφίστανται πάρα πολλοί αχυράνθρωποι. Για το διοργανωτή της απάτης, δεν είναι 

δύσκολο να βρει περιθωριακούς ανθρώπους που θα είναι πρόθυμοι να υπηρετήσουν το 

κύκλωμα ως διευθυντές μιας εξαφανισμένης επιχείρησης. Για σχετικά λίγα χρήματα, οι 

αχυράνθρωποι είναι έτοιμοι για να παίξουν το ρόλο «του ιδανικού διευθυντή», δηλαδή να 

κάνουν ακριβώς αυτά που λέει ο διοργανωτής χωρίς να θέτουν ερωτήσεις. Οι περισσότεροι 

διοργανωτές κυκλωμάτων απάτης δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι οι αχυράνθρωποι είναι 

συγχρόνως και το αδύνατο σημείο του κυκλώματος. Ένας αχυράνθρωπος που ανακρίνεται 

επίμονα και αντιμετωπίζει μεγάλα χρέη ΦΠΑ, που δεν έχει χρήματα να καταβάλλει, 

υποκύπτει πολύ γρήγορα και εξηγεί στις Φορολογικές Αρχές το ρόλο του στο κύκλωμα ως 

αχυράνθρωπος. Γι’ αυτό το λόγο, πολλοί διοργανωτές κυκλωμάτων προτιμούν να 

χρησιμοποιούν πλαστές ταυτότητες τις οποίες χρησιμοποιούν για να δηλώσουν τους 

υπευθύνους των εξαφανισμένων επιχειρήσεων. 

Ένας αλλοδαπός προμηθευτής με συστηματική συνεργασία. 

Οι μετέχοντες στη φοροδιαφυγή Carousel έχουν συνεχώς την ανάγκη να αγοράζουν 

όλο και περισσότερα εμπορεύματα για να προμηθεύουν και να τροφοδοτούν το κύκλωμα της 

απάτης. Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία, οι προμηθευτές στο Λουξεμβούργο 

ήταν υπεύθυνοι για το 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών των Βέλγων εξαφανισμένων 

εμπόρων κατά τα έτη 2001-2002.  

Τα εκδιδόμενα τιμολόγια από τον ξένο προμηθευτή προς τον εξαφανισμένο έμπορο, 

είναι εικονικά, διότι αναφέρουν τον εξαφανισμένο έμπορο ως αποδέκτη, ενώ οι πραγματικοί 

οικονομικοί αποδέκτες είναι οι πελάτες του εξαφανισμένου εμπόρου στην εγχώρια αγορά.  

Υπάρχουν τρία επίπεδα όσον αφορά στην ανταλλαγή των πληροφοριών: 

Επίπεδο 1: αφορά την αναζήτηση του συνολικού ύψους των ενδοκοινοτικών 

αποκτήσεων ενός υποκειμένου στο φόρο από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. 

Επίπεδο 2: αφορά τη λεπτομερή αναζήτηση των ποσών ανά τρίμηνο ως προς το 

σύνολο των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, με την πληροφόρηση για την ταυτότητα 

των εγκατεστημένων στα υπόλοιπα Κράτη Μέλη προμηθευτών. 

Επίπεδο 3: εάν η έρευνα απαιτεί επιπλέον λεπτομερέστερες πληροφορίες, αυτές οι 

τελευταίες πρέπει να ζητηθούν μέσω της διαδικασίας των ερωτημάτων Αμοιβαίας 

Συνδρομής τα οποία βασίζονται στον Κανονισμό ΕΚ 1798/2003  

Ένας έμπορος στην εθνική αγορά με συστηματική συνεργασία. 

Η εταιρία μεσάζων και ο επωφελούμενος βρίσκονται συχνά σε μια παρόμοια 

κατάσταση. Είναι προφανές ότι κάποιες επιχειρήσεις αγοράζουν κατά τύχη το μεγαλύτερο 

μέρος των εμπορευμάτων τους από τις επιχειρήσεις που μετέχουν στη φοροδιαφυγή Carousel. 

Όμως, δεν είναι πάντα εύκολος ο εντοπισμός του εμπλεκομένου μεσάζοντα ή του 

επωφελούμενου στην απάτη.  

Τα τιμολόγια του μεσάζοντα/ επωφελούμενου, είναι εικονικά, διότι ο πραγματικός 

προμηθευτής (ο αλλοδαπός) των εμπορευμάτων είναι γνωστός από τον μεσάζοντα/ 

επωφελούμενο. Ο μόνος λόγος για την είσοδο ενός εξαφανισμένου εμπόρου στο οικονομικό 

κύκλωμα, αποτελεί το γεγονός ότι αυτός, ο τελευταίος, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του 

ως προς τον ΦΠΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες περί ΦΠΑ διατάξεις.  
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Χρησιμοποιώντας έναν εξαφανισμένο έμπορο, στο κύκλωμα της απάτης, ο μεσάζων / 

επωφελούμενος, στρεβλώνει τους όρους του ανταγωνισμού γιατί πουλάει με ζημιά, ενώ 

αυτός επωφελείται από τον ΦΠΑ που δεν καταβάλλει στο Δημόσιο ως όφειλε. 

Απομονωτής ή ρυθμιστής. 

Οι διοργανωτές της απάτης χρησιμοποιούν εθελοντικά μια επιχείρηση ως μεσάζοντα 

για να περιπλέξουν την ανίχνευση της απάτης. Μέσα στη ροή των τιμολογίων, ένας 

ρυθμιστής, βρίσκεται καταρχήν μετά από τον εξαφανισμένο έμπορο και παρεμβάλλεται 

ανάμεσα στον εξαφανισμένο έμπορο και στον μεσολαβητή για να καλύψει τον τελευταίο. 

Καταρχήν, ο ρυθμιστής, τηρεί τις φορολογικές του υποχρεώσεις όσον αφορά το ΦΠΑ. 

Πληρώνει το χρέος του ΦΠΑ (συχνά πολύ χαμηλά ποσά) και εμπρόθεσμα.  

Μεσάζων ή Μεσολαβητής. 

Ο Μεσολαβητής ή μεσάζων, είναι μια ειδική μορφή μεσάζοντα. Γενικά, πρόκειται για 

τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας της τιμολόγησης. Συνεργάζεται με τους διοργανωτές της 

απάτης και επωφελείται από τις τιμές εκτός του ανταγωνισμού που εκείνος μπορεί να 

προσφέρει όταν πωλεί αυτά τα εμπορεύματα ο ίδιος στην εθνική αγορά. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, αυτός θα πωλήσει πάλι τα εμπορεύματα προς άλλα κράτη μέλη. Μπορεί επίσης 

να εξάγει τα αγαθά σε τρίτες χώρες.  

Διοργανωτής ή Αρχική επιχείρηση. 

Ο διοργανωτής είναι το κεντρικό πρόσωπο μέσα στο κύκλωμα της απάτης ΦΠΑ του 

τύπου Carousel. Οργανώνει όλο το σύστημα της απάτης και μεταμφιέζεται χρησιμοποιώντας 

αχυρανθρώπους και μεσάζοντες. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο διοργανωτής θα χρησιμοποιήσει 

απομονωτή, και τότε θα τηρήσει νόμιμα λογιστικά βιβλία και θα σεβαστεί τις φορολογικές 

του υποχρεώσεις όσον αφορά το ΦΠΑ. Ο διοργανωτής προφασίζεται πάντα ότι είναι καλός 

και προσπαθεί να το αποδείξει με το να τηρεί σωστή λογιστική. Αυτή η λογιστική 

αποτελείται από μια ροή τιμολογίων που προέρχονται από εξαφανισμένους εμπόρους και 

μεσάζοντες.  

Κράτος. 

Το θύμα είναι το Δημόσιο που χάνει ένα σημαντικό μέρος των εσόδων του ΦΠΑ 

εξαιτίας της οργανωμένης απάτης.  

Φορολογούμενος. 

Ο φορολογούμενος είναι ένα έμμεσο θύμα απάτης που οργανώνεται στο ΦΠΑ. Ο 

τελικός αγοραστής, πληρώνει το ΦΠΑ κατά την αγορά των αγαθών κατανάλωσης. Ο στόχος 

είναι οι φόροι να πηγαίνουν στο Δημόσιο και εκεί να χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του 

Κράτους. Παρόλα αυτά, εξαιτίας της απάτης που οργανώνεται στο ΦΠΑ, ένα μέρος αυτών 

των φόρων μένει στα χέρια των απατεώνων. Η απάτη στη ΦΠΑ βλάπτει έτσι την 

εμπιστοσύνη του πολίτη στο Κράτος. Επίσης, ο φορολογούμενος θα πλήρωνε λιγότερους 

φόρους εάν η απάτη που οργανώνεται στο ΦΠΑ ήταν δυνατόν να καταπολεμηθεί 

αποτελεσματικά. 

Τίμιος έμπορος. 

Η απάτη στο ΦΠΑ δημιουργεί έναν παράνομο ανταγωνισμό. Εξαιτίας της απάτης, τα 

εμπορεύματα εισάγονται στην αγορά σε πολύ χαμηλές τιμές που βλάπτουν τους υγιείς 

κανόνες του ανταγωνισμού και δίδεται έτσι η δυνατότητα στους απατεώνες να ελέγχουν την 

αγορά. Η κανονική λειτουργία της αγοράς διαταράσσεται και οι επιχειρήσεις που τηρούν τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά το ΦΠΑ βλάπτονται. Συνεπώς, οι τίμιοι έμποροι 

έρχονται αντιμέτωποι με μια επιλογή: να κλείσουν ή να πάρουν μέρος στην απάτη.  
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2.10.3 Μεταφορικά έγγραφα και στοιχεία προς έλεγχο 

Στις συναλλαγές μεταξύ κρατών – μελών της Ε.Ε. εκδίδονται πιστοποιητικά κυκλοφορίας. Σε 

αυτά πρέπει να ελέγχονται, ο τύπος του πιστοποιητικού, οι συναλλασσόμενες χώρες, η 

περιγραφή του εμπορεύματος, η ποσότητα του εμπορεύματος, η έκδοση του πιστοποιητικού 

και η θεώρησή του και τα πλήρη στοιχεία αγοραστή και πωλητή. 

H σημασία του εγγράφου μεταφοράς του εμπορεύματος, όσον αφορά τις 

ενδοκοινοτικές συναλλαγές, είναι πολύ σημαντική, διότι έτσι αποδεικνύεται ότι ο μεταφορέας 

παρέλαβε το εμπόρευμα για να το μεταφέρει στον τόπο του προορισμού. Είναι ο τίτλος 

μεταφοράς των εμπορευμάτων που αναφέρονται. 

Σημεία ελέγχου της σιδηροδρομικής φορτωτικής: Στη Σιδηροδρομική Φορτωτική 

πρέπει να ελέγχονται τα εξής σημεία: - η ένδειξη RAILWAY CONSIGNMENT NOTE ή 

SMES WAYBILL ή CIM WAYBILL - ο τόπος και η ημερομηνία έκδοσης - ο τόπος 

φόρτωσης και ο τόπος προορισμού - η επωνυμία και η ταχ. δ/νση του αποστολέα των 

εμπορευμάτων και η επωνυμία και η ταχ. δ/νση του παραλήπτη - επωνυμία και ταχ. δ/νση της 

μεταφορικής εταιρίας - η περιγραφή των αγαθών και η ποσότητα του εμπορεύματος που 

πρέπει να συμφωνούν με την περιγραφή αυτών στο σχετικό τιμολόγιο του πωλητή - η 

ημερομηνία έκδοσης της φορτωτικής - η πληρωμή του ναύλου. 

Σημεία ελέγχου της αεροπορικής φορτωτικής: Στην Αεροπορική Φορτωτική 

πρέπει να ελέγχονται: -η ένδειξη AIR WAYBILL - ο όνομα της αεροπορικής εταιρίας - η 

ημερομηνία έκδοσης - στο όνομα τίνος έχει εκδοθεί - ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος 

προορισμού των αγαθών - η περιγραφή των αγαθών και η ποσότητα του εμπορεύματος που 

πρέπει να συμφωνούν με την περιγραφή αυτών στο σχετικό τιμολόγιο του πωλητή - η 

επωνυμία και η ταχ. δ/νση του αποστολέα των εμπορευμάτων και η επωνυμία και η ταχ. 

δ/νση του παραλήπτη - η πληρωμή των εξόδων μεταφοράς. 

Σημεία ελέγχου της Απόδειξης Μεταφοράς του Εμπορεύματος με Αυτοκίνητο: 

Στην Απόδειξη Μεταφοράς του εμπορεύματος με αυτοκίνητο πρέπει να ελέγχονται: - η 

ένδειξη CMR WAYBILL ή INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE - το όνομα της 

μεταφορικής εταιρίας - ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου - η επωνυμία και η ταχ. 

δ/νση του αποστολέα των εμπορευμάτων και η επωνυμία και η ταχ. δ/νση του παραλήπτη - η 

ημερομηνία έκδοσης και ο τόπος έκδοσης - ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος προορισμού του 

εμπορεύματος - η περιγραφή των αγαθών και το βάρος του εμπορεύματος που πρέπει να 

συμφωνούν με την περιγραφή αυτών στο σχετικό τιμολόγιο του πωλητή - η πληρωμή των 

εξόδων μεταφοράς.  

Σημεία ελέγχου της Απόδειξης Ταχυδρομικής Μεταφοράς του εμπορεύματος: 

Στην Απόδειξη Ταχυδρομικής Αποστολής του εμπορεύματος (POST RECEIPT) πρέπει να 

ελέγχονται:  

- η επωνυμία και η ταχ. δ/νση του αποστολέα των εμπορευμάτων και η επωνυμία και 

η ταχ. δ/νση του παραλήπτη - η περιγραφή των αγαθών και το βάρος του εμπορεύματος που 

πρέπει να συμφωνούν με την περιγραφή αυτών στο σχετικό τιμολόγιο του πωλητή - η 

ημερομηνία έκδοσης και τόπος έκδοσης - ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος προορισμού του 

εμπορεύματος  

Σημείωση: Στις ταχυδρομικές αποστολές εμπορευμάτων τα έξοδα μεταφοράς είναι 

πάντοτε προπληρωμένα. 

Σημεία ελέγχου της Απόδειξης Διεθνούς Οίκου Μεταφορών: Στην Απόδειξη 

Διεθνούς Οίκου Μεταφορών ότι παρέλαβε το εμπόρευμα για να το μεταφέρει στον τόπο 
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προορισμού με τον καθοριζόμενο τρόπο μεταφοράς, πρέπει να ελέγχονται: - η ένδειξη 

FORWARDING AGENTS CERTIFICATE OF RECEIPT (FCR) - επωνυμία και διεύθυνση 

της μεταφορικής εταιρίας - η ημερομηνία και ο τόπος έκδοσης - η βεβαίωση ότι η εταιρία 

παρέλαβε το εμπόρευμα για να το μεταφέρει στον τόπο προορισμού με τον καθοριζόμενο 

τρόπο μεταφοράς - η επωνυμία και η ταχ. δ/νση του αποστολέα των εμπορευμάτων και η 

επωνυμία και η ταχ. δ/νση του παραλήπτη - η περιγραφή και η ποσότητα του εμπορεύματος 

που πρέπει να συμφωνούν με την περιγραφή αυτών στο σχετικό τιμολόγιο του πωλητή - ο 

τόπος αναχώρησης και ο τόπος προορισμού του εμπορεύματος - η πληρωμή των εξόδων 

μεταφοράς. 

2.10.4 Παραδείγματα Απάτης Τύπου Carousel 

Οι τάσεις της κυκλικής απάτης αλλάζουν γρήγορα, προκειμένου οι εμπλεκόμενοι να 

μη γίνονται αντιληπτοί από τη Φορολογική Αρχή ώστε να δρουν ανενόχλητοι. Τέτοιες 

περιπτώσεις υφίστανται και στη χώρα μας, καθώς έχουν παρατηρηθεί πολύ πρόσφατα και οι 

περιπτώσεις μετάλλαξης. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τρία παραδείγματα που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα: 

1. Ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες στο παρελθόν (μετά από έλεγχο) ήταν 

εμπλεκόμενες σε κυκλική απάτη, πρόσφατα, οι ιδιοκτήτες αυτών ανακαλύφθηκαν (μετά από 

έλεγχο) ότι είναι πλέον υπάλληλοι (εγγεγραμμένοι στο ΙΚΑ) των νέων εμπλεκομένων σε 

κυκλική απάτη επιχειρήσεων. Οι ιδιοκτήτες των νέων εμπλεκομένων επιχειρήσεων είναι 

απλοί «αχυράνθρωποι» οι οποίοι αμείβονται με μισθό 1.000 ευρώ το μήνα από τους 

ιδιοκτήτες των προηγουμένων επιχειρήσεων, προκειμένου να τους χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. 

νέος ΑΦΜ/ΦΠΑ/VIES, και να φαίνονται ότι είναι οι ιδιοκτήτες των νέων επιχειρήσεων. 

2. Ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις υποκείμενες στο φόρο, λαμβάνουν από άλλα 

Κράτη Μέλη (π.χ. Ολλανδία) ΑΦΜ/ΦΠΑ/VIES ως “μη εγκατεστημένες” σε αυτά τα άλλα 

Κράτη Μέλη. Στη συνέχεια, πωλούν στο εσωτερικό της χώρας (Ελλάδα) αγαθά σε ιδιώτες, 

ενδεχόμενα χωρίς την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, οπωσδήποτε όμως χωρίς ΦΠΑ 

(για να είναι πιο φτηνά και ως εκ τούτου ανταγωνιστικά). Η καταβολή του τιμήματος γίνεται 

με πιστωτικές κάρτες. Κατόπιν, ο Ελληνικός ΑΦΜ τιμολογεί και δηλώνει ισόποση εικονική 

ενδοκοινοτική παράδοση των ίδιων αγαθών στο δικό του Ολλανδικό ΑΦΜ, με αποτέλεσμα 

να εκμεταλλεύεται το δικαίωμα έκπτωσης και κατ’ επέκταση το δικαίωμα επιστροφής του 

φόρου εισροών για τις εν λόγω συναλλαγές. Επισημαίνεται ότι, οι «μη εγκατεστημένες» σε 

ένα Κράτος Μέλος (π.χ. Ολλανδία) επιχειρήσεις, ελέγχονται για το σύνολο των 

φορολογητέων πράξεων (εσωτερικό και εξωτερικό) στο Κράτος Μέλος όπου είναι 

εγκατεστημένες (π.χ. Ελλάδα) διότι εκεί φυλάσσονται τα βιβλία και από εκεί εκδίδονται τα 

φορολογικά τους στοιχεία. 

3. Ελληνικές επιχειρήσεις υποκείμενες στο φόρο με ΑΦΜ/ΦΠΑ/VIES, λαμβάνουν 

ΑΦΜ/ΦΠΑ/VIES και από ένα άλλο Κράτος Μέλος π.χ. Βουλγαρία με αντικείμενο εργασιών 

εργασίες φασόν. Στη συνέχεια, οι πρώτες ύλες π.χ. υφάσματα, αποστέλλονται από την 

Ελλάδα στη Βουλγαρία προκειμένου να γίνουν παλτά. Ο υποκείμενος με τον Ελληνικό ΑΦΜ 

εκδίδει τιμολόγιο πώλησης των υφασμάτων προς τον υποκείμενο στο φόρο με το Βουλγάρικο 

ΑΦΜ, μεταβιβάζοντας έτσι την κυριότητα των αγαθών στον εαυτό του (αφού ο Βουλγάρικος 

ΑΦΜ και ο Ελληνικός, ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο) δηλώνοντας απαλλασσόμενη 

ενδοκοινοτική παράδοση των αγαθών στη Βουλγαρία με δικαίωμα έκπτωσης και κατ’ 

επέκταση επιστροφής του ΦΠΑ εισροών. Στη συνέχεια, ο Βουλγάρικος ΑΦΜ τιμολογεί τον 
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Ελληνικό ΑΦΜ για τα έτοιμα παλτά τα οποία επανέρχονται στην Ελλάδα, δηλώνοντας 

ενδοκοινοτική παράδοση των αγαθών στην Ελλάδα με δικαίωμα έκπτωσης και κατ’ επέκταση 

επιστροφής του ΦΠΑ εισροών του στη Βουλγαρία. Το αποτέλεσμα αυτών των συναλλαγών 

είναι το δικαίωμα έκπτωσης και κατ’ επέκταση επιστροφής του φόρου εισροών που 

παρέχεται στον ίδιο επιχειρηματία, ο οποίος, με τη χρήση δύο ΑΦΜ/ΦΠΑ/VIES σε δύο 

διαφορετικά κράτη μέλη, επωφελείται παράνομων επιστροφών και από τα δύο Κράτη Μέλη, 

ενώ οι εργασίες φασόν είναι μια απλή παροχή υπηρεσίας η οποία χρεοπιστώνεται στη χώρα 

του λήπτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ  

Εισαγωγή 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες αρνητικές συνέπειες που αντανακλά η φοροδιαφυγή στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής, τον ανταγωνισμό και την υγιή 

ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και ευνομία, η φορολογική διοίκηση κατά καιρούς 

νομοθέτησε διάφορες φορολογικές διατάξεις οι οποίες συνθέτουν ένα εξαιρετικά αυστηρό 

πλέγμα κυρώσεων σε βάρος των παραβατών, με σκοπό να περιορίσουν το φαινόμενο αυτό. 

Οι διατάξεις αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο βασικούς πυλώνες άσκησης της 

φορολογικής πολιτικής: προληπτικού χαρακτήρα φορολογικές διατάξεις και κατασταλτικού 

χαρακτήρα φορολογικές διατάξεις. Περαιτέρω, οι κατασταλτικές φορολογικές διατάξεις 

διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες που συνθέτουν το πλαίσιο των διοικητικών 

κυρώσεων (πρόστιμα) και το πλαίσιο των φορολογικών κυρώσεων, καθώς επίσης και άλλες 

παρεπόμενες συνέπειες όπως η δυσμενής φορολόγηση κ.λπ. 

Εξετάζοντας όμως τη διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου της φοροδιαφυγής γενικά 

στην Ελλάδα και ειδικότερα της φοροδιαφυγής που συντελείται με την ευρεία χρήση 

εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν 

κατέστη δυνατό. 

Βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε εξαρχής ότι η έξαρση του φαινομένου της 

φοροδιαφυγής με τη χρήση εικονικών τιμολογίων δεν οφείλεται μόνο στις φορολογικές 

διατάξεις, αλλά κυρίως στην απροθυμία της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας και περαιτέρω της 

φορολογικής διοίκησης να εφαρμόσει κανόνες διαφάνειας και δίκαιης αναδιανομής του 

βάρους, κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του 

φορολογικού συστήματος με σύγχρονες ελεγκτικές μεθόδους ηλεκτρονικής επεξεργασίας 

οικονομικών δεδομένων, αξιοποίηση πληροφοριών από την αγορά κ.λπ. 

3.1. Προληπτικού Χαρακτήρα Φορολογικές Διατάξεις  

3.1.1 Φορολογικά βιβλία και στοιχεία 

Ουσιαστικής σημασίας μέτρο για την προληπτική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής υπό την 

ευρεία έννοια και ειδικότερα με τη χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων, αποτελεί η 

υποχρέωση των επιτηδευματιών εφαρμογής τυπικών κανόνων σχετικά με την τήρηση των 

βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους, 

υποχρεώσεων όπως κωδικοποιούνται στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) του Π.Δ. 

186/1992. Η μη εφαρμογή των κανόνων αυτών, πέραν των αυτοτελών κυρώσεων που 

επισύρει, καθορίζει σε σημαντικό βαθμό και τον τρόπο φορολόγησης.
83

  

Η τήρηση των βιβλίων και στοιχείων αποσκοπεί στην παροχή δυνατότητας στη 

φορολογική αρχή να παρακολουθεί τις συναλλαγές του επιτηδευματία προκειμένου να 

εξακριβώσει το πραγματικό ύψος της φορολογητέας ύλης και να επιβάλει τα ανάλογα 

φορολογικά βάρη. 

                                                 
83

 Βλ. Παπακυριάκου, Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα, 2005 σελ. 24, 25. Βλ. επίσης της 

διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 186/1992. 
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Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από πολλές πλευρές (επιτηδευματίες, λογιστές, 

επιμελητήρια κ.λπ.) προτείνεται η κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και η 

ενσωμάτωση των απαραίτητων διατάξεων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Είναι 

γεγονός ότι ο Κ.Β.Σ. μετά από πληθώρα νομοθετικών αλλαγών, διοικητικών λύσεων, 

ερμηνευτικών εγκυκλίων και διαταγών κατέστη ένα πολύπλοκο και τυπολατρικό πλέγμα 

κανόνων. Βέβαιο επίσης είναι ότι πολλές διατάξεις του Κ.Β.Σ. που αφορούν την τήρηση 

βιβλίων και έκδοση στοιχείων, είναι απαραίτητες για τον λογιστικό προσδιορισμό του 

εισοδήματος. Η ύπαρξη σχετικών διατάξεων πρέπει να θεωρείται αναγκαία. Το αντικείμενο 

της οποιασδήποτε αλλαγής πρέπει να είναι η απλοποίηση και σαφήνεια των σχετικών 

διατάξεων, καθόσον η πολυπλοκότητα και ασάφεια, οδηγεί στην ύπαρξη παραβάσεων και 

την δυνατότητα παρερμηνειών. Λύση στο πρόβλημα της τυπολατρικής εφαρμογής των 

πολύπλοκων και σύνθετων διατάξεων του Κ.Β.Σ., αποτελεί η ηλεκτρονική διεκπεραίωση 

όλων των συναλλαγών με τις φορολογικές υπηρεσίες, τα φορολογικά πιστοποιητικά λογιστών 

και ορκωτών ελεγκτών, τις επικοινωνιακές εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση των 

πολιτών και ειδικά των νέων, την έγκυρη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εκ μέρους των 

φορολογικών αρχών. 

Επιπρόσθετα, η τεχνολογία σήμερα επιτρέπει τη δημιουργία της «ηλεκτρονικής 

επιχείρησης» όπου όλες οι συναλλαγές θα καταχωρούνται σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα για 

κάθε επιτηδευματία σε βάση δεδομένων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Μια τέτοια εξέλιξη είναι βέβαιο θα επιφέρει οριστικό πλήγμα στη 

φοροδιαφυγή, μείωση του διαχειριστικού και διοικητικού κόστους για την επιχείρηση, άμεση 

δυνατότητα ελέγχου των συναλλαγών, προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης ως προς το 

εισόδημα, το Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους σε πρώτο χρόνο. 

3.1.2 Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής 

Η πραγματοποίηση ή μη μιας συναλλαγής, η ακρίβεια του περιεχομένου της, καθώς και τα 

πρόσωπα που πράγματι συμπράττουν στη συναλλαγή, αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία 

προσδιορισμού της φορολογικής υποχρέωσης. 

Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής αρχικά το είχε ο εκδότης του φορολογικού 

στοιχείου. Από 1
ης

 Αυγούστου 1996 όμως, το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει και 

ο λήπτης του στοιχείου.
84

 Η καθιέρωση συνυπευθυνότητας εκδότη και λήπτη των 

φορολογικών στοιχείων αποσκοπούσε στην κάλυψη ουσιαστικού κενού των ισχυουσών μέχρι 

τις 31/7/1996 διατάξεων του Κ.Β.Σ. και στόχευε στη διασφάλιση των συναλλαγών και τον 

περιορισμό της έκδοσης πλαστών και εικονικών στοιχείων από ανύπαρκτες επιχειρήσεις ή 

από επιχειρήσεις που δεν ασκούσαν πραγματική δραστηριότητα ή εμφανίζονταν με μη 

πραγματικά στοιχεία ταυτότητας, όπως επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. κ.λπ. Έτσι για πρώτη 

φορά καθιερώθηκε το δικαίωμα στους αντισυμβαλλόμενους να επιβεβαιώνουν εκατέρωθεν 

τα αναγκαία στοιχεία από τη δήλωση έναρξης εργασιών ή από άλλα πρόσφορα αποδεικτικά 

στοιχεία, χωρίς όμως να κάμπτεται το φορολογικό απόρρητο για πληροφορίες που εμπίπτουν 

σε αυτό και δεν μπορούν να δίδονται από τη Δ.Ο.Υ. Έτσι ο κάθε ένας συμβαλλόμενος 

παρέχει τα αναγκαία στοιχεία στον άλλο και έκαστος φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια των 

στοιχείων που παρέχει. 
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 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), όπως 
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Εφόσον πρόκειται για πώληση αγαθών (χονδρική πώληση), σε κάτοικο τρίτης χώρας 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εκδότης του στοιχείου της συναλλαγής φέρει και το βάρος της 

απόδειξης της συναλλαγής. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η επιβεβαίωση των στοιχείων 

του αλλοδαπού αγοραστή και από την ταυτότητα του ή το διαβατήριο του, να αναγράφονται 

τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, χώρα, επάγγελμα) και αντί του Α.Φ.Μ. 

να αναγράφεται τον αριθμό του διαβατηρίου του ή όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο 

για την απόδειξη της συναλλαγής (π.χ. αριθμό αυτοκινήτου με το οποίο θα μεταφέρει τα 

αγαθά)
85

. 

3.1.3 Ειδικός τρόπος εξόφλησης συναλλαγών 

Υποχρέωση του λήπτη φορολογικών στοιχείων εξόφλησης των συναλλαγών του που 

αφορούν αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω ανά στοιχείο, 

τμηματικά ή ολικά, μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή δίγραμμης επιταγής
86

. 

Με το μέτρο αυτό ουσιαστικά έγινε μία ακόμη προσπάθεια από τη φορολογική 

διοίκηση να περιοριστεί το φαινόμενο των εικονικών συναλλαγών και να λειτουργήσει 

συμπληρωματικά με τις λοιπές διατάξεις του Κ.Β.Σ. που σχετίζονται με την υποβολή 

στοιχείων για διασταύρωση
87

. Η σκοπιμότητα που εξυπηρετεί η έκδοση εικονικών ή πλαστών 

φορολογικών στοιχείων ή η λήψη εικονικών, καθώς και η χρήση νοθευμένων τέτοιων 

στοιχείων συνίσταται κυρίως στην εμφάνιση περιορισμένων ακαθαρίστων εσόδων, με 

απώτερο σκοπό την αποφυγή απόδοσης φόρων κυρίως έμμεσων (Φ.Π.Α.), την κάλυψη 

παράνομων ενεργειών, όπως τοκογλυφία, ξέπλυμα χρήματος, κάλυψη λαθραίων εισαγωγών 

κ.λπ., ή την εμφάνιση τζίρου για είσπραξη επιδοτήσεων και οικονομικών ενισχύσεων, ή τη 

λήψη δανείων και τέλος για την εξυπηρέτηση ληπτών τέτοιων στοιχείων για ίδιο οικονομικό 

όφελος, με τη μέθοδο της εμπορίας στοιχείων. 

Η αξία που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, είναι το 

συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής άνω των 15.000 ευρώ με το Φ.Π.Α. Η ευθύνη 

ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του λήπτη του στοιχείου και επιβάλλεται σε βάρος του 

γενική παράβαση (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2523/1997). 

Σχετικά με τις παραβάσεις - κυρώσεις για στοιχεία που εξοφλούνται χωρίς να έχουν 

τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 2 του Κ.Β.Σ. εφόσον η συναλλαγή είναι 

υπαρκτή και τα πρόσωπα πραγματικά οι κυρώσεις επιβάλλονται μόνο στο πρόσωπο του 

λήπτη του στοιχείου, που αφορούν πρόστιμα του Ν. 2523/1997
88

 και εφόσον η συναλλαγή 

είναι ανύπαρκτη και τα πρόσωπα μη πραγματικά, επιβάλλονται τόσο στο πρόσωπο του λήπτη 

όσο και προς το πρόσωπο του εκδότη του στοιχείου οι κυρώσεις περί εικονικών στοιχείων 

του Ν. 2523/1997
89

. 

Ως προς το κύρος βιβλίων όταν οι συναλλαγές εξοφλούνται με διαφορετικό τρόπο από 

αυτόν που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., εκτός από τα πρόστιμα
90

 

κλονίζεται το κύρος και η αξιοπιστία των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων και εάν μεν 
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πρόκειται για υπαρκτές συναλλαγές και πρόσωπα πραγματικά, είναι δυνατό υπό 

προϋποθέσεις να οδηγήσουν σε ανεπάρκεια των βιβλίων για το λήπτη στοιχείων
91

. 

Τέλος, με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που έλαβε η Κυβέρνηση τον Απρίλιο 

του 2010 στα πλαίσια λήψης πρόσθετων μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 

επεκτάθηκε το δίχτυ ασφαλείας για την πραγματοποίηση και τον έλεγχο των συναλλαγών, 

αφού για την απόδειξη πλέον της συναλλαγής που αφορά αγορές ή λήψεις υπηρεσιών αξίας 

άνω των 3.000 ευρώ (αντί 15.000 ευρώ που ίσχυε), απαιτείται από την 1-6-2010 η τμηματική 

ή ολική εξόφληση από το λήπτη του φορολογικού στοιχείου να γίνεται μέσω τραπεζικού 

λογαριασμού ή με απλή επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου
92

. Η διάταξη αυτή, όπως 

βέβαια και οι προϊσχύουσες, αποσκοπεί στον περιορισμό των εικονικών συναλλαγών και τη 

διασφάλιση των πραγματικών συναλλαγών. 

Εκτός από τη μείωση του ορίου άνω του οποίου υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης 

τιμολογίων από το λήπτη με επιταγές ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού από τα 15.000 ευρώ 

στα 3.000 ευρώ, διαφοροποιήθηκε και ο τρόπος εξόφλησης προς διευκόλυνση των 

συναλλαγών. Πλέον η εξόφληση τέτοιων τιμολογίων μπορεί να γίνει και με απλή επιταγή 

εκδόσεως του λήπτη του από την 1-6-2010, καθώς και με εκχώρηση επιταγών τρίτων με την 

υποχρέωση όμως, άμεσα, έκδοσης λογιστικού στοιχείου (απόδειξη εκχώρησης αξιόγραφων). 

Η απόδειξη εκχώρησης αξιόγραφων εκδίδεται τουλάχιστον από διπλότυπο στέλεχος και εάν 

είναι εφικτό συσχετίζεται με το παραστατικό αξίας που αφορά (τιμολόγιο, δελτίο αποστολής 

- τιμολόγιο και άλλα) και στο περιεχόμενο αυτής αναγράφονται εκτός από τα στοιχεία των 

εκχωρουμένων επιταγών (εκδότης, αξία, ημερομηνία λήξης, τελευταίος οπισθογράφος κ.λπ.) 

και τα στοιχεία των παραστατικών που εξοφλούνται με τις υπόψη επιταγές
93

. Η κατά τα 

ανωτέρω απόδειξη εκχώρησης είσπραξης αξιόγραφων, διαφυλάσσεται, ως αποδεικτικό 

στοιχείο του τρόπου εξόφλησης της συναλλαγής που αφορά, για όσο χρόνο ορίζεται από τις 

διατάξεις του Κ.Β.Σ
94

. 

Για συναλλαγές με το εξωτερικό, ανακλήθηκε η αρχική θέση της διοίκησης για μη 

υποχρέωση εξόφλησης μέσω τραπέζης ή με επιταγές. Έτσι, για συναλλαγές με την αλλοδαπή, 

για στοιχεία από την 1-6-2010 ο κάθε επιτηδευματίας λήπτης φορολογικού στοιχείου και 

υπόχρεος σε εξόφληση, πρέπει να εξοφλήσει το τιμολόγιο, όπως και στο εσωτερικό, για να 

αποδείξει την ακρίβεια της συναλλαγής. 

Στις περιπτώσεις που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και 

πελάτες δεν μπορούν να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς. Κατά συνέπεια 

πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία εξόφλησης κάθε στοιχείου αξίας άνω των 3.000 ευρώ 

με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με μόνη εξαίρεση το συμψηφισμό αμοιβαίων 

ανταπαιτήσεων μεταξύ μητρικής και θυγατρικών εταιριών καθώς τους συμψηφισμούς 

αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ επιχειρήσεων, όταν ένας εκ των δυο αντισυμβαλλόμενων 

είναι επιχείρηση που δεν έχει πραγματική εγκατάσταση στην Ελλάδα, δεδομένου ότι οι 

διατάξεις του ΚΒΣ έχουν εφαρμογή εντός της ελληνικής επικράτειας. Όταν διαπιστώνεται η 

εξόφληση τέτοιων συναλλαγών με διαφορετικό τρόπο και με την προϋπόθεση ότι δεν 

αμφισβητείται η πραγματοποίησή τους, επιβάλλονται κυρώσεις μόνο στο πρόσωπο του λήπτη 
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του σχετικού προς εξόφληση στοιχείου, ως γενική παράβαση και επιβάλλεται ένα ενιαίο 

πρόστιμο
95

. 

Περαιτέρω, δεν προβλέπεται η μη αναγνώριση των δαπανών αυτών για έκπτωση στη 

φορολογία εισοδήματος (εφόσον είναι πραγματικές και όχι εικονικές), ούτε βεβαίως 

απώλειας του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

3.1.4 Υποχρέωση του λήπτη φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορές 

αγροτικών 

Με σκοπό τον περιορισμό των εικονικών τιμολογίων και τη διασφάλιση των πραγματικών 

συναλλαγών που αφορούν αγορές αγροτικών προϊόντων, η φορολογική διοίκηση έλαβε 

επιπρόσθετα μέτρα από το 2008 για την απόδειξη συναλλαγής αξίας 1.000 ευρώ και άνω. 

Από τις 20-6-2008, απαιτείται η εξόφληση των τιμολογίων να γίνεται με δίγραμμη επιταγή ή 

με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά
96

, καθώς επίσης και η λαμβανόμενη 

προμήθεια που εμφανίζεται στην εκκαθάριση σε περίπτωση πωλήσεως των ως άνω 

αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό τρίτου
97

, με εξαίρεση το Δημόσιο, το ημεδαπό ή 

αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

κ.λπ.
98

  

Με νεώτερες νομοθετικές παρεμβάσεις, από τις 7-8-2009 η παραπάνω υποχρέωση 

περιορίσθηκε μόνο στις αγορές νωπών οπωρολαχανικών.
99

  

Τέλος, με τις τελευταίες φορολογικές διατάξεις για την αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής έγινε επέκταση της υποχρέωσης, και έτσι για την απόδειξη της συναλλαγής 

που αφορά αγορές αγροτικών προϊόντων αξίας χιλίων 1.000 ευρώ και άνω, απαιτείται από 

την 1-6-2010 η τμηματική ή ολική εξόφληση από το λήπτη του στοιχείου να γίνεται μέσω 

τραπεζικού λογαριασμού ή με απλή επιταγή του αγοραστή αυτών και όχι κατ’ ανάγκη 

δίγραμμη
100

, ενώ δεν επιτρέπεται η εκχώρηση επιταγών πελατείας. Το ίδιο ισχύει και στις 

εκδιδόμενες εκκαθαρίσεις, στις περιπτώσεις πωλήσεων αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό 

του παραγωγού αυτών. Η ως άνω υποχρέωση, υφίσταται για τον αγοραστή όλων των ειδών 

αγροτικών προϊόντων, για αγορές που πραγματοποιεί από πρόσωπα που παράγουν τα 

προϊόντα αυτά, ανεξάρτητα από την ιδιότητά
101

.  

3.1.5 Διασφάλιση και έλεγχος των συναλλαγών 

Το 2010 η πολιτική ηγεσία της χώρας, στα πλαίσια διασφάλισης και ελέγχου των 

συναλλαγών, προχώρησε για πρώτη φορά σε ουσιαστικά και σύγχρονα ηλεκτρονικά 

συστήματα πρόληψης της φοροδιαφυγής (ηλεκτρονική διαβίβαση τιμολογίων και τραπεζικών 

κινήσεων συναλλαγών μεταξύ επιτηδευματιών στη Γ.Γ.Π.Σ)., αλλά και δυνατότητας για 

εύκολη και γρήγορη αποκάλυψή της μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, από την 1-1-2011. 
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Για πρώτη φορά προβλέπεται η υποχρεωτική διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων 

που αφορούν συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιτηδευματιών και προσώπων μέσω 

ηλεκτρονικού συστήματος σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Οι διατάξεις αυτές 

κρίθηκαν απαραίτητες για την εξασφάλιση της γνησιότητας και ακρίβειας αυτών των 

συναλλαγών, όπως και των φορολογικών παραστατικών που τις απεικονίζουν, καθώς και για 

τη διενέργεια άμεσων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελεγκτικών επαληθεύσεων των 

παραπάνω συναλλαγών. Παράλληλα θεσπίστηκαν εξουσιοδοτικές διατάξεις με τις οποίες 

παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να ορίζει το χρόνο και τη διαδικασία 

σταδιακής εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, με βάση την αξία της συναλλαγής ή τον 

κύκλο εργασιών, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης των δεδομένων.
102

 

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η έκδοση των σχετικών Υπουργικών 

αποφάσεων για την εφαρμογή του μέτρου στην πράξη λόγω έλλειψης της σχετικής 

ηλεκτρονικής εφαρμογής. 

Για τη διασφάλιση και τον έλεγχο των συναλλαγών που διενεργούνται μεταξύ 

επιτηδευματιών καθιερώθηκε από την 1-1-2011 η εξόφληση όλων των φορολογικών 

στοιχείων, καθώς και των λοιπών εγγράφων που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί 

φορολογικών στοιχείων, αξίας άνω των 3.000 ευρώ, μέσω επαγγελματικών τραπεζικών 

λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ιδίων λογαριασμών. 

Οι ως άνω τραπεζικές κινήσεις, που αφορούν εξόφληση συναλλαγών μεταξύ 

επιτηδευματιών, αξίας άνω των 3.000 ευρώ, για τις οποίες δεν ισχύει το τραπεζικό απόρρητο, 

διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου για την διενέργεια άμεσων 

διασταυρώσεων των σχετικών συναλλαγών. 

Για τη διασφάλιση και τον έλεγχο των συναλλαγών, που αφορούν πώληση αγαθών ή 

παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καθιερώθηκε από την 1-1-2011 η εξόφληση των φορολογικών 

στοιχείων, αξίας άνω των 1.500 ευρώ, που εκδίδονται για την πώληση αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών σε ιδιώτες, αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και 

με επιταγές. 

Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, άλλαξε το όριο της συναλλαγής και 

για το 2011 ορίσθηκε στο ποσό των 3.000 ευρώ, ενώ από την 1-1-2012 σε 1.500 ευρώ
103

. 

Αξιοσημείωτο είναι, ότι ενώ αναμφίβολα πρόκειται για διάταξη που θα επιφέρει σημαντικό 

πλήγμα στη φοροδιαφυγή και θα συμβάλλει στη διαφάνεια των συναλλαγών, η ίδια απόφαση 

στο άρθρο 4 προβλέπει ελάχιστες διοικητικού χαρακτήρα κυρώσεις αφού ορίζει ότι για 

πράξεις ή παραλείψεις της παρούσας που διαπιστώνονται σε διαφορετικό χρόνο εντός της 

ίδιας διαχειριστικής περιόδου επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο, ανά φορολογικό έλεγχο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997.
104

 

Για την απόδειξη της συναλλαγής και του ελέγχου στοιχείων αντισυμβαλλόμενου 

καθιερώθηκε από την 1-1-2011 η ευθύνη και η διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων των 

εκδοτών φορολογικών στοιχείων και από τους λήπτες αυτών. Έτσι το βάρος της απόδειξης 

της συναλλαγής φέρει και ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου για την ακρίβεια των 

φορολογικών στοιχείων μέσω βάσης δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών 
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Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, με σκοπό τη διασφάλιση των συναλλαγών και 

τον περιορισμό της έκδοσης πλαστών και εικονικών στοιχείων από φορολογικά ανύπαρκτα 

πρόσωπα.
105

 Στη ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών ενεργοποιήθηκε 

εφαρμογή με την οποία δίδεται η δυνατότητα επαλήθευσης στοιχείων μη φυσικών προσώπων 

και φυσικών προσώπων επιτηδευματιών.
106

  

Από 31-3-2011 επιτρέπεται η δημοσίευση του Α.Φ.Μ., του αντικειμένου εργασιών, 

της ημερομηνίας έναρξης και λήξης εργασιών και της επαγγελματικής εγκατάστασης των 

επιτηδευματιών, φυσικών και νομικών προσώπων, μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου 

Οικονομικών.
107

 

Για τις παραπάνω πολύ σημαντικές φορολογικές ρυθμίσεις που αφορούν στην 

διασφάλιση και τον έλεγχο των συναλλαγών, παρότι παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα από 

την νομοθέτησή τους, δεν κατέστη δυνατή η εφαρμογή τους, καθόσον ακόμη αναμένονται 

Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες θα ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την έναρξη 

εφαρμογής των μέτρων, τον τρόπο της διαδικασίας καθώς και την έκταση εφαρμογής τους
108

. 

Ένα σημαντικό βήμα είναι η θέσπιση ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Υπουργείου 

Οικονομικών με όλα τα Υπουργεία και λοιπούς φορείς για υποβολή στοιχείων οικονομικού 

και φορολογικού ενδιαφέροντος για τη διευκόλυνση των διασταυρώσεων, του ελεγκτικού 

έργου και την επίτευξη της φορολογικής συμμόρφωσης.
109

 Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται 

απευθείας στη Γ.Γ.Π.Σ. μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου με τη χρήση 

διαδικτύου. Ειδικά για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών 

και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με σχετική Υπουργική απόφαση, ορίσθηκε η ηλεκτρονική 

υποβολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για στοιχεία της χρήσης 2009 κι έπειτα, με σκοπό να ελέγξει το 

Υπουργείο Οικονομικών περιπτώσεις όπου το ύψος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν στο 

εξωτερικό υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ 100.000 ευρώ ανά 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατ’ έτος ανεξαρτήτως του αριθμού των ιδρυμάτων μέσω των 

οποίων διακινήθηκαν τα εμβάσματα.
110

  

Η διαβίβαση των στοιχείων των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΕ και των επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης γίνεται κατόπιν 

αιτήματος της Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση 

Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η 

συχνότητα διαβίβασης όλων των λοιπών στοιχείων είναι ετήσια και ως καταληκτική 

ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.  

Τέλος η υποχρέωση διαβίβασης στοιχείων άρχεται για τα στοιχεία της χρήσης 2011 

και εφεξής, εκτός των στοιχείων των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΕ και των επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και 

στοιχείων για συναλλαγές πιστωτικών καρτών εκδοτών εκτός Ελλάδος, τα οποία δύναται να 

αφορούν χρήσεις από το 2010 και εφεξής. 
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Επιπλέον, σημαντική για την πάταξη της φοροδιαφυγής, θεωρείται και η διάταξη που 

αναφέρεται σε εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας σύμφωνα με την οποία ορίζεται πλέον 

ρητά ότι σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή 

πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή 

αιτία προέλευσής της, είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις, είτε ότι απαλλάσσεται από 

το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από 

υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση. Σε 

περίπτωση που οι αποδείξεις δεν είναι ικανοποιητικές, η οποιαδήποτε προσαύξηση της 

περιουσίας χαρακτηρίζεται και φορολογείται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. Η 

προσαύξηση της περιουσίας μπορεί να αναφέρεται σε κινητή ή ακίνητη περιουσία 

οποιασδήποτε μορφής, οικόπεδα, σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη, πάσης φύσεως 

χρεόγραφα, (μετοχές, τοκομερίδια), καταθέσεις, κλπ.
111

 

3.1.6 Υποχρέωση αναγραφής στο δελτίο αποστολής των στοιχείων του 

μεταφορικού μέσου 

Για τον περιορισμό του φαινομένου των εικονικών συναλλαγών και για τη διασφάλιση των 

πραγματικών συναλλαγών καθιερώθηκαν ειδικές διατάξεις σχετικά με τα στοιχεία που από 

τις 20-3-2002 θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στα εκδοθέντα δελτία αποστολής 

(τουλάχιστον στο πρωτότυπο), όπως ο αριθμός κυκλοφορίας του πρώτου φορτηγού 

αυτοκινήτου ή του ονόματος του πλωτού μέσου που χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά των 

αγαθών με σκοπό τη διασφάλιση, πιστότητα και ακεραιότητα των συναλλαγών
112

. 

Η ανωτέρω υποχρέωση καταλαμβάνει τις διακινήσεις όλων των αγαθών, για 

οποιοδήποτε σκοπό και από οποιοδήποτε τόπο, που πραγματοποιούνται με τη χρησιμοποίηση 

για τη μεταφορά τους αποκλειστικά φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ. ή Ι.Χ., καθώς και τις 

διακινήσεις αγαθών με πλωτά μέσα όταν πρόκειται για θαλάσσιες μεταφορές, για το πρώτο 

μεταφορικό μέσο, ενώ δεν καταλαμβάνει διακινήσεις αγαθών που γίνονται με άλλα 

μεταφορικά μέσα όπως Ε.Ι.Χ., δίκυκλα κ.λπ.. 

Ο αριθμός κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου αναγράφεται σε εμφανές σημείο του 

περιεχομένου του φορολογικού στοιχείου, τουλάχιστον στο πρώτο αντίτυπο (πρωτότυπο), και 

όταν εκδίδεται μηχανογραφικά (Η.Υ.) αναγράφεται με χειρόγραφο τρόπο. Η ευθύνη 

αναγραφής του μεταφορικού μέσου αφορά στον εκδότη του στοιχείου διακίνησης. 

3.1.7 Μηχανογραφική έκδοση στοιχείων με ειδική ασφαλή σήμανση 

Από το 1997 οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, στα πλαίσια της απλοποίησης των 

φορολογικών διαδικασιών και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 

φορολογουμένους, ασχολήθηκαν συστηματικά με την αναζήτηση λύσεων διασφάλισης των 

συναλλαγών και τη μελέτη του προβλήματος της κατάργησης της θεώρησης και διάτρησης 

των στοιχείων που εκδίδονται με Η/Υ. Έτσι καθιερώθηκε για τους επιτηδευματίες, που 

εκδίδουν τα στοιχεία τους μηχανογραφικά με Η/Υ, υποχρέωση χρησιμοποίησης Ειδικών 

Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ). Με τον τρόπο αυτό δεν θεωρούνται 
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πλέον τα στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά, ενώ δεν απαιτείται φυσική φύλαξη του 

στελέχους αφού γίνεται ηλεκτρονική αρχειοθέτηση. Η αυθεντικότητα των εκδιδόμενων 

στοιχείων πιστοποιείται με ειδική σήμανση (κωδικό), που εκτυπώνεται επί αυτών και 

προσδιορίζει κατά τρόπο μοναδικό το σύνολο των αναγραφόμενων στο περιεχόμενό τους 

δεδομένων.
113

 Στόχος του νέου μέτρου ήταν η μείωση των θεωρούμενων στοιχείων, η 

σήμανση και η ασφαλής πιστοποίηση της γνησιότητας των εκδιδομένων στοιχείων, ο 

ηλεκτρονικός τρόπος διαφύλαξης των στοιχείων με παράλληλη κατάργηση της υποχρέωσης 

φύλαξης αντιτύπων σε χαρτί, η δυνατότητα άμεσου ελέγχου - επαλήθευσης της γνησιότητας 

(μη αλλοίωσης) των εκδοθέντων και αποθηκευμένων σε ηλεκτρονική μορφή στοιχείων, η 

διευκόλυνση του ελεγκτικού μηχανισμού της διασταύρωσης των στοιχείων η αποδέσμευση 

της διαδικασίας της σήμανσης από τις φορολογικές υπηρεσίες η αποσυμφόρηση των 

φορολογικών υπηρεσιών, η σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους της διαδικασίας 

σήμανσης των στοιχείων, η εξοικονόμηση αποθηκευτικών χώρων και η σημαντικότατη 

μείωση των δαπανών αποθήκευσης και φύλαξης στοιχείων
114

. 

3.1.8 Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση 

Μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις που θέσπισε από παλαιότερα η φορολογική 

διοίκηση προκειμένου να είναι δυνατή η διασταύρωση και ταυτοποίηση των συναλλαγών 

μεταξύ επιτηδευματιών είναι η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων
115

.  

Η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

μηχανισμούς τόσο πρόληψης όσο και καταστολής της φοροδιαφυγής. Με τη διασταύρωση 

των συναλλαγών σε επίπεδο Α.Φ.Μ. μπορεί να διαπιστωθεί αν τα εκδιδόμενα φορολογικά 

στοιχεία καταχωρούνται στα βιβλία από τους αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες. Επίσης, 

μέσω των καταστάσεων αυτών, αποκαλύπτονται περιπτώσεις έκδοσης αθεώρητων στοιχείων 

όταν δεν καταχωρούνται τα στοιχεία αυτά από τον εκδότη ή το λήπτη, ή περιπτώσεις 

νόθευσης τέτοιων στοιχείων με αλλοίωση της αξίας τους ή με έκδοση ταυτάριθμων στοιχείων 

με μικρότερες αξίες. Επίσης αποκαλύπτονται περιπτώσεις με εκδότες πλαστών και εικονικών 

φορολογικών στοιχείων, τα οποία ενώ έχουν καταχωρηθεί από τους λήπτες (αγοραστές), δεν 

καταχωρούνται από τους εκδότες στα βιβλία τους ή οι εκδότες είναι ανύπαρκτα πρόσωπα. 

Κάθε εγγραφή στη συγκεντρωτική κατάσταση, θεωρητικά, πρέπει να επαληθεύεται με 

αντίστοιχη εγγραφή του αντισυμβαλλόμενου, έτσι η διαδικασία υποβολής συγκεντρωτικών 

καταστάσεων λειτουργεί αποτρεπτικά και αποθαρρύνει τη μη καταχώρηση φορολογικών 

στοιχείων στα τηρούμενα βιβλία, αφού αυτό εύκολα μπορεί να εντοπισθεί μετά την 

επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων. 

Για πρώτη φορά τέθηκε η υποχρεωτική υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων 

σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ 

κατηγορίας με μηχανογραφικά μέσα από το 1993 και προαιρετικά για τους λοιπούς 

υπόχρεους
116

. Από την 1-1-1995 επεκτάθηκε η υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών 

καταστάσεων και για τις περιπτώσεις αγοράς αναλωσίμων αγαθών. Θα περιλαμβάνουν τις 

αγορές όλων των αγαθών, δηλαδή των εμπορευσίμων, των αναλωσίμων και των παγίων. Ο 
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δικαιολογητικός λόγος της επέκτασης της υποχρέωσης αυτής και σε άλλες συναλλαγές ήταν, 

αφενός μεν η διασταύρωση σημαντικού ύψους συναλλαγών με φορολογικό ενδιαφέρον και 

αφετέρου δε η σύγκριση στοιχείων που υποβάλλονται για τις ίδιες συναλλαγές από 

αγοραστές και πωλητές
117

. 

Από το 2003 η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε σε παραγωγική λειτουργία την νέα Ηλεκτρονική 

Υπηρεσία "e-Κ.Β.Σ." για την υποβολή των Δηλώσεων Πελατών-Προμηθευτών και 

Πιστωτικών Υπολοίπων με σκοπό την ηλεκτρονική υποβολή των καταστάσεων αυτών από 

όλους τους πιστοποιημένους Χρήστες της Υπηρεσίας TAXISnet. 

Από το ημερολογιακό έτος 2005 και εφεξής οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, 

προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων, υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο δικτυακό τόπο της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), ανεξάρτητα από την κατηγορία των 

βιβλίων που τηρούν και ανεξάρτητα από τον τρόπο ενημέρωσης, ενώ μπορούν να 

υποβληθούν και μέσω ΚΕΠ εάν προσκομισθούν σε ηλεκτρομαγνητική μορφή ή σε 

χειρόγραφη μορφή και να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά από τους υπαλλήλους του ΚΕΠ 

εφόσον συνολικά οι καταχωρήσεις δεν υπερβαίνουν τις δέκα
118

. 

Σχετικά με τις αξίες των τιμολογίων για τα οποία υφίσταται υποχρέωση αναγραφής 

τους στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, υπήρχαν κατά καιρούς διαφορετικές θέσεις από τη 

φορολογική διοίκηση με αποτέλεσμα τη δημιουργία σύγχυσης για το τι τελικά ίσχυε. Από το 

ημερολογιακό έτος 2010 ορίσθηκε πλέον στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. ότι 

δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου 

στοιχείου που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ.
119

 

Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για διασταύρωση γίνεται με απώτερο 

σκοπό την μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών των εκδιδόμενων 

στοιχείων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων επιτηδευματιών και την επιβεβαίωση της 

καταχώρισης των σχετικών στοιχείων στα βιβλία των υπόχρεων. 

Ο σκοπός όμως αυτός όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν επιτεύχθηκε, στο βαθμό που 

θα έπρεπε, αφού τόσο οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου οικονομικών όσο και οι 

αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες δεν αξιοποίησαν το όπλο των διασταυρωτικών ελέγχων που 

παρέχουν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις.  

Στο διάστημα που η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων γίνονταν 

χειρόγραφα, ουσιαστικά ήταν αδύνατη η διασταύρωση των συναλλαγών, αλλά και όταν αυτές 

άρχισαν να υποβάλλονται από ορισμένους μόνο επιτηδευματίες με μαγνητικά μέσα, 

παρουσιάστηκε το φαινόμενο αυτά να στοιβάζονται στις αρμόδιες Δ.ΟΥ. που υποβάλλονταν 

χωρίς να λαμβάνονται τα στοιχειώδη μέτρα για τη διασφάλιση των πληροφοριών, χωρίς να 

γίνεται άμεση επεξεργασία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις όταν έπρεπε να γίνει άνοιγμα των 

δεδομένων που ήταν αποθηκευμένα σε μαγνητικά μέσα (δισκέττες), αυτό ήταν σχεδόν 

αδύνατο λόγω αχρήστευσης του μέσου. Αλλά και μετά την πρόσφατη υποχρεωτική υποβολή 

των συγκεντρωτικών καταστάσεων αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής 

μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, δεν έγινε στο βαθμό που θα έπρεπε ηλεκτρονική 
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αξιοποίηση για διασταύρωση των συναλλαγών, προκειμένου να αποκαλυφθούν άμεσα και 

εύκολα περιπτώσεις απόκρυψης συναλλαγών και χρήσης εικονικών και πλαστών 

φορολογικών στοιχείων. 

Αλλά και ως προς το χρόνο υποχρέωσης για υποβολή των συγκεντρωτικών 

καταστάσεων (Σεπτέμβριος μέχρι το έτος 2009 και Ιούνιος από το 2010 για συναλλαγές του 

προηγουμένου έτους) θα πρέπει να επισημανθεί ότι αποδυναμώνει την ουσιαστική συμβολή 

των ευρημάτων από το διασταυρωτικό έλεγχο των συναλλαγών, αφού απομακρύνεται 

σημαντικά από τον πραγματικό χρόνο που τελέσθηκαν ή μη οι συναλλαγές και αν σε αυτό 

προσθέσουμε και το χρόνο που απαιτείται για να «τρέξουν» οι διασταυρώσεις, να προκύψουν 

οι τυχόν διαφορές στις συναλλαγές μεταξύ των αντισυμβαλλομένων και να επαληθευτούν 

στη συνέχεια από τον έλεγχο των στοιχείων, αντιλαμβάνεται κανείς ότι στο διάστημα αυτό 

μπορεί να «εξαφανισθούν» επιχειρήσεις, πρόσωπα, εισοδήματα κ.λπ. που εμπλέκονται σε 

φοροδιαφυγή με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη και σε ορισμένες περιπτώσεις αδύνατη 

η επιβολή κυρώσεων και η αναζήτηση της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης. 

Συνεπώς, η υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων θα πρέπει να 

γίνεται άμεσα με τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου η ακόμη και εντός της διαχειριστικής 

περιόδου (π.χ. ανά τρίμηνο ή εξάμηνο), προκειμένου να είναι αποτελεσματική η 

διασταύρωση των συναλλαγών.  

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον έλεγχο της έκδοσης πλαστών ή εικονικών και της 

λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, μέσω των συγκεντρωτικών 

καταστάσεων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. σε μεμονωμένες αγορές ή δαπάνες ιδιαίτερα 

μεγάλης αξίας προμηθευτών, με τους οποίους δεν υπάρχουν συστηματικές συναλλαγές. Ο 

έλεγχος όμως αυτός ουσιαστικά μέχρι τώρα είναι σχεδόν ανέφικτος αφού οι ελεγκτικές 

υπηρεσίες δεν έχουν τη δυνατότητα για άμεση πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο της 

Γ.Γ.Π.Σ. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3610/2007, ορίσθηκε ότι τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από τις διασταυρώσεις που διενεργεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) στα στοιχεία των φορολογουμένων θα αποστέλλονται με επιστολή 

απευθείας στους φορολογουμένους με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Με την 

ίδια επιστολή θα καλούνται οι φορολογούμενοι, εφόσον συμφωνούν με τα αποτελέσματα της 

διασταύρωσης, να υποβάλουν εντός είκοσι ημερών αρχική ή συμπληρωματική δήλωση και 

θα ενημερώνονται για τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις. Σε 

περίπτωση που διαφωνούν με τα αποτελέσματα της διασταύρωσης θα ενημερώνουν την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Με τις ίδιες διατάξεις ορίσθηκε η έκδοση 

σχετικής Υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, χωρίς κάτι τέτοιο να έχει πραγματοποιηθεί 

μέχρι τώρα. 

3.1.9 Γνωστοποίηση φορολογικών παραβάσεων που διαπιστώνονται από 

δημόσιες υπηρεσίες και άλλα πρόσωπα 

Με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 2065/1992, ορίσθηκε ότι οι ορκωτοί ελεγκτές ή άλλα 

ελεγκτικά όργανα ανωνύμων εταιριών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 75 

του Ν. 1969/1991, υποχρεούνται να αναγράφουν στο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου τις 

οποιεσδήποτε παραβάσεις των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας που διαπιστώνουν 

κατά τους ελέγχους τους. Το πιστοποιητικό με τις παραβάσεις να κοινοποιούν στη Δ/νση 
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javascript:newWindow('http://www.e-forologia.gr/lawbank/article.aspx?doc=7184&block=1&article=75')
javascript:newWindow('http://www.e-forologia.gr/lawbank/article.aspx?doc=7184&block=1&article=75')


61 

Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, τα αγορανομικά και αστυνομικά όργανα, 

καθώς και υπάλληλοι του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου, έχουν δικαίωμα να 

λαμβάνουν γνώση των στοιχείων του Κ.Β.Σ., κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο των 

υπηρεσιακών καθηκόντων τους με την υποχρέωση των προσώπων αυτών να γνωστοποιούν 

στην Δ/νση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών τις παραβάσεις που τυχόν διαπιστώνουν 

και αφορούν τη μη έκδοση στοιχείων ή στοιχείων με εμφανείς υποτιμολογήσεις ή την 

ανεύρεση αποθεμάτων που δεν καλύπτονται από φορολογικά στοιχεία. Συναφείς 

υποχρεώσεις των ορκωτών λογιστών, είχαν καθιερωθεί και με το άρθρο 17 του Ν. 1563/1985. 

Οι παραπάνω διατάξεις, με το πέρας του χρόνου ουσιαστικά κατέστησαν ανενεργές, 

ενώ είναι βέβαιο ότι αποτελούσαν και αποτελούν μια σημαντική πηγή πληροφόρησης για την 

εξιχνίαση περιπτώσεων φοροδιαφυγής κυρίως με τη χρήση εικονικών φορολογικών 

στοιχείων. 

3.1.10 Παροχή στοιχείων στον Υπουργό Οικονομικών 

Με το άρθρο 10 του ν. 2362/1995 ορίσθηκε ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους 

συντάσσεται έκθεση από τους Γενικούς Διευθυντές Φορολογίας και. Φορολογικών Ελέγχων 

και Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.. για την πορεία των εσόδων, της δραστηριότητας των αρμόδιων 

υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου για την περιστολή της φοροδιαφυγής και του 

λαθρεμπορίου κατά το χρόνο που πέρασε, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών.  

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει το σχετικό νομοθετικό έργο, επιπλέον δε στατιστικά 

στοιχεία σχετικά με την επιβολή προστίμων επί παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής 

νομοθεσίας, καθώς και πίνακες παραβατών. Με την 1027307/641/ ΓΔ/10.2.1998 απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών, καθορίσθηκαν οι λεπτομέρειες για την σύνταξη των πιο πάνω 

εκθέσεων που συνυποβάλλονται με τον Κρατικό Προϋπολογισμό στην Βουλή των Ελλήνων, 

καθώς και του είδους των πινάκων παραβατών, όπως στοιχεία επιχειρήσεων που διέπραξαν 

φορολογικές παραβάσεις και φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης που διαπιστώθηκαν από 

φορολογικούς ελέγχους, που διέπραξαν φορολογικές παραβάσεις σχετικές με έκδοση και 

λήψη εικονικών και έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, των οποίων ανεστάλη η 

λειτουργία τους και επιχειρήσεις κατά των οποίων ελήφθησαν μέτρα διασφάλισης των 

συμφερόντων του Δημοσίου, προκειμένου να συνταχθούν οι απαραίτητοι πίνακες που θα 

συνοδεύσουν τον ετήσιο προϋπολογισμό του έτους 2000, καθώς και να ληφθούν τα 

απαραίτητα διοικητικά και νομοθετικά μέτρα. Και οι διατάξεις όμως αυτές με το πέρας του 

χρόνου ατόνησαν και ουσιαστικά κατέστησαν ανενεργές. 

3.1.11 Μέτρα πρόληψης φοροδιαφυγής σε συναλλαγές με κράτη μη συνεργάσιμα 

στο φορολογικό τομέα ή με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα 

Η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια αντιμετώπισης της διεθνούς φοροαποφυγής στην Ελλάδα 

έγινε με το Ν. 3091/2002, με τον οποίο θεσπίσθηκε ο ειδικός φόρος ακινήτων και 

προβλέφθηκαν όροι και προϋποθέσεις σχετικά με το δικαίωμα έκπτωσης από τα ακαθάριστα 

έσοδα των επιχειρήσεων ορισμένων δαπανών που πραγματοποιούνταν προς εξωχώριες 

εταιρίες. Συνεχίσθηκε με το Ν. 3775/2009, με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 39 του ν. 

2238/1994 ΚΦΕ αναφορικά με τη διόρθωση των κερδών των επιχειρήσεων σε περίπτωση 

διαπίστωσης τιμολογιακών αποκλίσεων και τέλος προστέθηκε το άρθρο 39 Α στον ίδιο ως 

άνω νόμο, αναφορικά με την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών διασυνοριακών συναλλαγών ενώ 
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θεσπίσθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα κανόνες για την υποκεφαλαιοδότηση 

επιχειρήσεων. 

Περαιτέρω, σημαντικά νομοθετικά μέτρα έλαβε η φορολογική διοίκηση της χώρας 

μας, με το άρθρο 78 του ν. 3842/2010 για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και 

φοροαποφυγής που σχετίζεται με συναλλαγές με χώρες με τις οποίες είναι δύσκολη έως 

αδύνατη η συνεργασία στο φορολογικό τομέα ή έχουν προνομιακά φορολογικά καθεστώτα, 

μετά από τη συμμετοχή της στις εργασίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης στο πλαίσιο του οποίου συστήθηκε με απόφαση του ΟΟΣΑ της 17
ης

 Σεπτεμβρίου 

2009 το Παγκόσμιο Φόρουμ για την Διαφάνεια και την Ανταλλαγή των πληροφοριών σε 

φορολογικά θέματα. Στόχος των διατάξεων αυτών σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση είναι 

«να σπάσει ο ομφάλιος λώρος που συνδέει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή προσωπικές εταιρίες 

στην Ελλάδα ή αλλοδαπές εταιρίες που φορολογούνται στην Ελλάδα λόγω της μόνιμης 

εγκατάστασης που έχουν στη χώρα μας με μεθόδους φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής προς 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κάθε είδους που είναι κάτοικοι ή έχουν την 

καταστατική έδρα τους ή την έδρα της πραγματικής τους διοίκησης (place of effective 

management) ή είναι απλώς εγκατεστημένοι (με γραφείο αντιπροσώπευσης ή με οποιοδήποτε 

τρόπο) σε μη συνεργάσιμα κράτη». 

Ειδικότερα, με το άρθρο 51 Α, του ν. 2238/1994 προσδιορίζεται το πλαίσιο 

εισάγοντας τους ορισμούς, τις έννοιες και ιδίως τον τρόπο και τα κριτήρια για τον καθορισμό 

των μη συνεργάσιμων κρατών. Επίσης, εισάγεται ο ορισμός του υπαγόμενου σε προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς φορολογούμενου με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι η 

ύπαρξη ή μη πραγματικής ή ιδιαίτερα χαμηλής φορολόγησης σε οποιοδήποτε άλλο κράτος 

συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Με το άρθρο 51 Β του ν. 2238/1994 προσδιορίζεται το ουσιαστικό περιεχόμενο της 

διάταξης που αφορά την μη αναγνώριση οποιασδήποτε πληρωμής για δαπάνες που αφορούν 

την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών ή για τους κάθε είδους τόκους στους οποίους 

περιλαμβάνονται και οι τόκοι των δανείων, τα κάθε είδους δικαιώματα, τις κάθε είδους 

αποζημιώσεις, τις κάθε είδους αμοιβές για διευθυντικά στελέχη κ.λπ. και καταβάλλονται από 

πρόσωπα, όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω, προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα από αυτές που λειτουργούν στη διεθνή οικονομική 

σκηνή. Στις περιπτώσεις που οι ίδιες δαπάνες αφορούν συναλλαγές με υπαγόμενους σε 

προνομιακό φορολογικό καθεστώς, το βάρος της απόδειξης για το αν αυτές οι συναλλαγές 

είναι πραγματικές και το αν είναι συνήθεις, υπό την έννοια ότι δεν παρουσιάζουν μη 

κανονικά ή υπερβολικά στοιχεία, έχει ο φορολογούμενος που επιδιώκει να επωφεληθεί από 

μια τέτοια συναλλαγή στην Ελλάδα. Προσδιορίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο επαρκώς η 

δυνατότητα των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών να ανταποκριθούν ουσιαστικά και με βάση τα 

πραγματικά στοιχεία στο δύσκολο έργο της σύλληψης των συναλλαγών που γίνονται 

υποκρύπτοντας άλλες συναλλαγές και πλήθος διευθετήσεων με σκοπό τη φοροαποφυγή και 

φοροδιαφυγή. 

Σημειώνουμε ότι με Υπουργική απόφαση, καθορίσθηκαν για το έτος 2012 τα μη 

συνεργάσιμα κράτη τα οποία ανέρχονται σε 43, ενώ με προηγούμενη απόφαση καθορίσθηκαν 

οι χώρες στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες με βάση το σχετικό κατάλογο χωρών 

του Ο.Ο.Σ.Α..
120
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 Βλ. Αρ. πρωτ.: ΔΟΣ Α 1177722 ΕΞ 30.12.2011. 
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3.2 Κατασταλτικού Χαρακτήρα Φορολογικές Διατάξεις 

Εισαγωγή 

Εκτός από τη θέσπιση ειδικών φορολογικών διατάξεων και ρυθμίσεων προληπτικού 

χαρακτήρα που αποσκοπούν στον περιορισμό του φαινομένου της φοροδιαφυγής γενικότερα 

και ειδικότερα της φοροδιαφυγής με τη χρήση εικονικών, πλαστών και νόθευσης 

φορολογικών στοιχείων, ο Έλληνας νομοθέτης με πλήθος φορολογικών νόμων, διαμόρφωσε 

ένα πλέγμα φορολογικών κυρώσεων, διάσπαρτων σε διάφορα νομοθετήματα, ιδιαίτερα 

πολύπλοκο και σε πολλές περιπτώσεις ασαφές, δυσνόητο, χωρίς λειτουργική συνοχή και 

ακρίβεια στο εύρος εφαρμογής του. Τo φορολογικό νομικό πλαίσιο των διοικητικών και 

ποινικών κυρώσεων που ίσχυε μέχρι το 1997 ήταν διάσπαρτο, πολύνομο, πολύπλοκο, 

επικαλυπτόμενο και αλληλοκαλυπτόμενο, αλλά και χωριστό κατά φορολογικό 

αντικείμενο.
121

. 

Το 1997 το Υπουργείο Οικονομικών με το νόμο 2523/1997 συγκέντρωσε όλες τις 

διάσπαρτες φορολογικές διοικητικές και ποινικές διατάξεις (εκτός από τις τελωνειακές) σε 

ένα ενιαίο κείμενο για την ενιαία εφαρμογή τους. 

Ο νόμος 2523/1997 που καθιερώθηκε σύντομα στις συναλλαγές με την ονομασία 

«Φορολογικό ποινολόγιο» εισήγαγε αισθητά μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη, 

αντικειμενικό τρόπο υπολογισμού των διοικητικών κυρώσεων, αίροντας έτσι την 

εννοιολογική σύγχυση και τις αντιφάσεις του προγενέστερου διάσπαρτου φορολογικού 

δικαίου ανά φορολογικό αντικείμενο (Εισόδημα. Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ. και λοιπά φορολογικά 

αντικείμενα)
122

. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου αυτού, καταργήθηκε κάθε 

άλλη διάταξη που προέβλεπε την επιβολή πρόσθετων φόρων, προστίμων, καθώς και 

διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για παραβάσεις της φορολογικής εν γένει νομοθεσίας.
123

 

Αυτό βέβαια δεν είναι απόλυτα ακριβές αφού ορίσθηκε ότι με τον παρόντα νόμο δεν θίγονται 

διατάξεις που προβλέπουν άλλες συνέπειες για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, ως 

και διατάξεις που επιβάλλουν υποχρέωση των Δημόσιων ή άλλων αρχών προς ενέργεια ή μη 

ενέργεια πράξεων σε σχέση με την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας
124

. 

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η «ειδική χρηματική κύρωση» σε βάρος του εκδότη για 

πλαστό εικονικό ή νοθευμένο φορολογικό στοιχείο, εφόσον δεν απέδωσε το Φ.ΠΑ. ή σε 

βάρος του λήπτη εφόσον δεν αποδόθηκε ο Φ.Π.Α από τον εκδότη του στοιχείου που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 και 

εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 2523/1997. 

Οι διοικητικές κυρώσεις, επιβάλλονται από τις φορολογικές αρχές, τις ελεγκτικές 

υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή τα διοικητικά δικαστήρια και διακρίνονται στις 

κυρίως χρηματικές κυρώσεις, καθώς και απώλειες ή περιορισμούς οικονομικών δικαιωμάτων, 

ενώ οι ποινικές κυρώσεις, επιβάλλονται από τα ποινικά δικαστήρια και διακρίνονται σε 

κύριες ποινές στέρησης της προσωπικής ελευθερίας (φυλάκιση ή κάθειρξη) και σε ειδικές 

παρεπόμενες ποινές (π.χ. δήμευση περιουσιακών στοιχείων, στέρηση άδειας άσκησης 

επαγγέλματος, προσωρινό κλείσιμο της επιχείρησης κ.λπ.). 
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 Βλ. ΠΟΛ. 1317/2-12-1997 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου οικονομικών «Οδηγίες για την 

ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2523/1997. 
122

 Άρθρο 87 Ν. 2238/1994, για την επιβολή προστίμων στη φορολογία εισοδήματος, άρθρο 88 Ν. 2238/1994 

για την επιβολή Διοικητικών κυρώσεων. Παρ. 1,2,3 άρθρου 33 του Ν. 1591/1986. 
123

 Παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 2523/1997 
124

 Παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 2523/1997 
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3.2.1 Διοικητικές κυρώσεις  

Ο νομοθέτης, αλλά και η νομολογία, αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις όχι ως μέσο κολασμού του 

παραβάτη, αλλά ως μέσο επίτευξης των σκοπών του φόρου, για τον εξαναγκασμό και τη 

συμμόρφωση των φορολογουμένων στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το νόμο και 

τέλος ως αποζημίωση του Δημοσίου για τη ζημία που υφίσταται από τις παραβάσεις των 

φορολογικών νόμων και κυρίως τη φοροδιαφυγή. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται, καταρχήν, 

υπαιτιότητα του φορολογουμένου ούτε πρόθεση για απόκρυψη εισοδημάτων, προς βλάβη του 

Δημοσίου
125

. Οι διοικητικές κυρώσεις, όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 2523/1997, αφορούν 

κυρίως στην επιβολή πρόσθετων φόρων ενιαίων σε κύριες φορολογίες, όπως η φορολογία 

εισοδήματος, καθώς και σε Φ.Π.Α και λοιπούς παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους 

φόρους, τέλη και εισφορές, στην επιβολή προστίμων για παραβάσεις στη φορολογία 

εισοδήματος, για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, για παραβάσεις που 

σχετίζονται με τη χρήση εικονικών πλαστών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων και 

καταχώρησης στα βιβλία ανύπαρκτων δαπανών
126

, στην επιβολή λοιπών διοικητικών 

κυρώσεων όπως η αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και η αφαίρεση 

πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων, στη διασφάλιση των συμφερόντων 

του Δημοσίου σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που επιβάλλονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές 

υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
127

, καθώς και σε λοιπές διοικητικές κυρώσεις που 

επιβάλλονται από το Διοικητικό Εφετείο, ως παρεπόμενα διοικητικά μέτρα
128

 και τέλος 

διοικητικές κυρώσεις για τη μη καταβολή χρεών
129

. 

Οι πρόσθετοι φόροι έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα σε σχέση με τη 

φορολογική υποχρέωση, επιβάλλονται με αντικειμενικό τρόπο και ανάλογα με το είδος κάθε 

παράβασης. Οι σχετικές διατάξεις που τις προβλέπουν υπάγουν τον υπολογισμό τους σε 

σύστημα συναρτώμενο άμεσα με στοιχεία χρόνου (μήνες καθυστέρησης μη τακτοποίησης ή 

ανακριβούς ή εκπρόθεσμης τακτοποίησης της φορολογικής υποχρέωσης)
130

. Παράλληλα με 

τη διάσπαση της φορολογικής υποχρέωσης σε επιμέρους ενότητες (εισόδημα, Κ.Β.Σ., 

Φ.Π.Α., τέλη και εισφορές κ.λπ.) συχνά θεμελιώνεται η δυνατότητα σωρευτικής επιβολής 

πρόσθετων φόρων σε βάρος του ίδιου προσώπου για επιμέρους εκφάνσεις του ίδιου 

ιστορικού συμβάντος.
131

 

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης της φορολογικής 

νομοθεσίας δεν έχουν ποινικό χαρακτήρα ούτε το χαρακτήρα ποινής, αλλά αποτελούν 

διοικητικό μέτρο καταναγκασμού με σκοπό την ακριβή και ταχεία συμμόρφωση των 

φορολογουμένων προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
132

 Υπολογίζονται κατά κανόνα με 

αντικειμενικό τρόπο, ενώ διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα της 

παράβασης. Σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (συμβιβασμός) ολικά ή μερικά 
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 Βλ. Φινοκαλιώτης Κ. Φορολογικό Δίκαιο Γ’έκδοση 2005. 
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 Σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 του Ν.2523/1997 
127

 Σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Ν.2523/1997 
128

 Βλ. άρθρο 15 του Ν.2523/1997 
129

 Βλ. άρθρο 22 του Ν.2523/1997 
130

 Βλ. διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 Ν. 2523/1997.  
131

 Βλ. Παπακυριάκου Θ. Φορολογικό ποινικό δίκαιο2005 σελ.44 
132

 Βλ. ΣτΕ 1561/1969, 2570/1981 
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ή σε δικαστικό συμβιβασμό, τα πρόστιμα περιορίζονται στο 1/3
133

, με εξαίρεση ορισμένες 

παραβάσεις από την 1-6-2010, που συνδέονται ευθέως με απόκρυψη φορολογητέας ύλης
134

. 

Σε όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων του Κ.Β.Σ. καθιερώθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 5 του Ν. 2523/1997, ως βασική αρχή ο αντικειμενικός τρόπος επιβολής των 

προστίμων. Έτσι καταργήθηκαν τα κυμαινόμενα πρόστιμα και η διακριτική ευχέρεια των 

προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. να επιβάλλουν πρόστιμα μεταξύ κατωτάτων και ανωτάτων ορίων που 

ίσχυε μέχρι τις 11-9-1997. Το πρόστιμο προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο, με βάσεις 

υπολογισμού, με συντελεστές βαρύτητας, με ανώτατα όρια προστίμων και με διάκριση των 

παραβάσεων σε γενικές και αυτοτελείς. Το αντικειμενικό ποσό στο οποίο εφαρμόζονται οι 

συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένες παραβάσεις, ορίζεται, η βάση υπολογισμού Νο 1 η 

οποία κλιμακώνεται ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που υποχρεούται να τηρεί κάθε 

υπόχρεο πρόσωπο του Κ.Β.Σ. και η βάση υπολογισμού, Νο 2 η οποία ισούται με την αξία της 

συναλλαγής ή του στοιχείου ή μέρους αυτών, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κατά 

περίπτωση. Ο συντελεστής βαρύτητας είναι ο αριθμός που κλιμακώνεται ανάλογα με τη 

σοβαρότητα της παράβασης και εφαρμόζεται στην αντίστοιχη βάση υπολογισμού, ανάλογα 

με την παράβαση. Ανώτατο όριο είναι το ποσό το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το 

επιβαλλόμενο πρόστιμο και εφαρμόζεται στις αυτοτελείς παραβάσεις με εξαίρεση αυτές για 

τις οποίες ισχύει η βάση υπολογισμού Νο 2. Γενικές παραβάσεις είναι αυτές για τις οποίες 

επιβάλλεται ένα –ενιαίο πρόστιμο, ανά διαχειριστική περίοδο, ανεξάρτητα από το πλήθος 

αυτών, ενώ αυτοτελείς παραβάσεις είναι συγκεκριμένες παραβάσεις για τις οποίες 

επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο για κάθε παράβαση
135

. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

παραβάσεων που ρητά ορίζονται από το νόμο, δεν επιβάλλονται πρόστιμα
136

.  

Πρόστιμα για ιδιάζουσες φορολογικές παραβάσεις που αφορούν πλαστά, εικονικά 

ή νοθευμένα στοιχεία. Με τις νέες διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 

2523/1997, ως ιδιάζουσες φορολογικές παραβάσεις χαρακτηρίζονται οι παραβάσεις που 

σχετίζονται με την έκδοση εικονικών στοιχείων, έκδοση πλαστών στοιχείων, λήψη εικονικών 

στοιχείων, νόθευση στοιχείων και από τις 24-9-2002 και η καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή 

εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο.  

Έκδοση πλαστών ή εικονικών στοιχείων, λήψη εικονικών στοιχείων, νόθευση 

στοιχείων, καταχώρηση ανύπαρκτων αγορών ή δαπανών: Για τις ως άνω περιπτώσεις 

παραβάσεων προβλέπεται αντικειμενικό πρόστιμο, ευνοϊκότερο σε σχέση με τις 

προηγούμενες διατάξεις (του άρθρου 33, (αυτοτελείς παραβάσεις), 32 (πρόστιμα γενικών 

παραβάσεων) 34 (επιβολή προστίμου) του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92), καθόσον ορίζεται πρόστιμο 

ίσο με το διπλάσιο της αξίας (καθαρής χωρίς Φ.Π.Α) του στοιχείου όταν αυτή είναι 

μεγαλύτερη από 300.000 δρχ., ενώ αν είναι μικρότερη, τότε το πρόστιμο ισούται με το 

διπλάσιο της ΒΣ. ΥΠ.1 (κατηγορία βιβλίων) και με το συμβιβασμό περιορίζεται στο 1/3. 

Αξία στοιχείου μεγαλύτερη των 1.200 ευρώ: Το πρόστιμο για τις ως άνω περιπτώσεις 

ορίζεται στο 2/πλάσιο της αξίας του στοιχείου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όταν 
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 Βλ. την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 
134

 Βλ. την παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 2523/1997, Όπως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 

προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58/23-4-2010) και σύμφωνα με 

το άρθρο 92 του ιδίου νόμου ισχύει από 1/6/2010 και μετά. 
135

 Βλ. την παρ. 1, 2, 3, 4 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 (Όπως οι υποπερ. αα’, αβ’ και αγ’ της περίπτωσης α’ 

της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58/23-4-

2010) και σύμφωνα με το άρθρο 92 του ιδίου νόμου ισχύουν από 1/6/2010 και μετά). 
136

 Βλ. την παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 2523/9997 
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αυτή είναι μεγαλύτερη των 1.200 ευρώ. Η αξία τέτοιων στοιχείων αρχικά ανέρχονταν σε 

300.000 δραχμές, από 1-1-2002 σε 880 ευρώ και από 1-6-2010 σε 1.200 ευρώ
137

 

Αξία στοιχείου μικρότερη των 1.200 ευρώ: Αν η αξία του στοιχείου είναι μικρότερη 

των 1.200 ευρώ, τότε το πρόστιμο ισούται με το διπλάσιο της ΒΑΣ.ΥΠ.-1 (κατηγορία 

βιβλίων). Η αξία τέτοιων στοιχείων αρχικά ανέρχονταν σε 300.000 δραχμές, από 1-1-2002 σε 

880 ευρώ και από 1-6-2010 σε 1.200 ευρώ
138

 

Μερικώς εικονικά στοιχεία: Τα μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία 

αντιμετωπίζονται όπως και τα μερικώς ανακριβή στοιχεία και επιβάλλεται το πρόστιμο ίσο με 

το διπλάσιο της μερικώς εικονικής αξίας. 

Αδυναμία προσδιορισμού μερικώς εικονικής αξίας : Αν μερικώς εικονική αξία δεν 

μπορεί να προσδιορισθεί, επιβάλλεται πρόστιμο μειωμένο κατά 50%, ήτοι ίσο με τη συνολική 

αξία (Συνολική αξία Χ 2 Χ 50%) του μερικώς εικονικού στοιχείου. Ουσιαστικά δηλαδή και 

για την περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής
139

. 

Λήψη εικονικού στοιχείου ως προς το πρόσωπο: Η ίδια μείωση ισχύει και για το 

λήπτη εικονικού στοιχείου στην περίπτωση που η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο 

πρόσωπο του εκδότη, δηλαδή πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής.
140

 

Μη καταλογισμός παραβάσεων για αντίστοιχα δελτία αποστολής: εφόσον 

καταλογίζονται αυτοτελείς παραβάσεις για τα φορολογικά στοιχεία αξίας, δεν 

καταλογίζονται, για την ίδια αιτία, όμοιες παραβάσεις για τα αντίστοιχα δελτία αποστολής ή 

άλλα φορολογικά στοιχεία που αναφέρονται στην ίδια συναλλαγή ή πράξη
141

. Το ίδιο ισχύει 

και στις περιπτώσεις που τα δελτία αποστολής εκδίδονται από διαφορετικά πρόσωπα.
142

 

Καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν 

έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο: Από τις 24-9-2002, ως ιδιάζουσα φορολογική παράβαση 

που εξομοιώνεται με τη χρήση εικονικών στοιχείων θεωρείται και η περίπτωση της 

καταχώρησης στα βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή δαπανών (εικονικές εγγραφές) για τις οποίες 

δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο.
143

 

Αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.: Οι 

αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 του Ν. 

2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς του νόμου 

αυτού, λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολο ή 

μέρος αυτής, θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για τις οποίες εφαρμόζεται η Βάση 

Υπολογισμού Νο1 (ΒΑΣ. ΥΠ. 1) ανεξαρτήτως της αξίας των στοιχείων αυτών. Εφόσον η 
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 Βλ. την περ. β΄ της παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 (αρχικός νόμος), την περίπτωση ε΄ της παρ. 4 του 

άρθρου 21 του Ν. 2948/2001 και την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.3842/2010 
138

 Βλ. την περ. β΄ της παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 (αρχικός νόμος), την περίπτωση ε΄ της παρ. 4 του 

άρθρου 21 του Ν. 2948/2001 και την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.3842/2010 
139

 Βλ. την περ. β΄ της παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 
140

 Βλ. την παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 2753/1999 που ισχύει από 17-11-1999 και μετά 
141

 Βλ. την παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997(αρχικός νόμος) και όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε και 

προστέθηκε η φράση «ή άλλα φορολογικά στοιχεία για την ίδια συναλλαγή» με την παρ. 9 του άρθρου 10 του 

Ν. 2753/1999 και ισχύει από 17/11/1999 και μετά. 
142

 Βλ. την παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 

3052/2002 και ισχύει από 24-9-2002 και μετά 
143

 Βλ. την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3052/2002 με την οποία αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της 

περίπτωσης β της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 και ισχύει από 24-9-2002. 
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εικονικότητα των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο 

του εκδότη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο στους αγρότες - λήπτες των στοιχείων
144

.  

Καταχώρηση στα βιβλία εικονικών στοιχείων –Μη καταλογισμός παράβασης: Δεν 

καταλογίζεται ιδιαίτερη παράβαση για την καταχώρηση εικονικών, πλαστών ή νοθευμένων 

στοιχείων, εφόσον επιβάλλεται πρόστιμο για έκδοση ή λήψη τέτοιων στοιχείων, ανεξάρτητα 

από το χρόνο στον οποίο ανάγεται η παράβαση
145

. 

Ειδικό πρόστιμο Φ.Π.Α, για πλαστά, νοθευμένα ή εικονικά φορολογικά στοιχεία. 

Με τις διατάξεις του νέου ποινολογίου, άρθρο 6 του ν. 2523/1997, προβλέπονται 

ευνοϊκότερες κυρώσεις (ειδικό πρόστιμο) για πλαστά, νοθευμένα ή εικονικά φορολογικά 

στοιχεία, για παραβάσεις που διαπράττονται από τις 11-9-1997. Ειδικότερα, επιβάλλεται 

ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το τριπλάσιο του Φ.Π.Α. που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν 

απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή, όταν μετά από 

έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή 

στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου 

εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν 

απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία.
146

 Σε 

περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (συμβιβασμός) ολικά ή μερικά ή σε δικαστικό 

συμβιβασμό, τα πρόστιμα περιορίζονται στο 1/3.
147

  

Σε περίπτωση λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων με αξία μερικώς εικονική, 

που δεν μπορεί να προσδιορισθεί, επίσης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του 

Φ.Π.Α. που αναγράφεται στα εικονικά φορολογικά στοιχεία, και δεν είναι δυνατή η ανάλογη 

εφαρμογή της διάταξης που προβλέπει τη μείωση κατά 50% των προστίμων του Κ.Β.Σ.
148

 

Συνεπώς, ο εκδότης τιμολογίου ή άλλου εγγράφου πώλησης, που επέχει θέση τιμολογίου, 

οφείλει να πληρώσει στο Δημόσιο το Φ.Π.Α. που ανέγραψε στο τιμολόγιό του (με έκπτωση 

του φόρου εισροών που αναγράφηκε στα τιμολόγια των προμηθευτών του), ενώ ο λήπτης του 

τιμολογίου, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές κατά νόμο προϋποθέσεις, μπορεί να εκπέσει το 

φόρο που αναγράφεται σε αυτά.
149

  

Η άσκηση του δικαιώματος της έκπτωσης, υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες που βάση 

έχουν την αρχή της τυπικότητας του φόρου και τούτο για την αποφυγή καταχρήσεων σε 

βάρος του Δημοσίου, οι οποίες μπορούν να γίνουν με τη συμπαιγνία των μερών. 

Το ειδικό πρόστιμο Φ.Π.Α. επιβάλλεται, ανεξάρτητα αν μετά την ημερομηνία έκδοσης 

της οικείας εντολής ελέγχου υποβληθεί εκπρόθεσμη αρχική ή συμπληρωματική περιοδική ή 

εκκαθαριστική δήλωση,
150

 καθόσον η απαλλαγή από την επιβολή του ειδικού προστίμου του 

άρθρου 6 του Ν. 2523/1997 θα καθιστούσε ουσιαστικά ανεφάρμοστη την διάταξη αυτή και 

θα ευνοούσε τον μη ειλικρινή φορολογούμενο ο οποίος θα ανέμενε τον έλεγχο και μόνο τότε 

θα προέβαινε στην υποβολή είτε αρχικής είτε συμπληρωματικής δήλωσης με σκοπό την εκ 

των υστέρων απόδοση του φόρου.  
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 Βλ. την περ. γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 9 του 

Ν. 3052/2002 και ισχύει από 24/9/2002 και μετά. 
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 Βλ. το τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, όπως προστέθηκε με την παρ. 16 του 

άρθρου 40 του Ν. 3220/2004 και ισχύει από 28/1/2004 και μετά. 
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 Βλ. το άρθρο 6 του ν. 2523/1997 
147

 Βλ. την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 
148

 Βλ. Αριθ. Γνωμοδότησης: 26/2001 Ν.Σ.Κ. και Πολ. 1167/21-6-2001 
149

 Βλ. Ν. Σκλίας, Κοινοτικό Φορολογικό Δίκαιο, σελ.453 επ., όπου και παραπομπές σε αλλοδαπή νομολογία. 
150

 Βλ. Σχετ. Πολ. 1317/1997, 1095/20-7-2007 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 όπως 

προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3763/2009 και ισχύει από 27/05/2009 και μετά. 
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Επιπλέον, η επιβολή του προστίμου αυτού δεν συναρτάται με τη δημιουργία ή μη 

χρεωστικού υπολοίπου στο Φ.Π.Α., μετά την απόρριψη της εν λόγω παράνομης έκπτωσης, 

επιβάλλεται δηλαδή και στην περίπτωση που η έκπτωση οδηγεί σε αύξηση του πιστωτικού 

υπολοίπου συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου
151

. 

Ειδική χρηματική κύρωση στο λήπτη εικονικού στοιχείου λόγω μη απόδοσης του 

Φ.Π.Α από τον εκδότη. Με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 

ορίσθηκε ότι όποιος αποδέχεται πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία για 

συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που 

πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο φορολογικό 

στοιχείο, εκτός των άλλων κυρώσεων, υποχρεούται και στην απόδοση στο Δημόσιο του 

Φ.Π.Α. των στοιχείων, εφόσον δεν αποδόθηκε για οποιοδήποτε λόγο από τον εκδότη ειδικά 

των πιο πάνω στοιχείων. Μόνο στην περίπτωση των εικονικών τιμολογίων ευθύνεται και ο 

λήπτης του φορολογικού στοιχείου, οπότε εάν δεν έχει αποδοθεί στο Δημόσιο Φ.Π.Α. από 

τον εκδότη και δεν υπάρχει δυνατότης να βεβαιωθεί γιατί ο εκδότης είναι ανύπαρκτο 

πρόσωπο, τότε θα καταλογίζεται ο Φ.Π.Α. σε βάρος του λήπτη του φορολογικού στοιχείου. 

Αντίθετα στη περίπτωση πλαστών φορολογικών στοιχείων την ευθύνη την φέρει ο εκδότης.  

Με την γνωμοδότηση 685/2000 του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό 

Οικονομικών σχετικά με το δικαίωμα έκπτωσης ή μη του φόρου εισροών που αντιστοιχεί σε 

πλαστό στοιχείο, από το λήπτη του στοιχείου αυτού, έγινε δεκτό ότι ο υποκείμενος στο 

Φ.Π.Α. ως λήπτης πλαστού στοιχείου, δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης για τον αναγραφόμενο 

στο στοιχείο αυτό Φ.Π.Α. και τούτο πρέπει να απορρίπτεται ως μη νόμιμο
152

. 

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παραπάνω προβλεπόμενων διοικητικών 

κυρώσεων, γίνεται σαφές ότι απαιτείται εξορθολογισμός των ποινών και προστίμων. Η 

προσπάθεια επίτευξης φορολογικής συμμόρφωσης και αύξησης των εσόδων μέσω της 

αυστηροποίησης των ποινών είναι προφανές ότι έχει αποτύχει, γεγονός που αποδυκνείεται 

και από τεράστιο ποσό βεβαιωμένων και ανείσπρακτων οφειλών που έχει ξεπεράσει τα 40 

δις. Οι ποινές και τα πρόστιμα δεν μπορεί να υπερβαίνουν τη δυνατότητα για πληρωμή. Θα 

μπορούσε να τεθεί όριο στο ύψος των προστίμων με βάση το τζίρο, με εξαίρεση όμως τις 

περιπτώσεις έκδοσης πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Το φαινόμενο των πλαστών και 

εικονικών τιμολογίων πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά ώστε να μην ταλαιπωρούνται και 

καταστρέφονται επιχειρήσεις παραλήπτριες που δεν γνώριζαν αποδεδειγμένα. Να 

τιμωρούνται αυστηρά οι πραγματικοί υπεύθυνοι. Η παραβατικότητα μειώνεται όταν υπάρχει 

πεποίθηση ότι υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες ελέγχου και διασταυρώσεων και όχι λόγω των 

μεγάλων προστίμων τα οποία υπερβαίνουν ακόμα και αυτή τη δυνατότητα εξόφλησης. 

3.2.2 Λοιπές διοικητικές κυρώσεις  

Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα 

ως παρεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. 

Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής  

Με τις διατάξεις του νέου ποινολογίου με το ν. 2523/1997, τα μέτρα για τη 

διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο 14 του νόμου 

αυτού και ως περιπτώσεις φοροδιαφυγής για τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση των 

συμφερόντων του δημοσίου ορίσθηκε αρχικά μόνο η μη απόδοση φόρων ποσού πάνω από 
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 Βλ ενδεικτικά την Πολ. 1156/1997 
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 Βλ. την Πολ. 1125/2001 με την έγινε δεκτή η γνωμοδότηση 685/2000 του Ν.Σ.Κ. 
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50.000.000 δρχ. και από την 1-1-2002 σε 150.000 ευρώ
153

 για Φ.Π.Α, παρακρατούμενους και 

επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές, για κατοχή και χρήση Α.Φ.Μ. περισσότερων 

από έναν, για αναγραφή Α.Φ.Μ. σε φορολογικά στοιχεία που ανήκει σε άλλο πρόσωπο ή που 

δεν έχει χορηγηθεί σε αυτόν. Στις περιπτώσεις αυτές, ορίσθηκε ότι δεν παραλαμβάνονται 

δηλώσεις, δεν χορηγούνται βεβαιώσεις για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων 

μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του παραβάτη, αναστέλλεται έναντι του δημοσίου το 

απόρρητο των καταθέσεων, των λογαριασμών, των κοινών λογαριασμών, των συμβάσεων 

και πράξεων επί χρηματοοικονομικών προϊόντων και του περιεχομένου των θυρίδων του 

φορολογουμένου σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και δεσμεύεται το 50% αυτών. Τα 

μέτρα λαμβάνονται μετά από ειδική έκθεση που συντάσσει η φορολογική αρχή που 

διαπιστώνει τις παραβάσεις, την οποία υποβάλλει άμεσα στη διεύθυνση σχεδιασμού και 

συντονισμού φορολογικών ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία οφείλει να 

ενημερώσει, με οποιοδήποτε τρόπο τις Δ.Ο.Υ, τράπεζες, και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα για 

την εφαρμογή των πιο πάνω υποχρεώσεων και δεσμεύσεων. Τα μέτρα λαμβάνονται σε βάρος 

του παραβάτη και όταν ο παραβάτης είναι νομικό πρόσωπο, λαμβάνονται: 

 για τις Α.Ε. σε βάρος των προέδρων, διευθυνόντων ή εντεταλμένων ή συμπραττόντων 

συμβούλων, διοικητών, γενικών διευθυντών και των εν γένει εντεταλμένων στη 

διοίκηση και διαχείριση, η αν λείπουν τα παραπάνω πρόσωπα σε βάρος εκείνων που 

πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ασκούν τέτοια καθήκοντα. 

 για τις ΕΠΕ σε βάρος των διαχειριστών και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν σε βάρος 

κάθε εταίρου. 

 για Ο.Ε. και Ε.Ε. σε βάρος των ομόρρυθμων εταίρων ή διαχειριστών. 

 για συνεταιρισμούς σε βάρος των προέδρων ή γραμματέων ή ταμιών ή των 

διαχειριστών. 

 για κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες σε βάρος των 

εκπροσώπων τους και όταν ελλείπουν σε βάρος των μελών. 

 για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις σε βάρος των διευθυντών ή αντιπροσώπων ή 

πρακτόρων που έχουν στην Ελλάδα. 

Τα μέτρα αίρονται υποχρεωτικά όταν ο φορολογούμενος καταβάλλει ποσό πάνω από 

το 70% των οφειλόμενων ποσών και προσαυξήσεων, ενώ απαιτείται να υποβληθεί αίτηση 

από το φορολογούμενο και η φορολογική αρχή υποχρεούται να εκδώσει εντός δύο μηνών 

από την υποβολή της αίτησης προσωρινή ή μερική καταλογιστική πράξη.
154

  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε με έμφαση ότι η φορολογική διοίκηση δεν 

προέβλεψε την επιτακτική ανάγκη για τη λήψη αντίστοιχων μέτρων για τη διασφάλιση των 

συμφερόντων του δημοσίου στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται ιδιάζουσες φορολογικές 

παραβάσεις, όπως της χρήσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων ή της νόθευση 

τέτοιων στοιχείων, παρά το γεγονός ότι η αγορά «γέμιζε» όλο και περισσότερο από εικονικά 

τιμολόγια και μαϊμού εταιρίες με παράνομες επιστροφές Φ.Π.Α.  

Αυτό τελικά πραγματοποιήθηκε αρκετά αργότερα με τη συμπλήρωση των διατάξεων 

των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, οπότε ορίσθηκε ότι τα μέτρα για 

τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου (δέσμευση του 50% των τραπεζικών 

λογαριασμών κλπ.) λαμβάνονται πλέον και για τους παραβάτες που λαμβάνουν και 
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 Όπως το ποσό της παρ. 1 του άρθρου 14 μετατράπηκε σε ευρώ σύμφωνα με την περίπτωση στ’ της παρ. 1 

του άρθρου 21 του Ν. 2948/2001 
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 Βλ. το άρθρο 14 του ν. 2523/1997 (αρχικός νόμος) 
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χρησιμοποιούν εικονικά φορολογικά στοιχεία, εκδίδουν εικονικά ή πλαστά φορολογικά 

στοιχεία ή νοθεύουν τέτοια στοιχεία, εφόσον η αξία των συναλλαγών που αναγράφεται σε 

αυτά, αθροιστικά λαμβανομένη, υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ ανεξάρτητα αν οι παραβάσεις 

διαπράχθηκαν πριν από τις 20.3.2002, ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων. Σε 

ότι αφορά στη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, ακολουθείται αυτή που εφαρμόζεται ήδη 

και για τις άλλες περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται η λήψη των μέτρων του άρθρου 14 

του Ν. 2523/97, ενώ σε ότι αφορά την μερική ή ολική άρση των μέτρων στις περιπτώσεις που 

αυτά λαμβάνονται σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία 

που ισχύει και για τις λοιπές περιπτώσεις, με μόνη τη διαφορά ότι για την υποχρεωτική άρση 

των μέτρων απαιτείται η καταβολή του 100% του τελικού ποσού του προστίμου του Κ.Β.Σ. 

που επιβλήθηκε για τα εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τα 

άρθρα 5 και 9 του Ν. 2523/1997. 

Δύο χρόνια αργότερα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3296/14-12-2004, 

αποδυναμώθηκαν ουσιαστικά οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 αφού κατά 

περίεργο τρόπο, αυξήθηκε (διπλασιάστηκε) το προβλεπόμενο όριο για την εφαρμογή των 

μέτρων σε περίπτωση λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοσης 

εικονικών, πλαστών φορολογικών στοιχείων και νόθευσης τέτοιων στοιχείων, από 150.000 

ευρώ σε 300.000 ευρώ, ενώ ορίσθηκε η μη εφαρμογή των μέτρων στους παραβάτες λήψης 

και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση που η εικονικότητα ανάγεται 

αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη. Επίσης με τις ίδιες διατάξεις ορίσθηκε η άρση της 

δέσμευσης του 50% σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, καθώς και η ολική 

άρση των μέτρων σε κάθε περίπτωση μετά από καταβολή ποσού άνω του 70% των 

οφειλομένων ποσών φόρων, τελών και εισφορών καθώς επίσης μειώθηκε το απαιτούμενο 

ποσοστό καταβολής του τελικού ποσού του προστίμου του Κ.Β.Σ. που επιβλήθηκε για τα 

εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, από 100% σε 70% ή των προστίμων του 

Κ.Β.Σ..
155

 

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός σχετικά με τα πρόσωπα επί των οποίων 

επιβάλλονται τα μέτρα αφού ορίσθηκε ότι ειδικά στις περιπτώσεις λήψης και χρήσης 

εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων 

ή νόθευσης τέτοιων στοιχείων, τα πρόσωπα και σε βάρος των οποίων επιβάλλονται τα μέτρα, 

περιορίζονται σε αυτά που, κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης, είχαν μία από τις 

ιδιότητες των παραγράφων 1, έως και 4 του άρθρου 20 του Ν. 2523/1997.
156

  

Αναμφισβήτητα οι ευνοϊκότερες αυτές ρυθμίσεις αυτές από τη μία επιβράβευσαν 

σημαντικά τους χρήστες εικονικών και πλαστών τιμολογίων και από την άλλη επέτειναν αντί 

να περιορίσουν και να αποθαρρύνουν τους εν δυνάμει χρήστες τέτοιων στοιχείων. 

3.2.3. Ποινικές κυρώσεις για το αξιόποινο της φοροδιαφυγής με τη χρήση 

εικονικών, πλαστών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων  

Οι ποινικές κυρώσεις επιβάλλονται από τα ποινικά δικαστήρια σε βάρος μόνο των φυσικών 

προσώπων, ενώ όταν η φορολογική παράβαση αφορά νομικά πρόσωπα, επιβάλλονται σε 
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 Βλ. το άρθρο 14 του ν. 2523/1997 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 3296/2004 και 

εφαρμόζεται και για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν συνταχθεί εκθέσεις ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου αυτού 

μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου (14/12/2004) και δεν έχουν ληφθεί τα μέτρα που 

προβλέπονται από το ίδιο άρθρο. Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του ανωτέρου άρθρου και νόμου εφαρμόζονται 

και για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη ληφθεί τα παραπάνω μέτρα. Σχετ. Πολ. 1006/2005. 
156

 Βλ. το υπ. αρ. 101731/2005 έγγραφο, Πολ. 1077/2005. 
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συγκεκριμένα πρόσωπα που εξειδικεύονται από ειδικές διατάξεις.
157

 Οι ποινικές κυρώσεις 

αφορούν μόνο συγκεκριμένες παραβάσεις «φορολογικού εγκλήματος» που τυποποιούνται 

ρητά από τους εκάστοτε ειδικούς νόμους, ενώ η επιβολή τους δεν εμποδίζεται ούτε 

περιορίζεται από την προηγούμενη επιβολή διοικητικών κυρώσεων, αλλά συχνά 

επιβάλλονται σωρευτικά. Από την επισκόπηση των ειδικών φορολογικών νόμων προκύπτει 

ότι κάθε συμπεριφορά για την οποία προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις, δεν συνιστά 

απαραίτητα και φορολογικό έγκλημα για επιβολή ποινικών κυρώσεων. Διαχρονικά, έγιναν 

πολλές προσπάθειες με τη θέσπιση ποινών με νομοθετικές παρεμβάσεις και ειδικούς 

ποινικούς νόμους προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι διάφορες μορφές φορολογικής 

παραβατικότητας που κάθε φορά ορίζουν την αξιόποινη φοροδιαφυγή. Με τις διατάξεις του 

νέου ποινολογίου ν. 2523/1997, σε ότι αφορά το έγκλημα της φοροδιαφυγής με τη χρήση 

εικονικών τιμολογίων, αυτό τυποποιείται στο άρθρο 19 του Ν. 2523/1997 .
158

 

Κύριες Ποινικές Κυρώσεις  

Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997, περιγράφονται οι ακόλουθες μορφές 

φοροδιαφυγής: Η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων, η αποδοχή εικονικών 

φορολογικών στοιχείων, η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων και η νόθευση 

φορολογικών στοιχείων.  

Στην ίδια παράγραφο περιγράφονται και οι ποινές κύριες και παρεπόμενες με 

διαβάθμιση ανάλογα με το ύψος της συνολικής αξίας των φορολογικών στοιχείων, 

ανεξάρτητα αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρων. 

Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997, 

η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, η αποδοχή τέτοιων στοιχείων, 

καθώς και η νόθευσή τους, για αδικήματα που διαπράττονται από την 1-1-1998, επέφερε 

ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τρεις μήνες, ως αδίκημα αυτοτελές και ανεξάρτητο από τα 

λοιπά ποινικά αδικήματα του νέου νόμου. 

Με νεότερες διατάξεις, από τις 28-1-2004, ορίσθηκε ότι όποιος εκδίδει ή αποδέχεται 

εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών 

φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και με κάθειρξη μέχρι δέκα 

ετών, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.
159

 

Τέλος, από τις 31-3-2011, ορίσθηκε ότι όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά 

φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, 

τιμωρείται με κάθειρξη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.
160

 

Συνεπώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997, όπως 

ισχύουν σήμερα, η βασική μορφή φοροδιαφυγής για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα 

φορολογικά στοιχεία είναι πλημμέλημα και η απειλούμενη ποινή σύμφωνα με το άρθρο 53 

του Π.Κ., εκτείνεται από τρείς μήνες μέχρι και πέντε έτη για αξία εικονικών ή πλαστών 

φορολογικών στοιχείων από 1ευρώ μέχρι και 3.000 ευρώ. Η απλή μορφή φοροδιαφυγής που 
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 Βλ. την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 και άρθρο 20 του ν. 2523/1997 κ.λπ. 
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 Όπως ο τίτλος του άρθρου 19 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2του άρθρου 76 του ν. 3842/2010 «Αδίκημα 

φοροδιαφυγής για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, καθώς και για μη εφαρμογή διατάξεων του 

Κ.Β.Σ.» 
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 Βλ. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997 όπως προστέθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 40 του Ν. 3220/2004 και ισχύει από 28/1/2004 και μετά. 
160

 Όπως στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 19 οι λέξεις «με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών» 

αντικαταστήθηκαν με τις λέξεις «με κάθειρξη» με την παρ. 2η του άρθρου 3 του Ν. 3943/2011 και σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 52 του ιδίου νόμου ισχύει από 31/3/2011 και μετά. 
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ορίζεται αποκλειστικά για όποιον εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για 

ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής για αξία εικονικών φορολογικών 

στοιχείων από 3.001 ευρώ μέχρι και 150.000 ευρώ, είναι πλημμέλημα και η απειλούμενη 

ποινή, εκτείνεται από ένα έτος μέχρι και πέντε έτη. Τέλος, η ιδιαίτερα διακεκριμένη μορφή 

της φοροδιαφυγής που ορίζεται επίσης αποκλειστικά για όποιον εκδίδει ή αποδέχεται 

εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής 

για αξία εικονικών φορολογικών στοιχείων από 150.001 ευρώ και πάνω, είναι κακούργημα 

και τιμωρείται με ποινή κάθειρξης δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 3 Π.Κ. η 

απειλούμενη ποινή εκτείνεται από πέντε έτη μέχρι και τα είκοσι έτη. Έτσι, η έκδοση πλαστού 

ή η νόθευση φορολογικού στοιχείου, καθώς και η έκδοση η αποδοχή εικονικών φορολογικών 

στοιχείων, στις οποίες η εικονικότητα οφείλεται είτε σε συναλλαγή ανύπαρκτη ως προς το 

μεγαλύτερο τμήμα της αξίας της, είτε σε εικονικότητα ως προς τα πρόσωπα της συναλλαγής, 

αποτελεί πάντα πλημμέλημα με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μοναδικό κριτήριο για τον ορισμό του εγκλήματος της 

φοροδιαφυγής σε βαρύτερο πλημμέλημα ή κακούργημα, για όποιον εκδίδει ή αποδέχεται 

εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, 

αποτελεί αποκλειστικά και μόνο το ποσοτικό κριτήριο της συνολικής αξίας των στοιχείων 

αυτών, χωρίς να σχετίζεται το ύψος της φοροδιαφυγής με το συνολικό κύκλο εργασιών του 

παραβάτη. 

Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα. Η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται από τον 

Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που διενήργησε τον 

έλεγχο σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργήθηκε από όργανα του Σώματος Δίωξης 

Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) ή των ελεγκτικών κέντρων του άρθρου 3 του Ν. 

2343/1995 ή υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών 

Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου 

Οικονομικών. Αμέσως με την ολοκλήρωση του ελέγχου και ζητείται από τον αρμόδιο 

εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης, με βάση τα πορίσματα του 

φορολογικού ελέγχου, ανεξάρτητα εάν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου 

διοικητικού δικαστηρίου στην περίπτωση που η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών 

στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, υπερβαίνει το ποσό 

των 150.000 ευρώ. Η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από την πάροδο 

άπρακτης της προθεσμίας διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, επί της οικείας απόφασης 

επιβολής προστίμου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ή κατά της οικείας πράξης επιβολής 

φόρου, τέλους ή εισφοράς και ανεξάρτητα αν κατά της απόφασης αυτής ή της πράξης 

ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου στην περίπτωση που η 

συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό 

της ή για μέρος αυτής, υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, καθώς και στην περίπτωση 

έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και αποδοχής εικονικών 

φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης τέτοιων στοιχείων, ανεξαρτήτως της αξίας των εν λόγω 

φορολογικών στοιχείων
161

 Αντικείμενο της τέλεσης φοροδιαφυγής όπως ορίζεται στο άρθρο 

19 του ν. 2523/1997, αποτελεί το «φορολογικό στοιχείο» όπως αυτό περιγράφεται στον 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (Π.Δ. 186/1992). 
162

 Ως εκ τούτου, στοιχεία άλλα 
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 Όπως η παρ. 2 του άρθρου 21 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2θ του άρθρου 3 του Ν. 3943/2011 και σύμφωνα 

με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ιδίου νόμου ισχύει από 31/3/2011 και μετά. 
162

 Βλ. άρθρα 11, 12, 13, 13
α
’, 14, 15 και 16 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=AEADD853E372E000.1F7114577C
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=AEADD853E372E000.1F7114577C
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=F885769A9CF1960.20BF10EFD4
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=F885769A9CF1960.28057F0A4900
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που δεν περιγράφονται στον Κ.Β.Σ. ή που δεν προσδιορίζονται ως φορολογικά στοιχεία σε 

άλλο ειδικό νομοθέτημα, δεν μπορούν να υπαχθούν αναλογικά στην τεχνική έννοια του 

φορολογικού στοιχείου που το άρθρο 19 του ν. 2523/1997 απαιτεί για τη συγκρότηση του 

συγκεκριμένου αδικήματος φοροδιαφυγής.
163

 Συνεπώς οποιαδήποτε συναλλαγή 

πραγματοποιείται χωρίς την έκδοση φορολογικού στοιχείου, όταν αυτό απαιτείται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., ή η καταχώρηση στα βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή δαπανών 

«εικονικές εγγραφές χωρίς φορολογικό στοιχείο», συνιστά μεν φορολογική παράβαση, όχι 

όμως παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997. Επίσης η ύπαρξη του 

φορολογικού στοιχείου στο οποίο ο έλεγχος διαπιστώνει διάφορες παρατυπίες μπορεί να 

συνιστά απλά έκδοση ανακριβούς φορολογικού στοιχείου.  

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων φορολογικών 

υποθέσεων οδηγείται πολλές φορές στα φορολογικά δικαστήρια, ενώ η υπόθεση «κλείνει» 

μετά από την παρέλευση αρκετών ετών με ότι αυτό συνεπάγεται στα φορολογικά έσοδα. 

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ως 

παρεπόμενη ποινή 

Μεταξύ των μέτρων που λήφθηκαν για την πάταξη της φοροδιαφυγής, 

περιλαμβάνεται και το μέτρο αναστολής λειτουργίας του καταστήματος, γραφείου, 

εργοστασίου ή εργαστηρίου των επιτηδευματιών σε βάρος των οποίων διαπιστώνονται 

συγκεκριμένες παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων και στην έκδοση πλαστών ή 

εικονικών τιμολογίων, θεωρούμενες ως σοβαρές παραβάσεις οι οποίες μετά τη διαπίστωση 

δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να 

διατάσσεται μέχρι ένα μήνα, η παύση λειτουργίας της εγκατάστασης των επιτηδευματιών, σε 

βάρος των οποίων διαπιστώνονται τέτοιες παραβάσεις.
164

  

Με τις διατάξεις του νέου ποινολογίου ν. 2523/1997 ορίσθηκε ότι επιβάλλεται ως 

παρεπόμενη ποινή η διοικητική κύρωση που αφορά στην αναστολή λειτουργίας της 

επαγγελματικής εγκατάστασης μέχρι μήνα, σε βάρος επιτηδευματία που όχι μόνο εκδίδει 

πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, αλλά και σε βάρους όποιου λαμβάνει εικονικά 

στοιχεία ή νοθεύει φορολογικά στοιχεία, όταν η αξία των πλαστών ή εικονικών στοιχείων για 

τα οποία καταδικάζεται ο δράστης είναι πάνω από 80.000.000 δρχ. ή 235.000 ευρώ από την 

1-1-2002 και η οποία επιβάλλεται από τις δικαστικές αρχές.
165

  

3.3 Κύρος Βιβλίων και Στοιχείων Επιχειρήσεων και Εικονικές 

Συναλλαγές 

Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992) απαριθμούνται περιοριστικά οι 

περιπτώσεις που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αμφισβήτηση του κύρους των 

βιβλίων και στοιχείων. Βασική αρχή αποτελεί η υποχρέωση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. να 

αναγνωρίζει τα δεδομένα που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία. Οι οποιεσδήποτε 

παρατυπίες και παραλήψεις, εκτός από συγκεκριμένες που κατ αρχήν, συνιστούν περιπτώσεις 

ανεπάρκειας ή ανακρίβειας, επισύρουν μόνο οικονομικές και διοικητικές κυρώσεις και δε 

θίγουν το κύρος και την αξιοπιστία των βιβλίων. 
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 Δημήτραινας, Εγκλήματα φοροδιαφυγής, έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη2011 σελ 128. 
164

 Βλ. το άρθρο 48 του ν. 2065/1992 με έναρξη ισχύος από 30-6-1992 
165

 Βλ. την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997 (αρχικός νόμος) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του 

ν. 2941/2001 
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Βέβαια, για την απόρριψη των βιβλίων ως ανεπαρκών ή ανακριβών θα πρέπει να 

συντρέχουν και οι λοιπές ουσιαστικές προϋποθέσεις που ορίζει το ίδιο άρθρο, όπως οι 

πράξεις ή οι παρατυπίες ή παραλήψεις να καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο το λογιστικό 

έλεγχο και η ανεπάρκεια ή ανακρίβεια να αναφέρεται σε αδυναμία διενέργειας 

συγκεκριμένων ελεγκτικών επαληθεύσεων η οποία να αιτιολογείται πλήρως, ειδικώς και κατά 

ποσό και επιπλέον να αναφέρεται σε οικονομικά μεγέθη μεγάλης έκτασης σε σχέση με τα 

μεγέθη των βιβλίων και στοιχείων. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 30 ορίζεται ότι τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται 

ανακριβή όταν ο υπόχρεος εκδίδει εικονικά ως προς την ποσότητα ή την αξία ή τον 

αντισυμβαλλόμενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας, ή εκδίδει πλαστά φορολογικά 

στοιχεία ή λαμβάνει εικονικά στοιχεία ως προς την ποσότητα ή την αξία. 

Από την 1-3-2003, η λήψη εικονικών, ως προς τον αντισυμβαλλόμενο, φορολογικών 

στοιχείων διακίνησης ή αξίας, για πραγματική συναλλαγή, συνιστά πλέον λόγο ανεπάρκειας 

των βιβλίων και στοιχείων. Επίσης, προστέθηκε (για πρώτη φορά) ως λόγος ανακρίβειας των 

βιβλίων και στοιχείων, η περίπτωση νόθευσης φορολογικών στοιχείων και η καταχώρηση 

στα βιβλία, εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί για αυτά φορολογικό 

στοιχείο. Επίσης, με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου καθιερώθηκαν όρια ανοχής πράξεων 

ή παραλήψεων των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. βάσει των οποίων δεν 

επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων για συνολικά οικονομικά μεγέθη ανάλογα 

με τα ακαθάριστα έσοδα και αξίες, ενώ κατ’ εξαίρεση τα οριζόμενα όρια δεν εφαρμόζονται 

για τις περιπτώσεις χρήσης πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων αξίας άνω των 880 

ευρώ για κάθε στοιχείο ή μικρότερης αξίας εφόσον αθροιστικά λαμβανόμενα στην ίδια χρήση 

ξεπερνούν το όριο αυτό. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ή για παραβάσεις που δεν 

συμπεριλαμβάνονταν στο εκάστοτε όριο, ορίσθηκε ότι εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις των 

παραγράφων 3,4, και 6 του ίδιου άρθρου και κώδικα. 

Επίσης, απαλείφτηκε από τους λόγους ανακρίβειας των βιβλίων, η φράση «ή να 

οφείλονται σε πρόθεση του υπόχρεου για απόκρυψη φορολογητέας ύλης» και έτσι τα βιβλία 

και τα στοιχεία κρίνονται ανακριβή στις περιπτώσεις που οι διαπιστούμενες αποκρύψεις είναι 

μεγάλης έκτασης σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης, χωρίς να εξετάζεται αν 

οφείλεται σε πρόθεση του επιτηδευματία για απόκρυψη φορολογητέας ύλης, γεγονός το 

οποίο δεν μπορούσε να αποδειχθεί και αποτελούσε αιτία προστριβών μεταξύ φορολογικής 

αρχής και φορολογουμένων. 

3.4. Προσδιορισμός Ακαθάριστου και Καθαρού Εισοδήματος 

Επιχειρήσεων με Εικονικές Συναλλαγές  

Με τα άρθρα 30 και 32 του νόμου 2238/1994 ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία 

προσδιορισμού των ακαθαρίστων εσόδων και των καθαρών κερδών σε περίπτωση 

εξωλογιστικού προσδιορισμού του αποτελέσματος των εμπορικών επιχειρήσεων  

Από τις 14-12-2004 θεσπίστηκαν αντικειμενικά ποσοστά προσαύξησης των 

ακαθάριστων εσόδων (4% ή 8%, κατά περίπτωση), ειδικά στις περιπτώσεις διαπίστωσης των 

οριζόμενων στις διατάξεις αυτές ιδιαίτερα σοβαρών φορολογικών παραβάσεων εφόσον αυτές 

συνεπάγονται το χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανακριβών. Σύμφωνα με τις εν λόγω 

διατάξεις, το κατά περίπτωση ποσοστό προσαύξησης εφαρμόζεται στο άθροισμα των βάσει 

βιβλίων ακαθάριστων εσόδων και των ποσών που προκύπτουν από την έκδοση πλαστών - 

εικονικών στοιχείων, τα οποία ποσά διπλασιάζονται σε περίπτωση επανάληψης μέσα στην 
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ίδια χρήση. Τα παραπάνω αντικειμενικά ποσοστά προσαύξησης των ακαθάριστων εσόδων 

δεν μειώνονται περαιτέρω κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς. 

Από τις 14-12-2004, ορίσθηκε ότι όταν τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανακριβή ο 

Μ.Σ.Κ.Κ. του πίνακα προσαυξάνεται κατά 40%, ενώ το ποσοστό προσαύξησης διπλασιάζεται 

εφόσον η ανακρίβεια των βιβλίων οφείλεται στην έκδοση πλαστών ή εικονικών ή στη λήψη 

εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς την ποσότητα ή την αξία (όχι ως προς το 

πρόσωπο) ή στη νόθευση αυτών. Εφόσον τα προκύπτοντα με το Μ.Σ.Κ.Κ του πίνακα 

εξωλογιστικά καθαρά κέρδη υπολείπονται των καθαρών κερδών που προσδιορίζονται από 

τον έλεγχο λογιστικά, ως τελικά καθαρά κέρδη λαμβάνονται τα λογιστικώς προσδιοριζόμενα, 

ανεξάρτητα αν αυτά αντιστοιχούν σε συντελεστή ανώτερο του διπλάσιου του οικείου 

συντελεστή του πίνακα. Παράλληλα, περιορίσθηκε ο ανώτερος συντελεστής που αντιστοιχεί 

στα τελικά προσδιοριζόμενα καθαρά κέρδη, από το 85% σε 75%. 

Με σημαντική καθυστέρηση η φορολογική διοίκηση, προχώρησε σε ενιαία 

αντιμετώπιση του εξωλογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος σε περιπτώσεις 

φορολογικής απάτης με τη χρήση εικονικών στοιχείων τόσο από τις εμπορικές επιχειρήσεις 

όσο και από τις γεωργικές και τα ελευθέρια επαγγέλματα. 

Έτσι, από την 1-1-2000, εφόσον η ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων των 

γεωργικών επιχειρήσεων και των ελευθερίων επαγγελμάτων, οφείλεται σε έκδοση πλαστών ή 

εικονικών ή στη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς την ποσότητα ή την αξία, ή 

στη νόθευση αυτών, ή η ανεπάρκεια οφείλεται σε λήψη εικονικών ως προς τον 

αντισυμβαλλόμενο, ο προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων και των καθαρών κερδών ή 

αμοιβών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 και 32 του ν. 2238/1994. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 
ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ- ΔΙΩΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ  

Εισαγωγή 

Κανένα κυρωτικό σύστημα, όσο αυστηρό και αν είναι, δεν αρκεί για να αποτρέψει επίδοξους 

παραβάτες, εφόσον δεν συνοδεύεται και από ένα αποτελεσματικό ελεγκτικό σύστημα 

πρόληψης, εντοπισμού και δίωξης φορολογικής παραβατικότητας.
166

  

Η φοροδιαφυγή, ως γνωστόν, μειώνει τα δημόσια έσοδα, ενεργεί αρνητικά στα 

δημοσιονομικά της χώρας, συντελεί στην μη υλοποίηση των προϋπολογισμών, αποστερεί την 

πολιτεία από τους αναγκαίους πόρους, ενώ συγχρόνως προκαλεί άνιση και άδικη μεταχείριση 

των πολιτών, δημιουργεί αισθήματα καχυποψίας, αμβλύνει τη φορολογική συνείδηση των 

ειλικρινών φορολογουμένων πολιτών, υποθηκεύει αρνητικά το μέλλον των νέων γενεών και 

αποτελεί την κύρια αιτία του αθέμιτου ανταγωνισμού και πολλές φορές οδηγεί στην 

εξαφάνιση των υγιών επιχειρήσεων. Όπως σε κάθε επιστήμη, έτσι και στην οικονομία είναι 

προτιμότερη η πρόληψη έναντι της καταστολής. Η πρόληψη αφορά και επιτυγχάνεται από 

τον προληπτικό έλεγχο, ενώ η καταστολή αφορά τον προσωρινό και κυρίως τον τακτικό 

έλεγχο. 

Ο προληπτικός έλεγχος αποβλέπει κυρίως στη διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων 

του ΚΒΣ, στην έκδοση φορολογικών στοιχείων στις συναλλαγές, στον έλεγχο και 

διακρίβωση των πλαστών και εικονικών στοιχείων, στην διαπίστωση εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων των επιτηδευματιών για τις ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις στο 

ΦΠΑ, στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους κ.λπ. Ο προληπτικός έλεγχος 

διενεργείται από τις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΔΕΚ – ΠΕΚ), από τα Ειδικά Συνεργεία που 

συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού κατά το άρθρο 39 του Ν.1914/1990 και από το 

ΣΔΟΕ (ΥΠ.Ε.Ε.), ένα από τα κύρια έργα του οποίου είναι ο προληπτικός έλεγχος της 

φορολογικής νομοθεσίας. 
167

 

Στο παρελθόν η φορολογική διοίκηση, με αφορμή αποκαλύψεις μεγάλης έκτασης 

φοροδιαφυγής με την έκδοση και αποδοχή πλαστών ή εικονικών στοιχείων, έδωσε οδηγίες 

στα ελεγκτικά όργανα που διενεργούν οποιασδήποτε μορφής έλεγχο (τακτικό, προσωρινό για 

επιστροφή Φ.Π.Α. κ.λπ.) να ερευνούν για διαπίστωση τα πραγματικής σχέσης της δαπάνης ή 

αγοράς διαφόρων υλικών προς τα αντικείμενα και το μέγεθος της ελεγχόμενης επιχείρησης 

και εφόσον τους δημιουργούνται υποψίες ή υπόνοιες ότι τα στοιχεία είναι ενδεχόμενο να 

είναι πλαστά ή εικονικά, θα αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του στοιχείου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

του εκδότη, για άμεση και κατά προτεραιότητα επαλήθευση, δηλαδή αν το στοιχεί αυτό είναι 

γνήσιο ή πλαστό, αν ο εκδότης είναι υπαρκτό ή ανύπαρκτο πρόσωπο κ.λπ. 
168

  

Το γεγονός αυτό, οδήγησε σε «βιομηχανία παραγωγής πληροφοριακών δελτίων», μεταξύ των 

Δ.Ο.Υ. του λήπτη του φορολογικού στοιχείου για τον οποίο διενεργούνταν προσωρινός 

έλεγχος κυρίως στα πλαίσια επιστροφών Φ.Π.Α., και του εκδότη του στοιχείου, χωρίς στις 
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 Βλ. Θ. Παπακυριάκου, Φορολογικό ποινικό δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα 2005, σελ.52 και Ι. Φωτόπουλο, 

Δ.Φ.Ν. 1999, 244. 
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 http://www.prosvasis.com/ Άρθρο, Αργυρός Η. «Παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Πρόληψη ή 

καταστολή;» 
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 Βλ. Πολ. 1031/30.1.92 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ Ή ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» 
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περισσότερες των περιπτώσεων να υπάρχει υποψία ή υπόνοια για πλαστότητα ή εικονικότητα 

του στοιχείου, αλλά απλώς να «φαίνεται» ότι ο έλεγχος προέβη σε διασταυρωτικό έλεγχο 

στοιχείων. Αποτέλεσμα, να απασχολείται ικανός αριθμός ελεγκτών, από την ήδη 

περιορισμένη ελεγκτική δύναμη των Δ.Ο.Υ. σε γραφειοκρατικού χαρακτήρα διασταυρώσεις 

άνευ ουσίας. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί η έννοια του 

διασταυρωτικού ελέγχου και να καταγραφούν περιοριστικά οι περιπτώσεις σύνταξης και 

αποστολής πληροφοριακών δελτίων στις Δ.Ο.Υ των αντισυμβαλλομένων στη συναλλαγή. 

4.1. Είδη Φορολογικών Ελέγχων 

Ο φορολογικός έλεγχος περιλαμβάνει το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών που 

εφαρμόζονται από τα αρμόδια φορολογικά όργανα με σκοπό να διαπιστωθεί εάν 

εφαρμόζονται ορθά οι διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, εάν τηρήθηκαν τα 

βιβλία και υποβλήθηκαν οι δηλώσεις που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία, αν οι 

δηλώσεις που υποβλήθηκαν συμφωνούν με τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων, αν 

τηρήθηκαν τα βιβλία σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τις αρχές της λογιστικής 

επιστήμης. Πέραν των ανωτέρω, στην έννοια του φορολογικού ελέγχου περιλαμβάνονται και 

όλες εκείνες οι ενέργειες συλλογής απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων απαραίτητων 

για την ορθή εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, ώστε να διαμορφωθεί 

μια σαφής και πλήρης εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας, τη δυναμικότητα της ελεγχόμενης 

επιχείρησης, το αντικείμενο εργασιών της και εν τέλει εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων 

για τις φορολογικές υποχρεώσεις. 

Ο φορολογικός έλεγχος της ορθής τήρησης των βιβλίων και στοιχείων είναι καίριας 

σημασίας για τη διασφάλιση της πιστότητας των εγγραφών, που καταχωρεί ο επιτηδευματίας 

στα τηρούμενα από αυτόν βιβλία και στοιχεία. Για το λόγο αυτό ο νόμος (άρθρο 36 ΚΒΣ, 66 

Ν. 2238/94) δίνει το δικαίωμα στη φορολογική Αρχή να προβαίνει οποιαδήποτε εργάσιμη για 

τον υπόχρεο ώρα του εικοσιτετραώρου σε έλεγχο και θεώρηση όλων των βιβλίων και 

στοιχείων που τηρούνται. Έτσι η ελεγκτική εξουσία της φορολογικής Αρχής καθίσταται 

ευρύτατη και εάν προσθέσουμε στα παραπάνω και τις ελεγκτικές δυνατότητες που έχει κατά 

το άρθρο 66 του Ν. 2238/94, με το οποίο της χορηγείται το δικαίωμα να λαμβάνει 

πληροφορίες από δημόσιες ή δημοτικές αρχές, από Ν.Π.Δ.Δ., τράπεζες, ιδιωτικές 

επιχειρήσεις κ.λπ. γίνεται αντιληπτό ότι ο νομοθέτης θεωρεί το φορολογικό έλεγχο ως το 

κυριότερο εργαλείο για τη σύλληψη και πάταξη της φοροδιαφυγής στη χώρα μας. 

Την τελευταία τριετία πάρθηκαν σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες στα πλαίσια 

της αναδιάρθρωσης του φοροελεγκτικού μηχανισμού και των διαδικασιών ελέγχου. 

Τον συντονισμό του ελεγκτικού έργου έχει πλέον η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών 

Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στην Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου 

Οικονομικών, με τη χρήση υφιστάμενων εφαρμογών πληροφορικής όπως η εφαρμογή του 

TAXIS, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ ELENXIS) και του 

ηλεκτρονικού προγράμματος ελέγχου SESAM
169

, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση 

ΚΕΠΥΟ της Γ.Γ.Π.Σ. Αποτελείται από επιμέρους Διευθύνσεις και τμήματα όπως στατιστικής 

ανάλυσης και μέτρησης επιδόσεων, κατάρτισης και παρακολούθησης επιχειρησιακών 

σχεδίων, εγγραφών και παρακολούθησης φορολογουμένων, διασταυρώσεων και αξιολόγησης 
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 Πρόκειται για ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα μέσω των οποίων διενεργούνται σταδιακά οι 

φορολογικοί έλεγχοι, από τις ελεγκτικές υπηρεσίες. 
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ελεγκτικών ευρημάτων, εκπόνησης ελεγκτικών προτύπων, ειδικών επιχειρησιακών δράσεων 

ελέγχου άμεσης φορολογίας, ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγχου Φ.Π.Α και λοιπών 

έμμεσων φόρων, ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγχου ηλεκτρονικού εμπορίου και 

ενδοομιλικών συναλλαγών κ.λπ..
170

 

Με τις νέες διατάξεις καθιερώθηκε σύστημα επιλογής δηλώσεων για έλεγχο με βάση 

τις αρχές ανάλυσης κινδύνου (risk analysis), το οποίο βασίζεται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, 

καθώς και σε οικονομικά, χωροταξικά και χρονικά δεδομένα.
171

 Με Υπουργική απόφαση 

καθορίσθηκε πίνακας κριτηρίων -κανόνων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο και μοριοδότησης 

αυτών. Στον πίνακα αυτό και σε κάθε κριτήριο αναφέρονται αναλυτικοί κανόνες που 

υλοποιούν το κριτήριο, καθώς επίσης και ο αριθμός των μορίων βαρύτητας του κάθε κανόνα. 

Με τα κριτήρια επιλογής μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου του συστήματος 

ELENXIS γίνεται η στόχευση και η επιλογή φορολογούμενων υψηλής μοριοδότησης. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι πρώτο κριτήριο με αυξημένη μοριοδότηση αναφέρεται σε 

επιτηδευματίες εκδότες πλαστών ή εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων ή λήπτες 

εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων και καταγράφονται (71) κανόνες που 

υλοποιούν το κριτήριο αυτό. 

Επίσης, προβλέπεται η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για την κατάρτιση κλαδικών 

εγχειριδίων ελέγχου. Σκοπός της κατάρτισης των εγχειριδίων αυτών είναι η καταγραφή και 

τυποποίηση των ελάχιστων απαιτούμενων ελεγκτικών επαληθεύσεων και τεχνικών αναλόγως 

του κλάδου ή του τομέα οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου να υπάρχει ενιαία και 

αντικειμενική ελεγκτική αντιμετώπιση των επιχειρήσεων και να καταστούν 

αποτελεσματικότεροι οι διενεργούμενοι φορολογικοί έλεγχοι.
172

 

4.1.1. Προληπτικός φορολογικός έλεγχος 

Με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ο νομοθέτης καθιέρωσε ως παράλληλη 

μορφή ελέγχου τον ονομαζόμενο προληπτικό έλεγχο (άρθρο 36 του ΚΒΣ). 

Ο προληπτικός έλεγχος έχει σκοπό τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των 

διατάξεων του Κ.Β.Σ, καθώς και την εκπλήρωση των ληξιπροθέσμων φορολογικών 

υποχρεώσεων της επιχείρησης. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να είναι σύντομος, ουσιαστικός και 

να έχει το χαρακτήρα του αιφνιδιασμού. Πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη 

διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και αφορά τη διακίνηση των αγαθών, την ενημέρωση 

των βιβλίων, τα αποθέματα, το ταμείο, τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, τυχόν ειδικά 

τηρούμενα βιβλία, τους φορολογικούς μηχανισμούς, καθώς και την έκδοση πλαστών ή 

εικονικών ή τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ή τη νόθευση αυτών.
173

  

Κατά κύριο λόγο, ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος διενεργείται από το ΣΔΟΕ 

(ΥΠ.Ε.Ε.) και αποτελεί τη σημαντικότερη ελεγκτική υπηρεσία σε θέματα αποκάλυψης 

φοροδιαφυγής με τη χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων όπως προκύπτει από τις 
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ετήσιες εκθέσεις που εκπονεί.
174

 Επίσης διενεργείται από τα ειδικά συνεργεία που έχουν 

συγκροτηθεί με Υπουργική απόφαση και τα συνεργεία υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. 

4.1.2. Προσωρινός φορολογικός έλεγχος 

Πρόκειται για μορφή ελέγχου που εμπεριέχει στοιχεία του προληπτικού ελέγχου με τη 

διαφορά ότι παρέχεται η δυνατότητα να εκδοθεί, με βάση έκθεση ελέγχου, προσωρινό φύλλο 

ελέγχου ή πράξη, προκειμένου να καταλογιστούν οι τυχόν φόροι που οφείλει η επιχείρηση. 

Κύρια χαρακτηριστικά του ελέγχου αυτού είναι, η διενέργειά του για συγκεκριμένες 

διαχειριστικές περιόδους ή ορισμένο χρονικό διάστημα μιας διαχειριστικής περιόδου και για 

συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα, με άμεση πρόσβαση στα τηρούμενα βιβλία και 

στοιχεία και στις υποβληθείσες δηλώσεις της επιχείρησης, η ολοκλήρωσή του σε σύντομο 

χρονικό διάστημα και ο καταλογισμός τυχόν διαφορών φόρων με στόχο την άμεση είσπραξη 

αυτών από το δημόσιο, καθώς και η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών αξιοποιήσιμων από 

μελλοντικό τακτικό φορολογικό έλεγχο. 

Ο έλεγχος αυτός διενεργείται πάντα ύστερα από εντολή ελέγχου του προϊσταμένου 

της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας. Προσωρινός έλεγχος δεν μπορεί να διενεργηθεί σε 

περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων ή σε περιπτώσεις 

έκδοσης πλαστών και εικονικών ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων. Στις 

περιπτώσεις αυτές υποχρεωτικά διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος. Επί έκδοσης 

πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων διενεργείται κατά απόλυτη προτεραιότητα 

τακτικός έλεγχος και μόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις που η εικονικότητα ή η πλαστότητα 

είναι καταφανής και αυταπόδεικτη ή αφορά την τρέχουσα χρήση που δεν έχει καταστεί 

ακόμη ελεγκτέα με τακτικό έλεγχο, μπορεί εξαιρετικά να διενεργείται προσωρινός έλεγχος 

στη φορολογία Φ.Π.Α.
175

 

Με τις διατάξεις του νέου άρθρου 67 Α του Κ.Φ.Ε. ν. 2238/1994, καθιερώθηκε ένα 

νέο είδος ελέγχου, ο έλεγχος από το γραφείο, σύμφωνα με το οποίο οι υποκείμενοι σε φόρο 

με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 101 του Κ.Φ.Ε. μπορούν να υπαχθούν σε τακτικό ή 

προσωρινό έλεγχο από το γραφείο της ελεγκτικής υπηρεσίας στην οποία υπάγονται για το 

μερικό προσδιορισμό του εισοδήματός τους. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται από τον 

προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα θέματα και 

φορολογικά αντικείμενα και διενεργείται στην ελεγκτική υπηρεσία με βάση: α) τα στοιχεία 

του φακέλου, β) τα δελτία πληροφοριών, γ) τις εκθέσεις ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. και άλλων 

υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, δ) τα βιβλία και στοιχεία που θα κληθεί να 

προσκομίσει ο ελεγχόμενος, ε) τα στοιχεία και τις πληροφορίες των προσώπων που ορίζονται 

στο άρθρο 17 του Ν. 3842/2010και στ) τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μηχανογραφική 

επεξεργασία δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.
176

 Όμοιο και το άρθρο 48 Α΄ του κώδικα Φ.Π.Α. ν. 

2859/2000, για έλεγχο από το γραφείο, σύμφωνα με το οποίο, αν από τα βιβλία και στοιχεία 

του υπόχρεου στο φόρο, τις ήδη διαπιστωμένες παραβάσεις και τα λοιπά στοιχεία του 

φακέλου, τα δελτία πληροφοριών, τις εκθέσεις ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. και άλλων υπηρεσιών 

του Υπουργείου Οικονομικών, τα στοιχεία και τις πληροφορίες των προσώπων που ορίζονται 
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στο άρθρο 17 του Ν. 3842/2010, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από τη 

μηχανογραφική επεξεργασία δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., προκύπτει ότι ο υπόχρεος στο φόρο 

παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη φορολογητέα αξία ή υπολόγισε εσφαλμένα τα 

ποσοστά ή τις εκπτώσεις, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας μπορεί να εκ-δώσει από 

το γραφείο μερική πράξη προσδιορισμού του φόρου για μία ή περισσότερες φορολογικές 

περιόδους ή και για ολόκληρη διαχειριστική περίοδο ακόμα και χωρίς έλεγχο όλων των 

βιβλίων και στοιχείων και χωρίς να είναι αναγκαία η διενέργεια ελέγχου σε άλλες 

φορολογίες.
177

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 67 Β΄ του Κ.Φ.Ε. ν. 2238/1994, καθιερώθηκαν νέες 

έμμεσες τεχνικές ελέγχου, σύμφωνα με τις οποίες ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων με 

έλεγχο μπορεί να διενεργείται και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω 

τεχνικές ελέγχου: α) της αρχής των αναλογιών, β) της ανάλυσης ρευστότητας του 

φορολογούμενου, γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου, δ) της σχέσης της τιμής 

πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και ε) το ύψος των τραπεζικών 

καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά. Εφόσον το αποτέλεσμα του ελέγχου έχει εξαχθεί 

με την εφαρμογή του τεχνικού ελέγχου, ο Προϊστάμενος της Ελεγκτικής Μονάδας, πριν την 

έκδοση της πράξης καταλογισμού του φόρου, καλεί τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος 

δικαιούται σε ανταπόδειξη.
178

 

4.1.3. Τακτικός φορολογικός έλεγχος 

Αντικείμενο του τακτικού φορολογικού ελέγχου, είναι η επαλήθευση της ακρίβειας των 

φορολογικών δηλώσεων όλων των φορολογικών αντικειμένων που υποβλήθηκαν από τις 

επιχειρήσεις, ή σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής αυτών, η εξεύρεση της 

φορολογητέας ύλης και ο προσδιορισμός των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν 

για τις ελεγχόμενες χρήσεις. Ο τακτικός έλεγχος στηρίζεται τόσο στα δεδομένα των βιβλίων 

όσο και σε λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που ήδη υφίστανται ή τυχόν διαπιστώνονται ή 

προκύπτουν κατά την πορεία της ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς και σε πληροφορίες ή 

στοιχεία τρίτων. 

Ο τακτικός έλεγχος, επαληθεύει την τήρηση του συνόλου των φορολογικών 

διατάξεων που έχουν εφαρμογή για κάθε ελεγχόμενη υπόθεση, καθόσον τυχόν παράλειψη 

καταλογισμού διαφορών φόρων σε οποιαδήποτε φορολογία, συνεπάγεται και την απώλεια 

φορολογικών εσόδων για το δημόσιο και την αναποτελεσματικότητα του ελέγχου να επιτύχει 

την οικειοθελή συμμόρφωση των επιτηδευματιών προς τις υποχρεώσεις τους.
179

 

4.1.4. Η Απαξίωση των Φορολογικών Ελέγχων Μέσω Αυτόματων περαιώσεων 

Κατά καιρούς το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να αποσυμφορήσει τους ελεγκτικούς 

του μηχανισμούς από ελέγχους ανέλεγκτων χρήσεων, τα διοικητικά δικαστήρια από τον 

υπερβολικό φόρτο και συγχρόνως να εισπράξει έσοδα, προκαλεί νομοθετικές ρυθμίσεις. Με 

τις ρυθμίσεις αυτές καλούνται οι φορολογούμενοι να αποδεχθούν προαιρετικά εκκαθαριστικό 
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 Βλ. το άρθρο 48 Α΄ «Έλεγχος από το γραφείο» του ν. 2859/2000, Όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 του Ν. 3943/2011 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ιδίου νόμου ισχύει από 31/3/2011 
178

 Βλ. το άρθρο 67
Β 

«Έμμεσες τεχνικές ελέγχου» του ν. 2238/1994, Όπως προστέθηκε με την παρ. 14 του 

άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και σύμφωνα με το άρθρο 37 του ιδίου νόμου ισχύει από 2/2/2012 και μετά 
179

 Ο τακτικός έλεγχος προβλέπεται για μεν τη φορολογία εισοδήματος στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος (ν. 2238/1994), για δε το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας στο άρθρο 48 του Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000), ενώ αντίστοιχες διατάξεις υπάρχουν και στις λοιπές φορολογίες. 
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σημείωμα περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων ή να υποβάλλουν οι ίδιοι ειδικό σημείωμα 

περαίωσης προκειμένου να περαιώσουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις τους. Υπάγονταν 

δε σταδιακά στις περαιώσεις αυτές ακόμη και υποθέσεις με αξιόποινη φοροδιαφυγή όπως η 

χρήση εικονικών και πλαστών τιμολογίων. 

Οι αυτόματες περαιώσεις έγιναν συστηματικές ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία σε 

σημείο μάλιστα που επανέρχονταν σχεδόν κάθε τρία χρόνια, γεγονός που καταδεικνύει την 

αδυναμία της φορολογικής διοίκησης μέσω των φοροελεγκτικών της μηχανισμών να 

πραγματοποιήσει ελέγχους και να επιβάλλει τους αναλογούντες φόρους με άμεσο και δίκαιο 

τρόπο όπως το Σύνταγμα ορίζει. Βέβαια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το πραγματικό 

γεγονός, ότι η επινόηση των περαιώσεων οφείλεται και στα «άδεια ταμεία», λόγω υστέρησης 

εσόδων, ή κακοδιαχείρισης, καθώς και στον κίνδυνο παραγραφής σημαντικού αριθμού 

φορολογικών υποθέσεων, λόγω αδυναμίας, πολλές φορές ηθελημένης, της φορολογικής 

διοίκησης να διενεργήσει ελέγχους σε σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής. 

Η πρώτη και σημαντικότερη από τις διατάξεις αυτές «περαίωση χωρίς έλεγχο», τόσο 

ως προς την έκταση της εφαρμογής της όσο και ως προς τις κατηγορίες φορολογουμένων που 

κατελάμβανε, έγινε με το άρθρο 14 του Ν. 2198/94, κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου 

εκδόθηκε η ΠΟΛ.1099/94 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών.
180

 

Με ρητή διάταξη στην απόφαση, εξαιρούνταν της υπαγωγής στην περαίωση κάθε 

υπόθεση στην οποία είχε διαπιστωθεί αναμφισβήτητα, από έκθεση ελέγχου ή δελτίο 

πληροφοριών ή άλλο έγγραφο στοιχείο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή άλλης Δ.Ο.Υ. ή της ΥΠΕΔΑ ή 

άλλης αρχής, η έκδοση ή η λήψη εικονικών ή πλαστών ως προς την ποσότητα ή την αξία ή 

τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικών στοιχείων διακίνησης ή αξίας.
181

 

Περαιτέρω, το 2002, με νεότερη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίσθηκε, 

ειδικός προαιρετικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών για ανέλεγκτες 

φορολογικές υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, επιτηδευματιών μόνο με βιβλία 

Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων, χρήσεων 1998 και 

παλαιότερων, με σκοπό την περαίωση αυτών χωρίς έλεγχο.
182

 Και στην περίπτωση αυτή, 

ορίσθηκε ρητά ότι εξαιρούνταν από την περαίωση υποθέσεις για τις οποίες προέκυπτε 

αναμφισβήτητα από υφιστάμενες παραβάσεις του ΚΒΣ ή δελτία πληροφοριών ή στοιχεία 

άλλης αρχής, η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η λήψη εικονικών ή η 

νόθευση φορολογικών στοιχείων.
183

 Η διαφορά με την προηγούμενη απόφαση έγκειται στο 

γεγονός ότι υπάγονταν υποθέσεις που αφορούσαν στη λήψη πλαστών φορολογικών 

στοιχείων.
184

 

Ένα χρόνο αργότερα, το 2003, με άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 

επεκτάθηκε ο ειδικός τρόπος περαίωσης και επί των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων 

επιτηδευματιών με βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. χρήσεων που έκλεισαν από την 1/1/1993 

μέχρι και τις 31/12/1998, ενώ και πάλι εξαιρέθηκαν της περαίωσης υποθέσεις 

επιτηδευματιών, για τις οποίες προέκυπτε αναμφισβήτητα από υφιστάμενες παραβάσεις του 

Κ.Β.Σ. ή δελτία πληροφοριών ή στοιχεία άλλης αρχής, η έκδοση πλαστών ή εικονικών 

φορολογικών στοιχείων ή η λήψη εικονικών ή η νόθευση φορολογικών στοιχείων. 
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 Βλ. Α.Υ.Ο Πολ. 1099/1994 που εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 14 «Περαίωση εκκρεμών 

φορολογικών υποθέσεων του ν. 2198/1994 
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 Βλ. την περ΄. η΄του άρθρου 4 «Εξαιρούμενες υποθέσεις» της Α.Υ.Ο Πολ. 1099/1994  
182

 Βλ. Α.Υ.Ο. Πολ. 1155/22-5-2002.  
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 Βλ. το άρθρο 1 «Υπαγόμενες και εξαιρούμενες υποθέσεις» της Α.Υ.Ο. Πολ. 1155/22-5-2002 
184

 Βλ. άρθρο 7 Α.Υ.Ο Πολ. 1155/2002 
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Η νέα κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές του Μαρτίου του 2004, συνέχισε 

δυναμικότερα τη συνταγή των αυτόματων περαιώσεων με το νόμο 3259/4-8-2004
185

 

συμπεριλαμβάνοντας στην ευνοϊκή ρύθμιση σχεδόν το σύνολο των ανέλεγκτων φορολογικών 

υποθέσεων μέχρι τη χρήση 2003, αφού ουσιαστικά εξαιρούνταν μόνο υποθέσεις με 

δηλούμενα ανά χρήση ακαθάριστα έσοδα άνω των τριών δισ. δρχ. ή οκτώ εκατομμυρίων 

οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (8.804.000) ευρώ και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις, 

υποθέσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν μέχρι τις 31-12-2003 δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος ή εκκαθαριστική ΦΠΑ, υποθέσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 

καθώς και υποθέσεις για τις οποίες υπήρχαν κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία, εκτός 

αν αυτά είχαν τύχει επεξεργασίας. 

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι υπήχθησαν για πρώτη φορά και φορολογικές 

υποθέσεις επιχειρήσεων που εμπλέκονταν με την έκδοση εικονικών ή πλαστών φορολογικών 

στοιχείων, τη λήψη εικονικών στοιχείων ή τη νόθευσή τους, καθώς και υποθέσεις που 

εκκρεμούσαν ενώπιον των δικαστηρίων.
186

  

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση που προέκυπτε με την αποδοχή του σημειώματος 

περαίωσης στις περιπτώσεις ύπαρξης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων ήταν 

κατά πολύ μικρότερη από αυτή που θα προέκυπτε από ενδεχόμενο τακτικό φορολογικό 

έλεγχο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Ακόμη μικρότερη επιβάρυνση προέκυπτε στις 

περιπτώσεις που η επιχείρηση που έκανε χρήση εικονικών και πλαστών φορολογικών 

στοιχείων, δήλωνε με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ζημιογόνα 

αποτελέσματα.
187

 

Ακολούθως με το νόμο 3697/25-9-2008, επανήλθε η ρύθμιση των εκκρεμών 

φορολογικών υποθέσεων, για εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών 

φορολογικών αντικειμένων, για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2000-2006.
188

 Σε ότι αφορά τους 

χρήστες εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση 

στην αντιμετώπισή τους σε σχέση με τις διατάξεις της «περαίωσης» που προέβλεπε αρχικά ο 

νόμος 3259/2004, αφού πλέον εξαιρούνταν της περαίωσης από κάθε υπόθεση οι χρήσεις για 

τις οποίες προέκυπταν αναμφισβήτητα από εκθέσεις ελέγχου ή δελτία πληροφοριών ή άλλο 

έγγραφο στοιχείο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή άλλης Δ.Ο.Υ. ή του Σ.Δ.Ο.Ε. ή της ΥΠ.Ε.Ε. ή 

άλλης αρχής η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η λήψη εικονικών 

φορολογικών στοιχείων ως προς τη συναλλαγή ή η νόθευση τέτοιων στοιχείων και όλες οι 

επόμενες χρήσεις. Αντίθετα, υπάγονταν στην περαίωση οι υποθέσεις για τις οποίες συνέτρεχε 

περίπτωση λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς το πρόσωπο του 

αντισυμβαλλόμενου. 

Η έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, καθώς και η υποβολή των 

Σημειωμάτων αυτών από τους ίδιους τους επιτηδευματίες στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., η 

οποία έληγε στις 31.12.2008, επανήλθαν σε ισχύ με ορισμένες μεταβολές, το 2009, για 

αποδοχή των εκκαθαριστικών περαίωσης ή υποβολή αίτησης για υπαγωγή μέχρι τις 28-2-

2009. Με νεότερες διατάξεις επεκτάθηκε η έκδοση των εκκαθαριστικών, καθώς και η 
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 Βλ. άρθρα 1-11 του ν. 3259/2004. Βλ. την ερμηνευτική εγκύκλιο Πολ. 1093/1-9-2004 
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 Βλ. Βαζακίδης Α. –Γκούρλιας Ι. άρθρο μελέτη 1018/15-10-2004 στο ΕΨΙΛΟΝ 7 με θέμα «Περαίωση 

εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων σύμφωνα με τον Ν.3259/2004. Παραδείγματα εφαρμογής» 
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 Βλ. Βαζακίδης Α. –Γκούρλιας Ι. άρθρο μελέτη 1019/8-10-2004 στο ΕΨΙΛΟΝ 7 με θέμα «"Ελκυστική" η 
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 Βλ. άρθρα 1-11 του ν. 3259/2004 όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 

διατάξεις του άρθρου 28 του 3697/25-9-2008 και τις σχετικές Πολ. 1130/2008, Πολ. 1156/21-11-2008. 
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υποβολή αυτών από τους ίδιους τους επιτηδευματίες στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 

30-6-2009.
189

 

Η τελευταία δυνατότητα περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, με ευνοϊκό 

τρόπο και σε ευρεία έκταση, δόθηκε με τις διατάξεις του ν. 3888/2010, με σκοπό την 

υπαγωγή στη ρύθμιση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών 

φορολογικών αντικειμένων επιτηδευματιών, οι οποίες αφορούσαν διαχειριστικές περιόδους 

που έκλεισαν μέχρι και τις 31.12.2009. Στη νέα περαίωση για μία ακόμη φορά υπάγονταν και 

οι υποθέσεις που αφορούσαν εκδότες εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήπτες εικονικών 

και πλαστών φορολογικών στοιχείων, ή νοθευμένων στοιχείων, ενώ εξαιρούνταν από κάθε 

υπόθεση η ανέλεγκτη χρήση για την οποία υφίστατο παράβαση Κ.Β.Σ. για έκδοση πλαστού 

φορολογικού στοιχείου ή προέκυπτε αναμφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή από άλλα 

στοιχεία ή έγγραφα η έκδοση τέτοιου στοιχείου και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις. 

Δυνατότητα επίσης οριστικής περαίωσης δόθηκε και για τις ελεγμένες υποθέσεις για τις 

οποίες οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις εκκρεμούσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά την 

30.9.2010 στην ελεγκτική αρχή, ή στα φορολογικά δικαστήρια. 

Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, με ειδική ρύθμιση ορίσθηκε 

«εθελοντική συμμόρφωση» υπό την έννοια ότι επιτηδευματίας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

που είχε λάβει μη νόμιμα φορολογικά στοιχεία ή είχε εκδώσει τέτοια στοιχεία, κατά το άρθρο 

19 του Ν. 2523/1997 με εξαίρεση τους εκδότες πλαστών φορολογικών στοιχείων, και δεν είχε 

εκδοθεί απόφαση επιβολής προστίμου ούτε βρίσκονταν σε διαδικασία ελέγχου, μπορούσε να 

υποβάλλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ., ειδικό σημείωμα δήλωσης 

των τιμολογίων ή εν γένει των φορολογικών αυτών στοιχείων και να δηλώσει τον αριθμό, την 

ημερομηνία έκδοσης και την αξία καθενός από αυτά, καθώς και τη συνολική αξία. Επί της 

συνολικής αξίας, προ Φ.Π.Α., υπολογίζονταν φόρος εισοδήματος ίσος με το 55% αν 

πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και 40% σε κάθε άλλη περίπτωση. Εφόσον εξοφλούνταν το ποσό 

αυτό, δεν επιβάλλονταν διοικητική κύρωση είτε αφορούσε σε πρόσθετους φόρους είτε σε 

πρόστιμο του Κ.Β.Σ., είτε σε θέματα κύρους των βιβλίων, αποκλειστικά και μόνο για τα 

δηλωθέντα μη νόμιμα φορολογικά στοιχεία Η διαδικασία περαίωσης με τις διατάξεις του 

νόμου αυτού, μετά από συνεχείς παρατάσεις, ολοκληρώθηκε στις 28-12-2010.
190

 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το φαινόμενο της έκδοσης και λήψης εικονικών 

και πλαστών φορολογικών στοιχείων, αντί να μειωθεί, είχε λάβει τεράστια έκταση με την 

εμπλοκή πολλών επιχειρήσεων σε εικονικές συναλλαγές, είχε ως αποτέλεσμα να εκκρεμούν 

τέτοιες υποθέσεις είτε στις Δ.Ο.Υ. είτε στα φορολογικά δικαστήρια. Σίγουρα όμως, η 

θεσμοθέτηση αυστηρών ποινών και μόνο δεν είναι αρκετή για να αποτρέψει τις επιχειρήσεις 

από την διάπραξη ιδιαζουσών φορολογικών παραβάσεων όπως χαρακτηρίζεται η έκδοση 

εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων ή η λήψη τέτοιων στοιχείων, αλλά απαιτείται 

διαφορετική προσέγγιση και φιλοσοφία με βασική κατεύθυνση τον προληπτικό και 

διασταυρωτικό έλεγχο, αρχικά σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου με έντονες τάσεις 

παραβατικότητας, ώστε να μην υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για διάπραξη τέτοιων 

παραβάσεων, σε συνδυασμό βέβαια πάντα με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Είναι 

δηλαδή προτιμότερο και στην περίπτωση των φορολογικών παραβάσεων το "προλαμβάνειν" 

από το "θεραπεύειν". 
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 Βλ. το άρθρο 10 του ν. 3763/27-5-2009, καθώς και την Πολ. 1052/7-4-2009. 
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 Βλ. Πολ. 1175/29-11-2010, 1177/7-12-2010, 1180/13-12-2010 και 1185/17-12-2010 
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4.2. Ελεγκτικοί Μηχανισμοί 

Εισαγωγή 

Η φορολογική διοίκηση διαθέτει αρκετούς μηχανισμούς ελέγχου και ελεγκτικές υπηρεσίες, 

αποστολή των οποίων είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων για την πρόληψη και 

καταστολή της φοροδιαφυγής.  

Ως ελεγκτικές υπηρεσίες νοούνται οι υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης που 

σκοπό έχουν τη διενέργεια ελέγχων προληπτικού ή και κατασταλτικού χαρακτήρα, για την 

πιστή τήρηση από τους φορολογουμένους των υποχρεώσεων που θέτουν οι εκάστοτε 

φορολογικές διατάξεις. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις, παράλληλα με τα ελεγκτικά τους 

καθήκοντα, έχουν και ανακριτικές εξουσίες και δυνατότητες πρόσβασης σε τραπεζικό και 

φορολογικό απόρρητο. 

4.2.1. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) - Υπηρεσία Ειδικών 

Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) - Υπηρεσία Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών (ΥΠ.Ε.Δ.Α.) 

Μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν για την καταπολέμηση της 

φορολογικής απάτης ήταν το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) που 

συστάθηκε με το νόμο 2343/1995 και άρχισε να λειτουργεί από το 1997. 

Αποστολή της νέας υπηρεσίας ορίσθηκε καταρχάς η δίωξη της φοροδιαφυγής και του 

λαθρεμπορίου, η διενέργεια προσωρινών φορολογικών ελέγχων σε ένα ή περισσότερα θέματα 

και αντικείμενα της φορολογικής νομοθεσίας. Εκτός από τις αρμοδιότητες διενέργειας 

προληπτικών ελέγχων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής και 

τελωνειακής νομοθεσίας για αδικήματα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, ανατέθηκαν 

παράλληλα και ευρείες διωκτικές αρμοδιότητες αναφορικά με άλλα οικονομικά εγκλήματα 

με σκοπό την έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη οικονομικών εγκλημάτων, απατών, παραβάσεων 

και παρανόμων πράξεων. 
191

 Η νέα διωκτική υπηρεσία (Σ.Δ.Ο.Ε.) που διοικητικά υπάγονταν 

απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών με προϊστάμενο Ειδικό Γραμματέα, 

προσέλαβε τη μορφή όχι μιας απλής φορολογικής ελεγκτικής αρχής, αλλά τη μορφή μιας 

σύγχρονης οικονομικής αστυνομίας με δυνατότητες διοικητικών και ανακριτικών ερευνών. 

Συναφείς λειτουργίες μικρότερης όμως εμβέλειας επιτελούσε στην προγενέστερη της 

σύστασης του Σ.Δ.Ο.Ε. υπηρεσία προληπτικού ελέγχου, η Υπηρεσία Ελέγχου Διακίνησης 

Αγαθών (ΥΠ.Ε.Δ.Α.) του Υπουργείου Οικονομικών.
192

  

Το 2004 η υπηρεσία του ΣΔΟΕ καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με μια «νέα» 

υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων» (ΥΠ.Ε.Ε.).
193

 Τέθηκε σε λειτουργία από τις 

18 Ιουλίου 2005, υπάγονταν απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών με προϊστάμενο 

                                                 
191

 Βλ. το άρθρο 4 «Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)» του ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 
192

 Βλ. άρθρα 17 και επ. του Π.Δ. 960/1978 «Περί καταργήσεως, συστάσεως και ανακαθορισμού της χωρικής 

και καθ΄ ύλην αρμοδιότητος Οικονομικών Εφοριών και Δημοσίων Ταμείων του Κράτους και συστάσεως 

Υπηρεσίας Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών (ΥΠ.Ε.Δ.Α.) καθώς και Ειδική Υπηρεσία Τελωνειακών Ερευνών 

(Ε.Υ.Τ.Ε) και τα παραρτήματα αυτής. Οι αρμοδιότητες που ασκούνταν από τις υπηρεσίες αυτές 

μεταβιβάσθηκαν στο Σ.Δ.Ο.Ε. με το άρθρο 4 του ν. 2343/1995. 
193

 Βλ.το άρθρο 30 του ν. 3296/2004. Η δημιουργία και λειτουργία της ΥΠ.Ε.Ε. διέπεται από: Τις διατάξεις του 

Π.Δ. 85/2005 (ΦΕΚ Α 122) (κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο 1057828/815/0006Β/10-6-2005 της Διεύθυνσης 

Οργάνωσης).Ακόμη έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω Υπουργικές αποφάσεις: ΑΥΟΟ 1067366/930/006Β/8-7-2005 

(ΦΕΚ Β 993/14-7-2005) (κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιό μας 107350/15-7-2005). ΑΥΟΟ 

1065455/898/006Β/12-7-2005 (ΦΕΚ Β 967/12-7-2005). 
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μετακλητό Ειδικό Γραμματέα και διαρθρώθηκε σε Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) και 

Περιφερειακές Διευθύνσεις
194

, όπως και το Σ.Δ.Ο.Ε. Οι χαρακτηριστικότερες διαρθρωτικές 

αλλαγές αφορούσαν μεταξύ άλλων και στη δημιουργία δύο (2) νέων επιχειρησιακών 

διευθύνσεων ειδικών υποθέσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την καταπολέμηση της 

απάτης σε επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, το ξέπλυμα χρήματος, τις παράνομες 

χρηματιστηριακές και τραπεζικές συναλλαγές, καθώς και τη δημιουργία ειδικών τμημάτων 

ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων και επεξεργασίας κατασχεμένων βιβλίων και στοιχείων. 

Ως αρμοδιότητες της «νέας» υπηρεσίας ορίσθηκαν η έρευνα, ο εντοπισμός και η 

καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, όπως η 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), οι απάτες και 

παρατυπίες, οι παραβάσεις που σχετίζονται με προμήθειες, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, οι 

παράνομες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά οι οικονομικές 

απάτες σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης, ο προληπτικός έλεγχος εφαρμογής της φορολογικής 

νομοθεσίας και ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος, ιδίως στους παρακρατούμενους και 

επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στο Φ.Π.Α., καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής των 

διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας. Η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών 

οικονομικού εγκλήματος, μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας, ο έλεγχος της κίνησης 

κεφαλαίων, ο έλεγχος της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών καθώς και της κατοχής και 

διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, ο έλεγχος της ορθής 

εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και 

επιχορηγήσεις καθώς επίσης και των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της 

δημόσιας περιουσίας.
195

 

Σημαντική όμως ήταν η σύσταση Διεύθυνσης ειδικών υποθέσεων με σκοπό να 

σχεδιάζει και συντονίζει τους ελέγχους, που διενεργούνται από τις Περιφερειακές 

Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε. για την πρόληψη και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος σε θέματα 

ιδιάζουσας φύσης ή οικονομικού ενδιαφέροντος για το Ελληνικό Δημόσιο, την εθνική 

οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, (Ε.Ε.) η οποία διαρθρώθηκε με τα ακόλουθα τμήματα: 

 To τμήμα Α’ - Κοινοτικών και Εθνικών Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων. 

 Το Τμήμα Β’ - Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων. 

 Το τμήμα Γ’ - Πληροφορικής, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος.
196

 

Επίσης, σημαντική ήταν και η δημιουργία των δύο νέων επιχειρησιακών διευθύνσεων 

ειδικών υποθέσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με αρμοδιότητες όμοιες ή συναφείς με αυτές 

που ορίζονται παραπάνω για την Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων.
197

  

Το 2009 μετονομάστηκε σε Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε). 

Παράλληλα, προχώρησε στην επέκταση των τμημάτων από τα οποία αποτελούνταν μέχρι 

τότε η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα ιδιάζουσας φύσης ή οικονομικού 

ενδιαφέροντος για το Ελληνικό Δημόσιο, την εθνική οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ε.Ε.), με τη σύσταση ενός νέου τμήματος Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και 

                                                 
194

 Βλ. το άρθρο 10 «Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε., χωρική αρμοδιότητα και έδρα αυτών» του Π.Δ. 

85/2005 «Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας. 
195

 Βλ. τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 του Ν. 3296/2004 και του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 85/2005. 
196

 Βλ. το άρθρο 9 «Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων» του Π.Δ. 85/2005 «Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών 

Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών». 
197

 Βλ. το άρθρο 11 του Π.Δ. 85/2005. 

javascript:newWindow('http://www.e-forologia.gr/lawbank/paragraph.aspx?doc=6377&block=1&article=30&paragraph=2&version=2011/03/31')
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κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Επίσης, έγινε αναδιάρθρωση 

ως προς τη δομή τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων 

Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
198

 

4.2.2. Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

Στα πλαίσια καταπολέμησης των σύγχρονων και συνεχώς εξελισσόμενων μορφών 

φοροδιαφυγής, η κυβέρνηση προχώρησε το 2011 στη συγκρότηση ενός ακόμη ελεγκτικού 

οργάνου, την υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

(ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.), αποτελούμενη από Επιτελείο, Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και 

Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ως αυτοτελούς κεντρικής υπηρεσίας 

επιπέδου Αστυνομικής Διεύθυνσης, υπαγόμενη στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
199

. 

Η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα 

και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων και, ιδίως, αυτών που τελέστηκαν σε βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα ή 

εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος.
200

 

Το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας (ΥΠ.Ο.Α) ενεργώντας 

προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της έχει δικαίωμα 

άμεσης πρόσβασης στα αρχεία κάθε Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, με απευθείας 

διασύνδεση (on line), μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας (ELENXIS). 

Με την ολοκλήρωση της προανάκρισης ή της προκαταρκτικής εξέτασης ή των ερευνών που 

διενήργησε για φορολογικά ή τελωνειακά αδικήματα, εφόσον προκύπτουν παραβάσεις που 

επισύρουν διοικητικές κυρώσεις, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, 

ενημερώνει άμεσα τις Υπηρεσίες αυτές. Η γνωστοποίηση των παραβάσεων γίνεται με τη 

διαβίβαση στις καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών 

των αναγκαίων στοιχείων από τα οποία προκύπτει η τέλεση των διοικητικών παραβάσεων. 

Πολλές από τις αρμοδιότητες της νέας υπηρεσίας, υπάγονται ήδη σε επιμέρους 

τμήματα δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε και είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν προβλήματα 

δυσλειτουργίας στις δύο υπηρεσίες.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το Σ.Δ.Ο.Ε όσο και η Οικονομική Αστυνομία, δεν έχουν 

αρμοδιότητα έκδοσης καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων επιβολής προστίμων, αλλά 

περιορίζονται στη σύνταξη των εκθέσεων ελέγχων, στις οποίες καταγράφουν τα 

αποτελέσματα των ελέγχων τους και ακολούθως τις διαβιβάζουν υπηρεσιακά στις αρμόδιες 

Δ.Ο.Υ για την έκδοση και κοινοποίηση των καταλογιστικών πράξεων και προστίμων. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση για την ολοκλήρωση των ελεγκτικών 

διαδικασιών για τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων. 

4.2.3. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων 

και Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) 

Λόγω της αύξησης του φόρτου εργασίας των Δ.Ο.Υ. με πληθώρα από υποθέσεις 

γραφειοκρατικού χαρακτήρα, όπως έκδοση πιστοποιητικών, παραλαβή και επεξεργασία 

                                                 
198

 Βλ. το άρθρο 88 «Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του 

Π.Δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α’)» του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.» 
199

 Βλ το άρθρο 1του Π.Δ 9 /21-2-2011 
200

 Βλ το άρθρο 31 Π.Δ 9 /21-2-2011 
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δηλώσεων κ.λπ. αποδυναμώθηκαν σημαντικά τα τμήματα ελέγχου και περιορίσθηκε η 

δυνατότητα διενέργειας φορολογικών ελέγχων. Έτσι η φορολογική διοίκηση προχώρησε στη 

σύσταση και άλλων ελεγκτικών μηχανισμών, όπως τα Τ.Ε.Κ.( Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα), τα 

Π.Ε.Κ. (Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα) και το ΕΘ.Ε.Κ. (Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο), με 

την ανάληψη καθηκόντων φορολογικού ελέγχου αναφορικά κυρίως με επιχειρήσεις και 

φορολογουμένους με υψηλά εισοδήματα. Ήδη τα Τ.Ε.Κ 
201

και τα Π.Ε.Κ.
202

 έχουν καταργηθεί 

και στη θέση του ΕΘ.Ε.Κ. συστάθηκε το Δ.Ε.Κ. (Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο) 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ενώ από 10-10-2011 συστάθηκε η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων 

Επιχειρήσεων.
203

 

Με απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ. 1039/13.2.2012) έγινε ανακαθορισμός 

της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου. 

Οι αρμοδιότητες καθορίζονται με βασικό κριτήριο το ύψος των ακαθάριστων εσόδων 

ή αμοιβών, ενώ ως βάση λαμβάνεται η διαχειριστική περίοδος που έκλεισε εντός του έτους 

2009, με εξαίρεση τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.  

Στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 

ακαθάριστα έσοδα, όπως έσοδα από πωλήσεις προμήθειες κτλ. Ειδικότερα, ακαθάριστα 

έσοδα είναι αυτά που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 30 (από εμπορικές 

επιχειρήσεις), 41 (από γεωργικές επιχειρήσεις), 49 (από υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελμάτων) 

και 105 (νομικών προσώπων) του Ν.2238/1994 και περιλαμβάνονται στην ομάδα επτά του 

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) (Άρθρο 20 παρ. 9 του Ν.2753/1999). 

Ο νόμος ορίζει ως αρμόδιο όργανο για τους ελέγχους τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ο 

οποίος είναι αρμόδιος να διενεργήσει έλεγχο ή να διατάξει τη διενέργεια αυτού. Επίσης, έχει 

τη δυνατότητα να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτή και σε άλλους υπαλλήλους της 

υπηρεσίας του. Η σχετική εντολή είναι έγγραφη και ειδική, με την έννοια του καθορισμού 

του προσώπου που θα ελεγχθεί, καθώς και του αντικειμένου του ελέγχου.
204

 

Στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., εκτός της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, 

υπάγονται υποθέσεις επιτηδευματιών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές έως 7.000.000 

ευρώ, για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του 2009. 

Από τις 10-10-2011 άρχισε τη λειτουργία της μια νέα υπηρεσία, η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων 

επιχειρήσεων, προερχόμενη από τη μετονομασία της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών, στην οποία 

μεταφέρθηκε συνολικά από ολόκληρη την επικράτεια η αρμοδιότητα των επιχειρήσεων που 

χαρακτηρίσθηκαν ως μεγάλες επιχειρήσεις.
205

 Ως μεγάλες επιχειρήσεις νοούνται οι υπόχρεοι 

του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και τα φυσικά 

πρόσωπα με ακαθάριστα έσοδα άνω των 30.000.000 ευρώ ετησίως. Ειδικά για τις τραπεζικές, 

ασφαλιστικές εταιρίες και τις ανώνυμες εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών, το όριο ορίζεται σε 10.000.000 ευρώ ετησίως. Ως έτος βάσης για τον υπολογισμό 

των πιο πάνω ποσών λογίζεται η διαχειριστική περίοδος 2009, κατά την αρχική ένταξη των 

επιχειρήσεων. Για την ένταξη λαμβάνονται υπόψη τα ίδια όρια εφόσον η επιχείρηση τα 

υπερβεί για δύο συνεχόμενες χρήσεις. Οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα όρια αυτά για 
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 Βλ. άρθρο 66 του ΚΦΕ και 36 ΚΒΣ 
205

 Βλ. την παρ. 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.2DE034E9250DB0
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.21633D79E2
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=89D20020820C4A40.1D031AEA53&SearchTerms=zqDOlc6a&version=2012/01/13


88 

τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις παύουν να θεωρούνται ως Μεγάλες 

Επιχειρήσεις. 

Αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξεύρεση του 

εισοδήματος αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις, είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ 

Μεγάλων Επιχειρήσεων. Στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων 

υπάγονται και οι εμπορικές επιχειρήσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που υποχρεούνται 

να καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.2190/1920. Οι επιχειρήσεις αυτές υπάγονται 

στις Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο που αφορούν 

και το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους. Στην έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

περιλαμβάνονται μόνον οι μητρικές του άρθρου 42ε΄ του Ν.2190/1920 και όχι οι θυγατρικές 

αυτών επιχειρήσεις, οι οποίες (θυγατρικές) ελέγχονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τα Δ.Ε.Κ., 

εφόσον δεν υπερβαίνουν το όριο των 30.000.000 ευρώ. 

Τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.), είναι αρμόδια για τον οριστικό 

(τακτικό) φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές κατά τη 

διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του 2009 από 7.000.000 έως 30.000.000 ευρώ.  

Ειδικά τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.), ορίζεται ότι μπορούν να διενεργούν τόσο 

προληπτικό όσο και προσωρινό φορολογικό έλεγχο σε κάθε υπόθεση που υπάγεται στην 

αρμοδιότητά τους, για τη διενέργεια του τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου (καθ’ 

ύλην αρμοδιότητα), παράλληλα και ανεξάρτητα από τις Δ.Ο.Υ. Το δικαίωμα αυτό διατηρούν 

ακόμη και για υποθέσεις που αφορούν χρήσεις για τις οποίες δεν έχουν την αρμοδιότητα 

διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου. 

4.2.4. Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου και επανελέγχου 

Τα ειδικά συνεργεία ελέγχου συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 

αποτελούνται από εφοριακούς υπαλλήλους και η αποστολή τους συνίσταται στη διενέργεια 

προληπτικών ελέγχων, τακτικών ελέγχων ή επανελέγχων.
206

 Τα ειδικά συνεργεία ελέγχου 

τείνουν πλέον να αποτελέσουν μόνιμο ελεγκτικό μηχανισμό αφού με αποφάσεις του 

Υπουργού των Οικονομικών συγκροτήθηκε την τελευταία δεκαετία πλήθος ειδικών 

συνεργείων με σκοπό τον οριστικό έλεγχο συγκεκριμένων φορολογικών υποθέσεων που 

σχετίζονται με διάπραξη εκτεταμένης φοροδιαφυγής και σοβαρότατων οικονομικών 

εγκλημάτων.
207

 

Πρόσφατα, με απόφαση του Υπουργού οικονομικών, συγκροτήθηκαν 32 ειδικά 

συνεργεία σε ολόκληρη την επικράτεια με σκοπό τη διενέργεια οριστικού φορολογικού 

ελέγχου όλων των ανέλεγκτων χρήσεων σε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία 

επιλέχθηκαν από την 4η Ομάδα του Έργου «Πρόγραμμα υλοποίησης σχεδίου κατά της 

Φοροδιαφυγής 2010-2011», με χρήση της εφαρμογής του συστήματος Elenxis και τα οποία 

δεν δήλωσαν ως όφειλαν εισόδημα από εμπορικού χαρακτήρα αγοραπωλησίες ακινήτων.
208
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 Βλ. άρθρο 39 ν. 1914/1990. 
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 Σύσταση ειδικών συνεργείων ελέγχου για τον έλεγχο του σκανδάλου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, και 

ομίλου επιχειρήσεων με αγοραπωλησίες ακινήτων και εμπόριο ειδών κινητής τηλεφωνίας. Σύσταση ειδικών 

συνεργείων για έλεγχο αθλητικών σωματείων για φοροδιαφυγή με τη χρήση εικονικών τιμολογίων, εξαγωγικών 

επιχειρήσεων με ενδύματα, μελάνες εκτυπωτών κ.λπ. για παράνομες επιστροφές ΦΠΑ λόγω εικονικών 

εξαγωγών  
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 Βλ. ΑΥΟ Δ.ΕΛ.1059085 ΕΞ 2011/14.4.2011, 
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Η αρμοδιότητα των ειδικών συνεργείων ελέγχου περιορίζεται στην διενέργεια του 

ελέγχου και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων ελέγχου τις οποίες υποχρεούνται να 

διαβιβάσουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την έκδοση και κοινοποίηση των καταλογιστικών 

πράξεων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή σε σχέδιο 

νόμου για τον προσδιορισμό του εισοδήματος και του φόρου για κάθε φορολογούμενο βάση 

του τρόπου ζωής του και της περιουσίας του, ορίζεται περαιτέρω, ότι διευρύνονται οι 

αρμοδιότητες των ειδικών συνεργείων ελέγχου και επανελέγχου ως προς «την έκδοση των 

καταλογιστικών πράξεων, τη διοικητική επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και την είσπραξη 

των εσόδων».
209

  

Επίσης, αυστηρότερα μέτρα ενάντια στη φοροδιαφυγή περιλαμβάνονται στην 

πρόταση νόμου που έχει καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή. Στο νομοσχέδιο 

προβλέπεται η σύσταση ειδικών συνεργείων ελέγχου που συγκροτούνται σε κάθε περιφέρεια 

και περιλαμβάνουν δύο υπαλλήλους ΔΟΥ, επικουρούμενους από έναν λογιστή-φοροτεχνικό. 

Αντικείμενο του ελέγχου των ειδικών συνεργείων θα είναι τα χρηματικά ποσά που 

μεταφέρθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων στο εξωτερικό, καθώς και 

το «πόθεν έσχες» των προσώπων αυτών, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του 

ελέγχου μέχρι και στα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν το οικονομικό έτος 2001. 

4.2.5. Οικονομική Επιθεώρηση 

Η Οικονομική Επιθεώρηση είναι ο παλαιότερος ελεγκτικός θεσμός στο χώρο της Δημόσιας 

διοίκησης και με τη σημερινή της μορφή διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του 

ν.2343/1995. Μεταξύ των ελέγχων που διεξάγονται από τις υπηρεσίες της Οικονομικής 

επιθεώρησης είναι και η διενέργεια επανελέγχων υποθέσεων που έχουν ελεγχθεί από τις 

υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο επανέλεγχος όμοιων υποθέσεων μετά 

την υποβολή σχετικού αιτήματος ενδιαφερομένων, με σκοπό τη διασφάλιση συμφερόντων 

του Δημοσίου.
210

 Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους έχουν δικαιώματα και 

καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων, έχουν πρόσβαση σε κάθε στοιχείο και πληροφορία που 

είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου τους και δεν υπόκεινται στους περιορισμούς 

περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και επιχειρηματικού απορρήτου. 

Από την έκθεση πεπραγμένων έτους 2011 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής 

Επιθεώρησης, προκύπτει ότι συγκροτήθηκαν αρκετά ειδικά συνεργεία ελέγχου και 

επανελέγχου υποθέσεων για φοροδιαφυγή με τη χρήση εικονικών τιμολογίων, καθώς και 

παράνομων επιστροφών Φ.Π.Α, καταλογίσθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε βάρος 

επιχειρήσεων που διέπραξαν αξιόποινη φοροδιαφυγή, καθώς και σε βάρος εμπλεκόμενων 

υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών. Αξίζει να σημειωθεί η διενέργεια φορολογικών 

ελέγχων από ειδικά συνεργεία ελέγχου του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την εποπτεία 

της Οικονομικής Επιθεώρησης, σε επιχειρήσεις οι οποίες εμπλέκονταν στο κύκλωμα 

παράνομων επιστροφών Φ.Π.Α. με εικονικά τιμολόγια, περιόδου 1998 – 2001, ότι έχουν 

ελεγχθεί πλέον των 232 επιχειρήσεων, μέχρι σήμερα και έχουν συνταχθεί πλέον των 1.065 

εκθέσεων ελέγχου διαφόρων φορολογικών αντικειμένων. Για την ίδια αυτή υπόθεση, στα 

πλαίσια των διαταχθέντων και διενεργηθέντων τακτικών φορολογικών ελέγχων 

καταλογίσθηκαν: α) σε φυσικά πρόσωπα: 2.483.949.690,09 ευρώ, ως ληξιπρόθεσμες οφειλές. 
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β) σε Νομικά Πρόσωπα, κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 707.817.902,91 ευρώ, ως 

ληξιπρόθεσμες οφειλές.
211

 

4.2.6 Ξέπλυμα χρήματος και εικονικές συναλλαγές 

Ο κύριος φορέας υλοποίησης της αντεγκληματικής πολιτικής της χώρας μας στον τομέα 

αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και ειδικότερα αυτόν της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), είναι η 

προβλεπόμενη από το άρθρο 7 του Ν.2331/1995 Επιτροπή. Με νεότερες διατάξεις οι 

εγκληματικές δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν τα καλούμενα βασικά εγκλήματα 

(διάφορα εγκλήματα του Ποινικού Κώδικα και άλλων ειδικών νόμων), διευρύνθηκαν και σε 

αυτές περιλαμβάνεται πλέον και κάθε αξιόποινη πράξη που τιμωρείται με ποινή στερητική 

της ελευθερίας, της οποίας το ελάχιστο όριο είναι άνω των έξι μηνών και από την τέλεσή της 

προέκυψε περιουσία τουλάχιστον 15.000 €.  

Οι Δ.Ο.Υ και τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ-ΔΕΚ)
212

 υποχρεούνται, σε υποθέσεις που 

αφορούν αδικήματα φοροδιαφυγής του Ν. 2523/97, όπως ισχύει, τα οποία θεωρούνται 

κακουργήματα και τιμωρούνται με ποινή κάθειρξης όπως η έκδοση ή αποδοχή εικονικών 

φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, για 

υποθέσεις για τις οποίες τα σχετικά εγκλήματα τελούνται από τις 13-12-2005 και εφεξής να 

διαβιβάζουν στη Δ/νση Ελέγχου σχετικές αναφορές με τις διαπιστώσεις και τα πορίσματά 

τους, προκειμένου περαιτέρω να ενημερώνεται από τη Δ/νση αυτή η Εθνική Αρχή 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
213

  

Περαιτέρω, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε με το ν. 

3691/2008, στα βασικά αδικήματα εντάχθηκε μεταξύ άλλων και το αδίκημα φοροδιαφυγής 

για έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο 

σύνολό της ή για μέρος αυτής, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών 

στοιχείων υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.
214

 Οι Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ. και 

Δ.Ε.Κ.) υποχρεούνται, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις να διαβιβάζουν στη Γενική Διεύθυνση 

Φορολογικών Ελέγχων - Διεύθυνση Ελέγχου - Τμήμα Ε΄ σχετικές αναφορές με τις 

διαπιστώσεις και τα πορίσματά τους, για υποθέσεις για τις οποίες με βάση τα υφιστάμενα 

δεδομένα τα σχετικά εγκλήματα τελούνται στις 5-8-2008 και εφεξής με τη διαφορά ότι για τις 

υποθέσεις δεν θα διαβιβάζονται πλέον αναφορές για περιπτώσεις υποθέσεων αδικημάτων 

φοροδιαφυγής για τις οποίες επέρχεται συνολικός διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός ή 

με άλλο τρόπο ολική διοικητική περαίωση της διαφοράς, αλλά ούτε και για υποθέσεις, για τις 

οποίες με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα τα σχετικά εγκλήματα τελέστηκαν από της 

δημοσίευσης του Ν. 3424/2005, δηλαδή από τις 13/12/2005, έως και τις 4/8/2008. 

Τέλος, με τις διατάξεις του Ν. 3842/2010 τροποποιήθηκε ο Ν. 3691/2008 και 

ορίζονται πλέον ρητά ως «βασικά αδικήματα» και τα αδικήματα της φοροδιαφυγής που 

προβλέπονται στα άρθρα 17, 18 και 19 του Ν. 2523/1997, όπως ισχύουν, δηλαδή, πέραν των 
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περιπτώσεων εικονικών φορολογικών στοιχείων, και όλες οι λοιπές περιπτώσεις έκδοσης ή 

αποδοχής εικονικών τέτοιων στοιχείων και έκδοσης πλαστών και νοθευμένων φορολογικών 

στοιχείων, ανεξαρτήτως της αξίας αυτών, εφόσον τα σχετικά αδικήματα τελέστηκαν από τις 

23-4-2010 και μετά. Έτσι θα πρέπει πλέον να αποστέλλονται από τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά 

Κέντρα στην Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του άρθρου 7 του Ν. 3691, μέσω της 

Δ/νσης φορολογικών ελέγχων αναφορές και για τις ως άνω νέες περιπτώσεις ποινικών 

αδικημάτων.
215

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από την 

Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του άρθρου 7 του Ν. 3691, συμπεριλαμβάνονται στις 

ετήσιες εκθέσεις που δημοσιοποιήθηκαν για τα έτη 2009 και 2010. Χαρακτηριστική είναι η 

περίπτωση που περιγράφεται στα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης 2010 για την 

πραγματοποίηση εικονικών τριγωνικών συναλλαγών με τη χρήση θυγατρικών και 

δορυφορικών εταιριών με στόχο τη διασφάλιση ρευστότητας μέσω τραπεζικών δανείων και 

εξαγωγή των ρευστών διαθεσίμων σε υπεράκτιες εταιρίες μέσω εικονικών αυξήσεων 

μετοχικού κεφαλαίου. Στην έκθεση για τα αποτελέσματα του 2009 καταγράφεται 

περιπτωσιολογία οικονομικών εγκλημάτων όπως Τριγωνικές Συναλλαγές μέσω εικονικών 

τιμολογίων με αιτιολόγηση των κινήσεων που δε συνάδουν με τις επαγγελματικές 

δραστηριότητες και με παραστατικά αμφιβόλου γνησιότητας.
216

 

Στο πλαίσιο της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες, αναφορικά με τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της 

Τράπεζας της Ελλάδος η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών και Θεμάτων (Ε.Τ.Π.Θ.), 

εξέδωσε οδηγία για την ενδεικτική τυπολογία ασυνηθών ή ύποπτων συναλλαγών κατά την 

έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008. Γίνεται αναφορά για 

δραστηριότητες που ενδεχομένως υποδηλώνουν ξέπλυμα χρήματος, κατόπιν παροχής 

ανεπαρκών ή ύποπτων πληροφοριών και στοιχείων για την πιστοποίηση της ταυτότητας του 

πελάτη, μεταφοράς κεφαλαίων, δραστηριοτήτων ασύμβατες με την επιχειρηματική/ 

επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη και το εν γένει συναλλακτικό/οικονομικό του 

προφίλ, συναλλαγές σε μετρητά, άλλες ύποπτες δραστηριότητες ή κινήσεις του πελάτη, 

χρήση θυρίδων, δάνεια, ξέπλυμα χρήματος μέσω του Διεθνούς Εμπορίου, μέσω της 

αγοραπωλησίας ακινήτων, μέσω των νέων μεθόδων πληρωμής, μέσω χρησιμοποίησης 

νομικών προσώπων, για ύποπτες συναλλαγές/δραστηριότητες που ενδεχομένως συνδέονται ή 

σχετίζονται με φοροδιαφυγή κ.λπ.
217
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 Βλ. την παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 3842/2010 με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του Ν. 3691/2008 

και την παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν. 3842/2010 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 19 του 

Ν. 2523/1997 και την Πολ. 1127/31-8-2010 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3691/2008  
216

 Βλ. ετήσιες εκθέσεις 2009 και 2009 της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του άρθρου 7 του Ν. 3691που 

αναρτήθηκαν στη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής του άρθρου 7 ( www.hellenic-fiu.gr ). 
217

 http://www.taxheaven.gr , ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009 «Ενδεικτική τυπολογία ασυνηθών ή ύποπτων συναλλαγών 

κατά την έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008» Επιτροπή Τραπεζικών και πιστωτικών 

θεμάτων. Σχετ. η ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012 Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και 

Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 και 285/6/9.7.2009 Πράξη Διοικητή αριθ. 2652/ 29.2.2012  

javascript:newWindow('http://www.e-forologia.gr/lawbank/paragraph.aspx?doc=13934&block=1&article=77&paragraph=1')
javascript:newWindow('http://www.e-forologia.gr/lawbank/article.aspx?doc=10391&block=1&article=3&version=2010/04/23')
javascript:newWindow('http://www.e-forologia.gr/lawbank/paragraph.aspx?doc=13934&block=1&article=76&paragraph=2')
javascript:newWindow('http://www.e-forologia.gr/lawbank/paragraph.aspx?doc=6441&block=1&article=19&paragraph=5&version=2010/09/30')
javascript:newWindow('http://www.e-forologia.gr/lawbank/paragraph.aspx?doc=6441&block=1&article=19&paragraph=5&version=2010/09/30')
http://www.hellenic-fiu.gr/
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4.2.7. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία 

Για πρώτη φορά διευρύνονται οι φορείς που ασκούν φορολογικό έλεγχο, πέρα από τις 

ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και σε νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά 

γραφεία, που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε Α.Ε. και ΕΠΕ. Παράλληλα με τον 

έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, οφείλουν να διενεργούν και έλεγχο ως προς την 

εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. 

Το «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» ελέγχου είναι μία νέα υποχρεωτική 

διαδικασία φορολογικού ελέγχου η οποία εκτελείται από τους Ορκωτούς ελεγκτές, λογιστές 

σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) και τη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Γ.Π.Σ., ανεξάρτητα από τους ελέγχους της 

φορολογικής διοίκησης.
218

 

Αφορά τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται 

υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία και εκδίδεται μετά από 

φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι 

εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 και εφαρμόζεται για τους 

ισολογισμούς που κλείνουν από τις 30.6.2011. 

Το «Πιστοποιητικό φορολογικού ελέγχου» εκδίδεται μετά από έλεγχο, ως προς την 

ορθή εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων επί συγκεκριμένων φορολογικών αντικειμένων 

(εισόδημα, ΦΠΑ, ΚΒΣ, χαρτόσημο, φορολογία ακινήτων, transfer pricing κ.λπ.) και 

περιλαμβάνει δύο τμήματα, «την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης» και το «προσάρτημα 

των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων». 

Η «έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης» συντάσσεται μετά την πραγματοποίηση, από 

τον ορκωτό ελεγκτή, φορολογικού ελέγχου βάσει «προγράμματος ελέγχου» το οποίο 

εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την E.Λ.T.E. και αναβαθμίζεται 

κάθε χρόνο και υποβάλλεται στην ελεγχόμενη εταιρία μετά την υποβολή της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματός της και το αργότερο εντός δέκα ημερών από την υποβολή της. 

Περαιτέρω θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ελεγκτές στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου 

Οικονομικών εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του 

ισολογισμού της επιχείρησης από τη γενική συνέλευση των μετόχων. 

Το «προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων» το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης, περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία για την εταιρία 

καθώς επίσης ανάλυση των ευρημάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο της φορολογικής 

συμμόρφωσης. Επίσης, στο προσάρτημα θα βεβαιώνεται ότι τα δεδομένα του φορολογικού 

ελέγχου τέθηκαν εγγράφως υπόψη της επιχείρησης και αυτή διατύπωσε εγγράφως τις 

σχετικές παρατηρήσεις της. Σύμφωνα με το «Πρόγραμμα Ελέγχου», ο φορολογικός έλεγχος 

διενεργείται στα εξής αντικείμενα και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: Φορολογία 

Εισοδήματος, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), 

Έλεγχος φορολογίας ακινήτων Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), Δήλωση Στοιχείων 

Ακινήτων (Ε9), Φόρος υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν. 2065/1992), Τέλος 

χαρτοσήμου, Υποχρεώσεις παρακρατούμενων φόρων, Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων, 

Ενδοομιλικές Συναλλαγές, Κ. E-Commerce. 
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 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως ίσχυε αρχικά η οποία στη 

συνέχεια αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010, αντικαταστάθηκε εκ νέου με την 

παρ. 10.β. του άρθρου 21 του Ν.3943/2011, προστέθηκε το τελευταίο εδάφιο με την παρ. 15 του άρθρου 4 του 

Ν. 4038/2012. 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/162
http://www.taxheaven.gr/pagesdata/12518/pol1159_2011_par_3_3.doc
http://www.taxheaven.gr/pagesdata/12518/pol1159_2011_par_3_3.doc
http://www.taxheaven.gr/pagesdata/12518/pol1159_2011_par_3_4.doc
http://www.taxheaven.gr/pagesdata/12518/pol1159_2011_par_3_5.doc
http://www.taxheaven.gr/pagesdata/12518/pol1159_2011_par_3_6.doc
http://www.taxheaven.gr/pagesdata/12518/pol1159_2011_par_3_6.doc
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/19
http://www.taxheaven.gr/pagesdata/12518/pol1159_2011_par_3_7.doc
http://www.taxheaven.gr/pagesdata/12518/pol1159_2011_par_3_7.doc
http://www.taxheaven.gr/pagesdata/12518/pol1159_2011_par_3_8.doc
http://www.taxheaven.gr/pagesdata/12518/pol1159_2011_par_3_8.doc
http://www.taxheaven.gr/pagesdata/12518/pol1159_2011_par_3_10.doc
http://www.taxheaven.gr/pagesdata/12518/pol1159_2011_par_3_10.doc
http://www.taxheaven.gr/pagesdata/12518/pol1159_2011_par_3_11.doc
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=A719340E627C0CA8.2983C9621C60
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=F885769A9CF1960.2FC298C3332BA8
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=91408B92504CB228.28C570400BEC
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=91408B92504CB228.28C570400BEC
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Μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω ελέγχων οι νόμιμοι ελεγκτές και τα 

ελεγκτικά γραφεία εκδίδουν την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης. Οι εκθέσεις 

φορολογικής συμμόρφωσης διακρίνονται στους εξής τύπους: 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη: Εφόσον δεν προκύψουν 

παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και εντός των επόμενων δεκαοχτώ μηνών από την 

έκδοση της έκθεσης δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές παραβάσεις από τους 

δειγματοληπτικούς ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρείται περαιωμένος ο 

έλεγχος της συγκεκριμένης εταιρικής χρήσης και δεν διενεργείται περαιτέρω έλεγχος. 

Εξαιρετικά, στην περίπτωση μελλοντικών ενδείξεων για σημαντικές παραβάσεις, όπως 

άσκηση δίωξης κατά μελών Δ.Σ. για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες, λήψη ή έκδοση πλαστών ή/και εικονικών στοιχείων, συναλλαγών με 

ανύπαρκτες φορολογικά εταιρίες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί transfer pricing δίδεται 

στις ελεγκτικές αρχές η δυνατότητα περαιτέρω ελέγχου ο οποίος δύνανται να γίνει μέχρι την 

ημερομηνία παραγραφής της χρήσης. 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης: Όταν προκύψουν 

θέματα για τα οποία αμφισβητείται η φορολογική τους μεταχείριση, αυτά επισημαίνονται ως 

θέματα έμφασης και εκδίδεται από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου για τα 

θέματα αυτά. O έλεγχος αυτός πρέπει, επίσης, να ολοκληρωθεί εντός δεκαοχτώ μηνών από 

την έκδοση της έκθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η περαίωση της χρήσης θα ισχύει μετά τη 

βεβαίωση των τυχόν φόρων που θα προκύψουν από τον ανωτέρω έλεγχο. 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με επιφύλαξη: Όταν από τον έλεγχο 

εντοπιστούν ουσιώδεις παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, τότε εκδίδεται εντολή 

ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Εάν υπάρχουν 

διαφορές που θα ήταν δυνατόν να καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές με τον έλεγχο 

μόνο ειδικών αντικειμένων, εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική αρχή εντολή ελέγχου για 

τα αντικείμενα αυτά. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του 

Υπουργείου Οικονομικών δύναται να ζητήσει από τον ορκωτό ελεγκτή κάθε έγγραφο που 

κρίνεται απαραίτητο για την σύνταξη της έκθεσης ελέγχου. 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα ή αδυναμία 

έκφρασης συμπεράσματος: Όταν από τον έλεγχο προκύπτει αδυναμία έκφρασης 

συμπεράσματος, δηλαδή όταν ο ελεγκτής αδυνατεί να συγκεντρώσει επαρκείς πληροφορίες 

πάνω στις οποίες να βασίσει τη γνώμη του ή αρνητικό συμπέρασμα, δηλαδή όταν ελεγκτής 

διαπιστώσει ουσιώδεις φορολογικές παραβάσεις μεγάλης έκτασης, εκδίδεται εντολή ελέγχου 

από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. 

Δειγματοληπτικός έλεγχος από τη φορολογική αρχή: Από τις εταιρίες που 

ελέγχονται από Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία για τη φορολογική τους 

συμμόρφωση, επιλέγεται δείγμα τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο, με κριτήρια που 

ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 

3842/2010. 

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε 

πρόσθετο αριθμό εταιριών, βάσει ειδικών κριτηρίων, όπως η λήψη ή έκδοση πλαστών - 

εικονικών φορολογικών στοιχείων, συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρίες κ.λπ.
219

                                                 
219

 Βλ. ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (Όπως τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ.1011/10.1.2012, ΠΟΛ.1086/30.3.2012, 

ΠΟΛ.1155/5.7.2012 και ΠΟΛ.1168/31.7.2012) 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/80
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/13353
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/13747
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/14268
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/14341
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Το ισχύον φορολογικό σύστημα είναι κατά κοινή ομολογία άδικο, αφού η παραοικονομία, η 

φοροδιαφυγή και η φοροκλοπή, οι προκλητικές και οικονομικά αναποτελεσματικές 

φοροαπαλλαγές, η μεγάλη ανισότητα στην κατανομή του φορολογικού βάρους, η άνιση 

σχέση άμεσων/έμμεσων φόρων, κυριαρχούν στην οικονομική ζωή της χώρας και συνεχώς 

επιτείνονται. 

Έτσι λοιπόν, το φορολογικό σύστημα της χώρας χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση, 

ώστε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο δημοσιονομικής και αναδιανεμητικής πολιτικής και 

να ενισχυθεί ο αναπτυξιακός και κοινωνικός ρόλος του. Η σημερινή δομή του έχει 

καταστήσει τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους βασικά φορολογικά υποζύγια, 

υπονομεύοντας την κοινωνική συνοχή. 

Μετά από διεξοδική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια 

σχετικά με την φοροδιαφυγή, και πιο συγκεκριμένα με την φοροδιαφυγή μέσω της χρήσης 

πλαστών και εικονικών στοιχείων, προτείνονται ορισμένες λύσεις, η υιοθέτηση των οποίων 

αποτελεί αναγκαιότητα για την εξυγίανση της κατάστασης. Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν 

την φοροδιαφυγή, ως γενικό φαινόμενο με όλες της τις εκφάνσεις, και ειδικότερα την 

φοροδιαφυγή που συντελείται με την χρήση νοθευμένων φορολογικών στοιχειών: 

 Η αύξηση των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ με έμφαση στην άμεση 

φορολογία μέσω της διεύρυνσης της φορολογητέας βάσης και κυρίως μέσω της 

πάταξης της φοροδιαφυγής. 

 Ανάπτυξη αξιοπιστίας, φερεγγυότητας, διαφάνειας, στο πολιτικό σύστημα και 

εμπιστοσύνη στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. 

 Περιορισμός της σπατάλης, της αδιαφανούς διαχείρισης, της ευνοϊκής μεταχείρισης 

κοινωνικών ομάδων. 

 Ανάπτυξη της φορολογικής συνείδησης και διαφημιστική καμπάνια για τις δυσμενείς 

συνέπειες της φοροδιαφυγής στην οικονομία, στους φορολογούμενους, τις ποινές που 

υπάρχουν κ.λπ. 

 Διαμόρφωση ισόρροπης σχέσης μεταξύ φορολογικής επιβάρυνσης και φοροδοτικής 

ικανότητας. 

 Άμεση σύνδεση των εκπτώσεων από το φορολογητέο εισόδημα και των 

φοροαπαλλαγών σε σχέση με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. 

 Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των όλων των εισοδημάτων  

 Υποχρεωτική χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών και φορολογικών μηχανισμών 

σήμανσης των συναλλαγών με σύνδεση για άμεση ενημέρωση στο χρόνο που 

συντελείται η συναλλαγή με ηλεκτρονικά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Ηλεκτρονική τήρηση όλων των βιβλίων που καταχωρούνται οι πρωτογενείς εγγραφές 

σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών με βάση τον Α.Φ.Μ. 

του επιτηδευματία. 

 Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών μέσω των τραπεζών με τη χρήση ηλεκτρονικών 

καρτών και κατάργηση της χρήσης μετρητών. 

 Αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στα πλαίσια των πραγματικών αξιών 

όπως αυτές διαμορφώνονται στην αγορά. 
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 Κατάργηση της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για αγορά πρώτης κατοικίας. 

 Υπαγωγή όλων των συναλλαγών στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α. με την 

εφαρμογή ενιαίων χαμηλών συντελεστών και μειωμένων συντελεστών αποκλειστικά 

σε είδη πρώτης ανάγκης. 

 Φορολογικός έλεγχος όλων των μεγάλων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων που είναι 

εκδότες εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων και λήπτες εικονικών, των 

επιχειρήσεων που δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. και εισοδήματος, άμεσα με τη 

διαπίστωση της παράβασης μέσα από ηλεκτρονικά συστήματα συνεχούς 

παρακολούθησης των φορολογικών υποχρεώσεων. 

 Έμφαση στον προληπτικό φορολογικό έλεγχο, γενίκευση της πληροφορικής. 

 Οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου να παρακολουθούνται σε 

ιδιαίτερους λογαριασμούς και να μην λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του 

φορολογικού αποτελέσματος. 

 Πλήρης έλεγχος των συναλλαγών των off shore εταιριών. 

 Κατάργηση των φορολογικών αποφάσεων «περαιώσεων» που δημιουργούν καθεστώς 

φορολογικής ασυλίας και αποδυναμώνουν τη φορολογική συνείδηση. 

 «Χτύπημα» του παραεμπορίου μέσω των διαρκών προληπτικών ελέγχων. 

 Δημιουργία τμήματος είσπραξης φορολογικών εσόδων με πλήρη νομική υποστήριξη 

για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την έγκαιρη είσπραξη των 

επιβαλλόμενων φόρων. 

 Υποχρεωτική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά. 

 Κατάργηση της βιομηχανίας παραγωγής φορολογικών νόμων και ερμηνευτικών 

εγκυκλίων και διαταγών που συντελούν στην ασάφεια, την πολυπλοκότητα και την 

αναζήτηση « ειδικών» για την ορθή ερμηνεία. 

 Να αποφεύγονται οι αιφνιδιαστικές αλλαγές που μεταβάλλουν τη συμπεριφορά 

ατόμων και επιχειρήσεων και να ενισχύεται το αίσθημα κάθε πολίτη ότι καταβάλει 

δίκαια το φόρο. 

 Συλλογή των στοιχείων που αφορούν τις φορολογικές δηλώσεις των μισθωτών και 

συνταξιούχων, από το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών (από εργοδότες, τράπεζες, 

ταμεία κλπ). Την αποστολή στον φορολογούμενο προεκτυπωμένης δήλωσης μαζί με 

την σχετική εκκαθάριση. Ο φορολογούμενος είτε θα αποδέχεται την δήλωση, είτε θα 

απευθύνεται στην εφορία για διόρθωση πιθανού λάθους ή συμπλήρωση στοιχείων. 

 Σύσταση ηλεκτρονικής εφορίας χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του πολίτη 

στις εφορίες, παρά μόνο για ειδικούς ή έκτακτους λόγους.  

 Διασφάλιση αξιοκρατικών διαδικασιών στελέχωσης των φορολογικών υπηρεσιών και 

ανέλιξης του προσωπικού βάσει αυστηρών αντικειμενικών κριτηρίων (χρόνια 

προϋπηρεσίας, ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης, γραπτές εξετάσεις) χωρίς τη 

δυνατότητα παρέμβασης της πολιτικής ηγεσίας. Η αποκομματικοποίηση της 

διαδικασίας εξέλιξης του προσωπικού αποτελεί βασική προϋπόθεση ενός αδιάφθορου 

συστήματος δημόσιας διοίκησης. 

 Ενιαία στο μέγιστο βαθμό φορολογική αντιμετώπιση όλων των εισοδημάτων. Το 

σημερινό σύστημα με την επιβολή διαφορετικών φορολογικών συντελεστών σε Α.Ε., 

Ο.Ε. και Ε.Ε., φυσικά πρόσωπα και τους ειδικούς τρόπους φορολόγησης (π.χ. τεχνικές 

εταιρίες) οδηγεί σε εκτεταμένες «μεταφορές» εισοδημάτων. 
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 Δυνατότητα των φορολογουμένων να επαληθεύουν ηλεκτρονικά την ορθότητα των 

ΑΦΜ αυτών με τους οποίους συναλλάσσονται (η δυνατότητα επαλήθευσης υπάρχει 

σήμερα, αλλά δεν παρέχεται στους φορολογούμενους). 

 Οι φορολογικοί έλεγχοι δεν πρέπει να αρκούνται στην αποκάλυψη φαινομένων 

φοροδιαφυγής. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός συστηματικής μεταφοράς 

εμπειριών από τους ελέγχους (π.χ. τρόποι φοροδιαφυγής κ.λπ.) σε όλο τον ελεγκτικό 

μηχανισμό και σε αυτούς που είναι αρμόδιοι για τον σχεδιασμό μέτρων αντιμετώπισής 

της. 

 Ο περιορισμός του κόστους συμμόρφωσης. Το κόστος συμμόρφωσης προς τις 

φορολογικές διατάξεις εκτός από την φορολογική επιβάρυνση καθεαυτή επηρεάζει 

σημαντικά την απόδοση της επιχείρησης. Σύμφωνα δε και με την European Tax 

Survey (Έρευνα για την φορολογία στην Ευρώπη), οι ΜΜΕ δαπανούν ένα επιπλέον 

31% των καταβληθέντων φόρων για φορολογική συμμόρφωση, ενώ για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό είναι μόλις 2%. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα το κόστος 

συμμόρφωσης είναι τουλάχιστον κατά 15 μονάδες υψηλότερο (περίπου 47%). 

 Κατάργηση του ΚΒΣ και ενσωμάτωση των βασικών διατάξεων στη φορολογία 

εισοδήματος. Υπήρξε νομοθετική υποχρέωση της προηγούμενης κυβέρνησης για 

κατάργηση του ΚΒΣ έως 31/12/2011. Δυστυχώς η αντίδραση της κρατικής 

γραφειοκρατίας εμπόδισε μια τέτοια εξέλιξη με κατάθεση σχετικής τροπολογίας. 

 Πλήρης λειτουργία του Περιουσιολογίου. Εξορθολογισμός του Ελάχιστου Κόστους 

Κατασκευής (ΕΚΚ). Δημιουργεί μεγάλες στρεβλώσεις και συνιστά μεγάλο κίνητρο 

για φοροαποφυγή. 

 Δημιουργία μηχανισμού που θα επιβάλει στις επιχειρήσεις τον διαχωρισμό των 

εισπραχθέντων ποσών του ΦΠΑ από τα υπόλοιπα έσοδα των επιχειρήσεων 

(sequestration) και άμεση απόδοσή του στο κράτος. 

Ολοκληρώνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε πως η ελληνική κοινωνία χρειάζεται ένα 

νέο φορολογικό ήθος, μία νέα κουλτούρα συμμόρφωσης στους φορολογικούς νόμους. Ένα 

καλό σημείο εκκίνησης είναι η αποτελεσματική δίωξη της φοροδιαφυγής και η κατάργηση 

των διαφόρων απαλλαγών που την ενθαρρύνουν. Η διαφθορά στο δημόσιο τομέα πρέπει να 

καταπολεμηθεί, περιορίζοντας την πολυνομία και ελαχιστοποιώντας τις συναλλαγές μεταξύ 

του ιδιωτικού τομέα και των δημόσιων οργανισμών σε ότι αφορά την είσπραξη φόρων και 

άλλους τομείς που σχετίζονται με την επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
220

 

Αποτελέσματα ελέγχων για το 2001 (Ετήσιο Δελτίο ελέγχου ΣΔΟΕ) 

1. Επιχείρηση στην Αττική με αντικείμενο εργασιών διαφημιστικές εργασίες, εξέδωσε και 

διακίνησε σε 1.290 περιπτώσεις, πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία που αφορούσαν 

τις χρήσεις 1990–1997, αξίας περίπου 3.900.000.000 Δρχ. 

2. Επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο εργασιών βιοτεχνία ετοίμων ενδυμάτων –

βαφείο εξέδωσε και διακίνησε σε 228 περιπτώσεις εικονικά φορολογικά στοιχεία που 

αφορούσαν τις χρήσεις 1998–2000, αξίας περίπου 2.940.000.000 Δρχ. 

3. Κύκλωμα φυσικών προσώπων, με τις ιδιότητες, του αγρότη, του επιτηδευματία, του 

αυτοκινητιστή, του εργολάβου χωματουργικών εργασιών, εκμεταλλευόμενο τη δεινή 

οικονομική ή ψυχική κατάσταση ατόμων κυρίως περιθωριακών (ναρκομανών, πρώην 

φυλακισμένων), δημιουργούσε “έστηνε”, εικονικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της 

χώρας, (Κεντρική, Βόρεια Ελλάδα) και διέθετε έναντι αμοιβής (ποσοστό 18% επί της αξίας) 

εικονικά φορολογικά στοιχεία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Μόνο το έτος 2000 διέθεσε (πώλησε) 

σε 259 περιπτώσεις εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας περίπου 2.000.000.000 Δρχ.  

4. Επιχείρηση στην Αττική με αντικείμενο εργασιών εισαγωγές – εξαγωγές εξέδωσε και 

διακίνησε σε 66 περιπτώσεις πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία στη χρήση 2000, 

αξίας περίπου 1.590.000.000 Δρχ. 

5. Επιχείρηση εμπορίας αγροτικών προϊόντων με έδρα τη Θεσσαλονίκη εξέδωσε και 

διακίνησε σε 59 περιπτώσεις εικονικά φορολογικά στοιχεία που αφορούσαν τις χρήσεις 

1999–2000, αξίας περίπου 1.540.000.000 Δρχ. 

6. Επιχείρηση εμπορίας μετάλλων στην Αττική έλαβε και καταχώρησε στα φορολογικά της 

βιβλία πλαστά και εικονικά στοιχεία σε 312 περιπτώσεις που αφορούσαν τις χρήσεις 1997–

2000, αξίας περίπου 1.285.000.000 Δρχ. 

Ως μέθοδος φοροδιαφυγής που στηρίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις παράνομες ή και 

νομιμοφανείς ενδεικτικά αναφέρεται και η αίτηση επιστροφής φόρων με πλαστά και εικονικά 

φορολογικά στοιχεία κ.λπ.  

7. Στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, εντοπίστηκε πρατηριούχος, ο οποίος διακινούσε 

μεγάλες ποσότητες λαθραίου πετρελαίου σαν πετρέλαιο θέρμανσης, αγνώστου προέλευσης, 

αλλά κυρίως, σύμφωνα με το Γ.Χ.Κ., έξω από τις προδιαγραφές του νόμιμου που διατίθεται 

στην αγορά. Για να νομιμοποιήσει τις πωλήσεις του, εξέδιδε και εικονικά στοιχεία, με 

παραλήπτες ιδιώτες που δεν είχαν καμιά γνώση και συμμετοχή στην παρανομία. Οι 

ποσότητες κατέληγαν σε άλλα πρατήρια της περιοχής και μέσω αυτών στην κατανάλωση. 

Διακίνησε συνολικά 478.780 λίτρα πετρελαίου.  

8. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης εντοπίσθηκε εταιρία η οποία είχε άδεια φορολογικής 

αποθήκης και σε συνεργασία με άλλες τρεις εταιρίες – φορολογικές αποθήκες, (μια στη 

Θεσσαλονίκη και δύο στην περιοχή της Αττικής), λαθρεμπορεύτηκαν 987.206 φιάλες 

αλκοολούχων ποτών. Οι δασμοί και λοιποί φόροι ανήλθαν στο ποσό του 1.322.800.878 Δρχ.. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα των λαθρεμπόρων ήταν κυρίως εικονικές 

αποστολές προς φορολογικές αποθήκες εταιριών στις χώρες της Ε.Ε. με τη χρήση πλαστών 
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σφραγίδων. Παράλληλα, το κύκλωμα διοχέτευε τις λαθραίες ποσότητες των αλκοολούχων 

στην εσωτερική κατανάλωση με εικονικά φορολογικά στοιχεία τρίτων επιχειρήσεων σαν 

φορολογημένα. Οι επιχειρήσεις με τα στοιχεία των οποίων διατέθηκαν στην εσωτερική αγορά 

τα λαθραία ποτά, είναι επιχειρήσεις φαντάσματα, οι οποίες, είτε ιδρύθηκαν από μέλη του 

κυκλώματος, είτε χρησιμοποιώντας στοιχεία ταυτότητας ατόμων μειωμένης κοινωνικής 

υπόστασης, είτε εξαγοράζοντας εικονικά επιχειρήσεις οι οποίες ήδη βρίσκονταν στο χείλος 

της οικονομικής κατάρρευσης. 

9. Επιχείρηση Α.Ε.Λ.Δ.Ε. (Α.Ε. Λήψης και Διαβίβασης Εντολών) εμφάνισε για το έτος 1999 

εικονικές δαπάνες ύψους 187.000.000 Δρχ. Η μέθοδος που ακολούθησε ήταν η εξής: 

Εμφάνιζε ότι έδινε προμήθειες για την προώθηση πωλήσεων σε κάποια Κυπριακή off shore 

(εκτός επικρατείας) εταιρία η οποία υποτίθεται ότι λειτουργούσε ως χρηματομεσίτης (broker) 

στη διεθνή αγορά. Από την έρευνα προέκυψε ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί συναλλαγές της 

Α.Ε.Λ.Δ.Ε με την Κυπριακή off shore εταιρία και τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών αξίας 

187.000.000 δρχ. ήταν εικονικά και εκδόθηκαν αποκλειστικά και μόνο για να εμφανίσουν 

αυξημένες δαπάνες έτσι ώστε να μειωθούν τα έσοδα της Α.Ε.Λ.Δ.Ε και αντίστοιχα να 

μειωθούν οι οφειλόμενοι φόροι. Η μέθοδος απόκρυψης φόρων με τη χρήση εικονικών 

στοιχείων off shore εταιριών ακολουθήθηκε σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων 

χρηματιστηριακών συναλλαγών. 

10. Εργοστάσιο υποδημάτων επιχορηγήθηκε για επένδυση ύψους 325.000.000 δρχ. σε 

ποσοστό 40% ήτοι 124.000.000 δρχ. από το Πρόγραμμα Επενδύσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. Από τον έλεγχο προέκυψε υπερτιμολόγηση του αποκτηθέντος μηχανολογικού 

εξοπλισμού της τάξης του 400%, δηλαδή τιμολογήθηκαν οι αγορές εξοπλισμού σε 

300.000.000 δρχ. ενώ η πραγματική τους αξία ήταν 60.000.000 δρχ. Αποτέλεσμα αυτής της 

υπερτιμολόγησης ήταν ο επιχειρηματίας να μην χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια 180.000.000 

δρχ., όπως όφειλε ,αλλά “ενθυλάκωσε” και 64.000.000 δρχ. 

Για την έκδοση των υπερτιμολογημένων τιμολογίων χρησιμοποιήθηκαν υπεράκτιες εταιρίες 

(off shore). 

Αποτελέσματα ελέγχων για το 2002 (Ετήσιο Δελτίο ελέγχου ΣΔΟΕ) 

1. Παράνομο δίκτυο επιχειρήσεων στην Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστές λογιστές, 

χρησιμοποιούσε πλαστά και εικονικά στοιχεία, εμφανίζοντας εικονικές αγορές, εξαγωγές και 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. Με τον τρόπο αυτό προέκυπταν “λογιστικά” πιστωτικά υπόλοιπα 

Φ.Π.Α., τα οποία εισέπρατταν παράνομα. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι στο 

κύκλωμα εμπλέκονται περί τις ογδόντα (80) επιχειρήσεις για τα οικονομικά έτη 1996–2001. 

Μέσα στο έτος 2002 έχουν ελεγχθεί 49 περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες έκαναν χρήση 

(έκδοση – λήψη) πλαστών και εικονικών στοιχείων συνολικής αξίας 60.649.112.503 δρχ. με 

αποτέλεσμα την υπεξαίρεση Φ.Π.Α. αξίας 4.700.000.000 δρχ. Για τις επιχειρήσεις αυτές 

έχουν συνταχθεί πορισματικές αναφορές καθώς και οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου Κ.Β.Σ. 

και πληροφοριακά δελτία, που έχουν διαβιβασθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τον καταλογισμό 

των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων. Παράλληλα δε για τις υποθέσεις αυτές έχει 

επιληφθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας με την υποβολή των πορισματικών αναφορών από την 

υπηρεσία. 

2. Επιχείρηση με φωτογραφικά είδη στην Αθήνα στα έτη 1998–2000, εξέδωσε και διακίνησε 

εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας περίπου 27.800.000.000 δρχ. 

3. Επιχείρηση στην Αττική με αντικείμενο εργασιών την εισαγωγή και εμπορία 
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φωτογραφικών ειδών, έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της, εικονικά φορολογικά στοιχεία, 

που αφορούσαν τις χρήσεις 1998–2001, αξίας περίπου 17.400.000.000 δρχ. 

4. Επιχείρηση στην Αττική με αντικείμενο εργασιών χονδρικό εμπόριο επιβατικών 

αυτοκινήτων, έλαβε και εξέδωσε σε 10 περιπτώσεις, εικονικά φορολογικά στοιχεία στην 

χρήση 2000, συνολικής αξίας περίπου 2.340.000.000 δρχ. 

5. Υπάλληλος Αγροτικού συνεταιρισμού έλαβε για λογαριασμό του συνεταιρισμού στις 

χρήσεις 1998 και 1999, 750 εικονικά φορολογικά στοιχεία, εν αγνοία των αγροτών, 

συνολικής αξίας περίπου 2.600.000.000 δρχ. 

6. Επιχείρηση εμπορίας σιδήρου και μετάλλων στην Αττική, έλαβε και καταχώρησε στα 

βιβλία της μεγάλο αριθμό εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων στα έτη 1997–

2000, αξίας περίπου 2.000.000.000 δρχ. 

7. Όμιλος επιχειρήσεων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης στην Αττική, 

διακίνησε και έλαβε σημαντικό αριθμό εικονικών στοιχείων στις χρήσεις 1996–1998 

συνολικής αξίας περίπου 1.900.000.000 δρχ. 

8. Εκδοτική επιχείρηση και τηλεοπτική εταιρία στην Αττική, των ίδιων οικονομικών 

συμφερόντων, έλαβαν και καταχώρησαν στα βιβλία τους εικονικά φορολογικά στοιχεία που 

αφορούσαν τις χρήσεις 1993–1997, συνολικής αξίας περίπου 1.200.000.000 δρχ.  

9. Λογιστικό γραφείο στη Χρυσούπολη Καβάλας έστησε “βιομηχανία” έκδοσης πλαστών και 

εικονικών φορολογικών στοιχείων, αξίας περίπου 1.200.000.000 δρχ., με εμπλεκόμενες 40 

περίπου επιχειρήσεις.  

10. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εντοπίστηκε πρατήριο υγρών καυσίμων το οποίο 

διακινούσε αποχρωματισμένο πετρέλαιο θέρμανσης συνολικής ποσότητας 478.000 λίτρα. Οι 

διαφυγόντες δασμοί και λοιποί φόροι ανήλθαν στο ποσό των 129.524 Ευρώ. Η παραπάνω 

υπόθεση, εξελίχθηκε μετά από έλεγχο και δειγματοληψία που έγινε σε άλλο πρατήριο 

αγοραστή του προϊόντος και στη συνέχεια και σε άλλους επαγγελματίες - παραλήπτες 

κάνοντας χρήση εικονικών στοιχείων.  

11. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, διαπιστώθηκε λαθρεμπόριο 181.693 φιαλών 

αλκοολούχων ποτών. Οι διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται σε 577.770 Ευρώ. Η μέθοδος που 

ακολουθήθηκε στην εν λόγω περίπτωση είναι εικονικές εξαγωγές αλκοολούχων από τη 

φορολογική αποθήκη της επιχείρησης προς εταιρίες χωρών μελών της Ε.Ε. 

Χρησιμοποιούνταν πλαστογραφημένες σφραγίδες εταιριών και τελωνειακών υπηρεσιών και 

στη συνέχεια διακινούνταν τα λαθραία ποτά στην εσωτερική αγορά με χρήση εικονικών 

φορολογικών στοιχείων ανύπαρκτων εταιριών.  

12. Στην περιφέρεια Ηπείρου, εντοπίστηκε επιχείρηση που διακινούσε μεγάλες ποσότητες 

καθαρού οινοπνεύματος για τη νομιμοποίηση του οποίου είχε πάρει, από άλλους συνεργούς 

εκδότες, εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 835.178 Ευρώ. 

13. Στην περιφέρεια Αττικής, διαπιστώθηκε λαθρεμπορία 226.000 πακέτων τσιγάρων, για τα 

οποία οι αναλογούντες δασμοί ανέρχονται σε 495.000 Ευρώ. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από 

πληροφορίες που περιήλθαν στην Υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Ακολούθησε 

συνεργασία με διεθνείς μεταφορικές εταιρίες για την ανεύρεση και συλλογή στοιχείων που 

ενίσχυσαν και συνέδραμαν στην έρευνα. Τα λαθραία τσιγάρα βρέθηκαν μέσα σε παλέτες που 

περιείχαν χαρτοκιβώτια με είδη υπόδησης και συνοδευόντουσαν από δελτία αποστολής, 

κιβωτολόγιο και εμπορικό τιμολόγιο εξωτερικού. Κάθε παλέτα περιείχε 8 χαρτοκιβώτια με 

όμοιες εξωτερικές ενδείξεις, από τα οποία τα 4 περιείχαν υποδήματα και τα άλλα 4 λαθραία 

τσιγάρα. Σε κάποιες συσκευασίες για να μη διαφέρει το βάρος στα κουτιά των ατομικών 



102 

συσκευασιών, αντί υποδημάτων είχε τοποθετηθεί άμμος θαλάσσης. Η εμπλεκόμενη εταιρία 

είχε απασχολήσει ξανά την Υπηρεσία για έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών 

παραστατικών.  

14. Σε διαφημιστικό όμιλο καταλογίσθηκαν παραβάσεις για λήψη εικονικών τιμολογίων 

συνολικής αξίας 2.320.910.000 δρχ.. Από το παραπάνω ποσό των 229.765.092 δρχ. αφορούσε 

τιμολόγια εκδόσεως off shore εταιρίας με έδρα την Κύπρο η οποία εισέπραξε από εταιρία του 

παραπάνω ομίλου προμήθεια για διαφήμιση πελατών εξωτερικού. Από τον έλεγχο 

διαπιστώθηκε ότι οι συναλλαγές αυτές ήταν ανύπαρκτες στο σύνολό τους διότι δεν 

μεσολάβησε ποτέ η off shore εταιρία για διαφήμιση πελατών εξωτερικού. Το ποσό 

2.091.155.908 δρχ. αφορά φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν από δύο εταιρίες με έδρα τα 

Τρίκαλα και αντικείμενο δραστηριότητας επεξεργασία ξυλείας, οι οποίες όπως αποδείχτηκε 

από τον έλεγχο δεν λειτούργησαν ποτέ. Αφού θεώρησαν ένα μεγάλο αριθμό φορολογικών 

στοιχείων, τα εξέδιδαν αυτά ως φορολογικά στοιχεία «ευκαιρίας» έναντι κάποιου 

ανταλλάγματος με αποτέλεσμα οι λήπτριες εταιρίες να εμφανίζουν αυξημένες δαπάνες και να 

μειώνουν αντίστοιχα τους οφειλόμενους φόρους. 

15. Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Α.Ε. επιχορηγήθηκε για επένδυση ύψους 

2.100.000.000 δρχ. με ποσοστό 65% ήτοι 1.365.000.000 δρχ. από την περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. Από τον έλεγχο προέκυψε υπερτιμολόγηση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού κατά 535% δηλαδή τιμολογήθηκαν οι αγορές του μηχανολογικού εξοπλισμού σε 

2.100.000.000 δρχ. ενώ η πραγματική τους αξία ήταν 304.965.000 δρχ.. Αποτέλεσμα ήταν 

αφενός μεν να μην χρησιμοποιούν ίδια κεφάλαια αφετέρου δε να ενθυλακωθεί ποσό 

1.060.035.000 δρχ. (1.365.000.000-304.965.000) . 

16. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε τέσσερις (4) επιχειρήσεις επιχορηγούμενες από ειδικά 

προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης (70% επιχορήγηση) διαπιστώθηκε ότι σε 

επενδυτικά προγράμματα ύψους 2.500.000.000 δρχ. ελήφθησαν εικονικά φορολογικά 

στοιχεία αξίας 400.000.000 δρχ.. Από έρευνα προέκυψε ότι στο χώρο των αναγκαστικών 

πλειστηριασμών ακινήτων συμμετέχουν ως υπερθεματιστές τα ίδια κατά κανόνα πρόσωπα, 

που εκ συστήματος πλειοδοτούν κατ’ εντολή και δια χρημάτων τρίτων. Από τη συλλογή και 

επεξεργασία 1.250 Εκθέσεων Κατακύρωσης Πλειστηριασμών Ακινήτων που αφορούν την 

τετραετία 1998-2001, προέκυψε ότι φυσικά πρόσωπα ασκούσαν δραστηριότητα χωρίς να 

έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος, ή άλλοι χωρίς να εκδίδουν σε όλες τις περιπτώσεις τα 

προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία.  

17. Τεχνική εταιρία που συμμετέχει σε δημόσια έργα, έλαβε και καταχώρησε εικονικά 

φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.116.350.220 δρχ. 

Αποτελέσματα ελέγχων για το 2003 (Ετήσιο Δελτίο ελέγχου ΣΔΟΕ) 

1. Επιχείρηση παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Αττική έλαβε και εξέδωσε σε 77 

περιπτώσεις, εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 48.422.597 ευρώ. 

2. Επιχείρηση στην Αττική με αντικείμενο εργασιών εισαγωγές -εξαγωγές – γενικό εμπόριο, 

εξέδωσε και διακίνησε σε 92 περιπτώσεις εικονικά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 

34.629.493 ευρώ. 

3. Εμποροβιομηχανική εταιρία στη Αττική έλαβε και εξέδωσε σε 85 περιπτώσεις εικονικά 

φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 17.021.276 ευρώ. 

4. Επιχείρηση στη Βοιωτία με αντικείμενο εργασιών μεταπώλησης υγρών καυσίμων, εξέδωσε 

και διακίνησε σε 535 περιπτώσεις, εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 
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12.619.222 ευρώ. 

5. Επιχείρηση χονδροπωλητής υγρών καυσίμων στην Αττική, έλαβε και καταχώρησε στα 

βιβλία της σε 517 περιπτώσεις εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 

12.325.752 ευρώ. 

6. Διαφημιστική εταιρία στην Αττική έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της σε 65 

περιπτώσεις, εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.402.054 ευρώ. 

7. Επιχείρηση στην Αττική με αντικείμενο εργασιών οικοδομικά υλικά -χωματουργικές 

εργασίες- λιπαντικά, εξέδωσε και διακίνησε σε 616 περιπτώσεις εικονικά φορολογικά 

στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 2.729.273 ευρώ. 

8. Μεγάλη Π.Α.Ε. έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της σε 3 περιπτώσεις εικονικά 

φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.630.000 ευρώ. 

9. Παράνομο δίκτυο επιχειρήσεων στην Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστές λογιστές, οι οποίοι 

με τη μέθοδο των εικονικών τιμολογίων, εξαγωγών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 

εισέπρατταν παράνομα Φ.Π.Α. και από τα μέχρι τώρα στοιχεία διαπιστώθηκε η χρήση 

(έκδοση-λήψη) πλαστών και εικονικών στοιχείων συνολικής αξίας άνω των 555.000.000 

ευρώ. 

10. Μεγάλη τεχνική εταιρία στην Αττική, καταχώρησε στα βιβλία της ανύπαρκτες δαπάνες 

συνολικής αξίας 3.200.000 ευρώ.  

11. Εικονικές εξαγωγές αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών προς γειτονικές τρίτες 

χώρες. 

12. Φορτηγά αυτοκίνητα με καθαρό οινόπνευμα ή ποτά προοριζόμενα για βαλκανικές χώρες, 

βρέθηκαν στο εσωτερικό της χώρας εκτός δρομολογίων. 

13. Ύπαρξη παράνομων εργαστηρίων παρασκευής ποτών με σκοπό την απομίμηση ευρέως 

κυκλοφορούντων παρόμοιων προϊόντων. 

14. Λαθρεμπόριο βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων με εικονικές εξαγωγές, 

τοποθέτηση τσιγάρων σε ειδικά διασκευασμένες κρύπτες φορτηγών αυτοκινήτων κ.λπ. 

Βασική μέθοδος που χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις για τη συγκάλυψη και 

νομιμοποίηση της λαθρεμπορίας αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, καπνικών, 

καυσίμων, είναι η έκδοση και λήψη πλαστών ή εικονικών τιμολογίων.  

15. Μεγάλη Α.Ε. είχε συστήσει Α.Ε. και ΕΠΕ που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια μεταξύ τους 

με στόχο την αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου και τη χρήση των 

τιμολογίων για λήψη δανείων από τράπεζες. 

16. Επιχείρηση που υπήχθη σε αναπτυξιακούς νόμους πραγματοποίησε επένδυση σε 

μηχανολογικό εξοπλισμό πραγματικού κόστους 265.017ευρώ και κατέθεσε παραστατικά από 

off shore εταιρίες ύψους 1.183.859, υπερτιμολογημένα κατά 346,71% εξαπατώντας το 

Ελληνικό Δημόσιο για τη λήψη επιχορήγησης. Τα ίδια παραστατικά χρησιμοποίησε για 

κάλυψη σχηματισθέντος αφορολόγητου αποθεματικού κατά παράβαση των επενδυτικών 

νόμων. 

Αποτελέσματα ελέγχων για το 2004 (Ετήσιο Δελτίο ελέγχου ΣΔΟΕ) 

1. Από έρευνα των αιτήσεων-δηλώσεων επιστροφής Φ.Π.Α.-Ε.Φ.Κ. αγροτών για το έτος 

2003 στην περιοχή του νομού Ξάνθης προέκυψε έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων 

σε 203 περιπτώσεις, από έμπορο αγροτικών προϊόντων της Θεσ/νίκης, που αφορούσαν την 

χρήση 2002 αξίας 2.276.429€. 

2. Τεχνική εταιρία στην Αττική εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία σε 952 περιπτώσεις, 
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για τις χρήσεις 2001-2002, αξίας 11.293.448€. 

3. Ιδιώτης - εκμεταλλευτής ταξί ως υποκρυπτόμενος πραγματικός φορέας τεχνικών εταιριών 

στην περιοχή της Αττικής εξέδωσε πλαστά - εικονικά στοιχεία σε 304 περιπτώσεις και 

εικονικά στοιχεία σε 53 περιπτώσεις στις χρήσεις 1998-2003, αξίας 1.224.418.819δρχ. 

(3.593.305 € ) και 2.083.481€ αντίστοιχα. 

4. Εταιρία εμπορίας τροφίμων στην περιοχή του Πειραιά εξέδωσε εικονικά φορολογικά 

στοιχεία σε 182 περιπτώσεις, κατά τις χρήσεις 1998-2001, αξίας 2.268.784.959 δρχ. 

(6.658.210€). 

5. Ανώνυμη εταιρία εμπορίας τροφίμων στην περιοχή του Πειραιά εξέδωσε εικονικά 

φορολογικά στοιχεία κατά τις χρήσεις 1999-2001 σε 246 περιπτώσεις αξίας 1.585.739.443 

δρχ. (4.653.674€ ) και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία σε 18 περιπτώσεις κατά την 

χρήση 2000 αξίας 421.760.000δρχ. (1.237.740€). 

6. Ομόρρυθμη εταιρία οικοδομικών υλικών και εργαλείων στην περιοχή της Αττικής έλαβε 

πλαστά - εικονικά φορολογικά στοιχεία σε 54 περιπτώσεις κατά τις χρήσεις 1998-2002 αξίας 

4.014.391€. 

7. Ε.Π.Ε. εμπορίας και σέρβις Η/Υ στην περιοχή της Αττικής, έλαβε εικονικά φορολογικά 

στοιχεία σε 67 περιπτώσεις κατά τις χρήσεις 1999-2003 αξίας 212.553.739 δρχ. (623.782€). 

8. Εταιρία εμπορίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην περιοχή της Αττικής έλαβε 

εικονικά φορολογικά στοιχεία σε 21 περιπτώσεις κατά την χρήση 2002 αξίας 5.443.094€. 

9. Ανώνυμη εταιρία τουριστικών χρονομεριστικών μισθώσεων δεν εξέδωσε φορολογικά 

στοιχεία σε δύο περιπτώσεις κατά την χρήση 1999 αξίας 24.200.000δρχ. (71.020€), σε 2 

περιπτώσεις κατά την χρήση 2002 εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας 3.000.000€ και δεν 

έλαβε φορολογικό στοιχείο αξίας 300.000€ σε μια περίπτωση στην χρήση 2003. 

10. Λογιστής - επιχειρηματίας στην περιοχή της Θεσ/νίκης εξέδωσε σε 47 περιπτώσεις 

εικονικά φορολογικά στοιχεία κατά τις χρήσεις 1998-1999 αξίας 4.196.707€ και έλαβε 

εικονικά φορολογικά στοιχεία σε 62 περιπτώσεις κατά την χρήση 1999 αξίας 3.212.677€. 

11. Ε.Π.Ε. πρακτορείο διεθνών μεταφορών στην περιοχή της Θεσ/νίκης δεν εξέδωσε 

φορολογικά στοιχεία σε 15 περιπτώσεις κατά τις χρήσεις 1999-2001 αξίας 4.853.193€. 

13.Ανώνυμη εταιρία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών στην περιοχή της Αττικής έλαβε 

εικονικά φορολογικά στοιχεία σε 71 περιπτώσεις κατά τις χρήσεις 1998-2001 αξίας 

4.377.690€.  

14. Ε.Π.Ε. τεχνική-ναυπηγική-βιομηχανική έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία σε 31 

περιπτώσεις κατά τις χρήσεις 1998-2000 αξίας 1.164.600.000δρχ. (3.417.755€). 

15. Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την παροχή οικονομικών συμβούλων και πώληση 

προγραμμάτων πληροφορικής, η οποία αποδέχθηκε – έλαβε και καταχώρησε στα λογιστικά 

της βιβλία πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 554.544 ευρώ (469.952 

ευρώ καθαρή αξία πλέον 82.592 ευρώ Φ.Π.Α.). 

16. Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών γραφικές τέχνες η οποία αποδέχθηκε – έλαβε και 

καταχώρησε στα λογιστικά της βιβλία εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 

931.610 ευρώ (789.500 ευρώ καθαρή αξία πλέον 142.110 ευρώ Φ.Π.Α.). 

17.Κατασκευαστική εταιρία κατά την εκτέλεση μεγάλων έργων σε αεροδρόμιο, ιππόδρομο 

κ.λπ. έλαβε κατά τα έτη 2000-2001 και 2002 εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 

3.500.000 ευρώ. 

18. Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, εντοπίστηκε και 

εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πραγματοποιούσε λαθρεμπόριο καθαρού οινοπνεύματος. 
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Συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις κατείχαν, νομιμοποιούσαν με εικονικά 

τιμολόγια, εμφιάλωναν και διέθεταν παράνομα στην εγχώρια αγορά λαθραίο καθαρό 

οινόπνευμα χωρίς την καταβολή των δασμών και φόρων. 

Αποτελέσματα ελέγχων για το 2005 (Ετήσιο Δελτίο ελέγχου ΣΔΟΕ) 

1. Κύκλωμα επιχειρηματιών και λογιστών στη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας πλαστά και 

εικονικά φορολογικά στοιχεία, εμφανίστηκε να «πραγματοποίησε» αγορές, εξαγωγές και 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις. Με τον τρόπο αυτό «προέκυπταν» πιστωτικά 

υπόλοιπα Φ.Π.Α. (λογιστικά) τα οποία εισέπρατταν παράνομα. Υπολογίζεται ότι τα ποσά που 

εισπράχθηκαν παράνομα, ξεπερνούν τα 60.000.000 ευρώ. Από τη μέχρι τώρα έρευνα 

προκύπτει ότι στο κύκλωμα εμπλέκονται 104 επιχειρήσεις. Ήδη, μέχρι τέλους 2005, έχει 

ολοκληρωθεί ο έλεγχος στις 84 από αυτές, οι οποίες φέρονται ότι έκαναν χρήση (έκδοση- 

λήψη) πλαστών και εικονικών τιμολογίων συνολικής αξίας άνω των 310.000.000 ευρώ, 

έχοντας συνταχθεί περίπου 1.000 εκθέσεις ελέγχου.  

2. Κύκλωμα προσώπων στην Αθήνα (εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ, τεχνικός Η/Υ κ.λπ.) τα οποία 

άλλοτε λειτουργούσαν μεμονωμένα και άλλοτε από κοινού, εξαγόραζαν επιχειρήσεις ή 

σύστηναν εταιρίες (Α.Ε., ΕΠΕ κ.λπ.) στις οποίες χρησιμοποιούσαν σαν διαχειριστές, μέλη 

Δ.Σ. κλπ. «αχυράνθρωπους» (υπερήλικες, άτομα εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες, άτομα 

που βρίσκονταν σε δεινή οικονομική κατάσταση, κ.λπ.) ενώ οι ίδιοι λειτουργούσαν εκ του 

ασφαλούς υποκρυπτόμενοι και συνάμα πραγματικοί φορείς των επιχειρήσεων αυτών. Μέσω 

των επιχειρήσεων αυτών διοχέτευσαν στην αγορά χιλιάδες εικονικά και ενίοτε πλαστά 

φορολογικά στοιχεία.  

3. Κύκλωμα προσώπων στην Αθήνα εξαπάτησε και έπεισε, έναντι «πινακίου φακής», 

γυναίκα, προκειμένου να βάλει την υπογραφή της και να συστήσει μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με 

μοναδικό σκοπό την έκδοση πλαστών και εικονικών στοιχείων. Η οργάνωση, η δομή και οι 

ακολουθούμενες μέθοδοι εκ μέρους των προσώπων αυτών, προσδιορίζουν πρόσωπα 

επικίνδυνα και ικανά να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια προκειμένου να πετύχουν τον 

παράνομο πλουτισμό τους. 

4. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ εμπορίας παλαιών μετάλλων – σκράπ με έδρα στα Οινόφυτα 

Βοιωτίας εξέδωσε τις χρήσεις 2002 και 2003 σε 702 περιπτώσεις εικονικά φορολογικά 

στοιχεία αξίας άνω των 4.133.000 ευρώ και εμφάνισε «αγορές» άνω των 2.640.000.000 ευρώ 

με πλαστά - εικονικά φορολογικά στοιχεία ή χωρίς φορολογικά στοιχεία.  

5. Ανώνυμη εταιρία εμπορίας φωτογραφικών ειδών στη Θεσσαλονίκη, έλαβε στις χρήσεις 

1998-2001 242 εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 33.830.000 ευρώ.  

6. Ομόρρυθμη εταιρία εμπορίας φωτογραφικού υλικού Η/Υ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

εξέδωσε τις χρήσεις 1999-2001 1.402 εικονικά πλαστά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 

20.365.000 ευρώ.  

7. Ατομική επιχείρηση εμπορίας αλουμινίου, σιδήρου και κατασκευών με έδρα στο Μενίδι 

Αττικής εξέδωσε στις χρήσεις 199-2004 σε 201 περιπτώσεις εικονικά φορολογικά στοιχεία 

αξίας άνω των 13.290. 000 ευρώ και έλαβε στις χρήσεις 1999-2001 σε 92 περιπτώσεις 

εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 7.640.000 ευρώ.  

8. Τεχνική κατασκευαστική εταιρία με έδρα στην περιοχή της Κ. Κηφισιάς, εξέδωσε στις 

χρήσεις 2001 και 2003 σε 7 περιπτώσεις εικονικά στοιχεία αξίας άνω των 17.150.000 ευρώ.  

9. Α.Ε. εμπορίας αγροτικών προϊόντων, έλαβε στις χρήσεις 1999-2001 69 εικονικά και 

πλαστά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 5.280.000 ευρώ.  
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10. Τεχνική εταιρία ΕΠΕ με έδρα στην περιοχή Ασπρόπυργου, εξέδωσε το 2002 σε 4 

περιπτώσεις αξίας περίπου 4.865. 000 ευρώ και έλαβε εικονικά σε 7 περιπτώσεις αξίας άνω 

των 4.365.000 ευρώ.  

11. Λογιστής στον Πειραιά εμπλέκεται σαν συναυτουργός στην έκδοση, στις χρήσεις 1999-

2002 εικονικών φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 8.945.000 ευρώ.  

12. Ατομική επιχείρηση εμπορίας απορρυπαντικών στη Θεσσαλονίκη, έλαβε στις χρήσεις 

1998-2003, 274 εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 7.900.000 ευρώ. 

13. Ατομική επιχείρηση εμπορίας τροφίμων και ελαιολάδου στον Πειραιά, εξέδωσε τις 

χρήσεις 1999-2001 σε 59 περιπτώσεις εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 

3.939.000 ευρώ και έλαβε σε 39 περιπτώσεις πλαστά κει εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας 

άνω των 3.282.000 ευρώ. 

14. Α.Ε εμπορίας αγροτικών προϊόντων στην Αθήνα έλαβε στις χρήσεις 1999-2001 σε 69 

περιπτώσεις εικονικά ή πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 5.285.000 

ευρώ. 

15. Ατομική επιχείρηση εμπορίας φωτογραφικού υλικού στη Θεσσαλονίκη, εξέδωσε στις 

χρήσεις 1998-1999, 17 εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 4.849.000 ευρώ. 

16. Α.Ε χονδρικού εμπορίου κρέατος και προϊόντων κρέατος με έδρα το Περιστέρι, εξέδωσε 

στη χρήση 2002, 7 εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 4.340.000 ευρώ. 

 17. Ατομική επιχείρηση εμπορίας παλαιών σιδήρων στη Θεσσαλονίκη, εξέδωσε στις χρήσεις 

2000-2002, 97 εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 3.440.000 ευρώ. 

Σε εγκαταλελειμμένους χώρους και κτίρια που δεν κινούν συνήθως την περιέργεια, σε 

επαγγελματικούς χώρους άλλων δραστηριοτήτων, σε απομακρυσμένες περιοχές που έχουν 

φυσική κάλυψη από τον περιβάλλοντα χώρο, στήνουν παράνομες εγκαταστάσεις, με κρυφές 

δεξαμενές, αντλίες, υπέργειες και υπόγειες σωληνώσεις παροχέτευσης των καυσίμων, για τον 

αποχρωματισμό και βυτιοφόρα οχήματα, συνήθως με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. 

Προμηθεύονται πετρέλαιο ναυτιλίας μέσω δεξαμενοπλοίων (Σλεπίων) που αγκυροβολούν σε 

έρημες περιοχές (κολπίσκους με πρόσβαση βυτιοφόρων), ή πετρέλαιο θέρμανσης, τα 

επεξεργάζονται στα παράνομα εργαστήρια, τα αποχρωματίζουν και σπάνε τον ιχνηθέτη που 

διαθέτουν αυτά τα προϊόντα, για αναγνώρισή τους από το Γ.Χ.Κ. Στη συνέχεια με πλαστά 

φορολογικά στοιχεία, τα προωθούν είτε απευθείας σε μεγάλους καταναλωτές (π.χ. 

Βιομηχανίες, εργοτάξια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κ.λπ.), είτε προμηθεύουν συνεργαζόμενα με 

αυτούς πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία με τη σειρά τους, πωλούν τα καύσιμα σαν 

καθαρό πετρέλαιο κίνησης στους καταναλωτές. 

1. Από έλεγχο και επεξεργασία κατασχεμένων στοιχείων προέκυψε σε βάρος Α.Ε. 

πετρελαιοειδών στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής σωρεία φορολογικών και 

τελωνειακών παραβάσεων. Για την κάλυψη των παράνομών συναλλαγών είχε συσταθεί 

μονοπρόσωπη ΕΠΕ, αποκλειστικός σκοπός της οποίας ήταν η έκδοση πλαστών και εικονικών 

φορολογικών στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούσαν για την «κάλυψη» των υποτιθέμενων 

αγορών καυσίμων. Από την επεξεργασία των στοιχείων διαπιστώθηκαν εκτός από 

τελωνειακές παραβάσεις μη καταβολής δασμών και φορολογικές παραβάσεις (λήψη 

εικονικών και πλαστών στοιχείων κ.λπ.) που ανέρχονται σε 33.000.000 ευρώ. 

2. Μετά από έρευνα, διασταύρωση στοιχείων και αξιολόγηση αποτελεσμάτων προηγούμενων 

ελέγχων, εντοπίσθηκαν και εξαρθρώθηκαν 2 κυκλώματα που πραγματοποιούσαν 

λαθρεμπόριο καθαρού οινοπνεύματος 95 βαθμών. Στο κύκλωμα εμπλέκονταν 5 επιχειρήσεις 

οι οποίες για την κάλυψη και νομιμοποίηση των ποσοτήτων που διακινήθηκαν, εξέδωσαν 
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πάνω από 60 εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία. 

3. Βιομηχανία ειδών διατροφής και συσκευασίας στη Βόρεια Ελλάδα, προμηθεύτηκε 

μηχανολογικό εξοπλισμό από οίκους του εξωτερικού, για την τιμολόγηση και την πληρωμή 

του οποίου χρησιμοποιήθηκαν 2 υπεράκτιες εταιρίες, οι οποίες υπερτιμολόγησαν με τη 

μέθοδο της τριγωνικής συναλλαγής, ως εκδότες, τον μηχανολογικό εξοπλισμό που παρέλαβε 

η εταιρία. Ακολούθως η αγορά των μηχανημάτων εντάχθηκε σε επενδυτικά προγράμματα και 

επιχορηγήθηκε σε μεγάλα ποσοστά από το Ελληνικό Δημόσιο. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε 

ότι η πραγματική αξία του εξοπλισμού ήταν 11.106.276 ευρώ, ενώ τα φορολογικά στοιχεία 

ανέρχονταν σε 22.426.611 ευρώ. Κατά συνέπεια τα εικονικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν 

παράνομα, λόγω υπερτιμολόγησης, ανήλθαν στο ποσό των 11.320.335 ευρώ. 

4. Αφανείς εταίροι έστησαν μηχανισμό λήψης και έκδοσης εικονικών τιμολογίων 

χρησιμοποιώντας off shore εταιρία στον Πειραιά, η οποία όμως δεν είχε αποκτήσει μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα, δεν είχε δηλώσει την έναρξη επιτηδεύματος ούτε είχε θεωρήσεις 

στοιχεία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

5. Επιχείρηση με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο εργασιών την παροχή συμβουλών, 

αποδέχθηκε και καταχώρησε στα βιβλία της, πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία σε 37 

περιπτώσεις αξίας 469.919 ευρώ. 

6. Επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα αποδέχθηκε και καταχώρησε στα λογιστικά της βιβλία, 

πλαστά και εικονικά τιμολόγια σε 12 περιπτώσεις αξίας 5.659.199 ευρώ. 

7. Α.Ε. επενδύσεων χαρτοφυλακίου στην Αθήνα καταχώρησε στα λογιστικά της βιβλία, 

πλαστά φορολογικά στοιχεία σε 3 περιπτώσεις, αξίας 10.377.000 ευρώ. 

Αποτελέσματα ελέγχων για το 2006 (Ετήσιο Δελτίο ελέγχου ΣΔΟΕ) 

1. Συνεχίστηκε η επεξεργασία των στοιχείων που έχουν κατασχεθεί αναφορικά με το 

κύκλωμα προσώπων στην Αθήνα, τα οποία κινούμενα άλλοτε μεμονωμένα και άλλοτε από 

κοινού, εξαγόραζαν ή σύστηναν επιχειρήσεις (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.) στις οποίες τοποθετούσαν 

ως νομίμους εκπροσώπους (διαχειριστές, μέλη Δ.Σ. κ.λπ.) “αχυράνθρωπους” (υπερήλικες, 

άτομα εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες, άτομα που βρισκόταν σε δεινή οικονομική 

κατάσταση κ.λπ.), ενώ οι ίδιοι λειτουργούσαν εκ του ασφαλούς ως υποκρυπτόμενοι και 

συνάμα πραγματικοί φορείς των επιχειρήσεων αυτών. Μέσω των επιχειρήσεων αυτών 

διοχέτευσαν στην αγορά χιλιάδες εικονικά και ενίοτε πλαστά φορολογικά στοιχεία. Μέχρι 

τέλους 2006 έχουν καταλογιστεί σε εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και πρόσωπα παραβάσεις άνω 

των 200.000.000 €, ενώ οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. 

2. Συνεχίστηκε η επεξεργασία των κατασχεθέντων στοιχείων του κυκλώματος επιχειρήσεων 

που είχε δημιουργήσει οργανωμένη ομάδα ατόμων (επιχειρηματίες και λογιστές) στη Βόρεια 

Ελλάδα, με μοναδικό σκοπό την παράνομη είσπραξη επιστροφών Φ.Π.Α., μέσω της έκδοσης 

και διακίνησης εικονικών – πλαστών φορολογικών στοιχείων και παραστατικών 

ενδοκοινοτικών παραδόσεων και την σύνταξη και υποβολή – χρήση ψευδών και εικονικών 

δηλώσεων Φ.Π.Α. σε διάφορες Δ.Ο.Υ. Με τον τρόπο αυτό εισέπραξαν παράνομα χρηματικά 

ποσά, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Συγκεκριμένα, εκμεταλλευόμενοι άτομα με προβλήματα 

οικονομικά ή υγείας ή εξαρτημένα από ουσίες, δημιούργησαν στο όνομά τους επιχειρήσεις, 

με σκοπό την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων προς τις εν λόγω επιχειρήσεις που 

πραγματοποιούσαν την παράνομη είσπραξη του επιστρεφόμενου Φ.Π.Α., ώστε αυτές να 

καλύπτουν τις αγορές τους και να προκύπτουν εισροές. Ταυτόχρονα το κύκλωμα 

δημιούργησε εικονικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό οι οποίες φέρονταν σαν λήπτριες των 
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εικονικών φορολογικών στοιχείων ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Μετά την άσκηση του 

δικαιώματος της λήψης επιστροφής Φ.Π.Α. και την παράνομη είσπραξή του, οι 

υποκρυπτόμενοι και πράγματι επικεφαλής της συγκεκριμένης ομάδας, οδηγούσαν τις 

επιχειρήσεις σε δόλια πτώχευση ή τις αδρανοποιούσαν. Οι εμπλεκόμενες στο κύκλωμα 

επιχειρήσεις ξεπερνούν τις εκατό, στο μεγαλύτερο μέρος των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο 

έλεγχος και φέρονται να έχουν κάνει χρήση (έκδοση – λήψη) εικονικών και πλαστών 

φορολογικών στοιχείων αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ενδεικτικά, από τον έλεγχο 

τεσσάρων μόνο επιχειρήσεων διαπιστώθηκε χρήση εικονικών πλαστών φορολογικών 

στοιχείων άνω των 25.000.000 ευρώ. 

3. Τρεις επιχειρήσεις με έδρα την Αθήνα και Πειραιά με αντικείμενο εργασιών βιομηχανικά 

εργαλεία και ανταλλακτικά οι οποίες ανήκουν σε συγγενικά μεταξύ τους πρόσωπα εξέδιδαν 

από το 2000 έως το 2006 εικονικά τιμολόγια προς τρίτες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Από τη 

μέχρι στιγμής έρευνα της Υπηρεσίας μας σε όλη τη χώρα έχει διαπιστωθεί - και έχουν 

αποσταλεί οι σχετικές εκθέσεις στις Δ.Ο.Υ.- η έκδοση εικονικών στοιχείων ύψους 150 

εκατομμυρίων Ευρώ, για τα οποία οι διαφυγόντες φόροι (Φ.Π.Α. και Φόρος Εισοδήματος) 

ανέρχονται στο ποσό των 50 εκατομμυρίων Ευρώ. Η έρευνα της Υπηρεσίας μας συνεχίζεται 

και εκτιμάται ότι η αξία των εικονικών τιμολογίων που εκδόθηκαν από το συγκεκριμένο 

κύκλωμα υπερβαίνει το ποσό των 500 εκατομμυρίων Ευρώ. 

4. Εντοπίστηκε στην Κεντρική Μακεδονία μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων (32) έκδοσης 

εικονικών φορολογικών στοιχείων αγοράς αγροτικών προϊόντων, μέσω των οποίων 

ιδιοποιήθηκαν μεγάλα ποσά επιστροφής Φ.Π.Α., μη αποδίδοντας ταυτόχρονα και την 

εισφορά ΕΛΓΑ. Ειδικότερα, εμφανίστηκαν αγορές αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς οι 

οποίοι ενώ είχαν λάβει αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για καταστροφή των προϊόντων τους 

φέρονται να διαθέτουν μεγάλες ποσότητες αγροτικών προϊόντων. Σημειώνεται ότι σε μία 

μόνο περίπτωση ο εμπλεκόμενος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μεγάλος αριθμός μπλοκ 

πλαστών τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων και πλαστών σφραγίδων γεωργικών 

συνεταιρισμών, έχοντας εκδώσει εικονικά φορολογικά στοιχεία αγοράς αγροτικών προϊόντων 

και εκκαθαρίσεων, συνολικής αξίας άνω των 20.000.000 ευρώ, ιδιοποιήθηκε την παράνομη 

επιστροφή Φ.Π.Α. (5%), η οποία ξεπέρασε το 1.000.000 ευρώ, μη αποδίδοντας ταυτόχρονα 

και εισφορά ΕΛΓΑ (3%) άνω των 620.000 ευρώ. 

5. Συνεχίστηκε η επεξεργασία των στοιχείων εκδόσεως μονοπρόσωπης ΕΠΕ με έδρα την 

Αθήνα, που έχουν κατασχεθεί σε 183 λήπτριες επιχειρήσεις, καθόσον κύκλωμα προσώπων 

έπεισε, εξαπατώντας έναντι “πινακίου φακής”, αγρότισσα, προκειμένου να βάλει την 

υπογραφή της και να συστήσει τη μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., με μοναδικό σκοπό την έκδοση 

εικονικών και πλαστών στοιχείων. Η οργάνωση, η δομή και οι ακολουθούμενες μέθοδοι εκ 

μέρους των προσώπων αυτών, προσδιορίζουν πρόσωπα επικίνδυνα και ικανά να προβούν σε 

οποιαδήποτε ενέργεια προκειμένου να πετύχουν τον παράνομο πλουτισμό τους. Η αξία των 

τιμολογίων, της φερόμενης μονοπρόσωπης ΕΠΕ, που έχουν κατασχεθεί στις εν λόγω 

επιχειρήσεις, μέχρι τέλους 2006, υπερβαίνει τα 11.000.000 €. 

6. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ εμπορίας (χονδρικώς) υγρών καυσίμων με έδρα τις Αχαρνές εξέδωσε, 

τις χρήσεις 2001 – 2002, 1.129 εικονικά ή εικονικά – πλαστά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω 

των 17.350.000 ευρώ. 

7. Ατομική επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων με έδρα το Κερατσίνι έλαβε τις χρήσεις 

2000 – 2002, 1.844 περιπτώσεις εικονικά φορολογικά στοιχεία, αξίας άνω των 10.670.000 

ευρώ. 
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8. Κύκλωμα που δραστηριοποιήθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

εξέδωσε, τις χρήσεις 2000 – 2003, τριάντα εβδομήντα (370) τιμολόγια αγοράς αγροτικών 

προϊόντων ανύπαρκτων επιχειρήσεων συνολικής αξίας άνω των 7.250.000 ευρώ. 

9. Κτηνοτρόφος με έδρα το Ν. Θεσσαλονίκης εξέδωσε, τις χρήσεις 1998 – 2000, σε πενήντα 

δύο 52 περιπτώσεις εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 4.800.000 ευρώ. 

10. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ γενικών κατασκευαστικών εργασιών με έδρα τη Ν. Ερυθραία 

Αττικής εξέδωσε, τη χρήση 2003, 93 εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 2.300.000 

ευρώ και έλαβε την ίδια χρήση 22 εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 2.290.000 

ευρώ. 

11. Ανώνυμη εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω 

των 4.300.000 ευρώ. 

12. ΕΠΕ εμπορίας σιδήρου και μετάλλων με έδρα την Αθήνα εξέδωσε, τη χρήση 2002, σε 

292 περιπτώσεις εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 3.750.000 ευρώ. 

13. Ατομική επιχείρηση εμπορίας παλαιών σιδήρων (σκραπ) με έδρα τους Αμπελόκηπους 

Θεσσαλονίκης εξέδωσε, τις χρήσεις 2000 – 2002, σε 79 περιπτώσεις εικονικά φορολογικά 

στοιχεία αξίας άνω των 3.440.000 ευρώ. 

14. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ γενικών κατασκευαστικών εργασιών με έδρα τη Θεσσαλονίκη 

εξέδωσε, τη χρήση 2003, 22 εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 2.290.000 ευρώ. 

15. Ανώνυμη εταιρία γραφικών και διαφημιστικών εργασιών με έδρα την Καλλιθέα Αττικής 

έλαβε, τις χρήσεις 2000 - 2002, σε 158 περιπτώσεις εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω 

των 2.070.000 ευρώ. 

Τα δεξαμενόπλοια (σλέπια) που πραγματοποιούν για λογαριασμό των εταιριών εμπορίας 

πετρελαιοειδών τους εφοδιασμούς ποντοπόρων και άλλων πλοίων, τα οποία παραλαμβάνουν 

καύσιμα (πετρέλαιο - μαζούτ) ατελώς, χωρίς δηλαδή να καταβάλουν τις δασμοφορολογικές 

επιβαρύνσεις, σε συνεννόηση σχεδόν πάντα με το εφοδιαζόμενο πλοίο, παρακρατούν 

ποσότητες αυτών των καυσίμων στις δεξαμενές τους, τις οποίες αποθηκεύουν σε 

παροπλισμένα πλοία που βρίσκονται στη ράδα (πχ. ανοιχτά από το κεντρικό λιμάνι του 

Πειραιά) και αφού βρουν τους προαναφερόμενους αγοραστές - συνεργάτες τους, καθορίζουν 

τον χρόνο, τον τόπο και το αντίτιμο της συναλλαγής. Στη συνέχεια με τα ίδια ή άλλα 

δεξαμενόπλοια (σλέπια), σε απόμακρες περιοχές (κολπίσκους) με υποθαλάσσιες σωληνώσεις 

το παραδίδουν σε παράνομα βυτιοφόρα στην ξηρά, τα οποία με τη σειρά τους προμηθεύουν 

τα παράνομα εργαστήρια αποχρωματισμού ή το παραδίδουν αυτούσιο ή αναμεμιγμένο με 

πετρέλαιο κίνησης, συνήθως σε εργοτάξια κατασκευής οδικών έργων, νταμάρια, 

ασβεστοποιεία κλπ. ή για την κίνηση των μηχανημάτων έργων, των καυστήρων και μηχανών. 

1. Από τον έλεγχο και την επεξεργασία κατασχεμένων στοιχείων, προέκυψε μεγάλος αριθμός 

τελωνειακών και φορολογικών παραβάσεων σε βάρος εταιριών και φυσικών προσώπων που 

εμπλέκονται στην εμπορία και διακίνηση υγρών καυσίμων. Συγκεκριμένα, μονοπρόσωπη 

Ε.Π.Ε. κάλυψε την υποτιθέμενη αγορά 6.614.380 χ/μων μαζούτ αξίας 1.457.718 ευρώ που 

είχε αποκτήσει παράνομα λαμβάνοντας μεγάλο αριθμό εικονικών φορολογικών στοιχείων 

από εταιρία η οποία δεν άσκησε ποτέ πραγματική δραστηριότητα. Διαπιστώθηκαν 

τελωνειακές παραβάσεις για την παραπάνω ποσότητα (λαθρεμπορία) και φορολογικές 

παραβάσεις (λήψη και έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων) που ανέρχονται σε 

2.145.328 ευρώ. 

2. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε ποτοποιία στο Κορωπί διαπιστώθηκε λαθρεμπορία 

6.057 λίτρων οινοπνεύματος και διαφόρων οινοπνευματωδών ποτών τα οποία 
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καταμετρήθηκαν σε δεξαμενές, βαρέλια και φιάλες. Βασική μέθοδος που χρησιμοποιείται, 

σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις για την συγκάλυψη και νομιμοποίηση της λαθρεμπορίας 

αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, είναι η έκδοση και λήψη πλαστών ή εικονικών 

τιμολογίων. 

3. Τρεις επιχειρήσεις με έδρα την Μακεδονία και την Εύβοια με αντικείμενο εργασιών 

τρόφιμα χρησιμοποιούσαν το παρακάτω τέχνασμα προκειμένου να λάβουν αυξημένη 

επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο. Υπερτιμολογούσαν τον μηχανολογικό μηχανισμό 

που θα προμηθεύονταν στα πλαίσια επενδυτικών προγραμμάτων με τη μέθοδο των 

τριγωνικών συναλλαγών και με τον τρόπο αυτό έλαβαν και καταχώρησαν στα βιβλία τους για 

τις χρήσεις 1996-2000 και 1998 έως και 2002 εικονικά τιμολόγια ως προς την αξία, 

αντίστοιχα ως εξής: 

α) 11.320.335 Ευρώ ποσό προσδιοριζόμενης μερικής εικονικότητας και 4.874.218 Ευρώ 

ποσό προσδιοριζόμενης αυξημένης επιχορήγησης 

β) 840.006 Ευρώ ποσό προσδιοριζόμενης μερικής εικονικότητας και 226.726 Ευρώ ποσό 

προσδιοριζόμενης αυξημένης επιχορήγησης 

γ) 425.186 Ευρώ ποσό προσδιοριζόμενης μερικής εικονικότητας και 148.815 4Ευρώ ποσό 

προσδιοριζόμενης αυξημένης επιχορήγησης 

Για τις παραβάσεις του Κ.Β.Σ. συντάχθηκαν εκθέσεις και απεστάλησαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. 

4. Μία επιχείρηση με έδρα την Κ. Μακεδονία, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία 

εσπεριδοειδών προϊόντων μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι, με την έκδοση εικονικών 

φορολογικών στοιχείων και ψευδών δηλώσεων εξαγωγής τους, συνολικής ποσότητας 

8.600.000 κιλών διαφόρων ειδών εσπεριδοειδών, κυρίως πορτοκαλιών, αξίας 1.000.000 

Ευρώ, ελάμβανε επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω των υποτιθέμενων εξαγωγών. Το ίδιο 

ως άνω γεγονός, πέρα των φορολογικών και αντίστοιχων ποινικών κυρώσεων, ερευνάται και 

από πλευράς τέλεσης του αδικήματος της κοινοτικής απάτης. 

Αποτελέσματα ελέγχων για το 2007 (Ετήσιο Δελτίο ελέγχου ΣΔΟΕ) 

1. Επιχειρήσεις, με αντικείμενο εργασιών γενικό εμπόριο, τις οποίες διαχειρίζονταν το ίδιο 

φυσικό πρόσωπο, εξέδωσαν πλήθος εικονικών στοιχείων, η αξία των οποίων ανήλθε, 

περίπου, σε 75.000.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα περίπου 300.000.000 ευρώ. 

2. Ένδεκα εταιρίες πώλησης σιδήρου με τη μορφή «σκράπ», εξέδωσαν προς εταιρίες 

μεταποίησης πλήθος εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, η αξία των οποίων 

ανήλθε, περίπου, σε 70.000.000  

3. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης εξάρθρωσε κύκλωμα 

έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων που αποτελούνταν από 36 εμπλεκόμενους 

(εκδότες, λήπτες, συναυτουργούς). Η επιχείρηση «Βιτρίνα» εξέδωσε 343 εικονικά στοιχεία 

αξίας 3.796.435 ευρώ. Στις εταιρίες επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 9.642.944 ευρώ, ενώ το 

ίδιο ποσό επιβλήθηκε και στο πρόσωπο, το οποίο βρίσκονταν πίσω από την επιχείρηση 

«Βιτρίνα» το οποίο αποκαλύφθηκε και κατέθεσε στη ΥΠ.Ε.Ε. 

4. Κύκλωμα προσώπων έπεισε, εξαπατώντας έναντι «πινακίου φακής» αγρότισσα, 

προκειμένου να βάλει την υπογραφή της και να συστήσει μονοπρόσωπη ΕΠΕ, η οποία ως 

μοναδικό σκοπό είχε την έκδοση εικονικών - πλαστών στοιχείων. Εικονικά τιμολόγια 

εκδόσεως της ΕΠΕ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 183 λήπτριες επιχειρήσεις, ενώ 

επιβλήθηκαν πρόστιμα σε δύο υποκρυπτόμενους άνω των 8.000.000 ευρώ στον καθένα. 

5. Επιχείρηση με φερόμενο αντικείμενο εργασιών το εμπόριο και την επεξεργασία χάρτου, 
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εξέδωσε το 2002 πλήθος εικονικών στοιχείων αξίας άνω των 2.961.236 ευρώ, για πωλήσεις 

προϊόντων (χάρτου και πλαστικής μεμβράνης), χωρίς όμως ποτέ να έχει πραγματοποιήσει 

αγορές πρώτων υλών. Λήπτες των τιμολογίων ήταν περισσότερες από 550 επιχειρήσεις. 

6. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ στη Θράκη φερόμενη να ασχολείται με εμπόριο ακατέργαστων 

αγροτικών προϊόντων, εξέδωσε 247 εικονικά στοιχεία αγοράς αγροτικών προϊόντων 

συνολικής αξίας περίπου 4.800.000 ευρώ. 

7. Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών «βιοτεχνία υποδημάτων» στην Αθήνα, εξέδωσε 182 

πλαστά τιμολόγια (διαφορά πρωτοτύπων και στελεχών) με συνέπεια την απόκρυψη εσόδων 

ποσού 2.252.699 ευρώ. 

8. Επιτηδευματίας στη Ζάκυνθο, ασχολούμενος εκτός των άλλων με κατασκευαστικές 

εργασίες, εξέδωσε 23 εικονικά τιμολόγια αξίας άνω των 2.000.000 ευρώ.  

9. Ατομική επιχείρηση κατασκευής κουφωμάτων στη Ρόδο, εμπλέκεται στην έκδοση και 

λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων αξίας άνω του 1.500.000 ευρώ. 

Βασική μέθοδος που χρησιμοποιείται, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις για τη συγκάλυψη και 

νομιμοποίηση της λαθρεμπορίας σε καύσιμα, αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, είναι 

η έκδοση και λήψη εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων.  

Αποτελέσματα ελέγχων για το 2008 (Ετήσιο Δελτίο ελέγχου ΣΔΟΕ) 

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) της ΥΠ.Ε.Ε, μετά από 

πολύμηνες έρευνες που ολοκληρώθηκαν, διαπίστωσε: 

1. την έκδοση 1.231 εικονικών τιμολογίων την περίοδο 2001-2007 με λήπτριες εταιρίες, 

κυρίως της περιοχής Αττικής, από επιχείρηση εμπορίας ειδών χάρτου, με έδρα την Αθήνα, 

συνολικής αξίας 8.371.338 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

2. την έκδοση εκατοντάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές 

από εταιρίες φαντάσματα που είχαν στήσει αλλοδαποί, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία 

πολύτιμων μετάλλων, για τα οποία καταλογίσθηκαν μέχρι στιγμής 1.360 παραβάσεις 

συνολικού ύψους 18.694.440 ευρώ και αναμένονται να ξεπεράσουν το ποσό των 50.000.000 

ευρώ. 

3. την έκδοση 3.001 εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 47.810.342 ευρώ, 

στις χρήσεις 2004-2006, από επιχειρήσεις εμπορίας μετάλλων και παλαιών σιδήρων 

«σκραπ», τις οποίες είχαν στήσει τρία άτομα. 

4. την έκδοση 5.049 εικονικών τιμολογίων συνολικής αξίας 61.649.000 ευρώ, από έξι 

εταιρίες πώλησης σιδήρου «σκραπ» (συλλογή και πώληση παλαιών σιδηρικών), με έδρα τις 

περιοχές Ελευσίνας και Ν. Φιλαδέλφειας, προς εταιρίες εμπορίας και μεταποίησης . 

5. την έκδοση 820 εικονικών τιμολογίων συνολικής αξίας 9.724.000 ευρώ, από πέντε εταιρίες 

με έδρα την περιοχή των Αθηνών, προς εταιρίες μεταποίησης και εμπορίας του ίδιου κλάδου.  

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής της ΥΠ.Ε.Ε. εξάρθρωσε κύκλωμα το οποίο μέσο 

Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), με έδρα το Μενίδι και αντικείμενο εργασιών την 

κατασκευή και το χονδρικό εμπόριο αλουμινίου, σιδήρου και ξύλου, εξέδωσε και διακίνησε 

990 τιμολόγια σε 65 λήπτες συνολικής αξίας 52.319.843 ευρώ, ενώ διαπιστώθηκαν συνολικά 

8.166 παραβάσεις και καταλογίσθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 112.740.691 ευρώ. 

Στο πλαίσιο ελέγχων για παράνομες επιδοτήσεις που πραγματοποίησε η ΥΠ.Ε.Ε., διαπίστωσε 

κυκλώματα έκδοσης και διακίνησης υπερτιμολογημένων και εικονικών τιμολογίων 

αγροτικών προϊόντων, τα οποία εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης.  

Ενδεικτική περίπτωση που έλαβε χώρα το 2008 από ελέγχους που πραγματοποίησε η 
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Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης (Ε.Δ.Ε.Υ.Θ) σε αγροτικούς 

συνεταιρισμούς και μεταποιητικές βιομηχανίες, κατόπιν διασταυρώσεων στοιχείων, 

διαπιστώθηκε ότι εκδίδονταν τιμολόγια προς τις μεταποιητικές βιομηχανίες για ποσότητες 

βιομηχανικής τομάτας κατά πολύ μεγαλύτερες από τις παραδοθείσες. Για το 2000 

διαπιστώθηκαν εικονικές παραδόσεις για 4.912.732 κιλά, με αξία εικονικών τιμολογίων 

441.995 ευρώ, και για το 2002 εικονικές παραδόσεις για 24.179.774 κιλά, με αξία εικονικών 

τιμολογίων 1.163.131 ευρώ. 

Πρόσφατες περιπτώσεις φορολογικής απάτης με τη χρήση εικονικών τιμολογίων
221

  

Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ βρέθηκαν 22 επιχειρήσεις για πλαστά τιμολόγια. Κύκλωμα απάτης με 

παράνομες επιστροφές ΦΠΑ εκατομμυρίων ευρώ, που δρούσε στη Θήβα. Επιχειρηματίας που 

ασχολείται με το εμπόριο οπωροκηπευτικών είχε στήσει όπως προκύπτει από στοιχεία του 

ΣΔΟΕ, βιομηχανία έκδοσης πλαστών και εικονικών στοιχείων. Από το 2007 έως το 2010 

εξέδωσε πλαστά και εικονικά στοιχεία αξίας 18,053 εκατ. ευρώ ενώ στο ίδιο διάστημα δεν 

απέδωσε εισφορές στον ΕΛΓΑ ύψους 541.594ευρώ. - 22 επιχειρήσεις να έχουν εκδώσει 

πλαστά και εικονικά τιμολόγια αξίας 8,9 εκατ. ευρώ. Ένας έμπορος δομικών υλικών από το 

Καματερό, ένας πολιτικός μηχανικός από το Καλαμάκι και ένας χονδρέμπορος μηχανημάτων 

από το Νέο Ψυχικό είχαν εκδώσει από το 2004 έως και το 2007 περίπου 300 πλαστά και 

εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας άνω των 4 εκατ. ευρώ με στόχο την κλοπή ΦΠΑ 

Στην υπόθεση που βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ
222

 εμπλέκονται σχεδόν 540 

επιχειρήσεις και 7 μεγάλα αθλητικά σωματεία. Οι εταιρίες εμφανίζονται να φοροδιαφεύγουν 

με την προτροπή και την από κοινού υλοποίηση με αθλητικούς συλλόγους μίας ιδιοφυούς 

κομπίνας, η οποία έχει ως αφετηρία τα διαφημιστικά προγράμματα πάνω στη φανέλα ή εντός 

των εγκαταστάσεων αθλητικών κέντρων (γήπεδα κ.ά.). Το όργιο των παράνομων 

συναλλαγών κορυφώθηκε μεταξύ των ετών 2005 - 2008.Η κεντρική ιδέα είναι απλή και κατά 

περίπτωση παρουσιάζει παραλλαγές, αποκαλύπτοντας και τη γύμνια του φοροελεγκτικού 

μηχανισμού, ιδιαίτερα στο προληπτικό επίπεδο. 

Υπερτιμολογήσεις, πλαστά τιμολόγια, πλασματικές καταθέσεις σε τράπεζες, εκτροπή της 

διαδρομής των χρημάτων από τα ταμεία των σωματείων προς τις τσέπες παραγόντων ήταν οι 

κυρίαρχοι τρόποι, ενώ το υπόβαθρο για όλες τις παραπάνω μεθοδεύσεις ήταν η διαφημιστική 

προβολή επιχειρήσεων στις φανέλες ή στα γήπεδα των ομάδων. 

Η αποκαλυπτική έρευνα του ΣΔΟΕ κατέδειξε σε αδρές γραμμές πως υπήρξαν υπέρογκες 

υπερτιμολογήσεις, καθώς εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου επιχείρηση κατέβαλε έως και 

δεκαπλάσια ποσά σε σχέση με άλλη για τον ίδιο διαφημιστικό χώρο στη φανέλα της ίδιας 

ομάδας. Έτσι, για την ίδια ακριβώς διαφημιστική παροχή άλλη ομάδα πλήρωνε 5.000 ευρώ 

και άλλη 50.000 ευρώ με την έκδοση βεβαίως των σχετικών τιμολογίων, όπου το δεύτερο 

ήταν πλασματικό και διογκωμένο. Το ΣΔΟΕ γι' αυτό το σκοπό φέρεται να έχει συγκεντρώσει 

συγκριτικά δεδομένα για το κόστος μίας ίδιας διαφημιστικής παροχής ανάλογα με τον 

πελάτη. Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά στοιχεία είναι οι εικονικές- πλασματικές καταθέσεις, 

καθώς τα χρήματα, που πλήρωναν για διαφημίσεις, έκαναν «βόλτα» σε λογαριασμούς και σε 

μεγάλο βαθμό επέστρεφαν στον αρχικό τους κάτοχο τους. Για παράδειγμα, υφίστανται 

αρκετές περιπτώσεις όπου επιχειρηματίας καταθέτει μεγάλο ποσό στον τραπεζικό 

λογαριασμό μίας ομάδας ώστε να πληρώσει διαφήμιση και μετά από λίγες ώρες το ίδιο ποσό 
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εξέρχεται από το λογαριασμό της ομάδας και επιστρέφει είτε στο λογαριασμό του 

επιχειρηματία ή άλλου συγγενικού προσώπου του. Στις διαδρομές αυτές του χρήματος 

προστίθενται και άλλες, οι οποίες αφορούν σε παράγοντες των ελεγχόμενων αθλητικών 

σωματείων. Στο πλαίσιο αυτό, μέρος ή και το σύνολο των χρημάτων τα οποία καταθέτονταν 

στους λογαριασμούς των ομάδων εκταμιεύονταν από παράγοντες-νόμιμους διαχειριστές και 

εκπροσώπους των σωματείων, προκειμένου να πληρώσουν έξοδα των αθλητικών συλλόγων 

τους. Όμως, πολλές φορές τα παρουσιαζόμενα παραστατικά, τα οποία εμφάνιζαν ως έξοδα οι 

συγκεκριμένοι παράγοντες ήταν κατά πολύ μικρότερα σε σύγκριση με τα ποσά τα οποία είχαν 

εξέλθει από τους λογαριασμούς. Δηλαδή η διαφορά μεταξύ ανάληψης και παραστατικού 

εξόδων εξαφανιζόταν ή την ενθυλάκωνε ο ίδιος ο παράγοντας-νόμιμος διαχειριστής. Η ζημία 

του Δημοσίου από όλες αυτές τις μεθοδεύσεις και συναλλαγές λόγω κυρίως της σημαντικής 

έκπτωσης στο φόρο εισοδήματος, αφού οι διαφημιζόμενες επιχειρήσεις εμφάνιζαν τις 

τεράστιες διαφημιστικές δαπάνες ως έξοδα, αλλά και εξαιτίας απωλειών ΦΠΑ, εκτιμάται ότι 

υπερβαίνει τα 70 - 80 εκατ. ευρώ. 

Εικονικά τιμολόγια και παράνομες χρηματοδοτήσεις κοινοτικών έργων
223

, εντοπίστηκαν 

ύστερα από ελέγχους του το ΣΔΟΕ σε 25 δήμους, κυρίως σε νησιά του Αιγαίου και του 

Ιονίου. Οι έλεγχοι ξεκίνησαν ύστερα από την αποκάλυψη κυκλώματος επιχειρήσεων που 

εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια για έργα που δεν είχαν γίνει και για υπηρεσίες που δεν είχαν 

εκτελέσει. Πρόκειται για εταιρίες εκπόνησης μελετών, διοργάνωσης διαγωνισμών, εκτέλεσης 

έργων. Παραλήπτες των τιμολογίων αυτών αποδείχθηκε ότι ήταν δήμοι σε διάφορες περιοχές 

της χώρας, κυρίως νησιωτικές, οι οποίοι εμφανίζονταν να καταβάλουν τα αντίστοιχα ποσά, 

υποτίθεται ότι για την κατασκευή έργων ή υπηρεσιών που δεν είχαν προσφερθεί ή είχαν 

πραγματοποιηθεί υπερτιμολογημένα. Στην πραγματικότητα το κύκλωμα, στο οποίο 

συμμετείχαν στελέχη των δήμων, μοιράζονταν τα σχετικά ποσά. Από τους ελέγχους 

αποκαλύπτονται εξωφρενικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, εμφανίζεται να έχει δοθεί 

το ποσό των 100.000 ευρώ για τον καθαρισμό νεκροταφείου από χόρτα. 

Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων. 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης. « Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2011» , Αθήνα, 

Μάϊος 2012
224

. 

1. Σε υπόθεση παράνομης επιστροφής Φ.Π.Α., αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, 

που εισπράχθηκε από επιχείρηση, για το χρονικό διάστημα από 1/1/1999 έως 30/8/2001, με 

εικονικές εξαγωγές, καταλογίστηκαν οι συνευθυνόμενοι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ, αλληλεγγύως 

και εις ολόκληρον με τα ποσά 4.458.332,54 ευρώ και 161.386,70 ευρώ, συντάχθηκαν και 

εστάλησαν οι χρηματικοί κατάλογοι στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προς βεβαίωση. 

2. Στα πλαίσια εκτέλεσης Εισαγγελικής Παραγγελίας, κατόπιν νέων καταγγελιών του 

εγκεφάλου του παράνομου κυκλώματος επιστροφών Φ.Π.Α. που έδρασε στη Θεσσαλονίκη τη 

περίοδο 1998-2001, (νυν εγκλείστου στις Δικαστικές φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης), 

διενεργήθηκε παράλληλα και Ένορκη Διοικητική Εξέταση, για υπόθεση επιστροφής Φ.Π.Α. 

ποσού ύψους 523.081.771 δρχ. από τη ΔΟΥ Ν. Μουδανιών, από την οποία προέκυψε, ότι 5 

υπάλληλοι με πράξεις ή παραλείψεις τους, ζημίωσαν το Δημόσιο με το ως άνω ποσό, 

παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα και αναμένεται η ολοκλήρωση των σχετικών 

καταλογιστικών αποφάσεων. 

3. Συνεχίζονται οι έλεγχοι από τα συσταθέντα 16 Ειδικά Συνεργεία ελέγχου για την υπόθεση 
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της Ιεράς Μονής του Βατοπεδίου. Ήδη ένα Συνεργείο έχει ολοκληρώσει το έργο του που 

αφορά τον έλεγχο των Δηλώσεων που υποβλήθηκαν για την ανταλλαγή ακινήτων του 

Δημοσίου με την Ιερά Μονή καθώς και των δηλώσεων που υποβλήθηκαν σε περαιτέρω 

μεταβιβάσεις των ακινήτων αυτών σε τρίτους. Παράλληλα συνεχίζονται οι φορολογικοί 

έλεγχοι στις εμπλεκόμενες με την υπόθεση επιχειρήσεις. Όπου διαπιστώθηκαν διαφορές 

επιβλήθηκαν οι φόροι και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

4. Συνεχίζονται οι επανέλεγχοι επιστροφής του Φ.Π.Α., από τις Δ.Ο.Υ., σε αγρότες, 

αγροτικούς συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε Δ.Ο.Υ. Θηβών, 

Κορίνθου, Νεμέας, Φιλιατρών, Τρίπολης κ.α., όπου σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε 

παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α. (χρήση εικονικών τιμολογίων, επιστροφή σε μη δικαιούχους). 

5. Μετά την ανάθεση σχετικής εντολής, προς Οικονομικούς Επιθεωρητές, διενέργειας 

Προκαταρτικής Εξέτασης - Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, σε βάρος εμπλεκομένων 

υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών με συγκεκριμένη επιχείρηση, όπου με τη χρήση 

εικονικών τιμολογίων πέτυχε την εικονική εξαγωγή ποσοτήτων με «μελανάκια» και την 

παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α. ποσού 56.299,59 ευρώ. Με την αριθ. 9742/17-10-11 

πορισματική έκθεση, οι ανωτέρω Επιθεωρητές, προτείνουν την πειθαρχική δίωξη των 

εμπλεκομένων υπαλλήλων του Υπουργείου.  

6. Επ' αφορμή παραλαβής Εκθέσεων Ελέγχου του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας, που 

αφορούσαν σε επιχειρήσεις οι οποίες εμπλέκονταν στο κύκλωμα παράνομων επιστροφών 

Φ.Π.Α., περιόδου 1998 - 2001, η Οικονομική Επιθεώρηση εξέδωσε, για κάθε μία από αυτές, 

σχετική εντολή ελέγχου, με σκοπό τη διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων που τυχόν 

διαπράχθηκαν από οποιοδήποτε υπάλληλο. Μετά τη σύνταξη και υποβολή των σχετικών 

Πορισματικών Εκθέσεων, από τους Οικον. Επιθεωρητές, παραπέμφθηκαν πειθαρχικά οι 

υπαίτιοι υπάλληλοι, ενώ τα ως άνω Πορίσματα, παράλληλα, κοινοποιήθηκαν από τους 

Επιθεωρητές στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος επιλήφθηκε της Ποινικής διαδικασίας. 

Υπαίτιοι υπάλληλοι, για τις υποθέσεις αυτές, όχι μόνον διώχτηκαν πειθαρχικά και 

καταλογίστηκαν, εις βάρος τους, τα ποσά των παράνομων επιστροφών Φ.Π.Α., αλλά και 

φυλακίστηκαν. Στο σημείο αυτό σας αναφέρουμε ότι το ύψος των μέχρι σήμερα 

καταλογισθέντων ποσών, σε βάρος των υπαιτίων εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων, 

ανέρχεται στο ποσό των 46.730.000 ευρώ, περίπου. 

Εν συνεχεία και λόγω της πληθώρας των επιχειρήσεων που εμπλέκονταν στην υπόθεση 

(σημειωτέον ότι, από κάθε ελεγχόμενη επιχείρηση αναφύονταν πλήθος άλλων 

αντισυμβαλλόμενων επιχειρήσεων), η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών 

συνέστησε Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου, με σκοπό τον τακτικό φορολογικό έλεγχο αυτών. 

Προϊστάμενος των συνεργείων αυτών τοποθετήθηκε, με απόφαση του Υπουργού των 

Οικονομικών, εν ενεργεία Οικονομικός Επιθεωρητής. Τα αποτελέσματα των φορολογικών 

ελέγχων που διενεργούνται από τα ως άνω Ειδικά Συνεργεία, υποβάλλονται διαχρονικά στις 

αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές, για τη βεβαίωση και είσπραξη των εκάστοτε επιβαλλομένων 

φόρων και προστίμων. Αποτέλεσμα αυτού του ιδιαίτερου εγχειρήματος είναι να έχουν 

ελεγχθεί πλέον των 232 επιχειρήσεων, μέχρι σήμερα και να έχουν συνταχθεί πλέον των 1.065 

εκθέσεων ελέγχου διαφόρων φορολογικών αντικειμένων. Για την ίδια υπόθεση και επ' 

αφορμή σχετικών υπομνημάτων του κυρίως υπευθύνου και εγκεφάλου της ως άνω υπόθεσης, 

ο οποίος σήμερα είναι έγκλειστος στις φυλακές Θεσσαλονίκης, και μετά τη σχετική 

παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ανατέθηκε σε Οικονομικές Επιθεωρητές 

ποινική προκαταρκτική εξέταση, με σκοπό τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων εις βάρος 
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οποιουδήποτε, τυχόν, εμπλεκόμενου υπαλλήλου, συμπεριλαμβανομένων και Οικονομικών 

Επιθεωρητών. Στη συνέχεια η υπόθεση, με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και κατά το 

μέρος που αφορά την ποινική διερεύνηση των καταγγελιών σε βάρος Οικονομικών 

Επιθεωρητών, διαβιβάσθηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι προαναφερθείσες υποθέσεις, με εντολές της Οικονομικής 

Επιθεώρησης, ερευνώνται αρμοδίως, τόσο κατά το πειθαρχικό και ποινικό όσο και κατά το 

φορολογικό μέρος και ευρίσκονται σε εξέλιξη. Ας αναφερθεί ότι για την ίδια αυτή υπόθεση, 

στα πλαίσια των διαταχθέντων και διενεργηθέντων τακτικών φορολογικών ελέγχων 

καταλογίσθηκαν: α) σε φυσικά πρόσωπα: 2.483.949.690,09, ευρώ, ως ληξιπρόθεσμες 

οφειλές. β) σε Νομικά Πρόσωπα, κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 707.817.902,91 ευρώ, ως 

ληξιπρόθεσμες οφειλές. 


