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Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον επιβλέποντα
καθηγητή της παρούσας εργασίας, καθηγητή του τµήµατος Λογιστικής &
Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, κύριο ∆ηµήτριο Γκίνογλου,
ο οποίος µε τη βοήθεια και την καθοδήγησή του συνέβαλλε στην ολοκλήρωση
της διπλωµατικής µου εργασίας. Ευχαριστώ, επίσης, το σύνολο των καθηγητών
του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στη Λογιστική & Χρηµατοοικονοµική για τις
σηµαντικές γνώσεις που µου προσέφεραν κατά τη διάρκεια της φοίτησής µου.
Τέλος ένα µεγάλο ευχαριστώ στη οικογένειά µου για την διαρκή και
πολύτιµη συµπαράσταση τους κατά τη διάρκεια των σπουδών µου.
Ιωαννίδου Βασιλική
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Πρόλογος

Η Ελληνική Φορολογική Νοµοθεσία χαρακτηρίζεται από µία συνεχή
µεταβολή σε άρθρα, παραγράφους, ειδικές διατάξεις, εδάφια κ.τ.λ.
Όλες αυτές οι µεταβολές καταστούν τον φορολογικό έλεγχο ένα πολύπλοκο
έργο, καθώς κατά την εφαρµογή του εµπλέκονται πολλές φορολογίες, µεγάλο
πλήθος διατάξεων καθώς και η ανάγκη για εξειδικευµένες γνώσεις και τεχνικές.
Η παρούσα πτυχιακή εργασία, αποτελείται από τρία µέρη. Το πρώτο
µέρος, αναφέρει και αναλύει το βασικό νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τον
φορολογικό έλεγχο και εφαρµόζεται στην Ελλάδα από 01.03.2005 για τις
επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα µε παράλληλη παράθεση παραδειγµάτων
για καλύτερη κατανόηση. Το δεύτερο µέρος παρουσιάζει το «Πρόγραµµα
Τακτικού Φορολογικού Ελέγχου για επιχειρήσεις µε Γ’ κατηγορίας βιβλίων
Κ.Β.Σ.» µε σκοπό τη βοήθεια του φορολογικού ελεγκτή καθώς και κάθε
επαγγελµατία του φορολογικού χώρου, µέσω του προσδιορισµού των βασικών
βηµάτων που ακολουθούνται κατά τον τακτικό φορολογικό έλεγχο. Και τέλος
στο τρίτο µέρος δίνονται υποδείγµατα φορολογικών εκθέσεων, καθώς και πολλά
παραδείγµατα λογιστικών διαφορών.

Θεσσαλονίκη, Μάιος 2012
Ιωαννίδου Βασιλική
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

LISTING = Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
V.I.E.S. = VAT INFORMATIONS EXCHANGE SYSTEM Σύστηµα ελέγχου και
παρακολούθησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών
Α.Ε.= Ανώνυµη Εταιρία
Α.Υ.Ο. = Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών
Α.Φ.Μ.= Αριθµός Φορολογικού Μητρώου
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ(listing) = δήλωση που περιλαµβάνει τις
παραδόσεις και τις αποκτήσεις αγαθών που πραγµατοποίησε ο υποκείµενος στο
φόρο προς/από άλλο κράτος µέλος κάθε µήνα. Οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά κάθε µήνα ταυτόχρονα µε την περιοδική
δήλωση Φ.Π.Α. της οικείας περιόδου.
Γ.Γ.Π.Σ. = Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων
∆.Ε.Κ. =∆ιαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο
∆.Ο.Υ. =∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
∆.Φ.Ε.= ∆ήλωση φορολογίας εισοδήµατος
Ε.Γ.Λ.Σ.= Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
Ε.Ε. =Ετερόρρυθµη Εταιρία
Ε.Π.Ε.= Εταιρία περιορισµένης ευθύνης
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ = Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται
για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για µέρος αυτής ή για συναλλαγή
που παραγµατοποιήθηκε µεν αλλά από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που
αναγράφονται στο στοιχείο ή ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικό πρόσωπο
(χωρίς έναρξη)
ΕΛ.Γ.Α. = Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΑΣ = Κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
κοινωνία αστικού Κώδικα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια.
Κ.Β.Σ.= Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
Κ.Τ.Χ. = Κώδικας Τελών & Χαρτοσήµων
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ = Η διαφορά µεταξύ λογιστικού και φορολογικού
αποτελέσµατος
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ= η δωδεκάµηνη, κατά κανόνα, περίοδος µέσα στην οποία
µια επιχείρηση συντάσσει χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε το νόµο
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ = είναι αυτό που προκύπτει από τη σύγκριση εσόδων
και εξόδων όπως αυτά προσδιορίζονται από τις παραδεγµένες λογιστικές αρχές.
Η θετική διαφορά µεταξύ συνολικών εσόδων και εξόδων ονοµάζεται λογιστικό
κέρδος, ενώ η αρνητική διαφορά, λογιστική ζηµία.
Μ.Σ.Κ.Κ.= Μικτός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους
Ο.Ε. =Οµόρρυθµη Εταιρία
Π.δ. Προεδρικό διάταγµα
ΠΛΑΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ = Θεωρείται ως πλαστό το φορολογικό
στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγισθεί µε οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει
καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της αρµόδια ∆.Ο.Υ.
ΠΟΛ =Πολυτογραφηµένη απόφαση Υπουργείου Οικονοµικών
Σ.∆.Ο.Ε =Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος
Σ.τ.Ε. = Συµβούλιο της επικρατείας
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ(intrastat) =
περιέχει ορισµένα στατιστικά στοιχεία
σχετικά µε τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών για την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία της Ελλάδος. Υπόχρεοι υποβολής είναι οι υποκείµενοι στο φόρο, οι
οποίοι πραγµατοποιούν συναλλαγές εφόσον αυτές είναι µεγαλύτερες ενός ορίου
το οποίο σε ετήσια βάση καθορίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε. και το οποίο καλείται
«κατώφλι εξοµοίωσης»
ΥΠ.Ε.Ε. = Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων
Φ.Ε.Ε= Φόρος Ελευθερίων Επαγγελµάτων
Φ.Ε.Υ.= Φορολογική Ελεγκτική Υπηρεσία
Φ.Μ.Υ.= Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
Φ.Π.Α.= Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ = είναι αυτό που προκύπτει από τη σύγκριση των
εσόδων και εξόδων, όπως αυτά προσδιορίζονται µε βάση τις διατάξεις και τους
κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας.

9

Α Μέρος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ο

1. Εισαγωγικές έννοιες
Στο σηµερινό σύνθετο και διαρκώς µεταβαλλόµενο οικονοµικό και
κοινωνικό περιβάλλον, της παγκοσµιοποίησης των αγορών και των κεφαλαίων,
του έντονου ανταγωνισµού, των µεγάλων ανισοτήτων και της µεγάλης
συγκέντρωσης των κεφαλαίων, ο ρόλος της Ελεγκτικής για τον ιδιωτικό αλλά και
τον δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο είναι
ζωτικός, µε διαρκώς αυξανόµενη σηµασία.
Η ανάπτυξη των οικονοµικών µονάδων και των εθνικών οικονοµιών,
προϋποθέτει ένα κλίµα τάξης και ευταξίας των συναλλαγών, ένα κλίµα
εµπιστοσύνης στην εταιρική διακυβέρνησης των επιχειρήσεων και στη
συµµόρφωση τους µε τους κανόνες της κάθε Πολιτείας.

1.1. Έννοια του ελέγχου
Έλεγχος είναι το σύνολο των ενεργειών ή των δραστηριοτήτων που
εξασφαλίζουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση των λειτουργιών και
συµπεριφορών όλων των συντελεστών της επιχείρησης ή του οργανισµού, ώστε
να επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότητά τους.

1.2. Είδη ελέγχου
Οι έλεγχοι, µε βάση διάκρισης το αντικείµενο του ελέγχου µπορούν να
ταξινοµηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
α. Έλεγχοι Οικονοµικών Καταστάσεων
β. Έλεγχοι Συµµόρφωση
γ. Λειτουργικοί Έλεγχοι
δ. Έλεγχοι ∆ιοίκησης
ε. Έλεγχοι Κοινωνικής Ευθύνης
στ. Έλεγχοι Οικονοµικού Εγκλήµατος
ζ. Ειδικοί Έλεγχοι
Επίσης, στη βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί διάφορες τυπολογίες
ελέγχου. Μία από τις πιο σηµαντικές διακρίσεις είναι αυτή που παρουσιάζεται στη
συνέχεια και αφορά την διάκριση του ελέγχου ως προς το υποκείµενο του
ελέγχου, δηλαδή το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο.
1.2.α Εσωτερικός έλεγχος
Εσωτερικός έλεγχος είναι αυτός που ασκείται από άτοµα που υπάγονται
στο υπαλληλικό προσωπικό της επιχείρησης. Ο εσωτερικός ελεγκτής βρίσκεται σε
σχέση µίσθωσης µε την οικονοµική µονάδα η οποία ελέγχεται, δηλαδή είναι
υπάλληλος της. Το έργο του έχει κυρίως προληπτικό χαρακτήρα και συνίσταται
στο να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις και τις λογιστικές
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καταχωρήσεις,
µε σκοπό την άµεση επισήµανση θεληµένων ή αθέλητων
σφαλµάτων ή αντικανονικών και παρανόµων ενεργειών.
Ο εσωτερικός ελεγκτής έχοντας ως βασική αποστολή την πρόληψη
επιζήµιων ενεργειών ασκεί τα καθήκοντα του πριν ή κατά τη διάρκεια της
οικονοµικής διαχείρισης, χωρίς όµως να αποκλείεται και ο έλεγχος ειδικών
θεµάτων µεταγενέστερα. Η ιδιότητα του εσωτερικού ελεγκτή µπορεί να είναι µε
σαφήνεια διακεκριµένη, όπως γίνεται συνήθως στης µεγάλες επιχειρήσεις οπού
υπάρχει ειδική υπηρεσία. Είναι δυνατόν όµως το ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή
να µην παίζει ιδιαίτερο πρόσωπο αλλά οι προϊστάµενοι διαφόρων τµηµάτων,
παράλληλα µε τα υπόλοιπα καθήκοντα τους.
Η µεγάλη σηµασία του Εσωτερικού Ελέγχου αναγνωρίσθηκε από το
Νοµοθετικό Σώµα των ΗΠΑ
το 1977, όταν, µε την ψήφιση σχετικού
διατάγµατος, όλες οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στη δικαιοδοσία της
Αµερικάνικης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) υποχρεώθηκαν να διαθέτουν ένα
επαρκές σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.
Στη χώρα µας τα καθ’ ύλη αρµόδια όργανα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς
(Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς & ∆ιοικητικό Συµβούλιο Χρηµατιστηρίου Αξιών
Αθηνών) απαιτούσαν και απαιτούν από τις επιχειρήσεις, που επιθυµούν την
εισαγωγή των µετοχών τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, να διαθέτουν
αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο. Πιο συγκεκριµένα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
µε τις αποφάσεις (Απόφαση 5/204/14.11.2000 Φ.Ε.Κ. 1487Β/16.12.2000,
Φ.Ε.Κ. 110 Α/ 17.5.2002) υποχρέωσε τις εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρίες να
έχουν ξεχωριστό τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου.
Επίσης, µε την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών 1477/7.6.85,
ιδρύθηκε και λειτουργεί, το «Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών», το
οποίο αποτελεί το συλλογικό επαγγελµατικό όργανο των Εσωτερικών Εκλεκτών.
1.2.β Εξωτερικός έλεγχος
Αντίθετα από τον εσωτερικό, ο εξωτερικός έλεγχος είναι η συστηµατική
εργασία που ασκεί ένας ανεξάρτητος ελεγκτής µε σκοπό τη συλλογή και
αξιολόγηση εκείνων των αποδεικτικών στοιχείων που θα του επιτρέψουν τη
διαµόρφωση κρίσης επί των λογιστικών καταστάσεων της ελεγχόµενης
επιχείρησης. Ο εξωτερικός ελεγκτής δεν έχει καµία υπαλληλική ή άλλη εξάρτηση
προς την επιχείρηση που καλεί να ελέγξει, γεγονός που εγγυάται και την
διενέργεια αντικειµενικού ελέγχου.
∆ιορίζεται είτε υποχρεωτικά από τη
νοµοθεσία, είτε από τη ∆ιοίκηση της επιχείρησης. Στη χώρα µας η θεσµική
αναγνώριση του εξωτερικού ελεγκτή έγινε το 1955, µε το Ν.∆.3329/1955 «περί
συστάσεως Σώµατος Ελλήνων Ορκωτών Λογιστών» που η λειτουργία του άρχισε
το Νοέµβρη του 1956.
1.2.γ Κρατικός - Φορολογικός έλεγχος
Ο κρατικός έλεγχος εµπεριέχει το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών και
επαληθεύσεων που εκτελούνται από τους ελεγκτές του Υπουργείου Οικονοµικών,
µε σκοπό να διαπιστωθεί η ορθή ή µη εφαρµογή της κείµενης φορολογικής
νοµοθεσίας.
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1.3.

Είδη φορολογικού ελέγχου

1.3.α. Προληπτικός φορολογικός έλεγχος
Ο προληπτικός έλεγχος έχει ως σκοπό την διαπίστωση της εφαρµογής των
διατάξεων του Κ.Β.Σ. καθώς και διαπίστωση εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων
φορολογικών υποχρεώσεων όπως Φ.Π.Α, Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών και λοιπών
παρακρατηθέντων φόρων. Ο έλεγχος αυτός είναι σύντοµος, εµπεριέχει το
στοιχείο του αιφνιδιασµού και διενεργείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή
και εκτός αυτών. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο ελεγκτής µπορεί να λαµβάνει
γνώσει οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή στοιχείου, εκτός των υποχρεωτικών ή
προαιρετικών που προβλέπει ο Κ.Β.Σ., καθώς και να κατάσχει αυτά.
1.3.β. Προσωρινός φορολογικός έλεγχος
Ο προσωρινός έλεγχος σκοπό έχει τον καταλογισµό των φόρων και τελών
αφού διαπιστώθηκε η µη εκπλήρωση τους από τον επιτηδευµατία καθώς και την
διαπίστωση εκπλήρωσης ορισµένων εκ των φορολογικών υποχρεώσεων.
Εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος ή
δεν είναι εφικτός κατά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Αφορά συγκεκριµένες
διαχειριστικές χρήσεις ή και συγκεκριµένη φορολογική περίοδο εντός της
διαχειριστικής χρήσης.
Ο προσωρινός έλεγχος συνδυάζει τόσο στοιχεία από τον προληπτικό όσο
και από τον τακτικό έλεγχο και οδηγεί στην έκδοση προσωρινών φύλλων
ελέγχου.
1.3.γ. Τακτικός φορολογικός έλεγχος
Ο τακτικός έλεγχος σκοπό έχει τον πλήρη έλεγχο όλων των φορολογικών
αντικειµένων και υποχρεώσεων του επιτηδευµατία. ∆ιενεργείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 66 Ν.2238/1994 και πρέπει να είναι εµπεριστατωµένος,
πλήρης και οριστικός.
Αρµόδια όργανα για την διενέργεια του ελέγχου είναι οι ∆ηµόσιες
Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) και τα ∆ιαπεριφερειακά
ελεγκτικά κέντρα
(∆.Ε.Κ.). και εκτελείται µε αποφάσεις που εκδίδονται από το Υπουργείο
Οικονοµικών
Με την απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών ΠΟΛ 1039/13-02-2012
καθορίστηκε η καθ΄ ύλην αρµοδιότητα µεταξύ των ∆ιαπεριφερειακών
Ελεγκτικών Κέντρων (∆.Ε.Κ.) και των ∆ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών
(∆.Ο.Υ.), ως προς τη διενέργεια του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου
των υποθέσεων επιτηδευµατιών και φορολογουµένων γενικά, µε βάση το ύψος
των ακαθαρίστων εσόδων ή αµοιβών τους κατά τη διαχειριστική περίοδο που
έκλεισε εντός του έτους 2009, ως ακολούθως:
1. Στις ∆.Ο.Υ. όλης της επικράτειας, εκτός της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων
Επιχειρήσεων, υπάγονται οι ανέλεγκτες υποθέσεις µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα ή
αµοιβές έως 7.000.000 ευρώ, για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του
έτους 2009.
2. Στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων υπάγονται οι ανέλεγκτες υποθέσεις
µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 30.000.000 ευρώ για το οικονοµικό έτος
2010. Ειδικά για τραπεζικές, ασφαλιστικές εταιρίες µε µετοχές εισηγµένες στο
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Χρηµατιστήριο Αθηνών, το όριο του προηγούµενου εδαφίου ορίζεται σε
10.000.000 ευρώ.
Επίσης στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων υπάγεται η αρµοδιότητα
διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων των
µητρικών επιχειρήσεων των συνδεδεµένων επιχειρήσεων που υποχρεούνται να
καταρτίζουν
ενοποιηµένους
λογαριασµούς
(ενοποιηµένες
οικονοµικές
καταστάσεις), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν.2190/20,
ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο που αφορούν και το ύψος των
ακαθάριστων εσόδων τους. Ενώ η αρµοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού)
φορολογικού ελέγχου των θυγατρικών τους επιχειρήσεων κρίνεται αυτοτελώς.
3. Στην αρµοδιότητα των ∆ιαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (∆.Ε.Κ.)
υπάγονται οι ανέλεγκτες υποθέσεις µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα ή αµοιβές από
7.000.001 έως 30.000.000 ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός
του έτους 2009 καθώς και όλες οι ανέλεγκτες υποθέσεις των ίδιων
επιτηδευµατιών και φορολογουµένων, γενικά, που αφορούν προηγούµενες
διαχειριστικές περιόδους, ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων
εσόδων καθώς και των υποθέσεων των ίδιων επιτηδευµατιών και
φορολογουµένων, γενικά, που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που κλείνουν
εντός του 2010 και 2011 και δεν υπάγονται στην ελεγκτική αρµοδιότητα των
∆.Ο.Υ.
Στα ∆.Ε.Κ. υπάγεται ακόµα η αρµοδιότητα οριστικού τακτικού
φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων των επιχειρήσεων που αφορούν
ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε µορφής µετασχηµατισµού
(συγχώνευση, απορρόφηση, διάσπαση κλπ.) που έγινε µέχρι και το έτος 2009 ή
γίνεται τα έτη 2010 και 2011, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων
εσόδων τους και την κατά τόπον αρµόδια ∆.Ο.Υ. για τη φορολογία του
εισοδήµατός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που
προήλθαν από το µετασχηµατισµό υπάγονται στην ελεγκτική αρµοδιότητα των
∆.Ε.Κ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
Ο έλεγχος των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων
(Απόφαση Υπουργείου Οικονοµικών
ΠΟΛ 1037/1.3.2005, ΦΕΚ Β’ 302/8.3.2005)
2.1 Γενικά
Με την ΠΟΛ 1037/1-5-2005 καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής για
έλεγχο, τον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου των εκκρεµών υποθέσεων
φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών των επιτηδευµατιών, καθώς και
ειδικό τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που προκύπτουν
από τον έλεγχο αυτό.
Η απόφαση αυτή αποτελείται από τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος (άρθρα 1
έως 5) αναλύεται ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου των ανέλεγκτων δηλώσεων,
καθώς και τα κριτήρια µε τα οποία επιλέγονται οι υποθέσεις για τακτικό
φορολογικό έλεγχο. Στο δεύτερο µέρος (άρθρα 6 έως 7) γίνεται λόγος για τη
µετά τον έλεγχο διαδικασία και τον τρόπο καταβολής των φόρων. Στο τρίτο
µέρος (άρθρο 8 ) περιέχονται οι ρυθµίσεις για ειδικά θέµατα καθώς και οι
µεταβατικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ
δηλαδή 8-3-2005. Από την ηµεροµηνία αυτή και µετά παύουν να ισχύουν οι
διατάξεις των αποφάσεων ΠΟΛ 1144/1998 και ΠΟΛ 1168/2001 καθώς και όλες
οι υπόλοιπες αποφάσεις που αφορούσαν τη συνάφεια για την περαίωση των
εκκρεµών φορολογικών ελέγχων.

2.2 Ανάλυση διατάξεων
2.2.1. Ανάλυση διατάξεων άρθρου 1 « επιλογή υποθέσεων »

Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος ξεκινάει αρχικά µε την επιλογής της
υπόθεσης για έλεγχο. Η απόφαση 1037/2005 προβλέπει συγκεκριµένα κριτήρια
επιλογής τα οποία κλιµακώνονται ανάλογα µε την βαρύτητα του καθενός.
Οι υποθέσεις επιλέγονται µε βάση τα εξής κριτήρια:
Ύπαρξη ουσιαστικών παραβάσεων
Ουσιαστική παράβαση θεωρείται η παράβαση εκείνη του Κ.Β.Σ. η οποία
οδηγεί σε ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων. H ανεπάρκεια και η ανακρίβεια
των βιβλίων ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 30 Κ.Β.Σ. (παράρτηµα 1). Στην
ίδια κατηγορία ανήκουν και οι υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν δελτία
πληροφοριών από άλλες υπηρεσίες ή άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή και δεν
έχει συνταχθεί η έκθεση ελέγχου.
•

Ύπαρξη δελτίων πληροφοριών
∆ελτία πληροφοριών είναι τα έγγραφα που συντάσσονται από τις ∆.Ο.Υ. ή
το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.) ή την Υπηρεσία Ειδικών
Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) ή άλλη αρχή και σκοπό έχουν να πληροφορήσουν την
αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία για την ύπαρξη παραβάσεων, χωρίς να έχει
συνταχθεί όµως συνταχθεί σχετική έκθεση ελέγχου.

•
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Μη υποβολή δηλώσεων
Κριτήριο για έλεγχο είναι η µη υποβολή δηλώσεων φορολογίας
εισοδήµατος, Φ.Π.Α., ή άλλων φορολογικών αντικειµένων (Φ.Μ.Υ. Φ.Ε.Ε. κτλ)

•

Πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ
Η ύπαρξη µεγάλων πιστωτικών υπολοίπων Φ.Π.Α.
που δεν
δικαιολογούνται από το αντικείµενο της δραστηριότητας της επιχείρησης,
αποτελεί κριτήριο για έλεγχο. Παράδειγµα ταβέρνες, καφετέριες και λοιπές
επιχειρήσεις του κλάδου.
•

Κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία
Επιτηδευµατίες για τους οποίους υπάρχουν κατασχεθέντα βιβλία, στοιχεία
ή φορολογικές ταµειακές µηχανές και φορολογικούς µηχανισµούς, επιλέγονται
για έλεγχο, εφόσον τα κατασχεθέντα αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις.
•

Απολεσθέντα βιβλία και στοιχεία
Επιτηδευµατίες που απώλεσαν βιβλία, στοιχεία ή φορολογικές ταµειακές
µηχανές και φορολογικούς µηχανισµούς επιλέγονται για έλεγχο. ∆εν εξετάζεται
η αιτία απώλειας και γι αυτό το λόγο λαµβάνονται υπόψη και οι υποθέσεις που
αφορούν απώλεια από τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία (πχ κλοπή).

•

Μεγάλα ποσά δαπανών
Επιλέγονται οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα
αποθέµατα καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες για τους οποίους διαπιστώθηκε
ότι δήλωσαν µεγάλα ποσά δαπανών.

•

Μη προβλεπόµενος συντελεστής
Αφορά τις υποθέσεις που δεν έγινε χρήση, κατά τον προσδιορισµό των
καθαρών κερδών, ο ορθός συντελεστής καθαρών κερδών καθώς και οι
υποθέσεις εκείνες που προσδιόρισαν καθαρά κέρδη µε εσφαλµένο τρόπο. Για
παράδειγµα, επιτηδευµατίας προσδιόρισε τα καθαρά του κέρδη εξωλογιστικά,
ενώ όφειλε να τα προσδιορίσει λογιστικά (έσοδα – έξοδα).
•

∆ιαφορά µεταξύ ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος και Φ.Π.Α.
Οι υποθέσεις επιλέγονται όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά µεταξύ
συµπληρωµατικών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος και
δηλώσεων ΦΠΑ για την ίδια επιχείρηση και σε συγκεκριµένη διαχειριστική
χρήση.

•

Ζηµίες χρήσης
Αν η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελµατίας δήλωσαν ζηµία από την
δραστηριότητα τους σε µία από τις ανέλεγκτες χρήσεις, τότε επιλέγονται για
έλεγχο.
•

Χαµηλός συντελεστής µικτού και καθαρού κέρδους
Επιλέγονται επιχειρήσεις που δηλώνουν χαµηλό ποσοστό καθαρού ή
µικτού κέρδους σε σχέση µε τους αντίστοιχους συντελεστές του κλάδου στον
οποίο ανήκουν.

•

Χρήση αναπτυξιακών νόµων
Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που έκαναν χρήση αναπτυξιακών νόµων,
ώστε να διαπιστωθεί η ορθή εφαρµογή τους.

•
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Απαλλαγή από το Φ.Π.Α.
Αφορά
τις
επιχειρήσεις
που
κάνουν
χρήση
της
απόφασης
1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.1993 µε την οποία ορίζεται η διαδικασία
απαλλαγής από το Φ.Π.Α, της παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και
εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκειµένους
στο φόρο εγκαταστηµένους σε άλλο κράτος µέλος, καθώς και της παροχής
υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε την πραγµατοποίηση των πράξεων αυτών.
•

Μεγάλες ενδοκοινοτικές συναλλαγές
Κριτήριο επιλογής αποτελεί η εµφάνιση µεγάλων ποσών ενδοκοινοτικών
συναλλαγών, τα οποία βρίσκονται σε δυσαναλογία µε τον ετήσιο κύκλο εργασιών
της.
•

∆ιατύπωση αιτήµατος για δικαστική συνδροµή
Αφορά τις επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν κατά το χρόνο επιλογής
τους για έλεγχο διαθέσιµα στοιχεία στην αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία για
επαναλαµβανόµενες αιτήσεις από άλλα κράτη µέλη για αµοιβαία συνδροµή, βάσει
των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) 1798/2003.

•

Παραγραφές
Προηγούνται για έλεγχο οι υποθέσεις για τις οποίες επίκειται ο χρόνος
παραγραφής και κυρίως αυτές που παρουσιάζουν τα µεγαλύτερα εισοδήµατα.
Ακολουθεί πίνακα µε τους χρόνους παραγραφής

•

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

1989

ΜΕΧΡΙ 31/12/2000

1990-1991

ΜΕΧΡΙ 31/12/2002

1992-93-94-95-9697

ΜΕΧΡΙ 31/12/2003 ή ΜΕΧΡΙ 27/2/2004

1998-1999

ΜΕΧΡΙ 31/12/2005

2000

ΜΕΧΡΙ 31/12/2012 (παράταση µε ΠΟΛ 1198/2011)

2001

ΜΕΧΡΙ 31/12/2012 (παράταση µε ΠΟΛ 1198/2011)

2002

ΜΕΧΡΙ 31/12/2012 (παράταση µε ΠΟΛ 1198/2011)

2003
2004

ΜΕΧΡΙ 31/12/2012 (παράταση µε ΠΟΛ 1198/2011)
ΜΕΧΡΙ 31/12/2012 (παράταση µε ΠΟΛ 1198/2011)

2005

ΜΕΧΡΙ 31/12/2012 (παράταση µε ΠΟΛ 1198/2011)

•
Υποθέσεις που ελέγχονται υποχρεωτικά
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω κριτήρια, ελέγχονται υποχρεωτικά και οι
υποθέσεις που ορίζονται από ειδικές διατάξεις. Για παράδειγµα:
Επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 28 Ν. 3296/2004
Εφόσον πρόκειται για επιτηδευµατίες που εµπλέκονται στην έκδοση
πλαστών ή εικονικών ή στη λήψη εικονικών ή στη νόθευση
φορολογικών στοιχείων ή σε υποθέσεις λαθρεµπορίας.
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Σε περιπτώσεις οριστικής παύσης εργασιών.
Εφόσον πρόκειται για επιτηδευµατίες υπεράκτιες εταιρείες, κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2του Π.∆. 186/1992
(Κ.Β.Σ.)
Επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για εισαγωγή των µετοχών τους στο
Χρηµατιστήριο
Επιχειρήσεις που ζητούν την επιστροφή του Φ.Π.Α. και διαπιστώνεται η
ύπαρξη ουσιαστικών παραβάσεων του Κ.Β.Σ. εις βάρος τους.

Η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων σύµφωνα µε την
ΠΟΛ1037/2005.
Η ΠΟΛ 1037/2005 προβλέπει ότι η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων
ενεργείται µε ευθύνη των προϊσταµένων των ελεγκτικών υπηρεσιών σε
συνεργασία µε τους Υποδιευθυντές ελέγχου καθώς και τους προϊσταµένους των
τµηµάτων ή των εποπτειών ελέγχου, κατά περίπτωση. Ποσοστό έως και 10%
των επιλεγόµενων για έλεγχο υποθέσεων επιλέγεται από τυχαίο δείγµα χωρίς να
συντρέχουν τα παραπάνω κριτήρια, µε την προϋπόθεση ότι πρόκειται για
υποθέσεις µε δύο (2) τουλάχιστον εκκρεµείς διαχειριστικές περιόδους.

Η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων σύµφωνα µε το
«ELENXIS».
Η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων γίνεται, πλέον (χωρίς να
αποκλείεται και το τυχαίο δείγµα), µε τη χρησιµοποίηση µεθόδων ανάλυσης
κινδύνου, οι οποίες βασίζονται
α) σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως νοµική µορφή, κατηγορία βιβλίων
Κ.Β.Σ., επικινδυνότητα ή παραβατικότητα του κλάδου δραστηριότητας,
παραβάσεις, δεδοµένα διασταυρώσεων κλπ,
β) σε οικονοµικά δεδοµένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, Καθαρά
Κέρδη ή ζηµίες, Μ.Σ.Κ.Κ., δεδοµένα δηλώσεων, καθώς και διαθέσιµα στοιχεία
από βάσεις δεδοµένων, στατιστική ανάλυση, εφαρµογή τεχνικών εξόρυξης
δεδοµένων και άλλες πηγές πληροφοριών,
γ) σε χωροταξικά και χρονικά δεδοµένα, όπως τόπος παραγωγής και
διακίνησης, εποχιακές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.
Γι’ αυτό το σκοπό το Υπουργείο Οικονοµικών ανάπτυξε ένα ολοκληρωµένο
πληροφοριακό σύστηµα, το «ELENXIS», µέσω του οποίου εφαρµόζοντας τα
κατάλληλα σενάρια, στρατηγικές και κανόνες, στοχεύει, µοριοδοτεί
και
αναδεικνύει τις υποψήφιες για έλεγχο υποθέσεις, µε κατανοµή των
φορολογουµένων κατά αρµόδια ∆ΟΥ/∆ΕΚ, κατά χωρική ελεγκτική αρµοδιότητα
και ύψος ακαθάριστων εσόδων.
∆ηλαδή,
µέσω της διαχείρισης,
παραλαµβάνονται οι στοχευόµενες
υποθέσεις, δροµολογούνται στις αρµόδιες ελεγκτικές
υπηρεσίες και
στη
συνέχεια, από την κάθε Ελεγκτική Υπηρεσία προγραµµατίζονται και ανατίθενται
προς έλεγχο. Κατά δε τη διενέργεια του ελέγχου, µέσω της διαχείρισης,
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ενηµερώνεται το σύστηµα µε την πορεία του ελεγκτικού έργου, παρακολουθείται
και απολογίζονται τα αποτελέσµατά του µε µετρήσιµα µεγέθη.
Αφού αναδειχθεί από τη Στόχευση µια υπόθεση ως πρόσφορη για έλεγχο,
ο Κεντρικός ∆ιαχειριστής των Υποθέσεων έχει τη δυνατότητα να προσθέσει
σχόλια & παρατηρήσεις και να επισυνάψει αρχεία. Στη συνέχεια τη στέλνει στο
∆ροµολογητή στην κεντρική υπηρεσία. Αυτός καθορίζει την αρµοδιότητα της
Φορολογικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΦΕΥ) και στέλνει την υπόθεση ως υποψήφια
στη «Φ.Ε.Υ.» π.χ. στο ∆ΕΚ Αθηνών.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ του ∆ΕΚ Αθηνών
βλέπει ότι παρέλαβε νέα
υπόθεση ως «υποψήφια στη ΦΕΥ».
Την επιλέγει, την προγραµµατίζει και, προκειµένου να αποφασίσει για
την ανάθεσή της , έχει στη διάθεσή του:
•
•

•

Το Προφίλ της επιχείρησης (Οικονοµικά στοιχεία, παραβάσεις, δελτία
πληροφοριών, εγκαταστάσεις κ.λ.π.)
Το Προφίλ των ελεγκτών για
να διαπιστώσει: Γνωστικό υπόβαθρο,
εµπειρία, διαθεσιµότητα - δηλαδή µε ποιες υποθέσεις είναι χρεωµένος ο
ελεγκτής και σε ποιο στάδιο βρίσκονται- αν βρίσκεται σε άδεια κ.λ.π.
Τα στοιχεία της στόχευσης: Βαθµός επικινδυνότητας, δυσκολίας,
σπουδαιότητας & προτεραιότητας.

Με βάση τα παραπάνω οδηγείται στην πιο ορθή επιλογή για την ανάθεση
της υπόθεσης σε συγκεκριµένα πρόσωπα.
Η εντολή εκδίδεται αυτόµατα και ενηµερώνονται - πάντα ηλεκτρονικά ο Υποδ/ντής, ο Επόπτης και ο/οι ελεγκτές.
Η υπόθεση είναι πλέον σε «ανάθεση» και παρακολουθείται σε κάθε
στάδιο εξέλιξής της. Την ίδια εικόνα έχει και ο κεντρικός διαχειριστής των
υποθέσεων, δηλαδή, ότι η υπόθεση είναι σε «ανάθεση» και παρακολουθείται και
από αυτόν το κάθε στάδιο εξέλιξής της.
Ο Ελεγκτής, από τη στιγµή που εκδόθηκε η εντολή, έχει στη διάθεσή
του τον Ηλεκτρονικό φάκελο της Υπόθεσης. ∆ηλαδή, πριν την επίσκεψή του
στην επιχείρηση ή την παραλαβή του φακέλου από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., µπορεί
να γνωρίζει το Προφίλ της επιχείρησης, δεδοµένα δηλώσεων, παραβάσεις,
δελτία πληροφοριών, τηρούµενα βιβλία & στοιχεία, ελέγχους σε εξέλιξη από την
ίδια ή διαφορετική Ελεγκτική Υπηρεσία. Επίσης
βλέπει στις εξειδικευµένες
λίστες, σχόλια & παρατηρήσεις των Προϊσταµένων του. Μέσα από το σύστηµα
δηµιουργεί αυτόµατα κάθε απαραίτητο έντυπο για τη διενέργεια του ελέγχου.
Ανάλογα µε την πρόοδο του ελέγχου, µέσω της διαχείρισης, ο ελεγκτής
ενηµερώνει το σύστηµα, υποβάλλει τις εκθέσεις και τα φύλλα ελέγχου για
έγκριση στους Προϊσταµένους του.
Οι Προϊστάµενοι ανάλογα τα εγκρίνουν ή τα επιστρέφουν για διορθώσεις
µε ορατές τις υποδείξεις τους ηλεκτρονικά.
Με την τελική έγκριση των εκθέσεων/ φύλλων /πράξεων από τον
Προϊστάµενο, τα φύλλα/πράξεις αυτόµατα παίρνουν αριθµό και ηµεροµηνία από
το σύστηµα ELENXIS µε ταυτόχρονη έκδοση συµπληρωµένων αποδεικτικών
κοινοποίησης και εντολής επίδοσης σε εντεταλµένο υπάλληλο που έχει
επιλέξει ο Προϊστάµενος .
Το σύστηµα παρακολουθεί το κάθε φύλλο /πράξη ξεχωριστά σε όποιο
στάδιο και αν βρίσκεται: Συµβιβασµού, οριστικοποίησης, µερικού συµβιβασµού ή
δικαστικής διαδικασίας.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση βεβαίωσης, τα ποσά των διαφορών αυτόµατα
µεταφέρονται σε ενδιάµεσο πίνακα προκειµένου να δηµιουργηθεί Χρηµατικός
Κατάλογος από το TAXIS ανά είδος φόρου και κωδικό εσόδου, όπως επιβάλλει
η σχετική νοµοθεσία.
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Συγχρόνως , µε τα παραπάνω ποσά ενηµερώνεται το Απολογιστικό
Φύλλο της Υπόθεσης.
Το Απολογιστικό φύλλο,
εκτός από τα ποσά των φόρων που
βεβαιώνονται, διαθέτει πληροφόρηση για :
Τα

µόρια

που

θα

συγκεντρώσει

ο

ελεγκτής

επικινδυνότητα, δυσκολία και σπουδαιότητα

ανάλογα

µε

την

της υπόθεσης

Το κόστος, ωφέλεια & διάρκεια του ελέγχου &
τις παρατηρήσεις για τον επόµενο έλεγχο
Επίσης από τα αποτελέσµατα που συγκεντρώνονται στο Απολογιστικό
φύλλο αποτιµάται το σενάριο της στόχευσης και αναπροσαρµόζεται, ώστε να
βελτιώνεται δυναµικά.
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2.2.2. Ανάλυση διατάξεων άρθρου 2 «Γενικές Ελεγκτικές Επαληθεύσεις»
Ελέγχεται
αν τηρήθηκαν
τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον
•
Τήρηση
βιβλίων
και στοιχείων
Κ.Β.Σ., για το κεντρικό και τα υποκαταστήµατα.
Σύµφωνα µε τα άρθρα 7,8,9 και 10 και σε συνδυασµό µε το άρθρο 19 του
Κ.Β.Σ. ο επιτηδευµατίας τηρεί τα ακόλουθα λογιστικά βιβλία:
Επιτηδευµατίας µε Α’ κατηγορίας Βιβλία του Κ.Β.Σ.
Βιβλίο αγορών ( όταν τηρείται χειρόγραφο) – θεωρηµένο
Μηνιαία
κατάσταση
βιβλίου
αγορών
(όταν
µηχανογραφηµένο ) – θεωρηµένο.
Βιβλίο αγορών υποκαταστήµατος – θεωρηµένο
Παρέχεται η δυνατότητα µη τήρησής του εφόσον
υποκαταστήµατος καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας.

οι

τηρείται

συναλλαγές

του

Επιτηδευµατίας µε Β’ κατηγορίας Βιβλία του Κ.Β.Σ.
Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων (όταν τηρείται χειρόγραφο) – θεωρηµένο
Μηνιαία κατάσταση Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων (όταν τηρείται
µηχανογραφηµένο) – θεωρηµένο.
Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων υποκαταστήµατος - θεωρηµένο
Παρέχεται η δυνατότητα µη τήρησής του εφόσον
υποκαταστήµατος καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας.

οι

συναλλαγές

του

Επιτηδευµατίας µε Γ’ κατηγορίας Βιβλία του Κ.Β.Σ.
Ηµερολόγια στα οποία καταχωρούνται πρωτογενώς οι εγγραφές
(επί χειρόγραφης τήρησης)- θεωρηµένα
Πχ Ηµερολόγιο ∆ιαφόρων Πράξεων
Ηµερολόγιο Ταµείου
Ηµερολόγιο Πωλήσεων
Ηµερολόγιο Αγορών
Ηµερολόγιο Εγγραφών Ισολογισµού
Γενικό Ηµερολόγιο
Γενικό Καθολικό (επί χειρόγραφης τήρησης) – θεωρηµένο.
Ισοζύγιο Γενικού-Αναλυτικών καθολικών (επί µηχανογραφικής
τήρησης) – θεωρηµένο.
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή όλα τα ηµερολόγια και το Γενικό καθολικό
εκτυπώνονται αθεώρητα ως το κλείσιµο του Ισολογισµού ή αποθηκεύονται σε
ηλεκτροµαγνητικά µέσα.

Βιβλίο Απογραφής & Ισολογισµού- θεωρηµένο
Κατάσταση απογραφής – θεωρηµένη
Σηµειώνεται ότι τηρείται µόνο για την ποσοτική απογραφή των αποθεµάτων.
Προκειµένου για αποθέµατα υποκαταστηµάτων και αποθηκευτικών χώρων εκτός
νοµού και άνω των 50χλµ ή σε άλλο νησί τηρείται διπλότυπη.

Βιβλίο αποθήκης (επί χειρόγραφης τήρησης) – θεωρηµένο
Οπτικός δίσκος CD-ROM (επί µηχανογραφικής τήρησης)
θεωρηµένος.

–

Σηµειώνεται ότι στο cd-rom εγγράφεται συγκεντρωτικά η µηνιαία κατάσταση του
βιβλίου αποθήκης. Τα αναλυτικά δεδοµένα αποθηκεύονται σε αθεώρητα
ηλεκτροµαγνητικά µέσα ή εκτυπώνονται σε αθεώρητα έντυπα.

Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών – θεωρηµένο
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Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου – αθεώρητο
Πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. – θεωρηµένα

Βιβλία υποκαταστήµατος – όταν δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό
αποτέλεσµα:
Ηµερήσιο ∆ιπλότυπο Φύλλο Συναλλαγών ή
Ηµερολόγιο ταµειακών & Συµψηφιστικών πράξεων – θεωρηµένα
Μηνιαίο διπλότυπο φύλλο ανάλυσης και ελέγχου - αθεώρητο
Παρέχεται η δυνατότητα µη τήρησής του εφόσον
υποκαταστήµατος καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας.

Βιβλία υποκαταστήµατος
αποτέλεσµα

–

όταν

εξάγει

οι

συναλλαγές

αυτοτελές

του

λογιστικό

Τηρεί ότι βιβλία και η έδρα και εξάγει τελικό αποτέλεσµα το οποίο ενσωµατώνεται
µε λογιστική εγγραφή στα βιβλία της έδρας.

Μητρώο Παγίων – αθεώρητο
Βιβλίο Μετοχών (µόνο για Α.Ε.& ΕΠΕ) – Αθεώρητο
Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων (µόνο για Α.Ε.) –
αθεώρητο
Βιβλίο πρακτικών ∆ιοικητικού Συµβουλίου (µόνο για Α.Ε. & ΕΠΕ) –
αθεώρητο
Βιβλίο πρακτικών ∆ιαχείρισης ( µόνο για ΕΠΕ) – αθεώρητο
Βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων (µόνο για ΕΠΕ) – αθεώρητο
Τήρηση βιβλίων και στοιχείων σύµφωνα µε Κ.Β.Σ.
Ελέγχεται επίσης η νοµότυπη τήρηση των βιβλίων. ∆ηλαδή τα τηρηθέντα
βιβλία του κεντρικού και των υποκαταστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των
πρόσθετων, τηρήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.. Για παράδειγµα αν
είναι θεωρηµένα κανονικά, αν η θεώρηση έγινε πριν από την χρησιµοποίηση
τους.

•

Νοµότυπη σύσταση εταιριών
Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. - Ε.Ε.), τις Ε.Π.Ε. και τα νοµικά
πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα ελέγχεται αν υπάρχει νόµιµο συστατικό
έγγραφο και στη συνέχεια οι τυχόν τροποποιήσεις καλύπτονται νοµότυπα.
∆ηλαδή αν το καταστατικό (ιδιωτικό ή δηµόσιο έγγραφο ) καθώς και
τροποποιήσεις αυτού έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του αρµόδιου Πρωτοδικείου.
Επίσης ελέγχεται αν για τις κοινοπραξίες των επιτηδευµατιών υπάρχει
κατάθεση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. της σχετικής έγγραφης συµφωνίας πριν από την
έναρξη των εργασιών τους και αν τηρήθηκαν οι λοιπές προϋποθέσεις που
προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. Σύµφωνα µε το άρθρο
αυτό η κοινοπραξία συνιστάται µε έγγραφη συµφωνία που κατατίθεται στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ. πριν από την έναρξη των εργασιών της. Σε περίπτωση µη
κατάθεσης του συµφωνητικού αντιµετωπίζεται ως αφανής εταιρία.

•

•

Επαλήθευση του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων
Γίνεται επαλήθευση της ορθής καταχώρησης στα βιβλία,
των λιανικών πωλήσεων από τα αθροίσµατα «Ζ» των φορολογικών
ταµειακών µηχανών,
των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών,
των χονδρικών πωλήσεων από τα οικεία τιµολόγια πώλησης
και γενικά των πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων εσόδων.
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Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1081/23-05-2005 οι παραπάνω επαληθεύσεις
διενεργούνται οπωσδήποτε για διάστηµα είκοσι (20) ηµερών αν πρόκειται για
µη τηρούντες βιβλία ή για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και δεκαπέντε
(15) ηµερών αν πρόκειται για βιβλία Γ΄ κατηγορίας κάθε διαχειριστικής
περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.
Γίνεται διασταύρωση των ∆ελτίων αποστολής µε τα αντίστοιχα τιµολογίων
πώλησης ή αποδείξεων λιανικής πώλησης ή γενικά φορολογικά στοιχεία αξίας
που εκδόθηκαν αντίστοιχα.
∆ιασταύρωση γίνεται επίσης µεταξύ των τυχών συµφωνητικών που
υπάρχουν και των αντίστοιχων εσόδων. Οι παραπάνω επαληθεύσεις γίνονται
σύµφωνα µε τις προθεσµίες των 20 και 15 ηµερών, για µη τηρούντες βιβλία ή
για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και Γ’ κατηγορίας αντίστοιχα.
Γίνεται επαλήθευση,
των επιστροφών και
εκπτώσεων εάν καλύπτονται µε νόµιµα δικαιολογητικά.
Ο έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισµό τυχόν εικονικών επιστροφών ή
εκπτώσεων. Οι παραπάνω επαληθεύσεις γίνονται σύµφωνα µε τις προθεσµίες
των 20 και 15 ηµερών, αντίστοιχα.
Γίνεται επαλήθευση της έκδοσης αντίστοιχων στοιχείων εσόδων σε σχέση
µε τις καταχωρήσεις στα πρόσθετα βιβλία που τηρούνται σύµφωνα µε το άρθρο
10 του Κ.Β.Σ. Οι παραπάνω επαληθεύσεις γίνονται σύµφωνα µε τις προθεσµίες
των 20 και 15 ηµερών, αντίστοιχα .
Σε περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται χειρόγραφα, επαλήθευση των
αθροίσεων εσόδων γίνεται για διάστηµα οπωσδήποτε ενός (1) µήνα κάθε
διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.

•

Επαλήθευση του ύψους των αγορών
Γίνεται επαλήθευση της ορθής καταχώρησης στα βιβλία µε βάση
τα τιµολόγια και
τις διασαφήσεις εισαγωγής,
για διάστηµα οπωσδήποτε 20 και 15 ηµερών, αντίστοιχα και πέραν αυτού
κατά την κρίση του ελέγχου.
Γίνεται Επαλήθευση των
επιστροφών,
εκπτώσεων και
ειδικών εξόδων αγορών, εάν καλύπτονται µε νόµιµα δικαιολογητικά,
για διάστηµα οπωσδήποτε 20 και 15 ηµερών, αντίστοιχα και πέραν αυτού
κατά την κρίση του ελέγχου.

Γίνεται διασταύρωση των δελτίων αποστολής των Προµηθευτών καθώς
και των φορτωτικών µε τα αντίστοιχα στοιχεία αγορών, µε σκοπό την
επαλήθευση των ποσοτήτων, για διάστηµα οπωσδήποτε 20 και 15 ηµερών,
αντίστοιχα και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.
Σε περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται χειρόγραφα, επαλήθευση των
αθροίσεων αγορών, για διάστηµα οπωσδήποτε ενός (1) µηνός κάθε
διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.
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Επαληθεύσεις εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος
Όπως διευκρινίζεται από την ΠΟΛ 1087/2005 για τις παρακάτω
επαληθεύσεις επιλέγεται το ίδιο ελάχιστο χρονικό διάστηµα µε δυνατότητα
διενέργειας των επαληθεύσεων αυτών και πέραν του αρχικά επιλεγέντος
ελάχιστου χρονικού διαστήµατος
Επαληθεύσεις των λιανικών πωλήσεων
Επαληθεύσεις των χονδρικών πωλήσεων
Επαληθεύσεις πάσης φύσεως εσόδων
Επαληθεύσεις των ∆ελτίων αποστολής µε τα αντίστοιχα στοιχεία αξίας
πωλήσεων
Επαληθεύσεις των επιστροφών & εκπτώσεων των πωλήσεων
Επαληθεύσεις των αγορών, εισαγωγών
Επαληθεύσεις των επιστροφών & εκπτώσεων αγορών
Επαληθεύσεις των ∆ελτίων αποστολής µε τα αντίστοιχα στοιχεία αξίας
αγορών.

•

Επέκταση του ελέγχου
Περαιτέρω, εφόσον σε κάποια από τις ανωτέρω επιµέρους επαληθεύσεις
των προαναφερόµενων περιπτώσεων προκύψουν διαφορές, ο έλεγχος
επεκτείνεται υποχρεωτικώς, για τη συγκεκριµένη τουλάχιστον επιµέρους
επαλήθευση από την οποία προέκυψαν οι διαφορές, σε επιλεγµένο χρονικό
διάστηµα καθενός από όλους τους υπόλοιπους µήνες της οικείας διαχειριστικής
περιόδου, ίδιο για όλους τους µήνες αυτούς.

•

Παράδειγµα
Έλεγχος σε βιβλία Γ΄κατηγορίας Κ.Β.Σ. µε αρχικό επιλεγµένο διάστηµα 16
έως 31 ∆εκεµβρίου διαπιστώνεται διαφορά στην ορθή καταχώρηση των αγορών.
Ο έλεγχο επεκτείνεται υποχρεωτικά σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για όλες τις
λοιπές ελεγκτικές επαληθεύσεις της ίδιας κατηγορίας (επιστροφές – εκπτώσεις
αγορών, ∆ελτία αποστολής προµηθευτών).
Επέκταση του ελέγχου επί χειρόγραφης τήρησης βιβλίων
Εφόσον διαπιστωθούν διαφορές στις παραπάνω ελεγκτικές επαληθεύσεις,
ο έλεγχος επεκτείνεται υποχρεωτικά σε όλη τη διαχειριστική περίοδο.

•

Έλεγχος παραγωγικών επενδύσεων
Ελέγχεται αν για τις παραγωγικές επενδύσεις και αφορολόγητες κρατήσεις
των αναπτυξιακών νόµων έχουν εφαρµοσθεί οι κείµενες διατάξεις.

•

Υπερτιµολογήσεις – υποτιµολογήσεις
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 2238/1994,
όταν µεταξύ ηµεδαπών επιχειρήσεων ή µεταξύ αλλοδαπής και ηµεδαπής
επιχείρησης συνάπτονται συµβάσεις αγοραπωλησίας ή παροχής υπηρεσιών και
κατά τις συµβάσεις αυτές το τίµηµα ή το αντάλλαγµα ορίζεται αδικαιολόγητα σε
ποσό ανώτερο ή κατώτερο, κατά περίπτωση, από εκείνο που θα
πραγµατοποιείτο, αν η σύµβαση γινόταν µε άλλο πρόσωπο µε τις συνθήκες που
επικρατούν στην αγορά κατά το χρόνο κατάρτισης της σύµβασης, η
προκύπτουσα διαφορά θεωρείται κατά τεκµήριο κέρδος της επιχείρησης, η οποία
εισέπραξε µικρότερο ή πλήρωσε µεγαλύτερο, κατά περίπτωση, τίµηµα ή
αντάλλαγµα. Η διαφορά αυτή προσαυξάνει τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης που
προκύπτουν από τα βιβλία της, χωρίς να επηρεάζει το κύρος των βιβλίων και
στοιχείων.

•
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Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του ίδιου άρθρου και
νόµου ορίζεται, ότι σε βάρος της επιχείρησης, που υπάγεται στις διατάξεις αυτού
του άρθρου, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο καθοριζόµενο σε ποσοστό (20%)
στο ποσό της διαφοράς που προκύπτει από τις διατάξεις
του άρθρου αυτού.
Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ. 6 του ίδιου άρθρου όπως αυτές τέθηκαν
µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1591/1986 ορίζεται, ότι οι διατάξεις του
άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και για τα δικαιώµατα ή τις αποζηµιώσεις
που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισµούς για τη
χρησιµοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σηµάτων,
σχεδίων, µυστικών βιοµηχανικών µεθόδων και τύπων, πνευµατικής ιδιοκτησίας
και άλλων συναφών δικαιωµάτων.
Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων
Ελέγχεται εάν έγινε η αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων όταν αυτό
προβλέπεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/1992

•

Επαληθεύσεις βάσει στοιχείων της υπηρεσίας
Ελέγχεται αν υπάρχουν παραβάσεις Κ.Β.Σ. ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία από
τα οποία προκύπτει φοροδιαφυγή ή επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και
στοιχείων.
Επίσης γίνεται αξιοποίηση τυχόν στοιχείων ελεγκτικών επαληθεύσεων ή
διασταυρώσεων που αποστέλλονται στις ∆.Ο.Υ., δελτίων πληροφοριών,
καταστάσεων της Γ.Γ.Π.Σ. και λοιπών στοιχείων από Οργανισµούς, Τράπεζες,
Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λοιπές υπηρεσίες ή αρχές.

•

Έλεγχος έκδοσης πλαστών ή εικονικών και λήψης εικονικών φορολογικών
στοιχείων

•

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1087/2005 γίνεται αξιοποίηση κάθε είδους
πληροφορίας για εκδότες πλαστών ή εικονικών καθώς και λήπτες
εικονικών φορολογικών στοιχείων που αποστέλλονται από τις κεντρικές
υπηρεσίες του Υπουργείου, δελτία πληροφοριών άλλων ∆.Ο.Υ. ή Σ.∆.Ο.Ε
κ.λ.π.
Θα γίνεται επίσης έλεγχος µεµονωµένων αγορών ή δαπανών ιδιαίτερα
µεγάλης αξίας που προκύπτουν από τις υποβληθείσες συγκεντρωτικές
καταστάσεις του άρθρου 20 Κ.Β.Σ. και αφορούν προµηθευτές µε τους
οποίους δεν υπάρχουν συστηµατικές συναλλαγές, δεδοµένου ότι τέτοιου
είδους συναλλαγές πολλές φορές υποκρύπτουν εικονικότητα.
Θα γίνεται έλεγχος των φορολογικών στοιχείων γενικά, ιδιαίτερα αυτών
µε µεγάλη αξία, κατά την κρίση των ελεγκτών ανάλογα και µε το βαθµό
κινδύνου διάπραξης φοροδιαφυγής, µε ιδιαίτερη έµφαση στον έλεγχο της
θεώρησής τους καθώς και της ορθής έκδοσής τους κατά τις ισχύουσες
διατάξεις του Κ.Β.Σ. και µε συνεκτίµηση και του τρόπου εξόφλησης.

Θα ελέγχεται ο τρόπος διακίνησης και µεταφοράς των αγαθών καθώς και
η ορθή έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων.
Θα εκτελούνται δειγµατοληπτικές
διασταυρωτικές επαληθεύσεις των
ληφθέντων (πρωτότυπων) φορολογικών στοιχείων µε τα αντίστοιχα
στελέχη των αντισυµβαλλόµενων επιχειρήσεων. Ο έλεγχος αυτός θα

24

γίνεται είτε στο πλαίσιο εφαρµογής της περίπτωσης ε’ της παρ. 1 του
άρθρου 66 Ν. 2238/94, δηλαδή άµεσα, ή έµµεσα µε αποστολή δελτίων
πληροφοριών στις αντίστοιχες ∆.Ο.Υ.
Θα ελέγχεται η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων από την επιχείρηση
(επαγγελµατικές
εγκαταστάσεις
–
µηχανολογικός
εξοπλισµόςαπασχολούµενο προσωπικό), η επάρκεια των αποθηκευτικών της χώρων
και η δυνατότητα διακίνησης µεγάλης ιδίως αξίας αγαθών µε βάση τα
οικεία φορολογικά στοιχεία.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που ενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές
ζητούνται, αξιολογούνται και ελέγχονται στοιχεία του Τµήµατος ∆΄
(∆ιοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών) της ∆ιεύθυνσης
14ης Φ.Π.Α. (∆/14)/Τµήµα V.I.E.S, σχετικά µε την εγκυρότητα των
Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. κοινοτικών εµπόρων και τις αξίες των ενδοκοινοτικών
συναλλαγών που διενεργήθηκαν.
Εφόσον από τη διασταύρωση των παραπάνω χορηγούµενων από το
V.I.E.S. στοιχείων µε τους υποβληθέντες Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες
Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (LISTING) καθώς και µε τα δεδοµένα των
τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων και των οικείων δηλώσεων ΦΠΑ και
φορολογίας εισοδήµατος (έντυπο Ε-3) προκύπτουν σηµαντικές διαφορές
που δεν δικαιολογούνται ή υπάρχουν υπόνοιες φοροδιαφυγής, τότε θα
ζητούνται από την παραπάνω ∆ιεύθυνση συµπληρωµατικά αναλυτικά
στοιχεία για τη χρήση και για το Κράτος - Μέλος ή τα Κράτη - Μέλη που
προέκυψαν οι διαφορές και θα ακολουθεί αναλυτικός έλεγχος.
Εφόσον και από τον έλεγχο αυτό προκύπτουν και πάλι σηµαντικές
διαφορές που δεν δικαιολογούνται τότε θα αποστέλλεται αίτηµα στη
∆ιεύθυνση Φ.Π.Α. προκειµένου να ενεργοποιηθεί αρµοδίως από το Τµήµα
V.I.E.S. η αµοιβαία διοικητική συνδροµή µεταξύ των Κρατών- Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αίτηµα αυτό θα αναγράφονται τα στοιχεία της
συγκεκριµένης κοινοτικής επιχείρησης (ΑΦΜ/ΦΠΑ - επωνυµία - ταχ.
δ/νση) καθώς και οι προς έλεγχο συναλλαγές (ανά τρίµηνο-έτος, ποσό
κλπ) και επίσης θα αποστέλλονται συνηµµένα, εφόσον υπάρχουν, τα
σχετικά παραστατικά (τιµολόγια, τραπεζικά, διεθνή µεταφορικά έγγραφα
κλπ) ή ενδεικτικώς µέρος αυτών, εφόσον αυτά είναι πολυάριθµα.
Επισηµαίνεται ότι αιτήµατα αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής µεταξύ των
Κρατών Μελών υποβάλλονται και για τον έλεγχο των συναλλαγών στον
τοµέα της παροχής υπηρεσιών.
Σηµ. Το VIES (VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) είναι σύστηµα ελέγχου
και παρακολούθησης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Αποτελεί διακρατικό
σύστηµα µε επί µέρους βάσεις φορολογικών δεδοµένων σε κάθε Κράτος – Μέλος
της Ε.Ε.
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2.2.3. Ανάλυση διατάξεων άρθρου 3 «Ειδικές Ελεγκτικές επαληθεύσεις

2.2.3.α Ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις για βιβλία πρώτης (Α)
κατηγορίας

•

Γίνεται επαλήθευση των αθροίσεων του βιβλίου αγορών, για όλο το
διάστηµα κάθε εκκρεµούς διαχειριστικής περιόδου. Η ύπαρξη τυχών
αθροιστικών λαθών ενδεχοµένως να συνεπάγεται την απόρριψη των
βιβλίων της επιχείρησης.

•

επαλήθευση της ορθής καταχώρησης της αξίας των ληφθέντων στοιχείων
αγορών και δαπανών στο βιβλίο αγορών, για όλο το διάστηµα κάθε
εκκρεµούς διαχειριστικής περιόδου.
Ελέγχεται κυρίως η εµπρόθεσµη ενηµέρωση των φορολογικών στοιχείων
και περαιτέρω η ακρίβεια της καταχώρησης.

Παράδειγµα
Καταχώρηση
Καταχώρηση
Καταχώρηση
Καταχώρηση

•

στοιχείου
στοιχείου
στοιχείου
στοιχείου

πωλήσεων µε αποκοπή ψηφίου.
αγορών µε µεταφορά της υποδιαστολής
αγορών µε αναριθµητισµό
αγορών µε προσθήκη ψηφίου

Επίσης διαπιστώνεται αν τα συνολικά ποσά των αγορών και δαπανών
µεταφέρθηκαν ορθά στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος.

2.2.3.β Ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις για βιβλία δεύτερης (Β)
κατηγορίας
Γίνεται επαλήθευση
αν τα δεδοµένα του βιβλίου εσόδων
•
Έλεγχος
δεδοµένων βιβλίου
µεταφέρθηκαν επακριβώς στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος (Ε3).

εξόδων

Όπου έχει κλειστής
διενεργηθεί
απογραφή πραγµατοποιείται κλειστή αποθήκη σε
∆ιενέργεια
αποθήκης
δύο τουλάχιστον είδη σε κάθε εκκρεµή διαχειριστική περίοδο, επιλεκτικά µε
βάση την τιµή µονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, υποχρεωτικά σε
όσους πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς και όπου είναι εφικτό στις επιχειρήσεις
που πωλούν χονδρικώς και λιανικώς ή αποκλειστικά λιανικώς.

•

Ελέγχεταιπροσδιορισµού
αν στις υποβληθείσες
Έλεγχος
των κερδώνδηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος τα
καθαρά κέρδη ή επί ελεύθερων επαγγελµατιών οι καθαρές αµοιβές,
προσδιορίστηκαν ορθά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για κάθε χρήση από τις
κείµενες διατάξεις.

•

Για τους ελεύθερων
ελεύθερους
επαγγελµατίες, ελέγχονται οι αθροίσεις εσόδωνΈλεγχος
επαγγελµατιών
αµοιβών και δαπανών για όλο το διάστηµα κάθε εκκρεµούς διαχειριστικής
περιόδου.

•

Γίνεται έλεγχος
παροχής υπηρεσιών
υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα
Έλεγχος
δαπανώνστις
στις επιχειρήσεις
επιχειρήσεις παροχής
αποθέµατα, κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τις 100.000 δραχµές ή τα 294

•
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ευρώ. Η επαλήθευση αυτή ενεργείται και στις επιχειρήσεις πώλησης αγαθών ή
παραγωγής και στις µικτές, για τις χρήσεις 1999 και επόµενες.
Όσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, προστίθενται ως
λογιστικές διαφορές.
Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδίων, υποδοχής
και φιλοξενίας, οι δαπάνες που αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται
στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, καθώς και οι
αποσβέσεις παγίων.
Έλεγχος δαπανών στους ελεύθερους επαγγελµατίες
Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται
για όλες γενικά τις δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού.
Ειδικά για τους αρχιτέκτονες, µηχανικούς και γεωλόγους µελετητές για τις
χρήσεις 2003 έως 2009, επειδή το καθαρό τους εισόδηµα προσδιορίζεται
εξωλογιστικά, δεν εφαρµόζονται τα ανωτέρα για τον έλεγχο των δαπανών.
Για
τους
παραπάνω
ελεύθερους
επαγγελµατίες
ερευνάται
αν
προσδιορίστηκαν ορθά οι καθαρές αµοιβές µε την εφαρµογή των
προβλεπόµενων συντελεστών και αν οι δαπάνες της χρήσης βρίσκονται σε
προφανή δυσαναλογία µε τις τεκµαρτές δαπάνες που προκύπτουν από την
εφαρµογή των συντελεστών, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 49 Ν.
2238/94.

•

Παράδειγµα
Αρχιτέκτονας µηχανικός τη χρήση 2005 παρουσιάζει
Ακαθάριστα έσοδα 100.000
∆απάνες 40.000
Για να διευκρινιστεί η ύπαρξη ή όχι δυσαναλογίας των δαπανών ενεργούµε ως
εξής:
Συντελεστής Καθαρού κέρδους αρχιτέκτονα 38%
Καθαρά κέρδη (εξωλογιστικά ) 100.000 x 38% = 38.000
Άρα 100.000 – 38.000 = 62.000 τεκµαρτές δαπάνες
62.000-40.000 = 22.000 διαφορά τεκµαρτών και πραγµατικών δαπανών
22.000/62.000= 35,48% είναι η διαφορά των δαπανών ως % των τεκµαρτών
δαπανών
Επειδή 35,48% > 20% υπάρχει δυσαναλογία µεταξύ πραγµατικών και
τεκµαρτών δαπανών. Συνεπώς ο συντελεστής καθαρού κέρδους προσαυξάνεται
κατά 20% και τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικά µε τον
προσαυξηµένο κατά 20% συντελεστή καθαρών κερδών.
Έλεγχος
αν για
τον προσδιορισµό
των καθαρών κερδών των τεχνικών
Καθαρά κέρδη
τεχνικών
επιχειρήσεων
επιχειρήσεων εφαρµόστηκαν οι προβλεπόµενοι ειδικά για τις επιχειρήσεις αυτές
συντελεστές επί των ακαθάριστων εσόδων και αν οι δαπάνες κατασκευής
βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία µε το πραγµατικό κόστος κατά τα
οριζόµενα από τις οικείες διατάξεις.

•

2.2.3.γ Ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις για βιβλία τρίτης (Γ) κατηγορίας
Έλεγχος ταµείου και αξιογράφων
Γίνεται έλεγχος ταµείου και αξιογράφων, για διαπίστωση τυχόν
πιστωτικών υπολοίπων ή διαφορών, για διάστηµα οπωσδήποτε δέκα (10)

•
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ηµερών κάθε εκκρεµούς διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την
κρίση του ελέγχου.
Επαλήθευση
αν τα λογιστικά
ποσοτικά
υπόλοιπα των µερίδων του βιβλίου
Συµφωνία
υπολοίπων
αποθήκης
και απογραφής
Αποθήκης, επιλεκτικά για τρία είδη µε βάση την τιµή µονάδας ή την ποσότητα ή
τη συνολική αξία, συµφωνούν µε τις ποσότητες που απογράφηκαν στο τέλος
κάθε εκκρεµούς διαχειριστικής περιόδου.

•

Πραγµατοποιείται
αποθήκη σε δύο τουλάχιστον είδη για κάθε
•
∆ιενέργεια
κλειστήςκλειστή
αποθήκης
αποθηκευτικό χώρο σε κάθε εκκρεµή διαχειριστική περίοδο, επιλεκτικά µε βάση
την τιµή µονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, υποχρεωτικά σε όσους
πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς και όπου είναι εφικτό στις επιχειρήσεις που
πωλούν χονδρικώς και λιανικός ή αποκλειστικά λιανικώς.

∆ιαδικασία κλειστής αποθήκης
Επιλογή των ειδών κατά την κρίση του ελεγκτή. Συνήθως επιλέγονται είδη
µε σαφή διάκριση και τα οποία είναι ύποπτα φοροδιαφυγής.
Βρίσκονται οι ποσότητες κατά την απογραφή έναρξης
Στο υπόλοιπο του είδους που αναγράφεται στην τελευταία απογραφή
συναθροίζονται όλες οι εισαγωγές που έγινα µε βάση τα υπάρχοντα
στοιχεία εισαγωγής δηλαδή τιµολόγια δελτία αποστολής κτλ
Από το γενικό σύνολο αφαιρούνται οι εξαγωγές που έγιναν κατά το
αντίστοιχο χρονικό διάστηµα
Σύγκριση του λογιστικού υπολοίπου µε τις ποσότητες της απογραφής
λήξης.
Για την επαλήθευση αυτή αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που
ελήφθησαν υπόψη.

Παράδειγµα 1ο
Στην επιχείρηση Α µε αντικείµενο εργασιών το χονδρικό εµπόριο ελαστικών
αυτοκινήτων, πραγµατοποιείται κλειστή αποθήκη για τη χρήση 2010 µε
επιλεγµένο είδος «ελαστικό
185/60/14». Το αποτέλεσµα του ελέγχου
εµφανίζεται παρακάτω.
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (TEMAXIΑ)
Είδος
Τύπος
Τεµάχια
Ελαστικό
185/60/14 Απογραφή έναρξης 31/12/2009
100
Αγορές από
120
01/01-31/12/2010
Μείον: πωλήσεις
90
01/01-31/12/2010
Λογιστικό υπόλοιπο
130
Απογραφή λήξης 31/12/2010
110
∆ιαφορά (έλλειµµα)
-20

Η διαφορά αυτή µπορεί να σηµαίνει
Ανακριβή απογραφή
Εικονικές αγορές
Πωλήσεις χωρίς την έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων
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Παράδειγµα 2ο
Στην επιχείρηση Α µε αντικείµενο εργασιών το χονδρικό εµπόριο ελαστικών
αυτοκινήτων, πραγµατοποιείται κλειστή αποθήκη για τη χρήση 2010µε
επιλεγµένο είδος «ελαστικό 185/60/14». Το αποτέλεσµα του ελέγχου
εµφανίζεται παρακάτω.
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (TEMAXIΑ)
Είδος
Τύπος
Τεµάχια
Ελαστικό
185/60/14 Απογραφή έναρξης 31/12/2009
100
Αγορές από
120
01/01-31/12/2010
Μείον: πωλήσεις
90
01/01-31/12/2010
Λογιστικό υπόλοιπο
130
Απογραφή λήξης 31/12/2010
150
∆ιαφορά (πλεόνασµα)
20
Η διαφορά αυτή µπορεί να σηµαίνει
Ανακριβή απογραφή
Αγορές χωρίς τη λήψη φορολογικών στοιχείων
Εικονικές πωλήσεις.
Έλεγχος ορθής αποτίµησης των αποθεµάτων της απογραφής
Γίνεται έλεγχος της ορθής αποτίµησης των απογραφέντων αποθεµάτων
στο τέλος κάθε εκκρεµούς διαχειριστικής περιόδου, επιλεκτικά σε δύο
τουλάχιστον είδη, µε βάση την τιµή µονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική
αξία, για κάθε αποθηκευτικό χώρο, εφόσον τηρείται πλήρης αποθήκη και σε ένα
τουλάχιστον είδος στις λοιπές περιπτώσεις δηλαδή στις περιπτώσεις µη
τήρησης βιβλίου αποθήκης ή τήρησης µόνο ως προς την εισαγωγή. Σε
περίπτωση διαπίστωσης διαφορών, ο έλεγχος επεκτείνεται και σε περισσότερα
είδη.

•

α/α Είδος

Αποτίµηση (Αρθ.28 Κ.Β.Σ.)

1

Αποθέµατα

Στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ:
Τιµή κτήσης
Τρέχουσας τιµής (αγοράς ή παραγωγής κατά την ηµέρα
κλεισίµατος Ισολογισµού
Καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας

2

Υπολείµµατα

Στην πιθανή τιµή πώλησης µείον τα άµεσα έξοδα πώλησης

3

Υποπροϊόντα προς πώληση

Στην πιθανή τιµή πώλησης µείον τα άµεσα έξοδα πώλησης

4

Απαξιωµένα αγαθά

Στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία

5

Συµπαράγωγα

Στο ενιαίο κόστος παραγωγής, το οποίο µειώνεται µε την αξία των
υποπροϊόντων και των υπολειµµάτων. Η κατανοµή του κόστους
πραγµατοποιείται µε κριτήριο την αξία πώλησης

6

Ελαττωµατικά που θα διατεθούν σε
µικρότερη τιµή

Στην πιθανή τιµή πώλησης

Ελαττωµατικά που θα διατεθούν µε µικρή
έκπτωση

Όπως το κανονικό προϊόν

Ελαττωµατικά που θα εισαχθούν ξανά στην
παραγωγή για αποκατάσταση

Στο ιστορικό κόστος

Ελαττωµατικά που θα χρησιµοποιούν ως α
ύλη

Στην τιµή της α ύλης που υποκαθιστούν
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α/α

Βασικές Μέθοδοι αποτίµησης της τιµής
κτήσεως ή του ιστορικού κόστους
παραγωγής

Παράδειγµα

F.I.F.O

Απογραφή έναρξης 500τµ χ 200€
1η Αγορά 200τµ χ 210€
2η Αγορά 800τµ χ 220€
Σύνολο 1500τµ
Πωλήσεις 1000τµ
Αποτίµηση απογραφής λήξης 500τµ χ 220=110.000€

2

L.I.F.O.

Απογραφή έναρξης 500τµ χ 200€
1η Αγορά 200τµ χ 210€
2η Αγορά 800τµ χ 220€
Σύνολο 1500τµ
Πωλήσεις 1000τµ
Αποτίµηση απογραφής λήξης 500τµ χ 200=100.000€

3

Μέθοδος του Μέσου Σταθµικού κόστους
Αξία αποθέµατος έναρξης +αγορές χρήσης
Ποσότητα έναρξης + ποσότητα αγοράς χρήσης

(500χ200) + [(200χ210)+(800χ220)] = 212
500 + (200+800)
Αποτίµηση απογραφής λήξης 500τµ χ 212 = 106.000€

1

4

Μέθοδος κυκλοφοριακού µέσου όρου ή
διαδοχικών υπολοίπων
Αξία προηγ.υπολ. + αξία νέας αγοράς
Ποσοτ.προηγ.υπολ. + ποσότητ.νέας αγοράς

Απογραφή έναρξης 500τµ χ 200€ = 100.000€
1η Αγορά 200τµ χ 210€ = 42.000
Αποτίµηση (100.000+42.000)/(500+200) = 203€
Πώλησης 500τµ
Υπόλοιπο 200 τµ χ 203€ = 40.600€
2η Αγορά 800τµ χ 220€ = 176.000€
Αποτίµηση (40.600+176.000)/(200+800)=217€
Πώληση 500 τµ
Αποτίµηση απογραφής λήξης 500τµ χ217=108.500€

Παράδειγµα
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΙ∆ΟΥΣ
72-34
72-16
72-04
72-01
72-02
72-18
72-09
72-09
65-34
72-29
72-48
72-06

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧ.Ρ10126 (ΣΕ ∆ΡΑΜΑ)
ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ
MONT.RB(ΣΕ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ)
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ SORMA KBA 140 (ΣΕ ΧΡΥΣΑΝΙ∆Η)
ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΥΠΑΚΙΩΝ (ΣΕ
ΧΡΥΣΑΝΙ∆Η)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (ΣΕ
ΧΡΥΣΑΝΙ∆Η)
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ SORMA KBB 140 (ΣΕ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΡΕΑ125-S (ΣΕ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΡΕΑ125-S (ΣΕ ΜΑΡΑΝΤΙ∆Η)
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ 24 Χ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΡΕΑ125-S (ΣΕ ΜΑΡΑΝΤΙ∆Η)
ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ BSK-134
(∆ΡAMA)
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΗ
REG-124 (ΣΕ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ)

ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
8.950.072

TEM.

1

ΑΞΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ
4.901.947
8.950.072

2.103.993

>>

1

1.790.207

2.103.993

313.786

1.081.355

>>

1

1.023.624

1.081.355

57.311

2.688.236

>>

1

2.525.424

2.688.236

162.812

253.649

>>

1

244.488

253.649

9.161

859.295

>>

1

781.324

859.295

77.971

4.746.514

>>

1

3.513.035

4.746.514

1.233.479

4.513.449

>>

1

3.513.035

4.513.449

1.000.413

74,60

>>

41.116

2.869.897

3.067.254

197.357

4.746.514

>>

1

3.513.035

4.746.514

1.233.479

8.759.174

TEM

1

5.365.760

8.759.174

3.393.414

1

3.742.975

4.681.988

939.013

4.681.988

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ

∆ΙΑΦΟΡΑ
4.048.125

12.666.321

DΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Κατά τον έλεγχο της ορθότητας της αποτίµησης των αποθεµάτων στο τέλος της ελεγχοµένης χρήσεως των
εµπορευσίµων περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή αν αυτή έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου28 του
Π.D 186/1992 διαπιστώθηκε ότι ελεγχοµένη επιχείρηση κατά την αποτίµηση στο τέλος της χρήσης αυτών
εφαρµόζει την µέθοδο της µέσης τιµής κτήσης - µέσου σταθµικού κόστους αλλά σε ορισµένα εµπορεύσιµα
περιουσιακά στοιχεία όπως αυτά εµφανίζονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα τα αποτίµησε σε χαµηλότερες
τιµές από τις τιµές που προκύπτουν µε την πάγια εφαρµοζόµενη παραπάνω µέθοδο της µέσης τιµής κτήσης µέσου σταθµικού κόστους.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 4 του Π.D 186/1992 οι διαπιστωθείσες διαφορές

30

από την υποτίµηση της απογραφής των µενόντων εµπορευσίµων περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της
χρήσης προστίθενται στα καθαρά κέρδη της χρήσης στην οποία διαπιστώθηκε Συνεπώς οι κατωτέρω
διαφορές του πίνακα λογίζονται λογιστικές διαφορές 12.666.321€

Έλεγχος δαπανών
Ελέγχεται κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τις 300.000 δραχµές ή τα 881
ευρώ. Όσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, προστίθενται ως
λογιστικές διαφορές. Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα
ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και οι δαπάνες που αφορούν
επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994. Επίσης, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού τα
έξοδα και οι δαπάνες των λογαριασµών 60 «αµοιβές και έξοδα προσωπικού», 63
«φόροι-τέλη» και 68 «προβλέψεις εκµεταλλεύσεως» του Ε.Γ.Λ.Σ. και οι
αποσβέσεις παγίων και επισφαλών απαιτήσεων.

•

Έλεγχος λογ. Γενικής εκµετάλλευσης
Επαλήθευση
στους
λογαριασµούς
"Γενικής
Εκµετάλλευσης"
και
"Αποτελεσµάτων Χρήσης" της ορθής καταχώρησης των υπολοίπων των
αποτελεσµατικών λογαριασµών από το Γενικό και τα Αναλυτικά Καθολικά, καθώς
και διαπίστωση τυχόν καταχώρησης σ΄αυτούς ποσών από µη αποτελεσµατικούς
λογαριασµούς ή προβλέψεων µη εκπεστέων ή αντιλογισµών.

•

Αξιοποίηση πιστοποιητικών ελέγχων
Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς
ελεγκτές και γενικά αναγνωρισµένες ελεγκτικές εταιρείες, λαµβάνονται υπόψη
και συνεκτιµούνται οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στα σχετικά πιστοποιητικά
και στις τυχόν εκθέσεις ελέγχου.

•

Έλεγχος βιβλίου παραγωγής – κοστολογίου
Επί επιχειρήσεων που τηρούν βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου ελέγχεται
σε κάθε εκκρεµή διαχειριστική περίοδο αν για δύο τουλάχιστον από τα
παραγόµενα είδη, επιλεκτικά µε βάση τη συνολική ποσότητα ή αξία, υφίστανται
αδικαιολόγητες αποκλίσεις µεταξύ τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής,
καθώς και αν σε κάποιο από τα παραγόµενα είδη υπάρχει αδικαιολόγητα µεγάλη
φύρα.

•

Παράδειγµα
Έστω η παρακάτω τεχνική προδιαγραφή για την παραγωγή 1m2 υφάσµατος.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : Προϊόν επιχείρησης 1
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(Βάσει "Τεχνικών Προδιαγραφών")

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Ανά µονάδα προϊόντος)

Για την παραγωγή του
προϊόντος : ΥΦΑΣΜΑ
11 Προϊόν επιχείρησης 1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ

Απαιτούνται:

(ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΣΤΟ

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ)

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΙΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
001
24-01
24-02

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

Προϊόν
επιχείρησης 1

ΠΟΣΟΤΗΣ

m2

Πρώτη ύλη
επιχείρησης 1
Πρώτη ύλη
επιχείρησης 2
Σύνολο

ΦΥΡΑ

1

ΦΥΡΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(Λόγω φύρας)

90γρ

10,00%

90γρ

81γρ

9γρ

45γρ

6,00%

45γρ

42,30γρ

2,70γρ

135γρ

123,30γρ

11,70γρ

135γρ

Από την παραγωγή για κάθε µονάδα προϊόντος προέκυψε ότι αναλώθηκαν οι
εξής ποσότητες πρώτων υλών.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Πρώτη ύλη επιχείρησης 1
ΚΩΔΙΚΟΣ
24-01

ΕΙΔΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΑΞΙΑ

Πρώτη ύλη επιχείρησης 1
22.500,00

22.500,00

5.850.000,00

5.850.000,00

Πωληθείσα αυτούσια πρώτη ύλη
Απογραφή λήξης

10.000,00

10.000,00

190.000,00

190.000,00

Πρώτη ύλη επιχείρησης 2
ΚΩΔΙΚΟΣ
24-02

ΕΙΔΟΣ

ΑΞΙΑ

Πρώτη ύλη επιχείρησης 2

0

Ευρώ

Απογραφή έναρξης

3.500,00

2.625,00

3.140.000,00

2.355.000,00

0

0

90.000,00

67.500,00

Πωληθείσα αυτούσια πρώτη ύλη
Απογραφή λήξης

0,00
5.672.500,00

5.672.500,00

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΣ

Αγορές χρήσης

ΑΞΙΑ

ευρώ

Απογραφή έναρξης
Αγορές χρήσης

ΠΟΣΟΤΗΣ

Προϊόν επιχείρησης 1 ΥΦΑΣΜΑ
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ΠΟΣΟΤΗΣ

ΑΞΙΑ

0,00
3.053.500,00

2.290.125,00

ΠΩΛΗΘΕΝΤΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ

11

ΠΟΣΟΤΗΣ

m2

Προϊόν επιχείρησης 1
Απογραφή έναρξης

0

Αγορές χρήσης

0

ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΑ προϊόντα
(Ως "Βιβλίο αποθήκης")
Καταστραφέντα κλπ
("Ως "Βιβλίο αποθήκης")

ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΣ

Ευρώ

Μικτά κέρδη
=

0

0

0

650.000,00

Απογραφή λήξης

(Πωληθέντα)

0

650.000,00

0

ΟΚ

Ακαθάριστα έσοδα από
πωλήσεις του προϊόντος

Μ/
Μ

ΕΙΔΟΣ

0

0

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΕΣ Α' ΥΛΩΝ, Β' ΥΛΩΝ
κλπ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

(ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

(ΒΑΣΕΙ ΒΙΒΛΙΩΝ)

ΠΕΡΙΕΧΟ
ΜΕ
ΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ

0

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
(ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙΣΕΣ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
ΝΗ

Α' & Β' ΥΛΕΣ κλπ ΥΛΙΚΑ

ΑΞΙΑ

ΦΥΡΑ
(προβλεφθείσα)

ΑΝΑΛΩΘΕΙΣ
ΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΗ

ΦΥΡΑ
(πραγµατοποιηθείσα)

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΟ

ΤΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΙΟΝ

ποσότητα
)

%

(1) = (2) + (3)

(2)

(3) =
(1) - (2)

(4) =
(3) /
(1)

(ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
)

ΣΤΟ
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΙΟΝ

ποσότητ
α

%

(6) = (2)

(7) =
(5) - (6)

(8) =
(7) / (5)

(5)

241

Πρώτη ύλη
επιχείρησης 1

γρ

5.850.000

5.265.000

585.000

10,00
%

5.672.500

5.265.000

407.500

7,18%

242

Πρώτη ύλη
επιχείρησης 2

γρ

2.925.000

2.749.500

175.500

6%

3.053.500

2.749.500

304.000

9,96%

8.775.000

8.014.500

760.500

8,66%

8.726.000

8.014.500

711.500

8,15%

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΩΤΗΣ
ΥΛΗΣ

(1)

ΦΥΡΑ (Από το βιβλίο
"Παραγωγής Κοστολογίου")

Προϋπολογισθείσα

Πραγµατοποιηθείσα

(2)

(3)

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΦΥΡΑΣ

(4)=(3) (2)

ΕΥΛΟΓΑ &
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ
ΟΡΙΑ
(ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ)
ΦΥΡΑΣ

Από

Έως

ΤΕΛΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΦΥΡΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ
Α΄ ΚΑΙ Β΄
ΥΛΩΝ
ΠΟΥ
ΠΗΓΑΝ
ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΞΙΑ ΦΥΡΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ)

(5)

(6)

(7)= (5) *(6)

241

10%

7,18

-2,82 %

-2,00%

2,00%

0,00%

5.672.500

242

6%

9,96

3,96%

-1,00%

2,00%

1,96%

2.290.125

8,66%

8,15%

44.790,00€

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΑ

44.790,00€
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Παρατηρούµε ότι στο σύνολο των πρώτων υλών δεν υπάρχει σηµαντική
διαφορά φύρας µεταξύ της προβλεπόµενης 8,66% και της πραγµατικής 8,15%.
Παρόλα αυτά η πρώτη ύλη «241» παρουσιάζει υπεραπόδοση 2,82% (10%7,18%), ενώ η πρώτη ύλη «242» παρουσιάζει σηµαντική απόκλιση πέρα της
προβλεπόµενης 3,96% (6%-9,96%). Σε αυτή την περίπτωση η αξία της φύρας
πέραν της προβλεπόµενης προστίθεται στα καθαρά κέρδη ως λογιστική διαφορά.
2.2.4. Ανάλυση διατάξεων άρθρου 4 «Πρόσθετες ελεγκτικές
επαληθεύσεις
Πέρα από τους παραπάνω ελέγχους µπορεί να διενεργούνται και
πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο µε βάση
τα πραγµατικά δεδοµένα, τη βαρύτητα και τις ιδιαιτερότητες της ελεγχόµενης
επιχείρησης, καθώς επίσης και τις ιδιαιτερότητες και την επικινδυνότητα του
κλάδου στον οποίο αυτή ανήκει.
Για τη διενέργεια πρόσθετων επαληθεύσεων καθώς και τον καθορισµό του
είδους και της έκτασης αυτών, θα πρέπει να προηγείται σχετική συνεννόηση του
ελεγκτή µε τον επόπτη ελέγχου ή ακόµη και τον Υποδιευθυντή ελέγχου ή και τον
προϊστάµενο της ελεγκτικής υπηρεσίας.

•

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι επί υποθέσεων που περαιώνονται µε βάση τα

άρθρα
1-11 του ν.3259/2004 και η πρώτη µετά την τελευταία περαιωθείσα µε βάση τις
διατάξεις αυτές χρήση είναι εκκρεµής και ελέγχεται µε την απόφαση ΠΟΛ.
1037/05, θα πρέπει να ερευνάται αν η ελεγχόµενη επιχείρηση έχει µεταφέρει και
συµψηφίσει στην ελεγχόµενη αυτή χρήση ζηµίες από τις προηγούµενες
περαιωθείσες χρήσεις και δεν έχει υποβάλει εντός µηνός από την περαίωση ή
αργότερα σχετική τροποιητική δήλωση (σχετ. εγκ. ΠΟΛ.1093/04).
Ακόµη, επί επιτηδευµατιών γενικώς, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων,
που τυχόν εκδίδουν αθεώρητα φορολογικά στοιχεία κατ' εφαρµογή των
αποφάσεων ΠΟΛ.1105/99, 1071/2000, 1213/2000, 1304/2000, 1166/2002 και
1083/2003 ή φορολογικά στοιχεία µε ειδική σήµανση κατ' εφαρµογή των
αποφάσεων ΠΟΛ.1284/2002 και 1082/2003, θα πρέπει να ερευνάται αν
συντρέχουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις εν λόγω
αποφάσεις.

•

Επίσης, επί επιχειρήσεων που τηρούν αναλυτική λογιστική (οµάδα 9
Ε.Γ.Λ.Σ.), θα πρέπει να ελέγχεται αν µεταφέρονται και καταµερίζονται ορθά και
χωρίς αδικαιολόγητες µεταβολές από χρήση σε χρήση τα λειτουργικά έξοδα της
επιχείρησης στα κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους (λογ. 92) και αν για
επιλεγµένα παραγόµενα είδη (π.χ. για δύο κύρια είδη) ακολουθούνται ορθά και
πάγια οι κανόνες καταµερισµού του εργοστασιακού κόστους (δηλαδή του άµεσου
κόστους εργασίας και των Γεν. Βιοµ. Εξόδων) µε βάση τα δεδοµένα του βιβλίου
τεχνικών προδιαγραφών (σχετ. άρθ. 8, παρ. 13 ΚΒΣ, εγκ. ΠΟΛ.1010/2000) και
επίσης θα πρέπει να ελέγχονται και αξιολογούνται οι τυχόν αποκλίσεις µεταξύ
πραγµατικού και πρότυπου κόστους (λογ. 95), εφόσον εφαρµόζεται σύστηµα
πρότυπης κοστολόγησης.

•

Εξάλλου, επί εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών πολυµετοχικών
επιχειρήσεων θα πρέπει να ερευνάται αν µερίσµατα που παραγράφηκαν υπέρ του

•
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δηµοσίου επειδή δεν αναζητήθηκαν από τους δικαιούχους εντός πενταετίας από
τότε που κατέστησαν απαιτητά, αποδόθηκαν στο δηµόσιο (σχετ. οι διατάξεις του
Ν.∆.1195/1942, σχετ. γνωµοδ. Ν.Σ.Κ. 992/74).
Σηµειώνεται ότι οι διενεργούµενες πρόσθετες επαληθεύσεις σε κάθε
περίπτωση αναγράφονται σε ιδιαίτερο σε σχέση µε τις υποχρεωτικές
επαληθεύσεις κεφάλαιο των συντασσόµενων εκθέσεων ελέγχου.

2.2.5. Ανάλυση διατάξεων άρθρου 5 «Λοιπές φορολογίες»

Οι λοιπές φορολογίες ελέγχονται συγχρόνως µε τη φορολογία εισοδήµατος.
Συνεπώς, σε κάθε ελεγχόµενη χρήση. (Φ.Π.Α., παρακρατούµενοι φόροι κάθε
είδους, χαρτόσηµο, κλπ).
Στην κατηγορία αυτή αναλυτικά έχουµε τους εξής ελέγχους:

•

Έλεγχος υποκρυπτόµενων δανείων

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1087/10-06-2005 κατά τον έλεγχο επιχειρήσεων Γ’
κατηγορίας Βιβλίων θα ερευνάται η ύπαρξη τυχόν άτυπης σύναψης δανείου και
θα αναζητούνται τα σχετικά τέλη χαρτοσήµου. Για το σκοπό αυτό θα ερευνάται
η κίνηση των δοσοληπτικών λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ.
33.07 "δοσοληπτικοί λογ/σµοί εταίρων",
33.08 "δοσοληπτικοί λογ/σµοί διαχειριστών",
33.09 "δοσοληπτικοί λογ/σµοί ιδρυτών Α.Ε. και µελών ∆.Σ." και
33.10 "δοσοληπτικοί λογ/σµοί γενικών δ/ντών ή δ/ντών Α.Ε."
53.14 "βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς εταίρους",
Επί δανείων κινούµενων ως τρεχούµενων δοσοληπτικών λογαριασµών, το
τέλος χαρτοσήµου υπολογίζεται για κάθε διαχειριστική περίοδο στο µεγαλύτερο
ύψος του χρεωστικού ή πιστωτικού αυτών υπολοίπου κατά περίπτωση. Το τέλος
είναι 2% για τους οµόρρυθµους εταίρους , 3% για τους ετερόρρυθµους εταίρους
και 2% για ΑΕ και ΕΠΕ.
Το οφειλόµενο τέλος επί δανείων που κινούνται σας τρεχούµενοι
δοσοληπτικοί λογαριασµοί καταβάλλεται εντός του πρώτου 15ηµέρου του
επόµενου µήνα από την ολοκλήρωση των εγγραφών του Ισολογισµού.

•

Βάση υπολογισµού της φορολογητέας ύλης

Για τον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης στις λοιπές φορολογίες
διενεργούνται οι επαληθεύσεις που κατά περίπτωση κρίνονται απαραίτητες και
εφαρµόζονται οι οικείες ανά φορολογία διατάξεις. Επίσης προβλέπεται ότι τα
ακαθάριστα έσοδα ή οι αγορές που δηλώθηκαν ή προκύπτουν από τα τηρηθέντα
βιβλία και στοιχεία ή προσδιορίζονται από τον έλεγχο για τη φορολογία
εισοδήµατος, λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισµό των
φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες.
Συνεπώς, αν από τον έλεγχο φορολογίας εισοδήµατος προσδιορισθούν
µεγαλύτερα ποσά ακαθάριστων εσόδων ή αγορών σε σχέση µε τα δηλωθέντα,
τότε τα µεγαλύτερα αυτά ποσά ακαθάριστων εσόδων ή αγορών, κατά περίπτωση,
λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων του
επιτηδευµατία στις λοιπές φορολογίες
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•

Έλεγχος Φ.Π.Α.

Στον έλεγχο της φορολογίας ΦΠΑ γίνονται οι εξής επαληθεύσεις:
Έλεγχο της ορθής µεταφοράς του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.
Θα πρέπει, πέραν του ελέγχου παραγραφής ή µη, σε κάθε περίπτωση να
ερευνάται αν στην πρώτη ελεγχόµενη χρήση µεταφέρθηκε ενδεχοµένως και
συµψηφίστηκε πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. που προέρχεται από ήδη ελεγµένη
χρήση κατά την οποία ο έλεγχος είχε µεταβάλλει το αρχικό βάσει εκκαθαριστικής
δήλωσης πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.
Ειδικά επί χρήσεων που περαιώνονται µε βάση τις διατάξεις των άρθρων
13 έως και 17 του ν. 3296/04, για τις οποίες προέκυπτε πιστωτικό υπόλοιπο µε
βάση την εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α. που όµως µειώθηκε ή µηδενίστηκε
ή µετατράπηκε σε χρεωστικό λόγω της περαίωσης της χρήσης αυτής, θα πρέπει,
εφόσον η χρήση κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκε το σχετικό Ειδικό
Σηµείωµα Περαίωσης Φ.Π.Α. είναι εκκρεµής και ελέγχεται µε βάση την απόφαση
ΠΟΛ.1037/05, να ερευνάται εάν το ποσό της διαφοράς αυτής περιλήφθηκε στα
αφαιρούµενα ποσά από το φόρο εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την
οποία υποβλήθηκε το Ειδικό Σηµείωµα Περαίωσης Φ.Π.Α. (σχετ. εγκ. ΠΟΛ.
1027/05).
Αν µεταφέρθηκαν σωστά τα δεδοµένα των βιβλίων στις υποβληθείσες
δηλώσεις ΦΠΑ. Ελέγχονται επίσης και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων καθώς και οι δηλώσεις INTRASTAT, όπου συντρέχει
περίπτωση.
Οι Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (listing) περιλαµβάνουν τις παραδόσεις και τις
αποκτήσεις αγαθών που πραγµατοποίησε ο υποκείµενος στο φόρο προς/από
άλλο κράτος µέλος κάθε µήνα. Οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται στην αρµόδια
∆.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά κάθε µήνα ταυτόχρονα µε την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.
της οικείας περιόδου.
Η Στατιστική δήλωση (intrastat) περιέχει ορισµένα στατιστικά στοιχεία σχετικά
µε τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών για την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
της Ελλάδος. Υπόχρεοι υποβολής είναι οι υποκείµενοι στο φόρο, οι οποίοι
πραγµατοποιούν συναλλαγές εφόσον αυτές είναι µεγαλύτερες ενός ορίου το
οποίο σε ετήσια βάση καθορίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε. και το οποίο καλείται
«κατώφλι εξοµοίωσης»
Έλεγχος αν τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες διαδικασίες και προϋποθέσεις
στις περιπτώσεις έκπτωσης επί του τζίρου και στα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ.
Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις πρέπει να εξετάζεται αν οι εκπτώσεις αυτές
αποδεικνύονται από νόµιµα φορολογικά στοιχεία και αν έχει γίνει αναγγελία των
εκπτώσεων από τον προµηθευτή στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. τουλάχιστον 4 µήνες πριν
την πραγµατοποίησή τους ανεξάρτητα αν αυτές γίνονται επί του τιµολογίου ή µε
πιστωτικό τιµολόγιο.
Έλεγχος αν για δαπάνες της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν.
2859/2000 (άρθρο 23 του Ν. 1642/1986) ποσού άνω των 50.000 δραχµών ή
των 147 ευρώ, εκπέσθηκε ο αναλογών ΦΠΑ, χωρίς να υπάρχει τέτοιο δικαίωµα.

36

∆εν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου µε τον οποίο έχουν
επιβαρυνθεί οι δαπάνες αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης
καπνοβιοµηχανικών προϊόντων,
αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης οινοπνευµατωδών ή
αλκοολούχων ποτών, εφόσον αυτά προορίζονται για την πραγµατοποίηση
µη φορολογητέων πράξεων,
δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά,
στέγασης, τροφής, ποτών, µετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό
ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης,
αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης µέχρι εννέα (9) θέσεων, µοτοσικλετών και
µοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που
προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισµό, καθώς και οι δαπάνες καυσίµων,
επισκευής, συντήρησης, µίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται για τα πιο πάνω µεταφορικά µέσα,
εφόσον προορίζονται για πώληση, µίσθωση ή µεταφορά προσώπων µε
κόµιστρο,
Έλεγχος αν για δαπάνες αξίας µεγαλύτερης των 100.000 δραχµών ή
των 294 ευρώ, προκειµένου για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας και των 300.000
δραχµών ή των 881 ευρώ, προκειµένου για βιβλία Γ΄ κατηγορίας, για τις
οποίες έχει εκπεσθεί ΦΠΑ, υπάρχουν τα νόµιµα δικαιολογητικά και παρέχεται
γι΄αυτές δικαίωµα έκπτωσης του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Αν τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ µεταφέρθηκε για συµψηφισµό χωρίς
να υπάρχει δικαίωµα λόγω παραγραφής ή άλλου λόγου.
Το δικαίωµα
επιστροφής του Φ.Π.Α. παραγράφεται µετά από µία τριετία. Αν για κάποια
διαχειριστική περίοδο γίνεται έλεγχος µετά τη συµπλήρωση του χρόνου
παραγραφής, το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει µε βάση τη δήλωση δεν
επιστρέφεται ούτε συµψηφίζεται λόγω παραγραφής.
Έλεγχος αν διενεργήθηκε διακανονισµός εµπορεύσιµων ή παγίων
στοιχείων εφόσον υπήρχε υποχρέωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33
του Ν. 2859/2000 (άρθρο 26 του Ν. 1642/1986).

∆ιακανονισµός εµπορεύσιµων στοιχείων
Ο διακανονισµός αυτός αφορά την αποκατάσταση στο ακριβές ποσό των
εκπτώσεων εκείνων από τον οφειλόµενο φόρο Φ.Π.Α. , για τις οποίες το ύψος
του ποσού που εκπέσθηκε µεταβλήθηκε µέσα στη διαχειριστική περίοδο. Ο
τελικός διακανονισµός γίνεται µε την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης του
Φ.Π.Α. και ενεργείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Αν η έκπτωση που ενεργήθηκε κατά την υποβολή των προσωρινών
δηλώσεων είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από αυτή που είχε δικαίωµα να
ενεργήσει ο υποκείµενος στο φόρο. Τέτοια περίπτωση εµφανίζεται κυρίως
όταν η οριστική αναλογία της έκπτωσης στο τέλος του έτους είναι
µικρότερη ή µεγαλύτερη από την αναλογία έκπτωσης που έκανε ο
υποκείµενος στο φόρο µε τις προσωρινές δηλώσεις

Παράδειγµα
Επιχείρηση πώλησης ψιλικών και καπνού, δηλαδή επιχείρηση που
διενεργεί συγχρόνως υποκείµενες στο φόρο και απαλλασσόµενες πράξεις,
υποβάλλει κατά το έτος 2010 τις προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του Φ.Π.Α. µε
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εφαρµογή προσωρινής αναλογίας έκπτωσης 60% (ως προσωρινή αναλογία
λαµβάνεται το ποσοστό της PRORATA του προηγούµενου έτους 2009). Αν οι
κοινές εισροές, για τις υποκείµενες στο φόρο και τις απαλλασσόµενες πράξεις της
επιχείρησης, επιβαρύνθηκαν σ’ όλο το έτος 2010 µε φόρο, έστω συνολικού
ποσού 30.000 ευρώ, η επιχείρηση µε τις προσωρινές δηλώσεις έχει εκπέσει τα
60% αυτού (30.000 Χ 60% =) 18.000 ευρώ.
Από τα οριστικά στοιχεία της διαχειριστικής περιόδου 2010, προκύπτει
PRORATA 75%. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει διακανονισµός και θα αυξηθεί ο
φόρος που εκπέσθηκε µε τις προσωρινές δηλώσεις από 18.000ευρώ (30.000 Χ
60%) στο πράγµατι δικαιούµενο ποσό των 30.000 Χ 75% = 22.500ευρώ. Θα
εκπεσθεί δηλαδή συµπληρωµατικά φόρος εισροών 4.500 (22.500 µείον 18.000
= 4.500)
Αν µετά την υποβολή των προσωρινών δηλώσεων, έγιναν µεταβολές που
δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον καθορισµό του ακριβούς ποσού της
έκπτωσης. Τέτοιες περιπτώσεις εµφανίζονται κυρίως σε µεταγενέστερη
µείωση του τιµήµατος αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών π.χ. λόγω
συµπληρωµατικής έκπτωσης χορηγούµενης από τον προµηθευτή
Το ίδιο ισχύει επίσης και στην περίπτωση µεταγενέστερης µερικής ή ολικής
ακύρωσης αγοράς ή πώλησης, µε την προϋπόθεση όµως ότι όλες αυτές οι
µεταβολές λαβαίνουν χώρα µετά από τη λήξη του χρόνου υποβολής των
προσωρινών δηλώσεων και πριν από την υποβολή της ετήσιας
εκκαθαριστικής

Παράδειγµα
Λόγω αυξηµένων ετήσιων αγορών, επιχείρηση υποκείµενη στο φόρο,
λαβαίνει από τον προµηθευτή της συµπληρωµατική έκπτωση επί των ετήσιων
αγορών της, ανερχόµενη στο ποσό των 100.000ευρώ πλέον φόρο, έστω
23.000ευρώ. Η έκπτωση λογίστηκε κατά τη διενέργεια των εγγραφών
κλεισίµατος (τακτοποίησης) ισολογισµού του προµηθευτή. Το σχετικό
παραστατικό φέρει ηµεροµηνία 31-12-2010 και στάλθηκε µετά την υποβολή των
προσωρινών δηλώσεων. Η επιχείρηση που λαβαίνει τη συµπληρωµατική
έκπτωση, υποχρεούται να κάνει διακανονισµό (στην εκκαθαριστική δήλωση που
θα υποβάλει για το έτος 2010) και να µειώσει τόσο την αξία των αγορών της
κατά 100.000ευρώ, όσο και το φόρο που έχει εκπέσει µε τις προσωρινές
δηλώσεις, κατά το ποσό των 23.000ευρώ. Αυτό το ποσό των 23.000ευρώ θα
πρέπει να το αποδώσει στο ∆ηµόσιο κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής
δήλωσης χωρίς προσαύξηση.

Εξαίρεση από το δικαίωµα ενέργειας διακανονισµού
∆εν ενεργείται διακανονισµός, στις περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή
κλοπής αγαθών, εφόσον όµως αποδεικνύονται και δικαιολογούνται.
Εποµένως στις περιπτώσεις αυτές, αν και για τα καταστραφέντα ή
απωλεσθέντα κ.λπ. αγαθά είχε εκπεστεί ο φόρος των εισροών κατά την
απόκτηση τους (άσκηση δικαιώµατος έκπτωσης κατά την εισαγωγή, αγορά
ή κατασκευή των αγαθών), εντούτοις δε θα γίνει διακανονισµός, µε την
προϋπόθεση βέβαια ότι η καταστροφή, απώλεια κ.λπ. αποδεικνύονται και
δικαιολογούνται όπως ορίζει ο νόµος
Ακόµη, δεν απαιτείται διακανονισµός για τα δώρα µέχρις αξίας 10ευρώ το
καθένα και τα δείγµατα που διαθέτει η επιχείρηση, µε την προϋπόθεση ότι
η διάθεση αυτών γίνεται για την εξυπηρέτηση του σκοπού της
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∆ιακανονισµός εκπτώσεων στα αγαθά επένδυσης
Ειδικά για τα αγαθά επένδυσης, οι διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 33 του κώδικα Φ.Π.Α. ορίζουν επιπλέον ότι η έκπτωση του φόρου που
έγινε κατά την απόκτηση τους, υπόκειται σε πενταετή διακανονισµό. Τούτο, γιατί
θεωρείται ότι το αγαθό επένδυσης εξυπηρετεί την επιχ/ση για µια πενταετία.
Αφετηρία της πενταετίας αποτελεί το έτος της έναρξης της χρησιµοποίησης του
αγαθού επένδυσης στην επιχείρηση. ∆ιευκρινίζεται σχετικά, ότι ηµεροµηνία για
την έναρξη χρησιµοποίησης των αγαθών επένδυσης λαµβάνεται πάντοτε η 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους, ανεξάρτητα µε τον πραγµατικό χρόνο που
χρησιµοποιήθηκε το αγαθό µέσα στο έτος αυτό.
Ο εν λόγω διακανονισµός ενεργείται µόνο σε περίπτωση µεταβολής (σε
σχέση µε το έτος έναρξης της πενταετίας) του δικαιώµατος έκπτωσης και αφορά
στο 1/5 του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, για καθένα έτος της πενταετίας.
Έτσι, σύµφωνα µε τ’ ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση αγοράς αγαθού επένδυσης
από υποκείµενη στο φόρο επιχείρηση, αυτή αφ’ ενός δικαιούται να εκπέσει
ολόκληρο το ποσό του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε την αγορά, κατά το χρόνο
διενέργειας της αγοράς, αφ’ ετέρου υποχρεούται να παρακολουθεί για µια
πενταετία το αγαθό επένδυσης.
Αν µέσα στα πέντε χρόνια, από την πρώτη χρησιµοποίηση του αγαθού
επένδυσης, επέλθει µεταβολή στις εργασίες της επιχείρησης συνεπαγόµενη
µεταβολή στο δικαίωµα έκπτωσης, τότε η επιχείρηση υποχρεούται να κάνει
διακανονισµό για το 1/5 του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό επένδυσης και για
κάθε χρόνο που υπάρχει µεταβολή (διαφοροποίηση στην έκπτωση)

Παράδειγµα
Επιχείρηση ολικά υποκείµενη στο φόρο αγοράζει στις 12.11.2008 αγαθό
επένδυσης (µηχάνηµα), το οποίο αρχίζει να χρησιµοποιεί από 15.12.2008. Τιµή
αγοράς 2.000.000ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 380.000ευρώ.
Για την αγορά αυτή η επιχείρηση έχει πλήρες δικαίωµα έκπτωσης του
φόρου και πραγµατικά εκπίπτει τα 380.000ευρώ. µε τη δήλωση του µηνός
Νοεµβρίου 2008. Παράλληλα υπόκειται σε διακανονισµό, για το ποσό των
380.000 που εξέπεσε, µέσα στην πενταετία 2008 έως και 2012 και για το 1/5
αυτού για κάθε χρόνο, δηλαδή για ποσό 76.000ευρώ (380.000 Χ 1/5) το χρόνο
Αν υποτεθεί ότι κατά τα έτη 2009 και 2010 δεν επήλθε µεταβολή
αναφορικά µε το δικαίωµα έκπτωσης της επιχείρησης (εξακολουθεί να παραµένει
ολικά υποκείµενη στο φόρο), τότε γι’ αυτά τα έτη δε θα γίνει διακανονισµός
Το 2011 η επιχείρηση µεταβάλλει τη δραστηριότητα της και ασχολείται µε
τη διενέργεια φορολογητέων και αφορολόγητων πράξεων, σε ποσοστό 50%
αντίστοιχα. Το δικαίωµα έκπτωσης των κοινών εισροών στις φορολογητέες και
µη, πράξεις, διαµορφώνεται επίσης σε 50% (µεταβολή στο δικαίωµα). Εποµένως
για το έτος αυτό, υπάρχει υποχρέωση για διακανονισµό στο ποσό των
76.000ευρώ. Στο διακανονισµό προσδιορίζεται η διαφορά µεταξύ της
ενεργηθείσης κατά το χρόνο αγοράς του µηχ/τος έκπτωσης και της δικαιούµενης
κατά το έτος του διακανονισµού, ως εξής
διενεργηθείσα έκπτωση κατά την αγορά

380.000

αναλογούσα έκπτωση σε κάθε έτος της 5ετίας

76.000

µείον αναλογούσα έκπτωση στο έτος 2011 76.000 χ 50% =

38.000

επιπλέον ενεργηθείσα έκπτωση για το έτος 2010

38.000
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Αυτή η επιπλέον ενεργηθείσα έκπτωση των 38.000ευρώ. για το έτος
2011, θα αποδοθεί στο ∆ηµόσιο µε την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. Αν το
επόµενο έτος 2012 (τελευταίο έτος διακανονισµού), η επιχείρηση ασχολείται και
πάλι αποκλειστικά µε τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων ή το µηχάνηµα
απασχοληθεί αποκλειστικά σε φορολογητέα δραστηριότητα για το τελευταίο αυτό
έτος διακανονισµός (∆εν υπάρχει µεταβολή στο δικαίωµα έκπτωσης σε σχέση µε
το αντίστοιχο δικαίωµα κατά το έτος της αγοράς του αγαθού επένδυσης)

Παράδοση αγαθών επένδυσης στην πενταετή περίοδο του διακανονισµού
Ως αγαθά επένδυσης θεωρούνται:
α. Τα ενσώµατα αγαθά, κινητά ή ακίνητα, που ανήκουν κατά κυριότητα στην
επιχείρηση και θέτονται απ’ αυτή σε διαρκή εκµετάλλευση. Στην αξία τους δεν
περιλαµβάνονται οι δαπάνες που γίνονται για την επισκευή και τη συντήρηση
τους, ενώ περιλαµβάνονται και προσαυξάνουν την αξία των αγαθών επένδυσης
οι δαπάνες που γίνονται για προσθήκες και βελτιώσεις που γίνονται σ’ αυτά.
β. Τα δικαιώµατα χρησιµοποίησης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου,
υποδείγµατος, εµπορικού ή βιοµηχανικού σήµατος και άλλων παρόµοιων
δικαιωµάτων, µε την προϋπόθεση πάντα ότι τα δικαιώµατα αυτά εξυπηρετούν
την επιχείρηση για περισσότερες από µία χρήσεις
Η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του κώδικα Φ.Π.Α. αναφέρεται στην
περίπτωση παράδοσης του αγαθού επένδυσης (π.χ. πώληση µέσα στη διάρκεια
της πενταετούς περιόδου κατά την οποία υπάρχει η υποχρέωση για
διακανονισµό). Συγκεκριµένα από τη διάταξη αυτή ορίζεται ότι, µέσα στο ίδιο
έτος που γίνεται η παράδοση του αγαθού επένδυσης, γίνεται, και διακανονισµός,
για όλο τον εναποµένοντα χρόνο της πενταετίας.
Εποµένως αν γίνει πώληση αγαθού επένδυσης µέσα στο π.χ. τέταρτο έτος από
την αγορά του, ο τυχόν διακανονισµός θα περιλάβει ολόκληρη την υπόλοιπη
περίοδο (το τέταρτο έτος που γίνεται η παράδοση και το πέµπτο έτος που
αποµένει για τη λήξη της περιόδου διακανονισµού). Κατά τον εφάπαξ αυτό
διακανονισµό τα παραδοµένα αγαθά επένδυσης θεωρούνται, πλάσµατι νόµου, ότι
χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά και µόνο σε
α. Φορολογητέες δραστηριότητες, εφόσον η παράδοση τους υπάγεται στο Φ.Π.Α.
β. Αφορολόγητες δραστηριότητες, εφόσον η παράδοση τους απαλλάσσεται από
το Φ.Π.Α
Τούτο, αδιάφορα από την πραγµατική δραστηριότητα (δραστηριότητα ολικά ή
µερικά υποκείµενη στο φόρο) της επιχείρησης κατά το χρόνο πώλησης και τα
εναποµένοντα χρόνια µέχρι τη λήξη της πενταετίας
Κρίσιµα εποµένως στοιχεία για τη διενέργεια του διακανονισµού κατά την
πώληση αγαθών επένδυσης µέσα στην πενταετία είναι
- Το έτος πώλησης µέσα στην πενταετία
- η αναλογία έκπτωσης του φόρου κατά την απόκτηση του αγαθού και
- η υπαγωγή ή µη, του αγαθού σε φόρο κατά την πώληση του
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Παράδειγµα
Επιχείρηση ολικά υποκείµενη στο Φ.Π.Α. αγοράζει και χρησιµοποιεί το
έτος 2008 αγαθό επένδυσης, π.χ. µηχάνηµα, αντί 1.000.000ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
190.000ευρώ, τον οποίο εκπίπτει ολικά κατά το µήνα της αγοράς. Περίοδος
διακανονισµού: Πρώτο έτος 2008 και τελευταίο έτος 2012.
Περίπτωση 1η
Έστω ότι η επιχείρηση πωλεί το µηχάνηµα το έτος 2011 αντί 600.000ευρώ
πλέον Φ.Π.Α. 138.000ευρώ.
Η επιχείρηση θα αποδώσει στο ∆ηµόσιο ολόκληρο το ποσό του φόρου που
εισέπραξε κατά την πώληση (τις 138.000), ενώ δε θα ενεργήσει διακανονισµό,
αφού τόσο κατά το έτος αγοράς, όσο και κατά την πώληση (που υπάχθηκε
σε Φ.Π.Α.) υπάρχει η ίδια (100%) αναλογία έκπτωσης, δηλαδή δεν υπήρξε καµία
αλλαγή του δικαιώµατος έκπτωσης, γιατί η παράδοση του αγαθού επένδυσης
έχει υπαχθεί σε Φ.Π.Α
Κατά συνέπεια θεωρείται πλάσµατι νόµου ότι το αγαθό αυτό
χρησιµοποιήθηκε 100% σε φορολογητέες δραστηριότητες και τα υπόλοιπα έτη
του πενταετούς διακανονισµού (2011 και 2012) δεδοµένου ότι ο Φ.Π.Α. που
αναλογεί στην πώληση 138.000 ευρώ είναι µεγαλύτερος των 2/5 που αναλογεί
στα
εναποµένοντα
έτη
της
πενταετούς
περιόδου
διακανονισµού
(190.000Χ2/5=76.000)
Περίπτωση 2η
Έστω η επιχείρηση παύει να λειτουργεί το µηχάνηµα το έτος 2011 χωρίς
να το πουλήσει. Τότε στην περίπτωση αυτή οφείλει να διακανονίσει και να
επιστρέψει στο δηµόσιο το ποσό που αναλογεί στα δύο έτη,
ήτοι 190.000Χ 2/5=76.000 ευρώ.
Περίπτωση 3η
Η ίδια πιο πάνω επιχείρηση αγοράζει το ίδιο πάγιο επένδυσης το έτος 2008, µε
την αυτή αξία, αλλά κατά το έτος αγοράς δικαιούται έκπτωσης κατά ποσοστό
50% (επιχείρηση µερικά υποκείµενη στο φόρο).
Με βάση τα δεδοµένα ότι:
κατά το έτος αγοράς εκπίπτεται φόρος 95.000 (190.000 Χ 50%)
η αναλογία έκπτωσης (50%) δεν µεταβάλλεται καθόλη τη διάρκεια που
χρησιµοποιείται το αγαθό επένδυσης (δηλ. µέχρι την πώληση του),
το έτος 2011 η επιχείρηση πωλεί το µηχάνηµα αντί 600.000ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. 136.000,
συνάγεται ότι, εφόσον το µηχάνηµα πωλείται µε Φ.Π.Α. θεωρείται, για το
έτος 2011 και το εναποµένον έτος 2012, ότι απασχολείται σε φορολογητέα
δραστηριότητα µε δικαίωµα έκπτωσης κατά 100%.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται διακανονισµός του φόρου γιατί υπάρχει
µεταβολή στο δικαίωµα έκπτωσης (50% κατά την αγορά και 100% µε το
διακανονισµό)
Για το διακανονισµό αυτό λαµβάνονται υπόψη
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η επιβάρυνση µε φόρο του αγαθού κατά την απόκτηση του

190.000

Ο εκπεσθείς φόρος κατά την αγορά 190.000 Χ 50% =

95.000

Ο Φόρος για καθένα έτος της 5ετίας διακανονισµού:
- που επιβάρυνε το αγαθό 190.000 Χ 1/5 =

38.000

- που εκπέσθηκε από την επιχ/ση 95.000 Χ 1/5 =

19.000

- Εναποµένοντα έτη διακανονισµού:
2011 έτος πώλησης και 2012 =

∆ύο έτη

∆ικαιούµενη έκπτωση για τα έτη 2011 και 2012:
Είναι ο φόρος που επιβαρύνθηκε συνολικά το αγαθό (190.000 Χ 2/5) =

76.000

Μείον ο αναλογούν φόρος στα δύο χρόνια από την αρχική έκπτωση =
95.000 Χ 2/5 =

38.000

∆ιαφορά: Συµπληρωµατικά δικαιούµενη έκπτωση 2ετίας (2011 και 2012)

38.000

Αυτό το ποσό η επιχείρηση δικαιούται να εκπέσει από το φόρο
των 136.000 της πώλησης του µηχανήµατος, εποµένως θα αποδώσει στο
δηµόσιο 136.000 µείον 38.000 = 98.000ευρώ.
Περίπτωση 4η
Έχοντας τα ίδια δεδοµένα µε τη προηγούµενη περίπτωση, υποθέτουµε ότι
η επιχείρηση πωλεί το αγαθό επένδυσης χωρίς Φ.Π.Α. (έστω αγαθό µη
υπαγόµενο σε φόρο κατά την παράδοση, όπως π.χ. ακίνητο). Στην περίπτωση
αυτή αφού το αγαθό επένδυσης πωλείται χωρίς Φ.Π.Α. δε δικαιούται καµιάς
έκπτωσης για τα εναποµένοντα δύο έτη διακανονισµού
Εποµένως
∆ικαιούµενη έκπτωση για τα δύο έτη
0
Ενεργηθείσα έκπτωση κατά την αγορά για τα δύο έτη
(95.000 Χ 2/5), χωρίς να δικαιούται

38.000

Το ποσό αυτό των 38.000ευρώ θα πρέπει να αποδώσει η επιχείρηση στο ∆ηµόσιο
κατά το διακανονισµό.
Αν διενεργήθηκε επιµερισµός του φόρου των κοινών εισροών (Pro-rata)
εφόσον υπήρχε υποχρέωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.
2859/2000(άρθρο 24 του Ν. 1642/1986).
Στη περίπτωση που ο υποκείµενος σε Φ.Π.Α. χρησιµοποιεί αγαθά και
υπηρεσίες για την πραγµατοποίηση πράξεων που παρέχουν δικαίωµα έκπτωσης
του Φ.Π.Α. (πχ πράξεις φορολογητέες, πράξεις απαλλασσόµενες µε δικαίωµα
έκπτωσης, πράξεις φορολογητέες εκτός Ελλάδας) αλλά και για την
πραγµατοποίηση πράξεων που δεν παρέχουν δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α,
τότε πρέπει να περιορίσει το δικαίωµα έκπτωσης του φόρου κοινών εισροών
αναλογικά µόνο στις πράξεις που παρέχουν δικαίωµα έκπτωσης.
Πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης είναι
α)πράξεις του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (πχ υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης,
ασφαλιστικές, µισθώσεις ακινήτων, παράδοση εφηµερίδων & περιοδικών)
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β) παραδόσεις νέων ακινήτων για Α’ κατοικία (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1083/2006)
γ) παραδόσεις βιοµηχανοποιηµένων καπνών από µεταπωλητές και λιανοπωλητές

Παράδειγµα
Πρατήριο καπνοβιοµηχανικών προϊόντων εµπορεύεται τσιγάρα, για τα οποία δεν
παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών, καθώς και άλλα είδη π.χ.
ζαχαρώδη, για τα οποία παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών
Έστω ότι από 1.1.10 έως 31.12.10 πραγµατοποίησε τις ακόλουθες πράξεις
1. Πωλήσεις ζαχαρωδών
2. Πωλήσεις τσιγάρων
ΣΥΝΟΛΑ

3.500,00
2.500.00
6.000,00

ΦΠΑ εκροών 360,05
360,05

Αγόρασε ταµειακή µηχανή αξίας 600,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. 114,00 ΕΥΡΩ. Τη
µηχανή χρησιµοποιεί και στις δυο παραπάνω δραστηριότητες. Με βάση τις
διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του κώδικα Φ.Π.Α., ο υποκείµενος δεν
δικαιούται να εκπέσει ολόκληρο το ποσό του φόρου των κοινών εισροών 114,00
ΕΥΡΩ, που πλήρωσε κατά την αγορά της ταµειακής µηχανής, αλλά µόνο ένα
ποσοστό που προκύπτει από το εξής κλάσµα:
3.500.00 X 100 =
6.000,00

58,33%, στρογγυλοποιηµένο στο 59%.

To ποσό του φόρου που δικαιούται να εκπέσει είναι ΕΥΡΩ 114,00 X 59% =
67,26 ΕΥΡΩ. Επειδή η επιχείρηση δεν έχει δικαίωµα να εκπέσει ολόκληρο το
ποσό του φόρου των κοινών εισροών, ο σχεδιασµός του πίνακα έχει γίνει κατά
τρόπο ώστε να εξάγεται από αυτόν το ποσό του φόρου των κοινών εισροών που
δεν δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση. ∆ηλαδή στο παράδειγµά µας ΕΥΡΩ 46,74
(114,00 - 67,26). Αυτό επιτυγχάνεται ως εξής: To ποσοστό που βρήκαµε 59%
το αφαιρούµε από το 100% δηλαδή 100% - 59% = 41 %. Έχουµε λοιπόν:
114,00 X 41 %= 46,74 ΕΥΡΩ, που δεν δικαιούται να εκπέσει και 114,00 X 59%
= 67,26 ΕΥΡΩ, που δικαιούται να εκπέσει
Ο Πίνακας Ζ΄ της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., στο παραπάνω παράδειγµα,
θα συµπληρωθεί ως εξής

Εφόσον το ποσό του κωδ. 423 υπερβαίνει τα 30 ΕΥΡΩ µεταφέρεται στον κωδ.
706 του Πίνακα Γ΄, δηλαδή στα αφαιρούµενα ποσά από το σύνολο του φόρου
εισροών. Εάν δεν υπερβαίνει τα 30 ΕΥΡΩ δεν µεταφέρεται στον Πίνακα Γ΄,
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σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α. Αν όµως από
επαναπροσδιορισµό της pro-rata κατά το έτος της αρχικής χρησιµοποίησης των
παγίων προκύψει θετικό ποσό ακόµα και µέχρι 30 ΕΥΡΩ, µεταφέρεται στον κωδ.
706, ενώ αν προκύψει αρνητικό ποσό, αυτό µεταφέρεται για συµψηφισµό, ως
θετικός αριθµός, στον κωδικό 702 του Πίνακα Γ΄.
Αν εφαρµόσθηκαν οι ορθοί συντελεστές ΦΠΑ εκροών και εισροών και
προκειµένου για απαλλασσόµενες πωλήσεις αν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες
διαδικασίες και υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Αν επί πωλήσεων αγαθών µε προορισµό περιοχές µε µειωµένους
συντελεστές πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κείµενες
διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους, για φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των
500.000 δραχµών ή των 1468 ευρώ.
Για τα νησιά των νοµών Σάµου, Λέσβου, Χίου, ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα
νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαµοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι
συντελεστές του φόρου µειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον
πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείµενο στο φόρο που
είναι εγκαταστηµένος στα νησιά αυτά,
β) πωλούνται µε προορισµό τα νησιά αυτά από υποκείµενο στο φόρο,
εγκαταστηµένο σε οποιοδήποτε µέρος του εσωτερικού της χώρας, προς
αγοραστή υποκείµενο ή προς µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο,
εγκαταστηµένο στα νησιά αυτά,
γ) αποστέλλονται ή µεταφέρονται προς υποκείµενο στο φόρο ή προς µη
υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο που είναι εγκαταστηµένο στα νησιά αυτά,
στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.
Η πιο πάνω µείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιοµηχανικά
προϊόντα και τα µεταφορικά µέσα.
Η µείωση της προηγούµενης παραγράφου ισχύει και για τις υπηρεσίες που
εκτελούνται υλικά στην περιοχή αυτήν από υποκείµενο στο φόρο, ο οποίος κατά
το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός είναι εγκαταστηµένος στην περιοχή
αυτήν.
Αν έγινε µετατόπιση εκροών από υψηλότερο σε χαµηλότερο συντελεστή
ΦΠΑ. Σε ότι αφορά τη µετατόπιση εκροών από υψηλότερο σε χαµηλότερο
συντελεστή Φ.Π.Α., ισχύουν οι σχετικές οδηγίες που έχουν κατά καιρούς
παρασχεθεί (εγκ. ΠΟΛ. 1242/98, Κεφ. Β.1, 1289/02, Κεφ. Γ.8 κλπ).
Επισηµαίνεται ότι αναζητούνται διαφορές Φ.Π.Α. από τον επαναπροσδιορισµό
των εκροών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., µόνο όταν η διαφορά µε βάση την
παραπάνω επαλήθευση µεταξύ των εκροών που επαναπροσδιορίζονται ανά
συντελεστή και αυτών που δηλώθηκαν, υπερβαίνει το 10% των εκροών που
δηλώθηκαν στον οικείο συντελεστή και εφόσον βεβαίως δεν δικαιολογείται η
απόκλιση αυτή από την ύπαρξη τυχόν αποθεµάτων, καταστροφής κλπ.

Παράδειγµα
Κατάστηµα ειδών διατροφής εµφανίζει στη χρήση 2004 αγορές µε
συντελεστή 8% 9.000ευρώ και αγορές µε συντελεστή 18% 3.000ευρώ.
Αντίστοιχα εµφανίζει πωλήσεις µε συντελεστή 8% 40.000ευρώ.
Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα παρατηρούµε ότι το ποσοστό
συµµετοχής των ανά συντελεστή Φ.Π.Α. συνολικών αγορών στο σύνολο των
αγορών όλων των ελεγχόµενων χρήσεων (στην περίπτωση µας 1 χρήση) είναι
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75% αγορές µε συντελεστή Φ.Π.Α. 8% και 25% αγορές µε συντελεστή Φ.Π.Α.
18%.
Η αναλογία αυτή θα πρέπει να εµφανίζεται και στα ακαθάριστα έσοδα της
χρήσης. ∆ηλαδή τουλάχιστον το 75% των πωλήσεων θα πρέπει να είναι µε
συντελεστή Φ.Π.Α. 8% ενώ τουλάχιστον το 25% των πωλήσεων θα πρέπει να
είναι µε συντελεστή Φ.Π.Α. 18%.
Παρόλα αυτά η επιχείρηση παρουσιάζει πωλήσεις στη χρήση κατά ποσοστό
100% στο συντελεστή Φ.Π.Α. 8%, στοιχείο που υποδηλώνει ότι έγινε µετατόπιση
των πωλήσεων από το συντελεστή 18% στο συντελεστή 8%. Ο ελεγκτής οφείλει
να κατανείµει τις πωλήσεις µε τη σχέση 75% στο συντελεστή Φ.Π.Α. 8% (ήτοι
40.000Χ 75%=30.000) και 25% στο συντελεστή Φ.Π.Α. 18% (ήτοι 40.000 χ
25%=10.000)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

..........................................................................................

Α. ΕΚΡΟΕΣ ( ΠΩΛΗΣΕΙΣ )
Συν/στή
Φ.Π.Α

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΑ

8%

40.00
0

100,00%

0

0,00%

40.00
0

100,00%

18%

ΣΥΝΟΛΟ

2004
%
συµµετοχής
πωλήσεων
ανά
συντελεστή
Φ.Π.Α στο
σύνολο των
πωλήσεων
της χρήσης

ΠΟΣ
Α

2003
%
συµµετοχής
πωλήσεων
ανά
συντελεστή
Φ.Π.Α στο
σύνολο των
πωλήσεων
της χρήσης

2002
%
συµµετοχής
πωλήσεων
ανά
συντελεστή
Φ.Π.Α στο
σύνολο των
πωλήσεων
της χρήσης

ΠΟΣ
Α

ΠΟΣ
Α

2001
%
συµµετοχ
ής
πωλήσεω
ν ανά
συντελεστ
ή Φ.Π.Α
στο
σύνολο
των
πωλήσεω
ν της
χρήσης

2000
%
συµµετοχή
ς
πωλήσεων
ανά
συντελεστή
ΠΟΣΑ
Φ.Π.Α στο
σύνολο των
πωλήσεων
της χρήσης

1999
%
συµµετοχής
πωλήσεων
ανά
συντελεστή
Φ.Π.Α στο
σύνολο των
πωλήσεων
της χρήσης

ΠΟΣΑ

Β. ΕΙΣΡΟΕΣ ( ΑΓΟΡΕΣ )
Συν/στή
Φ.Π.Α

ΠΟΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ

2004

2003

2002

2001

2000

1999

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

% συµ/τοχή των ανά συντελεστή
Φ.Π.Α συνολικών αγορών στο σύνολο
των αγορών όλων των ελεγχοµένων
χρήσεων

8%

9.000

9.000

75,00%

18%

3.000

3.000

25,00%

ΣΥΝΟΛΟ

12.00
0

12.000

100%

0

0

0

0

0

Γ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

Συν/στής
Φ.Π.Α

2004

2003

2002

2001

2000

1999

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

∆ΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

8%

40.000

30.000

18%

0

10.000

ΣΥΝΟΛΟ

40.000

40.000

∆ΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓ
ΧΟΥ
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∆ΗΛΩΣ
ΗΣ

ΕΛΕΓΧΟ
Υ

∆ΗΛΩΣ
ΗΣ

ΕΛΕΓΧΟ
Υ

ΕΛΕΓΧ
ΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ

Αν οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών που εµφανίζονται από την
επιχείρηση όντως πραγµατοποιήθηκαν και αν είναι νόµιµα τα οικεία εκδοθέντα
φορολογικά στοιχεία.

2.2.6. Ανάλυση διατάξεων άρθρου 6 «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΜΕΤ΄
ΕΛΕΓΧΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ»

•

Τόπος ελέγχου

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1087/10-6-2005 ο έλεγχος ειδικά των βιβλίων Α'
και Β' κατηγορίας µπορεί, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, να γίνεται και στα γραφεία
της αρµόδιας κατά περίπτωση ελεγκτικής αρχής, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης
του προϊσταµένου αυτής που κοινοποιείται µε αποδεικτικό. Σε περίπτωση που
δεν προσκοµισθούν τα βιβλία και στοιχεία εντός της ταχθείσας προθεσµίας,
καταλογίζεται παράβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ και ο έλεγχος
ενεργείται οπωσδήποτε στην έδρα του επιτηδευµατία. Ο έλεγχος των βιβλίων Γ
κατηγορίας ενεργείται στο κατάστηµα του επιτηδευµατία και όχι στα γραφεία της
υπηρεσίας.
Έκθεση ελέγχου
Οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσµατα του ελέγχου φορολογίας
εισοδήµατος µε βάση τις υποχρεωτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις που ορίζονται
στην απόφαση αυτή, καθώς και τις τυχόν πρόσθετες επαληθεύσεις που κατά
περίπτωση διενεργούνται, περιλαµβάνονται, για όλες τις ελεγχόµενες χρήσεις, σε
έκθεση ελέγχου, στην οποία αναγράφεται και η κρίση επί του κύρους των
βιβλίων καθώς και το πόρισµα του ελέγχου περί του ύψους των ακαθάριστων
εσόδων ή αµοιβών ή των αγορών, κατά περίπτωση, καθώς και των καθαρών
κερδών ή αµοιβών, για κάθε ελεγχόµενη χρήση.
Ανάλογες εκθέσεις ελέγχου συντάσσονται και για κάθε µια χωριστά από
τις λοιπές φορολογίες, καθώς και για τον ΚΒΣ, γενοµένης προς τούτο σχετικής
µνείας στην έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος.
Περιεχόµενο έκθεσης τακτικού φορολογικού ελέγχου
Τίτλος ∆.Ο.Υ
Το είδος της φορολογίας που ελέγχεται
Τα πλήρη στοιχεία του ελεγχόµενου
Το ονοµατεπώνυµα και ο βαθµός των ελεγκτών, επόπτη,προϊστάµενο
υπηρεσίας
Αντικείµενο εργασίας του ελεγχόµενου
Χρόνος ίδρυσής του
∆ιευθύνσεις κεντρικού, υποκαταστηµάτων, αποθηκών
Τεχνικό εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα
Απασχολούµενο προσωπικό
Βιβλία και στοιχεία που τηρούνται
Φορολογητέα ύλη που δηλώθηκε
Ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσης, γενική εκµετάλλευση για τις
ελεγχόµενες χρήσεις
Μικτά και καθαρά κέρδη και συντελεστές αυτών
Συγκριτικά στοιχεία προηγούµενων ετών
Λογιστικές διαφορές

•
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Αποτελέσµατα ελέγχου – παρατηρήσεις
Τυχόν παραλείψεις ή ανακρίβειες που διαπιστώθηκαν
Το πόρισµα για την ειλικρίνεια ή µη των βιβλίων
Τον προσδιορισµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων
Οι εκθέσεις ελέγχου συντάσσονται σε 3 αντίγραφα υπογράφονται και
θεωρούνται αρµοδίως και µε βάση αυτές εκδίδονται και κοινοποιούνται µαζί µε
τις εκθέσεις τα οικεία φύλλα ελέγχου και οι λοιπές καταλογιστικές πράξεις και
περαιτέρω ακολουθείται όλη η εν γένει προβλεπόµενη από τις ισχύουσες
διατάξεις διαδικασία.
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Β Μέρος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (για επιχειρήσεις Γ’ Κ.Β.Σ.)
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Επώνυµο ή Επωνυµία :
∆ιακριτικός τίτλος :
ΑΦΜ :
Αριθµός Φακέλου :
∆.Ο.Υ. Έδρας :
∆ραστηριότητα – Αντικείµενο εργασιών :
∆ιεύθυνση Έδρας – Ταχ.Κώδ. :
Τηλέφωνο – Φαξ :
ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθµός Εντολής Ελέγχου :
Ηµεροµηνία Έναρξης Ελέγχου :
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ :
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ
Επόπτης :
Ελεγκτής ή Ελεγκτές :
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ
Οικονοµικά έτη :
Φορολογικές περίοδοι :

2. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2.1 Μορφή – Σύσταση – Επωνυµία
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 Έδρα………………………………………………………………………….……………………………………
2.3 Σκοπός – αντικείµενο εργασιών
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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Κωδικός
δραστηριότητας

Είδος

Περιγραφή

2.4 ∆ιάρκεια
……………………………………………………………………………………………………………………………..
2.5 ∆ιαχειριστική περίοδος (εταιρική χρήση)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
2.6 Μετοχικό κεφάλαιο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Στοιχεία µεταβολής
Μ.Κ.
Είδος Γ.Σ./ΦΕΚ
Μ.Κ. έναρξης

Αριθµός
µετοχών

Ονοµαστική
Αξία

Μετοχικό Κεφάλαιο
µετά την αύξηση

Τρόπος
κάλυψης

1η Μεταβολή Μ.Κ.
2η Μεταβολή Μ.Κ.
3η Μεταβολή Μ. Κ.

2.7 Μέτοχοι
A/A

Ονοµ/µο
µετόχου

∆ιεύθυνση

Μετοχές/
ψήφοι

Αξία
µετοχής

Αξία µετοχών

ποσοστό

1.
2.
3.
4.
5.
ΣΥΝΟΛΑ

100%

2.8 Ισολογισµοί
A/A

Ηµεροµηνία
Ισολογισµού

Ηµεροµηνία Γενικής
Συνέλευσης

1.
2.
3.
4.
5.
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Υπογράφων λογιστής

2.9 ∆ιοικητικό Συµβούλιο – νόµιµος εκπρόσωπος
•

Περίοδος από __/__/___ έως __/__/___ (ΦΕΚ _____/__-__-____)

Ονοµατεπώνυµο

ΑΦΜ

Ιδιότητα

∆ιεύθυνση

∆.Ο.Υ

Εκπροσώπηση για την παραπάνω περίοδο
………………………………………………………………………………………………………………………………..
•

Περίοδος από __/__/___ έως __/__/___ (ΦΕΚ _____/__-__-____)

Ονοµατεπώνυµο

ΑΦΜ

Ιδιότητα

∆ιεύθυνση

∆.Ο.Υ

Εκπροσώπηση για την παραπάνω περίοδο
………………………………………………………………………………………………………………………………..
•

Περίοδος από __/__/___ έως __/__/___ (ΦΕΚ _____/__-__-____)

Ονοµατεπώνυµο

ΑΦΜ

Ιδιότητα

∆ιεύθυνση

∆.Ο.Υ

Εκπροσώπηση για την παραπάνω περίοδο
………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.10 Προϊστάµενος Λογιστηρίου
Ονοµατεπώνυµο
:
Α.Φ.Μ.
:
Διεύθυνση
:
Αρµόδια ΔΟΥ
:
Πληροί προϋποθέσεις ναι/όχι

2.11 Συµµετοχές σε επιχειρήσεις
………………………………………………………………………………………………………………………………..
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2.12 Εγκαταστάσεις ελεγχόµενης επιχείρησης

Έδρα,
υποκατάστηµα,
αποθηκευτικοί
χώροι λοιπές
εγκαταστάσεις

∆ιεύθυνση

∆.Ο.Υ.
Εγκατάστασης

Ιδιόκτητες ή
µισθωµένες

2.13 Απασχολούµενο προσωπικό
∆ιαχειριστική περίοδος

Αριθµός εργαζοµένων
κατά µέσο όρο

Υπάλληλοι
Εργάτες
Σύνολο

∆ιαχειριστική περίοδος

Αριθµός εργαζοµένων
κατά µέσο όρο

Υπάλληλοι
Εργάτες
Σύνολο

2.14 Μεταφορικά µέσα
•

∆ιαχειριστική περίοδος από __/__/___ εως __/__/____

Τύπος αυτοκινήτου

•

Αρ. κυκλοφορίας

Ωφ.
Φορτίο\θέσεις

Ποσοστό
ιδιοκτησίας

∆ιαχειριστική περίοδος από __/__/___ εως __/__/____

Τύπος αυτοκινήτου

Αρ. κυκλοφορίας
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Ωφ.
Φορτίο\θέσεις

Ποσοστό
ιδιοκτησίας

2.15 Συνυπόχρεα Πρόσωπα (Πολ.1103/04)
α)

Ονοµατεπώνυµο
Ιδιότητα
Α.Φ.Μ.
Διεύθυνση
Αρµόδια ΔΟΥ
Περίοδος

:
:
:
:
:
:

β)

Ονοµατεπώνυµο
Ιδιότητα
Α.Φ.Μ.
Διεύθυνση
Αρµόδια ΔΟΥ
Περίοδος

:
:
:
:
:
:

Σηµειώσεις
Α-Β. ΕΥΘΥΝΗ ∆ΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 101 Ν. 2238/1994 Σηµ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994
άρθρο 101 .
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 115 του Ν. 2238/1994 Σηµ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994
άρθρο 115 παράγραφος 1 , τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύµβουλοι και εκκαθαριστές των
ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών ή συνεταιρισµών κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικώς
και αλληλεγγύως για την πληρωµή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε το νόµο αυτό, καθώς
και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Στις ανώνυµες εταιρείες που συγχωνεύονται,
ευθύνεται αλληλεγγύως µαζί µε τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωµή των κατά το προηγούµενο εδάφιο οφειλόµενων
φόρων της διαλυόµενης εταιρείας και εκείνη που την απορρόφησε ή η νέα εταιρεία που συστήθηκε, ανεξάρτητα από το χρόνο
βεβαίωσής τους.
2. Από τη διατύπωση των αναφερόµενων πιο πάνω διατάξεων προκύπτει, ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται σε
αυτές, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωµή των συγκεκριµένων φόρων, ανεξάρτητα από το χρόνο
που βεβαιώθηκαν οι φόροι αυτοί, µόνον όταν έχουν την ιδιότητα του διευθυντή, διαχειριστή, διευθύνοντα συµβούλου ή
εκκαθαριστή ηµεδαπής ανώνυµης εταιρείας ή συνεταιρισµού κατά το χρόνο διαλύσεως, συγχωνεύσεως ή µετατροπής, κατά
περίπτωση.
Σύµφωνη µε τα ως άνω είναι και η αρ. 173/2001 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Γ΄ Τµήµα), η οποία έγινε αποδεκτή από
τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε την οποία γνωµοδότησε αυτό, ότι προσωπικώς και αλληλεγγύως ευθυνόµενοι
κατ΄ εφαρµογή των πιο πάνω διατάξεων, είναι τα αναφερόµενα στις διατάξεις αυτές πρόσωπα εκ µόνης της εν λόγω ιδιότητάς
τους, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι εξελέγησαν ή διορίσθηκαν ως τέτοιοι µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Α.Ε. ή του συνεταιρισµού και στη συνέχεια αποδέχθηκαν τα ανατεθέντα σε αυτούς καθήκοντα. Ο νοµοθέτης
δηλαδή, µε τις πιο πάνω διατάξεις καθιέρωσε πρόσθετη υποχρέωση για την κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων του νοµικού
προσώπου, την οποία όµως περιόρισε µεταξύ ορισµένου µόνο κύκλου προσώπων και δη µεταξύ εκείνων τα οποία ασκούν τη
διοίκηση και έχουν τη διαχείριση της εταιρείας και εποµένως, την κύρια, αν όχι και την µόνη, ευθύνη για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων της εταιρείας. Στον κύκλο αυτό των προσώπων δεν µπορούν να περιληφθούν και άλλα πρόσωπα, όπως είναι
τα έχοντα την ιδιότητα του αναπληρωτή των ρητώς και περιοριστικώς αναφερόµενων στο νόµο προσώπων (αξιωµατούχων),
π.χ. αντιπρόεδρος ∆.Σ., αναπληρωτές του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου Α.Ε., έστω και αν τα πρόσωπα αυτά ενδεχοµένως
άσκησαν διοίκηση ή αναµείχθηκαν στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Όσον αφορά ειδικότερα στους εκκαθαριστές
Α.Ε. και συνεταιρισµών, το Ν.Σ.Κ., µε την ίδια πιο πάνω γνωµοδότησή του γνωµοδότησε, ότι αυτοί υπέχουν προσωπική και
αλληλέγγυα ευθύνη υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχτηκαν τον διορισµό τους και ανέλαβαν τα καθήκοντα του εκκαθαριστή,
µη αρκούντος δηλαδή του διορισµού τους και µόνο.
Όταν κατά τον κρίσιµο χρόνο που αναφέρεται στις ίδιες πιο πάνω διατάξεις, τα υπόψη πρόσωπα δεν φέρουν ή
έχουν απολέσει τις συγκεκριµένες ιδιότητες, δεν υπέχουν τέτοια ευθύνη, όπως επίσης δεν υπέχουν ευθύνη και τα πρόσωπα
που είναι απλά µέλη του διοικητικού συµβουλίου χωρίς παράλληλα να έχουν µία από τις πιο πάνω ιδιότητες.
Η απώλεια των πιο πάνω ιδιοτήτων µπορεί να οφείλεται και σε παραίτηση, ρητή ή σιωπηρή, του συγκεκριµένου
προσώπου από τις συγκεκριµένες θέσεις, αρκεί όµως το δικαίωµα παραιτήσεως να µην έχει ασκηθεί καταχρηστικά, καθ΄
υπέρβαση δηλαδή των ορίων της καλής πίστης π.χ. να ασκήθηκε λίγο πριν τη διάλυση ή το µετασχηµατισµό του νοµικού
προσώπου µε σκοπό να αποφύγει ο παραιτούµενος την πληρωµή του οφειλόµενου από αυτόν προσωπικώς φόρου. Η
ενδεχόµενη καταχρηστική άσκηση του συγκεκριµένου δικαιώµατος, ως πραγµατικό περιστατικό, θα πρέπει να εκτιµάται από
την αρµόδια κάθε φορά φορολογούσα αρχή και σε περίπτωση διαφωνίας µε το φορολογούµενο, από τα διοικητικά δικαστήρια.
Στην περίπτωση ανωνύµων εταιρειών που συγχωνεύονται (είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση νέας εταιρείας),
µαζί µε τα αναφερόµενα πιο πάνω άτοµα, ευθύνεται αλληλεγγύως για την πληρωµή των φόρων που αφορούν σε
υποχρεώσεις της διαλυόµενης εταιρείας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο βεβαιώθηκαν αυτοί, και εκείνη που την
απορρόφησε ή η νέα εταιρεία που συστήθηκε.
Τέλος, όπως ορίζεται µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και
νόµου, στην περίπτωση φόρων οι οποίοι αφορούν σε χρήσεις πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης του διαλυόµενου νοµικού
προσώπου, και ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους, τα πρόσωπα που κατέχουν µία από τις πιο πάνω ιδιότητες, έχουν
δικαίωµα αναγωγής κατά των προσώπων που διετέλεσαν σύµβουλοι, µέλη ή µέτοχοι του διαλυόµενου προσώπου κατά το
χρόνο της διάλυσης.
3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόµου ορίζεται, ότι τα πρόσωπα που είναι
διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλµένοι στη διοίκηση του νοµικού προσώπου, κατά το χρόνο της διάλυσης των
λοιπών νοµικών προσώπων του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 Σηµ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 101 ,
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ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωµή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα
σύµφωνα µε τον νόµο αυτό, καθώς και των φόρων που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.
4. Με τις αναφερόµενες στην προηγούµενη παράγραφο διατάξεις ορίζεται κατά τρόπο παρόµοιο µε αυτόν που
αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 115 του Ν. 2238/1994 Σηµ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 115
παράγραφος 1 , ότι τα πρόσωπα που είχαν την ιδιότητα του διευθυντή, διαχειριστή και γενικά εντεταλµένου στη διοίκηση των
λοιπών (πλην δηλαδή ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών και συνεταιρισµών) νοµικών προσώπων του άρθρου 101 του Ν.
2238/1994 Σηµ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 101 (Ε.Π.Ε., αλλοδαπές επιχειρήσεις, νοµικά πρόσωπα µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λ.π.) κατά το χρόνο διάλυσής τους, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωµή
του φόρου που οφείλεται από τα νοµικά πρόσωπα αυτά, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Κατά συνέπεια, τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος Κεφαλαίου έχουν ανάλογη εφαρµογή, κατά περίπτωση, και για την ευθύνη
των υπόψη προσώπων.
5. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 115 του Ν. 2238/1994 Σηµ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994
άρθρο 115 παράγραφος 3 , όπως οι διατάξεις αυτές προστέθηκαν µε την παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 2648/1998 και
ισχύουν, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του ίδιου νόµου, από 01-12-1998, ορίζεται, ότι τα πρόσωπα που
αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του πιο πάνω άρθρου, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούµενους
φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νοµικού προσώπου που εκπροσωπούν, ως εξής:
α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν µία από τις ως άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσµίας
απόδοσης του φόρου και µετά.
β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν µία από τις πιο πάνω ιδιότητες κατά το χρόνο που
υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου.
6. Με τις αναφερόµενες στην προηγούµενη παράγραφο διατάξεις, η ευθύνη των οριζόµενων στις διατάξεις των παρ.
1 Σηµ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 115 παράγραφος 1 και 2 του άρθρου 115 του Ν. 2238/1994 Σηµ. Ε.Ο. Ε7 :
Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 115 παράγραφος 2 προσώπων, επεκτείνεται και κατά το χρόνο λειτουργίας των νοµικών
προσώπων του άρθρου 101 του ίδιου πιο πάνω νόµου, µόνον όµως για τους παρακρατούµενους φόρους. Ειδικότερα:
α) Εάν έχει διενεργηθεί η παρακράτηση του φόρου από το νοµικό πρόσωπο, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για
την πληρωµή του, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής του, όλα τα πρόσωπα που είχαν µία από τις ιδιότητες που
αναφέρονται στις παρ. 1 Σηµ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 115 παράγραφος 1 και 2 του άρθρου 115 του Ν.
2238/1994 Σηµ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 115 παράγραφος 2 , από την ηµέρα που έληξε η προθεσµία
απόδοσης του φόρου και µετά.
β) Εάν δεν έχει γίνει η παρακράτηση του φόρου από το νοµικό πρόσωπο, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την
πληρωµή του, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής του, όλα τα πρόσωπα που είχαν µία από τις ιδιότητες που αναφέρονται
στις παρ. 1 και 2 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόµου, κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου.
Τα πιο πάνω πρόσωπα ευθύνονται δηλαδή για βεβαιωθέντες φόρους κατά την 1-12-1998 καθώς και για ποσά που
βεβαιώνονται µετά την ηµεροµηνία αυτή και αναφέρονται σε προγενέστερες χρήσεις.
7. Επιπλέον, και για το σκοπό εφαρµογής των αναφεροµένων στο µέρος Α – Α παράγραφος 2 της παρούσας
διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994 Σηµ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 13 , στις περιπτώσεις που
αποκτών το περιουσιακό στοιχείο ή ποσό είναι νοµικό πρόσωπο, από τα αναφερόµενα στις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν.
2238/1994 Σηµ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 101 , τότε ισχύουν όσα έχουν ήδη αναφερθεί πιο πάνω σχετικά µε
την ευθύνη διοικούντων νοµικά πρόσωπα βάσει των διατάξεων του άρθρου 115 του ίδιου νόµου.
8. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2810/2000 ορίζεται, ότι δύο ή περισσότερες Αγροτικές
Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) µπορεί να συγχωνευθούν είτε µε τη σύσταση νέας συνεταιριστικής οργάνωσης, στην
οποία ενσωµατώνονται οι συγχωνευόµενες, είτε µε την απορρόφηση µιάς ή περισσότερων υφιστάµενων συνεταιριστικών
οργανώσεων από άλλη, η οποία ήδη λειτουργεί. Με τις διατάξεις δε της παραγράφου 5 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόµου
ορίζεται, ότι η συγχώνευση συνεπάγεται, από την ηµέρα που συντελείται, την καθολική διαδοχή της νέας συνεταιριστικής
οργάνωσης σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν. Η νέα συνεταιριστική
οργάνωση υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα γενικά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της συγχωνευθείσας οργάνωσης.
9. Από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου προκύπτει, ότι κατά τους αναφερόµενους σε αυτές
µετασχηµατισµούς και τη συνεπεία αυτών καθολική διαδοχή της νέας συνεταιριστικής οργάνωσης σε όλα τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις των οργανώσεων που µετασχηµατίσθηκαν, η νέα αυτή συνεταιριστική οργάνωση ευθύνεται και για τις
φορολογικές υποχρεώσεις των µετασχηµατιζοµένων Α.Σ.Ο. Κατά συνέπεια, για την ευθύνη της νέας συνεταιριστικής
οργάνωσης θα έχουν ανάλογη εφαρµογή όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω σχετικά µε την ευθύνη διοικούντων νοµικά πρόσωπα,
και ειδικότερα όσα αφορούν στις διατάξεις 1 και 3 του άρθρου 115 του Ν. 2238/1994 Σηµ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994
άρθρο 115 .
10. Τέλος, δεδοµένου τόσο του σκοπού των αναφερόµενων πιο πάνω διατάξεων του άρθρου 115 του Ν.
2238/1994, ως ειδικών διατάξεων που αφορούν στην ευθύνη των διοικούντων τα νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στις
διατάξεις του άρθρου 101 του ίδιου πιο πάνω νόµου, ο οποίος συνίσταται στην είσπραξη των αναφεροµένων σε αυτές
απαιτήσεων του ∆ηµοσίου, όσο και του ειδικού και εξαιρετικού χαρακτήρα τους, η υπόψη ευθύνη των αναφερόµενων σε αυτές
προσώπων περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στην καταβολή των φόρων (παρακρατούµενων και µη) και κατά συνέπεια, η
ευθύνη αυτή δεν καταλαµβάνει την αυτοτελή υποχρέωση του νοµικού προσώπου του οποίου αυτοί είναι διευθυντές,
διευθύνοντες σύµβουλοι, εκκαθαριστές κ.λ.π., για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος
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B. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΚΟΥ
Ο ελεγκτής λαµβάνει από το ανέλεγκτο αρχείο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. τα
ακόλουθα:
- ∆ηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος
∆ηλώσεων ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων
- ∆ηλώσεις λοιπών φορολογιών ( ΦΜΥ κλπ )
- Σηµειώµατα θεώρησης βιβλίων και στοιχείων
- Παραβάσεις ΚΒΣ
- ∆ελτία πληροφοριών από άλλες ∆.Ο.Υ. Σ.∆.Ο.Ε. και άλλες
υπηρεσίες
- Λοιπά στοιχεία όπως καταγγελίες
- Κατασχεµένα βιβλία και στοιχεία
- Εκθέσεις & Φύλλα προσωρινών ελέγχων
Στοιχεία από το ελεγµένο αρχείο (πχ εκθέσεις τακτικού ελέγχου)

Με την παραλαβή των στοιχείων από το αρχείο της υπηρεσίας, ο αρµόδιος
ελεγκτής συντάσσει ειδικό σηµείωµα µε τα στοιχεία και την ηµεροµηνία
παραλαβής τους ώστε να καθίσταται ευχερής η εύρεση του σε κάθε περίπτωση
αναζήτησης.

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Ο ελεγκτής ζητά από το δικαστικό τµήµα της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. σχετικό
σηµείωµα για το ύψος των τυχόν βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του
ελεγχόµενου επιτηδευµατία ή αντίγραφο της εικόνας των οφειλών του από το
µηχανογραφικό σύστηµα συµπληρωµένο και µε τις οφειλές του από άλλες ∆.Ο.Υ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ- ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
∆.Ο.Υ. :_____________

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Αριθ. Πρωτ :

Προς:

ΘΕΜΑ : Αποστολή – Παράδοση Φακέλων.
ΣΧΕΤ:

α) ΠΟΛ. 1313/29-12-98 Α.Υ.Ο.
β) τα µε αριθµ. Πρωτ: …………………………. έγγραφά σας.

Σε εκτέλεση των παραπάνω σχετικών και κατόπιν της µε αριθµό __ __/__/___
εντολής
________________,
παραδίδουµε
σήµερα
στον
ελεγκτή
σας
______________________, τους παρακάτω φακέλους και έγγραφα της επιχείρησης:
ΟΝΟΜ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α.Φ.Μ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

:
:
:
:
:
:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ

ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ

ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

Φ.Π.Α.
ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
Φ.Μ.Υ.
ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

ΦΟΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ
ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ
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ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ε.Λ.Γ.Α
ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ

ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ

ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ

ΕΤΟΣ
ΦΟΡ/ΓΙΑΣ

ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΕΤΟΣ
ΦΟΡ/ΓΙΑΣ

ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΕΤΟΣ
ΦΟΡ/ΓΙΑΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

Φ.Μ.Α.Π.
ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Ν.2065/92
ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ

ΑΡ.∆ΗΛΩΣΗΣ

Κ.Β.Σ:
Παραλήφθηκαν οι φάκελοι µε τις παρακάτω παραβάσεις, για τις αντίστοιχες χρήσεις :
ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ

ΧΡΗΣΗ

ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ

ΧΡΗΣΗ

ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ

ΧΡΗΣΗ

∆ελτία πληροφοριών:……………………………………………………………………………………………………
Κατασχεθέντα
στοιχεία:……………………………………………………………………………………………………………
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ Κ.Β.Σ. :
…………………………………………………………………………………………………………………………
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ:
…………………………………………………………………………………………………………………………
∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:
…………………………………………………………………………………………………………………………
ΛΟΙΠΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ:
……..…………………………………………………………………………………………………………………

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Α.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Β.Σ.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
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3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ……………..
Δ/νση:
Τηλέφωνο :
FAX :
Πληροφορίες :

Θεσσαλονίκη ……………………
Αριθ. Πρωτ :………………
ΠΡΟΣ
1) Σ.Δ.Ο.Ε. …………………………

ΘΕΜΑ : Ζητούνται Πληροφορίες - Στοιχεία
ΣΧΕΤ. : ΠΟΛ 1313/29.12.98, ΠΟΛ 1065/5.3.99 ΥΠ. ΟΙΚ. &Α.Υ.Ο.1059310/4766/ΔΕΒ’/14.7.04
Σας γνωρίζουμε ότι από την υπηρεσία μας εκδόθηκε εντολή διενέργειας τακτικού
φορολογικού ελέγχου των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α.Φ.Μ.
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραπάνω σχετικές, το
συντομότερο δυνατόν εάν υπάρχουν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. , δελτία πληροφοριών,
κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία και ότι άλλο σχετικό με την ελεγχόμενη επιχείρηση, με την
παράκληση :
α) εάν δεν υπάρχουν να μας γνωρίσετε άμεσα με FAX και
β) εάν υπάρχουν να μας ειδοποιήσετε τηλεφωνικά ή με FAX για την παραλαβή τους, από
εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό υπάλληλό μας ή από τον ελεγκτή που διενεργεί τον έλεγχο, με την
επίδειξη της σχετικής εντολής ελέγχου.
Ο έλεγχος αυτός αρχίζει άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός μηνός.
Σε περίπτωση που δεν λάβουμε απάντησή σας στο ποιο πάνω χρονικό διάστημα θα
θεωρήσουμε σαν δεδομένο ότι δεν υπάρχουν, ούτε περιήλθαν διαρκούντος του ελέγχου
στοιχεία που πρέπει απαραίτητα να ληφθούν υπόψη στον προσδιορισμό των
αποτελεσμάτων ή τον καταλογισμό επιρριπτόμενων ή παρακρατούμενων φόρων, τελών
κ.λ.π.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
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Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
2. ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Παράδοση αντιγράφου εντολής ελέγχου στο νόµιµο εκπρόσωπο της
επιχείρησης ενυπόγραφα.
3. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Επίδοση στον φορολογούµενο από τον ελεγκτή ένα εγχειρίδιο φορολογικών
ελέγχων. Το εγχειρίδιο αυτό εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3610/2007.
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)

4. ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΗΧ.
ΧΕΙΡ.
CDROM

ΘΕΩΡΗΣΗ
(Αρµόδιας ∆ΟΥ)
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΑΞΗΣ &
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΘΕΩΡΗΣΗΣ
Από

ΣΕΛΙ∆Α
ΠΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(µετά από εκτύπωση)

Μέχρι

1.
2.
3.
4.
5.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

Θεωρήθηκε για …………………………………..
Ηµεροµηνία …………….. ηµέρα …………….. ώρα …………..
Ο ελεγκτής
Υπογραφή
Σφραγίδα
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5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Ενηµέρωση επιτηδευµατία σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του και
παράδοση αντίγραφου του σηµειώµατος από το δικαστικό τµήµα της αρµόδιας
∆.Ο.Υ. Το σηµείωµα αυτό δεν θα παραδίδεται στον ελεγχόµενο, αλλά θα
παραµένει στο φάκελο του ελέγχου µόνο στην περίπτωση που το σύνολο των
ληξιπροθέσµων οφειλών έχει υπαχθεί σε νοµοθετική ρύθµιση ή σε διευκόλυνση
τµηµατικής καταβολής, ο δε φορολογούµενος συµµορφώνεται απόλυτα σε
αυτές. (διαταγή 1010841/652/0016/1.2.05 των ∆/νσεων Είσπραξης ∆ηµοσίων
Εσόδων και Ελέγχου)
6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Συντάσσεται το έντυπο της περιουσιακής κατάστασης της ελεγχόµενης
επιχείρησης και παραδίδεται εντός 5 ηµερών στον επόπτη ελέγχου.(διαταγή
1010841/652/0016/1.2.05 των ∆/νσεων Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων και
Ελέγχου)
∆ιαταγή 1010841/652/0016/01-02-2005
Ενεργοποίηση της βοήθειας του τοµέα του φορολογικού ελέγχου προς τον τοµέα είσπραξης.
Να ενεργοποιήσετε άµεσα τη βοήθεια του τοµέα του φορολογικού ελέγχου της υπηρεσίας προς τον
τοµέα της είσπραξης των εσόδων προβαίνοντας στις παρακάτω ενέργειες
Α) Πριν από την έναρξη του προσωρινού ή τακτικού φορολογικού ελέγχου ο αρµόδιος ελεγκτής
πρέπει να επισυνάπτει µεταξύ των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης και σηµειώµατα του δικαστικού
τµήµατος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. για το ύψος των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων χρεών του ελεγχόµενου ή
αντίγραφο της εικόνας των οφειλών του, όπως αυτό εκτυπώνεται από το µηχανογραφικό σύστηµα, µε την
προυπόθεση ότι θα συµπληρώνονται και οι οφειλές του σε άλλες ∆.Ο.Υ. πέραν της αρµόδιας για τη φορολογία
εισοδήµατος. Αυτό το σηµείωµα θα το παραλαµβάνει σε δύο αντίγραφα.
Β) µε βάση το σηµείωµα αυτό θα ενηµερώνει τον ελεγχόµενο για τις βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες
οφειλές του, παραδίδοντας του το ένα αντίγραφο του σηµειώµατος.
Γ) θα ερευνά και θα εντοπίζει µε βάση όλα τα διαθέσιµα σε αυτόν στοιχεία (βιβλία της επιχείρησης,
υποβληθείσες δηλώσεις κτλ) τις τυχόν απαιτήσεις του οφειλέτη- ελεγχόµενου προς τρίτα πρόσωπα ή προς το
δηµόσιο ή προς επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή πρόσωπα στα οποία έχει χορηγήσει δάνεια.
Επίσης, θα συµπληρώνει το σχετικό πίνακα του κατά περίπτωση οικείου εδικού εντύπου πληροφορίων
περιουσιακών στοιχείων (φυσικών ή νοµικών προσώπων ) από τα επισυναπτόµενα στην παρούσα υποδείγµατα
των εντύπων αυτών, τα οποία και προβλέπονται από το Π∆ 2 1999 .
Περαιτέρω, εφόσον ο ελεγκτής δεν εντοπίσει καθόλου τέτοιες απαιτήσεις ή εντοπίσει απαιτήσεις που ,
όµως , δεν υπερβαίνουν το ύψος των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του ελεγχόµενου, θα
συµπληρώνει µε σχολαστικότητα κατά το δυνατόν πληρέστερα και µε βάση πάντα τα διαθέσιµα σε αυτόν
στοιχεία, στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργεί, το παραπάνω ειδικό έντυπο και σε όλους τους υπόλοιπους
πίνακες και ενδείξεις (διαφορετικά δε θα συµπληρώνονται οι υπόλοιποι πίνακες και ενδείξεις ) . Στη συνέχεια
θα υπογράφεται και θα παραδίδεται από αυτόν εντός πέντε ηµερών από την έναρξη του ελέγχου στον επόπτη
ελέγχου για υπογραφή και από αυτόν και περαιτέρω άµεση παράδοση στο δικαστικό τµήµα για τις επόµενες
ενέργειες του.
Τα παραπάνω ειδικά έντυπα θα συµπληρώνονται σε κάθε περίπτωση ακόµη, δηλαδή, και σε περίπτωση
µη ύπαρξης βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών µε το πέρας του ελεγχου, εφόσον τα τελικά συνολικά
ποσά φόρων κλπ για όλες τις ελεγχθείσες χρήσεις βάση συµβιβασµού ή τα οποία ασκήθηκε προσφυγή,
υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, τα πιο πάνω ειδικά έντυπα επισυνάπτονται στην οικία
έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος, σε κάθε περίπτωση δε αντίγραφο αυτών παραδίδεται στο δικαστικό
τµήµα.
∆) κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου θα εντοπίζονται για τις παραβάσεις ή τις φορολογικές
διαφορές που προκύπτουν και τα συνυπόχρεα µε τον πρωτοφειλέτη πρόσωπα, όπως αυτά ενδεικτικά
αναφέρονται στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1103/2004.
Αυτά στη συνέχεια θα αναγράφονται υποχρεωτικά στους
χρηµατικούς καταλόγους βεβαίωσης των οφειλών.

7. ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ερωτήσεις σχετικά µε
• Την επιχείρηση γενικά ( ιδιοκτήτες, εγκαταστάσεις)
• Το αντικείµενο εργασιών
• Την παραγωγικής της διαδικασία
• Το λογιστικό της σύστηµα και τα τηρούµενα βιβλία της
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•

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ο έλεγχος γίνεται ως εξής:
-

-

θεώρηση λογιστικών στοιχείων (αποδείξεις, γραµµάτια, εντάλµατα
είσπραξης ή πληρωµής)
γίνεται καταµέτρηση των µετρητών από τον υπεύθυνο της επιχείρησης
παρουσία των ελεγκτών (δεν θεωρούνται µετρητά οι µεταχρονολογηµένες
επιταγές)
συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο καταµέτρησης, το οποίο υπογράφεται
από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και τους ελεγκτές.
εξάγεται το υπόλοιπο του ταµείου (λογαριασµός ΕΓΛΣ 38.00),
επί του οποίου προστίθενται οι εισπράξεις και αφαιρούνται οι πληρωµές
µέχρι την ηµέρα και ώρα του ελέγχου και το τελικό ποσό συγκρίνεται µε
το αποτέλεσµα της καταµέτρησης.

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
Ο έλεγχος γίνεται ως εξής:
-

-

θεώρηση λογιστικών στοιχείων (πινάκια είσπραξης/παράδοσης επιταγών)
γίνεται καταµέτρηση των αξιογράφων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο
της επιχείρησης από τον υπεύθυνο της επιχείρησης παρουσία των
ελεγκτών
συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο καταµέτρησης, το οποίο υπογράφεται
από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και τους ελεγκτές.
εξάγεται το υπόλοιπο του λογαριασµού των επιταγών & γραµµατίων
(λογ.ΕΓΛΣ 31.00 και 33 )
επί του οποίου προστίθενται τα αξιόγραφα βάσει τυχών αποδείξεων
παράδοσης ή παραλαβής ή σχετικών πινακίων µέχρι την ηµέρα και ώρα
του ελέγχου και το τελικό ποσό συγκρίνεται µε το αποτέλεσµα της
καταµέτρησης.

Σηµειώσεις
Οι προκύπτουσες από τον έλεγχο ταµείου και αξιογράφων αρνητικές ή θετικές διαφορές, πέραν των λοιπών
συνεπειών και ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, προστίθενται σε κάθε περίπτωση στα καθαρά κέρδη της
ελεγχόµενης επιχείρησης, θεωρούµενες ουσιαστικά ως λογιστικές διαφορές και παράλληλα οι διαφορές αυτές
προστίθενται στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, προκειµένου αυτά να ληφθούν υπόψη για τον
προσδιορισµό του ΦΠΑ και κάθε άλλου φόρου, τέλους ή εισφοράς στις λοιπές φορολογίες.
Στις τυχόν περιπτώσεις που η ελεγχόµενη επιχείρηση επικαλείται λόγους αντικειµενικής αδυναµίας επίδειξης
ήδη εκδοθέντων ή ληφθέντων µέχρι
την ώρα του ελέγχου πάσης φύσεως παραστατικών, τα οποία κατά τους ισχυρισµούς της καλύπτουν τις τυχόν
διαπιστωθείσες διαφορές ταµείου ή αξιογράφων, µπορεί, στις περιπτώσεις αυτές, να παρέχεται στην επιχείρηση
η ευχέρεια προσκόµισης στα γραφεία της υπηρεσίας, µέχρι και την επόµενη ηµέρα του ελέγχου, των εν λόγω
παραστατικών, τα οποία και θα γίνονται αποδεκτά µόνο εφόσον αδιαµφισβήτητα αποδεικνύεται ότι πράγµατι
αυτά είχαν εκδοθεί ή ληφθεί, κατά περίπτωση, πριν την ηµέρα και ώρα του ελέγχου και ότι όντως αφορούν τις
διαπιστωθείσες διαφορές.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ……………………………………..
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………………………………
Τ.Κ……………………………………………………………….
ΤΗΛ……………………………………………………………...

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
Σήµερα στις .…….…….… ηµέρα ……….…… και ώρα .………....οι υπογράφοντες
υπάλληλοι
τ……………………………………………………………………………………………………..…
…..…..
διενεργώντας φορολογικό έλεγχο µε βάση την αριθ. ……………… εντολή του
Προϊσταµένου
της
Υπηρεσίας
µας
στην
επί
της
οδού……….………………………………………….………………………
επιχείρηση………………………………………………………...…………………… προβήκαµε
µε
τον
παριστάµενο
κατά
τον
έλεγχο………………………………………………………………………………..
εκπρόσωπο της επιχείρησης στην καταµέτρηση των µετρητών (υπολοίπου ταµείου) τα
οποία
ευρίσκονταν
κατά
την
ώρα
του
ελέγχο…………………………………….………………………………..
Καταµετρηθέν ποσό: ……………… (α)
Λογιστικό υπόλοιπο ταµείου από τα βιβλία την ………… ……………….….
Πλέον εισπράξεις από ……………... µέχρι …………………….
(1) Απόδειξη ή ένταλµα ή γραµµάτιο είσπρ. Νο …..………… ……………….
Απόδειξη ή ένταλµα ή γραµµάτιο είσπρ. Νο ……………. ……………….
…………………………………………………………….…. ……………….
……………………………………………………………….. ……………….
…………………………………………………………….…. ……………….
……………………………………………………………….. ………………. ………….…….
Μείον πληρωµές από ……………... µέχρι …………………….
(2) Απόδειξη ή ένταλµα ή γραµµάτιο πληρ. Νο ……………. ..………………
Απόδειξη ή ένταλµα ή γραµµάτιο πληρ. Νο ……………. ……………….
…………………………………………………………….…. ……………….
……………………………………………………………….. ……………….
…………………………………………………………….…. ……………….
……………………………………………………………….. ………………. ………….…….
Υπόλοιπο Ταµείου: …………….(β)
∆ιαφορά: (α-β) ………….……
Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε ……….…αντίγραφα, ένα δε από αυτά παραδόθηκε
στον προσυπογράφοντα εκπρόσωπο της επιχ/σης.
Ο εκπρόσωπος της επιχ/σης
Οι Ελεγκτές

(1) (2) Σηµείωση: Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι γραµµές, συντάσσεται ιδιαίτερη κατάσταση, η οποία
υπογράφεται και επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο τµήµα στο πρωτόκολλο.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ……………………………………
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………..
Τ.Κ………………………………………………………………
ΤΗΛ……………………………………………………………..
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
Σήµερα στις .…….………ηµέρα……………………. και ώρα ….……. οι υπογράφοντες
υπάλληλοι
τ……………………………………………………..………….
διενεργώντας
φορολογικό έλεγχο µε βάση την αριθ. ……………… εντολή του Προϊσταµένου της
Υπηρεσίας
µας
στην
επί
της
οδού
…………………………..…………………………επιχ/ση…………………………..………………
………………………………………………………….….. προβήκαµε µε τον παριστάµενο κατά
τον έλεγχο ……………………………………….…………………. εκπρόσωπο της επιχείρησης
στην καταγραφή και τον έλεγχο των αξιογράφων τα οποία ευρίσκονταν κατά την ώρα του
ελέγχου
στ………………………………………………………………………………………………………
………..
Α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Είδος
Εκδότης
Αξιογράφου
Αριθµός
πληρωτής Ηµερ.λήξης
Ποσό

Παρατηρήσεις

Β. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΒΑΣΕΙ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ .……..……...*
Είδος
Παρατηρήσεις
Εκδότης
Αξιογράφου
Ποσό
Αριθµός
πληρωτής Ηµερ.λήξης

*Αναγράφονται από τους λογαριασµούς αναλυτικού καθολικού µόνο τα αξιόγραφα των οποίων εκκρεµεί η
πίστωση. Επί µεγάλου πλήθους αξιογράφων, µπορεί, αντί της συµπλήρωσης του πίνακα να επισυνάπτονται
φωτοτυπίες των οικείων λογαριασµών του αναλυτικού καθολικού, ως αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος
πρωτοκόλλου.

Γ. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ/ Ή
ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΚΛΠ ΑΠΟ …………. .. ΜΕΧΡΙ …………………
Είδος
Εκδότης
Παρατηρήσεις
Αξιογράφου
Αριθµός
πληρωτής Ηµερ.λήξης
Ποσό

∆. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
Είδος
Αξιογράφου
Αριθµός

Εκδότης
πληρωτής

Παρατηρήσεις
Ηµερ.λήξης

Ποσό

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε ……….αντίγραφα, ένα δε από αυτά παραδόθηκε
στον προσυπογράφοντα εκπρόσωπο της επιχ/σης.

Ο εκπρόσωπος της επιχ/σης

Οι Ελεγκτές
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10.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ο έλεγχος πραγµατοποιείται στην περίπτωση που
- τηρείται βιβλίο αποθήκης
- και υπάρχει αποθηκευτικός χώρος στον τόπο τήρησης και θεώρησης των
βιβλίων (αθροιστικά οι προϋποθέσεις )
Ο έλεγχος γίνεται ως εξής:
-

-

Θεωρείται το βιβλίο αποθήκης
Θεωρούνται όλα τα στοιχεία διακίνησης
Επιλέγονται δύο βασικά είδη, αντιπροσωπευτικά για να επηρεάσουν τη
διαµόρφωση των αποτελεσµάτων. Η επιλογή γίνεται κατά την κρίση του
ελεγκτή ή του επόπτη.
Καταµέτρηση των αποθεµάτων στους χώρους της αποθήκης
Σύνταξη του πρωτόκολλου καταµέτρησης και υπογραφή αυτού
Αναζήτηση των υπολοίπων του βιβλίου αποθήκης
Αναζήτηση και προσθήκη ή αφαίρεση τυχών υπόλοιπα που παραλήφθηκαν
ή εξάχθηκαν από την αποθήκη κατά την τελευταία ενηµέρωση
Εξαγωγή του αποτελέσµατος που πρέπει να συµφωνεί µε την ποσότητα
που καταµετρήθηκε.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OIKONOMIAΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ…………………….
Δ/νση :……………………………………………..
Τηλ :………………………………………………….

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Σήµερα ……./…../…… και ώρα……, ο υπογράφων υπάλληλος του ………………………..,
διενεργώντας φορολογικό έλεγχο µε βάση την µε αριθµό……- …../…./……. εντολή του
Προϊσταµένου της Υπηρεσίας µας, στην επί οδού………………………………………. η εδρεύουσα
επιχείρηση
µε την επωνυµία ………………………………………….και µε αντικείµενο
εργασιών………………………………………., προβήκαµε µε τους παριστάµενους κατά τον έλεγχο,
κ……………………………...,Προϊστάµενο
λογιστηρίου
και
κ……………………………………………….,
εκπρόσωποι της επιχείρησης, σε καταµέτρηση των αποθεµάτων των παρακάτω
εµπορεύσιµων ειδών, τα οποία ευρίσκονταν κατά την ώρα του ελέγχου στην αποθήκη των
Εγκαταστάσεων στο………………………………………………………………..
Κωδικός Αριθµός

Περιγραφή Είδους

Μονάδα Μέτρησης

Καταµετρηθείσα ποσότητα

Από τα βιβλία που τηρεί η ελεγχόµενη επιχείρηση (µερίδες αποθήκης), προκύπτουν
τα παρακάτω λογιστικά υπόλοιπα 1 :
Κωδικός Αριθµός

Περιγραφή Είδους

Μον.Μέτρησης

Ηµεροµηνία
Υπόλοιπο
Βιβλίων

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε 3 αντίγραφα, ένα δε από αυτά παραδόθηκε
στον προσυπογράφοντα εκπρόσωπο της επιχείρησης.
Οι εκπρόσωποι της επιχείρησης

Ο ελεγκτής

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Σήµερα …/…./…… και ώρα…….., κατά την καταµέτρηση των αποθεµάτων των
παρακάτω εµπορευσίµων ειδών της επιχείρησης µε την επωνυµία……………………………………,
διαπιστώθηκε
ότι
στον
αποθηκευτικο
χώρο
των
εγκαταστάσεων……………………………………………………..υπήρχαν:
Κωδικός Είδους

Περιγραφή Είδους

Μονάδα Μέτρησης

Οι εκπρόσωποι της επιχείρησης

Καταµετρηθείσα ποσότητα

Η ελεγκτής

1

Σε περίπτωση που υπάρχουν ακαταχώρητα δικαιολογητικά αγορών ή πωλήσεων και προκειµένου να εξαχθεί
το λογιστικό υπόλοιπο των εµπορευσίµων ειδών κατά την ηµέρα του ελέγχου, συντάσσεται ιδιαίτερη
κατάσταση η οποία υπογράφεται και επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο τµήµα στο πρωτόκολλο.
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11.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις του ΚΒΣ
από τις
επαληθεύσεις της πρώτης ηµέρας του ελέγχου, οι οποίες αφορούν την τρέχουσα
χρήση (πχ έλεγχος ταµείου, µη εκπρόθεσµη ενηµέρωση βιβλίου), συντάσσεται
εις τριπλούν σχετικό Υπηρεσιακό Σηµείωµα Ελέγχου στο οποίο αναγράφονται
συνοπτικά οι διαπιστωθείσες παραβάσεις.
Τα Υ.Σ.Ε. έχουν ενιαία ανά υπηρεσία αρίθµηση και είναι σφραγισµένα µε
την υπηρεσιακή στρογγυλή σφραγίδα. Το πρωτότυπο επιδίδεται επιτόπου στον
υπεύθυνο της ελεγχόµενης επιχείρησης, το δεύτερο τίθεται στο οικείο φάκελο
της υπόθεσης και το τρίτο αποτελεί το στέλεχος και τοποθετείται σε ειδικό
φάκελο που τηρείται στο τµήµα του ΚΒΣ της ∆.Ο.Υ.
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
……………………………………………………..

ΑΡΙΘ. Υ.Σ.Ε. …………….
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ___/__/___ΩΡΑ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Υ.Σ.Ε.)
ΟΝΟΜ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α.Φ.Μ.
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

:
:
:
:
:
:

Από τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε σήµερα στ… …………………………….……………… (1), σύµφωνα µε την
πιο πάνω σχετική εντολή ελέγχου, διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις :
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (2)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
(3)

……..

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

……………………………

……..

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

……………………………

……..

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………

……..

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

……………………………

……..

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

……………………………

…….

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

…………………………

Επιδόθηκε σήµερα / / και ώρα …….. από τον ελεγκτή της υπηρεσίας µας
………………………………………………….., στον υπεύθυνο της ελεγχόµενης επιχείρησης
O επιδίδων

Ο παραλαµβάνων
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θεσσαλονίκη …………………………
Οι ελεγκτές
(ονοµ/µο – υπογραφή)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
∆. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

1. ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

Βιοµηχανικός Κλάδος
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Λ. 24

Αποθέµατα έναρξης α' & β' υλών - υλικών συσκευασίας

+

“

Αγορές α' & β' υλών - υλικών συσκευασίας

-

“

Αποθέµατα λήξης α' & β' υλών - υλικών συσκευασίας
Κόστος α' & β' υλών - υλικών συσκ/σίας που διατέθηκαν στη χρήση
Κόστος αυτουσίως πωληθεισών α & β υλών - υλικών συσκευασίας
Κόστος α & β υλών - υλικών συσκ/σίας που αναλώθηκαν στην
παραγωγή
Αποθέµατα έναρξης αναλώσιµων υλικών

Πλέον
Λ. 25
+

“

Αγορές αναλώσιµων υλικών

-

“

Αποθέµατα λήξης αναλώσιµων υλικών
Κόστος αναλώσιµων υλικών που διατέθηκαν στη χρήση
Κόστος αυτουσίως πωληθέντων αναλώσιµων υλικών

-

Κόστος αναλώσιµων υλικών που αναλώθηκαν στην παραγωγή

Πλέον
Λ. 28

Αποθέµατα έναρξης ειδών συσκευασίας

+

“

Αγορές ειδών συσκευασίας

-

“

Αποθέµατα λήξης ειδών συσκευασίας
Κόστος ειδών συσκευασίας που διατέθηκαν στη χρήση
Κόστος αυτουσίως πωληθέντων ειδών συσκευασίας

-

Κόστος ειδών συσκευασίας που αναλώθηκαν στην παραγωγή

Πλέον
Πλέον

Λ. 60

Αµοιβές & έξοδα Προσωπικού

+

Λ. 61

Αµοιβές & Έξοδα Τρίτων

+

Λ. 62

Παροχές Τρίτων

+

Λ. 63

Φόροι - Τέλη

+

Λ. 64

∆ιάφορα Έξοδα
∆απάνες παραγωγής

Πλέον

Κόστος Παραχθέντων ετοίµων & ηµιτελών Προϊόντων χρήσης
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Λ. 21

Αποθέµατα έναρξης ετοίµων & ηµιτελών προϊόντων

-

Λ. 21

Αποθέµατα λήξης ετοίµων & ηµιτελών προϊόντων

-

Λ. 78.00

Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων

-

Λ.78.10,11

Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεµάτων

Κόστος παραχθέντων ετοίµων & ηµιτελών προϊόντων χρήσης (ως άνω)

+

Κόστος Πωληθέντων ετοίµων & ηµιτελών Προϊόντων χρήσης
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Λ. 71
+

“

+

Λ. 72

+

“

Πωλήσεις ετοίµων & ηµιτελών προϊόντων χονδρικά
Πωλήσεις ετοίµων & ηµιτελών προϊόντων λιανικά
Πωλήσεις α' και β΄ υλών - υλικών συσκευασίας
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων
Σύνολο Πωλήσεων Προϊόντων
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μείον

Πωλήσεις ετοίµων & ηµιτελών προϊόντων (ως άνω)
Κόστος πωληθέντων ετοίµων & ηµιτελών προϊόντων χρήσης
(ως άνω)
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Μικτό Αποτέλεσµα ετοίµων & ηµιτελών Προϊόντων
χρήσης
Συντελεστής (%) µικτού αποτελέσµατος ετοίµων &
ηµιτελών προϊόντων
Μικτό Αποτέλεσµα α' και β΄ υλών - υλικών συσκευασίας
Συντελεστής (%) µικτού αποτελέσµατος α' και β΄ υλών υλικών συσκ/σίας
Μικτό Αποτέλεσµα λοιπών αποθεµάτων
Συντελεστής (%) µικτού αποτελέσµατος λοιπών
αποθεµάτων
Μικτό Αποτέλεσµα Προϊόντων
Συντελεστής (%) Μικτού Αποτελέσµατος Προϊόντων

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

Εµπορικός Κλάδος
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Λ. 20

Αποθέµατα έναρξης

+

“

Αγορές χρήσης

-

“

Αποθέµατα λήξης

Σύνολο
Κόστος Πωλήσεως Εµπορευµάτων
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Λ. 70

Πωλήσεις εµπορευµάτων χονδρικά

+

“

Πωλήσεις εµπορευµάτων χονδρικά ενδ.

+

“

Πωλήσεις εµπορευµάτων χονδρικά εξωτ.

+

“

Πωλήσεις εµπορευµάτων λιανικά
Σύνολο Πωλήσεων Εµπορευµάτων
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Πωλήσεις εµπορευµάτων (ως άνω)
Κόστος πωλήσεως εµπορευµάτων (ως άνω)

Μείον

Μικτό Αποτέλεσµα Εµπορευµάτων
Συντελεστής (%) Μικτού Αποτελέσµατος Εµπορευµάτων

ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

Κλάδος Υπηρεσιών
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
+

Λ. 73

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών χονδρικά

44.051,63

81.491,07

Σύνολο Εσόδων από Παροχή Υπηρεσιών

44.051,63

81.491,07

0,00

0,00

44.051,63

81.491,07

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μείον

Άµεσο κόστος Παροχής Υπηρεσιών
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σύνολο Εσόδων από Παροχή Υπηρεσιών (ως άνω)

Μείον

Κόστος Παροχής Υπηρεσιών (ως άνω)
Μικτό Αποτέλεσµα Παροχής Υπηρεσιών
Συντελεστής (%) Μικτού Αποτελέσµατος Παροχής
Υπηρεσιών
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0,00

0,00

44.051,63

81.491,07

100,00%

100,00%

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μικτά Αποτελέσµατα
Σύνολο Μικτών Αποτελεσµάτων (από βιοµηχανικό – εµπορικόπαροχή κλάδο)
Συντελεστής Μικτών Αποτελεσµάτων (%)

Αποτελέσµατα Χρήσης
Σύνολο Μικτών Αποτελεσµάτων (ως άνω)
ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Πλέον
Λ. 74

Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων

+

Λ. 75

Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών

+

Λ. 78.05

Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις εκµετάλλευσης
Σύνολο άλλων εσόδων εκµετάλλευσης

Λ. 60

Σύνολο
EΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ∆ΙΑΘΕΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αµοιβές & έξοδα Προσωπικού

+

Λ. 61

Αµοιβές & Έξοδα Τρίτων

+

Λ. 62

Παροχές Τρίτων

+

Λ. 63

Φόροι - Τέλη

+

Λ. 64

∆ιάφορα Έξοδα

+

Λ. 66

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

+

Λ. 68

Προβλέψεις εκµετάλλευσης
Σύνολο εξόδων διοικητικής λειτουργίας , διάθεσης, ερευνών &
ανάπτυξης
Μερικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης

Μείον

ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Πλέον
+

Λ.76.0298

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο εσόδων κεφαλαίων
ΕΞΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μείον
+

Λ. 65

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο εξόδων κεφαλαίων
Ολικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΣΟ∆Α

Πλέον
Λ. 81.01

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

+

Λ. 81.03

Έκτακτα κέρδη

+

Λ. 82.01

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων

+

Λ. 84

Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων
ΕΞΟ∆Α

Μείον
Λ. 81.00

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

+

Λ. 81.02

Έκτακτες ζηµιές

+

Λ. 82.00

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων

+

Λ. 83

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Σύνολο εκτάκτων αποτελεσµάτων
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα

Μείον

Λ. 85

Αποσβέσεις παγίων µη ενσωµατωµένες στο λειτ.κόστος
Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης
Συντελεστής Καθαρού Κέρδους

Σηµεία ενδιαφέροντος
Μεταβολές στο % µικτού κέρδους
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Μεταβολές στο % καθαρού κέρδους
Μεταβολές στις εκπτώσεις / επιστροφές
Μεταβολές στις δαπάνες
Έλεγχος ενδοκοινοτικών αποκτήσεων/ εισαγωγών
Έλεγχος έκτακτων εξόδων/εσόδων
Έλεγχος στο % των αναλωθέντων Α & Β υλών σε σχέση µε το κόστος
παραχθέντων
Μεταβολές στις δαπάνες παραγωγής

2. ΥΠΟΒΛΗΘΗΣΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Οικονοµικό έτος

Αρ. ∆ήλωσης

Ακαθάριστα
έσοδα

Καθαρά
αποτελέσµατα

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Να ελεγχθεί κάθε δαπάνη που υπερβαίνει τις 300.000 δρχ ή τα 881,00€.
Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες ο έλεγχος περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες
ανεξαρτήτου ποσού.

Προϋποθέσεις αναγνώρισης δαπάνης (από άποψη εισοδήµατος)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Τήρηση επαρκών & ειλικρινών βιβλίων
Η δαπάνη να είναι καταχωρηµένη
Η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη νόµου
Η δαπάνη να στηρίζεται σε δικαιολογητικά στοιχεία
Η δαπάνη να είναι πραγµατική
Η δαπάνη να είναι παραγωγική
Η δαπάνη να είναι βέβαιη και εκκαθαρισµένη
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ΛΟΓ. 60 «Δαπάνες Μισθοδοσίας»
Να ελεγχθεί ότι οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν καταβληθεί/βεβαιωθεί/νόµιµα
απαλλαγεί, αλλιώς η δαπάνη δεν είναι εκπεστέα. (Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί ότι η εξόφληση των αµοιβών γίνεται µέσω τραπεζικών λογαριασµών
(ισχύει από 23/04/2010), αλλιώς η δαπάνη δεν είναι εκπεστέα
Να ελεγχθεί ότι η προσφορά εργασίας είναι πραγµατική (ΠΟΛ 64/1976)
Να ελεγχθεί ότι το ύψος της αµοιβής είναι ανάλογο της προσφερόµενης
υπηρεσίας.(ΠΟΛ 64/1976)
Να ελεγχθεί ο λογ. 60.02.00 «είδη ενδύσεως», διότι τα ποσά που καταβάλλει η
επιχείρηση για την αγορά ειδικής ενδυµασίας του προσωπικού, εκπίπτουν εφόσον
η οποία επιβάλλεται για λόγους υγιεινής, ασφάλειας και οµοιόµορφης εµφάνισης,
ως απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Να ελεγχθεί ο λογ. 60.02.01 «έξοδα στεγάσεως» διότι εκπίπτουν τα ποσά που
καταβάλλει η επιχείρηση για την κάλυψη του ενοικίου κατοικίας των εργαζοµένων
σε αυτήν, µε την προϋπόθεση, ότι τα ποσά αυτά υπόκεινται σε φορολογία
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 Ν.2238/94 (εισόδηµα µισθωτών
υπηρεσιών).
Να ελεγχθεί τα ενοίκια για διαµονή εργαζοµένων σε ξενοδοχεία/ενοικιαζόµενα
δωµάτια λόγω εκτός έδρας, διότι όταν το οίκηµα βρίσκεται σε απόσταση λιγότερη
τον 100χλµ από τη µόνιµη κατοικία του εργαζόµενου, δεν εκπίπτουν. (Άρθ.31§ 1
Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί ο λογ. 60.02.04 «έξοδα επιµορφώσεως προσωπικού» διότι εκπίπτει η
δαπάνη µε την προϋπόθεση ότι η επιµόρφωση έχει σχέση µε το αντικείµενο
εργασιών της επιχείρησης ή το αντικείµενο εργασιών του προσωπικού µέσα στην
επιχείρηση ή τέλος, µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των
προγραµµάτων αυτών που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
(Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί ο λογ. 60.02.05 «έξοδα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης» διότι δεν
εκπίπτουν ποσά για συµπλήρωµα τροφής και πρόσθετης ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης χωρίς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (Σ.τ.Ε.
4118/1997).
Να ελεγχθεί ο λογ. 60.02.06 «Ασφάλιστρα προσωπικού» διότι αν τα ασφάλιστρα
για οµαδική ασφάλεια ζωής του εργατουπαλληλικού προσωπικού υπερβαίνουν τα
1500,00 ανά ασφαλιζόµενο τότε δεν εκπίπτει η δαπάνη>1500€ (ισχύει από
01/01/2005) Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94
Να ελεγχθεί αν τα οµαδικά ασφάλιστρα αφορούν τρίτα προς την επιχ/ση
πρόσωπα
Να ελεγχθεί αν η δαπάνη αφορά κάθε ένα υπάλληλο µεµονωµένα, τότε δεν
εκπίπτει στο σύνολό της.
Να ελεγχθεί ο λογ. «Λοιπές παρεπόµενες παροχές» για
Ποσά για δίδακτρα εξωτερικού για παιδί υπαλλήλου εκπίπτουν όταν έχουν
καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές (Σ.τ.Ε. 2442/1988)
Χρηµατικά βραβεία που καταβάλλει η επιχείρηση σε εργαζοµένους της
λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων που έχουν επιτύχει αποδεδειγµένα στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα που σπουδάζουν εκπίπτουν µέχρι 3.000
ευρώ για κάθε εργαζόµενο. Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94
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Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση σε παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθµούς εκπίπτουν στο σύνολό τους

∆εν εκπίπτουν
Ποσά για ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό για χορήγηση επικουρικής σύνταξης
(Σ.τ.Ε. 135/1993)
∆εν εκπίπτουν τα prim αποδοτικότητας χωρίς την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών.
Ποσά για πάγια µηνιαία αποζηµίωση καταβαλλόµενη όχι εκτάκτως χωρίς την
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (Σ.τ.Ε. 3455/1995)
Αµοιβή σε χρήµα/είδος όταν η παροχή συνιστά ποινικό αδίκηµα (ισχύει από
01/01/2006) (Άρθ.31§ 16 Ν.2238/94)
Ο φόρος µισθωτών υπηρεσιών
Αµοιβή έµµισθου λογιστή που δεν υπογράφει τον Ισολογισµό (Άρθ.31§ 11
Ν.2238/94)
Αµοιβές που επιδοτούνται από τον ΟΑΕ∆ κατά το ποσό της επιδότησης (ΠΟΛ
1029/2006)
Αµοιβή επιχειρηµατία ατοµικής επιχείρησης
Αµοιβές των εταίρων ΕΠΕ χωρίς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
(Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94)ισχύει από 01/01/2003
Αµοιβές των προσώπων της παρ.4 αρθ.2 Ν.2238/94 (εταίροι ΟΕ, ΕΕ) (Άρθ.31§ 1
Ν.2238/94)
Αµοιβές υπαλλήλων(µισθωτών) -µελών ∆Σ Α.Ε. χωρίς την καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών (Σ.τ.Ε. 362/2000)Απαιτείται σύµβαση εργασίας και
έγκρισή της από τη Γ.Σ.
Ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις οικειοθελώς σε εργαζοµένους της ή σε
τρίτους και δεν αφορούν αµοιβές ή αποζηµιώσεις αυτών για άµεση ανταπόδοση
παρεχόµενης υπηρεσίας ή δεν προκύπτει από διάταξη νόµου ο υποχρεωτικός
χαρακτήρας τους(Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94)
Οι προσωπικές ασφαλιστικές εισφορές των µελών ∆.Σ. (πχ ΤΕΒΕ)
(1044491/10432/Β0012/30.06.1999)
Η προσαύξηση λόγω εκπρόθεσµης καταβολής εργοδοτικών εισφορών (Σ.τ.Ε.
2045/1995)

ΛΟΓ. 61 «Αµοιβές Τρίτων »
Να ελεγχθούν ότι τα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών των δαπανών αναγράφουν
συγκεκριµένη υπηρεσία που ο εκδότης του τιµολογίου έχει παράσχει. Η αναγραφή
υπηρεσιών γενικής φύσεως δεν είναι επαρκής (Σ.τ.Ε. 3502/1990)

ΛΟΓ. 62 «Παροχές Τρίτων »
Λογ. 62.03 «Τηλεπικοινωνίες»
Να ελεγχθούν τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για έξοδα κινητής
τηλεφωνίας για λογαριασµούς που ανήκουν στην επιχείρηση, διότι εκπίπτουν
κατά 50% µε την προϋπόθεση ότι οι λογαριασµοί αυτοί δεν θα υπερβαίνουν τον
αριθµό των απασχολούµενων στην επιχείρηση υπαλλήλων αυτής. (Άρθ.31§ 1
Ν.2238/94)
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Λογ. 62.04 «Ενοίκια»
Να ελεγχθεί το µισθωτήριο συµβόλαιο (θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ.) σε
αντιπαραβολή µε τη δαπάνη, διότι εκπίπτει το ενοίκιο που αναγράφεται στο
µισθωτήριο συµβόλαιο και όχι µεγαλύτερο από αυτό (ΣτΕ 2120/1988)
Να ελεγχθεί το τεκµαρτό ενοίκιο των ακινήτων που ανήκουν στον επιχειρηµατία
και χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση, διότι εκπίπτει εφόσον αυτό
υπολογίστηκε στο εισόδηµα από ακίνητα. (Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94)
Να ελεγχθούν τα µισθώµατα που καταβάλλει επιχείρηση σε εταιρείες
χρηµατοδοτικής µίσθωσης του Ν. 1665/1986, για ακίνητο που έχει γίνει
αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης, διότι δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδά τους κατά το µέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου, άσχετα
τελικά αν έχει συνοµολογηθεί µε τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου
ότι η αξία του οικοπέδου θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά τη λήξη της
σύµβασης. (Η µη αναγνώριση του µισθώµατος που αντιστοιχεί στο οικόπεδο
καθιερώθηκε µε το Ν. 2753/1999 και ισχύει για κέρδη που προκύπτουν από
ισολογισµούς που κλείνουν µε 31/12/1999 και µετά.)
(1058614/10515/Β0012/11-9-2001)
Να ελεγχθεί αν τα καταβαλλόµενα µισθώµατα σε εταιρίες leasing των επιβατικών
αυτοκινήτων Ι.Χ. που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης, έχουν
εκπεστεί ως εξής (Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94):
Εως 1600cc κατά 70%
1601 και άνω κατά 35%
Οι αντίστοιχες δαπάνες των επιχειρήσεων rent-car και σχολών οδήγησης
εκπίπτουν στο σύνολό τους.

Λογ. 62.05 «Ασφάλιστρα»

Να ελεγχθεί αν τα ασφάλιστρα αφορούν παραγωγικές δαπάνες
Ασφάλιστρα πυρός/τροµοκρατικές ενέργειες
Μεταφορικών µέσων
Μεταφορών
Απώλειας εσόδων λόγω ανωτέρας βίας
Απώλειας από µη εξόφληση απαιτήσεων
Ζηµία από χορηγούµενη εγγύηση σε πελάτη
Συµβόλαια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης (αποζηµίωση τρίτων λόγω
δραστηριότητας της επιχείρησης)
Να ελεγχθεί αν η δαπάνη αφορά µέλη του ∆.Σ., τότε δεν εκπίπτει στο σύνολό της
(Εγρ. 1066625/10514/25.7.1994)
Να ελεγχθεί αν η δαπάνη αφορά επενδυτικό πρόγραµµα ασφαλιστικής εταιρίας µε
δικαιούχο την ίδια, τότε δεν εκπίπτει στο σύνολό της
(1074480/10916/Β0012/5.7.1996)
Να ελεγχθεί αν τα ασφάλιστρα των επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. που
χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης, έχουν εκπεστεί ως εξής
(Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94):
Εως 1600cc κατά 70%
1601 και άνω κατά 35%
Οι αντίστοιχες δαπάνες των επιχειρήσεων rent-car και σχολών οδήγησης εκπίπτουν
στο σύνολό τους.
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Λογ. 62.07 «Eπισκευές & Συντηρήσεις »
∆απάνες συντήρησης επαγγελµατικών εγκαταστάσεων, εκπίπτουν στο σύνολό
τους

Να ελεγχθεί αν οι δαπάνες για βελτιώσεις και προσθήκες σε µισθωµένα ακίνητα
έχουν εκπεσθεί ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η
µίσθωση.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης που προκύπτει
µε τον τρόπο αυτόν είναι µικρότερος από το συντελεστή που ορίζεται από το Π.∆.
299/2003 (ΦΕΚ 255 Α΄) για το ίδιο πάγιο στοιχείο, όταν αυτό είναι ιδιόκτητο,
εφαρµόζονται τα οριζόµενα από το προεδρικό διάταγµα.(Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94):
∆απάνες συντήρησης µηχανηµάτων, εκπίπτουν στο σύνολό τους
Να ελεγχθεί αν οι δαπάνες συντήρησης των επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. που
χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης, έχουν εκπεστεί ως εξής
(Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94):
Από 01/01/1997-31/12/2004

Έως 1400cc εκπίπτουν έως 60%
Πάνω από 1400cc εκπίπτουν έως 25%

Από 01/01/2005 – 31/12/2010

Έως 1600cc εκπίπτουν έως 60%
Πάνω από 1600cc εκπίπτουν έως 25%

Από 01/01/2010 έως σήµερα

Έως 1600cc εκπίπτουν έως 70%
Πάνω από 1600cc εκπίπτουν έως 35%

Οι αντίστοιχες δαπάνες των επιχειρήσεων rent-car και σχολών οδήγησης εκπίπτουν
στο σύνολό τους.
∆απάνες συντήρησης αυτοκινήτων οχηµάτων (εκτός Ι.Χ.), εκπίπτουν στο σύνολό
τους

ΛΟΓ. 63 «Φόροι - Τέλη »
Να ελεγχθεί αν οι φόροι – τέλη που καταχωρήθηκαν βαρύνουν την ίδια την
επιχείρηση και όχι τρίτους. ∆ιαφορετικά δεν εκπίπτουν.
Να ελεγχθεί αν οι φόροι – τέλη καταχωρήθηκαν κατά το χρόνο καταβολής τους
υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων (ανεξάρτητα αν αφορούν τη χρήση που
καταβλήθηκαν). ∆ιαφορετικά δεν εκπίπτουν.
Να ελεγχθεί αν στις δαπάνες συµπεριλαµβάνονται οι παρακάτω µη εκπεστέοι
φόροι
Φόρος εισοδήµατος (Άρθ.4 § 1 Ν.2238/94):
Παρακρατούµενοι φόροι
Πρόστιµα
Τόκοι υπερηµερίας για οφειλές φόρων-τελών υπερ του ∆ηµσίου
Ο µη εκπιπτόµενος Φ.Π.Α.
Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. που παραγράφεται
Το ποσό του Φ.Π.Α. των κοινών δαπανών
Ο Φ.Μ.Α.Π. (Άρθ.34§ 2 Ν.2459/97)
Ο Φ.Α.Π.
Ο φόρος υπεραξίας αναπροσαρµογής παγίων Ν.2065/92 (Άρθ.24§ 3 Ν.2065/92):
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Πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα µετά από φορολογικό έλεγχο
(1107461/11298/Β0012/4.12.2000)
Οι προσαυξήσεις καταλογισθέντων από έλεγχο φόρων- τελών
Προσαυξήσεις για εκπρόθεσµη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
(Ε9160/1260/7.7.1982)

ΛΟΓ. 64 «Διάφορα έξοδα »
Λογ. 64.00.00 «Έξοδα κινήσεως µεταφορικών µέσων »
Να ελεγχθεί αν τα έξοδα κίνησης (καύσιµα – λιπαντικά-διόδια ) των επιβατικών
αυτοκινήτων Ι.Χ. που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης, έχουν
εκπεστεί ως εξής (Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94):
Από 01/01/1997-31/12/2004

Έως 1400cc εκπίπτουν έως 60%
Πάνω από 1400cc εκπίπτουν έως 25%

Από 01/01/2005 – 31/12/2010

Έως 1600cc εκπίπτουν έως 60%
Πάνω από 1600cc εκπίπτουν έως 25%

Από 01/01/2010 έως σήµερα

Έως 1600cc εκπίπτουν έως 70%
Πάνω από 1600cc εκπίπτουν έως 35%

Οι αντίστοιχες δαπάνες των επιχειρήσεων rent-car και σχολών οδήγησης
εκπίπτουν στο σύνολό τους.

Λογ. 64.01 «Έξοδα ταξιδίων»
Να ελεγχθεί αν τα έξοδα ταξιδίων έγιναν για τους σκοπούς της επιχείρησης
(πχ έκθεση, συµβόλαιο συνεργασίας µε οίκο εξωτερικού)(ΣτΕ 2098/1957)
Να ελεγχθεί ότι οι δαπάνες καλύπτονται όχι µόνο από τα παραστατικά των
γραφείων ταξιδίων αλλά και από τα εισιτήρια αυτών (αναγραφή του ονόµατός)
Τα έξοδα ταξιδίων δεν εκπίπτουν για τους συγγενείς/φίλου που τυχόν
συνοδεύουν τον επιχειρηµατία ή τα στελέχη των επιχειρήσεων. Αντίθετα εκπίπτει
η δαπάνη για ταξίδι στην αλλοδαπή διευθυντικών και άλλων στελεχών που
εργάζονται σε αυτήν, καθώς και αντιπρόσωποι ή ειδικοί επιστήµονες που
εκπροσωπούν την επιχείρηση στην αλλοδαπή. Τα έξοδα διατροφής
αναγνωρίζονται µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος διαµονής. (Άρθ.31§
1 Ν.2238/94)

Λογ. 64.02 «Έξοδα προβολής & διαφήµισης»
Να ελεγχθούν αν οι δαπάνες διαφήµισης έχουν εκπεσθεί κατά το χρόνο έκδοσης
του προβλεπόµενου φορολογικού στοιχείου
Να ελεγχθούν αν για τις δαπάνες διαφήµισης έχει καταβληθεί το τέλος
διαφήµισης 2% υπέρ του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας µέχρι το τέλος του χρόνου
υποβολής της εµπρόθεσµης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ν.2880/2001
αρθ.9 παρ.6)
Να ελεγχθεί αν για τις δαπάνες διαφήµισης έχει καταβληθεί το αγγελιόσηµο ή ο
ειδικός φόρος (Ν.2328/95) όπου αυτό οφείλεται.

74

∆ιαφηµίσεις που υπόκεινται σε τέλος διαφήµισης
Όλες που πραγµατοποιούνται εντός Ελληνικής
επικράτειας εκτός:
Μέσω τηλεόρασης
Μέσω ραδιοφώνου
Μέσω εφηµερίδας/περιοδικών (όχι όµως τα
διακινούµενα δια των εφηµερίδων,
διαφηµιστικά ένθετα ΠΟΛ 1125/2000)
Τιµοκατάλογοι που αποστέλλονται
ταχυδροµικώς

∆ιαφηµίσεις που υπόκεινται σε
αγγελιόσηµο είναι οι:
Μέσω τηλεόρασης
Μέσω ραδιοφώνου
Μέσω εφηµερίδας/περιοδικών
(όχι όµως τα διακινούµενα δια
των εφηµερίδων, διαφηµιστικά
ένθετα που υπόκεινται σε τέλος
διαφήµισης ΠΟΛ 1125/2000)

∆ιαφηµίσεις που υπόκεινται σε ειδικό φόρο
Όλες που πραγµατοποιούνται εντός Ελληνικής
επικράτειας µέσω τηλεόρασης
Έως 30/06/2004 30% επί της ονοµαστικής
αξίας διαφήµισης
01/07/2004-31/12/2004 25%
01/01/2005 20% έως 24/11/2005
25/11/2005 έως 31/12/2005 10%
01/01/2006 έως 31/12/2006 5%
01/01/2007 και µετά 0%

Να ελεγχθούν αν στα υλικά συσκευασίας των προϊόντων της εταιρίας
αναγράφονται στοιχεία ξένα προς την επωνυµία και το αντικείµενό της. Στην
περίπτωση αυτή οφείλεται τέλος διαφήµισης. (ΠΟΛ1125/2000). Αν αναγράφουν
µόνο τα στοιχεία της ίδιας της εταιρίας δεν οφείλεται τέλος διαφήµισης (ΠΟΛ
1125/2000).
Να ελεγχθούν οι διαφηµιστικές δαπάνες σε άλλες χώρες για την προώθηση των
προϊόντων, διότι δεν εκπίπτουν αν δεν πραγµατοποιηθούν εξαγωγές προς τις
χώρες αυτές. (1105688/10570/Β0012/12.12.1996)
Να ελεγχθεί ο λογ. 64.02.05 « Έξοδα συνεδρίων-δεξιώσεων και άλλων
παρεµφερών εκδηλώσεων» διότι εκπίπτουν οι δαπάνες οργάνωσης ενηµερωτικών
ηµερίδων και συναντήσεων για τους εργαζοµένους ή πελάτες της, εφόσον οι
εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται στο νοµό που εδρεύει η επιχείρηση ή σε άλλο
µέρος στο οποίο λειτουργεί υποκατάστηµά της. (Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί ο λογ. 64.02.06 «έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας», διότι τα έξοδα
διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών, αντιπροσώπων και
διευθυντικών στελεχών ηµεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών
επιστηµόνων, που προκύπτει από τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία εκπίπτουν
εφόσον το ξενοδοχείο ευρίσκεται εντός του νοµού, στη χωρική αρµοδιότητα του
οποίου είναι εγκατεστηµένη η έδρα ή υποκατάστηµα της επιχείρησης. (Άρθ.31§ 1
Ν.2238/94). Λοιπά έξοδα φιλοξενίας και διανυκτέρευσης δεν αναγνωρίζονται
προς έκπτωση.
Σηµείωση
Η αξία των δώρων που γίνονται προς τα ανωτέρω πρόσωπα εκπίπτει µέχρι 20 ευρώ για κάθε
δωρεοδόχο.

Να ελεγχθεί η δαπάνη των δώρων της επιχείρησης προς πελάτες, επιχειρήσεις ή
µη, διότι εκπίπτουν εφόσον φέρουν την επωνυµία της και έχει καταβληθεί το
αναλογούν δηµοτικό τέλος για τη συνολική αξία των δώρων αυτών Το ποσό της
δαπάνης που εκπίπτει δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15 ευρώ για κάθε δώρο
χωριστά. (Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94) Η δαπάνη των δώρων προς τρίτους δεν εκπίπτει
αν αφορά προσωπικές-οικογενειακές υποχρεώσεις.
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Να ελεγχθεί η δαπάνη των δώρων που χορηγεί η επιχείρηση σε πελάτες της, µετά
από κλήρωση, διότι δεν εκπίπτει (1130362/10957/Β0012/3-12-1995,
1034127/578/Α0012/11-1-1995)

Λογ. 64.06 «Δωρεές και επιχορηγήσεις»
Εκπίπτουν στο σύνολό τους

∆ηµόσιο

Να ελεγχθεί
Ότι το συνολικό ποσό των
δωρεών/χορηγιών που εκπίπτουν δεν
υπερβαίνει το ποσό των Καθαρών Κερδών
που προκύπτουν πριν από την αφαίρεση
αυτών των ποσών από τα ακαθάριστα έσοδα

Ο.Τ.Α.

Εκπίπτουν στο σύνολό τους
Να ελεγχθεί
Το ίδιο

Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής

Εκπίπτουν στο σύνολό τους
Να ελεγχθεί
Το ίδιο

Ηµεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα

Εκπίπτουν στο σύνολό τους
Να ελεγχθεί
Το ίδιο

Κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα
& η αξία των ιατρικών µηχανηµάτων
Νοσοκοµεία που είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου
και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
& η αξία των ιατρικών µηχανηµάτων
Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων

Εκπίπτουν στο σύνολό τους
Να ελεγχθεί
Το ίδιο

Εκπίπτουν στο σύνολό τους
Να ελεγχθεί
Το ίδιο

Εκπίπτουν στο σύνολό τους
Να ελεγχθεί
Το ίδιο

Κοινωφελή ιδρύµατα
Σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν
υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες

Ιερούς ναούς
Ιερές µονές του Αγίου Όρους
Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων
Ιερά Μονή Σινά
Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας
Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα
έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς
σκοπούς
Ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που συστάθηκαν και
διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄) και του Ν.
3653/2008 (ΦΕΚ 49 Α΄)
Ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν συσταθεί
νόµιµα.

Είδη διατροφής προς «Τράπεζα Τροφίµων-Ίδρυµα για
την καταπολέµηση της πείνας»

Εκπίπτει έως 10% του συνολικού
καθαρού εισοδήµατος ή των
κερδών που προκύπτουν από
ισολογισµούς (ισχύει από
01/01/2011)
Να ελεγχθεί
Αν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών
υπερβαίνουν τα 290,00 ετησίως, εκπίπτουν
εφόσον έχουν κατατεθεί στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε
λογαριασµό του νοµικού προσώπου που
τηρείται σε τράπεζα.

Εκπίπτουν στο σύνολό τους
-

Η αξία των κινητών µνηµείων

Να ελεγχθεί
Αν η εταιρία παράγει ή εµπορεύεται
τα είδη
Η έκδοση Απόδειξης αυτόπαράδοσης

Εκπίπτουν στο σύνολό τους

όπως αυτά ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία, που µεταβιβάζονται
λόγω δωρεάς στο ∆ηµόσιο ή σε µουσεία αναγνωρισµένα από τον
Υπουργό Πολιτισµού σύµφωνα µε την ίδια νοµοθεσία
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-

Να ελεγχθεί
Στην περίπτωση µεταβίβασης στο
∆ηµόσιο η αποδοχή της δωρεάς
έγινε µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Πολιτισµού,
ύστερα από γνώµη του αρµόδιου

-

Η αξία των κινητών µνηµείων
όπως αυτά ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία, που µεταβιβάζονται
λόγω δωρεάς στο ∆ηµόσιο ή σε µουσεία αναγνωρισµένα από τον
Υπουργό Πολιτισµού σύµφωνα µε την ίδια νοµοθεσία.

γνωµοδοτικού Συµβουλίου του
Υπουργείου Πολιτισµού.
η χρηµατική αποτίµηση της αξίας
των µνηµείων έγινε από ειδική
εκτιµητική επιτροπή
υπάρχει αποδοχή της αξίας από
τον δωρητή. Η απόφαση αυτή
περιλαµβάνει τα στοιχεία του
δωρητή, την περιγραφή και τη
χρηµατική αποτίµηση του µνηµείου.
Τα µνηµεία κατατίθενται σε
κρατικά µουσεία

Εκπίπτει έως το 15% του
συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή
των κερδών που προκύπτουν από
ισολογισµούς
Να ελεγχθεί

-

Η περίπτωση µεταβίβασης λόγω
δωρεάς σε µουσεία που δεν
ανήκουν στο ∆ηµόσιο
Αν η αποδοχή της δωρεάς γίνεται
µετά από χρηµατική αποτίµηση των
µνηµείων από ειδική εκτιµητική
επιτροπή.

Λογαριασµός αλληλεγγύης για την απόσβεση ∆ηµοσίου
Χρέους

Εκπίπτουν έως το 20% αυτών από
τα ακαθάριστα έσοδα

Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον
επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.

Εκπίπτουν µέχρι 10% του
συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή
των κερδών που προκύπτουν από
ισολογισµούς

Αλλοδαπά κοινωφελή ιδρύµατα

∆εν εκπίπτουν στο σύνολό τους

Μη κερδοσκοπικές εταιρίες του Αστικού Κώδικα

∆εν εκπίπτουν στο σύνολό τους

Χρηµατικά ποσά προς Ξένα Κράτη

∆εν εκπίπτουν στο σύνολό τους

Ακίνητα/∆απάνη Κατασκευής ακινήτου

∆εν εκπίπτουν στο σύνολό τους
από 01/01/2003

προς ∆ηµόσιο, ΟΤΑ, ΑΕΙ κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά Ιδρύµατα,
Νοσοκοµεία που είναι ΝΠΙ∆ και επιχορηγούνται από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό

∆ωρεές λογισµικών προγραµµάτων/Η/Υ/Υγειονοµικό
υλικό σε νοσηλευτικά ιδρύµατα

∆εν εκπίπτουν στο σύνολό τους

Απορριµµατοφόρα προς το ∆ηµόσιο, ΟΤΑ

∆εν εκπίπτουν στο σύνολό τους

∆ωρεές τεχνικών επιχ/σεων που προσδιορίζουν τεκµαρτά
έσοδα άρθ.34 Ν.2238/94

∆εν εκπίπτουν στο σύνολό τους

Αθλητικά σωµατεία αναγνωρισµένο από τη ΓΓ
Αθλητισµού

∆εν εκπίπτουν στο σύνολό τους
από 01/01/2011

Λογ. 64.90 « Διαφορές (ζηµίες) από συµβάσεις παραγώγων »

Εκπίπτουν οι ζηµίες που προκύπτουν από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, οι οποίες πραγµατοποιούνται για κάλυψη
κινδύνων.
Αντίθετα δεν εκπίπτει η ζηµία που προκύπτει από συµβάσεις επί παραγώγων που
διαπραγµατεύονται
στο
Χρηµατιστήριο
Παραγώγων
Αθηνών
Α.Ε
(1112894/11357ΠΕ/Β0012/5-1-2001)
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ΛΟΓ. 65 «Τόκοι & συναφή έξοδα»
Να ελεγχθεί αν τα δάνεια έχουν συναφθεί και χρησιµοποιούνται για το συµφέρον
της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή εκπίπτουν και οι συµβατικοί και οι τόκοι
υπερηµερίας.
Να ελεγχθεί αν υπάρχουν τόκοι υπερηµερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών,
εισφορών και προστίµων προς το δηµόσιο ή άλλα Ν.Π.∆.∆. διότι δεν εκπίπτουν
(Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί αν υπάρχουν τόκοι δανείου, το οποίο εν συνεχεία χορηγήθηκε στους
εταίρου, διότι δεν εκπίπτουν(Σ.τ.Ε. 2548/1986)

Να ελεγχθεί αν υπάρχουν τόκοι δανείου προηγούµενης χρήσης, διότι δεν
εκπίπτουν (Σ.τ.Ε. 5141/1995)
Επιχειρήσεις µε τεκµαρτό προσδιορισµό καθαρών κερδών δεν εκπίπτουν τόκους
δανείων (Σ.τ.Ε. 4244/1985)
Να ελεγχθεί αν υπάρχουν τόκοι δανείου που λήφθηκε για την αγορά µετοχών
ηµεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εταιρικών µερίδων και γενικά επιχειρήσεων
και οι πιο πάνω συµµετοχές µεταβιβάζονται εντός δύο (2) ετών από το χρόνο
απόκτησής τους, διότι δεν εκπίπτουν(Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί αν υπάρχουν τόκοι δανείου που λήφθηκαν για την αγορά µετοχών
ή µερίδων σε οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που είναι
κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγµατική έδρα ή είναι εγκατεστηµένος σε
κράτος που περιλαµβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 5
του άρθρου 51Α ν.2238/94ή σε κράτος µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς
όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, καθώς και οι τόκοι που
καταβάλλονται στις εταιρείες αυτές, (Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94)

Να ελεγχθούν οι δεδουλευµένοι τόκοι δανείου που καταβάλλονται ή πιστώνονται
σε συνδεδεµένη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 39 ν.
2238/94 , διότι δεν εκπίπτουν κατά το µέρος που το συνολικό ύψος δανείων από
τις εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει κατά µέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο
το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της. Στην έννοια των τόκων του
προηγούµενου εδαφίου εµπίπτουν και οι τόκοι οµολογιακών δανείων που
καταβάλλονται σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Στο συνολικό ύψος δανείων από
συνδεδεµένες επιχειρήσεις προστίθενται και τα οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται
προς αυτές, καθώς και τα δάνεια που έχουν ληφθεί από τρίτες επιχειρήσεις για τα
οποία έχει χορηγηθεί οποιασδήποτε µορφής εγγύηση από τις πιο πάνω
συνδεδεµένες επιχειρήσεις. (Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94)
Τόκο δανείου που χρησιµοποιήθηκε από επιτηδευµατία για τη συµµετοχή του σε
κοινοπραξία µε σκοπό την ανέγερση οικοδοµών, δεν εκπίπτει από το εισόδηµα
του κοινοπρακτούντος µέλους (Σ.τ.Ε. 1069/1983)
Να ελεγχθεί αν στα ακαθάριστα έσοδα περιλαµβάνονται και έσοδα που
απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή έσοδα από µερίσµατα και κέρδη από
συµµετοχή σε ηµεδαπές εταιρίες, διότι για τον υπολογισµό του καθαρού κέρδους,
το συνολικό ποσό των δαπανών που πρόκειται να εκπεσθεί µειώνεται
κατά το ποσό των χρεωστικών τόκων που εξευρίσκεται µε επιµερισµό των τόκων
αυτών µεταξύ των υποκείµενων στη φορολογία ακαθάριστων εσόδων και αυτών
που αναφέρονται πιο πάνω.
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Με ποσοστό 5% των εσόδων που απαλλάσσονται της φορολογίας ή
φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή
των εσόδων από µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές
επιχειρήσεις, ως λοιπές δαπάνες. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το
είκοσι τοις εκατό (20%) των πάσης φύσεως δαπανών της επιχείρησης (Άρθ.31§ 8
Ν.2238/94)

Παράδειγµα
Έσοδα αφορολόγητα

600.000

Έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο

1.800.000

Έσοδα από συµµετοχές

400.000

Σύνολο

2.800.000

Από τους χρεωστικού τόκους 3.000.000
τα ακόλουθα ποσά θεωρούνται λογιστικές διαφορές
3.000.000 * 2.800.000/40.000.000(τζίρος)

210.000

3.000.000*5%

140.000

Σύνολο δαπανών επί αφορολόγητων εσόδων

350.000

ΛΟΓ. 66 «Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος»

Να ελεγχθεί ότι το πάγιο που αποσβέστηκε ανήκει κατά κυριότητα στην
επιχείρηση και χρησιµοποιήθηκε από αυτήν.
Να ελεγχθεί ότι
Π.∆.299/2003

οι

αποσβέσεις

υπολογίσθηκαν

βάσει

νόµιµων

ποσοστών

Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση δεν πραγµατοποίησε αποσβέσεις ή πραγµατοποίησε
λιγότερες σε µία χρήση και χρησιµοποίησε το ποσό αυτό σε επόµενη
χρήση(Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί αν τα πάγια έχουν αγοραστεί από εξωχώρια εταιρία διότι οι
αποσβέσεις δεν εκπίπτουν (Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί αν αποσβέσθηκαν πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του
καθενός είναι µεγαλύτερη από 1.200 ευρώ και αποσβέσθηκαν εξ ολοκλήρου µέσα
στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.
(Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί υπάρχουν πάγια που επιχορηγήθηκαν βάση αναπτυξιακών νόµων
(Ν.1892/1990 και Ν2601/1998) ή από την Ευρωπαϊκή ένωση διότι οι αποσβέσεις
τους δεν εκπίπτουν (ΠΟΛ 1093/1992)
Να ελεγχθεί αν αποσβέσθηκε ακίνητο που βρίσκεται σε αδράνεια, διότι δεν
εκπίπτει η δαπάνη. (Κ13237/34/ΠΟΛ512/2.12.1974)
Να ελεγχθεί αν ακίνητο που αποσβέσθηκε αποτελεί εισφορά χρήσης από µέτοχο
της εταιρίας, διότι η δαπάνη δεν εκπίπτει(Σ.τ.Ε. 762/1983)
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Να ελεγχθεί αν οι αποσβέσεις των επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. που
χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης, έχουν εκπεστεί ως εξής
(Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94):
Εως 1600cc κατά 70%
1601 και άνω κατά 35%
Οι αντίστοιχες δαπάνες των επιχειρήσεων rent-car και σχολών οδήγησης
εκπίπτουν στο
σύνολό τους.
Να ελεγχθούν αν τα ποσά των εξόδων πρώτης εγκατάστασης και κτήσης
ακινήτων αποσβέσθηκαν, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησής τους, είτε
τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µια πενταετία. (Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94):

ΛΟΓ. 68 «Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως»
Να ελεγχθεί το ποσό των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία, που σχηµατίζεται στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης αν
καλύπτει τις αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησής του κατά το
επόµενο έτος. Στην περίπτωση αυτή να ελέγχεται αν κατά τη σύνταξη του
Ισολογισµού έχουν επέλθει οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των µισθωτών που
απασχολούνται στη Α.Ε. καθώς και αν έγινε αναµόρφωση στο ποσό της
πρόβλεψης ώστε η δαπάνη να µην ξεπερνά το ποσό της αποζηµίωσης που θα
δοθεί στην επόµενη χρήση λόγω συνταξιοδότησης. (Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί ο λογ. «Προβλέψεις για υποτίµηση συµµετοχών & χρεογράφων»
Από 01/01/2003 ενδεχόµενη ζηµία που προκύπτει από την αποτίµηση των
µετοχών µη εισηγµένων στο Χ.Α.Α. στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης
και της τρέχουσας τιµής (παρ. 5 του άρθρου 28 του π.δ/τος 186/1992 ),
µεταφέρεται σε χρέωση των λογαριασµών Αποθεµατικά από Χρεόγραφα, που
εµφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης και τα οποία προέκυψαν είτε από την
πώληση χρεογράφων σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης τους, µε βάση τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α΄)
είτε από την πώληση µετοχών, µε βάση τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 38
Ν.2238/94, είτε από την ανταλλαγή ή λήψη δωρεάν χρεογράφων, µε βάση τις
διατάξεις νόµων περί αναπροσαρµογής της αξίας ακινήτων. Σε περίπτωση που τα
ποσά των αποθεµατικών αυτών δεν επαρκούν να καλύψουν το ποσό της
παραπάνω ζηµίας, το τυχόν ακάλυπτο ποσό αυτής δεν εκπίπτει από τα
ακαθάριστα έσοδα αλλά µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό προκειµένου να
συµψηφισθεί µε τα ως άνω περιγραφόµενα αποθεµατικά από χρεόγραφα που θα
προκύψουν στο µέλλον.
Αντίστοιχα το αποτέλεσµα της αποτίµησης (κέρδος/ζηµία) µετοχών και λοιπών
χρεογράφων εισηγµένων στο Χ.Α.Α. ,από 01/01/2002, µεταφέρεται σε λογ.
Αποθεµατικών από χρεόγραφα που εµφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης και
τα οποία προέκυψαν είτε από την πώληση χρεογράφων σε τιµή ανώτερη της
τιµής κτήσης τους, µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του
Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α΄) είτε από την πώληση µετοχών, µε βάση τις
διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 38 Ν.2238/94, είτε από την ανταλλαγή ή λήψη
δωρεάν χρεογράφων, µε βάση τις διατάξεις νόµων περί αναπροσαρµογής της
αξίας ακινήτων. Σε περίπτωση που τα ποσά των αποθεµατικών αυτών δεν
επαρκούν να καλύψουν το ποσό της παραπάνω ζηµίας, το τυχόν ακάλυπτο ποσό
αυτής δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αλλά µεταφέρεται σε ειδικό
λογαριασµό προκειµένου να συµψηφισθεί µε τα ως άνω περιγραφόµενα
αποθεµατικά από χρεόγραφα που θα προκύψουν στο µέλλον.
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Να ελεγχθεί το ποσό των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων για
τον ορθό υπολογισµό του. (Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94)
Από 01/01/2005 το ποσό της πρόβλεψης αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5%
επί της αναγραφόµενης αξίας στα τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς
επιτηδευµατίες, (ΟΧΙ ΛΙΑΝΙΚΗ) µετά την αφαίρεση:
των επιστροφών ή εκπτώσεων,
της αξίας των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο, δήµους και
κοινότητες, δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και
του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, του φόρου κατανάλωσης
καπνού και λοιπών φόρων που εµπεριέχονται στην τιµή πώλησης.
Οι ανώνυµες χρηµατιστηριακές εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
υπολογίζουν την πρόβλεψη επί της αξίας της προµήθειας που αναγράφεται στα
πινακίδια, τα οποία εκδίδουν προς επιτηδευµατίες ή ιδιώτες, και µε την
προϋπόθεση ότι σε αυτά αναγράφονται τα στοιχεία, που ορίζονται από τις
διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τις
επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης συνδροµητικών τηλεοπτικών σταθµών,
καθώς και τις επιχειρήσεις διανοµής και παροχής φυσικού αερίου, το ποσό της
πρόβλεψης υπολογίζεται µε ποσοστό 1% επί της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών
ή συνδροµητικών που αναγράφεται στα εκδιδόµενα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κ.Β.Σ. στοιχεία προς επιτηδευµατίες ή ιδιώτες, µε εξαίρεση αυτά που
εκδίδονται προς το ∆ηµόσιο, δήµους και κοινότητες, δηµόσιες επιχειρήσεις,
οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου.
Οµοίως, υπολογίζεται πρόβλεψη µε ποσοστό 1% επί της αναγραφόµενης
στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας, η οποία προκύπτει από λιανικές πωλήσεις
διαρκών καταναλωτικών αγαθών(έπιπλα, φωτιστικά, οικιακές συσκευές, µουσικά
όργανα, Η/Υ)
Να ελεγχθεί ότι το ποσό των συναθροιζόµενων προβλέψεων για επισφαλείς
απαιτήσεις δεν υπερβαίνει το 30% του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του
λογαριασµού «Πελάτες» (δηλαδή λογ. 30.00, 30.01, 30.07, 30.97, 30.99) όπως
αυτό εµφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης. Για τον υπολογισµό του
χρεωστικού υπολοίπου των πελατών δεν περιλαµβάνονται τυχόν υπόλοιπα που
αφορούν το ∆ηµόσιο, δήµους ή κοινότητες, δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Να ελεγχθεί ότι για τους πελάτες που διαγράφηκαν και για τους οποίους δεν
έχουν ασκηθεί ένδικα µέσα, η επιχείρηση έχει γνωστοποιήσει σε αυτούς ότι
διέγραψε την επισφαλή απαίτησή της, εφόσον το ποσό της επισφαλούς
απαίτησης, ανά πελάτη, υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ.
Να ελεγχθεί ότι για τους πελάτες των οποίων οι απαιτήσεις διεγράφησαν
σύµφωνα µε τα πιο πάνω, η επιχείρηση έχει συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση
µε πλήρη στοιχεία για τον καθένα και υποβάλλει στην αρµόδια για τη φορολογία
της επιχείρησης ∆.Ο.Υ.
Να ελεγχθεί αν το ποσό των προβλέψεων που σχηµατίστηκαν στις χρήσεις 20052009 χρησιµοποιήθηκαν για την απόσβεση των Επισφαλών απαιτήσεων. Τυχών
αχρησιµοποίητο ποσό προβλέψεων µεταφέρεται στη χρήση 2010 και
φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις. Το ίδιο επαναλαµβάνεται για κάθε
πενταετία.
Να ελεγχθεί η ύπαρξη προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων επί των
εγγυήσεων επιστροφής µη τιµολογηµένων ειδών συσκευασίας, διότι δεν
εκπίπτουν. (1105432/10496/Β0012/30.09.1993)
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Λογ. 81.00 «Eκτακτα και ανόργανα έξοδα »
Να ελεγχθεί ο λογ. «81.00.00. Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις», διότι οι
ποινικές ρήτρες, τα πρόστιµα και οι χρηµατικές ποινές που επιβάλλονται για
οποιονδήποτε λόγο σε βάρος επιχείρησης δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από
τα ακαθάριστα έσοδά της. (Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94)

Λογ. 81.02 «Eκτακτες ζηµίες »
Να ελεγχθεί αν η τιµή πώλησης ακινήτου από το οποίο προκύπτει ζηµία δεν είναι
µικρότερη από την τιµή που προσδιορίζεται βάση των διατάξεων περί φορολογίας
µεταβίβασης ακινήτων (Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί ότι δεν έχει εκπεστεί η αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντων κτιρίων.
(Άρθ.31§ 1 Ν.2238/94)

ΛΟΓ. 16 «Ασώµατες ακινητοποιήσεις & έξοδα πολυετούς απόσβεσης»
Να ελεγχθούν αν τα δικαιώµατα ή αποζηµιώσεις για τη χρησιµοποίηση τεχνικής
βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σηµάτων σχεδίων, µυστικών βιοµηχανικών µεθόδων και
τύπων, πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωµάτων καταβλήθηκαν
σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες µη συνεργάσιµων κρατών ή
κρατών µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, διότι δεν αναγνωρίζονται ως
δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά του ή από το φορολογητέο
εισόδηµά τους, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές
αφορούν πραγµατικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη
µεταφορά κερδών ή εισοδηµάτων ή κεφαλαίου µε σκοπό τη φοροαποφυγή ή
φοροδιαφυγή (Άρθ.51Β Ν.2238/94).
Να ελεγχθούν αν τα δικαιώµατα ή αποζηµιώσεις για τη χρησιµοποίηση τεχνικής
βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σηµάτων σχεδίων, µυστικών βιοµηχανικών µεθόδων και
τύπων, πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωµάτων καταβλήθηκαν
σε αλλοδαπούς οργανισµούς ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, (όχι επιχειρήσεις του
άρθρου 51Β Ν.2238/94), διότι εκπίπτουν µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Η υποχρέωση καταβολής να προκύπτει από έγγραφη σύµβαση και από αντίστοιχο
τιµολόγιο του αντισυµβαλλοµένου.
Να έχει αποδοθεί στο ∆ηµόσιο ο φόρος που ορίζεται από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 13 Ν. 2238/94 ή της οικείας διµερούς σύµβασης περί
αποφυγής της διπλής φορολογίας.
Σε περίπτωση µη καταβολής του ποσού εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου,
αρκεί η πίστωση στο όνοµα του αλλοδαπού δικαιούχου µέχρι τη λήξη της
προθεσµίας κλεισίµατος ισολογισµού της διαχειριστικής περιόδου στην οποία
αναφέρονται οι αποζηµιώσεις ή τα δικαιώµατα.
Σε περίπτωση που τα υπόψη ποσά καταβάλλονται από εµπορικές επιχειρήσεις και
αφορούν σε σήµατα, µεθόδους εµπορίας ή διανοµής και άλλα συναφή
δικαιώµατα, αυτά να µην έχουν ενσωµατωθεί στην τιµή πώλησης. Τα ανωτέρω
εφαρµόζονται και για τον κλάδο εµπορίας των µικτών επιχειρήσεων.
Τα αναγνωριζόµενα σε κάθε περίπτωση ποσοστά που καταβάλλονται δεν µπορεί
να είναι ανώτερα από το µέσο όρο των ποσοστών που καταβάλλονται από
επιχειρήσεις του ίδιου οµίλου άλλων χωρών προς εταιρία του αυτού οµίλου.
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Να ελεγχθούν οι δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, οι οποίες
εκπίπτουν κατά το χρόνο της πραγµατοποίησής τους, µε εξαίρεση τις δαπάνες που
αφορούν πάγιο εξοπλισµό, οι οποίες αποσβένονται ισόποσα σε τρία (3) χρόνια. Τα
κριτήρια χαρακτηρισµού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται µε απόφαση του
Υπ. Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Σηµείωση
Όταν οι δαπάνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υπερβαίνουν µέσα στη χρήση, το µέσο όρο των
αντίστοιχων δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν τις δύο προηγούµενες χρήσεις, αφαιρείται από τα καθαρά
κέρδη, επιπλέον ποσοστό 50% των δαπανών αυτών που πραγµατοποιήθηκαν στη χρήση. Στην περίπτωση
αυτή, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 Ν.2238/94 για τη µεταφορά της ζηµίας, έχουν
εφαρµογή για το υπόλοιπο ζηµιών που προκύπτει µετά την αφαίρεση του πιο πάνω ποσοστού. Προϋπόθεση
εφαρµογής των δύο προηγούµενων εδαφίων είναι η πιστοποίηση της πραγµατοποίησης των πιο πάνω
δαπανών από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτόν, η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου αυτού
υποχρεούται να χορηγεί βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το είδος των δαπανών και ο χρόνος
πραγµατοποίησής τους.

ΛΟΓ. 80 «Γενική Εκµετάλλευση» και ΛΟΓ. 86 «Αποτελέσµατα Χρήσης»
Να γίνει επαλήθευση του κλεισίµατος των αποτελεσµατικών λογαριασµών µε
σκοπό τη διαπίστωση τυχόν καταχώρησης σ’ αυτούς ποσών από µη
αποτελεσµατικούς λογαριασµούς ή προβλέψεων µη εκπεστέων ή αντιλογισµών.

Πιστοποιητικά ελέγχου
Να συνεκτιµούνται οι παρατηρήσεις των πιστοποιητικών ελέγχου και των
εκθέσεων ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, όπου υπάρχουν.

Συναλλαγές µε εξωχώριες εταιρίες
Να ελέγχονται οι δαπάνες αγοράς αγαθών, λήψης υπηρεσιών κ.τ.λ. από εξωχώρια
εταιρία, διότι δεν εκπίπτουν Τα ανωτέρω ισχύουν για διαχειριστικές περιόδους
που αρχίζουν από 1-1-2003 και µετά
Με το DAFFE/CFA/FHP (2000)/REV1/CONF έγγραφο του ΟΟΣΑ κοινοποιήθηκε λίστα των
Κρατών που έχουν χαρακτηρισθεί ως φορολογικοί παράδεισοι. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει
να ερευνούν αν η αλλοδαπή επιχείρηση από την οποία πρόκειται να προµηθευτούν
αγαθά ή να λάβουν υπηρεσίες έχει έδρα σε κάποιο από τα αναφερόµενα πιο κάτω Κράτη
ή εδάφη, ούτως ώστε να εξετάζεται στη συνέχεια αν πρόκειται περί εξωχώριας εταιρείας.
Η λίστα αυτή περιέχει τα παρακάτω Κράτη:
- Ανδόρα
- Ανγκουίλα – εξαρτώµενο έδαφος του Ην. Βασιλείου
- Αντίγκουα και Μπαρµπούντα
- Αρούµπα – που ανήκει στην Ολλανδία
- Κοινοπολιτεία των Μπαχάµες
- Μπαχρέϊν
- Μπελίζ
- Βρετανικοί Παρθένοι νήσοι – εδάφη του Ην. Βασιλείου
- Νήσοι του Κουκ – εξαρτώµενο έδαφος της Ζηλανδίας
- ∆οµινικανή Κοινοπολιτεία
- Γιβραλτάρ – εξαρτώµενο έδαφος του Ην. Βασιλείου
- Γρενάδα
- Γκέρνσει/Σαρκ/Αλδερνέι-εξαρτώµενα εδάφη από το στέµµα της Αγγλίας
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- Νήσος του Μαν- εξαρτώµενο έδαφος από το στέµµα της Αγγλίας
- Τσέρσει – εξαρτώµενο έδαφος από το στέµµα της Αγγλίας
- Λιβερία
- Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
- ∆ηµοκρατία των Μαλβίδων
- ∆ηµοκρατία των νήσων Μάρσαλ
- Πριγκιπάτο του Μονακό
- Μοντσεράτ- έδαφος του Ην. Βασιλείου
- ∆ηµοκρατία του Ναούρου
- Ολλανδικές Αντίλλες- έδαφος της Ολλανδίας
- Νίουι –συνδεδεµένο µε τη Ν. Ζηλανδία
- Παναµάς
- Σαµόα
- ∆ηµοκρατία των Σεϊχέλες
- Αγ. Λουκία
- Οµοσπονδία του Αγ. Χριστόφορου και Νέβις
- Αγ. Βικέντιος και Γκρεναντίνες
- Τόνγκα
- Τούρκς και Κάικος - εδάφη του Ην. Βασιλείου
- Παρθένα νησιά των Η.Π.Α.
- ∆ηµοκρατία του Βανουάτου (1021764/10217/Β0012/ ΠΟΛ. 1041/5-3-2003 )
(Σχετική και η αρ.11108437/2565/∆ΟΣ/16-11-2005 Α.Υ.Ο.Ο.)

Έλεγχος µεταφοράς ζηµίας
Να ελεγχθεί για τις επιχειρήσεις που περαίωσαν βάση τα άρθρα 1-11 του
ν.3259/04 η πρώτη µετά την τελευταία περαιωθείσα χρήση αν η ελεγχόµενη
επιχείρηση έχει µεταφέρει και συµψηφίσει ζηµίες και δεν έχει υποβάλει εντός
µηνός από την περαίωση ή αργότερα σχετική τροποιητική δήλωση (σχετ. εγκ.
ΠΟΛ.1093/04).
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Ε. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις
Να ελεγχθούν αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον
ΚΒΣ, για το κεντρικό
Ηµερολόγια στα οποία καταχωρούνται πρωτογενώς οι εγγραφές (επί χειρόγραφης τήρησης)θεωρηµένα
Πχ Ηµερολόγιο ∆ιαφόρων Πράξεων, Ηµερολόγιο Ταµείου, Ηµερολόγιο Πωλήσεων,
Ηµερολόγιο Αγορών, Ηµερολόγιο Εγγραφών Ισολογισµού, Γενικό Ηµερολόγιο
Γενικό Καθολικό (επί χειρόγραφης τήρησης) – θεωρηµένο.
Ισοζύγιο Γενικού-Αναλυτικών καθολικών (επί µηχανογραφικής τήρησης) – θεωρηµένο.
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή όλα τα ηµερολόγια και το Γενικό καθολικό
εκτυπώνονται αθεώρητα ως το κλείσιµο του Ισολογισµού ή αποθηκεύονται σε
ηλεκτροµαγνητικά µέσα.
Βιβλίο Απογραφής & Ισολογισµού- θεωρηµένο
Κατάσταση απογραφής – θεωρηµένη. Σηµειώνεται ότι τηρείται µόνο για την ποσοτική
απογραφή των αποθεµάτων. Προκειµένου για αποθέµατα υποκαταστηµάτων και
αποθηκευτικών χώρων εκτός νοµού και άνω των 50χλµ ή σε άλλο νησί τηρείται διπλότυπη.
Βιβλίο αποθήκης (επί χειρόγραφης τήρησης) – θεωρηµένο
Οπτικός δίσκος CD-ROM (επί µηχανογραφικής τήρησης) – θεωρηµένος. Σηµειώνεται ότι
στο cd-rom εγγράφεται συγκεντρωτικά η µηνιαία κατάσταση του βιβλίου αποθήκης. Τα
αναλυτικά δεδοµένα αποθηκεύονται σε αθεώρητα ηλεκτροµαγνητικά µέσα ή εκτυπώνονται
σε αθεώρητα έντυπα.
Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών – θεωρηµένο
Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου – αθεώρητο από 01/01/2003
Μητρώο Παγίων – αθεώρητο
Βιβλίο Μετοχών (µόνο για Α.Ε.& ΕΠΕ) – Αθεώρητο
Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων (µόνο για Α.Ε.) – αθεώρητο
Βιβλίο πρακτικών ∆ιοικητικού Συµβουλίου (µόνο για Α.Ε. & ΕΠΕ) – αθεώρητο
Βιβλίο πρακτικών ∆ιαχείρισης ( µόνο για ΕΠΕ) – αθεώρητο
Βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων (µόνο για ΕΠΕ) - αθεώρητο
Να ελεγχθούν αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον
ΚΒΣ, για το υποκατάστηµα

Βιβλία υποκαταστήµατος – όταν δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα
Ηµερήσιο ∆ιπλότυπο Φύλλο Συναλλαγών ή Ηµερολόγιο ταµειακών & Συµψηφιστικών
πράξεων – θεωρηµένα
Μηνιαίο διπλότυπο φύλλο ανάλυσης και ελέγχου – αθεώρητο. Παρέχεται η δυνατότητα µη
τήρησής του εφόσον οι συναλλαγές του υποκαταστήµατος καταχωρούνται στα βιβλία της
έδρας.
Βιβλία υποκαταστήµατος – όταν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα
Τηρεί ότι βιβλία και η έδρα και εξάγει τελικό αποτέλεσµα το οποίο ενσωµατώνεται µε
λογιστική εγγραφή στα βιβλία της έδρας.
Να ελεγχθούν αν τηρήθηκαν τα πρόσθετα βιβλία που προβλέπονται από τον
ΚΒΣ, για το κεντρικό και το υποκατάστηµα.

Να ελεγχθεί αν τα βιβλία και στοιχεία έχουν θεωρηθεί πριν τη χρησιµοποίησή
τους, διότι όταν δεν θεωρούνται πριν την έναρξη χρησιµοποίησης τους
θεωρούνται ως να µη τηρήθηκαν (19§2 ΚΒΣ)
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Να ελεγχθούν τα βιβλία
χρήσης

αν τηρήθηκαν σε όλη τη διάρκεια κάθε ελεγχόµενης

Να ελεγχθεί αν η ενηµέρωση των βιβλίων ήταν εµπρόθεσµη
Βιβλία
Ηµερολόγια
Ηµερολόγιο εγγραφών
Ισολογισµού
Γενικά & Αναλυτικά Καθολικά
Ισοζύγιο Γενικών & Αναλυτικών
καθολικών
Μητρώο Παγίων
Αποθήκης

Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών

Βιβλίο παραγωγής-κοστολογίου
Απογραφή

Χρόνος ενηµέρωσης
Μέχρι τη 15η του επόµενου µήνα
από τη λήψη του στοιχείου
Μέχρι το κλείσιµο του Ισολογισµού

Χρόνος εκτύπωσης
Μέχρι το τέλος του επόµενου
µήνα

Μέχρι το τέλος του επόµενου µήνα

Μέχρι το κλείσιµο του
Ισολογισµού

Μέχρι το τέλος του επόµενου µήνα
Μέχρι το κλείσιµο του ισολογισµού
Ποσοτικά: εντός 10 ηµερών από
τη λήψη του στοιχείου
Αξία: Μέχρι τη 15η του επόµενου
µήνα
Εντός 10ηµ. Από την
Από 01/01/2009 µπορούν
ολοκλήρωση της πρώτης
τα δεδοµένα να
εγγράφονται σε CD έως
παραγωγής κάθε προϊόντος
(πριν την 22/12/2006 η
την 20η του µεθεπόµενου
αναγραφή γινόταν πριν τη
µήνα από τη λήξη της
παραγωγή)
χρήσης
Μέχρι το κλείσιµο του ισολογισµού
Αποθέµατα
Ποσοτικά εως 20η του µεθεπόµενου µήνα
από τη λήξη της χρήσης
Αξία µέχρι το κλείσιµο του Ισολογισµού
Λοιπά Στοιχεία
Μέχρι το κλείσιµο του Ισολογισµού

Κλείσιµο Ισολογισµού

Εντός 3 µηνών

Βιβλία υποκαταστήµατος

Εντός 4 µηνών
Μέχρι τη 15η του επόµενου µήνα

ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ,
κοινοπραξίες, ατοµικές
ΑΕ, ΣΥΝ, ∆ηµοτικές

Να ελεγχθεί αν τα βιβλία & στοιχεία έχουν διαφυλαχθεί για το χρονικό διάστηµα
που προβλέπει το άρθρο 21 Κ.Β.Σ.
Να
ελεγχθεί
αν
τα
βιβλία
&
στοιχεία
έχουν
υποστεί
αλλοιώσεις/διορθώσεις/διαγραφές ώστε να µην είναι δυνατή η ανάγνωση.

υλικές

Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση τηρεί της προϋποθέσεις µη θεώρησης
(ΠΟΛ.1105/99, 1071/2000, 1213/2000, 1304/2000, 1166/2002 και 1083/2003).
Σε περίπτωση µη υποβολής κατάστασης – γνωστοποίησης παράλειψης δήλωσης
στοιχείων, έχουν εφαρµογή όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην έκδοση
αθεώρητων στοιχείων. Οι κυριότερες κατηγορίες είναι οι εξής:
Κατηγορία επιχειρήσεων
Ακαθάριστα έσοδα > 2.934.702€
&
Μ.Ο. προσωπικού ≥50 άτοµα

Ακαθάριστα έσοδα > 1.467.351€
&
Μ.Ο. προσωπικού ≥25 άτοµα και.

Αθεώρητα
Όλα τα στοιχεία εκτός
Εισιτήρια
∆ελτία κίνησης
∆ελτία παραγγελίας
Στοιχεία Καζίνο
Όλα τα στοιχεία εκτός
ΑΛΠ, ΑΠΥ
Εισιτήρια
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Προϋποθέσεις
Γνωστοποίηση στη ∆.Ο.Υ.

Γνωστοποίηση στη ∆.Ο.Υ.

Ακαθάριστα έσοδα > 900.000€
&
Μ.Ο. προσωπικού ≥10

Τους επιτηδευµατίες που τηρούν
βιβλίο αποθήκης ως προς την
εισαγωγή και την εξαγωγή

Τους επιτηδευµατίες που τηρούν
πρόσθετα βιβλία που ορίζονται
από
τις
διατάξεις
της
παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
Κ.Β.Σ

∆ελτία κίνησης
∆ελτία παραγγελίας
Στοιχεία Καζίνο
Όλα τα στοιχεία εκτός
ΑΛΠ, ΑΠΥ
Εισιτήρια
∆ελτία κίνησης
∆ελτία παραγγελίας
Στοιχεία Καζίνο
Όλα τα στοιχεία εκτός
ΑΛΠ, ΑΠΥ
Εισιτήρια
∆ελτία κίνησης
∆ελτία παραγγελίας
Στοιχεία Καζίνο
απαλλάσσονται της θεώρησης µόνον
των στοιχείων αξίας στα οποία
απεικονίζονται συναλλαγές που
καταχωρούνται στα τηρούµενα
πρόσθετα βιβλία

Γνωστοποίηση στη ∆.Ο.Υ.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στη
περίπτωση επιχειρήσεων που
διατηρούν παράλληλα και
άλλους κλάδους, για τους
οποίους δεν τηρείται βιβλίο
αποθήκης.
υποχρεούνται να αναγράφουν
στα πρόσθετα βιβλία την αξία
και τον αύξοντα αριθµό του
εκδοθέντος φορολογικού
στοιχείου µέχρι το τέλος της
επόµενης ηµέρας από την
έκδοσή του.

Να ελεγχθεί αν οι φορολογικοί µηχανισµοί θεωρήθηκαν εµπρόθεσµα
Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση τηρεί τις προϋποθέσεις έκδοσης φορολογικών
στοιχείων µε ειδική σήµανση κατ΄ εφαρµογή των αποφάσεων ΠΟΛ. 1284/2002
και 1082/2003.
Να ελεγχθεί η εφαρµογή ή µη καθώς και η πληµµελής εφαρµογή του Ε.Γ.Λ.Σ.

2. Συγκντρωτικές καταστάσεις
Να ελεγχθεί η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών/Προµηθευτών
άρθρου 20 Κ.Β.Σ.

3. Επαλήθευση των ακαθαρίστων εσόδων
Για τον µήνα µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα της ελεγχόµενης χρήσης και
για διάστηµα 15 ηµερών

Γίνεται επαλήθευση της ορθής καταχώρησης στα βιβλία,
των λιανικών πωλήσεων από τα αθροίσµατα «Ζ» των φορολογικών ταµειακών
µηχανών,
των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών,
των χονδρικών πωλήσεων από τα οικεία τιµολόγια πώλησης
και γενικά των πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων εσόδων.

Γίνεται διασταύρωση των ∆ελτίων αποστολής µε τα αντίστοιχα τιµολογίων
πώλησης ή αποδείξεων λιανικής πώλησης ή γενικά φορολογικά στοιχεία αξίας που
εκδόθηκαν αντίστοιχα.
Γίνεται επαλήθευση,
των επιστροφών και
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εκπτώσεων εάν καλύπτονται µε νόµιµα δικαιολογητικά.
Ο έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισµό τυχόν εικονικών επιστροφών ή εκπτώσεων.(πχ
αν είχαν προηγηθεί οι αγορές, αν υπήρχαν αποθέµατα που να κάλυπταν τις
ποσότητες αυτές)
Γίνεται επαλήθευση της έκδοσης αντίστοιχων στοιχείων εσόδων σε σχέση µε τις
καταχωρήσεις στα πρόσθετα βιβλία που τηρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του
ΚΒΣ. Οι παραπάνω επαληθεύσεις γίνονται σύµφωνα µε τις προθεσµίες των 20 και
15 ηµερών, αντίστοιχα .

4. Επαλήθευση του ύψους των αγορών
Για τον µήνα µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα της ελεγχόµενης χρήσης και
για διάστηµα 15 ηµερών

Γίνεται επαλήθευση της ορθής καταχώρησης στα βιβλία µε βάση
τα τιµολόγια και
τις διασαφήσεις εισαγωγής,
Γίνεται Επαλήθευση των
επιστροφών,
εκπτώσεων και
ειδικών εξόδων αγορών, εάν καλύπτονται µε νόµιµα δικαιολογητικά,
Γίνεται διασταύρωση των δελτίων αποστολής των Προµηθευτών καθώς και των
φορτωτικών µε τα αντίστοιχα στοιχεία αγορών, µε σκοπό την επαλήθευση των
ποσοτήτων.

5. Παραγωγικες επενδύσεις
Να
ελεγχθεί
αν
για
τις
παραγωγικές
επενδύσεις/αφορολόγητες
εκπτώσεις/αφορολόγητα αποθεµατικά έχει ενηµερωθεί το βιβλίο Επενδύσεων
(άρθ.10 Κ.Β.Σ.)

6. Έλεγχος πλαστών/εικονικών φορολογικών στοιχείων
Να ελεγχθούν οι µεµονωµένες αγορές ιδιαίτερα
συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 ΚΒΣ.

µεγάλης

αξίας

από

τις

Να ελεγχθούν στοιχεία µε µεγάλη αξία .
Να ελεγχθεί ο τρόπος διακίνησης και µεταφοράς των αγαθών καθώς και η ορθή
έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων.
Να εκτελεστούν δειγµατοληπτικές διασταυρωτικές επαληθεύσεις των ληφθέντων
(πρωτότυπων) φορολογικών στοιχείων µε τα αντίστοιχα στελέχη των
αντισυµβαλλόµενων επιχειρήσεων, άµεσα ή έµµεσα.
Να ελέγχεται η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων από την επιχείρηση
(επαγγελµατικές εγκαταστάσεις – µηχανολογικός εξοπλισµός- απασχολούµενο
προσωπικό), η επάρκεια των αποθηκευτικών της χώρων και η δυνατότητα
διακίνησης µεγάλης ιδίως αξίας αγαθών µε βάση τα οικεία φορολογικά στοιχεία.
Να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι σχετικά µε τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές
ζητώντας πληροφορίες από το Τµήµα ∆΄ (∆ιοικητικής Συνεργασίας και
Ανταλλαγής Πληροφοριών) της ∆ιεύθυνσης 14ης ΦΠΑ (∆/14)/Τµήµα V.I.E.S.
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σχετικά µε την εγκυρότητα των ΑΦΜ/ΦΠΑ κοινοτικών εµπόρων και τις αξίες των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν.
Ενδεικτικές περιπτώσεις Πλαστότητας/Εικονικότητας φορολογικού στοιχείου
ΕΝ'ΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

- Εικονικότητα
συναλλαγής

Ποσοτικός έλεγχος (κλειστή αποθήκη)
Έλεγχος τρόπου διακίνησης
Ύπαρξη φορτωτικών ή άλλων στοιχείων
Έλεγχος του εκδότη των στοιχείων

- Εικονική
συναλλαγή

Έλεγχος αποθεµάτων και αυτοκινήτων
οχηµάτων
Έλεγχος στοιχείων εκδότη, έλεγχος
τρόπου διακίνησης άλλων εµπορευµάτων
κ.λ.π.
Λήψη πληροφοριών και έλεγχος για
λοιπά άλλα στοιχεία

- Εικονική συναλλαγή

Έλεγχος ποσοτικός
Έλεγχος ταµείου
Λήψη πληροφοριών και έλεγχος για
λοιπά άλλα στοιχεία
Έλεγχος σε αντισυµβαλλόµενους για
ύπαρξη µεταφορικών µέσων

4

Ανεπάρκεια ή έλλειψη µηχανολογικού
εξοπλισµού για εκτέλεση έργου ή έλλειψη
εξειδικευµένου τεχνικού προσωπικού που
απαιτείται για την εκτέλεση του έργου

- Εικονική
συναλλαγή

Αξιοποίηση πληροφοριών από ΥΠΕΧΩDΕ
D.13-Τµ.Ε΄
Λήψη πληροφοριών για εκδότη, έλεγχος
εκδότη, έλεγχος υλικοτεχνικής
υποδοµής, έλεγχος για ειδικευµένο
προσωπικό, πρόσληψη αυτών ή έλεγχος
τυχόν άλλων συµβαλλοµένων για τη
δυνατότητα εκτέλεσης του έργου
Στοιχεία από ΙΚΑ για την απασχόληση
προσωπικού

5

Επιλεκτική εξόφληση «µετρητοίς» στοιχείων
µεγάλης αξίας ή εξόφληση στοιχείων αξίας
άνω των 15.000,00 ευρώ χωρίς την
οριζόµενη διαδικασία ή εξόφληση µόνο του
ΦΠΑ του στοιχείου

- Εικονικότητα ως
προς τη συναλλαγή ή
εικονικότητα ως προς
το πρόσωπο

Έλεγχος ταµείου
Έλεγχος ποσοτικός (κλειστή αποθήκη)
Λήψη πληροφοριών για τον εκδότη,
έλεγχος τραπεζικών λογαριασµών, όπου
αυτό είναι δυνατόν.
Ελεγχος στοιχείων Γ.Γ.Π.Σ.

6

Χρόνος έκδοσης στοιχείου (στο τέλος
φορολογικών περιόδων ή στη λήξη των
χρήσεων)

- Εικονικότητα
συναλλαγής

Έλεγχος αποθεµάτων
Έλεγχος στοιχείων εκδότη, έλεγχος
λήπτη.

7

Μη ύπαρξης συνάφειας δραστηριότητας
εκδότη µε το αντικείµενο της συναλλαγής

- Εικονική συναλλαγή
- Πλαστό ή εικονικό
στοιχείο

Έλεγχος ύπαρξης εκδότη, ύπαρξη
ανάλογων εγκαταστάσεων ή τεχνικού
εξοπλισµού κλπ. Έλεγχος εντοπισµού και
άλλων παρόµοιων στοιχείων

8

Εµφάνιση νέου προµηθευτή µε συναλλαγές
σηµαντικού µεγέθους
Συναλλαγές µε προµηθευτές
εγκατεστηµένους σε µεγάλη απόσταση

- Εικονική συναλλαγή

Έλεγχος ύπαρξης του προµηθευτή, της
διακίνησης, των µεταφορικών µέσων
κ.λπ.
Έλεγχος αποθεµάτων από τα
αγορασθέντα είδη, έλεγχος των
προµηθειών του προµηθευτή και αν
χρειαστεί όλης της αλυσίδας των
προµηθευτών.
Έλεγχος ταµείου - Λοιποί έλεγχοι

9

Αγορές αγαθών που απαιτούν
αποθηκευτικούς ή ειδικά διασκευασµένους

- Εικονική συναλλαγή

Έλεγχος ποσοτικός, έλεγχος παγίων,
έλεγχος εγκαταστάσεων

Α/Α ΕΝ'ΕΙΞΕΙΣ

1

2

3

Έλλειψη στοιχείου διακίνησης ή ύπαρξης
στοιχείων αξίας (Τιµολόγια πώλησης,
εκκαθαρίσεις κ.λπ.) χωρίς να συνδέονται µε
D.Α., ή χωρίς αναγραφή στο DΑ ή ΣDΑ του
αριθµού κυκλοφορίας του πρώτου
φορτηγού αυτοκινήτου (Φ.D.Χ., Φ.Ι.Χ.) ή
του ονόµατος πλωτού µέσου

Ανέφικτο µεταφοράς λόγω όγκου ή βάρους
ή είδους.
Αδύνατη µεταφορά την ίδια µέρα µε το ίδιο
αυτοκίνητο φορτηγό όχηµα

Μεταφορές χωρίς ύπαρξη φορτωτικών
εγγράφων όταν η επιχείρηση δεν διαθέτει η
ίδια µεταφορικά µέσα
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χώρους (π.χ. ψυκτικούς θαλάµους) που δεν
διαθέτει η επιχείρηση, ή µη ύπαρξη των
πωληθέντων ως αποθέµατα
10

Αγορά µεταχειρισµένου πάγιου εξοπλισµού
χωρίς ταυτότητα ή αγορά παγίων που δεν
συνάδουν µε το αντικείµενο της επιχείρησης

11

Αγορά αγαθών µη συµβατών µε τη
δραστηριότητα ή το αντικείµενο εργασιών ή
παγίων που δεν είναι χρήσιµα για τη
δραστηριότητα.

12.

Προµήθεια αγαθών σε υπερβολικές τιµές ή
σε τιµές µικρότερες από τις επικρατούσες
στην αγορά.

Έλεγχος και στον εκδότη του στοιχείου ή
εφόσον απαιτείται και σε όλους τους
εµπλεκόµενους προµηθευτές
- Εικονική συναλλαγή

Έλεγχος αν τα ίδια είδη είχαν αγορασθεί
στο παρελθόν και είχαν αποσβεστεί
Έλεγχος προµηθευτή

- Εικονική συναλλαγή

Επαλήθευση στοιχείου εκδότη
Έλεγχος χρήσης των αγαθών
Έλεγχος αποθεµάτων, έλεγχος αύξησης
αγορών ή ακαθαρίστων εσόδων, έλεγχος
εκδότη

- Υπερτιµολόγηση
- Υποτιµολόγηση
- Εικονική συναλλαγή

Έλεγχος σχέσης εκδότριας και λήπτριας
του στοιχείου
Αντιπαραβολή µε τις τιµές αγοράς όµοιων
αγαθών
Έλεγχος προκειµένου να διαπιστωθεί αν
τυχόν πρόκειται για κυκλική απάτη

13.

Συχνή προµήθεια αγαθών και αγορά
αγαθών σε µεγάλες ποσότητες

- Εικονική συναλλαγή

Έλεγχος της συχνότητας των
συναλλαγών, του τρόπου διακίνησης, της
εξόφλησης, της αποθήκευσης και
έλεγχος του προµηθευτή και αν χρειασθεί
και του προµηθευτή του προµηθευτή

14.

Ενδείξεις δανειοδότησης ή επιχορήγησης,
επένδυσης κ.λπ.

- Εικονική συναλλαγή

Προµήθεια των ίδιων αγαθών παλαιότερα
Ύπαρξη πιθανόν και αντίστοιχου
πιστωτικού τιµολογίου

15.

Dιαφοροποίηση στην επιχειρηµατική
πρακτική

- Εικονική συναλλαγή

Έλεγχος ταµείου
Dιαπίστωση για την αναγκαιότητα της
συναλλαγής

16.

Γραφικός χαρακτήρας όµοιος σε
διαφορετικό προµηθευτή
Πλήθος ορθογραφικά λάθη σε
εξειδικευµένες υπηρεσίες

- Εικονική συναλλαγή
- Πλαστό στοιχείο

Επαλήθευση στοιχείων εκδότη, έλεγχος
µε άλλα στοιχεία του εκδότη,
διασταύρωση των στοιχείων

17.

Αλλοιώσεις επί του στοιχείου

- Πλαστό στοιχείο
- Επαναχρησιµοποίηση

Αντιπαραβολή µε στέλεχος
΄Έλεγχος αγορασθέντων αγαθών

18.

Αναρµοδιότητα D.Ο.Υ. θεώρησης
Ανακρίβεια Α.Φ.Μ. εκδότη
Ανύπαρκτο Α.Φ.Μ.

- Πλαστότητα
θεώρησης
- Πλαστό και εικονικό
στοιχείο

Έρευνα για τον εκδότη, στοιχεία από
D.Ο.Υ., Γ.Γ.Π.Σ.
Έλεγχος στο λήπτη και τον εκδότη

19.

Dυσαναλογία υλικών µε εκτελεσθέν έργο,
και συναλλαγές εργολάβων και
υπεργολάβων ειδικά στις νέες οικοδοµές
που υπάγονται σε ΦΠΑ

- Υπερτιµολόγηση
- Εικονική συναλλαγή

Έλεγχος σχέσης εκδότριας και λήπτριας
του στοιχείου
Έλεγχος προκειµένου να διαπιστωθεί αν
τυχόν πρόκειται για κυκλικές συναλλαγές

7. Έλεγχος ταµείου – αξιογράφων

Να γίνει έλεγχος ταµείου και αξιόγραφων, για τη διαπίστωση τυχόν πιστωτικών
υπολοίπων ή διαφορών, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 10 ηµερών ανά
χρήση

8. Να
Έλεγχος
βιβλίου
απογραφώνέχει γίνει χωριστά για κάθε αποθηκευτικό χώρο.
ελεγχθεί
αν η απογραφή
Να ελεγχθεί αν τα αποθέµατα καταχωρήθηκαν κατ’ είδος, ποσότητα, µονάδα
µέτρησης, κατά µονάδα αξία, συνολική αξία κάθε αγαθού.
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Να ελεγχθούν τα αποθέµατα σε τρίτους
Αν έχουν καταγραφεί ανά όνοµα τρίτου
Αν οι ποσότητες συµφωνούν είτε απευθείας από τα βιβλία των τρίτων, είτε µε
έλεγχο των ∆.Α. που στάλθηκαν σε τρίτους.
Να γίνει κλειστή αποθήκη σε 2 τουλάχιστον είδη για κάθε αποθηκευτικό
χώρο σε κάθε εκκρεµή διαχειριστική περίοδο µε βάση την τιµή µονάδας ή την
ποσότητα ή τη συνολική αξία, υποχρεωτικά σε όσους πωλούν αποκλειστικά
χονδρικώς και όπου είναι εφικτό στις επιχειρήσεις που πωλούν χονδρικώς και
λιανικός ή αποκλειστικά λιανικώς

Υπόδειγµα κλειστής αποθήκης 2 ειδών µε βάση την ποσότητα

ΕΙ∆ΟΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΑΓΟΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΙΠ0

ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΛΗΞΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ

∆ΙΑΦΟΡΑ

Χρήση

Θεσ/νίκη
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ

9. Έλεγχος βιβλίου αποθήκης
Να γίνει έλεγχος αν η επιχείρηση είχε υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης
(Αρθ.8 Κ.Β.Σ.)
Να γίνει επαλήθευση σε 3 είδη
(αντιπροσωπευτικά) του υπολοίπου που
παρουσιάζουν στο βιβλίου Αποθήκης την 31/12 σε σχέση µε την Απογραφή της
31/12.
Να γίνει έλεγχος του ισοζυγίου της αποθήκης για τυχόν ύπαρξη πιστωτικού
υπολοίπου. Επιλέγεται µήνας κατά την κρίση του ελεγκτή.
∆ιενεργείται δειγµατοληπτική επαλήθευση µεταξύ των ηµεροµηνιών που
αναγράφονται στα στοιχεία εισαγωγής/εξαγωγής µε τις ηµεροµηνίες που
αναγράφονται στις αντίστοιχες µερίδες αποθήκης (αναλυτικό καθολικό). Με τον
τρόπο αυτό διασφαλίζεται η µη απόκρυψη τυχόν πιστωτικών υπολοίπων
Ελέγχεται αν στους διαθέσιµους χώρους είναι δυνατή η αποθήκευση

10.

Έλεγχος αποτίµησης αποθεµάτων

Να ελεγχθεί η ορθή αποτίµηση των αποθεµάτων σε 2 τουλάχιστον είδη (ανά
κατηγορία πχ έτοιµο προϊόν, Α ύλη), µε βάση την τιµή µονάδας ή την ποσότητα ή
τη συνολική αξία, για κάθε αποθηκευτικό χώρο, εφόσον τηρείται πλήρης
αποθήκη
Να ελεγχθεί η ορθή αποτίµηση των αποθεµάτων σε 1 τουλάχιστον είδος (ανά
κατηγορία πχ έτοιµο προϊόν, Α ύλη), µε βάση την τιµή µονάδας ή την ποσότητα ή
τη συνολική αξία, για κάθε αποθηκευτικό χώρο, εφόσον δεν τηρείται βιβλίο
αποθήκης ή τηρείται µόνο ως προς την εισαγωγή.
Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών, ο έλεγχος επεκτείνεται και σε περισσότερα
είδη.
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Να ελεγχθεί αν η περίπτωση αλλαγής µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσης,
έχει ληφθεί έγκριση της Επιτροπής λογιστικών βιβλίων.

11.

Έλεγχος βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών

Να ελεγχθεί αν το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών περιλαµβάνει την
προϋπολογισθείσα ποσοτική περιγραφή των απαιτούµενων υλικών καθώς και τη
φύρα παραγωγής, σε ξεχωριστή µερίδα για κάθε είδος ετοίµου προϊόντος.
σηµείωση: για χρήσεις που αρχίζουν από 23/04/2010 δεν καταχωρούνται οι Β’ ύλες και τα υλικά συσκευασίας,
αφού δεν τηρείται γι’αυτά ούτε βιβλίο αποθήκης)

Να ελεγχθεί αν µέχρι το κλείσιµο του Ισολογισµού έχουν περιληφθεί οι κανόνες
καταµερισµού του εργοστασιακού κόστους, οι οποίες ακολουθούνται πάγια.
Να ελεγχθεί για 2 τουλάχιστον παραγόµενα είδη οι τεχνικές του προδιαγραφές
µε προσωπική παρακολούθηση της παραγωγής ή µε βάση µελέτες/στοιχεία.

12.

Έλεγχος βιβλίου παραγωγής κοστολογίου

Να ελεγχθεί αν έχουν µεταφερθεί έως τη σύνταξη του Ισολογισµού οι ποσότητες
Α υλών που αναλώθηκαν καθώς και οι ποσότητες ετοίµων και υποπροϊόντων που
παρήχθησαν
Να γίνει έλεγχος για 2 τουλάχιστον παραγόµενα είδη, επιλεκτικά µε βάση τη
συνολική ποσότητα ή αξία, µε σύγκριση µεταξύ βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών
& παραγωγής κοστολογίου
Στην περίπτωση µη τήρησης του βιβλίου να ελέγχεται η τήρηση αναλυτικής
λογιστικής και η λήψη των δεδοµένων από αυτή.

13.

Έλεγχος βιοµηχανικής φύρας

Να συγκρίνεται η προυπολογισθείσα φύρα του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών
µε την πραγµατική φύρα
Να συγκρίνεται µε αυτή που είναι αποδεκτή από το Γενικό Χηµείο του κράτους
(όπου προβλέπεται) ή µε άλλες οµοειδείς επιχειρήσεις
Να εξετάζεται η περίπτωση σηµαντικής απόκλησης της φύρας µε βάση της
ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης
Να εξετάζεται στη περίπτωση υπεραπόδοσης της φύρας η πιθανότητα αγοράς
πρώτης ύλης χωρίς παραστατικά
Πρακτική διαδικασία
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Επιλέγουμε το παραγόμενο είδος
Από τα στοιχεία πώλησης συγκεντρώνουμε τις πωληθέντες ποσότητες
Πωληθέντες ποσότητες – απόθεμα ετοίμου έναρξης + απόθεμα ετοίμου λήξης = παραγόμενη
ποσότητα
Βάση της τεχνική προδιαγραφής μετατρέπουμε την παραγόμενη ποσότητα σε ποσότητες πρώτης
ύλης που απαιτήθηκαν (η προβλεπόμενη φύρα περιλαμβάνεται)
Βρίσκουμε τις αναλωθείσες πρώτες ύλες (ποσότητες έναρξης + αγορές – ποσότητες λήξης)
Συγκρίνουμε τις προβλεπόμενες ποσότητες με τις αναλωθείσες. Η διαφορά αποτελεί τη φύρα
παραγωγής
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Απόκλιση στη φύρα παραγωγής υποδηλώνει
Καταχώρηση εικονικών τιμολογίων αγορά πρώτων υλών
Πώληση πρώτης ύλης αυτούσιας χωρίς παραστατικά
Απόκρυψη παραγωγής προϊόντος και απόκρυψη πωλήσεων
Ανακρίβεια στη απογραφή

Α' & Β' ΥΛΕΣ κλπ ΥΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Μ/Μ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ (ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙΣΕΣ)

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΕΣ Α' ΥΛΩΝ, Β' ΥΛΩΝ κλπ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

(ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

(ΒΑΣΕΙ ΒΙΒΛΙΩΝ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΗ

ΦΥΡΑ
(προβλεφθείσα)

ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ

ΦΥΡΑ
(πραγµατοποιηθείσα)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΟ

(ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΟ

ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

ποσότητα

%

ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

ποσότητα

%

(2)

(3) =
(1) - (2)

(4) =
(3) / (1)

(6) = (2)

(7) =
(5) - (6)

(8) =
(7) / (5)

(1) = (2) + (3)

(5)

ΣΥΝΟΛΑ

14.

Έλεγχος αναλυτικής λογιστικής (οµάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ.)

Η υποχρέωση τήρησης αναλυτικής λογιστικής καταργήθηκες για τις χρήσεις που
αρχίζουν από 22/12/2006 και µετά.
Να ελέγχεται αν µεταφέρονται και καταµερίζονται ορθά και χωρίς
αδικαιολόγητες µεταβολές από χρήση σε χρήση τα λειτουργικά έξοδα της
επιχείρησης στα κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους (λογ. 92) και αν για
επιλεγµένα παραγόµενα είδη (π.χ. για δύο κύρια είδη) ακολουθούνται
ορθά και πάγια οι κανόνες καταµερισµού του εργοστασιακού κόστους
(δηλαδή του άµεσου κόστους εργασίας και των Γεν. Βιοµ. Εξόδων) µε
βάση τα δεδοµένα του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών (ΠΟΛ. 1010/2000)
και επίσης θα πρέπει να ελέγχονται και αξιολογούνται οι τυχόν αποκλίσεις
µεταξύ πραγµατικού και πρότυπου κόστους (λογ. 95), εφόσον
εφαρµόζεται σύστηµα πρότυπης κοστολόγησης.

15.

Έλεγχος εξόφλησης στοιχειων

Να ελέγχεται η εξόφληση στοιχείων (αγορών/δαπανών)
Άνω των 15.000 µε δίγραµµη επιταγή ή µε κατάθεση σε τραπεζικό λογ. (ισχύει
από 01/01/2003-30/04/2010)
Άνω των 3000 µε κατάθεση σε τραπεζικό λογ. ή µε επιταγή όχι απαραίτητα
δίγραµµη (ισχύει από 31/05/2010)
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ΣΤ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
1. Πιστωτικό υπόλοιπο
Να ελέγχεται αν στην πρώτη ελεγχόµενη χρήση µεταφέρθηκε ενδεχοµένως και
συµψηφίστηκε πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. που προέρχεται από ήδη ελεγµένη
χρήση κατά την οποία ο έλεγχος είχε µεταβάλλει το αρχικό βάσει εκκαθαριστικής
δήλωσης πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.
Να ελεγχθεί αν οι χρήσεις πριν την έναρξη του ελέγχου έχουν περαιωθεί βάση
των διατάξεων των άρθρων 13 εως και 17 του Ν. 3296/2004 (αυτοπεραίωση) και
έχει υποβληθεί «Ειδικό Σηµείωµα Περαίωσης Φ.Π.Α.» που τροποποιεί τυχών
πιστωτικό υπόλοιπο. Στην περίπτωση αυτή, να ελεγχθεί, αν το τυχών ποσό της
διαφοράς έχει συµπεριληφθεί στα «αφαιρούµενα ποσά» της περιοδικής δήλωσης
Φ.Π.Α. της οποίας υποβλήθηκε το σχετικό σηµείωµα και ανήκει στην πρώτη υπό
έλεγχο χρήση. (σχετ. εγκ. ΠΟΛ. 1027/05).

2. Παραγραφή πιστωτικού υπολοίπου
Να ελεγχθεί αν τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έχει
παραγραφεί. Το δικαίωµα επιστροφής του Φ.Π.Α. παραγράφεται µετά από µία
τριετία.

3. Γενικές επαληθεύσεις
Να ελεγχθεί η ορθή εφαρµογή των προβλεπόµενων συντελεστών ΦΠΑ
Πίνακας συντελεστών Φ.Π.Α.
Έως
30/03/2005

από 1/4/2005
έως
14/3/2010

από 15/3/2010
έως
30/6/2010

από 1/7/2010
έως
31/12/2010

από 1/1/2011

Λοιπή Ελλάδα κανονικός
Λοιπή Ελλάδα µεσαίος
Λοιπή Ελλάδα χαµηλός

18%
8%
4%

19%
9%
4,5%

21%
10%
5%

23%
11%
5,5%

23%
13%
6,5%

Νησιά Αιγαίου κανονικός
Νησιά Αιγαίου µεσαίος
Νησιά Αιγαίου χαµηλός

13%
6%
3%

13%
6%
3%

15%
7%
4%

16%
8%
4%

16%
9%
5%

Να ελεγχθεί η ορθή µεταφορά των δεδοµένων των βιβλίων (οριστικό ισοζύγιο
τέλους χρήσης) στους κωδικούς της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.
Να ελεγχθούν τα υπόλοιπα του λογαριασµού 54.00 «Φόρος Προστιθέµενης
Αξίας» µε τα ποσά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ανά µήνα.
Να ελεγχθεί αν υπάρχουν αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. και αν τα ποσά αυτά έχουν
µεταφερθεί σε υπολογαριασµό του 33.13 Απαιτήσεις κατά του Ελληνικού
∆ηµοσίου.
Να ελεγχθεί η ύπαρξη σηµαντικών ποσών στα «λοιπά προστιθέµενα ποσά» και
στα «λοιπά αφαιρούµενα ποσά» της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. και να
αναζητηθεί ο λόγος ύπαρξής τους.
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4. Εισαγωγές
Να ελεγχθεί αν για τις εισαγωγές αγαθών από Τρίτες Χώρες υπάρχουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωµής του Φ.Π.Α. στο τελωνείο (π.χ. διασάφηση)
Σηµ. Τρίτες χώρες είναι οποιοδήποτε έδαφος που δεν ανήκε στο φορολογικό έδαφος της Κοινότητας,
καθώς και οι χώρες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ του κώδικα Φ.Π.Α. (πχ Άγιο Όρος)

5. Εξαγωγές
Να ελεγχθεί αν για τις εξαγωγές αγαθών σε Τρίτες Χώρες συντρέχουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Τιµολόγιο πώλησης, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Στο τιµολόγιο,
που πρέπει να θεωρείται από την αρµόδια Τελωνειακή Αρχή της εξαγωγής, αναγράφεται
η ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ»
β) Αντίγραφο του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής, που προορίζεται για το
αρχείο του εξαγωγέα, καθώς και το αντίτυπο 3 του οικείου Ενιαίου ∆ιοικητικού
Εγγράφου (Ε.∆.Ε.), από το οποίο αποδεικνύεται η οριστική εξαγωγή των αγαθών
γ) Το οικείο αποδεικτικό της τυχόν µεσολαβούσας τράπεζας, για την εισαγωγή ή το
συµψηφισµό ή τη νόµιµη εκχώρηση του συναλλάγµατος της συγκεκριµένης πράξης
(Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1262/1993)
Κράτη µέλη της ΕΕ (έτος προσχώρησης)
Αυστρία (1995)
Βέλγιο (1952)
Βουλγαρία (2007)
Κύπρος (2004)
Τσεχική ∆ηµοκρατία (2004)
∆ανία (1973)
Εσθονία (2004)
Φινλανδία (1995)
Γαλλία (1952)
Γερµανία (1952)
Ελλάδα (1981)
Ουγγαρία (2004)
Ιρλανδία (1973)
Ιταλία (1952)

Λεττονία (2004)
Λιθουανία (2004)
Λουξεµβούργο (1952)
Μάλτα (2004)
Κάτω Χώρες (1952)
Πολωνία (2004)
Πορτογαλία (1986)
Ρουµανία (2007)
Σλοβακία (2004)
Σλοβενία (2004)
Ισπανία (1986)
Σουηδία (1995)
Ηνωµένο Βασίλειο (1973)

6. Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
Να ελεγχθεί αν η ελεγχόµενη επιχείρηση είναι εγγεγραµµένη στο σύστηµα VIES,
διότι η µη εγγραφή από πρόσωπο που πραγµατοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση
θεωρείται παράβαση του άρθρου 36 του Φ.Π.Α (αυτοτελές πρόστιµο)
Να ελεγχθεί αν η κάθε ενδοκοινοτική απόκτηση συνοδεύεται από αντίστοιχα
παραστατικά (τιµολόγιο, αποδεικτικά µεταφοράς)

Να ζητηθούν πληροφορίες σχετικά µε την εγκυρότητα των ΑΦΜ/ΦΠΑ κοινοτικών
εµπόρων και τις αξίες των ενδοκοινοτικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν από
τη ∆ιεύθυνση 14ης ΦΠΑ (∆/14)/Τµήµα V.I.E.S
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ – ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ………….

Αριθ. Πρωτ :
Δ/νση…………………….
:
:
Προς: Υπουργείο Οικονοµίας
∆ιεύθυνση 14η ΦΠΑ
Τµήµα ∆΄ - ∆ιοικ/κής Συνεργασίας
και Ανταλλαγής Πληροφοριών

Πληροφορίες:

ΘΕΜΑ : «Ζητούνται πληροφορίες και στοιχεία»
ΣΧΕΤ : Άρθρο 2 κεφ. Γ §3 της Α.Υ.Ο. 1021681/1120/∆Ε-Α΄/ΠΟΛ. 1037/1-3-2005 και της
1058329/1851/∆Ε-Α/ΠΟΛ 1087/10-6-2005 εγκυκλίου Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών.
Από την υπηρεσία µας εκδόθηκε η µε αριθµό ___ - __/__/___ εντολή διενέργειας τακτικού
φορολογικού ελέγχου των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης:
ΟΝΟΜ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α.Φ.Μ.
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆.Ο.Υ.
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

:
:
:
:
:
:

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παραπάνω σχετικές, παρακαλούµε να µας αποστείλετε το
συντοµότερο δυνατόν, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις που περιέχουν τις συνολικές αξίες
των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (ποσό και νόµισµα) ανά Κράτος Μέλος και ανά τρίµηνο έτος, που πραγµατοποίησε η πιο πάνω ελεγχόµενη επιχείρηση, για όλες τις ως άνω
ελεγχόµενες χρήσεις.
Ο Προϊστάµενος

Να ελεγχθούν οι µετατροπές από άλλο νόµισµα σε ευρώ για τις ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις που είναι τιµολογηµένες σε άλλο νόµισµα εκτός ευρώ µε βάση τις
ισοτιµίες που ορίζει µηνιαία το VIES
Να ελεγχθεί η υποχρέωση υποβολής του Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
(listing). ∆εν απαιτείται listing για παροχή υπηρεσιών.

96

Να ελεγχθεί η υποχρέωση υποβολής δήλωσης INTRASTAT Άφιξης εφόσον έχει
υπερβεί ή υπερβαίνει το στατιστικό κατώφλι από προηγούµενες αποκτήσεις κατά
την τρέχουσα ή την προηγούµενε διαχειριστική περίοδο.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ
Από 01/01/2012-31/12/2012

115.000 ευρώ για τις αφίξεις
90.000 για τις αποστολές

Από 01/01/2011-31/12/2011

130.000 ευρώ για τις αφίξεις
90.000 για τις αποστολές

Από 01/01/2010-31/12/2010

130.000 ευρώ για τις αφίξεις
90.000 για τις αποστολές

Από 01/01/2009-31/12/2009

100.000 ευρώ για τις αφίξεις
75.000 για τις αποστολές

Από 01/01/2008-31/12/2008

75.000 ευρώ για τις αφίξεις
65.000 για τις αποστολές

Από 01/01/2007-31/12/2007

55.000 ευρώ για τις αφίξεις
55.000 για τις αποστολές

Από 01/01/2006-31/12/2006

45.000 ευρώ για τις αφίξεις
45.000 για τις αποστολές

Από 01/01/2005-31/12/2005

40.000 ευρώ για τις αφίξεις
44.000 για τις αποστολές

Από 01/01/2004-31/12/2004

115.000 ευρώ για τις αφίξεις
90.000 για τις αποστολές

Από 01/01/2012-31/12/2012

115.000 ευρώ για τις αφίξεις
90.000 για τις αποστολές

Από 01/01/2012-31/12/2012

115.000 ευρώ για τις αφίξεις
90.000 για τις αποστολές

Να γίνει διασταύρωση των χορηγούµενων από το V.I.E.S. στοιχείων µε τους
υποβληθέντες
Ανακεφαλαιωτικούς
Πίνακες
Ενδοκοινοτικών
Συναλλαγών
(LISTING) καθώς και µε τα δεδοµένα των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων και
των οικείων δηλώσεων ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήµατος (έντυπο Ε-3). Αν
προκύπτουν σηµαντικές διαφορές που δεν δικαιολογούνται ή υπάρχουν υπόνοιες
φοροδιαφυγής,
τότε
θα
ζητούνται
από
την
παραπάνω
∆ιεύθυνση
συµπληρωµατικά αναλυτικά στοιχεία για τη χρήση και για το Κράτος - Μέλος ή τα
Κράτη - Μέλη που προέκυψαν οι διαφορές και θα ακολουθεί αναλυτικός έλεγχος.

Εφόσον και από τον έλεγχο αυτό προκύπτουν και πάλι σηµαντικές διαφορές που
δεν δικαιολογούνται τότε θα αποστέλλεται αίτηµα στη ∆ιεύθυνση Φ.Π.Α.
προκειµένου να ενεργοποιηθεί αρµοδίως από το Τµήµα V.I.E.S. η αµοιβαία
διοικητική συνδροµή µεταξύ των Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο
αίτηµα αυτό θα αναγράφονται τα στοιχεία της συγκεκριµένης κοινοτικής
επιχείρησης (ΑΦΜ/ΦΠΑ - επωνυµία - ταχ. δ/νση) καθώς και οι προς έλεγχο
συναλλαγές (ανά τρίµηνο-έτος, ποσό κλπ) και επίσης θα αποστέλλονται
συνηµµένα, εφόσον υπάρχουν, τα σχετικά παραστατικά (τιµολόγια, τραπεζικά,
διεθνή µεταφορικά έγγραφα κλπ) ή ενδεικτικώς µέρος αυτών, εφόσον αυτά είναι
πολυάριθµα. Επισηµαίνεται ότι αιτήµατα αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής µεταξύ
των Κρατών Μελών υποβάλλονται και για τον έλεγχο των συναλλαγών στον
τοµέα της παροχής υπηρεσιών.

7. Ενδοκοινοτικές παραδόσεις
Για την απαλλαγή Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις να ελεγχθεί αν
συντρέχουν
σωρευτικά
οι
ακόλουθες
προϋποθέσεις
(ΠΟΛ.
1281/98, 1106/99 και 1201/99.)
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-

Ο πωλητής να είναι εγγεγραµµένος στο σύστηµα VIES
Ο αγοραστής να είναι εγγεγραµµένος στο σύστηµα VIES
Να πραγµατοποιείται η µεταφορά των αγαθών από το Κράτος-Μέλος του πωλητή
στο Κράτος-Μέλος του αγοραστή.
Ενδεικτικός τρόπος απόδειξης της µεταφοράς σε άλλο Κράτος-Μέλος

Μεταφορά µε ∆.Χ. µεταφορικό µέσο

Απαιτείται
αντίτυπο φορτωτικής (πχ CMR)

Μεταφορά µε Ι.Χ. µεταφορικό µέσο
του πωλητή

Απαιτείται
Αναγραφή στο ∆ελτίο αποστολής τον αριθµό του
οχήµατος
Αποδείξεις διοδίων, φορτωτικής του οχήµατος σε
περίπτωση θαλάσσιας µεταφοράς του
Βεβαίωση του παραλήπτη µε υπογραφή του στα
συνοδευτικά έγγραφα

Μεταφορά µε Ι.Χ. µεταφορικό µέσο
του αγοραστή

Απαιτείται
Αναγραφή στο ∆ελτίο αποστολής τον αριθµό του
οχήµατος
Βεβαίωση του παραλήπτη µε υπογραφή του στα
συνοδευτικά έγγραφα ότι προτίθεται να
πραγµατοποιήσει τη µεταφορά
Αποδείξεις διοδίων, φορτωτικής του οχήµατος σε
περίπτωση θαλάσσιας µεταφοράς του, που
αποδεικνύουν τόσο την άφιξή του στην Ελλάδα όσο
και την άφιξη του στο άλλο Κράτος-Μέλος.

Να ελεγχθεί η υποχρέωση υποβολής του Πίνακα Ενδοκοινοτικών παραδόσεων
(listing). ∆εν απαιτείται listing για παροχή υπηρεσιών.
Να ελεγχθεί η υποχρέωση υποβολής δήλωσης INTRASTAT Αποστολής εφόσον
έχει υπερβεί ή υπερβαίνει το στατιστικό κατώφλι από προηγούµενες αποκτήσεις
κατά την τρέχουσα ή την προηγούµενε διαχειριστική περίοδο.

8. Εκπτώσεις λόγω τζίρου
Να ελεγχθεί αν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες διαδικασίες στην περίπτωση
έκπτωσης επί του τζίρου, δηλαδή να εξετάζεται αν οι εκπτώσεις αυτές
αποδεικνύονται από νόµιµα φορολογικά στοιχεία και αν έχει γίνει αναγγελία των
εκπτώσεων τουλάχιστον 4 µήνες πριν την πραγµατοποίησή τους ανεξάρτητα αν
αυτές γίνονται επί του τιµολογίου ή µε πιστωτικό τιµολόγιο. (ΠΟΛ
1212/22.07.1996). Στην περίπτωση µη τήρησης της προαναφερόµενης
διαδικασίας δεν αναγνωρίζεται η έκπτωση του Φ.Π.Α επί των χορηγούµενων
εκπτώσεων
( ο ΦΠΑ αυτός πρέπει να καταχωρείται στον λογ. 63.98.08 και στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος
να αντιµετωπίζεται ως λογιστική διαφορά)

9. Νησιά Αιγαίου
Για τα νησιά των νοµών Λέσβου, Χίου, Σάµου, ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων, Θάσου,
Σαµοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρου:
Να ελεγχθεί, στις περιπτώσεις πώλησης/παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις
εγκατεστηµένες σε αυτά, η διατήρηση εγκατάστασης στα εν λόγω νησιά και η
µεταφορά/ παράδοση των αγαθών αυτών. Η έρευνα αυτή γίνεται µόνο για
φορολογικά στοιχεία άνω των 500.000 δρχ ή 1.468ευρώ.
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10.

Μετατόπιση εκροών σε χαµηλότερο συντελεστή

Να ελεγχθεί η πιθανή µετατόπιση εκροών από υψηλότερο σε χαµηλότερο
συντελεστή Φ.Π.Α. Επισηµαίνεται ότι αναζητούνται διαφορές Φ.Π.Α. από τον
επαναπροσδιορισµό των εκροών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., µόνο όταν η διαφορά µε
βάση την παραπάνω επαλήθευση µεταξύ των εκροών που επαναπροσδιορίζονται
ανά συντελεστή και αυτών που δηλώθηκαν, υπερβαίνει το 10% των εκροών που
δηλώθηκαν στον οικείο συντελεστή και εφόσον βεβαίως δεν δικαιολογείται η
απόκλιση αυτή από την ύπαρξη τυχόν αποθεµάτων, καταστροφής κλπ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

..........................................................................................

Α. ΕΚΡΟΕΣ ( ΠΩΛΗΣΕΙΣ )
Συν/στής
Φ.Π.Α

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

έτος
%
συµµετοχής
πωλήσεων
ανά
συντελεστή
Φ.Π.Α στο
σύνολο των
πωλήσεων
της χρήσης

ΠΟΣΑ

έτος
%
συµµετοχής
πωλήσεων
ανά
συντελεστή
Φ.Π.Α στο
σύνολο των
πωλήσεων
της χρήσης

ΠΟΣΑ

έτος
%
συµµετοχής
πωλήσεων
ανά
συντελεστή
Φ.Π.Α στο
σύνολο των
πωλήσεων
της χρήσης

ΠΟΣΑ

έτος
%
συµµετοχής
πωλήσεων
ανά
συντελεστή
Φ.Π.Α στο
σύνολο των
πωλήσεων
της χρήσης

ΠΟΣΑ

έτος
%
συµµετοχής
πωλήσεων
ανά
συντελεστή
Φ.Π.Α στο
σύνολο των
πωλήσεων
της χρήσης

ΠΟΣΑ

έτος
%
συµµετοχής
πωλήσεων
ανά
συντελεστή
Φ.Π.Α στο
σύνολο των
πωλήσεων
της χρήσης

ΠΟΣΑ

%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ΣΥΝΟΛΟ

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Β. ΕΙΣΡΟΕΣ ( ΑΓΟΡΕΣ )
Συν/στής
Φ.Π.Α

ΠΟΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ

έτος

έτος

έτος

έτος

έτος

έτος

% συµ/τοχή των ανά συντελεστή Φ.Π.Α
συνολικών αγορών στο σύνολο των
αγορών όλων των ελεγχοµένων χρήσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

%

00,00%

%

00,00%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Γ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

Συν/στής
Φ.Π.Α

έτος

έτος

έτος

έτος

έτος

έτος

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ

∆ΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

%

%

ΣΥΝΟΛΟ
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∆ΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ

11.

Δαπάνες χωρίς δικαίωµα του φόρου

Να ελεγχθεί αν για δαπάνες της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 2859/2000 ποσού
άνω των 50.000 δραχµών ή των 147 ευρώ, εκπέσθηκε ο αναλογών ΦΠΑ,
χωρίς να υπάρχει τέτοιο δικαίωµα.
∆εν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου µε τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες:
α) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων,
β) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης οινοπνευµατωδών ή αλκοολούχων ποτών, εφόσον αυτά
προορίζονται για την πραγµατοποίηση µη φορολογητέων πράξεων,
γ) δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά,
δ) στέγασης, τροφής, ποτών, µετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της
επιχείρησης,
ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µέχρι εννέα (9)
θέσεων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για
αναψυχή ή αθλητισµό, καθώς και οι δαπάνες καυσίµων, επισκευής, συντήρησης, µίσθωσης και κυκλοφορίας
αυτών γενικά. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται για τα πιο πάνω µεταφορικά µέσα, εφόσον προορίζονται για
πώληση, µίσθωση ή µεταφορά προσώπων µε κόµιστρο,

Να ελεγχθεί αν για δαπάνες αξίας µεγαλύτερης των 300.000 δραχµών ή των
881 ευρώ, για τις οποίες έχει εκπεσθεί ΦΠΑ, υπάρχουν τα νόµιµα δικαιολογητικά
και παρέχεται γι’ αυτές δικαίωµα έκπτωσης του αναλογούντος ΦΠΑ.

12.

Διακανονισµός εµπορεύσιµων στοιχείων

Να ελεγχθεί αν η έκπτωση που ενεργήθηκε κατά την υποβολή των προσωρινών
δηλώσεων είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από αυτή που είχε δικαίωµα να
ενεργήσει ο υποκείµενος στο φόρο.
Π.χ. όταν το % prorate στο τέλος του έτους είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο από το %
prorate που εφάρµοσε η ελεγχόµενη επιχείρηση µε τις περιοδικές δηλώσεις, στην
περίπτωση που ενεργεί ταυτόχρονα υποκείµενες και απαλλασσόµενες χωρίς δικαίωµα
έκπτωσης πράξεις.
Π.χ. περίπτωση µεταγενέστερης ακύρωσης αγοράς ή πώλησης (πχ λήψη πιστωτικού
έκπτωσης)
Εξαίρεση από το δικαίωµα ενέργειας διακανονισµού

∆εν ενεργείται διακανονισµός, στις περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής αγαθών, εφόσον
όµως αποδεικνύονται και δικαιολογούνται.
Ακόµη, δεν απαιτείται διακανονισµός για τα δώρα µέχρις αξίας 10ευρώ το καθένα και τα δείγµατα που
διαθέτει η επιχείρηση, µε την προϋπόθεση ότι η διάθεση αυτών γίνεται για την εξυπηρέτηση του
σκοπού της

13.

Διακανονισµός παγίων στοιχείων

Να ελεγχθεί αν για τα πάγια για τα οποία η επιχείρηση έχει εκπέσει το Φ.Π.Α.
κατά την αγοράς τους υπάρχει υποχρέωση διακανονισµού τους για µεταβολές που
προκύπτουν µέσα σε µία 5ετία από την αγορά τους.
-

Η µεταβολή µπορεί να οφείλεται σε
Πώληση παγίου,
Καταστροφή, απώλεια, κλοπή παγίου
∆ιενέργεια παράδοσης ακινήτου σε εταιρία leasing κατά την έννοια των διατάξεων της περ. γ της παρ
9 του άρθρου 6 Ν.1665/86 (sale and leasing back)
Παύση χρησιµοποίησης παγίου σε φορολογητέα δραστηριότητα
Λύση της επιχείρησης
Μίσθωση ακινήτου

100

-

Παύση χρήσης ακινήτου που ανεγέρθη σε οικόπεδο τρίτων

Να ελεγχθεί αν για την ανέγερση κτιρίου της επιχείρησης σε οικόπεδο τρίτων
υπάρχει έννοµη σχέση (µίσθωση, παραχώρηση χρήσης, χρησικτησία κ.λ.π.) για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 9 χρόνων.

14.

PRORATA

Να ελεγχθεί αν διενεργήθηκε επιµερισµός του φόρου των κοινών εισροών (Prorata) εφόσον υπήρχε υποχρέωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.
2859/2000.
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Ζ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Αναπροσαρµογή ακινήτων (Ν.2065/1992)
Να ελεγχθεί αν έχουν υποβληθεί δηλώσεις Αναπροσαρµογής ακινήτων
Να διενεργηθεί επαλήθευση των υπολογισµών
Αναπροσαρµογή έτους

Ερµηνευτική ΠΟΛ

1996

1129550/15706/Β0012/ΠΟΛ. 1315/3-12-96
1137300/10778/Β0012 ΠΟΛ. 1335/27-12-96

2000

1105256/11260/Β0012/ΠΟΛ. 1269/15-11-2000 & 1287/2000

2004

1097930/11407/Β0012/ΠΟΛ. 1127/06.12.04

2008

1127942/11772/Β0012 ΠΟΛ 1173/29-12-2008

2. Φόρος Μεγάλης ακίνητης περιουσίας (άρθρα 21-35 Ν.2459/1997)
Να ελεγχθεί αν έχουν υποβληθεί δηλώσεις Φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας
(Φ.Μ.Α.Π.) για τα έτη 1997-2007 για την ακίνητη περιουσία της ελεγχόµενης
επιχείρησης εφόσον αυτή βρίσκεται στην Ελλάδα ή κατέχει εµπράγµατο δικαίωµα
σε αυτή (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, οίκηση, δουλεία, εκτός
υποθήκης)
Να διενεργηθεί επαλήθευση των υπολογισµών.
Έτος

Αφορολόγητο
ποσό

Συντελεστής φόρου

1997

60.000.000 δρχ

0,7% (άρθρο 25 Ν.2459/1997)

1998

69.000.000 δρχ

0,7% ( άρθρο 14 Ν.2579/1998)

1999

69.000.000 δρχ

0,7% ( άρθρο 14 Ν.2579/1998)

2000

69.000.000 δρχ

0,7% ( άρθρο 14 Ν.2579/1998)

2001

83.000.000 δρχ

0,7% ( άρθρο 3 Ν.2892/2001)

2002

243.600 ευρώ

0,7% ( άρθρο 14 Ν.2948/2001)

2003

243.600 ευρώ

0,7% ( άρθρο 14 Ν.2948/2001)

2004

243.600 ευρώ

0,7% ( άρθρο 14 Ν.2948/2001)

2005

243.600 ευρώ

0,7% ( άρθρο 14 Ν.2948/2001)

2006

243.600 ευρώ

0,826% (άρθρο 13 Ν.3453/2006)

2007

243.600 ευρώ

0,826% (άρθρο 4 Ν.3554/2007)

3. Ενιαίο Τέλος ακινήτων (άρθρα 5-21 Ν.3634/2008)
Να ελεγχθεί αν έχουν υποβληθεί δηλώσεις Ενιαίου Τέλους ακινήτων (Ε.Τ.Α.Κ.)
από το έτος 2008 έως 2009 για την ακίνητη περιουσία της ελεγχόµενης
επιχείρησης εφόσον αυτή βρίσκεται στην Ελλάδα ή κατέχει εµπράγµατο δικαίωµα
σε αυτή (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, οίκηση, δουλεία,
αποκλειστική χρήση θέσεων στάθµευσης, βοηθητικών χώρων και κολυµβητικών
δεξαµενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα υπογείου, εκτός υποθήκης)
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Να διενεργηθεί επαλήθευση των υπολογισµών.

4. Φόρος ακίνητης περιουσίας (άρθρα 27-50 Ν.3842/2010)
Να ελεγχθεί αν έχουν υποβληθεί δηλώσεις Φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.)
από το έτος 2010 έως σήµερα για την ακίνητη περιουσία της ελεγχόµενης
επιχείρησης εφόσον αυτή βρίσκεται στην Ελλάδα ή κατέχει εµπράγµατο δικαίωµα
σε αυτή (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, οίκηση, δουλεία,
αποκλειστική χρήση θέσεων στάθµευσης, βοηθητικών χώρων και κολυµβητικών
δεξαµενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα υπογείου, εκτός υποθήκης)
Να διενεργηθεί επαλήθευση των υπολογισµών.

5. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) (άρθρο 23 Ν.3427/2005)

Να ελεγχθεί αν έχουν υποβληθεί δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 από το έτος
2005 έως σήµερα για την ακίνητη περιουσία της ελεγχόµενης επιχείρησης εφόσον
αυτή βρίσκεται στην Ελλάδα ή κατέχει εµπράγµατο δικαίωµα σε αυτή (πλήρη
κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, οίκηση)

6. Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
Να ελεγχθεί αν έχουν υποβληθεί δηλώσεις ειδικού φόρου επί των ακινήτων
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16-18 Ν.3091/2002 (εξωχώριες )

103

Η. ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

1.

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (άρθρο 57 Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί αν έχουν υποβληθεί προσωρινές και οριστικές δηλώσεις
παρακράτησης φόρου µισθωτών υπηρεσιών
Να γίνει συµφωνία µεταξύ προσωρινών δηλώσεων, οριστικής δήλωσης έτους µε
το υπόλοιπο του λογαριασµού Ακαθαρίστων αποδοχών (Λογ. 60.00 & 60.01). Η
ίδια συµφωνία να γίνει και για τον παρακρατούµενο φόρο (Λογ. 54.03)
Να γίνει επαλήθευση της ορθότητας υπολογισµού του παρακρατηθέντα φόρου.
Να ελεγχθεί η παρακράτηση φόρου επί του ηµεροµισθίου για την παροχή
υπηρεσίας ορισµένου χρόνου ( αλλά διάρκειας µικρότερης του έτους ).
Η παρακράτηση ορίζεται σε 3% για ηµεροµίσθιο πάνω από 24ευρώ (άρθρο 57 παρ. 1β Ν.
2238/94)

Να ελεγχθεί η παρακράτηση 20% επί των ακαθαρίστων αµοιβών για υπερωριακή
εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόµατα και κάθε είδους πρόσθετες αµοιβές ή παροχές
(άρθρο 57παρ1γ Ν.2238/94)

2.

Μισθός Εταίρων Ε.Π.Ε. (άρθρο 28 παρ. 3στ & άρθρο 55 παρ. 1α
Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου 35% (ισχύει από 23/04/2010)
επί των αµοιβών και κάθε είδους απολαβών που καταβάλλονται από Ε.Π.Ε. σε
εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχουν σ’ αυτή, εφόσον οι εταίροι είναι
ασφαλισµένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή
ταµείο εκτός Ι.Κ.Α.
Μισθοί που καταβάλλονται από 01/01/2007 25%
Μισθοί που καταβάλλονται από 01/01/2006 29%
Μισθοί που καταβάλλονται από 01/01/2005 32%
Μισθοί που καταβάλλονται έως 31/12/2004 35%

3.

Μισθός στα µέλη του Διοικητικού συµβουλίου Α.Ε. (άρθρο 28 παρ. 3στ &
άρθρο 55 παρ. 1α Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου 35% (ισχύει από 23/04/2010)
επί των αµοιβών και κάθε είδους απολαβών που καταβάλλονται από Α.Ε. στα
µέλη ∆Σ για τις υπηρεσίες που παρέχουν σ’ αυτή βάση ειδικής σύµβασης
µίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον τα µέλη του ∆.Σ είναι ασφαλισµένοι για τις
υπηρεσίες αυτές σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο εκτός Ι.Κ.Α.
Μισθοί που καταβάλλονται από 01/01/2007 25%
Μισθοί που καταβάλλονται από 01/01/2006 29%
Μισθοί που καταβάλλονται από 01/01/2005 32%
Μισθοί που καταβάλλονται έως 31/12/2004 35%

4.

Μισθός στα µέλη του Διοικητικού συµβουλίου Α.Ε. (άρθρο 25 παρ. 5 & άρθρο
54 παρ. 5 Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου 35% (ισχύει από 01/01/2009)
επί των αµοιβών και κάθε είδους απολαβών που καταβάλλονται από Α.Ε. στα
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µέλη ∆Σ ή διευθυντές και γενικά προς πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν αυτή, για
τις υπηρεσίες που παρέχουν σ’ αυτή χωρίς νόµιµη ή συµβατική υποχρέωση.
Μισθοί που καταβάλλονται από 01/01/2007 25%
Μισθοί που καταβάλλονται από 01/01/2006 29%
Μισθοί που καταβάλλονται από 01/01/2005 32%
Μισθοί που καταβάλλονται έως 31/12/2004 35%

5.

Ποσά που λαµβάνουν οι κάτοχοι Ιδρυτικών Τίτλων Α.Ε. (άρθρο 25 παρ.2 &
άρθρο 54 παρ. 5 Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου 35% (ισχύει από 01/01/2009)
επί του ποσού που λαµβάνουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων ανώνυµης εταιρίας
κατά την εξαγοράς τους από αυτή
Ποσά που καταβάλλονται από 01/01/2007 25%
Ποσά που καταβάλλονται από 01/01/2006 29%
Ποσά που καταβάλλονται από 01/01/2005 32%
Ποσά που καταβάλλονται έως 31/12/2004 35%

6.

Τόκοι Ιδρυτικών τίτλων και προνοµιούχων µετοχών (άρθρο 54 παρ. 5
Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου 35% (ισχύει από 01/01/2009)
επί των τόκων από ιδρυτικούς τίτλους και προνοµιούχες µετοχές που εκπίπτουν
από τα ακαθάριστα έσοδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ. 6 Ν.
2238/94
Τόκοι που καταβάλλονται από 01/01/2007 25%
Τόκοι που καταβάλλονται από 01/01/2006 29%
Τόκοι που καταβάλλονται από 01/01/2005 32%
Τόκοι που καταβάλλονται έως 31/12/2004 35%

7.

Εργολάβοι και ενοικιαστές Δηµοσίων, Δηµοτικών κλπ Προσόδων (άρθρο 55
παρ.1β & 60παρ3 Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου 3% (1% από 27/05/200931/12/2010) επί της αξίας του κατασκευαζόµενου έργου ή µισθώµατος δηµοσίων,
δηµοτικών, κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων

8.

Αµοιβές Ελευθέρων Επαγγελµατιών (άρθρο 58 παρ.1 Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου 20% επί των αµοιβών
ελευθέρων επαγγελµατιών εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 ευρώ (το
πλαφόν των 300 ευρώ ισχύει από 01/01/2011 και µετά).
Ελεύθεροι επαγγελµατίες άρθρο 48 παρ. 1 Ν.2238/1994
Άµισθος
υποθηκοφύλακας

διερµηνέας

καθηγητής ή δάσκαλος

ξεναγός

Φυσιοθεραπευτής

αναλογιστής

∆ικαστικός
επιµελητής

καλλιτέχνης γλύπτης ή
ζωγράφος ή
σκιτσογράφος ή
χαράκτης

Οδοντίατρος

χηµικός

αναλυτής

∆ικηγόρος

καλλιτέχνες των
κέντρων διασκέδασης

οικονοµολόγος

χορευτής

αρχιτέκτονας

∆ικολάβος

κοινωνικός λειτουργός

προγραµµατιστής

χορογράφος
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9.

Βιολόγος

Εκτελεστής
µουσικών έργων
ή µουσουργός

κοινωνιολόγος

Σκηνογράφος

Ψυχολόγος

γεωλόγος

εµπειρογνώµονας

Κτηνίατρος

σκηνοθέτης

Ωκεανογράφος

γεωπόνος

ενδυµατολόγος

λογιστής ή φοροτέχνης

συγγραφέας

δασολόγος

ερευνητής ή
σύµβουλος
επιχειρήσεων

µεταφραστής

Συµβολαιογράφος

δηµοσιογράφος

ηθοποιός

µηχανικός

σχεδιαστής

διακοσµητής

Ιατρός

Μαία

τοπογράφος

Αµοιβές Τρίτων (άρθρο 55 παρ.1ε Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου 20% επί των αµοιβών πάνω σε
προµήθειες, µεσιτείες και λοιπές αµοιβές για τις οποίες δεν προβλέπεται έκδοση
θεωρηµένου στοιχείου από τους δικαιούχους. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση
οφείλει να εκδώσει απόδειξη δαπάνης άρθρου 15 Κ.Β.Σ. και να παρακρατήσει και
χαρτόσηµο 3,6% (αµοιβές συγγραφέων 2,4%).

10. Αποζηµιώσεων απολυοµένων µισθωτών ( Ν.2112/20)
Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου 20% επί του καθαρού ποσού
της αποζηµίωσης απολυοµένων µισθωτών .
Για αποζηµιώσεις που καταβάλλονται από 23/04/2010 ο φόρος αποζηµίωσης
υπολογίζεται µε βάση την παρακάτω κλίµακα
Κλιµάκιο αποζηµίωσης

Φορολογικός συντελεστής

0-60.000

0%

60.001-100.000

10%

100.001-150.000

20%

150.001 και άνω

30%

Για αποζηµιώσεις που καταβάλλονται από 01/01/2003 ο φόρος υπολογίζεται µε
συντελεστή 20% µετά την αφαίρεση ποσού 20.000ευρώ.

11. Αµοιβές µηχανικών που ασχολούνται ατοµικώς µε την ανέγερση οικοδοµών
Η καθοριζόµενη αµοιβή που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1
του Π.∆. 696/1974, όπως ισχύει όσων ασχολούνται ατοµικώς µε την ανέγερση
οικοδοµών προς πώληση, εφόσον αυτοί µε την ιδιότητα τους ως αρχιτέκτονες ή
πολιτικοί µηχανικοί εκπόνησαν µελέτη ή επέβλεψαν την εκτέλεση των εργασιών,
θεωρείται ότι αποκτάται στο ηµερολογιακό έτος που πραγµατοποιείται η πρώτη
πώληση από το ακίνητο και φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 15%, πλέον
ΟΓΑ 15% στο ποσό του φόρου. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στην πιο πάνω
αµοιβή µειωµένη κατά 10%. (άρθρο 13 παρ. 3 Ν.2238/94 ισχύει από
01/07/2011)
Για περιπτώσεις πριν τις 01/07/2011 η παρακράτηση υπολογίζεται επί της νόµιµης
αµοιβής και όχι επί της καθοριζόµενης του Π.∆. 696/1974.
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12. Αµοιβές µηχανικών µέλοι επιχείρησης ανέγερσης οικοδοµών
Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός µηχανικός, ο οποίος αναλαµβάνει τη σύνταξη
µελέτης ή την επίβλεψη ανέγερσης οικοδοµής, συµµετέχει στην επιχείρηση
ανέγερσης οικοδοµών της οποία αφορά η µελέτη ή επίβλεψη, επιβάλλεται σε
βάρος της επιχείρησης φόρος στο ακαθάριστο ποσό της καθοριζόµενης αµοιβής
όπως ορίζεται από το Π.∆. 696/1974 µε συντελεστή 15%, πλέον ΟΓΑ 15% στο
ποσό του φόρου. (άρθρο 13 παρ.4 Ν.2238/1994)
Για περιπτώσεις πριν τις 01/07/2011 η παρακράτηση υπολογίζεται επί της νόµιµης
αµοιβής και όχι επί της καθοριζόµενης του Π.∆. 696/1974.

13. Αµοιβές µηχανικών µισθωτοί επιχείρησης ανέγερσης οικοδοµών
Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός µηχανικός, ο οποίος αναλαµβάνει τη σύνταξη
µελέτης ή την επίβλεψη ανέγερσης οικοδοµής, είναι µισθωτός στην επιχείρηση
ανέγερσης οικοδοµών της οποία αφορά η µελέτη ή επίβλεψη, επιβάλλεται σε
βάρος της επιχείρησης φόρος στο ακαθάριστο ποσό της καθοριζόµενης αµοιβής
όπως ορίζεται από το Π.∆. 696/1974 µε συντελεστή 15%, πλέον ΟΓΑ 15% στο
ποσό του φόρου. Το ποσό της αµοιβής µειώνεται κατά το ποσό των ακαθαρίστων
αποδοχών από µισθωτές υπηρεσίες που καταβάλλονται στον παραπάνω µηχανικό
κατά το χρονικό διάστηµα από την έναρξη της µελέτης µέχρι την αποπεράτωση
της οικοδοµής. (άρθρο 13 παρ. 5 Ν. 2238/1994)
Για περιπτώσεις πριν τις 01/07/2011 η παρακράτηση υπολογίζεται επί της νόµιµης
αµοιβής και όχι επί της καθοριζόµενης του Π.∆. 696/1974.

14. Εισοδήµατα αντιπροσώπων πρακτόρων, µεσιτών κτλ από αλλοδαπούς οίκους
(άρθρο 55 παρ.1γ Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου 15% στις αµοιβές ή προµήθειες
για τη σύναψη σύµβασης προµήθειας υλικού από αλλοδαπά εργοστάσια ή
αλλοδαπούς οίκους.

15. Αποζηµίωση ή δικαιώµατα αλλοδαπών που δεν έχουν µόνιµη εκγατάσταση στην
Ελλάδα (άρθρο 13 παρ.6 Ν.2238/94)

•

•

Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου 25% (ισχύει από 23/4/2010)
επί των αποζηµιώσεων ή των δικαιωµάτων που καταβάλλονται σε αλλοδαπές
επιχειρήσεις και οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή
σε φυσικά πρόσωπα κάτοικους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελµα ή
επιχείρηση στην Ελλάδα.
Για τη χρήση ή παραχώρηση της χρήσης τεχνικών µεθόδων παραγωγής, τεχνική
ή τεχνολογικής βοήθειας, δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, σηµάτων και προνοµίων,
σχεδίων ή προτύπων γενικά, αποτελεσµάτων ερευνών, τηλεοπτικών και
κινηµατογραφικών ταινιών, µαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκποµπές,
αναπαραγωγής βιντεοκασετών, πνευµατικής ιδιοκτησίας, αναδηµοσίευσης άρθρων
και µελετών και λοιπών συναφών δικαιωµάτων,
Για την εκµίσθωση µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων και γενικά κινητών πραγµάτων,
την επισκευή και συντήρηση µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, την οργάνωση
επιχειρήσεων, την εκπαίδευση προσωπικού και για την παροχή οποιασδήποτε
υπηρεσίας και κάθε είδους συµβουλών στην Ελλάδα, καθώς και στις αµοιβές που
καταβάλλονται σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα ή µεµονωµένους καλλιτέχνες
κατοίκους ξένων χωρών για τη συµµετοχή τους σε διάφορες καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις στην Ελλάδα.
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Ο συντελεστής παρακράτησης από 01/01/2003-22/04/2010 ήταν 20%

16. Αποζηµίωση ή δικαιώµατα αλλοδαπών που δεν έχουν µόνιµη εκγατάσταση στην
Ελλάδα αλλά ανήκουν σε κράτος – µέλος (άρθρο 13 παρ.7 Ν.2238/94)
Αν οι παραπάνω αµοιβές καταβάλλονται από ηµεδαπή Α.Ε ή µόνιµη εγκατάσταση
στην Ελλάδα εταιρίας µέλους της ΕΕ, σε συνδεδεµένη εταιρία άλλου κράτους –
µέλους ενεργείται παρακράτηση ως ακολούθως εκτός εάν από την οικεία διµερή
σύµβαση αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήµατος προβλέπεται ευνοϊκότερη
φορολογική µεταχείριση.
Από 01/07/2005 έως 31/06/2009 παρακράτηση µε συντελεστή 10%
Από 01/07/2009 έως 31/06/2013 παρακράτηση µε συντελεστή 5%
Από 01/07/2013 και µετά παρακράτηση µε συντελεστή 0%

17. Εισοδήµατα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης που εξαργυρώνονται στην
Ελλάδα (άρθρο 55 παρ.5 Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου 20% .

18. Τόκοι δανείων ή πιστώσεων (εκτός τραπεζικών)
Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου 20% επί των τόκων δανείων ή
πιστώσεων από την εγγραφή τους ή την καταβολή τους στα βιβλία του οφειλέτη
σε πίστωση του δανειστή.
Αν ο οφειλέτης τόκων είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ασκεί επιχείρηση, δεν
ενεργείται παρακράτηση φόρου. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος του
εισοδήµατος έχει υποχρέωση να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο. (άρθρο 54
παρ. 6ε Ν.2238/94)

19. Κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή µεταβίβαση αυτοτελώς
κάθε δικαιώµατος γενικά για το οποίο είναι συναφές µε την άσκηση της
επιχείρησης (άρθρο 13 παρ.1 Ν.2238/94)
(πχ. ∆ικαίωµα µίσθωσης , υποµίσθωσης, δίπλωµα ευρεσιτεχνίας)
Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου 20% .

20. Αυτοτελή φορολόγηση µετοχών µη εισηγµένων στο ΧΑΑ. (άρθρο 13 παρ.2
Ν.2238/94)
Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου 5% στην πραγµατική αξία
πώλησης µετοχών ή παραστατικών τίτλων µετοχών µη εισηγµένων στο ΧΑΑ ή
αλλοδαπό χρηµατιστήριο.

21. Διανεµόµενα Κέρδη ΑΕ & ΕΠΕ
Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και καταβολής του παρακρατηθέντος φόρου.
Το άρθρο 54 παρ.1 Ν.2238/1994 ορίζει ότι στα κέρδη που διανέµουν οι
ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες µε τη µορφή αµοιβών και ποσοστών στα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου και στους διευθυντές και αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό, εκτός µισθού, καθώς και µερισµάτων ή προµερισµάτων σε φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας,
ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές, ενεργείται
παρακράτηση φόρου µε συντελεστή
10% για αυτές που εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις από 01/01/2009
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µέχρι και την 31/12/2010
21% για αυτές που εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις από 01/01 έως
31/12/2010
25% για αµοιβές που εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις από 01/01/2012
και µετά .
Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του
δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήµατα. Αν δικαιούχος των µερισµάτων είναι
φυσικό πρόσωπο και ο υψηλότερος συντελεστής φορολογίας της κλίµακας του
άρθρου 9 που προκύπτει µετά τη συνάθροιση των µερισµάτων µε τα λοιπά
εισοδήµατα είναι µικρότερος του 25% (ή 21% για κέρδη που διανέµονται εντός
του 2011), µε την πιο πάνω παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση του δικαιούχου, αλλά τα υπόψη µερίσµατα φορολογούνται µε τις
γενικές διατάξεις και το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου επιστρέφεται.
Η απόδοση του φόρου από τη διανοµή των κερδών ως αµοιβές σε ∆.Σ.
γίνεται εντός του επόµενου µήνα από την παρακράτηση ή την έγκριση του
Ισολογισµού. Τα αναλογούντα τέλη χαρτοσήµου 1,2% επί του διανεµόµενου
ποσού της αµοιβής αποδίδεται στη ∆.Ο.Υ. µέσα δε 2 µήνες από την έγκριση
Ισολογισµού.

22. Διανοµή κερδών στο προσωπικό
Να ελεγχθεί η απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου.
Η διανοµή κερδών στο προσωπικό της εταιρίας επιτρέπεται εφόσον
προβλέπετε από το Καταστατικό της ή αποφασίζετε µε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Για τα ποσά αυτά σύµφωνα µε το άρθρο 114 παρ.1 Ν.2238/1994 γίνεται
παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ. 1 του ίδιου νόµου δηλαδή
-

10% για αυτές που εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις από 01/01/2009
µέχρι και την 31/12/2010

-

21% για αυτές που εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις από 01/01 έως
31/12/2010
25% για αµοιβές που εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις από 01/01/2012
και µετά
Αν τα κέρδη αυτά που διανέµονται στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό δεν
εµπίπτουν στην έννοια των «αποδοχών προσωπικού» (δηλαδή είναι οικειοθελείς
παροχές της διοίκησης) τότε υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου 1,2%

23. Φορολογία των εισοδηµάτων από ιδρυτικού τίτλους

-

Το µέρισµα που διανέµεται στους κοµιστές των ιδρυτικών τίτλων θεωρείται
εισόδηµα από κινητές αξίες και επί αυτού παρακρατείται φόρος εισοδήµατος
σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ. 1 Ν2238/1994 δηλαδή
10% για αυτές που εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις από 01/01/2009
µέχρι και την 31/12/2010
21% για αυτές που εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις από 01/01 έως
31/12/2010
25% για αµοιβές που εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις από 01/01/2012
και µετά

24. Φόρος επί χρηµατικών ποσών τηλεοπτικών,ραδιοφωνικών κλπ διαγωνισµών
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Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου από ραδιοφωνικούς,
τηλεοπτικούς σταθµούς και λοιπές επιχειρήσεις που διενεργούν διαγωνισµούς µε
έπαθλο χρηµατικά ποσά. Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή 20%, εφόσον το
καταβαλλόµενο ποσό υπερβαίνει τα 1500 ευρώ (άρθρο 13 παρ 14 Ν.2238/1994
ίσχυε έως 30/04/2010).

25. Φόρος στα έπαθλα βραβεία δοµώνων ίππων
Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου επί των εσόδων από έπαθλα ή
βραβεία από την κατοχή και εκµετάλλευση δροµώνων ίππων που
χρησιµοποιούνται σε αγώνες ιπποδροµιών.
Ο συντελεστής φόρους ορίζεται σε 20% από 01/01/2003-22/11/2007,
σε 10% από 23/11/2007 – 01/01/2010. Έκτοτε η παρ. 10 του άρθρου 13
Ν.2238/94 καταργήθηκε.

26. Αµοιβές σε αθλητές εθνικών οµάδων
Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου 20% επί των χρηµατικών
ποσών που καταβάλλονται σε αθλητές εθνικών οµάδων, ως επιβράβευση αυτών
από το ∆ηµόσιο, λόγω επίτευξης διεθνών στόχων ατοµικώς ή οµαδικώς, καθώς
επί των πάσης φύσεως χορηγιών που καταβάλλονται στους ανωτέρω αθλητές.

27. Αµοιβές αµειβόµενων αθλητών για υπογραφή ή ανανέωση συµβολαίου
Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου 20% επί των χρηµατικών
ποσών που καταβάλλονται σε ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές,
καθώς και τους άλλους αµειβόµενους αθλητές από τις ποδοσφαιρικές ΑΕ ή τα
αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία κατά την υπογραφή του συµβολαίου
µεταγραφής ή την ανανέωση του συµβολαίου συνεργασίας. Η διάταξη της παρ. 2
του άρθρου 14 Ν. 2238/94 καταργήθηκε στις 01/01/2010.

28. Αποζηµίωση που καταβάλλει ο εκµιθσωτής στον µισθωτή
Να ελεγχθεί η παρακράτηση και απόδοση φόρου 20% επί της αποζηµίωσης που
καταβάλλει ο εκµισθωτής στον µισθωτή σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης
εµπορικής µίσθωσης ακινήτου µε βάση νόµη ή µετά από δικαστική απόφαση ή
µετά από συµφωνία των διαδίκων που παραιτήθηκαν της σχετικής δίκης (άρθρο
55 παρ. 1ε Ν.2238/1994)
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Θ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

1. Φόρος συγκέντρωση κεφαλαίου
Να ελεγχθεί η υποχρέωση απόδοσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 17-31 Ν.1676/1986

2. Ειδικός φόρος σε συµβάσεις και έσοδα των τραπεζικών Α.Ε.
Να ελεγχθεί η υποχρέωση απόδοσης φόρου επί των συµβάσεων και εσόδων των
τραπεζικών Α.Ε. σύµφωνα µε τα άρθρα 6-16 Ν.1676/1986

3. ΕΛ.Γ.Α. Ν.1790/1988
Να ελεγχθεί αν υπάρχει υποχρέωση απόδοσης ΕΛ.Γ.Α. Σύµφωνα µε τον
Ν.1790/1988 Υπόχρεοι για την απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στο
∆ηµόσιο (∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία) είναι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 8 του άρθρου 5α του Ν.1790/1988, εκείνοι, οι οποίοι, κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, υποχρεούνται στην έκδοση των
προβλεπόµενων από τον εν λόγω Κώδικα φορολογικών στοιχείων (τιµολογίων,
εκκαθαριστών κ.λ.π.) και ειδικότερα :
Ο αγοραστής των αγροτικών προϊόντων ή υποπροϊόντων επιτηδευµατίας, ο
οποίος υποχρεούται να παρακρατήσει από τον παραγωγό την οφειλόµενη επί
της αξίας των προϊόντων του εισφορά, την οποία πρέπει να αναγράψει στο
εκδιδόµενο από αυτόν τιµολόγιο των αγροτικών προϊόντων, ανεξάρτητα αν η
αγορά των προϊόντων αυτών γίνεται « τοις µετρητοίς » ή « επί πιστώσει ».
Ο πωλητής των αγροτικών προϊόντων ή υποπροϊόντων παραγωγός στις
περιπτώσεις :
• της χονδρικής πώλησης των προϊόντων αυτών και
• της χονδρικής ή λιανικής πώλησης των εν λόγω προϊόντων µέσω δικού
του καταστήµατος, πρατηρίου ή άλλου χώρου.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν δηµιουργείται υποχρέωση παρακράτησης της
εισφοράς και συνεπώς ούτε και υποχρέωση αναγραφής της εισφοράς στο κατά
περίπτωση εκδιδόµενο φορολογικό στοιχείο (τιµολόγιο πώλησης, ή απόδειξη
λιανικής πώλησης), καθόσον στις περιπτώσεις αυτές η εισφορά καταβάλλεται
στο ∆ηµόσιο (αρµόδια ∆ΟΥ) απ’ ευθείας από τον πωλητή των προϊόντων
παραγωγό, που είναι και κατά το νόµο υπόχρεος για την απόδοση στο
∆ηµόσιο της εισφοράς αυτής.
Ο τρίτος ( π.χ. αντιπρόσωπος, συνεταιριστική οργάνωση ) που πουλάει τα
αγροτικά προϊόντα ή υποπροϊόντα για λογαριασµό του παραγωγού, ο οποίος
(τρίτος) υποχρεούται να παρακρατήσει από τον παραγωγό την οφειλόµενη επί
του καταβλητέου σ’ αυτόν αντιτίµου των προϊόντων του εισφορά, την οποία
πρέπει να αναγράψει στην εκδιδόµενη απ’ αυτόν εκκαθάριση.
Σηµείωση : ο έλεγχος ισχύει για σχετικές υποθέσεις έως 31/12/2010. Από
01/01/2011 άλλαξε ο τρόπος υπολογισµού του φόρου σχετ.ΠΟΛ 1068/05-04-2011
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4. Ειδικός φόρος κινηµατογραφικών εισιτηρίων
Να ελεγχθεί αν συντρέχει υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου που
επιβάλλεται στην τιµή των εισιτηρίων των κινηµατογράφων που λειτουργούν σε
πόλεις µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων (άρθρο 60 Ν.1731/1987)

5. Τέλη Κυκλοφορίας
Να ελεγχθεί η καταβολή των τελών κυκλοφορίας των µεταφορικών µέσων της
επιχείρησης (άρθρο 36 Ν.2093/1992)

6. Τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας
Να ελεγχθεί αν συντρέχει η υποχρέωση καταβολής τέλους συνδροµητών κινητής
τηλεφωνίας υπέρ του ∆ηµοσίου από τους συνδροµητές των επιχειρήσεων
παροχής κινήτής τηλεφωνίας (άρθρο 12 Ν.2579/1998)
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Ι. ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
1. Έλεγχος υποκρυπτόµενων δανείων
Να ελεγχθούν οι δοσοληπτικοί λογαριασµοί
33.07 «δοσοληπτικοί λογ/σµοί εταίρων»,
33.08 «δοσοληπτικοί λογαριασµοί διαχειριστών»,
33.09 «δοσοληπτικοί λογ/σµοί ιδρυτών Α.Ε. και µελών ∆.Σ.» και
33.10 «δοσοληπτικοί λογ/σµοί γενικών δ/ντών ή διευθυντών Α.Ε.»
53.14 «βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς εταίρους»,
για το ενδεχόµενο υποκρυπτόµενων δανείων και σε περίπτωση που τεκµηριώνεται
και στοιχειοθετείται ότι ποσά των λογαριασµών αυτών συνιστούν δανεισµό των
εταίρων, διαχειριστών, µελών ∆.Σ. κλπ από την επιχείρηση ή το αντίστροφο, τότε, θα
αναζητούνται τα οικεία τέλη χαρτοσήµου και γενικά θα ελέγχεται η εκπλήρωση όλων
των σχετικών υποχρεώσεων.(ΠΟΛ 1087/2005)
Το τέλος είναι 2% για τους οµόρρυθµους εταίρους , 3% για τους ετερόρρυθµους
εταίρους και 2% για ΑΕ και ΕΠΕ.(άρθρο 15 παρ 1α και 5γ K.Τ.Χ)
Το οφειλόµενο τέλος επί δανείων που κινούνται σας τρεχούµενοι δοσοληπτικοί
λογαριασµοί καταβάλλεται εντός του πρώτου 15ηµέρου του επόµενου µήνα από την
ολοκλήρωση των εγγραφών του Ισολογισµού.
Να ελεγχθεί αν η ελεγχόµενη εταιρία έχει συνάψει δανειακές συµβάσεις µε άλλες
επιχειρήσεις, τρίτα πρόσωπα ή το προσωπικό, ο σκοπός των δανείων αυτών, το
είδος των δανείων (χρηµατικά ή είδος) καθώς και η ύπαρξης εµπράγµατης
ασφάλειας για την εξασφάλιση της απαίτησης. (άρθρα 13 & 15 Κ.Τ.Χ.)

2. Καταθέσεις ή αναλήψεις χρηµάτων από εταίρους
Να ελεγχθεί αν πραγµατοποιήθηκαν αναλήψεις ή καταθέσεις χρηµάτων από
εταίρου ή µετόχους ή άλλα πρόσωπα χωρίς σύµβαση. (άρθρο 15 παρ 5γ )

3. Αναδοχή – αναγνώριση – ανανέωση χρέους
Να ελεγχθεί αν έχει καταρτιστεί σύµβαση αναδοχής χρέους από την επιχείρηση,
έστω και αν το αναλαµβανόµενο χρέος προέρχεται από συναλλαγή που υπάγεται
στο καθεστώς Φ.Π.Α. (άρθρο 15 παρ.1α & 13 παρ 1α & 17 παρ 1α Κ.Τ.Χ.)

4. Εκχώρηση απαίτησης
Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει συνάψει σύµβαση εκχώρησης απαίτησης
(άρθρο 13 παρ 1α & 15 παρ. 1α Κ.Τ.Χ)

5. Μισθώµατα
Να ελεγχθεί αν η ελεγχόµενη επιχείρηση αποκτά εισοδήµατα από:
Μισθώµατα κατοικιών εως 31/12/2006 3%
Από 01/01/2007-31/12/2007 1,5%
Από 01/01/2008 και µετά, ατελώς
Μισθώµατα γαιών και λοιπών ακινήτων 3%
Μισθώµατα κινητών πραγµάτων (µηχανήµατα, αυτοκίνητα,εσκαφέων
κ.τ.λ.) εφόσον ο εκµισθωτής είναι πρόσωπο µη υποκείµενο σε Φ.Π.Α.)
Τεκµαρτό µίσθωµα ιδιοκατοίκησης ή ιδιοχρησης
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6. Αµοιβές µελών Δ.Σ.
Να ελεγχθεί αν η ελεγχόµενη επιχείρηση καταβάλλει αµοιβές προς οποιονδήποτε
για υπερωριακή εργασία,
συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές, διοικήσεις
διευθύνσεις εταιριών κλπ., έστω και αν παρέχεται υπό µορφή ποσοστών ή
εξόδων κινήσεως(άρθρο 15ε παρ 7 Κ.Τ.Χ.)
Από 1/1/2002 καταργείται η παρακράτηση των τελών χαρτοσήµου και ΟΓΑ
χαρτοσήµου µόνο στην περίπτωση που καταβάλει η ανώνυµη εταιρεία αµοιβές σε
µέλη ∆Σ τα οποία συνδέονται µε την ΑΕ µε σύµβαση εργασίας (ΠΟΛ. 1069/18-22002).

7. Αµοιβές τρίτων
Να ελεγχθεί αν η ελεγχόµενη επιχείρηση καταβάλλει αµοιβές σε τρίτους, οι
οποίοι δεν υποχρεούνται σε έκδοση και υποβολή στοιχείων κατά τον Κώδικα
Φορολογικών Στοιχείων και για τις οποίες εκδίδεται από τις καταβάλλουσες αυτές
επιχειρήσεις απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης του άρθρου 15 παρ. 1 του Κ.Β.Σ.
(άρθρο 15ε παρ 6 και 16 παρ 3α Κ.Τ.Χ)

8. Τόκοι & Τόκοι υπερηµερίας
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 2 του Ν.3091/2002, από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτής (24-12-2002), οι τόκοι υπερηµερίας,
λόγω µη έγκαιρης εξόφλησης του τιµήµατος πώλησης ή αµοιβής παροχής
υπηρεσίας που συµφωνήθηκε στους συγκεκριµένους χρόνους και προθεσµίες, δεν
συµπεριλαµβάνονται στη φορολογητέα αξία για την επιβολή του Φ.Π.Α. (Ε∆ΥΟΟ
1003624/ 191/24/Α0014/ΠΟΛ.1006/14-01-2002). Αυτές αποτελούν αντικείµενο
της φορολογίας χαρτοσήµου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 §
3 του Κ.Ν.Τ.Χ. και υπόκεινται σε τέλος Χαρτοσήµου 3% , πλέον της εισφοράς
Ο.Γ.Α. 20% επί του χαρτοσήµου (Ε∆ΥΟΟ 1076861/702/Τ & Ε/Φ./ΠΟΛ.1099/2709-2004).
Τα ίδια εφαρµόζονται και για τους τόκος που απορρέουν από συµβάσεις, πράξεις
και συναλλαγές οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς Φ.Π.Α. (άρθρο 15ε παρ. 6
Κ.Τ.Χ.)

9. Επιχορηγήσεις & Οικονοµικές Ενισχύσεις
Οι επιδοτήσεις, οι επιχορηγήσεις και οι οικονοµικές ενισχύσεις που καταβάλλονται
από το ∆ηµόσιο, τους ∆ήµους, τις Κοινότητες και τα Ν.Π.∆.∆., υπόκεινται σε
τέλος χαρτοσήµου 3%, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 13§4 του Κ.Ν.Τ.Χ.
(Υπ. Οικ. Β2410/755/1977).
Π.χ. Οι χρηµατοδοτήσεις που γίνονται από τον Οργανισµό Απασχολήσεως
Εργατικού
∆υναµικού (Ν.Π.∆.∆.), για την επιµόρφωση του προσωπικού των επιχειρήσεων
(Υπ. Οικ.
Σ1939/300/87, Ο279/200/87).

10. Παρεπόµενα σύµφωνα
Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει συνάψει παρεπόµενο σύµφωνο ( ενέχυρο,
υποθήκη, εγγύηση, ποινική ρήτρα και κάθε άλλη ασφάλεια) ώστε να εξασφαλίσει
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απάιτησή της που προέρχεται από πράξεις που δεν υπάγονται στο καθεστώς
Φ.Π.Α. (άρθρο 13 παρ. 1ε Κ.Τ.Χ)

11. Συµβάσεις ποδοσφαιριστών
Να ελεγχθεί η απόδοση χαρτοσήµου για τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται
σε ποδοσφαιριστές από τις ΠΑΕ κατά την υπογραφή του συµβολαίου λόγω
µεταγραφής ή ανανέωσης (άρθρο 5 παρ. 15 και 16 Ν.1160/1981).

12. Χρησιδάνεια
Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει συνάψει σύµβαση χρησιδανείου (άρθρο 13 παρ. 1α και
15 παρ. 1α Κ.Τ.Χ)
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Γ Μέρος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
Εφαρµογές - Υποδείγµατα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 66 Ν. 2238/94
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
1.1.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Επώνυµο ή επωνυµία :
Διακριτικός τίτλος :
ΑΦΜ :
Αριθµός Φακέλου:
Δ.Ο.Υ. Έδρας :
Δραστηριότητα :
Διεύθυνση Έδρας – ΤΑΧ. ΚΩΔ.:
Τηλέφωνο – Φαξ:

1.2.

ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθµός Εντολής Ελέγχου:
Ηµεροµηνία Έναρξης Ελέγχου:

1.3.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ:

1.4.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ

Επόπτης:
Eλεγκτής ή Ελεγκτές:

1.5.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚ.ΕΤΗ ΔΙΑΧ.ΠΕΡΙΟΔΟΙ

Οικονοµικά Έτη:
Διαχειριστικές περίοδοι:
Ύστερα από την πιο πάνω αναγραφόµενη εντολή του Προϊστάµενου της Υπηρεσίας µας,
αντίγραφο της οποίας παραδόθηκε την πρώτη ηµέρα του ελέγχου στην ελεγχόµενη
επιχείρηση, διενεργήσαµε τακτικό έλεγχο φορολογίας εισοδήµατος των παραπάνω
διαχειριστικών περιόδων, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.2238/94
“Κύρωση του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος” και διαπιστώσαµε τα ακόλουθα:
2.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2.1.

ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Φυσικό Πρόσωπο
Είδος Νοµικού Προσώπου
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2.2.

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΕΔΡΑ

Ηµεροµηνία Σύστασης ή Έναρξης
Έγγραφο Νοµιµοποίησης ή Συµφωνίας
Διάρκεια κατά την Σύσταση

2.3.

ΑΝΤΙΚ/ΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείµενο Εργασιών:
Σκοπός:

2.4.

ΤΗΡΗΘΕΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Κατηγορία Βιβλίων
Πρόσθετα και Ειδικά Βιβλία
3.

.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
3.1

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ

3.1.1. Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τις ελεγχόµενες χρήσεις
Όπως προκύπτει από τον ισολογισµό της πρώτης ελεγχόµενης διαχειριστικής περιόδου, το
µετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο σε …………. δρχ/ευρώ και ήταν διαιρεµένο σε ……………….
(ονοµαστικές – ανώνυµες – κοινές - προνοµιούχες) µετοχές, (µη) εισηγµένες στην κύρια
/παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΝΕΧΑ), ονοµαστικής αξίας ………
δρχ/ευρώ εκάστη.
Οι µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου και η τελική διαµόρφωσή του κατά την τελευταία
ελεγχόµενη διαχειριστική περίοδο, αναλύονται παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ

Ηµ/νία
Γ.Σ.

Αριθ.
Αριθµός
Συνολικός
Αριθµός
Αξία
Ποσό
ΦΕΚ ή δήλωσης
αριθ.
Μετοχών µετοχής µεταβολής
ΤΑΠΕΤ
ΦΣΚ
µετοχών

Μετοχικό
Τρόπος Κάλυψης
Κεφάλαιο
Καταβολή
Κεφ/ση
µετά την
µετρητών αποθ/κών
αύξηση

ΜΚ πρώτης ελεγχόµενης
χρήσης

ΜΚ τελευταίας ελεγχόµενης
χρήσης

3.1.2. Μέτοχοι
Οι κυριότεροι µέτοχοι όπως αυτοί προκύπτουν από το τηρούµενο βιβλίο µετόχων, ήταν την
…………….. οι ακόλουθοι:
Α/Α
1

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΙΘ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
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2
3
4
ΣΥΝΟΛΑ

100,00%

3.2
ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Οι ελεγχόµενοι Ισολογισµοί εγκρίθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων, ως
ακολούθως:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στις Γενικές Συνελεύσεις, παραβρέθηκαν οι µέτοχοι που εµφανίζονται στην
επισυναπτόµενη στην παρούσα έκθεση ελέγχου, κατάσταση Νο …..
3.3

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1.3.1.

Διοικητικό Συµβούλιο

1.3.2.

Νόµιµη εκπροσώπηση

α) Ονοµατεπώνυµο – ΑΦΜ
Ιδιότητα
Διεύθυνση - Αρµόδια Δ.Ο.Υ.
Περίοδος
β) Ονοµατεπώνυµο – ΑΦΜ
Ιδιότητα
Διεύθυνση - Αρµόδια Δ.Ο.Υ.
Περίοδος
1.3.3.
Συνυπόχρεα
(Πολ.1103/04)
α) Ονοµατεπώνυµο – ΑΦΜ
Ιδιότητα
Διεύθυνση - Αρµόδια Δ.Ο.Υ.
Ποσοστό ευθύνης
β) Ονοµατεπώνυµο – ΑΦΜ
Ιδιότητα
Διεύθυνση - Αρµόδια Δ.Ο.Υ.
Ποσοστό ευθύνης
γ) Ονοµατεπώνυµο – ΑΦΜ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου
κατά τις ελεγχόµενες χρήσεις και κατά
τον χρόνο ελέγχου απεικονίζεται στην
επισυναπτόµενη στην παρούσα έκθεση
ελέγχου, κατάσταση Νο ……..

Πρόσωπα
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Ιδιότητα
Διεύθυνση - Αρµόδια Δ.Ο.Υ.
Ποσοστό ευθύνης
3.4
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ισολογισµοί
Προϊστάµενος Λογιστηρίου (Ονοµ/µο- ΑΦΜ)
Διεύθυνση - Πτυχίο
Πληροί τις προϋποθέσεις

Ναι/Όχι

3.5
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Κατά ελεγχόµενα οικονοµικά έτη η εν λόγω επιχείρηση συµµετείχε στις παρακάτω
εταιρίες:.2
α) Επωνυµία - ΑΦΜ
Ποσό - Ποσοστό συµµετοχής
Περίοδος συµµετοχής (από - έως)
Διεύθυνση - Αρµόδια ΔΟΥ
β) Επωνυµία - ΑΦΜ
Ποσό - Ποσοστό συµµετοχής
Περίοδος συµµετοχής (από - έως)
Διεύθυνση - Αρµόδια ΔΟΥ
3.6
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της η ελεγχόµενη επιχείρηση διαθέτει τις
επαγγελµατικές εγκαταστάσεις που απεικονίζονται στην επισυναπτόµενη στην παρούσα
έκθεση ελέγχου, κατάσταση Νο…... .
3.7
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η ελεγχόµενη επιχείρηση απασχόλησε εργατοϋπαλληλικό προσωπικό στο οποίο κατέβαλε,
ανά διαχειριστική περίοδο, τις παρακάτω αποδοχές:
ΔΙΑΧ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Διαχείριση ……………….
Διαχείριση ……………….
Διαχείριση ……………….
Διαχείριση ……………….
Διαχείριση ……………….
Διαχείριση ……………….

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Μ.Ο.)

2

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Σε περίπτωση αγοράς µετοχών ηµεδαπών εταιριών, µη εισηγµένων στο ΝΕΧΑ, ελέγχεται εάν συντάχθηκαν
ιδιωτικά συµφωνητικά και υπεβλήθησαν οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις το άρθρου 13 §2 του Ν. 2238/94
δηλώσεις, για τις µετοχές που µεταβιβάσθηκαν.
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3.8
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Για τις ανάγκες της η εταιρία (δεν) διαθέτει ιδιόκτητα και µισθωµένα µεταφορικά µέσα
(Φορτηγά, Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη κλπ).
Τα µεταφορικά µέσα που διαθέτει η ελεγχόµενη επιχείρηση, απεικονίζονται ανά
ελεγχόµενη διαχειριστική περίοδο, στην επισυναπτόµενη στην παρούσα έκθεση ελέγχου,
κατάσταση Νο ….
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4. ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Από τα αριθµητικά δεδοµένα των λογαριασµών του Γενικού Καθολικού και του βιβλίου
"Απογραφών και Ισολογισµών", προκύπτουν τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
4.1
Λ. 71

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πωλήσεις ετοίµων & ηµιτελών προϊόντων χονδρικά

+

“

Πωλήσεις ετοίµων & ηµιτελών
προϊόντων λιανικά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΤΗ

+

“

Εξαγωγές
ετοίµων & ΚΛΑ∆ΟΣ
ηµιτελών προϊόντων
1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

+

“

Ενδοκοινοτικές
παραδόσεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ετοίµων & ηµιτελών προϊόντων
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ

+

Λ. 72
24

+
+

“

-

“

Λ. 25
+

“

-

“

Λ. 26
+

“

-

“
Λ. 20
“

++
Πλέον

2. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
Αποθέµατα
λήξηςΚΛΑ∆ΟΣ
ανταλλακτικών παγίων
ΚΟΣΤΟΣανταλλακτικών
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝπαγίων
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Κόστος
που διατέθηκαν στη χρήση
Αποθέµατα
έναρξηςπωληθέντων ανταλλακτικών παγίων
Κόστος αυτουσίως
Αγορές
χρήσης
Κόστος ανταλλακτικών παγίων που αναλώθηκαν στην παραγωγή

Λ.“78

Ιδιόχρηση ή λήξης
καταστροφή
αποθεµάτων
Αποθέµατα
ειδών συσκευασίας
Κόστος ειδών
Πωλήσεως
Εµπορευµάτων
Κόστος
συσκευασίας
που διατέθηκαν στη χρήση

Λ. 70

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Κόστος αυτουσίως
πωληθέντων ειδών συσκευασίας
Πωλήσεις
εµπορευµάτων
χονδρικά
Κόστος ειδών συσκευασίας
που αναλώθηκαν στην παραγωγή

Λ.“23
““

Πωλήσεις εµπορευµάτων
χονδρικά
ενδ. (υπό κατεργασία)
Αποθέµατα
έναρξης ηµιτελών
προϊόντων
Πωλήσεις εµπορευµάτων
χονδρικά
εξωτ.
Αποθέµατα
λήξης ηµιτελών
προϊόντων
(υπό κατεργασία)

“
Λ. 60
Λ. 61

+
Μείον+

Λ. 62

+

Λ. 64

Λ. 63
Λ. 66
Λ. 68

Πλέον
Λ. 73
+

Συντελεστής
(%) µικτού
αποτελέσµατος
λοιπών
αποθεµάτων
Κόστος αναλώσιµων
υλικών
που αναλώθηκαν
στην
παραγωγή
Μικτό Αποτέλεσµα
Αποθέµατα
έναρξης Προϊόντων
ανταλλακτικών παγίων
Συντελεστής
(%) Μικτού
Αποτελέσµατος Προϊόντων
Αγορές
ανταλλακτικών
παγίων

Σύνολο
Αποθέµατα
έναρξης ειδών συσκευασίας
Αποθέµατα
λήξης
Αγορές ειδών
συσκευασίας

+

+

Συντελεστής
(%) µικτού
αποτελέσµατος ετοίµων & ηµιτελών προϊόντων
Αγορές
αναλώσιµων
υλικών
Μικτό Αποτέλεσµα
α' και β΄ υλών
- υλικών συσκευασίας
Αποθέµατα
λήξης αναλώσιµων
υλικών

Λ. 28
““

Πλέον
+

Κόστος
ηµιτελών προϊόντων
χρήσης (ως
άνω)
Κόστοςπωληθέντων
α & β υλών -ετοίµων
υλικών&συσκ/σίας
που αναλώθηκαν
στην
παραγωγή
Μικτό
Αποτέλεσµα
ετοίµων
&
ηµιτελών
Προϊόντων
χρήσης
Αποθέµατα έναρξης αναλώσιµων υλικών

Συντελεστής
(%) µικτού
αποτελέσµατος
α' και στη
β΄ υλών
- υλικών συσκ/σίας
Κόστος αναλώσιµων
υλικών
που διατέθηκαν
χρήση
Μικτό
Αποτέλεσµα
λοιπών
αποθεµάτων
Κόστος αυτουσίως πωληθέντων αναλώσιµων υλικών

Πλέον

+--

Πωλήσεις
λοιπών
αποθεµάτων
Αγορές
α' &
β' υλών
- υλικών συσκευασίας
Σύνολο Πωλήσεων
Προϊόντων
Αποθέµατα
λήξης α' &
β' υλών - υλικών συσκευασίας
ΜΙΚΤΟ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚόστοςΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
α' & β' υλών - υλικών
συσκ/σίας που διατέθηκαν στη χρήση
Πωλήσεις
ετοίµων
&
ηµιτελών
(ως
άνω) συσκευασίας
Κόστος αυτουσίως πωληθεισώνπροϊόντων
α & β υλών
- υλικών

Μείον
Πλέον

+
Πλέον

Πωλήσεις α'έναρξης
και β΄ υλών
- υλικών
Αποθέµατα
α' & β'
υλών - συσκευασίας
υλικών συσκευασίας

“

Πωλήσεις εµπορευµάτων λιανικά
Υπόλοιπο
Σύνολο &
Πωλήσεων
Εµπορευµάτων
Αµοιβές
έξοδα Προσωπικού
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Αµοιβές
& Έξοδα ΤρίτωνΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Πωλήσεις
εµπορευµάτων (ως άνω)
Παροχές Τρίτων
Κόστος
εµπορευµάτων (ως άνω)
Φόροι - πωλήσεως
Τέλη
Μικτό Αποτέλεσµα
Εµπορευµάτων
∆ιάφορα
Έξοδα
Συντελεστήςπαγίων
(%) Μικτού
Αποτελέσµατος Εµπορευµάτων
Αποσβέσεις
στοιχείων
ΚΛΑ∆ΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προβλέψεις εκµετάλλευσης
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆απάνες παραγωγής
Έσοδα
από
παροχή υπηρεσιών
Κόστος Παραχθέντων
ετοίµωνχονδρικά
& ηµιτελών Προϊόντων χρήσης
Έσοδα
από
παροχή
υπηρεσιών
λιανικά
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Λ. 21

Σύνολο Εσόδων
από
Παροχή
Υπηρεσιών
Αποθέµατα
έναρξης
ετοίµων
προϊόντων
ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κόστος παραχθέντων ετοίµων & ηµιτελών προϊόντων χρήσης (ως άνω)

+-

Λ. 21
60
Λ.
Λ. 78
61
Λ.

Αµοιβές
& έξοδα
Αποθέµατα
λήξηςΠροσωπικού
ετοίµων προϊόντων
Αµοιβές
& Έξοδα
Ιδιοπαραγωγή
καιΤρίτων
βελτιώσεις παγίων

++

Λ.“62
Λ. 63

Παροχές
ΙδιόχρησηΤρίτων
ή καταστροφή αποθεµάτων
Φόροι
Τέλη
Κόστος Πωληθέντων ετοίµων & ηµιτελών Προϊόντων χρήσης

+

Λ. 64

∆ιάφορα
Έξοδα
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

+
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+

Λ. 66

+

Λ. 68

Καθαρά Αποτελέσµατα
Χρήσης
Αποσβέσεις
παγίων στοιχείων
Προβλέψεις εκµετάλλευσης
Συντελεστής
Καθαρού Κέρδους
Άµεσο κόστος Παροχής Υπηρεσιών

Μείον

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σύνολο Εσόδων από Παροχή Υπηρεσιών (ως άνω)
Κόστος Παροχής Υπηρεσιών (ως άνω)

Μείον

Μικτό Αποτέλεσµα Παροχής Υπηρεσιών
Συντελεστής (%) Μικτού Αποτελέσµατος Παροχής Υπηρεσιών
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σύνολο Μικτών Αποτελεσµάτων
Συντελεστής Μικτών Αποτελεσµάτων (%)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Σύνολο Μικτών Αποτελεσµάτων (ως άνω)
ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Πλέον
Λ. 74

Επιχορήγησεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων

+

Λ. 75

Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών

+

Λ. 78.05

Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις εκµετάλλευσης
Σύνολο άλλων εσόδων εκµετάλλευσης
Σύνολο
EΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ∆ΙΑΘΕΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μείον
Λ. 60

Αµοιβές & έξοδα Προσωπικού

+

Λ. 61

Αµοιβές & Έξοδα Τρίτων

+

Λ. 62

Παροχές Τρίτων

+

Λ. 63

Φόροι - Τέλη

+

Λ. 64

∆ιάφορα Έξοδα

+

Λ. 66

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

+

Λ. 68

Προβλέψεις εκµετάλλευσης
Σύνολο εξόδων διοικητικής λειτουργίας , διάθεσης, ερευνών & ανάπτυξης
Μερικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης
ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Πλέον
Λ. 76.00

Έσοδα Συµµετοχών

+

Λ. 76.01

Έσοδα Χρεογράφων

+

Λ. 76.04

Κέρδη από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων

+

Λ. 76.02

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο εσόδων κεφαλαίων
ΕΞΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μείον
Λ. 64.11

∆ιαφορές αποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων

+

Λ. 64.12

Έξοδα & ζηµιές συµµετοχών και χρεογράφων

+

Λ. 65

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο εξόδων κεφαλαίων
Ολικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΣΟ∆Α

Πλέον
Λ. 81.01

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

+

Λ. 81.03

Έκτακτα κέρδη

+

Λ. 82.01

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων

+

Λ. 84

Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων
ΕΞΟ∆Α

Μείον
Λ. 81.00

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

+

Λ. 81.02

Εκτακτες ζηµιές

+

Λ. 82.00

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων

+

Λ. 83

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Σύνολο εκτάκτων αποτελεσµάτων
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα

Μείον

Λ. 85

Αποσβέσεις παγίων µη ενσωµατωµένες στο λειτ.κόστος
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4.2
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ
Οικονοµικό έτος
Για το οικονοµικό έτος ______ (διαχειριστική περίοδος από __/__/____ έως
___/__/_____) υποβλήθηκε η µε αριθµό ______/__/__/______ δήλωση φορολογίας
εισοδήµατος µε την οποία δηλώθηκαν:
Οικονοµικό έτος
Για το οικονοµικό έτος ______ (διαχειριστική περίοδος από __/__/____ έως
___/__/_____) υποβλήθηκε η µε αριθµό ______/__/__/______ δήλωση φορολογίας
εισοδήµατος µε την οποία δηλώθηκαν:
5. ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Από τις υποχρεωτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις που έγιναν µε βάση το άρθρο 28 §2 του
Ν. 3296/04 και τα άρθρα 2 και 3 της Α.Υ.Ο. 1021681/1120/ΔΕΑ/ΠΟΛ.1037/1.3.2005, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
5.1
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
5.1.1. Θεώρηση των τηρουµένων βιβλίων και στοιχείων
Έγινε θεώρηση των τηρουµένων βιβλίων και στοιχείων, όπως αυτά εµφανίζονται στη
συνηµµένη κατάσταση Νο……, τα οποία κατά την πρώτη ηµέρα του ελέγχου (δεν) βρέθηκαν
εµπρόθεσµα ενηµερωµένα.
5.1.2. Έλεγχος Ταµείου
Έγινε έλεγχος Ταµείου της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου, από τον οποίο:
- Δεν διαπιστώθηκαν διαφορές, όπως προκύπτει από το συνηµµένο στην παρούσα
έκθεση Πρωτόκολλο Καταµέτρησης Μετρητών.
- Διαπιστώθηκαν διαφορές, όπως προκύπτει από το συνηµµένο στην παρούσα έκθεση
φωτοαντίγραφο του Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης Μετρητών.
5.1.3. Έλεγχος Αξιογράφων
Έγινε έλεγχος Αξιογράφων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου, από τον οποίο:
-Δεν διαπιστώθηκαν διαφορές, όπως προκύπτει από το συνηµµένο στην παρούσα έκθεση
Πρωτόκολλο Καταγραφής Αξιογράφων.
- Διαπιστώθηκαν διαφορές όπως προκύπτει από το συνηµµένο στην παρούσα έκθεση
φωτοαντίγραφο του Πρωτοκόλλου Καταγραφής Αξιογράφων.
5.1.4. Ποσοτική καταµέτρηση
Έγινε ποσοτική καταµέτρηση και περαιτέρω αντιπαραβολή µε τα εµφανιζόµενα υπόλοιπα
του βιβλίου αποθήκης, στα παρακάτω βασικά είδη:
Είδος Α……………..
Είδος Β……………...
…………………………………………………………………………………….………………
- Όπως προκύπτει από τα συνηµµένα Πρωτόκολλα Καταµέτρησης των πιο πάνω ειδών δεν
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διαπιστώθηκαν διαφορές.
- Όπως προκύπτει από τα συνηµµένα φωτοαντίγραφα των Πρωτοκόλλων Καταµέτρησης
των πιο πάνω ειδών διαπιστώθηκαν οι παρακάτω διαφορές:
Είδος Α…………………………..
Είδος Β…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Για όλες τις ανωτέρω επαληθεύσεις (παραγρ. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 και 5.1.4) για τις οποίες
διαπιστώθηκαν παραβάσεις ή παραλείψεις του Κ.Β.Σ. συντάχθηκε ιδιαίτερη έκθεση
ελέγχου Κ.Β.Σ. και καταλογίστηκαν τα προβλεπόµενα πρόστιµα.
5.2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 2 ΑΥΟ ΠΟΛ.
1037/05)
5.2.1. Επαληθεύσεις βάσει Στοιχείων Επιτηδευµατία
5.2.1.1. Έλεγχος τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων που προβλέπονται από τον ΚΒΣ
Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, για την εξακρίβωση εφαρµογής των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 7 έως και 10 του ΠΔ 186/92 (ΚΒΣ),
διαπιστώθηκε ότι:
- Τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον ΚΒΣ, για το κεντρικό και
τα υποκαταστήµατα, όπως αναφέρονται στην επισυναπτόµενη στην παρούσα έκθεση
ελέγχου, κατάσταση Νο
Τα βιβλία αυτά τηρούνται µηχανογραφικά (χειρόγραφα).
- Δεν τηρήθηκαν τα παρακάτω προβλεπόµενα από τον Κ.Β.Σ. βιβλία και στοιχεία:
Αναλυτικότερα:……………………………………………………………………………….
5.2.1.2. Έλεγχος τήρησης βιβλίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ
Από τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι τα πιο πάνω βιβλία, συµπεριλαµβανοµένων και των
πρόσθετων, κατά τις ελεγχόµενες διαχειριστικές περιόδους:
- Τηρήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ.
- Δεν τηρήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ.
Αναλυτικότερα:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5.2.1.3.Έλεγχος νοµίµου σύστασης και µεταβολών της επιχείρησης
Ελέγχθηκε (επί εταιρειών και λοιπών νοµικών προσώπων), εάν η λόγω επιχείρηση
συστάθηκε νόµιµα και εάν οι τυχόν τροποποιήσεις καλύπτονται νοµότυπα ή, επί
κοινοπραξιών, εάν κατατέθηκε στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. έγγραφη συµφωνία σχετικά µε τη
σύσταση της κοινοπραξίας πριν από την έναρξη των εργασιών της και εάν τηρήθηκαν οι
λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.
Από τον έλεγχο αυτό, διαπιστώθηκαν τα εξής3:

- Για Α.Ε.

3

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες σχετικά µε τη νοµιµότητα της ελεγχόµενης επιχείρησης π.χ
λήξη της διάρκειας χωρίς σχετική ανανέωση, αναφέρονται αναλυτικά.
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Η ελεγχόµενη επιχείρηση συστάθηκε νόµιµα µε το αριθµ……………συµβόλαιο του(της)
Συµβολαιογράφου……………………………………………………………………………….., το οποίο καταχωρήθηκε
στο Μητρώο ΑΕ της Νοµαρχίας……….. και δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ……….. (τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ).
Στη συνέχεια επήλθαν οι παρακάτω τροποποιήσεις, οι οποίες έγιναν σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη από το Νόµο διαδικασία:………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
Στη συνέχεια επήλθαν οι παρακάτω τροποποιήσεις, οι οποίες δεν έγιναν σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη από το Νόµο διαδικασία:………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
- Για Ε.Π.Ε.
Η ελεγχόµενη επιχείρηση συστάθηκε νόµιµα µε το αριθµ……………συµβόλαιο του(της)
Συµβολαιογράφου……………………………………………………………………………….., το οποίο δηµοσιεύθηκε
στο Φ.Ε.Κ. ………..(τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ε.Π.Ε. της
Νοµαρχίας………..
Στη συνέχεια επήλθαν οι παρακάτω τροποποιήσεις, οι οποίες έγιναν σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη από το Νόµο διαδικασία:………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
Στη συνέχεια επήλθαν οι παρακάτω τροποποιήσεις, οι οποίες δεν έγιναν σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη από το Νόµο διαδικασία:………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
- Για Προσωπικές Εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.)
Η ελεγχόµενη επιχείρηση συστάθηκε νόµιµα µε το από ………… ιδιωτικό συµφωνητικό το
οποίο καταχωρήθηκε µε αριθµό……… στα βιβλία του Πρωτοδικείου …..…………όπου και
δηµοσιεύτηκε.
Στη συνέχεια επήλθαν οι παρακάτω τροποποιήσεις, οι οποίες έγιναν σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη από το Νόµο διαδικασία:………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
Στη συνέχεια επήλθαν οι παρακάτω τροποποιήσεις, οι οποίες δεν έγιναν σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη από το Νόµο διαδικασία:………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
- Για Λοιπές Εταιρίες και Λοιπά Νοµικά Πρόσωπα (Κοινωνίες, Αστικές εταιρίες,
Ν.Π. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λ.π.):
Η ελεγχόµενη επιχείρηση…………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
- Για Κοινοπραξίες επιτηδευµατιών
Κατατέθηκε στη Δ.Ο.Υ. ……………………… η από……….και µε αριθµ. Πρωτ. ………..έγγραφη
συµφωνία σχετικά µε τη σύσταση της Κοινοπραξίας πριν από την έναρξη των εργασιών της
και
- τηρήθηκαν οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου
2 του Κ.Β.Σ.
- δεν τηρήθηκαν οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του
άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.
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5.2.1.4. Επαλήθευση ύψους Ακαθαρίστων Εσόδων
5.2.1.4.1. Επαλήθευση ορθής καταχώρησης εσόδων
Έγινε επαλήθευση της ορθής καταχώρησης στα βιβλία, των λιανικών πωλήσεων από τα
αθροίσµατα «Ζ» των φορολογικών ταµειακών µηχανών, των αποδείξεων παροχής
υπηρεσιών, των χονδρικών πωλήσεων από τα οικεία τιµολόγια πώλησης και γενικά των
πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων εσόδων, ως εξής:
Για τη διαχειριστική περίοδο από….…..έως…….: .διάστηµα από ……….. έως………………
Για τη διαχειριστική περίοδο από….…..έως…….: .διάστηµα από ……….. έως………………
Για τη διαχειριστική περίοδο από….…..έως…….: .διάστηµα από ……….. έως………………
- Από τον παραπάνω έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις4.
- Επειδή από τον παραπάνω έλεγχο του ύψους των Ακαθαρίστων Εσόδων προέκυψαν
διαφορές στη /στις διαχειριστική /ές περίοδο /ους…………………………………………… η
συγκεκριµένη ελεγκτική επαλήθευση επεκτάθηκε:
Για τη διαχειριστική περίοδο από ……… έως ………
Σε όλους τους υπόλοιπους µήνες πέραν του αρχικά επιλεγέντα πιο πάνω µήνα και για το
χρονικό διάστηµα από…… έως …….. για κάθε µήνα
και διαπιστώθηκαν τα εξής:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…….
Για τη διαχειριστική περίοδο από ……… έως ………
Σε όλους τους υπόλοιπους µήνες πέραν του αρχικά επιλεγέντα πιο πάνω µήνα και για το
χρονικό διάστηµα από…… έως …….. για κάθε µήνα
και διαπιστώθηκαν τα εξής:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…….
5.2.1.4.2. Επαλήθευση έκδοσης στοιχείων εσόδων µε βάση τα δελτία αποστολής
Έγινε έλεγχος της έκδοσης αντίστοιχων τιµολογίων πώλησης ή αποδείξεων λιανικής
πώλησης και γενικώς φορολογικών στοιχείων αξίας για τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ως
και για τυχόν έσοδα που προκύπτουν από υπάρχοντα συµφωνητικά, για χρονικό διάστηµα:
Για τη διαχειριστική περίοδο από………έως………
Χρονικό διάστηµα ……ηµερών του µήνα …………από…… έως ……..
Χρονικό διάστηµα ……ηµερών του µήνα …………από…… έως ……..
Για τη διαχειριστική περίοδο από………έως………
Χρονικό διάστηµα ……ηµερών του µήνα …………από…… έως ……..
Χρονικό διάστηµα ……ηµερών του µήνα …………από…… έως ……..

4

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω διαχειριστικές περιόδους παραβάσεις ή
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Για τη διαχειριστική περίοδο από………έως………
Χρονικό διάστηµα ……ηµερών του µήνα …………από…… έως ……..
Χρονικό διάστηµα ……ηµερών του µήνα …………από…… έως ……..
- Από τον παραπάνω έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις3.
- Επειδή από τον παραπάνω έλεγχο του ύψους των Ακαθαρίστων Εσόδων προέκυψαν
διαφορές στη /στις διαχειριστική /ές περίοδο /ους…………………………………………… η
συγκεκριµένη ελεγκτική επαλήθευση επεκτάθηκε:
Για τη διαχειριστική περίοδο από………έως………
Σε όλους τους υπόλοιπους µήνες πέραν του αρχικά επιλεγέντα πιο πάνω µήνα και για το
χρονικό διάστηµα από…… έως …….. για κάθε µήνα
και διαπιστώθηκαν τα εξής:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Για τη διαχειριστική περίοδο από ……… έως ………
Σε όλους τους υπόλοιπους µήνες πέραν του αρχικά επιλεγέντα πιο πάνω µήνα και για το
χρονικό διάστηµα από…… έως …….. για κάθε µήνα
και διαπιστώθηκαν τα εξής:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
5.2.1.4.3. Επαλήθευση επιστροφών - εκπτώσεων
Έγινε έλεγχος ύπαρξης νόµιµων δικαιολογητικών των επιστροφών και εκπτώσεων, ως
εξής:
Για τη διαχειριστική περίοδο από ……… έως …….: .διάστηµα από ……….. έως ………………
Για τη διαχειριστική περίοδο από ……… έως …….: .διάστηµα από ……….. έως ………………
Για τη διαχειριστική περίοδο από ……… έως …….: .διάστηµα από ……….. έως ………………
- Από τον παραπάνω έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις5.
- Επειδή από τον παραπάνω έλεγχο του ύψους των Ακαθαρίστων Εσόδων προέκυψαν
διαφορές στη /στις διαχειριστική /ές περίοδο /ους…………………………………………… η
συγκεκριµένη ελεγκτική επαλήθευση επεκτάθηκε:
Για τη διαχειριστική περίοδο από………έως………
Σε όλους τους υπόλοιπους µήνες πέραν του αρχικά επιλεγέντα πιο πάνω µήνα και για το
χρονικό διάστηµα από…… έως …….. για κάθε µήνα
και διαπιστώθηκαν τα εξής:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…….
Για τη διαχειριστική περίοδο από………έως………
5

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω διαχειριστικές περιόδους παραβάσεις ή
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Σε όλους τους υπόλοιπους µήνες πέραν του αρχικά επιλεγέντα πιο πάνω µήνα και για το
χρονικό διάστηµα από…… έως …….. για κάθε µήνα
και διαπιστώθηκαν τα εξής:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…….

5.2.1.4.4.Επαλήθευση έκδοσης στοιχείων εσόδων από πρόσθετα βιβλία
Έγινε έλεγχος της έκδοσης αντίστοιχων στοιχείων εσόδων σε σχέση µε τις καταχωρήσεις
στα πρόσθετα βιβλία που τηρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ΚΒΣ ή µε Υπουργικές
Αποφάσεις, ως εξής:
Για τη διαχειριστική περίοδο από ….…..έως …….: .διάστηµα από ……….. έως ………………
Για τη διαχειριστική περίοδο από ….…..έως …….: .διάστηµα από ……….. έως ………………
Για τη διαχειριστική περίοδο από ….…..έως …….: .διάστηµα από ……….. έως ………………
- Από τον παραπάνω έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις6.
- Επειδή από τον παραπάνω έλεγχο του ύψους των Ακαθαρίστων Εσόδων προέκυψαν
διαφορές στη /στις διαχειριστική /ές περίοδο /ους…………………………………………… η
συγκεκριµένη ελεγκτική επαλήθευση επεκτάθηκε:
Για τη διαχειριστική περίοδο από ……… έως ………
Σε όλους τους υπόλοιπους µήνες πέραν του αρχικά επιλεγέντα πιο πάνω µήνα και για το
χρονικό διάστηµα από…… έως …….. για κάθε µήνα
και διαπιστώθηκαν τα εξής:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Για τη διαχειριστική περίοδο από ……… έως ………
Σε όλους τους υπόλοιπους µήνες πέραν του αρχικά επιλεγέντα πιο πάνω µήνα και για το
χρονικό διάστηµα από…… έως …….. για κάθε µήνα
και διαπιστώθηκαν τα εξής:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
5.2.1.4.5.Επαλήθευση αθροίσεων εσόδων
Επειδή τα βιβλία τηρούνται χειρόγραφα έγινε επαλήθευση των αθροίσεων εσόδων στα
βιβλία, ως εξής:
Για τη διαχειριστική περίοδο από …….. έως……..- για τον µήνα ……………………………..
Για τη διαχειριστική περίοδο από …….. έως……..- για τον µήνα ……………………………..
Για τη διαχειριστική περίοδο από …….. έως……..- για τον µήνα ……………………………..
- Από τον παραπάνω έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις5.
6
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- Επειδή από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψαν διαφορές στη διαχειριστική περίοδο
…………………………………………… η συγκεκριµένη ελεγκτική επαλήθευση επεκτάθηκε:
Για τη διαχειριστική περίοδο από ……… έως ………
Σε όλους τους υπόλοιπους µήνες της διαχειριστικής περιόδου πέραν του αρχικά
επιλεγέντα πιο πάνω µήνα και διαπιστώθηκαν τα εξής:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Για τη διαχειριστική περίοδο από ……… έως ………
Σε όλους τους υπόλοιπους µήνες της διαχειριστικής περιόδου πέραν του αρχικά
επιλεγέντα πιο πάνω µήνα και διαπιστώθηκαν τα εξής:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
5.2.1.5. Επαλήθευση ύψους Αγορών
5.2.1.5.1.Επαλήθευση της ορθής καταχώρησης αγορών στα βιβλία
Έγινε έλεγχος της ορθής καταχώρησης στα βιβλία, µε βάση τα τιµολόγια και τις
διασαφήσεις εισαγωγής, ως εξής:
Για τη διαχειριστική περίοδο από ……... .έως …….- µήνας ………………….
Για τη διαχειριστική περίοδο από …….... έως …….- µήνας ………………….
Για τη διαχειριστική περίοδο από …….... έως …….- µήνας ………………….
- Από τον παραπάνω έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις7.
- Επειδή από τον παραπάνω έλεγχο των Αγορών προέκυψαν διαφορές στη /στις
διαχειριστική /ές περίοδο /ους…………………………………………… η συγκεκριµένη ελεγκτική
επαλήθευση επεκτάθηκε:
Για τη διαχειριστική περίοδο από ……… έως ………
Χρονικό διάστηµα …… ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
Χρονικό διάστηµα …… ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
Χρονικό διάστηµα …… ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
Για τη διαχειριστική περίοδο από ……… έως ………
Χρονικό διάστηµα …… ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
Χρονικό διάστηµα …… ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
Χρονικό διάστηµα …… ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
και διαπιστώθηκαν τα εξής:
…………………………………………………………………………..
5.2.1.5.2. Έλεγχος δικαιολογητικών επιστροφών, εκπτώσεων κλπ
7
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Έγινε έλεγχος των νόµιµων δικαιολογητικών επιστροφών, εκπτώσεων και ειδικών εξόδων
αγορών, ως εξής:
Για τη διαχειριστική περίοδο από …..….. έως …….- µήνας ………………….
Για τη διαχειριστική περίοδο από …..….. έως …….- µήνας ………………….
Για τη διαχειριστική περίοδο από …..….. έως …….- µήνας ………………….
- Από τον παραπάνω έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις8.
- Επειδή από τον παραπάνω έλεγχο των νόµιµων δικαιολογητικών επιστροφών,
εκπτώσεων και ειδικών εξόδων αγορών, προέκυψαν διαφορές στη /στις διαχειριστική /ές
περίοδο /ους…………………………………………… η συγκεκριµένη ελεγκτική επαλήθευση
επεκτάθηκε:
Για τη διαχειριστική περίοδο από ……… έως ………
Χρονικό διάστηµα …… ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
Χρονικό διάστηµα …… ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
Χρονικό διάστηµα …… ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
Για τη διαχειριστική περίοδο από ……… έως ………
Χρονικό διάστηµα …… ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
Χρονικό διάστηµα …… ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
Χρονικό διάστηµα …… ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
και διαπιστώθηκαν τα εξής:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
5.2.1.5.3.Επαλήθευση των αγορών µε βάση τις ποσότητες
Έγινε έλεγχος των αγορών µε βάση τις ποσότητες που αναγράφονται στα οικεία δελτία
αποστολής ή και τυχόν φορτωτικές, ως εξής:
Για τη διαχειριστική περίοδο από …..….. έως …….- µήνας ………………….
Για τη διαχειριστική περίοδο από …..….. έως …….- µήνας ………………….
Για τη διαχειριστική περίοδο από …..….. έως …….- µήνας ………………….
- Από τον παραπάνω έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις7.
- Επειδή από τον παραπάνω έλεγχο των αγορών µε βάση τις ποσότητες που αναγράφονται
στα οικεία δελτία αποστολής ή και τυχόν φορτωτικές προέκυψαν διαφορές στη /στις
διαχειριστική /ές περίοδο /ους …………………………………………… η συγκεκριµένη ελεγκτική
επαλήθευση επεκτάθηκε:

Για τη διαχειριστική περίοδο από ……… έως ………
Χρονικό διάστηµα ……ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
Χρονικό διάστηµα ……ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
8
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Χρονικό διάστηµα ……ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
Για τη διαχειριστική περίοδο από ……… έως
Χρονικό διάστηµα ……ηµερών του µήνα …………
Χρονικό διάστηµα ……ηµερών του µήνα …………
Χρονικό διάστηµα ……ηµερών του µήνα …………

………
από …… έως ……..
από …… έως ……..
από …… έως ……..

και διαπιστώθηκαν τα εξής:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
5.2.1.5.4.Επαλήθευση των αθροίσεων αγορών
Επειδή τα βιβλία τηρούνται χειρόγραφα έγινε επαλήθευση των αθροίσεων αγορών στα
βιβλία, ως εξής:
Για τη διαχειριστική περίοδο από …….. έως …….... - για τους µήνες
……………………………..
Για τη διαχειριστική περίοδο από …….. έως …….... - για τους µήνες
……………………………..
Για τη διαχειριστική περίοδο από …….. έως …….... - για τους µήνες
……………………………..
- Από τον παραπάνω έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις9.
- Επειδή από τον παραπάνω έλεγχο των Αγορών προέκυψαν διαφορές στη /στις
διαχειριστική /ές περίοδο /ους…………………………………………… η συγκεκριµένη ελεγκτική
επαλήθευση επεκτάθηκε:
Για τη διαχειριστική περίοδο από ……… έως ………
Χρονικό διάστηµα …… ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
Χρονικό διάστηµα …… ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
Χρονικό διάστηµα …… ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
Για τη διαχειριστική περίοδο από ……… έως ………
Χρονικό διάστηµα …… ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
Χρονικό διάστηµα …… ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
Χρονικό διάστηµα …… ηµερών του µήνα ………… από …… έως ……..
και διαπιστώθηκαν τα εξής:
………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….…

9
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5.2.1.6. Έλεγχος παραγωγικών επενδύσεων και αφορολόγητων κρατήσεων αναπτυξιακών
νόµων.
- Η επιχείρηση κατά τις ελεγχόµενες διαχειριστικές περιόδους δεν έκανε χρήση
διατάξεων αναπτυξιακών νόµων.
- Η επιχείρηση ανά ελεγχόµενη διαχειριστική περίοδο, προέβη στο σχηµατισµό
αφορολόγητου αποθεµατικού ή διενέργεια αφορολόγητων εκπτώσεων, ως εξής:
Διαχειριστική περίοδος από ……. έως ………. Ποσό ……………… Νόµος …………
Διαχειριστική περίοδος από ……. έως ………. Ποσό ……………… Νόµος …………
Ο σχηµατισµός των αφορολόγητων αποθεµατικών, καθώς και οι παραγωγικές
επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν, έγιναν σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
- Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν οι εξής παρατυπίες ή παραλείψεις10:
5.2.1.7.Έλεγχος υπερτιµολογήσεων – υποτιµολογήσεων (άρθρο 39 του ν.2238/1994)
- Από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις υπερτιµολογήσεων ή υποτιµολογήσεων.
- Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν, ανά διαχειριστική περίοδο, περιπτώσεις
υπερτιµολογήσεων ή υποτιµολογήσεων, ως εξής:
Διαχειριστική περίοδο από …….. έως ………..
Πλήρης αιτιολόγηση: ……………………………………………………………….
Διαχειριστική περίοδο από …….. έως ………..
Πλήρης αιτιολόγηση: ……………………………………………………………….
Διαχειριστική περίοδο από …….. έως ………..
Πλήρης αιτιολόγηση: ……………………………………………………………….
5.2.1.8. Έλεγχος αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων
- Η επιχείρηση δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα.
- Η επιχείρηση για τα ιδιόκτητα ακίνητα, υπέβαλε δήλωση αναπροσαρµογής αξίας
ακινήτων, από τον έλεγχο της οποίας δεν προέκυψαν διαφορές.
- Η επιχείρηση για τα ιδιόκτητα ακίνητα, υπέβαλε δήλωση αναπροσαρµογής αξίας
ακινήτων, από τον έλεγχο της οποίας προέκυψαν διαφορές και συντάχθηκε ιδιαίτερη
έκθεση ελέγχου.
- Η επιχείρηση για τα ιδιόκτητα ακίνητα, δεν υπέβαλε δήλωση αναπροσαρµογής αξίας
ακινήτων και συντάχθηκε ιδιαίτερη έκθεση ελέγχου.
5.2.2. Επαληθεύσεις βάσει Υπηρεσιακών Στοιχείων
5.2.2.1. Υφιστάµενες παραβάσεις του Κ.Β.Σ. – Δελτία Πληροφοριών
- Δεν υφίστανται παραβάσεις Κ.Β.Σ., Δελτία Πληροφοριών ή άλλα έγγραφα που αφορούν
την ελεγχόµενη επιχείρηση, όπως προκύπτει11:
Από το αρχείο της Υπηρεσίας µας ή/και
από το µε αριθµό …… έγγραφο της Δ.Ο.Υ. …….. ή/και
10

Αναγράφονται οι παρατυπίες ή παραλείψεις αναλυτικά ανά διαχειριστική περίοδο, καθώς και οι συνέπειες
που επιφέρουν.
11
Αναγράφονται αναλυτικά όλα τα σχετικά δεδοµένα.
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από το µε αριθµό …… έγγραφο της ΥΠ.Ε.Ε .……………….
- Υφίστανται παραβάσεις Κ.Β.Σ., Δελτία Πληροφοριών ή άλλα έγγραφα που αφορούν την
ελεγχόµενη επιχείρηση, όπως προκύπτει:
Από το αρχείο της Υπηρεσίας µας ή/και
από το µε αριθµό …… έγγραφο της Δ.Ο.Υ. …….. ή/και
από το µε αριθµό …… έγγραφο της ΥΠ.Ε.Ε .……………….
Ειδικότερα:
5.2.2.2.Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία
- Δεν υφίστανται στοιχεία ελεγκτικών επαληθεύσεων, διασταυρώσεων, δελτίων
πληροφοριών ή καταστάσεων της Γ.Γ.Π.Σ. ή λοιπά στοιχεία από Οργανισµούς, Τράπεζες,
Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λοιπές υπηρεσίες ή αρχές.
- Υφίστανται τα εξής λοιπά πληροφοριακά στοιχεία από τις παρακάτω πηγές:
5.2.3.Έλεγχος Έκδοσης Πλαστών ή Εικονικών και Λήψης Εικονικών Φορολογικών
Στοιχείων
5.2.3.1.Αξιοποίηση υφιστάµενων πληροφοριών
5.2.3.1.1.Αξιοποίηση Δελτίων Πληροφοριών
- Δεν υφίστανται δελτία πληροφοριών, για έκδοση από την ελεγχόµενη επιχείρηση
πλαστών ή/και εικονικών ή/και για λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων.
- Από τον έλεγχο υφισταµένων δελτίων πληροφοριών δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις
έκδοσης πλαστών ή/και εικονικών στοιχείων ή/και νόθευσης στοιχείων ή/και λήψης
εικονικών φορολογικών στοιχείων.
- Από τον έλεγχο υφισταµένων δελτίων πληροφοριών διαπιστώθηκαν περιπτώσεις
έκδοσης πλαστών ή/και εικονικών στοιχείων ή/και νόθευσης στοιχείων ή/και λήψης
εικονικών φορολογικών στοιχείων, ως εξής:.
Από το Δελτίο πληροφοριών µε αριθ. Πρωτ. ______/__/__/____ της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας …………………………….. προκύπτει ότι:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Από την επεξεργασία του πιο πάνω δελτίου πληροφοριών προέκυψε ότι:
…………………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….…………
…………..
Από το Δελτίο πληροφοριών µε αριθ. Πρωτ. ______/__/__/____ της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας …………………………….. προκύπτει ότι:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Από την επεξεργασία του πιο πάνω δελτίου πληροφοριών προέκυψε ότι:
…………………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….…………
…………..
5.2.3.1.2. Αξιοποίηση δεδοµένων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
- Δεν διαπιστώθηκε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
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- Από τον έλεγχο και τη διασταύρωση δεδοµένων των υποβληθεισών συγκεντρωτικών
καταστάσεων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις έκδοσης
πλαστών ή/και εικονικών ή/και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων.
- Από τον έλεγχο και τη διασταύρωση δεδοµένων των υποβληθεισών συγκεντρωτικών
καταστάσεων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. διαπιστώθηκαν περιπτώσεις έκδοσης πλαστών
ή/και εικονικών ή/και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, ως εξής:
Αναλυτικότερα………………………………………………………………………………………………..
5.2.3.1.3.Αξιοποίηση Φορολογικών Στοιχείων ιδιαίτερα µεγάλης αξίας.
- Από τον έλεγχο των φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερα αυτών µε µεγάλη αξία, για
τυχόν πλαστότητα, εικονικότητα ή νόθευσή τους, δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις
έκδοσης πλαστών ή/και εικονικών στοιχείων ή/και νόθευσης στοιχείων ή/και λήψης
εικονικών φορολογικών στοιχείων.
- Από τον έλεγχο των φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερα αυτών µε µεγάλη αξία, για τυχόν
πλαστότητα, εικονικότητα ή νόθευσή τους, διαπιστώθηκαν οι παρακάτω περιπτώσεις
έκδοσης πλαστών ή/και εικονικών στοιχείων ή/και νόθευσης στοιχείων ή/και λήψης
εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Αναλυτικότερα:………………………………………………………………………………………………

5.2.3.2.Διασταυρώσεις – Δειγµατοληπτικοί έλεγχοι.
5.2.3.2.1.Έλεγχος του τρόπου διακίνησης των αγαθών
Έγινε έλεγχος του τρόπου διακίνησης των αγαθών από τον οποίο διαπιστώθηκαν τα εξής:
Αναλυτικά:
.
.
5.2.3.2.2.Έλεγχος έκδοσης στοιχείων διακίνησης και µεταφοράς αγαθών.
- Από τον έλεγχο έκδοσης των προβλεπόµενων στοιχείων διακίνησης και µεταφοράς
(δελτία αποστολής, φορτωτικές), διαπιστώθηκε ότι εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κ.Β.Σ.
- Έγινε έλεγχος έκδοσης των προβλεπόµενων στοιχείων διακίνησης και µεταφοράς (δελτία
αποστολής, φορτωτικές) από τον οποίο διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παρατυπίες και
παραλείψεις:
.
.
Ειδικότερα:
Σχετικά µε το µε αριθµό _____/__/__/____ τιµολόγιο εκδόσεως _____________
διαπιστώθηκε ότι:
Σχετικά µε το µε αριθµό _____/__/__/____ τιµολόγιο εκδόσεως _____________
διαπιστώθηκε ότι:
.
.
5.2.3.2.3. Διασταυρωτικές επαληθεύσεις
- Έγιναν διασταυρωτικές επαληθεύσεις των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων µε τα
αντίστοιχα στελέχη δειγµατοληπτικά στα παρακάτω στοιχεία:
……. Νο ___/__/__/____ της (επωνυµία εταιρείας)
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……. Νο ___/__/__/____ της (επωνυµία εταιρείας)
……. Νο ___/__/__/____ της (επωνυµία εταιρείας)
Από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν διαφορές.
- Έγιναν διασταυρωτικές επαληθεύσεις των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων µε τα
αντίστοιχα στελέχη δειγµατοληπτικά στα παρακάτω στοιχεία:
……. Νο ___/__/__/____ της (επωνυµία εταιρείας)
……. Νο ___/__/__/____ της (επωνυµία εταιρείας)
……. Νο ___/__/__/____ της (επωνυµία εταιρείας)
Από τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων διαπιστώθηκαν τα εξής:
Αναλυτικότερα:
Διαπιστώθηκε ότι στο πρωτότυπο του στοιχείου (είδος)…………. µε αριθµό
_____/__/__/___ 12
.
5.2.3.2.4.Έλεγχος δυνατότητας παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης αγαθών, καθώς
και ύπαρξης εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού.
Από τον έλεγχο της δυνατότητας παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης αγαθών, που
περιγράφονται στα µεγάλης αξίας φορολογικά στοιχεία, καθώς και από τον έλεγχο της
ύπαρξης ανάλογων επαγγελµατικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων ή εξοπλισµού,
διαπιστώθηκαν τα εξής:.
Αναλυτικά:
.
.
.
5.2.3.3. Αξιοποίηση στοιχείων ενδοκοινοτικών συναλλαγών
5.2.3.3.1. Έλεγχος ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
- Από την αξιοποίηση στοιχείων που ζητήθηκαν από το V.I.E.S σχετικά µε την εγκυρότητα
των ΑΦΜ/ΦΠΑ των κοινοτικών εµπόρων και τις αξίες των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
δεν διαπιστώθηκαν διαφορές.
- Από την αξιοποίηση στοιχείων που ζητήθηκαν από το V.I.E.S σχετικά µε την εγκυρότητα
των ΑΦΜ/ΦΠΑ των κοινοτικών εµπόρων και τις αξίες των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
διαπιστώθηκαν τα εξής:
• Ενδοκοινοτική απόκτηση µηνός ………… διαχειριστικής περιόδου από…………έως………………..
Στα βιβλία της ελεγχόµενης είναι καταχωρηµένη ενδοκοινοτική απόκτηση δρχ ή Ευρώ
…………. από τον οίκο ……………………., ενώ από τις καταστάσεις του VIES προκύπτει ότι
…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
• Ενδοκοινοτική απόκτηση µηνός ………… διαχειριστικής περιόδου από…………έως………………..
Στα βιβλία της ελεγχόµενης είναι καταχωρηµένη ενδοκοινοτική απόκτηση δρχ ή Ευρώ
…………. από τον οίκο ……………………., ενώ από τις καταστάσεις του VIES προκύπτει ότι
…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
12

ακολουθεί καταγραφή των διαπιστώσεων και οι διαφορές µε το στέλεχος. Ακολούθως αναπτύσσεται και
κάθε σχετική διαπίστωση για το συγκεκριµένο στοιχείο ή τα αγαθά που ανα-φέρονται σε αυτό.
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.
.
5.2.3.3.2. Έλεγχος ενδοκοινοτικών παραδόσεων
- Από την αξιοποίηση στοιχείων που ζητήθηκαν από το V.I.E.S σχετικά µε την εγκυρότητα
των ΑΦΜ/ΦΠΑ των κοινοτικών εµπόρων και τις αξίες των ενδοκοινοτικών παραδόσεων
δεν διαπιστώθηκαν διαφορές.
- Από την αξιοποίηση στοιχείων που ζητήθηκαν από το V.I.E.S σχετικά µε την εγκυρότητα
των ΑΦΜ/ΦΠΑ των κοινοτικών εµπόρων και τις αξίες των ενδοκοινοτικών παραδόσεων
διαπιστώθηκαν τα εξής13:
• Ενδοκοινοτική παράδοση µηνός ………… διαχειριστικής περιόδου από…………έως………………..
Στα βιβλία της ελεγχόµενης είναι καταχωρηµένη ενδοκοινοτική παράδοση δρχ ή Ευρώ
…………. από τον οίκο ……………………., ενώ από τις καταστάσεις του VIES προκύπτει ότι
…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
• Ενδοκοινοτική παράδοση µηνός ………… διαχειριστικής περιόδου από…………έως………………..
Στα βιβλία της ελεγχόµενης είναι καταχωρηµένη ενδοκοινοτική παράδοση δρχ ή Ευρώ
…………. από τον οίκο ……………………., ενώ από τις καταστάσεις του VIES προκύπτει ότι
…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..

5.3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 3 ΑΥΟ ΠΟΛ. 1037/05)
5.3.1.Έλεγχος Ταµείου και Αξιόγραφων των Εκκρεµών Διαχ/κών Περιόδων
5.3.1.1. Έλεγχος Ταµείου
Έγινε έλεγχος Ταµείου για διαπίστωση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων ή διαφορών για κάθε
ελεγχόµενη εκκρεµή διαχειριστική περίοδο και για χρονικό διάστηµα κάθε διαχειριστικής
περιόδου, ως εξής:
Διαχ/κή Περίοδος από ……. έως ……. - χρονικό διάστηµα από ………. έως………
- Από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν πιστωτικά υπόλοιπα ή διαφορές.
- Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
Αναλυτικά:……………………………………………………………………………………….
Διαχ/κή Περίοδος από ……. έως ……. - χρονικό διάστηµα από ………. έως………
- Από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν πιστωτικά υπόλοιπα ή διαφορές.
- Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
Αναλυτικά:……………………………………………………………………………………….
Διαχ/κή Περίοδος από ……. έως ……. - χρονικό διάστηµα από ………. έως………
- Από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν πιστωτικά υπόλοιπα ή διαφορές.
- Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
Αναλυτικά:……………………………………………………………………………………….
13

Γίνεται ανάλυση των διαπιστώσεων. Συνιστάται κατά τον έλεγχο των ενδοκοινοτικών παρα-δόσεων να
λαµβάνονται υπόψη οι οδηγίες που προβλέπονται από τις ΠΟΛ. 1106/1999 και 1201/1999.
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5.3.1.2.Έλεγχος Αξιογράφων
Έγινε έλεγχος Αξιογράφων για διαπίστωση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων ή διαφορών για
κάθε ελεγχόµενη εκκρεµή διαχειριστική περίοδο και για χρονικό διάστηµα κάθε
διαχειριστικής περιόδου, ως εξής:
Διαχ/κή Περίοδος από ……. έως ……. - χρονικό διάστηµα από ………. έως………
- Από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν πιστωτικά υπόλοιπα ή διαφορές.
- Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
Αναλυτικά:……………………………………………………………………………………….
Διαχ/κή Περίοδος από ……. έως ……. - χρονικό διάστηµα από ………. έως………
- Από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν πιστωτικά υπόλοιπα ή διαφορές.
- Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
Αναλυτικά:……………………………………………………………………………………….
Διαχ/κή Περίοδος από ……. έως ……. - χρονικό διάστηµα από ………. έως………
- Από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν πιστωτικά υπόλοιπα ή διαφορές.
- Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
Αναλυτικά:……………………………………………………………………………………….
5.3.2.Επαλήθευση Ποσοτικών Υπόλοιπων των Μερίδων του Βιβλίου Αποθήκης
- Έγινε επαλήθευση αν τα λογιστικά ποσοτικά υπόλοιπα των µερίδων του βιβλίου
Αποθήκης, των πιο κάτω ειδών, συµφωνούν µε τις ποσότητες που απογράφηκαν στο τέλος
κάθε εκκρεµούς διαχειριστικής περιόδου.
Διαχειριστική Περίοδος ……………
Επιλεγέντα είδη:
Είδος Α __________ Υπόλοιπο Βιβλίο αποθήκης __ ποσότητα απογραφής ___
Είδος Β __________ Υπόλοιπο Βιβλίο αποθήκης __ ποσότητα απογραφής ___
Είδος Γ __________ Υπόλοιπο Βιβλίο αποθήκης __ ποσότητα απογραφής ___
Διαχειριστική Περίοδος ……………
Επιλεγέντα είδη:
Είδος Α __________ Υπόλοιπο Βιβλίο αποθήκης __ ποσότητα απογραφής ___
Είδος Β __________ Υπόλοιπο Βιβλίο αποθήκης __ ποσότητα απογραφής ___
Είδος Γ __________ Υπόλοιπο Βιβλίο αποθήκης __ ποσότητα απογραφής ___
.
.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα υπόλοιπα των µερίδων αποθήκης των πιο πάνω ειδών
συµφωνούν µε τις ποσότητες που καταχωρήθηκαν στο βιβλίο απογραφών.
- Έγινε επαλήθευση αν τα λογιστικά ποσοτικά υπόλοιπα των µερίδων του βιβλίου
Αποθήκης, των πιο κάτω ειδών, συµφωνούν µε τις ποσότητες που απογράφηκαν στο τέλος
κάθε εκκρεµούς διαχειριστικής περιόδου
Επιλεγέντα είδη:
Είδος Α __________ Υπόλοιπο Βιβλίο αποθήκης __ ποσότητα απογραφής ___
Είδος Β __________ Υπόλοιπο Βιβλίο αποθήκης __ ποσότητα απογραφής ___
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Είδος Γ __________ Υπόλοιπο Βιβλίο αποθήκης __ ποσότητα απογραφής ___
Διαχειριστική Περίοδος ……………
Επιλεγέντα είδη:
Είδος Α __________ Υπόλοιπο Βιβλίο αποθήκης __ ποσότητα απογραφής ___
Είδος Β __________ Υπόλοιπο Βιβλίο αποθήκης __ ποσότητα απογραφής ___
Είδος Γ __________ Υπόλοιπο Βιβλίο αποθήκης __ ποσότητα απογραφής ___
.
.
Από το δεδοµένα που παρατέθηκαν ανωτέρω προκύπτει ότι υφίστανται διαφορές στα
είδη:
…………………………………………………………………………………………………………….. .
5.3.3.Έλεγχος Κλειστής Αποθήκης
- Λόγω του αντικείµενου των εργασιών της επιχείρησης δεν είναι εφικτός ο έλεγχος
κλειστής αποθήκης.
- Με βάση την τιµή µονάδας, την ποσότητα και τη συνολική αξία, επιλέγηκαν τα παρακάτω
είδη στα οποία πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κλειστής αποθήκης, ως εξής:
.
Διαχειριστική Περίοδος από ……….. έως …………………
Επιλεγέντα είδη
Είδος ___________ ποσότητα απογραφής_____________
Είδος ___________ ποσότητα απογραφής_____________
……….
……….
Όπως προκύπτει από τις συνηµµένες καταστάσεις Νο….. και Νο…….ελέγχου κλειστής
αποθήκης για το είδος……, …….και για το είδος……….. δεν προέκυψαν διαφορές.
- Με βάση την τιµή µονάδας την ποσότητα και τη συνολική αξία, επιλέχθηκαν τα
παρακάτω είδη στα οποία πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κλειστής αποθήκης:
Διαχειριστική περίοδος από ……. έως ……..
Επιλεγέντα είδη
Είδος ___________ ποσότητα απογραφής_____________
Είδος ___________ ποσότητα απογραφής_____________
……..
……..
Διαχειριστική περίοδος από ……. έως ……..
Επιλεγέντα είδη
Είδος ___________ ποσότητα απογραφής_____________
Είδος ___________ ποσότητα απογραφής_____________
………
………
Όπως προκύπτει από τις συνηµµένες καταστάσεις Νο……..και Νο……. Ελέγχου κλειστής
αποθήκης για το είδος …….., ……….και για το είδος …………προέκυψαν οι πιο κάτω διαφορές:
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Διαχειριστική περίοδος από ……. έως ……..
Είδος…………………
Από τις συναλλαγές που πραγµατοποίησε η επιχείρηση για τη παραπάνω διαχειριστική
περίοδο προκύπτει ότι η απογραφή θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον …………..(τεµ. ή κιλά ή
κ.λ.π.). Αντί της πιο πάνω ποσότητας η επιχείρηση απέγραψε …………..(τεµ. ή κιλά ή κ.λ.π.).
Η διαφορά αυτή σηµαίνει ότι για την πιο πάνω περίοδο που ελέγχθηκε η επιχείρηση
πραγµατοποίησε αγορές / πωλήσεις (εξαρτάται από την περίοδο που ελέγχεται)
τουλάχιστον ……… Δρχ ή ευρώ χωρίς τιµολόγιο.
Διαχειριστική περίοδος από……..έως……..
Είδος…………………
Από τις συναλλαγές που πραγµατοποίησε η επιχείρηση για τη παραπάνω διαχειριστική
περίοδο προκύπτει ότι η απογραφή θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον …………..(τεµ. ή κιλά ή
κ.λ.π.). Αντί της πιο πάνω ποσότητας η επιχείρηση απέγραψε …………..(τεµ. ή κιλά ή κ.λ.π.)
.Η διαφορά αυτή σηµαίνει ότι για την πιο πάνω περίοδο που ελέγχθηκε η επιχείρηση
πραγµατοποίησε αγορές / πωλήσεις (εξαρτάται από την περίοδο που ελέγχεται),
τουλάχιστον ……… Δρχ ή ευρώ χωρίς τιµολόγιο.
.
.
.
5.3.4.Έλεγχος Ορθής Αποτίµησης Απογραφέντων Αποθεµάτων
- Με βάση την τιµή µονάδας την ποσότητα και τη συνολική αξία επιλέχθηκαν τα παρακάτω
είδη. ανά διαχειριστική περίοδο και ανά αποθηκευτικό χώρο
Διαχειριστική περίοδος: από ……….. έως …………………
Αποθηκευτικός χώρος …………………………….
Είδος ___________ τιµή µονάδος_____________
Είδος ___________ τιµή µονάδος _____________
Διαχειριστική περίοδος: από ……….. έως …………………
Αποθηκευτικός χώρος …………………………….
Είδος ___________ τιµή µονάδος_____________
Είδος ___________ τιµή µονάδος _____________
.
.
Από τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι όλα τα ανωτέρω είδη αποτιµήθηκαν ορθά.
- Με βάση την τιµή µονάδας την ποσότητα και τη συνολική αξία επιλέχθηκαν τα παρακάτω
είδη. ανά διαχειριστική περίοδο και ανά αποθηκευτικό χώρο, επειδή η επιχείρηση τηρεί
βιβλίο Αποθήκης.
Διαχειριστική περίοδος: από ……….. έως …………………
Αποθηκευτικός χώρος …………………………….
Είδος ___________ τιµή µονάδος_____________
Είδος ___________ τιµή µονάδος _____________
Διαχειριστική περίοδος: από ……….. έως …………………
Αποθηκευτικός χώρος …………………………….
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Είδος ___________ τιµή µονάδος_____________
Είδος ___________ τιµή µονάδος _____________
Από τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι:
Κατά τη διαχειριστική περίοδο από __/__/____ έως __/__/____ και για τον
αποθηκευτικό χώρο………………………….το είδος …………… δεν αποτιµήθηκε ορθά. Η διαφορά
αποτίµησης ανέρχεται σε Δρχ ………………………
Κατά τη διαχειριστική περίοδο από __/__/____ έως __/__/____ και για τον
αποθηκευτικό χώρο………………………….το είδος …………… δεν αποτιµήθηκε ορθά. Η διαφορά
αποτίµησης ανέρχεται σε Δρχ ………………………
- Με βάση την τιµή µονάδας την ποσότητα και τη συνολική αξία επιλέχθηκε/αν το
παρακάτω είδος/η ανά διαχειριστική περίοδο και ανά αποθηκευτικό χώρο, επειδή η
επιχείρηση δεν τηρεί βιβλίο Αποθήκης.
Διαχειριστική περίοδος: από ……….. έως …………………
Αποθηκευτικός χώρος …………………………….
Είδος ___________ τιµή µονάδος_____________
.
Διαχειριστική περίοδος: από ……….. έως …………………
Αποθηκευτικός χώρος …………………………….
Είδος ___________ τιµή µονάδος_____________
.
.
Από τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι:
Κατά τη διαχειριστική περίοδο από __/__/____ έως __/__/____ και για τον
αποθηκευτικό χώρο………………………….το είδος …………… δεν αποτιµήθηκε ορθά. Η διαφορά
αποτίµησης ανέρχεται σε Δρχ ………………………
Κατά τη διαχειριστική περίοδο από __/__/____ έως __/__/____ και για τον
αποθηκευτικό χώρο………………………….το είδος …………… δεν αποτιµήθηκε ορθά. Η διαφορά
αποτίµησης ανέρχεται σε Δρχ ………………………
5.3.5.Έλεγχος Βιβλίου Παραγωγής – Κοστολογίου
- Έγινε έλεγχος για να διαπιστωθεί αν υφίστανται αδικαιολόγητες αποκλίσεις µεταξύ
τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής, καθώς και αν υπάρχει αδικαιολόγητα µεγάλη
φύρα στα παρακάτω είδη:
Είδος ……………….
Είδος ……………….
Από τον έλεγχο αυτό δεν διαπιστώθηκαν αδικαιολόγητες αποκλίσεις µεταξύ τεχνικών
προδιαγραφών και παραγωγής, ή αδικαιολόγητα µεγάλη φύρα.
- Έγινε έλεγχος για να διαπιστωθεί αν υφίστανται αδικαιολόγητες αποκλίσεις µεταξύ
τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής, καθώς και αν υπάρχει αδικαιολόγητα µεγάλη φύρα
στα παρακάτω είδη:
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Είδος Α:
Είδος Β:
Από τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκαν αδικαιολόγητες αποκλίσεις µεταξύ τεχνικών
προδιαγραφών και παραγωγής, ή αδικαιολόγητα µεγάλη φύρα ως εξής:
5.3.6. Έλεγχος Ορθής Μεταφοράς Αποτελεσµατικών Λογαριασµών
Έγινε επαλήθευση στους λογαριασµούς "Γενικής Εκµετάλλευσης" και "Αποτελεσµάτων
Χρήσης" της ορθής καταχώρησης των υπολοίπων των αποτελεσµατικών λογαριασµών από
το Γενικό Καθολικό και τα Αναλυτικά Καθολικά, καθώς και διαπίστωση τυχόν
καταχώρησης σ' αυτούς ποσών από µη αποτελεσµατικούς λογαριασµούς ή προβλέψεων µη
εκπεστέων ή αντιλογισµών.
- Από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν διαφορές.
- Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν οι παρακάτω διαφορές:
5.3.7. Αξιοποίηση Πιστοποιητικών Ορκωτών Λογιστών
- Η ελεγχόµενη επιχείρηση δεν εµπίπτει στις σχετικές διατάξεις και δεν ελέγχεται από
Ορκωτούς Ελεγκτές ή από αναγνωρισµένη Ελεγκτική Εταιρία .
- Η ελεγχόµενη επιχείρηση εµπίπτει στις σχετικές διατάξεις και ελέγχεται από Ορκωτούς
Ελεγκτές ή από την αναγνωρισµένη Ελεγκτική Εταιρία………….. Από το σχετικό
πιστοποιητικό ελέγχου προκύπτει ότι:
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…….……
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…….……
5.3.8.Έλεγχος για τον Προσδιορισµό Καθαρών Κερδών Τεχνικών Επιχειρήσεων
- Έγινε έλεγχος για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών της ελεγχόµενης επιχείρησης
και διαπιστώθηκε ότι τα καθαρά κέρδη έχουν προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις .
Επειδή η εταιρεία έχει αντικείµενο εργασιών την κατασκευή ιδιωτικών και δηµόσιων
τεχνικών έργων τα κέρδη της για τις διαχειριστικές περιόδους ……....,
………,…….και………προσδιορίζονται ανά διαχειριστική περίοδο σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στις περιπτώσεις που απαιτείται τεκµαρτός
προσδιορισµός των κερδών, εφαρµόσθηκαν ορθά οι πιο πάνω διατάξεις.
- Έγινε έλεγχος για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών της ελεγχόµενης επιχείρησης
και διαπιστώθηκε ότι τα καθαρά κέρδη δεν έχουν προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις
Επειδή η εταιρεία έχει αντικείµενο εργασιών την κατασκευή ιδιωτικών και δηµόσιων
τεχνικών έργων τα κέρδη της για τις διαχειριστικές περιόδους ……....,
………,…….και………προσδιορίζονται ανά διαχειριστική περίοδο σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στις περιπτώσεις που απαιτείται τεκµαρτός
προσδιορισµός των κερδών δεν εφαρµόσθηκαν ορθά οι πιο πάνω διατάξεις.
Αναλυτικά:
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5.3.9.Ελεύθεροι Επαγγελµατίες
5.3.9.1.Έλεγχος αθροίσεων εσόδων – αµοιβών και δαπανών
- Έγινε έλεγχος των αθροίσεων εσόδων – αµοιβών και δαπανών για όλο το διάστηµα
κάθε ελεγχόµενης διαχειριστικής περιόδου και δεν διαπιστώθηκαν διαφορές.
- Έγινε έλεγχος των αθροίσεων εσόδων – αµοιβών και δαπανών για όλο το διάστηµα
κάθε ελεγχόµενης διαχειριστικής περιόδου και διαπιστώθηκαν ανά διαχειριστική
περίοδο τα εξής:
Διαχειριστική περίοδος ……….
Πλήρης αιτιολόγηση:……………………………………………………………….
Διαχειριστική περίοδος ……….
Πλήρης αιτιολόγηση:……………………………………………………………….
Διαχειριστική περίοδος ……….
Πλήρης αιτιολόγηση:……………………………………………………………….
5.3.9.2. Έλεγχος δαπανών
- Έγινε έλεγχος των δαπανών για όλες γενικά τις δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού, από τον
οποίο διαπιστώθηκε ότι όλες οι δαπάνες στηρίζονται σε προβλεπόµενα από τις οικείες
διατάξεις δικαιολογητικά, εκπέσθηκαν σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις εκτός από εκείνες
που αναφέρονται ανά λογαριασµό στο Συγκεντρωτικό Πίνακα Λογιστικών Διαφορών που
αναφέρεται στην επόµενη παράγραφο 5.3.10 .
5.3.10.Έλεγχος Δαπανών
Έγινε έλεγχος κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τις 300.000 δραχµές ή τα 881 ευρώ (για
τις λοιπές επιχειρήσεις και προκειµένου για ελεύθερους επαγγελµατίες ανεξαρτήτως
ποσού).
Επίσης ελέγχθηκαν ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας,
καθώς και οι δαπάνες που αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση
β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.
Τέλος ελέγχθηκαν ανεξαρτήτως ποσού τα έξοδα και οι δαπάνες των λογαριασµών 60
«αµοιβές και έξοδα προσωπικού», 63 «φόροι-τέλη» και 68 «προβλέψεις εκµεταλλεύσεως»
του Ε.Γ.Λ.Σ. και οι αποσβέσεις παγίων και επισφαλών απαιτήσεων.
Όλες οι πιο πάνω δαπάνες στηρίζονται σε νοµότυπα δικαιολογητικά και εκπέσθηκαν
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, εκτός από εκείνες που αναφέρονται ανά ελεγχόµενη
διαχειριστική περίοδο και ανά λογαριασµό στον παρακάτω Συγκεντρωτικό Πίνακα
Λογιστικών Διαφορών
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ( Λ. 60 )
Αµοιβές και έξοδα τρίτων ( Λ. 61 )
Παροχές τρίτων ( Λ. 62 )
Φόροι - τέλη ( Λ. 63 )
Διάφορα έξοδα ( Λ. 64 )
Τόκοι και συναφή έξοδα ( Λ. 65 )
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ( Λ. 66 )
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Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως ( Λ. 68 )
Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα ( Λ. 81 )
Λοιπές λογιστικές διαφορές
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Επισυνάπτεται η κατάσταση Λογιστικών Διαφορών Νο………, στην οποία αναλυτικά
αναφέρονται οι πιο πάνω διαπιστωθείσες Λογιστικές Διαφορές, καθώς και οι λόγοι για
τους οποίους δεν αναγνωρίζεται η έκπτωση αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.

5.4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Για την ελεγχόµενη επιχείρηση µε βάση τα άρθρο 4 της Α.Υ.Ο. 1021681/1120/ΔΕΑ/ΠΟΛ.1037/1.3.2005, πέραν των πιο πάνω υποχρεωτικών ελεγκτικών
επαληθεύσεων:
- δεν έγιναν πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις.
- έγιναν οι παρακάτω πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις14
6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

6.1.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

[Αναγράφεται το πραγµατικό αντικείµενο εργασιών µε το οποίο ασχολήθηκε η επιχείρηση

τις ελεγχόµενες διαχειριστικές περιόδους. Οι κλάδοι στους οποίους δαστηριοποιήθηκε
(εµπορικός, βιοµηχανικός, τεχνικός ή παροχής υπηρεσιών) και ότιδήποτε άλλο
χαρακτηρίζει τη δραστηριότητα της επιχείρησης]
6.2.
ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
[Αναγράφεται ο τόπος πωλήσεων (εσωτερικό ή εξωτερικό), ο τρόπος (χονδρικά λιανικά)
κ.λ.π.]
6.3.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
[Αναγράφεται η προέλευση των αγορών (εσωτερικό, Ευρωπαϊκή Ένωση, τρίτες χώρες ) και
οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση αφορά τις αγορές και δεν αναφέρθηκε πιο πάνω στο
κεφάλαιο των επαληθεύσεων].
6.4.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
(Αναγράφεται η µέθοδος αποτίµησης της απογραφής,, εάν αυτή ακολουθείται πάγια και
οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση π.χ. ως προς το είδος κ.λ.π.).
6.5.
ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
(Γίνεται σύγκριση του µικτού κέρδους που προκύπτει από τη κατάστρωση αποτελεσµάτων
µε αυτό που πράγµατι επιτυγχάνει στις επί µέρους πωλήσεις της η επιχείρηση. Τυχόν
αποκλίσεις αιτιολογούνται. Επίσης εάν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες γίνεται σύγκριση
µε τον Σ.Μ.Κ. οµοειδών επιχειρήσεων).
14

Ακολουθεί παράθεση και ανάλυση των διαπιστώσεων των πρόσθετων ελεγκτικών επαληθεύσεων
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6.6.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ -ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

6.7.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ Α΄ ΠΗΓΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
(Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιεί ή παραχωρεί δωρεάν
τη χρήση τους και για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής συµπληρωµατικού
φόρου, προσδιορίζεται η τεκµαρτή αξία µισθώµατος ή ιδιοχρησιµοποίησης και συγκρίνεται
µε τα δηλωθέντα).
6.8.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

6.9.
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(Σε περίπτωση που η επιχείρηση συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα σε άλλες εταιρίες, συγγενείς,
συµµετοχικού ενδιαφέροντος , ή έχουν ενιαία διεύθυνση ή κοινή διοίκηση ή έχουν
διεταιρικές συναλλαγές αναγράφεται ανάλογα).
6.10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
[Σε περίπτωση που η επιχείρηση, ειδικά πολυµετοχική, διανέµει κέρδη µε τη µορφή
µερισµάτων, µπορεί να εξετάζεται αν τα µερίσµατα που δεν ζητήθηκαν από τους
δικαιούχους µετά την πάροδο πενταετίας από τότε που κατέστησαν απαιτητά (ηµεροµηνία
έγκρισης ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση), παραγράφηκαν µετά την πάροδο του
διαστήµατος αυτού υπέρ του δηµοσίου και αποδόθηκαν σ’ αυτό].
6.11. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Αναγράφονται οποιεσδήποτε λοιπές παρατηρήσεις του ελέγχου)
6.12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ Η ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Έπειτα από τον έλεγχο που έγινε µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, ακολουθήθηκαν οι
σχετικές οδηγίες της εγκυκλίου 1010841/652/0016/1.2.05, συµπληρώθηκε ο
σχετικός Πίνακας του οικείου Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών Περιουσιακών
Στοιχείων(Ε505, Ε506 ανάλογα) µε τις απαιτήσεις του οφειλέτη-ελεγχόµενου προς τρίτα
πρόσωπα ή προς το Δηµόσιο ή προς Επιχειρήσεις του Ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα ή
Πρόσωπα στα οποία έχει χορηγήσει δάνεια. και παραδόθηκε στον Επόπτη Ελέγχου.
Για όλες τις ανωτέρω επαληθεύσεις, για τις οποίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις ή
παραλείψεις του Κ.Β.Σ. συντάχθηκε ιδιαίτερη έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ. και
καταλογίστηκαν τα προβλεπόµενα πρόστιµα.
7. ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
- Επειδή από όλες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που έγιναν όπως αναφέρεται στο
παραπάνω κεφάλαιο 6, ο έλεγχος δεν διαπίστωσε παρατυπίες ή παραλείψεις που να
καθιστούν ανέφικτο τον λογιστικό προσδιορισµό των αποτελεσµάτων, κρίνει τα τηρηθέντα
βιβλία ειλικρινή. Προσδιορίζει τα καθαρά κέρδη των ελεγχόµενων διαχειριστικών
περιόδων όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία, µε την προσθήκη των
λογιστικών διαφορών που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Κατόπιν όλων αυτών τα αποτελέσµατα
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ανά διαχειριστική περίοδο έχουν όπως αναφέρονται στο επόµενο κεφάλαιο 9
«ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ».
- Επειδή από όλες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που έγιναν όπως αναφέρεται στο
παραπάνω κεφάλαιο 6, ο έλεγχος:
α) Για τις διαχειριστικές περιόδους από ____/____/____ έως ____/____/____,
από ____/____/____ έως ____/____/____, και από ____/____/____ έως
____/____/____, δεν διαπίστωσε ,παρατυπίες ή παραλείψεις που να καθιστούν
ανέφικτο τον λογιστικό προσδιορισµό των αποτελεσµάτων κρίνει για τις διαχειριστικές
αυτές περιόδους τα τηρηθέντα βιβλία ειλικρινή. Προσδιορίζει τα αποτελέσµατα των
ελεγχόµενων αυτών διαχειριστικών περιόδων όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα
βιβλία µε την προσθήκη των λογιστικών διαφορών που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
β)
Ι. Για τη διαχειριστική περίοδο από ____/____/____ έως ____/____/____,
ο έλεγχος διαπίστωσε ότι υφίστανται στο αρχείο της Υπηρεσίας οι παρακάτω αποφάσεις
επιβολής προστίµου (Α.Ε.Π.):
1. Α.Ε.Π. µε αριθµό ____/__ που αφορά σε παράβαση εφαρµογής των διατάξεων του
άρθρου
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________
2. Α.Ε.Π. µε αριθµό ____/__ που αφορά σε παράβαση εφαρµογής των διατάξεων του
άρθρου
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________
Επίσης από τον παρόντα έλεγχο διαπιστώθηκαν οι πιο κάτω παραβάσεις
____________________________
____1.___________________________________________________________
__________________________2._____________________________________
________________________________________________
κ.ο.κ
Οι διαπιστωθείσες πιο πάνω παρατυπίες και παραλείψεις είναι µικρής έκτασης και δεν
καθιστούν ανέφικτο τον λογιστικό προσδιορισµό των αποτελεσµάτων από τα τηρηθέντα
βιβλία και στοιχεία. Κατόπιν αυτού ο έλεγχος κρίνει και για την διαχειριστική περίοδο
αυτή τα βιβλία ειλικρινή και προσδιορίζει τα αποτελέσµατα όπως αυτά προλύπτουν από τα
τηρηθέντα βιβλία µε την προσθήκη των παραπάνω λογιστικών διαφορών της
συγκεκριµένης διαχειριστικής περιόδου.
ΙΙ. Για τη διαχειριστική περίοδο από ____/____/____ έως
____/____/____, ο έλεγχος διαπίστωσε ότι υφίστανται στο αρχείο της Υπηρεσίας οι
παρακάτω αποφάσεις επιβολής προστίµου (Α.Ε.Π.):
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1. Α.Ε.Π. µε αριθµό ____/__ που αφορά παράβαση εφαρµογής των διατάξεων
του άρθρου
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Α.Ε.Π. µε αριθµό ____/__ που αφορά παράβαση εφαρµογής των διατάξεων
του άρθρου
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
___
…
κ.ο.κ
Επίσης από τον παρόντα έλεγχο διαπιστώθηκαν οι πιο κάτω παραβάσεις
____________________________
____1.___________________________________________________________
__________________________2._____________________________________
________________________________________________
κ.ο.κ
Οι διαπιστωθείσες πιο πάνω παρατυπίες και παραλείψεις είναι µικρής έκτασης και δεν
καθιστούν ανέφικτο τον λογιστικό προσδιορισµό των αποτελεσµάτων από τα τηρηθέντα
βιβλία και στοιχεία. Κατόπιν αυτού ο έλεγχος κρίνει και για την διαχειριστική περίοδο
αυτή τα βιβλία ειλικρινή και προσδιορίζει τα αποτελέσµατα όπως αυτά προλύπτουν από τα
τηρηθέντα βιβλία µε την προσθήκη των παραπάνω λογιστικών διαφορών της
συγκεκριµένης διαχειριστικής περιόδου.
Κατόπιν όλων αυτών τα αποτελέσµατα ανά διαχειριστική περίοδο έχουν όπως αναφέρεται
στο επόµενο κεφάλαιο 8 «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ».
- Επειδή από όλες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που έγιναν όπως αναφέρεται στο
παραπάνω κεφάλαιο 6, ο έλεγχος:
α) Για τις διαχειριστικές περιόδους από ____/____/____ έως ____/____/____,
από ____/____/____ έως ____/____/____, και από ____/____/____ έως
____/____/____, δεν διαπίστωσε ,παρατυπίες ή παραλείψεις που να καθιστούν
ανέφικτο τον λογιστικό προσδιορισµό των αποτελεσµάτων, κρίνει για τις διαχειριστικές
αυτές περιόδους τα τηρηθέντα βιβλία ειλικρινή. Προσδιορίζει τα αποτελέσµατα των
ελεγχόµενων αυτών διαχειριστικών περιόδων όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα
βιβλία µε την προσθήκη των λογιστικών διαφορών που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
β) Ι. Για τη διαχειριστική περίοδο από ____/____/____ έως ____/____/____, ο
έλεγχος διαπίστωσε ότι υφίστανται στο αρχείο της Υπηρεσίας οι παρακάτω
αποφάσεις επιβολής προστίµου (Α.Ε.Π.):
1. Α.Ε.Π. µε αριθµό ____/__ που αφορά παράβαση εφαρµογής των διατάξεων του
άρθρου
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________
2. Α.Ε.Π. µε αριθµό ____/__ που αφορά παράβαση εφαρµογής των διατάξεων του
άρθρου
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________
Επίσης από τον παρόντα έλεγχο διαπιστώθηκαν οι πιο κάτω παραβάσεις
____________________________
____1.___________________________________________________________
__________________________2._____________________________________
________________________________________________
κ.ο.κ
Οι διαπιστωθείσες πιο πάνω παρατυπίες και παραλείψεις είναι µεγάλης έκτασης και
καθιστούν ανέφικτο τον λογιστικό προσδιορισµό των αποτελεσµάτων από τα τηρηθέντα
βιβλία και στοιχεία. Κατόπιν αυτού ο έλεγχος κρίνει για την διαχειριστική περίοδο αυτή
τα βιβλία ανεπαρκή / ανακριβή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 ,6 και 7
του άρθρου 30 του Π.Δ 186/92 (Κ.Β.Σ) και προσδιορίζει τα αποτελέσµατα εξωλογιστικά,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 ν.2238/94.
Κατόπιν όλων αυτών τα αποτελέσµατα ανά διαχειριστική περίοδο έχουν όπως αναφέρεται
στο επόµενο κεφάλαιο 8 «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ».
8. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σύµφωνα µε το παραπάνω Πόρισµα Ελέγχου και τα αναφερόµενα σε αυτό, ο έλεγχος
προσδιορίζει τα αποτελέσµατα ανά διαχειριστική περίοδο, ως εξής:

a. ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΑ
8.1.1. Διαχειριστική Περίοδος από 1/1/

έως 31/12/

.

Ο έλεγχος αφού έλαβε υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ 3, 4,6 και 7 του Π.Δ 186/92 (Κ.Β.Σ).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 30 ν.2238/94 (Κ.Φ.Ε.)
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2238/94 (Κ.Φ.Ε)

Προσδιορίζει
8.1.1.1.Ακαθάριστα έσοδα15
Από τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων προκύπτουν για την κρινόµενη διαχειριστική
περίοδο τα πιο κάτω ακαθάριστα έσοδα ανά κλάδο δραστηριότητας:

15

Η παράγραφος συµπληρώνεται στην περίπτωση που υπάρχουν αποκρυβέντα έσοδα και το ύψος τους δεν
επηρεάζει το κύρος των βιβλίων.
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Δηλωθέντα Ακαθάριστα Έσοδα Εµπορίας
Πλέον αποκρυβέντα Ακαθάριστα έσοδα Εµπορίας
Σύνολο Ακαθαρίστων Εσόδων (ελέγχου) Εµπορίας ( 1 )
Δηλωθέντα Ακαθάριστα Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών
Πλέον αποκρυβέντα Ακαθάριστα έσοδα Παροχής Υπηρεσιών
Σύνολο Ακαθαρίστων Εσόδων (ελέγχου) Παροχής Υπηρεσιών ( 2 )
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (1 + 2)
8.1.1.2.Αποτελέσµατα
Επειδή για τη διαχειριστική αυτή περίοδο ο έλεγχος έκρινε τα βιβλία ειλικρινή,
προσδιορίζει τα αποτελέσµατα λογιστικά ως ακολούθως:
Καθαρά κέρδη / Ζηµίες
Πλέον / µείον λογιστικές διαφορές που δηλώθηκαν
Πλέον / µείον λογιστικές διαφορές ελέγχου
Σύνολο καθαρών κερδών / ζηµιών λογιστικού ελέγχου
Μείον / πλέον οριστικές ζηµίες παλαιών χρήσεων
Διαχ/κή περίοδος από 1/1/____ έως 31/12/____
Διαχ/κή περίοδος από 1/1/____ έως 31/12/____
Διαχ/κή περίοδος από 1/1/____ έως 31/12/____
Διαχ/κή περίοδος από 1/1/____ έως 31/12/____
Διαχ/κή περίοδος από 1/1/____ έως 31/12/____
Υπόλοιπο καθαρών κερδών /ζηµιών
8.1.2.Διαχειριστική Περίοδος από 1/1/

έως 31/12/

.

8.1.2.1.Ακαθάριστα έσοδα
Από τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων προκύπτουν για την κρινόµενη διαχειριστική
περίοδο τα πιο κάτω ακαθάριστα έσοδα ανά κλάδο δραστηριότητας:
………………………
……………………….
8.1.2.2.Αποτελέσµατα
..................................
……………………..
.

b. ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΙΒΛΙΑ
8.2.1 Διαχειριστική Περίοδος από 1/1/
έως 31/12/
.
Ο έλεγχος αφού έλαβε υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ 3, 4, 6 και 7 του Π.Δ 186/92 (Κ.Β.Σ).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 30 ν.2238/94 (Κ.Φ.Ε.)
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 31 ν.2238/94 (Κ.Φ.Ε.)
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.2238/94 (Κ.Φ.Ε)
ε) Τον Μοναδικό Συντελεστή ή Μοναδικούς Συντελεστές Καθαρού Κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ) που
αντιστοιχούν στις δραστηριότητες της ελεγχόµενης επιχείρησης και οι οποίοι
περιλαµβάνονται στον Ειδικό Πίνακα Συντελεστών Καθαρού κέρδους, που καταρτίζεται µε
αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Ειδικότερα:
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Κωδ.αρ.Μ.Σ.Κ.Κ.
__________Επάγγελµα__________________________________Σ.Κ.Κ______
Κωδ.αρ.Μ.Σ.Κ.Κ.
__________Επάγγελµα__________________________________Σ.Κ.Κ______
Κωδ.αρ.Μ.Σ.Κ.Κ.
__________Επάγγελµα__________________________________Σ.Κ.Κ______
.

(Στην περίπτωση που για ένα επάγγελµα δεν προβλέπεται Μ.Σ.Κ.Κ, λαµβάνεται υπόψη ο
συντελεστής του περισσότερο συναφούς ή συγγενούς επαγγέλµατος και ελλείψει αυτού ο
συντελεστής προσδιορίζεται µε βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης
και τα διαθέσιµα εν γένει σχετικά στοιχεία, µε σαφή καθορισµό του επαγγέλµατος και του
τρόπου λειτουργίας τηε επιχείρησης Σε καµία περίπτωση δεν λαµβάνεται ο µέσος όρος των
Σ.Κ.Κ. των πινάκων
Προσδιορίζει
8.2.1.1.Ακαθάριστα έσοδα
Από τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων προκύπτουν για την κρινόµενη διαχειριστική
περίοδο τα πιο κάτω ακαθάριστα έσοδα ανά κλάδο δραστηριότητας:
Δηλωθέντα Ακαθάριστα Έσοδα Εµπορίας
Πλέον αποκρυβέντα Ακαθάριστα έσοδα Εµπορίας
Σύνολο Ακαθαρίστων Εσόδων (ελέγχου) Εµπορίας ( 1 )
Δηλωθέντα Ακαθάριστα Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών
Πλέον αποκρυβέντα Ακαθάριστα έσοδα Παροχής Υπηρεσιών
Σύνολο Ακαθαρίστων Εσόδων (ελέγχου) Παροχής Υπηρεσιών ( 2 )
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (1 + 2)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠΑΓΓ/ΤΟΣ
ΒΑΣΕΙ
ΠΙΝΑΚΩΝ
ή
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ
Α

ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΚΡΥΒΕΝΤΑ
ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΑ
ΑΝΑ
ΑΚΑΘΑΑΚΑΘΑΡ.ΕΣΟΔ
ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΩΔΙΚΟ
ΡΙΣΤΩΝ
Α ΤΗΣ
ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ
ΕΠΑΓΓ/ΤΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
ΕΠΑΓΓ/ΤΟΣ ή
ΒΑΣΕΙ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
ΒΑΣΕΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ
ή
ΒΑΣΕΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Α
ΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
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8.2.1.2.Αποτελέσµατα
Επειδή για τη διαχειριστική αυτή περίοδο ο έλεγχος έκρινε τα βιβλία ανεπαρκή,
προσδιορίζει τα αποτελέσµατα λογιστικά και εξωλογιστικά ως ακολούθως:
Α1. Λογιστικός προσδιορισµός
Από τον λογιστικό έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων που τηρήθηκαν για την κρινόµενη
διαχειριστική περίοδο προκύπτουν καθαρά κέρδη/ζηµίες ως κατωτέρω:
Καθαρά κέρδη / Ζηµίες
Πλέον / µείον λογιστικές διαφορές που δηλώθηκαν
Πλέον / µείον λογιστικές διαφορές ελέγχου
Σύνολο ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ λογιστικού ελέγχου
(Λ.Σ.)= Συντελεστής καθαρού κέρδους µε βάση το λογιστικό προσδιορισµό =
=[(Λογιστικά καθαρά κέρδη / (ακαθάριστα έσοδα βιβλίων + αποκρυβέντα έσοδα ) ] Χ
100
Α2. Εξωλογιστικός προσδιορισµός
Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω ο έλεγχος προβαίνει στον προσδιορισµό των
καθαρών κερδών εξωλογιστικά εφαρµόζοντας στα πιο πάνω προσδιορισθέντα ακαθάριστα
έσοδα τον/τους προβλεπόµενους ΜΣΚΚ προσαυξηµένους κατά ___%, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 32 ν.2238/94 ή τον πιό πάνω λογιστικό συντελεστή
εφόσον αυτός είναι µεγαλύτερος από το ΜΣΚΚ, ο οποίος όµως δεν µπορεί να είναι
διπλάσιος από τον οικείο συντελεστή του πίνακα:
Οι ΜΣΚΚ προσαυξηµένοι είναι οι παρακάτω:
Κωδ.αρ.Μ.Σ.Κ.Κ. __________ Σ.Κ.Κ______Χ ______% = __________%
Κωδ.αρ.Μ.Σ.Κ.Κ. __________ Σ.Κ.Κ______Χ ______% = __________%
Κωδ.αρ.Μ.Σ.Κ.Κ. __________ Σ.Κ.Κ______Χ ______% = __________%
……………………………………………………………………………..
Ακαθάριστα έσοδα Χ Σ.Κ.Κ.ή (1) = Καθαρά κέρδη
Ακαθάριστα έσοδα Χ Σ.Κ.Κ.ή (2) = Καθαρά κέρδη
……………………………………………………....
……………………………………………………....
Σύνολο
Πλέον
Τόκοι από συναλλακτικές πράξεις
(ν.2238/94 αρθ.32 παρ 1α)
Αυτόµατη υπερτίµηση κεφαλαίου της επιχείρησης
(ν.2238/94 αρθ.32 παρ 1β)
Ποσά που έχουν επιστραφεί από αποσβεµένες
επισφαλείς απαιτήσεις (ν.2238/94 αρθ.32 παρ
1γ)
Ποσά που έχουν επιστραφεί από φόρους τέλη και
εισφορές εφόσον είχαν καταβληθεί αχρεώστητα
(ν.2238/94 αρθ.32 παρ 1γ)
Ποσά αποζηµιώσεων ή αµοιβών που
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προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ 9 του
άρθρου 31 ν.2238/94 (αρθ.32 παρ 6
ν.2238/94)
Σύνολο ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ εξωλογιστικού προσδιορισµού
Β. ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ διαχειριστικής περιόδου
από___/___/___έως___/___/___
α) Επειδή τα καθαρά κέρδη του εξωλογιστικού προσδιορισµού είναι µικρότερα από τα
κέρδη που προέκυψαν από τον λογιστικό προσδιορισµό, ο έλεγχος στην παραπάνω
ελεγχόµενη διαχειριστική περίοδο λαµβάνει ως τελικά καθαρά κέρδη αυτά που
προκύπτουν µε βάση τον εξωλογιστικό προσδιορισµό ήτοι Δρχ/€ _____________ (για
χρήσεις έως και 1999).
β) Επειδή τα καθαρά κέρδη του λογιστικού προσδιορισµού είναι µεγαλύτερα από τα κέρδη
που προκύπτουν µε βάση τον εξωλογιστικό προσδιορισµό ο έλεγχος στην παραπάνω
ελεγχόµενη διαχειριστική περίοδο λαµβάνει ως τελικά καθαρά κέρδη αυτά που
προκύπτουν µε βάση τον λογιστικό προσδιορισµό ήτοι Δρχ/€ _____________, έστω και
αν αυτά αντιστοιχούν σε συντελεστή µεγαλύτερο του διπλασίου (για χρήσεις από 2000 και
επόµενες ).

(Για τις χρήσεις µέχρι και 1999, για τις επιχειρήσεις που τα καθαρά τους κέρδη
προσδιορίζονται εξωλογιστικά, προκειµένου να προσδιορισθούν εξωλογιστικά τα καθαρά
κέρδη, ως συτντελεστής καθαρού κέρδους λαµβάνεται αυτός που προκύπτει από το
λογιστικό προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος, εφόσον είναι µεγαλύτερος από τον
οικείο συντελεστή, που όµως δεν µπορεί να είναι ανώτερος από το διπλάσιο του οικείου
συντελεστή του πίνακα. Για τις χρήσεις 2000 και επόµενες για τις επιχειρήσεις που τα
καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικά, τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται ως
ανωτέρω και επί πλέον λαµβάνονται ως τελικά καθαρά κέρδη τα µεγαλύτερα µεταξύ
λογιστικώς και εξωλογιστικώς προσδιορισθέντων, έστω και αν τα λογιστικά αντιστοιχούν
σε συντελεστή µεγαλύτερο του διπλάσιου του οικείου συντελεστή του πίνακα, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 32 ν.2238/94).

8.2.2.Διαχειριστική Περίοδος από 1/1/

έως 31/12/

8.2.2.1.Ακαθάριστα έσοδα
…………………….
…………………….
8.2.2.2.Αποτελέσµατα
………………
………………..
Α1. Λογιστικός προσδιορισµός
….
…..
…..
Α2. Εξωλογιστικός προσδιορισµός
…..
…..
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.

…..
Β.ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ διαχειριστικής περιόδου
από___/___/___έως___/___/___
……………….

c. ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΒΙΒΛΙΑ
8.3.1.Διαχειριστική περίοδος από 1/1/

έως 31/12/

.

Ο έλεγχος αφού έλαβε υπόψη
α) Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ 3, 4,6 και 7 του Π.Δ 186/92 (Κ.Β.Σ).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 30 ν.2238/94 (Κ.Φ.Ε.) και ειδικότερα τις αγορές, τις
πωλήσεις και το µικτό κέρδος που εµφανίζει η επιχείρηση, το µικτό κέρδος που
πραγµατοποιείται από οµοειδείς επιχειρήσεις που λειτουργούν µε παρόµοιες συνθήκες, το
απασχολούµενο προσωπικό, το ύψος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί, καθώς και των
ιδίων κεφαλαίων κίνησης, το ποσό των δανείων και των πιστώσεων, το ποσό των εξόδων
παραγωγής και διάθεσης των εµπρευµάτων, των εξόδων διαχείρισης και γενικά κάθε
επαγγελµατική δαπάνη (β΄εδάφιο της περίπτωσης γ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του
ν.2238/94).
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2238/94 (Κ.Φ.Ε)
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.2238/94 (Κ.Φ.Ε)
ε) Τον Μοναδικό Συντελεστή ή Μοναδικούς Συντελεστές Καθαρού Κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ) που
αντιστοιχούν στις δραστηριότητες της ελεγχόµενης επιχείρησης και οι οποίοι
περιλαµβάνονται στον Ειδικό Πίνακα Συντελεστών Καθαρού κέρδους, που καταρτίζεται µε
αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Ειδικότερα:
Κωδ.αρ.Μ.Σ.Κ.Κ.
__________Επάγγελµα__________________________________Σ.Κ.Κ______
Κωδ.αρ.Μ.Σ.Κ.Κ.
__________Επάγγελµα__________________________________Σ.Κ.Κ______
Κωδ.αρ.Μ.Σ.Κ.Κ.
__________Επάγγελµα__________________________________Σ.Κ.Κ______
.

(Στην περίπτωση που για ένα επάγγελµα δεν προβλέπεται Μ.Σ.Κ.Κ, λαµβάνεται υπόψη ο
συντελεστής του περισσότερο συναφούς ή συγγενούς επαγγέλµατος και ελλείψει αυτού ο
συντελεστής προσδιορίζεται µε βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης
και τα διαθέσιµα εν γένει σχετικά στοιχεία, µε σαφή καθορισµό του επαγγέλµατος και του
τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης Σε καµία περίπτωση δεν λαµβάνεται ο µέσος όρος
των Σ.Κ.Κ. των πινάκων
Προσδιορίζει
8.3.1.1.Ακαθάριστα έσοδα
Τα ακαθάριστα έσοδα της ελεγχόµενης της πιο πάνω διαχειριστικής περιόδου
προσδιορίζονται εξωλογιστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.2238/94 ως
ακολούθως:

Δηλωθέντα Ακαθάριστα Έσοδα Εµπορίας
Πλέον αποκρυβέντα Ακαθάριστα έσοδα Εµπορίας

152

Σύνολο Ακαθαρίστων Εσόδων Εµπορίας
Προσαύξηση Ακαθαρίστων Εσόδων Εµπορίας
Σύνολο Ακαθαρίστων Εσόδων (ελέγχου) Εµπορίας ( 1 )
Δηλωθέντα Ακαθάριστα Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών
Πλέον αποκρυβέντα Ακαθάριστα έσοδα Παροχής Υπηρεσιών
Σύνολο Ακαθαρίστων Εσόδων Παροχής Υπηρεσιών
Προσαύξηση Ακαθαρίστων Εσόδων Παροχής Υπηρεσιών
Σύνολο Ακαθαρίστων Εσόδων (ελέγχου) Παροχής Υπηρεσιών ( 2 )
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (1 + 2)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΚΑΘ.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΡΥΒΕΝ
ΑΚΑΘΑΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΑ
ΕΠΑΓ/ΤΟΣ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ
ΕΠΙ ΤΩN
ΤΑ
ΡΙΣΤΑ
ΒΑΣΕΙ
ΒΑΣΕΙ
ΚΩΔ.
ΣΥΝΟΛ.
ΑΚΑΘΑΡ.ΕΣ
ΕΣΟΔΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΙΝΑΚΩΝ
ΕΠΑΓ/ΤΟΣ ΑΚΑΘ.ΕΣΟΔΩ ΟΔΑ ΤΗΣ
(1)+(2) Χ
ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ
Ή
ΒΑΣΕΙ
Ν ΒΑΣΕΙ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ ΕΠΑΓ/ΤΟΣ ή
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΒΙΛΙΩΝ ή
ΒΙΒΛΙΩΝ ή
ΒΑΣΕΙ
Η
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΗΤΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΣΑΥΞΗ
ΤΑ
(1)
(2)
(3)
ΣΗΣ
(4)
[(1)+(3)+(4)]Χ
(2)
%
%
%
%
%
ΣΥΝΟΛΟ
100%

8.3.1.2. Αποτελέσµατα
Επειδή για τη διαχειριστική αυτή περίοδο ο έλεγχος έκρινε τα βιβλία ανακριβή,
προσδιορίζει τα αποτελέσµατα λογιστικά και εξωλογιστικά ως ακολούθως:
Α1. Λογιστικός προσδιορισµός
Από τον λογιστικό έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων που τηρήθηκαν για την κρινόµενη
διαχειριστική περίοδο προκύπτουν καθαρά κέρδη/ζηµίες ως κατωτέρω:
Καθαρά κέρδη / Ζηµίες
Πλέον / µείον λογιστικές διαφορές που δηλώθηκαν
Πλέον / µείον λογιστικές διαφορές ελέγχου
Σύνολο ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ λογιστικού ελέγχου
(Λ.Σ.)= Συντελεστής καθαρού κέρδους µε βάση το λογιστικό προσδιορισµό
=[(Λογιστικά καθαρά κέρδη / (ακαθάριστα έσοδα βιβλίων + αποκρυβέντα έσοδα ) ] Χ
100
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Α2 . Εξωλογιστικός προσδιορισµός
Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω ο έλεγχος προβαίνει στον προσδιορισµό των
καθαρών κερδών εξωλογιστικά εφαρµόζοντας στα πιο πάνω προσδιορισθέντα ακαθάριστα
έσοδα τον/τους προβλεπόµενους ΜΣΚΚ προσαυξηµένους κατά ___%, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 32 ν.2238/94, ή τον πιό πάνω λογιστικό συντελεστή
εφόσον αυτός είναι µεγαλύτερος από το ΜΣΚΚ, ο οποίος όµως δεν µπορεί να είναι
διπλάσιος από τον οικείο συντελεστή του πίνακα.
Οι ΜΣΚΚ προσαυξηµένοι είναι οι παρακάτω:
Κωδ.αρ.Μ.Σ.Κ.Κ. __________ Σ.Κ.Κ______Χ ______% = __________%
Κωδ.αρ.Μ.Σ.Κ.Κ. __________ Σ.Κ.Κ______Χ ______% = __________%
Κωδ.αρ.Μ.Σ.Κ.Κ. __________ Σ.Κ.Κ______Χ ______% = __________%
……………………………………………………………………………..
Ακαθάριστα έσοδα Χ Σ.Κ.Κ. ή (1) = Καθαρά κέρδη
Ακαθάριστα έσοδα Χ Σ.Κ.Κ. ή (2) .= Καθαρά κέρδη
……………………..
Σύνολο
Πλέον
Τόκοι από συναλλακτικές πράξεις
(ν.2238/94 αρθ.32 παρ 1)
Αυτόµατη υπερτίµηση κεφαλαίου της επιχείρησης
(ν.2238/94 αρθ.32 παρ 1β)
Ποσά που έχουν επιστραφεί από αποσβεµένες
επισφαλείς απαιτήσεις (ν.2238/94 αρθ.32 παρ
1γ)
Ποσά που έχουν επιστραφεί από φόρους τέλη και
εισφορές εφόσον είχαν καταβληθεί αχρεώστητα
(ν.2238/94 αρθ.32 παρ 1γ)
Ποσά αποζηµιώσεων ή αµοιβών που
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ 9 του
άρθρου 31 ν.2238/94 (αρθ.32 παρ 6
ν.2238/94)
Σύνολο ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ εξωλογιστικού προσδιορισµού
Β. ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ διαχειριστικής περιόδου
από___/___/___έως___/___/___
α) Επειδή τα καθαρά κέρδη του εξωλογιστικού προσδιορισµού είναι µικρότερα από τα
κέρδη που προέκυψαν από τον λογιστικό προσδιορισµό, ο έλεγχος στην παραπάνω
ελεγχόµενη διαχειριστική περίοδο λαµβάνει ως τελικά καθαρά κέρδη αυτά που
προκύπτουν µε βάση τον εξωλογιστικό προσδιορισµό ήτοι Δρχ/€ _____________ (για
χρήσεις έως και 1999).
β) Επειδή τα καθαρά κέρδη του λογιστικού προσδιορισµού είναι µεγαλύτερα από τα κέρδη
που προκύπτουν µε βάση τον εξωλογιστικό προσδιορισµό ο έλεγχος στην παραπάνω
ελεγχόµενη διαχειριστική περίοδο λαµβάνει ως τελικά καθαρά κέρδη αυτά που
προκύπτουν µε βάση τον λογιστικό προσδιορισµό ήτοι Δρχ/€ _____________, έστω και
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αν αυτά αντιστοιχούν σε συντελεστή µεγαλύτερο του διπλασίου του οικείου συντελεστή του
πίνακα (για χρήσεις 2000 και επόµενες) σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου
32 ν.2238/94.

(Για τις χρήσεις µέχρι και 1999, για τις επιχειρήσεις που τα καθαρά τους κέρδη
προσδιορίζονται εξωλογιστικά, προκειµένου να προσδιορισθούν εξωλογιστικά τα καθαρά
κέρδη, ως συτντελεστής καθαρού κέρδους λαµβάνεται αυτός που προκύπτει από το
λογιστικό προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος, εφόσον είναι µεγαλύτερος από τον
οικείο συντελεστή, που όµως δεν µπορεί να είναι ανώτερος από το διπλάσιο του οικείου
συντελεστή του πίνακα. Για τις χρήσεις 2000 και επόµενες για τις επιχειρήσεις που τα
καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικά, τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται ως
ανωτέρω και επί πλέον λαµβάνονται ως τελικά καθαρά κέρδη τα µεγαλύτερα µεταξύ
λογιστικώς και εξωλογιστικώς προσδιορισθέντων, έστω και αν τα λογιστικά αντιστοιχούν
σε συντελεστή µεγαλύτερο του διπλάσιου του οικείου συντελεστή του πίνακα, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 32 ν.2238/94)
8.3.2.Διαχειριστική Περίοδος από 1/1/

έως 31/12/

.

Ο έλεγχος αφού έλαβε υπόψη
α) Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ 3, 4,6 και 7 του Π.Δ 186/92 (Κ.Β.Σ).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 30 ν.2238/94 (Κ.Φ.Ε.) και ειδικότερα τις αγορές, τις
πωλήσεις και το
…………………..

Προσδιορίζει
8.3.2.1.Ακαθάριστα έσοδα
…………………….
8.3.2.2.Αποτελέσµατα
………………………….
……………………
Β. ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.
-Συντάχθηκε έκθεση ελέγχου Φ.Π.Α. και εκδόθηκαν ειλικρινείς / ανακριβείς πράξεις
προσδιορισµού του φόρου.
-Συντάχθηκε έκθεση ελέγχου Φ.Μ.Υ. και εκδόθηκαν ειλικρινή / ανακριβή φύλλα ελέγχου.
-Συντάχθηκε έκθεση ελέγχου φόρου αποζηµιώσεων απολυοµένων και εκδόθηκαν ειλικρινή
/ ανακριβή φύλλα ελέγχου.
-Συντάχθηκε έκθεση ελέγχου φόρου αµοιβών ελευθέρων επαγγελµατιών και εκδόθηκαν
ειλικρινή / ανακριβή φύλλα ελέγχου.
-Συντάχθηκε έκθεση ελέγχου φόρου αµοιβών τρίτων και εκδόθηκαν ειλικρινή / ανακριβή
φύλλα ελέγχου.
-Συντάχθηκε έκθεση ελέγχου φόρου δικαιωµάτων και εκδόθηκαν ειλικρινή / ανακριβή
φύλλα ελέγχου.
-Συντάχθηκε έκθεση ελέγχου φόρου αµοιβών µελών ΔΣ και εκδόθηκαν ειλικρινή /
ανακριβή φύλλα ελέγχου.
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-Συντάχθηκε έκθεση ελέγχου φόρου εργολάβων και εκδόθηκαν ειλικρινή / ανακριβή
φύλλα ελέγχου.
-Συντάχθηκε έκθεση ελέγχου ΚΝΤΧ και εκδόθηκε πράξη καταλογισµού.
-Συντάχθηκε έκθεση ελέγχου φόρου δωρεών και εκδόθηκαν ειλικρινή / ανακριβή φύλλα
ελέγχου.
-Συντάχθηκε έκθεση ελέγχου τόκων και εκδόθηκαν ειλικρινή / ανακριβή φύλλα ελέγχου.
-Συντάχθηκε έκθεση ελέγχου φόρου µεταβίβασης µετοχών και εκδόθηκαν ειλικρινή /
ανακριβή φύλλα ελέγχου.
-Συντάχθηκε έκθεση ελέγχου εισφοράς Ν. 128/75.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ.
1.
Καταστάσεις Νο 1 έως………...
2.
Πρωτόκολλο παραλαβής δηλώσεων.
3.
Πρόσκληση προσκόµισης στον έλεγχο βιβλίων και στοιχείων.
4.
ΔΑΠ µε αριθµ.πρωτ. ……………. προς ………………………...
ΔΑΠ µε αριθµ.πρωτ. ……………. προς ………………………...
ΔΑΠ µε αριθµ.πρωτ. ……………. προς ………………………...
ΔΑΠ µε αριθµ.πρωτ. ……………. προς ………………………...
5.
Η από …………. Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας ………………………………
6.
Πρωτόκολλο καταµέτρησης Ταµείου
7.
Πρωτόκολλο καταγραφής Αξιογράφων.

Θεωρήθηκε
/ /0..
ο
Προϊστάµενος

Ελέγχθηκε

/

/0…

Ελέγχθηκε

ο
Υποδιευθυντής

/

ο
Επόπτης
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/0…

_________ /
/0…
ο/οι
Ελεγκτής/ές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Φ.Π.Α
ΑΡΘΡΟΥ 48 Ν. 2859/00

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
1.1.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Επώνυµο ή επωνυµία :
Διακριτικός τίτλος :
ΑΦΜ :
Αριθµός Φακέλου:
Δ.Ο.Υ. Έδρας :
Δραστηριότητα :
Διεύθυνση Έδρας – ΤΑΧ. ΚΩΔ.:
Τηλέφωνο – Φαξ:

1.2.

ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθµός Εντολής Ελέγχου:
Ηµεροµηνία Έναρξης Ελέγχου:

1.3.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ:

1.4.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ

Επόπτης:
Eλεγκτής ή Ελεγκτές:

1.5.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚ.ΕΤΗ ΔΙΑΧ.ΠΕΡΙΟΔΟΙ

Οικονοµικά Έτη:
Διαχειριστικές περίοδοι:
Μετά την παραπάνω εντολή του Προϊστάµενου της Υπηρεσίας µας, για διενέργεια τακτικού
φορολογικού ελέγχου φόρου προστιθέµενης αξίας, ετών από ____ έως και ____,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 Ν.2859/00 (πρώην άρθρου 38 Ν.1642/86)
διαπιστώσαµε τα ακόλουθα:

2. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2.1.

ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Φυσικό Πρόσωπο
Είδος Νοµικού Προσώπου

2.2.

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΕΔΡΑ

Ηµεροµηνία Σύστασης ή Έναρξης
Έγγραφο Νοµιµοποίησης ή Συµφωνίας
Διάρκεια κατά την Σύσταση

2.3.

ΑΝΤΙΚ/ΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείµενο Εργασιών:
Σκοπός:
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2.4.

ΤΗΡΗΘΕΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Κατηγορία Βιβλίων
Πρόσθετα και Ειδικά Βιβλία

.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
3.1.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ

3.1.1. Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τις ελεγχόµενες χρήσεις
Όπως προκύπτει από τον ισολογισµό της πρώτης ελεγχόµενης διαχειριστικής περιόδου, το
µετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο σε …………. δρχ/ευρώ και ήταν διαιρεµένο σε ……………….
(ονοµαστικές – ανώνυµες – κοινές - προνοµιούχες) µετοχές, (µη) εισηγµένες στην κύρια
/παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΝΕΧΑ), ονοµαστικής αξίας ………
δρχ/ευρώ εκάστη.
Οι µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου και η τελική διαµόρφωσή του κατά την τελευταία
ελεγχόµενη διαχειριστική περίοδο, αναλύονται παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ
Αριθ.
Αριθµός
Συνολικός
Ηµ/νία
Αριθµός
Αξία
Ποσό
ΦΕΚ ή δήλωσης
αριθ.
Γ.Σ.
Μετοχών µετοχής µεταβολής
ΤΑΠΕΤ
ΦΣΚ
µετοχών

Μετοχικό
Τρόπος Κάλυψης
Κεφάλαιο
Καταβολή
Κεφ/ση
µετά την
µετρητών αποθ/κών
αύξηση

ΜΚ πρώτης ελεγχόµενης
χρήσης

ΜΚ τελευταίας ελεγχόµενης
χρήσης

3.1.2. Μέτοχοι
Οι κυριότεροι µέτοχοι όπως αυτοί προκύπτουν από το τηρούµενο βιβλίο µετόχων, ήταν την
…………….. οι ακόλουθοι:
Α/Α
1
2
3
4

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΙΘ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΑ

100,00%
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3.2.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Οι ελεγχόµενοι Ισολογισµοί εγκρίθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων, ως
ακολούθως:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στις Γενικές Συνελεύσεις, παραβρέθηκαν οι µέτοχοι που εµφανίζονται στην
επισυναπτόµενη στην παρούσα έκθεση ελέγχου, κατάσταση Νο …..

3.3.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

3.3.1.

Διοικητικό Συµβούλιο

3.3.2.

Νόµιµη εκπροσώπηση

α) Ονοµατεπώνυµο – ΑΦΜ
Ιδιότητα
Διεύθυνση - Αρµόδια Δ.Ο.Υ.
Περίοδος
β) Ονοµατεπώνυµο – ΑΦΜ
Ιδιότητα
Διεύθυνση - Αρµόδια Δ.Ο.Υ.
Περίοδος
3.3.3.
Συνυπόχρεα
(Πολ.1103/04)
α) Ονοµατεπώνυµο – ΑΦΜ
Ιδιότητα
Διεύθυνση - Αρµόδια Δ.Ο.Υ.
Ποσοστό ευθύνης
β) Ονοµατεπώνυµο – ΑΦΜ
Ιδιότητα
Διεύθυνση - Αρµόδια Δ.Ο.Υ.
Ποσοστό ευθύνης
γ) Ονοµατεπώνυµο – ΑΦΜ
Ιδιότητα
Διεύθυνση - Αρµόδια Δ.Ο.Υ.
Ποσοστό ευθύνης

Η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου
κατά τις ελεγχόµενες χρήσεις και κατά
τον χρόνο ελέγχου απεικονίζεται στην
επισυναπτόµενη στην παρούσα έκθεση
ελέγχου, κατάσταση Νο ……..

Πρόσωπα
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3.4.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ισολογισµοί
Προϊστάµενος Λογιστηρίου (Ονοµ/µο- ΑΦΜ)
Διεύθυνση - Πτυχίο
Πληροί τις προϋποθέσεις

3.5.

Ναι/Όχι

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατά ελεγχόµενα οικονοµικά έτη η εν λόγω επιχείρηση συµµετείχε στις παρακάτω
εταιρίες:.16
α) Επωνυµία - ΑΦΜ
Ποσό - Ποσοστό συµµετοχής
Περίοδος συµµετοχής (από - έως)
Διεύθυνση - Αρµόδια ΔΟΥ
β) Επωνυµία - ΑΦΜ
Ποσό - Ποσοστό συµµετοχής
Περίοδος συµµετοχής (από - έως)
Διεύθυνση - Αρµόδια ΔΟΥ

3.6.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της η ελεγχόµενη επιχείρηση διαθέτει τις
επαγγελµατικές εγκαταστάσεις που απεικονίζονται στην επισυναπτόµενη στην παρούσα
έκθεση ελέγχου, κατάσταση Νο…... .

3.7.

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η ελεγχόµενη επιχείρηση απασχόλησε εργατοϋπαλληλικό προσωπικό στο οποίο κατέβαλε,
ανά διαχειριστική περίοδο, τις παρακάτω αποδοχές:
ΔΙΑΧ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Διαχείριση ……………….
Διαχείριση ……………….
Διαχείριση ……………….
Διαχείριση ……………….
Διαχείριση ……………….
Διαχείριση ……………….

3.8.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Μ.Ο.)

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Για τις ανάγκες της η εταιρία (δεν) διαθέτει ιδιόκτητα και µισθωµένα µεταφορικά µέσα
(Φορτηγά, Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη κλπ).

16

Σε περίπτωση αγοράς µετοχών ηµεδαπών εταιριών, µη εισηγµένων στο ΝΕΧΑ, ελέγχεται εάν συντάχθηκαν
ιδιωτικά συµφωνητικά και υπεβλήθησαν οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις το άρθρου 13 §2 του Ν. 2238/94
δηλώσεις, για τις µετοχές που µεταβιβάσθηκαν.
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Τα µεταφορικά µέσα που διαθέτει η ελεγχόµενη επιχείρηση, απεικονίζονται ανά
ελεγχόµενη διαχειριστική περίοδο, στην επισυναπτόµενη στην παρούσα έκθεση ελέγχου,
κατάσταση Νο ….

4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

4.1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / /

-

/ /

.

Από την ελεγχόµενη επιχείρηση υποβλήθηκε η µε αριθ. ____-/__/__/___
εµπρόθεσµη/εκπρόθεσµη εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ µε χρεωστικό / πιστωτικό υπόλοιπο
ΦΠΑ Ευρώ ________. Τα δεδοµένα της εκκαθαριστικής δήλωσης όπως εµφανίζονται
στους πίνακες Γ & Δ έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΟΡΟΥ /
ΧΡΗΣΗ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
%

ΦΠΑ

Φόρος εκροών, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη
"
"
"
"
%
"
"
"
"
%
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΚΡΟΩΝ
Φόρος Εισροών από τη λοιπή Ελλάδα εκτός από νησιά Αιγαίου. Φόρος
Εισαγωγών στη λοιπή Ελλάδα.
"
"
"
"
%
Φόρος Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και πράξεων λήπτη στη λοιπή
Ελλάδα εκτός από νησιά Αιγαίου.
"
"
"
"
%
Φόρος δαπανών και γενικών εξόδων φορολογητέων
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

Προστιθέµενα Ποσά
Πληρωµές στο Δηµόσιο
Λοιπά Προστιθέµενα Ποσά
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

Αφαιρούµενα Ποσά
Λοιπά Αφαιρούµενα Ποσά
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΚΡΟΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ποσό για έκπτωση
Ποσό για επιστροφή
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ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ λόγω εκπρόθεσµης υποβολής εκκαθαριστικής
δήλωσης
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

5. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
5.1. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ __/__/____-__/__/___
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Α. ΕΙΣΡΟΕΣ
Με βάση την παραπάνω ανάλυση των φορολογητέων εισροών, όπως αυτή προκύπτει από τα τηρηθέντα βιβλία, στις παραπάνω φορολογητέες εισροές
αναλογεί φόρος ως εξής:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΤΆ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ
Εισροές από τη λοιπή Ελλάδα εκτός
από νησιά Αιγαίου. Εισαγωγές στη
λοιπή Ελλάδα.
"
"
"
"
"
"
"
"
Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις και
πράξεις λήπτη στη λοιπή Ελλάδα
εκτός από νησιά Αιγαίου.
"
"
"
"
"
"
"
"
Εισροές από τα νησιά Αιγαίου και
από τη λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά
αυτά. Εισαγωγές στα νησιά αυτά.
"
"
"
"
"
"
"
"
Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις και
πράξεις λήπτη στα νησιά του Αιγαίου.
"
"
"
"

Συντ/στής
ΦΠΑ

Ποσά Δήλωσης
Αξία
Φόρος

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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Διαφορά Ελέγχου (+/-)
Αξία
Φόρος

Ποσά ελέγχου
Αξία
Φόρος

"
"
"
"
%
Δαπάνες, Γενικά Έξοδα Φορολογητέα
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΟΡΟΥ

Εκροές φορολογητέες, ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις και πράξη λήπτη
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Συντ/στής
ΦΠΑ

Συµµετοχή

Β. ΕΚΡΟΕΣ
Με βάση την παραπάνω ανάλυση των φορολογητέων εκροών όπως αυτή προκύπτει από τα τηρηθέντα βιβλία, στις παραπάνω φορολογητέες εκροές
αναλογεί φόρος ως εξής:
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

Δηλωθέντα

%

ΝΑΙ

%
%
%
%
%

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ενδοκοινοτικές Μετατοπίσεις
αποκτήσεις +
συντελεστή &
Πωλήσεις
αυτούσια
παγίων
προσθήκη
+Αυτοπαραδόσεις
ποσού

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ
µείον πάγια, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις πράξεις λήπτη,
αυτοπαραδόσεις κλπ
πλέον ενδοκοινοτικές παραδόσεις, εξαγωγές,
απαλλασσόµενες εκροές κλπ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αύξηση ακαθαρίστων εσόδων (ποσοστιαία)
Αύξηση ακαθαρίστων εσόδων σε απόλυτα ποσά

ΝΑΙ

---------------------------------------------------------------->
-----------------------------------------
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Προστιθέµενα
από έλεγχο
(εκροέςενδοκ/κέςπωλήσεις
παγίων κλπ)

Βάσει ελέγχου

------------------------>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΑΤΆ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ

Συντ/στής
ΦΠΑ

Ποσά Δήλωσης
Αξία
Φόρος

Εκροές φορολογητέες,
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και
%
πράξη λήπτη σε λοιπή Ελλλάδα
εκτός από τα νησιά Αιγαίου
"
"
"
"
%
"
"
"
"
%
Εκροές φορολογητέες,
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και
%
πράξη λήπτη στα νησία Αιγαίου
και από λοιπή Ελλάδα προς τα
νησιά αυτά
"
"
"
"
%
"
"
"
"
%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΕΚΡΟΩΝ
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Ποσά ελέγχου
Αξία
Φόρος

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ
Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και πράξη λήπτη
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

%
ΦΠΑ

Δηλωθέντα

%
%
%
%
%
%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
Πωλήσεις παγίων
"
"

%
%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Αυτοπαραδόσεις
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

%
%
%
%
%
%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ- ΕΚΡΟΕΣ
ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ
Εξαγωγές σε τρίτες χώρες
Ενδοκοινοτικές παραδόσεις
Εκροές απαλλαγµένες βάσει ΠΟΛ.1262/93 &
ΠΟΛ.1029/95
Λοιπές εκροές απαλλαγµένες µε δικαίωµα έκπτωσης
του ΦΠΑ
Εκροές απαλλαγµένες & εξαιρούµενες χωρίς
δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ

Προστιθέµενα
από έλεγχο

Βάσει
ελέγχου

Παραθέτουµε κατωτέρω πίνακες µε ανάλυση
των απαλλασσοµένων & εξαιρούµενων εκροών:

Α/Α

1

2

3

4

5

6

Λοιπές εκροές απαλλαγµένες µε δικαίωµα
έκπτωσης του ΦΠΑ/ΧΡΗΣΗ

Διαχειριστική
περίοδος

Την αξία παραδόσεων αγαθών φορολογητέων σε
άλλο κράτος µέλος π.χ. πωλήσεις αγαθών στους
επιβάτες ελληνικού σκάφους κατά τον πλου από
Ιταλία – Ελλάδα.
Την αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύµφωνα µε
το άρθρο 14 του ν. 2859/00 είναι φορολογητέες σε
άλλο κράτος – µέλος, είτε ο φόρος αποδίδεται εκεί
από το φορολογικό εκπρόσωπο, είτε από το λήπτη
της υπηρεσίας. Περιλαµβάνεται εδώ και η αξία της
παροχής υπηρεσιών φασόν προς λήπτες
εγκαταστηµένους σε άλλο κράτος – µέλος.
Την αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύµφωνα µε
το άρθρο 14 παραγρ. 5 είναι φορολογητέες εκτός
της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης
Την αξία όλων γενικά των δραστηριοτήτων που
πραγµατοποιούνται εκτός Ευρω-παϊκής ‘Ενωσης,
που αν πραγµατοποιούνταν στο εσωτερικό της
χώρας θα παρείχαν δικαίωµα έκπτωσης του φόρου
εισροών (π.χ. αγορά καφέ από Βραζιλία και πώληση
στην Αίγυπτο).
Την αξία των εργασιών των περιπτώσεων ιθ, κ, κα,
κγ, κδ και κε της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του ν.
2859/00, εφόσον ο λήπτης είναι εγκαταστηµένος
εκτός Ευρω-παϊκής ‘Ενωσης ή οι εργασίες αυτές
συνδέονται άµεσα µε αγαθά που εξάγονται σε τρίτη
χώρα.
Την αξία των πωλήσεων σε δικαιούχους που
απαλλάσσονται βάσει των διατάξεων της ΠΟΛ.
1262/93 & 1029/95
ΣΥΝΟΛΟ

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ

Λοιπές εκροές απαλλαγµένες & εξαιρούµενες
χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ/ΧΡΗΣΗ

41.10.000

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ν. 1892/90

74.03.00
74.03.02

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Ο.Α.Ε.Δ.- Ε.Ο.Κ
ΕΠΙΔΟΤ.ΥΠΕΘΟ 33272/Β 1276/94

74.13

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ

75.04.01

ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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Διαχειριστική
περίοδος

75.04.02

ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

75.05.01
76.12

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΣΟΔΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

76.13

ΕΣΟΔΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

76.00.04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜ/ΧΗ ΣΕ ΠΡΟΣ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ

76.03.01

ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ-ΟΨΕΩΣ

76.01.009

81.01.05

EΣOΔA AΠO TOKOYΣ REPOS
EKΠTΩΣEIΣ AΠO EΦAΠAΞ
EΞΩΦΛ.ΦOPΩN&TEΛΩN
ΑΝΑΛ.ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡ. ΠΑΓΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

81.01.99

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

82.01.02

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

82.01.006

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ ΕΤΕ

72.11.01

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

76.98.000

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ - ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΑ
Δήλωσης

Προστιθέµενα Ποσά
Πληρωµές στο Δηµόσιο
Φόρος για έκπτωση σε µετάταξη
Διακανονισµός Παγίων
ΦΠΑ που καταλόγισε ο προσωρ. έλεγχ.
Πιστωτικό Υπόλ. Προηγ.Διαχ.Περιόδου
Λοιπά Προστιθέµενα Ποσά
ΣΥΝΟΛΑ

Αφαιρούµενα Ποσά
Φόρος (Pro-rata) για καταβολή
Φόρος για καταβολή σε µετάταξη
Διακανονισµός Εµπορ/των για καταβολή
Διακανονισµός Παγίων για καταβολή
Προκαταβολή τελευτ.περιόδου
ΦΠΑ Εισροών που επιστράφηκε
Λοιπά Αφαιρούµενα Ποσά
ΣΥΝΟΛΑ
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Διαφορά (+/-)

Ελέγχου

5.2. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φ.Π.Α
ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ __/__/____-__/__/____
Σε Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ
µείον: Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
Πωλήσεις παγίων στοιχειών
Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πωλήσεις ειδών συσκευασίας
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΛΟΓ. 70 Πωλήσεις εµπορευµάτων
ΛΟΓ. 71 Πωλήσεις προϊόντων
ΛΟΓ. 72 Πωλήσεις λοιπ. αποθεµάτων
ΛΟΓ. 73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
ΛΟΓ. 74 Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων
ΛΟΓ. 75 Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών
ΛΟΓ. 76 Έσοδα κεφαλαίων
ΛΟΓ. 78 Ιδιοπαραγωγή παγίων – Τεκµαρτά έσοδα
ΛΟΓ.81.01 Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ

6.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ
(Απόφ.1021681/1120/ΠΟΛ.1037/ΔΕ-Α/1-3-2005)
6.1 Για την ΠΟΛ. 1037/2005
Με το άρθρο 5 της ΠΟΛ. 1037/2005 ορίζεται ότι οι επαληθεύσεις που προβλέπονται από το
άρθρο αυτό της απόφασης αυτής διενεργούνται υποχρεωτικά ως ελάχιστες επαληθεύσεις κατά τον
έλεγχο των εκκρεµών υποθέσεων ανεξάρτητα από το είδος της ασκούµενης δραστηριότητας και την
κατηγορία των βιβλίων.
Από τον έλεγχο έγιναν όλες οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΠΟΛ.
1037/2005 ελεγκτικές επαληθεύσεις, και για την κάθε µία διαπιστώθηκε:
α. Μεταφέρθηκαν σωστά τα δεδοµένα των βιβλίων στις υποβληθείσες δηλώσεις ΦΠΑ:
Συγκεκριµένα: Διαπιστώθηκε ότι τα δεδοµένα των βιβλίων µεταφέρθηκαν σωστά.
Διαπιστώθηκε ότι τα δεδοµένα των βιβλίων δεν µεταφέρθηκαν σωστά.
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α.1. Από τον έλεγχο των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων καθώς και
των δηλώσεων INTRASTAT διαπιστώθηκαν διαφορές/ δεν διαπιστώθηκαν διαφορές:
- Από την αξιοποίηση στοιχείων που ζητήθηκαν µε το υπ΄αριθµ’ _____/_/_/__ έγγραφο από το
V.I.E.S σχετικά µε την εγκυρότητα των ΑΦΜ/ΦΠΑ των κοινοτικών εµπόρων και τις αξίες των
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων , διαπιστώθηκαν τα εξής:
Το τµήµα Δ/V.I.E.S της 14ης Δ/νσης ΦΠΑ του Υπ. Οικ/κών απέστειλε στην υπηρεσία µας το υπ’
αριθµ’ ……………………….. απαντητικό του έγγραφο από την έρευνα του οποίου σε συνδυασµό µε τα
βιβλία και στοιχεία της ελεγχοµένης επιχείρησης προέκυψαν τα ακόλουθα:

ΤΡΙΜΗΝΑ
Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
ΣΥΝΟΛΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ V.I.E.S

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ποσό εκκαθαριστικής
Οι παραπάνω ενδοκοινοτικές αποκτήσεις , έχουν πραγµατοποιηθεί από την ελεγχόµενη µε νόµιµα
Τιµολόγια –παραστατικά Τραπεζών και διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν µεταφορικά έγγραφα
µετακίνησης τους έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της και έχουν συµπεριληφθεί στους συνηµµένους
στην παρούσα Έκθεση Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες που υπέβαλλε στην υπηρεσία µας και τους
οποίους παραθέτουµε παρακάτω, και δεν προκύπτουν υπόνοιες φοροδιαφυγής.
ΧΡΗΣΗ
1ο Τρίµηνο
2ο Τρίµηνο
3ο Τρίµηνο
4ο Τρίµηνο

:
υπεβλήθη
υπεβλήθη
υπεβλήθη
υπεβλήθη

ο υπ. αριθµό
ο υπ. αριθµό
ο υπ. αριθµό
ο υπ. αριθµό

…………… Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκ/κών Αποκτήσεων.
………….. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκ/κών Αποκτήσεων.
…………… Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκ/κών Aποκτήσεων
…………… Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκ/κών Αποκτήσεων

1ο
2ο
3ο
4ο

Τρίµηνο υπεβλήθη ο υπ. αριθµό …………… Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκ/κών Παραδόσεων
Τρίµηνο υπεβλήθη ο υπ. αριθµό …………… Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκ/κών Παραδόσεων
Τρίµηνο υπεβλήθη ο υπ. αριθµό …………… Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκ/κών Παραδόσεων
Τρίµηνο υπεβλήθη ο υπ. αριθµό …………… Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκ/κών Παραδόσεων
Οι διαφορές που προκύπτουν διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ότι αφορούν συναλλαγές µικρής
αξίας από πλήθος προµηθευτών από διάφορες χώρες της Ε.Ε οι οποίοι προφανώς λόγω µικρής
αξίας δεν δήλωσαν τις αξίες αυτές στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες των χωρών τους.
- Από τον παραπάνω έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις
β. Τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες διαδικασίες και προϋποθέσεις στις περιπτώσεις έκπτωσης
επί τζίρου.
Συγκεκριµένα: Δεν διαπιστώθηκαν εκπτώσεις λόγω τζίρου.
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β.1. Τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες διαδικασίες και προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις που
υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α.
Συγκεκριµένα: Η ελεγχόµενη επιχείρηση δεν υπάγεται στις διατάξεις των άρθρου 39 – 47
ν.2859/2000, περί ειδικών καθεστώτων Φ.Π.Α.
γ. Έγινε έλεγχος αν για τις δαπάνες της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ν. 2859/2000
(πρώην 23 του ν. 1642/86) άνω των 50.000 δρχ η των 147 ευρώ εκπέσθηκε ο αναλογούν
ΦΠΑ χωρίς να υπάρχει τέτοιο δικαίωµα:
- Από τον παραπάνω έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις
- Από τον παραπάνω έλεγχο διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις
.
.
.
δ. Έγινε έλεγχος για ποιες δαπάνες άνω των 100.000 δρχ (βιβλία Α’ και Β΄ κατηγορίας)
και 300.000 (βιβλία Γ’ κατηγορίας) για τις οποίες έχει εκπέσει ο ΦΠΑ, δεν υπάρχουν νόµιµα
δικαιολογητικά ή δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του αναλογούντος ΦΠΑ :
- Από τον παραπάνω έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις
- Από τον παραπάνω έλεγχο διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις
.
.
.

ε. Έγινε έλεγχος αν µεταφέρθηκε για συµψηφισµό πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ χωρίς να
υπάρχει δικαίωµα λόγω παραγραφής του κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Από τον παραπάνω έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις
- Από τον παραπάνω έλεγχο διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις
.
.
.

στ. Έγινε έλεγχος αν η ελεγχόµενη επιχείρηση διενήργησε διακανονισµό εµπορεύσιµων ή και
παγίων στοιχείων εφόσον υπήρχε υποχρέωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.
2859/2000 (πρώην άρθρου 26 του ν. 1642/86) .
- Από τον παραπάνω έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις
- Από τον παραπάνω έλεγχο διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις
.
.
.
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ζ. Έγινε έλεγχος αν η ελεγχόµενη επιχείρηση διενήργησε επιµερισµό του φόρου των κοινών
εισροών (pro-rata) εφόσον υπήρχε υποχρέωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του
ν. 2859/2000 (πρώην 24 του ν. 1642/86) :
-

Από τον παραπάνω έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις
Από τον παραπάνω έλεγχο διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις
.
.
.
Συγκεκριµένα:

Ως παρακάτω πίνακας:

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ( PRO-RATA)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ / ΧΡΗΣΗ
Πράξεις Φορολογητέες µε δικαίωµα έκπωσης
Πράξεις Απαλλασσόµενες µε δικαίωµα
έκπτωσης
ΣΥΝΟΛΟ
Πράξεις Απαλλασσόµενες χωρίς δικαίωµα
έκπτωσης και εξαιρούµενες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Αριθµητής κλάσµατος
Παρανοµαστής κλάσµατος
Οριστικό ποσοστό έκπτωσης
Στρογγυλοποίση Ποσοστού
Οριστικό Ποσοστό µείωσης
ΦΠΑ που πρέπει να µειωθεί
Φόρος που δεν εκπίπτει

η. Έγινε έλεγχος αν εφαρµόσθηκαν οι ορθοί συντελεστές ΦΠΑ εκροών και εισροών και
προκειµένου για απαλλασσόµενες πωλήσεων αν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες διαδικασίες
και υπάρχουν αντίστοιχα δικαιολογητικά :
Συγκεκριµένα : Εφαρµόστηκαν οι ορθοί συντελεστές και υπάρχουν τ’ αντίστοιχα δικαιολογητικά για
τις απαλλασσόµενες πωλήσεις και έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες διαδικασίες.
θ. Έγινε έλεγχος αν επί πωλήσεων αγαθών σε περιοχές µε µειωµένους συντελεστές
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις και τις σχετικές
εγκυκλίους για φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας άνω των 500.000 δρχ η των 1468 ευρώ.
Συγκεκριµένα: Έγινε έλεγχος και δεν διαπιστώθηκαν διαφορές.

173

ι. Έγινε έλεγχος αν η ελεγχόµενη επιχείρηση έκανε µετατόπιση εκροών από υψηλότερο σε
χαµηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α.
Συγκεκριµένα: Δεν διαπιστώθηκαν διαφορές.
ια. Έγινε έλεγχος αν οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών που εµφανίζονται από την
ελεγχόµενη επιχείρηση όντως πραγµατοποιήθηκαν και αν είναι νόµιµα τα οικεία εκδοθέντα
φορολογικά στοιχεία.
- Από τον παραπάνω έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις
- Από τον παραπάνω έλεγχο διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις
.
.
.

* Για τις διαπιστώσεις του ελέγχου από τις παραπάνω ελεγκτικές επαληθεύσεις επισυνάπτεται
αναλυτική κατάσταση, όπου απαιτείται.
7.ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Για την ελεγχόµενη επιχείρηση µε βάση το άρθρο 4 της Α.Υ.Ο 1021681/1120/ΔΕ/Α/ΠΟΛ.1037/1-3- 2005 πέραν των πιο πάνω υποχρεωτικών ελεγκτικών επαληθεύσεων:
α) δεν έγιναν πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις.
β) έγινα οι εξής πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις
8. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Από τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που πραγµατοποίησε ο έλεγχος στα βιβλία και στοιχεία της
ελεγχόµενης επιχείρησης µε σκοπό να διαπιστωθεί εάν :
α) Σαν υποκείµενη στο φόρο τήρησε τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 « περί φόρου
προστιθέµενης αξίας» και
β) Υπέβαλλε µε ακρίβεια στην αρµόδια για την είσπραξη του φόρου εισ/τος ΔΥΟ………τις
προβλεπόµενες από το Ν. 2859/2000 δηλώσεις, προέκυψαν τα ακολούθα:

8.1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΡΟΕΣ
Κατά τις υπό κρίση διαχειριστικές περιόδους η ελεγχόµενη επιχείρηση ασχολήθηκε κυρίως : µε
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Για τις πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις ελεγχόµενες διαχειρίσεις επιδείχθηκαν και
ελέγχθηκαν όλα τα παραστατικά, όπως τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, τιµολόγια πώλησης,
πιστωτικά σηµειώµατα.
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Έγινε δειγµατοληπτικός έλεγχος των εκδοθέντων στοιχείων από την αντιπαραβολή των οποίων, µε
τις αντίστοιχες εγγραφές στα τηρούµενα βιβλία, δεν προκύπτει ότι υφίστανται ανεπάρκειες η
ανακρίβειες που να επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.
8.2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
Η προµήθεια των εµπορευµάτων/ πρώτων υλών …………………., προέρχονται από την
εσωτερική/εξωτερική αγορά .Για τις συναλλαγές αυτές ο έλεγχος διαπίστωσε ότι υπάρχουν
νοµότυπα φορολογικά στοιχεία (τιµολόγια αγορών, δελτία αποστολής, φορτωτικές, κλπ)τα οποία
εµπρόθεσµα καταχωρούνται στα βιβλία. Από την αντιπαραβολή των στοιχείων αυτών µε τις
αντίστοιχες εγγραφές στα βιβλία δεν διαπιστώθηκαν διαφορές.
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Α Σ Ε Κ Ρ Ο Ω Ν - Ε Ι Σ Ρ Ο Ω Ν
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΩΝ-ΕΙΣΡΟΩΝ /
%
ΧΡΗΣΗ
ΦΠΑ
Εκροές φορολογητέες, ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις και πράξη λήπτη
"
"
"
"
%
"

"

"

"

%

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

Πλέον
Εξαγωγές
Εκροές απαλλαγµένες Πολ.1262/93 &
1029/95
Εκροές απαλλαγµένες µε δικαίωµα έκπτωσης

Σύνολο Εκροών
Μείον
Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - Πράξεις λήπτη
Ακαθάριστα Έσοδα Φορολ. Εισοδ/τος
Εισροές από τη λοιπή Ελλάδα εκτός από νησιά
Αιγαίου. Εισαγωγές στη λοιπή Ελλάδα.
"
"
"
"
%
Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις και πράξεις λήπτη
στη λοιπή Ελλάδα εκτός από νησιά Αιγαίου.
"
"
"
"
%
Δαπάνες, Γενικά Έξοδα Φορολογητέα
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ
8.3 ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα παραστατικά των δαπανών, των οποίων ο αναλογούν ΦΠΑ
συµψηφίσθηκε από αυτήν, διαπιστώθηκε ότι καλύπτονται από νόµιµα παραστατικά ΚΒΣ, είναι
καταχωρηµένα στα βιβλία και συµφωνούν µε τα αριθµητικά δεδοµένα των υποβληθεισών δηλώσεων.
Έγινε έλεγχος µήπως έχει εκπεσθεί ΦΠΑ µε τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί δαπάνες που
αναφέρονται στο άρθρο 30 παραγ.4 του Ν.2859/00 και από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν
διαφορές και παρατυπίες.
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9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Διαχειριστική περίοδος …………………………
-Δεν διαπιστώθηκαν λογιστικές διαφορές από τον παρόντα έλεγχο.
- Διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες λογιστικές διαφορές

10. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ
Για τον υπολογισµό του φόρου στις παραδόσεις αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών εφαρµόζονται
οι συντελεστές που ισχύουν κατά τον χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2859/2000.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4,5,6 του άρθρου 32 του Ν. 2859/2000 για τις εκροές
που πραγµατοποιούνται στις περιοχές (νησιά) που αναφέρονται στην παράγρ.4 του άρθρου 32 του
παραπάνω Νόµου ο συντελεστής µειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
11.ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(PRORATA)
Σύµφωνα µε τη παράγραφο 1 του άρθρου 31 Ν 2859/00,σε περίπτωση που ο υποκείµενος στο φόρο
χρησιµοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγµατοποίηση πράξεων, για µερικές από τις οποίες δεν
παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης, ο εκπιπτόµενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του
συνολικού ποσού του φόρου. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται µε βάση κλάσµα που έχει σαν αριθµητή, το
ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών χωρίς ΦΠΑ που αφορά πράξεις για τις οποίες παρέχεται
δικαίωµα έκπτωσης του φόρου και ως παρονοµαστή το ποσό των πράξεων που αναφέρονται στον
αριθµητή και των πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης. Περαιτέρω µε την
παράγραφο 19 του άρθρου 2 του Ν 2093/92 προστέθηκε εδάφιο στη παράγραφο 1 του άρθρου 31 Ν
2859/00 µε την οποία για να γίνει PRORATA δηλαδή να υπολογιστεί το ποσοστό του εκπιπτόµενου
φόρου κοινών εισροών που διατίθενται για πράξεις µε η χωρίς δικαίωµα έκπτωσης, στον
παρονοµαστή του κλάσµατος θα συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως έσοδα είτε αυτά προέρχονται
από φορολογητέες, απαλλασσόµενες µε η χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών,
εξαιρούµενες πράξεις, µε εξαίρεση µόνο αυτά που κατονοµάζονται από το Νόµο, µεταξύ των
οποίων και τα έσοδα από την πώληση παγίων στοιχείων της επιχείρησης.
12.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (άρθρο 31 Ν.1642/86) όπως ισχύουν κατά τις
υπό κρίση διαχειριστικές περιόδους η ελεγχόµενη επιχείρηση:Έχει υποβάλλει µηνιαίες
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για τους παρακάτω µήνες και κατέβαλλε το φόρο στις περιπτώσεις
που είχε τέτοια υποχρέωση.
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Διαχειριστική Χρήση
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ/
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ
ΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
13. ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Από τον έλεγχο του αρχείου της Υπηρεσίας µας, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία που προσκόµισε η
ελεγχόµενη στον φορολογικό έλεγχο φαίνεται ότι υπέβαλλε κανονικά όλες τις δηλώσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν 2859/00.Συγκεκριµενα υποβλήθηκαν:
α)Έχει συντάξει µηνιαίες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για τους παραπάνω µήνες.
β)Στατιστικές δηλώσεις (intrastat) και Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες για τις πραγµατοποιούµενες
σε κάθε φορολογική περίοδο ενδοκοινοτικές συναλλαγές, συµφωνά µε τις διατάξεις της περίπτωσης
δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του Ν 2859/00.
γ)Έχει υποβάλλει την µε αριθµό ……………………… εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για το έτος
14. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Από τον έλεγχο των δαπανών στην φορολογία εισοδήµατος δεν προέκυψαν λογιστικές διαφορές σε
δαπάνες που έχουν εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα και να έχει εκπέσει αντίστοιχα και ο
αναλογών ΦΠΑ από τον φόρο των φορολογητέων εκροών.
Συνεπώς σύµφωνα µε τα κατωτέρω η εκκαθάριση του φόρου προστιθέµενης αξίας έχει
όπως απεικονίζονται στις υποβληθείσες δηλώσεις λαµβάνοντας υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα που
προέκυψαν από τα βιβλία ύστερα από έλεγχο καθώς και των αγορών και των σχετικών µε το φόρο
του παρόντος νόµου δαπάνες όπως επίσης και το χρεωστικό υπόλοιπο της τελευταίας οριστικά
ελεγχόµενης διαχειριστικής χρήσης………………...
Με βάση τις φορολογητέες εισροές και εκροές η εκκαθάριση του φόρου στις διαχειριστικές
περίοδους ……………………………….. έχει ως εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΟΡΟΥ /
%
ΧΡΗΣΗ
ΦΠΑ
Φόρος εκροών,ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων
λήπτη
"
"
"
"
%
"
"
"
"
%
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΚΡΟΩΝ
Φόρος Εισροών από τη λοιπή Ελλάδα εκτός από νησιά
Αιγαίου. Φόρος Εισαγωγών στη λοιπή Ελλάδα.
"
"
"
"
%
Φόρος Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και πράξεων λήπτη στη
λοιπή Ελλάδα εκτός από νησιά Αιγαίου.
"
"
"
"
%
Φόρος δαπανών και γενικών εξόδων φορολογητέων
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

Προστιθέµενα Ποσά
Πληρωµές στο Δηµόσιο
Λοιπά Προστιθέµενα Ποσά
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

Αφαιρούµενα Ποσά
Λοιπά Αφαιρούµενα Ποσά
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΚΡΟΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ποσό για έκπτωση
Ποσό για επιστροφή
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
15. ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Ύστερα από όλα όσα λεπτοµερώς αναφέρθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια της παρούσας έκθεσης,
το χρεωστικό/πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει στη διαχειριστική περίοδο ……………………µε βάση
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τα στοιχεία που παρέθεσε ο έλεγχος είναι ευρώ …………………………. είναι πραγµατικό και εποµένως µε
τον παρόντα τακτικό έλεγχο οριστικοποιείται.
16. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Φ.Π.Α.
Δεν υπάρχουν παραβάσεις και δεν συντάχθηκαν πράξεις επιβολής προστίµου Φ.Π.Α.
17. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
α) Φωτοτυπίες δηλώσεων INTRASTAT
β) Φωτοτυπίες Ανακεφαλαιωτικών πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων – παραδόσεων.
Θεωρήθηκε
Ηµεροµηνία …../…../………..
Ο Προϊστάµενος

Θεωρήθηκε ή Ελέγχθηκε
Ηµεροµηνία
…../…../………..
Ο Υποδιευθυντής
Ελέγχου
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Ελέγχθηκε

Θεσσαλονίκη

Ηµεροµηνία ../…../……
Ο Επόπτης

Ο Ελεγκτής

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Λογ/σµός 60.01.00 “ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ” ………….…………€
Από το ποσό αυτό δεν αναγνωρίζεται ποσό ……………………..…….€, διότι δεν καταβλήθηκαν ούτε
βεβαιώθηκαν οι αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές (άρθρο 31Ν.2238/94).
Λογ/µός 61.90.xx. " ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ " ……………………………€
Ολόκληρο το ποσό αφορά εισφορές ΤΣΜΕΔΕ για ελεύθερους επαγγελµατίες µε τους οποίους
συνεργάζεται η επιχείρηση. Από τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση του ελέγχου δεν προκύπτει
ότι οι εν λόγω ελεύθεροι επαγγελµατίες (µηχανικοί) για τους οποίους καταβλήθηκαν οι εισφορές
στο ΤΣΜΕΔΕ είναι έµµισµοι για να µπορεί η επιχείρηση να εκπέσει αυτές
(1007318/10108/Β0012/23-06-00 ΥΠ.ΟΙΚ) . Ως εκ τούτου ολόκληρο το ποσό προστίθεται στα
οικονοµικά αποτελέσµατα ως λογιστική διαφορά. Συγκεκριµένα:
Λογ/µός 61.90.xx. " ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ…………………. " …………………………….€
Δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, τα ποσά των προµηθειών που
καταβάλει σε συνεργάτες της, για προώθηση των πωλήσεών της, εφ’ όσον στα ΤΠΥ που εκδόθηκαν
αναγράφεται αόριστη αιτιολογία (π.χ. προµήθεια µηνός ………..), και δεν αναφέρονται ποιες είναι οι
συγκεκριµένες πωλήσεις που προωθήθηκαν για τις οποίες καταβάλλεται η προµήθεια, ο τρόπος
υπολογισµού της προµήθειας, ούτε γίνεται παραποµπή σε ιδιωτικό συµφωνητικό που να φέρει
βέβαια χρονολογία, για την συνεργασία µεταξύ της ελεγχόµενης επιχείρησης και του
επιτηδευµατία, από το οποίο να προβλέπεται ο τρόπος υπολογισµού και η καταβολή της
συγκεκριµένης προµήθειας.
Η παράλειψη αυτή, δεν µπορεί να καλυφθεί από εξωλογιστικά στοιχεία που δεν αναφέρονται επί
του φορολογικού στοιχείου (ΣτΕ 1018/96).
Η αόριστη αιτιολογία στα ΤΠΥ έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχει αδυναµία διενέργειας ελεγκτικών
επαληθεύσεων, ώστε να αποδειχθεί το ύψος της δαπάνης, η πραγµατοποίησή της, καθώς και ότι
πρόκειται για παραγωγική δαπάνη.
Το ΤΠΥ για να είναι νόµιµο αποδεικτικό στοιχείο της δαπάνης πρέπει, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 12 § 11 του ΠΔ 186/92 (ΚΒΣ), πρέπει να περιλαµβάνει επαρκή προσδιορισµό των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν (ΣτΕ 1897,1899,1900, και 3502/90), και ειδικότερα πρέπει να
αναφέρονται οι συγκεκριµένες πωλήσεις για τις οποίες καταβάλλεται η προµήθεια και το ποσοστό
αυτής (ΣτΕ 1018/96) . (Σ.τ.Ε. 2046/94 & 6004/96).
Λογ/µός 61.90.xx. " ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ…………………. " …………………………….€
Από το λογαριασµό αυτό δεν αναγνωρίζονται τα παρακάτω ποσά επειδή από τα στοιχεία που
τέθηκαν στη διάθεση του ελέγχου προκύπτει ότι οι αντίστοιχες δαπάνες είναι µη παραγωγικές και
ως εκ τούτου µη εκπεστέες από τα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης. (άρθρο 31 ν. 2238/94,
ΣτΕ 3727/1990, 1823/1994).
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Λογ/µός 62.00.00 “Δ.Ε.Η. “

………….…………€

Στο συγκεκριµένο κτίριο στο οποίο στεγάζεται η ελεγχόµενη επιχείρηση, λειτουργεί και ατοµική
επιχείρηση (συστέγαση) µε αντικείµενο εργασιών ………………………………………, όπου η χρήση της Δ.Ε.Η
είναι κοινή και χωρίς η οικονοµική µονάδα να έχει δικαίωµα χρήσης στο ακίνητο που να καθορίζεται
συµβατικά. Συνεπώς για την δαπάνη αυτή ο έλεγχος λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προβαίνει σε
κατ’ αναλογία αναγνώριση της δαπάνης σύµφωνα µε τα τετραγωνικά µέτρα του κτιρίου.
Λογ/µός 62.03.01 “ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ “

………….…………€

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24§1ψ’ του Ν. 3427/05: από 1/1/2005:
Τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για έξοδα κινητής τηλεφωνίας για λογαριασµούς που ανήκουν
στην επιχείρηση και µε την προϋπόθεση ότι οι λογαριασµοί αυτοί δεν θα υπερβαίνουν τον αριθµό
των απασχολούµενων στην επιχείρηση υπαλλήλων αυτής. Από το συνολικό ποσό αυτής της δαπάνης
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.
Συνεπώς προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα ως λογιστική διαφορά από το σύνολο των εξόδων
κινητής τηλεφωνίας το 50%.
Ητοι: …………………….. Χ 50% = ……………………..€
Λογ/µός 62.04.01. " ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ " ……………………………€
Πρόκειται για έξοδα που έγινε µε σκοπό την ίδρυση υποκαταστήµατος στο
………………………………………….., που τελικά δεν έγινε. Ως εκ τούτου ολόκληρο το ποσό προστίθεται στα
οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης ως λογιστική διαφορά.
Λογ/µός 62.05.ΧΧ. " ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ " ……………………………€
Στον ανωτέρω λογαριασµό µεταξύ των ασφαλίστρων καταχωρήθηκαν από την επιχείρηση τα
ασφάλιστρα ζωής και λοιπές δαπάνες εκτός εκµεταλλευσης που κατέβαλε η επιχείρηση για
ασφάλιστήρια συµβόλαια ζωής που έχουν συνάψει τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και οι
µέτοχοι της εταιρείας για λογαριασµό τους που στο σύνολό τους για την ελεγχόµενη χρήση
ανέρχονται στο ποσό των ………….. €.
Από τον παρόντα φορολογικό έλεγχο δεν αναγνωρίζονται οι συγκεκριµένες δαπάνες για έκπτωση
από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης από το γεγονός ότι σύµφωνα µε της διατάξεις του άρθρου 31
§ 1 του Ν. 2238/1994, δεν προβλέπεται έκπτωση των δαπανών αυτών από τα έσοδα της χρήσης .
Σχετική είναι και η εγκύκλιος 1059903/1074/7 06.1994 του Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών.
Λογ/µός 62.07.01. " ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ " ……………………………€
Από τον Λογ/σµό αυτό δεν αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31§1στ του Ν.
2238/94 (Στε 3775/72) για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης το παρακάτω
ποσό για το λόγο ότι αφορά ποσά βελτιώσεων κτιρίων (…………………………………) και όχι συντηρήσεων
και ως εκ τούτου ποσά >1.200 € υπόκεινται σε τµηµατική απόσβεση.
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Λογ/µός 62.07.01. " ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ " ……………………………€
Από το λογαριασµό αυτό δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ποσό
……………..που αφορά τα έξοδα που γίνονται σε ακίνητα κυριότητας τρίτων…………………….., διότι η
οικονοµική µονάδα δεν έχει δικαίωµα χρήσης για ορισµένο χρόνο που καθορίζεται συµβατικά, για
τους λογαριασµούς 11.07 "κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων",11.08"τεχνικά έργα
εξυπηρετήσεως µεταφορών σε ακίνητα τρίτων",11.09 "λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων" και
11.10 "υποκείµενες απόσβεση διαµορφώσεως γηπέδων τρίτων" όπου παρακολουθούνται τα κτίρια
και τεχνικά έργα που κατασκευάζονται και δεν δικαιούνται να διενεργούν αποσβέσεις στα πάγια
αυτά στοιχεία.(ΠΟΛ.1042/1993, 1031863/10408/Β0012/ 28.3.2000 & ΠΟΛ.1005/14.1.2005).
Λογ/µός 62.07.01. " ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ " ……………………………€
Από το λογαριασµό αυτό δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ποσό
…………………που αφορά έξοδα – δαπάνες βελτίωσης που έγιναν σε µισθωµένο ακίνητο ……………….. γιατί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 § 1ιγ του Ν. 2238/94, τα ποσά των δαπανών βελτιώσεων
και προσθηκών σε µισθωµένα ακίνητα εκπίπτουν ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων
που διαρκεί η µίσθωση.
Λογ/µός 63.χχ.χχ " Φόρος εισοδήµατος" ……………………………€
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 §1 και του άρθρου 31 §1 του Ν.2238/94, ο φόρος αυτού
του νόµου, τα πρόστιµα και οι πρόσθετοι φόροι τα φορολογικά πρόστιµα-προσαυξήσεις, οι
προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων κλπ, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων
Λογ/µός 63.98.08 " Φ.Π.Α. εκπιπτόµενος στη Φορολογία Εισοδήµατος " ……………………………€
Από τον παραπάνω λογαριασµός ποσό ……….. αφορά Φ.Π.Α. αγοράς επιβατικού Ι.Χ. που
προσαυξάνει την αξία αγοράς του παγίου και εποµένος έπρεπε να αποσβεστεί τµηµατικά και όχι
εξάπαξ.
Λογ/µός 63.χχ.χχ " Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας "……………………………€
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 §2 του Ν. 2459/97, ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης
Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) δεν εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Λογ/σµός

64.01.01 " Έξοδα Ταξιδίων Εξωτερικού "

……………………………€

Δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, τα έξοδα ταξιδίων υπαλλήλων, στο
εσωτερικό ή στο εξωτερικό, εφ’ όσον από τα δικαιολογητικά που τηρήθηκαν δεν προκύπτει ο λόγος
για τον οποίο πραγµατοποιήθηκαν οι δαπάνες αυτές, ώστε να ελεγχθεί εάν πραγµατοποιήθηκαν στα
πλαίσια των εργασιών της ελεγχόµενης, δεν έχουν δηλαδή καταβληθεί από ελευθεριότητα και είναι
παραγωγικές δαπάνες. Συγκεκριµένα:
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Α. Οι αποδείξεις αγοράς των εισιτηρίων δεν συνοδεύονται από τα εισιτήρια ούτως ώστε να
αποδεικνύεται ο χρήστης αυτού, καθώς επίσης και ο τόπος του ταξιδίου προκειµένου να
διαπιστωθεί η παραγωγικότητα της δαπάνης.
Β. Η αγορά συναλλάγµατος δεν αποτελεί φορολογικό στοιχείο που αποδεικνύει την δηµιουργία της
δαπάνης, εφόσον δεν επισυνάπτονται τα Παραστατικά ανάλωσής του (ΣτΕ 3186/90).
Γ. Με πιστωτική κάρτα για αγορά καταναλωτικών αγαθών από τα µέλη του Δ.Σ., χωρίς την
προσκόµιση άλλων φορολογικών στοιχείων ή αποδείξεων εξωτερικού , καθόσον οι αποδείξεις των
πιστωτικών καρτών Δεν αποτελούν
φορολογικά στοιχεία για τις εγγραφές στα βιβλία της
επιχ/σης. Σχετικά: Άρθρο 18 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92), Αποφ. ΣτΕ 3186/90, ΣτΕ 2245-2246-78-9/91
Λογ/µός 64.02.00 "ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ "……………………………€
Από τον Λογ/σµό αυτό δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης
το κάτωθι ποσό και αφορά δαπάνες προβολής από τον τύπο προκειµένου να προβληθεί η
επιχείρηση. Για τα ανωτέρω δεν πληρώθηκε το Αγγελιόσηµο σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του
άρθρου 33 του Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ Α' 155) και ισχύει, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
33 του ίδιου νόµου από 10.7.1996, οι διαφηµιστικές δαπάνες στον περιοδικό τύπο δεν εκπίπτουν
από τα ακαθάριστα έσοδα του διαφηµιστή και του διαφηµιζόµενου, στην περίπτωση που δεν έχει
καταβληθεί από το διαφηµιστή ή το διαφηµιζόµενο εγκαίρως και προσηκόντως το αγγελιόσηµο επί
των διαφηµίσεων.
Λογ/µός 64.02.01 " ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ "
……………………………€
Από τον Λογ/σµό αυτό δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης
το κάτωθι ποσό και αφορά δαπάνες προβολής από τον ραδιόφωνο και τηλεόραση προκειµένου να
προβληθεί η επιχείρηση. Για τα ανωτέρω δεν πληρώθηκε το Τέλος Διαφήµισης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.Δ 978/71 και του άρθρου 9 του Ν.Δ 1144/81, και ισχύει µετά την διάταξη της
παρ.5.του άρθρου 18 του Ν.2130/1990 και έχουν ως εξής:
Λογ/µός 64.02.xx "ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ"…………………………€
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 § 1 ιδ του Ν.2238/94, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση
από τα ακαθάριστα έσοδα, τα ποσά που των δαπανών που διατέθηκαν, για:
την διαφήµισή µε έντυπα (προσπέκτους), αφίσες, σε σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια,
ενηµερωτικά δελτία, διάφορες εκδηλώσεις (happenig), όταν για τις δαπάνες αυτές δεν καταβλήθηκε
το ανάλογο δηµοτικό τέλος, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της
έκπτωσής τους. Από τον Λογ/σµό αυτό δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα
της επιχείρησης το κάτωθι ποσό και αφορά δαπάνες διάθεσης δώρων, που από κανένα στοιχείο
της επιχείρησης που κοµίσθηκε δεν προκύπτουν τα πρόσωπα στα οποία διατέθηκαν και έχουν ως
εξής:
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Λογ/µός 64.02.xx "ΔΩΡΑ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ" …………………………€
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 § 1 ιδ του Ν.2238/94, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση
από τα ακαθάριστα έσοδα, τα ποσά που των δαπανών που διατέθηκαν, για:
την διαφήµισή, διαφηµιστικά δώρα, όταν για τις δαπάνες αυτές δεν καταβλήθηκε το ανάλογο
δηµοτικό τέλος, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της έκπτωσής τους.
Από τον Λογ/σµό αυτό δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης
το σύνολο του ανωτέρω λογαριασµού καθότι αφορά δαπάνες διάθεσης δώρων……………….., που από
κανένα στοιχείο της επιχείρησης που κοµίσθηκε δεν προκύπτουν τα πρόσωπα στα οποία
διατέθηκαν.
Λογ/µός 64.02.06 " Έξοδα Υποδοχής Φιλοξενίας “…………………………€
Στον λογαριασµό αυτόν καταχωρούνται τα έξοδα και οι δαπάνες που πραγµατοποιεί πράγµατι η
ελεγχοµένη επιχείρηση για την φιλοξενία και την περιποίηση τρίτων προσώπων, όπως περιποίηση
αντιπροσώπων, πελατών κ.λ.π.
Για την κάλυψη του ποσού της δαπάνης στα βιβλία της ελεγχοµένης υπάρχουν καταχωρηµένα
τιµολόγια από ταβέρνες για γεύµατα, αγορές ποτών κ.λ.π.
Από τα σχετικά προαναφερθέντα παραστατικά δεν προκύπτουν όµως για το σύνολο αυτών τα
στοιχεία των τρίτων προσώπων για τα οποία έγινε η σχετική δαπάνη ώστε να προκύπτει ο
επαγγελµατικός χαρακτήρας αυτής.
Δηλαδή από τα σχετικά παραστατικά δεν προκύπτει εάν η δαπάνη αυτή έγινε στα πλαίσια της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας της επιχείρησης η αφορά προσωπική δαπάνη των εκπροσώπων και
στελεχών της επιχείρησης και υπάρχει αδυναµία διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων, αν
πρόκειται για πραγµατικές και παραγωγικές δαπάνες για τον λόγο ότι δεν προκύπτει η αιτία για την
οποία καταβλήθηκαν ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της παραγωγικότητας τους και δεν
συµβάλλουν στην απόκτηση κέρδους αλλά καταβλήθηκαν από ελευθεριότητα ( ΣτΕ 1293/1988, ΣτΕ
2899/1978, 1965/80,2809-2810/1978.
Για τους παραπάνω λόγους προστίθεται το σύνολο του ανωτέρω λογαριασµού στα δηλωθέντα
κέρδη ως λογιστική διαφορά.
Λογ/µός 64.08.00 " ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ “…………………………€
Στο παραπάνω λογαριασµό περιλαµβάνεται ποσό …………………… που αφορά καταβολή για αποθεµατικό
της πολυκατοικίας που στεγάζεται η επιχείρηση, Ως εκ τούτου δεν αποτελεί δεδουλευµένη δαπάνη
της χρήσης και προστίθεται στα οικονοµικά αποτελέσµατα ως λογιστική διαφορά.
Λογ/µός 64.98.χχ " ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ “…………………………€
Στον παραπάνω λογαριασµός περιλαµβάνεται ποσό ………….. που αφορά αγορά παγίου…………….. και
εποµένως έπρεπε να αποσβεστεί τµηµατικά και όχι εφάπαξ.
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ΕΞΟΔΑ Ε.Ι.Χ.
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

62.07.03

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Ε.Ι.Χ.
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΕΞ.ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
Αποσβέσεις Ε.Ι.Χ.
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ

63.03.00
64.00.00
66.03.00

Έτος

ΣΥΝΟΛΟ
Δαπάνες ΕΙΧ > 1400 cc & από 1/1/2005 >1600cc
Δαπάνες ΕΙΧ < 1400 cc & από 1/1/2005<1600cc
Δαπάνες ΕΙΧ > 1400 cc ( >1600) δεν αναγνωρίζεται 75%
Δαπάνες ΕΙΧ < 1400 cc ( <1600) δεν αναγνωρίζεται 40%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Ε.Ι.Χ.
Δεν αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31§1β του Ν. 2238/94 για έκπτωση από
τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ποσό ως αναλύεται ανωτέρω και αφορά δαπάνες επιβατικών
µεταφορικών µέσων άνω των ……………………….. κυβ.
Λογ/µός 65.00 " ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ" ………………………€
Κατά πάγια διοικητική και δικαστική νοµολογία, προϋπόθεση έκπτωσης των τόκων από τα
ακαθάριστα έσοδα είναι όπως τα δάνεια έχουν συναφθεί για τις ανάγκες της επιχείρησης. Όταν τα
συναφθέντα δάνεια διατίθενται σε τρίτα πρόσωπα ή στον επιχειρηµατία ή τους συνεταίρους
προσωπικής εταιρίας, οι τόκοι των δανείων αυτών δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα έσοδα
των επιχειρήσεων, διότι στην περίπτωση αυτή οι τόκοι δεν αποτελούν παραγωγική δαπάνη (Υπ.
Οικ. Α2544/1958 Σ.τ.Ε. 2157/1976, 3824/1977, 1491/1979,3495/1980, 2767/1982,
2401/1984, 4244/1985, 3538/1991). Στη συγκεκριµένη περίπτωση προκύπτει από τα στοιχεία
που τέθηκαν στη διάθεση του ελέγχου, προκύπτει ότι µέρος των συναφθέντων δανείων δεν
διατέθηκαν για τις ανάγκες της επιχείρησης. Ως εκ τούτου προστίθεται στα οικονοµικά
αποτελέσµατα της χρήσης ως λογιστική διαφορά ποσό …………….
Λογ/µός 66.χχ.χχ " ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ " ………………………€
Η ελεγχόµενη επιχείρηση για το πάγιο ………….. εφάρµοσε συντελεστή απόσβεσης …..% αντί του
προβλεπόµενου ….% . Οι πέραν του προβλεποµένου διενεργούσες αποσβέσεις προστίθενται στα
οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης.(άρθρο 31 ν.2238/94, Π.Δ. 299/2003)
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Λογ/µός 81.00 " ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ" ………………………€
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 §1 και του άρθρου 31 §1 του Ν.2238/94, ο φόρος αυτού
του νόµου, τα πρόστιµα και οι πρόσθετοι φόροι τα φορολογικά πρόστιµα-προσαυξήσεις, οι
προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων κλπ, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και προστίθενται το σύνολο του ανωτέρω λογαριασµού ως
λογιστική διαφορά.
Λογ/µός 81.02.00 " ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ" ………………………€
Από τον παραπάνω λογαριασµό δεν αναγνωρίζεται ποσό ……….….το οποίο προέρχεται από ζηµία
πώλησης οικοπέδου, πλην όµως το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε υπεραξία Ν.2065/1992 που
υπολογίσθηκε εσφαλµένως κατά την αναπροσαρµογή του έτους …..και εποµένως αύξησε ισόποσα την
αξία κτήσης του εν λόγω οικοπέδου.
Λογ/µός 81.02.03 " ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ " ………………………€
Το εν λόγω ποσό αφορά υπόλοιπο αναπόσβεστης αξίας πωληθέντος Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου
……….κυβικών εκατοστών. Ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζεται το ….% (άρθρο 31 ν.2238/1994)
Λογ/µός 82.00.04 " ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ "………………………€
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 §1 και του άρθρου 31 §1 του Ν.2238/94, ο φόρος αυτού
του νόµου, τα πρόστιµα και οι πρόσθετοι φόροι τα φορολογικά πρόστιµα-προσαυξήσεις, οι
προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων κλπ, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
Επιπρόσθετα το ποσό αυτό, όπως και από την περιγραφή του λογαριασµού προκύπτει αφορά δαπάνη
προηγουµένων χρήσεων η οποία δεν δύναται να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της ελεγχοµένης
χρήσης, λόγω της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων.
Συγκεκριµένα µε το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2238/1994 ή άρθρο 1 Ν.Δ. 3323/1955, ορίζεται ότι ο
φόρος επιβάλλεται κάθε έτος πάνω στο συνολικό καθαρό εισόδηµα.
Σύµφωνα µε την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, κάθε φορολογική περίοδος ή χρήση είναι
αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συµψηφισµός των
αποτελεσµάτων αυτής προς τα αποτελέσµατα προηγουµένων ή εποµένων χρήσεων.
Με βάση την αρχή αυτή, τα µεν έσοδα της επιχείρησης καταχωρούνται στην χρήση που προέκυψαν,
ανεξάρτητα από την χρήση κατά την οποία εισπράττονται, τα δε έξοδα βαρύνουν τη χρήση που
γεννήθηκαν, ανεξάρτητα από την χρήση στην οποία καταβάλλονται και για το λόγο αυτό θα έπρεπε
να γίνουν οι αντίστοιχες προβλέψεις και να βαρύνουν τις χρήσεις τις οποίες αφορούσαν. Συνεπώς
το ποσό αυτό προστίθεται στα φορολογητέα κέρδη της ελεγχοµένης µε την µορφή των λογιστικών
διαφορών.
Λογ/µός 83.χχ.χχ " ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ"………………………€
Από τον παραπάνω λογαριασµό δεν αναγνωρίζεται ως έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ποσό
…………. Διότι, κατά πάγια δικαστηριακή και διοικητική νοµολογία για να εκπέσουν οι δαπάνες από τα
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ακαθάριστα έσοδα, πρέπει να είναι οριστικές και εκκαθαρισµένες, δηλαδή να είναι γνωστές κατά τον
χρόνο σύνταξης του ισολογισµού ως προς το ποσό και την έκτασή τους και δεν αναγνωρίζονται για
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνες µε τη µορφή, πρόβλεψης, επειδή δεν στηρίζονται σε
παραστατικό στοιχείο και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί (ΣτΕ 1267/75, 540/73, 636/1987,
2968/88)
" ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ"………………………€

Η ελεγχόµενη επιχείρηση παραχωρεί ακίνητο ……………….στην επιχείρηση ………………… για τις
επαγγελµατικές ανάγκες χωρίς να δηλώνει το αντίστοιχο έσοδα από την δωρεά παραχώρηση. Ο
έλεγχος λαµβάνοντας υπόψη την παρ. 3 του άρθρου 22 ν.2238/94 υπολογίζει το πιο πάνω έσοδο
στο ποσό των ……………. Ετησίως το οποίο προστίθεται στα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης ως
λογιστική διαφορά.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό σύστηµα έχει συντελέσει τα
τελευταία χρόνια στη δηµιουργία ενός εξαιρετικά πολύπλοκου και ραγδαίως
εξελισσόµενου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο ο φορολογικός
έλεγχος αποτελεί την ανεξάρτητη, αντικειµενική και αναγκαία δραστηριότητα, η οποία
είναι σχεδιασµένη για να προσθέτει αξία στις οικονοµίες των κρατών.
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία αναλύθηκαν οι έννοιες, τα είδη του ελέγχου,
καθώς και τα είδη του φορολογικού ελέγχου που εφαρµόζονται στην Ελλάδα.
Παρουσιάστηκαν, επίσης, λεπτοµερώς το νοµοθετικό πλαίσιο, ως βάση για τη διεξαγωγή
των ελέγχων των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, από τους ελεγκτές του
Υπουργείου Οικονοµικών. ∆όθηκαν στοιχεία για τον έλεγχο των επιχειρήσεων µε Α’, Β’
και Γ’ κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ., καθώς και πρακτικές ασκήσεις και παραδείγµατα για
την καλύτερη κατανόηση του αναγνώστη.
Η πρωτοτυπία της διατριβής έγκειται στο γεγονός ότι αρχικά σχεδιάστηκε για να
χρησιµοποιηθεί ως φορολογικό εργαλείο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ενός
ελεγκτή του Υπουργείου Οικονοµικών. Στη συνέχεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως
«Πρόγραµµα Ελέγχου» και να έχει πρακτική εφαρµογή στον έλεγχο επιχειρήσεων µε Γ’
κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ. Αναλύει, επίσης, όλα τα βασικά φορολογικά αντικείµενα που ο
κάθε φορολογικός ελεγκτής οφείλει να διαπιστώσει την ορθή ή µη εφαρµογή τους. (Να
σηµειωθεί ότι ο τακτικός φορολογικός έλεγχος αφορά πάντα προηγούµενες
διαχειριστικές χρήσεις και για το λόγο αυτό η παρούσα εργασία µας περιλαµβάνει ακόµα
και τα φορολογικά αντικείµενα που καταργήθηκαν από µεταγενέστερες διατάξεις). Τα
υποδείγµατα εκθέσεων, τα οποία περιλαµβάνονται, για τις βασικές φορολογίες όπως το
Εισόδηµα και ο Φ.Π.Α. και οι συνηθέστερες λογιστικές διαφορές που συναντώνται κατά
την διεξαγωγή του ελέγχου, πιστεύουµε θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους ελεγκτές.
Τελικό συµπέρασµα της παρούσας εργασίας, είναι ότι ο φορολογικός έλεγχος των
επιχειρήσεων αποτελεί περίπλοκο και δύσκολο έργο, σηµαντικό όµως για την προάσπιση
των δηµοσίων εσόδων και συνεπώς µέσο επιτυχίας της οικονοµικής πολιτικής του
κράτους.
Τα τελευταία χρόνια γίνονται σηµαντικές προσπάθειες για την απλοποίηση του
συστήµατος µε τον σχεδιασµό νέων ηλεκτρονικών εφαρµογών. Μία τέτοια εξέλιξη θα
είχε ως αποτέλεσµα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την εδραίωση της
αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των φορολογουµένων και της φορολογικής αρχής.
Πιστεύουµε ότι η παρούσα εργασία θα δώσει το έναυσµα στους νέους ελεγκτές να
χρησιµοποιήσουν νέες τεχνικές για αποτελεσµατικότερο έλεγχο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)
Κωδικοποιηµένος σύµφωνα µε το Ν.3943/2011.

Άρθρο 30 Κύρος και αποδεικτική δύναµη βιβλίων και στοιχείων
1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις επόµενες παραγράφους του άρθρου αυτού το
κύρος και η αξιοπιστία των βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα αυτού δε θίγεται από τη διαπίστωση
παρατυπιών ή παραλείψεων σ΄αυτά και ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆ΟΥ υποχρεούται να
αναγνωρίζει τα δεδοµένα που προκύπτουν από αυτά, κατά τον προσδιορισµό των κατά περίπτωση
φορολογικών υποχρεώσεων του επιτηδευµατία. Οι κατά τ΄ ανωτέρω παρατυπίες ή παραλείψεις
επισύρουν εκτός αντίθετης ειδικής ρύθµισης, µόνο οικονοµικές και διοικητικές κυρώσεις ανάλογες
µε το είδος και την έκταση τους, σε συνάρτηση µε τα οικονοµικά µεγέθη που προκύπτουν από τα
τηρούµενα βιβλία.
2. Τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή και συνεπάγονται εξωλογιστικό
προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης, κατά περίπτωση, µόνο εφόσον τούτο προβλέπεται από τις
επόµενες παραγράφους 3, 4, 6 και 7.
3. Tα βιβλία και στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανεπαρκή όταν ο
υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά:
α) δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει το βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου ή το βιβλίο τεχνικών
προδιαγραφών ή το βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής που ορίζεται από την παράγραφο 1 του
άρθρου 10 του Κώδικα αυτού,
β) τηρεί ή εκδίδει ή διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία του Kώδικα αυτού κατά τρόπο που
αντιβαίνει τις διατάξεις αυτού ή τηρεί βιβλία κατηγορίας κατώτερης εκείνης στην οποία
εντάσσεται,
γ) λαµβάνει εικονικά ως προς τον αντισυµβαλλόµενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας,
δ) εξοφλεί τιµολόγια αξίας 15.000 ευρώ και άνω µε τρόπο διαφορετικό από τον οριζόµενο.
ε) δεν συντάσσει και δεν καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών τον Πίνακα Φορολογικών
Αποτελεσµάτων Χρήσης, που ορίζεται από την περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 7
του Κώδικα αυτού ή συντάσσει αυτόν ανακριβώς.
Οι πράξεις ή οι παρατυπίες ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής τότε µόνον συνιστούν
ανεπάρκεια, όταν δεν οφείλονται σε παραδροµή ή συγγνωστή πλάνη ή όταν καθιστούν
αντικειµενικά αδύνατο και όχι απλώς δυσχερή το λογιστικό έλεγχο των φορολογικών
υποχρεώσεων.
∆εν συνιστούν αντικειµενική αδυναµία ελέγχου οι περιπτώσεις που αναφέρονται σε
διαπιστωθείσες πληµµέλειες στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία, καθώς και η αδυναµία
αναπαραγωγής του περιεχοµένου του θεωρηµένου οπτικού δίσκου του βιβλίου αποθήκης, όταν
καλύπτονται από καταστάσεις ή ηλεκτροµαγνητικά µέσα ή άλλα αναλυτικά στοιχεία, τα οποία
παρέχονται στο φορολογικό έλεγχο στην προθεσµία που τάσσεται από αυτόν, µε την προϋπόθεση
ότι προκύπτουν µε σαφήνεια τα δεδοµένα, ώστε να είναι δυνατές οι ελεγκτικές επαληθεύσεις και
επαληθεύονται αυτά από τα βιβλία και στοιχεία.
H ανεπάρκεια πρέπει να αναφέρεται σε αδυναµία διενέργειας συγκεκριµένων ελεγκτικών
επαληθεύσεων για οικονοµικά µεγέθη µεγάλης έκτασης σε σχέση µε τα µεγέθη των βιβλίων και
στοιχείων και να είναι αιτιολογηµένη.
[Σχόλια]
Όπως η περίπτωση α΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 30 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 31 του
Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22-12-2006) και σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ιδίου νόµου καταλαµβάνει διαχειριστικές
περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και µετά.

4. Tα βιβλία και τα στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανακριβή όταν ο
υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά:
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α) δεν εµφανίζει στα βιβλία του έσοδα ή έξοδα ή εµφανίζει αυτά ανακριβώς ή εµφανίζει έξοδα
που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο,
β) δεν καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών αποθέµατα ή καταχωρεί αυτά ανακριβώς ως προς την
ποσότητα,
γ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβή ή εικονικά ή πλαστά ως προς την ποσότητα ή την αξία ή τον
αντισυµβαλλόµενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας, ή λαµβάνει ανακριβή ή εικονικά ως
προς την ποσότητα ή την αξία τέτοια στοιχεία,
δ) δεν εµφανίζει την πραγµατική κατάσταση της επιχείρησής του, για τον επιτηδευµατία της
τρίτης κατηγορίας,
ε) δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει ή δεν επιδεικνύει στον τακτικό φορολογικό έλεγχο τα πρόσθετα
βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 ή δεν καταχωρεί σε αυτά τις συναλλαγές ή καταχωρεί
σε αυτά ανακριβώς τα στοιχεία που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής,
στ) ∆εν διαφυλλάσσει ή δεν επιδεικνύει στον τακτικό φορολογικό έλεγχο, εντός τακτού ευλόγου
χρόνου, που ορίζεται µε σηµείωµα της αρµόδιας ∆.O.Y., κατά περίπτωση το ισοζύγιο γενικού αναλυτικών καθολικών ή τη µηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων - εξόδων επί
µηχανογραφικής τήρησης των βιβλίων ή τα θεωρηµένα ηµερολόγια και το θεωρηµένο βιβλίο
εσόδων - εξόδων επί χειρόγραφης τήρησης, τα συνοδευτικά στοιχεία των αγαθών, καθώς και τα
προβλεπόµενα από τον Kώδικα αυτό παραστατικά, µε τα οποία ενεργούνται οι πρωτογενείς
εγγραφές, ανεξάρτητα από τις διαχειριστικές περιόδους στις οποίες αυτά αφορούν.
∆εν εµπίπτει στην περίπτωση αυτή η µη διαφύλαξη και επίδειξη, η οποία οφείλεται σε λόγους
αποδεδειγµένης ανωτέρας βίας, εφαρµοζοµένων αναλόγως των οριζοµένων στις διατάξεις της
παραγράφου 3,
ζ) νοθεύει τα φορολογικά στοιχεία,
η) εµφανίζει αθροιστικά λάθη στο βιβλίο εσόδων -εξόδων, στη µηνιαία κατάσταση του βιβλίου
εσόδων -εξόδων, καθώς και στο βιβλίο απογραφών,
θ) δεν τηρεί κατά περίπτωση τα ηµερολόγια ή το ισοζύγιο του Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών ή
το βιβλίο εσόδων - εξόδων ή τη µηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή δεν τηρεί ή
δεν διαφυλάσσει το βιβλίο αποθήκης ή τις καταστάσεις της ποσοτικής καταχώρισης των
αποθεµάτων ή το βιβλίο απογραφών όταν δεν συντάσσονται τέτοιες καταστάσεις.
Οι πράξεις ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής, για να συνεπάγονται εξωλογιστικό
προσδιορισµό των αποτελεσµάτων, πρέπει να είναι µεγάλης έκτασης, ώστε να τα επηρεάζουν
σηµαντικά ή να καθιστούν αντικειµενικά αδύνατο το λογιστικό έλεγχο των φορολογικών
υποχρεώσεων, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της
παραγράφου 3 του άρθρου αυτού για τις πράξεις ή παραλείψεις των περιπτώσεων στ΄ και θ΄ της
παραγράφου αυτής.
∆εν λογίζονται ως ανεπάρκεια ή ως ανακρίβεια: α) η καταχώριση εσόδου ή εξόδου σε χρήση άλλη
από εκείνη που αφορά, β) οι πράξεις της περίπτωσης η΄ της παραγράφου αυτής, όταν από αυτές
δεν µειώνεται το φορολογικό αποτέλεσµα, γ) η αποτίµηση των αποθεµάτων µε διαφορετικό
τρόπο από αυτόν που ορίζεται µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του
παρόντος Κώδικα, µε την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή στο χρόνο που θα ζητηθεί από το
φορολογικό έλεγχο η σύνταξη κατάστασης αποτίµησης αυτών µε τον τρόπο που ορίζεται από τις
προαναφερόµενες διατάξεις.
[Σχόλιο 1Ο ]
Όπως οι περιπτώσεις β΄, ε΄ και η΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 30 αντικαταστάθηκαν και προστέθηκε
µετά την περίπτωση η΄ νέα περίπτωση θ΄ µε την παρ. 5 του άρθρου 31 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22-12-2006) και
σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ιδίου νόµου ισχύουν:
α) Οι µεν περιπτώσεις β΄, ε΄ και η΄ από τη δηµοσίευση του Ν. 3522/2006 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
(22/12/2006),
β) η δε περίπτωση θ΄ από τη δηµοσίευση του Ν. 3522/2006 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (22/12/2006)και
καταλαµβάνει διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
[Σχόλιο 2ο ]
Όπως τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 30 αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν.
3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22-12-2006) και σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ιδίου νόµου ισχύουν από 22/12/2006 και µετά.
[Σχόλιο 3ο ]
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Σηµ. Ε.Ο.Ε7: Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3522/2006(ΦΕΚ Α΄ 276/22-12-2006) οι διατάξεις
των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 31 του Ν. 3522/2006, που αναφέρονται στις παρ. 4, 6 και 7 του άρθρου 30
του Κ.Β.Σ., αν προβλέπουν επιεικέστερη µεταχείριση, εφαρµόζονται και για τις υποθέσεις που µέχρι τη δηµοσίευση του Ν.
3522/2006 δεν έχουν ελεγχθεί (µέχρι τις 22/12/2006).
Οµοίως εφαρµόζονται και για υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν περαιωθεί οριστικά µε διοικητική επίλυση της
διαφοράς ή δεν έχει παρέλθει η προθεσµία άσκησης ένδικου βοηθήµατος ή ένδικου µέσου ή εκκρεµεί συζήτηση των
υποθέσεων αυτών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Συµβουλίου της Επικρατείας. Για τις υποθέσεις που
εκκρεµούν ενώπιον των δικαστηρίων αυτών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µε αίτηση τους, που υποβάλλεται στον αρµόδιο
προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας εντός ανατρεπτικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη
δηµοσίευση του παρόντος, να ζητήσουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, ακολουθούµενης της διαδικασίας του Ν.∆.
4600/1966 (ΦΕΚ 242 Α΄). Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς, οι υποθέσεις των δύο
προηγούµενων εδαφίων κρίνονται µε βάση τις προίσχύσασες διατάξεις.

5. H απόρριψη των βιβλίων και των στοιχείων των επιτηδευµατιών που ελέγχονται από το
∆ιαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (∆.Ε.Κ.) Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, στα οποία διαπιστώθηκαν
πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες κατά την κρίση της ελεγκτικής αρχής συνιστούν ανεπάρκειες ή
ανακρίβειες, όπως αυτές προσδιορίζονται από το άρθρο αυτό µπορεί να κριθεί, µετά από αίτηση
του επιτηδευµατία από πενταµελή επιτροπή, πριν από την κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου ή της
πράξης. Στην περίπτωση αυτή ο προϊστάµενος του ∆ιαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου
(∆.Ε.Κ.) Αθηνών ή Θεσσαλονίκης υποχρεούται να κοινοποιήσει στον επιτηδευµατία σηµείωµα µε
τις διαπιστώσεις του ελέγχου. O επιτηδευµατίας δικαιούται, εντός είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση του σηµειώµατος, να ζητήσει την κρίση της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται εντός
δύο µηνών, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, αν οι ανεπάρκειες ή ανακρίβειες που αναφέρονται
στο σηµείωµα συνεπάγονται απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων και εξωλογιστικό προσδιορισµό
της φορολογητέας ύλης. H Επιτροπή µπορεί να διατάσσει συµπληρωµατικό έλεγχο για διευκρίνιση
των λόγων για τους οποίους ζητείται η απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων. H απόφαση της
Επιτροπής είναι δεσµευτική για τον προϊστάµενο της ελεγκτικής αρχής.
H εν λόγω Επιτροπή έχει την έδρα της στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού αποτελούµενη από:
α) έναν σύµβουλο ή πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως πρόεδρο, που ορίζεται µε
τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό,
β) έναν εκ των προϊσταµένων των διευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογίας, που
ορίζεται από τον Υπουργό και αναπληρώνεται από το νόµιµο αναπληρωτή του,
γ) έναν εκ των προϊσταµένων των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ελέγχων, που ορίζεται
από τον Υπουργό και αναπληρώνεται από το νόµιµο αναπληρωτή του,
δ) έναν εκπρόσωπο του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, που προτείνεται µε τον
αναπληρωτή του από αυτό,
ε) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας, που προτείνεται µε τον
αναπληρωτή του από αυτή.
Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί φοροτεχνικός υπάλληλος ΠE κατηγορίας που ορίζεται µε
τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο.
Εισηγητής για κάθε υπόθεση ορίζεται υπάλληλος του ∆ιαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου
(∆.Ε.Κ.) Αθηνών ή Θεσσαλονίκης που προτείνεται από τον Προϊστάµενο της αρχής αυτής.
Για τη συγκρότηση, απαρτία, πλειοψηφία και λειτουργία της επιτροπής εφαρµόζονται οι διατάξεις
του Οργανισµού του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για τα συλλογικά όργανα.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται η αποζηµίωση του Προέδρου,
των µελών και του γραµµατέα της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
6. Τα βιβλία και στοιχεία της πρώτης κατηγορίας κρίνονται ανακριβή όταν ο επιτηδευµατίας δεν
καταχωρεί ή καταχωρεί ανακριβώς σε αυτά αγορές που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί και δεν έχει
εκδοθεί φορολογικό στοιχείο ή δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβή ή εικονικά ή πλαστά ως προς την
ποσότητα ή την αξία ή ως προς τον αντισυµβαλλόµενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης και αξίας
ή λαµβάνει ανακριβή ή εικονικά ως προς την ποσότητα ή την αξία τέτοια στοιχεία, εµφανίζει
αθροιστικά λάθη.
Οι διατάξεις των περιπτώσεων στ΄, ζ΄ και θ΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του
παρόντος άρθρου, καθώς και των δύο τελευταίων εδαφίων της ίδιας παραγράφου έχουν ανάλογη
εφαρµογή και για τους τηρούντες βιβλίο αγορών.»
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[Σχόλιο 1ο ]
Όπως η παρ. 6 του άρθρου 30 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 31 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22-122006) και σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ιδίου νόµου ισχύει από 22/12/2006 και µετά.
[Σχόλιο 2ο ]
Σηµ. Ε.Ο.Ε7: Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3522/2006(ΦΕΚ Α΄ 276/22-12-2006) οι διατάξεις
των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 31 του Ν. 3522/2006, που αναφέρονται στις παρ. 4, 6 και 7 του άρθρου 30
του Κ.Β.Σ., αν προβλέπουν επιεικέστερη µεταχείριση, εφαρµόζονται και για τις υποθέσεις που µέχρι τη δηµοσίευση του Ν.
3522/2006 δεν έχουν ελεγχθεί (µέχρι τις 22/12/2006).

Οµοίως εφαρµόζονται και για υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν περαιωθεί οριστικά µε
διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δεν έχει παρέλθει η προθεσµία άσκησης ένδικου βοηθήµατος ή
ένδικου µέσου ή εκκρεµεί συζήτηση των υποθέσεων αυτών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων
και του Συµβουλίου της Επικρατείας. Για τις υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των δικαστηρίων
αυτών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µε αίτηση τους, που υποβάλλεται στον αρµόδιο προϊστάµενο
της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας εντός ανατρεπτικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη
δηµοσίευση του παρόντος, να ζητήσουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, ακολουθούµενης
της διαδικασίας του Ν.∆. 4600/1966 (ΦΕΚ 242 Α΄). Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί
διοικητική επίλυση της διαφοράς, οι υποθέσεις των δύο προηγούµενων εδαφίων κρίνονται µε
βάση τις προίσχύσασες διατάξεις.

7. ∆εν επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων για πράξεις ή παραλείψεις των
παραγράφων 3, 4 και 6 για συνολικά οικονοµικά µεγέθη µέχρι τα όρια των ποσοστών
ακαθάριστων εσόδων και των αξιών που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:
α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και για αξία µικρότερη ή ίση των τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ για ακαθάριστα έσοδα µέχρι και ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ.
β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και για αξία µικρότερη ή ίση των διακοσίων χιλιάδων (200.000)
ευρώ για ακαθάριστα έσοδα άνω του ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000)
ευρώ.
Κατ΄ εξαίρεση τα οριζόµενα όρια στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται για
τις περιπτώσεις:
α) Μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, τουλάχιστον για δύο (2)
συναλλαγές, στην ίδια χρήση, που διαπιστώνονται από διαφορετικούς ελέγχους.
β) Μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, τουλάχιστον για τρεις (3)
συναλλαγές στην ίδια χρήση, που διαπιστώνονται από τον ίδιο έλεγχο.
γ) Μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης ενός στοιχείου αξίας άνω των 880 ευρώ.
δ) Επί µη καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης στα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του
άρθρου 10 συναλλαγών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα στοιχεία εσόδων εφαρµόζονται
αναλόγως τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ του εδαφίου αυτού.
ε) Χρήση 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.
[Σχόλιο 1ο ]
Όπως οι περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 30 αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 8 του
άρθρου 31 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22-12-2006) και σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ιδίου νόµου ισχύουν από
22/12/2006 και µετά.
[Σχόλιο 2ο ]
Όπως η περίπτωση δ΄ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 30 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 31
του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22-12-2006) και σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ιδίου νόµου ισχύει από 22/12/2006 και
µετά.
[Σχόλιο 3ο ]
Σηµ. Ε.Ο.Ε7: Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3522/2006(ΦΕΚ Α΄ 276/22-12-2006) οι διατάξεις
των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 31 του Ν. 3522/2006, που αναφέρονται στις παρ. 4, 6 και 7 του άρθρου 30
του Κ.Β.Σ., αν προβλέπουν επιεικέστερη µεταχείριση, εφαρµόζονται και για τις υποθέσεις που µέχρι τη δηµοσίευση του Ν.
3522/2006 δεν έχουν ελεγχθεί (µέχρι τις 22/12/2006).
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Οµοίως εφαρµόζονται και για υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν περαιωθεί οριστικά µε
διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δεν έχει παρέλθει η προθεσµία άσκησης ένδικου βοηθήµατος ή
ένδικου µέσου ή εκκρεµεί συζήτηση των υποθέσεων αυτών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων
και του Συµβουλίου της Επικρατείας. Για τις υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των δικαστηρίων
αυτών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µε αίτηση τους, που υποβάλλεται στον αρµόδιο προϊστάµενο
της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας εντός ανατρεπτικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη
δηµοσίευση του παρόντος, να ζητήσουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, ακολουθούµενης
της διαδικασίας του Ν.∆.4600/1966 (ΦΕΚ 242 Α΄). Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί διοικητική
επίλυση της διαφοράς, οι υποθέσεις των δύο προηγούµενων εδαφίων κρίνονται µε βάση τις
προϊσχύουσες διατάξεις.

8. Ειδικά όταν τα όρια είναι µεγαλύτερα από αυτά που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της
προηγούµενης παραγράφου ή όταν εφαρµόζονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της ίδιας
παραγράφου, τότε το κύρος των βιβλίων και των στοιχείων κρίνεται µε τις γενικές διατάξεις των
παραγράφων 3, 4 και 6 του ίδιου άρθρου του Kώδικα αυτού.
9. Oι νέες διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 6 όπου προβλέπουν επιεικέστερη µεταχείριση
καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 7 εφαρµόζονται και για τις υποθέσεις που µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν έχουν ελεγχθεί, καθώς και για εκείνες που έχουν ελεγχθεί
και δεν έχουν περαιωθεί οριστικά µε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή εκκρεµεί η συζήτηση
προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του ΣτE. Για τις υποθέσεις που εκκρεµούν
ενώπιον των δικαστηρίων αυτών, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µε αίτησή τους, που υποβάλλεται
στον αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας εντός ανατρεπτικής προθεσµίας
εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος να ζητήσουν τη διοικητική επίλυση της
διαφοράς, ακολουθούµενης της διαδικασίας του Ν.∆. 4600/1966 (ΦEK 242 A΄).
Aν δεν επιτευχθεί η διοικητική επίλυση της διαφοράς, οι υποθέσεις αυτές κρίνονται µε βάση της
προϊσχύουσες διατάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

∆ιαταγή 1010841/652/0016/01-02-2005
Ενεργοποίηση της βοήθειας του τοµέα του φορολογικού ελέγχου προς τον τοµέα είσπραξης.
Να ενεργοποιήσετε άµεσα τη βοήθεια του τοµέα του φορολογικού ελέγχου της υπηρεσίας προς
τον τοµέα της είσπραξης των εσόδων προβαίνοντας στις παρακάτω ενέργειες
Α) Πριν από την έναρξη του προσωρινού ή τακτικού φορολογικού ελέγχου ο αρµόδιος ελεγκτής
πρέπει να επισυνάπτει µεταξύ των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης και σηµειώµατα του
δικαστικού τµήµατος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. για το ύψος των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων
χρεών του ελεγχόµενου ή αντίγραφο της εικόνας των οφειλών του, όπως αυτό εκτυπώνεται από
το µηχανογραφικό σύστηµα, µε την προυπόθεση ότι θα συµπληρώνονται και οι οφειλές του σε
άλλες ∆.Ο.Υ. πέραν της αρµόδιας για τη φορολογία εισοδήµατος. Αυτό το σηµείωµα θα το
παραλαµβάνει σε δύο αντίγραφα.
Β) µε βάση το σηµείωµα αυτό θα ενηµερώνει τον ελεγχόµενο για τις βεβαιωµένες και
ληξιπρόθεσµες οφειλές του, παραδίδοντας του το ένα αντίγραφο του σηµειώµατος.
Γ) θα ερευνά και θα εντοπίζει µε βάση όλα τα διαθέσιµα σε αυτόν στοιχεία (βιβλία της
επιχείρησης, υποβληθείσες δηλώσεις κτλ) τις τυχόν απαιτήσεις του οφειλέτη- ελεγχόµενου προς
τρίτα πρόσωπα ή προς το δηµόσιο ή προς επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή πρόσωπα
στα οποία έχει χορηγήσει δάνεια. Επίσης, θα συµπληρώνει το σχετικό πίνακα του κατά
περίπτωση οικείου εδικού εντύπου πληροφορίων περιουσιακών στοιχείων (φυσικών ή νοµικών
προσώπων ) από τα επισυναπτόµενα στην παρούσα υποδείγµατα των εντύπων αυτών, τα οποία
και προβλέπονται από το Π∆ 2 1999 .
Περαιτέρω, εφόσον ο ελεγκτής δεν εντοπίσει καθόλου τέτοιες απαιτήσεις ή εντοπίσει απαιτήσεις
που , όµως , δεν υπερβαίνουν το ύψος των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του
ελεγχόµενου, θα συµπληρώνει µε σχολαστικότητα κατά το δυνατόν πληρέστερα και µε βάση
πάντα τα διαθέσιµα σε αυτόν στοιχεία, στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργεί, το παραπάνω
ειδικό έντυπο και σε όλους τους υπόλοιπους πίνακες και ενδείξεις (διαφορετικά δε θα
συµπληρώνονται οι υπόλοιποι πίνακες και ενδείξεις ) . Στη συνέχεια θα υπογράφεται και θα
παραδίδεται από αυτόν εντός πέντε ηµερών από την έναρξη του ελέγχου στον επόπτη ελέγχου
για υπογραφή και από αυτόν και περαιτέρω άµεση παράδοση στο δικαστικό τµήµα για τις
επόµενες ενέργειες του.
Τα παραπάνω ειδικά έντυπα θα συµπληρώνονται σε κάθε περίπτωση ακόµη, δηλαδή, και σε
περίπτωση µη ύπαρξης βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών µε το πέρας του ελεγχου,
εφόσον τα τελικά συνολικά ποσά φόρων κλπ για όλες τις ελεγχθείσες χρήσεις βάση συµβιβασµού
ή τα οποία ασκήθηκε προσφυγή, υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, τα πιο
πάνω ειδικά έντυπα επισυνάπτονται στην οικία έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος, σε κάθε
περίπτωση δε αντίγραφο αυτών παραδίδεται στο δικαστικό τµήµα.
∆) κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου θα εντοπίζονται για τις παραβάσεις ή τις
φορολογικές διαφορές που προκύπτουν και τα συνυπόχρεα µε τον πρωτοφειλέτη πρόσωπα, όπως
αυτά ενδεικτικά αναφέρονται στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1103/2004. Αυτά στη συνέχεια θα
αναγράφονται υποχρεωτικά στους χρηµατικούς καταλόγους βεβαίωσης των οφειλών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008
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Α. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
Ο φορολογούµενος στο πλαίσιο του ελέγχου δικαιούται:
•

Να λαµβάνει γνώση της εντολής ελέγχου, αντίγραφο της οποίας επιδίδεται σ΄ αυτόν από τον ελεγκτή κατά
την πρώτη ηµέρα επίσκεψής του στην επιχείρηση.

•

Να υποβάλει, πριν την έναρξη του ελέγχου (προσωρινού ή τακτικού), αρχικές ή συµπληρωµατικές
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών, µέσα σε
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επίδοση σε αυτόν επί αποδείξει σχετικής έγγραφης πρόσκλησης
της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής, προκειµένου να τύχει της προβλεπόµενης µείωσης στο 1/2 των
πρόσθετων φόρων λόγω εκπροθέσµου των παραπάνω δηλώσεων. Επίσης, δικαιούται να υποβάλει ειδική
δήλωση-αναφορά για τις παραβάσεις Κ.Β.Σ. και λοιπές συγκεκριµένες παραβάσεις που σχετίζονται µε τις
κατά τα ανωτέρω υποβαλλόµενες δηλώσεις, προκειµένου τα οικεία πρόστιµα να µειωθούν στο 1/5.

•

Να λαµβάνει µε δαπάνες του αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών
εγγράφων.

•

Να ζητήσει µε αίτησή του εντός είκοσι (20) ηµερών από της επίδοσης σ΄ αυτόν σχετικού σηµειώµατος, την
κρίση επί του κύρους των βιβλίων και στοιχείων του από ειδική προς τούτο επιτροπή (µόνο για
φορολογούµενους που ελέγχονται µε τακτικό φορολογικό έλεγχο από το ∆.Ε.Κ. Αθηνών ή Θεσσαλονίκης
και εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις που επηρεάζουν το κύρος και την αποδεικτική δύναµη των
βιβλίων και στοιχείων τους).

•

Να λαµβάνει γνώση των αποτελεσµάτων του ελέγχου µε την κοινοποίηση σ΄ αυτόν των οικείων
καταλογιστικών πράξεων και εκθέσεων ελέγχου.
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
Ο φορολογούµενος στο πλαίσιο του ελέγχου υποχρεούται:
•

Να επιδεικνύει τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία.

• Να παραδίδει σε εύλογο χρόνο κάθε στοιχείο και να παρέχει κάθε ζητούµενη πληροφορία στον
έλεγχο.
•

Να διευκολύνει τον έλεγχο και να µην προβάλλει προσκόµµατα.

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Ο ελεγκτής στο πλαίσιο του ελέγχου δικαιούται:
•

Να ενεργεί έλεγχο οποιαδήποτε εργάσιµη ώρα για την επιχείρηση.

•

Να ενεργεί οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση κρίνεται αναγκαία και να λαµβάνει γνώση, να ελέγχει και να
θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. ή από άλλους νόµους, καθώς και αυτά
που τηρούνται προαιρετικά από το φορολογούµενο.

•

Να λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, στοιχείου ή εγγράφου και κάθε περιουσιακού
στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία ή στο κατάστηµα κάθε
άλλου υπόχρεου.

•

Να κατάσχει ανεπίσηµα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα ή να παραλαµβάνει επίσηµα βιβλία και
στοιχεία. Στις περιπτώσεις που κατάσχονται ανεπίσηµα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα,
επιτρέπεται η κατάσχεση και των επίσηµων βιβλίων και στοιχείων.
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•

Να ζητά από τον ελεγχόµενο φορολογούµενο να δίδει κάθε αναγκαία διευκρίνιση και κάθε χρήσιµο
στοιχείο για τη διεξαγωγή του ελέγχου.

•

Να ζητά από τις δηµόσιες ή δηµοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις
τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελµατική, εµπορική,
βιοµηχανική, γεωργική κλπ. οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του
έργου του.

•

Να λαµβάνει γνώση στοιχείων που καλύπτονται από το τραπεζικό απόρρητο, µε άρση αυτού για τη
διευκόλυνση του ελέγχου, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο νόµο.

•

Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητά από αυτό να παράσχει εγγράφως πληροφορίες που είναι
αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του.

•

Να ενεργεί διασταυρωτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία επιτηδευµατιών
αρµοδιότητας άλλης ελεγκτικής αρχής που έχουν την έδρα τους στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νοµό, για
να διαπιστώνει την ακρίβεια των δεδοµένων των βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευµατία που ελέγχει.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Ο ελεγκτής στο πλαίσιο του ελέγχου υποχρεούται:
•

Να δείχνει στο φορολογούµενο κατά την πρώτη ηµέρα του ελέγχου και πριν την έναρξη αυτού, την
υπηρεσιακή ή αστυνοµική του ταυτότητα και να του επιδίδει αντίγραφο της εντολής ελέγχου.

•

Να είναι ευγενής απέναντι στο φορολογούµενο και αντικειµενικός στην κρίση του.

•

Να συντάσσει και να επιδίδει έκθεση κατάσχεσης σε περίπτωση κατάσχεσης ανεπίσηµων βιβλίων,
στοιχείων και λοιπών εγγράφων ή ταυτόχρονης κατάσχεσης ανεπίσηµων βιβλίων, στοιχείων και
λοιπών εγγράφων και επίσηµων βιβλίων και στοιχείων. Επίσης, να συντάσσει και να παραδίδει
απόδειξη παραλαβής στις περιπτώσεις παραλαβής µόνο επίσηµων βιβλίων και στοιχείων.

•

Να παραδίδει τα κατασχεθέντα ανεπίσηµα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα στον αρµόδιο
Προϊστάµενο, ο οποίος, εφόσον µε αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή, τα διαφυλάσσει µέχρι την
τελεσιδικία αυτής.

•

Να επιδίδει σηµείωµα µε τις διαπιστώσεις του ελέγχου επί απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων
επιτηδευµατιών αρµοδιότητας του ∆.Ε.Κ. Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, προκειµένου ο ελεγχόµενος να
µπορεί να απευθυνθεί σε ειδική προς τούτο επιτροπή, εφόσον το επιθυµεί.

•

Να συντάσσει µετά το πέρας του ελέγχου σχετική έκθεση ελέγχου µε τις τυχόν διαπιστωθείσες
παραλείψεις, η οποία αφού θεωρηθεί από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής ή άλλο
αρµόδιο προς τούτο όργανο, κοινοποιείται µαζί µε τις οικείες καταλογιστικές πράξεις στο
φορολογούµενο κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

•

Να διαφυλάσσει το φορολογικό απόρρητο.
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Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΤΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την κοινοποίηση στο φορολογούµενο των οικείων καταλογιστικών
πράξεων (φύλλα ελέγχου, αποφάσεις επιβολής προστίµου κλπ.) µαζί µε τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί επιδόσεων, ο φορολογούµενος για κάθε µία από τις
κοινοποιηθείσες πράξεις, µπορεί:
•

να υποβάλει στον προϊστάµενο της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής που την εξέδωσε, εφόσον αµφισβητεί
την ορθότητά της, µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίησή της (ή ενενήντα (90)
ηµερών αν πρόκειται για κάτοικο εξωτερικού), µη συµπεριλαµβανοµένου του µηνός Αυγούστου
εφόσον συντρέχει περίπτωση, πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς (συµβιβασµό):
α. µε ιδιαίτερη αίτηση ή
β. µε το δικόγραφο της τυχόν προσφυγής.

•

να καταθέσει, στην ελεγκτική αρχή που εξέδωσε την πράξη, προσφυγή µέσα στις ίδιες ως άνω
προθεσµίες.
Ειδικά στην περίπτωση που η πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς υποβάλλεται µε ιδιαίτερη
αίτηση (περίπτ. α΄), η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται µε την υποβολή της
αίτησης, µη υπολογιζόµενης της ηµέρας υποβολής αυτής, και συνεχίζει από την επόµενη εργάσιµη για
τις ∆.Ο.Υ. ηµέρα της ηµέρας υπογραφής της πράξης µαταίωσης ή µερικής επίλυσης της διαφοράς.

Αν ο φορολογούµενος δεν υποβάλλει, για οποιοδήποτε λόγο, αίτηση διοικητικής επίλυσης ούτε καταθέσει
προσφυγή ή αν προβεί σε κάποια από τις παραπάνω ενέργειες αλλά εκπρόθεσµα, η οικεία καταλογιστική
πράξη οριστικοποιείται, µε τις ανάλογες κατά περίπτωση συνέπειες (βεβαίωση ολόκληρου του σχετικού ποσού
κλπ.).
2. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ (ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ)
2.1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
•

Υποβολή της αίτησης διοικητικής επίλυσης µε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξή της
και ορισµός σχετικής συζήτησης.

•

Εξέταση της αίτησης κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία από τον προϊστάµενο της αρµόδιας ελεγκτικής
αρχής.
Ειδικά όταν πρόκειται για φύλλα ελέγχου (ή πράξεις προσδιορισµού αποτελεσµάτων) φορολογίας
εισοδήµατος στα οποία περιλαµβάνονται και εισοδήµατα από γεωργική ή εµπορική επιχείρηση ή από
την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος ή µόνο τέτοια εισοδήµατα και εφόσον τηρήθηκαν βιβλία και
στοιχεία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ.:
α) υποχρεωτικά λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων ή
β)-υποχρεωτικά λόγω νοµικής µορφής ή προαιρετικά, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές το ύψος των
ακαθάριστων εσόδων υπερβαίνει το 50% των ακαθάριστων εσόδων που απαιτούνται για την
υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και στοιχείων Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ., τότε η διοικητική επίλυση της
διαφοράς γίνεται από σχετική τριµελή Επιτροπή.
Σε περίπτωση απουσίας του φορολογούµενου ή του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του κατά τη
σχετική συνεδρίαση, η διοικητική επίλυση της διαφοράς µαταιώνεται.

•

Σύνταξη και υπογραφή σχετικής πράξης ή πρακτικού επίλυσης της διαφοράς σε περίπτωση
σύµπτωσης, ολικά ή µερικά, των απόψεων και από τα δύο µέρη.

•

Παράδοση αντιγράφου της παραπάνω πράξης ή πρακτικού στο φορολογούµενο.
Σηµείωση: Η συζήτηση της αίτησης διοικητικής επίλυσης και η υπογραφή κατά τα ανωτέρω της
σχετικής πράξης ή του πρακτικού επίλυσης της διαφοράς µπορεί να γίνει και από ειδικό πληρεξούσιο
του φορολογούµενου, εφόσον κατατεθεί πληρεξούσιο έγγραφο, δηµόσιο ή ιδιωτικό µε βεβαίωση του
γνήσιου της υπογραφής του εντολέα κατά τις σχετικές διατάξεις.
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2.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
•

Αµετάκλητο της πράξης ή του πρακτικού επίλυσης της διαφοράς.

•

Μείωση στο 1/2 του προβλεπόµενου σε ορισµένες περιπτώσεις ποσοστού προσαύξησης του
συντελεστή καθαρού κέρδους (π.χ. επί απόρριψης βιβλίων και στοιχείων κλπ.), υπό προϋποθέσεις.

•

Μείωση των καταλογισθέντων ποσών πρόσθετων φόρων ή προστίµων, σε ποσοστό που καθορίζεται
από τις οικείες διατάξεις. Συγκεκριµένα προβλέπεται:
-Μείωση του πρόσθετου φόρου (προσαύξησης) στα τρία πέµπτα (3/5) αυτού.
-Μείωση των προστίµων στο ένα τρίτο (1/3) αυτών.
Σε περίπτωση αποδεδειγµένης ολικής ή µερικής ανυπαρξίας της παράβασης, τα πρόστιµα
διαγράφονται ολικά ή µερικά.
Σηµείωση: οι παραπάνω µειώσεις αποτελούν τον κανόνα που εν γένει εφαρµόζεται. Σε ορισµένες
ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις διαφορετικό καθεστώς.

•

Μεγαλύτερος αριθµός δόσεων για την καταβολή των βάσει συµβιβασµού βεβαιούµενων ποσών από
εκείνον που προβλέπεται για την καταβολή των οικείων ποσών βάσει δικαστικών αποφάσεων.

•

Άρση του αξιοποίνου, εφόσον προβλέπεται ποινική δίωξη, στις περιπτώσεις του συνολικού για κάθε
φορολογία συµβιβασµού (βλ. κατωτέρω κεφ. Γ2 «ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ»).

2.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
•

Εµπρόθεσµη υποβολή της σχετικής αίτησης.

•

Καταβολή ποσού ίσου µε το ένα πέµπτο (1/5) του βάσει συµβιβασµού οφειλόµενου κύριου και
πρόσθετου φόρου ή προστίµου κατά την υπογραφή της πράξης ή του πρακτικού συµβιβασµού ή το
αργότερο µέσα στις δύο επόµενες εργάσιµες για τις ∆.Ο.Υ. ηµέρες, µε εξαίρεση τις υπό εκκαθάριση
επιχειρήσεις.
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής από το φορολογούµενο του παραπάνω ποσοστού φόρου
ή προστίµου, ο συµβιβασµός θεωρείται ως µη γενόµενος.

3. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
3.1. ΠΡΟΣΦΥΓΗ
•

Πρόκειται για ένδικο βοήθηµα που ασκείται µε την κατάθεση του σχετικού δικογράφου στην ελεγκτική
αρχή που εξέδωσε την οικεία καταλογιστική πράξη.
Στο δικόγραφο της προσφυγής µπορεί να εµπεριέχεται και αίτηµα για διοικητική επίλυση της
διαφοράς.

•

Σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, ολικά ή µερικά, η προσφυγή που τυχόν ασκήθηκε
δεν παράγει κανένα αποτέλεσµα ή ισχύει µόνο για το µέρος που δεν επιλύθηκε η διαφορά.

•

Σε περίπτωση µη επίτευξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και άσκησης εµπρόθεσµης
προσφυγής, βεβαιώνεται αµέσως από τον αρµόδιο Προϊστάµενο ποσοστό 10% του αµφισβητούµενου
κύριου και πρόσθετου φόρου, τέλους ή εισφοράς, καθώς και των λοιπών τυχόν συµβεβαιούµενων
ποσών.
Ειδικά σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α. και
παρακρατουµένων φόρων κλπ., βεβαιώνεται το 100% της διαφοράς ανεξαρτήτως της άσκησης
προσφυγής.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσά καταβάλλονται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις
δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου από τη βεβαίωση µήνα.

•

Η προσφυγή καθώς και η έκθεση µε τις απόψεις της υπηρεσίας επί της διαφοράς και τα λοιπά
στοιχεία του διοικητικού φακέλου, διαβιβάζονται κατά τις οικείες διατάξεις στο αρµόδιο δικαστήριο από
τον Προϊστάµενο της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής.
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3.2. ΕΦΕΣΗ – ΑΝΑΙΡΕΣΗ - ΛΟΙΠΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
•

Έφεση
Σε έφεση υπόκεινται οι αποφάσεις που εκδίδονται σε πρώτο βαθµό και υπό τις προϋποθέσεις του
νόµου.
Η προθεσµία για την άσκηση έφεσης είναι εξήντα (60) ηµέρες και αρχίζει από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης απόφασης, σε καµιά δε περίπτωση δεν ασκείται έφεση αν έχουν περάσει τρία
χρόνια από τη δηµοσίευση της απόφασης.

•

Αναίρεση
Η αίτηση αναίρεσης ασκείται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) κατά αποφάσεων που
εκδίδονται είτε σε πρώτο και τελευταίο βαθµό, είτε τελεσιδίκως κατ΄ έφεση κλπ.
Η προθεσµία για την άσκηση αναίρεσης από το φορολογούµενο είναι εξήντα (60) ηµέρες από την
κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν, σε καµιά δε περίπτωση δεν µπορεί να ασκηθεί αναίρεση αν
έχουν περάσει τρία χρόνια από τη δηµοσίευση της απόφασης.

•

Λοιπές δυνατότητες δικαστικής προστασίας
Πέραν των παραπάνω, ο φορολογούµενος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει και όλα τα λοιπά
προβλεπόµενα ένδικα βοηθήµατα και µέσα και γενικά να ζητήσει κάθε είδους προβλεπόµενη από τις
ισχύουσες διατάξεις δικαστική προστασία (π.χ. άσκηση ανακοπής, αίτηση αναστολής εκτέλεσης
διοικητικών πράξεων, αίτηση αναστολής εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων κλπ.).

4. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
4.1. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
Πριν την εκδίκαση της υπόθεσης και σε κάθε στάση της δίκης (προσφυγή, έφεση, αναίρεση) µπορεί να
γίνει, µε αποδοχή και από τα δύο µέρη, δικαστικός συµβιβασµός και κατάργηση της εκκρεµούς δίκης. Ο
δικαστικός συµβιβασµός είναι δυνατός σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται και όπως προβλέπεται διοικητική
επίλυση της διαφοράς. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη δικάσιµο να
αποσταλεί-κατατεθεί στο γραµµατέα του αρµόδιου δικαστηρίου η οικεία πράξη ή το πρακτικό του
επιτευχθέντος συµβιβασµού.
4.2. ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Καταλογιστικές πράξεις που οριστικοποιήθηκαν επειδή ο φορολογούµενος δεν προσέφυγε στα δικαστήρια
σύµφωνα µε τα πιο πάνω αναφερόµενα, µπορεί να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν κατά περίπτωση,
εφόσον συντρέχουν συγκεκριµένοι και ειδικοί περιοριστικά αναφερόµενοι στις οικείες διατάξεις λόγοι και
προϋποθέσεις.
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Γ. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1.1. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ
Επί της τυχόν διαφοράς κύριου φόρου που προκύπτει από τον διενεργηθέντα έλεγχο επιβάλλεται
πρόσθετος φόρος (προσαύξηση), το ύψος του οποίου υπολογίζεται ως ποσοστό επ’ αυτής και εξαρτάται
από :
•

Το είδος της διαπιστωθείσας παράλειψης σε σχέση µε την οικεία δήλωση (ανακριβής δήλωση, µη
υποβολή δήλωσης).

•

Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί κατ΄ αρχήν ανάµεσα στις ηµεροµηνίες λήξης της προθεσµίας
υποβολής της οικείας δήλωσης και έκδοσης της αντίστοιχης πράξης µε την οποία καταλογίζεται η
οφειλόµενη διαφορά κύριου φόρου. Περαιτέρω, ανάλογα µε την εξέλιξη επί της εκδοθείσας πράξης
(συµβιβασµός, έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης, οριστικοποίηση), λαµβάνεται υπόψη και το
εκάστοτε επιπλέον ανάλογα µε την περίπτωση χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τα ειδικότερον
οριζόµενα στο νόµο.

•

Το είδος της φορολογίας (εισόδηµα, Φ.Π.Α. κλπ.).

Το ως άνω επιβαλλόµενο ποσοστό προσαύξησης (επί υποβολής ανακριβούς δήλωσης ή επί µη υποβολής
δήλωσης) σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το 200% της διαφοράς του κύριου φόρου. (Το
ποσοστό αυτό ισχύει για εισοδήµατα κλπ. από 1/1/2004 και µετά. Για τα προηγούµενα χρόνια το ποσοστό
αυτό ανερχόταν σε 300%).
1.2. ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Άλλη βασική κατηγορία διοικητικών κυρώσεων αποτελούν τα πρόστιµα. Κυριότερες περιπτώσεις
προστίµου είναι οι ακόλουθες:
•

Πρόστιµο που επιβάλλεται επί µη τήρησης υποχρεώσεων γενικά που απορρέουν από την κείµενη
φορολογική νοµοθεσία, εφόσον δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό
φόρου για καταβολή.
Το πρόστιµο αυτό κυµαίνεται από εκατόν δέκα επτά (117) ευρώ µέχρι χίλια εκατόν εβδοµήντα (1170)
ευρώ.

• Πρόστιµο που επιβάλλεται επί µη ορθής εφαρµογής των διατάξεων γενικά του Κ.Β.Σ.
Το πρόστιµο αυτό προσδιορίζεται κατ΄ αντικειµενικό τρόπο, µε βάση συγκεκριµένες παραµέτρους που
ορίζει ρητά ο νόµος (κατηγορία βιβλίων, είδος και σοβαρότητα παράβασης κλπ.).
•

Πρόστιµο που επιβάλλεται επί µη ορθής εφαρµογής των διατάξεων περί Φορολογικών Μηχανισµών
καθώς και αυτών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ταµειακών µηχανών
και συστηµάτων.
Το πρόστιµο αυτό προσδιορίζεται επίσης κατ’ αντικειµενικό τρόπο.

•

Πρόστιµο που αφορά το Φ.Π.Α. και επιβάλλεται σε περιπτώσεις έκπτωσης φόρου εισροών από λήπτη
εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου που νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασµό του ή
επιστροφής Φ.Π.Α. σε αυτόν καθώς και σε περιπτώσεις µη απόδοσης φόρου βάσει πλαστών,
εικονικών ή νοθευµένων φορολογικών στοιχείων από τον εκδότη αυτών.
Το επιβαλλόµενο ειδικό πρόστιµο αυτών των περιπτώσεων είναι ισόποσο µε το τριπλάσιο του φόρου
που εκπέσθηκε ή που επιστράφηκε ή που δεν αποδόθηκε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό
φόρου για καταβολή.
Το ανωτέρω πρόστιµο επιβάλλεται και στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. που έλαβαν
επιστροφή φόρου µε βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.
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1.3. ΑΛΛΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών φορολογικών παραβάσεων, εκτός από τους πρόσθετους φόρους και
τα πρόστιµα που αναφέρθηκαν προηγουµένως, προβλέπονται ειδικές διοικητικές κυρώσεις που έχουν
σαν στόχο, πέραν της διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, τον παραδειγµατισµό και τη
συµµόρφωση του φορολογούµενου.
Κυριότερες από αυτές, που επιβάλλονται στο πλαίσιο προσωρινών ή τακτικών ελέγχων, είναι οι
ακόλουθες :
• Αναστολή λειτουργίας επαγγελµατικών εγκαταστάσεων επιτηδευµατιών µέχρι ένα (1) µήνα, σε
περιπτώσεις παρεµπόδισης της διενέργειας φορολογικού ελέγχου µε χρησιµοποίηση βίας ή απειλών
κατά των ελεγκτικών οργάνων, καθώς και κάθε φορά που διαπιστώνεται η επανάληψη µέσα στην ίδια
ή την επόµενη ή τη µεθεπόµενη χρήση, της µη έκδοσης του προβλεπόµενου από τον Κ.Β.Σ. στοιχείου
κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.
•

Αναστολή έναντι του ∆ηµοσίου του απορρήτου των καταθέσεων, των λογαριασµών, των κοινών
λογαριασµών, των πάσης φύσεως επενδυτικών λογαριασµών κλπ. του φορολογούµενου σε τράπεζες
ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα και δέσµευση του 50% αυτών, καθώς και µη χορήγηση βεβαιώσεων ή
πιστοποιητικών που απαιτούνται για την κατάρτιση συµβολαιογραφικών πράξεων µεταβίβασης
περιουσιακών στοιχείων του παραβάτη.

•

Απώλεια του δικαιώµατος
- συµµετοχής σε δηµοπρασίες του ∆ηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των
κοινωφελών ιδρυµάτων και οργανισµών κοινής ωφέλειας,
- λήψης πιστοποιητικού φορολογικής ενηµερότητας και
- λήψης δανείων µε την εγγύηση του ∆ηµοσίου ή δηµόσιων επιχορηγήσεων ή κρατικών πιστώσεων,
καθώς και απαγόρευση σύναψης σύµβασης µε το ∆ηµόσιο ή άλλους δηµόσιους οργανισµούς ή
φορείς.
Μία τουλάχιστον από τις παραπάνω κυρώσεις απαγγέλλεται από το αρµόδιο διοικητικό εφετείο για
όσο χρονικό διάστηµα κατά περίπτωση ορίζουν οι οικείες διατάξεις, στις περιπτώσεις µη υποβολής ή
υποβολής ανακριβών δηλώσεων, εφόσον οι τελεσίδικες ή οριστικές κατά περίπτωση διαφορές φόρων,
τελών ή εισφορών υπερβαίνουν συγκεκριµένα όρια.
2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται διάπραξη συγκεκριµένων φορολογικών παραβάσεων που συνιστούν
συγχρόνως και αδικήµατα φοροδιαφυγής, προβλέπεται η επιβολή ποινικών κυρώσεων κατά των δραστών και
των κατά περίπτωση αυτουργών και συνεργών από τα αρµόδια ποινικά δικαστήρια, ύστερα από µηνυτήρια
αναφορά των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών ή κατόπιν αποστολής στον αρµόδιο εισαγγελέα των τελεσίδικων
αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, κατά περίπτωση.
Φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν αδικήµατα φοροδιαφυγής είναι:
•

-Η παράλειψη υποβολής ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήµατος, εφόσον ο
φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήµατα που απεκρύβησαν από οποιαδήποτε πηγή εισοδήµατος,
υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
-Η µη απόδοση στο ∆ηµόσιο του φόρου πλοίων, εφόσον ο φόρος που δεν αποδόθηκε για κάθε
διαχειριστική περίοδο υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
-Η µη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση στο ∆ηµόσιο του Φ.Π.Α., του φόρου κύκλου εργασιών και
των παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή εισφορών, εφόσον το προς απόδοση
ποσό του κατά περίπτωση κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του Φ.Π.Α. που
συµψηφίστηκε ή επιστράφηκε ή δεν αποδόθηκε, υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Για όλα τα παραπάνω αδικήµατα φοροδιαφυγής προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός
έτους έως κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, ανάλογα µε το ύψος των κατά περίπτωση ποσών.

•

Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων καθώς και η αποδοχή εικονικών ή η νόθευση
φορολογικών στοιχείων, ανεξάρτητα αν ο δράστης διαφεύγει ή µη την πληρωµή φόρου.
Για το αδίκηµα αυτό φοροδιαφυγής προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών.
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Ειδικά, η έκδοση ή η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για συναλλαγή ανύπαρκτη στο
σύνολό της ή για µέρος αυτής και εφόσον η συνολική αξία αυτών υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, τιµωρείται
µε µεγαλύτερη ποινή και συγκεκριµένα µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους έως κάθειρξη µέχρι δέκα
ετών.
Στις πιο πάνω περιπτώσεις, αν η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει τα
150.000 ευρώ, προβλέπονται επίσης ιδιαίτερες αυστηρότερες για το φορολογούµενο διαδικασίες ως
προς το χρόνο υποβολής της µηνυτήριας αναφοράς στον αρµόδιο εισαγγελέα και εκδίκασης της
υπόθεσης.
Όταν η συνολική αξία των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, για την πλαστότητα ή
εικονικότητα των οποίων καταδικάζεται ο δράστης, υπερβαίνει το ποσό των 235.000 ευρώ,
επιβάλλεται ως παρεπόµενη ποινή το κλείσιµο της επαγγελµατικής εγκατάστασης αυτού µέχρι ένα
µήνα.
•

Η παραβίαση ή παραποίηση φορολογικών µηχανισµών και συστηµάτων ή η επέµβαση κατά
οποιοδήποτε τρόπο στη λειτουργία του µηχανισµού ή η διάθεση ή χρησιµοποίηση παραβιασµένου ή
διαφοροποιηµένου ή παραποιηµένου τέτοιου µηχανισµού.
Για το αδίκηµα αυτό προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών µε ανάλογη
εφαρµογή των προβλεπόµενων για τη χρήση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Σηµειώσεις:
1. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα, δεν αρχίζει δε πριν από την τελεσιδικία της οικείας υπόθεσης στα
διοικητικά δικαστήρια επί άσκησης προσφυγής ή την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής επί µη
άσκησης εµπρόθεσµης προσφυγής, µε εξαίρεση το αδίκηµα των πλαστών, εικονικών ή νοθευµένων
φορολογικών στοιχείων, όπου η ποινική δίωξη ασκείται άµεσα κατά περίπτωση.
2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αδικηµάτων φοροδιαφυγής, το αξιόποινο αίρεται εφόσον επέλθει
συνολικός κατά περίπτωση συµβιβασµός ή κατ’ άλλον τρόπο ολική διοικητική περαίωση της διαφοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021681/1120/∆Ε-Α΄
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΠΟΛ. 1037
∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ A΄
ΘΕΜΑ: Έλεγχος εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευµατιών και βεβαίωση και
καταβολή των φόρων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8
του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄151).
Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ Α΄81).
Τις διατάξεις των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου 46 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α΄ 15).
Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου
23 του Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149) και του άρθρου 60 του Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ Α΄ 210).
Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17 καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 28 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253).
Την ανάγκη ελέγχου, µε τον καθορισµό ελάχιστων συγκεκριµένων υποχρεωτικών και
αντικειµενικών επαληθεύσεων, των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων φόρου εισοδήµατος και
λοιπών φορολογικών αντικειµένων των επιτηδευµατιών, καθώς και έγκαιρης βεβαίωσης και
είσπραξης των εσόδων του ∆ηµοσίου.
Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου των
φορολογικών υπηρεσιών και την εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ φορολογούµενων και
φορολογούσας αρχής.
Την αριθ. 14650/∆ΙΟΕ85/17.03.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄ 519) περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών στους Υφυπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθορίζουµε τα κριτήρια επιλογής για έλεγχο, τον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου των
εκκρεµών υποθέσεων φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών των επιτηδευµατιών,
καθώς και ειδικό τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που προκύπτουν από τον
έλεγχο αυτό, ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΩΝ
AΡΘΡΟ 1
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ
1. Οι εκκρεµείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών των επιτηδευµατιών
επιλέγονται για έλεγχο µε βάση τα παρακάτω κριτήρια:
α. Όταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ ή δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία για
φοροδιαφυγή.
β. Όταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών
αντικειµένων.
γ. Όταν υφίστανται µεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το αντικείµενο
δραστηριότητας της επιχείρησης.
δ. Σε περιπτώσεις κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταµειακών µηχανών ή
φορολογικών µηχανισµών.
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ε. Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταµειακών µηχανών ή
φορολογικών µηχανισµών.
στ. Όταν επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέµατα ή επί
ελεύθερων επαγγελµατιών δηλώθηκαν µεγάλα ποσά δαπανών.
ζ. Όταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν κατά τις κείµενες διατάξεις ή δεν εφαρµόσθηκε ο
προβλεπόµενος συντελεστής καθαρών κερδών εφόσον προβλέπεται ο εξωλογιστικός
προσδιορισµός τους.
η. Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά µεταξύ συµπληρωµατικών στοιχείων των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήµατος και δηλώσεων ΦΠΑ.
θ. Όταν έστω και σε µία από τις εκκρεµείς διαχειριστικές περιόδους δηλώθηκε ζηµία από την
εκµετάλλευση της επιχείρησης ή από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος.
ι. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει χαµηλός
συντελεστής µικτού και καθαρού κέρδους.
ια. Όταν έγινε χρήση αναπτυξιακών νόµων.
ιβ. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν τύχει απαλλαγής από το ΦΠΑ βάσει των διατάξεων
της απόφασης 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.1993, όπως αυτή ισχύει.
ιγ. Όταν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης εµφανίζονται υπέρογκα ποσά
ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή δυσανάλογα τέτοια ποσά σε σχέση µε τον συνήθη ετήσιο κύκλο
εργασιών της.
ιδ. Όταν κατά το χρόνο επιλογής για έλεγχο υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία στην αρµόδια
ελεγκτική υπηρεσία για επαναλαµβανόµενες αιτήσεις από άλλα κράτη µέλη για αµοιβαία
συνδροµή, βάσει των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) 1798/2003.
ιε. Σε δηλώσεις των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, µε τα µεγαλύτερα εισοδήµατα.
ιστ. Σε δηλώσεις µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήµατα από κάθε κατηγορία.
2. Τα κριτήρια επιλογής υποθέσεων για έλεγχο της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται για
την κατά προτεραιότητα επιλογή των εκκρεµών υποθέσεων για έλεγχο. Υποχρεωτικά ελέγχονται
υποθέσεις όταν αυτό ορίζεται από ειδικές διατάξεις.
3. Η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων ενεργείται µε ευθύνη των προϊσταµένων των
ελεγκτικών υπηρεσιών σε συνεργασία µε τους Υποδιευθυντές ελέγχου καθώς και τους
προϊσταµένους των τµηµάτων ή των εποπτειών ελέγχου, κατά περίπτωση. Ποσοστό έως και 10%
των επιλεγόµενων για έλεγχο υποθέσεων επιλέγεται από τυχαίο δείγµα χωρίς να συντρέχουν τα
κριτήρια της παρ. 1, µε την προϋπόθεση ότι πρόκειται για υποθέσεις µε δύο (2) τουλάχιστον
εκκρεµείς διαχειριστικές περιόδους.
ΑΡΘΡΟ 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ
Κατά τον έλεγχο των εκκρεµών υποθέσεων, ανεξάρτητα από το είδος της ασκούµενης
δραστηριότητας και την κατηγορία των τηρούµενων βιβλίων, ελέγχονται και διαπιστώνονται
υποχρεωτικά τουλάχιστον τα εξής:
Α. Επαληθεύσεις βάσει στοιχείων επιτηδευµατία
1. Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον ΚΒΣ, για το κεντρικό και τα
υποκαταστήµατα.
2. Αν τα τηρηθέντα βιβλία του κεντρικού και των υποκαταστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και
των πρόσθετων, τηρήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ.
3. Αν για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. - Ε.Ε.), τις Ε.Π.Ε. και τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού
χαρακτήρα υπάρχει νόµιµο συστατικό έγγραφο και στη συνέχεια οι τυχόν τροποποιήσεις
καλύπτονται νοµότυπα.
4. Αν για τις κοινοπραξίες των επιτηδευµατιών υπάρχει κατάθεση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. της
σχετικής έγγραφης συµφωνίας πριν από την έναρξη των εργασιών τους και αν τηρήθηκαν οι
λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ.
5. Επαλήθευση του ύψους των ακαθάριστων εσόδων µε τη διενέργεια τουλάχιστον των
παρακάτω ελεγκτικών επαληθεύσεων:
α. Επαλήθευση της ορθής καταχώρησης στα βιβλία, των λιανικών πωλήσεων από τα αθροίσµατα
«Ζ» των φορολογικών ταµειακών µηχανών, των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, των χονδρικών
πωλήσεων από τα οικεία τιµολόγια πώλησης και γενικά των πάσης φύσεως φορολογικών
στοιχείων εσόδων, για διάστηµα οπωσδήποτε ενός (1) µηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και
πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.
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β. Επαλήθευση της έκδοσης αντίστοιχων τιµολογίων πώλησης ή αποδείξεων λιανικής πώλησης
και γενικώς φορολογικών στοιχείων αξίας για τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ως και για τυχόν
έσοδα που προκύπτουν από υπάρχοντα συµφωνητικά, για διάστηµα οπωσδήποτε είκοσι (20)
ηµερών αν πρόκειται για µη τηρούντες βιβλία ή για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και δέκα
(10) ηµερών αν πρόκειται για βιβλία Γ΄ κατηγορίας κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν
αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.
γ. Επαλήθευση των επιστροφών και εκπτώσεων εάν καλύπτονται µε νόµιµα δικαιολογητικά, για
διάστηµα οπωσδήποτε ενός µηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση
του ελέγχου.
δ. Επαλήθευση της έκδοσης αντίστοιχων στοιχείων εσόδων σε σχέση µε τις καταχωρήσεις στα
πρόσθετα βιβλία που τηρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ΚΒΣ, για διάστηµα οπωσδήποτε
ενός (1) µηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.
ε. Σε περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται χειρόγραφα, επαλήθευση των αθροίσεων εσόδων, για
διάστηµα οπωσδήποτε δύο (2) µηνών κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την
κρίση του ελέγχου.
6. Επαλήθευση του ύψους των αγορών µε τη διενέργεια τουλάχιστον των παρακάτω ελεγκτικών
επαληθεύσεων:
α. Επαλήθευση της ορθής καταχώρησης στα βιβλία µε βάση τα τιµολόγια και τις διασαφήσεις
εισαγωγής, για διάστηµα οπωσδήποτε ενός (1) µηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν
αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.
β. Επαλήθευση των επιστροφών, εκπτώσεων και ειδικών εξόδων αγορών, εάν καλύπτονται µε
νόµιµα δικαιολογητικά, για διάστηµα οπωσδήποτε ενός (1) µηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου
και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.
γ. Επαλήθευση των αγορών µε βάση τις ποσότητες που αναγράφονται στα οικεία δελτία
αποστολής ή και τυχόν φορτωτικές, για διάστηµα οπωσδήποτε ενός (1) µηνός κάθε διαχειριστικής
περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.
δ. Σε περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται χειρόγραφα, επαλήθευση των αθροίσεων αγορών, για
διάστηµα οπωσδήποτε δύο (2) µηνών κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την
κρίση του ελέγχου.
7. Αν για τις παραγωγικές επενδύσεις και αφορολόγητες κρατήσεις των αναπτυξιακών νόµων
έχουν εφαρµοσθεί οι κείµενες διατάξεις.
8. Αν υφίστανται υπερτιµολογήσεις - υποτιµολογήσεις κατά το άρθρο 39 του Ν. 2238/1994.
9. Αν εφαρµόσθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις για την αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων, όπου
αυτό προβλέπεται.
10. Σε περίπτωση που από τις ελεγκτικές επαληθεύσεις των περιπτώσεων 5 και 6 προκύψουν
διαφορές, ο έλεγχος επεκτείνεται σε όλη τη διαχειριστική περίοδο.
Β. Επαληθεύσεις βάσει υπηρεσιακών στοιχείων
1. Αν υπάρχουν παραβάσεις ΚΒΣ ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία από τα οποία προκύπτει
φοροδιαφυγή ή επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.
2. Αξιοποίηση τυχόν στοιχείων ελεγκτικών επαληθεύσεων ή διασταυρώσεων που αποστέλλονται
στις ∆.Ο.Υ., δελτίων πληροφοριών, καταστάσεων της Γ.Γ.Π.Σ. και λοιπών στοιχείων από
Οργανισµούς, Τράπεζες, Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λοιπές υπηρεσίες ή αρχές.
Γ. Έλεγχος έκδοσης πλαστών ή εικονικών και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων
1. Αξιοποίηση στοιχείων, καταστάσεων και πληροφοριών, για εκδότες πλαστών ή εικονικών
καθώς και λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων, έλεγχος µέσω των συγκεντρωτικών
καταστάσεων του άρθρου 20 του ΚΒΣ µεµονωµένων αγορών ή δαπανών ιδιαίτερα µεγάλης αξίας
από προµηθευτές µε τους οποίους δεν υπάρχουν συστηµατικές συναλλαγές, καθώς και έλεγχος
των φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερα αυτών µε µεγάλη αξία, για τυχόν πλαστότητα,
εικονικότητα ή νόθευσή τους, µε ιδιαίτερη έµφαση στον έλεγχο της θεώρησής τους και της ορθής
έκδοσής τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Π.∆. 186/1992.
2. Έλεγχος του τρόπου διακίνησης των αγαθών και έκδοσης των προβλεπόµενων στοιχείων
διακίνησης και µεταφοράς (δελτία αποστολής, φορτωτικές), διασταυρωτικές επαληθεύσεις των
πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων µε τα αντίστοιχα στελέχη δειγµατοληπτικά, καθώς και
έλεγχος δυνατότητας παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης αγαθών που περιγράφονται στα
µεγάλης ιδίως αξίας φορολογικά στοιχεία και ύπαρξης ανάλογων επαγγελµατικών
εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων ή εξοπλισµού.
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3. Ειδικά επί επιχειρήσεων που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ζητούνται, αξιολογούνται
και ελέγχονται στοιχεία του Τµήµατος ∆΄ (∆ιοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής
Πληροφοριών) της ∆ιεύθυνσης 14ης ΦΠΑ, σχετικά µε την εγκυρότητα των ΑΦΜ/ΦΠΑ κοινοτικών
εµπόρων και τις αξίες των ενδοκοινοτικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 3
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ
Σε κάθε κατηγορία βιβλίων διενεργούνται υποχρεωτικά και οι πιο κάτω τουλάχιστον ειδικές
ελεγκτικές επαληθεύσεις:
Α. Στα βιβλία πρώτης (Α΄) κατηγορίας
1. Επαλήθευση των αθροίσεων του βιβλίου αγορών, για όλο το διάστηµα κάθε εκκρεµούς
διαχειριστικής περιόδου.
2. Επαλήθευση της ορθής καταχώρησης της αξίας των ληφθέντων στοιχείων αγορών και
δαπανών στο βιβλίο αγορών, για όλο το διάστηµα κάθε εκκρεµούς διαχειριστικής περιόδου.
3. ∆ιαπίστωση της κανονικής µεταφοράς του συνόλου των αγορών και δαπανών στα
συµπληρωµατικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος.
Β. Στα βιβλία δεύτερης (Β΄) κατηγορίας
1. Επαλήθευση αν τα δεδοµένα του βιβλίου εσόδων εξόδων µεταφέρθηκαν επακριβώς στα
συµπληρωµατικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος.
2. Όπου έχει διενεργηθεί απογραφή πραγµατοποιείται κλειστή αποθήκη σε δύο τουλάχιστον είδη
σε κάθε εκκρεµή διαχειριστική περίοδο, επιλεκτικά µε βάση την τιµή µονάδας ή την ποσότητα ή
τη συνολική αξία, υποχρεωτικά σε όσους πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς και όπου είναι εφικτό
στις επιχειρήσεις που πωλούν χονδρικώς και λιανικώς ή αποκλειστικά λιανικώς.
3. Έλεγχος αν στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος τα καθαρά κέρδη ή επί
ελεύθερων επαγγελµατιών οι καθαρές αµοιβές, προσδιορίστηκαν ορθά, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα για κάθε χρήση από τις κείµενες διατάξεις.
4. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, έλεγχος των αθροίσεων εσόδων-αµοιβών και δαπανών για
όλο το διάστηµα κάθε εκκρεµούς διαχειριστικής περιόδου.
5. Έλεγχος στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέµατα, κάθε δαπάνης που
υπερβαίνει τις 100.000 δραχµές ή τα 294 ευρώ. Η επαλήθευση αυτή ενεργείται και στις
επιχειρήσεις πώλησης αγαθών ή παραγωγής και στις µικτές, για τις χρήσεις 1999 και επόµενες.
Όσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. Εξαιρετικά, ελέγχονται
ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας, οι δαπάνες που αφορούν
επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.
2238/1994, καθώς και οι αποσβέσεις παγίων.
6. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται για όλες γενικά τις
δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη διαπίστωση τυχόν εικονικών
φορολογικών στοιχείων ή δαπανών που στην πραγµατικότητα δεν αφορούν την άσκηση της
επαγγελµατικής δραστηριότητας ή δαπανών που δεν καλύπτονται µε νόµιµα παραστατικά.
7. Έλεγχος αν για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων
εφαρµόστηκαν οι προβλεπόµενοι ειδικά για τις επιχειρήσεις αυτές συντελεστές επί των
ακαθάριστων εσόδων και αν οι δαπάνες κατασκευής βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία µε το
πραγµατικό κόστος κατά τα οριζόµενα από τις οικείες διατάξεις.
Γ. Στα βιβλία τρίτης (Γ΄) κατηγορίας
1. Έλεγχος ταµείου και αξιογράφων, για διαπίστωση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων ή διαφορών,
για διάστηµα οπωσδήποτε δέκα (10) ηµερών κάθε εκκρεµούς διαχειριστικής περιόδου και πέραν
αυτού κατά την κρίση του ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, κατά την πρώτη ηµέρα του ελέγχου των
εκκρεµών διαχειριστικών περιόδων και πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης ελεγκτικής
επαλήθευσης, διενεργείται έλεγχος ταµείου και αξιογράφων κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του
άρθρου 28 του Ν. 3296/2004.
2. Εάν στον τόπο τήρησης των βιβλίων υπάρχει αποθηκευτικός χώρος και τηρείται από την
επιχείρηση βιβλίο Αποθήκης, διενεργείται κατά την πρώτη επίσης ηµέρα του ελέγχου ποσοτική
καταµέτρηση σε δύο τουλάχιστον βασικά είδη και αντιπαραβολή µε τα εµφανιζόµενα υπόλοιπα
του βιβλίου αποθήκης.
3. Επαλήθευση αν τα λογιστικά ποσοτικά υπόλοιπα των µερίδων του βιβλίου Αποθήκης,
επιλεκτικά για τρία είδη µε βάση την τιµή µονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία,
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συµφωνούν µε τις ποσότητες που απογράφηκαν στο τέλος κάθε εκκρεµούς διαχειριστικής
περιόδου.
4. Πραγµατοποιείται κλειστή αποθήκη σε δύο τουλάχιστον είδη σε κάθε εκκρεµή διαχειριστική
περίοδο, επιλεκτικά µε βάση την τιµή µονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, υποχρεωτικά
σε όσους πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς και όπου είναι εφικτό στις επιχειρήσεις που πωλούν
χονδρικώς και λιανικώς ή αποκλειστικά λιανικώς.
5. Έλεγχος της ορθής αποτίµησης των απογραφέντων αποθεµάτων στο τέλος κάθε εκκρεµούς
διαχειριστικής περιόδου, επιλεκτικά σε δύο τουλάχιστον είδη, µε βάση την τιµή µονάδας ή την
ποσότητα ή τη συνολική αξία, για κάθε αποθηκευτικό χώρο, εφόσον τηρείται πλήρης αποθήκη και
σε ένα τουλάχιστον είδος στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών, ο
έλεγχος επεκτείνεται και σε περισσότερα είδη.
6. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, έλεγχος των αθροίσεων εσόδων - αµοιβών και δαπανών
για όλο το διάστηµα κάθε εκκρεµούς διαχειριστικής περιόδου.
7. Έλεγχος κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τις 300.000 δραχµές ή τα 881 ευρώ. Όσες από τις
δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως
ποσού, τα έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και οι δαπάνες που αφορούν
επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
Ν. 2238/1994. Επίσης, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού τα έξοδα και οι δαπάνες των λογαριασµών
60 «αµοιβές και έξοδα προσωπικού», 63 «φόροι-τέλη» και 68 «προβλέψεις εκµεταλλεύσεως» του
Ε.Γ.Λ.Σ. και οι αποσβέσεις παγίων και επισφαλών απαιτήσεων.
8. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται για όλες γενικά τις
δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη διαπίστωση τυχόν εικονικών
φορολογικών στοιχείων ή δαπανών που στην πραγµατικότητα δεν αφορούν την άσκηση της
επαγγελµατικής δραστηριότητας ή δαπανών που δεν καλύπτονται µε νόµιµα παραστατικά.
9. Έλεγχος αν για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων
εφαρµόστηκαν οι κείµενες κατά περίπτωση διατάξεις.
10. Επαλήθευση στους λογαριασµούς "Γενικής Εκµετάλλευσης" και "Αποτελεσµάτων Χρήσης" της
ορθής καταχώρησης των υπολοίπων των αποτελεσµατικών λογαριασµών από το Γενικό και τα
Αναλυτικά Καθολικά, καθώς και διαπίστωση τυχόν καταχώρησης σ΄ αυτούς ποσών από µη
αποτελεσµατικούς λογαριασµούς ή προβλέψεων µη εκπεστέων ή αντιλογισµών.
11. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές και γενικά
αναγνωρισµένες ελεγκτικές εταιρείες, λαµβάνονται υπόψη και συνεκτιµούνται οι παρατηρήσεις
που αναφέρονται στα σχετικά πιστοποιητικά και στις τυχόν εκθέσεις ελέγχου.
12. Επί επιχειρήσεων που τηρούν βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου ελέγχεται σε κάθε εκκρεµή
διαχειριστική περίοδο αν για δύο τουλάχιστον από τα παραγόµενα είδη, επιλεκτικά µε βάση τη
συνολική ποσότητα ή αξία, υφίστανται αδικαιολόγητες αποκλίσεις µεταξύ τεχνικών
προδιαγραφών και παραγωγής, καθώς και αν σε κάποιο από τα παραγόµενα είδη υπάρχει
αδικαιολόγητα µεγάλη φύρα.
∆. Στους επιτηδευµατίες που δεν είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων
1. Έλεγχος αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων.
2. Έλεγχος των δικαιολογητικών των αγορών και των δαπανών καθώς και της ορθής µεταφοράς
αυτών στα συµπληρωµατικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ
Πέραν των υποχρεωτικών ελεγκτικών επαληθεύσεων που ορίζονται από τα προηγούµενα άρθ. 2
και 3, µπορεί να διενεργούνται πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις, εφόσον αυτό κρίνεται
αναγκαίο µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα, τη βαρύτητα και τις ιδιαιτερότητες της ελεγχόµενης
επιχείρησης ή του κλάδου γενικά.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
1. Οι λοιπές φορολογίες ελέγχονται συγχρόνως µε τη φορολογία εισοδήµατος.
2. Για τον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης στις φορολογίες αυτές διενεργούνται οι
απαραίτητες κατά περίπτωση επαληθεύσεις και εφαρµόζονται οι οικείες ανά φορολογία διατάξεις.
Τα ακαθάριστα έσοδα ή οι αγορές που δηλώθηκαν ή προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και
στοιχεία ή προσδιορίζονται από τον έλεγχο για τη φορολογία εισοδήµατος, λαµβάνονται
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υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισµό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές
φορολογίες.
3. Ειδικά στη φορολογία ΦΠΑ γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος τουλάχιστον για τα εξής:
α. Αν µεταφέρθηκαν σωστά τα δεδοµένα των βιβλίων στις υποβληθείσες δηλώσεις ΦΠΑ.
Ελέγχονται επίσης και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων καθώς και οι
δηλώσεις INTRASTAT, όπου συντρέχει περίπτωση.
β. Αν τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες διαδικασίες και προϋποθέσεις στις περιπτώσεις έκπτωσης επί
του τζίρου και στα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ.
γ. Αν για δαπάνες της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 2859/2000 (άρθρο 23 του Ν. 1642/1986)
ποσού άνω των 50.000 δραχµών ή των 147 ευρώ, εκπέσθηκε ο αναλογών ΦΠΑ, χωρίς να
υπάρχει τέτοιο δικαίωµα.
δ. Αν για δαπάνες αξίας µεγαλύτερης των 100.000 δραχµών ή των 294 ευρώ, προκειµένου για
βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας και των 300.000 δραχµών ή των 881 ευρώ, προκειµένου για βιβλία Γ΄
κατηγορίας, για τις οποίες έχει εκπεσθεί ΦΠΑ, υπάρχουν τα νόµιµα δικαιολογητικά και παρέχεται
γι΄ αυτές δικαίωµα έκπτωσης του αναλογούντος ΦΠΑ.
ε. Αν τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ µεταφέρθηκε για συµψηφισµό χωρίς να υπάρχει δικαίωµα
λόγω παραγραφής ή άλλου λόγου.
στ. Αν διενεργήθηκε διακανονισµός εµπορεύσιµων ή παγίων στοιχείων εφόσον υπήρχε
υποχρέωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2859/2000 (άρθρο 26 του Ν.
1642/1986).
ζ. Αν διενεργήθηκε επιµερισµός του φόρου των κοινών εισροών (Pro-rata) εφόσον υπήρχε
υποχρέωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2859/2000(άρθρο 24 του Ν.
1642/1986).
η. Αν εφαρµόσθηκαν οι ορθοί συντελεστές ΦΠΑ εκροών και εισροών και προκειµένου για
απαλλασσόµενες πωλήσεις αν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες διαδικασίες και υπάρχουν τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά.
θ. Αν επί πωλήσεων αγαθών µε προορισµό περιοχές µε µειωµένους συντελεστές πληρούνται οι
προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους, για
φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 500.000 δραχµών ή των 1468 ευρώ.
ι. Αν έγινε µετατόπιση εκροών από υψηλότερο σε χαµηλότερο συντελεστή ΦΠΑ.
ια. Αν οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών που εµφανίζονται από την επιχείρηση όντως
πραγµατοποιήθηκαν και αν είναι νόµιµα τα οικεία εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 4 ισχύουν ανάλογα και ως προς τον έλεγχο φορολογίας ΦΠΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤ΄ ΕΛΕΓΧΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ.
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΜΕΤ΄ ΕΛΕΓΧΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
1. Ο έλεγχος ενεργείται ύστερα από έγγραφη εντολή του προϊσταµένου της αρµόδιας ελεγκτικής
υπηρεσίας ή άλλου κατά νόµο αρµόδιου οργάνου.
2. Οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσµατα του ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος µε βάση τις
υποχρεωτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις που ορίζονται στην απόφαση αυτή, καθώς και τις τυχόν
πρόσθετες επαληθεύσεις που κατά περίπτωση διενεργούνται, περιλαµβάνονται, για όλες τις
ελεγχόµενες χρήσεις, σε έκθεση ελέγχου, στην οποία αναγράφεται και η κρίση επί του κύρους
των βιβλίων καθώς και το πόρισµα του ελέγχου περί του ύψους των ακαθάριστων εσόδων ή
αµοιβών ή των αγορών, κατά περίπτωση, καθώς και των καθαρών κερδών ή αµοιβών, για κάθε
ελεγχόµενη χρήση. Ανάλογες εκθέσεις ελέγχου συντάσσονται και για κάθε µια χωριστά από τις
λοιπές φορολογίες, καθώς και για τον ΚΒΣ, γενοµένης προς τούτο σχετικής µνείας στην έκθεση
ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος. Οι εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται και θεωρούνται αρµοδίως
και µε βάση αυτές εκδίδονται και κοινοποιούνται µαζί µε τις εκθέσεις τα οικεία φύλλα ελέγχου και
οι λοιπές καταλογιστικές πράξεις και περαιτέρω ακολουθείται όλη η εν γένει προβλεπόµενη από
τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασία, µε εφαρµογή των διατάξεων αυτών σε όλα τα στάδια µέχρι και
τη βεβαίωση του φόρου, επιφυλασσόµενων των διατάξεων τoυ επόµενου άρθ. 7 της παρούσας
απόφασης. Οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις εφαρµόζονται και για τον υπολογισµό των
πρόσθετων φόρων ή προσαυξήσεων και την επιβολή εν γένει των κάθε είδους κυρώσεων.
3. Για παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί από άλλους ελέγχους και αφορούν τις ελεγχόµενες
χρήσεις, για τις οποίες δεν έχει κινηθεί η διαδικασία επιβολής προστίµου, εκδίδονται από την
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αρµόδια υπηρεσία οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις, οι οποίες και επιδίδονται στον υπόχρεο µαζί
µε τις οικείες εκθέσεις ελέγχου.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
1. Ειδικά για ελεγχθείσες µε βάση την παρούσα απόφαση χρήσεις, για τις οποίες επέρχεται
επίλυση όλων ανεξαίρετα των φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από τον έλεγχο κατά την
απόφαση αυτή, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόµενη παράγραφο, επί των ποσών
φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων που προκύπτουν ανά πράξη από την επίλυση των
διαφορών, καταβάλλεται συγχρόνως µε την επίλυση ή το αργότερο εντός των δύο επόµενων
εργάσιµων για τις ∆.Ο.Υ. ηµερών το προβλεπόµενο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 24 του Ν. 2523/1997 ανά πράξη ποσό, και τα υπόλοιπα ποσά, ανεξαρτήτως είδους
φορολογίας, βεβαιώνονται και καταβάλλονται ανάλογα µε το ύψος του συνολικού ποσού της
βάσει συµβιβασµού για όλες τις φορολογίες οφειλής για όλες τις χρήσεις για τις οποίες επήλθε
επίλυση όλων των φορολογικών διαφορών, ως εξής:
Σε δεκαοκτώ (18) ίσες µηνιαίες δόσεις, αν το παραπάνω ποσό είναι µέχρι και 200.000 ευρώ.
Σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες µηνιαίες δόσεις, αν το παραπάνω ποσό υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι κατώτερο από 300 ευρώ, εκτός από
την τελευταία δόση.
2. Εξαιρετικά, τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο ισχύουν και στις περιπτώσεις που δεν
επιλύονται φορολογικές διαφορές που αφορούν τέλη, εισφορές ή δικαιώµατα υπέρ τρίτων που
αποδίδονται στις ∆.Ο.Υ. και η εκπλήρωση ή µη της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης ελέγχεται
από αυτές ή φορολογικές διαφορές για την αντιµετώπιση των οποίων εκκρεµεί σχετικό ερώτηµα
προς το Ειδικό Νοµικό Γραφείο Φορολογίας.
3. Σε περιπτώσεις επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από καταλογιστικές πράξεις που αφορούν
ελεγχθείσες µε βάση την παρούσα απόφαση χρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1, εφαρµόζονται ως προς τη βεβαίωση και καταβολή των οικείων
βάσει συµβιβασµού ποσών οι ισχύουσες γενικές διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 8
1. Στα κριτήρια επιλογής για έλεγχο καθώς και στον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου και
βεβαίωσης και καταβολής των φόρων που ορίζονται µε την απόφαση αυτή, υπάγονται όλες οι
εκκρεµείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών επιτηδευµατιών που
αφορούν διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες παρήλθε ή παρέρχεται ο χρόνος υποβολής των
οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος και ΦΠΑ, µε εξαίρεση τις υποθέσεις που εµπίπτουν
στις διατάξεις περί φορολογίας πλοίων.
2. Λοιπά εισοδήµατα από άλλες πηγές πέραν από την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας,
που αφορούν εκκρεµείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος επιτηδευµατιών που ελέγχονται
σύµφωνα µε την απόφαση αυτή, ελέγχονται ταυτόχρονα µε τα εισοδήµατα από την άσκηση της
επαγγελµατικής δραστηριότητας, κατά τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Σε περίπτωση
επίλυσης των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από τον διενεργούµενο έλεγχο των ως άνω
λοιπών εισοδηµάτων ταυτόχρονα µε τις διαφορές που προκύπτουν από τον έλεγχο των
εισοδηµάτων από την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, για την εφαρµογή των
οριζόµενων στο προηγούµενο άρθρο λαµβάνεται υπόψη η προκύπτουσα για τις οικείες χρήσεις
βάσει συµβιβασµού συνολική οφειλή από όλες τις πηγές εισοδηµάτων του επιτηδευµατία. Τα
οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο ισχύουν ανάλογα και επί λοιπών εισοδηµάτων που αφορούν
υποθέσεις επιτηδευµατιών της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 68 του Ν. 2238/1994, καθώς και των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 49 του Ν. 2859/2000, εφαρµόζονται ανάλογα και για τις
υποθέσεις που ελέγχονται µε βάση τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
4. Οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και για ελεγχθείσες υποθέσεις
διαχειριστικών περιόδων που έληξαν από 1/1/2003 και µετά καθώς και παλαιότερων για τις
οποίες έγινε επέκταση του ελέγχου κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 της απόφασης
1061203/1148/ΠΟΛ. 1144/1998, εφόσον οι οικείες καταλογιστικές πράξεις έχουν κοινοποιηθεί
κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά
δεν έχει παρέλθει κατά την ηµέρα αυτή η προθεσµία υποβολής αιτήµατος διοικητικής επίλυσης
της διαφοράς κατά τις διατάξεις των άρθρων 70 του Ν. 2238/1994 και 52 του Ν. 2859/2000 ή
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δεν έχουν ακόµη εξετασθεί οι τυχόν υποβληθείσες προτάσεις διοικητικής επίλυσης των διαφορών
κατά τις ανωτέρω διατάξεις. Επί των παραπάνω υποθέσεων για τις οποίες κατά την ηµέρα
δηµοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως έχουν εκδοθεί αλλά δεν
έχουν κοινοποιηθεί οι οικείες καταλογιστικές πράξεις, κοινοποιούνται οι πράξεις αυτές κατά τις
ισχύουσες διατάξεις και περαιτέρω εφαρµόζονται ανάλογα και για τις υποθέσεις αυτές οι ίδιες ως
άνω διατάξεις του προηγούµενου άρθρου.
5. Οι διατάξεις των αποφάσεων 1061203/1148/ΠΟΛ. 1144/1998 και 1063790/1444/ ΠΟΛ.
1168/2001, καθώς και κάθε άλλης απόφασης που αφορά ή σχετίζεται µε τις αποφάσεις αυτές,
παύουν να ισχύουν από της δηµοσίευσης της παρούσας, µε εξαίρεση τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 13 της απόφασης 1061203/1148/ΠΟΛ. 1144/1998, οι οποίες
συνεχίζουν να ισχύουν επί των υποθέσεων που ελέγχθηκαν και περαιώθηκαν βάσει των εν λόγω
αποφάσεων. Ειδικά, επίσης, για υποθέσεις για τις οποίες επήλθε διοικητική επίλυση της διαφοράς
κατά τα οριζόµενα από τις πιο πάνω αποφάσεις και δεν έχουν βεβαιωθεί κατά τη δηµοσίευση της
παρούσας απόφασης τα οικεία ποσά, συνεχίζει να έχει εφαρµογή ο τρόπος βεβαίωσης και
καταβολής των διαφορών φόρων που προβλέπεται από τις αποφάσεις αυτές. Εξαιρετικά, οι
παραπάνω αποφάσεις συνεχίζουν να ισχύουν για υποθέσεις διαχειριστικών περιόδων που έληξαν
µέχρι και 31/12/2002 για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου µε βάση τις
αποφάσεις αυτές, µε την προϋπόθεση ότι η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων έγινε µέχρι
28/2/2005, καθώς και για υποθέσεις των ίδιων διαχειριστικών περιόδων για τις οποίες έχουν
εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου κατά τις γενικές διατάξεις και µε την ίδια ως άνω προϋπόθεση,
εφόσον πρόκειται για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 12 της ως άνω απόφασης 1061203/1148/ΠΟΛ. 1144/1998, ανεξάρτητα αν έχουν
ήδη εκδοθεί οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της παρούσας
απόφασης.
6. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν και για υποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ.
4 του παρόντος άρθρου για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου και δεν έχουν
εκδοθεί κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της παρούσας απόφασης οι οικείες καταλογιστικές πράξεις.
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας
Α∆ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 23 Μαΐου 2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1051402/1782/∆Ε-Α΄
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΠΟΛ. 1081
∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ A΄
ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της απόφασης 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.05 «Έλεγχος
εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευµατιών και βεβαίωση και καταβολή των
φόρων».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου
8 του άρθρου 66 του N. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του N. 2601/1998 (ΦΕΚ Α΄81).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του N. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211), καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 23 του N. 3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149) και του άρθρου 60 του N. 3283/2004 (ΦΕΚ Α΄
210).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 28 του N. 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253).
5. Την αριθ. 1021681/1120/ΠΟΛ. 1037/1.3.05 απόφαση Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
(ΦΕΚ 302 Β΄/8.3.05) «Έλεγχος εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευµατιών και
βεβαίωση και καταβολή των φόρων».
6. Την ανάγκη απλούστευσης και αντικειµενικοποίησης των ελεγκτικών διαδικασιών για τη
διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου των φορολογικών υπηρεσιών και την εµπέδωση κλίµατος
εµπιστοσύνης µεταξύ φορολογούµενων και φορολογούσας αρχής, καθώς και έγκαιρης βεβαίωσης
και είσπραξης των εσόδων του ∆ηµοσίου.
7. Την αριθ. 14650/∆ΙΟΕ85/17.03.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονοµίας & Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄ 519) περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµίας &
Οικονοµικών στους Υφυπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών.
8. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Οι επαληθεύσεις που ορίζονται µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της
παραγράφου 5 και α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 6 της ενότητας Α΄ του άρθρου 2 της
απόφασης 1021681/1120/ΠΟΛ. 1037/1.3.05 διενεργούνται για διάστηµα οπωσδήποτε είκοσι (20)
ηµερών αν πρόκειται για µη τηρούντες βιβλία ή για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και για
διάστηµα οπωσδήποτε 15 (δεκαπέντε) ηµερών αν πρόκειται για βιβλία Γ΄ κατηγορίας κάθε
διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου, αντί των οριζόµενων από
τις παραπάνω διατάξεις διαστηµάτων.
2. Οι επαληθεύσεις που ορίζονται µε τις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄ της παραγράφου 5 και δ΄
της παραγράφου 6 της ενότητας Α΄ του άρθρου 2 της απόφασης 1021681/1120/ΠΟΛ.
1037/1.3.05 διενεργούνται για διάστηµα οπωσδήποτε 1 (ενός) µηνός κάθε διαχειριστικής
περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου, αντί του οριζόµενου από τις διατάξεις
αυτές διαστήµατος.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η Προϊσταµένη της ΓραµµατείαςΑ∆ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ: 1055847/45641∆Ε-Β΄
ΓΕΝ. ∆/NΣH ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΠΟΛ. 1085
∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, ∆΄
ΘΕΜΑ: Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων.
Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών µέσα στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων του και
επίτευξης των στόχων του, δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο θέµα της εντατικοποίησης των
φορολογικών ελέγχων, προληπτικών, προσωρινών και τακτικών.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις εκκρεµείς φορολογικές υποθέσεις των χρήσεων 1998 και
1999 οι οποίες ως γνωστό παραγράφονται την 31/12/05, καθώς επίσης και σε όλες τις λοιπές
υποθέσεις που παραγράφονται την ίδια ηµεροµηνία (παραγραφόµενες υποθέσεις κατόπιν
παράτασης της αρχικής παραγραφής λόγω παραβάσεων για εικονικά ή πλαστά ή νοθευµένα
φορολογικά στοιχεία ή λόγω κατάσχεσης ανεπίσηµων βιβλίων και στοιχείων, κλπ), ώστε να
διασφαλιστούν πλήρως τα συµφέροντα του δηµοσίου, µε έγκαιρο έλεγχο των υποθέσεων αυτών.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένου ότι η παραλαβή των δηλώσεων του οικονοµικού έτους 2005
βαδίζει πλέον προς την λήξη της, οι Προϊστάµενοι των ∆.Ο.Υ καθώς επίσης και των Ελεγκτικών
Κέντρων (∆.ΕΚ - Π.ΕΚ), θα πρέπει από της λήψης της παρούσας να προβούν στις πιο κάτω
ενέργειες:
Α. Προϊστάµενοι ∆.Ο.Υ.
Υποδιευθύνσεις Ελέγχου
Οι Προϊστάµενοι των ∆.Ο.Υ. θα πρέπει να προβούν στην άµεση στελέχωση του Τµήµατος
Ελέγχου, στο πλαίσιο και των προβλεπόµενων από τον κανονισµό λειτουργίας των ∆.Ο.Υ, εκ των
πλέον εµπείρων ελεγκτών υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που θα στελεχώσουν το Τµήµα Ελέγχου θα
απασχολούνται αποκλειστικά µε τη διενέργεια ελέγχων και δεν θα τους ανατίθενται σε καµιά
περίπτωση άλλα καθήκοντα.
Προληπτικοί και προσωρινοί φορολογικοί έλεγχοι
Σε κάθε ∆.Ο.Υ. θα συγκροτούνται από τον Προϊστάµενο αυτής σε καθηµερινή βάση, δύο
τουλάχιστον συνεργεία ελέγχου που θα αποτελούνται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους που
διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και πείρα. Τα συνεργεία αυτά θα διενεργούν καθηµερινά τις
εργάσιµες καθώς και τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες προληπτικούς και προσωρινούς ελέγχους,
µε σκοπό την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και την εξακρίβωση της απόδοσης ή µη
του Φ.Π.Α. και των παρακρατουµένων κλπ φόρων, εφαρµόζοντας σχετικές εγκύκλιες διαταγές
µας.
Οι επιχειρήσεις που θα επιλέγονται προς έλεγχο θα προέρχονται κυρίως από τις καταστάσεις που
έχει επεξεργασθεί η Γ.Γ.Π.Σ. και από τις καταστάσεις που διαθέτει η κάθε ∆.Ο.Υ. µε τις
επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά δηλώσεις απόδοσης Φ.Π.Α. και δεν έχουν
καταθέσει στους τραπεζικούς λογαριασµούς τα ποσά που αναλογούν προς καταβολή, µέσα στις
προβλεπόµενες προθεσµίες.
Στις περιπτώσεις που θα διαπιστώνεται η µη απόδοση ή ανακριβής απόδοση του οφειλόµενου
Φ.Π.Α. µε βάση τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία, θα παρέχεται στον υπόχρεο προθεσµία
τεσσάρων (4) εργάσιµων ηµερών για την υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης µε τις
νόµιµες προσαυξήσεις. Μετά την παρέλευση απράκτου της σχετικής προθεσµίας θα διενεργείται
προσωρινός έλεγχος και καταλογισµός των µη αποδοθέντων ποσών φόρων και εν γένει
κυρώσεων κατά τις κείµενες διατάξεις.
Αναλυτικές οδηγίες αναφορικά µε τα παραπάνω και τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α.
αλλά και προληπτικών ελέγχων, έχουν δοθεί µε την αριθ. 1030881/3864/∆Ε-Β΄/28-3-05διαταγή
µας, στην οποία και παραπέµπουµε.
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Τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι
Οι Προϊστάµενοι των ∆.Ο.Υ. θα πρέπει να προβούν στην άµεση έκδοση εντολών τακτικού ελέγχου
εκκρεµών υποθέσεων, µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις της πρόσφατα εκδοθείσας σχετικής
απόφασης ΠΟΛ. 1037/05 και µε προτεραιότητα στις εκκρεµείς υποθέσεις µε τα µεγαλύτερα
εισοδήµατα για τις οποίες επίκειται ο χρόνος παραγραφής, στις υποθέσεις µε κατασχεθέντα βιβλία
και στοιχεία ή µε πλαστά - εικονικά φορολογικά στοιχεία ή µε παραβάσεις Κ.Β.Σ., καθώς επίσης
και στις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει αποδοχή του ειδικού εκκαθαριστικού σηµειώµατος
του άρθρου 9 του Ν. 3259/04 και πρέπει να ελεγχθούν (σχετικά τα κριτήρια επιλογής του
άρθρου 1 της πιο πάνω Α.Υ.Ο.).
Προκειµένου να διευκολυνθούν οι ∆.Ο.Υ. στην έκδοση των παραπάνω εντολών τακτικού
ελέγχου, απεστάλησαν από την Γ.Γ.Π.Σ., µετά από αίτηµα της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου,
επικαιροποιηµένα στοιχεία ανέλεγκτων υποθέσεων επιχειρήσεων, τόσο νοµικών όσο και φυσικών
προσώπων, για κάθε οικονοµικό έτος από το 1999 έως και το 2003. Συγκεκριµένα, απεστάλησαν
αρχεία σε µορφή Excel, όπως αυτά προέκυψαν από τη διασταύρωση των υπαγόµενων στην
ελεγκτική αρµοδιότητα των ∆.Ο.Υ υποθέσεων µε τις περαιωµένες υποθέσεις - µε οποιοδήποτε
είδος οριστικού ελέγχου - µέχρι το τέλος Απριλίου 2005. Στο συνοδευτικό των αρχείων έγγραφο
της Γ.Γ.Π.Σ. (Αρ.Πρωτ. 1342/0030/19-5-05) περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που πρέπει να
ακολουθηθεί από τους τεχνικούς διαχειριστές για την εµφάνιση και εκτύπωση των αρχείων
αυτών.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι η έκδοση των ειδικών εκκαθαριστικών σηµειωµάτων του Ν. 3259/04
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί οπωσδήποτε µέχρι τις 30/9/05.
Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων επιτηδευµατιών για τις οποίες δεν υφίστανται
σχετικά στοιχεία στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ., είναι σκόπιµο να καλούνται οι επιτηδευµατίες εγγράφως µε
σχετική επιστολή - πρόσκληση όπως εφόσον επιθυµούν να περαιώσουν τις υπαγόµενες στο Ν.
3259/04 χρήσεις τους:
- είτε να προσκοµίσουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων και των
οικείων εντύπων Ε3 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά,
- είτε να συµπληρώσουν ηλεκτρονικά το εκκαθαριστικό σηµείωµα περαίωσης σύµφωνα µε την
εγκύκλιο ΠΟΛ. 1115/04, µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Γ.Γ.Π.Σ. και στη συνέχεια να το
προσκοµίσουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για τις περαιτέρω ενέργειες.
Β. Προϊστάµενοι Ελεγκτικών Κέντρων
Τα Ελεγκτικά Κέντρα (∆.ΕΚ. - Π.Ε.Κ.) θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τους ρυθµούς διενέργειας
τακτικών ελέγχων, µε βάση την ίδια πιο πάνω απόφαση ΠΟΛ. 1037/05και µε προτεραιότητα στις
ίδιες πιο πάνω εκκρεµείς υποθέσεις που αναφέρονται και για τις ∆.Ο.Υ.
Οι επικαιροποιηµένες καταστάσεις µε υποθέσεις αρµοδιότητας ∆.Ε.Κ. και Π.Ε.Κ. για τις οποίες
Επίκειται ο χρόνος παραγραφής, θα σταλούν από την ∆/νση Ελέγχου - Τµήµα ∆΄.
Οι κ.κ. Επιθεωρητές παρακαλούνται για την συνεχή εποπτεία και παρακολούθηση τήρησης των
πιο πάνω αναφερόµενων.
Σηµειώνεται ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε φαινόµενα χαλάρωσης και κάθε παράλειψη ή µη
εκτέλεση των προαναφερόµενων θα ελεγχθεί.
Ανεπάρκεια και αδυναµία επίτευξης των στόχων θα κριθεί ιδιαιτέρως.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών
Η Προϊσταµένη της ΓραµµατείαςΑ∆ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1058329/1851/∆Ε-Α΄
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΠΟΛ. 1087
∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ A΄
ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή της απόφασης 1021681/1120/ΠΟΛ.
1037/1.3.05 Έλεγχος εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευµατιών και
βεβαίωση και καταβολή των φόρων» καθώς και για λοιπά θέµατα ελέγχου.
ΓΕΝΙΚΑ
Με την ανωτέρω απόφαση τουΥπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ΠΟΛ. 1037/05 (ΦΕΚ 302
B΄/8.3.2005), όπως ισχύει ύστερα από την απόφαση 1051402/1782/ΠΟΛ. 1081/23.5.05 (ΦΕΚ
706 Β΄/25.5.2005), καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων
επιτηδευµατιών για τακτικό φορολογικό έλεγχο, οι διενεργούµενες ελεγκτικές επαληθεύσεις και η
διαδικασία ελέγχου γενικά, καθώς και ειδικός τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών
φόρων που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό.
Συνεπώς, από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω νέας Υπουργικής απόφασης (8.3.2005) και µε την
επιφύλαξη όσων ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 8 της απόφασης αυτής, παύουν πλέον να
ισχύουν οι διατάξεις των αποφάσεων 1061203/1148/ ΠΟΛ. 1144/1998 και 1063790/1444/ ΠΟΛ.
1168/2001, καθώς και κάθε άλλης απόφασης που αφορά ή σχετίζεται µε τις αποφάσεις αυτές, και
εφεξής ο τακτικός φορολογικός έλεγχος όλων γενικά των επιτηδευµατιών, ανεξαρτήτως νοµικής
µορφής, ασκούµενης δραστηριότητας και κατηγορίας τηρούµενων βιβλίων, θα διενεργείται
από όλες αδιακρίτως τις ελεγκτικές υπηρεσίες (∆.Ο.Υ., Π.Ε.Κ., ∆.Ε.Κ.) µε βάση όσα ακριβώς
ορίζονται στην παραπάνω απόφαση ΠΟΛ. 1037/2005.
Με βάση τη νέα απόφαση, θα ακολουθούνται σε όλα τα στάδια του ελέγχου (σύνταξη εκθέσεων,
έκδοση και κοινοποίηση καταλογιστικών πράξεων, συµβιβασµός και καταβαλλόµενο ποσοστό
φόρων, µειώσεις πρόσθετων φόρων επί συµβιβασµού κλπ) οι ισχύουσες γενικές φορολογικές
διατάξεις, µε τη διενέργεια, ως ελάχιστων, των ελεγκτικών επαληθεύσεων που ορίζονται από την
απόφαση αυτή, µε εξαίρεση τη βεβαίωση και καταβολή των διαφορών φόρων που προκύπτουν
από τον έλεγχο µε ειδικό και ευνοϊκότερο σε σχέση µε τις γενικές διατάξεις τρόπο, υπό
προϋποθέσεις.
Υπαγόµενες στον προβλεπόµενο από την παραπάνω απόφαση τρόπο και διαδικασία τακτικού
ελέγχου είναι όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών των
επιτηδευµατιών.
Συνεπώς, υποθέσεις και φορολογικά αντικείµενα που περαιώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν. 3296/04, περί περαίωσης των υποβαλλόµενων
δηλώσεων χωρίς έλεγχο, δεν αποτελούν βεβαίως αντικείµενο διενέργειας ελέγχου και εφαρµογής
της παραπάνω απόφασης. Σε έλεγχο όµως βάσει της απόφασης αυτής υπόκεινται τα κάθε είδους
λοιπά εκκρεµή φορολογικά αντικείµενα επιτηδευµατιών που αφορούν χρήσεις για τις οποίες οι
φορολογίες εισοδήµατος και Φ.Π.Α. περαιώθηκαν ή περαιώνονται κατά τις ανωτέρω διατάξεις του
Ν. 3296/04 (π.χ. παρακρατούµενοι γενικά φόροι κλπ), καθώς επίσης και τα επιµέρους ειδικότερα
αντικείµενα φορολογίας εισοδήµατος ή Φ.Π.Α. περαιωµένων υποθέσεων µε τις εν λόγω διατάξεις
τα οποία δεν αποτελούν αντικείµενο της περαίωσης και συνεχίζουν να παραµένουν σε
εκκρεµότητα (π.χ. παράλληλα εισοδήµατα από εκµίσθωση ακινήτων, από γεωργικές και τεχνικές
επιχειρήσεις, διακανονισµός επενδυτικών αγαθών στο Φ.Π.Α. κλπ - σχετ. η εγκ. ΠΟΛ.
1027/22.2.05).
Σηµειώνεται σε ότι αφορά την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων του Ν. 3296/04, ότι µπορεί να
παρατηρηθεί η περίπτωση να υφίστανται περαιωµένες µε βάση τις διατάξεις αυτές χρήσεις ενώ
προγενέστερες χρήσεις του ίδιου επιτηδευµατία να εξακολουθούν να είναι εκκρεµείς. Στις
περιπτώσεις αυτές, ευνόητο είναι ότι αντικείµενο ελέγχου και εφαρµογής της απόφασης ΠΟΛ.
1037/05 αποτελούν µόνο οι εκκρεµείς µη περαιωθείσες χρήσεις.
Επισηµαίνεται ότι, τυχόν περαιούµενες µε βάση τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 3296/04 υποθέσεις
για τις οποίες διαπιστώνεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η µη ορθή εφαρµογή των διατάξεων αυτών
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ως προς τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις και τους όρους της περαίωσης, δεν θεωρούνται
περαιωθείσες και υπόκεινται σε έλεγχο κατά τις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ. 1037/05.
Σχετικά µε την εφαρµογή της προαναφερόµενης απόφασης, παρέχουµε κατ΄ άρθρο τις
ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΩΝ
`Αρθρο 1
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος επιλογής των προς
έλεγχο υποθέσεων. Ειδικότερα:
1. Με την παρ. 1 τίθενται συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής των υποθέσεων προς έλεγχο, η
κατάταξη των οποίων έχει γίνει µε βάση τη βαρύτητα και σπουδαιότητα κάθε κριτηρίου, καθώς
και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα του ελέγχου.
Με βάση τα παραπάνω, ο έλεγχος θα διενεργείται στις υποθέσεις που εµπίπτουν στα
προαναφερόµενα κριτήρια, λαµβανοµένης υπόψη και της σειράς κατάταξής τους.
Ευνόητο βεβαίως είναι ότι η επιλογή των υποθέσεων προς έλεγχο µπορεί να γίνεται και µε
συνδυασµό των σχετικών κριτηρίων, ανάλογα πάντα µε τα εκάστοτε πραγµατικά δεδοµένα και τη
βαρύτητα κάθε υπόθεσης.
2. Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής εφαρµόζονται για την κατά
προτεραιότητα επιλογή των υποθέσεων προς έλεγχο και ότι, ανεξαρτήτως των κριτηρίων αυτών,
σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά ελέγχονται οι υποθέσεις όταν αυτό ορίζεται από ειδικές
διατάξεις.
Έτσι, για παράδειγµα, ελέγχονται υποχρεωτικά:
- οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν.
3296/04 (σχετ. εγκ. ΠΟΛ. 1027/05),
- επιχειρήσεις που υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή των µετοχών τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
(σχετ. διατάξεις παρ. 3α, άρθ. 3, Π.∆. 350/85, όπως ισχύουν),
- επιχειρήσεις που αιτούνται την επιστροφή Φ.Π.Α. και διαπιστώνεται ότι έχουν υποπέσει στις
ουσιαστικές παραβάσεις Κ.Β.Σ. που ορίζονται στην απόφαση ΠΟΛ. 1073/04(σχετ. εγκ. ΠΟΛ.
1092/04).
3. Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι η επιλογή των υποθέσεων γίνεται µε ευθύνη των
προϊσταµένων των ελεγκτικών υπηρεσιών σε συνεργασία µε τους Υποδιευθυντές ελέγχου, καθώς
και τους προϊσταµένους των τµηµάτων ή των εποπτειών ελέγχου, κατά περίπτωση.
Περαιτέρω, ορίζεται ότι ποσοστό έως και 10% (0% έως και 10%) των επιλεγόµενων για έλεγχο
υποθέσεων επιλέγεται από τυχαίο δείγµα επιτηδευµατιών, για τους οποίους δεν συντρέχουν τα
προαναφερόµενα κριτήρια, µε την προϋπόθεση ότι πρόκειται για υποθέσεις µε δύο τουλάχιστον
εκκρεµείς συνεχόµενες ή µη διαχειριστικές περιόδους.
Το παραπάνω ποσοστό θα υπολογίζεται επί του συνολικού αριθµού των υποθέσεων που
επιλέγονται για τακτικό έλεγχο ανά έτος από κάθε ελεγκτική υπηρεσία.
Για το τρέχον έτος 2005, το ανωτέρω ποσοστό θα λαµβάνεται από υποθέσεις επιτηδευµατιών των
οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στον αριθµό 4.
`Αρθρο 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι διενεργούµενες υποχρεωτικώς γενικές
ελεγκτικές επαληθεύσεις για κάθε εκκρεµή χρήση σε όλες γενικά τις εκκρεµείς υποθέσεις που
επιλέγονται για έλεγχο κατά το προηγούµενο άρθρο 1, ανεξάρτητα από το είδος της ασκούµενης
δραστηριότητας και την κατηγορία των τηρούµενων βιβλίων.
Σηµειώνεται ότι πριν από την έναρξη του ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει να ζητεί από το δικαστικό
τµήµα της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. σχετικό σηµείωµα για το ύψος των τυχόν βεβαιωµένων και
ληξιπρόθεσµων οφειλών του ελεγχόµενου επιτηδευµατία ή αντίγραφο της εικόνας των οφειλών
του από το µηχανογραφικό σύστηµα συµπληρωµένο και µε τις οφειλές του από άλλες ∆.Ο.Υ. και
στη συνέχεια πρέπει να ενηµερώνεται σχετικώς ο επιτηδευµατίας και να εφαρµόζονται όλα όσα
αναφέρονται στο µέρος ∆΄ της αριθ. 1010841/652/0016/1.2.05 διαταγής των ∆ιευθύνσεων
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων και Ελέγχου για συνδροµή του τοµέα του φορολογικού ελέγχου
προς τον τοµέα της είσπραξης των εσόδων.
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Επισηµαίνεται εξάλλου ότι κατά την πρώτη ηµέρα του ελέγχου και πριν από την έναρξη
διενέργειας των κάθε είδους γενικά επαληθεύσεων, θα γίνεται θεώρηση των τηρούµενων βιβλίων
και στοιχείων και έρευνα αν τα βιβλία είναι εµπρόθεσµα ενηµερωµένα. Ειδικά αν πρόκειται για
βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., αµέσως µετά τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων, η οποία
στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη σχολαστικότητα, και πριν από οποιαδήποτε
άλλη επαλήθευση, θα διενεργείται έλεγχος ταµείου και αξιογράφων καθώς και ποσοτική
καταµέτρηση και αντιπαραβολή µε το βιβλίο αποθήκης, κατά τα οριζόµενα στις παρ. Γ.1 (δεύτερο
εδάφιο) και Γ.2 του άρθρου 3 της απόφασης.
Σε σχέση µε τις προβλεπόµενες από το υπόψη άρθρο 2 επαληθεύσεις, διευκρινίζονται τα εξής:
Α. Επαληθεύσεις βάσει στοιχείων επιτηδευµατία
Οι επαληθεύσεις της ενότητας αυτής είναι σαφείς, ειδικά όµως για τις επαληθεύσεις των
παραγράφων 5, 6 και 10 (επαληθεύσεις ύψους ακαθάριστων εσόδων και αγορών) επισηµαίνονται
τα εξής:
- Ήδη, µε τη νεότερη απόφαση ΠΟΛ. 1081/23.5.05 τροποποιήθηκαν τα χρονικά διαστήµατα για
τα οποία διενεργούνται σε κάθε εκκρεµή χρήση οι επαληθεύσεις των παραπάνω παραγράφων 5
και 6 της υπόψη ενότητας και συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση:
• Οι επαληθεύσεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 5 και α΄, β΄ και γ΄ της
παραγράφου 6 διενεργούνται πλέον όλες για διάστηµα οπωσδήποτε 20 (είκοσι) ηµερών αν
πρόκειται για µη τηρούντες βιβλία ή για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και για διάστηµα
οπωσδήποτε 15 (δεκαπέντε) ηµερών αν πρόκειται για βιβλία Γ΄ κατηγορίας, σε κάθε εκκρεµή
χρήση, και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου, αντί των κατά περίπτωση οριζοµένων
αρχικά από την απόφαση ΠΟΛ. 1037/05 διαστηµάτων.
• Οι επαληθεύσεις των περιπτώσεων ε΄ της παραγράφου 5 και δ΄ της παραγράφου 6
διενεργούνται πλέον για διάστηµα οπωσδήποτε ενός (1) µηνός σε κάθε εκκρεµή χρήση και πέραν
αυτού κατά την κρίση του ελέγχου, αντί του οριζόµενου αρχικά από την απόφαση ΠΟΛ.
1037/05 διαστήµατος των δύο (2) µηνών.
- Η επιλογή του κατά περίπτωση προβλεπόµενου από τις παραπάνω παραγράφους συγκεκριµένου
ελάχιστου χρονικού διαστήµατος κάθε εκκρεµούς χρήσης για τη διενέργεια των αντίστοιχων
επαληθεύσεων (διάστηµα 20 ηµερών ή 15 ηµερών ή ενός µηνός, ανάλογα µε την περίπτωση),
γίνεται µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα κατά την κρίση κατ΄ αρχήν του ελεγκτή. Εφόσον όµως
ο αρµόδιος επόπτης ελέγχου ή ενδεχοµένως και ο Υποδιευθυντής ελέγχου ή και ο προϊστάµενος
της ελεγκτικής υπηρεσίας έχουν διαφορετική γνώµη ως προς την επιλογή, τότε υπερισχύει
ιεραρχικώς η γνώµη αυτών.
Τα ίδια ως άνω ισχύουν και ως προς την κρίση αν θα γίνουν οι προβλεπόµενες κατά περίπτωση
επαληθεύσεις και για πρόσθετο χρονικό διάστηµα πέραν του ελάχιστου προβλεπόµενου, καθώς
και για την επιλογή του πρόσθετου αυτού διαστήµατος.
- Στις περιπτώσεις 5.α΄, β΄, γ΄ και 6.α΄, β΄, γ΄ των παραπάνω παραγράφων, στις οποίες
προβλέπεται η διενέργεια διαφόρων συγχρόνως επιµέρους επαληθεύσεων (π.χ. έλεγχος ορθής
καταχώρησης στα βιβλία των λιανικών πωλήσεων από αθροίσµατα «Ζ» των φ.τ.µ., των Α.Π.Υ.,
των χονδρικών πωλήσεων και γενικά όλων των στοιχείων εσόδων - περ. α΄ της παρ. 5), θα
επιλέγεται το ίδιο ελάχιστο χρονικό διάστηµα για όλες τις επιµέρους επαληθεύσεις κάθε
περίπτωσης, µε δυνατότητα διενέργειας των επαληθεύσεων αυτών και πέραν του αρχικά
επιλεγέντος ελάχιστου χρονικού διαστήµατος κατ΄ ανάλογη εφαρµογή όσων πιο πάνω σχετικά µε
το θέµα αυτό αναφέρονται.
Περαιτέρω, εφόσον σε κάποια από τις ανωτέρω επιµέρους επαληθεύσεις των προαναφερόµενων
περιπτώσεων των παραγράφων 5 και 6 προκύψουν διαφορές, ο έλεγχος επεκτείνεται
υποχρεωτικώς, για τη συγκεκριµένη τουλάχιστον επιµέρους επαλήθευση από την οποία
προέκυψαν οι διαφορές, σε επιλεγµένο χρονικό διάστηµα καθενός από όλους τους υπόλοιπους
µήνες της οικείας διαχειριστικής περιόδου, ίδιο για όλους τους µήνες αυτούς. Ανάλογα µε τα
ευρήµατα, ο έλεγχος µπορεί να επεκτείνεται και σε µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα της ίδιας
διαχειριστικής περιόδου για την ίδια επιµέρους επαλήθευση, καθώς επίσης και στις λοιπές
επιµέρους επαληθεύσεις της συγκεκριµένης περίπτωσης των παραγράφων 5 και 6 στην οποία
υπάγεται η επιµέρους επαλήθευση από την οποία προέκυψαν οι διαφορές. Τα ίδια ισχύουν
ανάλογα και για την επαλήθευση της περίπτωσης 5.δ΄, ενώ, αντίθετα, σε ότι αφορά τις
επαληθεύσεις των περιπτώσεων 5.ε΄ και 6.δ΄, εφόσον διαπιστωθούν διαφορές, ο έλεγχος
επεκτείνεται υποχρεωτικά σε όλη τη διαχειριστική περίοδο (παρ. 10 ενότητας Α΄).
Β. Επαληθεύσεις βάσει υπηρεσιακών στοιχείων
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1. Από τον έλεγχο θα ερευνάται αν υφίστανται στο αρχείο της υπηρεσίας διαπιστωµένες
παραβάσεις Κ.Β.Σ. ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή στοιχεία γενικά που αφορούν τις ελεγχόµενες
χρήσεις του επιτηδευµατία.
Οι πιο πάνω παραβάσεις και τα στοιχεία θα λαµβάνονται υπόψη και θα συνεκτιµούνται για το
χαρακτηρισµό επί του κύρους των βιβλίων και τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων, σε
περίπτωση δε διαπιστωµένων παραβάσεων για τις οποίες δεν έχει ακόµα κινηθεί η διαδικασία
επιβολής των σχετικών προστίµων του Κ.Β.Σ θα εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παράγραφο 3
του άρθρου 6 της απόφασης (έκδοση από την αρµόδια υπηρεσία των σχετικών Α.Ε.Π. και επίδοση
µαζί µε τις οικείες εκθέσεις ελέγχου).
2. Από τον έλεγχο θα αξιολογούνται και θα αξιοποιούνται οποιαδήποτε στοιχεία σχετίζονται µε τις
ελεγχόµενες υποθέσεις που είτε αποστέλλονται στις ∆.Ο.Υ. από υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών, είτε προέρχονται από άλλες αρχές ή φορείς.
Έτσι, θα αξιοποιούνται στοιχεία επαληθεύσεων ή διασταυρώσεων που αποστέλλονται στις ∆.Ο.Υ.
από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου ή τη Γ.Γ.Π.Σ. (π.χ. στοιχεία ενδοκοινοτικών
συναλλαγών µέσω V.I.E.S., στοιχεία διασταυρώσεων βάσει υποβαλλόµενων συγκεντρωτικών
καταστάσεων του Κ.Β.Σ. κλπ.), δελτία πληροφοριών από άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου,
στοιχεία από Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα, από συνεταιριστικές οργανώσεις και από
Οργανισµούς, καθώς και από άλλα Υπουργεία ή υπηρεσίες ή αρχές γενικά.
Γ. Έλεγχος έκδοσης πλαστών ή εικονικών και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων
1. Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο έκδοσης πλαστών ή εικονικών και λήψης
εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών. Για το σκοπό αυτό θα διερευνώνται και θα
αξιοποιούνται κάθε είδους σχετικές πληροφορίες και στοιχεία, όπως καταστάσεις εκδοτών
εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων ή άλλα έγγραφα που αποστέλλονται από τις
κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, δελτία πληροφοριών άλλων ∆.Ο.Υ. ή Σ.∆.Ο.Ε κλπ. Θα
γίνεται επίσης έλεγχος µεµονωµένων αγορών ή δαπανών ιδιαίτερα µεγάλης αξίας που
προκύπτουν από τις υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 Κ.Β.Σ. και
αφορούν προµηθευτές µε τους οποίους δεν υπάρχουν συστηµατικές συναλλαγές, δεδοµένου ότι
τέτοιου είδους συναλλαγές πολλές φορές υποκρύπτουν εικονικότητα. Οµοίως, θα γίνεται έλεγχος
των φορολογικών στοιχείων γενικά, ιδιαίτερα αυτών µε µεγάλη αξία, κατά την κρίση των
ελεγκτών και τις υποδείξεις του επόπτη ελέγχου ή και του Υποδιευθυντή ελέγχου ή και του
προϊσταµένου της ελεγκτικής υπηρεσίας, ανάλογα και µε το βαθµό κινδύνου διάπραξης
φοροδιαφυγής, µε ιδιαίτερη έµφαση στον έλεγχο της θεώρησής τους καθώς και της ορθής
έκδοσής τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και µε συνεκτίµηση και του τρόπου
εξόφλησης (σχετ. οι διατ.άρθ. 18, παρ. 2 Κ.Β.Σ.).
2. Από τον έλεγχο θα πρέπει να διερευνάται ο τρόπος διακίνησης και µεταφοράς των αγαθών και
η έκδοση των οικείων βάσει του Κ.Β.Σ. φορολογικών στοιχείων (δελτία αποστολής, φορτωτικές).
επαληθεύσεις
των
ληφθέντων
Επίσης,
θα
γίνονται δειγµατοληπτικά διασταυρωτικές
(πρωτότυπων) φορολογικών στοιχείων µε τα αντίστοιχα στελέχη των αντισυµβαλλόµενων
επιχειρήσεων, είτε στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 66 του Ν. 2238/94, είτε µε την αποστολή σχετικών εγγράφων στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ.
των αντισυµβαλλόµενων επιχειρήσεων, εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις που δεν έχουν
εφαρµογή οι ανωτέρω διατάξεις του Ν. 2238/94 ή η εφαρµογή των διατάξεων αυτών είναι
εξαιρετικά δυσχερής, για άµεση παροχή εκ µέρους τους των απαραίτητων πληροφοριών (το
αργότερο εντός 20 ηµερών) ύστερα από σχετικό δικό τους έλεγχο. Επιπλέον, θα δίδεται ιδιαίτερη
προσοχή στον έλεγχο της δυνατότητας παραγωγής της επιχείρησης και της επάρκειας
αποθηκευτικών χώρων για την αποθήκευση όπως και στη δυνατότητα διακίνησης µεγάλης ιδίως
αξίας αγαθών µε βάση τα οικεία φορολογικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαµόρφωση
ασφαλούς κρίσης σχετικά µε τα παραπάνω πρέπει να γίνεται µετά από συνεκτίµηση όλων των
συναφών προσδιοριστικών παραγόντων (επαγγελµατικές εγκαταστάσεις, µηχανολογικός και
λοιπός εξοπλισµός και χρησιµοποιούµενα µέσα, απασχολούµενο προσωπικό, τεχνολογία
παραγωγής κλπ).
3. Για τον έλεγχο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών θα πρέπει:
α. Επί ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, σε κάθε περίπτωση να ζητούνται εγγράφως µε FAX από τη
∆/νση Φ.Π.Α. (∆/14) / Τµήµα V.I.E.S. (FAX 210-3637103, 210-3616216) κατ΄ αρχήν
συγκεντρωτικές καταστάσεις που θα περιέχουν τις συνολικές αξίες των ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων (ποσό και νόµισµα) ανά Κράτος Μέλος και ανά τρίµηνο - έτος, για όλες τις
ελεγχόµενες χρήσεις.
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Εφόσον από τη διασταύρωση των παραπάνω χορηγούµενων από το V.I.E.S. στοιχείων µε τους
υποβληθέντες Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (LISTING) καθώς και µε
τα δεδοµένα των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων και των οικείων δηλώσεων ΦΠΑ και
φορολογίας εισοδήµατος(έντυπο Ε-3) προκύπτουν σηµαντικές διαφορές που δεν δικαιολογούνται
ή υπόνοιες φοροδιαφυγής, τότε θα ζητούνται από την παραπάνω ∆ιεύθυνση συµπληρωµατικά
αναλυτικά στοιχεία για τη χρήση και για το Κράτος - Μέλος ή τα Κράτη - Μέλη που προέκυψαν οι
διαφορές και θα ακολουθεί αναλυτικός έλεγχος. Εφόσον και από τον έλεγχο αυτό προκύπτουν
και πάλι σηµαντικές διαφορές που δεν δικαιολογούνται ή υπόνοιες φοροδιαφυγής, τότε θα
ακολουθείται η διαδικασία της πιο κάτω περίπτωσης γ΄.
β. Επί ενδοκοινοτικών παραδόσεων, θα γίνεται διασταύρωση των δεδοµένων των υποβληθέντων
Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (LISTING) µε τα δεδοµένα των
τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων και των οικείων δηλώσεων Φ.Π.Α. και φορολογίας
εισοδήµατος (έντυπο Ε-3) και συγχρόνως θα συνεκτιµούνται και οποιαδήποτε άλλα υφιστάµενα
σχετικά στοιχεία ή πληροφορίες (π.χ. πορίσµατα προσωρινού ελέγχου και επιβεβαιώσεις
εγκυρότητας κοινοτικών ΑΦΜ που έγιναν λόγω αιτήµατος επιστροφής Φ.Π.Α.). Επιβεβαιώσεις
εγκυρότητας κοινοτικών ΑΦΜ σε συνδυασµό µε την επωνυµία τους θα ζητούνται σε
κάθεπερίπτωση από τη ∆ιεύθυνση Φ.Π.Α. - Τµήµα V.I.E.S., εκτός αν αυτές ήδη έχουν γίνει στο
πλαίσιο εξέτασης υποβληθέντος αιτήµατος επιστροφής ΦΠΑ.
Εφόσον µε βάση όλες τις παραπάνω ενέργειες προκύπτουν υπόνοιες φοροδιαφυγής, τότε θα
ακολουθείται και εν προκειµένω η διαδικασία της πιο κάτω περίπτωσης γ΄.
γ. Εφόσον τελικώς µε βάση τα αναφερόµενα στις πιο πάνω περιπτώσεις α΄ και β΄ προκύπτουν
σηµαντικές διαφορές που δεν δικαιολογούνται ή υπόνοιες φοροδιαφυγής, θα αποστέλλεται
αίτηµα στη ∆ιεύθυνση Φ.Π.Α. προκειµένου να ενεργοποιηθεί αρµοδίως από το Τµήµα V.I.E.S. η
αµοιβαία διοικητική συνδροµή µεταξύ των Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αίτηµα
αυτό θα αναγράφονται τα στοιχεία της συγκεκριµένης κοινοτικής επιχείρησης (ΑΦΜ/ΦΠΑ επωνυµία - ταχ. δ/νση) καθώς και οι προς έλεγχο συναλλαγές (ανά τρίµηνο-έτος, ποσό κλπ) και
επίσης θα αποστέλλονται συνηµµένα, εφόσον υπάρχουν, τα σχετικά παραστατικά (τιµολόγια,
τραπεζικά, διεθνή µεταφορικά έγγραφα κλπ) ή ενδεικτικώς µέρος αυτών, εφόσον αυτά είναι
πολυάριθµα. Επισηµαίνεται ότι αιτήµατα αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής µεταξύ των Κρατών
Μελών υποβάλλονται και για τον έλεγχο των συναλλαγών στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών.
`Αρθρο 3
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ
Πέραν των προαναφερόµενων επαληθεύσεων, διενεργούνται υποχρεωτικώς τουλάχιστον και οι
οριζόµενες στο άρθρο αυτό ειδικές επαληθεύσεις ανά κατηγορία τηρούµενων βιβλίων και
ασκούµενη δραστηριότητα.
Ως προς τις επαληθεύσεις αυτές παραθέτουµε τις ακόλουθες επισηµάνσεις:
Α. Επί βιβλίων πρώτης (Α΄) κατηγορίας
Οι προβλεπόµενες επαληθεύσεις ως προς τις αγορές αφορούν τις πάσης φύσεως αγορές
εµπορεύσιµων και µη αγαθών, πρώτων και βοηθητικών υλών κλπ.
Β. Επί βιβλίων δεύτερης (Β΄) κατηγορίας
1. Για τη διενέργειατης επαλήθευσης κλειστής αποθήκης (παρ. Β.2), τα ελεγχόµενα είδη θα
επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή ή και του επόπτη ελέγχου ή ακόµη και του Υποδιευθυντή
ελέγχου ή και του προϊσταµένου της ελεγκτικής υπηρεσίας, κατά τρόπο ώστε αφενός µεν ο
έλεγχος να µην είναι χρονοβόρος, αφετέρου δε τα επιλεγόµενα είδη και οι σχετικές µε αυτά
συναλλαγές να είναι αντιπροσωπευτικά και να επηρεάζουν κατά το δυνατό περισσότερο τη
διαµόρφωση των αποτελεσµάτων.
2. Ο έλεγχος για την εύρεση τυχόν λογιστικών διαφορών αφορά τις επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέµατα και τους ελεύθερους επαγγελµατίες (πλην αρχιτεκτόνων,
µηχανικών, καθώς και των γεωλόγων µελετητών για χρήσεις 2003 και µετά), ανεξαρτήτως
χρήσης, καθώς και τις επιχειρήσεις πώλησης αγαθών ή παραγωγής και τις µικτές για τις χρήσεις
1999 και επόµενες.
Αντικείµενο ελέγχου, είναι τα πάσης φύσεως καταχωρηµένα στα βιβλία έξοδα και δαπάνες που
ανά εγγραφή υπερβαίνουν τις 100.000 δρχ. ή τα 294 ευρώ, µε εξαίρεση τις κατηγορίες εξόδων
και δαπανών για τις οποίες ορίζεται ρητά ότι γίνεται έλεγχος ανεξαρτήτως ποσού (έξοδα ταξιδίων,
υποδοχής και φιλοξενίας κλπ), καθώς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες, για τους οποίους
ορίζεται επίσης ρητά ότι ο υπόψη έλεγχος διενεργείται για όλες γενικά τις δαπάνες ανεξαρτήτως
ποσού.
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Σηµειώνεται ως προς την αναγνώριση των δαπανών και εξόδων, ότι σχετική είναι η υπουργική
απόφαση ΠΟΛ. 1005/05 που εκδόθηκε µε βάση τις διατάξεις τηςπαραγράφου 18 του άρθρου 31
του Ν. 2238/94 (σχετ. διατ. παρ. 15, άρθ. 9 Ν. 3296/04), µε το συνηµµένο σε αυτήν παράρτηµα.
Η εφαρµογή τόσο της απόφασης αυτής, όσο και αυτών που θα εκδίδονται εφεξής στο πλαίσιο των
πιο πάνω διατάξεων, είναι υποχρεωτική και δεσµευτική για τις ελεγκτικές αρχές, κατά τα
οριζόµενα µε τις ίδιες διατάξεις.
3. Ειδικά για τους αρχιτέκτονες και µηχανικούς, ανεξαρτήτως χρήσης, καθώς και για τους
γεωλόγους µελετητές, για χρήσεις 2003 και µετά, επειδή το καθαρό εισόδηµα προσδιορίζεται
πάντα εξωλογιστικά, δεν ισχύουν τα παραπάνω, αλλά θα ερευνάται αν προσδιορίστηκαν ορθά οι
καθαρές αµοιβές µε την εφαρµογή των προβλεπόµενων κατά περίπτωση συντελεστών και αν οι
δαπάνες της χρήσης βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία µε τις τεκµαρτές δαπάνες που
προκύπτουν από την εφαρµογή των συντελεστών, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου
49 του Ν. 2238/94.
4. Ο παραπάνω έλεγχος λογιστικών διαφορών δεν θα γίνεται επίσης για τις τεχνικές επιχειρήσεις
του άρθρου 34 Ν. 2238/94 µε βιβλία Β΄ κατηγορίας, δεδοµένου ότι για τις επιχειρήσεις αυτές
ισχύει ειδικό καθεστώς προσδιορισµού των καθαρών κερδών µε εξωλογιστικό τρόπο. Για τις εν
λόγω επιχειρήσεις, πέραν της επαλήθευσης για εφαρµογή του προβλεπόµενου συντελεστή επί
των ακαθάριστων εσόδων, θα ελέγχεται επιπλέον αν οι δαπάνες κατασκευής βάσει βιβλίων και
στοιχείων βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία µε το πραγµατικό κόστος κατασκευής, κατά τα
οριζόµενα στις οικείες διατάξεις άρθρου 34 Ν. 2238/94, και σε περίπτωση ύπαρξης δυσαναλογίας
θα προσαυξάνεται ο συντελεστής καθαρών κερδών σύµφωνα µε τις εν λόγω διατάξεις.
Γ. Επί βιβλίων τρίτης (Γ΄) κατηγορίας
1. Σε σχέση µε τον έλεγχο ταµείου και αξιογράφων (παρ. Γ.1), διευκρινίζεται ότι η επαλήθευση
αυτή θα γίνεται για την τρέχουσα κατ΄ αρχήν χρήση κατά την πρώτη ηµέρα του ελέγχου
και πριν από κάθε άλλη επαλήθευση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 28 του Ν. 3296/04 (σχετ. εγκ. ΠΟΛ. 1027/04). Επίσης, έλεγχος ταµείου και
αξιογράφων, για τη διαπίστωση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων ή διαφορών, θα γίνεται στη
συνέχεια του ελέγχου και σε κάθε εκκρεµή ελεγχόµενη χρήση, για χρονικό διάστηµα 10 (δέκα)
ηµερών ή και για διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα ηµερών, κατά την κρίση του ελεγκτή ή και του
επόπτη ελέγχου ή ακόµη και του Υποδιευθυντή ελέγχου ή και του προϊσταµένου της ελεγκτικής
υπηρεσίας (χωρίς βεβαίως στις περιπτώσεις αυτές να συντάσσονται σχετικά πρωτόκολλα).
2. Η επαλήθευση της ποσοτικής καταµέτρησης σε δύο τουλάχιστον βασικά είδη και η
αντιπαραβολή µε τα εµφανιζόµενα υπόλοιπα του βιβλίου αποθήκης (παρ. Γ.2) αφορά επίσης την
τρέχουσα χρήση και γίνεται, όπως και ο έλεγχος ταµείου και αξιογράφων της χρήσης αυτής, κατά
την πρώτη ηµέρα του ελέγχου και πριν από τη διενέργεια των λοιπών επαληθεύσεων. Η
συγκεκριµένη επαλήθευση γίνεται µόνο εφόσον στον τόπο τήρησης και θεώρησης κατά την
πρώτη ηµέρα του ελέγχου των βιβλίων της επιχείρησης υπάρχει αποθηκευτικός χώρος και
τηρείται βιβλίο αποθήκης και όχι σε λοιπές περιπτώσεις. Ευνόητο είναι ότι για τη διαπίστωση
ύπαρξης ή µη διαφορών στο πλαίσιο της επαλήθευσης αυτής θα λαµβάνονται υπόψη και οι
εισαχθείσες και εξαχθείσες ποσότητες βάσει των ληφθέντων και εκδοθέντων φορολογικών
στοιχείων από την τελευταία ενηµέρωση του βιβλίου αποθήκης µέχρι την ηµέρα και ώρα του
ελέγχου.
Σηµειώνεται ότι οι διαπιστώσεις από τη συγκεκριµένη επαλήθευση καθώς και από τον έλεγχο της
πρώτης ηµέρας ταµείου και αξιογράφων κατά την πιο πάνω παράγραφο Γ.1, αν και αφορούν την
τρέχουσα χρήση αναγράφονται πάντα στις συντασσόµενες εκθέσεις τακτικού ελέγχου φορολογίας
εισοδήµατος των εκκρεµών χρήσεων, ανεξάρτητα αν προκύπτουν ή όχι διαφορές. Περαιτέρω,
εφόσον
από
τις
επαληθεύσεις
αυτές
προκύπτουν
παραβάσεις
ΚΒΣ
συντάσσεται
και ιδιαίτερη έκθεση ελέγχου ΚΒΣ για τον καταλογισµό των παραβάσεων αυτών, µε σχετική µνεία
στην παραπάνω έκθεση φορολογίας εισοδήµατος. Τόσο η εν λόγω έκθεση φορολογίας
εισοδήµατος, όσο βεβαίως και η τυχόν συντασσόµενη έκθεση ελέγχου ΚΒΣ, θα λαµβάνονται
υπόψη από τον µελλοντικό τακτικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης.
3. Για την επιλογή των προς έλεγχο ειδών, όπου προβλέπεται η διενέργεια επαληθεύσεων για ένα
ή δύο τουλάχιστον ή τρία είδη, ανάλογα µε την περίπτωση (παρ. Γ.2, 3, 4, 5, 12), ισχύουν
ανάλογα όσα αναφέρονται ανωτέρω στην παρ. Β.1 για τα βιβλία Β΄ κατηγορίας.
4. Ο έλεγχος της ορθής αποτίµησης των απογραφέντων αποθεµάτων τέλους χρήσης επιλεκτικά
σε δύο ή ένα είδος τουλάχιστον (παρ. Γ.5), κατά περίπτωση, αφορά κάθε αποθηκευτικό χώρο.
Συνεπώς, αν η επιχείρηση διαθέτει περισσότερους του ενός αποθηκευτικούς χώρους, θα
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ελεγχθούν τουλάχιστον δύο ή ένα είδος, κατά περίπτωση, για κάθε αποθηκευτικό χώρο, µε
επιλογή των ίδιων ειδών για κάθε χώρο, εφόσον αυτό είναι δυνατό.
Σε σχέση µε την ίδια επαλήθευση, σηµειώνεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών, ο
έλεγχος επεκτείνεται και σε περισσότερα είδη, κατά την κρίση του ελεγκτή ή και του επόπτη
ελέγχου ή ακόµη και του Υποδιευθυντή ελέγχου ή και του προϊσταµένου της ελεγκτικής
υπηρεσίας, εις τρόπον ώστε να εντοπιστεί κατά το δυνατόν το σύνολο των σχετικών διαφορών, οι
οποίες ως γνωστόν καταλογίζονται ως λογιστικές διαφορές.
5. Ο έλεγχος για τυχόν λογιστικές διαφορές (παρ. Γ.7) αφορά τα πάσης φύσεως καταχωρηµένα
στα βιβλία έξοδα και δαπάνες που ανά εγγραφή χρέωσης του οικείου πρωτοβάθµιου
αποτελεσµατικού λογαριασµού υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 δρχ. ή των 881 ευρώ.
Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού οι κατηγορίες εξόδων και δαπανών που ρητά
ορίζονται στις διατάξεις (έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας, κλπ, λογαρ. Ε.Γ.Λ.Σ. 60, 63,
68, καθώς και αποσβέσεις παγίων και επισφαλών απαιτήσεων). Ανεξαρτήτως επίσης ποσού
ελέγχονται και οι δαπάνες επί ελεύθερων επαγγελµατιών (παρ. Γ.8).
Τα αναφερόµενα ανωτέρω στην παρ. Β.2 για τα βιβλία Β΄ κατηγορίας ως προς την υποχρεωτική
εφαρµογή της απόφασης ΠΟΛ. 1005/05 καθώς και των µελλοντικών συναφών αποφάσεων,
ισχύουν βεβαίως ιδιαιτέρως και για τα βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
6. Σε ότι αφορά τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων άρθρου 34
Ν. 2238/94 µε βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, σχετικές είναι οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
2579/98 (σχετ. εγκ. ΠΟΛ. 1084/98), καθώς και των άρθρων 7 του Ν. 2940/01, 16 του Ν.
2992/02, 11
του
Ν.
3296/04 (σχετ.
εγκ. ΠΟΛ.
1256/01, 1143/02,
1035038/10347/Β0012/11.4.03, 1043/04, 1016/05).
∆. Επί επιτηδευµατιών που δεν είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων
Σχετικές µε τις προϋποθέσεις απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων, είναι οι διατάξεις
του άρθρου 2 του ΚΒΣ.
`Αρθρο 4
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 ορίζεται ότι πέραν των ελεγκτικών επαληθεύσεων των
προηγούµενων άρθρων 2 και 3, οι οποίες ως ελάχιστες επαληθεύσεις διενεργούνται σε κάθε
περίπτωση υποχρεωτικώς, µπορεί να διενεργούνται και πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις,
εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα, τη βαρύτητα και τις
ιδιαιτερότητες της ελεγχόµενης επιχείρησης, καθώς επίσης και τις ιδιαιτερότητες και την
επικινδυνότητα του κλάδου στον οποίο αυτή ανήκει.
Για τη διενέργεια πρόσθετων επαληθεύσεων καθώς και τον καθορισµό του είδους και της έκτασης
αυτών, θα πρέπει να προηγείται σχετική συνεννόηση του ελεγκτή µε τον επόπτη ελέγχου ή
ακόµη και τον Υποδιευθυντή ελέγχου ή και τον προϊστάµενο της ελεγκτικής υπηρεσίας.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι επί υποθέσεων που περαιώνονται µε βάση τα άρθρα
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του Ν. 3259/04 και η πρώτη µετά την τελευταία περαιωθείσα
µε βάση τις διατάξεις αυτές χρήση είναι εκκρεµής και ελέγχεται µε την απόφαση ΠΟΛ. 1037/05,
θα πρέπει να ερευνάται αν η ελεγχόµενη επιχείρηση έχει µεταφέρει και συµψηφίσει στην
ελεγχόµενη αυτή χρήση ζηµίες από τις προηγούµενες περαιωθείσες χρήσεις και δεν έχει υποβάλει
εντός µηνός από την περαίωση ή αργότερα σχετική τροποιητική δήλωση (σχετ. εγκ. ΠΟΛ.
1093/04).
Ακόµη, επί επιτηδευµατιών γενικώς, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων, που τυχόν εκδίδουν
αθεώρητα
φορολογικά
στοιχεία
κατ΄
εφαρµογή
των
αποφάσεων ΠΟΛ.
1105/99, 1071/2000, 1213/2000, 1304/2000, 1166/2002 και 1083/2003 ή φορολογικά στοιχεία
µε ειδική σήµανση κατ΄ εφαρµογή των αποφάσεων ΠΟΛ. 1284/2002και 1082/2003, θα πρέπει
να ερευνάται αν συντρέχουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις εν λόγω
αποφάσεις.
Επίσης, επί επιχειρήσεων που τηρούν αναλυτική λογιστική (οµάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ.), θα πρέπει να
ελέγχεται αν µεταφέρονται και καταµερίζονται ορθά και χωρίς αδικαιολόγητες µεταβολές από
χρήση σε χρήση τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης στα κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους
(λογ. 92) και αν για επιλεγµένα παραγόµενα είδη (π.χ. για δύο κύρια είδη) ακολουθούνται ορθά
και πάγια οι κανόνες καταµερισµού του εργοστασιακού κόστους (δηλαδή του άµεσου κόστους
εργασίας και των Γεν. Βιοµ. Εξόδων) µε βάση τα δεδοµένα του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών
(σχετ. άρθ. 8, παρ. 13 ΚΒΣ, εγκ. ΠΟΛ. 1010/2000) και επίσης θα πρέπει να ελέγχονται και
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αξιολογούνται οι τυχόν αποκλίσεις µεταξύ πραγµατικού και πρότυπου κόστους (λογ. 95), εφόσον
εφαρµόζεται σύστηµα πρότυπης κοστολόγησης.
Εξάλλου, επί εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών πολυµετοχικών επιχειρήσεων θα πρέπει να
ερευνάται αν µερίσµατα που παρεγράφησαν υπέρ του δηµοσίου επειδή δεν αναζητήθηκαν από
τους δικαιούχους εντός πενταετίας από τότε που κατέστησαν απαιτητά, αποδόθηκαν στο δηµόσιο
(σχετ. οι διατάξεις του Ν.∆. 1195/1942, σχετ. γνωµοδ. Ν.Σ.Κ. 992/74).
Σηµειώνεται ότι οι διενεργούµενες πρόσθετες επαληθεύσεις σε κάθε περίπτωση αναγράφονται σε
ιδιαίτερο σε σχέση µε τις υποχρεωτικές επαληθεύσεις κεφάλαιο των συντασσόµενων εκθέσεων
ελέγχου.
`Αρθρο 5
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αναφέρονται στον έλεγχο όλων των λοιπών φορολογιών πέραν
της φορολογίας εισοδήµατος. Με τις ίδιες διατάξεις προβλέπονται και συγκεκριµένες ελάχιστες
επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούνται υποχρεωτικά ειδικά στη φορολογία Φ.Π.Α.
Σχετικά µε τις διατάξεις αυτές διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι οι λοιπές φορολογίες ελέγχονται συγχρόνως µε τη
φορολογία εισοδήµατος. Συνεπώς, σε κάθε ελεγχόµενη χρήση ελέγχονται υποχρεωτικά
συγχρόνως µε τη φορολογία εισοδήµατος και όλες εν γένει οι λοιπές φορολογίες του
επιτηδευµατία (Φ.Π.Α., παρακρατούµενοι φόροι κάθε είδους, χαρτόσηµο, κλπ).
Ειδικά σε ότι αφορά τη φορολογία χαρτοσήµου, θα πρέπει επί βιβλίων Γ΄ κατηγορίας να
ερευνάται η κίνηση των δοσοληπτικών λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ. 33.07 «δοσοληπτικοί λογ/σµοί
εταίρων», 33.08 «δοσοληπτικοί λογαριασµοί διαχειριστών», 33.09 «δοσοληπτικοί λογ/σµοί
ιδρυτών Α.Ε. και µελών ∆.Σ.» και 33.10 «δοσοληπτικοί λογ/σµοί γενικών δ/ντών ή διευθυντών
Α.Ε.» καθώς και του λογ/σµού 53.14 «βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς εταίρους», για το
ενδεχόµενο υποκρυπτόµενων δανείων και σε περίπτωση που τεκµηριώνεται και στοιχειοθετείται
ότι ποσά των λογαριασµών αυτών συνιστούν δανεισµό των εταίρων, διαχειριστών, µελών ∆.Σ.
κλπ από την επιχείρηση ή το αντίστροφο, τότε, θα αναζητούνται τα οικεία τέλη χαρτοσήµου και
γενικά θα ελέγχεται η εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι για τον προσδιορισµό της φορολογητέας
ύλης στις λοιπές φορολογίες διενεργούνται οι επαληθεύσεις που κατά περίπτωση κρίνονται
απαραίτητες και εφαρµόζονται οι οικείες ανά φορολογία διατάξεις. Επίσης προβλέπεται ότι τα
ακαθάριστα έσοδα ή οι αγορές που δηλώθηκαν ή προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και
στοιχεία ή προσδιορίζονται από τον έλεγχο για τη φορολογία εισοδήµατος, λαµβάνονται
υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισµό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές
φορολογίες.
Συνεπώς, αν από τον έλεγχο φορολογίας εισοδήµατος προσδιορισθούν µεγαλύτερα ποσά
ακαθάριστων εσόδων ή αγορών σε σχέση µε τα δηλωθέντα, τότε τα µεγαλύτερα αυτά ποσά
ακαθάριστων εσόδων ή αγορών, κατά περίπτωση, λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για τον
προσδιορισµό των υποχρεώσεων του επιτηδευµατία στις λοιπές φορολογίες.
3. Με την παράγραφο 3 ορίζονται συγκεκριµένες επαληθεύσεις που πρέπει υποχρεωτικά κατ΄
ελάχιστο όριο να διενεργούνται ειδικά στη φορολογία ΦΠΑ.
Οι επαληθεύσεις αυτές είναι σαφείς, επισηµαίνονται ωστόσο τα εξής:
- Ο έλεγχος των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της υπόψη παραγράφου αφορά δαπάνες που ανά
εγγραφή στα βιβλία, όπως και ως προς τη φορολογία εισοδήµατος ανωτέρω στο άρθρο 3
αναφέρεται, υπερβαίνουν τα κατά περίπτωση όρια ποσών που ορίζονται στις περιπτώσεις αυτές.
- Σε ότι αφορά τον έλεγχο της ορθής µεταφοράς του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., θα πρέπει,
πέραν του ελέγχου παραγραφής ή µη, σε κάθε περίπτωση να ερευνάται αν στην πρώτη
ελεγχόµενη χρήση µεταφέρθηκε ενδεχοµένως και συµψηφίστηκε πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. που
προέρχεται από ήδη ελεγµένη χρήση κατά την οποία ο έλεγχος είχε µεταβάλλει το αρχικό βάσει
εκκαθαριστικής δήλωσης πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.
Ειδικά επί χρήσεων που περαιώνονται µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17
του Ν. 3296/04, για τις οποίες προέκυπτε πιστωτικό υπόλοιπο µε βάση την εκκαθαριστική
δήλωση του Φ.Π.Α. που όµως µειώθηκε ή µηδενίστηκε ή µετατράπηκε σε χρεωστικό λόγω της
περαίωσης της χρήσης αυτής, θα πρέπει, εφόσον η χρήση κατά τη διάρκεια της οποίας
υποβλήθηκε το σχετικό Ειδικό Σηµείωµα Περαίωσης Φ.Π.Α. είναι εκκρεµής και ελέγχεται µε βάση
την απόφαση ΠΟΛ. 1037/05, να ερευνάται εάν το ποσό της διαφοράς αυτής περιλήφθηκε στα
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αφαιρούµενα ποσά από το φόρο εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβλήθηκε
το Ειδικό Σηµείωµα Περαίωσης Φ.Π.Α. (σχετ. εγκ. ΠΟΛ. 1027/05).
- Σε ότι αφορά τη µετατόπιση εκροών από υψηλότερο σε χαµηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α.,
ισχύουν οι σχετικές οδηγίες που έχουν κατά καιρούς παρασχεθεί (εγκ. ΠΟΛ. 1242/98, Κεφ. Β.1,
1289/02, Κεφ. Γ.8 κλπ). Επισηµαίνεται ότι αναζητούνται διαφορές Φ.Π.Α. από τον
επαναπροσδιορισµό των εκροών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., µόνο όταν η διαφορά µε βάση την
παραπάνω επαλήθευση µεταξύ των εκροών που επαναπροσδιορίζονται ανά συντελεστή και αυτών
που δηλώθηκαν, υπερβαίνει το 10% των εκροών που δηλώθηκαν στον οικείο συντελεστή και
εφόσον βεβαίως δεν δικαιολογείται η απόκλιση αυτή από την ύπαρξη τυχόν αποθεµάτων,
καταστροφής κλπ.
- Σε ότι αφορά τον έλεγχο των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, σχετικές είναι και οι εγκύκλιοι ΠΟΛ.
1281/98, 1106/99 και 1201/99.
4. Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου 4 ισχύουν ανάλογα
και ως προς τον έλεγχο Φ.Π.Α. Συνεπώς, πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικών επαληθεύσεων
µπορεί να διενεργούνται και στη φορολογία αυτή και πρόσθετες επαληθεύσεις, εφόσον αυτό
κρίνεται απαραίτητο, κατά το ανωτέρω άρθρο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤ΄ ΕΛΕΓΧΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ. ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 6
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΜΕΤ΄ ΕΛΕΓΧΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπουν την ακολουθούµενη διαδικασία κατά τον
διενεργούµενο στο πλαίσιο της απόφασης έλεγχο των επιτηδευµατιών.
Ειδικότερα:
1. Με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου προβλέπεται ότι ο έλεγχος ενεργείται µε έγγραφη
εντολή του προϊσταµένου της αρµόδιας κατά περίπτωση ελεγκτικής υπηρεσίας ή άλλου κατά νόµο
αρµόδιου οργάνου.
Οι εντολές ελέγχου θα εκδίδονται για όλες συγχρόνως τις εκκρεµείς χρήσεις της προς έλεγχο
υπόθεσης, εκτός αν συγκεκριµένοι λόγοι επιβάλλουν διαφορετικό χειρισµό (π.χ. κατά
προτεραιότητα έλεγχος κατ΄ αρχήν µόνο της εκκρεµούς εκείνης χρήσης για την οποία υπάρχει
κίνδυνος παραγραφής).
Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος ειδικά των βιβλίων Α΄ και Β΄ κατηγορίας µπορεί, εφόσον κρίνεται
σκόπιµο, να γίνεται και στα γραφεία της αρµόδιας κατά περίπτωση ελεγκτικής αρχής, κατόπιν
έγγραφης πρόσκλησης του προϊσταµένου αυτής που κοινοποιείται µε αποδεικτικό. Σε περίπτωση
που δεν προσκοµισθούν τα βιβλία και στοιχεία εντός της ταχθείσας προθεσµίας, καταλογίζεται
παράβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ και ο έλεγχος ενεργείται οπωσδήποτε στην έδρα
του επιτηδευµατία.
2. Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι µε βάση τις διενεργούµενες ελεγκτικές επαληθεύσεις,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση, συντάσσεται για όλες συγχρόνως τις ελεγχόµενες
χρήσεις η οικεία έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος, στην οποία αναγράφονται οι
διαπιστώσεις επί των επαληθεύσεων αυτών καθώς και η κρίση του ελέγχου επί του κύρους των
βιβλίων και το πόρισµα επί των αποτελεσµάτων για κάθε ελεγχόµενη χρήση. Ανάλογες εκθέσεις
συντάσσονται και για κάθε µία χωριστά από τις λοιπές φορολογίες, καθώς και για τον ΚΒΣ, µε
σχετική µνεία στην έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος.
Οι παραπάνω εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται και θεωρούνται αρµοδίως και περαιτέρω
ακολουθούνται και εφαρµόζονται σε όλα ανεξαιρέτως τα στάδια οι ισχύουσες γενικές
φορολογικές διατάξεις (έκδοση και κοινοποίηση µαζί µε τις εκθέσεις των οικείων φύλλων ελέγχου
ή πράξεων, επιβολή πρόσθετων φόρων και εν γένει κυρώσεων, συµβιβασµός-µειώσεις διαφορών,
πρόσθετων φόρων κλπ, όργανα συµβιβασµού, καταβαλλόµενο ποσοστό φόρων επί συµβιβασµού,
προσφυγή, προβεβαίωση προβλεπόµενου ποσοστού φόρων 10% λόγω προσφυγής κλπ), µε την
επιφύλαξη όµως, σε ότι αφορά ειδικά τη βεβαίωση και καταβολή των διαφορών φόρων, των
αναφερόµενων στο επόµενο άρθρο 7.
3. Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι αν υφίστανται διαπιστωµένες ήδη από άλλους ελέγχους
παραβάσεις που αφορούν τις ελεγχόµενες χρήσεις, για τις οποίες δεν έχει κινηθεί η διαδικασία
επιβολής προστίµου, τότε εκδίδονται οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις από την κατά περίπτωση
αρµόδια υπηρεσία και επιδίδονται στον υπόχρεο µαζί µε τις οικείες εκθέσεις ελέγχου (π.χ.
εκκρεµείς στις ∆.Ο.Υ. εκθέσεις ελέγχου του Σ.∆.Ο.Ε.). Οι παραβάσεις αυτές ευνόητο είναι ότι
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λαµβάνονται υπόψη και συνεκτιµούνται από το διενεργούµενο µε βάση την απόφαση τακτικό
έλεγχο.
Σηµείωση: Για την υποβοήθηση των ελεγκτών, επισυνάπτονται στην παρούσα υποδείγµατα µε τις
προβλεπόµενες από την απόφαση επαληθεύσεις στη φορολογία εισοδήµατος για βιβλία Β΄ και Γ΄
κατηγορίας του Κ.Β.Σ., τα οποία µπορεί να αποτελούν αποσπάσµατα των συντασσόµενων οικείων
εκθέσεων. Ολοκληρωµένα υποδείγµατα εκθέσεων ελέγχου ανάλογα µε τη µορφή της επιχείρησης
και την κατηγορία των τηρούµενων βιβλίων, θα είναι διαθέσιµα στον «ΒΟΗΘΟ ΕΛΕΓΚΤΗ» και στο
site της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου (http://10.16.59.100), των οποίων και συνιστούµε τη χρήση.
`Αρθρο 7
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται ειδικός και ευνοϊκότερος σε σχέση µε τις γενικές
διατάξεις τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων που
αφορούν τις υποθέσεις που ελέγχονται και περαιώνονται µε βάση την απόφαση, υπό
προϋποθέσεις.
Ειδικότερα µε τις διατάξεις αυτές ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι ειδικά για τις ελεγχθείσες εκείνες χρήσεις µε βάση την
απόφαση, για τις οποίες επιτυγχάνεται επίλυση όλων ανεξαιρέτως των φορολογικών διαφορών,
µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στην επόµενη παράγραφο 2, καταβάλλεται συγχρόνως µε την
επίλυση των διαφορών ή το αργότερο εντός των δύο επόµενων εργάσιµων για τις ∆.Ο.Υ. ηµερών
το προβλεπόµενο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 2523/97 ανά πράξη ποσό
(δηλαδή το 1/5 της βάσει συµβιβασµού οφειλής) και τα υπόλοιπα ποσά, ανεξαρτήτως
φορολογίας, βεβαιώνονται και καταβάλλονται ως εξής:
- σε 18 (δεκαοκτώ) ίσες µηνιαίες δόσεις, αν το συνολικό ποσό της βάσει συµβιβασµού οφειλής
(συµπεριλαµβανοµένου και του 1/5) για όλες τις φορολογίες και για όλες τις χρήσεις για τις
οποίες επήλθε συµβιβασµός για όλες τις διαφορές, ανεξαρτήτως αν οι χρήσεις αυτές είναι
συνεχόµενες ή όχι, είναι µέχρι και 200.000 ευρώ και
- σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες µηνιαίες δόσεις, αν το παραπάνω ποσό υπερβαίνει τα 200.000
ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση το ποσό κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 300 ευρώ, εκτός από
την τελευταία δόση.
2. Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι, κατ΄ εξαίρεση, τα αναφερόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο 1 αναφορικά µε τον ειδικό τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων,
έχουν εφαρµογή και για τις χρήσεις εκείνες για τις οποίες δεν επιλύονται φορολογικές διαφορές
που αφορούν τέλη, εισφορές ή δικαιώµατα υπέρ τρίτων που αποδίδονται στις ∆.Ο.Υ. και η
εκπλήρωση ή µη της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης ελέγχεται από αυτές, καθώς και
διαφορές για τις οποίες έχει υποβληθεί και εκκρεµεί σχετικό ερώτηµα προς το Ειδικό Νοµικό
Γραφείο Φορολογίας.
Συνεπώς, η µη επίτευξη συµβιβασµού ειδικά επί των παραπάνω διαφορών, δεν αποτελεί λόγο
εξαίρεσης των οικείων χρήσεων από το ευνοϊκό καθεστώς βεβαίωσης της προηγούµενης
παραγράφου.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ρητά, προς άρση αµφιβολιών, ότι επί τυχόν
χρήσεων για τις οποίες επέρχεται επίλυση για µερικές µόνο από τις κατ΄ έλεγχο διαφορές και όχι
για όλες τις διαφορές αυτές, µε την επιφύλαξη πάντα των οριζόµενων στην προηγούµενη
παράγραφο 2, εφαρµόζονται ως προς τη βεβαίωση και καταβολή των ποσών για τα οποία
επέρχεται συµβιβασµός οι ισχύουσες γενικές διατάξεις και όχι οι ευνοϊκές διατάξεις της
παραγράφου 1. Τα ίδια ισχύουν και για τα πρόστιµα ΚΒΣ που επιβάλλονται για τυχόν παραβάσεις
της τρέχουσας χρήσης που διαπιστώνονται κατά την πρώτη ηµέρα του ελέγχου στο πλαίσιο των
επαληθεύσεων των παρ. Γ.1 (δεύτερο εδάφιο) και Γ.2 του άρθρου 3 της απόφασης ή για µη
εµπρόθεσµη ενηµέρωση των τηρούµενων βιβλίων κλπ.
4. Σηµειώνεται σε σχέση µε τη βεβαίωση και καταβολή στο πλαίσιο της απόφασης ΠΟΛ. 1037/05,
ότι, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα αν επιλύονται ή όχι όλες οι φορολογικές διαφορές, ισχύουν
βεβαίως και εν προκειµένω οι υφιστάµενες διατάξεις (άρθ. 74 παρ. 5.β΄ Ν. 2238/94) περί
παροχής έκπτωσης 5% στις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής της βάσει συµβιβασµού οφειλής που
αφορά φόρο εισοδήµατος και πρόστιµα του Κ.Β.Σ. Επισηµαίνεται ότι η έκπτωση αυτή δεν
παρέχεται για τους προκαταβαλλόµενους και παρακρατούµενους φόρους εισοδήµατος και γενικά
για τις λοιπές φορολογίες (ΦΠΑ κλπ).
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Σε ότι αφορά εξ άλλου τους χρησιµοποιούµενους κωδικούς εσόδων (ΚΑΕ) για τα ποσά των
οφειλών που προκύπτουν βάσει της εν λόγω απόφασης, σηµειώνεται ότι τα ποσά αυτά θα
βεβαιώνονται στους αντίστοιχους ήδη υφιστάµενους κωδικούς για την µετ΄ έλεγχο διαδικασία
(σχετ. το έγγραφο αριθ. 1084/0030/19.4.05 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - της 30ης ∆/νσης της Γ.Γ.Π.Σ.
προς τις ∆.Ο.Υ. και τα ελεγκτικά κέντρα).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 8
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι υπάγονται στα κριτήρια
επιλογής προς έλεγχο της απόφασης και στον προβλεπόµενο από αυτήν τρόπο και διαδικασία
ελέγχου καθώς και στον ειδικό τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των φόρων, όλες οι εκκρεµείς
υποθέσεις επιτηδευµατιών που αφορούν χρήσεις για τις οποίες έχει ήδη παρέλθει ο χρόνος
υποβολής των οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος και ΦΠΑ, καθώς και αυτές που στο
µέλλον θα καθίστανται εκκρεµείς, κατά την ίδια έννοια, µε εξαίρεση τις υποθέσεις που εµπίπτουν
στις διατάξεις περί φορολογίας πλοίων.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι λοιπά πάσης φύσεως εισοδήµατα από
άλλες πηγές πέραν από την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας (π.χ. παράλληλα εισοδήµατα
από τυχόν εκµίσθωση ακινήτων, τεκµήρια κλπ), που αφορούν ελεγχόµενες µε την απόφαση
εκκρεµείς υποθέσεις επιτηδευµατιών, ελέγχονται κατά τις ισχύουσες γενικές φορολογικές
διατάξεις ταυτόχρονα µε τα εισοδήµατα από την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας.
Ευνόητο είναι ότι συντάσσεται ενιαία έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος για όλες
συγχρόνως τις πηγές εισοδηµάτων.
Περαιτέρω, στις περιπτώσεις επίλυσης των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από το
διενεργούµενο έλεγχο των προαναφερόµενων λοιπών εισοδηµάτων ταυτόχρονα µε την επίλυση
των διαφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο των εισοδηµάτων από την άσκηση
επαγγελµατικής δραστηριότητας, για την εφαρµογή των ευνοϊκών διατάξεων του προηγούµενου
άρθρου 7 περί ειδικού τρόπου βεβαίωσης και καταβολής των φόρων, λαµβάνεται υπόψη η
συνολική για τις οικείες χρήσεις βάσει συµβιβασµού οφειλή από όλες τις πηγές εισοδηµάτων του
επιτηδευµατία. Ουσιαστικά δηλαδή, στις παραπάνω περιπτώσεις, και οι βάσει συµβιβασµού
οφειλές από τα λοιπά εισοδήµατα αποτελούν αντικείµενο του ειδικού ευνοϊκού τρόπου βεβαίωσης
και καταβολής των φόρων. Τα παραπάνω αναφερόµενα ισχύουν ανάλογα και για λοιπά
εισοδήµατα επί ήδη ελεγµένων υποθέσεων της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου 8.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του
άρθρου 68 του Ν. 2238/94 καθώς και 2 και 3 του άρθρου 49 του Ν. 2859/2000, περί έκδοσης
και κοινοποίησης συµπληρωµατικών ή µερικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων, κατά περίπτωση,
ισχύουν και για τις υποθέσεις που ελέγχονται µε βάση τις διατάξεις της απόφασης.
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται ότι ο ειδικός ευνοϊκός τρόπος βεβαίωσης και
καταβολής των φόρων κατά το προηγούµενο άρθρο 7, εφαρµόζεται και επί ήδη ελεγµένων
υποθέσεων χρήσεων που έληξαν από 1/1/03 και µετά, καθώς και παλαιότερων χρήσεων που
έληξαν µέχρι και 31/12/02 για τις οποίες ο έλεγχος επεκτάθηκε κατά τις γενικές διατάξεις λόγω
µη αποδοχής των αποτελεσµάτων βάσει των αποφάσεων ΠΟΛ. 1144/98 ή ΠΟΛ. 1168/01, εφόσον
στις παραπάνω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί οι οικείες καταλογιστικές πράξεις κατά
την ηµέρα δηµοσίευσης της απόφασης ΠΟΛ. 1037/05 (8.3.05) και δεν έχει παρέλθει κατά την
ηµέρα αυτή η προθεσµία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή δεν έχουν ακόµη εξετασθεί οι
τυχόν υποβληθείσες σχετικές προτάσεις για επίλυση των διαφορών.
Για όσες από τις παραπάνω υποθέσεις κατά τη δηµοσίευση της απόφασης ΠΟΛ. 1037/05 έχουν
εκδοθεί αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί οι οικείες καταλογιστικές πράξεις, κοινοποιούνται αυτές
κατά τις γενικές διατάξεις και περαιτέρω εφαρµόζονται ανάλογα και για τις υποθέσεις αυτές τα
οριζόµενα στο προηγούµενο άρθρο 7.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος της νέας
απόφασης ΠΟΛ. 1037/05 (8.3.05), παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των αποφάσεωνΠΟΛ.
1144/98 και 1168/01, καθώς και κάθε άλλης απόφασης που αφορά ή σχετίζεται µε αυτές, µε την
επιφύλαξη εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της απόφασης ΠΟΛ.
1144/98 (δυνατότητα έκδοσης και κοινοποίησης συµπληρωµατικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων
επί υποθέσεων που ελέγχθηκαν και περαιώθηκαν µε βάση τις ανωτέρω αποφάσεις).
Ειδικά για τις περιπτώσεις υποθέσεων που περαιώθηκαν µε βάση τις πιο πάνω αποφάσεις ΠΟΛ.
1144/98 και 1168/01 αλλά δεν είχαν βεβαιωθεί κατά τη δηµοσίευση της νέας απόφασης ΠΟΛ.
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1037/05 τα οικεία ποσά διαφορών φόρων, συνεχίζει να εφαρµόζεται ο τρόπος βεβαίωσης και
καταβολής που προβλέπεται από τις αποφάσεις αυτές.
Εξαιρετικά, οι αποφάσεις ΠΟΛ. 1144/98 και 1168/01 εξακολουθούν να εφαρµόζονται:
- Επί υποθέσεων χρήσεων που έληξαν µέχρι και 31/12/02 για τις οποίες είχαν ήδη εκδοθεί
εντολές τακτικού ελέγχου µε βάση τις εν λόγω αποφάσεις, µε την προϋπόθεση ότι η θεώρηση
των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων από τον έλεγχο έγινε µέχρι την 28/2/2005.
- Επί υποθέσεων ίδιων χρήσεων για τις οποίες είχαν εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου κατά τις
γενικές διατάξεις λόγω εξαίρεσής τους από τις παραπάνω αποφάσεις και για τις οποίες έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της απόφασης ΠΟΛ. 1144/98, µε την
προϋπόθεση και στις περιπτώσεις αυτές ότι η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων από τον έλεγχο
έγινε µέχρι 28/2/2005, ανεξάρτητα αν κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της απόφασης ΠΟΛ.
1037/05 είχαν ήδη εκδοθεί οι οικείες καταλογιστικές πράξεις.
Συνεπώς, για τις κατά τα ανωτέρω υποθέσεις για τις οποίες είχαν µεν εκδοθεί εντολές τακτικού
ελέγχου, αλλά δεν είχε γίνει θεώρηση των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων µέχρι την
28/2/2005, εφαρµόζεται πλέον ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου που ορίζονται στη νέα
απόφαση ΠΟΛ. 1037/05.
Στις περιπτώσεις αυτές σκόπιµο είναι να εκδίδονται νέες εντολές ελέγχου προς αντικατάσταση
των παλαιών ή να γίνεται σχετική µνεία για την εφαρµογή της απόφασης ΠΟΛ. 1037/05 στις ήδη
εκδοθείσες εντολές ελέγχου.
6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ορίζεται ότι για υποθέσεις χρήσεων που έληξαν από
1.1.2003 και µετά, καθώς και για υποθέσεις παλαιότερων χρήσεων που έληξαν µέχρι και
31.12.02 και έγινε επέκταση του ελέγχου κατά τις γενικές διατάξεις λόγω µη αποδοχής των
αποτελεσµάτων βάσει των αποφάσεων ΠΟΛ. 1144/98 ή 1168/01, για τις οποίες είχαν µεν εκδοθεί
εντολές τακτικού ελέγχου αλλά δεν είχαν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα δηµοσίευσης της νέας
απόφασης ΠΟΛ. 1037/05 (8.3.05) οι οικείες καταλογιστικές πράξεις, εφαρµόζεται πλέον ο τρόπος
και η διαδικασία ελέγχου που ορίζονται στη νέα απόφαση ΠΟΛ. 1037/05.
Τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο σε σχέση µε τις εντολές ελέγχου ισχύουν και εν
προκειµένω.
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Το Σ.τ.Ε. µε την αριθ. 1553/03 απόφασή του, κρίνοντας επί συγκεκριµένης υπόθεσης λήψης
εικονικών, κατά την αρµόδια ελεγκτική αρχή, φορολογικών στοιχείων ως προς το πρόσωπο του
εκδότη, απεφάνθη ότι νοµίµως το διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι δεν αποδεικνύεται η αποδοθείσα
εικονικότητα και δεν στοιχειοθετείται η αποδοθείσα παράβαση, µε το σκεπτικό ότι το βάρος της
απόδειξης έφερε η φορολογική αρχή, η οποία όφειλε να αποδείξει κατά αδιαµφισβήτητο και όχι
τεκµαρτό τρόπο την ανυπαρξία, στην περίπτωση αυτή, του φερόµενου εκδότη.
Με αφορµή την παραπάνω απόφαση του Σ.τ.Ε., επισηµαίνεται ότι για συναφείς υποθέσεις που
ήδη εκκρεµούν στις ελεγκτικές υπηρεσίες καθώς και κατά τους διενεργούµενους εφεξής ελέγχους
γενικώς, θα πρέπει, ενόψει και της απόφασης αυτής, να δίδεται όλως ιδιαιτέρως αυξηµένη
προσοχή κατά την τεκµηρίωση των τυχόν καταλογιζόµενων παραβάσεων, ανάλογα βεβαίως
πάντα και µε τα εκάστοτε πραγµατικά δεδοµένα κάθε υπόθεσης.
Παρεµφερείς υποθέσεις που έχουν ήδη οδηγηθεί στα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια, ευνόητο
είναι ότι θα κριθούν τελικώς από αυτά.
2. Μετις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3296/04 επήλθαν σηµαντικές µεταβολές σε ότι αφορά
τον εξωλογιστικό προσδιορισµό του ακαθάριστου και καθαρού εισοδήµατος κατά τις διατάξεις
των άρθρων 30 και 32 του Ν. 2238/94, για τις οποίες δόθηκαν σχετικές διευκρινίσεις µε την
εγκύκλιο ΠΟΛ. 1016/05 της ∆ιεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήµατος.
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 3296/04 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 (δηλαδή επί απόκρυψης φορολογητέας ύλης, µη έκδοσης στοιχείων
του Κ.Β.Σ., έκδοσης πλαστών- εικονικών στοιχείων), 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
απόκρυψη ή τη µη έκδοση ή την έκδοση πλαστών - εικονικών στοιχείων, τα οποία ποσά και
διπλασιάζονται σε περίπτωση επανάληψης των ως άνω παραβάσεων µέσα στην ίδια χρήση.
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Σε ότι αφορά τις µεταβολές αυτές, διευκρινίζεται περαιτέρω ότι ως απόκρυψη για την εφαρµογή
των ανωτέρω νοείται οποιαδήποτε, ανεξαρτήτως προελεύσεως, απόκρυψη ακαθάριστου
εισοδήµατος και ότι ο κατά τα ανωτέρω διπλασιασµός των ποσών που προκύπτουν από τις
προαναφερόµενες παραβάσεις εφαρµόζεται εφόσον η επανάληψη των παραβάσεων αυτών
διαπιστώνεται από διαφορετικούς ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένου και του διενεργούµενου
τακτικού ελέγχου. Ειδικά ως προς τις παραβάσεις µη έκδοσης ή έκδοσης πλαστών - εικονικών
φορολογικών στοιχείων, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή ανεξαρτήτως αν πρόκειται για
στοιχεία αξίας ή διακίνησης.
Στις περιπτώσεις των αναφερόµενων στις ανωτέρω διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10
του Ν. 3296/04 παραβάσεων που η απόκρυψη της φορολογητέας ύλης µε βάση τις παραβάσεις
αυτές υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας όχι όµως και τα 5.000 ευρώ ή αντίστροφα, θα
εφαρµόζεται ποσοστό προσαύξησης 4%.
Εξάλλου, στις λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων που επισύρουν µεν ανακρίβεια των τηρούµενων
βιβλίων κατά τις οικείες διατάξεις του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. αλλά δεν συµπεριλαµβάνονται στις
ανωτέρω διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 3296/04, εξακολουθεί βεβαίως να
υφίσταται η δυνατότητα προσαύξησης των ακαθάριστων εσόδων κατά τις διατάξεις των δύο
πρώτων εδαφίων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Ν. 2238/94, επί των
οποίων σηµειωτέον δεν επήλθε καµία µεταβολή, θεωρείται ωστόσο σκόπιµο κατά τον
προσδιορισµό της κατ΄ έλεγχο προσαύξησης των ακαθάριστων εσόδων να συνεκτιµούνται, χωρίς
αυτό να είναι δεσµευτικό, τα καθοριζόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10
του Ν. 3296/04 ποσοστά προσαύξησης, αφού µε τις διατάξεις αυτές ρυθµίζονται ιδιαίτερα
σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω αντικειµενικά ποσοστά προσαύξησης των ακαθάριστων εσόδων
(4% ή 8%) δεν θα πρέπει να µειώνονται περαιτέρω κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς,
εκτός
αν
από
τα
στοιχεία
που
επικαλείται
ή
προσκοµίζει
ο
φορολογούµενος
προκύπτει αποδεδειγµένα µερική ή ολική ανυπαρξία της παράβασης ή των λόγων γενικά της
προσαύξησης, οπότε και µόνο τα παραπάνω ποσοστά τροποποιούνται ανάλογα (π.χ. προσαύξηση
βάσει συµβιβασµού κατά 4% αντί αρχικού ποσοστού 8% λόγω µεταβολής των δεδοµένων,
µηδενισµός του ποσοστού προσαύξησης επί ολικής ανυπαρξίας των λόγων της προσαύξησης
κλπ).
Σε ότι αφορά τις µεταβολές που επήλθαν ως προς τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2238/94,
διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση κατά 40% που προβλέπεται, µεταξύ άλλων, στις περιπτώσεις
τήρησης βιβλίων κατώτερης κατηγορίας από την προσήκουσα, δεν εφαρµόζεται επί επιχειρήσεων
που είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων ανώτερης κατηγορίας λόγω υπέρβασης του ορίου των
ακαθάριστων εσόδων, για το πρώτο µόνο έτος που δεν τήρησαν βιβλία της ανώτερης κατηγορίας.
Συνεπώς, ειδικά για το πρώτο αυτό έτος, τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης προσδιορίζονται µεν
εξωλογιστικά κατά το άρθρο 32 του Ν. 2238/94, χωρίς όµως προσαύξηση του ισχύοντος
Μ.Σ.Κ.Κ.
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις επιτηδευµατιών µε δραστηριότητα τόσο πώλησης
εµπορευµάτων ή µεταποίησης όσο και παροχής υπηρεσιών (µικτές επιχειρήσεις), εφόσον
διαπιστώνονται παραβάσεις από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του
Ν.
3296/04 που
επισύρουν
µεν
ανακρίβεια
των
βιβλίων
αλλά αδιαµφισβήτητα
καιαποδεδειγµένα αφορούν αποκλειστικά µόνο τη µία από τις παραπάνω δραστηριότητες, τότε
προσαυξάνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2238/04, όπως πλέον αυτές ισχύουν, οι
Μ.Σ.Κ.Κ. και για τις δύο δραστηριότητες, προκειµένου κατά τα οριζόµενα από τις ίδιες διατάξεις
να προσδιορισθούν τα καθαρά κέρδη, αλλά σε ότι αφορά τα ακαθάριστα έσοδα, προσαυξάνονται
κατά 4 ή 8%, κατά περίπτωση, τα ακαθάριστα έσοδα µόνο της δραστηριότητας αυτής που
σχετίζεται µε τη διαπιστωθείσα ως άνω παράβαση. Ειδικά επί επιχειρήσεων πώλησης υγρών
καυσίµων ή καπνοβιοµηχανικών προϊόντων που έχουν και άλλο κλάδο εµπορίας ή παραγωγής
λοιπών πλην των ανωτέρω προϊόντων, δεν θα πρέπει να προσαυξάνονται τα ακαθάριστα έσοδα
από την πώληση των υγρών καυσίµων ή των καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, εφόσον οι ανωτέρω
παραβάσεις αδιαµφισβήτητα καιαποδεδειγµένα δεν σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της εµπορίας
υγρών καυσίµων ή των καπνοβιοµηχανικών προϊόντων.
Σηµειώνεται τέλος ότι οι νέες διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3296/04 ισχύουν στο σύνολό τους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του ίδιου νόµου, από την ηµέρα δηµοσίευσης του νόµου
αυτού (14/12/04) και µετά, δηλαδή ισχύουν για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από
14/12/04 και µετά. Συνεπώς, για χρήσεις που έληξαν πριν την παραπάνω ηµεροµηνία συνεχίζουν
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να εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 30 και 32 του Ν. 2238/94, όπως αυτές ίσχυαν κατά
χρήση πριν από την ισχύ του Ν. 3296/04.
3. Κατά τους διενεργούµενους εφεξής προληπτικούς ελέγχους από όλες τις ∆.Ο.Υ. και τα
ελεγκτικά κέντρα (∆.Ε.Κ., Π.Ε.Κ.), εφόσον διαπιστώνεταιοποιαδήποτε παράβαση του Κ.Β.Σ. θα
συντάσσεται σε κάθε περίπτωση εις τριπλούν σχετικό Υπηρεσιακό Σηµείωµα Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.)
σύµφωνα µε το υπόδειγµα που επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο, στο οποίο θα
αναγράφονται συνοπτικά οι διαπιστωθείσες παραβάσεις (είδος και πλήθος) καθώς και ο οικείος
κωδικός αριθµός παράβασης, όπως αυτός αναφέρεται στις Οµάδες 1, 2 και 3 του Πίνακα Κωδικών
Παραβάσεων και λοιπών πληροφοριών και στοιχείων που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα ΣΤ΄ στην
εγκύκλιο ΠΟΛ. 1022/04 του Ν. 3220/04 (σχετ. και οι οδηγίες του Κεφ. Ζ΄, Μέρος ∆εύτερο, παρ.
Β.2 της ίδιας εγκυκλίου, ως προς τη χρήση των κωδικών αριθµών).
Τα ανωτέρω θα εφαρµόζονται και κατά τους διενεργούµενους προσωρινούς ελέγχους, εφόσον
διενεργείται ταυτόχρονα και προληπτικός έλεγχος και διαπιστώνονται παραβάσεις ΚΒΣ (π.χ. από
έλεγχο ταµείου και αξιογράφων επί βιβλίων Γ΄ κατηγορίας κατά το άρθρο 28 παρ. 2 Ν. 3296/04,
σχετ. εγκ. ΠΟΛ. 1027/05, µη εµπρόθεσµη ενηµέρωση βιβλίων κλπ), καθώς επίσης και κατά τους
τακτικούς ελέγχους, στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις ΚΒΣ από τις επαληθεύσεις
της πρώτης ηµέρας του ελέγχου, οι οποίες αφορούν την τρέχουσα χρήση (π.χ. από έλεγχο
ταµείου και αξιογράφων ή από αντιπαραβολή καταµετρούµενων αποθεµάτων µε το βιβλίο
αποθήκης, σχετ. παρ. Γ.1, Γ.2, άρθ. 3, απόφ. ΠΟΛ. 1037/05, µη εµπρόθεσµη ενηµέρωση βιβλίων
κλπ).
Τα Υ.Σ.Ε. θα έχουν ενιαία ανά υπηρεσία αρίθµηση, θα είναι σφραγισµένα και στα τρία αντίτυπα µε
την υπηρεσιακή (στρογγυλή) σφραγίδα κάθε υπηρεσίας και θα υπογράφονται από τους
ενεργήσαντες τον έλεγχο υπαλλήλους και στα τρία αντίτυπα, εκ των οποίων το πρωτότυπο θα
επιδίδεται επιτόπου στον υπεύθυνο της ελεγχόµενης επιχείρησης, το δεύτερο θα τίθεται στον
οικείο φάκελο της υπόθεσης και το τρίτο θα αποτελεί το στέλεχος και θα τοποθετείται σε ειδικό
κλασέρ που θα τηρείται στο τµήµα Κ.Β.Σ. της ∆.Ο.Υ. ή από τον Υποδιευθυντή ελέγχου ή από τον
προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου, κατά περίπτωση. Επί παραβάσεων από έλεγχο
που διενεργείται στην υπηρεσία (από επεξεργασία κατασχεθέντων, έλεγχο παραληφθέντων
στοιχείων κλπ), συντάσσεται επίσης πάντα Υ.Σ.Ε. αλλά δεν γίνεται επίδοση και το πρωτότυπο
παραµένει στον οικείο φάκελο.
Εφόσον ο υπεύθυνος της επιχείρησης αρνείται να υπογράψει στο Υ.Σ.Ε. για την παραλαβή του,
αυτό θα επιδίδεται (παραδίδεται) χωρίς την υπογραφή του και παράλληλα θα γίνεται σχετική
µνεία επί του σώµατος αυτού από τους ενεργήσαντες τον έλεγχο υπαλλήλους, ενώ στις
περιπτώσεις που ο υπεύθυνος της επιχείρησης αρνείται και να το παραλάβει, έστω και χωρίς την
υπογραφή του, το Υ.Σ.Ε. δεν θα επιδίδεται µε αναγραφή και στην περίπτωση αυτή σχετικής
µνείας επ΄ αυτού.
Σηµειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η επίδοση του Υ.Σ.Ε. δεν αποτελεί τυπικό στοιχείο της
ελεγκτικής διαδικασίας, αλλά έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτικόχαρακτήρα.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΑ∆ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

N. 2238/1994 Κύρωση του Κώδικα Φορολογία Εισοδήµατος
Κωδικοποιηµένος σύµφωνα µε το N.3943/2011
Αρθρο 66 Φορολογικός έλεγχος
1. Ο προϊστάµενος της ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδόµενων
δηλώσεων και προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν
υποβάλει δήλωση. Για το σκοπό αυτό δικαιούται:
α. Να καλεί εγγράφως τον υπόχρεο, ανεξάρτητα αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική
δήλωση, να δώσει µέσα σε τακτή και σύντοµη προθεσµία, είτε αυτοπροσώπως είτε µε
εντολοδόχο που ορίζεται µε δήλωσή του προς την ελεγκτική υπηρεσία, τις αναγκαίες
διευκρινίσεις και να προσκοµίσει κάθε λογαριασµό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιµο για
τον καθορισµό του εισοδήµατος.
β. Να ζητεί από κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Β του
Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), που έχει προστεθεί µε τοάρθρο 2 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141
Α΄), κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, ιδιωτική επιχείρηση και γενικά από κάθε οργάνωση
επαγγελµατική, εµπορική, βιοµηχανική, γεωργική κ.λπ. οποιαδήποτε πληροφορία θεωρεί
αναγκαία για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου του, οι οποίοι υποχρεούνται να την
παρέχουν. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, οποιασδήποτε µορφής γενικό ή
ειδικό απόρρητο αίρεται µε πράξη του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µετά από
αίτηµα του οργάνου που διενεργεί τον έλεγχο και σύµφωνη γνώµη του προϊσταµένου της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων.
γ. Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητεί από αυτό τις πληροφορίες που είναι
αναγκαίες για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου του και οι οποίες δίνονται εγγράφως.
δ. Να ενεργεί, είτε ο ίδιος είτε ο οριζόµενος µε έγγραφη εντολή του υπάλληλος της
ελεγκτικής υπηρεσίας ή άλλος δηµόσιος υπάλληλος ή άλλη αρχή, οποιαδήποτε επιτόπια
εξέταση που θα κρίνει αναγκαία και ειδικά, προκειµένου για υπόχρεους που υπάγονται στις
διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και σύµφωνα µε αυτές.
ε. Να ενεργεί, είτε ο ίδιος είτε ο οριζόµενος µε έγγραφη εντολή του υπάλληλος της
ελεγκτικής υπηρεσίας, ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία επιτηδευµατία
αρµοδιότητας άλλου προϊσταµένου ∆.Ο.Υ., που έχει την έδρα του στην ίδια πόλη ή στον ίδιο
νοµό, για να διαπιστώνει την ακρίβεια των δεδοµένων των στοιχείων και βιβλίων
επιτηδευµατία ο οποίος υπάγεται στη δική του ελεγκτική αρµοδιότητα, καλώντας τον
επιτηδευµατία να προσκοµίσει τα ζητούµενα βιβλία και στοιχεία στα γραφεία της ελεγκτικής
υπηρεσίας. Ο έλεγχος του άλλου επιτηδευµατία περιορίζεται στη διαδικασία διασταύρωσης
στοιχείων που φέρεται ως εκδότης ή λήπτης αυτών, µε τα δεδοµένα των βιβλίων και
στοιχείων του. Στον έλεγχο αυτό δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4
του άρθρου 36 του Π.∆. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄).
[Σχόλια]
Όπως η παρ. 1 του άρθρου 66 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31-032011) και σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 52 του ιδίου νόµου ισχύει από 31/03/2011 και µετά.

2. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά τον υπολογισµό και την
εκκαθάριση του φόρου δεν λαµβάνει υπόψη λέξεις, ποσά και αριθµούς που έχουν
αναγραφεί στις ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης του υπόχρεου και συνεπάγονται τη
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διενέργεια µειώσεων ή εκπτώσεων του εισοδήµατος ή του φόρου ή διαµορφώνουν το
αφορολόγητο ποσό ή την ετήσια αντικειµενική δαπάνη, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από
τον υπόχρεο τα νόµιµα στοιχεία που αποδεικνύουν άµεσα τη συνδροµή των προϋποθέσεων,
µε βάση όσα ορίζονται στις κείµενες διατάξεις. Αριθµητικά λάθη στις αθροίσεις και στις
µεταφορές, καθώς και αναριθµητισµοί, που αφορούν στην ορθή συµπλήρωση της ετήσιας
δήλωσης του υπόχρεου, διορθώνονται οίκοθεν από τον προϊστάµενο της δηµόσιας
οικονοµικής υπηρεσίας, µε βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.
Το περιεχόµενο του σηµειώµατος υπολογισµού και εκκαθάρισης του φόρου αυτής της
παραγράφου µπορεί να αµφισβητηθεί από το φορολογούµενο µε κάθε αποδεικτικό µέσο
ενώπιον του προϊσταµένου του διοικητικού πρωτοδικείου ή της δηµόσιας οικονοµικής
υπηρεσίας, κατά τα οριζόµενα από τον Κώδικα Φορολογικής ∆ικονοµίας. Το δικαίωµα αυτό
του φορολογουµένου ασκείται από την ηµεροµηνία έκδοσης του οικείου χρηµατικού
καταλόγου µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του οικείου οικονοµικού έτους.
Αν ο φορολογούµενος λάβει αυτό το σηµείωµα µετά τις 31 ∆εκεµβρίου του οικείου
οικονοµικού έτους, η αµφισβήτηση ασκείται µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται στο άρθρο
66 του Ν. 2717/1999.
Η εκκαθάριση και καταβολή του φόρου δεν αναστέλλεται από τη διαδικασία αυτή.
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση που η
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του υπόχρεου υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου,
εφόσον ο υπόχρεος δεν υποβάλλει τα οικεία δικαιολογητικά µέχρι το τέλος Ιουλίου του
οικείου οικονοµικού έτους.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί να καθορίζονται οι ελεγκτικές
επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούνται και οι αρχές, οι κανόνες, τα στοιχεία, τα κριτήρια
και γενικά ο τρόπος και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, κατά τον έλεγχο των
δηλώσεων που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, για ορισµένες ή και όλες τις
κατηγορίες εισοδηµάτων, ανάλογα και µε την προέλευση και το ύψος αυτών, καθώς και
ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο
αυτόν. Σε δηλώσεις που ελέγχονται σύµφωνα µε τις αποφάσεις του προηγούµενου εδαφίου
αλλά δεν επέρχεται επίλυση της φορολογικής διαφοράς, µπορεί µε τις αποφάσεις αυτές να
ορίζεται η διενέργεια προσθετών ελεγκτικών επαληθεύσεων. Για τις δηλώσεις αυτές
εκδίδονται και κοινοποιούνται τα σχετικά φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις και ακολουθείται η
οριζόµενη από τις οικείες φορολογικές διατάξεις διαδικασία. Με τις ίδιες αποφάσεις µπορεί
να καθορίζεται ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν και
από τον έλεγχο δηλώσεων που δεν εµπίπτουν στον τρόπο ελέγχου των αποφάσεων αυτών
και να ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται στις περιπτώσεις αυτές.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί επίσης να καθορίζεται ειδικός τρόπος
έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις δηλώσεις που ελέγχονται κατά τα
οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο καθώς και βεβαίωσης των οικείων διαφορών, µε την έκδοση
ενιαίας ανά φορολογικό αντικείµενο πράξης για όλες τις χρήσεις για τις οποίες επέρχεται
επίλυση των διαφορών.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορεί επίσης να καθορίζεται
κατά ειδικό τρόπο η αρµοδιότητα ελέγχου καθώς και έκδοσης των οικείων φύλλων ελέγχου
και λοιπών καταλογιστικών πράξεων και όλης γενικά της διαδικασίας επιβολής και
βεβαίωσης του φόρου, επί ανέλεγκτων δηλώσεων ελεγκτικής αρµοδιότητας των ∆.Ο.Υ, στις
περιπτώσεις που για τον έλεγχο των δηλώσεων αυτών είναι αρµόδιες για οποιονδήποτε
λόγο περισσότερες από µια ∆.Ο.Υ. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου της παραγράφου
αυτής ισχύουν ανάλογα και για τις λοιπές φορολογίες, ανεξάρτητα αν για τον έλεγχο των
οικείων δηλώσεων και την επιβολή του φόρου είναι αρµόδιες µία ή περισσότερες ∆.Ο.Υ. Τα
οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια ισχύουν ανάλογα και ως προς τον Κώδικα Βιβλίων και
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Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).
4. Με αποφάσεις του Υπ. Οικονοµικών, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως:
α) Συνιστώνται ειδικά ελεγκτικά κέντρα, στα οποία παρέχεται η αρµοδιότητα για το
φορολογικό έλεγχο ορισµένων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη µορφή ή τον τύπο µε τον
οποίο λειτουργούν ή το είδος τους ή την κατηγορία των βιβλίων που τήρησαν και
καθορίζεται ο αριθµός αυτών, η χωρική τους αρµοδιότητα, η οργάνωση, η στελέχωση και ο
τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για
την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης.
β) Μπορεί να ανατίθεται η διενέργεια ελέγχου σε προϊστάµενο δηµόσιας οικονοµικής
υπηρεσίας που δεν είναι καθ΄ ύλη και κατά τόπο αρµόδιος. Όλη η υπόλοιπη, εκτός από τη
διενέργεια του ελέγχου, διαδικασία επιβολής του φόρου ενεργείται από τον καθ΄ ύλη και
κατά τόπο αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας.
γ) Συνιστώνται στα ελεγκτικά κέντρα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του
Ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄) ειδικές Επιτροπές, στις οποίες θα ανατίθεται ο έλεγχος των
δαπανών των περιπτώσεων ι΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος,
όταν αυτές υπερβαίνουν τα κατά περίπτωση όρια. Με τις ίδιες αποφάσεις του Υπουργού
Οικονοµικών ή και µε άλλες καθορίζεται η σύνθεση των Επιτροπών αυτών, ο τρόπος
λειτουργίας τους, οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τον έλεγχο των ως άνω
δαπανών, τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
Το δεύτερο εδάφιο της προηγούµενης περίπτωσης β΄ εφαρµόζεται ανάλογα και στην
παρούσα περίπτωση.
5. Τα δικαιώµατα ελέγχου, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4, έχουν και οι
επιθεωρητές των δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών, οι οποίοι µπορεί να διατάσσουν και
επανέλεγχο για οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση µε υπαλλήλους της αρµόδιας δηµόσιας
οικονοµικής υπηρεσίας ή µε άλλους υπαλλήλους των δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών που
εποπτεύουν, οι οποίοι µετακινούνται για το σκοπό αυτόν µε απόφαση τους.
6. Όσοι, καλούµενοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, αρνούνται ή παραλείπουν
αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για την εξακρίβωση του εισοδήµατος και να
διευκολύνουν το ελεγκτικό έργο του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας,
υπόκεινται στο πρόστιµο που ορίζεται από το άρθρο 87.
7. Σε δίκες για αδικήµατα που διαπράχθηκαν εναντίον υπαλλήλων ή επιθεωρητών του
Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι ενήργησαν για το συµφέρον της υπηρεσίας, µπορεί,
ύστερα από προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών, να παρίσταται για την
υπεράσπιση τους, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, εκπρόσωπος της νοµικής διεύθυνσης
του Υπ. Οικονοµικών.
8. Επιφυλλασσοµένης της εφαρµογής της διατάξεως της παραγράφου 3 του παρόντος, από
τις ανέλεγκτες δηλώσεις, των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 84, ελέγχονται υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα οι δηλώσεις µε τα
µεγαλύτερα εισοδήµατα.
Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται εφικτός ο έλεγχος των υπόλοιπων δηλώσεων µέχρι να
συµπληρωθεί ο χρόνος της παραγραφής, οι δηλώσεις αυτές περαιώνονται µε έλεγχο, που
καθορίζεται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών.
Παραγραφή του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου προς επιβολή φόρου, λόγω εφαρµογής της
διατάξεως της παραγράφου 3, δεν δηµιουργεί πειθαρχική ευθύνη φοροτεχνικών
υπαλλήλων.
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9. Ο υπόχρεος, προ της έκδοσης του φύλλου ελέγχου ή της πράξης, µπορεί να λάβει γνώση
του αποτελέσµατος του ελέγχου της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού και να υποβάλει
αρχική ή συµπληρωµατική δήλωση. Στην περίπτωση αυτήν, οι προβλεπόµενες κατά
φορολογικό αντικείµενο προσαυξήσεις ή πρόστιµα µειώνονται στο 1/5 για υποθέσεις
οικονοµικού έτους 1991 και παλαιότερα.
10.................................
11..............................
12...............................
13...............................

Αρθρο 67 Προσωρινός φορολογικός έλεγχος

1. Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες, των οποίων το καθαρό εισόδηµα εξευρίσκεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31 και 49 αντίστοιχα και δεν έχουν υπαχθεί σε
οριστικό έλεγχο κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου, µπορεί να υπαχθούν σε
προσωρινό έλεγχο για το µερικό προσδιορισµό του εισοδήµατος τους. Ο έλεγχος αυτός
διατάσσεται από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας για ένα ή
περισσότερα συγκεκριµένα θέµατα και αντικείµενα του πλήρους και οριστικού φορολογικού
ελέγχου.
2. Επίσης, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας δικαιούται να διενεργεί
έλεγχο στα στοιχεία των δηλώσεων, στα βιβλία και τα στοιχεία που τηρήθηκαν. καθώς και
στην επαγγελµατική εγκατάσταση κάθε υπόχρεου για να διαπιστώσει:
α) Αν οι εκπτώσεις από το εισόδηµα υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
β) Το αντικείµενο εργασιών του υπόχρεου και αν το εισόδηµα που δηλώθηκε
ανταποκρίνεται προς τα πραγµατικά δεδοµένα που προκύπτουν από τα βιβλία που
τηρήθηκαν, τα στοιχεία που εκδόθηκαν και τα στοιχεία που έχουν ληφθεί, καθώς και αν
εφαρµόστηκαν οι διατάξεις του παρόντος. Όταν από τον προσωρινό έλεγχο διαπιστωθεί ότι
τα φορολογικά στοιχεία δεν έχουν καταχωρηθεί ή έχουν καταχωρηθεί ανακριβώς στα
τηρούµενα βιβλία, τότε η υπόθεση καθίσταται υποχρεωτικά ελεγκτέα για όλες τις δηλώσεις
που εκκρεµούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 66.
γ) Αν µε ανακλητική δήλωση, που υποβλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
4 του άρθρου 61, µειώθηκαν νόµιµα οι φορολογικές υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις γενικά.
3. Η ενέργεια προσωρινού ελέγχου, και αν ακόµα το προσωρινό φύλλο που εκδόθηκε έγινε
οριστικό, δεν αποκλείει την ενέργεια και δεύτερου προσωρινού ελέγχου και την έκδοση
συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου, µε εντολή του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής
υπηρεσίας και αντικείµενο ελέγχου το ίδιο ή διαφορετικό του πρώτου προσωρινού ελέγχου,
αν από πληροφορίες ή στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν ή από βάσιµες υπόνοιες ή από τα
στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι δεν δηλώθηκε ή δηλώθηκε ανακριβώς
συγκεκριµένη φορολογητέα ύλη.
4. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µπορεί να διενεργεί προσωρινό
έλεγχο για να διαπιστώσει την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 52 και 54 έως 58 για
την προκαταβολή και την παρακράτηση του φόρου.
5. Στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
των άρθρων 64, 68, 69, 70, 71, 74, 83, 86, 87 και 90.
Αρθρο 67A Έλεγχος από το γραφείο
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1. 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.∆.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. 3842/2010 και στ) τα στοιχεία που
προκύπτουν από τη µηχανογραφική επεξεργασία δεδοµένων της Γ.Γ.Π.Σ..
2. Ο προϊστάµενος της ελεγκτικής υπηρεσίας διενεργεί έλεγχο στην έδρα της επιχείρησης,
ιδίως σε υποθέσεις για τις οποίες: α) αποφαίνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 32 για τον εξωλογιστικό προσδιορισµό του
εισοδήµατος, σύµφωνα µε τον έλεγχο που διενεργήθηκε από το γραφείο που προβλέπεται
στο άρθρο 67 και στην προηγούµενη παράγραφο, β) απαιτείται έλεγχος της παραγωγής για
τον προσδιορισµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων της επιχείρησης, γ) απαιτείται χρήση
ειδικού λογισµικού για την επαλήθευση της εγκυρότητας των οικονοµικών στοιχείων που
δίνονται στις φορολογικές αρχές, δ) απαιτείται έλεγχος των ειδικών αρχείων προκειµένου
για επιχειρήσεις που ασχολούνται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, ε) κρίνει αιτιολογηµένα ότι
είναι αναγκαίο, στ) έχει διενεργηθεί έλεγχος από το γραφείο, για συγκεκριµένο ποσοστό
υποθέσεων το οποίο καθορίζεται µε υπουργική απόφαση.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 66, των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου
67 και της παραγράφου 5 του άρθρου 68 έχουν ανάλογη εφαρµογή.
4. Τα δικαιώµατα ελέγχου που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, καθώς και στα προηγούµενα
άρθρα 66 και 67 έχει και η Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, η οποία µπορεί να
διατάσσει και επανέλεγχο για οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση µε υπαλλήλους της
αρµόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας ή µε άλλους υπαλλήλους των ελεγκτικών υπηρεσιών που
εποπτεύει, οι οποίοι µετακινούνται για το σκοπό αυτόν µε απόφασή της.
5. Η Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων σχεδιάζει, επιβλέπει τη διενέργεια των
ελέγχων και διασταυρώσεων µε βάση καθορισµένες ελεγκτικές διαδικασίες
και τεχνικές ελέγχου και συµµετέχει στη διαδικασία ελέγχου. Η επιλογή υποθέσεων που θα
ελεγχθούν γίνεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, µετά από εισήγηση του
προϊστάµενου της ελεγκτικής υπηρεσίας, µε τη συνεργασία της Γ.Γ.Π.Σ. σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).
[Σχόλια ]
Όπως το άρθρο 67Α προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31-03-2011) και
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 52 του ιδίου νόµου ισχύει από 31/03/2011 και µετά.

`Αρθρο 68 Έκδοση φύλλων ελέγχου
1. Με βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής
υπηρεσίας εκδίδει φύλλα ελέγχου προσδιορισµού του φόρου, τόσο γι΄ αυτούς που έχουν
επιδώσει δηλώσεις, όσο και γι΄ αυτούς που παρέλειψαν να επιδώσουν δήλωση.
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-Στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 61 το φύλλο ελέγχου εκδίδεται:
α) Αν πρόκειται για σχολάζουσα κληρονοµιά στο όνοµα του θανόντος, για επιδικία ή
µεσεγγύηση, στο όνοµα του τελευταίου πριν από την επιδικία ή µεσεγγύηση νοµέα ή
επικαρπωτή.
β) Αν πρόκειται για ανηλίκους, νοµίµως ή δικαστικώς απαγορευµένους ή υπό δικαστική
αντίληψη τελούντες, στο όνοµα του προσώπου που τελεί σε µια από τις νοµικές αυτές
καταστάσεις.
γ) Αν πρόκειται για πτώχευση, στο όνοµα του πτωχού.
δ) Αν πρόκειται για θανόντα φορολογούµενο, στο όνοµά του για τα εισοδήµατα που
απέκτησε µέχρι την ηµεροµηνία του θανάτου του.
Φύλλο ελέγχου εκδίδεται και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ζηµία από εµπορική
επιχείρηση, γεωργική εκµετάλλευση ή ελευθέριο επάγγελµα, εφόσον η ζηµία αυτή
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 30, 31, 41 και 49 και προκύπτει από
τα βιβλία που τηρεί ο υπόχρεος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου δεν εκδίδεται φύλλο ελέγχου,
αν το ποσό που τελικά οφείλεται δεν υπερβαίνει τα είκοσι έξι ευρώ και σαράντα ένα
ευρωλεπτά (26,41), αθροιστικά λαµβανόµενο για το φορολογούµενο και τη σύζυγο του.
2. Φύλλο ελέγχου και αν ακόµη έγινε οριστικό δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση
συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου, αν: α) από συµπληρωµατικά στοιχεία, που περιήλθαν
σε γνώση του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, εξακριβώνεται ότι το
εισόδηµα του φορολογουµένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο προηγούµενο
φύλλο ελέγχου, β) η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη
συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή ή γ) περιέλθουν σε γνώση του προϊσταµένου της
δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας στοιχεία βάσει της αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής από
φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών - Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών που
αποδεικνύονται ανακριβείς οι συναλλαγές, έστω και αν αυτά ζητήθηκαν πριν από την
έκδοση του οριστικού φύλλου ελέγχου. Στις πιο πάνω περιπτώσεις το νέο φύλλο ελέγχου
εκδίδεται για το άθροισµα του εισοδήµατος που προκύπτει από το προηγούµενο φύλλο
ελέγχου, καθώς και αυτού που εξακριβώθηκε µε βάση τα πιο πάνω στοιχεία. Αν εκδοθεί το
πιο πάνω φύλλο ελέγχου, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 70.
[Σχόλια ]
Όπως η παρ. 2 του άρθρου 68 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/2212-2006) και σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ιδίου νόµου ισχύει για τα φύλλα ελέγχου που εκδίδονται από τη
δηµοσίευση του N.3522/2006 (22/12/2006) και µετά.

3. Τα φύλλα ελέγχου καταχωρίζονται στο βιβλίο µεταγραφής φύλλων ελέγχου µε βάση τη
χρονολογική σειρά έκδοσής τους.
4. Αν ο προσδιορισµός του συνολικού ποσού της φορολογητέας ύλης µε ένα φύλλο
ελέγχου είναι δυσχερής, επειδή ορισµένα αντικείµενα απαιτούν ειδικότερη εξέταση ή τη
διενέργεια ελέγχου µέσα ή έξω από την περιφέρεια της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής
υπηρεσίας, εκδίδεται µερικό φύλλο ελέγχου προσδιορισµού του φόρου, στο οποίο
περιλαµβάνεται η φορολογητέα ύλη, για την οποία ο προϊστάµενος της δηµόσιας
οικονοµικής υπηρεσίας διαθέτει τα απαιτούµενα στοιχεία.
Σε αυτό το φύλλο ελέγχου διατυπώνεται ρητή επιφύλαξη ότι ο προσδιορισµός της
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υπόλοιπης φορολογητέας ύλης θα γίνει µε την έκδοση συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου.
Η αίτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς ή η προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο
κατά του συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου αφορά µόνο τη φορολογητέα ύλη που
προσδιορίζεται µε αυτό.
5. Στις περιπτώσεις προσωρινού φορολογικού ελέγχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
προηγούµενου άρθρου, αν από τα στοιχεία και βιβλία του υπόχρεου ή σε περίπτωση
έλλειψης αυτών, από κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, προκύπτει ότι ο φορολογούµενος
παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τα
βιβλία ή στοιχεία ή παρέλειψε να παρακρατήσει ή να αποδώσει ή παρακράτησε ή απέδωσε
ανακριβώς το φόρο, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας εκδίδει
προσωρινό φύλλο ελέγχου προσδιορισµού του φόρου. Το προσωρινό φύλλο ελέγχου
πρέπει να περιέχει τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία του
υπόχρεου και το φόρο που αναλογεί σε αυτή µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. Οι τυχόν
δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για τα προσωρινά φύλλα ελέγχου αποτελούν
προσωρινό δεδικασµένο και δεν επηρεάζουν την κύρια δίκη.
6. Η περαίωση των δηλώσεων που κρίνονται ειλικρινείς ενεργείται µε περιληπτικό φύλλο
ελέγχου.
7. Με αποφάσεις του Υπ. Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο των φύλλων
ελέγχου.

`Αρθρο 69 Κοινοποίηση φύλλων ελέγχου
Αντίγραφο του φύλλου ελέγχου, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 68,
κοινοποιείται στον υπόχρεο µαζί µε τη σχετική έκθεση ελέγχου. Αν ο φορολογούµενος έχει
διορίσει αντίκλητο στην έδρα της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, η κοινοποίηση µπορεί να
γίνει στον αντίκλητο. Για την επίδοση του φύλλου ελέγχου εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ικονοµίας. Ειδικά, η κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου
σε περίπτωση πτώχευσης γίνεται στο σύνδικο και τον πτωχό και σε περίπτωση θανάτου του
φορολογουµένου στους κληρονόµους του.
Όταν η δήλωση περαιωθεί ως ειλικρινής, η γνωστοποίηση του φύλλου ελέγχου στον
υπόχρεο γίνεται µε απλή ταχυδροµική επιστολή.
Αρθρο 70 ∆ιοικητική επίλυση της διαφοράς

1. Ο υπόχρεος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το φύλλο ελέγχου, µπορεί, αν αµφισβητεί
την ορθότητά του, να προτείνει τη διοικητική επίλυση της διαφοράς µεταξύ αυτού και του
αρµόδιου προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας.
2. Η πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς υποβάλλεται, προκειµένου για
σχολάζουσα κληρονοµιά, από τον κηδεµόνα, για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή,
για µεσεγγύηση από το µεσεγγυούχο, για πτωχεύσαντα από το σύνδικο, για ανήλικο από
τον ασκούντα τη γονική µέριµνα και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς ή γι΄ αυτόν
που έχει υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση από το δικαστικό συµπαραστάτη και
προκειµένου για θανόντα φορολογούµενο από τους κληρονόµους του.
Τα πρόσωπα, που, κατά το προηγούµενο εδάφιο προτείνουν τη διοικητική επίλυση της
διαφοράς, υπογράφουν και την πράξη που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού.
3. Η πρόταση υποβάλλεται στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας που έχει
εκδώσει το φύλλο ελέγχου, µε το δικόγραφο της προσφυγής ή µε ιδιαίτερη αίτηση που
κατατίθεται µέσα στη νόµιµη προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής. Αυτός που
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υποβάλλει την αίτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς υποχρεούται να προσκοµίσει
µέσα στην παραπάνω προθεσµία τα αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της αίτησης
του και να αναπτύξει τους ισχυρισµούς του.
4. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, αφού λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία
του φακέλου της υπόθεσης, τα στοιχεία που προσκοµίζονται από τον φορολογούµενο και
όσα αναπτύσσονται από αυτόν προφορικώς ή εγγράφως, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
µπορεί, εφόσον κρίνει το αίτηµα βάσιµο, να αποδεχθεί την ακύρωση του φύλλου ελέγχου ή
τη διαγραφή των εισοδηµάτων µερικών µόνο πηγών ή τον περιορισµό του συνόλου της
φορολογητέας ύλης που αναφέρεται στο φύλλο ελέγχου ή µερικών µόνο πηγών ή της ίδιας
πηγής ή του φόρου ή άλλου δικαιώµατος.
5. Ειδικώς, όταν στο φύλλο ελέγχου περιλαµβάνονται και εισοδήµατα που προέρχονται από
γεωργικές ή εµπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος ή µόνο
τέτοια εισοδήµατα, που προέρχονται όµως αποκλειστικά από άσκηση επιχειρήσεων, που
τηρούν βιβλία και στοιχεία της τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων: α)
υποχρεωτικά λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων ή β) υποχρεωτικά λόγω νοµικής µµορφής
ή προαιρετικά, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές το ύψος των ακαθάριστων εσόδων
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των ακαθάριστων εσόδων που απαιτούνται για την
υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και στοιχείων της τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων, τότε η διοικητική επίλυση της διαφοράς γίνεται από επιτροπή που αποτελείται
από τον αρµόδιο επιθεωρητή, τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ή τους
νόµιµους αναπληρωτές τους και, ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας της κρινόµενης
υπόθεσης, από εκπρόσωπο του Εµπορικού και Βιοµηχανικού ή του Οικονοµικού ή του
Βιοτεχνικού και Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου ή του εµπορικού ή επαγγελµατικού
συλλόγου της περιοχής, στην οποία εδρεύει η αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία.
Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις που η διοικητική επίλυση της διαφοράς διενεργείται από τα
Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) ή τα ∆ιαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ.),
στην επιτροπή συµµετέχει αντί του προϊσταµένου αυτών, ένας πάρεδρος του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρος αυτής. Στην ως άνω επιτροπή συµµετέχει ως
εισηγητής ο Επόπτης ελέγχου της εξεταζόµενης υπόθεσης.
Κατ΄ εξαίρεση, οι επιτροπές του ∆.Ε.Κ. Αθηνών και των Π.Ε.Κ. Αθηνών και Πειραιώς είναι
πενταµελείς και σε αυτές µετέχουν, εκτός από τα ανωτέρω προβλεπόµενα µέλη, ο
προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων του
Υπουργείου Οικονοµικών και ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήµατος της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογίας του ίδιου Υπουργείου.
Οι πιο πάνω φορείς ορίζουν τους εκπροσώπου τους µε τους αναπληρωτές τους, ύστερα από
έγγραφο του προϊσταµένου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας.
Η θητεία των εκπροσώπων του Εµπορικού και Βιοµηχανικού ή Οικονοµικού Επιµελητηρίου
ή εµπορικού ή επαγγελµατικού συλλόγου, καθώς και των νόµιµων αναπληρωτών τους, που
µετέχουν στη διοικητική επίλυση της διαφοράς, είναι διετής και αρχίζει από την ηµεροµηνία
που αυτοί ορίστηκαν ως εκπρόσωποι. Οι εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων που δεν είναι
δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να δώσουν ενώπιον του αρµόδιου επιθεωρητή της δηµόσιας
οικονοµικής υπηρεσίας τον όρκο του δηµοσίου υπαλλήλου, συντασσόµενης σχετικής
πράξης.
Η εξέταση του αιτήµατος για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς δεν κωλύεται αν
απουσιάζει κατά τη συζήτηση ένα από τα τρία µέλη της επιτροπής.
Κατά τη συζήτηση της πρότασης για διοικητική επίλυση της διαφοράς παρίσταται ο
φορολογούµενος αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του κατά τις διατάξεις
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της παραγράφου 7.
Αν δεν παραστεί ο φορολογούµενος ή εκπρόσωπός του κατά τη συνεδρίαση που έχει
ορισθεί για την εξέταση της πρότασής του, η διοικητική επίλυση της διαφοράς µαταιώνεται.
6. Αν συµπέσουν οι απόψεις του υπόχρεου και: α) του προϊσταµένου της δηµόσιας
οικονοµικής υπηρεσίας, όταν πρόκειται για πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο
επάγγελµα, τα οποία τηρούν κατά περίπτωση βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, β) 2 (δύο) τουλάχιστον από τα µέλη της επιτροπής της
προηγούµενης παραγράφου, όταν πρόκειται για φύλλα ελέγχου που αναφέρονται σε αυτή,
συντάσσεται και υπογράφεται, από όλα τα µέρη που µετείχαν στη διαδικασία, πράξη
επίλυσης της διαφοράς, µε την αναγραφή της γνώµης τυχόν µειοψηφήσαντος µέλους της
επιτροπής. Με την πράξη αυτή που είναι αµετάκλητη θεωρείται ότι η διαφορά επιλύθηκε
ολικά ή µερικά, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το αποτέλεσµα που επήλθε από τη σύµπτωση
των απόψεων των µερών. Στην περίπτωση αυτήν, η προσφυγή που τυχόν ασκήθηκε δεν
παράγει κανένα αποτέλεσµα ή ισχύει µόνο για το µέρος που δεν επιλύθηκε η διαφορά.
Αν υποβληθεί αίτηµα για διοικητική επίλυση της διαφοράς µε ιδιαίτερη αίτηση, η προθεσµία
για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται µε την υποβολή της αίτησης, µη
υπολογιζόµενης της ηµέρας υποβολής αυτής και συνεχίζει από την επόµενη εργάσιµη για
τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα της ηµέρας υπογραφής της πράξης µαταίωσης ή µερικής
επίλυσης της διαφοράς.
7. Η συζήτηση της αίτησης για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και η υπογραφή της
σχετικής πράξης µπορεί να γίνει και από ειδικό πληρεξούσιο του υπόχρεου, εφόσον
κατατεθεί στον αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ή του ελεγκτικού
κέντρου πληρεξούσιο έγγραφο δηµόσιο ή ιδιωτικό µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής
από την κατά νόµο αρµόδια αρχή.
Αν ο υπόχρεος είναι αγράµµατος, το ιδιωτικό πληρεξούσιο έγγραφο υπογράφεται από δύο
µάρτυρες, των οποίων η γνησιότητα των υπογραφών βεβαιώνεται, όπως στο προηγούµενο
εδάφιο αναφέρεται ή αναπληρώνεται τούτο από έγγραφο δηµόσιας, δηµοτικής ή κοινοτικής
αρχής, το οποίο περιέχει τη δήλωση που έγινε ενώπιον αυτών από τον υπόχρεο.
8. Στα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 5 αυτού του άρθρου για να εξετάζουν µε
δικαίωµα ψήφου το αίτηµα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, καθώς και στον υπάλληλο
που ορίζεται για την τήρηση των πρακτικών, καταβάλλεται για κάθε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν, αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται µε αποφάσεις του Υπ. Οικονοµικών.
Με όµοιες αποφάσεις καθορίζεται η διαδικασία για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, για
τη λειτουργία της επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την
εφαρµογή αυτού του άρθρου.
9. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 4125/1960
εφαρµόζεται και επί προσφυγής που ασκείται από νοµικό πρόσωπο, όταν ο εκπρόσωπος
αυτού διαµένει, κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής, έξω από την έδρα της
φορολογικής αρχής που εξέδωσε τη µε αυτή προσβαλλόµενη πράξη.
10. Επί διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1
έως και 7, περιορίζεται στο µισό (1/2) το προβλεπόµενο ποσοστό προσαύξησης του
συντελεστή καθαρού κέρδους ή καθαρού εισοδήµατος ή καθαρών αµοιβών, στις
περιπτώσεις εφαρµογής των διατάξεων των παραγράφων 2 του άρθρου 32, 2 και 5 του
άρθρου 34 και 5 του άρθρου 49, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που σύµφωνα µε τον
παρόντα Κώδικα οι πιο πάνω διατάξεις έχουν ανάλογη εφαρµογή.
Οι κατά περίπτωση διατάξεις που ορίζουν ότι επί εξωλογιστικού προσδιορισµού εφαρµόζεται
ο συντελεστής που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισµό, εφόσον αυτός είναι
µεγαλύτερος από το συντελεστή που προβλέπεται για το οικείο επάγγελµα, ισχύουν
ανάλογα και κατά την εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου.
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11. Αντίγραφο του πρακτικού της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς παραδίδεται στον
υπόχρεο. Το πρακτικό αυτό επέχει και θέση ατοµικής ειδοποίησης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.∆. 356/1974 (Κ.Ε.∆.Ε.).
Αρθρο 70Α ∆ιοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών στη Γενική ∆ιεύθυνση
Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών
1. Συνιστάται στη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών
πενταµελής Επιτροπή αποτελούµενη από έναν πρώην ανώτατο δικαστικό λειτουργό ή
πρώην λειτουργό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, δύο υπαλλήλους της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, προϊσταµένους οργανικών µονάδων επιπέδου
∆ιεύθυνσης, έναν υπάλληλο του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος µε βαθµό Α΄ και
έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.). Αν ο
φορολογούµενος είναι µέλος οµοσπονδίας επαγγελµατιών, βιοτεχνών ή εµπόρων αντί του
εκπροσώπου του Σ.Ε.Β. στην επιτροπή που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο µετέχει
ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων
Ελλάδος. Η Επιτροπή ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του
Προέδρου και των µελών της.
2. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών σε
κάθε φορολογικό αντικείµενο, εφόσον η διαφορά υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ.
3. ∆εν θίγονται τα υφιστάµενα όργανα και οι ισχύουσες διαδικασίες για τη διοικητική
επίλυση των φορολογικών διαφορών.
4. Ο υπόχρεος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε πράξη καταλογισµού φόρου ή πράξη
επιβολής οποιασδήποτε κυρώσεως για παράβαση της φορολογικής εν γένει νοµοθεσίας,
µπορεί, αν αµφισβητεί την ορθότητά της, να ζητήσει, µε αίτησή του απευθυνόµενη στην
Επιτροπή ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών (Ε.∆.Ε.Φ.∆.), τη διοικητική επίλυση
της διαφοράς.
5. Η υποβολή της αίτησης αυτής αποκλείει την υποβολή για την ίδια υπόθεση και άλλης
αίτησης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς µε βάση τις λοιπές ισχύουσες διαδικασίες για τη
διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών.
6. Η αίτηση κατατίθεται στην αρµόδια φορολογική αρχή και διαβιβάζεται, µαζί µε το σχετικό
φάκελο, από αυτή στην Ε.∆.Ε.Φ.∆., µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
κατάθεσή της. Αν έχει υποβληθεί προγενεστέρως άλλη αίτηση διοικητικής επίλυσης της
διαφοράς σε άλλο υφιστάµενο όργανο, η αίτηση προς την Ε.∆.Ε.Φ.∆. διαβιβάζεται σε
αυτήν, εφόσον ο φορολογούµενος παραιτηθεί από την προγενέστερη αίτηση.
7. Για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι ισχύουσες διαδικαστικές και ουσιαστικές
διατάξεις για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών.
8. Γραµµατειακή υποστήριξη στην Ε.∆.Ε.Φ.∆. παρέχεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ελέγχων
του Υπουργείου Οικονοµικών.
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται η ηµεροµηνία από την οποία µπορεί να
υποβάλλονται στην Ε.∆.Ε.Φ.∆. αιτήσεις για διοικητική επίλυση φορολογικής διαφοράς.
10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται αποζηµίωση για τον Πρόεδρο, τα
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µέλη και τον Γραµµατέα της Επιτροπής και µπορεί να ιδρύονται τµήµατα της Ε.∆.Ε.Φ.∆., να
καθορίζεται η αρµοδιότητά τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και
λειτουργία της Επιτροπής και της υπηρεσίας για τη γραµµατειακή της υποστήριξη.
[Σχόλια ]
Όπως το άρθρο 70Α προστέθηκε µε το άρθρο 36 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31-03-2011) και σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 52 του ιδίου νόµου ισχύει από 31/03/2011 και µετά.

`Αρθρο 71 ∆ικαστικός συµβιβασµός
1. ∆ικαστικός συµβιβασµός µε βάση αυτό το νόµο είναι δυνατός σε όσες περιπτώσεις
επιτρέπεται και όπως προβλέπεται διοικητική επίλυση της διαφοράς.
Στο δικαστικό συµβιβασµό δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 70.
[Σχόλια ]
Όπως για το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 επανήλθαν σε ισχύ οι διατάξεις πριν την τροποποίηση µε
τον Ν. 3220/2004, καθώς µε την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149/4-8-2004), καταργούνται
οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α΄ 15/28-1-2004) από την έναρξη της ισχύος τους και από
την ίδια ηµεροµηνία επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις που αντικαταστάθηκαν από αυτές.

2. Κατά τη συζήτηση που διεξάγεται επί του ακροατηρίου ενώπιον οποιουδήποτε
διοικητικού δικαστηρίου και σε κάθε στάση της δίκης, παρουσία και των δύο µερών, κάθε
διάδικος µπορεί να προτείνει την κατάργηση της φορολογικής δίκης, µε την κατάθεση
δήλωσης στο γραµµατέα του δικαστηρίου πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από
τη συζήτηση. Η δήλωση αφού υπογραφεί και από το διάδικο που αποδέχθηκε την πρόταση
και θεωρηθεί από αυτόν που διευθύνει τη συζήτηση, καταχωρίζεται ολόκληρη στα πρακτικά
τα οποία έχουν τα αποτελέσµατα αµετάκλητης απόφασης.
3. Ύστερα από αίτηση ενός από τους διαδίκους ή αυτεπάγγελτα, το δικαστήριο αναβάλλει
εφάπαξ τη συζήτηση για την πρόταση. Η δήλωση που κατατέθηκε δεν ανακαλείται, µπορεί
όµως µέχρι την, µετά την αναβολή, συζήτηση ή κατά τη διάρκεια αυτής να συµπληρωθεί
για να βελτιωθεί.
4. Αν αποκρουσθεί η πρόταση από τον άλλο διάδικο, αυτή θεωρείται ως να µην έχει γίνει
και συνεχίζεται η διαδικασία.
5. Σε περίπτωση οµοδικίας η πρόταση γίνεται από κοινού από όλους τους οµοδίκους, εκτός
αν το δικαστήριο έχει διατάξει το χωρισµό. Σε περίπτωση παρέµβασης δεν απαιτείται
σύµπραξη αυτού που παρεµβαίνει.
6. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 71 του Ν. 4125/1960, εφαρµόζονται και
στην περίπτωση του άρθρου αυτού.
[Σχόλια]
Όπως για την παρ. 6 του άρθρου 71 επανήλθαν σε ισχύ οι διατάξεις πριν την τροποποίηση µε τον Ν. 3220/2004,
καθώς µε την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149/4-8-2004), καταργούνται οι διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α΄ 15/28-1-2004) από την έναρξη της ισχύος τους και από την ίδια
ηµεροµηνία επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις που αντικαταστάθηκαν από αυτές.

7. ∆εύτερη πρόταση από τον ίδιο διάδικο και στον ίδιο βαθµό δικαιοδοσίας δεν
συγχωρείται.

`Αρθρο 72 Μεταφορά φορολογητέας ύλης

1. Αν φορολογητέα ύλη έχει περιληφθεί από το φορολογούµενο σε διαχειριστικό έτος άλλο
από αυτό στο οποίο ανήκει, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας προβαίνει
σε ανάλογη τροποποίηση των φορολογικών εγγραφών των ετών, τα οποία αφορά. Αν η
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φορολογική εγγραφή του έτους, στο οποίο ανήκει η φορολογητέα ύλη, έχει γίνει
τελεσίδικη, αυτή δεν τροποποιείται, αλλά ο κύριος φόρος που αναλογεί, προστίθεται στο
φόρο του κρινόµενου έτους, προσαυξηµένος µε τον τυχόν πρόσθετο φόρο. προσαύξηση ή
πρόστιµο ή κατά περίπτωση εκπίπτει από το φόρο αυτού του έτους. Αν τα ποσά που
προστίθενται στο κρινόµενο έτος αντιπροσωπεύουν δαπάνες ή εκπτώσεις ή αφορολόγητα
ποσά που ανήκουν σε προηγούµενα διαχειριστικά έτη ή έσοδα τα οποία έχουν καταχωρηθεί
στα βιβλία σε προηγούµενα διαχειριστικά έτη, δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος,
προσαύξηση ή πρόστιµο στο φόρο ο οποίος αναλογεί σε αυτά τα ποσά που προστίθενται στο
κρινόµενο έτος.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες η φορολογητέα ύλη φορολογήθηκε στο όνοµα προσώπου, το οποίο
σύµφωνα µε το νόµο δεν έχει φορολογική υποχρέωση γι΄ αυτή τη φορολογητέα ύλη. Σε
αυτή την περίπτωση ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, όταν διαπιστώσει
την πλάνη, προβαίνει σε νέα εγγραφή στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου. Η τελεσιδικία
της νέας εγγραφής, στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου, αποτελεί λόγο ακύρωσης ή
τροποποίησης ή, κατά περίπτωση, αναθεώρησης της παλιάς εγγραφής, καθόσον αφορά τη
φορολογητέα ύλη η οποία περιλήφθηκε στη νέα εγγραφή.
3. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων δεν ισχύουν: α) οι
διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για την ενέργεια των οικείων
φορολογικών εγγραφών και β) η προθεσµία που ορίζεται από τις διατάξεις του νόµου περί
εισπράξεως δηµοσίων εσόδων για την επιστροφή ή το συµψηφισµό φόρων, γενικά, που
καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

`Αρθρο 73 Επιβράβευση ειλικρίνειας

1. Αν µετά τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 66, κρίνονται
ειλικρινείς οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και των άλλων συναφών φορολογικών
αντικειµένων που έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τους υπόχρεους, παρέχονται σε αυτούς
τα ακόλουθα δικαιώµατα:
α)...........................
β) Εφάπαξ χρηµατοδότηση από τις εµπορικές τράπεζες, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου,
η οποία εξετάζεται και κατά προτεραιότητα, µέχρι το ποσό των άµεσων και έµµεσων φόρων,
των τελών και εισφορών που προκύπτουν από τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν από τους
υπόχρεους και κρίθηκαν ειλικρινείς. Η χρηµατοδότηση αυτή παρέχεται µε τους όρους που
προβλέπονται κάθε φορά για τα µεσοπρόθεσµα βιοτεχνικά δάνεια, εκτός από την παροχή
εµπράγµατης ή προσωπικής ασφάλειας, αντί της οποίας παρέχεται εγγύηση του ∆ηµοσίου.
[Σχόλια ]
Όπως η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 καταργήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.
2459/1997 (ΦΕΚ Α΄ 330/18-2-1997) και σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο του ιδίου νόµου έπαψε να ισχύει για
εισοδήµατα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1/1/1996 και µετά.

2. Για τις οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες και περιορισµένης ευθύνης εταιρίες, τις κοινοπραξίες,
κοινωνίες και αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η µείωση του φόρου παρέχεται στα
φυσικά πρόσωπα που είναι µέλη τους και η χρηµατοδότηση στο νοµικό πρόσωπο ή στην
ένωση προσώπων, εφόσον τόσο οι δηλώσεις του νοµικού προσώπου ή της ένωσης
προσώπων όσο και εκείνες των µελών τους κρίνονται ειλικρινείς.
3. Στις περιπτώσεις έκδοσης φύλλου ελέγχου, κατά την παρ. 2 του άρθρου 68 καταλογίζεται
σε βάρος του δικαιούχου ολόκληρο το ποσό της κατά την παράγραφο 1 µείωσης του φόρου,
εφόσον αυτό εισπράχθηκε από το δικαιούχο.
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4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται η
διαδικασία εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία.

Αρθρο 74 Βεβαίωση του φόρου

1. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας βεβαιώνει το φόρο, αρχικό ή
πρόσθετο, κατά περίπτωση, που προκύπτει:
α) Βάσει των δηλώσεων που υποβάλλονται.
β) Βάσει των φύλλων ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 68, εφόσον αυτά έχουν
οριστικοποιηθεί µε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης
άσκησης προσφυγής.
γ) Βάσει οριστικών
συµβιβασµού.

αποφάσεων

διοικητικών

δικαστηρίων

ή

πρακτικών

δικαστικού

2. Για τη βεβαίωση του φόρου, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας
συντάσσει χρηµατικό κατάλογο µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από τη λήξη του µήνα
που αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 3 (τρία) έτη από το
τέλος του έτους στο οποίο αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης.
Η παράλειψη βεβαίωσης του φόρου στην προθεσµία των δύο (2) µηνών αποτελεί
πειθαρχικό αδίκηµα, που τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
3. ∆εν βεβαιώνεται το ποσό που τελικώς οφείλεται µε βάση οποιονδήποτε νόµιµο τίτλο,
εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τα είκοσι επτά (27) ευρώ, αθροιστικά λαµβανόµενο για το
φορολογούµενο και τη σύζυγό του.
...................................
4. Για τους εγγάµους, εφόσον συντρέχει περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 5, η οφειλή για
φόρο, τέλη και εισφορές, που αναλογούν στα εισοδήµατά τους βεβαιώνεται χωριστά και η
ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλο θέµα για
την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου.
5. Ο φόρος που βεβαιώνεται κατά τη διάρκεια του οικείου οικονοµικού έτους ή
µεταγενέστερα από τη λήξη του:
α) Με βάση φύλλο ελέγχου που έγινε οριστικό, λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης άσκησης
προσφυγής, καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες µηνιαίες δόσεις, µε τον περιορισµό ότι κάθε δόση
δεν είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Η πρώτη δόση
καταβάλλεται, µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του
επόµενου από τη βεβαίωση µήνα και οι υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις
δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα των µηνών που ακολουθούν.
β) Μετά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και την καταβολή του ενός πέµπτου (1/5), το
υπόλοιπο καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες µηνιαίες δόσεις, µε τον περιορισµό ότι κάθε δόση δεν
είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Η πρώτη καταβάλλεται
µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου από την
υπογραφή του πρακτικού µήνα και οι υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις
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δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα των µηνών που ακολουθούν. Αν ο υπόχρεος καταβάλλει εντός
της προθεσµίας καταβολής του ενός πέµπτου (1/5), το σύνολο του ποσού που προκύπτει
συνεπεία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, παρέχεται επί αυτού έκπτωση κατά ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%).
Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και επί δικαστικού συµβιβασµού.
γ) Με βάση απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες µηνιαίες δόσεις,
µε τον περιορισµό ότι το συνολικό ποσό του φόρου δεν είναι µικρότερο των τριακοσίων
(300) ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες
υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου από τη βεβαίωση µήνα, και η δεύτερη µέχρι την τελευταία
εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του µήνα που ακολουθεί.
6. Αν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκηθεί από το φορολογούµενο
εµπρόθεσµη προσφυγή, βεβαιώνεται αµέσως από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. ποσοστό
πενήντα τοις εκατό του αµφισβητούµενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών
συµβεβαιούµενων µε αυτόν φόρων και τελών. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται µετά την πάροδο
της προθεσµίας για διοικητική επίλυση της διαφοράς και πριν από τη διαβίβαση της
προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο και καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία
εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου από τη βεβαίωση µήνα. Η
αναστολή που χορηγείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 200, 201, 202, 203, 204 και 205
του Ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄), δεν αποκλείει την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης
και ταµιακώς του παραπάνω ποσοστού του αµφισβητούµενου κύριου φόρου, του πρόσθετου
φόρου και των λοιπών συµβεβαιούµενων φόρων και τελών.
[Σχόλια ]
Όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 74 αντικαταστάθηκε µε τηνπαρ. 7.α. του άρθρου 21 του
Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31-03-2011) και σύµφωνα µε την παρ. 7.β. του ίδιου άρθρου του ιδίου νόµου ισχύει για
προσφυγές που ασκούνται από την έναρξη ισχύος του Ν.3943/2011, δηλαδή από 31/03/2011, και µετά.

7. Φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται µε βάση οριστική απόφαση
του διοικητικού πρωτοδικείου, εκπίπτει ή επιστρέφεται κατά περίπτωση. Τυχόν άσκηση
έφεσης από το ∆ηµόσιο κατά οριστικών αποφάσεων διοικητικών πρωτοδικείων δεν
αναστέλλει σε καµιά περίπτωση τη διαδικασία της έκπτωσης των ποσών που βεβαιώθηκαν ή
της επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν αλλά δεν οφείλονται βάσει των αποφάσεων
αυτών.
8. Βάσει των αποφάσεων των διοικητικών εφετείων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο
προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας προβαίνει σε νέα εκκαθάριση φόρου και
ενεργεί συµπληρωµατική βεβαίωση του επιπλέον φόρου που τυχόν οφείλεται ή έκπτωση του
επιπλέον ποσού φόρου που βεβαιώθηκε.
9. Φόροι, τέλη και εισφορές που βεβαιώνονται, βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου, που
εκδόθηκε µετά από προσωρινό έλεγχο που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου
67, µετά την υπογραφή του πρακτικού και την καταβολή του 1/5 αυτών, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 2523/1997, καταβάλλονται, κατά το υπόλοιπο
µέρος αυτών, σε έξι ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε τον περιορισµό ότι κάθε δόση δεν είναι
µικρότερη των τριακοσίων ευρώ, εκτός της τελευταίας. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι
την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου από την υπογραφή
του πρακτικού µήνα και οι υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες
υπηρεσίες, ηµέρα των µηνών που ακολουθούν. Επί δικαστικού συµβιβασµού ο φόρος
καταβάλλεται εφάπαξ. Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου δεν
αναστέλλει την προσωρινή βεβαίωση του φόρου, ο οποίος καταβάλλεται εφάπαξ. Από το
φόρο, τέλη και εισφορές που βεβαιώνονται τελεσίδικα, βάσει του οριστικού φύλλου ελέγχου,
ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας εκπίπτει τα ποσά που καταλογίστηκαν
µε το προσωρινό φύλλο ελέγχου. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6
ισχύουν και για τη βεβαίωση των φόρων, τελών και εισφορών βάσει προσωρινού φύλλου
ελέγχου για το οποίο ασκήθηκε προσφυγή.
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10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ο φόρος που προκύπτει στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 µπορεί να καταβάλλεται και σε περισσότερες µηνιαίες
δόσεις που σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις τριάντα έξι (36).

`Αρθρο 75 Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής

1. Το φύλλο ελέγχου που οριστικοποιήθηκε επειδή δεν ασκήθηκε ένδικο µέσο, καθώς και
αυτό που αφορά δήλωση η οποία κρίθηκε ειλικρινής, δύναται να ακυρωθεί ή να
τροποποιηθεί, κατά περίπτωση, για έναν από τους λόγους που αναφέρονται πιο κάτω,
περιοριστικά:
α) Για ολική ή µερική έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης.
β) Αν ο φορολογούµενος δεν έλαβε γνώση αποδεδειγµένα του φύλλου ελέγχου.
γ) Αν ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας που έχει εκδώσει το φύλλο
ελέγχου δεν είχε αρµοδιότητα να επιληφθεί στη φορολογία.
δ) Για λογιστικό λάθος.
ε) Για εσφαλµένο προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος και του φόρου που
αναλογεί σε αυτό.
2. Για την ακύρωση ή τροποποίηση του φύλλου ελέγχου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1,
αποφασίζει ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µε τη σύµφωνη γνώµη του
αρµόδιου επιθεωρητή δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών, ύστερα από αίτηση του
φορολογούµενου ή προκειµένου για τις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1, ο
αρµόδιος επιθεωρητής δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών, ύστερα από αίτηµα του
προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας.
Η αίτηση αυτή υποβάλλεται µέσα σε τρία (3) έτη από την καταχώρηση του οικείου φύλλου
ελέγχου στο βιβλίο που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 68.
[Σχόλια ]
Όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 75 αντικαταστάθηκε µε τηνπαρ. 22 του άρθρου 6 του Ν.
2386/1996 (ΦΕΚ Α΄ 43/7-3-1996) και σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ιδίου νόµου ισχύει από 7/3/1996 και µετά.

3. Με βάση την απόφαση της προηγούµενης παραγράφου, ο προϊστάµενος της δηµόσιας
οικονοµικής υπηρεσίας προβαίνει σε νέα εκκαθάριση και ενεργεί συµπληρωµατική βεβαίωση
του επιπλέον φόρου που τυχόν οφείλεται ή έκπτωση του επιπλέον ποσού φόρου που
βεβαιώθηκε.
4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και για την πράξη
προσδιορισµού αποτελεσµάτων, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64.
5. Το φύλλο ελέγχου που εκδόθηκε στο όνοµα µέλους των νοµικών προσώπων ή των
ενώσεων προσώπων, που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του όρθρου 2 και
οριστικοποιήθηκε, τροποποιείται αυτοδικαίως από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής
υπηρεσίας, ύστερα από τη σχετική απόφαση του διοικητικού εφετείου ή του Συµβουλίου της
Επικρατείας, µε την οποία µεταβάλλονται τα αποτελέσµατα των νοµικών προσώπων ή των
ενώσεων προσώπων, που έχει προσδιορίσει το διοικητικό πρωτοδικείο. Με βάση την
απόφαση του διοικητικού εφετείου ή του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε για
τα νοµικά πρόσωπα ή τις ενώσεις προσώπων, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής
υπηρεσίας που είναι αρµόδιος για τη φορολογία του µέλους, ενεργεί συµπληρωµατική
βεβαίωση ή έκπτωση του επιπλέον βεβαιωθέντος φόρου.
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