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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Υπό το βάρος σοβαρού δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού και της κρίσης χρέους που 

διέρχεται η χώρα µας η σηµασία της αποτελεσµατικότητας των φορολογικών 

ελέγχων αποτελεί κύριο σκοπό της πολιτικής και οικονοµικής ηγεσίας αλλά και 

σταθερή απαίτηση των δανειστών µας.  

 Ο σκοπός του φορολογικού ελέγχου είναι να συµβάλει στην αύξηση των 

δηµοσίων εσόδων, στην επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξής, στην δίκαιη 

κατανοµή των φορολογικών βαρών και την καταπολέµησης φοροδιαφυγής. 

 Ο φορολογικός έλεγχος οποιασδήποτε µορφής αποσκοπεί στη διαπιστώσει 

εφαρµογής της φορολογικής νοµοθεσίας από τους επιτηδευµατίες φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα. Το αντικείµενο του φορολογικού ελέγχου αφορά την εφαρµογή των 

διατάξεων του Κ.Β.Σ, ΦΠΑ, εισοδήµατος, κεφαλαίου, τελών και ειδικών 

φορολογιών. 

 Όργανα φορολογικού ελέγχου είναι κατά περίπτωση η ∆ΟΥ, το Σ∆ΟΕ, τα 

∆ΕΚ και οι ορκωτοί ελεγκτές από το 2012 µε την έκδοση του φορολογικού 

πιστοποιητικού. 

 Ο φορολογικός έλεγχος είτε είναι προληπτικός όπου διενεργείται σε χώρους 

και τόπους διενέργειας συναλλαγών είτε είναι προσωρινός ή τακτικός και 

διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΚΒΣ παράλληλα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 66 του νόµου φορολογίας εισοδήµατος και άρθρο 48 του νόµου 

περί το ΦΠΑ.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1.1 Έννοια A.E. 1 

Η Ανώνυµη εταιρεία είναι µια κεφαλαιουχική (µετοχική) εταιρία, της οποίας το 

κεφάλαιο είναι διαιρεµένο σε µετοχές και οι µέτοχοι δεν ευθύνονται, πέρα από το 

ποσοστό συνεισφοράς τους, για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Η σύσταση της 

εταιρίας πραγµατοποιείται, από ένα ή περισσότερα άτοµα µε την εισφορά, είτε 

χρηµατικών ποσών είτε εισφορών σε είδος. Είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

∆ικαίου, έχει δική της νοµική υπόσταση και καθορίζεται ως εµπορική εταιρία, ακόµη 

και όταν δεν προβλέπεται στο σκοπό της. Οι αποφάσεις για τη διοίκηση της 

ανώνυµης εταιρίας λαµβάνονται από την Γενική της Συνέλευση, σύµφωνα µε τα 

ποσοστά συµµετοχής των µετόχων στο κεφάλαιο, ενώ η διοίκηση της ανατίθεται από 

τη Γενική Συνέλευση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο είναι και υπεύθυνο 

όργανο.  

 

1.2  Σύσταση2 

Η σύσταση της εταιρίας γίνεται µε συµβολαιογραφική πράξη, η οποία κατατίθεται 

στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Εµπορίου της Νοµαρχίας προς έγκριση, καταχωρείται στο 

µητρώο ανώνυµων εταιριών (αρθ.4 Ν.2190/20) και στη συνέχεια δηµοσιεύεται στο 

ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 

Αποκτά νοµική προσωπικότητα από την καταχώρηση στο µητρώο Α.Ε. της 

απόφασης για τη σύσταση και έγκριση του καταστατικού (αρθ.7β παρ.10  

Ν.2190/20). 

Για την σύνταξη του καταστατικού της εταιρείας, πρέπει να συµφωνήσουν µεταξύ 

των ιδρυτών και να καταγραφούν σε αυτό  τα παρακάτω:  

• Επωνυµία Η επωνυµία της ανώνυµης εταιρίας πρέπει να λαµβάνεται από το 

είδος των εργασιών που σκοπεύει να πραγµατοποιήσει η εταιρία. Στην 

περίπτωση που οι εργασίες. Στην περίπτωση που οι εργασίες της 

                                                 
1 Νεγκάκης 2006, σελ. 255 
2 Σηµειώσεις Νεγκάκης 2010, Μάθηµα Λογιστική Εταιριών. 
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περιλαµβάνουν περισσότερα αντικείµενα, η επωνυµία της εταιρίας της 

εταιρίας µπορεί να λαµβάνεται από τα κυριότερα από αυτά. Στην επωνυµία 

θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι λέξεις «ανώνυµη εταιρία». Είναι δυνατών 

στην επωνυµία της εταιρίας να περιέχεται το ονοµατεπώνυµο των ιδρυτών 

της, ενώ απαγορεύεται η επωνυµία να συγχέεται µε την επωνυµία άλλης 

εταιρίας. Τέλος, η επωνυµία είναι δυνατών να εκφραστεί και σε άλλη γλώσσα 

σε πίστη µετάφραση, προκειµένου να διευκολυνθούν οι συναλλαγές της µε 

τρίτους που εδρεύουν στο εξωτερικό. 

• Έδρα. Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο τόπος, όπου θα εδρεύει η διοίκηση 

της και ασκείται, αλλά όχι απαραίτητα, η επιχειρηµατική δραστηριότητα της. 

Ο Κ.Ν. 2190/1920 δίνει τη δυνατότητα να οριστεί ως έδρα, ∆ήµος ή 

Κοινότητα και να µην προσδιοριστεί συγκεκριµένη διεύθυνση, προκειµένου 

να µην υπάρχει ανάγκη τροποποίησης του καταστατικού σε κάθε αλλαγή 

διεύθυνσης, αλλά µόνο στην περίπτωση που η εταιρία αλλάζει ∆ήµο ή 

Κοινότητα. 

• Σκοπός Ο σκοπός ή οι σκοποί της εταιρείας αναγράφονται αναλυτικά στο 

καταστατικό της εταιρείας και περιλαµβάνουν τις δραστηριότητες της 

ανώνυµης εταιρείας. 

• ∆ιάρκεια Η διάρκεια της ανώνυµης εταιρίας δεν ορίζεται από το νόµο. Για 

τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η αναγραφή στο καταστατικό 

συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας, η οποία συνήθως ορίζεται πάνω από 50 

χρόνια, προκειµένου να αποφεύγονται συχνές τροποποιήσεις του. 

• Μετοχικό Κεφαλαίο   Το µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρίας είναι 

ολοσχερώς καταβεβληµένο και δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 60.000 

ευρώ. Η καταβολή του µπορεί να γίνει, είτε εξ ολοκλήρου είτε τµηµατικά. 

Στην περίπτωση της τµηµατικής καταβολής, είναι υποχρεωτικό το 

καταβεβληµένο µέρος του κεφαλαίου κατά τη σύσταση της εταιρίας, να είναι 

ίσο µε το ελάχιστο απαιτούµενο µετοχικό κεφάλαιο. Οι εισφορές των 

µετόχων για την κάλυψη του κεφαλαίου είναι, είτε σε χρήµα είτε σε είδος. 

Στην περίπτωση που οι εισφορές των µετόχων είναι σε είδος, απαιτείται να 

γίνει η αποτίµηση τους από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 

όπως ισχύει σήµερα. 

 



 9 

1.3  ∆ηµοσίευση Στοιχείων 

Με την  έναρξη  και την  απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας, η Α.Ε. οφείλει να 

δηµοσιεύει: 

• Τις αποφάσεις της διοίκησης που αφορούν τη σύστασή της, την έγκριση του 

καταστατικού της και τις τροποποιήσεις του. 

• Τους διορισµούς και τις παύσεις των προσώπων που ασκούν την διαχείριση 

την εκπροσώπηση και τον έλεγχο της εταιρείας. 

• Όλες τις αποφάσεις αύξησης ή µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου. 

• Την έκδοση νέων µετοχών, τον αριθµό και το είδος των µετοχών και να 

γνωστοποιεί την πιστοποίηση της καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου. 

• Τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τα οικονοµικά  της αποτελέσµατα. 

• Τη λύση της εταιρείας  καθώς και οποιεσδήποτε δικαστικές αποφάσεις που 

αφορούν την ακύρωσή της, την κήρυξή της σε κατάσταση  πτώχευσης  ή τη 

διαγραφή της από το µητρώο ανωνύµων εταιρειών.   

 

1.4  Μετοχές
3 

Η διαίρεση  του µετοχικού κεφαλαίου  της ανώνυµης εταιρείας πραγµατοποιείται σε 

µετοχές, όπου κάθε µετοχή είναι: 

α)  Κλάσµα του εταιρικού κεφαλαίου 

β)  Εκφράζει την µετοχική ιδιότητα δηλαδή τη σχέση του µετόχου µε την εταιρεία και  

όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µετοχή. 

γ)   Αξιόγραφο 

Στο καταστατικό καθορίζεται το είδος των µετοχών, ονοµαστικές ή ανώνυµες, κοινές 

ή προνοµιούχες, ο αριθµός τους ανά κατηγορία, η ονοµαστική τους αξία και η τιµή 

έκδοσης τους. 

 

1.5 Όργανα της ΑΕ 

Τα  όργανα  που διοικούν  την εταιρεία σύµφωνα µε τον Ν. 2190/1920 και οι 

αρµοδιότητές τους, όπως αυτές ορίζονται στο καταστατικό, είναι: 

• Η   Γενική  Συνέλευση των µετόχων 

• Το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο 

                                                 
3 Σηµειώσεις Χατζηγάγιος 2011, Μάθηµα ∆ίκαιο Εταιρειών 
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• Οι  Ελεγκτές 

α) Το ανώτατο όργανο της Α.Ε. είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), στην οποία 

λαµβάνονται όλες οι µεγάλες αποφάσεις. Την Γενική Συνέλευση απαρτίζουν οι 

µέτοχοι της εταιρείας. Οι συνελεύσεις είναι έκτακτες και τακτικές. Τακτική Γενική 

Συνέλευση γίνεται τουλάχιστον µία φορά το έτος. Κάθε µετοχή αποτελεί µία ψήφο 

και καθένας έχει δικαίωµα να ψηφίσει ή και να ψηφιστεί. 

 Στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται η ψηφοφορία για τη σύνθεση του επόµενου 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ορίζονται τα καθήκοντα του, λαµβάνονται αποφάσεις για 

σηµαντικά ζητήµατα όπως ο καθορισµός της µακροχρόνιας πολιτικής της εταιρείας 

και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που πέτυχε η εταιρεία την προηγούµενη χρήση 

και εγκρίνεται ο ισολογισµός της. Τέλος οποιαδήποτε αλλαγή στο Καταστατικό της 

εταιρείας πρέπει να αποφασιστεί από Γενική Συνέλευση. 

β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) αποτελείται από τα µέλη που ψηφίστηκαν 

στην Γενική Συνέλευση και έχει το καθήκον της επίβλεψης της εταιρείας και της 

χάραξης πολιτικής και στρατηγικής αυτής. Έτσι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

συνεδριάζει για πολύ σηµαντικά ζητήµατα και παρακολουθεί την πορεία της 

εταιρείας στην αγορά. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του, ο οποίος 

είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό των εργασιών του, καθώς και τον "∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο", ο οποίος ασκεί την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας. Ο 

Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος µπορεί να είναι συχνά το ίδιο πρόσωπο, ενώ 

µπορεί να οριστούν περισσότεροι από ένας ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι. 

Οι αποφάσεις του ∆.Σ. δεσµεύουν την εταιρεία, τα µέλη του είναι 

τουλάχιστον τρία , συνεδριάζουν µια φορά το µήνα και οι αποφάσεις καταγράφονται 

στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του ∆.Σ. 

γ) Οι Ελεγκτές εκλέγονται από την τακτική  Γ.Σ. των µετόχων για ένα έτος για 

να ελέγξουν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις  της εταιρείας και τον τρόπο 

διαχείρισή της  από το ∆.Σ.     

  Στο καταστατικό καθορίζεται ο τρόπος εκλογής των ελεγκτών, οι αρµοδιότητες τους 

και οι υποχρεώσεις τους. Επίσης, αναγράφονται τα ονόµατα των ελεγκτών που θα 

ελέγξουν την πρώτη διαχειριστική χρήση.  

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, τίθενται στη διάθεση  των ελεγκτών τα βιβλία της 

εταιρείας, για να ελέγξουν τον τρόπο καταχώρησης των στοιχείων και τις αποφάσεις 

του ∆.Σ. 
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Κατά τη λήξη  της διαχειριστικής περιόδου προβαίνουν σε έλεγχο της απογραφής και 

των οικονοµικών καταστάσεων και υποβάλουν έκθεση  στη Γ.Σ. των µετόχων µε τις 

παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο. 

Η  Γ.Σ., λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της έκθεσης. Προβαίνει σε απαλλαγή 

ή µη τόσο των ελεγκτών όσο και των µελών του ∆.Σ. από ευθύνες που τους βαρύνουν 

από τις πράξεις τους. 

 

1.6 Βιβλία  Κ.Β.Σ. 

Τηρεί  υποχρεωτικά βιβλία  τρίτης κατηγορίας θεωρηµένα από τη  ∆.Ο.Υ. στην οποία 

ανήκει και είναι τα εξής: 

• Ισοζύγιο γενικού και αναλυτικού καθολικού 

• Ηµερολόγιο εγγραφών ισολογισµού 

• Βιβλίο απογραφών και ισολογισµού 

• Βιβλίο αποθήκης  

• Βιβλίο επενδύσεων 

Επιβάλλεται να τηρεί αθεώρητα σε καταστάσεις ή σε ηλεκτρονική µορφή και τα εξής 

• Αναλυτικά καθολικά  

• Γενικό καθολικό 

  Ακόµη, τηρεί υποχρεωτικά σύµφωνα µε τον ν. 2190/1920 

• Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων 

• Βιβλίο πρακτικών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

• Βιβλίο µετόχων 

• Βιβλίο  µετοχών 

 

1.7 Οικονοµικές Καταστάσεις 

Στο καταστατικό προσδιορίζεται ο χρόνος κλεισίµατος της διαχειριστικής περιόδου  

καθώς και ο τρόπος διάθεσης των κερδών. Με  τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 

και βάσει των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν. 2190/1920, απαιτείται η σύνταξη των 

παρακάτω οικονοµικών καταστάσεων; 

• Ισολογισµός 

• Αποτελέσµατα χρήσης 

• Πίνακας διάθεσης των αποτελεσµάτων 

• Προσάρτηµα 
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Ο σκοπός αυτών, είναι να παρουσιάζουν µε σαφήνεια την εικόνα της 

περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας κατά τη λήξη διαχειριστικής χρήσης 

καθώς και το αποτέλεσµα που επιτεύχθηκε. 

 

  1.8  Αποθεµατικά 

Είναι το µέρος των καθαρών κερδών το οποίο δεν διανέµεται, αλλά προσαυξάνει τη 

καθαρή θέση της επιχείρησης, αποσκοπώντας στη κάλυψη τυχόν µελλοντικών ζηµιών 

και στη δηµιουργία κεφαλαίου για επενδύσεις. Τα αποθεµατικά διακρίνονται σε; 

• Τακτικό 

• Αφορολόγητο 

• Ειδικό ή Έκτακτο 

• Καταστατικό 

 

1.9  Λύση-Εκκαθάριση 

Στο καταστατικό προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρξουν για να 

λυθεί η εταιρία, ο τρόπος επιλογής των εκκαθαριστών, καθώς και ο τρόπος 

εκκαθάρισης της περιουσίας της. 

Η εταιρεία λύεται 

• Με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της. 

• Με ανάκληση της άδειας σύστασή της. 

• Με την κήρυξη σε πτώχευση. 

• Με απόφαση της Γ,Σ, των µετόχων. 

• Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων  της Α,Ε, γίνει µικρότερο από το   1/10 

του µετοχικού κεφαλαίου. 

• Αν η  Α.Ε. δεν υπέβαλε στην ∆/νση Εµπορίου της Νοµαρχίας τους 

ισολογισµούς των τριών τελευταίων ετών 

• Αν δεν αποµακρυνθεί από την διοίκηση της εταιρείας πρόσωπο, το οποίο 

καταδικάστηκε σε φυλάκιση  σχετικά µε υπόθεση  διαχείρισης των εταιρικών 

συµφερόντων. 

Τη λύση της Ανώνυµης εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Η 

διαδικασία χωρίζεται στα ακόλουθα στάδια 

1. ∆ιορισµός εκκαθαριστή 

2. Πραγµατοποίηση   απογραφής 
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3. Σύνταξη ισολογισµού έναρξης και εκκαθάρισης 

4. Ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και εξόφληση των 

υποχρεώσεων της εταιρείας 

5. Σύνταξη του ισολογισµού τέλους της εκκαθάρισης. 

6. ∆ιανοµή και εξόφληση των µετοχών της εταιρείας, 

 

1.10 Αναµόρφωση του  Ν.2190/204   

Με το νόµο 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α'/8.8.2007) αναµορφώθηκε ριζικά το θεσµικό 

πλαίσιο λειτουργία της ΑΕ. Με το Ν. 3604/2007 ο νόµος 2190/1920 περί Ανωνύµων 

Εταιρειών εκσυγχρονίζεται και αλλάζει κυριολεκτικά µορφή επιδιώκοντας, α) να 

εισαγάγει τις επιχειρήσεις στην εποχή της πληροφορίας και των νέων δεδοµένων που 

επιβάλλει ο διεθνής ανταγωνισµός, και β) την ενσωµάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της 

Οδηγίας 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης 

Σεπτεµβρίου 2006 για τροποποίηση της Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά 

µε τη σύσταση της ανωνύµου εταιρείας και τη διατήρηση και τις µεταβολές του 

κεφαλαίου της και, εν µέρει ενσωµάτωση της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 για τροποποίηση της 

Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαιτήσεις δηµοσιότητας για 

ορισµένες µορφές εταιρειών. Σε γενικές γραµµές, µε το νέο νόµο, απλουστεύονται οι 

διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση των Ανώνυµων Εταιρειών, ενώ 

επέρχονται και ουσιαστικές µεταβολές για την οργάνωση, τη λειτουργία και τις 

υποχρεώσεις τους. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ΑΕ είναι: 

• Μειώνεται δραστικά η διοικητική παρέµβαση στη σύσταση και στη 

λειτουργία της Α.Ε. 

• Καταβάλλεται µέριµνα για την ενίσχυση της θέσης των µετόχων. 

• ∆ιευρύνονται τα περιθώρια καταστατικών διαµορφώσεων. 

• Εισάγονται ρυθµίσεις που διευκολύνουν τις επιχειρηµατικές επιλογές των 

ενδιαφεροµένων ή απλοποιούν τη σύσταση και τη λειτουργία της εταιρείας. 

• Αναθεωρούνται ορισµένα µείζονα ζητήµατα του «∆ικαίου των Α.Ε.» και 

ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα εξαιρέσεων, τροποποιήσεων, ανακλήσεων, 

                                                 
4
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B7_%CE%95%

CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1 
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ποσοστών, δικαιωµάτων µετόχων, εταιρικών σχέσεων, απλούστευσης 

καταστατικών, ευελιξίας, δυνατοτήτων τηλεδιασκέψεων και ορίου 

απόκτησης µετοχών. Ενώ καταργείται η απόκτηση µετοχών µε σκοπό τη 

στήριξή τους στο Χρηµατιστήριο. 

• Επιτρέπεται πλέον η ίδρυση µονοπρόσωπης Α.Ε, δυνατότητα που υπήρχε ήδη 

σε δίκαια άλλων κρατών µελών. 

 

1.11  Τρόπος Φορολογίας  A.E5. 

Ο φόρος υπολογίζεται στο συνολικό φορολογητέο εισόδηµα µε συντελεστές 

σύµφωνα µε το άρθρο 109 Ν. 2238/94. όπως τροποποιήθηκε µε το νόµο 3943/11. 

Από τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 µειώνεται ο φορολογικός συντελεστής 

από 24% σε 20% και εφαρµόζεται για το σύνολο των κερδών. Για τα διανεµόµενα 

κέρδη προβλέπεται φόρος 25% στη πηγή, που διενεργείται µε παρακράτηση στο 

νοµικό πρόσωπο. Τα µερίσµατα εντάσσονται στην φορολογική κλίµακα, ουσιαστικά 

όµως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, (20% σε επίπεδο νοµικού προσώπου και 

25% παρακράτηση στα µερίσµατα) για την πλειοψηφία των µετόχων.  

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

2.1 Έννοια  Ελεγκτικής6 

Η λογιστική επιστήµη, σαν µέσο για την απεικόνιση της συναλλακτικής 

δραστηριότητας των επιχειρήσεων, συνεχώς εξελίσσεται, οπότε καθίσταται ολοένα 

και επιτακτικότερη η ανάγκη, παράλληλα µ’ αυτή, η ύπαρξη ενός µηχανισµού για τον 

έλεγχο της ακρίβειας των λογιστικών πράξεων και της µη καταστρατήγησης των 

αρχών και των κανόνων που διέπουν την απεικόνιση των οικονοµικών δεδοµένων. 

 Έτσι µε την πρόοδο της λογιστικής επιστήµης, αναπτύχθηκε και η ελεγκτική 

µε σκοπό τον έλεγχο της κανονικότητας και της ακρίβειας των λογιστικών εγγραφών 

και τη πρόληψη λαθών.  

 Ελεγκτική είναι το σύνολο όλων εκείνων των ενεργειών, που σαν σκοπό 

έχουν τη συστηµατική εξέταση των οικονοµικών δεδοµένων των επιχειρήσεων, σε 

                                                 
5 Σηµειώσεις Πάτσης 2011, Μάθηµα Φορολογία Νοµικών Προσώπων 
6
Τόλης,  Μπάκας,  Κυριαζόπουλος,  Φουρκαλίδης, Κριτσέλης  1999, σελ.112   
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σχέση πάντα µε την ύπαρξη των προβλεπόµενων παραστατικών και την απεικόνιση 

αυτών στα τηρούµενα βιβλία. 

 Χωρίς να έχουν αναπτυχθεί οµοιόµορφοι κανόνες ελεγκτικής ο λογιστικός 

έλεγχος ασχολείται  µε: 

1. Τον έλεγχο  της ακρίβειας των λογιστικών εγγραφών και πράξεων 

2. Την έρευνα για τυχόν ύπαρξη λαθών ή εσκεµµένων ενεργειών 

3. Την επαλήθευση των λογαριασµών σε σχέση πάντα µε τα πραγµατικά 

δεδοµένα. 

 

2.2 Είδη Ελέγχων 

α) Εσωτερικός Έλεγχος 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια λειτουργία η οποία είναι αφενός ξεχωριστή και 

ανεξάρτητη, αλλά αφετέρου είναι εσωτερική της επιχείρησης. Στόχοι του εσωτερικού 

ελέγχου είναι οι ακόλουθοι: 

• Η συστηµατική  διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και η προστασία 

του ανθρώπινου δυναµικού της επιχείρησης. 

• Η πλήρη  λειτουργία του λογιστικού  συστήµατος σύµφωνα µε τις γενικές 

αρχές της λογιστικής και τις διατάξεις των σχετικών νόµων. 

• Η  λειτουργία των επιµέρους τµηµάτων της επιχείρησης σύµφωνα µε την 

πολιτική της εταιρείας 

• Η  διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας της εσωτερικής οργάνωσης 

• Η διαπίστωση τυχόν ατασθαλιών, λαθών και αδυναµιών στην οργάνωση και 

λειτουργία της επιχείρησης. 

• Η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων οργάνωσης και 

διοίκησης της επιχείρησης 

• Η αναφορά  των αποτελεσµάτων των ελέγχων στη διοίκηση και η εισήγηση 

µέτρων διόρθωσης ή βελτίωσης όπου κρίνεται αναγκαίο.   

 β) Εξωτερικός Έλεγχος  

Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτικά όργανα εκτός των επιχειρήσεων, µε 

σκοπό τη διαπίστωση της ορθής ή µη εφαρµογής των διατάξεων της κατά καιρούς 

νοµοθεσίας, σε σχέση µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της από τις διατάξεις της 

οποίας απορρέουν. 



 16 

Η περιουσία µιας ανώνυµης εταιρείας αποτελεί κτήµα του συνόλου των 

µετόχων και συγχρόνως ξένο αντικείµενο γι’ αυτούς που την διαχειρίζονται. Τα 

διάφορα πιστοποιητικά ελέγχου αποτελούν το επισφράγισµα της νοµιµότητας κάθε 

ορθής διαχείρισης και συγχρόνως συνθέτουν την ασφαλιστική δικλείδα που θα 

προλάβει ή θα επανορθώσει λάθη και κάθε µορφής ατασθαλίες. 

 Οι έλεγχοι αυτοί ανάλογα µε το σκοπό διενεργούνται από διαφορετικούς κάθε 

φορά φορείς, όπως από: 

• Οι Τακτικοί Ελεγκτές του νόµου 2190/20 

• Πιστωτικά Ιδρύµατα (τράπεζες) 

• Νοµικά Πρόσωπα (Ι.Κ.Α, κ.λ.π.) 

• Κρατικές Υπηρεσίες (Αγορανοµικοί ,Φορολογικοί) 

Κυριότεροι κατηγορία εξωτερικού ελέγχου είναι ο φορολογικός έλεγχος. 

 

2.3  Φορολογικός Έλεγχος
7 

Είναι το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών που εφαρµόζονται από τα αρµόδια 

όργανα µε σκοπό 

• Τη διαπίστωση της ορθής εφαρµογής των διατάξεων της φορολογικής 

νοµοθεσίας 

• Τη διαπίστωση της υποβολής των προβλεπόµενων δηλώσεων και 

επαλήθευσης του περιεχόµενου αυτών σε σχέση πάντα µε τη συναλλακτική 

δραστηριότητα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα, όπως αυτά προκύπτουν από 

τα προβλεπόµενα και τηρούµενα λογιστικά βιβλία και στοιχεία σύµφωνά µε 

τις αρχές της λογιστικής επιστήµης και του Ε.Γ.Λ.Σ. 

• Τον καθορισµό των φορολογικών υποχρεώσεων. 

• Τον έλεγχο των δηλώσεων µε ανακριβές περιεχόµενο σε σχέση µε τα 

δεδοµένα των βιβλίων και στοιχείων. 

• Τον έλεγχο επιχειρήσεων που δεν υπέβαλαν τις προβλεπόµενες δηλώσεις και 

δεν τήρησαν τα οριζόµενα βιβλία. 

 

2.4   ∆ιακρίσεις Φορολογικού Ελέγχου 

α) Προληπτικός Έλεγχος 

                                                 
7 Τόλης,  Μπάκας,  Κυριαζόπουλος,  Φουρκαλίδης, Κριτσέλης  1999, σελ 113 
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 Με σκοπό την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής καθιερώθηκε  ως παράλληλη µορφή 

ελέγχου ο προληπτικός  έλεγχος. (άρθρο 36 του Κ.Β.Σ) 

 Είναι ο έλεγχος που αποσκοπεί στην ορθή εφαρµογή των διατάξεων της 

φορολογικής νοµοθεσίας, στη διαπίστωση της επάρκειας των τηρούµενων βιβλίων 

και στοιχείων, της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης και 

της ακρίβειας των οικονοµικών µεγεθών, κατά τη στιγµή που εκτελούνται οι 

οικονοµικές πράξεις.  

Έτσι, ο προληπτικός έλεγχος αφενός µεν ενεργεί κατασταλτικά, µε τον 

ταχύτερο εντοπισµό παράνοµων πράξεων, παραλείψεων και παρατυπιών, αφετέρου 

δε, λόγω της αυστηρότητάς του, λειτουργεί ως µέτρο γενικής πρόληψης για την 

τήρηση των φορολογικών διατάξεων και την αποτροπή της φοροδιαφυγής. 

Ο έλεγχος µπορεί να λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή 

στοιχείου ή εγγράφου εκτός από αυτά που τηρούνται υποχρεωτικά ή προαιρετικά , 

καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην εγκατάσταση της 

επιχείρησης. 

Ο έλεγχος αυτός επιβάλλεται να είναι αιφνιδιαστικός ,ουσιαστικός και σύντοµος 

 Αρµόδιες υπηρεσίες για τον προληπτικό  έλεγχο είναι: 

1. Το  Σ.∆.Ο.Ε, 

2. Τα ειδικά συνεργεία που έχουν συγκροτηθεί µε Υ.Α. 

3. Τα  συνεργεία υπαλλήλων των ∆.Ο.Υ. 

Στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου ιδιαίτερο αντικείµενο µε το οποίο ασχολούνται 

οι ελεγκτές του Σ.∆.Ο.Ε., αποτελεί  η διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων,  

εισαγγελικών παραγγελιών, και, γενικά, ότι έχει σχέση µε  το οικονοµικό έγκληµα. 

β)Προσωρινός έλεγχος 

Πρόκειται για µορφή ελέγχου που εµπεριέχει όλα τα στοιχεία του προληπτικού και µε 

τον έλεγχο αυτό παρέχεται η δυνατότητα να εκδοθεί προσωρινό φύλλο ελέγχου, 

χωρίς να αναµένεται να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος, για να καταλογιστούν οι φόροι 

που οφείλει  η επιχείρηση. 

Οι οφειλές αυτές πρέπει να προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία ή από τα 

εκδοθέντα  ή ληφθέντα φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών 

και η υπόχρεος εταιρεία να παρέλειψε την υποβολή της σχετικής δήλωσης απόδοσης 

του φόρου ή να υπέβαλε µεν δήλωση αλλά αυτή να είναι καταφανής ανακριβής 

  γ) Τακτικός Έλεγχος 
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Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος διενεργείται, µετά την έκδοση της εντολής ελέγχου 

από τον αρµόδιο προϊστάµενο, πάντα µετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και 

της προθεσµίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και αποσκοπεί στην 

επαλήθευση της ακρίβειας και της πληρότητας των δηλώσεων όλων των 

φορολογικών αντικειµένων που υποβλήθηκαν από την επιχείρηση. Πρόκειται δηλαδή 

για  πλήρη εµπεριστατωµένο, ουσιαστικό και οριστικό φορολογικό έλεγχο, εφόσον µε 

την ολοκλήρωσή του τελειώνουν  όλες  οι φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης 

που αποτέλεσαν  αντικείµενου του ελέγχου.  

δ)  Ετήσιος  φορολογικός έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές. 

  Ο ετήσιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται από Νόµιµοι ελεγκτές και ελεγκτικά 

γραφεία, που είναι εγγεγραµµένοι στο δηµόσιο µητρώο του ν. 3693/2008, ως προς 

την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείµενα. και 

διενεργείται παράλληλα µε τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης και των 

οικονοµικών καταστάσεων του ν. 2190/1920. 

Στον ετήσιο έλεγχο  αναφέρονται αναλυτικά οι φορολογικές παραβάσεις, καθώς και η 

µη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούµενα 

βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου. Αν στο 

πιστοποιητικό δεν περιλαµβάνονται  παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της 

φορολογικής νοµοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος από την 

φορολογική αρχή, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 80 του ν. 

3842/2010. 

 

2.5  Όργανα Φορολογικού Ελέγχου 

Οι φορολογικοί έλεγχοι διενεργούνται από τις αρµόδιες αρχές και συγκεκριµένα, από 

τις ∆.Ο.Υ, τα ∆.Ε.Κ, το  Σ.∆.Ο.Ε, και προσφάτως από Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία 

που είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του νόµου 3693/2008. 

 

2.6  ∆ικαιώµατα-Υποχρεώσεις  Ελεγκτών & Ελεγχόµενων 

Εταιρειών
8  

 α) ∆ικαιώµατα  Ελεγχόµενης Εταιρείας 

Η ελεγχόµενη επιχείρηση στο πλαίσιο του ελέγχου δικαιούται:  

                                                 
8 http://www.taxheaven.gr/default/pages/library/id/3/load/10940 (cited 20 September 2012) 
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• Να λαµβάνει γνώση της εντολής ελέγχου, αντίγραφο της οποίας επιδίδεται σ' 

στο νόµιµο εκπρόσωπο 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 παράσχει, πριν την έκδοση σε βάρος του απόφασης επιβολής προστίµου 

για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και του νόµου  περί Φορολογικών 

Μηχανισµών, τις απόψεις του για τις διαπιστωθείσες παραλείψεις ή 

παρατυπίες µετά από την επίδοση σε αυτόν επί αποδείξει σχετικής κλήσης 

προς ακρόαση και µέσα στην οριζόµενη από την κλήση αυτή προθεσµία, η 

οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη των πέντε (5) ηµερών.  

• Να ζητήσει µε αίτησή της 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 εταιρείες  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. 

β) Υποχρεώσεις  Ελεγχόµενης  Εταιρείας 

    Η επιχείρηση  στο πλαίσιο του ελέγχου υποχρεούται:  

• Να επιδεικνύει τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία.  
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• Να παραδίδει σε εύλογο χρόνο κάθε στοιχείο και να παρέχει κάθε ζητούµενη 

πληροφορία στον έλεγχο.  

• Να διευκολύνει τον έλεγχο και να µην προβάλλει προσκόµµατα. 

γ) ∆ικαιώµατα Ελεγκτών 

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.  

• 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 της εταιρείας  που ελέγχει. 



 21 

δ) Υποχρεώσεις Ελεγκτών 

Ο ελεγκτής στο πλαίσιο του ελέγχου υποχρεούται:  

• Να δείχνει στο νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας  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 στους  εκπροσώπους της εταιρείας και να είναι  

αντικειµενικός στην κρίση του. Να συντάσσει και να επιδίδει έκθεση 

κατάσχεσης σε περίπτωση κατάσχεσης επίσηµων και ανεπίσηµων βιβλίων, 

στοιχείων και λοιπών εγγράφων.  

• 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 η ελεγχόµενη εταιρεία να µπορεί να απευθυνθεί 

σε ειδική  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 καταλογίστηκες πράξεις στο 

φορολογούµενο κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Να διαφυλάσσει το 

φορολογικό απόρρητο.  

                                      

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ 

3.1  Έννοια-∆ιατάξεις που ∆ιέπουν τον Προσωρινό Έλεγχο
9. 

Εκτός από το Σ∆ΟΕ που αποστολή  του   είναι ο προληπτικός έλεγχος εφαρµογής των 

διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας  και  ο προϊστάµενος της  ∆.Ο.Υ .δικαιούται  

σύµφωνα µε τις διατάξεις της  παρ.1 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. . (Π.∆. 186/92) 

οποιαδήποτε εργάσιµη για τον υπόχρεο ώρα, να λαµβάνει γνώση, να ελέγχει και να 

θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό ή άλλους 

                                                 
9
Τόλης,  Μπάκας,  Κυριαζόπουλος,  Φουρκαλίδης, Κριτσέλης  1999, σελ.118  
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νόµους, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά από τον υπόχρεο και να 

λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου και κάθε 

περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελµατική εγκατάσταση του 

επιτηδευµατία ή στο κατάστηµα κάθε άλλου υπόχρεου. 

 ∆ιενεργείται προληπτικά κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και το  

είδος του ελέγχου   αναφέρεται στην εντολή  ελέγχου: 

�  ∆ιακίνηση των αγαθών 

�  Ενηµέρωση των βιβλίων 

�  Έλεγχος Αποθεµάτων – ταµείου – περιουσιακών στοιχείων 

�  Τήρηση- Ενηµέρωση Προσθέτων βιβλίων 

�  Νοµιµότητας φορολογικών ταµειακών µηχανών  

Ο  Προληπτικός  έλεγχος γίνεται:  

• Εκτός της επιχείρησης κατά την διακίνηση αγαθών µε σκοπό την διαπίστωση  

διακίνησης αυτών µε τα  προβλεπόµενα συνοδευτικά  φορολογικά στοιχεία. 

• Εντός της επιχείρησης µε σκοπό τη διαπίστωση της ορθής εφαρµογής των 

διατάξεων του Κ.Β.Σ και των  λοιπών φορολογικών αντικειµένων. 

Ακόµη, στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου της Ανώνυµης εταιρείας  διενεργείται: 

• Έλεγχος Φορολογικών Ταµειακών Μηχανών και µηχανισµών Σήµανσης. 

• Έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας έκδοσης στοιχείων. 

•  Έλεγχος  βιβλίου  Αποθήκης 

•  Έλεγχος τήρησης του Ε.Γ,Λ.Σ. και  ∆.Λ.Π. όπου υπάρχει υποχρέωση.   

Σε  περίπτωση που από τον προληπτικό έλεγχο  προκύψουν στοιχεία που έχουν σχέση 

µε τη µη εκπλήρωση ληξιπρόθεσµων φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας ή 

λανθασµένου τρόπου προσδιορισµού του καθαρού εισοδήµατος και του τρόπου 

φορολόγησή του, εκδίδεται εντολή προσωρινού  ή τακτικού ελέγχου κατά την κρίση 

του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ.  ∆.Ε.Κ. σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

3.1.1  Ποινές σε περίπτωση Παραβάσεων κατά τον Προληπτικό 

Έλεγχο
10  

• Σε περίπτωση παραβάσεων του Π.∆. 186/92 ( Κ.Β.Σ.) εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του  Ν. 2523/97. και επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιµο. 

                                                 
10 Γουλιώτης  2011 αναφέρεται στη Φορολογική Επιθεώρηση Τεύχος 741. σελ.1637 
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• Σε περίπτωση µη υποβολής των Περιοδικών ή Εκκαθαριστικών ∆ηλώσεων 

Φ.Π.Α., διενεργείται  προσωρινός έλεγχος από  την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

•  Σε περίπτωση µη υποβολής της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος, 

διενεργείται Προσωρινός έλεγχος από την αρµόδια  ∆.Ο.Υ,  

•  Αν από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο η µη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση 

φορολογικών στοιχείων, τουλάχιστον για τρείς (3) διαφορετικές συναλλαγές, 

αναστέλλεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µέχρι ένα (1) µήνα η 

λειτουργία του καταστήµατος ή της εγκατάστασης του επιτηδευµατία. 

•  Επίσης, αν από   τον  ίδιο φορολογικό έλεγχο, διαπιστωθεί η µη έκδοση πάνω 

από δέκα (10) φορολογικών στοιχείων ή το µη εκδοθέν φορολογικό στοιχείο, 

υπερβαίνει σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ, αναστέλλεται άµεσα για 48 

ώρες η λειτουργία του καταστήµατος ή της εγκατάστασης της εταιρείας, µε 

πράξη των οργάνων που διενεργούν τον έλεγχο και η επαγγελµατική 

εγκατάσταση σφραγίζεται, εφόσον έχει εκδοθεί ειδική εντολή ελέγχου από 

τον Ειδικό Γραµµατέα του Σ.∆.Ο.Ε. 

• . Αν επαναληφθεί µία από τις παραπάνω παραβάσεις εντός τριών (3) ετών από 

την έκδοση αναστολής λειτουργίας, αναστέλλεται µέχρι έξη (6) µήνες η 

λειτουργία των εγκαταστάσεων του επιτηδευµατία 

• Οι παραβάσεις της µη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης φορολογικών 

στοιχείων (αλλά και άλλες φορολογικές παραβάσεις), µπορεί να έχουν ως 

συνέπειες (υπό ορισµένες προϋποθέσεις), σε µεταγενέστερο τακτικό 

φορολογικό έλεγχο, την κρίση των βιβλίων ως ανακριβών ή ανεπαρκών, 

οπότε δεν γίνεται δεκτό το λογιστικό αποτέλεσµα, προσαυξάνονται τα 

ακαθάριστα έσοδα, και τα καθαρά κέρδη υπολογίζονται εξωλογιστικά µε την 

χρήση προσαυξηµένου συντελεστή καθαρού κέρδους.   

 

3.2 Έννοια-∆ιατάξεις που ∆ιέπουν τον Προσωρινό Έλεγχο 

Οι ∆ιατάζεις που αφορούν τη διενέργεια του προσωρινού ελέγχου είναι: 

     Α.  Άρθ. 50 Ν. 2859/2000 (προσωρινό έλεγχος στο ΦΠΑ) 

     Β.  Άρθ. 67 Ν   2238/1994 ( προσωρινός έλεγχος στη φορολογία εισοδήµατος.) 

 O   Προσωρινός φορολογικός έλεγχος  διενεργείται , είτε επί µη υποβολής δήλωσης 

είτε επί ανακριβούς υποβολής αυτής, σε κάθε περίπτωση όµως οι καταλογιζόµενες 

στο πλαίσιο του προσωρινού ελέγχου διαφορές φόρων πρέπει να προκύπτουν 
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αποκλειστικά από τα τηρούµενα βιβλία ή από τα εκδοθέντα ή ληφθέντα φορολογικά 

στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών του ίδιου του υπόχρεου και όχι από 

στοιχεία τρίτων. ∆εν πρέπει να διενεργείται προσωρινός έλεγχος για τον καταλογισµό 

παντός είδους φόρων, τελών ή εισφορών, µεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις µη έκδοσης 

ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων ή σε περιπτώσεις λήψης πλαστών ή 

εικονικών φορολογικών στοιχείων. Στις περιπτώσεις αυτές υποχρεωτικά διενεργείται 

τακτικός έλεγχος.Επί έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων είναι 

επίσης σκόπιµο, για µεγαλύτερη πληρότητα και νοµική επάρκεια του ελέγχου, να 

διενεργείται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τακτικός έλεγχος και µόνο στις εξαιρετικές 

περιπτώσεις που η εικονικότητα ή η πλαστότητα είναι καταφανής και αυταπόδεικτη ή 

αφορά την τρέχουσα χρήση που δεν έχει καταστεί ακόµη  ελεγκτέα µε τακτικό 

έλεγχο, µπορεί να διενεργείται προσωρινός έλεγχος ΦΠΑ 

Ο προσωρινός έλεγχος συνήθως αφορά επιχειρήσεις : 

• που δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις για όλα ή µερικά φορολογικά 

αντικείµενα 

• µε αρνητικές-πιστωτικές φορολογικές δηλώσεις που είτε είναι συνεχείς είτε δεν 

δικαιολογούνται κυρίως λόγω του αντικειµένου εργασιών 

• που υποβάλλουν συχνά εκπρόθεσµες ή τροποποιητικές δηλώσεις 

• που υπάρχουν πληροφορίες ότι φοροδιαφεύγουν ή εφαρµόζουν εσφαλµένα 

συγκεκριµένες φορολογικές διατάξεις 

• που ασκούν ή φέρονται ότι ασκούν δραστηριότητα υψηλής επικινδυνότητας 

 
 3.2.1 Προσωρινός έλεγχος στη φορολογία εισοδήµατος11 
 
Ο προσωρινός έλεγχος  διενεργείται στα στοιχεία των δηλώσεων και στα βιβλία και 

στοιχεία που τηρήθηκαν καθώς και στην επαγγελµατική εγκατάσταση της εταιρείας, 

προκειµένου να διαπιστωθεί: 

- Αν οι εκπτώσεις από το εισόδηµα υπολογίσθηκαν σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

- Το αντικείµενο εργασιών του υπόχρεου και αν το εισόδηµα που δηλώθηκε 

ανταποκρίνεται προς τα πραγµατικά δεδοµένα των βιβλίων και στοιχείων του, καθώς 

και αν εφαρµόστηκαν οι διατάξεις του ν.2238/94. 

- Αν µε ανακλητική δήλωση µειώθηκαν νόµιµα οι φορολογικές υποχρεώσεις και 

                                                 
11 Πιερής, Κουτσούκος  Χαλβατσιώτης,  Μανουσάκης, Τρυποσκούφης 2008, σελ.27 
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επιβαρύνσεις γενικά. 

 Κατόπιν αυτών και σε ότι αφορά τη φορολογία εισοδήµατος, προσωρινός έλεγχος 

διενεργείται για τη διαπίστωση: 

- Τυχόν λογιστικών διαφορών επί επιχειρήσεων γενικά  που το καθαρό εισόδηµά τους 

προσδιορίζεται λογιστικά. Μεταξύ άλλων, κυρίως γίνεται έλεγχος: 

• Των λογιστικών εγγραφών στα βιβλία. 

• Των κάθε είδους δαπανών (παραγωγής, διοίκησης, γενικών εξόδων 

κλπ). 

• Τυχόν καταχώρησης στα βιβλία δαπανών χωρίς στοιχεία ή καταχώρησης 

επιπλέον ποσών δαπανών από τα αναγραφόµενα στα στοιχεία που έχουν 

ληφθεί. 

• Τυχόν αθροιστικών λαθών των βιβλίων στα έσοδα ή τα έξοδα. 

• Τυχόν µη καταχώρησης ή ανακριβούς καταχώρησης εκδοθέντων ή 

ληφθέντων φορολογικών στοιχείων γενικά στα βιβλία της εταιρεία. 

• Τυχόν καταχώρησης στα βιβλία µη επαγγελµατικών δαπανών. 

Επισηµαίνεται σχετικώς, ότι πρέπει να ελέγχεται µε ιδιαίτερη προσοχή αν η 

δαπάνη πραγµατοποιήθηκε για τις ανάγκες της επιχείρησης ή του 

επαγγέλµατος και όχι για άλλους λόγους. 

- Της ακριβούς ή µη µεταφοράς των δεδοµένων των βιβλίων και στοιχείων στις 

φορολογικές δηλώσεις και τα συµπληρωµατικά τους έντυπα 

- Της ορθότητας των δεδοµένων της δήλωσης γενικά και των εκπεστέων φόρων 

(προκαταβληθέντων, κάθε είδους παρακρατηθέντων φόρων). 

- Συνδροµής των προβλεπόµενων προϋποθέσεων και ορθής εφαρµογής γενικά των 

διατάξεων για το σχηµατισµό ειδικών αφορολόγητων αποθεµατικών και 

αφορολόγητων εκπτώσεων. 

- Ορθής εφαρµογής των διατάξεων περί τεκµηρίων διαβίωσης και απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων των  φυσικών προσώπων που διοικούν την εταιρεία. 

 
3.2.2 Προσωρινός έλεγχος στο φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α)12 
 
 Αν από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου στο φόρο προκύπτει ότι παρέλειψε να 

δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη φορολογητέα αξία που προκύπτει απ’ αυτά ή 

υπολόγισε εσφαλµένα τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις τότε η  προσωρινή πράξη περιέχει 

                                                 
12
Πιερής, Κουτσούκος  Χαλβατσιώτης,  Μανουσάκης, Τρυποσκούφης 2008, σελ.28 
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τη φορολογητέα αξία που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου, το 

φόρο που αναλογεί, τις εκπτώσεις του φόρου, καθώς και τον πρόσθετο φόρο. 

Ελεγκτικές ενέργειες κατά τον προσωρινό έλεγχο του ΦΠΑ 

α. Γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις 

 Κρίνεται σκόπιµο να διενεργούνται οι ακόλουθες ελεγκτικές ενέργειες, για το 

χρονικό διάστηµα για το οποίο έχει εκδοθεί η εντολή ελέγχου: 

• Έλεγχος υποβολής δηλώσεων 

-Περιοδικών. 

-Έκτακτων περιοδικών. 

-Εκκαθαριστικών. 

-Στατιστικών δηλώσεων (Intrastat) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 

-Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών (Listing). 

-Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. 

• Έλεγχος δηλώσεων έναρξης, µεταβολών-µετάταξης, οριστικής παύσης εργασιών. 

β. Ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις που µεταξύ άλλων κυρίως διενεργούνται. 

- Έλεγχος ορθής σύνταξης και υποβολής των περιοδικών και των εκκαθαριστικών 

δηλώσεων. Αν έχουν αναγραφεί σωστά (κατ’ αξία και κωδικό, ανάλογα µε το 

συντελεστή Φ.Π.Α), οι εισροές (αγορές και δαπάνες) και οι εκροές (έσοδα), όπως 

προκύπτουν συνολικά από τους οικείους λογαριασµούς των τηρουµένων βιβλίων. 

- Έλεγχος της καταχώρησης στα τηρούµενα βιβλία του αναγραφόµενου Φ.Π.Α στα 

ληφθέντα ή εκδοθέντα κατά περίπτωση από την επιχείρηση φορολογικά στοιχεία. 

- Έλεγχος αν µετά την υποβολή σχετικής αίτησης για επιστροφή πιστωτικού 

υπολοίπου, η επιχείρηση κατά το χρόνο που εκκρεµεί η επιστροφή, όχι νόµιµα 

συνέχισε να µεταφέρει προς συµψηφισµό και έκπτωση, στις επόµενες περιόδους, το 

ποσό του οποίου ζήτησε την επιστροφή. 

- Έλεγχος αν έχουν γίνει καταστρατηγήσεις των υφιστάµενων διατάξεων περί 

απαλλαγής από Φ.Π.Α, όπως αγορές επενδυτικών αγαθών, πωλήσεις σε πρεσβείες ή 

πλοία, εξαγωγές κ.λ.π., µη νόµιµη απαλλαγή από Φ.Π.Α πωλήσεων αγαθών σε 

φερόµενους αγοραστές εγκατεστηµένους εκτός Ελλάδος, χωρίς δηλαδή την 

ταυτόχρονη και πραγµατική αποστολή των πωλουµένων αγαθών στον αγοραστή 

εκτός Ελλάδος. 

- Έλεγχος αν έχει διενεργηθεί Pro-rata στις περιοδικές δηλώσεις ή διακανονισµός 

Φ.Π.Α των εκπτώσεων στις εκκαθαριστικές δηλώσεις, όπου απαιτείται. 

- Έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων περί παραγραφής του Φ.Π.Α. 
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- Έλεγχος για την εξακρίβωση των αιτίων που προκάλεσαν τυχόν πιστωτικό 

υπόλοιπο, σε µια φορολογική ή διαχειριστική περίοδο, για την ορθότητα ή µη αυτού. 

- Έλεγχος αν έπρεπε να είχε γίνει ένταξη στο σύστηµα Μητρώου Φ.Π.Α (VIES). 

- Έλεγχος για τυχόν περιπτώσεις που απαιτείται καταβολή φόρου µε έκτακτη 

δήλωση. 

 

3.2.3 Προσωρινός Έλεγχος  Φόρου Μισθωτών  Υπηρεσιών 

(Φ.Μ.Υ.)13  

Ο έλεγχος αυτός αναφέρεται στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, το οποίο 

υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, 

Ελέγχεται και διαπιστώνεται αν: 

- Έγινε ορθή παρακράτηση του φόρου. 

- Αποδόθηκαν ορθά και εµπρόθεσµα στο ∆ηµόσιο τα παρακρατηθέντα ποσά φόρου 

καθώς και τα αναλογούντα τέλη χαρτοσήµου πλέον εισφορά ΟΓΑ. 

 
3.2.4 Προσωρινός Έλεγχος  Φόρου ελεύθερων επαγγελµατιών14  
 
Ο έλεγχος αφορά την παρακράτηση και απόδοση του στις καταβαλλόµενες 

ακαθάριστες αµοιβές σε ελεύθερους επαγγελµατίες του άρθρου 48. Ελέγχεται και 

διαπιστώνεται: 

- Το είδος της αµοιβής (έλεγχος οικείων παραστατικών του ΚΒΣ). 

- Η ορθή παρακράτηση του φόρου. 

- Η εµπρόθεσµη απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών στο ∆ηµόσιο. 

 
3.2.5 Προσωρινός Έλεγχος  Φόρου  Εργολάβων15  

Ο έλεγχος αφορά την παρακράτηση φόρου  στα εισοδήµατα εργοληπτών κατασκευής 

κάθε είδους τεχνικών έργων καθώς και ενοικιαστών δηµόσιων, δηµοτικών, 

κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων, ο οποίος υπολογίζεται στην αξία του 

κατασκευαζόµενου έργου ή του µισθώµατος. 

 Ελέγχεται και διαπιστώνεται: 

- Το είδος του εισοδήµατος (έλεγχος οικείων παραστατικών του ΚΒΣ). 

- Η ορθή παρακράτηση του φόρου. 

                                                 
13 Άρθρο 66 Ν.2238/1994 
14 Άρθρα 48,58,59 Ν.2238/1994 
15 Άρθρο 55 Ν.2238/1994 
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- Η εµπρόθεσµη απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών στο ∆ηµόσιο. 

 

 

3.2.6 Προσωρινός Έλεγχος  Φόρου Αµοιβών Τρίτων16  

Ο έλεγχος αφορά την παρακράτηση φόρου,  επί των αµοιβών που καταβάλλονται σε 

τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 

του Π.∆ 186/92, για προµήθειες, µεσιτείες, αµοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές µη 

έµµισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, µηχανηµάτων ή άλλων κινητών 

πραγµάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το Π.∆ 186/92 η 

έκδοση θεωρηµένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αµοιβών αυτών. Ο 

φόρος υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών και η απόδοση αυτού γίνεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.1 του ν. 2238/94. 

. Ελέγχεται και διαπιστώνεται: 

- Το είδος των αµοιβών (έλεγχος των αποδείξεων δαπανών που εκδόθηκαν από τον 

καταβάλλοντα τις αµοιβές). 

- Η ορθή παρακράτηση του φόρου. 

- Η ορθή και εµπρόθεσµη απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών φόρου, καθώς και 

των αναλογούντων τελών χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ, στο ∆ηµόσιο. 

 

3.2.7  Προσωρινός Έλεγχος  Φόρου τόκων δανείων17  

Ελέγχεται η παρακράτηση φόρου για τα εισοδήµατα από τόκους δανείων (άρθ. 24, 25 

ν.2238/94) µε βάση τις υφιστάµενες εγγραφές στα βιβλία  Ελέγχεται και 

διαπιστώνεται: 

- Η ορθή παρακράτηση του φόρου. 

- Η εµπρόθεσµη απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών στο ∆ηµόσιο. 

Ειδικά για συγγενείς επιχειρήσεις, συνδεδεµένες, οµίλους κλπ, επιδεικνύεται 

ιδιαίτερη προσοχή για τυχόν αλληλόχρεους λογαριασµούς που ενδεχόµενα 

υποκρύπτουν δανεισµό. 

 
3.2.8 Προσωρινός Έλεγχος  Φόρου  µισθών µελών ∆.Σ.  Α.Ε. και 

φόρου µισθών και κάθε είδους απολαβών 

                                                 
16  Άρθρο 55,58 Ν.2238/1994 
17 Άρθρα 24,25,54 Ν.2238/1994 
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Ο έλεγχος αφορά την παρακράτηση φόρου στους µισθούς που καταβάλλονται από 

ΑΕ στα µέλη του ∆.Σ. για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύµβασης 

µίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα µέλη του ∆.Σ. είναι 

ασφαλισµένα σε οποιονδήποτε εκτός του Ι.Κ.Α. ασφαλιστικό οργανισµό ή Ταµείο  

Ελέγχεται και διαπιστώνεται: 

- Αν µε βάση το βιβλίο πρακτικών ∆.Σ. έγινε ανάθεση καθηκόντων  σε µέλη του ∆.Σ. 

- Η ορθή παρακράτηση του φόρου. 

- Η εµπρόθεσµη απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών στο ∆ηµόσιο. 

 
3.2.9 Προσωρινός Έλεγχος  Φόρου αποζηµιώσεων απολυοµένων  

Ο έλεγχος αυτός διενεργείται για την εξακρίβωση της εφαρµογής των διατάξεων της 

παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2238/94, περί παρακράτησης φόρου επί των 

αποζηµιώσεων που καταβάλλονται µε βάση τους σχετικούς  νόµους. 

 

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

4.1 Έννοια-∆ιατάξεις που ∆ιέπουν τον Τακτικό Έλεγχο
18. 

Πρόκειται για τον έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 

του Ν.2294/94 και οποίος είναι εµπεριστατωµένος πλήρης και οριστικός. 

Ο ελεγκτής καλείται να προσδιορίσει τη φορολογητέα ύλη και να τεκµηριώσει το 

πόρισµά  του, τόσο από τα δεδοµένα των βιβλίων, όσο και από τα λοιπά  στοιχεία και 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του. Ικανός ελεγκτής θεωρείται εκείνος, 

που όχι µόνο γνωρίζει τις συνηθισµένες µεθόδους φοροδιαφυγής και ερευνά για την 

αποκάλυψή τους, αλλά και είναι σε θέση µε τις γνώσεις και τη φαντασία του να 

προβλέψει και να αποκαλύψει νέες µεθόδους και δεν περιµένει τυχαία γεγονότα να 

τον βοηθήσουν στο έργο του. 

Επειδή η εφευρετικότητα εκείνων, που συνειδητά και συστηµατικά 

επιδιώκουν την καταστρατήγηση του φορολογικού νόµου, δεν όρια, δεν είναι δυνατή 

η καταγραφή όλων των περιπτώσεων φοροδιαφυγής και κατά συνέπεια η καθιέρωση 

συγκεκριµένων επαληθεύσεων για την αποκάλυψή τους. 

                                                 
18 Τόλης,  Μπάκας,  Κυριαζόπουλος,  Φουρκαλίδης, Κριτσέλης  1999, σελ.151 
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Στο εδάφιο ά παρ.1 άρθ. 66 Ν. 2238/94 προβλέπεται ότι ο προϊστάµενος της 

∆.Ο.Υ. ελέγχει  την ακρίβεια των επιδιδόµενων δηλώσεων και προβαίνει σε έρευνα 

για την εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση. 

Στην παρ. 3 του άρθρου 66  Ν. 2238/94 όπως τροποποιήθηκε µε τη διάταξη της παρ. 

3 του άρθ. 13 Ν. 2601/15.4.1998, ορίζεται ότι µε αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονοµικών  µπορεί να καθορίζονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που πρέπει να 

διενεργούνται, οι αρχές, οι κανόνες, ο τρόπος, τα κριτήρια, τα στοιχεία και γενικά οι 

διαδικασίες και επαληθεύσεις που πρέπει να ακολουθούνται κατά τον έλεγχο των 

δηλώσεων και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας που είναι αναγκαία για την 

εφαρµογή των διατάξεων του άρθ. 66 Ν. 2238/94. 

 

4.2   Καθ’ ύλην  και κατά Τόπον Αρµοδιότητα Οργάνων ∆ιενέργειας   

         Τακτικού Ελέγχου. 

Η έννοια της καθ’ύλην αρµοδιότητας συνίσταται στη θεσµοθετηµένη δυνατότητα των 

∆.Ο.Υ. και  ∆.Ε.Κ για την διενέργεια του τακτικού φορολογικού ελέγχου µέσα στα 

όρια της κατά τόπον αρµοδιότητάς τους. 

Με την πολ. 1139/13/02/2012 έγινε ανακαθορισµός της καθ' ύλην 

αρµοδιότητας µεταξύ των ∆.Ο.Υ. και ∆.Ε.Κ., σε θέµατα φορολογικού ελέγχου. 

Συγκεκριµένα ανακαθορίστηκε  η καθ ύλην αρµοδιότητας των υπηρεσιών 

αυτών  µε βάση το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων ή αµοιβών τους κατά  την 

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 Χρηµατιστήριο Αθηνών, το ποσό  ορίζεται σε 10.000.000 ευρώ. 

3. Στην αρµοδιότητα των διαπεριφερειακών 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  
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4. 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. Η αρµοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) 

φορολογικού ελέγχου των θυγατρικών τους επιχειρήσεων κρίνεται 

αυτοτελώς. 

 

4.3   Κριτήρια επιλογής 

Στην πραγµατικότητα είναι αδύνατο οι ελεγκτικές αρχές να ελέγχουν κάθε φορά το 

σύνολο των επιχειρήσεων, καθώς υφίσταται περιορισµός τόσο σε ανθρώπινους 

πόρους  όσο και σε τεχνική υποδοµή. 

 Έτσι επιδιώκεται ο έλεγχος επιλεγµένου αριθµού φορολογουµένων κατά 

τρόπο που ο αριθµός αυτός να αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό της 

συλλογικής πιθανολογούµενης φοροδιαφυγής. 

 Για το σκοπό αυτό η φορολογική διοίκηση έχει θεσπίσει συγκεκριµένα 

κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγονται οι φορολογούµενοι που θα ελεγχθούν µε 

τακτικό φορολογικό έλεγχο. 

 Με βάση την υπουργική απόφαση (ΠΟΛ. 1072/2011), οι υποθέσεις 

φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών των φορολογουµένων επιλέγονται 

για τακτικό 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. Όταν υπάρχουν κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία ή φορολογικές ταµειακές 

µηχανές ή φορολογικοί µηχανισµοί.  

ε. Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων.  
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στ. Όταν επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα 

αποθέµατα ή επί ελευθέρων 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 στοιχείων των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήµατος και δηλώσεων ΦΠΑ.  

θ. Όταν τα δηλούµενα ακαθάριστα έσοδα δεν βρίσκονται σε συµφωνία µε τα 

λοιπά οικονοµικά µεγέθη κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας 

απόφασης.  

ι. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει 

χαµηλός συντελεστής µικτού και καθαρού κέρδους.  

ια. Όταν έγινε χρήση αναπτυξιακών νόµων.  

ιβ. Υποθέσεις επιτηδευµατιών φυσικών προσώπων τα οποία, µε βάση τα 

στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την 

ακίνητη περιουσία (Κεφάλαιο ∆'Α του ν. 3842/2010, ΦΕΚ 58 Α'Α).  

ιγ. Υποθέσεις για τις οποίες δεν έγινε αποδοχή του Εκκαθαριστικού 

Σηµειώµατος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010.  

ιδ. Σε δηλώσεις µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήµατα από κάθε 

κατηγορία. 

Ποσοστό 10% έως 20% των επιλεγόµενων για έλεγχο υποθέσεων επιλέγεται 

από τυχαίο δείγµα 

 

4.4  Έκδοση   Εντολής  Ελέγχου 

Από το τµήµα κάθε ∆.Ο.Υ. ή  ∆.Ε.Κ  και εφόσον έγινε επιλογή µιας υπόθεσης  

(µε βάση τα κριτήρια επιλογής) σε συνεργασία µε τον προϊστάµενο  της ∆.Ο.Υ ή του 

∆ΕΚ εκδίδεται εντολή τακτικού ελέγχου. 

 Στην εντολή αυτήν περιλαµβάνεται η επιχείρηση ονοµαστικά, οι διατάξεις µε 

βάση τις οποίες διενεργείται ο έλεγχος και το όνοµα του ενός ή περισσοτέρων 

υπαλλήλων που θα διενεργήσουν το σχετικό έλεγχο. 

 Η εντολή ελέγχου εκδίδεται εις τριπλούν, καταχωρείται σε ενιαίο Βιβλίο 

Εντολών Ελέγχου, λαµβάνει αύξοντα αριθµό και το πρωτότυπο αυτής παραδίδεται 
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στον ελεγκτή, το δεύτερο αντίγραφο στον επόπτη και το τρίτο παραµένει ως 

στέλεχος. 

 Μετά την επιλογή της υπόθεσης για έλεγχο, την έκδοση της εντολής από τον 

προϊστάµενο της ελεγκτικής υπηρεσίας ακολουθεί, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου 4 του ν. 3610/07, η επίδοση µαζί µε την εντολή ελέγχου πρόκλησης στο 

φορολογούµενο επί αποδείξει, προκειµένου εφόσον αυτός επιθυµεί, να υποβάλει 

µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών, αρχικές ή συµπληρωµατικές 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α και λοιπών γενικώς φορολογιών, τελών 

και εισφορών. 

 Στη περίπτωση ανταπόκρισης του φορολογουµένου και υποβολής των 

σχετικών δηλώσεων, οι προβλεπόµενοι πρόσθετοι φόροι των παραγράφων 1 και 2 

του άρθρου 1 του ν. 2523/97 επί εκπρόθεσµων δηλώσεων  µειώνονται στο 1/2.  

 Μετά την εκπνοή της προαναφερόµενης προβλεπόµενης προθεσµίας, η 

παραπάνω δυνατότητα παύει να υφίσταται και ακολουθεί έλεγχος της υπόθεσης 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 Για τον τακτικό έλεγχο στη φορολογία εισοδήµατος σχετικές είναι οι 

διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2859/2000 και για τον Κ.Β.Σ οι διατάξεις του άρθρου 

36 του Π.∆. 186/92. 

 Ειδικότερα, ο προϊστάµενος της ελεγκτικής αρχής ελέγχει την ακρίβεια των 

δηλώσεων που έχουν υποβληθεί και προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των 

υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Για αυτό το σκοπό δικαιούται να: 

• Ζητά από το φορολογούµενο να δώσει µέσα σε σύντοµη και τακτική 

προθεσµία τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να προσκοµίσει κάθε κάθε 

στοιχείο ή πληροφορία που να είναι χρήσιµη για τον καθορισµό των 

φορολογικών του υποχρεώσεων, 

• Ζητά από τις δηµόσιες ή δηµοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νοµικά 

πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και 

γενικά από φορέα ή επαγγελµατικά οργάνωση οποιεσδήποτε πληροφορίες 

θεωρεί αναγκαίες για την διευκόλυνση του έργου του, 

• Καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και ζητά από αυτό εγγράφως πληροφορίες 

που είναι αναγκαίες για την διευκόλυνση του έργου του, 

• Ενεργεί οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση που θα κρίνει αναγκαία και  
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• Ενεργεί ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία 

φορολογούµενου που υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου προϊσταµένου 

δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, που έχει την έδρα του στη ίδια πόλη ή 

στον ίδιο νοµό, για να διαπιστώνει την ακρίβεια των δεδοµένων των 

στοιχείων και βιβλίων φορολογούµενου που υπάγεται στη δική του 

αρµοδιότητα. 

Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος του αντισυµβαλλόµενου φορολογούµενου 

περιορίζεται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που φέρεται ως εκδότης 

ή λήπτης αυτών, µε τα δεδοµένα των βιβλίων και στοιχείων του.     

 

4.5.  Ενέργειες στην Υπηρεσία  

Με την έκδοση της εντολής ο ελεγκτής αρχίζει το έργο συγκρότησης του φακέλου µε 

το σύνολο των στοιχείων, που υπάρχουν στην Υπηρεσία και ειδικότερα των: 

• ∆ηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος  

• ∆ηλώσεων Φ.Π.Α, 

• ∆ηλώσεων λοιπών φορολογιών. 

• Σηµειωµάτων θεωρήσεων βιβλίων και στοιχείων  

• Παραβάσεων Κ.Β.Σ. 

• ∆ελτίων πληροφοριών από ∆.Ο.Υ, Σ.∆.Ο.Ε και άλλες Υπηρεσίες. 

• Κατασχεµένων βιβλίων και στοιχείων 

• Πληροφοριών από τις εφαρµογές-Εικόνας φορολογουµένου διασταυρώσεις 

συστήµατος Taxis (καταστατικό, κεφάλαιο, µέτοχοι). 

Επίσης λαµβάνει γνώση: 

• Των παρατηρήσεων σε εκθέσεις προηγούµενων ελέγχων 

• Τυχών πιστοποιητικών ορκωτών ελεγκτών κ.λπ. 

• Του περιεχοµένου των δηλώσεων που υποβλήθηκαν για τις υπό έλεγχο 

χρήσεις  

Σκόπιµο είναι ο ελεγκτής να συντάσσει ερωτηµατολόγιο αρχικής συνέντευξης µε 

ερωτήσεις που θα υποβληθούν στον επιχειρηµατία κατά την διάρκεια της πρώτης 

ηµέρας του ελέγχου. Πιο συγκεκριµένα πρέπει να υποβληθούν ερωτήσεις σχετικά 

µε: 

Α. την επιχείρηση γενικά, όπως: 

• Σύσταση 
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• Ιδιοκτήτες 

• Συγγενείς ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις  

• Αριθµός υπαλλήλων 

• Εγκαταστάσεις 

• Τρόποι διενέργειας αγορών-πωλήσεων (µετρητοίς ή επί πιστώσει). 

Β. το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης, όπως ενδεικτικά: 

• Τεκµηρίωση διαδικασιών βάσει συγκεκριµένου καταρτισθέντος πλάνου  

• Τρόπος ελέγχου διαχείρισης µετρητών 

• Τρόπος και συχνότητα συµφωνίας τραπεζικών καταθέσεων όψεως. 

Γ. τα τηρούµενα βιβλία και το λογιστικό σύστηµα της επιχείρησης και ειδικότερα: 

• Λογιστικό σχέδιο της επιχείρησης  

• Σχέση λογιστή µε την επιχείρηση 

• Έλεγχος πρωτογενών στοιχείων 

• Έλεγχος συνοπτικών λογαριασµών και ισοζυγίων 

• Τηρούµενα βιβλία και στοιχεία 

 

4.6.  Σύνταξη Προγράµµατος Ελέγχου του άρθρο 19 Π.∆. 16/1989 

Το πρόγραµµα ελέγχου του παραπάνω άρθρου συντάσσεται υποχρεωτικά, στο 

τακτικό φορολογικό έλεγχο, αµέσως µετά τη συγκρότηση του φακέλου της υπόθεσης 

και αφού έχουν µελετηθεί, τα οικονοµικά δεδοµένα, τα αποτελέσµατα και οι δείκτες 

από διάφορες συγκρίσεις, καθώς και οι ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και του 

κλάδου γενικά. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τις επαληθεύσεις του λογιστικού και του 

ουσιαστικού ελέγχου που κρίνονται απαραίτητες από τους παράγοντες ελέγχου (από 

ελεγκτή, Προϊστάµενο ελέγχου, Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. ή ∆.Ε.Κ.) για τη διαπίστωση 

της ειλικρίνειας των βιβλίων και των στοιχείων, των δεδοµένων και των 

αποτελεσµάτων που προκύπτουν από αυτά. Οι ελεγκτικές επαληθεύσεις πρέπει να 

είναι συγκεκριµένες και να αιτιολογείται ο λόγος επιλογής για κάθε µία χωριστά, να 

προσδιορίζονται κατά περίπτωση, οι λογαριασµοί, τα χρονικά διαστήµατα, τα 

ποσοτικά µεγέθη, τα είδη των αγαθών κ.λπ. Οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που θα 

περιληφθούν στο αρχικό και στο συµπληρωµατικό πρόγραµµα είναι υποχρεωτικές 

και ο ελεγκτής οφείλει να τις πραγµατοποιήσει και να αναφέρει µε συγκεκριµένο 

τρόπο, στην έκθεση, τα αποτελέσµατα για κάθε µια χωριστά και δε δικαιούται να 

πραγµατοποιήσει άλλες. Το πρόγραµµα µπορεί να συµπληρωθεί για µία και µόνο 
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φορά, µετά το πέρας του λογιστικού ελέγχου εφόσον από αυτόν διαπιστώθηκε η 

ανάγκη συµπληρωµατικού ελέγχου περιπτώσεων του λογιστικού ή και του 

ουσιαστικού ελέγχου.  

 Με τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων που περιλαµβάνονται στο 

πρόγραµµα σε συνδυασµό µε την ενηµέρωση του ελεγκτή µε τον τρόπο ελέγχου που 

περιγράφεται στο παρόν για κάθε περίπτωση, ο έλεγχος γίνεται συγκεκριµένος, 

περισσότερο διαφανής και αξιόπιστος. 

 

4.7.   Ενέργειες στην Επιχείρηση 

Γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες: 

• Γνωστοποίηση της ιδιότητας του ελεγκτή 

• Παράδοση αντιγράφου στον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας ενυπόγραφα 

• Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων που χρησιµοποιούνται  

• Έλεγχος για την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων σύµφωνα µε τις διατάξεις 

Κ.Β.Σ. 

• Έλεγχος για την υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων 

• Επιτόπια επίσκεψη και έρευνα στους χώρους λειτουργίας της επιχείρησης 

• Έλεγχος υποβολής των προβλεπόµενων δηλώσεων και στοιχείων (Φ.Π.Α, 

Φ.Μ.Υ )  

• Έλεγχος νοµικής µορφής της επιχείρησης (σύσταση, λύση, συγχώνευση, 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, εκπροσώπηση) 

• Έλεγχος φορολογίας εισοδήµατος 

• Έλεγχος κεφαλαίου, µετοχών, µετόχων 

• Έλεγχος µεταφορικών µέσων 

• Έλεγχος συµµετοχών  

Ειδικά για τις ανώνυµες εταιρίες που τηρούν υποχρεωτικά βιβλία Γ κατηγορίας 

διενεργείται κατά την πρώτη µέρα του ελέγχου στην επιχείρηση έλεγχος ταµείου 

και αξιογράφων, καθώς και έλεγχος υπολοίπων βιβλίου αποθήκης , εφόσον στον 

τόπο τήρησης των βιβλίων υφίσταται αποθηκευτικός χώρος και τηρείται βιβλίο 

αποθήκης. 

 Οι τυχών προκύπτουσες διαφορές από τον έλεγχο ταµείου, εφόσον δεν 

οφείλονται σε λογιστικό λάθος ή σε υπεξαίρεση, µπορεί να οφείλονται σε: 

• Απόκρυψη πωλήσεων (πωλήσεις χωρίς την έκδοση στοιχείων), 
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• ∆οθείσες προκαταβολές πελατών για µελλοντικές πωλήσεις αγαθών, 

χωρίς την έκδοση παραστατικών, 

• Χορήγηση δανείου σε πρόσωπα της επιχείρησης ή τρίτους, 

• Αγορά αγαθών χωρίς τη λήψη στοιχείου µε σκοπό τη µεταγενέστερη 

διάθεση αυτών χωρίς την έκδοση στοιχείων.  

Στις ανώνυµες εταιρείες για να είναι αποτελεσµατικός ο έλεγχος των βιβλίων 

θα πρέπει να κατανοηθεί πλήρως το τηρούµενο λογιστικό σύστηµα 

παρακολούθησης των συναλλαγών. 

 Μετά την πρώτη µέρα του ελέγχου και στην αµέσως επόµενη µέρα 

επίσκεψης του ελεγκτή γίνεται η λογιστική ανάλυση και κατάταξη των 

λογαριασµών που διαµορφώνουν τα αποτελέσµατα χρήσεως. Αυτή η 

απεικόνιση-κατάταξη ονοµάζεται κατάστρωση οικονοµικών δεδοµένων. Με 

την ανάλυση αυτή διενεργείται αυτόµατα ο έλεγχος της σύνθεσης αυτής των 

λογαριασµών µε ταυτόχρονη παρακολούθηση του τρόπου διαµόρφωσης 

αυτών των λογαριασµών.     

 

4.8.  Τυπικός  Φορολογικός  Έλεγχος στα Βιβλία της Α.Ε 

Είναι ο έλεγχος που αποβλέπει στην επαλήθευση της δηλούµενης φορολογητέας ύλης 

της εταιρείας και περιορίζεται στα δεδοµένα των βιβλίων και στοιχείων, χωρίς να 

υπεισέρχεται σε θέµατα που άπτονται του κύρους και αποδεικτικής δύναµης αυτών 

και ασχολείται µε:  

• Τον έλεγχο των λογιστικών εγγραφών 

• Τον έλεγχο των αριθµητικών δεδοµένων  

• Τον έλεγχο αποτίµησης αποθεµάτων  

• Τον έλεγχο των δαπανών  

• Λοιπά θέµατα (έλεγχος πρακτικών ∆.Σ, υπερτιµολογήσεις, διανοµή 

αποθεµατικών, αφορολόγητα αποθεµατικά)  

Ο έλεγχος πρέπει να επικεντρωθεί ιδιαίτερα στο σκέλος των δαπανών µιας ανώνυµης 

εταιρείας όπου και παρατηρούνται πολλές παραβάσεις καταστρατήγησης της 

φορολογικής νοµοθεσίας. 

Ο νόµος κατονοµάζει ρητά τις δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα . οι 

δαπάνες αυτές αναφέρονται στο νόµο περιοριστικά και ως εκ’ τούτου δαπάνες που 

δεν κατονοµάζονται δεν εκπίπτουν 
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Βασικές προϋποθέσεις αναγνώρισης επαγγελµατικής δαπάνης είναι; 

• Η  δαπάνη να είναι πραγµατική  

• Η δαπάνη να είναι παραγωγική 

• Η δαπάνη να έχει σκοπό την απόκτηση εισοδήµατος και όχι την απόκτηση 

κεφαλαίου 

• Η δαπάνη να είναι βέβαιη, δεδουλευµένη και εκκαθαρισµένη, 

• Η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη νόµου, 

• Η δαπάνη να µην αντιβαίνει σε ποινικές ή απαγορευτικές διατάξεις 

• Η δαπάνη να συµβάλει στην απόκτηση φορολογητέου εισοδήµατος, 

• Η δαπάνη να στηρίζεται σε έγγραφα και δικαιολογητικά, 

• Η δαπάνη να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία, 

Με τον έλεγχο αυτό, επιχειρείται η αναµόρφωση των λογιστικών 

αποτελεσµάτων της επιχείρησης (κερδών ή ζηµιών) µε την προσθήκη δαπανών που 

δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ή διάφορων εσόδων που 

δεν έχουν περιληφθεί σε αυτά. 

 Για το λόγο αυτό ο έλεγχος πρέπει να στοχεύει στην ανεύρεση όλων των 

πράξεων και παραλείψεων, οι οποίες χωρίς να επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων και 

στοιχείων, επηρεάζουν την φορολογητέα ύλη.  

 Για την σωστή διενέργεια αυτού του είδους ελέγχου απαιτείται γνώση της 

φορολογικής νοµοθεσίας και της νοµολογίας των διοικητικών δικαστηρίων και του 

ΣτΕ, ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν και 

η στήριξη αυτών, προς αποφυγή ή περιορισµό των αµφισβητήσεων από την πλευρά 

της επιχείρησης. 

 

4.9.  Ουσιαστικός Έλεγχος 

Είναι το σύνολο των ελεγκτικών επαληθεύσεων, που διενεργούνται, προκειµένου να 

γίνει επαλήθευση της ακρίβειας του περιεχοµένου των λογαριασµών, δηλαδή του 

αποτελέσµατος που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία και να διαπιστωθεί αν 

υπάρχουν πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες κλονίζουν το κύρος και την αποδεικτική 

δύναµη των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης. 

 Για να γίνει η διαπίστωση της ακρίβειας των αποτελεσµάτων, πρέπει τα 

βιβλία και τα στοιχεία να είναι επαρκή και να παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. 
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 Άρα σε κάθε περίπτωση η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων για την 

ακρίβεια ή µη των βιβλίων προϋποθέτει τον έλεγχο της επάρκειας αυτών.  

 

 

4.10  Έλεγχος Επάρκειας και Ακρίβειας Βιβλίων και Στοιχείων. 

• Επαρκεί είναι τα βιβλία και στοιχεία, όταν τηρούνται αυτά που προβλέπονται 

και µε τον τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

• Ακριβή είναι τα βιβλία, όταν επαληθεύεται το περιεχόµενο των λογαριασµών 

και δεν προκύπτουν περιπτώσεις µη εµφάνισης άλλων συναλλαγών σ’ αυτά. 

Σε περίπτωση, που τα βιβλία και τα στοιχεία µίας επιχείρησης µετά από τον 

έλεγχο που θα γίνει, κριθούν επαρκή και ακριβή, το αποτέλεσµα προσδιορίζεται 

λογιστικά κατά τα προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις περί φορολογίας 

εισοδήµατος (αρθ.31 Ν. 2238/94) 

Σε περίπτωση που από τον ουσιαστικό έλεγχο προκύψουν παραλείψεις ή 

παρατυπίες, που σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 Π.∆. 186/92 

επηρεάζουν το κύρος και την αποδεικτική δύναµη των βιβλίων και στοιχείων της 

επιχείρησης και καθιστούν αυτά ανεπαρκή ή ανακριβή, τα κέρδη προσδιορίζονται 

εξωλογιστικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 Ν. 2238/94 

      Α. Για την επάρκεια βιβλίων και στοιχείων ο έλεγχος πρέπει να ασχοληθεί και να 

απαντήσει στα εξής θέµατα: 

• Εάν τηρεί τα βιβλία της προσήκουσας κατηγορίας 

• Εάν διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία 

• Εάν τηρεί και διαφυλάσσει: 

- Ισοζύγιο Αναλυτικών Καθολικών 

- Γενικό Καθολικό 

- Το Βιβλίο Απογραφών 

• Εάν είχε υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Αποθήκης, παραγωγής 

κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών και εάν τήρησε και διαφύλαξε 

αυτά. 

• Εάν είχε υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 παρ.1 

Π.∆. 186/92 και αν τήρησε και διαφύλαξε αυτά. 
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• Εάν  τήρησε  τα βιβλία σύµφωνά µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ και γενικά ότι 

δεν υφίσταται οι καθοριζόµενοι από το άρθρο 30 παρ.3 λόγοι ανεπάρκειας 

των βιβλίων και στοιχείων.  

Για να αµφισβητηθεί το κύρος των βιβλίων δεν αρκεί η µη τήρηση αυτών 

κατά τα προβλεπόµενα και µόνο αλλά αυτή να συνιστά αδυναµία για 

περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις. 

Β. Έλεγχος ακρίβειας των βιβλίων-στοιχείων 

Για τη διαπίστωση της ακρίβειας ή µη των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης, ο 

έλεγχος πρέπει να ασχοληθεί και να απαντήσει στα εξής θέµατα: 

• Εάν τα έσοδα κα τα έξοδα της επιχείρησης εµφανίζονται ορθά στα 

τηρούµενα βιβλία 

• Εάν για τις συναλλαγές έχουν εκδοθεί στοιχεία αξίας ή διακίνησης 

• Εάν στοιχεία αξίας ή διακίνησης έχουν εκδοθεί ανακριβώς ως προς την 

ποσότητα, την αξία ή τον αντισυµβαλλόµενο  

• Εάν έχουν εκδοθεί πλαστά ή εικονικά στοιχεία αξίας ή διακίνησης ως προς 

την αξία, την ποσότητα ή τον αντισυµβαλλόµενο  

• Εάν έχουν ληφθεί εικονικά στοιχεία αξίας ή διακίνησης  

• Εάν υπάρχει υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων άρθρο 10 Κ.Β.Σ και 

εάν αυτά τηρήθηκαν 

• Εάν τα ηµερολόγια πρωτογενών εγγραφών διαφυλάσσονται ή εάν η µη 

διαφύλαξη τους οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας 

• Εάν τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 Κ.Β.Σ διαφυλάσσονται 

• Εάν διαφυλάσσονται τα συνοδευτικά στοιχεία και τα παραστατικά, βάσει 

των οποίων έγιναν οι πρωτογενείς εγγραφές. 

• Εάν στα βιβλία εµφανίζεται η πραγµατική κατάσταση της επιχείρησης, 

πιστωτικά υπόλοιπα αποθήκης, ταµείου. 

Για να κριθούν τα βιβλία ως ανακριβή απαιτείται σαν αναγκαία προϋπόθεση, οι 

παραλείψεις να είναι µεγάλης έκτασης σε σχέση µε τα οικονοµικά µεγέθη των 

βιβλίων. 

Σε κάθε περίπτωση ο ελεγκτής έχει υποχρέωση κάθε φόρα να αξιολογεί τα 

δεδοµένα, σύµφωνα µε το πνεύµα του νόµου και η κρίση που θα εκφέρει να είναι 

πλήρως αιτιολογηµένη, να στηρίζεται σε επαρκεί στοιχεία και να είναι όσο το 

δυνατόν αντικειµενική.    
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4.11   Παρατηρήσεις Ελέγχου 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί και είναι το σπουδαιότερο τµήµα της έκθεσης ελέγχου 

διότι σε αυτό στηρίζεται το πόρισµα ελέγχου. Από τον τρόπο της διατύπωσης του και 

τα παρατιθέµενα σε αυτό στοιχεία φαίνεται φαίνεται η ποιότητα της ελεγκτικής 

διαδικασίας που έγινε. Οι παρατηρήσεις ελέγχου επιβάλλεται να είναι διατυπωµένες 

µε τρόπο σαφή, αντικειµενικό και περιληπτικό αφού η αναζήτηση ευθυνών από τη 

διοίκηση του Υπουργείου Οικονοµικών όταν οι φορολογικές εγγραφές ακυρώνονται 

από τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια οφείλεται σε τυχόν παραλείψεις και ελλείψεις 

πειστικών και αποδεικτικών στοιχείων. 

 

4.12  Πόρισµα Ελέγχου 

Στο κοµµάτι αυτό αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο έλεγχος κατέληξε στο 

συµπέρασµα είτε της αποδοχής των βιβλίων είτε της απόρριψης των. 

 Α) Ειλικρινή βιβλία  

Στη περίπτωση που δεν έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις ή παραβάσεις του ΚΒΣ ή σε 

περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί αλλά δεν επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων, 

επειδή δεν εµποδίζουν τις ελεγκτικές επαληθεύσεις και δεν αλλοιώνουν τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα, τα βιβλία κρίνονται επαρκή και ακριβή και τα 

αποτελέσµατα προσδιορίζονται λογιστικά, δηλαδή αυτά που προκύπτουν από τα 

βιβλία προσθέτονται και οι λογιστικές διαφορές που έχουν διαπιστωθεί.  

 Β)  Ανειλικρινή βιβλία 

Η απόρριψη (ανεπάρκεια-ανακρίβεια) των βιβλίων και στοιχείων Γ’ κατηγορίας ΚΒΣ 

κρίνεται από τη προβλεπόµενη παράγραφο 5 του άρθρου 30 ΚΒΣ τριµελή επιτροπή, 

εφόσον ζητηθεί η παραποµπή της υπόθεσης του, ο επιτηδευµατίας σύµφωνα µε την 

κατωτέρω διαδικασία. Ο προϊστάµενος της ∆ΟΥ, όταν από τον τακτικό έλεγχο 

διαπιστώσει ότι στα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευµατία υπάρχουν πράξεις ή 

παραλείψεις, οι οποίες κατά τη γνώµη του συνιστούν ανεπάρκειες ή ανακρίβειες, 

υποχρεούται να κοινοποιήσει στον επιτηδευµατία σηµείωµα για τις διαπιστώσεις 

αυτές. Κάθε πράξη, παράλειψη ή παράβαση είναι σηµαντικό να δικαιολογείται 

πλήρως και να αναγράφεται πόσο επηρεάζει το κύρος των βιβλίων. Σε περίπτωση που 

δεν κοινοποιηθεί το σηµείωµα αυτό, και το εισόδηµα προσδιορίζεται εξωλογιστικά, 

τα εκδοθέντα φύλλα ελέγχου γίνεται συνοπτική διατύπωση κάθε λόγου ανεπάρκειας 



 42 

και ανακρίβειας των βιβλίων και στοιχείων, µε ταυτόχρονη παραποµπή στα 

αντίστοιχα κεφάλαια των παρατηρήσεων ελέγχου. Τελικά στο πόρισµα ελέγχου, 

πρέπει να δικαιολογούνται πλήρως οι λόγοι απορρίψεως των βιβλίων και στοιχείων 

ακόµη και σε περιπτώσεις όπου γίνονται αποδεκτά τα ακαθάριστα έσοδα και όχι τα 

αποτελέσµατα.  

 

4.13  Προσδιορισµός Αποτελεσµάτων 

Σε περίπτωση όπου η φορολογική αρχή αποδείξει, ότι τα τηρούµενα βιβλία είναι 

ανεπαρκή ή ανειλικρινή, χωρίς να απεικονίζουν την πραγµατική οικονοµική 

κατάσταση της επιχείρησης, και δεν προσφέρονται για ελεγκτικές επαληθεύσεις, 

προβαίνει στην απόρριψη τους, µε αιτιολογούµενη κρίση και καθορίζει τα 

αποτελέσµατα εξωλογιστικά. Ως εξωλογιστικό προσδιορισµό των καθαρών κερδών 

των εµπορικών επιχειρήσεων χαρακτηρίζουµε το αποτέλεσµα, του πολλαπλασιασµού 

των ακαθάριστών εσόδων της επιχείρησης µε ειδικούς κατά γενικές κατηγορίες 

επιχειρήσεων, συντελεστές καθαρού κέρδους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

30 κώδικα φορολογίας εισοδήµατος (ΚΦΕ) για τον προσδιορισµό των ακαθάριστών 

εσόδων και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του ΚΦΕ για τον εξωλογιστικό 

προσδιορισµό. Αν έχουν βρεθεί ανεπίσηµα βιβλία στα οποία έχουν καταχωρηθεί όλα 

τα ακαθάριστα έσοδα που δεν έχουν αποκαλυφθεί είναι ευχερής ο ακριβής 

προσδιορισµός της απόκρυψης που έχει γίνει. 

 Όταν όµως έχουµε µη έκδοση φορολογικού στοιχείου ή έκδοση πλαστού ή 

εικονικού στοιχείου, τότε η αποκρυβείσα αξία προστίθεται στα ακαθάριστα που 

προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση που έχουµε 

επανάληψη παραβάσεων, στην ίδια διαχειριστική περίοδο, τα σχετικά αποκρυβέντα 

ποσά διπλασιάζονται και στη συνέχεια προστίθενται σε αυτά των βιβλίων. Τα 

ακαθάριστα έσοδα των βιβλίων συν η αποκρυβείσα αξία, προσαυξάνονται όπως 

παρακάτω και µε την προσθήκη της προς αύξησης σε αυτά προσδιορίζονται τα τελικά 

ακαθάριστα έσοδα: 

• Κατά 4% εάν το ποσό της απόκρυψης της φορολογητέας ύλης που προκύπτει 

από τους λόγους της ανακρίβειας δεν υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας 

φορολογητέας ύλης και σε ποσό τα 5000€ 

• Όταν υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσης όχι όµως και τα 5000€ ή αντίστροφα 

τότε προσαύξηση 4% (ΠΟΛ. 1087/2005). 
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• Κατά 8% εάν το ποσό υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας και σε ποσό τα 

5000€.                            

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΟΛ. 1172/2011) 

 
5.1 ∆ιαδικασία Ελέγχου  

Το Υ.Ο.  εξέδωσε την πολ 1172/11 µε τη οποία παρέχει οδηγίες για τις ελάχιστες 

ελεγκτικές επαληθεύσεις που πρέπει να εφαρµόζονται κατά την διαδικασία του 

τακτικού ελέγχου. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο καθορίζονται τα κριτήρια για την  κατά 

προτεραιότητα επιλογή των επιχειρήσεων για έλεγχο.  

Ο έλεγχος διενεργείται ύστερα από έγγραφη εντολή του προϊσταµένου της 

αρµόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας. Οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

φορολογίας εισοδήµατος µε βάση τις επαληθεύσεις περιλαµβάνονται για όλες τις 

ελεγχόµενες χρήσεις σε ειδικό σηµείωµα ελέγχου. Στο σηµείωµα αυτό, το οποίο 

επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση για τον φορολογούµενο, αναγράφεται και η 

κρίση επί του κύρους των βιβλίων καθώς και το πόρισµα του ελέγχου περί του ύψους 

των αγορών ή των ακαθάριστων εσόδων, κατά περίπτωση, καθώς και των καθαρών 

κερδών, για κάθε ελεγχόµενη χρήση. Ανάλογα ειδικά σηµειώµατα συντάσσονται και 

για κάθε µια χωριστά από τις λοιπές φορολογίες, γενοµένης προς τούτο σχετικής 

µνείας στο ειδικό σηµείωµα ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος. Τα ειδικά σηµειώµατα 

ελέγχου υπογράφονται, ελέγχονται και θεωρούνται αρµοδίως και στη συνέχεια, 

εφόσον περιέχουν διαπιστώσεις φορολογικών διαφορών, επιδίδονται µε ευθύνη των 

ελεγκτών στον υπόχρεο, συντασσόµενης σχετικής πράξης επίδοσης επί του σώµατος 

αυτών. Σε περίπτωση που από τον διενεργηθέντα έλεγχο δεν προκύψουν διαφορές για 

κανένα φορολογικό αντικείµενο, αυτό γνωστοποιείται στην επιχείρηση  µε απλή 

ταχυδροµική επιστολή.. 

 

5.2 Γενικές Ελεγκτικές Επαληθεύσεις 
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Κατά τον έλεγχο των υποθέσεων, ανεξάρτητα από το είδος της ασκούµενης 

δραστηριότητας  της ανώνυµης εταιρείας ελέγχονται και διαπιστώνονται τα εξής : 

Α. Επαληθεύσεις βάσει στοιχείων του επιτηδευµατία 

• Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον ΚΒΣ, κατά 

περίπτωση, για το κεντρικό και τα υποκαταστήµατα.  

•  Αν τα τηρηθέντα βιβλία του κεντρικού και των υποκαταστηµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένων και των πρόσθετων, τηρήθηκαν σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ΚΒΣ, κατά περίπτωση.  

• Αν για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών εφαρµόστηκαν οι κείµενες 

κατά περίπτωση διατάξεις.  

• Έλεγχος αν για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών των τεχνικών 

επιχειρήσεων εφαρµόστηκαν οι κείµενες κατά περίπτωση διατάξεις.  

• Αν σε ετήσια βάση και σε επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως 

1.500.000 ευρώ, τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τις φορολογικές 

ταµειακές µηχανές συµφωνούν µε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις στα 

τηρούµενα βιβλία και πέραν του ανωτέρω ορίου δειγµατοληπτικά, κατά την 

κρίση του ελέγχου 

• Αν για τις επιστροφές και εκπτώσεις πωλήσεων υπάρχουν νόµιµα 

δικαιολογητικά 

•  Αν για τις παραγωγικές επενδύσεις και αφορολόγητες κρατήσεις των 

αναπτυξιακών νόµων έχουν εφαρµοσθεί οι κείµενες διατάξεις.  

• Έλεγχος βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών.  

• Έλεγχος κάθε δαπάνης που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από 

εξωχώρια εταιρεία, καθώς και των ποσών που καταβάλλονται σε εξωχώρια 

εταιρεία για κάθε είδους δικαιώµατα και αποζηµιώσεις ανεξαρτήτως του 

ύψους αυτών. 

Β. Επαληθεύσεις βάσει υπηρεσιακών στοιχείων 

• Αν υπάρχουν παραβάσεις Κ.Β.Σ, ή άλλα έγγραφα από τα οποία προκύπτει 

φοροδιαφυγή ή επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.  

• Αξιοποίηση τυχόν στοιχείων ελεγκτικών επαληθεύσεων ή διασταυρώσεων 

που αποστέλλονται στις ∆ΟΥ, δελτίων πληροφοριών, καταστάσεων Γ.Γ.Π.Σ. 

και λοιπών στοιχείων από Οργανισµούς, Τράπεζες, Συνεταιριστικές 

Οργανώσεις και λοιπές υπηρεσίες ή αρχές. 
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Γ. Έλεγχος έκδοσης πλαστών ή εικονικών και λήψης εικονικών φορολογικών 

στοιχείων 

Για τον έλεγχο έκδοσης πλαστών ή εικονικών καθώς και λήψης εικονικών 

φορολογικών στοιχείων: 

• Αξιοποιούνται στοιχεία, καταστάσεις και πληροφορίες,  

• Ελέγχονται µέσω των συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 του ΚΒΣ 

µεµονωµένες αγορές ή δαπάνες ιδιαίτερα µεγάλης αξίας και ειδικότερα σε 

κάθε περίπτωση από τις προαναφερόµενες αγορές ή δαπάνες αυτές που 

υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ, από προµηθευτές µε τους οποίους δεν υπάρχουν 

συστηµατικές συναλλαγές,  

•  Ελέγχονται φορολογικά στοιχεία, ιδιαίτερα αυτά 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 ΚΒΣ 

 

5.3 Ειδικές Ελεγκτικές Επαλήθευσης 

Εκτός από τις γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις , στις ανώνυµες εταιρείες που τηρούν 

Γ κατηγορίας βιβλία  γίνονται και οι πιο κάτω ειδικότερες επαληθεύσεις  

• Έλεγχος αν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ΚΒΣ, κατά περίπτωση, κατά τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες του 

µήνα µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο 

εργασιών έως 1.500.000 ευρώ, κατά τις τελευταίες δύο (2) εργάσιµες ηµέρες 

του µήνα µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε επιχειρήσεις µε ετήσιο 

κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000 και έως 9.000.000 ευρώ και κατά την 

τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε 

επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 ευρώ.  

• Έλεγχος αν για τις καταχωρήσεις που έγιναν στα τυχόν τηρούµενα πρόσθετα 

βιβλία, εκδόθηκαν αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του ΚΒΣ, κατά περίπτωση, όπου υφίσταται τέτοια υποχρέωση, κατά τις 

τελευταίες πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες του µήνα µε τα µεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα.  

• Έλεγχος για τη διαπίστωση της ορθής καταχώρησης στα τηρούµενα βιβλία, 

της αξίας, κατά περίπτωση, των δικαιολογητικών εσόδων, αγορών για τις 
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τρεις (3) πρώτες εργάσιµες ηµέρες του δεύτερου δεκαπενθήµερου του µήνα µε 

τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, για τις οποίες εκδόθηκαν ή λήφθηκαν 

φορολογικά στοιχεία, σε επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως 

1.500.000 ευρώ, κατά τις δύο (2) πρώτες εργάσιµες ηµέρες του δεύτερου 

δεκαπενθήµερου του µήνα µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε 

επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000 και έως 

9.000.000 ευρώ και κατά την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του δεύτερου 

δεκαπενθήµερου του µήνα µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε 

επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 ευρώ.  

• Έλεγχος σε επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1.500.000 ευρώ, αν 

για τα δελτία αποστολής που έχουν εκδοθεί κατά τις τελευταίες τρεις (3) 

εργάσιµες ηµέρες του µηνός ∆εκεµβρίου για τις επιχειρήσεις που κλείνουν 

διαχείριση στις 31 ∆εκεµβρίου και για το ίδιο διάστηµα του µηνός Ιουνίου για 

τις επιχειρήσεις που κλείνουν διαχείριση στις 30 Ιουνίου, για κάθε έτος, έχουν 

εκδοθεί αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ΚΒΣ, κατά περίπτωση.   

• Σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλίο αποθήκης θα πραγµατοποιείται 

κλειστή αποθήκη σε ένα τουλάχιστον είδος, 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.  

• Έλεγχος ορθής αποτίµησης των απογραφέντων αποθεµάτων τέλους χρήσης, 

επιλεκτικά σε δύο είδη, µε βάση την τιµή µονάδας ή την ποσότητα ή τη 

συνολική αξία, ίδια για κάθε αποθηκευτικό χώρο, εφόσον τηρείται βιβλίο 

αποθήκης και σε ένα είδος στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περίπτωση 

διαπίστωσης διαφορών, ο Έλεγχος επεκτείνεται και σε περισσότερα είδη.  

• Έλεγχος κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ σε επιχειρήσεις µε 

ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1.500.000 ευρώ, τα 2.000 ευρώ σε επιχειρήσεις 

µε ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000 και έως 9.000.000 ευρώ και 

τα 5.000 ευρώ σε επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 

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 
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ταξιδιών, υποδοχής και φιλοξενίας, οι δαπάνες κινητής τηλεφωνίας καθώς και 

οι δαπάνες που αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα  Επίσης ελέγχονται 

ανεξαρτήτως ποσού έξοδα και δαπάνες των λογαριασµών 60, 66, 68, 83.11 

του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και οι φόροι, τέλη, εισφορές, 

φορολογικά και λοιπά πρόστιµα, πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις που δεν 

εκπίπτουν φορολογικά.  

• 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.  

• Επί επιχειρήσεων που τηρούν βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου ελέγχεται αν 

για τουλάχιστον ένα από τα παραγόµενα είδη, επιλεκτικά µε βάση τη 

συνολική ποσότητα ή αξία, υφίστανται αδικαιολόγητες αποκλίσεις µεταξύ 

τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής.  

• Αν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 39 ΚΦΕ περί 

υπερτιµολογήσεων-υποτιµολογήσεων.  

• Έλεγχος της ορθής φορολογικής αναµόρφωσης του λογαριασµού 

«Αποτελεσµάτων Χρήσεως» ή ορθού προσδιορισµού των φορολογητέων 

κερδών.  

• Έλεγχος ορθής εφαρµογής των διατάξεων για την αναπροσαρµογή της αξίας 

των ακινήτων, όπου αυτό προβλέπεται. 

 
5.4.  Προσθετές Ελεγκτικές Επαληθεύσεις  

Πέραν των υποχρεωτικών ελεγκτικών επαληθεύσεων, και σε κάθε περίπτωση µε τη 

σύµφωνη γνώµη του προϊσταµένου της ελεγκτικής υπηρεσίας, 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. 

 
5.5  Έλεγχος Κατασχεθέντων Βιβλίων και Στοιχείων 

 Οι ελεγκτές επεξεργάζονται τα δεδοµένα από τα κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία 

και καταχωρούν τις διαπιστώσεις τους, στο ειδικό σηµείωµα ελέγχου που 

συντάσσεται για τη φορολογία εισοδήµατος, οι οποίες λαµβάνονται υπόψη µαζί µε τα 

αποτελέσµατα των λοιπών ελεγκτικών επαληθεύσεων  καθώς και όλα τα λοιπά 
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υφιστάµενα στοιχεία, για τη συνολική κρίση επί του κύρους των βιβλίων και τον 

προσδιορισµό των τελικών αποτελεσµάτων. 

 

5.6  Προσδιορισµός Ακαθ.  Εσόδων & Καθ.  Κερδών 

Α. Προσδιορισµός Ακαθάριστων Εσόδων 

1. Επί επαρκών και ακριβών βιβλίων και στοιχείων. 

Αν δεν διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο ή δεν υφίστανται στο αρχείο της 

υπηρεσίας παραβάσεις του ΚΒΣ, ή διαπιστώθηκαν ή υφίστανται παραβάσεις 

που όµως δεν θίγουν το κύρος και την αποδεικτική δύναµη των βιβλίων και 

των στοιχείων τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται όπως αυτά προκύπτουν 

από τα τηρηθέντα  βιβλία και στοιχεία µε την επιφύλαξη των οριζόµενων 

στην πιο κάτω περίπτωση 4.  

2. Επί ανεπαρκών βιβλίων και στοιχείων  

Για τον προσδιορισµό των ακαθάριστων εσόδων επί ανεπαρκών βιβλίων και 

στοιχείων έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση.  

3. Επί ανακριβών βιβλίων και στοιχείων.  

Αν διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο ή υφίστανται στο αρχείο της υπηρεσίας 

παραβάσεις του ΚΒΣ, οι οποίες κρίνεται ότι καθιστούν τα βιβλία και στοιχεία 

ανακριβή, τα ακαθάριστα έσοδα για τη διαχειριστική ή τις διαχειριστικές 

περιόδους όπου τα βιβλία και τα στοιχεία κρίνονται ανακριβή, 

προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Φορολογία 

Εισοδήµατος. 

Σε περίπτωση που για µία ή περισσότερες από τις ελεγχόµενες χρήσεις 

υφίσταται ανακρίβεια και συγχρόνως εφαρµόζονται και οι διατάξεις της πιο 

κάτω περίπτωσης 4, τότε τα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται από τον 

έλεγχο υπό το βάρος της ανακρίβειας, δε µπορεί να είναι λιγότερα από αυτά 

που προκύπτουν από την εφαρµογή των οριζόµενων στην επόµενη περίπτωση 

4.  

4. Επί έλλειψης συµφωνίας των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων µε τα 

λοιπά οικονοµικά µεγέθη.  

Αν κατά την διενέργεια των ειδικών ελεγκτικών επαληθεύσεων, προκύπτει ότι 

τα κατά διαχειριστική περίοδο δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, υπολείπονται 

των ποσών που προσδιορίζονται κατά την οριζόµενη από τις πιο πάνω 
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διατάξεις διαδικασία, τότε η προκύπτουσα διαφορά προσαυξάνει τα 

δηλωθέντα αντίστοιχα ακαθάριστα έσοδα. 

 

Β. Προσδιορισµός καθαρών κερδών 

• Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται µε βάση τις κατά περίπτωση οικείες 

διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, λαµβανοµένων υπόψη των ακαθάριστων 

εσόδων που προσδιορίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη 

παράγραφο Α.  

•  Ειδικότερα, επί επαρκών και ακριβών βιβλίων και στοιχείων σε περίπτωση 

που τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα δεν συµφωνούν µε τα λοιπά 

οικονοµικά µεγέθη κατά τα διαπιστωµένα των ειδικών ελεγκτικών 

επαληθεύσεων, κατ' αρχήν προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη που αναλογούν 

επί της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων λόγω της έλλειψης της 

προαναφερόµενης συµφωνίας µε τη χρήση του ΜΣΚΚ όπως αυτός ορίζεται 

από τις διατάξεις των  παραγράφων του άρθρου 4 της πολ 1172/11 και 

περαιτέρω, το προκύπτον ποσό προστίθεται στα προσδιοριζόµενα από τον 

έλεγχο καθαρά κέρδη βάσει των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων και το 

άθροισµα που προκύπτει αποτελεί το σύνολο των καθαρών κερδών. 

 
 

5.7    Έλεγχος Λοιπόν Φορολογικών Αντικειµενικών 

1. Οι λοιπές φορολογίες ελέγχονται συγχρόνως µε τη φορολογία εισοδήµατος.  

2. Για τον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης στις φορολογίες αυτές 

εφαρµόζονται οι κατά περίπτωση οικείες διατάξεις. Τα ακαθάριστα έσοδα που 

δηλώθηκαν ή αυτά που προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία ή 

αυτά που προσδιορίζονται από τον έλεγχο για τη φορολογία εισοδήµατος, 

λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισµό των φόρων, τελών 

και εισφορών στις λοιπές φορολογίες.  

3. Ειδικά στο ΦΠΑ, γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος: 

α. Αν τα δεδοµένα των βιβλίων συµφωνούν µε τα αντίστοιχα ποσά της 

εκκαθαριστικής δήλωσης της οικείας διαχειριστικής περιόδου. 

Ελέγχονται επίσης και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών 

αποκτήσεων και παραδόσεων όπου συντρέχει περίπτωση.  
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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 Κώδικα ΦΠΑ 

εκπέσθηκε ο αναλογών ΦΠΑ, χωρίς να υπάρχει τέτοιο δικαίωµα.  

δ. Αν για δαπάνες αξίας µεγαλύτερης, των 1000 ευρώ προκειµένου για 

βιβλία Γ'Α κατηγορίας και ακαθάριστα έσοδα έως 1.500.000 ευρώ, 

των 2000 ευρώ προκειµένου για βιβλία Γ'Α κατηγορίας και 

ακαθάριστα έσοδα πάνω από 1.500.000 και έως 9.000.000 ευρώ και 

των 5.000 ευρώ για βιβλία Γ'Α κατηγορίας και ακαθάριστα έσοδα άνω 

των 9.000.000 ευρώ για τις οποίες έχει εκπεσθεί ΦΠΑ υπάρχουν τα 

νόµιµα δικαιολογητικά και παρέχεται για αυτές δικαίωµα έκπτωσης 

του αναλογούντος ΦΠΑ.  

ε. Αν τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ µεταφέρθηκε για συµψηφισµό 

χωρίς να υπάρχει δικαίωµα, λόγω παραγραφής του κατά τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

στ. Αν διενεργήθηκε διακανονισµός παγίων στοιχείων εφόσον υπάρχει 

υποχρέωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα 

ΦΠΑ.  

ζ. Αν διενεργήθηκε επιµερισµός του φόρου των κοινών εισροών (Pro-

rata) εφόσον υπάρχει υποχρέωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 31 του Κώδικα ΦΠΑ.  

η. Προκειµένου για απαλλασσόµενες πωλήσεις αν έχουν τηρηθεί οι 

προβλεπόµενες διαδικασίες και υπάρχουν τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά.  

θ. 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 αξίας άνω των 

3.000 ευρώ. 

α. Επί βιβλίων Γ΄ κατηγορίας ή κίνηση των δοσοληπτικών λογαριασµών 33.07, 

33.08, 33.09 και 33.10, καθώς και του λογαριασµού 53.14 του Ελληνικού Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου. 

β. Η ορθή παρακράτηση και απόδοση των κατά περίπτωση παρακρατούµενων και 

επιρριπτόµενων φόρων τελών και εισφορών. 

γ. Χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ επί της αξίας των εργολαβικών αντιπαροχή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Ν.2190/20 

6.1 Υποχρεωτικότητα  Τακτικού Ελέγχου Ανώνυµης Εταιρείας19 

 Ο Τακτικός έλεγχος αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση. Είναι. το τρίτο όργανο της 

εταιρείας και ιεραρχικά  είναι ανώτερο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Οι 

ελεγκτές  εκλέγονται από την τακτική γενική συνέλευση Μετόχων.  

Η νοµοθετική ρύθµιση για τον τακτικό έλεγχο και του ελεγκτές αποτελεί 

ρύθµιση αναγκαστικού δικαίου, γι’ αυτό το λόγο, το καταστατικό δεν µπορεί να 

αποκλείσει την ύπαρξη ελεγκτών ή να αναθέσει το έργο τους σε άλλο όργανο, ούτε 

καν στη γενική συνέλευση. 

 Ως ελεγκτές µίας ανώνυµης εταιρίας δεν µπορούν να οριστούν πρόσωπα, που 

είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου της ανώνυµης εταιρίας ή στενοί συγγενείς 

τους, καθώς και υπάλληλοι της εταιρίας και υπάλληλοι ΝΠ∆∆, τραπεζών και 

επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. 

 Για τους ορκωτούς ελεγκτές ειδικότερα προβλέπεται στο νόµο ότι πρέπει να 

έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι υπήκοοι ενός των κρατών-µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µε µόνιµη κατοικία στην Ελλάδα, να είναι ανεπίληπτου ήθους 

κ.λπ. και να µην εµπίπτουν στα προβλεπόµενα από το νόµο ασυµβίβαστα, όπως είναι 

το επάγγελµα του εµπόρου, του δικηγόρου κ.λπ.  

 Οι ελεγκτές διορίζονται βάσει ορισµένων προσόντων και υπόκεινται σε 

αυστηρή εποπτεία και πειθαρχεία. Έτσι, οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πλέον 

ενδεδειγµένα πρόσωπα για την διεξαγωγή ενός αποτελεσµατικού ελέγχου προς το 

συµφέρον της εταιρίας, αλλά και προς το συµφέρον των µετόχων και τρίτων.      

 

                                                 
19 Αλεξανδρίδου 2009. σελ.164 
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6.2 ∆ιακρίσεις των Ανώνυµων Εταιριών µε Κριτήριο την 

Υποχρεωτικότητα του Τακτικού Ελέγχου 

Μία ανώνυµη εταιρία υπόκειται υποχρεωτικά σε τακτικό έλεγχο αν υπερβαίνει τα δύο 

από τα τρία αριθµητικά όρια των κριτηρίων που αναφέρονται παρακάτω: 

• Σύνολο ισολογισµού 2.500.000 € 

• Καθαρό κύκλο εργασιών 5.000.000 € 

• 50 εργαζόµενοι 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις στην παραπάνω περίπτωση ελέγχονται 

τουλάχιστον από έναν ορκωτό ελεγκτή. 

 Οι ανώνυµες εταιρίες που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.000.000€ 

και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθµητικά όρια των παραπάνω κριτηρίων 

ελέγχονται υποχρεωτικά είτε από έναν ορκωτό ελεγκτή είτε από δύο ελεγκτές 

πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που είναι µέλη Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος 

και κάτοχοι άδειας επαγγέλµατος λογιστή-φοροτεχνικού Α’ τάξεως.      

 

6.3 ∆ιορισµός-Εκλογή των Ελεγκτών20 

Οι ελεγκτές της ανώνυµης εταιρίας µαζί µε τους αναπληρωτές τους εκλέγονται µε 

απόφαση της γενικής συνέλευσης, που είναι η µόνη αρµόδια προς τούτο (άρθρο 34 

παρ. 1 περ. β), πράγµα που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόµενης χρήσης. 

Το ίδιο ισχύει και όταν ο έλεγχος ασκείται από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Ο 

διορισµός των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την 

εταιρία και εφόσον δεν τον αποποιηθούν µέσα σε πέντε εργάσιµες µέρες, θεωρούνται 

ότι τον αποδέχθηκαν. Ο διορισµός και η παύση των ελεγκτών υποβάλλονται στη 

δηµοσιότητα του άρθρου 7β.  

  Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ευθύνονται αν δεν συγκαλέσουν 

εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή αντίστοιχα την έκτακτη γενική συνέλευση, 

µε θέµα ηµερησίας διάταξης το διορισµό ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. Για την εν 

λόγω παράλειψη, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου υπέχουν και ποινική ευθύνη 

κατά τη διάταξη του άρθρου 57 στοιχ. δ. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισµός ορκωτών 

ελεγκτών-λογιστών από µεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος 

του διορισµού τους 

 Για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή  
                                                 
20 Αλεξανδρίδου 2009, σελ.167 
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• ο τακτικός ελεγκτής µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του µε την ιδιότητά 

του αυτή για χρονική περίοδο που δεν µπορεί να υπερβεί τα πέντε συνεχή 

χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντά του µετά παρέλευση δύο συνεχών 

χρόνων 

• Ο τακτικός ελεγκτής ή ο κύριος ελεγκτής του ελεγκτικού γραφείου δεν 

µπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε θέση στη διοίκηση της ελεγχόµενης 

οντότητας, πριν από την παρέλευση δύο χρόνων από την ηµεροµηνία που 

έπαυσε να ενεργεί µε αυτή του την ιδιότητα. 

Οι ελεγκτές-λογιστές µπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όµως για περισσότερες από 

πέντε συνεχόµενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισµός επιτρέπεται, 

εφόσον έχουν παρέλθει δύο πλήρες χρήσεις (άρθρο 36α παρ. 3 εδ. 4) 

 Στο πλαίσιο των προσπαθειών εξασφάλισης αποτελεσµατικότερου ελέγχου, ο 

πρόσφατος Ν 3693/2008 για τη εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 

2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων 

λογαριασµών, για την τροποποίηση της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ και για την κατάργηση 

της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ και άλλες διατάξεις, εισήγαγε νέες ρυθµίσεις όσον αφορά 

στο νοµικό καθεστώς των ελεγκτών. Σηµαντικότερη είναι η ρύθµιση σύµφωνα µε την 

οποία όταν για συγκεκριµένη εταιρία ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός, οι ορκωτοί 

ελεγκτές-λογιστές κατά τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρία αυτής, 

υποχρεούνται να εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι νόµιµη ελεγκτές και 

τα ελεγκτικά γραφεία οφείλουν να τηρούνε τον κώδικα δεοντολογίας της ∆ιεθνούς 

Οµοσπονδίας Λογιστών, να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους έναντι των 

ελεγχόµενων εταιριών και να τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο. Ακόµη, 

υποχρεούνται σε εχεµύθεια για κάθε θέµα που περιήλθε σε γνώση του κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους ακόµη, πρέπει να υποβάλουν κάθε χρόνο στη 

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) ετήσια έκθεση διαφάνειας. 

 Οι νόµιµοι ελεγκτές, όπως και τα ελεγκτικά γραφεία είναι δυνατόν να 

ανακληθούν από την γενική συνέλευση, µόνον αν υπάρχει σπουδαίος λόγος (άρθρο 

35 Ν. 3693/2008).   Η διάσταση απόψεων σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση 

θεµάτων ή την εφαρµογή ελεγκτικών διαδικασιών δεν συνιστούν βάσιµους λόγους 

παύσης. 

Η διοίκηση της ελεγχόµενης επιχείρησης οφείλει να ενηµερώνει γραπτώς την 

ΕΛΤΕ σε περίπτωση παύσης του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, 
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παρέχοντας συγχρόνως επαρκή αιτιολόγηση για τους λόγους της παύσης. Την ίδια 

υποχρέωση έχει και ο  ελεγκτής  σε περίπτωση παραίτησης. Η παύση ή η παραίτηση  

ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου ισχύει από την έγκρισή της από το ∆.Σ. της ΕΛΤΕ 

    

6.4 Καθήκοντα Ελεγκτών 

Όταν υπάρχουν περισσότεροι ελεγκτές, καθένας µπορεί να ενεργεί και µόνος, εκτός 

αν το καταστατικό περιλαµβάνει διαφορετική πρόβλεψη. 

 Τα έργα των ελεγκτών είναι συµφωνά µε το άρθρο 37 Ν .2190/20 τα εξής: 

• Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης οι ελεγκτές πρέπει να 

παρακολουθούν τη διαχειριστική και τη λογιστική κατάσταση της 

εταιρείας, δικαιούνται να λαµβάνουν γνώση των βιβλίων της 

εταιρίας, οποιουδήποτε εταιρικού εγγράφου και των πρακτικών των 

συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης των µετόχων και του 

διοικητικού συµβουλίου (άρθρο 37 παρ. 1) 

•  Όταν διαπιστώσουν παράβαση του νόµου ή του καταστατικού, οι 

ελεγκτές οφείλουν να κάνουν υποδείξεις στο διοικητικό συµβούλιο 

και να αναφέρονται στον Υπουργό Ανάπτυξης. Επίσης οφείλουν να 

αναφέρονται στην εισαγγελική αρχή, όταν διαπιστώσουν 

παραβάσεις ποινικά κολάσιµες. 

• Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης οι ελεγκτές οφείλουν να 

ελέγχουν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, που 

συνέταξαν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου για να 

διαπιστώσουν αν ο ισολογισµός απεικονίζει την πραγµατική 

κατάσταση της εταιρίας. Έκθεση για το πόρισµα του ελέγχου, που 

πραγµατοποίησαν (ή πιστοποιητικό ελέγχου κατ’ άρθρο 26 

Ν.3693/2008, αν πρόκειται για ορκωτό ελεγκτή-λογιστή), οφείλουν 

να υποβάλουν στην τακτική γενική συνέλευση (άρθρο 37 παρ. 1 

εδ.2). Προκειµένου η γενική συνέλευση να λάβει απόφαση για την 

έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, ή εν λόγω έκθεση 

πρέπει περιλαµβάνει τα στοιχεία που ορίζει τα άρθρο 37 παρ.5. η εν 

λόγω έκθεση πρέπει να τύχει της δηµοσιότητας του άρθρου 7β. 
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• Οι ελεγκτές πρέπει να είναι παρόντες στην τακτική γενική 

συνέλευση και να παρέχουν τις πληροφορίες, που θα τους ζητηθούν 

σχετικά µε τον έλεγχο που πραγµατοποίησαν (άρθρο 37 παρ. 2) 

• Οι ελεγκτές δικαιούνται, ο καθένας µόνος ή από κοινού, να 

ζητήσουν από τον Πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου τη 

σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, όταν κρίνουν ότι οι 

µέτοχοι πρέπει να πληροφορηθούν ή να λάβουν απόφαση για 

ορισµένα θέµατα. Το διοικητικό συµβούλιο έχει υποχρέωση µέσα σε 

δέκα µέρες από την επίδοση της αίτησης να συγκαλέσει έκτακτη 

γενική συνέλευση µε θέµατα ηµερησίας διάταξης, τα αναφερόµενα 

στην αίτηση των ελεγκτών (άρθρο 38). 

 Ο παραπάνω έλεγχος είναι απαραίτητος για να µπορέσει η γενική 

συνέλευση στη συνέχεια να λάβει απόφαση για την έγκριση των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων (άρθρα 36 παρ. 2 και 36α παρ.4). 

 

6.5 Ευθύνη Ελεγκτών  

Οι ελεγκτές υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να καταβάλουν 

την απαιτούµενη στις συναλλαγές επιµέλεια και ευθύνονται για κάθε πταίσµα, 

υποχρεούµενοι σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας, που προκλήθηκε στην εταιρία από 

υπαιτιότητα τους. Η διάταξη είναι αναγκαστικού δικαίου και συνεπώς η εν λόγω 

ευθύνη δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί ( άρθρο 37 παρ.3 ΚΝ 

2190/1920, άρθρο 19 Π∆ 226/1992). Η αξίωση της εταιρίας εναντίον τους 

παραγράφεται µετά διετία (άρθρο 37 παρ. 3). Μετά την ψήφιση του ισολογισµού 

ηηπάντως, η γενική συνέλευση µπορεί µε ειδική ονοµαστική ψηφοφορία να 

αποφανθεί για την απαλλαγή τω ελεγκτών από κάθε ευθύνη  για αποζηµίωση (άρθρο 

35 παρ.1) 

 Τα παραπάνω πρόσωπα υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη (άρθρο 37 

παρ. 2 ΚΝ 2190/1920, άρθρο 35 Ν. 3693/2008). Αν εξάλλου παραβούν την προς 

εχεµύθεια υποχρέωση τους, όπως και αν από δόλο ή από αµέλεια θεωρήσουν ως 

νόµιµο, ισολογισµό που καταρτίστηκε κατά παράβαση του νόµου, υπέχουν και 

ποινική ευθύνη (άρθρα 63 παρ. 3, 63γ παρ 2 ΚΝ 2190/1920) 
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 Ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές υπόκεινται και σε πειθαρχικό έλεγχο για 

πληµµελή άσκηση των καθηκόντων τους, για παράβαση του νόµου ή των κανόνων 

δεοντολογίας που αναφέρονται στη επαγγελµατική τους ιδιότητα κ.λπ. 

 Ειδική πρόβλεψη υπάρχει στο άρθρο 29 του Ν.3693/20008 για την αστική 

ευθύνη των νόµιµων ελεγκτών, των ελεγκτών γραφείων και των ελεγκτικών 

οντοτήτων τρίτων χωρών. Ευθύνονται αυτοί για κάθε ζηµία που προκλήθηκε στην 

εταιρία από θετική πράξη ή παράβλεψη τους, ο νόµος όµως θέτει ανώτατο όριο. 

Μπορεί ο ευθυνόµενος να κληθεί να καταβάλει στην εταιρία αποζηµίωση, όχι όµως 

για ποσό µεγαλύτερο από το δεκαπλάσιο των αµοιβών του. 

 Αντικείµενο συζητήσεων σε διεθνές επίπεδο αποτελεί το ζήτηµα, αν οι 

ελεγκτές υπέχουν ευθύνη έναντι των επενδυτών, οι οποίοι εµπιστευτήκαν την έκθεση 

ελέγχου των ελεγκτών. Ορθή παρίσταται η άποψη που δέχεται ότι οι ελεγκτές 

ευθύνονται έναντι των τρίτων, ιδίως των επενδυτών, αν οι τελευταίοι υπέστησαν 

ζηµία επειδή βασίστηκαν σε ψευδή έκθεση ελέγχου των πρώτων. Τούτο έγινε δεκτό 

ήδη από την ΠΠρΑΘ 10370/1997. Κατά την παραπάνω απόφαση, οι ελεγκτές έχουν 

ιδία ευθύνη έναντι των τρίτων, όταν µε ψευδή στοιχεία σε έκθεση ή σε πιστοποιητικό 

ελέγχου ώθησαν τρίτους σε επιζήµιες πράξεις.  

 Οι ελεγκτές έχουν και ποινική ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους και τιµωρούνται µε φυλάκιση, όταν δεν τηρούν απόλυτη εχεµύθεια για τα 

στοιχεία και γεγονότα, που περιήλθαν σε γνώση τους έναντι της εταιρίας. Οι ελεγκτές 

ανώνυµης εταιρίας τιµωρούνται µε φυλάκιση ή χρηµατική ποινή αν από αµέλεια 

θεώρησαν ως νοµίµως έχοντας ισολογισµό που καταρτίσθηκε παρά τις διατάξεις του 

νόµου ή του εταιρικού. Τέλος, οι ελεγκτές τιµωρούνται µε φυλάκιση και συγχρόνως 

χρηµατική ποινή σε περίπτωση ύπαρξης δόλου21.      

 

6.6 Αµοιβή Ελεγκτών 

Οι ελεγκτές δικαιούνται να λαµβάνουν αµοιβή από την εταιρία για τις υπηρεσίες 

τους. Η αµοιβή των ελεγκτών, πτυχιούχων-λογιστών, καθορίζεται µε απόφαση της 

γενικής συνέλευσης των µετόχων, που τους εξέλεξε. 

 Η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, που διορίζονται για τη 

διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες 

                                                 
21 Σκαλίδης 2007, σελ. 518 
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διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών-λογιστών (άρθρο 36 παρ. 4, άρθρο 23Ν. 

3693/2008)  

  Οι Αµοιβές των Ελεγκτών των Α.Ε. είναι διαµορφωµένες ως εξής:  

• Ποσοστό 0,40% επί του κύκλου εργασιών και µέχρι του ποσού των 586.940 

ευρώ  

• Ποσοστό 0,30% επί του κύκλου εργασιών για το ποσό από 586.941 ευρώ 

µέχρι 880.410 ευρώ   

• Ποσοστό 0,25% επί του κύκλου εργασιών για το ποσό από 880.411 ευρώ 

µέχρι 1.760.821 ευρώ    

• Ποσοστό 0,20% επί του κύκλου εργασιών για το ποσό πέραν των 1.760.822 

ευρώ.  

 

6.7 Εφαρµογή των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων22 

Καθώς είχε πλέον αποδειχθεί περίτρανα ότι οι υπάρχοντες µηχανισµοί ελέγχου 

όχι µόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, δεν επαρκούσαν για την 

εξασφάλιση αποτελεσµατικού ελέγχου και για την αποτροπή κατάρρευσης 

επιχειρήσεων ακόµη και τεραστίων διαστάσεων, επιδιώχθηκε η αναµόρφωση των 

λογιστικών κανόνων µε την καθιέρωση των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τα 

Πρότυπα αυτά περιλαµβάνουν κανόνες και οδηγίες που προδιαγράφονται από τα 

∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών. Την κατάρτιση 

των ελληνικών ελεγκτικών προτύπων, που είναι σύµφωνα µε τα υιοθετούµενα 

από την από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, πραγµατοποίησε 

η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.). 

 Η εν λόγω Επιτροπή είναι αρµόδια να παρέχει άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

στους νόµιµους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία ύστερα από επαγγελµατικές 

εξετάσεις. Ακόµη, η εν λόγω Επιτροπή διατηρεί δηµόσιο µητρώο ελεγκτών, όπου 

εγγράφονται οι παραπάνω και ασκεί διαρκεί εποπτεία σε αυτούς (άρθρο 27 Ν. 

3693/2008).    

 

6.8 Πλεονεκτήµατα Χρησιµοποίησης ορκωτών ελεγκτών 

Τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη χρησιµοποίηση τακτικών Ελεγκτών 

Λογιστών είναι: 

                                                 
22 Αλεξανδρίδου 2009, σελ.170 
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• Η πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόµενου ότι οι συνταχθείσες οικονοµικές 

καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

•  Η πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόµενου ότι η οικονοµική διαχείριση έγινε µε 

τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, του καταστατικού καθώς και τους 

κανόνες χρηστής διοίκησης. 

• Η αποκάλυψη και καταστόλη ακούσιων ή εκούσιων λαθών ή καταχρήσεων 

που έχουν διαπραχθεί.   

• Η φορολογική αρχή  προκειµένου να καθορίσει τη φορολογική υποχρέωση 

των ανωνύµων εταιρειών, µπορεί να περιορισθεί και να λάβει υπ' όψη του 

αποκλειστικώς το παρά του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή εκδιδόµενο ειδικό 

πιστοποιητικό ελέγχου περί του φορολογητέου εισοδήµατος της 

επιχειρήσεως, εφόσον στο εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται ρητή µνεία ότι 

εκδίδεται για φορολογικούς σκοπούς και ότι κατά τον έλεγχο των 

οικονοµικών αποτελεσµάτων ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις των νόµων περί 

φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη διάταξη σχετική νόµου. Στη περίπτωση αυτή, ο  Ελεγκτής  

οφείλει να παράσχει στον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ κάθε 

πληροφορία ή εξήγηση, την οποία το τελευταίος ήθελε ζητήσει σε σχέση µε 

τον τρόπο τηρήσεως των βιβλίων και στοιχείων, τις εγγραφές που έγιναν σ' 

αυτά και γενικώς κάθε αναγκαίο στοιχείο ή διευκρίνιση, για τον 

προσδιορισµό της φορολογικής ύλης23. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ν. 

3693/2008 

7.1 Υποχρεωτικότητα Λήψης Πιστοποιητικού 

                                                 
23http://www.soel.gr/el/το-επάγγελµα-του-οελ/πλεονεκτήµατα (sited 20 September 2012) 
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Σύµφωνα µε τον κώδικα φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων(άρθρο 82 

παρ.5 του ν.2238/1994) οι Νόµιµοι Ελεγκτές είναι υποχρεωµένοι  στην έκδοση 

φορολογικού πιστοποιητικού στις Ανώνυµες  εταιρείες που ελέγχουν µετά από 

σχετικό φορολογικό  έλεγχο  που θα πραγµατοποιούν παράλληλα µε τον τακτικό 

έλεγχο  που προβλέπετε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920. Σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παραπάνω νόµου   οι Α.Ε. ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµους 

Ελεγκτές όταν σε δυο συνεχόµενες χρήσειςυπερβαίνουν τα δυο (2) από τα τρία (3) 

παρακάτω κριτήρια: 

• Σύνολο Ενεργητικού > 2.500.000€  

• Καθαρός Κύκλος Εργασιών > 5.000.000€  

• Μέσος Όρος Προσωπικού > 50 άτοµα 

Επίσης ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµους Ελεγκτές οι εταιρείες που 

συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 

και ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆ΠΧΠ. 

 

7.2   Εκδότης Φορολογικού Πιστοποιητικού 
 
 Το  ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό εκδίδεται από νόµιµους ελεγκτές και 

ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραµµένα  στο δηµόσιο µητρώο του Ν. 3693/2008 

Όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/94  

 Ο φορολογικός έλεγχος πραγµατοποιείται επί συγκεκριµένων φορολογικών 

αντικειµένων, που προσδιορίζονται σε ειδικό πρόγραµµα ελέγχου, σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα III της παρούσας, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών σε 

συνεργασία µε την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), 

αναβαθµίζεται σε ετήσια βάση και είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο ∆ιεθνές 

Πρότυπο Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000, «Έργα ∆ιασφάλισης πέραν ελέγχου ή 

Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής Πληροφόρησης». 

 

7.3   Φορολογικό  Αντικείµενο 
 
Ο φορολογικός έλεγχος πραγµατοποιείται επί συγκεκριµένων φορολογικών 

αντικειµένων που προσδιορίζονται σε «Ειδικό Πρόγραµµα Ελέγχου»: 

• Φορολογία εισοδήµατος 

• ΦΠΑ 

• ΚΒΣ 
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• Φορολογία ακινήτων 

• Τέλος χαρτοσήµου 

• Υποχρεώσεις παρακρατουµένων φόρων 

• Μετασχηµατισµοί επιχειρήσεων 

• Ενδοοµιλικές συναλλαγές 

 
 Το «Ειδικό Πρόγραµµα Ελέγχου» εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών σε 

συνεργασία µε την ΕΛΤΕ, αναβαθµίζεται σε ετήσια βάση και είναι σύµφωνο µε το 

∆ιεθνές Πρότυπο Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000.  

 Ο έλεγχος διενεργείται σε δειγµατοληπτική βάση. Ειδικά για τον έλεγχο της 

φορολογικής έκπτωσης των δαπανών, το δείγµα καλύπτει τουλάχιστον το 10% του 

συνόλου κάθε κατηγορίας δαπάνης 

Το δείγµα αποτελείται από δαπάνες που υπερβαίνουν συγκεκριµένα όρια ανάλογα µε 

τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

< 50.000.000€  > 15.000€  

50.000.000€ - 100.000.000€ > 25.000€ 

100.000.000€ -  200.000.000€ >  35.000€ 

 200.000.000€ -  500.000.000€ > 50.000€ 

 500.000.000€ - 1.000.000.000€ >  70.000€ 

 Αν δεν καλύπτεται το δείγµα του 10% µε τις ανωτέρω δαπάνες επιλέγεται περαιτέρω 

δείγµα ελέγχου. Ειδικά για τις δαπάνες επιβατικών αυτοκινήτων, τους φόρους-τέλη, 

τις προβλέψεις και τις δαπάνες συνεδρίων / δεξιώσεων θα ελέγχονται παραστατικά 

ανεξαρτήτως ύψους. Σε περίπτωση που εντοπίζονται παραβάσεις, οι Νόµιµοι 

Ελεγκτές υποχρεούνται να επεκτείνουν τις ελεγκτικές τους διαδικασίες. Σε αυτή την 

περίπτωση τα όρια δαπανών και τα δείγµατα ελέγχου δεν εφαρµόζονται. Ο Νόµιµος 

Ελεγκτής υποχρεούται να εφαρµόσει τις κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες για να 

ελέγξει το φορολογικό αντικείµενο συνολικά 

 
 

7.4 Υπεύθυνοι για την Σύνταξη και Ορθότητα των φορολογικών 
εγγράφων. 
  
 Υπεύθυνες για τη σύνταξη των «φορολογικών εγγράφων» είναι οι διοικήσεις των 

ελεγχόµενων εταιρειών.  Όλα τα «φορολογικά έγγραφα» υπογράφονται από λογιστή 

– φοροτεχνικό. 
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  Ο προσδιορισµός των φορολογικών αναµορφώσεων θα πρέπει να προκύπτει 

αναλυτικά από τα τηρούµενα βιβλία.  Ο προσδιορισµός και η οριστικοποίηση των 

αναµορφώσεων πρέπει να γίνεται: 

• είτε άµεσα από τους καταχωρητές των εγγραφών, 

• είτε το αργότερο µέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε 

µήνα 

 
7.5   Περιεχόµενο του Ετήσιου  Φορολογικού Πιστοποιητικού 
 
 Το περιεχόµενο του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού διακρίνεται σε δυο 

τµήµατα: 

1) την Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης και 

2) το Προσάρτηµα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων 

1) Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης  
 
 Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης συντάσσεται σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα 

του Παραρτήµατος Ι της Υπ. Απόφασης 1159/2011 και µπορεί να περιλαµβάνει 

διαφορετικό τύπο συµπεράσµατος. 

 Ανάλογα µε τον τύπο του συµπεράσµατος της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης 

των Νόµιµων Ελεγκτών, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη 

Στην περίπτωση που από τους Νόµιµους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία εκδοθεί 

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, τότε σε δεκαπέντε (15) 

ηµέρες από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης στο Υπουργείο 

Οικονοµικών, αποστέλλεται στην ελεγχόµενη εταιρία επιστολή στην οποία 

αναφέρεται το γεγονός ότι σύµφωνα µε τον έλεγχο των Νόµιµων Ελεγκτών δεν 

προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας από την πλευρά της εταιρίας, 

ότι αυτό γίνεται καταρχήν δεκτό από το Υπουργείο Οικονοµικών και ότι οι 

φορολογικές εγγραφές θα οριστικοποιηθούν µετά την ολοκλήρωση των 

δειγµατοληπτικών ελέγχων που θα διενεργηθούν από το Υπουργείο Οικονοµικών. Σε 

δεκαοχτώ (18) µήνες από την έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης µε 

σύµφωνη γνώµη και µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές 

παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονοµικών που προβλέπονται στο 

άρθρο 5 της παρούσας, θεωρείται περαιωµένος ο έλεγχος της συγκεκριµένης 

εταιρικής χρήσης και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει µόνο στην περίπτωση 
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ενδείξεων για σηµαντικές παραβάσεις, όπως ορίζονται από την παράγραφο 6 του 

άρθρου 5 της παρούσας, που δεν εντοπίστηκαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο. 

β) Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε θέµατα έµφασης 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν θέµατα για τα οποία αµφισβητείται 

η φορολογική τους µεταχείριση, αυτά επισηµαίνονται ως θέµατα έµφασης 

σύµφωνα µε το υπόδειγµα 2 του παραρτήµατος I της παρούσας. Στην περίπτωση 

αυτή εκδίδεται από την αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου για τα 

θέµατα έµφασης. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να ολοκληρωθεί στα χρονικά όρια που 

προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 περίπτωση α της παρούσας. 

Στην περίπτωση αυτή η περαίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 περίπτωση α 

ισχύει µετά τη βεβαίωση των τυχόν φόρων. 

γ) Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε επιφύλαξη 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από την Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης 

των Νόµιµων Ελεγκτών, προκύψουν συµπεράσµατα µε επιφύλαξη, τότε εκδίδεται 

εντολή ελέγχου από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονοµικών. Εάν υπάρχουν διαφορές που θα ήταν δυνατόν να καταλογισθούν 

από τις φορολογικές αρχές µε τον έλεγχο µόνο ειδικών αντικειµένων, εκδίδεται 

από την αρµόδια φορολογική αρχή εντολή ελέγχου για τα αντικείµενα αυτά. Στις 

παραπάνω περιπτώσεις, η αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου 

Οικονοµικών δύναται να ζητήσει από τον Νόµιµο Ελεγκτή και το ελεγκτικό 

γραφείο κάθε έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο για την σύνταξη της έκθεσης 

ελέγχου. 

δ) Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε αρνητικό συµπέρασµα η αδυναµία 
έκφρασης συµπεράσµατος 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής 

Συµµόρφωσης από τους Νόµιµους Ελεγκτές, προκύπτει αδυναµία έκφρασης 

συµπεράσµατος ή αρνητικό συµπέρασµα, εκδίδεται εντολή ελέγχου από τις 

αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών. 

2) το Προσάρτηµα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων 

 Συντάσσεται σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα του Παραρτήµατος ΙΙ της Υπουργικής 
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Απόφασης ΠΟΛ 1159/2011 και περιλαµβάνει: 

• Πληροφοριακά στοιχεία για την ελεγχόµενη εταιρεία 

• Ανάλυση των ευρηµάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο 

• Βεβαίωση ότι τα δεδοµένα του φορολογικού ελέγχου τέθηκαν εγγράφως 

υπόψη της επιχείρησης και αυτή διατύπωσε εγγράφως τις σχετικές 

παρατηρήσεις της 

• Εφόσον οι παραβάσεις έχουν εντοπιστεί από τον Έλεγχο των Νόµιµων 

Ελεγκτών / 

Ελεγκτικών Γραφείων περιλαµβάνονται και οι απόψεις της διοίκησης της εταιρείας 

και του λογιστή – φοροτέχνη που υπογράφει τις φορολογικές καταστάσεις, ο οποίος 

πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν εντόπισε την παράβαση εφαρµοζοµένων στη 

συνέχεια των διατάξεων του Ποινολογίου. Με 

κφρασης 

7.6   Τεκµηρίωση Φορολογικού Ελέγχου 
 
 Για κάθε «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» τηρείται: 

• Αναλυτικός Φάκελος Τεκµηρίωσης 

• Αναλυτική Έκθεση Τεκµηρίωσης στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η 

ελεγκτική διαδικασία και τεκµηριώνονται για κάθε φορολογικό αντικείµενο 

τα ευρήµατα του ελέγχου, είτε αφορούν σε πλήρη συµµόρφωση της εταιρείας 

µε τη φορολογική νοµοθεσία, είτε υπάρχουν παραβάσεις σε επιµέρους τοµείς 

•  Συµπληρωµένο πρόγραµµα ελέγχου στο οποίο, για κάθε ελεγκτικό βήµα, 

γίνεται παραποµπή στο φάκελο ελέγχου 

 Μέρος της ελεγκτικής τεκµηρίωσης αποτελεί το Προσάρτηµα των Αναλυτικών 

Πληροφοριακών Στοιχείων Η τεκµηρίωση πρέπει να πραγµατοποιείται βάσει του 

ISAE 3000 και κατ’ ελάχιστο να δίνει τη δυνατότητα σε έναν τρίτο έµπειρο ελεγκτή 

να µπορεί να επαληθεύσει την εκτελεσθείσα εργασία και το εξαχθέν συµπέρασµα. Ο 

αναλυτικός φάκελος τεκµηρίωσης διατηρείται από τους Νόµιµους Ελεγκτές / 

Ελεγκτικά Γραφεία για τουλάχιστον 7 έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της Έκθεσης 

Φορολογικής Συµµόρφωσης. 

 Οι Νόµιµοι Ελεγκτές / Ελεγκτικά Γραφεία υποχρεούνται να παρέχουν το 

σχετικό φάκελο τεκµηρίωσης οποτεδήποτε ζητηθεί στις ελεγκτικές υπηρεσίες του 

Υπουργείου οικονοµικών. 
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7.7   Οργανωτικό Πλαίσιο, ∆ιαδικασίες Εφαρµογής και 
Παρακολούθησης των Ελέγχων24 
 
 Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην 

ελεγχόµενη εταιρεία οπωσδήποτε µετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήµατος 

και το αργότερο 10 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος. 

  Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης συµπληρώνεται και υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών από τους Νόµιµους ελεγκτές και 

συγκεκριµένα στην βάση δεδοµένων που τηρεί η Γενική Γραµµατεία 

Πληροφοριακών Συστηµάτων το αργότερο σε 10 ηµέρες µετά την καταληκτική 

ηµεροµηνία έγκρισης του ισολογισµού της επιχείρησης 

από τη  Γενικής Συνέλευση των Μετόχων 

 
7.8   Έλεγχος από την Φορολογική Αρχή  

 Ο έλεγχος από τη φορολογική αρχή περιλαµβάνει: 

Α)  ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος από τη φορολογική αρχής στις ανώνυµες εταιρείες που 

ελέγχονται από τους Νόµιµους Ελεγκτές / Ελεγκτικά Γραφεία. Επιλέγεται δείγµα 

τουλάχιστον 9% για έλεγχο από το Υπουργείο Οικονοµικών 

 Οι εταιρείες θα επιλέγονται µε βάσει τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Ποιοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. κλάδος δραστηριότητας, ύπαρξη παραβάσεων 

ή στοιχείων από διασταυρώσεις κλπ) 

• Οικονοµικά δεδοµένα (π.χ. ακαθάριστα έσοδα, κέρδη ή ζηµιές, συντελεστής 

µικτού ή καθαρού κέρδους κλπ) 

• Χωροταξικά και χρονικά δεδοµένα (π.χ. τόπος παραγωγής και διακίνησης, 

εποχιακές δραστηριότητες, τοπικές ιδιαιτερότητες) 

 Οι έλεγχοι διενεργούνται από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και 

ολοκληρώνονται σε διάστηµα όχι αργότερο των 18 µηνών από την προθεσµία 

υποβολής από τους Νόµιµους Ελεγκτές / Ελεγκτικά Γραφεία της Έκθεσης 

Φορολογικής Συµµόρφωσης στο Υπουργείο Οικονοµικών (π.χ. για εταιρεία που 

κλείνει χρήση 31/12/2011 η προθεσµία λήγει 10/1/2014) Οι έλεγχοι καλύπτουν όλα 
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τα φορολογικά αντικείµενα που ορίζονται στο πρόγραµµα ελέγχου.Με την 

ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσονται Εκθέσεις Ελέγχου 

Β) Τακτικός φορολογικός έλεγχος βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων. 

 Εκτός των ελέγχων που γίνονται βάσει του δείγµατος µπορεί να διενεργηθεί τακτικός  

έλεγχος σε πρόσθετο αριθµό εταιρειών µετά από εισήγηση του Προϊσταµένου της  

αρµόδιας ελεγκτικής αρχής και έγκριση από Επιτροπή (Γενικός ∆ιευθυντής 

Φορολογικών Ελέγχων, Γενικός ∆ιευθυντής Φορολογίας, και Προϊστάµενος 

∆ιεύθυνσης Ελέγχων). Ο έλεγχος γίνεται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 

• Λήψη ή έκδοση πλαστών/εικονικών φορολογικών στοιχείων 

• Συναλλαγές µε ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες 

• Παραβάσεις transfer pricing 

• Στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας 

•  Μη έκδοση έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης από τους Νόµιµους 

Ελεγκτές /Ελεγκτικά Γραφεία εντός των προθεσµιών 

•  Αναφορά από τους Νόµιµους Ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι αναγκαίες 

πληροφορίες 

•  Περιπτώσεις ελέγχων κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για 

παράβαση του  Ν. 3693/2008 από τους Νόµιµους Ελεγκτές / Ελεγκτικά 

Γραφεία. 

• Άσκηση δίωξης µελών ∆.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις περί νοµιµοποίησης 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. 

•  Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από 70% του κλάδου από το 

ίδιο ελεγκτικό γραφείο µετά από απόφαση της Επιτροπής 

•  Ευρήµατα του ποιοτικού ελέγχου που διενεργεί η ΕΛΤΕ 

 Τακτικός έλεγχος διενεργείται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Υποθέσεις για τις οποίες οι διαφοροποιήσεις των αµοιβών των Νοµίµων 

Ελεγκτών/ Ελεγκτικών Γραφείων κρίνονται από την Ειδική Επιτροπή του αρ. 

10 παρ.2 ΑΥΟ ΠΟΛ 1159/2011 «αφύσικες». 

•  Περιπτώσεις που µια ΑΕ ή ΕΠΕ, παρότι πληροί τα κριτήρια για τον 

υποχρεωτικό έλεγχο από Νόµιµους Ελεγκτές / Ελεγκτικά Γραφεία, δεν τους 

επιλέγει για τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης και κατά συνέπεια για 

τον έλεγχο της φορολογικής της  συµµόρφωσης. 
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•  Σε περίπτωση που οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίζονται από τους 

Νόµιµους  Ελεγκτές και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των 

δαπανών είναι  µικρότερες του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων, η υπόθεση 

παραπέµπεται για έλεγχο της παραγωγικότητας των δαπανών από τη 

φορολογική αρχή, µετά από εισήγηση του   Προϊσταµένου της ελεγκτικής 

υπηρεσίας και απόφαση της Επιτροπής αρ 4 ΑΥΟ ΠΟΛ 1159/2011 

Σε περίπτωση που η Εταιρεία αναµορφώσει στην δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 

µη παραγωγικές δαπάνες που υπερβαίνουν το όριο του 0,5% των ακαθαρίστων 

εσόδων και ο Νόµιµος Ελεγκτής δεν έχει προσδιορίσει επιπλέον µη εκπιπτόµενες 

δαπάνες λόγω έλλειψης παραγωγικότητας, τότε η υπόθεση δεν παραπέµπεται για 

έλεγχο εξ’ αυτού του λόγου.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα µεταπτυχιακή εργασία αναλύεται λεπτοµερώς το θεωρητικό πλαίσιο 

φορολογικού ελέγχου στις ανώνυµες εταιρίες. Από το 2009 η χώρα µας περνάει µία 

οικονοµικόκοινωνική κρίση όπου η φοροδιαφυγή και παραοικονοµία παρατείνουν το 

πρόβληµα και γι’ αυτό η αύξηση φορολογικών ελέγχων είναι επιτακτική ανάγκη.  

 Μέχρι σήµερα το υπάρχων φορολογικό σύστηµα δεν απέδωσε τα 

αναµενόµενα. Η θέσπιση της διαδικασίας των «συνοπτικών» ελέγχων αντί των 

«τακτικών», είχαν ως αποτέλεσµα την αποσάθρωση των Υπηρεσιών του, τη µείωση 

της αποδοτικότητάς τους, την ελαχιστοποίηση των φορολογικών ελέγχων και την 

προσπάθεια των εκάστοτε κυβερνήσεων να πραγµατοποιήσουν έσοδα µε τεκµαρτές 

µεθόδους φορολογίας και αλλεπάλληλες «φορολογικές αµνηστίες». 

 Για ένα αποτελεσµατικό φορολογικό σύστηµα χρειάζεται µία φορολογική 

µεταρρύθµιση όπου θα βασίζεται στη ∆ιαφάνεια, Ουδετερότητα, Ευρύτητα 

Φορολογικής Βάσης, Απλότητα, Σταθερότητα, Λειτουργικότητα, Αναπτυξιακή 

∆ιάσταση, Ισορροπία Φόρων, Ισότητα και Νοµιµότητα.  

 Ιδιαίτερα πρέπει να αποφασιστεί η µείωση των φορολογικών συντελεστών 

στα νοµικά πρόσωπα: Με τον ισχύοντα φορολογικό νόµο, ο συντελεστής φορολογίας 

εισοδήµατος των Α.Ε., Ε.Π.Ε & αλλοδαπών υποκαταστηµάτων είναι 25% και 20% 

στη διανοµή µερισµάτων. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό  δεδοµένου ότι οι 

γειτονικές χώρες, µε τις οποίες εκ των πραγµάτων ανταγωνίζεται η χώρα µας, έχουν 

ήδη πολύ χαµηλούς συντελεστές. Ο χαµηλός φορολογικός συντελεστής θα πρέπει να 

ισχύει για όλα τα νοµικά πρόσωπα.    

  Ακόµα πρέπει να υπάρξει επιβράβευση της φορολογικής συνέπειας. 

Καθιέρωση ειδικών και δίκαιων φορολογικών κινήτρων, στα πεδία φορολογικής 

συµµόρφωσης και υποδοχής φορολογικών ελέγχων, µε τελικό σκοπό την 

επιβράβευση επιχειρήσεων που επιδεικνύουν άριστη φορολογική συνέπεια. Εφόσον 

αξιολογηθούν µετά από εξονυχιστικό έλεγχο τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα και η ευρωστία 

της διαδικασίας τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων από µέρους της 

επιχειρήσεως, δεν θα ελέγχεται πλέον. Η υποχρέωσή της µε το ευνοϊκό αυτό 

καθεστώς, θα περιορίζεται εις το να γνωστοποιεί ενδεχόµενες αλλαγές, ή ειδικές 

συναλλαγές. 

 Τέλος µεγάλη βαρύτητά πρέπει να δοθεί στο σεβασµό των αρχών 

φορολογικού και συνταγµατικού δικαίου: Όχι αναδροµική φορολογία, όχι 
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προκαταβολική φορολογία, όχι αιφνιδιασµοί, όλοι ίσοι απέναντι του νόµου, όχι 

φόρος χωρίς νόµο, δίκαιη κατανοµή του φορολογικού βάρους µε βάση την 

φοροδοτική ικανότητα, ανταπόκριση στα ερωτήµατα-αιτήµατα των φορολογουµένων 

κλπ. ∆ε θα πρέπει να επιβάλλονται αιφνίδια µέτρα ισοδύναµα µε φορολογικό βάρος 

(όπως π.χ. η έκτακτη εισφορά), διότι αυτό κλονίζει τον µακροχρόνιο σχεδιασµό των 

επιχειρήσεων και προσβάλλει την αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του 

διοικούµενου. 
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