
 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

του 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΦΕΪΖΗ 
 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: Καραγιώργος Θεοφάνης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού  

διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  

(με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση) 

 

 

 

Φεβρουάριος 2013 

 

 



2 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Με το άρθρο 80 παρ.1 του Ν.3842/2010 νομοθετείται για πρώτη φορά η επιλογή 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος προς έλεγχο με τη μεθοδολογία της ανάλυσης 

κινδύνου (risk analysis). Σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον με την 

οικονομική κρίση παρούσα και τις φορολογικές διοικήσεις σε όλο τον κόσμο να 

πρέπει να πετύχουν περισσότερα με όλο και λιγότερους πόρους στη διάθεση τους, για 

την Ελλάδα της ασφυκτικής δημοσιονομικής εξάρτησης από το φθινόπωρο του 2009, 

ο εκσυγχρονισμός του συστήματος φορολογικών ελέγχων αποκτά όλο και 

περισσότερο στρατηγική σημασία στην προσπάθεια της χώρας για έξοδο από την 

ύφεση και την οικονομική εποπτεία. 

 

Με τη χρήση της μεθοδολογίας της μελέτης περίπτωσης (case study) θα 

προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε πώς έχει προχωρήσει η διαδικασία υιοθέτησης 

πρακτικών ανάλυσης κινδύνου στην ελληνική φορολογική διοίκηση, στα πλαίσια του 

γενικότερου πλαισίου των μεταρρυθμίσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας, με την 

παράλληλη συγκριτική παρουσίαση των αντίστοιχων πρακτικών που έχουν 

διερευνήσει διεθνείς οργανισμοί, αλλά και φορολογικές διοικήσεις άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εντοπίσει τυχόν λάθη και 

αστοχίες στην πορεία ένταξης των νέων πρακτικών, να συγκρίνει το παλαιό πλαίσιο 

επιλογής φορολογικών ελέγχων με το δυναμικά διαμορφούμενο νέο και να προτείνει 

τυχόν αλλαγές και νέες προσεγγίσεις στο πλαίσιο της επιλογής των φορολογικών 

ελέγχων. Συμπερασματικά η μελέτη θέλει να προσθέσει ένα λιθαράκι στη συζήτηση 

που διεξάγεται εδώ και δεκαετίες, τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον πολιτικό 

διάλογο, για την αναμόρφωση του ελληνικού φοροεισπρακτικού μηχανισμού και την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στην χώρα μας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Χρόνιες παθογένειες του μεταπολιτευτικού συστήματος της χώρας μας (πελατειακό 

κράτος, διαφθορά, κτλ.) με την παράλληλη αδυναμία της δημόσιας διοίκησης να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού, που στην 

περίπτωση της φορολογικής διοίκησης είχαν ως αποτέλεσμα τη γιγάντωση της 

φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας στην χώρα μας, οδήγησαν σε συνεχόμενο 

υπερδανεισμό του κράτους και τελικά στη de facto χρεοκοπία από το 2009 και μετά. 

Πλέον οι αναβαλλόμενες επώδυνες μεταρρυθμίσεις τόσο στην οικονομία όσο και 

στην ελληνική δημόσια διοίκηση “επιβάλλονται” (μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο 

συνεργασίας και παροχής τεχνικής βοήθειας) από την τρόικα (Ε.Ε.-Ε.Κ.Τ. και Δ.ΝΤ.) 

των δανειστών μας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας 

(ΕΚΔΔΑ, 2012).  

 

Στον τομέα της φορολογικής διοίκησης, οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες βρίσκονται σε 

εξέλιξη σκοπό έχουν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο σταθερού και δίκαιου 

φορολογικού συστήματος, με τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας και 

των φοροεισπρακτικών μηχανισμών, στοχεύοντας στην δίκαιη κατανομή των 

φορολογικών βαρών, στην αύξηση των δημοσίων εσόδων και στη στήριξη των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονομίας. Έχει γίνει αντιληπτό από 

όλους τους εργαζόμενους στις εφορίες, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους με τη 

διαδικασία του φορολογικού ελέγχου (επιχειρηματίες, λογιστές, φοροτεχνικοί, 

ορκωτοί ελεγκτές, δικηγόροι)  ότι η περίοδος που διανύουμε, είναι μία περίοδος 

τομών, στην μορφή, την μεθοδολογία και στις διαδικασίες του φορολογικού ελέγχου. 

Μέσα σε αυτό το περίγραμμα εντάσσεται και η προσπάθεια της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, η οποία και επικεντρώνεται στη μελέτη της υιοθέτησης και 

εφαρμογής μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνου στην επιλογή των φορολογικών 

ελέγχων στην Ελλάδα.  

 

Η μελέτη περίπτωσης (case study) ως μεθοδολογία συλλογής και ανάλυσης 

εμπειρικών δεδομένων και παρατηρήσεων από φαινόμενα στο πραγματικό 

περιβάλλον, χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για να περιγράψει και να 
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αναλύσει τη διαδικασία της ένταξης της μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνου για πρώτη 

φορά σε πρακτικές της ελληνικής φορολογικής διοίκησης. Αρχικά στα κεφάλαια 1 

και 2 παρουσιάζουμε το γενικότερο θεωρητικό υπόβαθρο της ανάλυσης κινδύνου 

στην ελεγκτική διαδικασία, με έμφαση στον εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο που 

διενεργείται σε επιχειρηματικούς οργανισμούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο 

φορολογικός έλεγχος (tax audit), αποτελεί ένα εξειδικευμένο κομμάτι αυτού που 

ονομάζουμε ελεγκτική μεθοδολογία (audit process), επομένως η γενικότερη γνώση 

του τι συμβαίνει στο ελεγκτικό περιβάλλον ως προς τις μεθοδολογίες ανάλυσης 

κινδύνου θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη. Στα κεφάλαια 3 και 4 παρουσιάζεται το 

θεσμικό πλαίσιο των φορολογικών ελέγχων στην Ελλάδα με την παράλληλη 

περιγραφή της ένταξης κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου στον έλεγχο φορολογικών 

υποθέσεων, τη χρησιμότητα του πληροφοριακού συστήματος ELENXIS, και τη 

συγκριτική μελέτη αντίστοιχων μοντέλων που έχουν προταθεί από διεθνείς 

οργανισμούς (για παράδειγμα Ο.Ο.Σ.Α.) αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Τέλος στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την παραπάνω 

διαδικασία και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τυχόν προβλήματα και ελλείψεις καθώς 

και να προτείνουμε τυχόν διορθωτικές ενέργειες. 

 

Συνοψίζοντας θα ήθελα να επισημάνω τα εξής ως προς την ανάλυση και την 

παρουσίαση των συμπερασμάτων της παρούσας μελέτης: Αρχικά τη δυσκολία 

συλλογής στοιχείων και δεδομένων και της παρουσίασής τους, λόγω κυρίως του 

γεγονότος ότι η διαδικασία της ανάλυσης κινδύνου είναι μία καινοφανής 

μεθοδολογία που εντάχθηκε στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μόλις το 

καλοκαίρι του 2011. Το γεγονός ότι πολλές πληροφορίες δεν μπορούν να 

δημοσιοποιηθούν διότι διέπονται από το φορολογικό απόρρητο, αλλά και θεωρούνται 

υψηλής “ευαισθησίας” στον αγώνα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Η 

διαπίστωση ότι η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων που λαμβάνει χώρα στον 

φοροελεγκτικό μηχανισμό της χώρας μας, είναι μία διαδικασία η οποία εξελίσσεται 

δυναμικά και με μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα μέρα με τη μέρα κυριολεκτικά να 

μεταβάλλονται τα δεδομένα άρδην (για παράδειγμα τον Νοέμβριο του 2012 με την 

ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 

καταργήθηκε ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Κ.Β.Σ. και αντικαταστάθηκε από 

τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών). Τέλος πολλές από τις 

παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις της παρούσας μελέτης βασίζονται και σε 
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προσωπικές εμπειρίες από την ενασχόλησή μου με το αντικείμενο του φορολογικού 

ελέγχου ως υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο 
 

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1.1. Ορισμός 

Η ελεγκτική ως δραστηριότητα πηγάζει από την ανάγκη ύπαρξης ενός αξιόπιστου και 

ανεξάρτητου τρίτου μέρους, του ελεγκτή, ο οποίος και θα πιστοποιήσει την ακρίβεια 

και την αξιοπιστία πληροφοριών με βάση ορισμένα κοινά αποδεκτά κριτήρια και 

στην συνέχεια θα προχωρήσει στην έκφραση της γνώμης του με τη σύνταξη της 

έκθεσης ελέγχου. Δηλαδή ο έλεγχος αποσκοπεί να διαπιστώσει εάν οι προς έλεγχο 

πληροφορίες έχουν προκύψει με βάση καθορισμένα κριτήρια. (Καραμάνης, 2008). 

Πρόκειται δηλαδή για μία συστηματική διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας 

δεδομένων από τον ελεγχόμενο οργανισμό, τα οποία και αποτελούν τα ελεγκτικά 

τεκμήρια,  της αξιολόγησης και ανάλυσής τους σύμφωνα με γενικά αποδεκτές αρχές 

(ελεγκτικά πρότυπα) και της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων στα ενδιαφερόμενα 

μέρη. (Messier W. et al., 2008). 

 

Η ελεγκτική δημιουργήθηκε ως μετεξέλιξη της λογιστικής και αποχωρίστηκε από 

αυτήν όταν η τελευταία ανέλαβε σημαντικό ρόλο και ευθύνη για τη λειτουργία των 

οργανισμών. Η διαδικασία αυτή έλαβε χώρα στο αγγλοσαξονικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον (για αυτό και έχει επικρατήσει στην βιβλιογραφία ο αγγλικός όρος 

“audit” για να περιγράψει την ελεγκτική διαδικασία) και παρουσιάζεται για πρώτη 

φορά στη Μ. Βρετανία της βιομηχανικής επανάστασης με τον εταιρικό νόμο του 

1812, όπου και προέκυψε η ανάγκη για ανεξάρτητο έλεγχο των λογαριασμών των 

επιχειρήσεων, οι οποίες απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό για χρηματοδότηση 

(τράπεζες, μέτοχοι, χρηματιστές, κτλ.). Είναι αλήθεια ότι στη βιβλιογραφία υπάρχουν 

αναφορές (Παπάς, 1999), ότι ελεγκτικές πρακτικές εμφανίζονται από την περίοδο της 

αρχαιότητας (Αρχαία Ελλάδα, Αίγυπτος, Μεσοποταμία), αλλά η διαμόρφωση της 

ελεγκτικής ως ξεχωριστής επιστήμης και των ελεγκτικών εταιριών όπως τις 

γνωρίζουμε σήμερα ξεκίνησε από την Μ. Βρετανία και στις αρχές τον 20
ου

 αιώνα οι 

Η.Π.Α. πήραν την σκυτάλη της περαιτέρω εξέλιξης της ελεγκτικής πρακτικής.  
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς μία πληθώρα ελέγχων, οι οποίοι 

διενεργούνται από διάφορους οργανισμούς ελέγχου (ελεγκτικές εταιρίες, κρατικές 

υπηρεσίες, ευρωπαϊκές υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς) με μία αντίστοιχη αύξηση 

των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην ελεγκτική διαδικασία (Power, 1997). Η 

παρούσα μελέτη θα ασχοληθεί κυρίως με τους ελέγχους συμμόρφωσης (compliance 

audit), δηλαδή τους ελέγχους εκείνους που σκοπό έχουν την απόκτηση και την 

ανάλυση δεδομένων από έναν επιχειρηματικό οργανισμό ή ένα μεμονωμένο άτομο 

και να καθορίσουν εάν ο ελεγχόμενος συμμορφώνεται με εξωτερικά καθορισμένα 

κριτήρια, κανόνες και την νομοθεσία. Ο φορολογικός έλεγχος ανήκει στην κατηγορία 

των ελέγχων συμμόρφωσης (ο φορολογικός έλεγχος παρουσιάζεται πιο αναλυτικά 

στο 3
ο
 κεφάλαιο της παρούσας μελέτης). 

 

1.2. Κατηγορίες Ελέγχων-Ο Εσωτερικός Έλεγχος 

Έχοντας ως μέτρο σύγκρισης τον ίδιο τον ελεγχόμενο οργανισμό, θα μπορούσαμε να 

διακρίνουμε τους ελέγχους σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τους εσωτερικούς και τους 

εξωτερικούς.  

 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors-

I.I.A.) ο Εσωτερικός Έλεγχος ορίζεται ως « μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, ασφαλής 

και συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες  του οργανισμού. Βοηθάει ένα οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς 

σκοπούς του προσφέροντας μία συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την 

αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της διαχείρισης κινδύνων και των 

διαδικασιών διοίκησης ». Για να μπορέσει να εφαρμοστεί με επιτυχία ο εσωτερικός 

έλεγχος σε έναν οργανισμό, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν συγκεκριμένες 

και καταγεγραμμένες διαδικασίες οι οποίες θα αποτελέσουν το σημείο αναφοράς για 

τη διενέργεια των ελέγχων, επίσης θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του 

τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου στα πλαίσια του οργανογράμματος της επιχείρησης 

και η στελέχωσή του με καταρτισμένο προσωπικό. Στόχοι του εσωτερικού ελέγχου 

είναι: 
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1. Ο έλεγχος της λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων του Οργανισμού 

σύμφωνα με την πολιτική και τις στρατηγικές που καθορίζονται από τη 

Διοίκηση. 

2. Η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής οργάνωσης και 

διοίκησης. 

3. Η διαπίστωση απάτης, ατασθαλιών, λαθών και αδυναμιών στην οργάνωση και 

λειτουργία φυσικών και ανθρώπινων συστημάτων, που μπορεί να 

προκαλέσουν μείωση της περιουσίας της επιχειρηματικής μονάδας ή απώλεια 

αυτής. 

4. Η αναφορά των συμπερασμάτων στη διοίκηση και η ενσωμάτωση μέτρων 

διόρθωσης ή βελτίωσης όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

 

Διεθνώς η αξία του εσωτερικού ελέγχου αναγνωρίζεται από όλους τους 

εμπλεκόμενους στην ελεγκτική διαδικασία. Για παράδειγμα ένας από τους κύριους 

στόχους του εσωτερικού ελέγχου, όπως παρουσιάσαμε προηγουμένως είναι και η 

διαπίστωση φαινομένων απάτης εντός της επιχείρησης, έχει διαπιστωθεί λοιπόν ότι 

(McMillan E., 2006) από το σύνολο των περιπτώσεων οικονομικής απάτης που 

διελευκάνθησαν, ο εσωτερικός έλεγχος απεκάλυψε περιπτώσεις απάτης και 

κακοδιαχείρισης σε ποσοστό 18%, ενώ μόνο το 2% των περιπτώσεων οφείλετε στον 

έλεγχο που διενεργήθηκε από τον εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή (το υπόλοιπο 30% 

οφείλετε σε καταγγελίες και το 50% σε καθαρή τύχη).  

 

Στην Ελλάδα ο πρώτος νόμος που καθιέρωσε τον εσωτερικό έλεγχο είναι ο Ν. 

3016/2002. Με το νόμο αυτό ο εσωτερικός έλεγχος γίνεται υποχρεωτικός για όλες τις 

εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες και πρέπει να διαθέτουν υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου. Η υπηρεσία αυτή στελεχώνεται από εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι 

διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρίας και είναι πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης. Κατοχυρώνεται επίσης η ανεξαρτησία τους κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους, αφού δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή 

μονάδα της εταιρείας, αναφέρονται στην ανώτερη διοίκηση και στο Δ.Σ. Μια ακόμα 

σημαντική εξέλιξη για τον εσωτερικό έλεγχο ήταν και ο Ν.  3492/2006 που 

προέβλεπε, τη σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) σε όλα τα 

Υπουργεία, τις Περιφέρειες της χώρας και στους εποπτευόμενους από αυτά φορείς με 

προϋπολογισμό πάνω από 3.000.000 ευρώ, στο πλαίσιο προστασίας των οικονομικών 
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τους συμφερόντων. Αυτός ο Νόμος θεωρείται καινοτόμος, καθώς επιχειρείται για 

πρώτη φορά μαζική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου σε υπηρεσίες του Δημοσίου 

Τομέα, οι οποίες μάλιστα διαχειρίζονται σημαντικά κονδύλια του κρατικού 

προϋπολογισμού. Ο νόμος προέβλεπε ότι οι Μ.Ε.Ε. συστήνονται με Π.Δ. ύστερα από 

πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου 

Υπουργού. Ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία υλοποίησης του 

εσωτερικού ελέγχου στα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και στους εποπτευόμενους από 

αυτά φορείς, καθώς δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα τα σχετικά Π.Δ. για τη σύσταση 

και λειτουργία των Μ.Ε.Ε. 

 

1.3. Ο Εξωτερικός Έλεγχος-Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 

Οι εξωτερικοί έλεγχοι είναι οι έλεγχοι που διεξάγονται από ένα ανεξάρτητο, ως προς 

την ελεγχόμενη οικονομική οντότητα, πρόσωπο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 

πρόσωπο αυτό δεν έχει υπαλληλική σχέση με τον ελεγχόμενο και διενεργεί τις όποιες 

ελεγκτικές επαληθεύσεις σε καθεστώς ανεξαρτησίας (Καραμάνης, 2008).  Δηλαδή ο 

ελεγχόμενος δεν μπορεί να ασκήσει άμεσα επιρροή στα αποτελέσματα των ελέγχων 

και ουσιαστικά πρέπει να είναι έτοιμος να διαχειριστεί το ελεγκτικό αποτέλεσμα 

(θετική έκβαση ελέγχου-αρνητική έκβαση ελέγχου). Οι εξωτερικοί έλεγχοι μπορούν 

να διακριθούν σε δύο κύριες κατηγορίες: α) στους ελέγχους οικονομικών 

καταστάσεων (financial statement audit) που διεξάγουν ανεξάρτητοι ορκωτοί 

ελεγκτές (στην αγγλική ορολογία αναφέρεται ο όρος πιστοποιημένος-certified 

ελεγκτής) και β) στους ελέγχους συμμόρφωσης που διεξάγουν διάφορες 

κυβερνητικές υπηρεσίες (government audit), από κυβερνητικούς ελεγκτές. 

 

Οι έλεγχοι των οικονομικών καταστάσεων είναι με διαφορά η πιο συνηθισμένη 

κατηγορία ελέγχων από αυτές που πραγματοποιούν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) 200 (ΕΛΤΕ, 2010) σκοπός του 

ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων είναι: «να βελτιωθεί ο βαθμός εμπιστοσύνης 

των σκοπούμενων χρηστών. Αυτό επιτυγχάνεται με την έκφραση μιας γνώμης από τον 

ελεγκτή για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς ». Από τον 

παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι η κύρια αιτία για τη ζήτηση των ελεγκτικών 
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υπηρεσιών ήταν η ανάγκη για αύξηση του βαθμού εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας των 

δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από μία επιχειρηματική 

οντότητα. Η ασυμμετρία στην πληροφόρηση που προκύπτει ανάμεσα στους 

σκοπούμενους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων και η γνώση από όλα τα μέρη 

της έλλειψης πρόσβασης στις πληροφορίες χρηματοοικονομικής φύσεως μίας 

επιχείρησης, ήταν που γέννησε την ανάγκη για τον ανεξάρτητο τρίτο ελεγκτή όπως 

αυτός καθιερώθηκε με το επάγγελμά του ορκωτού λογιστή-ελεγκτή. Οι χρήστες των 

αποτελεσμάτων των ελέγχων που πραγματοποιούν οι ορκωτοί ελεγκτές, προσβλέπουν 

τελικά στην παροχή διασφαλίσεων (assurance) από την πλευρά του ελέγχου. Βέβαια 

η διασφάλιση αυτή δεν μπορεί να είναι απόλυτη και μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στις 

εξής κατηγορίες σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τους κώδικες 

δεοντολογίας των ορκωτών ελεγκτών (Boynton W. et.al, 2006): 

1. Ανεξαρτησία στην πραγματοποίηση του ελέγχου. 

2. Η διαβεβαίωση της εύλογης παρουσίας της περιουσιακής κατάστασης της 

ελεγχόμενης επιχείρησης από τις δημοσιευμένες πληροφορίες (ισολογισμός, 

αποτελέσματα χρήσης, κτλ.). 

3. Η ανίχνευση και η δημοσιοποίηση περιπτώσεων εταιρικής απάτης. 

4. Η ανίχνευση και η δημοσιοποίηση παράνομων πράξεων (για παράδειγμα 

φορολογικές παραβάσεις). 

5. Η αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της επιχειρηματικής 

οντότητας. 

6. Η διασφάλιση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ακολουθούν τις γενικά 

παραδεκτές αρχές λογιστικής απεικόνισης, σύμφωνα με τα εκάστοτε πρότυπα 

(εθνικά, διεθνή). 

 

Στην Ελλάδα για πρώτη φορά προβλέπετε εξωτερικός ελεγκτής για τις ανώνυμες 

εταιρίες με το Ν.2190/1920.  Στον νόμο αυτό ορίστηκε η έννοια του ελέγχου, 

επιβλήθηκε ο έλεγχος του ισολογισμού και δόθηκαν μία σειρά από δικαιώματα 

ελέγχου στους εξωτερικούς ελεγκτές της Α.Ε. Στην πράξη όμως ο οικογενειακός 

χαρακτήρας των ελληνικών επιχειρήσεων της εποχής (μία πραγματικότητα που ισχύει 

σε σημαντικό βαθμό και σήμερα), κατέστησε τον εξωτερικό έλεγχο ένα καθαρά 

νομικό κατασκεύασμα που επιβλήθηκε από την κρατική εξουσία και όχι από κάποια 

ανάγκη της ελληνικής αγοράς, με αποτέλεσμα να μη διενεργούνται ουσιαστικοί 

έλεγχοι στην πράξη (Καραμάνης, 2008). Ουσιαστικά η ελεγκτική ως επαγγελματική 
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δραστηριότητα εμφανίστηκε το 1956 με το Ν.3329/55 και την σύσταση του Σώματος 

Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.), Το επάγγελμα από το 1956 μέχρι και 1992 είχε τα 

χαρακτηριστικά κλειστού επαγγέλματος με τις αμοιβές των ελεγκτών να ορίζονται 

από την νομοθεσία. Τελικά με το Π.Δ. 226/1992 και την 8
η
 Οδηγία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, απελευθερώθηκε το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή και στην χώρα μας και 

ιδρύθηκαν διάφορες ελεγκτικές εταιρίες κατά τα αγγλοσαξονικά πρότυπα, με σκοπό 

την ανάληψη του ελεγκτικού έργου στη χώρα μας. Πάντως και στην χώρα μας οι 

έλεγχοι των ορκωτών ελεγκτών καλύπτουν τις οικονομικές καταστάσεις ενός 

ευρύτερου φάσματος οικονομικών μονάδων τόσο του ιδιωτικού όσο και του 

δημόσιου τομέα, αφού οι έλεγχοι έχουν επεκταθεί πέρα από τις κερδοσκοπικές 

εταιρίες (Ανώνυμες εταιρίες εισηγμένες στο Χ.Α.Α.) και σε δήμους, δημοτικές 

επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κτλ. 

 

1.4. Ο Εξωτερικός Έλεγχος-Οι Κυβερνητικοί Ελεγκτές 

Περιλαμβάνει όλους τους ελέγχους, που ασκούν και ενεργούν διάφοροι κρατικοί 

φορείς και Δημόσιοι οργανισμοί. Οι έλεγχοι που διεξάγονται από του κυβερνητικούς 

ελεγκτές είναι συνήθως πιο συνοπτικοί και διαφέρουν από τους υπόλοιπους στο ότι 

δεν ακολουθούν τα γενικά αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα, αλλά διαδικασίες και 

πλαίσια δράσης που καθορίζονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις και εντολές 

ελέγχου από τη γραφειοκρατική τους ιεραρχία. Υπάρχουν βέβαια και ομοιότητες 

ανάμεσα σε έναν κρατικό έλεγχο και στον έλεγχο που ασκεί ένας ορκωτός ελεγκτής, 

καθώς και οι δύο ελεγκτές αναζητούν ελεγκτικά τεκμήρια, προβαίνουν σε 

επαληθεύσεις μεγεθών και διαδικασιών και συντάσσουν εκθέσεις ελέγχου τις οποίες 

και κοινοποιούν στον ελεγχόμενο. Πάντως το μεγαλύτερο μειονέκτημα της κρατικής 

ελεγκτικής, ιδίως στη χώρα μας, είναι ότι το πλαίσιο ελέγχων είναι διάσπαρτο σε 

πολυάριθμους νόμους, εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις, δικαστικές αποφάσεις και 

το ελεγκτικό δυναμικό διάσπαρτο σε διάφορα σώματα ελέγχου και υπηρεσίες, με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να καθοριστούν γενικά ελεγκτικά πρότυπα στους 

κρατικούς ελέγχους και να μην μπορεί να επιτευχθεί συντονισμός και 

αποτελεσματικότητα στην δράση τους. Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια υιοθέτησης 

κοινών πρακτικών ελεγκτικής από κυβερνητικά όργανα, με βάση τις γενικά 

παραδεκτές αρχές εφαρμογής των ελέγχων όπως αυτές προκύπτουν από τα ελεγκτικά 
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πρότυπα, έγινε με μία σειρά πρωτοβουλιών από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή 

Δημόσιας Διοίκησης που σκοπό είχαν την καταγραφή των υπηρεσιών και φορέων του 

κράτους που ασκούν ελέγχους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και την σύνταξη 

εγχειριδίου ελέγχου (Γ.Ε.Δ.Δ., 2007) που να μπορεί να εφαρμοστεί με τις κατάλληλες 

προσαρμογές σε κάθε ελεγκτική διαδικασία του κράτους. Σκοπός των ενεργειών του 

Γενικού Επιθεωρητή ήταν να συμβάλει στην εξασφάλιση διενέργειας υψηλής 

ποιότητας ελέγχων και να προάγει τις επαγγελματικές ικανότητες των κρατικών 

ελεγκτών. Ανεξάρτητα από τους στόχους ή το αντικείμενο ελέγχου, ένας κρατικός 

έλεγχος περιλαμβάνει συνήθως τα παρακάτω στάδια: 

 Σχεδιασμός του Ελέγχου. 

 Διενέργεια του Ελέγχου. 

 Συγγραφή Έκθεσης ελέγχου. 

Τα στάδια ελέγχου παρουσιάζονται και διαγραμματικά στην συνέχεια και είναι τα 

βασικά στάδια που ισχύουν και στους φορολογικούς ελέγχους που διενεργούνται από 

τους φορολογικούς ελεγκτές. 

 

 

Διάγραμμα 1: Τα στάδια κρατικού Ελέγχου (Πηγή: Γ.Ε.Δ.Δ., 2007 σελ.17) 

 

Στην χώρα μας τις υπηρεσίες που ασκούν κρατικούς ελέγχους θα μπορούσαμε να τις 

χωρίσουμε σε δύο κύριες κατηγορίες: α) στις υπηρεσίες που ασκούν ελέγχους 

συμμόρφωσης κυρίως στην ιδιωτική οικονομία (επιχειρήσεις, ιδιώτες) και β) στις 
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υπηρεσίες εκείνες που ασκούν ελέγχους συμμόρφωσης στο ίδιο το κράτους, είτε 

μιλάμε για υπηρεσίες τις κεντρικής κυβέρνησης (Υπουργεία) είτε για Ο.Τ.Α. Α΄ και 

Β΄ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες) είτε για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) (Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, Ιδρύματα Ασφάλισης, κτλ.). Στην πρώτη 

κατηγορία περιλαμβάνονται οι φορολογικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών 

(Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, Σ.Δ.Ο.Ε.), αλλά και άλλες υπηρεσίες που υπάγονται σε άλλα 

υπουργεία όπως το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 

Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) 

και άλλοι. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν υπηρεσίες και σώματα επιθεώρησης που 

αποτελούν το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα, όπως ο Γενικός 

Επιθεωρητής της Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και το Σώμα Επιθεωρητών –

Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), η Γενική Διεύθυνση 

Δημοσιονομικών Ελέγχων και η Οικονομική Επιθεώρηση, του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

1.5. Το Διεθνές Ελεγκτικό Περιβάλλον-Η Ανάγκη για Εποπτεία  

Το έτος 2001 θεωρείται ως χρονιά ορόσημο για τις ελεγκτικές πρακτικές που 

ακολουθούνταν στις Η.Π.Α. και γενικά στον κόσμο των επιχειρήσεων διεθνώς. Είναι 

η χρονιά της αποκάλυψης του σκανδάλου της Enron και της άμεσης εμπλοκής σε 

αυτό της ελεγκτικής εταιρίας Arthur Andersen, η οποία κατηγορήθηκε από τις αρχές 

ότι ενώ γνώριζε για τις λογιστικές αλχημείες που ελάμβαναν χώρα στη Enron, όχι 

μόνο δεν προχώρησε στην δημοσιοποίηση και καταγγελία των πρακτικών αυτών στις 

αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές των Η.Π.Α., αλλά παρείχε και την απαραίτητη 

τεχνογνωσία βοηθώντας τα διευθυντικά στελέχη να συνεχίσουν να παραποιούν τις 

λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία επίπλαστη 

εικόνα ευημερίας και συνεχούς κερδοφορίας για τη συγκεκριμένη εταιρία. Η 

πτώχευση της Enron οδήγησε και στην παράλληλη διάλυση της ελεγκτικής εταιρίας 

Arthur Andersen, η οποία μόνο στις Η.Π.Α. απασχολούσε 26.000 εργαζόμενους 

περισσότερους από τους 20.000 εργαζόμενους στην Enron. Το δίκτυο εργασιών της 

τόσο στις Η.Π.Α. όσο και διεθνώς απορροφήθηκε από τις ανταγωνίστριες ελεγκτικές 

εταιρίες με αποτέλεσμα να μιλάμε σήμερα για τις Big Four του ελεγκτικού κλάδου 

διεθνώς (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst&Young). (Benston George 

et al.2003). 
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Η ξαφνική κατάρρευση στο δίπολο των εταιριών Enron και Andersen καθώς και τα 

νέα εταιρικά σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν την ίδια περίοδο στις Η.Π.Α. 

(WorldCom, Xerox, κ.α.), οδήγησε το Κογκρέσο των Η.Π.Α. κάτω από την πίεση που 

ασκήθηκε από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία 

στις λογιστικές καταστάσεις, να νομοθετήσει τον Ιούλιο του 2002 την αναφερόμενη 

στην διεθνή βιβλιογραφία ως Sarbanes-Oxley Act (SOX). Με τη νομοθετική 

παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές τον Η.Π.Α. ουσιαστικά 

μπήκε ένα τέλος στην διαδικασία της αυτορρύθμισης του ελεγκτικού επαγγέλματος 

που ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή ο κανόνας που ακολουθούνταν διεθνώς. Όταν 

μιλάμε για αυτορρύθμιση εννοούμε κυρίως τη σύνταξη των ελεγκτικών προτύπων και 

τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε 

ότι ως Ελεγκτικά Πρότυπα θα μπορούσαμε να ορίσουμε τις βασικές κατευθυντήριες 

οδηγίες που βοηθούν τους ελεγκτές στην εκπλήρωση των επαγγελματικών 

καθηκόντων τους. Επίσης τα ελεγκτικά πρότυπα συνιστούν και το μέτρο σύγκρισης 

της ποιότητας του ελεγκτικού έργου και ορίζουν τη νομική ευθύνη των ελεγκτών 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (Καζαντζής, 2006).  

 

Μέχρι και το 2002 τα ελεγκτικά πρότυπα καθορίζονταν από τις αντίστοιχες εθνικές ή 

και διεθνείς οργανώσεις των ελεγκτών. Όπως είναι φυσικό η έκταση και το 

περιεχόμενό τους διέφεραν από χώρα σε χώρα. Η παγκοσμιοποίηση όμως ως 

οικονομικό, πολιτικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό φαινόμενο, οδήγησε την ανάγκη 

για διεθνή τυποποίηση και στην ελεγκτική πρακτική. Όπως και με τη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε στα λογιστικά πρότυπα και τη δημιουργία των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων, έτσι και στην ελεγκτική έχουμε τον καθορισμό των Διεθνών Ελεγκτικών 

Προτύπων (Δ.Ε.Π.). Πρωταγωνιστικό ρόλο στον καθορισμό των ελεγκτικών 

προτύπων σε διεθνές επίπεδο διαδραματίζει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών 

(International Federation of Accountants-I.F.AC.), η οποία και ιδρύθηκε το 1977 και 

έχει έδρα την Νέα Υόρκη. Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (Δ.Ο.Λ.) είναι ιδιωτικός 

φορέας, και συμμετέχουν σε αυτήν εκπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων από 

129 χώρες με την υποστήριξη και των μεγάλων διεθνών εταιριών (Big Four). 

Στρατηγικός στόχος της Δ.Ο.Λ. είναι η κατοχύρωση του ρόλου της στην παραγωγή 

και θέσπιση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων και κανόνων που θα γίνουν σταδιακά 

αποδεκτά από της ρυθμιστικές αρχές των εθνικών κυβερνήσεων (I.F.AC., 2012).  
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Από το 2002 αρχικά στις Η.Π.Α. και στην συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 

αναλυτικά παρουσιάσαμε παραπάνω, θεσπίστηκαν όρια στις διαδικασίες 

αυτορρύθμισης του ελεγκτικού επαγγέλματος με την θέσπιση δημοσίων φορέων, οι 

οποίοι ασκούν εποπτεία στον ελεγκτικό κλάδο. Στις Η.Π.Α. απότοκο του  Sarbanes-

Oxley Act ήταν η ίδρυση του Public Companies Accounting Oversight Board 

(P.C.A.O.B.), όργανο το οποίο και εποπτεύεται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς των 

Η.Π.Α. Μάλιστα η ίδρυση του P.C.A.O.B. θεωρείται η σημαντικότερη νομοθετική 

παρέμβαση στην λειτουργία του ελεγκτικού θεσμού από την εποχή της 

χρηματιστηριακής κρίσης το 1929 (Benston George et al.2003). Μερικά από τα 

καθήκοντα του P.C.A.O.B. είναι η θέσπιση ελεγκτικών κανόνων και προτύπων καθώς 

και κανόνων ποιοτικού ελέγχου, δεοντολογίας και ανεξαρτησίας του ελεγκτή, η 

διενέργεια έρευνας και πειθαρχικής διαδικασίας για ελεγκτικές εταιρίες και μέλη τους 

με την επιβολή ποινών και κυρώσεων καθώς και η διενέργεια ποιοτικών ελέγχων στις 

ελεγκτικές εταιρίες ως προς την ελεγκτική των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Οι εξελίξεις στις Η.Π.Α. 

επίσπευσαν και τις αντίστοιχες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία και 

επέβαλε τη δημιουργία ανάλογων εποπτικών μηχανισμών του ελεγκτικού 

επαγγέλματος στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

 

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

εποπτική αρχή του ελεγκτικού επαγγέλματος. Λειτουργεί κατ’ εφαρμογή της 

κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγία 2006/43ΕΚ, κοινώς 8
η
 ελεγκτική οδηγία) και διέπεται 

από τον Ν.3693/2008 και τον Ν.3148/2003 (ιδρυτικό νόμο). Η Ε.Λ.Τ.Ε. εποπτεύει 

τρεις διακριτές περιοχές:  

1. Τα ελεγκτικά πρότυπα, όπου και ελέγχει τη συμμόρφωση των ελεγκτών με τα 

Δ.Ε.Π.  

2. Ασκεί  την επαγγελματική εποπτεία του επαγγέλματος του νόμιμου ελεγκτή 

(επαγγελματικές εξετάσεις, χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, κτλ.). 

3. Λογιστικά Πρότυπα, όπου εισηγείται τη θέσπιση των Λογιστικών Προτύπων 

της χώρας (Ε.Λ.Τ.Ε., 2012) 

Μία από τις πρώτες ενέργειες της Ε.Λ.Τ.Ε. το 2004 ήταν η υιοθέτηση των γενικών 

αρχών επί των οποίων είναι εδραιωμένα τα Δ.Ε.Π. και την δημοσίευση τους στα 

Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (Ε.Ε.Π.) (Φ.Ε.Κ.Β,1589/2004). Τα Ε.Ε.Π. 
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αντικατέστησαν τα πρότυπα που είχαν θεσπιστεί από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Στην συνέχεια έχουμε την επίσημη μετάφραση των Διεθνών 

Προτύπων Ελέγχου & Διεθνών Προτύπων Δικλίδων Ποιότητας, όπως αυτά είχαν 

δημοσιευθεί και εκδοθεί το 2009 από την I.F.AC., τα οποία αποτελούν πλέον το 

πλαίσιο ελέγχου και στη χώρα μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο 
 

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

2.1. Η Διαχείριση Κινδύνου 

Ο κίνδυνος (risk) ως λέξη υποδηλώνει κάτι το επικίνδυνο το αναπάντεχο και μας 

δημιουργεί αυτόματα αρνητικά συναισθήματα και συνειρμούς. Στην επιστήμη της 

διοίκησης όμως τα τελευταία χρόνια η λέξη κίνδυνος αρχίζει να συνδέεται και με τη 

λέξη ευκαιρία. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον ορισμό του κινδύνου από το 

Ινστιτούτο Διαχείρισης Κινδύνου (Institute of Risk Management-irm, 2007) κίνδυνος 

είναι: « ο συνδυασμός της πιθανότητας ενός γεγονότος και των συνεπειών του, δηλαδή 

σε όλους τους τύπους δραστηριότητας, υπάρχει το ενεχόμενο για γεγονότα και συνέπειες 

που συνιστούν ευκαιρίες προς όφελος (upside) ή απειλές της επιτυχίας (downside) ».  

Επομένως η σωστή διαχείριση του κινδύνου (risk management), πρέπει να είναι ο 

κεντρικός πυρήνας στα πλαίσια διαμόρφωσης της στρατηγικής κάθε οργανισμού. Το 

σημαντικότερο κομμάτι στην διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου είναι η 

αναγνώριση-ανάλυση των κινδύνων και η ταξινόμησή τους σε πιθανά οφέλη και σε 

πιθανές απειλές. Η διαδικασία αυτή, που μαθαίνει ένας πρωτοετής φοιτητής σε σχολή 

διοίκησης επιχειρήσεων ως SWOT ανάλυση, αποτελεί το θεμέλιο μίας σωστής 

διαχείρισης κινδύνου. Η μεθοδολογία διαχείρισης του κινδύνου έχει εφαρμογές σε 

όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και αφορά όλους τους 

οργανισμούς, ιδιωτικούς φορείς και δημόσιους φορείς. 

 

Η διαχείριση κινδύνου θα πρέπει να είναι μία συνεχής και αναπτυσσόμενη διεργασία 

που καθορίζει και διαμορφώνει την στρατηγική του οργανισμού αλλά και την 

υλοποίησή της. Μάλιστα η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι δυναμική δηλαδή να 

προσεγγίζει μεθοδικά όλους τους κινδύνους που περιβάλλουν την επιχείρηση, από τις 

παλαιότερες, τις τρέχουσες και κυρίως τις μελλοντικές δραστηριότητες και στόχους 

του οργανισμού (Michel Crouhy et. al., 2006). Θα μπορούσαμε λοιπόν να 

διακρίνουμε δύο κύριες φάσεις στην διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου γενικά: 

1. Την φάση της ανάλυσης του κινδύνου (risk analysis), που περιλαμβάνει την 

αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου, την εκτίμηση της πιθανότητας να 
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συμβεί ο κάθε παράγοντας καθώς και ο βαθμός επίπτωσης και σοβαρότητας 

για το σύνολο του οργανισμού και τέλος την εκτίμηση του μεγέθους κινδύνου. 

2. Την φάση της διαχείρισης κινδύνου, που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό 

των κατάλληλων ενεργειών για κάθε παράγοντα κινδύνου, με την κατάλληλη 

κατανομή των πόρων που έχει ο οργανισμός και τον έλεγχο της 

αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων. 

 

Για την περιγραφή και την διαχείριση των κινδύνων έχουν αναπτυχθεί από διάφορους 

φορείς και ινστιτούτα αντίστοιχα μοντέλα και μεθοδολογίες ανάλυσης κινδύνου (για 

παράδειγμα το πρότυπο του irm ή το μοντέλο COSO). Πάντως οι αρχές που διέπουν 

όλα τα μοντέλα παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους. Στην συνέχεια 

παρουσιάζουμε διαγραμματικά το μοντέλο διεργασιών διαχείρισης κινδύνου 

σύμφωνα με το irm.  

 
 

Διάγραμμα 2: Η Διεργασία Διαχείρισης Κινδύνου (Πηγή: The Institute of Risk 

Management - irm, 2007 σελ.7) 

 

 

Βλέπουμε ότι η διαδικασία της διαχείρισης κινδύνου πρέπει να αξιολογείται συνεχώς 

και μάλιστα να ενημερώνεται με τις τρέχουσες εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον 

του οργανισμού. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι, δεν υφίστανται στεγανά 

ανάμεσα στα διάφορα στάδια της διεργασίας ανάλυσης κινδύνου, αλλά συνεχής 
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ανάδραση και επαναπληροφόρηση. Τα μοντέλα όπως αυτό που παρουσιάσαμε 

παραπάνω, έχουν το πλεονέκτημα ότι συνδέουν την εκτίμηση του κινδύνου από τον 

στρατηγικό προγραμματισμό της επιχείρησης, λαμβάνουν την επιχειρηματική 

οντότητα ως σύνολο και διαχειρίζονται τον κίνδυνο τόσο με την αρνητική όσο και με 

τη θετική προοπτική τους. Τα μοντέλα αυτά στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται 

ως ERM (Enterprise Risk Management) (Paul, 2009). 

  

2.2. Ο Ελεγκτικός Κίνδυνος 

Στην ελεγκτική πρακτική η έννοια του κινδύνου συνδέεται άμεσα με την έννοια της 

αρνητικής έκβασης του ελέγχου, δηλαδή την περίπτωση ένας ελεγκτής να εκδώσει 

μία έκθεση σύμφωνης γνώμης για οικονομικές καταστάσεις που περιέχουν ουσιώδεις 

ανακρίβειες (Messier et al. 2008). Από τον παραπάνω ορισμό μπορούμε να 

συμπεράνουμε δύο πράγματα: Πρώτον ότι στην ελεγκτική πρακτική, η έννοια 

κίνδυνος συνδέεται άμεσα με τις απειλές επιτυχίας του ελέγχου και δεύτερον ότι ο 

ορισμός αυτός αναφέρεται αποκλειστικά στους ελέγχους των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων που διεξάγουν οι ορκωτοί ελεγκτές.  

 

Είναι αλήθεια ότι ο κλάδος της ελεγκτικής αναπτύχθηκε, όπως είδαμε και 

προηγουμένως, από την ανάγκη για αξιόπιστες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

επομένως στην βιβλιογραφία διεθνή και ελληνική ο καθορισμός των εννοιών και της 

μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνου έχει ως βάση τους ελέγχους χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων που διεξάγουν οι ορκωτοί ελεγκτές. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 

και η φορολογική ελεγκτική ως τμήμα της ελεγκτικής μεθοδολογίας πρέπει να 

ενημερώνεται και να παρακολουθεί τις επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου της 

ελεγκτικής των ορκωτών ελεγκτών, και με ανάλογες τροποποιήσεις και προσαρμογές 

να εμπλουτίζει τα εργαλεία και την μεθοδολογία της. Για παράδειγμα στο εγχειριδίου 

ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα (Γ.Ε.Δ.Δ., 2007 σελ.39) αναφέρει: «αντίστοιχος 

φόβος μπορεί να διακατέχει τον ελεγκτή που διεξάγει τον έλεγχο, όπως ο φόβος της 

λαθεμένης κρίσης ή της παράβλεψης σημαντικών στοιχείων», όπου στην λέξη φόβος 

θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε την έννοια κίνδυνος. Συμπερασματικά και οι 

δύο ορισμοί ταυτίζονται ουσιαστικά ως εννοιολογικό περιεχόμενο και δηλώνουν την 

αποτυχία εντοπισμού ουσιωδών σφαλμάτων-παρατυπιών στο ελεγκτικό αντικείμενο, 
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είτε είναι μία χρηματοοικονομική κατάσταση, είτε είναι μία δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος ανώνυμης εταιρίας. 

 

Μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αλλά και των εκπαιδευτικών εγχειριδίων που 

χρησιμοποιούνται διεθνώς στην ελεγκτική, αποκαλύπτει την έμφαση που δίδεται 

στην κατανόηση και την εκμάθηση της μεθοδολογίας αντιμετώπισης του ελεγκτικού 

κινδύνου. Ως κύρια αίτια αυτού του φαινομένου θα μπορούσαμε να ορίσουμε τον 

αυξανόμενο ανταγωνισμό ανάμεσα στις ελεγκτικές εταιρίες, σε συνδυασμό με την 

καταδίκη μεγάλων ελεγκτικών εταιριών για πληρωμή προστίμων, αλλά και θεσμικών 

μεταρρυθμίσεων, όπως το Sarbanes-Oxley Act (SOX), που επέβαλε την υιοθέτηση 

πρακτικών ανάλυσης κινδύνου τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό έλεγχο 

των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων (Paul, 2009).  Επιπλέον πηγή συστηματικής 

προσέγγισης στον ελεγκτικό κίνδυνο αποτελούν και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

(ΕΛΤΕ, 2010) και συγκεκριμένα το ΔΠΕ 315 «Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων 

ουσιώδους σφάλματος μέσω κατανόησης της οντότητας και του περιβάλλοντός της» 

καθώς και το ΔΠΕ 330 «Οι αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιμώμενος κινδύνους». 

Από τα παραπάνω μπορούμε να αναφέρουμε περιληπτικά τα τρία συστατικά στοιχεία 

του ελεγκτικού κινδύνου: 

 Εγγενής κίνδυνος (inherent risk): Είναι η πιθανότητα οι οικονομικές 

καταστάσεις μίας οικονομικής μονάδας να περιέχουν ουσιώδη σφάλματα ή 

παραλήψεις λόγω της φύσης και του είδους των εργασιών και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της οικονομικής μονάδας με την υπόθεση ότι δεν λειτουργεί 

κανένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

 Κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου (control risk): Είναι ο κίνδυνος εμφάνισης 

ενός ουσιαστικού σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις ενός οργανισμού, 

από την αδυναμία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου να εντοπίσει ή να 

αποτρέψει το σφάλμα αυτό. 

 Κίνδυνος εντοπισμού (detection risk): Είναι ο κίνδυνος οι ουσιαστικές 

ελεγκτικές διαδικασίες τις οποίες πραγματοποιεί ένας ελεγκτής να μην 

μπορέσουν τελικά να εντοπίσουν ανακρίβειες-παραλήψεις στις καταστάσεις 

της οικονομικής μονάδας. Επομένως ο κίνδυνος εντοπισμού συνδέεται με την 

αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής μεθοδολογίας που ακολουθεί ένας 

ελεγκτής κατά την διάρκεια του ελέγχου. Ο κίνδυνος εντοπισμού δεν μπορεί 
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να μηδενισθεί ποτέ, αφού ο ελεγκτής προχωρά σε δειγματοληπτικό έλεγχο 

των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δεν μπορεί να 

ελέγξει το σύνολο των παραστατικών και δεδομένων σε μία επιχείρηση. Το 

κομμάτι αυτό του κινδύνου αναφέρεται ως κίνδυνος δειγματοληψίας 

(sampling risk). Το υπόλοιπο τμήμα του κινδύνου αναφέρεται και ως μη 

δειγματοληπτικός κίνδυνος (non sampling risk) και περιλαμβάνει στοιχεία 

λανθασμένης μεθοδολογίας που μπορεί να ακολουθήσει ο ελεγκτής. 

 

Στην ελεγκτική βιβλιογραφία (Messier et al. 2008) και στα ελεγκτικά πρότυπα 

αναφέρεται και μία άλλη κατηγορία κινδύνου που αντιμετωπίζει ένας ελεγκτής κατά 

τη διάρκεια των ελέγχων. Ο κίνδυνος αναφέρεται ως κίνδυνος ανάληψης του 

ελέγχου (engagement risk) και είναι η πιθανή οικονομική ζημιά από πιθανές 

δικαστικές διαμάχες που μπορεί να προκύψουν με την ελεγχόμενη οικονομική 

μονάδα ή η διάβρωση της επαγγελματικής φήμης και η αρνητική δημοσιότητα από 

γεγονότα που συνδέονται με τον έλεγχο. Ο κίνδυνος αναφέρεται στην περίπτωση που 

ο ελεγκτής ακολουθήσει τα πλαίσια που καθορίζονται από τα ελεγκτικά πρότυπα και 

τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας και παρόλα αυτά η ελεγχόμενη εταιρία 

κινηθεί νομικά εναντίον του. Ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός και στους 

φορολογικούς ελεγκτές, αφού μπορεί ένας φορολογούμενος στην προσπάθεια του να 

αποφύγει τις αρνητικές επιπτώσεις και τα πρόστιμα του φορολογικού ελέγχου, να 

στραφεί προσωπικά με μηνύσεις κατά του φορολογικού ελεγκτή.  

 

Η εκτίμηση των συστατικών στοιχείων του ελεγκτικού κινδύνου είναι θέμα 

υποκειμενικό και βρίσκεται στην κρίση του κάθε ελεγκτή ξεχωριστά, μάλιστα τα 

ελεγκτικά πρότυπα δεν παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες για τον υπολογισμό του 

ελεγκτικού κινδύνου (Καζαντζής, 2006). Από την πλευρά του ελεγκτή ο εγγενής 

κίνδυνος και ο κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται από την ελεγχόμενη 

οικονομική μονάδα και το περιβάλλον της. Επομένως για την αξιολόγησή τους 

απαιτείται από τον ελεγκτή να αξιολογήσει τους επιχειρηματικούς κινδύνους που 

αντιμετωπίζει η οικονομική οντότητα καθώς και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αν 

αυτό υφίσταται. Για την καλύτερη αξιολόγηση του επιχειρηματικού κινδύνου της 

κάθε οικονομικής μονάδας μπορεί από τον ελεγκτή να γίνει χρήση μοντέλων ERM 

(Enterprise Risk Management). 
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Η μαθηματική σχέση που συνδέει τα συστατικά μέρη του ελεγκτικού κινδύνου είναι: 

ΕΚ=ΕΓΚ*ΚΕΕ*ΚΕ 

Όπου ΕΚ(Ελεγκτικός Κίνδυνος), ΕΓΚ(Εγγενής Κίνδυνος), ΚΕΕ(Κίνδυνος 

Εσωτερικού Ελέγχου), ΚΕ(Κίνδυνος Εντοπισμού). 

 

Οι μεταβλητές του μοντέλου μπορούν να εκφραστούν τόσο ποσοτικά όσο και 

ποιοτικά. Είναι όμως συνηθισμένη η πρακτική  που ακολουθείτε και από τις μεγάλες 

ελεγκτικές εταιρίες η κατηγοριοποίηση του ελεγκτικού κινδύνου να γίνεται με 

ποιοτικούς χαρακτηρισμούς σε χαμηλό, μέτριο και υψηλό. Υπάρχει αντίστροφη 

σχέση ανάμεσα στον ΕΓΚ και ΚΕΕ σε συνδυασμό με τον ΚΕ προκειμένου να οριστεί 

ο ΕΚ. Δηλαδή αρχικά κάθε ελεγκτής ορίζει το επίπεδο του Ελεγκτικού Κινδύνου που 

είναι αποδεκτό ώστε ο έλεγχος να θεωρηθεί αποτελεσματικός. Αν από την 

αξιολόγηση της οικονομικής μονάδας βρεθεί ότι για μία κατηγορία λογαριασμών, για 

παράδειγμα τα αποθέματα, ο εγγενής και ο κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου είναι 

υψηλός, ο ελεγκτής θα πρέπει να οριοθετήσει τον κίνδυνο εντοπισμού σε χαμηλά 

επίπεδα προκειμένου ο ελεγκτικός κίνδυνος να παραμείνει και αυτός χαμηλός. 

Χαμηλός κίνδυνος εντοπισμού σημαίνει ότι ο ελεγκτής θα πρέπει να διεξάγει πιο 

λεπτομερή έλεγχο του λογαριασμού αποθέματα, σε σχέση με έναν άλλο λογαριασμό 

που είχε ορίσει το κίνδυνο εντοπισμού ως μέτριο. Η όλη διαδικασία εκτίμησης του 

ελεγκτικού κινδύνου γίνεται σε συνδυασμό με την εκτίμηση της ουσιαστικότητας-

σημαντικότητας (materiality), δηλαδή ο ελεγκτής πρέπει να καθορίσει τι είναι 

ουσιώδες και τι ασήμαντο στην ελεγκτική διαδικασία και εκεί να εφαρμόσει τη 

μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνου.  

2.3. Ο Κίνδυνος Δειγματοληψίας 

Όπως είδαμε και προηγουμένως η έννοια του κινδύνου και της αβεβαιότητας στην 

ελεγκτική πρακτική έκανε την εμφάνιση της τη στιγμή που έπαψε ο ελεγκτής να 

ελέγχει το σύνολο των παραστατικών και λογαριασμών μίας επιχείρησης. Στα πρώτα 

χρόνια του ελεγκτικού επαγγέλματος (Power, 1997) ήταν φυσιολογικό ο ορκωτός 

ελεγκτής να εξετάζει το σύνολο ή τη συντριπτική πλειοψηφία των τηρουμένων 

στοιχείων και παραστατικών της ελεγχόμενης επιχείρησης. Με την πάροδο του 

χρόνου καθώς οι οικονομικές μονάδες γινόταν ολοένα και μεγαλύτερες και οι 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ τους ολοένα και πιο πολύπλοκες, ο έλεγχος 
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σε όλες τις συναλλαγές και τα παραστατικά ήταν εκ των πραγμάτων χρονοβόρος και 

αντιοικονομικός. Έτσι οι ελεγκτές αναγκάστηκαν να στηρίξουν την γνώμη τους για 

την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αλλά και να αναζητήσουν τα 

ελεγκτικά τεκμήρια σε ένα μέρος μόνο από το σύνολο των λογιστικών στοιχείων και 

των συναλλαγών της οικονομικής μονάδας που αυτοί ελέγχουν. Επομένως ένας από 

τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών δεν 

μπορούν ποτέ να είναι κατηγορηματικές στις εκτιμήσεις τους, είναι γιατί 

χρησιμοποιείται η δειγματοληπτική προσέγγιση στην επιλογή των προς έλεγχο 

στοιχείων της οικονομικής μονάδας. 

 

Η ελεγκτική δειγματοληψία καθορίζεται με ακρίβεια από τα ελεγκτικά πρότυπα και 

συγκεκριμένα από το ΔΠΕ530 «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ» (ΕΛΤΕ, 2010)  

και ορίζεται ως η διαδικασία της επιλογής και η εξέταση ενός μέρους μιας ομάδας 

σχετιζόμενων στοιχείων με σκοπό την απόκτηση πληροφοριών ή την αξιολόγηση 

κάποιων χαρακτηριστικών για μια ομάδα στοιχείων στο σύνολό της. Η ομάδα των 

στοιχείων ονομάζεται πληθυσμός. Για παράδειγμα πληθυσμό στην ελεγκτική 

διαδικασία θα μπορούσαμε να ορίσουμε το σύνολο των πωλήσεων που 

πραγματοποίησε μία επιχείρηση για ένα οικονομικό έτος. Η δειγματοληψία ως 

μεθοδολογία στην ελεγκτική διαδικασία χρησιμοποιείται κυρίως στις άμεσες 

ελεγκτικές επαληθεύσεις, για την απόκτηση δηλαδή επαρκών αποδεικτικών στοιχείων 

που σχετίζονται με υπόλοιπα λογαριασμών, συναλλαγές και απεικονίσεις (Καζαντζής 

2006). Για παράδειγμα για να μπορέσει ο ελεγκτής να επιβεβαιώσει αν τα υπόλοιπα 

του λογαριασμού ΠΕΛΑΤΕΣ είναι τα σωστά, αντί να στείλει επιστολές επαλήθευσης 

σε όλες τις επιχειρήσεις που παρείχε πίστωση η ελεγχόμενη εταιρία, μπορεί να 

επιλέξει να στείλει επιστολές σε ένα δείγμα μόνο από τον λογαριασμό των πελατών. 

Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις όπου ο ελεγκτής, μετά την ανάλυση του 

ελεγκτικού κινδύνου για την ελεγχόμενη επιχείρηση, να κρίνει ότι για έναν 

συγκεκριμένο λογαριασμό πρέπει να ελεγχθούν όλα τα στοιχεία του και να μην 

προχωρήσει στη χρήση μεθόδων δειγματοληψίας. Για παράδειγμα για συναλλαγές 

της ελεγχόμενης επιχείρησης που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο χρηματικό όριο και 

είναι περιορισμένος ο αριθμός τους, μπορεί ο ελεγκτής να αποφασίσει να ελεγχθούν 

όλες.  
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Όπως αναλύσαμε και προηγουμένως συστατικό στοιχείου του κινδύνου εντοπισμού 

είναι και o κίνδυνος δειγματοληψίας (sampling risk), ο οποίος αναφέρεται στην 

πιθανότητα το δείγμα το οποίο θα δημιουργηθεί από την διαδικασία της ελεγκτικής 

δειγματοληψίας να μην είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, με συνέπεια ο 

ελεγκτής να σχηματίσει λανθασμένη άποψη για τον ελεγχόμενο λογαριασμό (Messier 

et al. 2008). Από τη στιγμή λοιπόν που ο ελεγκτής αποφασίσει να επιλέξει στην 

ελεγκτική του μεθοδολογία τη δειγματοληψία, αποφασίζει να αποδεχθεί και ένα 

ποσοστό ελεγκτικού κινδύνου, όπως αναλύσαμε και διεξοδικά στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Ο κίνδυνος αυτός υπάρχει σε κάθε ελεγκτικό δείγμα, ανεξάρτητα από την 

μέθοδο δειγματοληψίας που επιλέγει ο ελεγκτής. Στην διεθνή ελεγκτική πρακτική 

χρησιμοποιούνται δύο γενικές ελεγκτικές δειγματοληψίες: 

1. Στατιστική Δειγματοληψία (Statistical Sampling), όπου για τον σχεδιασμό του 

δείγματος, την επιλογή των μονάδων και την εξαγωγή των συμπερασμάτων 

για τον ελεγκτικό πληθυσμό ακολουθούνται οι επιστημονικές προσεγγίσεις 

της στατιστικής επιστήμης. 

2. Μη Στατιστική Δειγματοληψία (Non Statistical Sampling), όπου ο ελεγκτής 

κατά τον σχεδιασμό του δείγματος δεν χρησιμοποιεί την στατιστική 

επιστημονική μεθοδολογία, αλλά κάνει χρήση της προσωπικής 

επαγγελματικής του κρίσης ή χρησιμοποιεί υποδείγματα και εγχειρίδια της 

ελεγκτικής εταιρίας στην οποία εργάζεται.  

 

Και οι δύο μεθοδολογίες δειγματοληψίας παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα, με την πρώτη να είναι πιο επιστημονικά τεκμηριωμένη και να 

επιτρέπει την ποσοτικοποίηση του στατιστικού κινδύνου και τη δεύτερη να είναι πιο 

οικονομική, να χρειάζεται λιγότερη εκπαίδευση και να είναι πιο εύκολη στη χρήση. 

Είναι λογικό να συμπεράνει κανείς ότι τα πλεονεκτήματα της μίας μεθοδολογίας 

δειγματοληψίας αποτελούν και τα μειονεκτήματα της άλλης. Πάντως στη διεθνή 

ελεγκτική πρακτική είναι πιο διαδεδομένη η χρήση της μη στατιστικής 

δειγματοληψίας, με την παροχή των κατάλληλων βοηθημάτων και οδηγιών από τα 

αρμόδια τμήματα σχεδιασμού διαδικασιών των μεγάλων πολυεθνικών ελεγκτικών 

εταιριών (Messier et al. 2008). 
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2.4. Η Ανάγκη Υιοθέτησης της Μεθοδολογίας του Ελεγκτικού 

Κινδύνου στο Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα 

Η ανάλυση που προηγήθηκε όσον αφορά τη μεθοδολογία κινδύνου, αναφέρεται 

στους ελέγχους που διεξάγουν κυρίως οι ορκωτοί ελεγκτές σε εταιρίες για την 

πιστοποίηση της εγκυρότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Είχαμε 

επισημάνει και σε άλλο σημείο την αναγκαιότητα για ενσωμάτωση στοιχείων της 

θεωρίας της ελεγκτικής και στους ελέγχους που διεξάγονται από κυβερνητικούς 

ελεγκτές και κυρίως τους φορολογικούς ελεγκτές. Η παρούσα μελέτη εξετάζει το 

πλαίσιο επιλογής υποθέσεων για έλεγχο από τον φορολογικό μηχανισμό και δεν θα 

επεκταθεί στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο φορολογικός έλεγχος. Όμως θα 

ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω μία επισήμανση σχετικά με το πλαίσιο των 

φορολογικών ελέγχων στην Ελλάδα και την αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό με 

βάση τα δεδομένα και τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην ελεγκτική επιστήμη 

διεθνώς. 

 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος είναι 

η έλλειψη ενιαίου κώδικα φορολογικής διαδικασίας και ελεγκτικών προτύπων για τον 

φορολογικό έλεγχο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διάσπαρτες διατάξεις που ρυθμίζουν 

τα ζητήματα αυτά σε νόμους και υπουργικές αποφάσεις. Η νομική διαδικασία που 

ακολουθείτε για τα θέματα των φορολογικών ελέγχων (Φινοκαλιώτης, 2005) είναι να 

παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών στον κύριο 

φορολογικό νόμο και στη συνέχεια να εκδίδονται από αυτόν οι “περιβόητες” 

πολυγραφημένες-ΠΟΛ, που ρυθμίζουν ουσιαστικά θέματα της φορολογικής 

διοίκησης και των φορολογικών ελέγχων. Με τον τρόπο αυτό το πλαίσιο των 

φορολογικών ελέγχων μπορεί να μεταβληθεί άμεσα από τη μία μέρα στην άλλη με 

την έκδοση μίας απλής ΠΟΛ, δημιουργώντας προβλήματα στην αποτελεσματικότητα 

των έλεγχων, στην εκπαίδευση των ελεγκτών αλλά και στο αίσθημα δικαίου του 

φορολογουμένου ο οποίος και δεν μπορεί να βασιστεί σε ένα θεσμικό και σταθερό 

πλαίσιο φορολογικών ελέγχων.  

 

Επιπλέον μία ανάλυση της ΠΟΛ.1072/2011 (ΦΕΚ 577Β΄/12.04.2011), που είναι η 

πιο πρόσφατη υπουργική απόφαση που ρυθμίζει θέματα του τακτικού φορολογικού 

ελέγχου, αποδεικνύει την πολυπλοκότητα και τη γραφειοκρατική αντίληψη που διέπει 
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το πλαίσιο των φορολογικών ελέγχων στη χώρα μας. Δεν γίνεται πουθενά αναφορά 

για ελεγκτικό κίνδυνο, αλλά και δεν προτείνεται για παράδειγμα μία μεθοδολογία 

δειγματοληψίας προκειμένου ο έλεγχος να γίνει πιο γρήγορος και αποτελεσματικός. 

Συγκεκριμένα με τα άρθρα 3 και 4 ορίζονται κάποιες γενικές και ειδικές 

υποχρεωτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις και στην συνέχεια στο άρθρο 5 ορίζεται: 

«πέραν των υποχρεωτικών ελεγκτικών επαληθεύσεων που ορίζονται από τα 

προηγούμενα άρθρα 3 και 4, 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 γενικότερα».  

Βλέπουμε δηλαδή ότι για τον φορολογικό ελεγκτή ο νομοθέτης δημιουργεί ένα 

ασφυκτικό πλαίσιο υποχρεωτικών ελεγκτικών επαληθεύσεων και στην συνέχεια του 

παρέχει ένα αόριστο εύρος ελεγκτικών επαληθεύσεων του άρθρου 5, χωρίς σαφής 

οδηγίες και ελεγκτική μεθοδολογία που να μπορεί να ολοκληρώσει το έργο του με 

επιτυχία. Για παράδειγμα αν μία επιχείρηση είχε επιλεγεί για τακτικό φορολογικό 

έλεγχο από ένα σύστημα ανάλυσης κινδύνου ως υποψήφια συμμετοχής σε απάτη 

Φ.Π.Α., θα έπρεπε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος να δώσει βαρύτητα κυρίως σε 

θέματα που αφορούν τη νομοθεσία του Φ.Π.Α. (περιοδικές-εκκαθαριστικές δηλώσεις, 

ύπαρξη ενδοκοινοτικών συναλλαγών, VIES, κτλ), πλέον όλων των άλλων 

φορολογικών και ελεγκτικών επαληθεύσεων που προβλέπονται από την 

ΠΟΛ.1072/2011. 

 

Συμπερασματικά ο εκσυγχρονισμός του συστήματος επιλογής υποθέσεων προς 

έλεγχο με βάση μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνου, εάν δεν συνοδεύεται και από μία 

παράλληλη  βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των φορολογικών ελέγχων με την 

υιοθέτηση και εκεί της μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνου και της εισαγωγής και στη 

φορολογική ελεγκτική μεθόδων ελεγκτικής δειγματοληψίας, θα δημιουργήσει 

πρόσθετο βάρος στους φορολογικούς ελεγκτές, νέες ανέλεγκτες φορολογικές 

υποθέσεις και περαιτέρω υστέρηση φορολογικών εσόδων που τόσο ανάγκη έχει η 

χώρα μας την περίοδο της δημοσιονομικής εξάρτησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο 
 

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ  

3.1. Παραοικονομία-Φοροδιαφυγή 

Ο φορολογικός έλεγχος, όπως αναφέραμε και στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας 

μελέτης, αποτελεί μέρος των εξωτερικών ελέγχων που διεξάγονται σε έναν 

οργανισμό, από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, με άμεσο στόχο τον έλεγχο της 

συμμόρφωσης του οργανισμού στην εκάστοτε φορολογική νομοθεσία. Ο 

φορολογικός έλεγχος αποτελεί λοιπόν έναν κατεξοχήν έλεγχο συμμόρφωσης 

(compliance audit), με τον νομοθέτη στη χώρα μας (Φινοκαλιώτης, 2005) αλλά και   

σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες (OECD, 2011) να αναγνωρίζει στις φορολογικές 

αρχές δικαιώματα ελέγχου και αυτονομίας στη δράση τους, προκειμένου να 

πραγματοποιήσουν την κύρια λειτουργία τους που είναι η είσπραξη των δημοσιών 

εσόδων για τη χρηματοδότηση των κρατικών λειτουργιών (άμυνα, ασφάλεια, 

περίθαλψη, υποδομές, κτλ.).  Μάλιστα ο νομοθέτης οπλίζει τον φορολογικό ελεγκτή 

με σημαντικές εξουσίες, όπως για παράδειγμα την άρση του τραπεζικού απορρήτου 

κατά την διάρκεια που διενεργείται ένας φορολογικός έλεγχος, προκειμένου να είναι 

πιο αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Παρατηρείται μάλιστα 

και μία αύξηση στην ελληνική νομοθεσία (Φινοκαλιώτης, 2005) των σχετικών 

εξουσιών των ελεγκτικών οργάνων κατά τα πρότυπα που ακολουθούνται και σε 

άλλες ανεπτυγμένες χώρες με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της 

παραοικονομίας και του οικονομικού εγκλήματος. Για το λόγο αυτό πρέπει να 

αυξηθεί και η πρόβλεψη του νομοθέτη για ύπαρξη εγγυήσεων για τον 

φορολογούμενο, αλλά και για τη φορολογική διοίκηση να διοικεί και να πράττει σε 

καθεστώς πλήρους διαφάνειας και σεβασμού των νόμων και της αξιοπρέπειας των 

πολιτών. 

 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η φορολογική διοίκηση στην προσπάθειά της για την επίτευξη 

των στόχων της που θέτει ως προς την είσπραξη των δημοσίων εσόδων τα οποία και 

προϋπολογίζονται για κάθε έτος και ψηφίζονται στα αρμόδια νομοθετικά σώματα, 

έχει να αντιμετωπίσει δύο κύριες «απειλές» την παραοικονομία και την 

φοροδιαφυγή. Είναι μάλιστα οικουμενική η αντίληψη, τόσο του πολιτικού όσο και 
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του επιστημονικού προσωπικού της χώρας μας, ότι η μη αποτελεσματική διαχείριση 

των δύο αυτών φαινομένων από την ελληνική φορολογική διοίκηση, είναι μία από τις 

κύριες αιτίες που οδήγησαν την Ελλάδα στο ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο που 

βρίσκεται από το φθινόπωρο του 2009 μέχρι και σήμερα.  Προτού προχωρήσουμε 

στην ανάλυσή μας θα ήταν σκόπιμο να ξεκαθαρίσουμε και να ορίσουμε τις δύο 

παραπάνω έννοιες. 

 

Στην διεθνή βιβλιογραφία συναντάται πλήθος λέξεων (ενδεικτικά αναφέρουμε black, 

cash, hidden, shadow) και πλήθος ορισμών που προσπαθούν να ερμηνεύσουν το 

φαινόμενο της παραοικονομίας. Ένας από τους πιο διαδεδομένος ορισμός (Schneider 

and Enste, 2000) αναφέρεται σε όλες εκείνες τις οικονομικές δραστηριότητες οι 

οποίες ενώ δημιουργούν εισοδήματα συντελεστών παραγωγής δεν καταγράφονται 

από τα στατιστικά συστήματα των εθνικών λογαριασμών (Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν, Α.Ε.Π.). Επίσης διεθνείς οργανισμοί όπως ο Οργανισμός για την Οικονομική  

Συνεργασία και Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α. – O.E.C.D.), στην προσπάθεια του να 

υιοθετήσει μία κοινή γλώσσα στις διάφορες συνεργασίες-συσκέψεις με τα κράτη 

μέλη για θέματα φορολογικής διοίκησης, έχει ταυτίσει την παραοικονομία με τον 

αγγλικό όρο non-observed economy (N.O.E.) (O.E.C.D. 2012). Σύμφωνα λοιπόν με 

τον Ο.Ο.Σ.Α. η παραοικονομία αποτελείται από τέσσερα συστατικά στοιχεία: 

1. Μη δηλωθέντα εισοδήματα από νόμιμες δραστηριότητες. 

2. Μη δηλωθέντα εισοδήματα από παράνομες δραστηριότητες. 

3. Παραγωγή αγαθών για ίδια χρήση.  

4. Αδυναμία των στατιστικών υπηρεσιών να καταγράψουν όλες τις οικονομικές 

δραστηριότητες. 

 

Για τις φορολογικές αρχές τα στοιχεία 1. και 2. είναι αυτά που αποκτούν το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον προγραμματισμό και 

στην διενέργεια των φορολογικών ελέγχων. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι το 

στοιχείο 2. συνδέεται με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες για την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), καθώς τα εισοδήματα που δημιουργούνται με 

παράνομες δραστηριότητες (ναρκωτικά, πορνεία) προσπαθούν να εισέλθουν στην 

πραγματική οικονομία. Στην χώρα μας με τις διατάξεις του Ν.3691/2008  επιτεύχθηκε 

η ενίσχυση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή 



31 

 

των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν 

σημαντικές επιτυχίες από τις εισαγγελικές και διωκτικές αρχές ακόμα και κατά 

πολιτικών προσώπων (υπόθεση Τσοχατζόπουλου), οι οποίοι διέθεταν ένα είδος 

άτυπης ασυλίας στο μεταπολιτευτικό πολιτικό σκηνικό. Για την παρούσα μελέτη 

όταν μιλάμε για παραοικονομία θα αναφερόμαστε αποκλειστικά στο συστατικό 

στοιχείο 1. και στους αντίστοιχους φορολογικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται 

για τον εντοπισμό μη δηλωθέντων εισοδημάτων. 

 

Ως προς το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα από έρευνες που έχουν γίνει 

στο εξωτερικό (Schneider and Enste, 2000) αλλά και στη χώρα μας (Βαβούρας και 

Μανωλάς, 2004, Τάτσος 2001), δείχνουν ότι το μέγεθος της παραοικονομίας στη 

χώρα μας παραμένει σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό σε σχέση με το Α.Ε.Π. χωρίς να 

εμφανίζεται τάση μείωσής του. Συγκεκριμένα με βάση τις παραπάνω έρευνες η χώρα 

μας κατατάσσεται πρώτη στην παραοικονομία ως ποσοστό του Α.Ε.Π. από τις χώρες 

του Ο.Ο.Σ.Α. με το ποσοστό να κυμαίνεται διαχρονικά τα τελευταία είκοσι χρόνια σε 

μέση τιμή περίπου στο 28%. Στις μελέτες που έχουν διαχρονικά παρουσιαστεί για το 

φαινόμενο της παραοικονομίας στην Ελλάδα οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή  

στο φαινόμενο είναι με φθίνουσα σειρά η γεωργία, οι μεταποιητικές βιομηχανίες και 

το χονδρικό-λιανικό εμπόριο (Βαβούρας και Μανωλάς, 2004). Το ιδιαίτερα μεγάλο 

ποσοστό της παραοικονομίας με τα παράλληλα διαφυγόντα δημόσια έσοδα, σε 

συνδυασμό με το ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο  στο οποίο βρίσκεται η χώρα 

μας, επιβάλλουν στις φορολογικές αρχές την υιοθέτηση σκληρών πολιτικών για την 

αντιμετώπισή της.  

 

Πολλές φορές εμφανίζεται σύγχυση όσον αφορά την διάκριση ανάμεσα στην 

παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή (tax evasion) θεωρείται ως μία 

από τις αιτίες που οδηγούν πολλές οικονομικές δραστηριότητες  στην παραοικονομία 

(Ι.Μ.Μ. 1993) και ιστορικά η παραοικονομία συνδέεται με τη φοροδιαφυγή. Ως 

φοροδιαφυγή θα μπορούσαμε να ορίσουμε κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη των 

φορολογούμενων, που έχει ως σκοπό τη μείωση της νόμιμης φορολογικής 

υποχρέωσης και την αποφυγή καταβολής των αναλογούντων φόρων (Τάτσος, 2001). 

Η φοροδιαφυγή λοιπόν δημιουργεί ένα κενό ανάμεσα σε αυτά που θα εισέπραττε η 

φορολογική διοίκηση αν όλοι οι φορολογούμενοι εθελοντικά δήλωναν τα εισοδήματά 
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τους και τον αποκτηθέντα πλούτο και αυτά που τελικά εισπράττει η εκάστοτε 

φορολογική διοίκηση. Το φορολογικό χάσμα (tax gap) όπως αναφέρεται και στη 

διεθνή βιβλιογραφία, είναι και ένας από τους σημαντικότερους δείκτες για τον 

υπολογισμό του μεγέθους της φοροδιαφυγής κυρίως στις Η.Π.Α. (Andreoni et al. 

1998). Στη βιβλιογραφία συναντάται και ο όρος της φοροαποφυγής (tax avoidance), 

με την έννοια ότι, η αποφυγή καταβολής του αναλογούντα φόρου γίνεται με νόμιμα 

μέσα και με δυνατότητες που παρέχει η φορολογική νομοθεσία στους 

φορολογουμένους. Επειδή όμως ως προς τις οικονομικές συνέπειες στα 

προϋπολογισθέντα έσοδα του κράτους τα αποτελέσματα φοροδιαφυγής και 

φοροαποφυγής είναι τα ίδια, θα ήταν καλύτερο να μιλήσουμε για πρακτικές μη 

συμμόρφωσης (non compliance) των φορολογουμένων στο εκάστοτε φορολογικό 

νομοθετικό πλαίσιο της κάθε χώρας.  

 

Ως προς το μέγεθος της φοροδιαφυγής και της μη συμμόρφωσης στην Ελλάδα, 

αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το φαινόμενο αυτό έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας, με 

ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν τόσο με την διάρθρωση της ελληνικής 

οικονομίας, όσο και με την ίδια την πολιτική ζωή. Πιο συγκεκριμένα η ύπαρξη 

μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Small and Medium sized Enterprises-

SMEs) όπου διεθνώς παρατηρούνται υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής (O.E.C.D. 

2012), η αναλογία μισθωτών σε σχέση με τους αυτοαπασχολούμενους και τους 

ελεύθερους επαγγελματίες, τα υψηλά ποσοστά του αγροτικού τομέα σε σχέση με τις 

υπόλοιπες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., η καθυστέρηση στη χρήση πλαστικού χρήματος και 

ηλεκτρονικών συναλλαγών ανάμεσα στις επιχειρήσεις, η διαφθορά στη δημόσια 

διοίκηση με την παράλληλη αδυναμία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού να 

εισπράξει τα αναμενόμενα φορολογικά έσοδα ιδίως από το 2001 και μετά (Έρευνα, 

2012), μετέτρεψαν τη φοροδιαφυγή στον καταλυτικό παράγοντα αδυναμίας 

εξυπηρέτησης των δανειακών αναγκών της χώρας μας και την υπαγωγή στο 

καθεστώς δημοσιονομικής και πολιτικής εξάρτησης από το 2009 έως σήμερα. 

Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι όλοι οι παράγοντες που ευνοούν την εξάπλωση της 

φοροδιαφυγής και της μη συμμόρφωσης σε μία χώρα, σύμφωνα με την διεθνή 

βιβλιογραφία (Τάτσος, 2001), βρίσκουν πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης στη χώρα μας. 

Για παράδειγμα σύμφωνα με τον Grant Richardson (2006) οι μη οικονομικοί 

παράγοντες έχουν την πιο σημαντική επίδραση στην εξάπλωση της φοροδιαφυγής, 

μάλιστα μέσα από την ανάλυση των δεδομένων σε 45 διαφορετικές χώρες συμπέρανε 
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ότι, η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος είναι ο προσδιοριστικός εκείνος 

παράγοντας που αυξάνει την τάση για φοροδιαφυγή σε μία χώρα σε μεγαλύτερο 

βαθμό από οποιοδήποτε άλλο προσδιοριστικό παράγοντα του μοντέλου. Για μία χώρα 

όπως η Ελλάδα, με ένα φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο πολύπλοκο και συνεχώς 

μεταβαλλόμενο, το συμπέρασμα της παραπάνω έρευνας αποτελεί μία ακόμη ένδειξη 

του πόσο αλληλένδετα είναι τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής και της φορολογικής 

πολυνομίας.  

 

Μία ιδιαιτερότητα του φαινομένου της φοροδιαφυγής στη χώρα μας αλλά και της 

άνισης κατανομής των φορολογικών βαρών, αποτελεί και η συστηματική απόκρυψη 

εισοδημάτων και η επακόλουθη αποφυγή εκπλήρωσης των φορολογικών τους 

υποχρεώσεων, από συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων. Από την 

επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι οι μισθωτοί και οι 

συνταξιούχοι δηλώνουν κατά μέσο όρο πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα από τις άλλες 

κατηγορίες φορολογουμένων (ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, έμποροι, 

βιομήχανοι, βιοτέχνες). Το φαινόμενο αυτό εμφανίζει μία διαχρονική τάση για 

πολλές δεκαετίες (Τάτσος, 2001) και προκύπτει και από τα πρόσφατα δεδομένα που 

δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ., 2012) του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Πίνακας 1:Άμεση Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 

 (Πηγή: Στατιστικό Δελτίο Φορολογικών Δεδομένων-Γ.Γ.Π.Σ. 2012) 
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Από τα στατιστικά δεδομένα του 2011 προκύπτει ότι μόνο οι μισθωτοί και οι 

συνταξιούχοι δήλωσαν το 70,22% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος σε 

σχέση με το 18,79% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος που δήλωσαν τα 

λοιπά φυσικά πρόσωπα. Στην κατηγορία των λοιπών φυσικών προσώπων 

περιλαμβάνονται όσοι δεν δηλώνουν εισοδήματα με κύρια πηγή τη μισθωτή εργασία. 

Για την διαχρονική φοροδιαφυγή που εντοπίζεται στην κατηγορία των ελεύθερων 

επαγγελματιών και ιδιαίτερα στα επαγγέλματα των γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών 

και λογιστών, ενδιαφέρον έχει και η έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας το 

φθινόπωρο του 2012 (Tsoutsoura et al., 2012) και η οποία προσπάθησε να εντοπίσει 

μη δηλωθέντα εισοδήματα στις παραπάνω κατηγορίες, κάνοντας χρήση των 

δεδομένων μίας ελληνικής εμπορικής τράπεζας για την παροχή πίστωσης στους 

πελάτες τους. Με βάση τους υπολογισμούς των ερευνητών υπολογίστηκε κατώτατο 

όριο φοροδιαφυγής για το έτος 2009 τα  28 δις. Ευρώ για την Ελλάδα, ποσό που 

αποτελούσε περίπου το 31% του δημόσιου χρέους της χώρας για το 2009. Σύμφωνα 

με την έρευνα μάλιστα, εμφανίζεται θετική συσχέτιση ανάμεσα στο ποσοστό 

εκπροσώπησης των επαγγελματικών κλάδων στην βουλή και στο ποσοστό της 

φοροδιαφυγής. Τέλος η μεγάλη σε έκταση φοροδιαφυγή που εμφανίζουν οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες, έχει γίνει αντιληπτή και από τα στελέχη της τρόικας στα πλαίσια της 

παροχής τεχνικής αρωγής (Τ.Α.) στην ελληνική κυβέρνηση και έχουν γίνει συστάσεις 

για την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων στις παραπάνω ομάδες 

φορολογουμένων. (Δ.Ν.Τ.-Ε.Ε., 2012).  

 

Τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται κυρίως στην φοροδιαφυγή που εντοπίζεται στη 

φορολογία εισοδήματος τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων. Για τις 

φορολογικές διοικήσεις όμως εκτός από τη φορολογία εισοδήματος σημασία έχει και 

η φοροδιαφυγή που εμφανίζεται και στους έμμεσους φόρους και πιο συγκεκριμένα 

στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας-Φ.Π.Α. (Value Added Tax-VAT), ο οποίος και 

αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των συνολικών φορολογικών εσόδων. Μεθοδολογικά 

η φοροδιαφυγή στον Φ.Π.Α. προσεγγίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στη “θεωρητική 

απόδοση” του φόρου και στα πραγματοποιηθέντα έσοδα που καταγράφουν οι 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα που έχει 

στην διάθεση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (RECKON, 2009) το φοροδοτικό χάσμα 

(VAT gap) για την χώρα μας παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 3: Το φοροδοτικό χάσμα στον Φ.Π.Α. (VAT gap) για την Ελλάδα από 

το έτος 2000 έως το έτος 2006 (Πηγή: RECKON,  2009 σελ.32) 

 

Η κόκκινη γραμμή του διαγράμματος απεικονίζει την “θεωρητική απόδοση” του 

Φ.Π.Α. ενώ η μπλε τις πραγματοποιηθέντες εισπράξεις από τον Φ.Π.Α. Η διαφορά 

ανάμεσα στα δύο μεγέθη αποτελεί το φοροδοτικό χάσμα και αποτελεί μία ένδειξη του 

ύψους της φοροδιαφυγής στον τομέα του Φ.Π.Α. Βλέπουμε ότι το χάσμα αυτό βαίνει 

συνεχώς αυξανόμενο από το 2001 και μετά με αποτέλεσμα να φτάσει το 2006 στο 

30% που είναι και το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. Το στοιχείο 

αυτό έρχεται να ενισχύσει την παρατήρηση που κάναμε για την αυξανόμενη 

αδυναμία του ελληνικού φορολογικού μηχανισμού να ανταποκριθεί στην αποστολή 

του από την περίοδο 2001 και μετά με τραγικά για τον τόπο μας αποτελέσματα. 

3.2. H Διαχείριση του Κινδύνου Συμμόρφωσης 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως η κύρια αποστολή κάθε φορολογικής αρχής 

είναι η είσπραξη των φόρων που έχουν προϋπολογιστεί με βάση την εκάστοτε 

φορολογική νομοθεσία, με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται το αίσθημα 

εμπιστοσύνης και δικαιοσύνης των φορολογουμένων στην εκάστοτε φορολογική 

διοίκηση. Όταν αναφερόμαστε στο αίσθημα δικαιοσύνης προς τη φορολογική 

διοίκηση, αναφερόμαστε στην αίσθηση που έχουν οι πολίτες μιας χώρας ότι ο 

καθένας συμμετέχει ισοβαρώς ανάλογα με την εισοδηματική του ικανότητα στα 

φορολογικά βάρη. Επομένως περιπτώσεις φορολογουμένων που αποτυγχάνουν να 
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συμμορφωθούν επιτυχώς (με ή χωρίς δόλο) στο παραπάνω θεσμικό πλαίσιο πρέπει να 

αντιμετωπίζονται από τη φορολογική διοίκηση με τις κατάλληλες στρατηγικές και 

δομές, προκειμένου το επίπεδο της μη συμμόρφωσης (non-compliance) που 

παρουσιάζεται σε μία χώρα να είναι το μικρότερο δυνατό. Το πλαίσιο της 

φορολογικής συμμόρφωσης μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά οι 

γενικότερες κατηγορίες υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν οι 

φορολογούμενοι σε κάθε χώρα μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες 

(O.E.C.D.b, 2004): 

 Εγγραφή στο φορολογικό σύστημα. 

 Έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και λοιπών εντύπων που 

έχουν σχέση με φορολογικές υποχρεώσεις. 

 Έγκυρη και ακριβής απεικόνιση των οικονομικών δεδομένων στις 

φορολογικές και λοιπές δηλώσεις προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. 

 Έγκαιρη πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων. 

 

Παρατηρούμε δηλαδή ότι η έννοια της μη συμμόρφωσης είναι ευρύτερη και μπορεί 

να εμπεριέχει μέσα της και το φαινόμενο της φοροδιαφυγής αλλά και της 

παραοικονομίας. Από την άλλη πλευρά η εκάστοτε φορολογική διοίκηση έχει 

περιορισμένους πόρους στην προσπάθειά της να ελέγξει το επίπεδο συμμόρφωσης 

των φορολογουμένων της. Το που και πως θα κατανείμει τα διαθέσιμα μέσα, ποιες 

κατηγορίες φορολογουμένων εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά μη συμμόρφωσης, 

πως θα γίνει η επιλογή των υποθέσεων για φορολογικό έλεγχο, είναι μερικά από τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε φορολογική διοίκηση στον αγώνα για τη 

διατήρηση ενός αποτελεσματικού και δίκαιου φορολογικού συστήματος. Επομένως 

οι φορολογικές διοικήσεις πρέπει να αναπτύξουν τις κατάλληλες στρατηγικές σε 

συνδυασμό με τις απαραίτητες δομές και τη βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων 

πόρων προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο που πηγάζει από τη μη 

φορολογική συμμόρφωση. Η διαχείρισης του κινδύνου συμμόρφωσης (compliance 

risk management) είναι η δομημένη διαδικασία που ακολουθεί η φορολογική 

διοίκηση, προκειμένου συστηματικά να περιγράψει, να αξιολογήσει, να 

κατηγοριοποιήσει και τελικά να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που πηγάζουν από τη 

μη φορολογική συμμόρφωση (αδυναμία υποβολής δηλώσεων, ανακριβής δηλώσεις, 
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μη εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων, κτλ.) (O.E.C.D.b, 2004). Το μοντέλο που 

προτείνεται από τον Ο.Ο.Σ.Α. εμφανίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί:   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4: Η Διεργασία Διαχείρισης του Κινδύνου Φορολογικής 

Συμμόρφωσης (Πηγή: O.E.C.D.b,  2004  σελ.9) 

 

Πριν προχωρήσουμε στην συνοπτική περιγραφή του παραπάνω μοντέλου διαχείρισης 

του κινδύνου συμμόρφωσης (O.E.C.D.b, 2004), θα θέλαμε να επισημάνουμε το 

γεγονός ότι ο Ο.Ο.Σ.Α. είναι από τους διεθνής οργανισμούς με τη μεγαλύτερη 

τεχνογνωσία σε θέματα φορολογικής διοίκησης και αντιμετώπισης φαινομένων μη 

συμμόρφωσης τόσο για τη φοροδιαφυγή όσο και για την παραοικονομία. Το γεγονός 

ότι οι επιστημονικές εκδόσεις, συστάσεις και λοιπές κατευθυντήριες γραμμές που 

προτείνονται από τον συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό, προέρχονται από τον 

συγκερασμό και την συνεργασία που πραγματοποιούν στελέχη από τις πιο 

ανεπτυγμένες φορολογικές διοικήσεις στον κόσμο (Η.Π.Α., Αυστραλία, Καναδάς, 

Αγγλία, Γερμανία, Ιαπωνία, κτλ.) αποτελεί εχέγγυο ποιότητας και αξιοπιστίας για το 

τελικό αποτέλεσμα που μας είναι διαθέσιμό για ανάλυση. Οι προτάσεις αυτές και τα 

διάφορα μοντέλα πρέπει βέβαια να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες που 

επικρατούν σε κάθε χώρα, προκειμένου οι όποιες αλλαγές αποφασιστούν να μπορούν 

να έχουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 
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Με μια πρώτη ματιά το μοντέλο διεργασίας που αφορά την αντιμετώπιση του 

κινδύνου συμμόρφωσης παρουσιάζει ομοιότητες με το γενικό μοντέλο διαχείρισης 

κινδύνου που παρουσιάσαμε στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης 

(Διάγραμμα 2) και περιλαμβάνει μία σειρά από στάδια ξεκινώντας από το γενικότερο, 

το στρατηγικό πλαίσιο λειτουργίας δηλαδή της φορολογικής διοίκησης και 

καταλήγοντας στο ειδικότερο, που μπορεί να αφορά την επιλογή των ομάδων 

φορολογουμένων που θα ελεγχθούν (top-down approach), συγκεκριμένα: 

1. Καθορίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας (Operating Context): Στο στάδιο 

αυτό πρέπει να γίνει ο καθορισμός του ευρύτερου πλαισίου λειτουργίας και 

δράσης της φορολογικής διοίκησης και να καθοριστούν ποιοι τομείς ανήκουν 

στην άμεση σφαίρα επιρροής και ποιοι όχι.  Με τον τρόπο αυτό καθορίζονται 

οι τομείς εκείνοι που αποτελούν κινδύνους για τη φορολογική διοίκηση και 

για τους οποίους πρέπει να αναπτύξει τις κατάλληλες στρατηγικές 

αντιμετώπισής τους και οι τομείς εκείνοι για τους οποίους δεν απαιτείται 

καμία ενέργεια αφού δεν ανήκουν στον θεσμικό ρόλο της. Ο καθορισμός 

λοιπόν του πλαισίου δράσης είναι μία στρατηγική διεργασία που λαμβάνει 

χώρα στα υψηλά διοικητικά κλιμάκια και πρέπει να συνοδεύεται με την 

ανάλυση τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος δράσης 

του οργανισμού. Η παρακολούθηση του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι 

απαραίτητη προκειμένου να εντοπίζονται νέες απειλές-ευκαιρίες για τις 

φορολογικές διοικήσεις, αφού αλλαγές στην νομοθεσία, στην κυβερνητική 

πολιτική, στις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε μία χώρα, μπορούν 

να αλλάξουν άρδην το πλαίσιο δράσης του οργανισμού. Η ανάλυση του 

εσωτερικού περιβάλλοντος, έχει να κάνει κυρίως με την αξιολόγηση του 

προσωπικού, των οργανωτικών δομών και των τεχνολογικών μέσων που έχει 

στη διάθεση του ο φορολογική μηχανισμός για την επίτευξη των στόχων της. 

2. Προσδιορισμός Κινδύνων (Identifying Risks): Ο κύριος σκοπός της 

φορολογικής διοίκησης στο στάδιο αυτό είναι να προσδιορίσει και να 

ταυτοποιήσει τους συγκεκριμένους κινδύνους συμμόρφωσης που 

αντιμετωπίζει ή πρόκειται να αντιμετωπίσει κατά την εισπρακτική λειτουργία 

της. Η διαδικασία του εντοπισμού των κινδύνων συμμόρφωσης πρέπει να 

είναι μία συνεχής και δυναμική διεργασία, καθώς με τις διάφορες αλλαγές που 

συμβαίνουν τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον του 

οργανισμού, μεταβάλλονται και οι συνθήκες δράσης της φορολογικής 
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διοίκησης. Για παράδειγμα η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου αποτελεί ένα καινούργιο πλαίσιο 

άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανάπτυξης νέων μεθόδων 

φοροδιαφυγής και παραοικονομίας. Η φορολογική διοίκηση εάν δεν εντοπίσει 

γρήγορα τους νέους κινδύνους που διαμορφώνονται σε αυτό το νέο 

περιβάλλον συναλλαγών, μπορεί να υπονομεύσει τη γενικότερη 

αποδοτικότητα των φορολογικών εσόδων. Η διαδικασία του εντοπισμού των 

κινδύνων πρέπει να ξεκινάει από το στρατηγικό πλαίσιο και να καταλήγει στο 

λειτουργικό πλαίσιο δράσης της φορολογικής διοίκησης με τον καθορισμό 

τελικά των φορολογουμένων εκείνων που αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 

για τα δημόσια έσοδα. Η σωστή τμηματοποίηση της φορολογικής βάσης με 

κριτήρια όχι μόνο οικονομικά αλλά και επικινδυνότητας είναι ένα χρήσιμο 

εργαλείο στην όλη διαδικασία. 

3. Αξιολόγηση – Ιεράρχηση Κινδύνων (Assessing and Prioritising Risks): 

Στην συνέχεια ακολουθεί η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των κινδύνων 

συμμόρφωσης από την φορολογική διοίκηση. Στο στάδιο αυτό γίνεται η 

ποσοτικοποίηση των κινδύνων οι οποίοι και είχαν εντοπιστεί στο 

προηγούμενο στάδιο της διεργασίας. Ο αντικειμενικό σκοπός είναι να 

καθοριστούν οι σημαντικότεροι κίνδυνοι, για τους οποίους και απαιτείται 

άμεση δράση, από τους λιγότερους σημαντικούς.  

4. Ανάλυση Συμπεριφορών μη Συμμόρφωσης (Analysing Compliance 

Behavior): Το αποτέλεσμα της διεργασίας αξιολόγησης των κινδύνων 

συμμόρφωσης οδηγεί στην επιλογή εκείνων των ομάδων φορολογουμένων 

που εμφανίζουν την πιο έντονη συμπεριφορά μη συμμόρφωσης, με την 

αντίστοιχη επιλογή στρατηγικών και τακτικών αντιμετώπισης από την 

φορολογική διοίκηση. Για να είναι επιτυχής όμως οποιαδήποτε μέθοδος 

αντιμετώπισης των συμπεριφορών μη συμμόρφωσης προς το φορολογικό  

πλαίσιο, θα πρέπει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός να κατανοήσει τα αίτια και 

τα κίνητρα που οδηγούν κάποιους φορολογουμένους να αναπτύσσουν 

φορολογικά παραβατικές συμπεριφορές. Πολλές χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. έχουν 

επενδύσει στην έρευνα για τους προσδιοριστικούς παράγοντες που οδηγούν 

σε συμπεριφορές μη συμμόρφωσης, με τη φορολογική διοίκηση της 

Αυστραλίας (Australian Tax Office-ATO) και το μοντέλο B.I.S.E.P. να είναι 

αυτό με την μεγαλύτερη αποδοχή από την διεθνή βιβλιογραφία (O.E.C.D.b, 
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2004). Τα αρχικά B.I.S.E.P. (Business, Industry, Sociological, Economic, 

Psychological) αναφέρονται στις κατηγορίες των παραγόντων εκείνων που 

επιδρούν στην στάση και τελικά στην συμπεριφορά ορισμένων κατηγοριών 

φορολογουμένων προς φορολογική (μη) συμμόρφωση. Το μοντέλο αυτό αφού 

αναλύσει τα αίτια, προχωρά σε μία ομαδοποίηση των φορολογούμενων 

ανάλογα με την στάση που αυτοί εμφανίζουν απέναντι στις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις  απέναντι στο κράτος, προσαρμόζοντας αντίστοιχα και τα μέτρα 

και τις στρατηγικές αντιμετώπισης. Έτσι λοιπόν σχηματίζεται μία πυραμίδα 

συμμόρφωσης, με την κορυφή να ανήκει στις κατηγορίες φορολογούμενων 

που εμφανίζουν την πιο επικίνδυνη και συνειδητά παραβατική συμπεριφορά 

και την αντίστοιχη πολιτική της φορολογικής διοίκησης να δρα κατασταλτικά 

εξαντλώντας τα αυστηρότερα μέσα (ποινές, κατασχέσεις περιουσιακών 

στοιχείων, φυλάκιση) και στη βάση της πυραμίδας να βρίσκονται οι έντιμοι 

φορολογούμενη που θέλουν να κάνουν το σωστό όσον αναφορά τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις. Διαγραμματικά το μοντέλο B.I.S.E.P. έχει την 

ακόλουθη μορφή: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5: Το μοντέλο B.I.S.E.P. Ανάλυσης της Συμπεριφοράς Συμμόρφωσης 

(Πηγή: O.E.C.D.b,  2004  σελ.41) 

 

5. Καθορισμός της Στρατηγικής Αντιμετώπισης (Determining the 

Treatment Strategy): Από την τμηματοποίηση των φορολογουμένων που 

εμφανίζουν συμπεριφορές μη συμμόρφωσης, εξαρτάται και η επιλογή από την 

πλευρά της φορολογικής διοίκησης της αντίστοιχης στρατηγικής θεραπείας. 

Το σημαντικό  σε αυτό το στάδιο είναι να επιλεγεί μείγμα πολιτικών και όχι 

μία μονοδιάστατη στρατηγική, που αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τα 

ανάλογα επίπεδα συμμόρφωσης. Το μείγμα πολιτικών θα περιλαμβάνει εκτός 
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από τις κατασταλτικές παρεμβάσεις και δράσεις θετικής επίδρασης προς τις 

ομάδες εκείνες που θέλουν να πράξουν το σωστό, συμβάλλοντας στην 

περαιτέρω εθελοντική συμμόρφωση όλο και μεγαλύτερου τμήματος των 

φορολογουμένων.  

6. Εφαρμογή των Στρατηγικών (Applying the Strategies): Η αποτελεσματική 

εφαρμογή των στρατηγικών βασίζεται κυρίως σε τρεις παραμέτρους: τους 

πόρους, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση. Η σωστή κατανομή των διαθέσιμων 

πόρων (ανθρώπινων και υλικών) στα αντίστοιχα προγράμματα εφαρμογής, 

αλλά και η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού που λαμβάνει μέρος 

θεωρούνται οι σημαντικότεροι παράγοντες επιτυχίας στο συγκεκριμένο 

στάδιο. 

7. Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων (Evaluating the Outcomes): Το τελικό 

αποτέλεσμα κάθε στρατηγικής συμμόρφωσης που εφαρμόζεται προς τη 

συγκεκριμένη ομάδα φορολογουμένων θα πρέπει να μετράται, προκειμένου 

να αξιολογηθεί η όλη διεργασία διαχείρισης του κινδύνου συμμόρφωσης. Τα 

αποτελέσματα αυτά και τα δεδομένα που προκύπτουν θα αξιοποιηθούν 

αργότερα για τη συνέχιση της διαδικασίας από την αρχή (feedback).  

 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυσή μας για το μοντέλο διαχείρισης του κινδύνου 

συμμόρφωσης, θα πρέπει να σημειώσουμε δύο κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχή 

συνολική λειτουργία του: το προσωπικό και τις πληροφορίες-δεδομένα. Κάθε 

σύστημα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά χρειάζεται το απαραίτητο και καλά 

εκπαιδευμένο προσωπικό που θα το υπηρετήσει. Για ένα σύστημα διαχείρισης 

κινδύνων είναι ακόμα πιο σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι συμμετέχοντες στη 

φορολογική διοίκηση, από τα στελέχη στα υψηλότερα διευθυντικά κλιμάκια μέχρι 

τον απλό εφοριακό υπάλληλο που έχει συναλλαγή με το κοινό, ποιος είναι ο ρόλος 

του και πως συμμετέχει στην όλη διεργασία. Επιπρόσθετα η σωστή διαχείριση των 

πληροφοριών και δεδομένων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την αποτελεσματική 

λειτουργία του συστήματος εντοπισμού των κινδύνων συμμόρφωσης. Η πρόσβαση 

της φορολογικής διοίκησης σε επαρκή, ακριβή και επικαιροποιημένα δεδομένα, με 

την χρήση των κατάλληλων τεχνικών διαχείρισης, (διασταυρώσεις στοιχείων, data 

mining, χρήση κριτηρίων επιλογής, κτλ.) πρέπει να λαμβάνει σε όλα τα στάδια της  

διαχείρισης του κινδύνου συμμόρφωσης. Τα δεδομένα αφορούν όχι μόνο στοιχεία 

που έχει στην διάθεση της η φορολογική διοίκηση (για παράδειγμα δεδομένα από 
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δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, περιοδικές-εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., 

παρακρατούμενοι φόροι, κτλ.), αλλά και με δεδομένα από τρίτους φορείς (Third Party 

Information-TPI), που μπορεί να είναι είτε άλλες κρατικές υπηρεσίες (για παράδειγμα 

ασφαλιστικοί φορείς, αστυνομία), είτε επιχειρήσεις και κλάδοι του ιδιωτικού τομέα 

(παράδειγμα ο τραπεζικός χώρος, ασφαλιστικές εταιρίες, κτλ.). 

3.3. H Επιλογή Υποθέσεων για Φορολογικό Έλεγχο 

Ο φορολογικός έλεγχος μπορεί στο παρελθόν να ήταν το μοναδικό εργαλείο που είχε 

στη διάθεσή του η φορολογική διοίκηση για τη διαχείριση του κινδύνου 

συμμόρφωσης, αλλά εξακολουθεί και σήμερα να παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

επιλογή του μείγματος πολιτικών διαχείρισης και αντιμετώπισης των συμπεριφορών 

μη συμμόρφωσης. Σε μία ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας (Andreoni et al. 

1998), βλέπουμε ότι εκτός από το ύψος των φορολογικών συντελεστών, η πιθανότητα 

να ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές κάποιος, αλλά και το ύψος των προστίμων 

που μπορούν να επιβληθούν στους φορολογουμένους, επιδρά στη συμπεριφορά τους 

και στην απόφαση τους να είναι ειλικρινείς ή όχι. Από το 2000 και μετά η 

ακαδημαϊκή έρευνα διεύρυνε το πεδίο ανάλυσης της συμπεριφοράς συμμόρφωσης, με 

την υιοθέτηση πολυσυλλεκτικών μοντέλων που λαμβάνουν στοιχεία από τις 

επιστήμες της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας. Με τα μοντέλα αυτά (Jon S. Davis 

et al.  2003) αποδεικνύεται ότι παράγοντες όπως κοινωνικές νόρμες, η ψυχολογία της 

μάζας, αλλά και οι προσδοκίες για την συμπεριφορά των άλλων, είναι οι παράγοντες 

που επιδρούν καταλυτικά στον καθορισμό των συμπεριφορών των ατόμων στην 

φορολογική συμμόρφωση. Σε όλα τα μοντέλα το πρόγραμμα των φορολογικών 

ελέγχων αλλά και η πεποίθηση του φορολογικού κοινού για την επιτυχία τους και την 

αποτελεσματικότητά τους, καθόριζε και μετέβαλε την στάση συμμόρφωσης. Ένα 

άλλο κομμάτι της αρθρογραφίας ασχολείται και με τις συνέπειες που έχει ένας 

φορολογικός έλεγχος σε έναν φορολογούμενο (για παράδειγμα σε μία εταιρία), στην 

μελλοντική του στάση απέναντι στις φορολογικές του υποχρεώσεις. Υπάρχουν 

λοιπόν ενδείξεις ότι ο φορολογικός έλεγχος οδηγεί τον φορολογούμενο σε 

μελλοντικές στάσεις εθελοντικής συμμόρφωσης Τέλος η πιθανότητα να ελεγχθεί 

κάποιος δρα αποτρεπτικά σε στάσεις και συμπεριφορές μη συμμόρφωσης (Yongzhi, 

2011). 
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ο.Ο.Σ.Α. στην προσπάθειά του για την ανάπτυξη 

μεθόδων αποτελεσματικότερης επιλογής υποθέσεων για φορολογικό έλεγχο και την 

παροχή κατευθυντήριων γραμμών προς τα κράτη-μέλη, έχει προχωρήσει στην 

εξέταση της μεθοδολογίας και των πρακτικών που ακολουθούν οι πιο 

αποτελεσματικές φορολογικές αρχές και σε συνδυασμό με τις συναντήσεις και τις 

συνεργασίες που πραγματοποιούνται στα αρμόδια φόρουμ του οργανισμού, μας 

παραθέτει ένα συνοπτικό περίγραμμα της μεθοδολογίας επιλογής υποθέσεων για 

έλεγχο με βάση την ανάλυση κινδύνου στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.(O.E.C.D.a, 2004). Ο 

φορολογικός έλεγχος λοιπόν, είναι η στρατηγική εκείνη που επιλέγεται από τις 

φορολογικές αρχές προκειμένου να ασκήσουν πίεση στις ομάδες φορολογουμένων 

που έχουν τοποθετηθεί στα υψηλότερα κλιμάκια της πυραμίδας συμμόρφωσης που 

παρουσιάσαμε παραπάνω (βλ. Διάγραμμα 5). Στόχος είναι να οδηγηθούν κάτω από 

την πίεση του φορολογικού ελέγχου σε χαμηλότερα επίπεδα της πυραμίδας 

συμμόρφωσης και σε συμπεριφορές τελικά εθελοντικής συμμόρφωσης. Ο 

φορολογικός έλεγχος έχει και έμμεση επίδραση στην φορολογική βάση, αφού δρα 

αποτρεπτικά στην επέκταση φαινομένων φοροδιαφυγής ενθαρρύνοντας έτσι την 

περαιτέρω εθελοντική συμμόρφωση των φορολογουμένων. Τέλος τα δεδομένα που 

συλλέγονται από τα προγράμματα φορολογικών ελέγχων αποτελούν κρίσιμες 

πληροφορίες στην διαχείριση του κινδύνου συμμόρφωσης και στον εντοπισμό νέων 

περιοχών και μεθόδων φοροδιαφυγής. 

 

Βλέπουμε δηλαδή ότι το πρόγραμμα ελέγχων που διεξάγει μία φορολογική διοίκηση 

έχει έκτος από τις άμεσες επιπτώσεις συμμόρφωσης (πρόστιμα, κατασχέσεις 

περιουσιακών στοιχείων, διώξεις σε βάρος ατόμων υψηλής παραβατικότητας, κ.α.), 

και την έμμεση επίδραση στο γενικότερο επίπεδο συμμόρφωσης της ευρύτερης 

φορολογικής βάσης. Επομένως είναι καθοριστικής σημασίας πριν την εκπόνηση του 

προγράμματος ελέγχων και την επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, να έχει 

προηγηθεί η στρατηγική ανάλυση κινδύνων της φορολογικής διοίκησης (βλ. 

Διάγραμμα 4) και να έχουν εντοπιστεί εκείνοι οι κίνδυνοι και εκείνες οι ομάδες 

φορολογουμένων που χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης και θεραπείας. Οι φορολογικοί 

έλεγχοι δηλαδή πρέπει να έχουν την όσο το δυνατόν καλύτερη στόχευση προς τις 

περιοχές της επιχειρηματικής και οικονομικής δράσης με τη μεγαλύτερη 

παραβατικότητα λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τους περιορισμένους πόρους που έχει 

στη διάθεση της η εκάστοτε φορολογική διοίκηση. 
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Στην διεργασία επιλογής των υποθέσεων που πρόκειται να ελεγχθούν οι πρακτικές 

αλλά και οι έρευνες που διεξάγονται στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α .(O.E.C.D.a, 2004) 

έχουν δείξει ότι δύο είναι τα κρίσιμα σημεία: 

 Τα ακριβή και επίκαιρα δεδομένα και οι πληροφορίες που έχουν σχέση με 

τους τομείς που εμφανίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο μη συμμόρφωσης. 

 Οι τεχνικές και οι μεθοδολογίες που αναπτύσσουν οι φοροελεγκτικοί 

μηχανισμοί για την ανάλυση και ιεράρχηση των παραπάνω πληροφοριών. 

 

Τα δεδομένα αφορούν κυρίως στοιχεία που έχει στην διάθεσή της η φορολογική 

διοίκηση, μέσω των δηλώσεων κάθε μορφής που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι 

στις αρμόδιες υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά, πληροφορίες από τρίτα μέρη, αλλά και το 

ιστορικό προηγούμενων ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ελεγκτικό 

μηχανισμό. Η τελική επιλογή βέβαια προϋποθέτει την ανάλυση των δεδομένων που 

έχει στην διάθεση του ο ελεγκτικός μηχανισμός, και την τελική επιλογή του 

δείγματος των επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων που θα ελεγχθούν. Στις χώρες του 

Ο.Ο.Σ.Α. γίνεται η χρήση τριών γενικών μεθόδων ανάλυσης των φορολογικών 

δεδομένων με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Επιλογή των υποθέσεων μέσω τις διαλογής που πραγματοποιούν 

πεπειραμένοι φορολογικοί ελεγκτές: Η μέθοδος αυτή είναι η παλαιότερη 

μεθοδολογία επιλογής των υποθέσεων και εφαρμόζεται σε φορολογικές 

διοικήσεις οι οποίες υστερούν στη χρήση πληροφορικών συστημάτων (IT 

systems). 

 Αυτοματοποιημένες διαδικασίες με τη χρήση κριτηρίων μοριοδότησης: Με τη 

χρήση ηλεκτρονικών προγραμμάτων τα δεδομένα φιλτράρονται μέσα από 

κριτήρια κινδύνου, που έχουν επιλεγεί από τη φορολογική διοίκηση, με τις 

υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία να επιλέγονται για 

έλεγχο. 

 Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων και μεθοδολογίες data mining: Η 

χρήση της μεθοδολογίας αυτής αποκτά όλα και μεγαλύτερη αποδοχή από τις 

φορολογικές διοικήσεις, αλλά προϋποθέτει την επένδυση σε τεχνολογικό 

εξοπλισμό και προσωπικό που μπορεί να λειτουργήσει και να τροφοδοτήσει 

τα πληροφοριακά συστήματα με τα κατάλληλα δεδομένα. 
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3.4. H Επιλογή Υποθέσεων για Φορολογικό Έλεγχο με Τυχαίο 

Τρόπο 

Προκειμένου ένα πρόγραμμα φορολογικών ελέγχων να είναι αποτελεσματικό, θα 

πρέπει οι φορολογούμενοι να έχουν την πεποίθηση ότι μπορεί και αυτοί να ελεγχθούν 

από τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς. Για το λόγο αυτό πολλές χώρες του 

Ο.Ο.Σ.Α. πραγματοποιούν και προγράμματα ελέγχων που βασίζονται στον τυχαίο 

δειγματισμό (random audits). Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που διαθέτει ο 

Ο.Ο.Σ.Α. (O.E.C.D.c, 2004), ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο οι φορολογικές 

διοικήσεις εφαρμόζουν προγράμματα τυχαίου ελέγχου, είναι προκειμένου να 

αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των μοντέλων επιλογής υποθέσεων με την 

χρήση μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνου. Συγκεκριμένα συγκρίνουν τα 

αποτελέσματα του τυχαίου δείγματος των φορολογουμένων με τα αποτελέσματα των 

ελέγχων που διενεργήθηκαν στους φορολογουμένους που επιλέχθηκαν με την χρήση 

κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. Εάν το μοντέλο διαχείρισης του κινδύνου 

συμμόρφωσης της φορολογικής διοίκησης είναι αποτελεσματικό, τότε τα πρόστιμα 

και οι παραβάσεις που θα εντοπιστούν στο τυχαίο δείγμα πρέπει να είναι αισθητά 

μικρότερες σε σχέση με το στοχευόμενο δείγμα. Αν τα αποτελέσματα της σύγκρισης 

είναι τα αντίθετα από τα αναμενόμενα, τότε απαιτούνται αλλαγές στο υπάρχον 

πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνων της φορολογικής διοίκησης. 

 

Βλέπουμε δηλαδή ότι οι τυχαίοι έλεγχοι που πραγματοποιούν οι φοροελεγκτικοί 

μηχανισμοί, εκτός από την αποτρεπτική δράση που έχουν στο γενικό φορολογικό 

πληθυσμό, χρησιμοποιούνται κυρίως για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των 

συστημάτων διαχείρισης κινδύνου, αλλά και της μέτρησης του επιπέδου 

συμμόρφωσης των φορολογουμένων. Επίσης με τα προγράμματα τυχαίων 

φορολογικών ελέγχων μπορεί να εντοπιστούν νέες μορφές φοροδιαφυγής και να 

καθοριστούν νέα μοτίβα και προφίλ μη συμμορφούμενων ομάδων. Ως προς τη 

μεθοδολογία τυχαίας δειγματοληψίας μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες. Από 

τη μία πλευρά την απλή τυχαία δειγματοληψία, όπου κάθε φορολογούμενος έχει τις 

ίδιες πιθανότητες να επιλέγει σε ένα τυχαίο δείγμα ελέγχων και από την άλλη η 

στρωματοποιημένη δειγματοληψία όπου η επιλογή του δείγματος μπορεί να 

διενεργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε συγκεκριμένες ομάδες των φορολογουμένων 

(φορολογούμενη υψηλού εισοδήματος), να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 
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επιλεγούν στο τυχαίο δείγμα. Όσο για το ποσοστό των τυχαίων ελέγχων σε σχέση με 

τους συνολικούς φορολογικούς ελέγχους που διεξάγονται από μία φορολογική 

διοίκηση, τα στοιχεία δείχνουν ότι τις περισσότερες φορές δεν ξεπερνά το 5% του 

συνολικού προγράμματος ελέγχων (O.E.C.D.c, 2004). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο 
 

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ-Η 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  

4.1. Το Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα-Συνοπτική Περιγραφή 

Η έννοια του φόρου είναι συνδεδεμένη με την έννοια του σύγχρονου αστικού 

κράτους, καθώς ο φόρος αποτελεί την κύρια πηγή χρηματοδότησης όλων των 

παροχών που προσφέρονται στους πολίτες, από τα δημόσια αγαθά της ασφάλειας, της 

εκπαίδευσης και της υγείας, μέχρι τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα υποδομών 

απαραίτητα για την λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών. Στη λειτουργία των φόρων 

συμμετέχουν ενεργά και οι τρεις θεσμικές εξουσίες: η νομοθετική εξουσία που είναι 

υπεύθυνη για την θέσπιση του νομικού φορολογικού πλαισίου που αφορά την 

επιβολή των φόρων, η εκτελεστική εξουσία που είναι αρμόδια για την είσπραξη των 

φόρων και των έλεγχο της συμμόρφωσης της φορολογικής βάσης και τέλος η 

δικαστική εξουσία η οποία είναι και ο τελικός κριτής των φορολογικών διαφορών 

που προκύπτουν ανάμεσα στους πολίτες και τις φορολογικές αρχές, ερμηνεύοντας 

την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία. Οι σχέσεις και διεργασίες που αναπτύσσονται 

ανάμεσα στις τρείς δομημένες εξουσίες και τη φορολογική βάση (φυσικά και νομικά 

πρόσωπα) και αφορούν την λειτουργία των φόρων αποτελούν ένα σύστημα, αυτό που 

ορίζεται συνήθως ως φορολογικό σύστημα. 

 

Όταν μιλάμε βέβαια για το φορολογικό σύστημα, συνήθως αναφερόμαστε από τη μία 

πλευρά στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογική διαδικασία και από την 

άλλη στη φορολογική διοίκηση που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της. Το 

νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει το σύνολο των νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών 

αποφάσεων, εγκυκλίων καθώς και την νομολογία που προκύπτει από τα διοικητικά 

δικαστήρια της χώρας. Η φορολογική διοίκηση στη χώρα μας αποτελείται κυρίως από 

το Υπουργείο Οικονομικών και τις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με 

την είσπραξη των δημοσίων εσόδων και τον έλεγχο της συμμόρφωσης των 

φορολογουμένων (Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, Σ.Δ.Ο.Ε., κτλ.). Είναι αλήθεια ότι το 

φορολογικό σύστημα σε όλες τις χώρες, ιδίως μετά την περίοδο του δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την αύξηση των δημοσίων 
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δαπανών που παρατηρήθηκε την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, προσπάθησε να 

επεκτείνει την έκταση της φορολογικής βάσης αυξάνοντας τα είδη των φόρων που 

επιβλήθηκαν σε νέους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Στην Ελλάδα βέβαια το 

φαινόμενο της πολυπλοκότητας του φορολογικού συστήματος πήρε εκρηκτικές 

διαστάσεις, αφού με την πάροδο του χρόνου η έλλειψη κωδικοποίησης της 

φορολογικής νομοθεσίας σε συνδυασμό με συντεχνιακές πιέσεις, συσσώρευσαν ένα 

πλήθος εξαιρέσεων, απαλλαγών και ειδικών ρυθμίσεων, καθώς επίσης και μια 

πληθώρα από έμμεσες επιβαρύνσεις που είναι γνωστές ως φόροι υπέρ τρίτων 

(Κ.Ε.Π.Ε., 2000), (Έρευνα, 2012). Όλοι οι παραπάνω λόγοι εξηγούν σε σημαντικό 

βαθμό γιατί είναι τόσο μεγάλη η πολυπλοκότητα αλλά και ο όγκος της φορολογικής 

νομοθεσίας. 

 

Ξεκινώντας την ανάλυσή μας με τη φορολογική νομοθεσία, θα θέλαμε να 

επισημάνουμε το γεγονός ότι η αναγνώριση από τον νομοθέτη στην κρατική εξουσία 

της διακριτικής ευχέρειας στην επιβολή των φόρων δεν σημαίνει και απεριόριστη 

εξουσία έναντι των φορολογουμένων και επομένως θεσπίζονται και στο ελληνικό 

φορολογικό δίκαιο αρχές που διέπουν την επιβολή φόρων και εν γένει την άσκηση 

της φορολογικής εξουσίας ως εξής (Φινοκαλιώτης, 2005): 

 Η αρχή της νομιμότητας του φόρου: Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε 

εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο. 

 Η αρχή της βεβαιότητας του φόρου: Η αρχή αυτή επιβάλλει όπως τα ουσιώδη 

στοιχεία του φόρου να καθορίζονται στο νόμο κατά τρόπο απόλυτα σαφή. 

 Η αρχή της χρηστής διοίκησης διοικήσεως και της προστασίας της 

εμπιστοσύνης του φορολογούμενου έναντι μεταβολών της ερμηνείας της 

φορολογικής διοίκησης. 

 Η αρχή της μη αναδρομικής ισχύος των φορολογικών ρυθμίσεων: Η αρχή 

αυτή απαγορεύει την επιβολή φόρου με αναδρομική ισχύ. 

 Η αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης: Στο Σύνταγμα της Ελλάδος (άρθρο 4 

παρ.5) ορίζεται ότι: «Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα 

δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους». Με την αρχή αυτή συνδέεται 

άμεσα η έννοια της καθολικότητας και της φορολογικής ισότητας στην 

επιβολή των φόρων. 
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Με βάση τις παραπάνω αρχές που διέπουν το φορολογικό δίκαιο στην χώρα μας, 

έχουν θεσπιστεί οι διάφορες φορολογικές διατάξεις που αφορούν την επιβολή  φόρων 

σε κάθε οικονομική δραστηριότητα. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως η 

πολυπλοκότητα του ελληνικού φορολογικού νομοθετικού πλαισίου είναι αυξημένη σε 

σχέση με τις άλλες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. διογκώνοντας τα κόστη διαχείρισης του 

φορολογικού συστήματος (Κ.Ε.Π.Ε., 2000). Θα μπορούσαμε από την πληθώρα των 

νόμων και διατάξεων που αποτελούν το ελληνικό φορολογικό δίκαιο να αναφέρουμε 

επιγραμματικά τους πιο σημαντικούς νόμους-πλαίσια που αποτελούν το ελληνικό 

φορολογικό σύστημα: 

 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (κωδικοποίηση 

του Ν.2238/94 όπως ισχύει σήμερα). Με τις διατάξεις του νόμου ορίζεται το 

υποκείμενο επιβολή της φορολογίας εισοδήματος και καθορίζεται ο τρόπος 

υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος. 

 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φ.Π.Α. (κωδικοποίηση του Ν.2859/2000 

όπως ισχύει σήμερα). Πρόκειται για έμμεσο φόρο επί την δαπάνης, ο οποίος 

επιβλήθηκε στη χώρα μας το έτος 1986 στα πλαίσια της εναρμόνισης των 

φόρων κύκλου εργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την 6
η
 οδηγία για 

το Φ.Π.Α.  

 Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης – Ε.Φ.Κ. Πρόκειται για ειδικούς φόρους 

κατανάλωσης που επιβάλλονται σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων 

(πετρελαιοειδή, καπνικά και οινοπνευματώδη). 

 Φορολογίες μεταβίβασης περιουσίας (Ν.2961/2001). Πρόκειται για τη 

ρύθμιση των διατάξεων που αφορά φορολογίες κληρονομιών, Δωρεών και 

Γονικών Παροχών. 

 Φορολογίες κατοχής ακίνητης περιουσίας. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για 

όλες τις φορολογίες που έχουν επιβληθεί στην κατοχή της ακίνητης 

περιουσίας, για παράδειγμα Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.). 

 Τέλη Χαρτοσήμου (Π.Δ. 28/07/1931). Πρόκειται για φόρους που 

επιβάλλονται σε συναλλαγές και ειδικότερα επί των εγγραφών εκείνων που 

περιέχουν αστικές ή εμπορικές πράξεις. 

 Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών – Κ.Φ.Α.Σ (Ν.4093/2012). 

Πρόκειται για το νόμο που αντικατέστησε και κατήργησε τον Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ. Π.Δ.186/1992 όπως είχε τροποποιηθεί και 



50 

 

ίσχυε) σε μία προσπάθεια απλοποίησης της διαδικασίας φορολογικής 

απεικόνισης των οικονομικών συναλλαγών των επιχειρήσεων. Με τον 

Κ.Φ.Α.Σ. ρυθμίζονται θέματα όπως η τήρηση των λογιστικών βιβλίων, η 

έκδοση παραστατικών (αποδείξεις, τιμολόγια, κτλ.) και η απεικόνιση των 

συναλλαγών. 

 Κώδικας Φορολογικών Κυρώσεων (Ν.2523/97 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα). Πρόκειται για το σύνολο των διοικητικών και ποινικών 

κυρώσεων που επιβάλλονται από τα αρμόδια φοροελεγκτικά όργανα και την 

δικαιοσύνη στην περίπτωση παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας. 

 

Σύμφωνα με την επιστήμη του φορολογικού δικαίου ως φόρος ορίζεται η άμεση 

χρηματική (κυρίως) παροχή των ιδιωτών στο κράτος, δηλαδή είναι μέσο μεταβίβασης 

αγοραστική δύναμης των ιδιωτών στο Κράτος, η οποία είναι αναγκαία όπως είδαμε 

για την χρηματοδότηση των δαπανών του (Φινοκαλιώτης, 2005). Προκειμένου 

λοιπόν να γίνει ο υπολογισμός και καταλογισμός των αναλογούντων φόρων σε κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο με βάση το ισχύον ελληνικό φορολογικό πλαίσιο, πρέπει 

να ακολουθηθεί η διοικητική φορολογική διαδικασία. Τη διοικητική φορολογική 

διαδικασία απαρτίζουν κανόνες, οι οποίοι αναφέρονται στην έκδοση των ατομικών 

διοικητικών πράξεων με τις οποίες καταλογίζεται ο φόρος και έτσι προσδιορίζεται η 

φύση και η έκταση της φορολογικής ενοχής ή επιβάλλεται η ανάλογη φορολογική-

διοικητική κύρωση για παράδειγμα η επιβολή προστίμου (Κόντος, 2007). Εκτός από 

την φορολογική διοικητική διαδικασία, σε περίπτωση διαφορών ανάμεσα στους 

φορολογούμενους και τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες και προκειμένου να γίνει η 

επίλυση των φορολογικών διαφορών αναφερόμαστε και στην δικαστική φορολογική 

διαδικασία που περιλαμβάνει τους κανόνες της διοικητικής δικονομίας. Με βάση τα 

παραπάνω η προσωποποίηση του φορολογικού νόμου συντελείται διαμέσου της 

φορολογικής δήλωσης, η οποία και θεωρείται από το νόμο ως ομολογία 

προσδιορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο και την φορολογητέα ύλη. Στην συνέχεια 

πρέπει να υπολογιστεί ο φόρος από την αρμόδια φορολογική αρχή, σε συνάρτηση με 

την υποβληθείσα δήλωση, μέσω της διοικητική διαδικασίας που ονομάζεται 

βεβαίωση του φόρου. Τελευταία πράξη που θα ακολουθήσει θα είναι η είσπραξη του 

φόρου μέσω της εκπλήρωσης της φορολογικής υποχρέωσης από τον φορολογούμενο 

(Κοντός, 2007). 
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Η διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες οι φορολογούμενοι υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις 

και εκπληρώνουν έγκαιρα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Στην αντίθετη 

περίπτωση η βεβαίωση και ο καταλογισμός του φόρου είναι δυνατόν να αποτελεί  

αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου. Η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου 

θεμελιώνεται νομικά όχι μόνο από την έλλειψη υποβολής δήλωσης από τον 

φορολογούμενο, αλλά και από την συνταγματική επιταγή της συμμετοχής όλων των 

πολιτών στα δημόσια βάρη. Έτσι ο νομοθέτης αναγνωρίζει στις φορολογικές αρχές 

δικαίωμα ελέγχου με στόχο την εξακρίβωση της πραγματικής φορολογητέας ύλης και 

την πάταξη της φοροδιαφυγής. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν διαχωρίζουμε τον 

φορολογικό έλεγχο από τις άλλες μορφές ελέγχου, γιατί πέρα από τον προσδιορισμό 

των διάφορων οικονομικών αποτελεσμάτων, το φορολογικό δικαίωμα της πολιτείας 

ασκείται και για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας 

και για τη διαπίστωση του αληθούς των φορολογικών δηλώσεων (έλεγχος 

συμμόρφωσης). 

 

Στο ελληνικό φορολογικό σύστημα διακρίνουμε τρεις κύριες κατηγορίες 

φορολογικών ελέγχων (Παπαδόπουλος, 1998 Κόντος, 2007): 

 

1. Προληπτικός Έλεγχος: Ο έλεγχος αυτός διενεργείται κατά τη διάρκεια της 

διαχειριστικής περιόδου. Συνήθως ελέγχονται πράξεις ή παραλείψεις της 

επιχείρησης που πραγματοποιούνται στην τρέχουσα χρήση και ο κύριος 

στόχος του είναι η δημιουργία της αίσθησης στους φορολογούμενους ότι 

υπάρχει διαρκής και αποτελεσματικός έλεγχος, ώστε να λειτουργεί 

αποτρεπτικά στη διάπραξη φορολογικών παραβάσεων. Ο προληπτικός 

έλεγχος έχει κυρίως εφαρμογή στον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του 

Κ.Β.Σ. - πλέον Κ.Φ.Α.Σ. από τους υπόχρεους στην τήρηση των παραπάνω 

διατάξεων. Ο προληπτικός έλεγχος ασκείται κατά κύριο λόγο από το Σώμα 

Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)  και στοχεύει σε τομείς 

δραστηριότητας με υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής (τουρισμός, κέντρα 

διασκέδασης, χώροι εστίασης, κτλ.), οι οποίοι χρησιμοποιούν κυρίως τη 

μεθοδολογία της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων (αποδείξεις, τιμολόγια, 

δελτία αποστολής) για την απόκρυψη της φορολογητέας ύλης. 
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2. Προσωρινός Έλεγχος: Σκοπός του προσωρινού ελέγχου είναι η άμεση 

απόδοση στο δημόσιο φόρων ή τελών που οφείλονται από τον 

φορολογούμενο. Ο Προσωρινός έλεγχος μπορεί να γίνει για ένα ή για 

περισσότερα φορολογικά αντικείμενα (για παράδειγμα έλεγχος Φ.Π.Α., 

έλεγχος δαπανών, κτλ.) καθώς και να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 

χρήσεις. Ο προσωρινός έλεγχος εμπεριέχει όλα τα στοιχεία του προσωρινού 

ελέγχου αλλά επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα στα ελεγχόμενα όργανα να 

εκδώσουν προσωρινό φύλλο ελέγχου, προσδιορίζοντας το ύψος των 

ελεγχόμενων φόρων που πρέπει να αποδώσει ο φορολογούμενος χωρίς να 

απαιτείται η διενέργεια του τακτικού ελέγχου. 

3. Τακτικός Έλεγχος: Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος αποβλέπει μέσω 

ελεγκτικών ενεργειών στην επαλήθευση της ακρίβειας των φορολογικών 

δηλώσεων, αλλά και σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, τη στοιχειοθέτηση 

των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογουμένου. Ο τακτικός έλεγχος 

διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος (Ν.2238/1994) και είναι εμπεριστατωμένος, πλήρης και 

οριστικός. 

 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκόπηση του ελληνικού φορολογικού 

συστήματος θα πρέπει να αναφερθούμε και στις υπηρεσίες εκείνες που ασκούν τον 

φορολογικό έλεγχο και να παρουσιάσουμε το περίγραμμα της ελληνικής φορολογικής 

διοίκησης. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση μας θα πρέπει να επισημάνουμε το 

γεγονός ότι εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών δημοσιονομικής αστάθειας που 

επικρατούν στην χώρα μας από το 2009 έως σήμερα, αλλά και εξαιτίας της άμεσης 

ανάγκης για εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας δομής του φοροελεγκτικού μηχανισμού, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο της συλλογής των δημοσίων εσόδων 

(κάτω από την παροχή τεχνικής βοήθειας από τα κλιμάκια του Δ.Ν.Τ., της Ε.Ε. και τη 

Ε.Κ.Τ.), το ελληνικό φορολογικό σύστημα τόσο ως προς το νομοθετικό πλαίσιο όσο 

και ως προς την οργάνωση της φορολογικής διοίκησης βρίσκεται σε μία ρευστή 

κατάσταση. Η ρευστότητα αυτή προκύπτει από τις συχνές μεταβολές του 

φορολογικού νομικού πλαισίου (για παράδειγμα τον Ιανουάριο του 2013 ψηφίστηκε 

το τρίτο κατά σειρά νομοσχέδιο για την φορολογία εισοδήματος σε διάστημα τριών 

χρόνων) αλλά και από τις αλλαγές που σχεδιάζονται για την οργανωτική δομή του 

Υπουργείου Οικονομικών (Υπουργείο Οικονομικών, 2012a), όπως για παράδειγμα το 
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σχέδιο ενοποίησης των Δ.Ο.Υ. με την κατάργηση μικρών και μη αποδοτικών Δ.Ο.Υ. 

Ενδεικτικά στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε το σχέδιο συγχωνεύσεων των 

εν ενεργεία Δ.Ο.Υ. όπου όπως προκύπτει από τις 290 Δ.Ο.Υ. που λειτουργούσαν 

στην χώρα μας στις 30/08/2011 το Υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει στις 31/12/2012 

να λειτουργεί μόνο 114 Δ.Ο.Υ. μία μείωση της τάξης του 60% στην συνολική 

διοικητική διάρθρωση των Δ.Ο.Υ. στην χώρα μας. 

 

Πίνακας 2: Σχέδιο Ενοποιήσεων των Δ.Ο.Υ (Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, 

2012b) 

Περιοχή 

Αριθμός εν λειτουργία ΔΟΥ 

Υφιστάμενες 

έως 30/8/2011 

Υφιστάμενες 

έως 30/8/2012 

Εκτίμηση – 

πρόταση  

έως 31/12/2012 

Σύνολο ΔΟΥ στην Ελλάδα 290 241 114 

ΔΟΥ που αναστέλλεται η λειτουργία τους - 49 127 

ΔΟΥ σε Νομό Αττικής 73 69 41 

ΔΟΥ σε Νομό Θεσσαλονίκης 19 17 11 

ΔΟΥ σε λοιπούς Νομούς με 1 μόνο ΔΟΥ 5    8 36 

ΔΟΥ σε λοιπούς Νομούς με 2 ΔΟΥ 9    13 26 

ΔΟΥ σε λοιπούς Νομούς με 3 ΔΟΥ 9    11 0 

ΔΟΥ σε λοιπούς Νομούς με 4+ ΔΟΥ 175    123 0 

 

 

Στην χώρα μας αρμόδιο Υπουργείο για την παρακολούθηση της φορολογικής 

πολιτικής και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων είναι το Υπουργείο Οικονομικών. 

Κύριες αποστολές του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία είναι η μέριμνα για: 

 το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της οικονομικής 

πολιτικής της χώρας. 

 τη διαμόρφωση, κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής της 

φορολογικής πολιτικής. 

 τη διασφάλιση των εσόδων του Κράτους και της Ε.Ε. και την προστασία των 

εθνικών και κοινοτικών οικονομικών συμφερόντων αναφορικά με τη 

διασυνοριακή διακίνηση αγαθών. 

 την προστασία και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και την εποπτεία της 

διαχείρισης των εθνικών κληροδοτημάτων.  

 την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. 
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 το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της δημοσιονομικής 

πολιτικής, την προετοιμασία του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής και των ετήσιων τακτικών προϋπολογισμών του Κράτους και 

των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και την παρακολούθηση της εφαρμογής 

τους. 

 την τήρηση των λογαριασμών του Δημοσίου. 

 τη διαμόρφωση της πολιτικής διαχείρισης του δημόσιου χρέους. 

 τη συμμετοχή και συνεργασία με διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς και την 

Ε.Ε., αναφορικά με τα θέματα της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Υπουργείου. 

 

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στο κομμάτι εκείνο των αρμοδιοτήτων του 

Υπουργείο Οικονομικών που έχει να κάνει με την φορολογική πολιτική και την 

διασφάλιση των εσόδων του Κράτους με την παράλληλη καταπολέμηση του 

οικονομικού εγκλήματος (φοροδιαφυγή, ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος, κτλ.). Στον 

τομέα αυτό τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μπορούμε να τις 

διαχωρίσουμε σε δύο κατηγορίες: α) στις κεντρικές υπηρεσίες και β) στις 

περιφερειακές-διαπεριφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες.  

 

Σχετικά με τα θέματα του φορολογικού ελέγχου το κύριο βάρος της επιτελικής 

οργάνωσης και της παροχής των απαραίτητων κατευθύνσεων στις ελεγκτικές 

υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών κατέχει η Γενική Γραμματεία Φορολογικών 

και Τελωνειακών Θεμάτων (Γ.Γ.Φ.Τ.Θ.) η οποία και μετονομάστηκε πλέον σε Γενική 

Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) (Ν.4093/2012). Η Γ.Γ.Δ.Ε., αποτελείται 

από όλες τις οργανικές μονάδες και τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, που 

υπάγονταν στις Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Γ.Γ.Φ.Τ.Θ. Με αποφάσεις 

του Υπουργού Οικονομικών ή του αρμόδιου Υφυπουργού περιέρχονται στο Γενικό 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων οι αρμοδιότητες σχετικά με την οργάνωση και 

άσκηση της φορολογικής διοίκησης, την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής 

νομοθεσίας που αφορά την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, καθώς και την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των υπαγόμενων στην αρμοδιότητά του 

οργανικών μονάδων και των υπαλλήλων τους. Η κύρια διοικητική μονάδα του 

φοροελεγκτικού μηχανισμού είναι η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), η 

οποία και είναι υπεύθυνη για την είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των εξόδων 
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του Κράτους. Το νομικό πλαίσιο που καθορίζει την διάρθρωση και την λειτουργία 

των Δ.Ο.Υ. ανάγεται στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και συγκεκριμένα τα Π.Δ. 

551/1988 και Π.Δ.16/1989, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη αλλαγής και 

εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος πλαισίου δράσης των παραπάνω υπηρεσιών. Επίσης 

με προεδρικά διατάγματα καθορίζεται η χωρική αρμοδιότητα για κάθε μία Δ.Ο.Υ. 

στην ελληνική επικράτεια. Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων 

Επιχειρήσεων (Ν.4002/2011), η οποία εδρεύει στην Αθήνα και έχει αρμοδιότητα 

άσκησης τακτικού φορολογικού ελέγχου σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας 

μας. Τέλος ως προς τις ελεγκτικές αρμοδιότητες άσκησης τακτικού φορολογικού 

ελέγχου υπάρχουν και τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1039/2012(ΦΕΚ342/Β΄/16.02.2012) 

καθορίστηκε η ελεγκτική αρμοδιότητα της κάθε υπηρεσίας για τους 

φορολογουμένους με κριτήριο το ύψος των ακαθάριστων εσόδων ή αμοιβών που 

δηλώνουν στις φορολογικές τους δηλώσεις. Πιο συγκεκριμένα:  

1. Στις Δ.Ο.Υ. όλης της επικράτειας, εκτός της Δ.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 Δ.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 εταιρείες με μετοχές εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το όριο του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε 

10.000.000ευρώ. 

3. Στην αρμοδιότητα των Δ.Ε.Κ. υπάγονται οι ανέλεγκτες υποθέσεις με ετήσια 

ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές από 7.000.001 έως 30.000.000 ευρώ για την 

διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009 καθώς και όλες οι 

ανέλεγκτες υποθέσεις των ίδιων επιτηδευματιών και φορολογουμένων, 

γενικά, που αφορούν προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους, ανεξάρτητα από 

το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων. 

 

Για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, μεγάλης 

φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομιών, 

αρμόδια υπηρεσία καθίσταται το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). 

Το Σ.Δ.Ο.Ε.  ιδρύθηκε το 1997 και στην συνέχεια διεκόπη η λειτουργία του το 2004, 
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επαναλειτούργησε το 2005 με την ονομασία Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) 

και τελικά το 2011 η ΥΠ.Ε.Ε. μετονομάστηκε και πάλι σε Σ.Δ.Ο.Ε. Παρόλες τις 

αδυναμίες και τα μειονεκτήματα που παρουσιάστηκαν στη λειτουργία του Σ.Δ.Ο.Ε., 

η γενικότερη συμβολή της υπηρεσίας στην πάταξη της φοροδιαφυγής στη χώρα μας 

δεν πρέπει να θεωρηθεί αμελητέα. Μάλιστα το διάστημα διακοπής λειτουργίας  της 

παραπάνω υπηρεσίας (2004), προκλήθηκε μία αύξηση στην παραβατικότητα της 

φορολογικής νομοθεσίας ιδίως στον τομέα της απάτης Φ.Π.Α. με την ίδρυση πολλών 

εικονικών επιχειρήσεων και την χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων με κύριο 

στόχο την είσπραξη παράνομων επιστροφών Φ.Π.Α. (βλ. Διάγραμμα 3). Παράλληλα 

με το ΣΔΟΕ, συστάθηκε με το Π.Δ. 9/2011 η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & 

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία δρα με στόχο 

την πρόληψη και την καταστολή του οικονομικού εγκλήματος. Το γεγονός αυτό όμως  

συνεπάγεται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες στον τομέα της 

αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος, το οποίο και πρέπει να επιλυθεί άμεσα. 

Πιστεύουμε ότι οι δύο αυτές υπηρεσίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην 

αντιμετώπιση της παραοικονομίας και του ξεπλύματος “μαύρου” χρήματος, με την 

μεν πρώτη υπηρεσία (Σ.Δ.Ο.Ε.) να αντιμετωπίζει κυρίως τα μη δηλωθέντα 

εισοδήματα από νόμιμες δραστηριότητες καθώς και τις απάτες Φ.Π.Α. και τη μεν 

δεύτερη να ασχολείται κυρίως με τα μη δηλωθέντα εισοδήματα από παράνομες 

δραστηριότητες (ναρκωτικά, πορνεία, παράνομο στοίχημα, κτλ.). 

 

Ως προς το προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομικών σε θέματα εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα 

τελευταία στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας (Υπουργείο Οικονομικών, 

2012c), το προσωπικό του εφοριακού κλάδου που υπηρετεί σήμερα στις Δ.Ο.Υ., στο 

Σ.Δ.Ο.Ε., στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε 

άλλες υπηρεσίες που έχουν οργανικές θέσεις του εφοριακού κλάδου ανέρχεται σε 

9.472 υπαλλήλους. Ως προς το ηλικιακό προφίλ του προσωπικού, σύμφωνα με τα 

στοιχεία που έχει καταθέσει η ελληνική φορολογική διοίκηση στον Ο.Ο.Σ.Α. 

(O.E.C.D., 2011), περίπου το 58% ανήκει στις ηλικιακές ομάδες από 50 χρόνων και 

άνω. Βλέπουμε δηλαδή ότι πάνω από τους μισούς υπαλλήλους που ασχολούνται με 

την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας βρίσκονται σε μία ηλικιακή ομάδα που 

χαρακτηρίζεται κατά κανόνα από έλλειψη εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες και 

διακατέχεται από μία κουλτούρα αντίθεσης σε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στη 
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λειτουργία των υπηρεσιών φορολογικού ελέγχου. Το γεγονός αυτό πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη από την επιτελική ομάδα του Υπουργείου Οικονομικών σε όποια 

προσπάθεια αλλαγής δομών και διεργασιών στις υπηρεσίες του. 

 

Τέλος στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του πλαισίου φορολογικού ελέγχου θα πρέπει να 

εντάξουμε και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού που εκδίδεται 

από τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία και ρυθμίζεται από την 

ΠΟΛ.1159/2011(ΦΕΚ1657/Β΄/16.07.2011) και αφορά ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες 

περιορισμένης ευθύνης. Πρόκειται ουσιαστικά για εκχώρηση μέρους του 

φορολογικού ελέγχου σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες και γραφεία ορκωτών 

ελεγκτών και στην άσκηση από την πλευρά της φορολογικής διοίκησης αποκλειστικά 

και μόνο δειγματοληπτικού ελέγχου της τάξης του 9% στο σύνολο των ετήσιων 

φορολογικών πιστοποιητικών που θα εκδίδονται από τις παραπάνω εταιρίες. Το 

μέτρο αυτό ακολουθεί τις πρακτικές του φορολογικού ελέγχου που διεξάγονται σε 

προηγμένες φορολογικά χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. και στοχεύει στην αποδέσμευση πόρων 

από τη φορολογική διοίκηση, οι οποίοι θα μπορούν πιο αποτελεσματικά να διατεθούν 

σε τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά 

μη συμμόρφωσης ως προς τη φορολογική νομοθεσία. 

4.2. Αδυναμίες-Ιδιαιτερότητες του Φοροελεγκτικού Μηχανισμού 

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι πολλές από τις μελέτες-έρευνες που διενεργήθηκαν στην 

χώρα μας για το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας (Βαβούρας 

και Μανωλάς, 2004, Τάτσος 2001), αλλά και εξειδικευμένες έρευνες που 

διενεργήθηκαν για το διαχειριστικό κόστος (ΚΕΠΕ, 2000) και την ανάγκη για 

αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος (ΚΕΠΕ, 2004), αγνοήθηκαν 

προκλητικά από το πολιτικό σύστημα της χώρας μας και τις ηγεσίες του αρμόδιου 

Υπουργείου Οικονομικών. Σε διάφορες απολογιστικές δημοσιογραφικές έρευνες 

(Ερευνά, 2012) που είδαν το φως της δημοσιότητας, κατά το χρονικό διάστημα που 

ακολούθησε την υπαγωγή της χώρας μας στο αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο της 

τρόικας (Δ.Ν.Τ., Ε.Ε. και Ε.Κ.Τ.), ως κύρια αιτία της μη αντιμετώπισης των χρόνιων 

αδυναμιών του φορολογικού μας συστήματος, θεωρήθηκε η έλλειψη πολιτικής 

βούλησης και το διαμορφωμένο πλαίσιο λειτουργίας των κομματικών σχηματισμών 

που κυριάρχησαν στη διακυβέρνηση της χώρας μας. Οι αδυναμίες-ιδιαιτερότητες που 
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παρουσιάζει το ελληνικό φορολογικό σύστημα πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά και να 

ληφθούν υπόψη από τις επιτελικές ομάδες στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου 

Οικονομικών, σε κάθε προσπάθεια ανασχεδιασμού και αναμόρφωσης της ελληνικής 

φορολογικής διοίκησης. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ομαδοποιήσουμε τις 

σημαντικότερες αδυναμίες-ιδιαιτέροτητες που έχει να αντιμετωπίσει ο ελληνικός 

φοροελεγκτικός μηχανισμός στις εξής κατηγορίες: 

 Υψηλός βαθμός μη συμμόρφωσης του ελληνικού φορολογικού κοινού. 

Παρουσιάσαμε αναλυτικά στο κεφάλαιο 3 της παρούσας μελέτης τη διάσταση 

που παρουσιάζουν τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας 

στη χώρα μας. 

 Πολυπλοκότητα και μεταβλητότητα του φορολογικού νομοθετικού πλαισίου. 

Έχει αναφερθεί επανειλημμένως στην παρούσα μελέτη το γεγονός της 

πολυπλοκότητας του νομοθετικού πλαισίου και κυρίως το ότι είναι διάσπαρτο 

σε διάφορούς νόμους, μερικοί από τους οποίους έχουν καταργηθεί μερικά ή 

τροποποιηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να γεννώνται αμφιβολίες ως προς 

την ισχύ πολλών από τις φορολογικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα. Την 

πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος επιδεινώνει και η “βιομηχανία” 

έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων κατά εξουσιοδότηση των κύριων 

φορολογικών νόμων, των περίφημων ΠΟΛ, οι οποίες βασίζονται καθαρά σε 

προσωπικές αποφάσεις του εκάστοτε υπουργού, δημιουργώντας πολλές φορές 

διαφορετικές ερμηνείες από τον κύριο φορολογικό νόμου, ενισχύοντας την 

πολυπλοκότητα και τη διασπορά του φορολογικού πλαισίου. 

 Στη σημερινές δομές του Υπουργείου Οικονομικών δεν προβλέπεται μονάδα, 

η οποία να μεριμνά για το στρατηγικό σχεδιασμό της. Αντίθετα μάλιστα, οι 

Γενικές Δ/νσεις που την απαρτίζουν, είναι χωροταξικά διάσπαρτες, έχουν 

περιορισμένη επικοινωνία μεταξύ τους, λειτουργούν αυτόνομα και 

υποστηρίζονται από διαφορετικές δομές και πληροφοριακά συστήματα. 

 Διαφθορά στον ελεγκτικό μηχανισμό. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί στη χώρα μας (Τάτσος, 2001), το επίπεδο διαφθοράς στην 

ελληνική δημόσια διοίκηση και συγκεκριμένα στον φοροελεγκτικό 

μηχανισμό, θεωρείται από τα υψηλότερα σε σχέση με το επίπεδο των άλλων 

χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. 
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 Κατάχρηση από την φορολογική διοίκηση της παροχής φορολογικής 

αμνηστίας. Με τον όρο φορολογική αμνηστία (tax amnesty) αναφερόμαστε σε 

έναν προαιρετικό ειδικό τρόπο επίλυσης των φορολογικών διαφορών που 

προκύπτουν από τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και σκοπό έχει την 

κατάργησή τους. Στην ελληνική φορολογική πραγματικότητα έχει 

επικρατήσει ο όρος περαίωση, η οποία είναι προαιρετική και δίνει την 

δυνατότητα στον φορολογούμενο με την πληρωμή ενός συγκεκριμένου 

ποσού, να θεωρηθούν από την ελεγκτική αρχή όλες οι εκκρεμείς και 

ανέλεγκτες χρήσεις του ως περαιωμένες δηλαδή ελεγμένες. Στη χώρα μας η 

κατάχρηση της μεθοδολογίας αυτής, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο 

σε έκτακτες περιπτώσεις και να έχει τον χαρακτήρα της εξαίρεσης, οδήγησε 

σε αύξηση των ποσοστών μη συμμόρφωσης και σε μείωση του επιπέδου 

φορολογικής ηθικής στη χώρα μας. 

 Δέσμευση προσωπικού σε μη ελεγκτικά καθήκοντα. Ο ελληνικός 

φοροελεγκτικός μηχανισμός είναι υποχρεωμένος να απασχολεί ένα σημαντικό 

μέρος των ανθρωπίνων πόρων του σε καθήκοντα άσχετα με τη διαδικασία του 

φορολογικού ελέγχου. Για παράδειγμα η ύπαρξη ταμείων και η λογιστική 

παρακολούθηση των εισπράξεων που πραγματοποιούνται μέσω των Δ.Ο.Υ. 

απορροφούν σημαντικό τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορούσε 

να απασχοληθεί πιο αποδοτικά σε ελεγκτικά καθήκοντα. 

 Έλλειψη εκπαίδευσης των εφοριακών υπαλλήλων. Με την κατάργηση της 

Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών 

(Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.), στα πλαίσια συγχωνεύσεων και καταργήσεων οργανισμών, έχει 

δημιουργηθεί ένα σημαντικό κενό στην παροχή εξειδικευμένης και σύγχρονης 

εκπαίδευσης-επιμόρφωσης των εφοριακών υπαλλήλων στη χώρα μας. 

 Υψηλό επίπεδο παραβατικότητας και απάτης στην λειτουργία του Φ.Π.Α. 

Στην χώρα μας η απάτη των εικονικών επιχειρήσεων και των εικονικών-

πλαστών τιμολογίων και η χρήση τους από υγιείς επιχειρήσεις προκειμένου να 

εισπράξουν παράνομα ποσά από τον Φ.Π.Α. έχει πάρει ανησυχητικές 

διαστάσεις, Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της τρόικας (Δ.Ν.Τ.-Ε.Ε. 

2012) το Σ.Δ.Ο.Ε. έχει εντοπίσει 450.000 πλαστά-εικονικά τιμολόγια από το 

2009 και μετά. Η χρήση των εικονικών φορολογικών στοιχείων είναι 
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διαδεδομένη στον αγροτικό τομέα, αλλά και στον τομέα των επιδοτήσεων και 

αναπτυξιακών νόμων. 

 Σημαντική καθυστέρηση στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην φορολογική 

διοίκηση.  

 

4.3.Το Πλαίσιο Επιλογής Υποθέσεων για Έλεγχο-Η ΠΟΛ.1178/2011 

Στις περισσότερες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. (O.E.C.D., 2011) ήδη από το 1997 είχε γίνει 

αντιληπτό ότι η χρήση της μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνου (risk management), θα 

μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ύπαρξης περιορισμένων πόρων και της 

αποτελεσματικότερης διαχείρισης των φορολογικών ελέγχων. Στην χώρα μας η 

υιοθέτηση με νόμο της μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνου στην επιλογή των 

υποθέσεων φορολογικού ελέγχου έγινε με το Ν.3842/2010(ΦΕΚ58/Α΄/23.04.2010) 

όπου στο άρθρο 80 παράγραφος 1 ορίζεται σχετικά: «η επιλογή των προς έλεγχο 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος γίνεται με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης 

κινδύνου, οι οποίες βασίζονται: α) Σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως νομική μορφή, 

την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων …………β) Σε οικονομικά δεδομένα, όπως 

ακαθάριστα κέρδη ………..γ) Σε χωροταξικά και χρονικά δεδομένα ……. Με 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι παραβάσεις ή παραλείψεις, τα 

στοιχεία και γενικά τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των προς 

έλεγχο δηλώσεων, τα μόρια που αντιστοιχούν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για 

την εφαρμογή των διατάξεων αυτών». 

 

Πριν την ψήφιση του Ν.3842/2010, το πλαίσιο της επιλογής των υποθέσεων για 

έλεγχο στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, καθορίζονταν από την έκδοση 

υπουργικών αποφάσεων μέσω της νομοθετικής εξουσιοδότησης του Ν.2238/94 

(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), οι οποίες και καθόριζαν συγκεκριμένα κριτήρια 

επιλογής που θα έπρεπε να εφαρμοστούν προκειμένου να επιλεγούν κατά 

προτεραιότητα εκείνες οι υποθέσεις οι οποίες συγκέντρωναν χαρακτηριστικά 

αυξημένου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως το πλέον 

σημαντικό κριτήριο για την επιλογή των υποθέσεων, αποτελούσε ο εσωτερικό 

έλεγχος ή καλύτερα ένας σύντομος προέλεγχος της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος από τον αρμόδιο ελεγκτή εφοριακό, για την διαπίστωση της ύπαρξης 
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των καθορισμένων κριτηρίων που θεωρούνταν κρίσιμα για την ένταξη της στη 

διαδικασία του ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα ΠΟΛ. (Λιόλιος, 2003). Η 

φορολογική διοίκηση είχε αντιληφθεί από πολύ νωρίς το ανέφικτο του τακτικού 

φορολογικού ελέγχου για όλες τις ανέλεγκτες υποθέσεις με αποτέλεσμα και 

παλαιότερα να εφαρμόζεται ανάλυση κινδύνου στην επιλογή των υποθέσεων, 

βασιζόμενη αποκλειστικά στη μεθοδολογία της διαλογής των φορολογικών 

δηλώσεων από τους προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών. 

 

Προκειμένου να γίνει κατανοητό το πλαίσιο επιλογής των υποθέσεων για έλεγχο που 

ίσχυε πριν την καθιέρωση του συστήματος της ανάλυσης κινδύνου, παραθέτουμε το 

άρθρο 2 της ΠΟΛ.1072/2011 που αναφέρεται στα κριτήρια επιλογής των εκκρεμών 

υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και ήταν η τελευταία που εκδόθηκε με βάση το 

παραπάνω καθεστώς: «Ο έλεγχος διενεργείται κατά προτεραιότητα στις εξής 

υποθέσεις:  

1. Όταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ ή δελτία πληροφοριών ή άλλα 

στοιχεία για φοροδιαφυγή. 

2.  Όταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων 

φορολογικών αντικειμένων. 

3. Όταν υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται 

από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης. 

4.  Όταν υπάρχουν κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία ή φορολογικές ταμειακές 

μηχανές ή φορολογικοί μηχανισμοί. 

5. Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων. 

6.  Όταν επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα 

αποθέματα ή επί ελεύθερων επαγγελματιών δηλώθηκαν μεγάλα ποσά δαπανών. 

7. Όταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν κατά τις κείμενες διατάξεις ή δεν 

εφαρμόστηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρών κερδών, εφόσον 

προβλέπεται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός τους. 

8.  Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ στοιχείων των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ. 

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

λοιπά οικονομικά μεγέθη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας 

απόφασης. 
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10. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει 

χαμηλός συντελεστής μικτού και καθαρού κέρδους. 

11. Όταν έγινε χρήση αναπτυξιακών νόμων. 

12. Υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία, με βάση τα στοιχεία 

του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη 

περιουσία (Κεφάλαιο Δ’ του Ν.3842/2010 – ΦΕΚ 58/Α’) 

13.  Υποθέσεις για τις οποίες δεν έγινε αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος 

της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.3888/2010. 

14. Υποθέσεις οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13-17 του 

Ν.3296/2004 και περιλαμβάνονται στις επιλεχθείσες προς έλεγχο δηλώσεις, 

σύμφωνα με τις ΑΥΟΟ 1105941/1845/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1130/6.11.2007 (ΦΕΚ 

2217/Β’/19.11.2007) και 1028045/1232/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1035/11.3.2009 (ΦΕΚ 

503/Β’/19.3.2009) και δεν υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του 

Ν.3888/2010 και για τις οποίες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας απόφασης δεν είχε αρχίσει ο έλεγχος ή είχε αρχίσει και δεν είχε 

περατωθεί, καθώς επίσης και υποθέσεις οι οποίες υπήχθησαν στις ως άνω 

διατάξεις του Ν.3296/2004 χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι και 

προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις αυτές. 

15. Σε δηλώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία. 

Η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων ενεργείται με ευθύνη των προϊσταμένων 

των ελεγκτικών υπηρεσιών. Ποσοστό 10% έως 20% των επιλεγόμενων για 

έλεγχο υποθέσεων επιλέγεται από τυχαίο δείγμα χωρίς να συντρέχουν τα 

κριτήρια της παρ. 1.». 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι τα παραπάνω κριτήρια που απαριθμούνται 

στην παραπάνω ΠΟΛ, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, ήταν τα ίδια κριτήρια που 

αναφέρονταν και σε προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονταν με βάση 

την νομοθετική εξουσιοδότηση του βασικού νόμου Ν.2238/94. Προχωρώντας σε μία 

σύντομη ανάλυση της παραπάνω ΠΟΛ θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα εξής: 

 Η όλη διαδικασία της επιλογής των υποθέσεων στηρίζονταν και 

διενεργούνταν αποκλειστικά με ευθύνη των προϊσταμένων των ελεγκτικών 

υπηρεσιών, μία διαδικασία δηλαδή η οποία δεν ελέγχονταν από τις κεντρικές 

υπηρεσίες του υπουργείου και δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί κανένας 

ουσιαστικός έλεγχος ορθής εφαρμογής της σχετικής ΠΟΛ. 
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 Ενώ ορίζονταν ότι το ποσοστό 10 έως 20 τα εκατό των υποθέσεων πρέπει να 

επιλεγεί με τυχαίο τρόπο, δεν αναφέρονταν πουθενά η μέθοδος 

δειγματοληψίας, καθιστώντας αποκλειστικά υπεύθυνο της όλης διαδικασίας 

τον προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας. Σε παλαιότερες υπουργικές 

αποφάσεις είχε χρησιμοποιηθεί ο τελευταίος αριθμός του Α.Φ.Μ. ως κριτήριο 

τυχαίας δειγματοληψίας των υποθέσεων για έλεγχο (Λιόλιος, 2003). 

 Η διαδικασία επιλογής με βάση κριτήρια επικινδυνότητας, αναφέρεται 

αποκλειστικά για τον τακτικό φορολογικό έλεγχο, ενώ θα μπορούσε να γίνει 

χρήση ανάλογων κριτηρίων και για άλλες φορολογίες για παράδειγμα έλεγχος 

επιστροφών Φ.Π.Α. 

 Τα κριτήρια βασίζονταν κυρίως σε πληροφορίες και δεδομένα από τη 

φορολογική αρχή και δεν γινόταν συστηματικά και μεθοδολογικά η χρήση  

πληροφοριών από τρίτους. 

 Δεν υπάρχει διαβάθμιση σε κάθε κριτήριο επιλογής υποθέσεων με ένα 

σύστημα μοριοδότησης, όπου το κριτήριο εκείνο που αναφέρεται σε έναν 

σημαντικό κίνδυνο συμμόρφωσης για την φορολογική διοίκηση, να 

βαθμολογείται με περισσότερα μόρια σε σχέση με κάποιο λιγότερο σημαντικό 

κριτήριο. 

 Τα κριτήρια επιλογής είναι γενικά και αόριστα επιτρέποντας διαφορετικές 

ερμηνείες από τον κάθε προϊστάμενο ξεχωριστά. Για παράδειγμα αναφέρεται 

το κριτήριο 1 σε ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Β.Σ., χωρίς να γίνεται 

ακριβής και αναλυτική περιγραφή των παραβάσεων εκείνων που είναι 

σημαντικές για τα δημόσια έσοδα. 

 Δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση των φορολογουμένων ανάλογα με τον βαθμό 

συμμόρφωσης και δεν υπάρχει στόχευση των ελέγχων σε συγκεκριμένες 

ομάδες που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής. 

 Τα κριτήρια επιλογής αναφέρονται αποκλειστικά σε ελέγχους 

φορολογουμένων οι οποίοι βρίσκονται εγγεγραμμένοι στο φορολογικό 

σύστημα και είναι υπόχρεοι τήρησης των βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. 

(επιτηδευματίες) και δεν εντοπίζει καθόλου περιπτώσεις φορολογουμένων 

φυσικών προσώπων μη επιτηδευματιών οι αποκτούν εισοδήματα από τη 

δραστηριοποίησή τους στην παραοικονομία. 
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Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το πλαίσιο επιλογής των φορολογικών ελέγχων που ίσχυε 

σε μεγάλο βαθμό πριν την εισαγωγή των διατάξεων περί ανάλυσης κινδύνου, ήταν 

αδιαφανές, επιτρέποντας περιπτώσεις καταστρατήγησης του, αναποτελεσματικό και 

χωρίς στρατηγικό προσανατολισμό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων μη 

συμμόρφωσης που αντιμετώπιζε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η ελληνική 

οικονομία. 

 

Επανερχόμενοι στην ψήφιση του άρθρου 80 του Ν.3842/2010 και την εφαρμογή της 

μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνου και προκειμένου να τηρηθεί η νομοθετική 

εξουσιοδότηση που παρείχε ο νόμος στον υπουργό οικονομικών, δημοσιεύθηκε η 

ΠΟΛ.1178/2011(ΦΕΚ2071/Β΄/19.09.2011) η οποία αποτελεί και προϊόν μεταξύ 

άλλων της τεχνικής αρωγής (Τ.Α.) που προσφέρει η τρόικα στον ανασχεδιασμό της 

φορολογικής διοίκησης (λόγω της έκτασης της παραπάνω ΠΟΛ τα κριτήρια 

επιλογής αναφέρονται λεπτομερώς στο παράρτημα της παρούσας μελέτης). Πριν 

προχωρήσουμε στην συνοπτική ανάλυση των μεταβολών που επήλθαν στο πλαίσιο 

επιλογής των υποθέσεων για έλεγχο, θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι με το 

υπάρχων νομοθετικό πλαίσιο της έκδοσης δηλαδή και δημοσίευσης στην εφημερίδα 

της κυβέρνησης των υπουργικών αποφάσεων, η αρχές προχώρησαν και στην 

δημοσιοποίηση της παραπάνω ΠΟΛ γνωστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τόσο τα 

κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, όσο και την σχετική βαρύτητα που έχει το καθένα  

κριτήριο. Αν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε όρους στρατιωτικής ορολογίας, είναι σαν 

το υπουργείο εθνικής άμυνας να δημοσίευσε σε ΦΕΚ τα σχέδια αντιμετώπισης της 

τουρκικής απειλής στο Αιγαίο, αφού η φορολογική διοίκηση έχει κηρύξει τον 

“πόλεμο” κατά της φοροδιαφυγής, η δημοσίευση των κριτηρίων ανάλυσης κίνδυνου 

υπονομεύει τους μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους.  Η αβεβαιότητα και η 

πιθανότητα εντοπισμού από το πρόγραμμα ελέγχων της φορολογικής διοίκησης που 

διαισθάνεται ο εν δυνάμει φοροφυγάς, είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς 

τρόπους αποτροπής και συμμόρφωσης των φορολογουμένων. Η δημοσιοποίηση των 

σχετικών πληροφοριών δεν βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση και είναι αναγκαίο να 

εξευρεθεί εναλλακτικός τρόπος υλοποίησης και σχεδιασμού των προγραμμάτων 

φορολογικών ελέγχων.  

 

Μελετώντας το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας μελέτης, βλέπουμε ότι στην 

ΠΟΛ.1178/2011 γίνεται αναφορά όλων των κριτηρίων επιλογής υποθέσεων για 
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φορολογικό έλεγχο καθώς και των κανόνων επιλογής τους για κάθε κριτήριο 

ξεχωριστά και στο τέλος ο βαθμός που αντιστοιχεί στον κάθε κανόνα. Συνολικά στην 

παραπάνω ΠΟΛ απαριθμούνται 85 κριτήρια επιλογής με τη βαθμολογία σε κάθε 

κανόνα να ξεκινά από τα 50 μόρια το ελάχιστο και να φθάνει τα 1000 μόρια το 

μέγιστο. Η διαδικασία πλέον της επιλογής των υποθέσεων προς έλεγχο γίνεται 

αυτοματοποιημένα, όπως θα δούμε και παρακάτω, μέσω της χρήσης του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) ELENXIS, το οποίο αφού 

φιλτράρει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που υπάρχουν καταχωρημένες στην 

Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), με βάση τα κριτήρια και 

τους κανόνες επιλογής, στη συνέχεια τις υποθέσεις με την μεγαλύτερη βαθμολογία 

τις διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία προκειμένου να 

διενεργηθεί ο φορολογικός έλεγχος. Τα 85 κριτήρια του συστήματος επιλογής θα 

μπορούσαμε να τα ομαδοποιήσουμε στις εξής κύριες κατηγορίες επικινδυνότητας: 

 Εκδότες και λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων. 

 Παραβάτες ουσιαστικών διατάξεων του καταργηθέντος Κ.Β.Σ. 

 Πληροφοριακά δελτία των υπηρεσιών του υπουργείου οικονομικών αλλά και 

από πληροφορίες τρίτων για πιθανή φοροδιαφυγή. 

 Παραβάτες ουσιαστικών διατάξεων του Φ.Π.Α. μεγάλες επιστροφές Φ.Π.Α. 

 Φορολογούμενοι οι οποίοι δεν υποβάλλουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος ή Φ.Π.Α. 

 Συναλλαγές μέσω διαδικτύου. 

 Αγοραπωλησίες ακινήτων. 

 Χρήστες αναπτυξιακών νόμων. 

 Μεγάλο ύψος δαπανών σε σχέση με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα ή 

κέρδη. 

 Περιπτώσεις συσσωρευμένων ζημιών. 

 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διαδικασία επιλογής των 

φορολογικών υποθέσεων, με τη χρήση των κριτηρίων της ΠΟΛ.1178/2011, έρχεται 

να καλύψει σημαντικά κενά στο πλαίσιο εντοπισμού υποθέσεων για φορολογικό 

έλεγχο που ίσχυε πριν το 2011, κινούμενο προς την σωστή κατεύθυνση.  

Συγκεκριμένα παύει ο αποκλειστικός έλεγχος και η ευθύνη της διαλογής των 

υποθέσεων από τους προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών, επιτρέποντας έτσι 
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στην κεντρική υπηρεσία και συγκεκριμένα στην νεοϊδρυθείσα Γενική Γραμματεία 

Δημοσίων Εσόδων, να επιβάλλει στόχους, να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των 

φορολογικών ελέγχων και να επανακαθορίσει νέους στόχους και νέους τομείς 

ελέγχων. Το εύρος του ελεγχόμενου πλαισίου γίνεται ευρύτερο και μπορεί πλέον να 

συμπεριλάβει και φυσικά-νομικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ενδέχεται να έχουν 

παραβατική φορολογικά συμπεριφορά. Τέλος τα κριτήρια και οι κανόνες επιλογής 

είναι πλέον εκτός από ποσοτικά και ποιοτικά, αφού το σύστημα επιλογής δέχεται 

πληροφορίες και από τρίτους φορείς (τράπεζες, αστυνομία, κτηματολόγια, κτλ.), 

επιτρέποντας μεγαλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και πιο αποτελεσματικές 

διασταυρώσεις. 

 

Όμως από την άλλη πλευρά, τα δύο βασικά προβλήματα του συστήματος επιλογής 

των υποθέσεων προς έλεγχο στο ελληνικό φορολογικό σύστημα εξακολουθούν να 

υφίστανται. Πρώτον η έλλειψη στρατηγικού προγραμματισμού και η μη ίδρυση της 

αντίστοιχης μονάδας στο επίπεδο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, 

στερεί από την ανάλυση κινδύνου το βασικότερο εργαλείο, την στόχευση. Είχαμε 

αναλύσει εκτενώς (βλ. Κεφάλαιο 3) ότι είναι καθοριστικής σημασίας πριν την 

εκπόνηση του προγράμματος ελέγχων και την επιλογή των υποθέσεων που θα 

ελεγχθούν, να έχει προηγηθεί η στρατηγική ανάλυση κινδύνων της φορολογικής 

διοίκησης. Σε ένα φοροελεγκτικό μηχανισμό όπως ο ελληνικός, ο οποίος στερείται 

στρατηγικής ανάλυσης και προγραμματισμού, οποιοδήποτε πρόγραμμα φορολογικών 

ελέγχων και αν επιλεγεί θα είναι μη αποδοτικό, αποσπασματικό και θα στερήσει 

επιπλέον πολύτιμους πόρους από άλλα πιο σημαντικά προγράμματα. Δεν μπορεί η 

μεθοδολογία και οι στρατηγικές ανάλυσης του κινδύνου συμμόρφωσης στο ελληνικό 

φορολογικό πλαίσιο, να εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη δημοσίευση διαφόρων 

υπουργικών αποφάσεων (ΠΟΛ), οι οποίες διαφοροποιούνται και μεταβάλλονται με 

την εκάστοτε αλλαγή στα πρόσωπα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 

Οικονομικών. Απεναντίας είναι αναγκαίο πλέον οι διεργασίες και στρατηγικές 

υλοποιήσεις της φορολογικής διοίκησης να απεμπλακούν από τον πολιτικό 

εναγκαλισμό και υιοθετώντας και στην χώρα μας την τεχνοκρατική αντίληψη περί 

δημόσιας διοίκησης, να προχωρήσουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και ο 

επιβεβλημένος εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης. Δεύτερον η έλλειψη 

κατηγοριοποίησης της φορολογικής βάσης σε ομάδες ανάλογα με τον βαθμό 

συμμόρφωσης της κάθε ομάδας (βλ. Διάγραμμα 5). Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να 
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επικεντρωθούν σε πρόσωπα ή ομάδες φορολογουμένων και όχι μόνο σε ποσοτικά 

στατιστικά κριτήρια. Αυτό απαιτεί όμως από την φορολογική διοίκηση τον 

σχηματισμό ενός οικονομικού και ψυχολογικού προφίλ για τον φορολογούμενο ή τις 

ομάδες φορολογουμένων με την παραβατική συμπεριφορά, με βάση διαθέσιμες 

υπηρεσιακές πληροφορίες ή πληροφορίες από τρίτα μέρη. Με αυτόν τον τρόπο η 

φορολογική διοίκηση θα ασκήσει πίεση μόνο στις ομάδες εκείνες που έχουν 

χαρακτηριστικά μη συμμόρφωσης στοχεύοντας το πρόγραμμα φορολογικών ελέγχων 

και από την άλλη θα παρέχει ευκολίες και υπηρεσίες διευκόλυνσης προς τις ομάδες 

εκείνες με τα μεγαλύτερα ποσοστά εθελοντικής συμμόρφωσης. 

   

4.4.Το Ο.Π.Σ. ELENXIS 

Όπως είδαμε και προηγουμένως η διαδικασία της επιλογής των υποθέσεων που θα 

ελεγχθούν φορολογικά, γίνεται πλέον αυτοματοποιημένα με την χρήση του Ο.Π.Σ. 

ELENXIS και η διαδικασία της έκδοσης των εντολών για έλεγχο περιγράφεται στην 

υπουργική απόφαση ΠΟΛ.1020/13.01.2012 ως εξής: 

«Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών Πολ.1178/23.08.2011 και 

Πολ.1233/17.11.2011, οι οποίες σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί και αφορούν την επιλογή 

για έλεγχο ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών, 

επιτηδευματιών και μη επιτηδευματιών, με τη χρήση μεθόδων Ανάλυσης Κινδύνου (risk 

analysis), ορίζονται οι παραβάσεις ή οι παραλείψεις, τα στοιχεία και γενικά τα κριτήρια 

που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των προς έλεγχο δηλώσεων, τα μόρια που 

αντιστοιχούν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 80 του ν.3842/2010. Για την εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων παρέχονται 

οι ακόλουθες διευκρινίσεις: 1. Με βάση τον πίνακα κριτηρίων - κανόνων επιλογής 

Υποθέσεων για έλεγχο, όπως ορίστηκε στην Α.Υ.Ο Πολ.1178/23.8.2011 και με τη 

χρήση μεθόδων Ανάλυσης Κινδύνου που πραγματοποιείται από το Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) ELENXIS, γίνεται η στόχευση και η επιλογή 

φορολογούμενων Υψηλής Μοριοδότησης που θα ελεγχθούν από τις φορολογικές 

ελεγκτικές υπηρεσίες. Οι Υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται σε λίστες που 

δημιουργούνται μέσω του συστήματος ELENXIS, ανά ελεγκτική υπηρεσία και 

κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας (επικινδυνότητα) για έλεγχο. 2. Οι λίστες 

αυτές, ανάλογα με τις προτεραιότητες που ορίζονται από τη Γενική Διεύθυνση 
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Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μπορεί να περιλαμβάνουν 

Υποθέσεις υπόχρεων που τηρούν βιβλία Α΄, Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να αφορούν 

φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή μη, νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή 

μη, ομάδες επιχειρήσεων ορισμένου μεγέθους, δραστηριότητας, ακαθαρίστων εσόδων ή 

καθαρών κερδών κ.λπ. 3. Οι επιλεγέντες στόχοι (φορολογούμενοι) γίνονται υποψήφιες 

Υποθέσεις για έλεγχο και μέσω του συστήματος ELENXIS δρομολογούνται στις 

αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες κατά ελεγκτική αρμοδιότητα. Κατόπιν, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67Α του Κ.Φ.Ε., όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 

του άρθρου 8 του ν.3943/2011, τις λίστες των υποψηφίων υποθέσεων θα 

επεξεργάζονται οι Προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών, οι οποίοι θα μπορούν 

αιτιολογημένα να κάνουν προτάσεις μέσω του συστήματος ELENXIS, για τη δημιουργία 

επιπλέον υποθέσεων τακτικού φορολογικού ελέγχου που δε συμπεριλαμβάνονται στις 

επιλεγείσες Υποθέσεις ή για την αφαίρεση κάποιων. Στη συνέχεια, οι προτάσεις θα 

αξιολογούνται από το Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων ο οποίος, μέσω του συστήματος ELENXIS, θα εγκρίνει ή θα 

απορρίπτει τις υποβληθείσες προτάσεις. Μετά την έγκριση ή απόρριψη από την λίστα 

των υποχρεωτικά ελεγκτέων υποθέσεων «Υποψήφιες Υποθέσεις», ο προϊστάμενος της 

ελεγκτικής υπηρεσίας θα προβαίνει στην έκδοση εντολών ελέγχου μέσω του συστήματος 

ELENXIS. Με την έκδοση της εντολής ενημερώνεται αυτόματα η Βάση του συστήματος 

με όλα τα στοιχεία της. 4. Από τις 18/11/2011 και εφεξής και σύμφωνα με την 

Πολ.1233/17.11.2011, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων, των 

Δ.Ε.Κ και των Π.Ε.Κ, θα ακολουθούν την προαναφερόμενη διαδικασία για την έκδοση 

των εντολών ελέγχου, οι οποίες θα εκδίδονται με τη σειρά μοριοδότησης 

(επικινδυνότητα) που οι υποθέσεις εμφανίζονται στη λίστα «Υποψήφιες Υποθέσεις». Σε 

περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος ελέγχου για κάποιες από τις Υποθέσεις αυτές, οι 

αρμόδιοι προϊστάμενοι θα προχωρούν στην έκδοση εντολών ελέγχου με συγκεκριμένη 

αιτιολογία για Υποθέσεις που ακολουθούν στη λίστα κατά σειρά προτεραιότητας. Για 

την ενέργεια αυτή ενημερώνεται ΑΜΕΣΑ, μέσω του συστήματος, η Γενική Δ/νση 

Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η έκδοση των ως άνω 

εντολών ελέγχου από τους προϊσταμένους των λοιπών Δ.Ο.Υ για Υποθέσεις που θα 

επιλεγούν μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) του ELENXIS, θα 

γίνεται σταδιακά κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Γενικού Διευθυντή 

Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την 

Πολ.1233/17.11.2011 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα στους 
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προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών, αιτιολογημένης δημιουργίας υποθέσεων 

μέσω του συστήματος ELENXIS, των λοιπών ειδών ελέγχου, πλην τακτικού. 5. Τέλος, 

ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ελέγχου και στην 

εφαρμογή της απόφασης, που θα γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών 

Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μέσω του ΟΠΣ ELENXIS, προκειμένου να 

έχει ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας των ελέγχων». 

 

Με μία απλή ανάγνωση της παραπάνω υπουργικής απόφασης, γίνεται αντιληπτό ότι 

με το Ο.Π.Σ. ELENXIS είναι πλέον δυνατός ο κεντρικός έλεγχος και συντονισμός 

όλων των εντολών ελέγχου που διενεργούνται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του 

υπουργείου οικονομικών και ότι ο ρόλος των προϊσταμένων των παραπάνω 

υπηρεσιών, από καθοριστικός και ουσιώδης μετατρέπεται σε συμβουλευτικό και 

επικουρικό του όλου συστήματος διαχείρισης των φορολογικών ελέγχων. Με τη 

χρήση του παραπάνω πληροφοριακού συστήματος θα μπορέσει η φορολογική 

διοίκηση να ελεγχθεί πιο αποτελεσματικά, να αυξηθεί η διαφάνεια και να 

εντοπιστούν γρήγορα τυχόν καθυστερήσεις και κωλύματα στην ελεγκτική διαδικασία. 

Από τις χειρόγραφες εντολές ελέγχου και την πλήρη ασυδοσία που επικρατούσε στο 

σύστημα επιλογής των υποθέσεων προς έλεγχο, η ελληνική φορολογική διοίκηση 

κάνει ένα σημαντικό άλμα προς τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα. 

Βέβαια τα πληροφοριακά συστήματα διαχειρίζονται και λειτουργούν από ανθρώπους, 

εφοριακούς υπαλλήλους και ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει πλέον να εκπαιδευτούν και να 

λειτουργήσουν σε ένα νέο πλαίσιο ελέγχου και μέτρησης της αποδοτικότητας με 

στόχους και αποτελέσματα. Το άμεσο μέλλον θα μας αποδείξει εάν η θεσμική αυτή 

μεταβολή που συντελείται από τις αρχές του 2010 στην ελληνική φορολογική 

διοίκηση, θα έχει το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα για την ελληνική κοινωνία 

γενικότερα, με τη διαμόρφωση ενός φορολογικού συστήματος που θα κατανέμει 

δίκαια τα δημόσια βάρη και θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή και 

την παραοικονομία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η ανάλυση κινδύνου είναι μία μεθοδολογία που κερδίζει συνεχώς έδαφος στη 

σύγχρονη ελεγκτική επιστήμη, τόσο στο εξωτερικό έλεγχο όσο και στο πλαίσιο του 

εσωτερικού ελέγχου. Δεν υπάρχει πλέον κανένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο ελεγκτικής 

που να μην ξεκινά την ανάλυση του με την μεθοδολογία του ελεγκτικού κινδύνου και 

πως αυτός επιδρά στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της ελεγκτικής 

πρακτικής διεθνώς. Αφού περιγράψαμε το διεθνές πλαίσιο της ανάλυσης κινδύνου 

στις ελεγκτικές πρακτικές των μεγάλων πολυεθνικών ελεγκτικών εταιριών, 

αναλύσαμε πως αυτή συνδέεται με την περίπτωση των κρατικών ελέγχων και 

συγκεκριμένα του φορολογικού ελέγχου. Από το 1997 σύμφωνα με τα στοιχεία του 

Ο.Ο.Σ.Α., οι περισσότερες αναπτυγμένες φορολογικές διοικήσεις είχαν αντιληφθεί το 

γεγονός ότι μόνο μέσω συστημάτων διαχείρισης κινδύνου θα μπορέσουν πιο 

αποτελεσματικά να επιλύσουν το πρόβλημα, των περιορισμένων πόρων που έχουν 

στην διάθεση τους με τον στόχο της αποτελεσματικής κατανομής των δημοσίων 

βαρών και της πάταξης της μη συμμόρφωσης στην φορολογική τους βάση. Η 

διεργασία βέβαια της ανάλυσης του κινδύνου συμμόρφωσης, συνδέεται άμεσα με το 

γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής που ακολουθεί κάθε φορολογική διοίκηση και 

είναι αποτελεσματική μόνο εφόσον καθοριστούν επακριβώς οι ομάδες εκείνες των 

φορολογουμένων και οι τομείς εκείνοι της οικονομίας με τον μεγαλύτερο κίνδυνο μη 

συμμόρφωσης.  

 

Στην Ελλάδα με μεγάλη καθυστέρηση και κάτω από το βάρος της δημοσιονομικής 

εξάρτησης που έχει περιέλθει η χώρα μας από το 2009 μέχρι και σήμερα, 

νομοθετήθηκε το 2010 η υιοθέτηση της ανάλυσης κινδύνου μόνο στο πλαίσιο της 

επιλογής των υποθέσεων εκείνων που πρόκειται να ελεγχθούν φορολογικά από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες. Από το 2010 μέχρι και τις αρχές του 2012 όταν και οι πρώτες 

εντολές ελέγχου με την μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνου εκδόθηκαν, μέσω του 

συστήματος ELENXIS,  έχουν περάσει άλλα δύο χρόνια και θα απαιτηθεί ακόμα 

αρκετός καιρός μέχρι την πλήρη εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης του κινδύνου συμμόρφωσης για την ελληνική φορολογική διοίκηση. 

Διαπιστώσαμε ακόμα ότι παρά τα όποια σωστά βήματα έχουν γίνει στον τομέα της 
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επιλογής των προς έλεγχο υποθέσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες και 

αναποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση τόσο της φοροδιαφυγής όσο και της 

είσπραξης των δημοσίων εσόδων, πράγμα που διαπιστώνεται και από όλες τις 

εκθέσεις της τρόικας. Πιστεύουμε ακράδαντα πως για να λειτουργήσει 

αποτελεσματική η μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνου θα χρειαστεί μία συνολική 

αναμόρφωση του ελεγκτικού μηχανισμού στη χώρα μας. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει 

να έχουν τέσσερις κύριους τομείς δράσης: 

 

1. Απεμπλοκή της πολιτικής με την υπηρεσιακή ηγεσία της ελληνικής 

φορολογικής διοίκησης. Το πρόβλημα αυτό είναι συνδεδεμένο με την ίδια την 

ύπαρξη του νεοελληνικού κράτους και είναι η μόνιμη επωδός κάθε 

σχεδιασμένου εκσυγχρονιστικού βήματος στη δημόσια διοίκηση. Είναι 

ευκαιρία λοιπόν μέσα στην κρίση που βιώνουμε ως χώρα, να προχωρήσουμε 

επιτέλους και να γίνει ξεκάθαρος ο διαχωρισμός των ρόλων ανάμεσα στην 

πολιτική ηγεσία και την υπηρεσιακή ηγεσία της φορολογικής διοίκησης. Δεν 

μπορεί προκειμένου να λειτουργήσει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός να 

απαιτείται η έκδοση και δημοσίευση των εκάστοτε υπουργικών αποφάσεων 

που να ρυθμίζουν από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο ζήτημα του 

φορολογικού ελέγχου. Η φορολογική διοίκηση  θα πρέπει να λειτουργεί 

αυτοτελώς μέσω της δικής της τεχνοκρατικής γραφειοκρατίας, η οποία να 

υπόκειται βέβαια στον αυστηρό έλεγχο από το πολιτικό σύστημα και τα 

αρμόδια νομοθετικά όργανα. Με τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων και το διορισμό του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 

που δρομολογείται, ίσως να επιτευχθεί η λειτουργική αναβάθμιση της 

φορολογικής διοίκηση και να μπορέσει απερίσπαστη να ανταποκριθεί στην 

ανάγκη διασφάλισης των δημοσίων εσόδων, καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής, αποκατάσταση της φορολογικής πειθαρχίας και της 

ακεραιότητας και λογοδοσίας του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού.  

2. Στρατηγικός σχεδιασμός και προγραμματισμός. Η στρατηγική ανάλυση και 

προγραμματισμός είναι το Α και το Ω κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

αφού απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα για το που πάμε με ποιό τρόπο σε πόσο 

χρόνο και σε ποιο επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα. Η ελληνική φορολογική 

διοίκηση θα πρέπει επιτέλους να αποκτήσει την ομάδα εκείνη που θα 

σκέφτεται στρατηγικά, θα προγραμματίζει στρατηγικά, θα αξιολογεί τους 
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κινδύνους στρατηγικά, θα κρίνει τα αποτελέσματα του φοροελεγκτικού 

μηχανισμού στρατηγικά και τέλος θα ανασχεδιάζει τις διαδικασίες και τις 

δομές στρατηγικά. Στρατηγική στον φορολογικό έλεγχο σημαίνει και 

κατηγοριοποίηση της φορολογικής βάσης, σε ομάδες με βάση τον βαθμό 

συμμόρφωσης και ανάπτυξη πολιτικών που βοηθούν αυτούς που 

συμμορφώνονται οικειοθελώς και πολιτικών ελέγχου και δίωξης για τους 

παραβάτες και φοροφυγάδες. 

3. Εκπαίδευση προσωπικού. Το προσωπικό για κάθε οργανισμό είναι ο 

πολυτιμότερος πόρος λειτουργίας του. Προκειμένου να λειτουργήσει η 

μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνου σε κάθε τομέα της ελληνικής φορολογικής 

διοίκησης, θα πρέπει και το προσωπικό των υπηρεσιών να εκπαιδευθεί στην 

υιοθέτηση της νέας αυτής μεθοδολογίας. Για να είναι αποτελεσματική η 

ανάλυση κινδύνου θα πρέπει ο κάθε υπάλληλος του υπουργείου οικονομικών, 

από το στέλεχος της Γενικής Γραμματείας μέχρι τον απλό υπάλληλο της 

Δ.Ο.Υ. να είναι γνώστης της ανάλυσης κινδύνου, να γνωρίζει τη στόχευση και 

τα κριτήρια ανάλυσης να τα αξιολογεί και να μπορεί να τα ελέγχει. Θα πρέπει 

επίσης να γνωρίζει την ομαδοποίηση των φορολογουμένων και να ακολουθεί 

τα αντίστοιχα πρότυπα και εγχειρίδια ελέγχων και διαδικασιών σύμφωνα με 

τους κώδικες δεοντολογίας και κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των 

φορολογικών υπηρεσιών. Στον τομέα αυτό η ανάπτυξη υπηρεσιών 

εσωτερικού ελέγχου θα  μπορούσε να παίξει καταλυτικό ρόλο στην καλύτερη 

αποδοχή και διάχυση των νέων πολιτικών στις ελεγκτικές υπηρεσίες. 

4. Πρόσβαση στην έγκυρη έγκαιρη και αναλυτική πληροφορία. Τα συστήματα 

διαχείρισης και ανάλυσης πληροφοριών και δεδομένων απαιτούν επενδύσεις 

τόσο σε χρήμα όσο και στην εκπαίδευση του προσωπικού που θα τα 

διαχειριστεί αποτελεσματικά. Στην χώρας μας δυστυχώς υπήρξαν πολλές 

περιπτώσεις όπου το δημόσιο χρήμα σπαταλήθηκε άσκοπα και κακόβουλα 

χωρίς σχέδιο και χωρίς προγραμματισμό. Αυτήν την στιγμή που κάθε ευρώ 

είναι πολύτιμό, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η τεχνολογική και πληροφορική 

αναβάθμιση τόσο της φορολογικής διοίκησης όσο και όλης της δημόσιας 

διοίκησης, έτσι ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα και η αλληλοσύνδεση ανάμεσα 

στις διάφορες υπηρεσίες αυξάνοντας την ταχύτητα και την επικοινωνία των 

σημαντικών πληροφοριών. Επίσης θα πρέπει και η ελληνική φορολογική 

διοίκηση να αναπτύξει τα αντίστοιχα δικά της μοντέλα data mining, τα οποία 
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διεθνώς αποδεικνύονται ως τα πλέον αποδοτικά στην διαχείριση και 

επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων, όπως είναι τα δεδομένα που 

προκύπτουν από το φορολογικό σύστημα μίας χώρας. 

 

Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, το γεγονός ότι η χώρα μας έχει 

περιέλθει σε ένα ιδιότυπο καθεστώς “ομηρείας”, μέσω της δημοσιονομικής 

εξάρτησης, αποτελεί κοινό τόπο για όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας. 

Κάποιοι μιλούν για αποικία χρέους, άλλοι μιλούν για ευλογία, το σίγουρο πάντως 

είναι ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί θέμα προβληματισμού και ανησυχίας για τον 

καθένα από εμάς. Είναι γνωστό ότι πολλές από τις αλλαγές και αναδιαρθρώσεις είναι 

αποτέλεσμα της Τεχνικής Αρωγής (Τ.Α.) που μας προσφέρουν οι εταίροι μας, τόσο 

από την Ευρώπη όσο και από το Δ.Ν.Τ. Θα πρέπει όμως να αντιληφθούμε ότι η απλή 

μεταφορά και αντιγραφή φορολογικών συστημάτων και ελεγκτικών μεθοδολογιών 

που ισχύουν σε διάφορες χώρες, χωρίς την προηγούμενη προσαρμογή στην ελληνική 

πραγματικότητα και κουλτούρα είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Απαιτείται λοιπόν 

ένα πλαίσιο συνεργασίας και διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην ελληνική φορολογική 

διοίκηση και τα κλιμάκια τεχνικής αρωγής που βρίσκονται στο υπουργείο 

οικονομικών, όπου η κάθε πλευρά θα συνεισφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία στη 

συνολική προσπάθεια για αναμόρφωση του ελληνικού φορολογικού συστήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ-ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

(Πηγή: ΠΟΛ.1178/2011-ΦΕΚ2071/Β΄/19.09.2011) 

α/α α/α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

κριτηρίου κανόνα 

1 
 

Πρόκειται για επιτηδευματίες εκδότες πλαστών ή 

εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων ή 

λήπτες εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων. 
 

 
1 

Για κάθε παράβαση έκδοσης εικονικού ή έκδοσης πλαστού 

ή νόθευσης στοιχείου που δεν περιγράφεται αλλού αξίας > 

880 € ή 1.200€ 

1000 

 
2 

Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν 

πώληση αγαθών αξίας< 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, 

εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου 

κλπ) 

300 

 
3 

Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την 

παροχή υπηρεσιών αξίας > 880 € ή 1.200€ 
1000 

 
4 

Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την 

παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 € 
300 

 
5 

Έκδοση πλαστών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών 

δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € 

ή 1.200€ 

1000 

 
6 

Έκδοση πλαστών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών 

δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 € 
300 

 
7 

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν 

πώληση αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (π.χ. τιμολόγιο, 

ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση 

τιμολογίου κλπ) 

1000 

 
8 

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν 

πώληση αγαθών αξίας< 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, 

εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου 

κλπ) 

300 

 
9 

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν 

την παροχή υπηρεσιών αξίας > 880 € ή 1.200€ 
1000 

 
10 

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν 

την παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 € 
300 

 
11 

Έκδοση εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών 

δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € 

ή 1.200€ 

1000 
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12 

Έκδοση εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών 

δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 € 
300 

 
13 

Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που 

αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (π.χ. 

τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει 

θέση τιμολογίου κλπ) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική 

αξία 

1000 

 
14 

Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που 

αφορούν πώληση αγαθών αξίας < 880 € (π.χ. τιμολόγιο, 

ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση 

τιμολογίου κλπ) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 

300 

 
15 

Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που 

αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας > 880 € ή 1.200€ 

χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 

1000 

 
16 

Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που 

αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 € χωρίς να 

προσδιορίζεται η εικονική αξία 

300 

 
17 

Έκδοση μερικώς εικονικών δελτίων αποστολής ή 

συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν 

συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€ χωρίς να προσδιορίζεται 

η εικονική αξία 

1000 

 
18 

Έκδοση μερικώς εικονικών δελτίων αποστολής ή 

συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν 

συναλλαγές αξίας< 880 € χωρίς να προσδιορίζεται η 

εικονική αξία 

300 

 
19 

Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων 

που αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (π.χ. 

τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει 

θέση τιμολογίου κλπ) 

1000 

 
20 

Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων 

που αφορούν πώληση αγαθών αξίας< 880 € (π.χ. τιμολόγιο, 

ΑΛπ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση 

τιμολογίου κλπ) 

300 

 
21 

Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων 

που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας> 880 € ή 1.200€ 
1000 

 
22 

Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων 

που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 € 
300 

 
23 

Έκδοση πλαστών και εικονικών δελτίων αποστολής ή 

συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν 

συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€ 

1000 

 
24 

Έκδοση πλαστών και εικονικών δελτίων αποστολής ή 

συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν 

συναλλαγές αξίας< 880 € 

300 
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25 

Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών 

στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 € ή 

1.200€ (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου 

στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ) χωρίς να 

προσδιορίζεται η εικονική αξία 

1000 

 
26 

Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών 

στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας < 880 € (π.χ. 

τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει 

θέση τιμολογίου κλπ) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική 

αξία 

300 

 
27 

Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών 

στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας >880 

€ ή 1.200€ χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 

1000 

 
28 

Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών 

στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας < 880 

€ χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 

300 

 
29 

Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών δελτίων 

αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που 

αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€ χωρίς να 

προσδιορίζεται η εικονική αξία 

1000 

 
30 

Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών δελτίων 

αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που 

αφορούν συναλλαγές αξίας < 880 € χωρίς να προσδιορίζεται 

η εικονική αξία 

300 

 
31 

Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση 

αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, 

εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου 

κλπ) 

1000 

 
32 

Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση 

αγαθών αξίας< 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή 

άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ) 

300 

 
33 

Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή 

υπηρεσιών αξίας > 880 € ή 1.200€ 
1000 

 
34 

Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή 

υπηρεσιών αξίας< 880 € 
300 

 
35 

Νόθευση δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων 

αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 

1.200€ 

1000 

 
36 

Νόθευση δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων 

αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 € 
300 

 
37 

Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (αγορά αγαθών > 

880 € ή 1.200€) 
1000 

 
38 

Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (λήψη αγαθών 

αξίας < 880 €) 
300 

 
39 Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών 1000 
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> 880 € ή 1.200€) 

 
40 

Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών 

αξίας < 880 €) 
300 

 
41 

Λήψη εικονικών Δελτίων Αποστολής που αφορούν 

συναλλαγές > 880 € ή 1.200€ 
1000 

 
42 

Λήψη εικονικών Δελτίων Αποστολής που αφορούν 

συναλλαγές αξίας < 880 € 
300 

 
43 

Λήψη μερικώς εικον.φορ.στοιχ από αγορά αγαθών (χωρίς 

προσδ.εικον.αξία) > 880 € ή 1.200€ 
1000 

 
44 

Λήψη μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων από 

αγορά αγαθών αξίας < 880 € (χωρίς να προσδιορίζεται η 

εικονική αξία) 

300 

 
45 

Λήψη μερικώς εικον.φορ.στοιχ από λήψη υπηρ.(χωρίς 

προσδ.εικον.αξία) > 880 € ή 1.200€ 
1000 

 
46 

Λήψη μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων από λήψη 

υπηρεσιών αξίας< 880 € (χωρίς να προσδιορίζεται η 

εικονική αξία) 

300 

 
47 

Λήψη μερικώς εικον.Δ.Α.για συν.από αγορά αγαθ.(χωρίς 

προσδ.εικον.αξία) > 880 € ή 1.200€ 
1000 

 
48 

Λήψη μερικώς εικονικών Δ.Α.για συν.από αγορά 

αγαθ(χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία) < 880 € 
300 

 
49 

Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (αγορά αγαθών > 

880 € ή 1.200€ ) 
1000 

 
50 

Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (αγορά αγαθών < 

880 €) 
300 

 
51 

Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών 

> 880 € ή 1.200€) 
1000 

 
52 

Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών 

< 880 €) 
300 

 
53 Λήψη πλαστών και εικονικών Δ.Α. > 880 € ή 1.200€ 1000 

 
54 Λήψη πλαστών και εικονικών Δ.Α. < 880 € 300 

 
55 

Λήψη πλαστών κ' μερ.εικον.φορ.στοιχ.από αγορά αγαθ. 

χωρίς προσ.εικ.αξία> 880 € ή 1.200€ 
1000 

 
56 

Λήψη πλαστών κ' μερ.εικον.φορ.στοιχ.από αγορά αγαθ. 

χωρίς προσ.εικ.αξία< 880 € 
300 

 
57 

Λήψη πλαστών κ' μερ.εικον.φορ.στοιχ. από λήψη υπηρεσ. 

χωρίς προσ.εικ.αξία> 880 € ή 1.200€ 
1000 

 
58 

Λήψη πλαστών κ' μερ.εικον.φορ.στοιχ. από λήψη υπηρεσ. 

χωρίς προσ.εικ.αξία< 880 € 
300 

 
59 

Λήψη πλαστών και μερ.εικον.Δ.Α.(για συναλλαγές) χωρίς 

προσ.εικ.αξία > 880 € ή 1.200€ 
1000 
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60 

Λήψη πλαστών και μερ.εικον.Δ.Α.(για συναλλαγές) χωρίς 

προσ.εικ.αξία < 880 € 
300 

 
61 

Λήψη εικονικού στοιχείου-υπαρκτή συναλλαγή-

διαφορετικό πρόσωπο συναλλασσόμενου>880€ ή 1.200€ 
1000 

 
62 

Λήψη εικονικού στοιχείου-υπαρκτή συναλλαγή-

διαφορετικό πρόσωπο συναλλασσόμενου <880 Ευρώ 
300 

 
63 

Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν 

αγορά αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (και της παρ.5 του 

άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) 

1000 

 
64 

Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν 

αγορά αγαθών αξίας < 880 € (και της παρ.5 του άρθρου 12 

του Κ.Β.Σ.) 

300 

 
65 

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν 

αγορά αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (και της παρ.5 του 

άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) 

1000 

 
66 

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν 

αγορά αγαθών αξίας < 880 € (και της παρ.5 του άρθρου 12 

του Κ.Β.Σ.) 

300 

 
67 

Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που 

αφορούν αγορά αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (και της 

παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) χωρίς να προσδιορίζεται η 

εικονική αξία 

1000 

 
68 

Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που 

αφορούν αγορά αγαθών αξίας < 880 € (και της παρ.5 του 

άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική 

αξία 

300 

 
69 

Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων 

που αφορούν αγορά αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (και της 

παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) 

1000 

 
70 

Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων 

που αφορούν αγορά αγαθών αξίας < 880 € (και της παρ.5 

του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) 

300 

 
71 

Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών 

στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας> 880 € ή 

1.200€ χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 

1000 

 
72 

Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών 

στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας< 880 € χωρίς 

να προσδιορίζεται η εικονική αξία 

300 

 
73 

Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά 

αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (και της παρ.5 του άρθρου 

12 του Κ.Β.Σ.) 

1000 

 
74 

Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά 

αγαθών αξίας < 880 € (και της παρ.5 του άρθρου 12 του 

Κ.Β.Σ.) 

300 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/12/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/12/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/12/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/12/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/12/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/12/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/12/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/12/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/12/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/12/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/12/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/12/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/12/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/12/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/12/paragraph/5
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Αν το συνολικό ποσό της μιας ή των περισσότερων 

παραβάσεων κάθε χρήσης είναι μεγαλύτερο των 2.000,00 

ευρώ και μικρότερο των 20.000,00 ευρώ ή είναι μεγαλύτερο 

από το 1% των συνολικών δηλωθέντων ακαθαρίστων 

εσόδων και μικρότερο του 3% τότε τα μόρια 

προσαυξάνονται κατά ποσοστό 50%, ενώ αν είναι 

μεγαλύτερο των 20.000,00 ευρώ ή μεγαλύτερο του 3% των 

συνολικών δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων τότε τα μόρια 

προσαυξάνονται κατά ποσοστό 100%. 

 

2 
 

Υπάρχουν λοιπές ουσιαστικές παραβάσεις του Κώδικα 

Βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ).  

 
1 Μη τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ 1000 

 
2 Μη τήρηση πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 του ΚΒΣ 1000 

 
3 

Μη τήρηση βιβλίου αποθήκης ή παραγωγής κοστολογίου 

και τεχνικών προδιαγραφών ανεξάρτητα αν η παράλειψη 

αφορά ένα ή περισσότερα από αυτά 

1000 

 
4 

Μη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων μετά από 

πρόσκληση την πρώτη φορά 
400 

 
5 Μη τήρηση βιβλίου απογραφών - ισολογισμού 1000 

 
6 Μη υποβολή στοιχείων του άρθρου 20 παρ.1 200 

 
7 

Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων-καταστάσεων του άρθρου 

20 παρ.1 μετά την 31/12, αξίας >14.673€ 
50 

 
8 

Ελλιπής περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών 

στα βιβλία 
300 

 
9 

Ελλιπής περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών 

στα στοιχεία 
300 

 
10 

Μη σύνταξη ή μη εμπρόθεσμη σύνταξη και καταχώριση 

ισολογισμού 
500 

 
11 Παρεμπόδιση του ελέγχου με θετικές ενέργειες 1000 

 
12 Μη τήρηση βιβλίων Α' ή Β' κατηγορίας 1000 

 
13 Τήρηση βιβλίων Β' Κατηγορίας αντί για Γ' κατηγορίας 1000 

 
14 

Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση ή μη διαφύλαξη του 

εγχειριδίου λογισμικού 
50 

 
15 

Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση βιβλίου ή δελτίου 

ποσοτικής παραλαβής 
300 

 
16 

Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση του βιβλίου επενδύσεων 

Α' κατ. βιβλίων του Κ.Β.Σ. 
50 

 
17 

Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση του βιβλίου επενδύσεων 

Β' κατ. βιβλίων του Κ.Β.Σ. 
50 

 
18 

Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση του βιβλίου επενδύσεων 

Γ' κατ. βιβλίων του Κ.Β.Σ. 
50 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/10
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/20/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/20/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/20/paragraph/1
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19 Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων 50 

 
20 Υπάρχει παράβαση για μη διευκόλυνση του ελέγχου 50 

 
21 Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων Α' κατηγορίας ΚΒΣ 50 

 
22 Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων Γ' κατηγορίας ΚΒΣ 50 

 
23 

Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης ή 

παραγωγής - κοστολογίου 
50 

 
24 Μη τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τις αρχές της Λογιστικής 300 

 
25 

Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση βιβλίων σύμφωνα με το 

ΕΓΛΣ 
300 

 
26 

Μη τήρηση διαχειριστικής περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 

26 του ΚΒΣ 
300 

 
27 

Σύμπραξη διευθ/νομ/λογ/φορ συμβούλου σε πράξεις/παραλ 

παραποίησης εικόνας Βιβλίων 
50 

 
28 

Παράβαση προγραμ/τη ή τρίτου για μη κάλυψη των 

τεχνικών προδιαγραφών του λογ/κού 
50 

 
29 Μη διάθεση προσωπικού για διευκόλυνση του ελέγχου 50 

 
30 

Υπογραφή Ισολ/μού από λογιστή που δεν διαθέτει τα τυπικά 

προσόντα παρ.3 αρθρ. 29 
50 

 
31 Λοιπές παραβάσεις στοιχείων 50 

 
32 

Μη έκδοση συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου από 

αγρότη αξίας < 880€ ή 1.200€ 
200 

 
33 

Ανακριβής έκδοση συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου 

από αγρότη αξίας < 880€ ή 1.200€ 
200 

 
34 

Έκδοση αθεώρητου ή μη σημανθέντος στοιχείου 

καταχωρημένου στα βιβλία, χωρίς γνωστοποίηση στη 

Δ.Ο.Υ. πριν από τον έλεγχο 

50 

 
35 

Μη καταχώριση λοιπών στοιχείων πλην εμπορευσίμων (μη 

αυτοτελείς παραβάσεις) 
50 

 
36 

Ανακριβής καταχώριση λοιπών στοιχείων πλην 

εμπορευσίμων (μη αυτοτελείς παραβάσεις) 
50 

 
37 Μη υποβολή γνωστοποιήσεων 50 

 
38 

Λοιπές παραβάσεις στοιχείων (π.χ. μη αναγραφή ονομ/μου 

στις ΑΛΠ) 
50 

 
39 Λοιπές γενικές παραβάσεις στοιχείων 50 

 
40 

Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. 

(μέχρι την 31/12) 
50 

 
41 

Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων άρθρου 20 (μετά την 

31/12) αξίας <14.673€ 
50 

 
42 

Μη καταχώρηση στοιχείων αγοράς, πώλησης, εσόδου, 

εξόδου, μέχρι ποσού συνολικής διαφοράς 880€ 
100 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/26
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/26
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/29/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/20
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/20


86 

 

 
43 

Ανακριβής καταχώρηση στοιχείων αγοράς, πώλησης, 

εσόδου, εξόδου, μέχρι ποσού συνολικής διαφοράς 880€ 
100 

 
44 

Η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση 

στοιχείου απογραφής ως προς την ποσότητα , κάθε 

εμπορεύσιμου περιουσιακού στοιχείου μέχρι ποσού 

συνολικής διαφοράς 880€ 

100 

 
45 

Η καθεμία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή 

ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου απογραφής < 880€ 
100 

 
46 Μη τήρηση αναλυτικής Λογιστικής 50 

 
47 

Μη επίδειξη των πρόσθετων βιβλίων του δεύτερου εδαφίου 

της παραγράφου 1 και της παραγράφου 5 του άρθρου 10 

του Κ.Β.Σ. 

1000 

 
48 Μη τήρηση των ημερολογίων με πρωτογενείς καταχωρήσεις 1000 

 
49 Μη τήρηση του γενικού καθολικού 50 

 
50 

Μη τήρηση ισοζυγίου λογ/σμών γενικού - αναλυτικών 

καθολικών 
1000 

 
51 

Εξόφληση στοιχείου αγοράς ή λήψης υπηρεσιών αξίας 

μεγαλύτερης των 15.000€ ή των 3.000€ ή των 1.000€ , κατά 

περίπτωση, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ.2 αρ.18 

Κ.Β.Σ. 

500 

 
52 

Μη έκδοση στοιχείου διακίνησης (π.χ. δελτίου αποστολής, 

συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής κλπ) για το οποίο έχει 

εκδοθεί και καταχωρηθεί το αντίστοιχο στοιχείο αξίας 

1000 

 
53 

Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου 

θέρμανσης πριν την 31/12 
50 

 
54 

Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου 

θέρμανσης μετά την 31/12 αξίας <14.673€ 
50 

 
55 

Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων για πετρέλαιο 

θέρμανσης (διαφορές <14.673€) 
400 

 
56 

Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων για πετρέλαιο 

θέρμανσης (διαφορές >14.673€) 
600 

 
57 

Μη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης 

(μέχρι 31.12.2007) 
50 

 
58 

Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου 

θέρμανσης (μετά την 31/12 αξίας >14.673€) 
50 

 
59 

Εκπρόθεσμη υποβολή ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρου 20 

(πριν το 6μηνο από την προθεσμία υποβολής) 
50 

 
60 

Εκπρόθεσμη υποβολή ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρου 20 

(μετά το 6μηνο από την προθεσμία υποβολής) 
50 

 
61 Μη υποβολή ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρου 20 200 

 
62 

Μη επίδειξη του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών μετά από 

προηγούμενη πρόσκληση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1039/9.3.2006, 
300 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/10/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/18/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/20/paragraph/6
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/20/paragraph/6
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/20/paragraph/6
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/5516
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για κάθε οικοδομή 

 
63 

Μη τήρηση του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών της ΑΥΟΟ 

ΠΟΛ.1039/9.3.2006 (ισχύς από 1.1.2007) 
400 

 
64 

Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων στον προληπτικό έλεγχο 

για δεύτερη ή τρίτη φορά (Ισχύει από 1/1/2007) 
1000 

 
65 

Μη καταχώρηση της ποσοτικής καταμέτρησης των 

αποθεμάτων στο βιβλίο των απογραφών όλων ή μερικών 

αποθηκευτικών χώρων (βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ) 

1000 

 
66 

Μη ενημέρωση ή εκπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων Β' 

κατηγορίας του ΚΒΣ 
50 

 
67 Πλημμελής τήρηση κάθε βιβλίου ή κατάστασης 50 

 
68 

Μη τήρηση βιβλίου απογραφής για τα αποθέματα όλων ή 

μερικών εγκαταστάσεων (βιβλία Β' κατηγορίας ΚΒΣ) 
1000 

 
69 

Μη εμπρόθεσμη /εκπρόθεσμη ενημέρωση του βιβλίου 

απογραφών με τα αποθέματα όλων ή μερικών 

εγκαταστάσεων (βιβλία Β' κατηγορίας ΚΒΣ) 

50 

 
70 

Μη καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών συνταχθέντος 

ισολογισμού ή πινάκων του άρθρου 29 παρ.1 εδαφ.1,2 
200 

 
71 

Μη καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών του προσωρινού 

ισολογισμού ή προσωρινών καταστάσεων του άρθρου 29 

παρ.1 εδαφ.3 (σε περίπτωση που η εκκαθάριση διαρκεί 

πέραν του έτους) 

50 

 
72 

Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του βιβλίου απογραφών με τα 

λοιπά περιουσιακά στοιχεία πλην των αποθεμάτων 
50 

 
73 

Μη σύνταξη καταστάσεων απογραφής για κάθε 

εγκατάσταση 
500 

 
74 

Πλημμελής σύνταξη ισολογισμού και αποτελεσμάτων 

χρήσης 
500 

 
75 

Πλημμελής τήρηση βιβλίου απογραφών για Β'& Γ' 

κατηγορίας (συμπεριλαμβάνεται και η αποτίμηση με 

διαφορετικό τρόπο) 

500 

 
76 Μη τήρηση του ημερολογίου διαφημίσεων 500 

 
77 

Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή του ημερολογίου 

διαφημίσεων 
500 

 
78 

Καταχώρηση των δεδομένων θεωρημένου βιβλίου σε άλλο 

θεωρημένο βιβλίο 
50 

 
79 

Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση σε πρόσθετο 

βιβλίο (έχουν εκδοθεί ΑΠΥ) 
500 

 
80 Εγγραφές στο περιθώριο των βιβλίων 50 

 
81 Μη χρήση ορθού συντελεστή ΦΠΑ σε ΑΛΠ από ΦΤΜ 50 

 
82 Σύμπραξη σε πράξη ή παραλείψεις της επιχείρησης 50 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/5516
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/29/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/29/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/29/paragraph/1
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83 

Μη έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης - απόδειξης 

παροχής υπηρεσιών < 880 € ή 1.200€ 
300 

 
84 

Έκδοση αθεώρητης - μη καταχωρημένης στα βιβλία 

απόδειξης λιανικής πώλησης - απόδειξης παροχής 

υπηρεσιών 

300 

 
85 

Ελλιπής έκδοση στοιχείου εκτός της αξίας: Απόδειξης 

λιανικής πώλησης - απόδειξης παροχής υπηρεσιών 
50 

 
86 

Η μη καταχώρηση κάθε στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, 

πώλησης, εσόδου, εξόδου, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο 

των περιπτώσεων α και γ της παρ. 8 του άρθρου 5 του 

ν.2523/1997 > 880€ 

300 

 
87 

Η κάθε ανακριβής καταχώρηση κάθε στοιχείου ή εγγράφου 

αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, εφόσον δεν επιβλήθηκε 

πρόστιμο της περίπτωσης γ' της ίδιας παραγράφου > 880€ 

300 

 
88 

Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση κάθε 

εμπορεύσιμου περιουσιακού στοιχείου στο βιβλίο 

απογραφών, για ποσό > 880€ 

300 

 
89 

Κάθε μία καταχώρηση στα βιβλία αγοράς ή εξόδου που δεν 

έχει πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό 

στοιχείο (μέχρι 880 ευρώ) 

300 

 
90 

Η καθεμία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή 

ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου απογραφής > 880€ 
300 

 
91 

Η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των 

στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα 

πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των παρ. 1 

και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και τις αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονομικών. 

300 

 
92 

Εκπρόθεσμη εκτύπωση των Βασικών βιβλίων στα οποία 

διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές 
50 

 
93 

Μη κάλυψη υποχρεώσεων και προδιαγραφών του άρθρου 

23 του Κ.Β.Σ. 
50 

 
94 

Η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση στο 

Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών, δαπάνης που προσδιορίζει 

το κόστος κάθε οικοδομής, της ΑΥΟ ΠΟΛ.1039/9.3.2006 

200 

 
95 

Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου παράδοσης 

κτισμάτων ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας αυτού 
1000 

 
96 

Η κάθε μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή των αντιτύπων 

των φορολογικών παραστατικών για τις συναλλαγές 

πετρελαίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. 

(ισχύει από 15/2/2008) 

50 

 
97 

Εκπρόθεσμη ή ανακριβής ως προς την ποσότητα των 

καταστάσεων του πετρελαίου θέρμανσης (ισχύει από 

15.2.2008) 

50 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/8
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/10/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/10/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/23
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/23
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/5516
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/20/paragraph/7
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98 

Μη υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές πετρελαίου 

θέρμανσης της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., ως 

προς την ποσότητα (ισχύει από 15.2.2008) 

50 

 
99 

Μη έκδοση δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου 

αποστολής για το οποίο δεν έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί 

στα βιβλία αντίστοιχο στοιχείο αξίας (και η περίπτωση 

διακίνησης χωρίς συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο) >880€ 

ή 1.200€ 

1000 

 
100 

Μη έκδοση συνοδευτικού φορ. Στοιχείου από αγρότη >880€ 

ή 1.200€ 
1000 

 
101 Διακίνηση χωρίς συνοδευτικό φορ. Στοιχείο >880€ ή 1.200€ 1000 

 
102 

Μη έκδοση Τιμολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων 

>880€ ή 1.200€ 
1000 

 
103 Μη έκδοση Τιμολογίου αγοράς από ιδιώτη >880 € ή 1.200€ 1000 

 
104 

Μη έκδοση Τιμολογίου χονδρικής πώλησης ή άλλου 

στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου >880 € ή 1.200€ 
1000 

 
105 

Μη έκδοση στοιχείου χονδρικής παροχής υπηρεσιών >880 ή 

1.200€ 
1000 

 
106 

Μη έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης αγαθών >880 € ή 

1.200€ 
1000 

 
107 

Μη έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών λιανικώς >880 € 

ή 1.200€ 
1000 

 
108 Μη έκδοση εκκαθαρίσεων γενικώς >880 € ή 1.200€ 1000 

 
109 

Μη έκδοση Πιστωτικού τιμολογίου - απόδειξης 

επιστροφής>880 € ή 1.200€ 
1000 

 
110 

Μη έκδοση στοιχείου Μεταφοράς του άρθρου 16 του 

Κ.Β.Σ.>880 € ή 1.200€ 
1000 

 
111 Μη έκδοση λοιπών στοιχείων αξίας >880 € ή 1.200€ 1000 

 
112 

Ανακριβής έκδοση δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού 

δελτίου αποστολής για το οποίο δεν έχει εκδοθεί και 

καταχωρηθεί στα βιβλία αντίστοιχο στοιχείο αξίας >880€ ή 

1.200€ (και η περίπτωση διακίνησης χωρίς συνοδευτικό 

φορολογικό στοιχείο) 

1000 

 
113 

Ανακριβής έκδοση συνοδευτικού φορολογικού Στοιχείου 

από αγρότη αξίας>880€ 
1000 

 
114 

Διακίνηση με ανακριβές συνοδευτικό φορολογικό Στοιχείο 

αξίας >880€ ή 1.200€ 
1000 

 
115 

Ανακριβής έκδοση Τιμολογίου αγοράς αγροτικών 

προϊόντων αξίας>880 € ή 1.200€ 
1000 

 
116 

Ανακριβής έκδοση Τιμολογίου αγοράς από ιδιώτη 

αξίας>880 € ή 1.200€ 
1000 

 
117 Ανακριβής έκδοση Τιμολογίου χονδρικής πώλησης ή άλλου 1000 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/20/paragraph/7
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στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου αξίας>880 € ή 1.200€ 

 
118 

Ανακριβής έκδοση στοιχείου χονδρικής παροχής υπηρεσιών 

αξίας>880 € ή 1.200€ 
1000 

 
119 

Ανακριβής έκδοση στοιχείων λιανικής γενικά αξίας>880 € ή 

1.200€ 
1000 

 
120 

Ανακριβής έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών 

αξίας>880 € 
1000 

 
121 

Ανακριβής έκδοση εκκαθαρίσεων γενικώς αξίας>880 € ή 

1.200€ 
1000 

 
122 

Ανακριβής έκδοση πιστωτικού τιμολογίου αξίας > 880€ ή 

1.200€ 
1000 

 
123 

Ανακριβής έκδοση στοιχείων Μεταφοράς του άρθρου 16 

του Κ.Β.Σ. αξίας>880 € ή 1.200€ 
1000 

 
124 

Ανακριβής έκδοση Ειδικών στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή 

Υπουργικών αποφάσεων αξίας>880 € ή 1.200€ 
1000 

 
125 

Μη λήψη και μη έκδοση Τιμολογίου για αγορά αγαθών ή 

λήψη υπηρεσιών (της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του 

Κ.Β.Σ.) >880 € ή 1.200€ 

1000 

 
126 

Ανακριβής λήψη και μη έκδοση Τιμολογίου για αγορά 

αγαθών ή λήψη υπηρεσιών (της παραγράφου 5 του άρθρου 

12 του Κ.Β.Σ.) αξίας>880 € ή 1.200€ 

1000 

 
127 

Μη έκδοση θεωρείται και η μη καταχώρηση 

σερβιρισθέντων ειδών στα δελτία παραγγελίας αξίας>880€ 

ή 1.200€ 

1000 

 
128 

Μη έκδοση στοιχείων με άγνωστο πλήθος συναλλαγών και 

γνωστή συνολική αξία, για τα οποία εφαρμόζεται οροφή 

(15πλάσιο) για βιβλία Α' κατ. ΚΒΣ 

1000 

 
129 

Ανακριβής έκδοση στοιχείων με άγνωστο πλήθος 

συναλλαγών και γνωστή συνολική αξία, για τα οποία 

εφαρμόζεται οροφή (15πλάσιο) για βιβλία Α' κατ. ΚΒΣ 

1000 

 
130 

Κάθε μία καταχώρηση στα βιβλία αγοράς ή εξόδου που δεν 

έχει πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό 

στοιχείο > 880 € ή 1.200€ 

1000 

 
131 

Μη έκδοση στοιχείων από τηρούντες Β' ή Γ' κατηγορίας 

βιβλία του ΚΒΣ με άγνωστο πλήθος συναλλαγών και 

γνωστή συνολική αξία 

1000 

 
132 

Ανακριβής έκδοση στοιχείων από τηρούντες Β' ή Γ' 

κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ με άγνωστο πλήθος 

συναλλαγών και γνωστή συνολική αξία 

1000 

 
133 

Άρνηση ή παρακώλυση ή μη διευκόλυνση του ελέγχου της 

αξιοπιστίας των Φ.Τ.Μ. & των συστημάτων(αρθ.10 παρ.3 

περ.α1) 

400 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/16
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/12/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/12/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/3
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134 

Μη διαφύλαξη δείγματος για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(άρθρο 10 παρ.3 περ. α.2.) 
400 

 
135 

Υποβολή ανακριβών Στοιχείων στην επιτροπή του άρθρου 7 

( για χορήγηση άδειας καταλληλότητας, αρθ.10 παρ.3 

περ.α3) 

400 

 
136 

Παραβίαση ή παραποίηση Φ.Τ.Μ. και συστημάτων από 

επιχείρηση που έχει λάβει άδεια από την επιτροπή του 

άρθρου 7 (αρθ.10 παρ.3 περ.ε1) 

1000 

 
137 

Λοιπές παραβάσεις διατάξεων Ν.1809/1988 (αρθ.10 παρ.3 

περ. α') 
50 

 
138 

Παραβίαση ή παραποίηση ΦΤΜ και συστημάτων από 

επιχείρηση μεταπώλησης(αρθ.10 παρ.3 περ.ε2) 
400 

 
139 

Λοιπές παραβάσεις διατάξεων ν.1809/1988 (αρθ.10 - παρ.3 

περ. β') 
50 

 
140 

Παραβίαση ή παραποίηση ΦΤΜ και συστημάτων από το 

χρήστη ή κάτοχο (αρθ.10 παρ.3 περ. ε3) 
1000 

 
141 

Έκδοση αποδείξεων αξίας <880 από μη εγκεκρ. ή μη δηλ. 

ΦΤΜ ή σύστημα 
400 

 
142 

Έκδοση καταχωρηθέντων αποδείξεων από μη εγκεκριμένη 

ή μη δηλωμένη ΦΤΜ ή σύστημα (παράβαση μέχρι 

31/12/2006) 

400 

 
143 

Λοιπές παραβάσεις διατάξεων ν.1809/1988 (αρθ.10 παρ.3 

περ. γ' εδάφιο πρώτο) 
50 

 
144 

Βεβαίωση ανακριβώς αποτελεσμάτων ελέγχων (αρθ.10 

παρ.6) 
400 

 
145 

Μη δήλωση ΦΗΜ ή συστήματος (αρθρ. 10 παρ.3 περ. δ', 

εδάφιο πρώτο) 
50 

 
146 

Εκπρόθεσμη δήλωση ΦΗΜ ή συστήματος (αρθρ. 10- παρ.3 

περ. δ', εδάφιο δεύτερο) 
50 

 
147 

Μη επίδειξη του Βιβλιαρίου Συντήρησης και επισκευών 

(αρθ. 10 παρ.3 περ. ζ') 
50 

 
148 

Έκδοση στοιχείων, καταχωρημένα ή μη καταχωρημένα στα 

βιβλία, από μη εγκεκριμένο ή εγκεκριμένο και 

παραβιασμένο ή παραποιημένο ΦΗΜ >880€ ή 1.200€ 

(άρθρο 10 παρ.3 περ. γ2) 

1000 

 
149 

Έκδοση στοιχείων, μη καταχωρημένων στα βιβλία, από 

εγκεκριμένο και μη δηλωμένο ΦΗΜ ή σύστημα (άρθρο 10 

παρ.3 περ. γ1) 

50 

 
150 

Έκδοση - σήμανση στοιχείου από μη νόμιμο φορολογικό 

μηχανισμό, μη καταχωρημένο στα βιβλία: Απόδειξης 

λιανικής πώλησης - απόδειξης παροχής υπηρεσιών 

1000 

 
151 

Έκδοση στοιχείων, καταχωρημένων στα βιβλία, από 

εγκεκριμένο και μη δηλωμένο ΦΗΜ ή σύστημα (άρθρο 10 

παρ.3 περ. γ1) 

50 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/6
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/6
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/6
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/6
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/6
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/3
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152 

Έκδοση στοιχείων, καταχωρημένα ή μη καταχωρημένα στα 

βιβλία, από μη εγκεκριμένο ή εγκεκριμένο και 

παραβιασμένο ή παραποιημένο ΦΗΜ, <880 (άρθρο 10 

παρ.3 περ. γ2) 

300 

    

3 
 

Υπάρχουν παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα από τις 

οποίες προκύπτει το αδίκημα της λαθρεμπορίας.  

 
1 Εικονικές αποσύρσεις αυτ/των 1000 

 
2 Η υποτιμολόγηση εισαγομένων εμπορευμάτων 1000 

 
3 

Η κατά παράβαση των δι' αποφάσεων του Υπουργού 

Οικονομικών εκδιδομένων σε εκτέλεση της § 3 του άρθρου 

88 του Τ. Κ. οριζομένων διατυπώσεων κατοχή 

εμπορευμάτων 

1000 

 
4 

Η ύπαρξη εμπορευμάτων έστω και αναγεγραμμένων στο 

δηλωτικό εντός πλοίου που προσορμίζεται σε λιμένα ή όρμο 

της χώρας στον οποίο δεν είναι επιτετραμμένη η 

προσέγγιση 

1000 

 
5 

Η αγορά, πώληση και κατοχή εμπορευμάτων εισαχθέντων ή 

τεθέντων στη γενική κατανάλωση κατά τρόπο που συνιστά 

το αδίκημα της λαθρεμπορίας 

1000 

 
6 

Κάθε έλλειψη εμπορευμάτων από αποθήκες αποταμίευσης 

που σκοπεί να στερήσει δασμούς κλπ φόρους 
1000 

 
7 

Η επί πλοίων που παραπλέουν την ακτή και κατευθύνονται 

σε ελληνικό λιμάνι, ύπαρξη εμπορευμάτων που δεν 

αναφέρονται στο δηλωτικό του πλοίου 

1000 

 
8 

Διάθεση αντικειμένων στην κατανάλωση χωρίς έγγραφη 

άδεια της Τελ. Αρχής εισαχθέντων δυνάμει νόμου ή 

συμβάσεως ατελώς ή με μειωμένες επιβαρύνσεις για 

ορισμένες ειδικές χρήσεις ή χρησιμοποίηση των 

αντικειμένων αυτών σε άλλες χρήσεις 

1000 

 
9 

Η κατά την ώρα της αναχώρησης από το πλοίο έλλειψη 

εμπορευμάτων φορτωθέντων για το εξωτερικό ή για άλλο 

λιμένα της χώρας με παραστατικό διαμετακόμισης 

1000 

 
10 

Λαθρεμπορία δια της μεθόδου χρήσεως πλαστού 

πιστοποιητικού κυκλοφορίας 
1000 

 
11 Λαθρεμπορία δια της μεθόδου εικονικής εξαγωγής 1000 

 
12 

Λαθρεμπορία δια της μεθόδου χρήσεως πλαστού 

συνοδευτικού εγγράφου εμπορευμάτων 
1000 

 
13 

Εξαγωγή εμπορευμάτων των οποίων η εξαγωγή είναι 

απαγορευμένη 
1000 

 
14 

Λαθρεμπορία δια της μεθόδου χρήσεως πλαστού 

πιστοποιητικού για δασμούς αντιντάμπινγκ 
1000 

 
15 Λαθρεμπορία δια της μεθόδου χρήσεως πλαστών λοιπών 1000 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1809/year/1988/article/10/paragraph/3
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πιστοποιητικών 

 
16 

Η καθ' οιονδήποτε τρόπο αφαίρεση του αριθμού πλαισίου 

από αυτ/το και η καθ' οιονδήποτε τρόπο τοποθέτηση, 

ενσωμάτωση κλπ σε άλλο υποκείμενο αυτ/το 

1000 

 
17 Λαθρεμπορία οινοπνευματωδών 1000 

 
18 Λαθρεμπορία καυσίμων 1000 

    

4 
 

Υπάρχουν παραβάσεις του Ν.2121/1993 περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας, του Ν.2803/2000 περί 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ν.3727/2008 περί ναρκωτικών. 

 

 
1 

Παράνομες πράξεις επί των διατάξεων περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας και πολιτιστικών θεμάτων 
1000 

 
2 Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών - εμπορία 1000 

 
3 

Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών - εμπορία κατ' 

επάγγελμα - επιβαρυντικές περιπτώσεις 
1000 

 
4 Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών - κατοχή 1000 

 
5 

Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών - χρήση 

ναρκωτικών ουσιών 
1000 

 
6 

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
1000 

    

5 
 

Πρόκειται για επιτηδευματίες που κατά το παρελθόν 

διαπιστώθηκε ότι υπέπεσαν σε παραβάσεις 

παραποιημένων προϊόντων. 
 

 
1 

Εμπορεύματα παραποίησης - απομίμησης, πειρατικά 

εμπορεύματα κλπ 
1000 

    

6 
 

Υπάρχουν δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία από τα 

οποία προκύπτει αποδεδειγμένη φοροδιαφυγή.  

 
1 Για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων 

αριθμός δελτίων Χ 

1000 

 
2 Για μη λήψη φορολογικών στοιχείων 

αριθμός δελτίων Χ 

1000 

 
3 Για έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων 

αριθμός δελτίων Χ 

1000 

 
4 Για λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων 

αριθμός δελτίων Χ 

1000 

 
5 Για έκδοση και λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων 

αριθμός δελτίων Χ 

1000 

 
6 Για έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
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1000 

 
7 Για λήψη πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων 

αριθμός δελτίων Χ 

1000 

 
8 

Για έκδοση και λήψη πλαστών - εικονικών φορολογικών 

στοιχείων 

αριθμός δελτίων Χ 

1000 

 
9 Για μη έκδοση και μη λήψη φορολογικών στοιχείων 

αριθμός δελτίων Χ 

1000 

    

6α 
 

Υπάρχουν δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία από τα 

οποία προκύπτει ενδεχόμενη φοροδιαφυγή.  

 
1 Για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων 

αριθμός δελτίων Χ 

500 

 
2 Για μη λήψη φορολογικών στοιχείων 

αριθμός δελτίων Χ 

500 

 
3 Για έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων 

αριθμός δελτίων Χ 

500 

 
4 Για λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων 

αριθμός δελτίων Χ 

500 

 
5 Για έκδοση και λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων 

αριθμός δελτίων Χ 

500 

 
6 Για έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων 

αριθμός δελτίων Χ 

500 

 
7 Για λήψη πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων 

αριθμός δελτίων Χ 

500 

 
8 

Για έκδοση και λήψη πλαστών - εικονικών φορολογικών 

στοιχείων 

αριθμός δελτίων Χ 

500 

 
9 Για μη έκδοση και μη λήψη φορολογικών στοιχείων 

αριθμός δελτίων Χ 

500 

    

7 
 

Υφίστανται κατασχεμένα βιβλία ή στοιχεία ή 

φορολογικές ταμειακές μηχανές ή φορολογικοί 

μηχανισμοί ή άλλα στοιχεία. 
 

 
1 

Αν στο υποσύστημα TAXIS-ΚΒΣ υπάρχει εγγραφή για 

κατάσχεση βιβλίων & στοιχείων 
1000 

    

8 
 

Υπάρχουν απώλειες βιβλίων και στοιχείων ή 

φορολογικών ταμειακών μηχανών ή φορολογικών 

μηχανισμών. 
 

 
1 Απώλεια ΦΗΜ ή συστήματος (αρθρ. 10 παρ.3 περ.στ1) 1000 

 
2 Απώλεια ΦΗΜ ή συστήματος (αρθρ. 10 παρ.3 περ.στ.2) 1000 

 
3 Μη διαφύλαξη των ηλεκτρομαγνητικών μέσων 1000 
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αποθήκευσης (σημείωση: καταργήθηκε - εξομοιώνεται με 

μη τήρηση βιβλίων) 

 
4 

Μη διαφύλαξη των Βιβλίων ή στοιχείων ή άλλων 

δικαιολογητικών εγγραφών ή καταστάσεων που 

υποκαθιστούν βιβλία 

1000 

 
5 

Μη διαφύλαξη του Βιβλιαρίου Συντήρησης και επισκευών 

(αρθ. 10 παρ.3περ. ζ') 
50 

    

9 
 

Πρόκειται για επιτηδευματίες λήπτες στοιχείων από 

αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες που δήλωσαν 

απώλεια στοιχείων ή φορολογικών μηχανισμών. 
 

 
1 

Λήψη στοιχείων από αντισυμβαλλόμενο επιτηδευματία που 

είναι στη λίστα με απωλεσθέντα βιβλία -στοιχεία-

μηχανισμούς 

300 

    

10 
 

Πρόκειται για επιτηδευματίες, λήπτες στοιχείων από 

αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες που εμφανίζονται 

σαν εξαφανισμένοι έμποροι. 
 

 
1 

Λήψη στοιχείων από αντισυμβαλλόμενο επιτηδευματία που 

είναι στη λίστα των εξαφανισμένων εμπόρων 
300 

    

11 
 

Υπάρχουν διαφορές, σε αξία ή σε πλήθος φορολογικών 

στοιχείων, οι οποίες προκύπτουν από διασταύρωση των 

υποβληθέντων συγκεντρωτικών καταστάσεων του 

άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992. 

 

 
1 

Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων-καταστάσεων του 

άρθρου 20 παρ.1 (διαφορές >14.673€) 
600 

 
2 

Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων άρθρου 20 

(διαφορές <14.673€) 
400 

    

12 
 

Δεν υποβάλλονται οι προβλεπόμενες δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος από τους υπόχρεους.  

 
1 

Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού 

προσώπου με τήρηση βιβλίων κατηγορίας 'Α' . Μη υποβολή 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου με 

τήρηση βιβλίων κατηγορίας 'Β'. Μη υποβολή δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου με τήρηση 

βιβλίων κατηγορίας 'Γ'. 

1000 

 
2 

Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

Προσωπικών εταιρειών ή ένωσης προσώπων με τήρηση 

βιβλίων κατηγορίας 'Β'. Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος Προσωπικών εταιρειών ή ένωσης προσώπων ή 

Νομικού Προσώπου με τήρηση βιβλίων κατηγορίας 'Γ'. 

1000 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/4
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0.%25CE%2594.186/year/1992/article/20/paragraph/1
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3 

Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ενώ έχει 

υποβληθεί εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για την ίδια χρήση 
1000 

 
4 

Μη υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου μισθωτών 

Υπηρεσιών από τους υπόχρεους για κάθε χρήση 
1000 

    

13 
 

Διαπιστώνεται ανακριβής υποβολή των προβλεπόμενων 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τους υπόχρεους.  

 
1 Μη ορθός υπολογισμός συνολικών ακαθαρίστων εσόδων 400 

 
2 Μη ορθός υπολογισμός λογιστικού αποτελέσματος 400 

 
3 

Μη ορθός υπολογισμός κόστους πωληθέντων 

εμπορευμάτων 
400 

 
4 Μη ορθός υπολογισμός συνολικού κόστους πωληθέντων 400 

 
5 Μη ορθός υπολογισμός αναλωσίμων υλικών 400 

 
6 Μη ορθός υπολογισμός κόστους ειδών συσκευασίας 400 

 
7 Μη ορθός υπολογισμός κόστους ανταλλακτικών παγίων 400 

 
8 Μη ορθός υπολογισμός κόστους παραχθέντων προϊόντων 400 

 
9 Μη ορθός υπολογισμός κόστους πωληθέντων προϊόντων 400 

 
10 Μη ορθός υπολογισμός αποτελέσματος από Π.Υ. 400 

 
11 

Μη ορθός υπολογισμός Μικτού αποτελέσματος από 

πωλήσεις 
400 

 
12 

Μη ορθός υπολογισμός κόστους α' και β' υλών - υλικών 

συσκευασίας 
400 

 
13 

Ένδειξη ανακριβώς δηλωθείσας απογραφής σε τήρηση 

βιβλίων κατηγορίας Β' 
800 

 
14 

Ένδειξη ανακριβώς δηλωθείσας απογραφής σε τήρηση 

βιβλίων κατηγορίας Γ' 
800 

    

14 
 

Διαπιστώνεται νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες.  

 
1 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

σύμφωνα με το Ν.2331/1995 
1000 

    

15 
 

Δηλώνονται μεγάλα ποσά δαπανών σε σχέση με τις άλλες 

επιχειρήσεις του κλάδου, επί επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα. 
 

 
1 

Τα ποσά των δηλούμενων δαπανών ως ποσοστό επί των 

ακαθαρίστων εσόδων είναι πολύ μεγαλύτερο από 30% του 

μέσου όρου του κλάδου 

300 
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2 

Τα ποσά των δηλούμενων δαπανών ως ποσοστό επί των 

ακαθαρίστων εσόδων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

χωρίς αξιόλογα αποθέματα υπερβαίνει το 75% 

500 

    

16 
 

Δηλώνονται ζημιές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

της οικείας χρήσης.  

 
1 

Εμφάνιση ζημιάς χρήσης σε νομικά πρόσωπα και 

προσωπικές εταιρείες αμιγώς εμπορικές 
300 

 
2 

Εμφάνιση ζημιάς χρήσης σε νομικά πρόσωπα και 

προσωπικές εταιρείες αμιγώς παροχής υπηρεσιών 
800 

 
3 

Εμφάνιση ζημίας χρήσης σε ατομικές επιχειρήσεις αμιγώς 

εμπορικές 
300 

 
4 

Εμφάνιση ζημίας χρήσης σε ατομικές επιχειρήσεις αμιγώς 

Π.Υ 
800 

 
5 Εμφάνιση ζημίας χρήσης σε ελευθέρια επαγγέλματα 1000 

    
17 

 
Υφίστανται συσσωρευμένες ζημίες. 

 

 
1 

Δηλώνονται για συμψηφισμό ζημιές παρελθουσών χρήσεων 

στην τελευταία ελεγχόμενη χρήση 
200 

    

18 
 

Υπάρχουν παραβάσεις των άρθρων 39 & 39α του 

Ν.2238/1994.  

 
1 

Έχει διαπιστωθεί παράβαση των άρθρων 39 & 39α του 

Ν.2238/1994. 
500 

    

19 
 

Υπάρχει αδικαιολόγητη μεταβολή του Συντελεστή 

Μικτού Κέρδους μεταξύ διαδοχικών χρήσεων.  

 
1 

Όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους , μεταξύ διαδοχικών 

χρήσεων μεταβάλλεται όχι ευθέως ανάλογα με τη μεταβολή 

των ακαθαρίστων εσόδων 

400 

    

20 
 

Υπάρχει αδικαιολόγητη μεταβολή του Συντελεστή 

Καθαρού Κέρδους μεταξύ διαδοχικών χρήσεων.  

 
1 

Όταν ο συντελεστής καθαρού κέρδους , μεταξύ διαδοχικών 

χρήσεων, μεταβάλλεται όχι ευθέως ανάλογα με τη μεταβολή 

των ακαθαρίστων εσόδων 

400 

    

21 
 

Υπάρχει απόκλιση του Συντελεστή Μικτού Κέρδους 

(ΣΜΚ) από τον Μ.Ο. του Σ.Μ.Κ. ομοειδών 

επιχειρήσεων. 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/39
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/39%CE%91
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
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1 

Όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους παρουσιάζει αρνητική 

διαφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 30% από το μέσο όρο 

των συντελεστών μικτού κέρδους του συγκεκριμένου 

κλάδου 

400 

    

22 
 

Υπάρχει απόκλιση του Συντελεστή Καθαρού Κέρδους 

(ΣΚΚ) από τον Μ.Ο. του Σ.Κ.Κ. ομοειδών επιχειρήσεων.  

 
1 

Όταν ο συντελεστής καθαρού κέρδους παρουσιάζει 

αρνητική διαφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% από το 

μέσο όρο των συντελεστών καθαρού κέρδους του 

συγκεκριμένου κλάδου 

400 

    

23 
 

Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ακαθαρίστων εσόδων σε 

σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.  

 
1 

Όταν τα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα κατά 100% 

από το Μ.Ο. του κλάδου 
400 

 
1 

Όταν τα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα κατά 200% 

από το Μ.Ο. του κλάδου 
800 

    
24 

 
Έγινε χρήση αναπτυξιακών νόμων. 

 

 
1 

Έχουν διενεργηθεί επενδύσεις από 20.000,00 € έως 

100.000€ 
100 

 
2 

Έχουν διενεργηθεί επενδύσεις από 100.001,00€ έως 

1.000.000€. 
400 

 
3 Έχουν διενεργηθεί επενδύσεις πάνω από 1.000.000€. 600 

 
4 Έχουν διενεργηθεί επενδύσεις με φορολογική απαλλαγή. 800 

 
5 Λήψη επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων 400 

    
25 

 
Επίκειται ο χρόνος παραγραφής. 

 

 
1 Όταν ο αριθμός των ανέλεγκτων χρήσεων είναι < 3 

100 x αριθμός 

χρήσεων 

 
2 Όταν ο αριθμός των ανέλεγκτων χρήσεων είναι > ή = 3 

200 x αριθμός 

χρήσεων 

 
3 Όταν ο αριθμός των ανέλεγκτων χρήσεων είναι > ή = 5 

400 x αριθμός 

χρήσεων 

    

26 
 

Διενεργούνται συναλλαγές μέσω αλληλογραφίας ή μέσω 

διαδικτύου.  

 
1 Όταν δηλώνεται η διενέργεια συναλλαγών μέσω διαδικτύου 500 
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27 
 

Η απόκλιση των πάσης φύσεως δηλωθέντων 

εισοδημάτων με τις τεκμαρτές δαπάνες είναι θετικά 

μικρή ή αρνητικά μεγάλη. 
 

 
1 

Όταν από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

φυσικού προσώπου (Ε1) προκύπτουν δηλωθέντα 

εισοδήματα μεγαλύτερα από το σύνολο των τεκμαρτών 

δαπανών σε ποσοστό μέχρι 20% 

800 

 
2 

Όταν από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

φυσικού προσώπου (Ε1) προκύπτουν δηλωθέντα 

εισοδήματα μικρότερα από το σύνολο των τεκμαρτών 

δαπανών σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% 

800 

    

28 
 

Υπάρχουν διαφορές στις εξαγωγές ή εισαγωγές που 

δηλώνονται στο τελωνείο, με τις εξαγωγές ή εισαγωγές 

που εμφανίζονται στις δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος , στις συμπληρωματικές δηλώσεις και στις 

λοιπές δηλώσεις. 

 

 
1 

Όταν από τα στοιχεία του ICIS προκύπτουν ποσά 

εισαγωγών ή/και εξαγωγών διαφορετικά από τα δηλωθέντα 
800 

29 
 

Δεν γίνονται οι προβλεπόμενες από το νόμο 

αναμορφώσεις κερδών (επιχειρήσεις με ιδιόκτητα 

αυτοκίνητα Ε.Ι.Χ., κινητή τηλεφωνία κ.λπ.). 
 

 
1 

Όταν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος προκύπτει 

ότι η επιχείρηση δεν διενήργησε τις προβλεπόμενες από τη 

νομοθεσία αναμορφώσεις κερδών 

800 

    
30 

 
Διενεργούνται συναλλαγές με εξωχώριες εταιρείες. 

 

 
1 

Όταν δηλώνεται η διενέργεια συναλλαγών με εξωχώρια 

εταιρεία 
800 

    

    

    

31 
 

Δεν έχει γίνει αναπροσαρμογή της αξίας των Παγίων 

σύμφωνα με το Ν.2065/1992, εφόσον υπάρχει 

υποχρέωση. 
 

 
1 

Όταν από τα στοιχεία ισολογισμού/ισοζυγίου προκύπτει η 

μη αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με το 

Ν.2065/1992 αν και υπήρχε η σχετική υποχρέωση 

πραγματοποίησης της αναπροσαρμογής εντός των 

ελεγχόμενων χρήσεων 

500 

    

    

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/19
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/19


100 

 

    

32 
 

Υφίσταται αδικαιολόγητη απόκλιση των 

καταβαλλόμενων φόρων από χρήση σε χρήση.  

 
1 

Όταν ο καταβαλλόμενος φόρος, μεταξύ διαδοχικών 

χρήσεων μεταβάλλεται όχι ευθέως ανάλογα με τη μεταβολή 

των ακαθαρίστων εσόδων 

400 

    

33 
 

Υφίσταται αδικαιολόγητη απόκλιση των 

καταβαλλόμενων φόρων σε σχέση με ομοειδείς 

επιχειρήσεις. 
 

 
1 

Όταν ο καταβαλλόμενος φόρος παρουσιάζει αρνητική 

διαφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 30% από το μέσο όρο 

καταβαλλόμενου φόρου του συγκεκριμένου κλάδου 

400 

    

    

    

34 
 

Υφίστανται ουσιαστικές διαπιστώσεις ή παρατηρήσεις 

προηγούμενων ελέγχων.  

 
1 

Όταν σε προηγούμενο έλεγχο προέκυψαν συγκεκριμένοι 

λόγοι-αιτίες τέλεσης εκτεταμένης φοροδιαφυγής 
800 

    

35 
 

Σε προηγούμενο έλεγχο προέκυψαν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των δηλωθέντων κερδών/ζημιών και των 

προσδιορισθέντων βάσει ελέγχου κερδών/ζημιών. 
 

 
1 

Ύπαρξη μεγάλων διαφορών μεταξύ ποσών δήλωσης και 

ποσών ελέγχου 
800 

    

    

    

36 
 

Υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ 

συμπληρωματικών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ. 
 

 
1 

Ασυμφωνία Εσόδων Ε3 με εκροές εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. 

για βιβλία Β' κατηγορίας 
300 

 
2 

Ασυμφωνία Αγορών εισοδήματος και αγορών 

εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. για βιβλία Β' κατηγορίας 
300 

 
3 

Ασυμφωνία δαπανών εισοδήματος και δαπανών 

εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. για βιβλία Β'κατηγορίας 
300 

 
4 

Ασυμφωνία Εσόδων Ε3 με εκκαθαριστική Φ.Π.Α. για 

βιβλία Γ' κατηγορίας 
300 
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5 

Ασυμφωνία αγορών Εισοδήματος και αγορών 

εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. για βιβλία Γ' κατηγορίας 
300 

 
6 

Ασυμφωνία δαπανών Εισοδήματος και δαπανών Φ.Π.Α. για 

βιβλία Γ' κατηγορίας 
300 

    

37 
 

Υπάρχει διαφορά μεταξύ συμπληρωματικών στοιχείων 

των δηλώσεων και των δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος. 
 

 
1 

Μη ορθή μεταφορά των ποσών από τα συμπληρωματικά 

στοιχεία στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
1000 

    

38 
 

Υφίσταται διαφορετικός ρυθμός μεταβολής του κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης, από χρόνο σε χρόνο, σε σχέση 

με το ρυθμό μεταβολής του καταβαλλόμενου φόρου. 
 

 
1 

Μείωση μεγεθών από χρήση σε χρήση (σε συνάρτηση με 

τον καταβαλλόμενο φόρο εισοδήματος) 
500 

    

39 
 

Υφίσταται διαφορετικός ρυθμός μεταβολής του κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης, από χρόνο σε χρόνο, σε σχέση 

με το ρυθμό μεταβολής των δαπανών της χρήσης. 
 

 
1 

Μείωση μεγεθών από χρήση σε χρήση (σε συνάρτηση με τις 

συνολικές δαπάνες της χρήσης) 
500 

    
40 

 
Ακαθάριστα έσοδα 

 

  

Ανάλογα με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα (Ακ.Εσ.) 

προσωπικής 
 

εταιρείας/ ένωσης προσώπων/νομικού προσώπου 

 
1 εάν 20.000.000€ = < Ακ.Εσ. < ή = 30.000.000€ 1000 

 
2 εάν 10.000.000€ = < Ακ.Εσ. < 20.000.000€ 800 

 
3 εάν 5.000.000€ = < Ακ.Εσ. < 10.000.000€ 600 

 
4 εάν 1.500.000€ = < Ακ.Εσ. < 5.000.000€ 400 

 
5 εάν 700.000€ = < Ακ.Εσ. < 1.500.000€ 200 

 
6 εάν 50.000€ = < Ακ.Εσ. < 700.000€ 100 

    

  

Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα > 30.000.000€ 

(ΜΕ.ΦΟ)  

 
1 εάν 30.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 40.000.000€ 100 

 
2 εάν 40.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 50.000.000€ 150 

 
3 εάν 50.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 75.000.000€ 300 
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4 εάν 75.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 100.000.000€ 450 

 
5 εάν 100.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 200.000.000€ 750 

 
6 εάν 200.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 500.000.000€ 800 

 
7 εάν Ακ.Εσ. > 500.000.000€ 1000 

    

    

41 
 

Δεν υποβάλλονται οι προβλεπόμενες περιοδικές ή 

εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ.  

 
1 Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. 400 

 
2 

Μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (Ισχύει από 

έτος 2005) 
1000 

 
3 

Μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (Ισχύει για πριν 

2006) 
1000 

 
4 

Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. ενώ έχει 

υποβληθεί τουλάχιστον μία περιοδική για την ίδια χρήση 
400 

 
5 

Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. ενώ έχει 

υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την ίδια 

χρήση (εφόσον υπόκειται σε Φ.Π.Α.) 

400 

 
6 

Εάν από τα στοιχεία VIES προκύπτει η διενέργεια 

ενδοκοινοτικών αποκτήσεων/παραδόσεων σε συγκεκριμένο 

μήνα/τρίμηνο και ταυτόχρονα δεν έχει υποβληθεί περιοδική 

δήλωση Φ.Π.Α. για τον ίδιο μήνα/τρίμηνο. 

50 

    

42 
 

Διαπιστώνεται ανακριβής υποβολή των προβλεπόμενων 

περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ή εκκαθαριστικών 

δηλώσεων ΦΠΑ. 
 

 
1 

Ποσοστό φόρου των φορολογητέων δαπανών μεγαλύτερο 

του 15% για περιόδους πριν από 1/1/2010 
600 

 
2 

Ποσοστό φόρου των φορολογητέων δαπανών μεγαλύτερο 

του 20% για περιόδους από 1/1/2010 και μετά 
600 

    

43 
 

Δεν υποβάλλονται οι προβλεπόμενοι ανακεφαλαιωτικοί 

πίνακες (listing) ενδοκοινοτικών συναλλαγών.  

 
1 

Εαν δεν έχει υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών (listing) ενώ υπήρχε 

υποχρέωση 

300 

    

44 
 

Διαπιστώνεται ανακριβής υποβολή ανακεφαλαιωτικών 

πινάκων (listing) ενδοκοινοτικών συναλλαγών.  

 
1 

Αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 

και Παραδόσεων (listing) και αντίστοιχων πινάκων του 

Για κάθε τρίμηνο 

που υπάρχει 



103 

 

VIES για κάθε τρίμηνο ποσού = ή < των 20.000,00 ευρώ. διαφορά x 300 

μόρια 

 
2 

Αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 

και Παραδόσεων (listing) και αντίστοιχων πινάκων του 

VIES για κάθε τρίμηνο ποσού > των 20.000,00 ευρώ. 

Για κάθε τρίμηνο 

που υπάρχει 

διαφορά x 600 

μόρια 

 
3 

Αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 

και Παραδόσεων (listing) και αντίστοιχων πινάκων του 

VIES για κάθε μήνα ποσού = ή < των 10.000,00 ευρώ. 

Για κάθε μήνα που 

υπάρχει διαφορά x 

100 μόρια. 

 
4 

Αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 

και Παραδόσεων (listing) και αντίστοιχων πινάκων του 

VIES για κάθε μήνα ποσού >των 10.000,00 ευρώ. 

Για κάθε μήνα που 

υπάρχει διαφορά x 

200 μόρια 

    

45 
 

Υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν 

δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας του 

επιτηδευματία. 
 

 
1 

Εμφάνιση πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ στην εκκαθαριστική 

δήλωση που δεν δικαιολογείται από τους συγκεκριμένους 

ΚΑΔ της επιχείρησης 

700 

    

46 
 

Πρόκειται για επιτηδευματίες που έχουν τύχει 

απαλλαγής από τον ΦΠΑ βάσει αποφάσεων.  

 
1 Ύπαρξη αιτήματος επιστροφής Φ.Π.Α. 500 

 
2 Υπάρχει αίτημα απαλλαγής Φ.Π.Α. 500 

    

47 
 

Εμφανίζονται υπέρογκα ποσά ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών ή δυσανάλογα τέτοια ποσά σε σχέση με το 

συνήθη ετήσιο κύκλο εργασιών. 
 

  

Όταν τα δηλούμενα ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών σε 

σχέση με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης είναι πάνω 

από:  

 

 
1 

σύνολο ενδοκοινοτικών συναλλαγών χρήσης > 50% * 

Κύκλος εργασιών χρήσης 
500 

 
2 

σύνολο ενδοκοινοτικών συναλλαγών χρήσης > 80% * 

Κύκλος εργασιών χρήσης 
800 

    

48 
 

Εμφανίζονται ασυνήθιστα ή αδικαιολόγητα μεγάλα ποσά 

στις εκροές απαλλασσόμενες με ή χωρίς δικαίωμα 

έκπτωσης. 
 

 
1 

Όταν δηλώνονται εκροές απαλλασσόμενες με ή χωρίς 

δικαίωμα έκπτωσης >20% * συνολικών εκροών 
800 
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49 
 

Υπάρχουν διαφορές στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές σε 

ετήσια βάση σε σχέση με τα δεδομένα του VIES.  

 
1 

Υποβολή ανακριβούς ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών τριμηνιαίου (πριν την 

1.1.2010) διαφοράς ποσού <=των 20.000 ευρώ 

300 

 
2 

Υποβολή ανακριβούς ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών τριμηνιαίου (πριν την 

1.1.2010) διαφοράς ποσού >των 20.000 ευρώ 

900 

 
3 

Υποβολή ανακριβούς ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών μηνιαίου (μετά την 1.1.2010) 

διαφοράς ποσού <=των 20.000 ευρώ 

100 

 
4 

Υποβολή ανακριβούς ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών μηνιαίου (μετά την 1.1.2010) 

διαφοράς ποσού >των 20.000 ευρώ 

300 

    

    

50 
 

Υφίσταται αδικαιολόγητη απόκλιση του 

καταβαλλόμενου ΦΠΑ από χρήση σε χρήση.  

 
1 

Όταν ο καταβαλλόμενος Φ. Π. Α., μεταξύ διαδοχικών 

χρήσεων μεταβάλλεται όχι ευθέως ανάλογα με τη μεταβολή 

των εκροών 

400 

    

51 
 

Υφίσταται αδικαιολόγητη απόκλιση του 

καταβαλλόμενου ΦΠΑ σε σχέση με ομοειδείς 

επιχειρήσεις. 
 

 
1 

Όταν ο καταβαλλόμενος Φ.Π.Α. παρουσιάζει αρνητική 

διαφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50 % από το μέσο όρο 

καταβαλλόμενου Φ.Π.Α. του συγκεκριμένου κλάδου 

400 

    

52 
 

Οι φορολογητέες εκροές (μειωμένες με το ποσό των 

ενδοκοινοτικών αποκτήσεων) είναι μικρότερες από τις 

φορολογητέες εισροές στην εκκαθαριστική δήλωση 

Φ.Π.Α.. 

 

 
1 

Σύγκριση συνολικών ποσών εκροών - εισροών (εκροές 

μικρότερες των εισροών) 
100 

 
2 

Σύγκριση συνολικών ποσών εκροών - εισροών (εκροές 

μικρότερες των εισροών) σε επίπεδο τριετίας 
300 

    

53 
 

Υφίσταται πιθανή υποχρέωση για διενέργεια pro-rata, 

βάση των στοιχείων της εκκαθαριστικής δήλωσης 

Φ.Π.Α. 
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1 Έλεγχος για πιθανή υποχρέωση διενέργειας pro-rata 500 

    

54 
 

Υφίσταται διαφορά μεταφερόμενου πιστωτικού 

υπολοίπου από περίοδο σε περίοδο στις περιοδικές 

δηλώσεις ή από χρήση σε χρήση στις εκκαθαριστικές 

δηλώσεις Φ.Π.Α. 

 

 
1 

Διαφορά μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. από 

περίοδο σε περίοδο 
900 

 
2 

Διαφορά μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου από χρήση 

σε χρήση 
900 

    

55 
 

Υφίσταται αδικαιολόγητα μεγάλη διαφορά μεταξύ του 

μεσοσταθμικού συντελεστή εκροών και του 

μεσοσταθμικού συντελεστή εισροών στην 

εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.. 

 

 
1 

Σύγκριση μεσοσταθμικού συντελεστή εισροών με 

μεσοσταθμικό συντελεστή εκροών 

Εάν απόκλιση> 

30% -- > 

   
800 μόρια. 

 
2 

Σύγκριση μεσοσταθμικού συντελεστή εισροών με 

μεσοσταθμικό συντελεστή εκροών 

Εάν 20%<απόκ 

λιση<30% --> 600 

μόρια. 

 
3 

Σύγκριση μεσοσταθμικού συντελεστή εισροών με 

μεσοσταθμικό συντελεστή εκροών 

Εάν 10%<απόκ 

λιση<20% -- > 300 

μόρια. 

    

56 
 

Προκύπτει από τις οικείες δηλώσεις ένδειξη πιθανής 

μετατόπισης συντελεστών Φ.Π.Α..  

 
1 Έλεγχος για μετατόπιση συντελεστών Φ.Π.Α 300 

    

57 
 

Διενεργούνται εκτεταμένες συναλλαγές σε περιοχές με 

μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.  

 
1 

Ένδειξη για πιθανή καταστρατήγηση των διατάξεων περί 

μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. 
400 

    

58 
 

Υφίσταται διαφορετικός ρυθμός μεταβολής του κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης, από χρόνο σε χρόνο, σε σχέση 

με το ρυθμό μεταβολής του καταβαλλόμενου Φ.Π.Α.. 
 

 
1 

Μείωση μεγεθών από χρήση σε χρήση (σε συνάρτηση με 

τον καταβαλλόμενο Φ.Π.Α.) 
500 
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59 
 

Υφίσταται διαφορετικός ρυθμός μεταβολής του κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης, από χρόνο σε χρόνο, σε σχέση 

με το ρυθμό μεταβολής των φορολογητέων δαπανών της 

χρήσης. 

 

 
1 

Μείωση μεγεθών από χρήση σε χρήση (σε συνάρτηση με τις 

φορολογητέες δαπάνες της χρήσης) 
500 

    

60 
 

Υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο στην τρέχουσα χρήση το 

οποίο όμως στην προηγούμενη χρήση είχε αιτηθεί για 

επιστροφή. 
 

 
1 

Μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. ποσού που στην 

προηγούμενη χρήση είχε αιτηθεί για επιστροφή (μετά την 

προθεσμία υποβολής) 

900 

    

61 
 

Υφίσταται διαφορά ακαθαρίστων εσόδων αυτοελέγχου 

και βιβλίων και στοιχείων και δεν έχει υποβληθεί το 

Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ, εφόσον απαιτείται. 
 

 
1 

Επιχειρήσεις που έκαναν εφαρμογή των διατάξεων των 

άρθρων 13-17 ν.3296/2004 και ενώ προέκυψε διαφορά 

ακαθαρίστων εσόδων μεταξύ βιβλίων και αυτοελέγχου, δεν 

υπέβαλλαν το Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ 

1000 

    

62 
 

Δεν υποβάλλονται οι δηλώσεις Παρακρατούμενων 

Φόρων εμπορικών επιχειρήσεων ή ελευθέρων 

επαγγελματιών από τους υπόχρεους. 
 

 
1 

Δεν έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση . Από 1/1/2011 ισχύει 

και για τις οριστικές ελευθέρων επαγγελματιών και 

εμπορικών επιχειρήσεων που διενεργούν παρακρατήσεις 

1000 

    

63 
 

Δεν υποβάλλονται δηλώσεις για ακίνητη περιουσία από 

τους υπόχρεους.  

 
1 

Μη υποβολή δήλωσης ΕΤΑΚ από υπόχρεο νομικό 

πρόσωπο/ένωση προσώπων/προσωπική εταιρεία 
1000 

 
2 

Μη υποβολή δήλωσης ΦΑΠ από υπόχρεο νομικό 

πρόσωπο/ένωση προσώπων/προσωπική εταιρεία 
1000 

 
3 

Μη υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ από υπόχρεο νομικό 

πρόσωπο/ένωση προσώπων/προσωπική εταιρεία/ατομική 

επιχείρηση 

1000 

    

    

    

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/23


107 

 

64 
 

Τα δηλωθέντα εισοδήματα από ακίνητα είναι μικρότερα 

από τα τεκμαρτά εισοδήματα τα οποία προκύπτουν κατ' 

εφαρμογή των σχετικών διατάξεων φορολογίας 

εισοδήματος. 

 

 
1 Το δηλούμενο μίσθωμα είναι μικρότερο από το τεκμαρτό 300 

    

    

    

65 
 

Διενεργούνται συνεχείς αγοραπωλησίες ακινήτων χωρίς 

να έχει δηλωθεί η άσκηση της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας. 
 

 
1 

Σε διαδοχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) 

δηλώνεται τόσο αγορά όσο και πώληση ακινήτων στους 

σχετικούς κωδικούς από Φ.Π. μισθωτό ή επιτηδευματία με 

ΚΑΔ εκτός κατασκευαστή ακινήτων (41....) 

600 

    
66 

 
Διενεργούνται αγορές ακινήτων με μεγάλες αξίες. 

 

 
1 

Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δηλώνεται η 

αγορά ακινήτου με αξία απόκτησης >,= 300.000€ 
500 

    

67 
 

Πρόκειται για επιτηδευματίες με κύριο αντικείμενο 

δραστηριότητας την εκμετάλλευση ακινήτων.  

 
1 Δηλούμενη δραστηριότητα με τον σχετικό ΚΑΔ 500 

    

68 
 

Τα καταβαλλόμενα μισθώματα είναι προφανώς 

δυσανάλογα των δηλωθέντων εισοδημάτων.  

 
1 

Το άθροισμα των δηλωθέντων μισθωμάτων στη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος (Ε1) είναι μεγαλύτερα από 

ποσοστό 50% των συνολικών δηλούμενων πραγματικών 

οικογενειακών εισοδημάτων 

800 

    

69 
 

Το καταβαλλόμενο ποσό ασφαλίστρων είναι προφανώς 

δυσανάλογο του δηλωθέντος εισοδήματος.  

 
1 

Το ποσό που δηλώνεται ως δαπάνη προσωπικών 

ασφαλίστρων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) 

είναι μεγαλύτερο από το 30% του συνολικού πραγματικού 

οικογενειακού εισοδήματος 

800 

    

70 
 

Στις σχετικές δηλώσεις στην διεύθυνση ιδιοκατοίκησης 

δηλώνονται και λοιπά ακίνητα ιδιοκτησίας του 

φορολογουμένου. 
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1 

Όταν στη διεύθυνση ιδιοκατοίκησης που δηλώνεται στο 

έντυπο φορολογίας εισοδήματος Ε1, υπάρχουν και άλλα 

ακίνητα που δηλώνονται στο Ε2-Ε9 

500 

    

    

    
71 

 
Υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 

 

 
1 Εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές > 6.000. 100 

    

71α 
 

Υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κατόχους 

ακινήτων  

 
1 

Εάν υπάρχει ακίνητη περιουσία τριπλάσιας αξίας των 

ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών 
100 

 
2 

Εάν υπάρχει ακίνητη περιουσία πενταπλάσιας αξίας των 

ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών 
200 

 
3 

Εάν υπάρχει ακίνητη περιουσία δεκαπλάσιας αξίας των 

ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών 
300 

    

72 
 

Υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες από το 

EUROCAΝΕΤ(εξαφανισμένοι έμποροι).  

 
1 Υπάρχει καταχωρημένη πληροφορία στο αρχείο VIES 800 

    

73 
 

Πρόκειται για επιχείρηση που έχει αντικείμενο εργασιών 

υψηλού φορολογικού κινδύνου.  

 
1 

Έλεγχος για άσκηση " επικίνδυνου " φορολογικά 

επαγγέλματος σύμφωνα με συγκεκριμένους ΚΑΔ 
500 

    

    

74 
 

Υφίστανται πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος, 

από οποιαδήποτε πηγή.  

    

75 
 

Υφίσταται διαφορά του συνολικού οικογενειακού 

εισοδήματος με συνολική αξία ακινήτων που 

αποκτήθηκαν με επαχθή αιτία. 
 

 
1 

Η συνολική αξία της αποκτηθείσας με επαχθή αιτία 

ακίνητης περιουσίας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

είναι >,=80 % των συνολικών δηλούμενων πραγματικών 

οικογενειακών εισοδημάτων στο ίδιο χρονικό διάστημα 

200 
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76 
 

Δεν δηλώνεται αγορά ακινήτων σε χρήση που 

καταβλήθηκε Φ.Μ.Α.  

 
1 

Δεν έχει δηλωθεί η αγορά ακινήτου στη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος σε χρήση που προκύπτει καταβολή 

Φ.Μ.Α. 

1000 

    

77 
 

Οι δηλωθείσες συνολικές δαπάνες ανέγερσης οικοδομής 

υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί των 

συνολικών δηλούμενων εσόδων. 
 

 
1 

Η συνολική αξία των δηλωθέντων δαπανών ανέγερσης 

οικοδομής , στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερη από 

ποσοστό 80% των συνολικών δηλούμενων πραγματικών 

οικογενειακών εσόδων στο ίδιο χρονικό διάστημα 

700 

    

78 
 

Τα δηλωθέντα τοκοχρεολύσια υπερβαίνουν ένα 

συγκεκριμένο ποσοστό επί των συνολικών δηλούμενων 

οικογενειακών εσόδων. 
 

 
1 

Τα δηλωθέντα ποσά τοκοχρεολυσίων στη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος (Ε1) είναι μεγαλύτερα από 

ποσοστό 50% των συνολικών δηλούμενων πραγματικών 

οικογενειακών εσόδων της ίδιας δήλωσης 

200 

    

79 
 

Επί λήψεως δανείων δεν δηλώνονται τα αντίστοιχα 

τοκοχρεολύσια.  

 
1 

Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δηλώνεται η 

λήψη δανείου και στην επόμενη χρήση και περαιτέρω δεν 

δηλώνεται ποσό τοκοχρεολυσίων τουλάχιστον 5% στους 

σχετικούς κωδικούς 

800 

    

80 
 

Υφίσταται διαφορά των δηλούμενων (τ.μ.) 

ιδιοκατοικούμενου ακινήτου από χρήση σε χρήση.  

 
1 

Η δηλούμενη επιφάνεια ιδιοκατοικούμενου ακινήτου στη 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) σε συγκεκριμένη 

χρήση είναι μικρότερη από την επιφάνεια που δηλώνεται σε 

επόμενη-ες χρήσεις, χωρίς να προκύπτει διαφοροποίηση στη 

δήλωση Ε9 

300 

    

81 
 

Υφίσταται μεγάλη δηλωθείσα επιφάνεια βοηθητικών 

χώρων, σε σχέση με την επιφάνεια κύριων χώρων 

ιδιοκατοικούμενου ακινήτου. 
 

 
1 

Όταν η δηλούμενη επιφάνεια των κύριων χώρων είναι > 200 

τ.μ. και ταυτόχρονα η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων 
300 
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είναι >,= 30% των κύριων χώρων 

    

82 
 

Πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος 

εξωτερικού με ταυτόχρονη έναρξη εργασιών ατομικής 

επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος ή συμμετοχή σε 

προσωπική (ελληνική) εταιρεία και δεν δηλώνει 

εισοδήματα από Δ' ή Ζ' πηγή. 

 

 
1 

Αν από το Μητρώο ΤΑΧΙΣ προκύπτει ΑΦΜ με ενεργή 

έναρξη εργασιών ή δηλωμένη σχέση με ΑΦΜ προσωπικής 

εταιρίας ή ένωση προσώπων και ταυτόχρονα στο Ε1 που 

υποβάλλει δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και μόνο 

απαλλασσόμενα εισοδήματα. 

1000 

    

83 
 

Διαπιστώνεται μίσθωση α' κατοικίας από φυσικό 

πρόσωπο με εκμισθωτή νομικό πρόσωπο.  

 
1 

Φυσικό πρόσωπο, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

(Ε1) δηλώνει στους σχετικούς κωδικούς την καταβολή 

μισθώματος για κύρια κατοικία σε ΑΦΜ που ανήκει σε 

νομικό πρόσωπο 

1000 

    

84 
 

Δηλώνεται ζημιά από επιτηδευματίες με αντικείμενο 

δραστηριότητας την «εκμετάλλευση ακινήτων».  

 
1 

Όταν επιτηδευματίας ΜΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ με ΚΑΔ 

δραστηριότητας "68" έχει έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων 

και ταυτόχρονα δηλώνει ζημιές χρήσης 

1000 

    

85 
 

Διαπιστώνεται η καταβολή μεγάλου ποσού μισθώματος 

από Φ.Π. σε Ν.Π.  

 
1 

Όταν φυσικό πρόσωπο καταβάλλει ενοίκιο >,= 20.000€ σε 

νομικό πρόσωπο 
1000 

 

 

 


