
 

 
 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

 

 

του 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Δ. ΚΟΛΙΔΗ 

Επιβλέπων Καθηγητής: ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη 

Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ     2013 



 
 

1 
 
 

 

Περιεχόμενα 
Ευχαριστίες ............................................................................................................................................. 5 

Σκοπός και στόχοι της διπλωματικής εργασίας ...................................................................................... 6 

Περίληψη ................................................................................................................................................. 7 

Εισαγωγή ............................................................................................................................................... 10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο ..................................................................................................................................... 12 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .... 12 

1.1 Φόρος - Φοροδιαφυγή – Φοροαποφυγή – Μετακύλιση Φόρων - Παραοικονομία. 

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί - Συνέπειες ..................................................................................... 12 

1.1.1 Οι λειτουργίες των φόρων και οι λόγοι επιβολής τους ............................................. 12 

1.1.2 Η έννοια της φοροδιαφυγής ........................................................................................ 14 

1.1.3 Οι συνέπειες της φοροδιαφυγής ................................................................................. 16 

1.1.4 Η έννοια της φοροαποφυγής και η συνέπειές της ..................................................... 17 

1.1.5 Μετακύλιση των φόρων .............................................................................................. 18 

1.1.6 Η έννοια της παραοικονομίας ..................................................................................... 19 

1.1.7 Οι συνέπειες της παραοικονομίας .............................................................................. 20 

1.2 Η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία στην Ελλάδα ........................................................ 21 

1.2.1 Μέθοδοι φοροδιαφυγής ............................................................................................... 21 

1.2.1.2 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ...................................................................................... 24 

1.2.1.3 Ειδικός φόρος κατανάλωσης ...................................................................................... 25 

1.2.1.4 Δασμοί και τέλη εισαγόμενων .................................................................................... 27 

1.2.1.5 Λοιπές περιπτώσεις ..................................................................................................... 27 

1.2.2 Το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα ............................................................. 28 

1.2.3 Το μέγεθος της  παραοικονομίας στην Ελλάδα ......................................................... 33 

1.3 Λόγοι που επέβαλαν την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ..... 36 

1.4 Από τον Κ.Β.Σ στον Κ.Φ.Α.Σ ............................................................................................. 36 

1.5 Ο ρόλος του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) στην 

αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής ................................................................................................... 37 

1.6 Η επίδραση των ποινών στην φοροδιαφυγή...................................................................... 41 

1.7 Οι διοικητικές κυρώσεις και η ποινική καταστολή της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα .. 43 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο ..................................................................................................................................... 45 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ. ............................................................ 45 

2.1 Συνοπτική Παρουσίαση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης  Συναλλαγών ... 45 

2.2 Άρθρο 1: «Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών» ............................................................... 46 



 
 

2 
 
 

 

2.3 Άρθρο 2: «Τρόπος Απεικόνισης Συναλλαγών» ................................................................. 46 

2.4 Άρθρο 3: «Εξαιρέσεις – Απαλλαγές» ................................................................................. 50 

2.5 Άρθρο 4: «Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών Βιβλίων» .................................... 51 

2.5.1 Κατηγορίες Βιβλίων – Κριτήρια Ένταξης ................................................................ 51 

2.5.2 Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων ................................................................................ 52 

2.5.3 Τήρηση Βιβλίων σύμφωνα με τους κανόνες των Δ.Λ.Π. ......................................... 56 

2.5.4 Τήρηση απλογραφικών βιβλίων ................................................................................. 58 

2.5.5 Υπόχρεοι παροχής ασφαλών πληροφοριών ............................................................... 60 

2.6 Άρθρο 5: « Δελτίο Αποστολής » ......................................................................................... 60 

2.7 Άρθρο 6: « Τιμολόγηση Συναλλαγών » ............................................................................. 64 

2.8 Άρθρο 7: « Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών » .............................................................. 67 

2.9 Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων – Έκδοση Αποδείξεων ή    Τιμολογίων σε 

προηγούμενη χρήση. ........................................................................................................................ 70 

2.10 Άρθρο 8: «Έγγραφα Μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών» ........................... 70 

2.10.1 Έγγραφα Μεταφοράς .................................................................................................. 70 

2.10.2 Απόδειξη Αυτοπαράδοσης .......................................................................................... 73 

2.10.3 Απόδειξη Δαπάνης ....................................................................................................... 73 

2.11 Άρθρο 9: « Διασφάλιση Συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων » ............................... 74 

2.12 Άρθρο 10: « Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών » .............................................. 77 

2.13 Άρθρο 11: « Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής » ............................................................. 78 

2.14 Άρθρο 12 : « Εξουσίες Υπουργού Οικονομικών » ............................................................ 79 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο ..................................................................................................................................... 81 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ Κ.Φ.Α.Σ – Κ.Β.Σ............................................................................................................... 81 

3.1 Διαφορές ως προς την Τήρηση των  Βιβλίων ................................................................... 81 

3.2 Διαφορές ως προς την Έκδοση των  Στοιχείων ................................................................ 84 

3.3 Διαφορές ως προς τις Υποχρεώσεις ................................................................................... 86 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο ..................................................................................................................................... 88 

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ.

 ............................................................................................................................................................... 88 

4.1 Γενικές αρχές του Ν.2523/1997 ........................................................................................... 88 

4.2 Ανάλυση και Ερμηνεία του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 «Πρόστιμα για παραβάσεις του 

Κ.Φ.Α.Σ. – Αντικειμενικό Σύστημα» ............................................................................................ 91 

4.2.1 Αντικειμενικό σύστημα επιβολής προστίμου. ........................................................... 91 

4.2.2 Παράμετροι του αντικειμενικού συστήματος – Εννοιολογικοί προσδιορισμοί. .... 92 



 
 

3 
 
 

 

4.2.3 Συγχώνευση Παραβάσεων .......................................................................................... 93 

4.2.4 Παραβάσεις που ανάγονται σε περισσότερες από μια διαχειριστικές περιόδους .. 94 

4.2.5 Παραβάσεις για τις οποίες δεν επιβάλλεται πρόστιμο .............................................. 95 

4.2.6 Γενικές Παραβάσεις .................................................................................................... 96 

4.2.7 Πρόστιμο σε βάρος τρίτων που συμπράττουν στη διάπραξη παραβάσεων του 

Κ.Φ.Α.Σ.. ...................................................................................................................................... 98 

4.2.8 Αυτοτελείς Παραβάσεις .............................................................................................. 98 

4.2.9 Ανώτατα όρια «Οροφές» Αυτοτελών Παραβάσεων ............................................... 102 

4.2.10 Αυτοτελείς παραβάσεις – Εφαρμογή ΒΑΣ. ΥΠ.2 ................................................... 103 

4.2.11 Απορρόφηση αυτοτελών παραβάσεων .................................................................... 106 

4.3 Επιβολή Προστίμων -  Διοικητική Επίλυση της Διαφοράς ........................................... 106 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο ................................................................................................................................... 108 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ. 

& ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ......................................................... 108 

5.1 Έννοια Φορολογικού Ελέγχου .......................................................................................... 108 

5.2 Σκοπός και Στόχος του Φορολογικού Ελέγχου ............................................................... 109 

5.3 Η Επίδραση του Φορολογικού Ελέγχου στην Καταπολέμηση της    Φοροδιαφυγής .. 109 

5.4 Τα Είδη των Φορολογικών Ελέγχων ............................................................................... 111 

5.4.1 Τακτικός Έλεγχος ...................................................................................................... 111 

5.4.2 Προσωρινός Έλεγχος ................................................................................................. 112 

5.4.3 Προληπτικός Έλεγχος ............................................................................................... 113 

5.5 Ελεγκτικές διαδικασίες κατά τον προληπτικό έλεγχο και διαδικασία καταλογισμού 

των  προστίμων .............................................................................................................................. 114 

5.5.1 Διαδικασία Ελέγχου................................................................................................... 114 

5.5.2 Ελεγκτικές Επαληθεύσεις ......................................................................................... 116 

5.5.2.1 Έλεγχος εμπρόθεσμης ενημέρωσης των βιβλίων .................................................... 116 

5.5.2.2 Έλεγχος ορθής τήρησης βιβλίων, έκδοσης και λήψης στοιχείων. ........................ 117 

5.5.2.3 Ελεγκτικές διαδικασίες εντοπισμού πλαστών και εικονικών στοιχείων .............. 118 

5.5.2.4 Έλεγχος φορολογικών ταμειακών μηχανών και μηχανισμών ............................... 127 

5.5.2.5 Έλεγχος αποθεμάτων – κλειστής αποθήκης ............................................................ 129 

5.6 Διαδικασία Καταλογισμού Παραβάσεων ........................................................................ 133 

5.6.1 Έκδοση Υπηρεσιακού Σημειώματος Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.) ......................................... 133 

5.6.2 Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου ....................................................................................... 134 

5.6.3 Απόφαση Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) ................................................................. 135 



 
 

4 
 
 

 

5.7 Διαπιστώσεις Παραβάσεων του Κ.Φ.Α.Σ. και Επιβολή Προστίμων ............................ 136 

5.7.1 Παραβάσεις και Πρόστιμα που σχετίζονται με την τήρηση των βιβλίων ............ 136 

5.7.2 Παραβάσεις και Πρόστιμα που σχετίζονται με την έκδοση  των στοιχείων ........ 139 

5.7.3 Παραβάσεις και Πρόστιμα που σχετίζονται με τις λοιπές υποχρεώσεις ............... 143 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο ................................................................................................................................... 145 

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ........................................................................................................ 145 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο ................................................................................................................................... 153 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ..................................................................................................... 153 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................................................................................. 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστίες 
 

 

 Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου Δρ Γκίνογλου 

Δημήτριο για την καθοδήγηση που με προσέφερε προκειμένου να ολοκληρωθεί η παρούσα 

διπλωματική εργασία. 

 Οφείλω όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια μου που όλα αυτά τα χρόνια 

στάθηκε αρωγός στην μεγάλη μου προσπάθεια για  την ολοκλήρωση των σπουδών μου, αλλά 

και ένα μεγάλο συγνώμη για το χρόνο που δεν αφιέρωσα σε αυτούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 
 

 

Σκοπός και στόχοι της διπλωματικής εργασίας 
  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης και ερμηνείας των 

διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης των Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) με τη χρήση 

παραδειγμάτων, όπου αυτό απαιτείται, για την καλύτερη κατανόηση των διατάξεων του νέου 

αυτού νομοθετήματος. Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο σύγγραμμα που 

θα απευθύνεται σε φοιτητές οικονομικών σχολών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν σε 

επαφή με τις διατάξεις τόσο του Κ.Φ.Α.Σ., όσο και του ποινολογίου που σχετίζεται με αυτόν, 

προσφέροντας ένα επαρκές υλικό, κατάλληλο για την κατανόηση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τον συγκεκριμένο Κώδικα. 

 Γίνεται επίσης μια σημαντική προσπάθεια να αποτυπωθούν όλες οι ελεγκτικές 

διαδικασίες, που πραγματοποιούνται κατά τον φορολογικό έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα για τον εντοπισμό των παραβάσεων των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ.. Στο πλαίσιο αυτό 

καταγράφονται οι ποιο συνηθισμένες παραβάσεις που εντοπίζονται από τον φορολογικό 

έλεγχο και εν συνεχεία συντάσσεται  πόρισμα ελέγχου, στο οποίο αναφέρονται οι διατάξεις 

του κώδικα που παραβιάζονται από το συγκεκριμένο γεγονός, καθώς και το πρόστιμο που η 

παράβαση αυτή επισύρει, κάνοντας μνεία της διάταξης του ποινολογίου στην οποία 

προβλέπεται το συγκεκριμένο πρόστιμο.  

 Επίσης, έχοντας αρχικά αποτυπώσει το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, 

αλλά και των τρόπων με τους οποίους αυτή συντελείται, επιχειρείται  να αναδειχθεί ο ρόλος 

του Κ.Φ.Α.Σ, ο οποίος σε συνδυασμό με ένα σύστημα ποινών, που επιβάλλεται άμεσα να 

επικαιροποιηθεί, μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τέλος, 

μέσα από την ανάλυση των αιτιών που ωθούν τους έλληνες στην φοροδιαφυγή,  γίνονται οι 

αναγκαίες προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην περιστολή του φαινομένου 

αυτού. 
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Περίληψη 
 

Η ανάγκη για αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος σήμερα κρίνεται περισσότερο 

επιτακτική από κάθε άλλη φορά. Με την αναμόρφωση αυτή, επιβάλλεται η αντικατάσταση 

της δαιδαλώδους φορολογικής νομοθεσίας που υπάρχει σήμερα, με ένα απλό στην 

διαχείριση, αποτελεσματικό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, που θα έχει ως στόχο την 

περιστολή της φοροδιαφυγής και την άρση των αδικιών, εκπληρώνοντας την συνταγματική 

επιταγή ως αναφορά την συμμετοχή του καθενός στα φορολογικά βάρη με βασικό κριτήριο 

την φοροδοτική του ικανότητα.  

 Το νέο φορολογικό σύστημα θα πρέπει να έχει τέσσερις βασικούς σκοπούς. Ο 

πρώτος θα πρέπει να αφορά την εισπρακτική σκοπιμότητα του συστήματος, η οποία θα 

πρέπει να εξασφαλίζει με τον πλέον οικονομικό τρόπο, τα απαραίτητα έσοδα για την ομαλή 

λειτουργία του κράτους και την παραγωγή των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. Ο δεύτερος 

να αφορά την αναδιανεμητική λειτουργία του κράτους, ο οποίος απαιτεί την αναδιοργάνωση 

και αποτελεσματική λειτουργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού αποτελώντας ένα 

χρήσιμο εργαλείο στο κράτος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το φαινόμενο 

της φοροδιαφυγής, εξασφαλίζοντας έτσι την δίκαιη και αλληλέγγυα κατανομή του 

φορολογικού βάρους. Ο τρίτος σκοπός θα πρέπει να είναι ο ρυθμιστικός του ρόλος στη 

δημιουργία κοινωνικά δίκαιων και βιώσιμων συνθηκών, μέσω διαφανών κινήτρων αλλά και 

των απαραίτητων μηχανισμών αναστολής, σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής και 

κοινωνικής ζωής. Βέβαια κανένα φορολογικό σύστημα δεν θα είναι βιώσιμο εάν δεν 

εκπληρώνει και ένα ακόμη σκοπό, αυτόν της αναπτυξιακής διάστασης, ειδικά σήμερα που η 

χώρα πλήττεται από  πρωτόγνωρα υψηλή ανεργία με σοβαρές συνέπειες στην τροφοδοσία 

του συστήματος με φορολογικά έσοδα, την αδυναμία τροφοδοσίας του ασφαλιστικού 

συστήματος με ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και της έλλειψης ψυχολογικής ανάτασης των 

ελλήνων πολιτών. 

 Στα πλαίσια της απαιτούμενης αυτής αναμόρφωσης, η ελληνική πολιτεία προχώρησε 

με το Νόμο 4093/2012 που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του  2012 και με έναρξη ισχύος την 

01/01/2013, στην αντικατάσταση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τον Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης των Συναλλαγών. Με το νέο αυτό νομοθέτημα επιχειρήθηκε η 

απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και ο περιορισμός των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που 

υπήρχαν στον προϊσχύον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, χωρίς όμως σε πρώτη φάση να 

πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.  



 
 

8 
 
 

 

 Συνοπτικά με τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Α.Σ.  καταργήθηκαν τα Βιβλία παραγωγής 

κοστολογίου και Τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 8), η θεώρηση όλων των Βιβλίων και 

μερικών Στοιχείων (άρθρο 19), το κύρος Βιβλίων και Στοιχείων με τις Κυρώσεις και τα 

πρόστιμα (άρθρα 30-35), καταργήθηκαν μερικώς τα Πρόσθετα Βιβλία (άρθρο 10) και η 

Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων (άρθρο 37), ενώ τα σημαντικότερα από τα 40 άρθρα του 

Κ.Β.Σ. παρέμειναν, επαναδιατυπώθηκαν και συγχωνεύθηκαν στα 14 νέα άρθρα του 

Κ.Φ.Α.Σ.. Για το λόγο αυτό η ελληνική πολιτεία προχώρησε τον Μάιο του 2013 στην 

σύσταση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την μελέτη, επεξεργασία και 

υποβολή προτάσεων για την περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των προβλεπομένων από 

τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών διατάξεων.  

 Η ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Α.Σ., καθώς και ο ρόλος του 

στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με το σύστημα ποινών 

όπως αυτό ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2523/1997, αλλά και τις 

διαδικασίες του φορολογικού ελέγχου για την διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων του 

Κ.Φ.Α.Σ. με την επιβολή των ανάλογων προστίμων στις περιπτώσεις διαπίστωσης 

παραβατικών συμπεριφορών, αποτελούν τις κύριες ενότητες της παρούσας εργασίας. Πιο 

συγκεκριμένα η διπλωματική αυτή εργασία διαιρείται στα παρακάτω κεφάλαια: 

 Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια εννοιολογική προσέγγιση των εννοιών της 

φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, μετακύλισης φόρων και παραοικονομίας καθώς και των 

συνεπειών τους στην ελληνική οικονομία. Αναλύονται επίσης οι λόγοι που επέβαλλαν στην 

αντικατάσταση του Κ.Β.Σ. από τον Κ.Φ.Α.Σ, αλλά κυρίως δίνεται έμφαση στον ρόλο τόσο 

του Κ.Φ.Α.Σ. όσο και της επίδρασης των ποινών στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση και ερμηνεία των δεκατεσσάρων άρθρων 

του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης των Συναλλαγών, σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή των αρχών του Ε.Γ.Λ.Σ. και των κανόνων των Δ.Λ.Π., αλλά και με την χρήση 

κατάλληλων παραδειγμάτων όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται και σε ορισμένες περιπτώσεις αναλύονται οι  

διαφοροποιήσεις που εισήγαγε ο νέος Κ.Φ.Α.Σ σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και τη 

έκδοση των στοιχείων  σε σχέση με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση και ερμηνεία με την χρήση κατάλληλων 

παραδειγμάτων του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι 

διοικητικές κυρώσεις από την μη εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ.. Επίσης γίνεται 

ανάλυση και ερμηνεία του άρθρου 9 σχετικά με το πρόσωπο στο οποίο επιβάλλονται οι 
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ποινές, άλλα και του άρθρου 19 του ίδιου νόμου σχετικά με τις έννοιες των πλαστών και 

εικονικών φορολογικών στοιχείων. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική περιγραφή της έννοιας, του σκοπού 

αλλά και της επίδρασης του φορολογικού ελέγχου στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

Στην συνέχεια αφού αναλυθούν τα είδη του φορολογικού ελέγχου γίνεται μια 

εμπεριστατωμένη περιγραφή των ελεγκτικών επαληθεύσεων που πραγματοποιούνται κατά 

τον προληπτικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμογή ή  μη των διατάξεων του 

Κ.Φ.Α.Σ., αλλά και της διαδικασίας καταλογισμού των τυχόν παραβάσεων. Το κεφάλαιο 

αυτό ολοκληρώνεται με παρουσίαση πορισμάτων φορολογικού ελέγχου που σχετίζονται με 

τις  συνηθέστερες παραβάσεις του Κ.Φ.Α.Σ. που διαπιστώνονται στον φορολογικό έλεγχο 

καθώς και των προστίμων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του 

Ν.2523/1997.  

 Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2011 από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε 

συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας σχετικά με την συμπεριφορά των 

ελλήνων πολιτών απέναντι στην φοροδιαφυγή, όπου μέσα από την ανάλυση των στοιχείων 

επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής είναι 

μια πολυσύνθετη και πολύπλευρη διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με 

ένα νομοθέτημα όπως είναι ο Κ.Φ.Α.Σ., αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται τόσο με τις 

υπόλοιπες φορολογίες όσο και με ένα δίκαιο σύστημα ποινών, αλλά κυρίως με την εκπομπή 

του μηνύματος ισονομίας και χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος από την πολιτεία.  

 Τέλος στο έβδομο κεφαλαίο η διπλωματική ολοκληρώνεται με την παράθεση 

συμπερασμάτων και προτάσεων για την βελτίωση του Κ.Φ.Α.Σ ως προς την 

αποτελεσματικότερη επίτευξη του σκοπού του. 
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Εισαγωγή 

 

Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής αποτελεί το σημαντικότερο δημοσιονομικό πρόβλημα της 

χώρας μας, το οποίο κατά μια άποψη οδήγησε στην σοβαρότατη οικονομική κρίση που 

βιώνει σήμερα η Ελλάδα. Η απώλεια μεγάλου μέρους των εσόδων του κρατικού 

προϋπολογισμού προκαλεί σειρά δημοσιονομικών προβλημάτων, όπως η αδυναμία 

χρηματοδότησης των κρατικών δαπανών που απαιτούνται για την προσφορά υπηρεσιών και 

αγαθών στους πολίτες και την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης. Προκαλεί επίσης και σωρεία κοινωνικοοικονομικών δυσλειτουργιών, όπως η 

στρέβλωση των όρων του ελεύθερου ανταγωνισμού υπέρ των επιχειρήσεων που 

φοροδιαφεύγουν, η αδυναμία χρησιμοποίησης του εργαλείου της φορολογίας για την 

εκπλήρωση των εξωταμιευτικών σκοπών του φόρου, η εισαγωγή οριζόντιων ανισοτήτων 

μέσω της διαφοροποίησης του καθαρού εισοδήματος των φορολογουμένων από το ίδιο προ 

φόρου εισόδημα, η άμβλυνση της φορολογικής συνείδησης των πολιτών και η διάρρηξη των 

υφιστάμενων όρων κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. 

 Η φοροδιαφυγή είναι ένα περίπλοκο και  συναρτώμενο φαινόμενο όχι μόνο με 

αυστηρά οικονομικούς παράγοντες, αλλά και με κοινωνικές, πολιτικές, ψυχολογικές, 

μορφωτικές, πολιτιστικές παραμέτρους. Τα αίτια της φοροδιαφυγής μπορούν να αναζητηθούν 

κατά κύριο λόγο αφενός σε ενδογενείς, συμπεριφοριστικούς παράγοντες του 

φορολογούμενου και αφετέρου σε γενικότερους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, που 

αφορούν τόσο στο πρόσωπο του κράτους όσο και την φορολογική διοίκηση ειδικά. 

 Απέναντι στην επιβολή του φόρου ο πολίτης αμύνεται ενστικτωδώς και επιχειρεί να 

αποσείσει το φορολογικό βάρος που του καταλογίστηκε. Η φορολογία γίνεται αισθητή από 

τον φορολογούμενο ως επέμβαση στην ελευθερία του και για αυτό η καταβολή του φόρου 

είναι πάντα ένα δυσάρεστο καθήκον. Ο φορολογούμενος θεωρεί ότι ο φόρος δεν συνιστά 

υποχρέωση για συμμετοχή στα δημόσια βάρη, αλλά καταναγκασμό σε στέρηση τμήματος της 

ελευθερίας και ιδιοκτησίας του για την κάλυψη δημοσιονομικών κενών που προκαλούνται 

από την μη χρηστή διαχείριση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από τους 

ασκούντες την κρατική εξουσία.  

 Από την άλλη πλευρά, μεγάλη είναι και η ευθύνη του ελληνικού κράτους και της 

φορολογικής διοίκησης στην πρόκληση και την ενίσχυση φαινομένων φοροδιαφυγής. Πρώτα, 

είναι η αχανής, άναρχη και διαρκώς μεταβαλλόμενη ελληνική φορολογική νομοθεσία. Οι 

φορολογούμενοι και όλοι όσοι ασχολούνται με το φορολογικό δίκαιο έρχονται αντιμέτωποι 
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με ένα τεράστιο όγκο δυσνόητων, αντιφατικών και θολών φορολογικών διατάξεων, οι οποίες 

προκαλούν συγχύσεις και αντινομίες, υποβοηθώντας τις δραστηριότητες της φοροδιαφυγής, 

αλλά και η έλλειψη φορολογικής σταθερότητας ενθαρρύνει τους φορολογούμενους να 

αποφύγουν την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων καθώς θεωρούν ότι οι 

ισχύουσες ρυθμίσεις δεν θα εφαρμοστούν με ίδια μορφή επί μακρόν.  

 Στην διατήρηση και επαύξηση της φοροδιαφυγής συμβάλλουν και οι δομικές και 

υλικοτεχνικές αδυναμίες της ελληνικής φορολογικής διοίκησης. Παρά τον εκσυγχρονισμό 

της μηχανογράφησης τα τελευταία χρόνια, αλλά και τις εντεινόμενες προσπάθειες για τη 

διεύρυνση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης φορολογικών υποθέσεων και 

διεξαγωγής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των υποβαλλόμενων δηλώσεων, οι φοροτεχνικές 

υπηρεσίες παραμένουν ατελείς. Η συνεχείς και χωρίς συγκεκριμένο προσανατολισμό 

αναδιοργανώσεις των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού 

στις Δ.Ο.Υ. και τα ελεγκτικά κέντρα,  η συντονισμένη απαξίωση αλλά και η παντελώς 

απούσα σχετική κατάρτιση των υπαλλήλων του φοροεισπρακτικού μηχανισμού 

αντανακλάται στις αδυναμίες διενέργειας συχνών και ενδελεχών τακτικών φορολογικών 

ελέγχων για τη σύλληψη της φορολογητέας ύλης. Λειτουργικές αδυναμίες της φορολογικής 

διοίκησης, όπως έλλειψη κωδικοποιημένης νομοθεσίας και ελλιπής μηχανογράφηση, δεν 

δυσχεραίνουν απλώς το έργο των φορολογικών υπηρεσιακών μονάδων, αλλά δημιουργούν 

προβλήματα που υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των φορολογουμένων στην 

αποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και τους ενθαρρύνουν να 

φοροδιαφεύγουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

1.1 Φόρος - Φοροδιαφυγή – Φοροαποφυγή – Μετακύλιση Φόρων - 

Παραοικονομία. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί - Συνέπειες 

 

1.1.1  Οι λειτουργίες των φόρων και οι λόγοι επιβολής τους 

Οι διαρκώς εξελισσόμενες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας, στο 

πλαίσιο της διαλεκτικής τους σχέσης, προσδιορίζουν αποφασιστικά και τις αντίστοιχες 

αλλαγές του θεσμικού πλαισίου φορολόγησης των πολιτών. Η εξέλιξη και ο εκσυγχρονισμός 

που φορολογικού συστήματος ακολουθούν τον μετασχηματισμό του κράτους και το βαθμό 

οργάνωσης της οικονομίας, αποτυπώνοντας παράλληλα τις επικρατούσες δημοσιονομικές και 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες κάθε εποχής. Κατ΄ επέκταση η στοχοθεσία των φορολογικών 

συστημάτων συνδέεται άρρηκτα με τις εκάστοτε κυρίαρχες αντιλήψεις περί δικαίου και περί 

κράτους, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στην ασκούμενη οικονομική πολιτική 

(Συρμαλόγλου, 2007, σελ.39).  

 Οι φόροι επιβάλλονται για την μετάθεση των οικονομικών πόρων από τους 

ιδιωτικούς φορείς προς το κράτος, το οποίο στη συνέχεια τους χρησιμοποιεί για να παρέχει 

δωρεάν υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο. Η ταμιευτική αυτή λειτουργία των φορών, 

παρόλο που είναι  η πιο βασική λειτουργία τους, δεν είναι και η μοναδική. Γιατί εκτός από 

την άντληση εσόδων οι φόροι χρησιμοποιούνται από το κράτος και ως μέσα άσκησης 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Η χρήση των φόρων ως μέσων άσκησης οικονομικής 

πολιτικής αποτελεί την οικονομική λειτουργία των φόρων, ενώ ως μέσων άσκησης 

κοινωνικής πολιτικής, δηλαδή ως μέσων με τα οποία επιδιώκεται η δικαιότερη κατανομή του 

εισοδήματος και του πλούτου αποτελεί την κοινωνική λειτουργία των φόρων. 

 Ο πρωταρχικός λόγος επιβολής των φόρων είναι η χρηματοδότηση των 

δραστηριοτήτων του κράτους, δηλαδή η εξασφάλιση των μέσων παραγωγής που απαιτούνται 

για την παραγωγή των δημοσίων αγαθών. Έτσι με την επιβολή των φόρων μεταφέρεται 

αφενός αγοραστική δύναμη από τον ιδιωτικό τομέα προς τον δημόσιο και αφετέρου 

αποδεσμεύονται μέσα παραγωγής που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη ιδιωτικών αναγκών, 
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τα οποία στη συνέχεια μπορεί να προμηθευτεί το κράτος με τα έσοδα που απέκτησε από την 

φορολογία.  

Εκτός από τη μετάθεση αγοραστικής δύναμης προς το κράτος, οι φόροι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και ως μέσα άσκησης σταθεροποιητικής οικονομικής πολιτικής. 

Ειδικότερα, οι φόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το κράτος για την αντιμετώπιση της 

ύφεσης και του πληθωρισμού. Εξετάζοντας την πρώτη περίπτωση, η οικονομική ύφεση 

προκαλείται από την πτώση της αγοράς, δηλαδή την εξασθένιση της συνολικής ζήτησης των 

ιδιωτικών φορέων. Η πτώση αυτή προκαλεί με την σειρά της πτώση των εισοδημάτων στην 

οικονομία. Για την αναστροφή αυτής της κατάστασης θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα 

ενθαρρύνουν τη συνολική ζήτηση ή που θα προκαλέσουν την αύξηση τους. Η πιο άμεση 

παρέμβαση του κράτους θα ήταν μια αύξηση των δημοσίων δαπανών, η οποία θα 

προκαλούσε αύξηση της συνολικής ζήτησης που θα μπορούσε ενδεχομένως να επαναφέρει 

την οικονομία σε ισορροπία. Εκτός της αύξησης των δημοσιών δαπανών, η παρέμβαση του 

κράτους θα μπορούσε να είναι η ενίσχυση της ζήτησης μέσω της μείωσης των φόρων, η 

οποία θα συνεπάγεται  αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αντίθετα από την οικονομική 

ύφεση όπου η παρέμβαση του κράτους γίνεται στον τομέα της αύξησης των δημοσίων 

δαπανών και της μείωσης των φόρων, στην περίπτωση που στην αγορά επικρατούν συνθήκες 

πληθωρισμού ζήτησης, η ενδεδειγμένη πολιτική είναι εκείνη της αύξησης των φόρων ή της 

μείωσης των δημοσίων δαπανών. 

Επιπλέον οι φόροι αποτελούν μέσο επιτάχυνσης της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό 

βέβαια εξαρτάται από τον τρόπο που το κράτος χρησιμοποιεί τα έσοδα που αποκτά από την 

φορολογία. Γιατί ένα σημαντικό μέρος των φορολογικών εσόδων αξιοποιείται για την 

κατασκευή έργων υποδομής (κατασκευή δρόμων, αεροδρομίων, λιμανιών κλπ), χωρίς τα 

οποία δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά ο ιδιωτικός τομέας. Οι πολιτικές που μπορούν να ασκηθούν μέσω του 

φορολογικού συστήματος για την επιτάχυνση του στόχου της οικονομικής ανάπτυξης θα 

μπορούσε να είναι η διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση των μη παραγωγικών χρήσεων 

του εισοδήματος, η εφαρμογή πολιτικής κινήτρων και η πολιτική των προστατευτικών 

δασμών. 

Τέλος οι φόροι μπορούν να αποτελέσουν μέσο περιορισμού των οικονομικών 

ανισοτήτων. Προς τον σκοπό αυτό οι πλέον αποτελεσματικοί φόροι είναι αυτοί που μπορούν 

να επιβληθούν με προοδευτικό συντελεστή, όπως είναι ο φόρος εισοδήματος φυσικών 

προσώπων, όχι μόνο λόγω της προοδευτικής του κλίμακας με την οποία κατά κανόνα 
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επιβάλλεται, αλλά και της δυνατότητας χορήγησης απαλλαγών και εκπτώσεων ανάλογα με 

τις προσωπικές συνθήκες των φορολογουμένων, οι οποίες επηρεάζουν την προοδευτικότητα 

του φόρου και τον τρόπο κατανομής των φορολογικών βαρών. Αυτή και μόνο η ιδιότητα του 

φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων τον καθιστά σημαντικό μέσο περιορισμού των 

οικονομικών ανισοτήτων, αφού μπορεί να επιβάλλει πολύ χαμηλό ή μηδενικό συντελεστή 

στα χαμηλά εισοδήματα και αντίθετα να φορολογήσει με υψηλούς συντελεστές τα υψηλά 

εισοδήματα. Εξίσου σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και ιδιαίτερα των 

ανισοτήτων στην κατανομή του πλούτου είναι και ο φόρος που επιβάλλεται στην περιουσία. 

 Ωστόσο, αν και η πολιτική εξουσία μπορεί θεωρητικά να πετύχει την επιθυμητή 

διανομή του εισοδήματος, θεσπίζοντας του κατάλληλους φόρους και διαφοροποιώντας 

κατάλληλα τις παραμέτρους που επηρεάζουν το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης, στην 

πράξη αυτό δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Η δυσκολία αυτή έγκειται στο γεγονός ότι η 

πραγματική κατανομή του φορολογικού βάρους είναι πάντοτε διαφορετική από αυτή που έχει 

προσδιορίσει η πολική εξουσία. Η διαφορά αυτή οφείλετε πρωτίστως στις αντιδράσεις των 

φορολογουμένων. (Τάτσος, 2012, σελ.59-67) 

 Οι αντιδράσεις αυτές των φορολογουμένων ως προς τη φορολογία και τη μείωση 

του διαθέσιμου εισοδήματος τους, μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: σε ενεργητικές 

και παθητικές. Οι παθητικές αντιδράσεις αφορούν την επίδραση της φορολογίας στην 

οικονομική συμπεριφορά των φορολογουμένων, όπως είναι στα κίνητρα για την εργασία, για 

αποταμίευση, για επένδυση, για ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων κλπ. Στις ενεργητικές 

αντιδράσεις περιλαμβάνονται η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή και η μετακύλιση των φόρων.  

Στις αντιδράσεις αυτές περιλαμβάνονται επίσης – στο βαθμό που αυτές γίνονται για την 

μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης ή την πλήρη αποφυγή της καταβολής φόρου – και η 

μεταφορά οικονομικών δραστηριοτήτων από τον τομέα της επίσημης οικονομίας στον τομέα 

της παραοικονομίας ( Τάτσος, 2012, σελ.85) 

 

1.1.2 Η έννοια της φοροδιαφυγής 

Οι φόροι επειδή αποτελούν μονομερείς παροχές των ιδιωτικών φορέων στους δημόσιους 

φορείς και δε συνδυάζονται με αντίστοιχη ειδική αντιπαροχή των τελευταίων, η επιβολή τους 

προκαλεί αντιδράσεις από την πλευρά των φορολογουμένων, οι οποίες έχουν σκοπό να 

περιορίσουν τη φορολογική υποχρέωση τους. Η κυριότερη αντίδραση των φορολογουμένων 

είναι η φοροδιαφυγή. (Γεωργακόπουλος, 2005, σελ.306) 
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  Ως φοροδιαφυγή νοείται κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη των φορολογουμένων 

που έχει  σκοπό τη μείωση της  νόμιμης φορολογικής υποχρέωσης και την αποφυγή 

καταβολής του φόρου. Παραδείγματα τέτοιων παράνομων ενεργειών αποτελούν η απόκρυψη 

από τις επιχειρήσεις των πωλήσεων τους, η απόκρυψη ή η υποεκτίμηση από 

φορολογουμένους των εισοδημάτων τους, η λαθραία εισαγωγή εμπορευμάτων, η μη δήλωση 

περιουσιακών στοιχείων τα οποία υπόκειται σε φορολογία ή η δήλωση τους σε χαμηλότερη 

τιμή κ.ο.κ.  (Τάτσος, 2001, σελ.16) 

 Έτσι στην έννοια της φοροδιαφυγής υπάγονται υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις των 

φορολογουμένων που είτε στοχεύουν είτε έχουν ως αποτέλεσμα τους τη μείωση ή την 

εκμηδένιση της προσδιορισμένης από το κράτος φορολογικής τους υποχρέωσης. Οι ενέργειες 

αυτές είναι εξ ορισμού παράνομες καθώς παραβιάζουν το διαμορφωμένο θεσμικό πλαίσιο 

που προβλέπει τη διαδικασία είσπραξης των αναγκαστικών χρηματικών συνεισφορών των 

πολιτών προς το κράτος. (Δημήτραινας, 2011, σελ. 1-2) 

Παρόλο που η φοροδιαφυγή ως έννοια είναι σε όλους γνωστή, ο ακριβής ορισμός της 

δεν είναι εύκολος. Ένας ορισμός που θεωρείται ικανοποιητικός από αρκετούς μελετητές 

(Κανελλόπουλος 1995, Department of the Treasury 1983 κλπ.) είναι ότι η φοροδιαφυγή 

αποτελεί το τμήμα εκείνο του φόρου εισοδήματος, το οποίο αντιστοιχεί σε εισοδήματα που 

θα έπρεπε, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, να δηλώνεται οικειοθελώς από τους 

φορολογούμενους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν 

δηλώνεται και το τμήμα εκείνο των εμμέσων φόρων και λοιπών άμεσων φόρων, το οποίο με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία θα έπρεπε να εισπράττεται και να επιδίδεται εθελοντικά στο 

κράτος αλλά για οποιοδήποτε λόγο αυτό δε φτάνει στο δημόσιο ταμείο. Ορισμένοι ωστόσο 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι στον ορισμό της φοροδιαφυγής πρέπει επίσης να περιληφθούν 

οι φόροι οι οποίοι δεν καταβλήθηκαν στο κράτος  λόγω της παροχής φορολογικών 

απαλλαγών και κινήτρων, χωρίς να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα (Παυλόπουλος 

1987), καθώς και οι τόκοι που αντιστοιχούν στο τμήμα εκείνο των φόρων που καταβάλλονται 

με καθυστέρηση μετά τη λήξη του οικείου δημοσιονομικού έτους, συνήθως μετά από κάποια 

ρύθμιση (Μανεσιώτης 1990).  

Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι για να μην υπάρχει φοροδιαφυγή θα πρέπει 

οι φορολογούμενοι να δηλώνουν τη φορολογητέα ύλη εθελοντικά. Αν στον ορισμό αυτό 

προστεθεί και η χρονική διάσταση (Μανεσιώτης, 1990), θα πρέπει η δήλωση της 

φορολογητέας ύλης και η καταβολή του αντίστοιχου φόρου να γίνεται όχι μόνο εθελοντικά, 

αλλά και εγκαίρως. Αυτό σημαίνει ότι η υποχρέωση καταβολής των φόρων που προκύπτει ως 
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αποτέλεσμα φορολογικών ελέγχων θα πρέπει να θεωρηθεί φοροδιαφυγή. Τέλος φοροδιαφυγή 

υπάρχει και όταν παρά την βεβαίωση του φόρου δεν επιτεύχθηκε τελικά η είσπραξή του. 

(Τάτσος, 2001, σελ.16-17) 

 

1.1.3 Οι συνέπειες της φοροδιαφυγής 

Η φοροδιαφυγή έχει πολλές δυσμενείς συνέπειες τόσο στην οικονομία όσο και κοινωνία, 

καθώς αναιρεί τον κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους, το οποίο στερεί από τους αναγκαίους 

πόρους για την εκπλήρωση της αποστολής του στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας, της 

παιδείας κλπ. Για το λόγο αυτό αποτελεί σαφή εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Η 

φοροδιαφυγή εμποδίζει την αναδιανομή του εθνικού πλούτου με την άσκηση της οικονομικής 

αποστολής της πολιτείας για τη βελτίωση της θέσης των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων. 

Αποδυναμώνει την άσκηση πολιτικής για την καταπολέμηση της ανεργίας, την εκτέλεση 

έργων υποδομής και την εν γένει οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Στρεβλώνει τον 

ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς οι επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν 

βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις που δεν 

φοροδιαφεύγουν. Δημιουργεί φαινόμενα άνισης μεταχείρισης των πολιτών και αμβλύνει τη 

φορολογική συνείδηση των ειλικρινών φορολογούμενων, επιτείνοντας ακόμη περισσότερο τα 

υπάρχοντα προβλήματα. Εντείνει το δημοσιονομικό πρόβλημα μιας χώρας με τη μείωση των 

δημοσίων εσόδων και συντελεί στη μη υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού, 

υποθηκεύοντας ουσιαστικά το μέλλον των νεότερων γενεών. Τέλος, συρρικνώνει τον 

δημόσιο πλούτο, ο οποίος παράνομα συσσωρεύεται σε αυτούς που φοροδιαφεύγουν.  

(www.parliament.gr, Αιτιολογική έκθεση του νόμου 3943/2011). 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι δυσμενείς επιδράσεις της φοροδιαφυγής είναι 

πολλές και σημαντικές. Κυρίως στις σημερινές συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 

όπου η φοροδιαφυγή επηρεάζει την οικονομική υπόσταση και φερεγγυότητά της κάθε χώρας. 

Για αυτό η αντιμετώπισή της αποτελεί σε όλες της χώρες κύρια μέριμνα και στόχο της 

ασκούμενης οικονομικής πολιτικής.  

 Υπάρχουν ωστόσο και απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η φοροδιαφυγή έχει 

επωφελείς συνέπειες στην οικονομία, όπως για παράδειγμα, ότι αυξάνει τις δυνατότητες 

αποταμίευσης των πολιτών και επιχειρήσεων με συνέπεια την επιτάχυνση του ρυθμού 

οικονομικής ανάπτυξης και ότι αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα στην υπέρμετρη φορολογική 

επιβάρυνση και στις προκαλούμενες από αυτή δυσμενείς συνέπειες. Επίσης, ότι το υψηλό 
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επίπεδο της φοροδιαφυγής είναι προς όφελος ακόμη και αυτού του ίδιου του προϋπολογισμού 

γιατί, αν δεν υπήρχε φοροδιαφυγή, τα κίνητρα για την ανάληψη οικονομικών 

δραστηριοτήτων θα ήταν μειωμένα με συνέπεια το Δημόσιο να χάσει τα φορολογικά έσοδα 

που θα προέκυπταν άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητες αυτές, ότι οι δημόσιες δαπάνες 

ωφελούν τους πολίτες λιγότερο από τις ιδιωτικές δαπάνες και συνεπώς η μεταφορά δαπανών 

από το δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό που προκαλεί η φοροδιαφυγή έχει ως αποτέλεσμα 

αύξηση του κοινωνικού οφέλους κλπ. Οι απόψεις αυτές είναι ακραίες και δεν τυγχάνουν 

ευρύτερης αποδοχής. (Τάτσος, 2012, σελ.89-90) 

 

1.1.4 Η έννοια της φοροαποφυγής και η συνέπειές της 

Αντίθετα η φοροαποφυγή διαφέρει από την έννοια της φοροδιαφυγής και  ισορροπεί ανάμεσα 

στα πλαίσια ηθικού και νομίμου και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να συγχέεται. Ως 

φοροαποφυγή αποκαλείται η εφαρμογή καλά σχεδιασμένων λογιστικών πρακτικών που 

αποτελούν απόρροια προσεκτικής μελέτης της εμπορικής νομοθεσίας, της φορολογικής 

πρακτικής, των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δικαστικών και 

υπουργικών αποφάσεων με μοναδικό στόχο τη μείωση της φορολογητέας ύλης ενός φυσικού 

ή νομικού προσώπου. Πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός καλά μελετημένου φορολογικού 

σχεδιασμού, κατά τον οποίο δημιουργούνται διάφορα σενάρια και εναλλακτικές, μέχρι να 

προσδιοριστεί ο ελάχιστος δυνατός φόρος, συνήθως στα πλαίσια του νόμου. Πρόκειται για τη 

μη καταβολή φόρου λόγω κενών στη νομοθεσία. ( http://el.wikipedia.org) 

 Όπως όμως η φοροδιαφυγή, έτσι και η φοροαποφυγή είναι η πλήρης ή μερική 

αποφυγή του φόρου. Επομένως, ως προς τις οικονομικές τους συνέπειες η φοροδιαφυγή και η 

φοροαποφυγή δεν διαφέρουν καθόλου μεταξύ τους. Διαφέρουν όμως σημαντικά από πολιτική 

και ηθική άποψη. Γιατί ενώ στην περίπτωση της φοροδιαφυγής υπάρχει καταστρατήγηση 

τόσο του γράμματος όσο και του πνεύματος του νόμου, στην φοροαποφυγή υπάρχει 

καταστρατήγηση μόνο του πνεύματος του νόμου (Καραγιώργας, 1981). Έτσι στην περίπτωση 

της φοροαποφυγής οι φορολογούμενοι αποφεύγουν της καταβολή του φόρου με μέσα και 

διαδικασίες, οι οποίες δεν συνεπάγονται ποινές γι’ αυτούς και δεν επιφέρουν νομικές 

συνέπειες.  

 Μια ενέργεια για να θεωρηθεί ως φοροαποφυγή θα πρέπει να έχει τρία 

χαρακτηριστικά. Πρώτον, να υπάρχει ένα στοιχείο ανειλικρίνειας, εικονικότητας ή 

πλαστότητας, δηλαδή το κίνητρο της  σχετικής ενέργειας έχει πρωταρχικό στόχο την 
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αποφυγή του φόρου και όχι την επίτευξη κάποιου οικονομικού ή επιχειρηματικού στόχου. 

Δεύτερον η ενέργεια εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες που εκφράζονται μέσα από κενά, 

ασάφειες ή κακές διατυπώσεις ή εκμεταλλεύεται δυνατότητες που παρέχει η φορολογική 

νομοθεσία οι οποίες όμως δεν ήταν στην πρόθεση του νομοθέτη. Τρίτο χαρακτηριστικό είναι 

η μυστικότητα που τη διακρίνει, καθώς όσο η άγνοια των νέων μέσων φοροαποφυγής από 

την φορολογική αρχή αλλά και την κοινή γνώμη επιβραδύνει την λήψη των σχετικών μέτρων. 

 Λόγω των χαρακτηριστικών της αυτών ο περιορισμός της φοροαποφυγής, όπως και 

ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, αποτελεί σε όλες σχεδόν τις χώρες βασική επιδίωξη της 

κυβερνητικής πολιτικής. Οι ομοιότητες που έχει όσον αφορά τις οικονομικές και άλλες 

επιπτώσεις της με την φοροδιαφυγή κάνουν τους επιστήμονες να διαφοροποιούν στις 

αναλύσεις τους τα δύο αυτά φαινόμενα, αλλά να εξετάζουν γενικά την φορολογική απάτη ή 

να αναφέρονται και στα δύο φαινόμενα με την ίδιο όρο. (Τάτσος, 2001, σελ.24-26). 

 

1.1.5 Μετακύλιση των φόρων 

Μετακύλιση ενός φόρου είναι η μετάθεση του φόρου αυτού από τον ιδιωτικό φορέα στον 

οποίο επιβάλλεται αρχικά σε άλλο ιδιωτικό φορέα. Η μετάθεση αυτή του φόρου γίνεται με 

αναπροσαρμογή των όρων με τους οποίους εκείνος που υποχρεώνεται να καταβάλλει το φόρο 

στο δημόσιο, συναλλάσσεται με άλλους ιδιωτικούς φορείς στην αγορά. (Γεωργακόπουλος, 

2005, σελ.310). Για παράδειγμα αν επιβληθεί ένας φόρος στο στάδιο της παραγωγής ενός 

προϊόντος, ο παραγωγός θα επιχειρήσει να μετακυλήσει το φόρο στο χονδρέμπορο 

αυξάνοντας την τιμή που διαθέτει το προϊόν αυτό, ο χονδρέμπορος με την σειρά του στο 

λιανοπωλητή και ο λιανοπωλητής στον τελικό καταναλωτή. Η μετακύλιση αυτή καλείται 

μετακύλιση προς τα εμπρός γιατί ο φόρος μετακυλύετε στην επόμενη οικονομική μονάδα με 

την οποία ο φορολογικά υπόχρεος ή το άτομο στο οποίο έχει μετατεθεί το φορολογικό βάρος 

έρχεται σε συναλλαγή. Αντίστοιχα, μετακύλιση προς τα πίσω υπάρχει όταν ο 

φορολογούμενος στον οποίο ανήκει ή μετακινηθεί το φορολογικό βάρος το μετακυλύει σε 

αυτούς με τους οποίους έρχεται σε συναλλαγή σε κάποιο χρονικά προγενέστερο σημείο της 

παραγωγικής διαδικασίας.  Για παράδειγμα, μετακύλιση προς τα πίσω υπάρχει όταν 

μετακυλύετε ο φόρος στους προμηθευτές με την καταβολή χαμηλότερης από πριν τιμής για 

τα προμηθευόμενα από αυτούς προϊόντα ή στους εργαζόμενους με τη μείωση ή μη αύξηση 

των αποδοχών τους (Τάτσος, 2012, σελ.100 - 101).  
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 Ο βαθμός μετακύλισης των διαφόρων κατηγοριών φόρων έχει ιδιαίτερη σημασία 

από άποψη οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, γιατί από αυτόν εξαρτώνται οι κυριότερες 

επιδράσεις των φόρων. Συνεπώς οι διανεμητικές επιδράσεις των φόρων και γενικότερα οι 

οικονομικές επιδράσεις τους εξαρτώνται πρωτίστως από το ποιος φέρει τελικά το φορολογικό 

βάρος, καθώς οι επιδράσεις ενός φόρου τον οποίο φέρουν οι επιχειρήσεις είναι διαφορετικές 

από αυτές ενός φόρου που μετακυλύετε στους καταναλωτές, αλλά και οι επιδράσεις ενός 

φόρου τον οποίο φέρουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι διαφορετικές από τις επιδράσεις ενός 

φόρου που μετακυλύετε στους ενοικιαστές. 

 

1.1.6 Η έννοια της παραοικονομίας  

Η έννοια της φοροδιαφυγής παρόλο που ταυτίζεται με αυτή της παραοικονομίας, εντούτοις η 

ταύτιση αυτή είναι λανθασμένη διότι τα δύο αυτά φαινόμενα είναι διαφορετικά. Για το λόγο 

αυτό θα πρέπει να γίνει εννοιολογική οριοθέτηση. Όπως και με τις έννοιες της φοροδιαφυγής 

και της φοροαποφυγής, δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισμός και για την 

παραοικονομία. Στην περίπτωση μάλιστα της παραοικονομίας η σύγχυση που υπάρχει ως 

προς τον εννοιολογικό προσδιορισμό της είναι πολύ μεγαλύτερη, κάτι που σε μεγάλο βαθμό 

οφείλεται στο γεγονός ότι στην διεθνή βιβλιογραφία ως όρος έχει αποδοθεί με τρόπους οι 

οποίοι αν και είναι συγγενείς μεταξύ τους δεν καλύπτουν πάντοτε τις ίδιες ακριβώς 

δραστηριότητες (Blades, 1982, MacAfee, 1980). Έτσι το φαινόμενο της παραοικονομίας έχει 

αναφερθεί ως άτυπη οικονομία (informal economy), ανεπίσημη (unofficial), κρυφή (hidden), 

μαύρη (black), μη καταγεγραμμένη (unrecorded), σκιώδης (shadow), υπόγεια (underground) 

κλπ. 

 Κατά τον Fiege στον όρο παραοικονομία περιλαμβάνονται «εκείνες οι οικονομικές 

δραστηριότητες οι οποίες δηλώνονται ή δε μετριούνται από τις υφιστάμενες τεχνικές 

μέτρησης της οικονομικής δραστηριότητας μιας κοινωνίας» (Fiege, 1979, σελ.6). Παρόμοιος 

περίπου είναι ο ορισμός που δίνει ο Schneider, σύμφωνα με τον οποίο την παραοικονομία 

συνθέτουν «όλες οι οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας και οι οποίες θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στο εθνικό εισόδημα, βάσει 

των υφιστάμενων εθνικολογιστικών συμβατικοτήτων, αλλά επί του παρόντος δεν 

καταγράφονται από τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες μέτρησης» (Schneider, 1986, σελ. 643). 

Κατά τον Παυλόπουλο ως παραοικονομία μπορεί να ορισθεί «το τμήμα εκείνο της 

οικονομικής δραστηριότητας το οποίο θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στο εθνικό προϊόν, αφού 
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δημιουργεί προστιθέμενη αξία, πλην όμως για διάφορους λόγους δεν καθίσταται δυνατό να 

καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετρήσεως» (Τάτσος, 2001, σ.29). Έτσι υπό τον όρο 

παραοικονομία νοείται ότι καλύπτονται οι δραστηριότητες οι οποίες θα έπρεπε κανονικά να 

περιλαμβάνονται στο ΑΕΠ, αλλά δεν περιλαμβάνονται, γιατί κάποιος ή κάποιοι από αυτούς 

που συμμετείχαν στην πραγματοποίησή τους προσπάθησε να τις αποκρύψει από τις δημόσιες 

αρχές. 

 Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι μια δραστηριότητα για να θεωρηθεί ότι 

εντάσσεται στην παραοικονομία θα πρέπει να δημιουργεί προστιθέμενη αξία και ότι δεν 

περιλαμβάνονται μόνο οι δραστηριότητες που έχουν αποκρύψει για κάποιο λόγο οι 

οικονομικές μονάδες, αλλά και αυτές που δεν έχουν καταγραφεί στους εθνικούς 

λογαριασμούς, λόγω αδυναμιών που παρουσιάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην καταγραφή 

των εθνικών λογαριασμών. 

 Συνεπώς, η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ παραοικονομίας και φοροδιαφυγής είναι 

ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους ύπαρξης της παραοικονομίας είναι η αποφυγή της 

πληρωμής φόρων. Από την άλλη πλευρά, η δραστηριοποίηση στο χώρο της παραοικονομίας 

που οφείλετε σε άλλους λόγους οδηγεί αυτόματα και στη φοροδιαφυγή, γιατί διαφορετικά θα 

αποκαλύπτονταν οι κρυφές δραστηριότητες. Έτσι σε μεγάλο βαθμό όταν υπάρχει το ένα από 

τα δύο φαινόμενα υπάρχει και το άλλο, χωρίς όμως τα δύο φαινόμενα να ταυτίζονται. Αυτό 

συμβαίνει γιατί η παραοικονομία έχει σχέση με την παραγωγή προϊόντος και τη δημιουργία 

αντίστοιχων εισοδημάτων στους συντελεστές παραγωγής, κάτι το οποίο είναι εντελώς 

διαφορετικό από τη φοροδιαφυγή. (Τάτσος, 2012, σ.98-99) 

 

1.1.7 Οι συνέπειες της παραοικονομίας 

Το φαινόμενο της παραοικονομίας ασκεί πολλές και σημαντικές επιδράσεις στην επίσημη 

οικονομία. Οι επιδράσεις αυτές θεωρούνται κατά τεκμήριο αρνητικές. Υπάρχουν όμως και 

μελετητές όπως ο Carter το 1984 που υποστήριξαν ότι η ύπαρξη της παραοικονομίας έχει και 

θετικές επιδράσεις, οι οποίες δεν πρέπει να παραγνωρίζονται ή να υποτιμούνται. 

 Οι αρνητικές συνέπειες της παραοικονομίας εστιάζονται αρχικά στην αξιοπιστία των 

επίσημων στατιστικών σειρών αφού τα στοιχεία αυτά καλύπτουν μόνο ένα τμήμα της 

συνολικής δραστηριότητας στο οποίο δεν περιλαμβάνεται η παραοικονομία. Επίσης 

επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής γιατί επιδρά στα έσοδα και 

δια μέσου αυτού στις δημόσιες δαπάνες. Επίδραση επίσης ασκεί στην αποτελεσματικότητα 
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της νομισματικής πολιτικής, γιατί στο βαθμό που οι συναλλαγές στον τομέα της 

παραοικονομίας πραγματοποιούνται κυρίως με μετρητά, προκαλεί μείωση της ελαστικότητας 

ζήτησης του χρήματος σε σχέση με το επιτόκιο. Η μείωση όμως της ελαστικότητας αυτής 

έχει ως αποτέλεσμα και την μείωση της αποτελεσματικότητας της νομισματικής πολιτικής για 

τη σταθεροποίηση της οικονομίας. 

 Ωστόσο, πολλές φορές η παραοικονομία γίνεται ανεκτή ή ακόμα μπορεί και να 

ενθαρρύνεται από την κρατική πολιτική, είτε γιατί εξυπηρετεί τα συμφέροντα συγκεκριμένων 

κοινωνικών ομάδων, είτε γιατί θεωρείται ότι συμβάλλει, έστω και βραχυχρόνια, στην 

εξυπηρέτηση των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι η 

παραοικονομία δημιουργεί πρόσθετη ευημερία, απορροφά εργατικό δυναμικό, ενισχύει την 

ανταγωνιστικότητα καθώς μπορούν να αποφεύγονται τα κρατικά εμπόδια και να αποκτούν οι 

επιχειρήσεις κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, βοηθάει στην αποκέντρωση της 

οικονομικής δραστηριότητας καθώς το φαινόμενο ευδοκιμεί κυρίως από μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που αναπτύσσονται εκτός των μητροπολιτικών κέντρων και τέλος όπως 

υποστήριξε ο  Carter το 1984 λειτουργεί ως «βαλβίδα ασφαλείας» στις οικονομικές 

διαταραχές που δημιουργεί η επέκταση του δημόσιου τομέα. (Τάτσος, 2001, σελ.28-34) 

 

1.2 Η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία στην Ελλάδα 

1.2.1 Μέθοδοι φοροδιαφυγής 

Η φοροδιαφυγή ως φαινόμενο συναντάται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Διαφέρει όμως από 

χώρα σε χώρα ως προς την ένταση, την έκταση και τους τρόπους με τους οποίους 

εκδηλώνεται. Οι διαφορές αυτές οφείλονται στην δομή της οικονομίας, στο μέγεθος των 

επιχειρήσεων, στη λογιστική τους οργάνωση, αλλά και σε παράγοντες που άπτονται της 

διάρθρωσης και λειτουργίας του φορολογικού συστήματος και της οργάνωσης των 

φοροτεχνικών υπηρεσιών. Στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες, το μέγεθος της 

φοροδιαφυγής είναι εξαιρετικά υψηλό και παρατηρείτε σε όλους τους φόρους. Τα φαινόμενα 

της φοροδιαφυγής διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται κατά 

κατηγορία φόρου, οικονομικό τομέα ή επαγγελματική δραστηριότητα. Επιπλέον οι τρόποι 

φοροδιαφυγής μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. 

 Λόγω της έκτασης του φαινομένου το οποίο εντοπίζεται τόσο στους άμεσους όσο 

και στους έμμεσους φόρους κρίνεται σκόπιμο να καταγραφούν οι σημαντικότερες μέθοδοι με 
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τις οποίες φοροδιαφεύγουν οι Έλληνες και οι οποίες αναδεικνύουν την ποικιλία των τρόπων 

με τους οποίους εκδηλώνεται η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα.  

 

1.2.1.1 Φορολογία εισοδήματος  

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι ο φόρος στον οποίο παρατηρούνται τα 

περισσότερα φαινόμενα φοροδιαφυγής. Αυτό οφείλεται κυρίως στον άμεσο χαρακτήρα του 

φόρου ο οποίος είναι ιδιαίτερα ορατός στους φορολογουμένους, αλλά και στην αδυναμία 

προσδιορισμού για φορολογικούς σκοπούς της έννοιας του εισοδήματος, στην αδυναμία των 

φοροτεχνικών υπηρεσιών, στο ειδικό καθεστώς που ισχύει για διάφορες κατηγορίες 

εισοδημάτων και επαγγελματικών τάξεων και τέλος στις συνεχείς αυξήσεις των φορολογικών 

βαρών που ωθεί τους φορολογούμενους στην αύξηση τρόπων περιορισμού της φορολογικής 

τους επιβάρυνσης. (Τάτσος, 2001, σ.186).  

 Ειδικότερα η φοροδιαφυγή στη φορολογία εισοδήματος εστιάζεται: 

i. Εισόδημα από Μισθούς και Συντάξεις. Παρόλο που η γενική αντίληψη είναι ότι οι 

μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν έχουν δυνατότητες φοροδιαφυγής, αυτή εντοπίζεται στις  

περιπτώσεις αδήλωτης κύριας εργασίας με τη μορφή πρόσθετης αμοιβής (π.χ. bonus, 

αμοιβή σε είδος), στη δεύτερη παράλληλη αδήλωτη δραστηριότητα (π.χ. ιδιαίτερα 

μαθήματα κατ' οίκον από διορισμένους εκπαιδευτικούς κλπ.). 

ii. Εισόδημα από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος. Στις περιπτώσεις μη έκδοσης 

δελτίου παροχής υπηρεσιών, ή έκδοσης με αναγραφόμενο μικρότερο ποσό αμοιβής από το 

πραγματικό, ή έκδοσης από τρίτα πρόσωπα (αφανείς συνεργάτες, άσκηση ελεύθερου 

επαγγέλματος υπό τη μορφή μονοπρόσωπης ΕΠΕ κ.α.). 

iii. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις. Στις περιπτώσεις πώλησης αγροτικών προϊόντων 

χωρίς έκδοση φορολογικού παραστατικού (με υποχρέωση έκδοσης από τον Κ.Φ.Α.Σ.) ή 

στη διόγκωση δαπανών με λήψη εικονικών τιμολογίων προκειμένου να τύχουν επιστροφής 

Φ.Π.Α.. 

iv. Εισόδημα από ενοίκια. Στις περιπτώσεις παράλειψης δήλωσης στις φορολογικές αρχές 

του εισοδήματος που εισπράττεται, ή μη κατάθεσης μισθωτηρίου συμβολαίου για 

απόκρυψη εισοδήματος ενοικίασης ακινήτου, ή δήλωσης ενοικίου μικρότερου από το 

πραγματικά εισπραττόμενο, ή μη δήλωσης δευτερευουσών κατοικιών ή λοιπών 

ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων (δηλώνονται ως κενές) ώστε να αποφεύγεται η 

τεκμαρτή τους φορολόγηση. 
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v. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.  

 Στις περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων ή λήψης 

ανακριβών φορολογικών στοιχείων αγορών, δαπανών και υπηρεσιών ή έκδοσης-λήψης 

πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, με συνέπεια την αποφυγή καταβολής 

άμεσων φόρων (λόγω μη εμφάνισης ή μείωσης ακαθαρίστων εσόδων ή λόγω αύξησης 

του κόστους πωληθέντων-παραχθέντων που έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των 

κερδών ή και την εμφάνιση ζημιών) και την αποφυγή καταβολής ή του συμψηφισμού 

των έμμεσων φόρων, κυρίως στο Φ.Π.Α. Επίσης στις περιπτώσεις υποτίμησης της 

αξίας των απογραφέντων ειδών ως και εμφάνισης αυξημένων ή πλαστών δαπανών με 

σκοπό τη μείωση των φορολογητέων κερδών. 

 Στις περιπτώσεις άσκησης παραεμπορίου. Εκδηλώνεται με τη διάθεση παράνομων 

ειδών τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες (Κίνα, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Κορέα κ.λπ.) 

και εισάγονται ή διακινούνται εντός των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε 

προέρχονται από επιχειρήσεις που δεν έχουν εκδώσει τα προβλεπόμενα νόμιμα 

παραστατικά. Το παραεμπόριο ασκείται κυρίως σε μη στεγασμένους χώρους όπως σε 

λαϊκές αγορές, σε παζάρια, σε εμπορικούς δρόμους, σε πεζόδρομους ή κοντά σε 

σταθμούς λεωφορείων, τρένων, μετρό κ.λπ. 

 Σε διάφορους τομείς εμπορικής δραστηριότητας, όπως κατασκευών, τουρισμού και 

ψυχαγωγίας (λ.χ. κέντρα διασκέδασης) και σε πολυεθνικές και εξωχώριες επιχειρήσεις. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντοπίζονται: 

- Στον κατασκευαστικό τομέα. Επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης διαμερισμάτων 

δεν εμφανίζουν την πραγματική αξία των ακινήτων αλλά την αντικειμενική, με 

συνέπεια οι οικοδομικές επιχειρήσεις να φορολογούνται με χαμηλότερα κέρδη, ενώ 

οι αγοραστές να αποδίδουν αντίστοιχα μικρότερο τεκμήριο αγοράς και φόρο 

μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ). Απασχολούμενοι μηχανικοί στην οικοδομή 

δηλώνουν αμοιβές μικρότερες (ελάχιστο κόστος οικοδομής) από τις πραγματικά 

εισπραττόμενες. Τέλος τα φυσικά πρόσωπα που ανεγείρουν οικοδομή δηλώνουν ως 

δαπάνη ανέγερσης «το ελάχιστο κόστος οικοδομής», με αποτέλεσμα να 

φορολογούνται για μικρότερο ποσό ανέγερσης, οι δε απασχολούμενοι στην 

οικοδομή να δηλώνουν ως εισόδημα ή τα ελάχιστα καταβαλλόμενα ημερομίσθια ή 

να εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών για ποσό ίσο με το προβλεπόμενο στο 

«ελάχιστο κόστος οικοδομής». 
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- Στις τουριστικές επιχειρήσεις όπου παρατηρείται μέθοδος διπλών συμβολαίων με 

συμβόλαια μεταξύ των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, εξωτερικού 

και εσωτερικού, προκειμένου να εμφανίσουν μικρότερα έσοδα από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, και μέρος των αποκρυβέντων εσόδων να παραμένει σε λογαριασμούς στο 

εξωτερικό. Επίσης μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων από την 

παροχή υπηρεσιών και τις παρεπόμενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες (χρήση θαλάσσιων 

μέσων ψυχαγωγίας, ομπρελών, γηπέδων αθλοπαιδιών, τηλεφωνικών, υπηρεσίες 

καθαριστηρίων, σάουνας, κομμωτηρίων κ.λπ.) Πολλές από τις παραπάνω υπηρεσίες, 

επισήμως εμφανίζονται ως υπηρεσίες «πακέτου», ενώ στην πραγματικότητα 

εισπράττεται ιδιαίτερο τίμημα το οποίο και δεν εμφανίζεται. 

- Στις πολυεθνικές επιχειρήσεις παρατηρείται φοροδιαφυγή μέσω της πρακτικής των 

υπερτιμολογήσεων-υποτιμολογήσεων. Ειδικότερα το transfer pricing αποσκοπεί στη 

συρρίκνωση της φορολογικής επιβάρυνσης ενός πολυεθνικού ομίλου μέσω του 

καθορισμού μη πραγματικών τιμών των μεταξύ τους συναλλαγών. Επίσης 

φοροδιαφυγή εντοπίζεται μέσω των διογκούμενων δαπανών (management fees) και 

των αυξημένων ποσοστών δικαιωμάτων (royalties), που τιμολογούνται μεταξύ των 

εταιρειών του ομίλου. 

- Στις εξωχώριες εταιρείες (offshore) οι οποίες ιδρύονται με απώτερο σκοπό την 

απόκρυψη εσόδων και κερδών από παράνομες δραστηριότητες (π.χ. ξέπλυμα 

μαύρου χρήματος, λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών κλπ.) και τη μικρότερη δυνατή 

φορολογική επιβάρυνση και κατ' επέκταση την απαλλαγή φορολογίας από τη χώρα 

της μόνιμης διαμονής τους. (Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της 

φοροδιαφυγής 2011-2013, σελ. 9-10) 

 

1.2.1.2 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας θεωρείται ότι από τη φύση του συμβάλλει στον περιορισμό της 

φοροδιαφυγής, γιατί με την μέθοδο πίστωσης του φόρου με την οποία επιβάλλεται στα 

διαδοχικά στάδια παραγωγής ενός προϊόντος δημιουργεί αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ 

αγοραστών και πολιτών. Από την άλλη ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι ένας δύσκολος 

φόρος στην πρακτική του εφαρμογή, που σημαίνει ότι τα φαινόμενα φοροδιαφυγής ενδέχεται 

να αυξηθούν αντί να περιορισθούν αν δεν υπάρχει η κατάλληλη οργάνωση των επιχειρήσεων 

και των φοροτεχνικών υπηρεσιών.  
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 Οι συνηθέστερες μέθοδοι φοροδιαφυγής στον Φ.Π.Α. έχουν ως εξής: 

i. Αγορές και πωλήσεις χωρίς έκδοση ή ανακριβή έκδοση παραστατικών 

ii.  Έκδοση και λήψη πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και καταχώρηση αυτών 

στα τηρούμενα βιβλία.  

iii. Καταχώρηση αυξημένων δαπανών με σκοπό την επιστροφή, την έκπτωση ή το 

συμψηφισμό του Φ.Π.Α.. 

iv. Διακίνηση και τιμολόγηση εμπορευμάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με 

πλαστά παραστατικά ή από ανύπαρκτες εταιρείες ή εμφάνιση συναλλαγών από τρίτες 

χώρες ως δήθεν ενδοκοινοτικές.  

v.  Έκπτωση Φ.Π.Α. για δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται ή για πράξεις για τις οποίες δεν 

παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης.  

vi. Στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α. παρατηρείται η οργανωμένη απάτη τύπου Carousel, δηλαδή η 

πραγματοποίηση διαδοχικών συναλλαγών που οδηγούν στη μη καταβολή Φ.Π.Α. ή την 

αδικαιολόγητη απαίτηση επιστροφής Φ.Π.Α.. (Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Καταπολέμησης της φοροδιαφυγής 2011-2013, σελ.11) 

 

1.2.1.3 Ειδικός φόρος κατανάλωσης  

Εκτεταμένο λαθρεμπόριο και φοροδιαφυγή παρατηρείται στον τομέα υγρών καυσίμων είτε με 

παράνομη εισαγωγή και διακίνηση καυσίμων είτε με νόθευση αυτών, σε επιχειρήσεις 

διάθεσης αλκοολούχων ποτών  (μπαρ,  κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, ταβέρνες κ.λπ.) 

κυρίως μέσω λαθραίων και νοθευμένων αλκοολούχων ποτών και στα καπνοβιομηχανικά 

προϊόντα  μέσω λαθραίας εισαγωγής,  διακίνησης και διάθεσης προϊόντων καπνού. 

 

i. Ειδικός φόρος κατανάλωσης υγρών καυσίμων 

  Οι συνηθέστερες περιπτώσεις παράνομης διακίνησης και λαθρεμπορίας 

πετρελαιοειδών προϊόντων είναι οι εξής: 

 Τροφοδοσία πλοίων με δεξαμενόπλοια. Η λαθρεμπορία καυσίμων αυτής της 

κατηγορίας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους και μορφές. Ένας τρόπος είναι η 

εικονική τροφοδοσία των πλοίων με πετρέλαιο ή η τροφοδοσία τους με ποσότητα 

μικρότερη αυτής που αναγράφεται στα συνοδευτικά. Το πετρέλαιο αυτό που 

παραμένει στα δεξαμενόπλοια διοχετεύεται στη συνέχεια με βυτιοφόρα σε παράνομες 

αποθήκες ή απευθείας σε πρατήρια καυσίμων και μέσω αυτών στην αγορά.  
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 Τροφοδοσία μεταφορικών δεξαμενοπλοίων από εφοδιαστικά δεξαμενόπλοια. Τα 

δεξαμενόπλοια αυτά μεταβιβάζουν εν πλω μέρος του ναυτιλιακού πετρελαίου που 

μεταφέρουν σε μεταφορικά δεξαμενόπλοια, τα οποία μεταφέρουν καύσιμα στα νησιά 

και τα οποία με την σειρά τους αδειάζουν το λαθραίο αυτό φορτίο σε 

απομακρυσμένες περιοχές των νησιών όπου δεν υπάρχει ουσιαστικός τελωνειακός ή 

λιμενικός έλεγχος. 

 Τροφοδοσία πλοίων με βυτιοφόρα οχήματα. Λαθρεμπορία πετρελαίου που 

προορίζονται για τη ναυτιλία και διακινούνται με βυτιοφόρα μπορεί να γίνει είτε με 

παρέμβαση των οδηγών των βυτιοφόρων προς το μετρητή ώστε παράλληλα με την 

διοχέτευση πετρελαίου να διοχετεύεται και αέρας με συνέπεια να παραδίδεται 

λιγότερο πετρέλαιο, είτε να κατασκευάζονται στα βυτιοφόρα επιμέρους δεξαμενές οι 

οποίες συνδέονται παρανόμως μεταξύ τους και μέρος του πετρελαίου αντί να 

διοχετεύεται προς τα πλοία να διοχετεύεται προς αυτές, είτε το σύνολο ή μέρος του 

φορτίου του βυτιοφόρου αντί να διοχετευτεί στο πλοίο, αδειάζετε σε παράνομες 

αποθήκες ή πρατήρια καυσίμων, ενώ στα παραστατικά εμφανίζεται ότι παραδόθηκε 

κανονικά. (Τάτσος, 2001, σελ. 217 – 220) 

 

ii. Ειδικός φόρος κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων 

 Οι συνηθέστερες περιπτώσεις παραβάσεων αναφέρονται ως εξής: 

 Εικονικές εξαγωγές τσιγάρων. Τσιγάρα τα οποία παράγονται στο εσωτερικό 

απαλλάσσονται του ειδικού φόρου κατανάλωσης λόγω εξαγωγής. Παρά το γεγονός 

ότι υπάρχουν έγγραφα που δείχνουν ότι τα τσιγάρα αυτά έχουν εξαχθεί, αυτά 

κυκλοφορούν στην χώρα αφορολόγητα. 

 Κυκλοφορία στην εγχώρια αγορά εξαχθέντων τσιγάρων. Τσιγάρα εξαγχθέντα σε 

γειτονικές χώρες, μετά την έξοδο τους από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, επιστρέφουν 

στη Ελλάδα όπου κυκλοφορούν λαθραία.  

 Λαθραία εισαγωγή τσιγάρων με μέσα οδικής μεταφοράς. Η λαθραία εισαγωγή γίνεται 

με μέσα οδικής μεταφοράς που διαθέτουν ειδικά διασκευασμένους χώρους ή με 

φορτηγά τα οποία δηλώνονται στο τελωνείο ως κενά φορτίου ή μαζί με άλλα 

εμπορεύματα προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τον τελωνειακό έλεγχο. 

 Λαθρεμπορία με παρέκκλιση της Transit διακίνησης. Ποσότητες τσιγάρων που 

εξάγονται μέσω της Ελλάδος, παρόλο που τα συνοδευτικά έγγραφα και οι σφραγίδες 
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από τις τελωνειακές αρχές δείχνουν ότι η διαδικασία transit έχει εφαρμοστεί σωστά 

και ότι τα τσιγάρα έχουν παραληφθεί, αυτά δεν φτάνουν ποτέ στον προορισμό τους, 

αλλά λαθροεμπορεύονται στην Ελλάδα.  

 Επανεισαγωγή προϊόντων που έχουν εξαχθεί. Με την μέθοδο αυτή επιστρέφουν 

λαθραία στην χώρα μας προϊόντα που έχουν εξαχθεί, αφού προηγουμένως στη χώρα 

προορισμού τους έχουν ανασυσκευασθεί. (Τάτσoς, 2001, σελ. 221-224). 

 

iii. Ειδικός φόρος κατανάλωσης οινοπνεύματος 

 Οι συνηθέστερες περιπτώσεις παραβάσεων αναφέρονται ως εξής: 

 Εισαγωγή οινοπνεύματος με πλασματικά παραστατικά. 

 Παράνομα εργαστήρια παρασκευής ποτών. 

 Διάθεση συνθετικής αλκοόλης. 

 Εικονικές εξαγωγές ή νοθευμένες εξαγωγές προς γειτονικές χώρες με σκοπό την 

διοχέτευση της μη φορολογηθείσας αιθυλικής αλκοόλης στην εγχώρια αγορά. 

(Τάτσος, 2001, σελ. 220-221). 

  

1.2.1.4 Δασμοί και τέλη εισαγόμενων 

Η δασμοδιαφυγή συντελείται κατά κανόνα με τη λαθρεμπορία. Πέραν των τσιγάρων, 

καυσίμων και οινοπνεύματος που εξετάσαμε παραπάνω, λαθρεμπόριο επίσης γίνεται και στην 

περίπτωση αντικειμένων μεγάλης αξίας και μικρού συνήθως όγκου, τα οποία επιβαρύνονται 

με μεγάλους δασμούς. Τα προϊόντα αυτά λόγω ακριβώς του μικρού τους όγκου εισάγονται 

σχετικά εύκολα και με διάφορους μεθόδους. Κύριο ρόλο παίζουν συχνά άτομα που λόγω 

επαγγέλματος ταξιδεύουν συχνά. Άλλες φορές η δασμοδιαφυγή συντελείται σε καθ’ όλα 

νόμιμες εισαγωγές, όταν οι εισαγωγείς επιτυγχάνουν την κατάταξη των προϊόντων σε 

διαφορετική δασμολογική κλάση από την κανονική, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση 

των δασμών. Κλασική περίπτωση αλλαγής της δασμολογικής κλάσης, αλλά και γενικότερα 

αποφυγής των διαφόρων κατηγοριών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στην εισαγωγή 

αποτελούν τα αυτοκίνητα. (Τάτσος, 2001, σελ. 214) 

 

1.2.1.5 Λοιπές περιπτώσεις 

Τέλος, φαινόμενα φοροδιαφυγής παρατηρούνται και στη μη απόδοση άλλων φόρων (μη 

υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Υ. και παρακρατουμένων φόρων), καθώς και στη φορολογία 
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κεφαλαίου (φόροι μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών, 

φόρος ακίνητης περιουσίας). Η τελευταία συνδέεται κυρίως με τη διαφορά μεταξύ 

πραγματικής και δηλούμενης αξίας ακινήτων ειδικά σε περιοχές που δεν έχουν ακόμη 

ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού των αξιών και προσδιορίζονται με 

συγκριτικά στοιχεία. 

 

1.2.2 Το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα 

Το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, εκτιμήθηκε κατά το παρελθόν σε ποσοστό 

περίπου 4% του ΑΕΠ (Καλυβιανάκης, 1993). Η εκτίμηση αυτή προέκυψε από τη χρήση 

διαφορετικών μεθοδολογιών για την άμεση (π.χ. συνάρτηση φορολογικών εσόδων τύπου 

Cobb-Douglas) και την έμμεση φορολογία, λόγω μεγάλων διαφορών μεταξύ των δύο αυτών 

κατηγοριών φόρων. Επίσης, η εκτίμηση αυτή περιλάμβανε και τη φοροδιαφυγή που 

σχετίζεται με την παραοικονομία. Σε μία πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε 

αναφορικά με τη φοροδιαφυγή στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, εκτιμά ότι 

το σύνολο των φορολογουμένων δηλώνει λόγω της προοδευτικότητας της κλίμακας, 

φορολογητέο εισόδημα μικρότερο κατά τουλάχιστον 10% από το πραγματικό τους εισόδημα, 

μειώνοντας τα φορολογικά έσοδα κατά 26% (Matsaganis, M. and M. Flevotomou, 2010). 

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η υψηλότερη φοροδιαφυγή φαίνεται ότι διαπράττεται από 

άτομα που έχουν ως κύρια πηγή εισοδήματος την αυτοαπασχόληση, δηλαδή από τους 

ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, οι οποίοι κατά (σταθμισμένο) μέσο όρο δηλώ-

νουν περίπου 33% μικρότερο εισόδημα από το πραγματικό, από τους πλέον πλούσιους αλλά 

και τους πλέον φτωχούς (δηλ. παρουσιάζεται καμπύλη κατανομής σε σχήμα U) και στην 

περιφέρεια της χώρας σε σύγκριση με τα αστικά κέντρα. Η μεθοδολογία που ακολουθείται 

συγκρίνει το δηλωθέν εισόδημα, όπως αυτό εμφανίζεται στις φορολογικές δηλώσεις, με το 

εισόδημα που δηλώθηκε στην έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών και κατόπιν 

υπολογίζει με τη χρήση ενός υποδείγματος φόρων-παροχών, το μέγεθος και την κατανομή 

του εισοδήματος που δεν δηλώνεται στις φορολογικές αρχές. 

 Ενδείξεις του μεγέθους της φοροδιαφυγής προκύπτουν επίσης από την ανάλυση των 

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

φυσικών προσώπων. Αντικείμενο μελέτης αποτέλεσαν τα φορολογικά δεδομένα του 

οικονομικού έτους 2009 τα οποία δημοσιεύθηκαν το Δεκέμβριο του 2010 σε στατιστικό 

δελτίο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικο-
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νομικών και τα οποία, εκτός από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, 

περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος (κερδών) νομικών 

προσώπων, το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τα πρόστιμα και τη φορολογία 

κεφαλαίου, δηλαδή φόρους και τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και φόρους 

στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων. 

 

   Διάγραμμα 1: Συνολικό φορολογούμενο      Διάγραμμα 2: Δηλωθέν εισόδημα φυσικών 

                           εισόδημα                                  προσώπων κατά πηγή προέλευσης                                                                                          

 

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

το 2008 ανήλθε σε 115,1 δισεκατομμύρια  ευρώ, εκ των οποίων τα 98,4 δισεκατομμύρια 

ευρώ ή 85% αφορούσαν φορολογούμενο εισόδημα φυσικών προσώπων και τα υπόλοιπα 16,7 

δισεκατομμύρια ευρώ ή 15% φορολογητέα κέρδη νομικών προσώπων (Διάγραμμα 1). Επίσης 

το δηλωθέν εισόδημα των φυσικών προσώπων κατά το ίδιο έτος ανήλθε σε 98,1 

δισεκατομμύρια ευρώ. Η κατανομή του δηλωθέντος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 

πηγή προέλευσης, δείχνει ότι η συντριπτική πλειονότητα σε ποσοστό 76% των 98,1 

δισεκατομμύρια ευρώ προήλθε από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις. Η συμμετοχή των 

άλλων πηγών εισοδήματος στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα υπολειπόταν σημαντικά, με 

ποσοστά που διαμορφώνονται σε 9% για τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, 9% για 

τις οικοδομές, 4% για τα ελευθέρια επαγγέλματα και 2% για τις γεωργικές επιχειρήσεις, τις 
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κινητές αξίες και για τα εισοδήματα από την αλλοδαπή (Διάγραμμα 2). Η διαπίστωση ότι η 

μισθωτή εργασία ήταν η κύρια πηγή προέλευσης του δηλωθέντος εισοδήματος κατά το 

οικονομικό έτος 2009 ισχύει και σε επίπεδο περιφέρειας και νομού. 

 

Διάγραμμα 3: Συνολικός φόρος                          Διάγραμμα 4: Ποσοστιαία κατανομή   

                                                                                    του  συνολικού φόρου 

                                                                                                 

 Το σύνολο των φόρων που αναλογούσε σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για το 

οικονομικό έτος 2009 ήταν 13,1 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 9,1 δισεκατομμύρια 

ευρώ ή 69% αφορούσαν φόρο επί του εισοδήματος φυσικών προσώπων και τα υπόλοιπα 4 

δισεκατομμύρια ευρώ ή 31% φόρο επί των κερδών νομικών προσώπων (Διάγραμμα 3). 

Εξετάζοντας το συνολικό φόρο και πιο συγκεκριμένα το φόρο φυσικών προσώπων ανά 

επαγγελματική κατάσταση ή ιδιότητα του υπόχρεου, προκύπτει ότι οι μισθωτοί και 

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

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

φορολογουμένων, υπολογίζεται ότι, κατά προσέγγιση, οι ελεύθεροι επαγγελματίες επωμί-

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

επιτηδευματίες το 6,32%, οι εισοδηματίες το 2,33% και οι αγρότες το 1,16% (Διάγραμμα 4). 

Στα νομικά πρόσωπα αναλογούσε το υπόλοιπο 30,79% του συνολικού φόρου, ποσοστό 

μικρότερο κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2008. 
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 Από τα παραπάνω προκύπτει καθαρά ότι παραπάνω από το μισό του φορολογικού 

βάρους στην ελληνική επικράτεια το επωμίστηκαν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, ενώ οι 

άλλες επαγγελματικές ομάδες και τα νομικά πρόσωπα συνεισέφεραν κατά πολύ λιγότερο. 

Εάν εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του συνολικού φόρου τα νομικά πρόσωπα ώστε ο 

συνολικός φόρος να αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα, το σχετικό φορολογικό βάρος των 

μισθωτών και των συνταξιούχων ανήλθε στο 76% για το οικονομικό έτος 2009, ποσοστό που 

παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2008 (εισοδήματα 2007). 

 

Διάγραμμα 5: Φορολογούμενα άτομα με βάση την κύρια πηγή εισοδήματος                                                

 

Ενδεικτική της ύπαρξης και του μεγέθους της φοροδιαφυγής είναι επίσης η ανάλυση 

των φορολογικών δεδομένων ανά κλιμάκιο ατομικού φορολογητέου εισοδήματος. Στην 

περίπτωση αυτή, η κατηγοριοποίηση ανά επαγγελματική κατάσταση γίνεται σε ατομικό 

επίπεδο και όχι ανά φορολογική δήλωση, όπου ρόλο στην κατηγοριοποίηση παίζει η κύρια 

πηγή εισοδήματος του υπόχρεου. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, από τα 8 εκατομμύρια 

φορολογούμενα άτομα, τα 5 εκατομμύρια ή το 63% φορολογήθηκαν ως 

μισθωτοί/συνταξιούχοι και τα υπόλοιπα 3 εκατομμύρια ή το 37% ως μη μισθωτοί/μη 

συνταξιούχοι με βάση την κύρια πηγή προέλευσης του εισοδήματός τους (Διάγραμμα 5). Το 
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μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των μισθωτών/συνταξιούχων ανήλθε σε 14.913 ευρώ και 

ήταν υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου εισοδήματος που δηλώθηκε από τους μη μισθωτούς/μη 

συνταξιούχους και το οποίο διαμορφώθηκε σε 6.354 ευρώ. Από τα 5 εκατομμύρια των 

μισθωτών/συνταξιούχων, το 53% ή τα 2,8 εκατομμύρια άτομα δήλωσε ατομικό εισόδημα 

κάτω του βασικού αφορολόγητου ορίου των 12.000 ευρώ και το 0,2% μηδενικό εισόδημα.  

 

Διάγραμμα 6: Ποσοστό φορολογούμενων ατόμων (α) κάτω από το αφορολόγητο όριο, 

και με (β) μηδενικό εισόδημα                                                                                       

 

Από τα 3 εκατομμύρια των μη μισθωτών/μη συνταξιούχων, το 83% ή τα 2,5 

εκατομμύρια άτομα, δήλωσε ατομικό εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ και το 47% μηδενικό 

εισόδημα. Το αφορολόγητο όριο για τους μη μισθωτούς φορολογουμένους ανερχόταν το 

2009 σε 10.500 ευρώ. Στο σύνολο των φορολογουμένων, το 64% δήλωσε εισόδημα κάτω από 

το κατά περίπτωση αφορολόγητο όριο και το 17% μηδενικό εισόδημα (Διάγραμμα 6). 

Περίπου το 85% δήλωσε εισόδημα κάτω από το ετήσιο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της Ελλάδος, 

το οποίο διαμορφώθηκε για το έτος 2008 σε 21.000 ευρώ. Πάνω από 900.000 ευρώ ετήσιο 

ατομικό εισόδημα δήλωσαν μόλις 33 μισθωτοί και άλλοι 27 φορολογούμενοι λοιπών κατη-

γοριών, ενώ ετήσιο ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο από 100.000 ευρώ δήλωσαν συνολικά 

18.942 άτομα, από τα 8.342.160 που υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή μόνο το 

0,23% του συνόλου. 

 Ακόμη και εάν ληφθούν υπόψη οι παράγοντες που μπορούν να δικαιολογήσουν 

χαμηλά εισοδήματα, δύσκολα τεκμηριώνεται, με βάση την ελληνική οικονομική 
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πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφωνόταν το 2008, ότι οκτώ στους δέκα μη μισθωτούς/μη 

συνταξιούχους έχουν πραγματικό εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ ετησίως και τρεις στους 

πέντε Έλληνες φορολογουμένους δεν οφείλουν να πληρώσουν φόρο.  

 Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, από τις 221.363 επιχειρήσεις που υπέβαλαν 

φορολογική δήλωση το 2009, οι 97.037 ή το 44% δήλωσαν μηδενικά κέρδη, ενώ το 95% 

αυτών, δηλαδή 209.311 επιχειρήσεις, δήλωσε φορολογητέα κέρδη κάτω από 120.000 ευρώ.  

 Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει επίσης ως προς την εισπραξιμότητα των βεβαιωμένων 

φόρων. Συγκεκριμένα, ενώ το βεβαιωμένο ποσό του Φ.Π.Α. παρελθόντων ετών ανήλθε σε 7 

δισεκατομμύρια ευρώ το 2009, μόνο τα 588 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν, δηλαδή το 8%. 

Αντίστοιχα, το ποσό των προστίμων που βεβαιώθηκε ανήλθε σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 

2009, εκ του οποίου μόνο τα 26 εκατομμύρια ευρώ εισπράχθηκαν, δηλαδή το 3%. Η 

αδυναμία είσπραξης των βεβαιωμένων φόρων ή προστίμων οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες, στους οποίους όμως δεν θα γίνει κάποια αναφορά καθώς δεν αποτελούν 

αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Οι φόροι από κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές 

κ.λπ. ανήλθαν σε 606 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκε περίπου το 45%, ενώ 

οι φόροι στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίου ανήλθαν σε 609 εκατομμύρια ευρώ 

και εισπράχθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους. 

 Τα παραπάνω στατιστικά δεδομένα, σε συνδυασμό με τις διαθέσιμες εμπειρικές 

εκτιμήσεις για τη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία, υποδηλώνουν ότι το πρόβλημα της 

φοροδιαφυγής στην Ελλάδα είναι υπαρκτό, χρόνιο και εκτεταμένο, γεγονός που έχει επίσης 

επισημανθεί επανειλημμένως από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Η πολυπλοκότητα του 

ελληνικού φορολογικού συστήματος σε συνδυασμό με τη διάρθρωση της ελληνικής 

οικονομίας, η οποία χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλό αριθμό αυτοαπασχολουμένων, οι 

οποίοι σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2010 αγγίζουν το 30% της 

συνολικής απασχόλησης, τείνουν να αυξάνουν την πιθανότητα   και  τους  τρόπους 

φοροδιαφυγής. (Βασαρδάνη, 2011) 

 

1.2.3 Το μέγεθος της  παραοικονομίας στην Ελλάδα 

Η παραοικονομική δραστηριότητα αποτελεί τη βασική ιδιαιτερότητα της Ελληνικής 

οικονομίας σε σχέση με τις οικονομίες των υπολοίπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, λόγω της μεγάλης έκτασης που έχει λάβει. Όλες οι εκτιμήσεις για το μέγεθος της 

παραοικονομίας δείχνουν ότι οι μη καταγραφόμενες οικονομικές δραστηριότητες 



 
 

34 
 
 

 

παραμένουν ένα αρκετά υψηλό ποσοστό του επίσημου ΑΕΠ, χωρίς να παρατηρούνται τάσεις 

διαχρονικής μείωσής τους.  

Η παραοικονομία στην Ελλάδα εντοπίζεται σε: 

• Εισοδήματα που δεν δηλώνονται στις φορολογικές αρχές ενώ αποκτώνται νόμιμα, (όπως 

εισοδήματα από δεύτερη εργασία ή από εργασία ατόμων που λαμβάνουν επίδομα 

ανεργίας), προκαλώντας αντίστοιχη εκτεταμένη φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. 

• Εισοδήματα από παράνομες δραστηριότητες, όπως λαθρεμπόριο (καυσίμων, ποτών, 

τσιγάρων, ναρκωτικών κλπ.), τοκογλυφία, παραεμπόριο (πλανόδιο εμπόριο από 

οικονομικούς μετανάστες και στεγασμένο εμπόριο χωρίς έκδοση αντίστοιχων 

παραστατικών πώλησης), μαύρο χρήμα (χρηματισμοί- διαφθορά). 

• Εισοδήματα από δραστηριότητες εκτός μηχανισμού αγοράς (όπως η διάθεση ειδών 

παραγόμενων κατ' οίκον κλπ.) 

 Η πρώτη συστηματική προσπάθεια εκτίμησης της έκτασης του φαινομένου της 

παραοικονομίας στην Ελλάδα έγινε από τον Παυλόπουλου (1987). Με βάση τις εκτιμήσεις 

αυτές, οι οποίες αφορούσαν το έτος 1984, το μέγεθος της παραοικονομίας ως ποσοστό του 

επίσημου ΑΕΠ ανερχόταν στο 30%, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά όσον αφορά το 

δευτερογενή τομέα, στο κλάδο των κατασκευών 71,1%, ενώ όσον αφορά τον τριτογενή 

τομέα, στους κλάδους των κατοικιών 90,9%, των διαφόρων υπηρεσιών 64,9%, της υγείας – 

εκπαίδευσης 30,1% και των μεταφορών – επικοινωνιών 29,7%. 

 Το 1990 δημοσιεύτηκαν δύο μελέτες οι οποίες αποσκοπούσαν στη διαχρονική 

εκτίμηση του μεγέθους της παραοικονομίας στην Ελλάδα. Η πρώτη της Νεγρεπόντη – 

Δελιβάνη (1990), στηρίχθηκε στην εκτίμηση ενός μακροοικονομικού υποδείγματος, σχετικά 

με το μέγεθος της παραοικονομίας για την περίοδο 1970 – 1985. Η παραοικονομία 

εκτιμήθηκε ως ένα χαμηλό ποσοστό του ΑΕΠ μέχρι το έτος 1976 που κυμαίνονταν  από 0% - 

4,5%, ενώ για την περίοδο 1977 – 1985 ως ένα αυξημένο ποσοστό το οποίο μάλιστα κατά την 

περίοδο 1980 – 1985 έβαινε σταθερά αυξανόμενο από 10,9%  του ΑΕΠ το 1980 σε 24,9% το 

1985. Η δεύτερη μελέτη των Βαβούρα, Καραβίτη και Τσούχλου (1990), ακολουθώντας τη 

νομισματική προσέγγιση της παραοικονομίας, εξειδίκευσε ένα υπόδειγμα ζήτησης χρήματος, 

από το οποίο προκύπτει η εκτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης της παραοικονομίας στην 

Ελλάδα κατά την περίοδο 1958-1988. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές, κατά την δεκαετία 

του ΄60 η παραοικονομία παρέμεινε ένα σταθερό ποσοστό του ΑΕΠ, το οποίο κυμαινόταν 

γύρω στο 24%, ενώ κατά τις αρχές της δεκαετίας του ΄70 σημείωσε μια πτώση από 23% σε 



 
 

35 
 
 

 

20% του ΑΕΠ και κατόπιν αυξανόταν σταθερά. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 1973 – 

1988 εκτιμάται ότι αυξήθηκε από το 20% στο 32% του επίσημου ΑΕΠ. 

Το 1995 δημοσιεύτηκε από μελετητική ομάδα του ΚΕΠΕ (Κανελλόπουλος et 

al.,1995) εκτίμηση της παραοικονομίας στην Ελλάδα. Η μελέτη ακολούθησε τη μέθοδο 

σύγκρισης των αποκλίσεων μεταξύ ανεξάρτητων εκτιμήσεων της ίδιας μακροοικονομικής 

μεταβλητής, εκτιμώντας την παραοικονομία στο 27,6% του ΑΕΠ για το 1982 και στο 34,6% 

για το 1988. 

 Η μελέτη των Manolas and Vavouras (2001) ακολούθησε επίσης τη νομισματική 

προσέγγιση της παραοικονομίας, εκτιμώντας την παραοικονομία στην Ελλάδα σε ποσοστό 

33,1% στη δεκαετία του ΄60, 29% στη δεκαετία του ΄70, 32,1% στη δεκαετία του ΄80 και 

31,7% στη δεκαετία του ΄90. Το 2001 δημοσιεύτηκε και μια μελέτη του ΙΟΒΕ που έγινε από 

ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Ν. Τάτσο (Τάτσος et al.,2001), σύμφωνα με την οποία 

το ποσοστό παραοικονομίας εκτιμήθηκε ότι ξεπέρασε το 35% του ΑΕΠ το 1997 και διαχέεται 

σχεδόν σε όλους τους κλάδους και δραστηριότητες της οικονομικής ζωής. Οι διαχρονικές 

εκτιμήσεις του μεγέθους της παραοικονομίας που στηρίζονται σε μια νομισματική 

προσέγγιση της παραοικονομίας, εμφανίζουν την παραοικονομία στο 26,1% του ΑΕΠ το 

1960, 28,3% το 1970, 28,3% το 1980, 32,3% το 1990 και 36,7% το 1997. 

 Υψηλά ποσοστά παραοικονομίας στην Ελλάδα και μάλιστα τα υψηλότερα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΟΟΣΑ, δείχνουν συγκριτικές μελέτες που έχουν γίνει για την 

παραοικονομία στον Ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο χώρο. Συγκεκριμένα η μελέτη των Schneider 

and Enste (2000), κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση των χωρών με την υψηλότερη 

παραοικονομία στον ΟΟΣΑ, με ποσοστό 30,1% του ΑΕΠ για την περίοδο 1996 - 1997, ενώ 

συλλογή εκτιμήσεων για την παραοικονομία στον κόσμο του CESifo (2003) δείχνει ότι το 

2001-2002 η παραοικονομία στην Ελλάδα ανερχόταν στο 28,5% του ΑΕΠ και ήταν η 

υψηλότερη από όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ-15. (Βαβούρας – Μανωλάς, 2004, σελ.43-47)  

 Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου η 

παραοικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα ανέρχεται στα 45 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 

εκτιμά πως μόνο τα αδήλωτα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών έφτασαν το 2011 τα 

11 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, στην έκθεση του ΔΝΤ η παραοικονομία εκτιμάται 

στο 25% του ΑΕΠ. Τα αδήλωτα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών φτάνουν το 6% 

και η φοροδιαφυγή υπολογίζεται μεταξύ 1% και 1,75% του ΑΕΠ το 2012. Τα ποσοστά αυτά 

μεταφράζονται σε 11 δισεκατομμύρια ευρώ αδήλωτα ετήσια εισοδήματα από τους 
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ελεύθερους επαγγελματίες και η φορολόγησή τους θα απέδιδε πρόσθετα έσοδα από 1,83 έως 

3,2 δισεκατομμύρια ευρώ (www.taxheaven.gr)  

 

1.3 Λόγοι που επέβαλαν την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) 

Η προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας για την πάταξη της φοροδιαφυγής είχε ως αποτέλεσμα 

να δώσει πολύ μεγαλύτερο βάρος στο κυρωτικό μέρος του Κώδικα με αποτέλεσμα την 

πρόβλεψη αυστηρότατων και υπέρογκων διοικητικών προστίμων, ακόμη και για τυπικές 

παραβάσεις των διατάξεών του Κ.Β.Σ., τα οποία στην συνέχεια δεν μπορούσαν να 

εισπραχθούν. Επιπλέον, οι παραβάσεις των διατάξεών του Κ.Β.Σ. συνδέθηκαν στενά με το 

κύρος των βιβλίων με αποτέλεσμα την εύκολη και χωρίς ουσιαστικό λόγο απόρριψη  τους 

από τον φορολογικό έλεγχο που είχε ως συνέπεια τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των 

αποτελεσμάτων. Έτσι, ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων από εργαλείο που θα βοηθούσε τις 

επιχειρήσεις στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων μεταβλήθηκε σε ένα 

σύστημα καταπίεσης ακόμη και των φορολογουμένων που θα ήθελαν να είναι συνεπείς με τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

  Επομένως το πρόβλημα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν ήταν στην ουσία  οι 

ουσιαστικές του διατάξεις, αλλά οι διατάξεις που προβλέπουν τις διοικητικές κυρώσεις για τις 

παραβάσεις των διατάξεών του και καθόριζαν την επίδραση που είχαν οι παραβάσεις αυτές 

στο κύρος των βιβλίων. Από την άλλη όμως και οι ουσιαστικές διατάξεις χρειαζόταν 

εκσυγχρονισμό και βελτίωση ώστε να μη δημιουργούν στους φορολογουμένους περιττές 

υποχρεώσεις. Πέραν όμως από κάθε αμφισβήτηση, η ύπαρξη κανόνων ως προς τα τηρητέα 

βιβλία και τον τρόπο τήρησής τους ή ως προς τα στοιχεία που πρέπει να εκδίδονται κατά τις 

συναλλαγές και το περιεχόμενό τους, συντελούν στην ύπαρξη της έννομης τάξης, η οποία δεν 

μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ύπαρξη κανόνων. Άλλωστε αν δεν υπάρχουν οι κανόνες 

αυτοί, δεν είναι δυνατόν να αξιωθεί από τους ιδιώτες να ζητούν και να λαμβάνουν αποδείξεις 

κατά τις συναλλαγές τους, συμβάλλοντας έτσι με αυτό τον τρόπο στον περιορισμό της 

φοροδιαφυγής. (www.parliament.gr, Αιτιολογική Έκθεση Ν.4093/2012) 

 

1.4 Από τον Κ.Β.Σ στον Κ.Φ.Α.Σ 

Όπως ο Κ.Β.Σ έτσι και ο Κ.Φ.Α.Σ είναι δύο νομοθετήματα που καλύπτουν το ίδιο πεδίο, αυτό 

της λογιστικής οργάνωσης. Η ελληνική πολιτεία προχώρησε στην αλλαγή αυτή με βάση το 
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σκεπτικό ότι ο σκοπός του Κώδικα δεν θα έπρεπε να είναι ο εξαναγκασμός των 

φορολογούμενων στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, αλλά η διευκόλυνσή 

τους στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών με την καθιέρωση σαφών και 

λεπτομερειακών κανόνων σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων, 

ώστε όλες οι επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρομεσαίες να γνωρίζουν ακριβώς τις υποχρεώσεις 

τους έναντι των φορολογικών αρχών σχετικά με το θέμα αυτό. Άλλωστε σε όλες τις χώρες 

υπάρχουν διατάξεις για την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους 

φορολογουμένους, αποτελώντας δευτερεύον ζήτημα αν αυτές είναι εντεταγμένες σε ιδιαίτερο 

νομοθέτημα ή αποτελούν μέρος του γενικού φορολογικού κώδικα. 

 Οι διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών θεσπίστηκαν 

με στόχο την εξυπηρέτηση όλων των φορολογιών αλλά και της κατάργησης του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων. Έτσι με βάση την αιτιολογική έκθεση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.: 

- επιτυγχάνεται η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και ο περιορισμός των γραφειοκρατικών 

αγκυλώσεων, 

- ενισχύεται η διαφάνεια στις σχέσεις υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και 

επιχειρήσεων, 

- ενισχύεται το αίσθημα δικαίου των πολιτών και ενθαρρύνεται η  επιχειρηματικότητα με 

ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων και των εσόδων του Δημοσίου και χωρίς 

να  επηρεάζονται διατάξεις, που πηγάζουν από ενωσιακές υποχρεώσεις (Οδηγία για την 

τιμολόγηση). (www.parliament.gr, Αιτιολογική Έκθεση Ν.4093/2012) 

 

1.5 Ο ρόλος του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 

(Κ.Φ.Α.Σ.) στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής 

Οι διατάξεις του Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) αναφέρονται 

σε πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με σκοπό την απόκτηση 

εισοδήματος και θεσπίζουν κανόνες για την εμφάνιση των εισοδημάτων αυτών, ούτως ώστε 

να είναι δυνατός ο προσδιορισμός και ο έλεγχος των αποκτώμενου εισοδήματος κάθε 

επιτηδευματία. Η καθιέρωση της τήρησης των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων γενικά, 

δεν αφορά μόνο τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης των επιτηδευματιών – 

επιχειρήσεων και γενικότερα των υπόχρεων που τηρούν αυτά, αλλά έχει ευρύτερη σημασία, 

πολλές φορές αποφασιστική, αφού με τα συστήματα του Κ.Φ.Α.Σ. και του Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου, επιδιώκεται να γίνει δυνατή η παρακολούθηση της όλης οικονομικής 
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δραστηριότητας της επιχείρησης, δηλαδή του τρόπου παρακολούθησης της παραγωγής των 

αγαθών, της διακίνησης, τιμολόγησης, απογραφής, αποτίμησης αυτών, κατάρτισης των 

οικονομικών καταστάσεων, εμφάνισης των πράξεων στα βιβλία με καθορισμένο τρόπο και 

μέθοδο, με αντικειμενικό σκοπό την διαφάνεια, αλλά και την εμφάνιση του ορθού 

οικονομικού αποτελέσματος για την ίδια την επιχείρηση, για το Δημόσιο, για τους 

συναλλασσόμενους με αυτές, όπως πελάτες, προμηθευτές, χρεώστες, πιστωτές κλπ., καθώς 

και για τους μετόχους, μεριδιούχους ή ιδιοκτήτες της επιχείρησης. (Σταματόπουλος Δ., 2013, 

σελ.62) 

 Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), όπως παλαιότερα ο 

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), ρυθμίζει θέματα που σχετίζονται με τις κατηγορίες 

φορολογουμένων, στις οποίες όπως επισημάνθηκε και αναλύθηκε παραπάνω παρατηρείται 

εκτεταμένη φοροδιαφυγή, δηλαδή απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις εμπορικές επιχειρήσεις, 

στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες, καθορίζοντας το νομικό πλαίσιο για τη 

τήρηση των βιβλίων, την έκδοση των στοιχείων και την υποβολή των δεδομένων τους για 

διασταύρωση.  

 Ο Κ.Φ.Α.Σ., ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στις σύγχρονες μεθόδους τήρησης των 

λογιστικών βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων, εντάσσεται σε μια ευρύτερη και 

συνδυασμένη προσπάθεια που γίνεται στο υπουργείο Οικονομικών για τον εκσυγχρονισμό 

του θεσμικού πλαισίου και των μηχανογραφικών συστημάτων, αλλά και για την κατάλληλη 

στελέχωση του φοροελεγκτικού μηχανισμού, ώστε να καταστεί εφικτός ο έλεγχος των 

επιχειρήσεων και να περισταλεί σε μεγάλο βαθμό η φοροδιαφυγή. 

  Για το λόγο αυτό οι ρυθμίσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης, (όπως 

προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του νόμου) έχουν ως στόχο την άρση των 

δυσλειτουργιών που οφείλονταν στην αδυναμία του παλαιού θεσμικού πλαισίου να 

παρακολουθήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις νέες μορφές συναλλαγών και 

οικονομικών σχέσεων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Οι διατάξεις του 

νέου κώδικα λειτουργούν πλέον με σκοπό την φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών και 

τις διασταυρώσεις, με κύρια κατεύθυνση τον περιορισμό των υποχρεώσεων των 

επιχειρήσεων, τη μείωση του λειτουργικού κόστους εφαρμογής τους και τον εξορθολογισμό 

τους, χωρίς να αναιρείται η λειτουργία αυτών ως ρυθμιστικού πλαισίου καταγραφής των 

οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων και ως εργαλείου ελεγκτικών επαληθεύσεων. 

(www.parliament.gr, Αιτιολογική Έκθεση Ν.4093/2012). 
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 Έχει δηλαδή ως αποστολή να ρυθμίσει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την 

τήρηση των βιβλίων από τους υπόχρεους, δηλαδή πώς αυτά θα τηρούνται, πότε θα 

ενημερώνονται, πότε θα εκτυπώνονται και γενικά πως θα απεικονίζονται οι συναλλαγές σε 

αυτά. Επίσης ρυθμίζει και όλα τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοση των στοιχείων, 

δηλαδή ποιά στοιχεία θα εκδίδονται σε κάθε περίπτωση εμπορικών συναλλαγών, από ποιους 

θα εκδίδονται αυτά,  πότε αυτά θα εκδίδονται, αλλά  και πως. Τέλος ρυθμίζει θέματα σχετικά 

με τις διασταυρώσεις των δεδομένων που περιλαμβάνονται στα τηρούμενα βιβλία. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα γίνει πλήρη ανάλυση και ερμηνεία των 

διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. και συγκεκριμένα θα αναλυθούν όλες οι περιπτώσεις που 

σχετίζονται με την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων. 

 Βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής 

αποτελεί αρχικά η διασφάλιση από την πολιτεία της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων 

από τους υπόχρεους απεικόνισης των συναλλαγών σε κάθε περίπτωση πώλησης αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών. Η διασφάλιση αυτή επιτυγχάνεται μέσα από το θεσμικό πλαίσιο που 

εμπεριέχεται στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και που σχετίζεται κυρίως με την υποχρέωση για 

θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται για τις 

περιπτώσεις  διακίνησης  αγαθών ή τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών λιανικώς, καθώς 

επίσης και με τον τρόπο αλλά τον χρόνο έκδοσης αυτών, προκειμένου να παρέχουν στο 

φορολογικό έλεγχο την ελεγκτική μαρτυρία για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη έκδοσης τους 

ή ανακριβής έκδοσής τους και άρα της διάπραξης του αδικήματος της φοροδιαφυγής. 

  Εξίσου σημαντική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

φοροδιαφυγής αποτελεί η ακριβείς καταχώρηση των εκδοθέντων αλλά και ληφθέντων 

φορολογικών στοιχείων στα τηρούμενα βιβλία και κατ΄ επέκταση η ακριβείς υποβολή των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεων Φ.Π.Α με την απόδοση στο ελληνικό 

δημόσιο των αναλογούντων φόρων. Στις διατάξεις του νέου κώδικα ορίζονται ρητά οι 

προϋποθέσεις ένταξης των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών σε συγκεκριμένη κατηγορία 

τήρησης βιβλίων, τα είδη των βιβλίων ανά κατηγορία, ο τρόπος τήρησης αυτών, αλλά και ο 

χρόνος ενημέρωσης τους.  

 Ως προς την διευκόλυνση των φορολογουμένων σχετικά με την τήρηση των βιβλίων, 

οι νέες διατάξεις παρέχουν μεγάλες διευκολύνσεις προς αυτούς, καταργώντας την υποχρέωση 

θεώρησής τους, άλλα και επιμηκύνοντας σημαντικά το χρόνο ενημέρωσής τους. Ο Κ.Β.Σ. 

πρόβλεπε την ενημέρωση των βιβλίων μέχρι την δέκατη πέμπτη μέρα του επόμενου μήνα από 

την ημερομηνία έκδοσης ή λήψης του παραστατικού, ενώ με τις νέες διατάξεις ο χρόνος 
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αυτός συνδέθηκε με το χρόνο υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.. Έτσι στην 

περίπτωση των υπόχρεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, ο χρόνος ενημέρωσης τους 

επιμηκύνθηκε ακόμη και σε τρείς μήνες, καθώς για ένα παραστατικό που εκδόθηκε τον μήνα 

Ιανουάριο και θα έπρεπε με τις προϊσχύουσες διατάξεις να καταχωρηθεί στα βιβλία του 

υπόχρεου μέχρι την 15
η 

Φεβρουαρίου, τώρα με τις νέες διατάξεις ο χρόνος αυτός φτάνει 

μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. δηλαδή μέχρι την 26
η
 Απριλίου. Οι 

διατάξεις αυτές ναι μεν διευκολύνουν τους υπόχρεους καθώς παρέχουν από την μία 

μεγαλύτερη χρονική  άνεση ως προς την ενημέρωση των βιβλίων τους και από την άλλη δεν 

απαιτείται η θεώρηση των σελίδων στις οποίες θα γίνει η εκτύπωσή  τους, δυσχεραίνουν 

όμως σημαντικά τον φορολογικό έλεγχο ως προς τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών. 

 Ως προς την απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών στην οποία στοχεύει ο 

Κ.Φ.Α.Σ., κατά την πρώτη εφαρμογή του, προέκυψαν σοβαρές περιπτώσεις που απαιτούσαν 

νομοτεχνικές βελτιώσεις καθώς διαπιστώθηκαν ζήτημα και κενά που θα μπορούσαν να 

διευρύνουν την έκταση της φοροδιαφυγής στην χώρα μας. Χαρακτηριστική περίπτωση 

αποτέλεσε η διάταξη που προέβλεπε την απαλλαγή ορισμένων επιτηδευματιών από την 

υποχρέωση τήρησης βιβλίων και την έκδοση στοιχείων εφόσον κατά το προηγούμενο έτος τα 

ακαθάριστα έσοδά τους ήταν χαμηλότερα των 10.000 ευρώ. Έτσι σύμφωνα με την διάταξη 

αυτή δινόταν η δυνατότητα σε κατηγορίες επιτηδευματιών στις οποίες όπως αναλύθηκε 

παραπάνω, παρατηρούνται υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής, να μπορούν πλέον να το πράττουν 

νόμιμα. Για το λόγο αυτό υπήρξε τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.4093/2012 με 

την ψήφιση του Ν.4110/2013 όπου το ποσό των 10.000€ μειώθηκε σε 5.000€ και ταυτόχρονα 

από την διάταξη αυτή εξαιρέθηκαν οι επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο των κατασκευών όπως είναι οι ελαιοχρωματιστές, 

ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κ.ά., οι οποίοι πλέον θα υποχρεούνται στην έκδοση αποδείξεων 

ανεξάρτητα των ακαθαρίστων εσόδων τους. 

 Η περίπτωση αυτή καταδεικνύει την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων της πολιτείας σε 

διατάξεις που ναι μεν απλοποιούν τις φορολογικές διαδικασίες διευκολύνοντας σημαντικά 

τους φορολογούμενους, από την άλλη όμως δημιουργούν ευκαιρίες σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες επιτηδευματιών να φοροδιαφεύγουν. Μια τέτοια περίπτωση είναι η δυνατότητα 

έκδοσης αθεωρήτων αποδείξεων λιανικής πώλησης όταν παρουσιάζεται βλάβη στην 

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ή όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος.  Η έκδοση αυτών των 

αθεωρήτων αποδείξεων που δεν έχουν δηλωθεί σε κάποιο σύστημα ελέγχου, δεν 

διασφαλίζεται ότι θα διατηρηθούν από τον εκδότη μετά το πέρας της συναλλαγής και ότι 
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αυτές θα καταχωρηθούν στα βιβλία του, καθώς κανείς δεν θα γνωρίζει στο μέλλον την 

ύπαρξή τους. Η διασφάλιση αυτή υπήρχε από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., οι οποίες προέβλεπαν 

σε αυτήν την περίπτωση την έκδοση θεωρημένων αποδείξεων, οι οποίες ήταν 

καταγεγραμμένες στην μερίδα του φορολογούμενου στο μηχανογραφικό σύστημα TAXIS και 

τις οποίες μπορούσε να ζητήσει ο φορολογικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

αυτές εκδόθηκαν και καταχωρήθηκαν στα τηρούμενα βιβλία. Την ίδια διασφάλιση θα πρέπει 

να προβλέψει και ο Κ.Φ.Α.Σ. προκειμένου να μειώσει τα περιθώρια φοροδιαφυγής από 

συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. 

 Η οποιαδήποτε όμως προσπάθεια της πολιτείας για την αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής δεν μπορεί να αποφέρει να αναμενόμενα αποτελέσματα μόνο με τη 

συγκεκριμένη απλοποίηση των διατάξεων που σχετίζονται με τον Κ.Φ.Α.Σ, αλλά θα πρέπει 

να συνδυαστεί και με την απλοποίηση ολόκληρης της φορολογικής νομοθεσίας. Παράλληλα, 

όπως προέκυψε από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2011 από το 

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της 

Αθήνας και η οποία αναλύεται στο 6
ο
 κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, για την 

αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, πέραν του απαραίτητου φορολογικού θεσμικού πλαισίου, 

απαιτείται από την ελληνική πολιτεία η θέσπιση αλλά πρωτίστως η εφαρμογή κανόνων 

διαφάνειας και ορθολογικής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, οι οποίοι θα δημιουργούν 

την αίσθηση στους πολίτες ότι οι φόροι που καταβάλουν επιστρέφουν στους ίδιους με την 

μορφή των παροχών υγείας, παιδείας, ασφάλειας κ.λπ. Τέλος η  αποτελεσματικότητα των 

φορολογικών διατάξεων θα πρέπει να συνδυάζεται με ένα σύστημα ποινών, το οποίο θα έχει 

ως βασική του επιδίωξη να αυξάνει το βαθμό συμμόρφωσης των πολιτών. 

 

1.6 Η επίδραση των ποινών στην φοροδιαφυγή 

Οι ποινές αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο κάθε φορολογικού συστήματος και εισάγονται 

σε αυτό για να αυξήσουν το βαθμό συμμόρφωσης των φορολογουμένων με τις διατάξεις που 

περιλαμβάνονται σε αυτό. Το ερώτημα που τίθεται είναι σε ποιο βαθμό το ισχύον σύστημα 

ποινών σε μια χώρα αποθαρρύνει στην πράξη την εμφάνιση φαινομένων ανυπακοής και ποια 

είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει αυτό για να θεωρηθεί ότι συμβάλλει με επιτυχία 

στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Η βάση στην οποία στηρίχθηκαν όλες σχεδόν οι 

προσπάθειες διερεύνησης της επίδρασης που ασκούν οι ποινές στην φοροδιαφυγή είναι η 

μελέτη των Allingham και Sandmo (1972).  
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 Σύμφωνα με το υπόδειγμα των Allingham και Sandmo τα άτομα που θα εντοπισθούν 

να φοροδιαφεύγουν πρέπει να πληρώσουν ως πρόστιμο ποσό Π, το οποίο είναι ανάλογο του 

αδήλωτου εισοδήματος (W-X). Το ποσό αυτό της επιβληθείσας ποινής πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από το διαφυγόντα φόρο, δηλαδή θα πρέπει να ισχύει Π>Θ*(W-X), ενώ το άτομο 

θα έχει αύξηση της αναμενόμενης χρησιμότητάς του μειώνοντας το ποσό που δηλώνει, όταν 

η αναμενόμενη ποινή ΡΠ είναι μικρότερη από τον κανονικά επιβαλλόμενο συντελεστή φόρου 

εισοδήματος. Δηλαδή, η σχέση  ΡΠ <θ αποτελεί την συνθήκη εισόδου στην φοροδιαφυγή. 

 Η παραγώγιση της συνθήκης κάτω από την οποία το άτομο μεγιστοποιεί τη 

χρησιμότητά του στο υπόδειγμα των Allingham και Sandmo MaxEu=(1-P)u[W-Θχ]+Pu[W-

θΧ-Π(W-X)], δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης της επίδρασης που ασκεί μια μεταβολή στο 

ύψος της ποινής στη φοροδιαφυγή. Η επίδραση αυτή φαίνεται στην εξίσωση dΧ/dΠ=-1/D(W-

X)(θ-Π)PU΄΄(Ζ)-1/DPU΄(Ζ) από την οποία συνάγεται ότι dΧ/dΠ>0, που σημαίνει ότι η 

αύξηση της ποινής προκαλεί αύξηση του δηλωθέντος εισοδήματος. Το αποτέλεσμα αυτό 

επιβεβαιώθηκε από μια νεώτερη μελέτη του Sandmo (1981), η οποία έδειξε ότι μια αύξηση 

του επιπέδου της ποινής προκαλεί μείωση των ωρών εργασίας στην παραοικονομία και κατ΄ 

επέκταση αύξηση τους δηλωθέντος εισοδήματος. Επίσης ο Signh (1973), βασιζόμενος στην 

αρχική μελέτη των Allingham και Sandmo, χρησιμοποιώντας τη συνθήκη αριστοποίησης του 

αναμενόμενου εισοδήματος έδειξε ότι, όσο υψηλότερη είναι η ποινή, τόσο μικρότερο είναι το 

μέγεθος της φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα έδειξε ότι σε όλα τα επίπεδα του εισοδήματος η 

βέλτιστη τιμή της πιθανότητας εντοπισμού Ρ, μειώνεται όσο οι ποινές αυξάνονται, 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι όσο αυστηρότερη γίνεται η ποινή τόσο μειώνεται το 

κόστος εντοπισμού της φοροδιαφυγής. 

Μια σημαντική τροποποίηση στο υπόδειγμα των  Allingham και Sandmo με εξωγενές 

εισόδημα έκανε o Yitzaki (1974) μεταβάλλοντας τη συνάρτηση της ποινής. Συγκεκριμένα 

υπέθεσε ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται στο διαφυγόντα φόρο θ(W-X) και όχι στο αδήλωτο 

εισόδημα (W-X) όπως ισχύει στο υπόδειγμα των Allingham και Sandmo. Με την βάση την 

υπόθεση αυτή ο Yitzaki υποστήριξε ότι τα άτομα εμφανίζουν φθίνουσα αποστροφή για τον 

κίνδυνο, το οποίο οφείλεται στην ύπαρξη αναλογικής σχέσης μεταξύ της ποινής και του 

φόρου. Έτσι σε μια πιθανή αύξηση του φορολογικού συντελεστή μειώνεται το πραγματικό 

εισόδημα, γιατί ο φορολογούμενος «στρέφεται σε πιο ασφαλείς τοποθετήσεις» όπως για 

παράδειγμα η δήλωση μεγαλύτερου μέρους του εισοδήματός του. Επομένως δεν υπάρχει 

εισοδηματικό αποτέλεσμα. Επίσης το δεύτερο συμπέρασμα δείχνει ότι το δηλωθέν εισόδημα 

μεταβάλλεται πιο αργά σε σχέση με το πραγματικό εισόδημα. Ομοίως ο Christainsen (1980), 
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τροποποιώντας το υπόδειγμα των Allingham και Sandmo, έδειξε ότι ανάλογα με τη φύση της 

σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην πιθανότητα εντοπισμού και στο ποσοστό της ποινής, μια 

αύξηση της ποινής ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να ενθαρρύνει αντί να αποθαρρύνει 

τη φοροδιαφυγή, το οποίο εξηγείται ως εξής: Εάν το ύψος των ήδη επιβαλλόμενων ποινών 

είναι πολύ μικρό, μια αύξησή τους και ιδίως αν αυτή είναι μικρή, θα επηρεάσει την 

φοροδιαφυγή θετικά, αφού οι φορολογούμενοι θα έχουν την αίσθηση ενός πρόσθετου 

οικονομικού βάρους και προκειμένου να το αποφύγουν αυξάνουν το ποσοστό του 

εισοδήματος που υποκρύπτουν. Σε αντίθετη περίπτωση που οι ποινές είναι πολύ υψηλές, μια 

περαιτέρω αύξησή τους θα επιφέρει μείωση της φοροδιαφυγής, αφού ο φορολογούμενος 

αισθάνεται ότι μια ακόμη μεγαλύτερη ποινή θα ήταν ίσως δυσβάστακτη για αυτόν. (Τάτσος, 

2001, σελ. 365-368). 

 Στην Ελλάδα το σύστημα ποινών που αντιμετωπίζει την φοροδιαφυγή 

ενσωματώνεται στον Νόμο 2523/1997. Η μη εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. επιφέρει 

τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 5 και τις ποινικές κυρώσεις που 

προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 19 και 21 του Ν.2523/1997, οι διατάξεις του 

οποίου θα αναλυθούν λεπτομερώς στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 

 

1.7 Οι διοικητικές κυρώσεις και η ποινική καταστολή της φοροδιαφυγής 

στην Ελλάδα 

Λόγω της σοβαρότητας του αδικήματος, όλα τα κράτη θεσπίζουν ειδικές και βαριές κυρώσεις 

για την αποτροπή του. Οι κυρώσεις αυτές συνήθως έχουν τριπλό χαρακτήρα δηλαδή 

πρόσθετη φορολογία υπό μορφή προστίμου, διοικητικές δεσμεύσεις π.χ. αποκλεισμό 

συμμετοχής σε εμπορικές πράξεις όπως δημοπρασίες δημοσίου, μη έκδοση διαβατηρίου κ.ά. 

καθώς και ποινικές όπως κράτηση, φυλάκιση με ότι επακόλουθα μπορεί να επιφέρουν, π.χ. σε 

πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.ο.κ.  

 Ο βαθμός ανοχής του κράτους στα φαινόμενα φοροδιαφυγής συγκαθορίζεται 

αποφασιστικά από τις εκάστοτε πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Το βαθμό 

αυτής της ανοχής αντανακλούν σε θεσμικό επίπεδο, τα συστήματα κυρώσεων που ισχύουν 

κατά εποχές. Με την έννοια αυτή είναι σαφές ότι μετά την πρωτοφανή  οικονομική κρίση που 

βιώνει η χώρας μας, η πολιτική ανοχή στο φαινόμενο της φοροδιαφυγής διακηρύσσεται ως 

μηδενική και αυτό σαφώς επηρεάζει το θεσμικό πλαίσιο των κυρώσεων. 
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 Έτσι με το φορολογικό νόμο 3943/2011 η φοροδιαφυγή θεσπίστηκε ως διαρκές 

έγκλημα και συνεπώς ως «συνεχές αυτόφωρο», που ανάλογα του ύψους του οφειλόμενου 

φόρου χαρακτηρίζεται ή ως πλημμέλημα ή ως κακούργημα επισύροντας ανάλογες ποινές 

φυλάκισης. Ο συγκεκριμένος νόμος προσδιορίζει το αδίκημα της φοροδιαφυγής στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) το αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, 

β) το αδίκημα της παράλειψης υποβολής, ή ανακριβούς υποβολής φορολογικής δήλωσης, 

γ) το αδίκημα της μη απόδοσης Φ.Π.Α. ή άλλων παρακρατούμενων φόρων και 

δ) το αδίκημα της έκδοσης ή λήψης πλαστών ή εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών 

στοιχείων. 

 Ακόμη όμως και κάτω από αυτό το πρίσμα, οι διοικητικές κυρώσεις στο βαθμό που 

σέβονται τις αρχές της αναγκαίας αναλογίας, της ισότητας και της απαγόρευσης του 

υπέρμετρου, αποτελούν το μοναδικό εργαλείο της κρατικής εξουσίας για τη διαχείριση του 

φαινομένου της φοροδιαφυγής. Από την άλλη πλευρά, η ποινική καταστολή ως έσχατο μέσο, 

μόνο συμπληρωματικά μπορεί να λειτουργήσει και αυτό μάλιστα στο βαθμό που εξαιτίας της 

συμπεριφοράς με την οποία εκδηλώνεται η φοροδιαφυγή, παρατηρείται προσβολή 

συγκεκριμένων έννομων αγαθών. Η εμπλοκή της ποινικής καταστολής με τους μηχανισμούς 

της εδώ και πολλά χρόνια προβληματικής και απορρυθμισμένης δημόσιας διοίκησης, συνιστά 

λανθασμένη στη βάση της επιλογή, ενώ η όξυνση της ποινικής καταστολής στις περιπτώσεις 

αυτές συνιστά επικίνδυνη εκτροπή. Και αυτό γιατί ο θεσμικός ρόλος του εισαγγελέα και των 

ποινικών δικαστηρίων δεν είναι η αναπλήρωση των αδυναμιών της δημόσιας διοίκησης στην 

είσπραξη των φόρων του κράτους, ενώ η ποινή δεν αποτελεί το πρόσφορο μέσο φορολογικής 

διαπαιδαγώγησης των πολιτών όπως αποτελούν οι διοικητικές κυρώσεις. 

  Ωστόσο η ποινική καταστολή εντάχθηκε από νωρίς στο σύστημα των 

προβλεπόμενων κυρώσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα 

τελευταία χρόνια ιδίως από τον Ν.1591/1986 μέχρι και τις μέρες μας, επικρατεί μια αντίληψη 

διαρκούς αύξησης των απειλούμενων ποινών. Η προβολή της αντίληψης αυτής στην 

σημερινή ελληνική πραγματικότητα της φορολογικής πολυνομίας, της νομοθετικής 

παλινωδίας, της αοριστίας και της ασάφειας στη διατύπωση των ουσιαστικών φορολογικών 

νόμων και, από κοντά, της αναποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης αναδεικνύει ένα 

σύστημα δυσανάλογα αυστηρών ποινικών κυρώσεων καταδικασμένο να αποτύχει στην 

υλοποίησή του. (Δημήτραινας, 2011, σελ. 2-4) 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%A0%CE%91
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ. 

 

2.1  Συνοπτική Παρουσίαση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης  

Συναλλαγών 

Με το νόμο 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» καταργήθηκε από την 1
η
 Ιανουαρίου του 

2013 το Π.Δ.186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων όπως ίσχυε και αντικαταστάθηκε από 

τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 

  Ο νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), ο οποίος 

αντικατέστησε από 1/1/2013 των Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εισήχθη για πρώτη φορά 

στη χώρα μας με την ονομασία Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων, με το διάταγμα της 7ης 

Ιουλίου 1952 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με τον Α.Ν. 4/1968, το Π.Δ. 99/1977 και το 

προϊσχύον Π.Δ. 186/1992. Σκοπός του Κώδικα αυτού σε συνδυασμό με την λογιστική 

επιστήμη είναι η θέσπιση ενιαίων και σαφών κανόνων σχετικά με την τήρηση των βιβλίων 

και την έκδοση των στοιχείων, ώστε να προκύπτουν οι συναλλαγές και τα αποτελέσματα και 

να γνωρίζουν επακριβώς οι επιχειρήσεις τις υποχρεώσεις τους έναντι των εταίρων, των 

προμηθευτών, των πελατών και των φορολογικών αρχών. Αποτελείται από δεκατέσσερα 

άρθρα τα οποία επί της ουσίας δημιουργούν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο καταγραφής των 

οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων, ως εργαλείο ελεγκτικών επαληθεύσεων, με κύριο 

σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο της ίδιας της επιχείρησης, όσο και των επιμέρους φορολογιών 

(Εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ.).  

 Θα μπορούσε όμως να ειπωθεί ότι ο νέος Κ.Φ.Α.Σ. περισσότερο τροποποιεί παρά 

καταργεί τον προϊσχύον Κ.Β.Σ. καθώς εμφανίζει πολλές ομοιότητες με τον προϋπάρχοντα 

νόμο, ενσωματώνοντας ωστόσο και σημαντικές αλλαγές και καταργώντας προϋπάρχουσες 

υποχρεώσεις που υπήρχαν στο Π.Δ. 186/92. Στις ενότητες που ακολουθούν θα επιχειρηθεί να 

γίνει μια συνοπτική ανάλυση κατ΄ άρθρο των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Α.Σ., επισημαίνοντας  

και ερμηνεύοντας λεπτομερώς τις σημαντικές διατάξεις του. 
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2.2  Άρθρο 1: «Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών» 

Με τη πρώτη διάταξη του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζονται τα πρόσωπα που έχουν τις υποχρεώσεις 

σχετικά με την τήρηση βιβλίων, την έκδοση των στοιχείων και την υποβολή των δεδομένων 

για διασταύρωση.  Έτσι ορίζεται ότι τις υποχρεώσεις αυτές έχει κάθε ημεδαπό πρόσωπο των 

παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα, οι 

ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν 

επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς 

εταιρείες, καθώς και κάθε ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του ν. 

2238/1994, δηλαδή οι ανώνυμες εταιρείες, οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις 

και εκμεταλλεύσεις, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους, οι εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης, οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυμάτων.  

 Επίσης τις ίδιες υποχρεώσεις έχει και κάθε αλλοδαπό πρόσωπο ή νομική οντότητα 

που αποκτά πραγματική-φυσική επαγγελματική εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια ή 

ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια αποβλέποντας στην απόκτηση εισοδήματος 

από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα 

ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. 

  

2.3   Άρθρο 2: «Τρόπος Απεικόνισης Συναλλαγών» 

Από την απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και από τα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν 

συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να είναι ευχερής η 

αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση τους από τον φορολογικό έλεγχο για τις 

ανάγκες όλων των φορολογικών υποχρεώσεων του υπόχρεου σε απεικόνιση συναλλαγών σε 

όλα τα φορολογικά αντικείμενα. Αυτός είναι και ο σκοπός που εξυπηρετεί η απεικόνιση των 

συναλλαγών στα βιβλία και η έκδοση των στοιχείων. Στην ουσία η παράγραφος 1 αποτελεί 

μεταφορά και διεύρυνση και στα βιβλία που τηρούνται με την απλογραφική μέθοδο της 

υποχρέωσης που προέκυπτε από τη παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. που αφορούσε 

τους επιτηδευματίες που τηρούσαν βιβλία τρίτης κατηγορίας, όπου προέβλεπε ότι από τους 

λογαριασμούς του γενικού και αναλυτικών καθολικών θα πρέπει να προκύπτουν 

συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων ώστε να είναι ευχερής η 

πληροφόρηση ή η επαλήθευση από τον φορολογικό έλεγχο. 
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 Τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και στο ευρώ, εκτός αν 

έχει νομίμως επιτραπεί η τήρηση αυτών κατά διάφορο τρόπο. Ειδικότερα, τα στοιχεία που 

εκδίδονται για τις συναλλαγές με το εξωτερικό δύναται να διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα 

και νόμισμα, ενώ για τις συναλλαγές εντός την ελληνικής επικράτειας επιτρέπεται η 

διατύπωσή τους σε ξένη γλώσσα και νόμισμα μόνο για τα τιμολόγια και τα στοιχεία που 

επέχουν θέση τιμολογίου, συνενωμένα ή μη με στοιχεία διακίνησης. Σε κάθε περίπτωση, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ποσό του οφειλόμενου φόρου να εκφράζεται στο εθνικό 

νόμισμα του κράτους-μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η 

παροχή των υπηρεσιών με τη χρήση του μηχανισμού μετατροπής που προβλέπεται στο άρθρο 

91 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Παρέχεται όμως η δυνατότητα στη φορολογική αρχή όταν 

αυτή κρίνει απαραίτητο για λόγους ελέγχου, να ζητά από τους υπόχρεους απεικόνισης 

συναλλαγών την μετάφραση στην ελληνική των στοιχείων που έχουν εκδοθεί σε ξένη 

γλώσσα και νόμισμα και να παραδοθούν σε αυτή εντός ευλόγου προθεσμίας που ορίζει η 

ίδια. 

  Στην περίπτωση πώλησης αγαθών στο εξωτερικό και έκδοσης του στοιχείου στο 

νόμισμα της χώρας προορισμού, η μετατροπή του συναλλάγματος σε ευρώ προκειμένου να 

γίνουν οι εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία γίνεται, όπως ορίζεται στο Ε.Γ.Λ.Σ. και 

συγκεκριμένα στην περίπτωση 2 της παραγράφου 2.3.1., με βάση την τιμή αγοράς της 

Τράπεζας της Ελλάδος του ξένου νομίσματος της ημερομηνίας έκδοσης του παραστατικού 

πωλήσεως.  

  Η παράγραφος 3 του συγκεκριμένου άρθρου αναφέρεται στην βασική αρχή ύπαρξης 

των δικαιολογητικών στοιχείων και στην οποία ορίζεται ότι κάθε εγγραφή πρέπει να 

στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ. ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα 

πρόσφορα αποδεικτικά μέσα. Η βασική αρχή ύπαρξης δικαιολογητικών στοιχείων 

συνδυάζεται με τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 14 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος Ν.2238/1994 όπου προβλέπεται ότι για να αναγνωρισθούν οι εκπτώσεις των 

δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα πρέπει να έχουν αναγραφεί στα βιβλία και η εγγραφή στα 

βιβλία απαιτεί την ύπαρξη δικαιολογητικού. Επίσης συναντάται τόσο από τις παραγράφους 

1.103 και 5.1.600 του Ε.Γ.Λ.Σ. όπου προβλέπεται ότι για την ενημέρωση των λογαριασμών 

ισχύει η βασική αρχή της υπάρξεων παραστατικού – δικαιολογητικού πραγματοποίησης του 

εσόδου, εξόδου κλπ., όσο και από τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. όπου στο άρθρο 32 

παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ν.2859/2000 προβλέπεται ότι το δικαίωμα έκπτωσης του 
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φόρου μπορεί να ασκηθεί εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει το νόμιμο τιμολόγιο ή 

άλλο αποδεικτικό στοιχείο.  

  Επίσης ορίζεται  ο τρόπος έκδοσης των τιμολογίων και των αποδείξεων λιανικών 

συναλλαγών που μπορεί να γίνεται είτε σε χαρτί είτε με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και οι 

προϋποθέσεις αποστολής των τιμολογίων και των αποδείξεων λιανικής με ηλεκτρονικά μέσα. 

Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών μέσων, η διαβίβαση αυτή είναι δυνατή υπό τον όρο της 

αποδοχής των τιμολογίων αυτών από τον παραλήπτη. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Α.Σ. ως 

ηλεκτρονικό τιμολόγιο νοείται το τιμολόγιο που εκδίδεται και λαμβάνεται σε οποιαδήποτε 

ηλεκτρονική μορφή και περιέχει τις απαιτούμενες σύμφωνα από τον Κώδικα πληροφορίες.  

Όσον αφορά τη μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου, αυτό πρέπει να εκδίδεται και να 

παραλαμβάνεται σε οποιονδήποτε ηλεκτρονικό μορφότυπο, η επιλογή του οποίου 

αποφασίζεται από τον εκάστοτε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών. Συνηθισμένοι 

μορφότυποι περιλαμβάνουν τιμολόγια ως δομημένα μηνύματα (όπως XML) ή άλλα είδη 

ηλεκτρονικών μορφότυπων (π.χ. ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένο 

αρχείο PDF ή μια τηλεομοιοτυπία που λαμβάνεται σε ηλεκτρονική και όχι σε έντυπη μορφή). 

  Οι υπόχρεοι οφείλουν να διασφαλίζουν την αυθεντικότητα της προέλευσης, την 

ακεραιότητα του περιεχομένου και την αναγνωσιμότητα των τιμολογίων που εκδίδουν ή 

λαμβάνουν ανεξάρτητα από την έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τους, για χρονικό διάστημα 

μεταξύ της έκδοσης και λήξης της περιόδου φύλαξής τους. Όσον αφορά τη διασφάλιση της 

αυθεντικότητας της προέλευσης, ο εκδότης πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι το 

τιμολόγιο εκδόθηκε πράγματι από τον ίδιο ή στο όνομά του και εκ μέρους του, ενώ ο λήπτης 

πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι το τιμολόγιο που ελήφθη προέρχεται από τον 

προμηθευτή ή τον εκδότη του τιμολογίου. Αναφορικά με την ακεραιότητα του περιεχομένου, 

οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών (εκδότης και λήπτης τιμολογίων), μπορούν και οι δύο, 

ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα εκπληρώσουν την 

εν λόγω υποχρέωση ή μπορούν να συμφωνήσουν από κοινού, για παράδειγμα, μέσω μιας 

συγκεκριμένης τεχνολογίας, όπως είναι η EDI ή οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο. Τέλος όσον αφορά την 

υποχρέωση αναγνωσιμότητας του τιμολογίου πρέπει να διασφαλίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο 

ότι για το χρονικό διάστημα από την έκδοση μέχρι τη λήξη της περιόδου φύλαξης, το 

περιεχόμενο του τιμολογίου είναι ευανάγνωστο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, χωρίς να 

χρειάζεται υπερβολική εξέταση ή ερμηνεία, π.χ. μηνύματα EDI, XML και άλλα δομημένα 



 
 

49 
 
 

 

μηνύματα στην αρχική τους μορφή δεν θεωρούνται αναγνώσιμα από τον ανθρώπινο 

παράγοντα, ενώ μετά από μια διαδικασία μετατροπής μπορεί να θεωρηθούν αναγνώσιμα. 

  Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο να συγχωνεύει ή συνενώνει 

οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία 

σε άλλο, με την προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή το στοιχείο που προκύπτει από τη 

συγχώνευση ή τη συνένωση παρέχονται τουλάχιστον τα δεδομένα των συγχωνευομένων ή 

συνενωμένων βιβλίων ή στοιχείων. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις τέτοιων συγχωνεύσεων ή 

συνενώσεων είναι το Δελτίο Αποστολής με όλα τα στοιχεία αξίας όπως είναι το Τιμολόγιο 

Πώλησης ή η Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών, το μητρώο εισερχομένων αυτοκινήτων με 

την Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών για τα παρκινγκ, καθώς και η τήρηση συνενωμένου του 

ημερολογίου και του καθολικού σε ένα βιβλίο. 

  Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος ή μη λειτουργίας του λογισμικού η προθεσμία 

ενημέρωσης των βιβλίων παρατείνεται μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος. Από τις διατάξεις της παραγράφου 7 δεν τίθενται οι προϋποθέσεις 

του τρόπου απόδειξης της βλάβης αυτής. Αυτονόητο όμως είναι ότι η επιχείρηση οφείλει να 

αποκαταστήσει την βλάβη που υπέστη το μηχάνημα ή το λογιστικό σε εύλογο χρονικό 

διάστημα προκειμένου να μη δημιουργούνται προβλήματα στην λειτουργία της. Εξαίρεση 

τίθεται για τους εκμεταλλευτές χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή 

θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, αλλά και για τους 

γιατρούς και οδοντιάτρους, καθώς σε περίπτωση βλάβης δεν παρέχεται το δικαίωμα 

παράτασης της προθεσμίας ενημέρωσης των πρόσθετων βιβλίων τους και οφείλουν να 

παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του στοιχείου, 

χειρόγραφα σε θεωρημένα έντυπα. 

  Τέλος ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό 

υπολογιστή για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται να θέτει 

στη διάθεση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. το κατάλληλο προσωπικό για τη χρήση του 

λογισμικού της επιχείρησης. Έτσι με την διάταξη αυτή καταργήθηκε η υποχρέωση που 

προβλεπόταν από τον Κ.Β.Σ. να υπάρχει αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και η οποία 

αντικαταστάθηκε από την υποχρέωση παροχής κάθε πληροφορίας σχετικά με την λειτουργία 

του λογισμικού στον φορολογικό έλεγχο. Με τον τρόπο αυτό οι νέες διατάξεις στοχεύουν 

στην ουσία της πληροφόρησης του ελέγχου και όχι στο τυπικό γεγονός της ύπαρξης 

αναλυτικού εγχειριδίου λογισμικού.   
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2.4   Άρθρο 3: «Εξαιρέσεις – Απαλλαγές» 

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού θεσπίζουν εξαιρέσεις από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και 

καθορίζουν τις απαλλαγές. Με βάση τις διατάξεις αυτές, το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και 

διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται από τον συγκεκριμένο νόμο. Επιπλέον τα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής 

υπηρεσιών που υπάγονται στο Φ.Π.Α. ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται υπόχρεοι 

απεικόνισης συναλλαγών μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν την υποχρέωση 

τήρησης απλογραφικών βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, δηλαδή έχουν όλες τις υποχρεώσεις 

που πηγάζουν από τον Κ.Φ.Α.Σ. για τις δραστηριότητες αυτές. Ακόμη τα φυσικά πρόσωπα, 

με εξαίρεση του ελεύθερους επαγγελματίες, στην περίπτωση που πωλούν προϊόντα ή 

παρέχουν υπηρεσίες ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση και για τις οποίες 

εκδίδονται στοιχεία από τους αντισυμβαλλόμενους, δεν καθίστανται υπόχρεοι απεικόνισης 

συναλλαγών.  

  Επίσης απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων 

λιανικής μόνο τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση 

αγαθών και την παροχή υπηρεσιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν 

υπερέβησαν τις πέντε χιλιάδες (5.000)
1
 ευρώ. Η απαλλαγή αυτή δεν εφαρμόζονται για τον 

ελεύθερο επαγγελματία, για αυτόν που πραγματοποιεί ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό άνω 

του 60% από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, για αυτόν που εξάγει τα αγαθά 

του ανεξαρτήτως ποσοστού, καθώς και για τον εκμεταλλευτή χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, 

εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής, γυμναστηρίου, χώρου 

στάθμευσης, γιατρό και οδοντίατρο όλων των ειδικοτήτων. Επίσης με την παράγραφο 2 του 

άρθρου 23 του Ν.4110/2013 εξαιρούνται της απαλλαγής  ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες 

από επαγγελματική εγκατάσταση και ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή 

συντήρησης τεχνικών έργων ή μη. Στους τελευταίους περιλαμβάνονται οι ηλεκτρολόγοι, οι 

υδραυλικοί και γενικά οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με την οικοδομή. 

  Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. εμπίπτουν πλέον 

στην απαλλαγή από την τήρηση των βιβλίων και οι υπόχρεοι φυσικά πρόσωπα που με τις 

προϊσχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. είχαν την υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων και οι 

                                                           
1
 Με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του Ν.4110/2013 οι λέξεις «δέκα χιλιάδες (10.000)» αντικαταστάθηκαν 

με τις λέξεις «πέντε χιλιάδες (5.000)». Η διάταξη αυτή όπως τροποποιήθηκε, εφαρμόζεται από 1
ης

 Ιανουαρίου 

2013, δηλαδή επί της ουσίας η προηγούμενη δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ. 
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οποίοι με τις ισχύουσες δεν έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις ασφαλείς πληροφορίες 

που προβλέπονται από την παράγραφο 23 του άρθρου 4 (πρώην πρόσθετα βιβλία). Τέτοια 

πρόσωπα είναι ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, ο επισκευαστής ηλεκτρικών ή 

ηλεκτρονικών συσκευών, ο εκμεταλλευτής αποθηκευτικού χώρου, ο ασκών παραϊατρικό 

επάγγελμα κ.λπ.  

 

2.5   Άρθρο 4: «Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών Βιβλίων» 

2.5.1 Κατηγορίες Βιβλίων – Κριτήρια Ένταξης 

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 ορίζεται από 1/1/2013 η ένταξη των υπόχρεων απεικόνισης 

συναλλαγών, σε τήρηση απλογραφικών (πρώην Β' κατηγορίας) ή διπλογραφικών βιβλίων 

(πρώην Γ' κατηγορίας), ο τρόπος τήρησης των βιβλίων αυτών, καθώς και ο χρόνος 

ενημέρωσής τους. Πιο συγκεκριμένα από τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5 και 6 οι υπόχρεοι 

απεικόνισης συναλλαγών εντάσσονται σε δύο κατηγορίες βιβλίων, απλογραφικά και 

διπλογραφικά. Κριτήρια για την ένταξη αποτελούν η μορφή της επιχείρησης, το αντικείμενο 

των εργασιών, το ύψος των ακαθάριστων εσόδων. 

 Με βάση την μορφή τους στα διπλογραφικά βιβλία εντάσσονται υποχρεωτικά από 

την έναρξη των εργασιών τους και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους 

οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες καθώς και οι 

ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες. 

 Με βάση το αντικείμενο εργασιών εντάσσονται στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων 

από την έναρξη των εργασιών τους και ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων 

εσόδων τους, με εξαίρεση τους υπόχρεους εκείνους που εντάσσονται στην τήρηση 

διπλογραφικών με βάση την μορφή τους οι πιο κάτω υπόχρεοι: 

α) ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης 

καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους διατηρεί και άλλο 

κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, δηλαδή ασκεί και άλλες δραστηριότητες, τότε 

εντάσσεται, για όλες του τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανόμενης και εκείνης για την 

οποία έχει ειδική ένταξη στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων, στην κατηγορία βιβλίων που 

αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων του από τις δραστηριότητες αυτές. 

β) ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975. 

γ) ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης, πετρελαίου, υγραερίου και ο 

πωλητής πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης. Όποιος υπόχρεος διατηρεί 
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και άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, για την ένταξη σε κατηγορία 

βιβλίων του κλάδου αυτού κρίνεται αυτοτελώς, με βάσει τα ακαθάριστα έσοδά του. 

δ) ο νέος υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά την έναρξη των εργασιών του. 

ε) Το Δημόσιο και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα σε περίπτωση υποχρέωσης 

τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. 

 Με βάση το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων, στα απλογραφικά βιβλία εντάσσεται ο 

υπόχρεος που τα ακαθάριστα έσοδα του κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν 

υπερέβησαν τα 1.500.000 ευρώ, ενώ στα διπλογραφικά βιβλία αυτός που υπερέβησαν τα 

1.500.000 ευρώ. Στην περίπτωση που η προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είναι μικρότερη 

ή μεγαλύτερη του 12μήνου τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την ένταξη σε κατηγορία 

βιβλίων γίνεται με αναγωγή. Αν υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση έκανε έναρξη εργασιών στις 

1/5/2012 και για το διάστημα έως 31/12/2012 πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα 

1.100.000€, τότε με βάση την αναγωγή των ακαθαρίστων εσόδων του 8μήνου σε 12μηνο ο 

υπόχρεος πραγματοποίησε για την προηγούμενη χρήση ακαθάριστα έσοδα  1.650.000 

(1.100.000 / 8 = 137.500 Χ 12 = 1.650.000) και άρα για την χρήση 2013 θα τηρήσει 

διπλογραφικά βιβλία. 

 Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο απεικόνισης των συναλλαγών να 

τηρήσει βιβλία ανώτερης κατηγορίας με την προϋπόθεση όμως να τηρεί όλα τα βιβλία που 

ορίζονται για την κατηγορία αυτή.  

 

2.5.2 Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων 

Με τις διατάξεις των παραγράφων 7,8,9,10,11,12 ορίζεται το είδος των βιβλίων που πρέπει 

να τηρεί ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση διπλογραφικών 

βιβλίων, ο τρόπος τήρησης αυτών καθώς και ο χρόνος ενημέρωσής τους. Ειδικότερα ορίζεται 

ότι ο υπόχρεος για την άσκηση του επαγγέλματός του, τηρεί λογιστικά βιβλία κατά τη 

διπλογραφική μέθοδο με οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις παραδεκτές αρχές 

της λογιστικής. Για την τήρηση των ημερολογίων και καθολικών της Γενικής Λογιστικής 

εφαρμόζονται ανάλογα οι αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το 

περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, των δευτεροβάθμιων λογαριασμών και των 

υπογραμμισμένων τριτοβάθμιων λογαριασμών, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση τήρησης 

ημερολόγιου αναλυτικής λογιστικής (9
η
 Ομάδα), με εξαίρεση τον λογαριασμό 94 στην 

περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών (Λογαριασμοί 70,71 του 
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Ε.Γ.Λ.Σ.) υπερβαίνουν τα 5 εκατομμύρια ανά λογαριασμό. Από τους λογαριασμούς του 

γενικού και των αναλυτικών καθολικών πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά 

στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να είναι ευχερής η πληροφόρηση ή η επαλήθευση από το 

φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων. 

 Η ενημέρωση του ή των ημερολογίων γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από 

την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από τη 

διενέργειά τους. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της 

δήλωσης Φ.Π.Α.. Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται το γενικό καθολικό και τα αναλυτικά 

καθολικά.  

 Ο υπόχρεος που τηρεί διπλογραφικά βιβλία τηρεί υποχρεωτικά και Μητρώο Παγίων. 

Στην  παράγραφο 2.2.103 του Ε.Γ.Λ.Σ., ορίζεται ο τρόπος τήρησής του και συγκεκριμένα 

ορίζεται ότι από το Μητρώο Παγίων πρέπει να προκύπτουν τουλάχιστον τα στοιχεία που 

εξατομικεύουν το είδος του παγίου (ονοματολογία και διακριτικά στοιχεία), τα στοιχεία της 

λογιστικής του ένταξης (τίτλοι και κωδικοί αριθμοί του πρωτοβάθμιου και του λογαριασμού 

της τελευταίας βαθμίδας), η αιτιολογία και τα σχετικά στοιχεία κτήσης, η αρχική αξία και οι 

μεταβολές της (προσθήκες, βελτιώσεις, μειώσεις), ο τόπος εγκατάστασης ή ο τρίτος στις 

εγκαταστάσεις του οποίου τυχόν βρίσκεται το πάγιο, η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η 

χρησιμοποίησή του, καθώς και η ημερομηνία που τυχόν τέθηκε σε αδράνεια, η τυχόν κτήση 

του με ευεργετική φορολογική διάταξη, η τυχόν ύπαρξη βαρών πάνω σε αυτό, ο κωδικός 

αριθμός της τελευταίας βαθμίδας του λογαριασμού αποσβέσεων, οι λογισμένες αποσβέσεις 

(συντελεστές και ποσά), τα στοιχεία της λογιστικής εγγραφής απόσβεσης καθώς και οι 

αντιλογισμένες αποσβέσεις σε περίπτωση πώλησης ή καταστροφής και τέλος τα στοιχεία και 

η αιτία του τερματισμού της παραγωγικής του ζωής. Ειδικά για τα έπιπλα και σκεύη μπορεί 

να  παρακολουθούνται στο μητρώο παγίων ανά συντελεστή απόσβεσης, όπως ρητά ορίζεται 

από στις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ.. 

 Η ενημέρωση του Μητρώου Πάγιων γίνεται μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του 

Ισολογισμού. 

 Επίσης ο υπόχρεος που τηρεί διπλογραφικά βιβλία τηρεί υποχρεωτικά και Βιβλίο 

Απογραφών, στο οποίο μετά από καταμέτρηση καταγράφονται και αποτιμώνται όλα τα 

στοιχεία της επαγγελματικής περιουσίας που κατέχει κατά τη λήξη της διαχειριστικής 

περιόδου. Για την αποτίμηση των στοιχείων της απογραφής εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι 

κανόνες αποτίμησης του Π.Δ.1123/1980. Στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 

ΠΟΛ. 1004/4-1-2013 αναφέρεται για το θέμα ότι «για την αποτίμηση των στοιχείων της 
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απογραφής εφαρμόζονται οι κανόνες αποτίμησης που ορίζονται από το Ε.Γ.Λ.Σ., 

επιφυλασσομένων άλλων ειδικότερων σχετικών διατάξεων όπως του ν. 2190/1920». 

 Στην παράγραφο 2.2.205 του Ε.Γ.Λ.Σ. αναφέρονται οι τιμές που πρέπει να 

εφαρμόζονται για την αποτίμηση των αποθεμάτων της απογραφής. Έτσι τα αποθέματα που 

προέρχονται από αγορές, αποτιμούνται στην κατ΄ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμή 

κτήσεως και τρέχουσας τιμής αγοράς, τα αποθέματα, εκτός από τα υπολείμματα και 

υποπροϊόντα, που προέρχονται από την παραγωγή της οικονομικής μονάδας και προορίζονται 

είτε για πώληση ως έτοιμα προϊόντα είτε για παραπέρα επεξεργασία προς παραγωγή ετοίμων 

προϊόντων αποτιμούνται στην  κατ΄ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμών ιστορικού κόστους 

παραγωγής και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, τα υπολείμματα αποτιμούνται στην πιθανή 

τιμή πωλήσεως τους μειωμένη με τα άμεσα έξοδα που υπολογίζεται ότι θα 

πραγματοποιηθούν για την πώληση τους και τέλος τα υποπροϊόντα εφόσον προορίζονται για 

πώληση αποτιμούνται στην πιθανή τιμή πωλήσεως τους, μειωμένη με τα άμεσα έξοδα 

πωλήσεως, όπως και στην περίπτωση υπολειμμάτων, ενώ όταν προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν από την ίδια την οικονομική μονάδα, αποτιμούνται στην τιμή 

χρησιμοποιήσεώς τους, δηλαδή στην τιμή που θα αγοραζόταν είτε τα συγκεκριμένα 

υποπροϊόντα είτε άλλα ισοδύναμης αξίας με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από αυτή. 

 Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να γίνει ένας εννοιολογικός προσδιορισμός 

των τιμών και των μεθόδων που εφαρμόζονται για την αποτίμηση των αποθεμάτων, έτσι: 

Τρέχουσα τιμή αγοράς, είναι η τιμή αντικατάστασης του συγκεκριμένου αποθέματος, δηλαδή 

η τιμή στην οποία η οικονομική μονάδα έχει την δυνατότητα να προμηθευτεί το αγαθό, κατά 

την ημέρα συντάξεως της απογραφής. Ιστορικό κόστος παραγωγής είναι το άμεσο κόστος 

αγοράς των πρώτων υλών και διαφόρων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή των 

αγαθών, προσαυξημένο με τα γενικά έξοδα αγορών, καθώς και με τα άμεσα και έμμεσα 

έξοδα παραγωγής που δαπανήθηκαν για να φτάσουν τα παραγμένα αγαθά στην θέση και την 

κατάσταση που βρίσκονται κατά την απογράφη. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, είναι η τιμή 

πωλήσεως του αποθέματος, στην οποία υπολογίζεται ότι αυτό θα πωληθεί κάτω από 

συνθήκες ομαλής πορείας των εργασιών της οικονομικής μονάδας, μειωμένη με το κόστος 

ολοκληρώσεως της επεξεργασίας και με τα έξοδα που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν 

για την επίτευξη της πωλήσεως. 

 Η τιμή κτήσεως υπολογίζεται σύμφωνα με τις παρακάτω μεθόδους: 

- Μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους: Κατά την μέθοδο αυτή η μέση σταθμική τιμή 

υπολογίζεται με βάση τον τύπο [(Αξία Αποθέματος έναρξης περιόδου + αξία αγορών της 
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περιόδου στην τιμή κτήσεως) / (Ποσότητα Αποθέματος έναρξης περιόδου + ποσότητα 

που αγοράζεται στην περίοδο)] 

- Μέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου ή των διαδοχικών υπολοίπων: Κατά την 

μέθοδο αυτή μετά από κάθε εισαγωγή καθορίζεται η μέση τιμή του υπολοίπου με τον 

εξής τύπο: [(Αξία προηγούμενου υπολοίπου + αξία νέας αγοράς στην τιμή κτήσεως) / 

(Ποσότητα προηγούμενου υπολοίπου + ποσότητα νέας αγοράς)] 

- Μέθοδος πρώτη εισαγωγή – πρώτη εξαγωγή (F.I.F.O.): Κατά τη μέθοδο αυτή θεωρείται 

ότι η πρώτη εισαγωγή (αγορά) εξάγεται πρώτη και άρα τα αποθέματα τέλους χρήσης 

προέρχονται από τις την τελευταία αγορά και τις προγενέστερες. 

-  Μέθοδος τελευταία εισαγωγή – πρώτη εξαγωγή (L.I.F.O.): Κατά τη μέθοδο αυτή 

θεωρείται ότι η πρώτη εξαγωγή προέρχεται από την τελευταία εισαγωγή και άρα τα 

αποθέματα τέλους χρήσης προέρχονται από  την πρώτη αγορά και τις μεταγενέστερες. 

- Μέθοδος του βασικού αποθέματος: Κατά την μέθοδο αυτή τα αποθέματα τέλους 

χρήσεως διακρίνονται σε δύο μέρη. Το ένα αντιστοιχεί στο βασικό απόθεμα που 

αντιπροσωπεύει την ελάχιστη ποσότητα η οποία κρίνεται αναγκαία για την ομαλή 

διεξαγωγή της συνήθους δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας. Το άλλο προορίζεται 

για εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών πωλήσεων, όταν πρόκειται για εμπορεύματα ή 

έτοιμα προϊόντα ή αναγκών βιομηχανοποιήσεων, όταν πρόκειται για υλικά που 

αναλώνονται στην παραγωγική διαδικασία. Το βασικό απόθεμα αποτιμάται στην αξία 

της αρχικής κτήσεώς του. Το υπόλοιπο μέρος (υπεραπόθεμα)  αποτιμάται σύμφωνα με 

τις προαναφερθείσες μεθόδους υπολογισμού της τιμής κτήσεως.  

- Μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους: Κατά τη μέθοδο αυτή τα αποθέματα 

παρακολουθούνται όχι μόνο κατ΄ είδος, αλλά και κατά συγκεκριμένες παρτίδες αγοράς ή 

παραγωγής, οι οποίες έτσι αποκτούν αυτοτέλεια κόστους. Κατά την αποτίμηση των 

αποθεμάτων της απογραφής, αυτά αναλύονται σε ποσότητες κατά παρτίδα από την οποία 

προέρχονται και αποτιμούνται στο κόστος της συγκεκριμένης παρτίδας, ανεξάρτητα από 

το χρόνο παραγωγής ή αγοράς τους. 

- Μέθοδος του προτύπου κόστους: Κατά τη μέθοδο αυτή τα αποθέματα αποτιμούνται στην 

τιμή του πρότυπου κόστους.  

 Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται τα αποθέματα, τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα αποθέματα κυριότητας 

άλλου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του κατά την 

λήξη της διαχειριστικής περιόδου εφόσον τα δεδομένα αυτά δεν προκύπτουν από άλλα 
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βιβλία, ο νόμιμα συνταχθείς ισολογισμός και λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας 

διάθεσης αποτελεσμάτων και η  κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης.  

 Η ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών, το οποίο τηρείται 

αθεώρητο, ή σε καταστάσεις απογραφής, οι οποίες επίσης είναι αθεώρητες, διενεργείται, 

μέχρι την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, ενώ η 

αξία των αποθεμάτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων καθώς και το κλείσιμο του 

ισολογισμού καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

 Συνεπώς με βάση τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, αλλά και από την 

λογιστική επιστήμη στην οποία ουσιαστικά παραπέμπει το άρθρο 4, προκύπτει ότι τα 

διπλογραφικά βιβλία είναι τα εξής: 

1. Συγκεντρωτικό ημερολόγιο – αναλυτικά ημερολόγια ή γενικό ημερολόγιο 

2. Γενικό Καθολικό 

3. Αναλυτικά Καθολικά 

4. Ισοζύγιο Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών 

5. Απογραφών – Ισολογισμών 

6. Μητρώο παγίων 

7. Αντί του βιβλίου αποθήκης τήρηση του λογαριασμού 94 του Ε.Γ.Λ.Σ. 

(Σταματόπουλος, 2013, σελ.214) 

 Πέραν των παραπάνω βιβλίων, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, υποχρεούται 

να τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο, ο οποίος ενημερώνεται 

μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορο-

λογίας εισοδήματος με τα αναλυτικά δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και του οριστικού 

ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των βαθμίδων, των ημερολογίων, του βιβλίου απογραφών 

και ισολογισμού, των πληροφοριών των πρόσθετων βιβλίων και του μητρώου παγίων, 

εφόσον αυτά τηρούνται μηχανογραφικά. Ο φάκελος αυτός δεν υποβάλλεται, αλλά τίθεται στη 

διάθεση του ελέγχου όταν ζητηθεί. 

 

2.5.3 Τήρηση Βιβλίων σύμφωνα με τους κανόνες των Δ.Λ.Π. 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards IAS) εφαρμόζονται στην 

χώρα μας κατά την κατάρτιση των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων οι οποίες 

περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση 
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Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Σημειώσεις επί 

των Οικονομικών Καταστάσεων, υποχρεωτικά από τις Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων οι 

μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξίων Αθηνών και προαιρετικά από τις λοιπές 

επιχειρήσεις που έχουν τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας και επιλέγουν τους τακτικούς κατά 

το νόμο ελεγκτές τους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (ΣΟΕΛ). Οι εταιρίες 

αυτές που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν 

τον τρόπο τήρησης των λογιστικών τους βιβλίων. Δηλαδή μπορούν να τηρήσουν τα βιβλία 

τους με βάση της αρχές και τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας ή με βάση τις αρχές 

και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. Σε κάθε περίπτωση όμως ως βάση της λογιστικής πρέπει να 

χρησιμοποιεί το ελληνικό λογιστικό σχέδιο. 

 Με την παράγραφο 14 ορίζεται ο τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων του 

υπόχρεου που προαιρετικά ή υποχρεωτικά συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και οι υποχρεώσεις του υπόχρεου εκείνου 

που επιλέγει να τηρεί τα βιβλία του σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. Οι 

υποχρεώσεις αυτές είναι:  

Α. Να συντάσσει εξωλογιστικά με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα 

βιβλία Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.). Ο πίνακας αυτός 

συντάσσεται προκειμένου να είναι εφικτός ο προσδιορισμός των φορολογικών μεγεθών για 

την εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων. Στον Πίνακα αυτόν καταχωρούνται σε 

χωριστές στήλες για κάθε πρωτοβάθμιο διαφοροποιημένο λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση: 

α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Λογιστική βάση). 

β) Η αξία όπως προσδιορίζεται με βάση τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας 

(Φορολογική βάση). 

γ) Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης. 

Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο 

μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο κύριο Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων της 

εταιρείας και χρησιμοποιείται ως βάση του ποσοτικού προσδιορισμού των αναγκαίων 

καταχωρήσεων στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. και στον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων, στο βαθμό 

που, κατά την εφαρμογή των Δ.Λ.Π., προκύπτουν διαφορές στην αποτίμηση πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων είτε λόγω της διαφοροποίησης της προ των αποσβέσεων αξίας τους 

είτε λόγω της διαφοροποίησης των συσσωρευμένων αποσβέσεων. Στο μητρώο αυτό που 

ενημερώνεται μέχρι το κλείσιμο του ισολογισμού, καταχωρείται η φορολογική αξία, οι 
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φορολογικές αποσβέσεις και η φορολογική αναπόσβεστη αξία των πάγιων που 

διαφοροποιούνται λόγω της εφαρμογής των Δ.Λ.Π..  

Γ. Να συντάσσει Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Σχηματισμού 

Φορολογικών Αποθεματικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών, 

των οποίων τα δεδομένα προκύπτουν από λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική 

μέθοδο. Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται και καταχωρούνται στο Βιβλίο Απογραφών και 

Ισολογισμού μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του Ισολογισμού. 

 Τέλος όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), η αξία των μενόντων αποθεμάτων των ιδιοπαραχθέντων έτοιμων 

προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τα Δ.Λ.Π. δεν 

αναπροσαρμόζεται με τις διαφοροποιήσεις στοιχείων κόστους μεταξύ λογιστικής και 

φορολογικής βάσης. Οι διαφορές αυτές, εφόσον υπάρχουν, ποσοτικοποιούνται σε ετήσια 

συνολική βάση, ανεξάρτητα αν αποτελούν στοιχεία κόστους των πωληθέντων ή των 

μενόντων προϊόντων και καταχωρούνται στον Πίνακα των Φορολογικών Αποτελεσμάτων 

Χρήσης και στον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.). 

 

2.5.4 Τήρηση απλογραφικών βιβλίων 

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων 

τηρεί  Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, στο οποίο τηρείται διακεκριμένα: 

α) το είδος του δικαιολογητικού αγορών και εξόδων, τον αύξοντα αριθμό και τη χρονολογία 

έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εκδότη. 

β) τα ακαθάριστα έσοδα ξεχωριστά, από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων και 

βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, από την παροχή υπηρεσίας και από λοιπές πράξεις. 

γ) τις αγορές αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό τους για μεταπώληση ή 

παραγωγή προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις. 

δ) την αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων,  

ε) το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις,  

στ) τις αυτοπαραδόσεις αγαθών ή την ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών,  

ζ) τα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τρίτου που αφορούν πράξεις για τις οποίες εκδίδονται 

εκκαθαρίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του παρόντος. 

η) τις επιστροφές και τις εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο πάνω 

πράξεων, οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες. 
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 Ο χρόνος ενημέρωσης  του βιβλίου εσόδων εξόδων, ο οποίος συνδέεται πλέον με τον 

χρόνο υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., πραγματοποιείτε μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα 

κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέρα του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης 

Φ.Π.Α., ήτοι την 26
η
 μέρα του μήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης (Απρίλιος – Ιούλιος – 

Οκτώβριος – Ιανουάριος) εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο ή την τελευταία μέρα των 

παραπάνω μηνών εφόσον προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο.  

 Επίσης ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση 

απλογραφικών βιβλίων τηρεί Βιβλίο απογραφών
2
 ή καταστάσεις απογραφής, εφόσον τα 

ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από τη πώληση αγαθών ξεπέρασαν το όριο του ποσού 150.000 

ευρώ. Για την υποχρέωση ή μη σύνταξης απογραφής τα έσοδα της πρώτης διαχειριστικής 

περιόδου, δεν ανάγονται σε ετήσια βάση όπως στην περίπτωση της ένταξης στην κατηγορία 

τήρησης βιβλίων.  

 Στο βιβλίο απογραφών ή σε απλότυπες καταστάσεις απογραφής, ο υπόχρεος 

απεικόνισης συναλλαγών, που τηρεί απλογραφικά βιβλία, καταχωρεί, τα εμπορεύματα, τα 

προϊόντα, τα ημιέτοιμα προϊόντα, τις Α' και Β' ύλες και τα υλικά συσκευασίας, που ανήκουν 

στην κυριότητά του και βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του, ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, κατά 

την 31/12 κάθε έτους. Ο υπόχρεος των απλογραφικών βιβλίων δεν απογράφει τα λοιπά 

αποθέματα της 2 ομάδας του Ε.Γ.Λ.Σ., δηλαδή τα αναλώσιμα υλικά, τα ανταλλακτικά 

παγίων, τα είδη συσκευασίας, τα υπολείμματα καθώς επίσης τα πάγια, τις απαιτήσεις και τις 

υποχρεώσεις, αλλά περιορίζεται μόνο στην απογραφή των  εμπορεύσιμων. 

 Στο βιβλίο απογραφών το οποίο ενημερώνεται, με την ποσοτική καταχώρηση των 

αποθεμάτων, μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, η δε αξία τίθεται μέχρι τον 

χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αναγράφονται το 

είδος, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα, η κατά μονάδα αξία στην οποία αποτιμήθηκε κάθε 

είδος και η συνολική του αξία. Η καταχώρηση γίνεται με μια εγγραφή για ολόκληρη την 

ποσότητα κάθε είδους αγαθού, για κάθε αποθηκευτικό χώρο και η αποτίμηση γίνεται στη 

χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής αγοράς.  

 Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή σε καταστάσεις καταχωρείται, 

μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για κάθε 

πάγιο περιουσιακό στοιχείο, η ημερομηνία και η αξία κτήσης του, το οικείο δικαιολογητικό, 

ο συντελεστής απόσβεσής του, οι αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία. Η μη αναγραφή των 

                                                           
2
 Εκτός των απαλλασσόμενων κλάδων που ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού οικονομικών 
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αποσβέσεων αυτών στο βιβλίο εσόδων – εξόδων πέραν της παράβασης στερεί από τις 

επιχειρήσεις αυτές το δικαίωμα να τις εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους. 

 

2.5.5 Υπόχρεοι παροχής ασφαλών πληροφοριών 

Ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, 

κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οι 

οδοντίατροι, υποχρεούνται μέχρι τις 31/12/2013 να παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις 

συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, όπου και 

αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 

διασφαλίζουν τις συναλλαγές των εν λόγω προσώπων, προκειμένου να είναι εφικτή η 

επαλήθευση αυτών από το φορολογικό έλεγχο, είναι απαραίτητο να καταγράφονται 

πληροφορίες όπως τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου, το συμφωνούμενο ποσό, η αμοιβή, ο 

χρόνος έναρξης και λήξης της παροχής και η περιγραφή της παροχής.  

 Η καταχώρηση των πληροφοριών αυτών γίνεται σε χειρόγραφα θεωρημένα έντυπα ή 

σε περίπτωση μηχανογραφικής τήρησης με τη χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών 

διατάξεων σήμανσης από φορολογικό μηχανισμό, με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας, με 

εξαίρεση το χρόνο λήξης της παροχής, ο οποίος μπορεί να καταχωρείται με την ολοκλήρωση 

αυτής. Στην περίπτωση που το στοιχείο (Τιμολόγιο – Απόδειξη) εκδίδεται αμέσως με την 

έναρξη της παροχής, τότε δεν απαιτείται η καταχώρηση των πληροφοριών αυτών, δηλαδή δεν 

τηρείται στην περίπτωση αυτή το πρόσθετο βιβλίο. Πρακτικά αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

καθώς εκ προτέρων δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστό, βέβαιο και εκκαθαρισμένο το ύψος 

της αμοιβής αμέσως με την έναρξη, καθώς τις περισσότερες φορές η αμοιβή συνδυάζεται με 

την διάρκεια και το χρόνο της παροχής. 

 

2.6   Άρθρο 5: « Δελτίο Αποστολής » 

Το πρωτότυπο Δελτίο Αποστολής αποτελεί το μοναδικό συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, 

είτε εκδίδεται ως απλό, είτε ως συγκεντρωτικό, είτε συνενωμένο
3
 με οποιοδήποτε στοιχείο 

αξίας. Τα αγαθά που αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται, συνοδεύονται κατά τη διακίνησή 

τους με το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής, που παραδίδεται στον παραλήπτη τους. 

Το δελτίο αποστολής, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής από τον τόπο έναρξης της 

                                                           
3
 Όταν για τη διακίνηση αγαθών, εκδίδεται δελτίο αποστολής δεν επιτρέπεται στη συνέχεια για την ίδια 

συναλλαγή η έκδοση συνενωμένου δελτίου αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας και αντίστροφα. 
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διακίνησης μέχρι τον τόπο παράδοσης ή προορισμού, συνοδεύει τα διακινούμενα αγαθά και 

επιδεικνύεται άμεσα στο φορολογικό έλεγχο. 

 Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει Δελτίο Αποστολής: 

 α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς 

οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο 

αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας. Δηλαδή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση χονδρικής 

πώλησης είτε τα αγαθά διακινηθούν είτε όχι, ενώ δεν  απαιτείται η έκδοση του για την 

λιανική πώληση αγαθών, εφόσον αυτά δεν διακινηθούν από τον πωλητή ή με δική του 

ευθύνη. Το δελτίο αποστολής εκδίδεται σε οποιαδήποτε διακίνηση αγαθών και για 

οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς να συνδέεται με αποστολή αγαθών σε οποιοδήποτε τρίτο, αλλά 

αρκεί και μόνο η διακίνηση αφού η έκδοσή του δεν προϋποθέτει τρίτο παραλήπτη, 

 β) σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από μη υπόχρεο 

σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του, 

 γ) επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του. 

 δ) επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση, χωρίς στοιχείο 

διακίνησης, εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, 

απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση καθώς και για επεξεργασία 

στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του 

ειδικού καθεστώτος. Ο αγρότης ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. εκδίδει Δελτίο Αποστολής μόνο 

όταν διακινεί οπωρολαχανικά, νωπά αλιεύματα, άνθη και φυτά λόγω πώλησης ή να 

πωληθούν για λογαριασμό του καθώς και προς επεξεργασία ή συσκευασία ή σε λαϊκές και 

λοιπές αγορές. Όταν κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς δεν 

απαιτείται να εκδίδεται δελτίο αποστολής. Η υποχρέωση έκδοσης του δελτίου αποστολής της 

περίπτωσης αυτής, αντικατέστησε ουσιαστικά, την υποχρέωση τήρησης βιβλίου ποσοτικής 

παραλαβής ή έκδοσης δελτίου ποσοτικής παραλαβής για κάθε παραλαβή που προβλεπόταν 

από τις διατάξεις του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992). 

 Στο δελτίο αποστολής αναγράφονται: 

 α) Τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη, δηλαδή το ονοματεπώνυμο ή η 

επωνυμία, η διεύθυνση και ο ΑΦΜ. 

 β) Η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής, που σημειώνεται 

τουλάχιστον στο πρώτο αντίτυπο, με τετραψήφιο αριθμό. Επί μηχανογραφικής έκδοσης του 

δελτίου αποστολής η ώρα έναρξης της αποστολής μπορεί να συμπληρωθεί και χειρόγραφα. 

Ως ώρα παράδοσης νοείται η ώρα που τα αγαθά παραδίδονται από το κατάστημα ή άλλη 
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επαγγελματική εγκατάσταση του πωλητή στον αντισυμβαλλόμενο ο οποίος με δική του 

φροντίδα πλέον τα μεταφέρει στον τόπο προορισμού, ενώ ως ώρα έναρξης της αποστολής 

νοείται η ώρα που τα αγαθά παραδίδονται στο μεταφορέα ή η ώρα που αυτά φορτώνονται σε 

μεταφορικά μέσα του πωλητή ή αγοραστή κατά περίπτωση. 

 γ) Ο αριθμός κυκλοφορίας του πρώτου χρησιμοποιούμενου, κατά τη μεταφορά των 

αγαθών, φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης ή το όνομα του πλωτού μέσου 

επί θαλάσσιων μεταφορών. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει τις διακινήσεις όλων των 

αγαθών, για οποιοδήποτε σκοπό και από οποιοδήποτε τόπο, που πραγματοποιείται με 

φορτηγά αυτοκίνητα, είτε ΔΧ, είτε ΙΧ, χωρίς να ενδιαφέρει εάν το φορτηγό είναι του πωλητή 

ή του αγοραστή ή του μεταφορέα και δεν καταλαμβάνει τις διακινήσεις αγαθών που 

πραγματοποιούνται με επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα και μηχανάκια. Η υποχρέωση αυτή 

αναφέρεται στην αναγραφή μόνο του πρώτου μέσου που χρησιμοποιείται κατά την έναρξη 

της διακίνησης (πρώτης φόρτωσης) και όχι των υπολοίπου (δευτέρου, τρίτου κλπ) στην 

περίπτωση που πραγματοποιείται μεταφόρτωση  των αγαθών 

 δ) Ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται, καθώς και ο τόπος προορισμού, 

όταν δε συμπίπτει με τη διεύθυνση του καταστήματος ή του υποκαταστήματος του 

αποστολέα και του καταστήματος του παραλήπτη, κατά περίπτωση. Παραδείγματα 

διαφορετικού τόπου αποστολής έχουμε όταν τα αγαθά αποστέλλονται απευθείας από το 

Τελωνείο στον πελάτη ή όταν τα αγαθά αποστέλλονται από τα χωράφια των παραγωγών στις 

εγκαταστάσεις του υπόχρεου που εκδίδει το  Δελτίο Αποστολής κλπ. Επίσης παραδείγματα 

διαφορετικού τόπου προορισμού έχουμε για αποστολή  αγαθών σε πελάτη του υπόχρεου, ο 

οποίος ζητάει να παραδοθούν στην αποθήκη τους ή στο εργοτάξιο του ή στο τελωνείο κλπ.  

 ε) Η ημερομηνία έκδοσης. Η ημερομηνία έκδοσής του Δελτίου Αποστολής είναι η 

ημερομηνία πραγματοποίησης της μεταφοράς. Είναι όμως δυνατή η συμπλήρωση του 

περιεχομένου όλων των φορολογικών στοιχείων και επομένως του δελτίου αποστολής, την 

προηγούμενη ημέρα, με ημερομηνία της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας, για τις 

προγραμματισμένες συναλλαγές της ημέρας αυτής, χωρίς να απαιτείται έγκριση του 

αρμόδιου προϊσταμένου ΔΟΥ. Σε περίπτωση που το δελτίο αποστολής εκδίδεται για τη 

διακίνηση αγαθών με ενδιάμεσο σταθμό, αναγράφεται σε αυτό εκτός από την ημερομηνία και 

ώρα διακίνησής τους μέχρι τον ενδιάμεσο αυτό σταθμό και η ημερομηνία και η ώρα της 

κυρίως διακίνησής τους από τον σταθμό αυτό μέχρι το τελικό σημείο προορισμού τους. 

 στ) Ο σκοπός της διακίνησης, ο οποίος αναγράφεται με συντομία για λόγους 

ελεγκτικών και διαχειριστικών επαληθεύσεων, δηλαδή για πώληση, για επεξεργασία, για 
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δειγματισμό, για φύλαξη κλπ. Στα συνενωμένα δελτία αποστολής δεν απαιτείται  η αναγραφή 

του σκοπού της διακίνησης, γιατί αυτός προκύπτει από τον τίτλο του στοιχείου. Επίσης δεν 

απαιτείται η αναγραφή του σκοπού της διακίνησης στα δελτία αποστολής, όταν 

αποστέλλονται αγαθά μεταξύ των εγκαταστάσεων της αυτής εταιρίας (από το κεντρικό προς 

υποκατάστημα κλπ.)  

 ζ) Το είδος, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα κάθε είδους, το άθροισμα των 

ποσοτήτων των ειδών, αριθμητικώς και ολογράφως, ανεξάρτητα αν για τον προσδιορισμό της 

ποσότητας κάθε είδους χρησιμοποιήθηκε η ίδια ή διαφορετική μονάδα μέτρησης. Δεν 

υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αθροίσματος των ποσοτήτων αριθμητικώς και 

ολογράφως όταν το δελτίο αποστολής εκδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 η) Επί αποστολής αγαθών εκτός της χώρας με σκοπό την αποθήκευση και εν 

συνεχεία την πώληση, αναγράφεται και η αξία των αγαθών που αποστέλλονται. Η αναγραφή 

της αξίας σε αυτή την περίπτωση αποτελεί μοναδική εξαίρεση καθώς σε όλες τις άλλες 

περιπτώσεις η αξία των αγαθών δεν αναγράφεται στο Δελτίο Αποστολής. Επιπλέον με τις 

διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. δεν απαιτείται η αναγραφή της μονάδας, στα Δελτία Αποστολής που 

εκδίδονται για την παράδοση ή αποστολή νωπών οπωρολαχανικών, απαίτηση που υπήρχε 

από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.. 

 θ) Ο αριθμός του τιμολογίου αγοράς ή πώλησης ηρτημένων καρπών. 

 Στην περίπτωση που μεταφέρονται αγαθά για διανομή σε άγνωστους παραλήπτες ή 

και γνωστούς, που καθορίζουν τις ποσότητες των αγαθών που θα αγοράσουν κατά την 

παραλαβή, εκδίδεται Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής. Επειδή δεν υπάρχει συγκεκριμένος 

παραλήπτης, στη θέση του παραλήπτη αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι». Κατά την παράδοση 

των αγαθών εκδίδεται, κατά παραλήπτη, δελτίο αποστολής ή συνενωμένο δελτίο αποστολής 

με φορολογικό στοιχείο αξίας ή απόδειξη λιανικής πώλησης, εφόσον στην τελευταία 

περίπτωση πρόκειται για υπόχρεο τήρησης βιβλίων. Με την επιστροφή στην επιχείρηση 

αναγράφεται στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής η ποσότητα των 

αγαθών που επιστρέφονται. Αντί της αναγραφής των επιστρεφόμενων αγαθών στο 

Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής επιτρέπεται να εκδίδεται δελτίο αποστολής, στο οποίο 

αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφόμενων αγαθών καθώς και ο αύξων 

αριθμός του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής. 
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2.7   Άρθρο 6: « Τιμολόγηση Συναλλαγών » 

Τιμολόγιο είναι το φορολογικό στοιχείο αξίας που εκδίδεται για την πώληση αγαθών ιδίων ή 

τρίτων (άμεση ή έμμεση πώληση), για την παροχή υπηρεσιών και για την πώληση αγαθών ή 

την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας, με την προϋπόθεση ότι τόσο ο εκδότης όσο και ο 

αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών και η συναλλαγή αφορά 

αποκλειστικά στην άσκηση του επαγγέλματος τους ή στην εκτέλεση του σκοπού τους κατά 

περίπτωση. Επίσης εκδίδεται στις περιπτώσεις είσπραξης επιδοτήσεων, οικονομικών 

ενισχύσεων, αποζημιώσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και άλλων ανόργανα έσοδα.  

 Στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσής του, τα πλήρη στοιχεία των 

συμβαλλομένων, η ημερομηνία της συναλλαγής εφόσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία 

έκδοσης του τιμολογίου και τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής. Ως πλήρη στοιχεία των 

συμβαλλομένων νοούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. ενώ 

ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των αγαθών, η ποσότητα, η μονάδα 

μέτρησης, η τιμή μονάδας και η αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή, η οποία, όπου 

συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α. Οι 

παρεχόμενες εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες διακρίσεις. Στο καθαρό ποσό 

περιλαμβάνονται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές 

επιβαρύνσεις και προστίθεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Ακόμη αναγράφεται το συνολικό ποσό 

της αξίας της συναλλαγής ή της αμοιβής. Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καταργείται η 

υποχρέωση αναγραφής του αύξοντος αριθμού ή των αριθμών των δελτίων αποστολής που 

εκδόθηκαν για την διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών, που αφορούν το σχετικό 

τιμολόγιο, πλην όμως απαιτείται η ημερομηνία της συναλλαγής εφόσον δεν συμπίπτει με την 

ημερομηνία έκδοσης του τιμολόγιου. Έτσι όταν η έκδοση του δελτίου αποστολής προηγείται 

της έκδοσης του τιμολογίου, στο εκδοθέν τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία 

συναλλαγής δηλαδή η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αποστολής. 

 Ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί ταυτίζεται με το 

χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στις επιμέρους φορολογίες. Ο γενικός κανόνας 

είναι ότι το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών 

στο παραλήπτη. Κατ΄ εξαίρεση όταν για την διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το 

τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών και 

πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Όταν το τιμολόγιο αφορά 

ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις αγαθών, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι 
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τη 15
η
 μέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής των αγαθών και πάντως μέσα 

στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών 

έργων ή εγκαταστάσεων, το τιμολόγιο εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την προσωρινή 

επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που πραγματοποιήθηκε η 

επιμέτρηση. Εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και γενικά 

νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το 

τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των 

αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση 

από τις αρμόδιες αρχές της πώλησης συγγραμμάτων. 

 Όλα τα τιμολόγια, τα οποία εκδίδονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, 

επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι την εικοστή ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία 

έκδοσης την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον παραδίδονται μέχρι την 

ημέρα αυτή, σε αυτόν που αφορούν. Επίσης  όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται στο τέλος κάθε 

μήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα με 

ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, π.χ. το τιμολόγιο που 

πρέπει να εκδοθεί με ημερομηνία 31/8 μπορεί να συμπληρωθεί μέχρι 15/9, άλλα με 

ημερομηνία έκδοσης 31/8. Ειδικά τα τιμολόγια που εκδίδονται εντός μηνός (30 ημερών), 

επιτρέπεται να εκδίδονται εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου από τον προβλεπόμενο αυτόν 

χρόνο και με ημερομηνία έκδοσης αυτή της συμπλήρωσης ενός μήνα από την παράδοση ή 

την αποστολή των αγαθών στον αγοραστή, π.χ. αν το Δελτίο Αποστολής εκδοθεί στις 10/5 το 

τιμολόγιο θα πρέπει να εκδοθεί μέχρι τις 10/6, η ημερομηνία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι 

και τις 25/6 με ημερομηνία όμως έκδοσης τις 10/6. 

 Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το 

χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που 

παρασχέθηκε. Όταν η παροχή συνεχίζεται και μετά την λήξη της διαχειριστικής περιόδου το 

τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί εντός της χρήσης για το τμήμα της υπηρεσίας που έχει 

παρασχεθεί εντός της χρήσης. Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων 

(κατασκευή χωρίς ίδια υλικά), το τιμολόγιο εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την 

προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο (Φ.Π.Α.) που 

πραγματοποιήθηκε η επιμέτρηση. Το προέχον στοιχείο για το χρόνο έκδοσης του Τιμολογίου 

Παροχής Υπηρεσιών είναι ο χρόνος προσφοράς της υπηρεσίας, το δεδουλευμένο και 
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εκκαθαρισμένο της απαίτησης, και δεν σχετίζεται από το χρόνο και τον τρόπο της 

εξόφλησης.  

 Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου εκχωρείται ένα δικαίωμα λήψης υπηρεσιών 

για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν 

αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή το τιμολόγιο 

εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή (εισπράττεται) και ο πελάτης αποκτά το 

σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής 

περιόδου των συμβαλλομένων.  

Παράδειγμα: 

  Μεταβιβάζεται δικαίωμα χρήσης επωνυμίας σε συγκεκριμένη περιοχή στις 20/1 

έναντι του ποσού των 30.000€ πλέον Φ.Π.Α. 23%, το οποίο καταβάλλεται την ίδια ημέρα και 

επιπλέον συμφωνείται δικαίωμα αμοιβής ίσο με 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων. 

      Στην περίπτωση αυτή θα εκδοθεί τιμολόγιο στις 20/1 για το ποσό των 30.000€ 

πλέον Φ.Π.Α. 23%, ενώ για λοιπά έσοδα το τιμολόγιο θα εκδίδεται στο χρόνο που τα έσοδα 

αυτά θα καθίστανται δεδουλευμένα και εκκαθαρισμένα. 

 Επίσης από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. 

προβλέπεται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου από τον εκδότη του τιμολογίου για τις 

επιστροφές πωληθέντων αγαθών, για την παροχή εκπτώσεων που δεν αναγράφεται στο 

αρχικό τιμολόγιο ή άλλες διαφορές εκτός του Φ.Π.Α που επηρεάζουν την αξία ή το 

περιεχόμενο του αρχικού τιμολογίου. Το πιστωτικό τιμολόγιο στην περίπτωση επιστροφής 

αγαθών εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και 

πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά και στο οποίο 

εκτός των στοιχείων των συμβαλλομένων, αναγράφονται επίσης το είδος, η ποσότητα, η 

μονάδα μέτρησης, η τιμή και η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφομένων αγαθών,  

ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των στοιχείων της συναλλαγής που αφορά η επιστροφή καθώς 

και ο Φ.Π.Α. Στην περίπτωση έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων για εκπτώσεις στο τέλος του 

έτους λόγω τζίρου, ο χρόνος έκδοσης τους ορίζεται εντός του πρώτου εικοσαήμερου του νέου 

έτους προκειμένου να δοθεί εύλογος χρόνος στον υπόχρεο για την εκκαθάριση των 

λογαριασμών του κάθε πελάτη του. 

 Τέλος στην περίπτωση που ένας υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών προβεί σε 

αγορά αγαθών από έναν μη υπόχρεο σε έκδοση τιμολογίου (π.χ. ιδιώτη), τότε για την 

απόδειξη της συναλλαγής συντάσσεται τίτλος κτήσης, που περιλαμβάνει τα στοιχεία των 

συμβαλλομένων, καθώς και τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής. Ως «τίτλος κτήσης», μπορεί 
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να θεωρηθεί, ενδεικτικά, κάθε έγγραφη συμφωνία (συμφωνητικό), υπεύθυνη δήλωση, ακόμα 

και τιμολόγιο (αγοράς), αρκεί να περιλαμβάνουν όλα τα προαπαιτούμενα δεδομένα. Ο τίτλος 

κτήσης πρέπει να συντάσσεται, στους ίδιους χρόνους που αναφέρονται και στο χρόνο 

έκδοσης των τιμολογίων. 

 Ειδικά στην περίπτωση άρνησης έκδοσης τιμολογίου ή ανακριβούς έκδοσης, από 

υπόχρεο, το γεγονός γνωστοποιείται άμεσα, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου, 

σε Κεντρικές Υποδομές. Η γνωστοποίηση μπορεί να υποβάλλεται εγγράφως, εφόσον στο 

έγγραφο αυτό απεικονίζονται όλα τα αναγκαία στοιχεία και δεδομένα (συμβαλλόμενων και 

συναλλαγής). Επίσης η γνωστοποίηση μπορεί να υποβάλλεται από απόσταση (μέσω fax ή 

ηλεκτρονικά). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι από  τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. δεν 

προβλέπεται πλέον υποχρεωτικά η έκδοση τιμολογίου για αγορά αγαθών τόσο από ιδιώτες 

όσο και από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που αρνούνται την έκδοση του ή που 

εκδίδουν τιμολόγιο με ανακριβές περιεχόμενο. 

 

2.8   Άρθρο 7: « Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών » 

Η απόδειξη λιανικής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών για τις λιανικές 

συναλλαγές, δηλαδή για τις πωλήσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών σε ιδιώτες. Η έννοια 

της λιανικής συναλλαγής αναφέρεται στην πώληση αγαθών ή τη παροχή υπηρεσιών από τον 

υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, σε φυσικά πρόσωπα (κοινό) για την ικανοποίηση 

ατομικών ή οικογενειακών αναγκών, χωρίς να εξετάζεται η αξία και το πλήθος των 

πωλούμενων αγαθών ή το ύψος των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης ως λιανική 

συναλλαγή θεωρείται η αλλαγή λιανικώς πωληθέντων αγαθών, αλλά και η πώληση σε μέλη 

προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές που εκδίδει ο συνεταιρισμός και για το 

λόγο αυτό στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται απόδειξη λιανικής.  

 Στην περίπτωση  επιστροφής λιανικώς πωληθέντων αγαθών χωρίς όμως να γίνεται 

αλλαγή αγαθών, καθώς και στην περίπτωση χορήγησης έκπτωσης για αγαθά που εκ των 

υστέρων διαπιστώνεται ελάττωμα ή στην περίπτωση διαρκών καταναλωτικών αγαθών των 

οποίων η αρχική τιμή είχε επιβαρυνθεί λόγω διακανονισμού, εκδίδεται απόδειξη επιστροφής. 

 Σχετικά με τον τρόπο έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών πωλούν αγαθά λιανικώς ή 

κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά 

βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ., αυτές εκδίδονται υποχρεωτικά με την χρήση  φορολογικών ταμειακών 
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μηχανών (ΦΤΜ) ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ με την απαιτούμενη σήμανση από 

φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (άρθρο 1, Ν.1809/1988). Ο ίδιος τρόπος έκδοσης 

προβλέπεται  και για τους χονδρέμπορους, όταν διενεργούν  λιανικές  πωλήσεις αγαθών και 

υπηρεσιών κατά σύστημα και όχι περιστασιακά, ανεξάρτητα από το ποσοστό των πωλήσεων 

αυτών επί του συνόλου των ετήσιων πωλήσεών τους. Στις περιπτώσεις που προκύπτει 

εξαίρεση από την χρήση φορολογικής ταμειακής ή Η/Υ για την έκδοση αποδείξεων 

συναλλαγών
4
, τότε οι αποδείξεις εκδίδονται  χειρόγραφες και οι οποίες είναι αθεώρητες 

εφόσον αφορούν πώληση αγαθών και θεωρημένες εφόσον αφορούν παροχή υπηρεσιών. 

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα σε ορισμένους κλάδους υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών 

της μη χρησιμοποίησης ΦΤΜ για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και 

παροχής υπηρεσιών. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι υπόχρεοι που ασκούν ελευθέριο 

επάγγελμα, όπως αυτοί κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994 

και οι υπόχρεοι που έχουν την υποχρέωση να παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις 

συναλλαγές τους (πρόσθετα βιβλία ή καταστάσεις) σύμφωνα με την παράγραφο 23 του 

άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ..  

 Στην απόδειξη λιανικής ή επιστροφής αναγράφεται η αξία της πώλησης ή το ποσό 

της αμοιβής ή επιστροφής ή έκπτωσης, κατά συντελεστή Φ.Π.Α., καθώς και η ώρα έκδοσης 

όταν η απόδειξη εκδίδεται από Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (ΦΤΜ) ή Η/Υ αντί ΦΤΜ. 

Όταν η απόδειξη εκδίδεται χειρόγραφη  το ποσό της αμοιβής αναγράφεται και ολογράφως. 

Στις αποδείξεις λιανικής δεν απαιτείται κατά κανόνα η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και 

της διεύθυνσης του πελάτη. Κατ΄ εξαίρεση απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και 

της διεύθυνσης του πελάτη στις αποδείξεις που εκδίδονται κυρίως από ελεύθερους 

επαγγελματίες. Επίσης κατά κανόνα στις αποδείξεις λιανικής δεν αναγράφεται το είδος του 

πωλούμενου αγαθού, εκτός από τις περιπτώσεις κυρίως στις οποίες ο υπόχρεος τηρεί τον 

λογαριασμό 94 του Ε.Γ.Λ.Σ. ή εκδίδεται απόδειξη λιανικής μετά από συγκεντρωτικό δελτίο.   

 Όσον αφορά τον χρόνο έκδοσης, οι αποδείξεις λιανικής στην πώληση αγαθών 

εκδίδονται  κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής του αγαθού, ενώ στην 

περίπτωση που για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η απόδειξη μπορεί να 

εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα, με 

ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της 

                                                           
4
 Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από την Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές 

εγκυκλίους, προκύπτει εξαίρεση χρήσης ΦΤΜ σε περιπτώσεις βλάβης της ΦΤΜ ή διακοπής του ηλεκτρικού 

ρεύματος ή έκδοσης Απόδειξης σε ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, ή για πωλήσεις που 

πραγματοποιούνται εκτός των κυρίων επαγγελματικών εγκαταστάσεων. 
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διαχειριστικής περιόδου των αντισυμβαλλόμενων. Οι αποδείξεις λιανικής στην παροχή 

υπηρεσιών εκδίδονται με την ολοκλήρωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Όταν η παροχή 

υπηρεσιών διαρκεί εκδίδεται απόδειξη λιανικής, κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό 

μέρος της αμοιβής, για το μέρος της υπηρεσίας που παράχθηκε. Σε καμιά όμως περίπτωση η 

απόδειξη λιανικής για παροχή υπηρεσίας δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής 

περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία, στο σύνολό της ή μέρος αυτής. Εξαίρεση αποτελεί η  

περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο 

και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπου η απόδειξη εκδίδεται με κάθε 

επαγγελματική τους είσπραξη, καθώς και στη περίπτωση παροχής υπηρεσιών θεάματος ή 

μεταφοράς προσώπων, όπου η έκδοση πραγματοποιείται το αργότερο, κατά το χρόνο έναρξης 

του θεάματος ή της μεταφοράς. Στην περίπτωση εκτέλεσης οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή 

εγκατάστασης που ανήκει σε ιδιώτη, η απόδειξη λιανικής εκδίδεται κατά την παράδοση του 

έργου ή της εγκατάστασης και όχι πέραν του τέλος της διαχειριστικής περιόδου για το έργο 

που έχει εκτελεστεί. 

 Ειδικά όταν εκχωρείται ένα δικαίωμα λήψης υπηρεσιών, μια άδεια εισόδου, ένα 

δικαίωμα χρήσης με προκαθορισμένο τίμημα και γενικά μια συνδρομητική  υπηρεσία η 

απόδειξη λιανικών συναλλαγών εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή 

(εισπράττεται) και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και όχι 

αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου που αφορά.  

Παραδείγματα: 

1. Γυμναστήριο παραχωρεί σε ιδιώτη πελάτη του, ετήσιο δικαίωμα χρήσης χώρου του έναντι 

του ποσού των  300€ στις 1/9 και  τα οποία εισπράττει την ίδια μέρα.   

   Στην περίπτωση αυτή το γυμναστήριο θα εκδώσει την απόδειξη λιανικών συναλλαγών για 

όλο το ποσό που εισπράττεται. Τα έσοδα στα βιβλία θα πρέπει να κατανεμηθούν ή 

τουλάχιστον στις 31/12 να μεταφερθούν σε έσοδα παρούσης και επόμενης χρήσης. 

2. Γυμναστήριο συνάπτει συμφωνία με ιδιώτη πελάτη στις 25/1 και  παραχωρεί το δικαίωμα 

χρήσης χώρου για το διάστημα από 1/2 έως 31/3 έναντι του ποσού των 90€. Το ποσό 

καταβάλλεται 25/1 30€, 1/2 30€ και 1/3 30€  

   Στην περίπτωση αυτή το γυμναστήριο θα εκδώσει 3 αποδείξεις λιανικών συναλλαγών στις 

ίδιες ημερομηνίες.  
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2.9 Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων – Έκδοση Αποδείξεων ή    

Τιμολογίων σε προηγούμενη χρήση. 

Οι διατάξεις της φορολογίας Εισοδήματος καθιερώνουν την αρχή του ετήσιου της 

φορολογίας και την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Σύμφωνα με την δεύτερη αρχή, κάθε 

χρήση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο 

συμψηφισμός των αποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ή των 

επόμενων χρήσεων. Άρα τα μεν ακαθάριστα έσοδα και κέρδη κατατάσσονται και 

φορολογούνται στην χρήση κατά την οποία προέκυψαν και αποκτήθηκαν, ανεξάρτητα από 

τον χρόνο τον οποίον εισπράχθηκαν, οι δε δαπάνες κατατάσσονται στη χρήση την οποία 

βαρύνουν. Επίσης τα ακαθάριστα έσοδα που προεισπράττονται σε κάποια χρήση δεν 

φορολογούνται στην χρήση κατά την οποία εισπράττονται, αλλά στην επόμενη χρήση στην 

οποία πραγματικά ανήκουν. 

 Οι αποδείξεις λιανικής και τα τιμολόγια, για παροχή υπηρεσιών, όλων των υπόχρεων 

απεικόνισης συναλλαγών εκδίδονται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας με εξαίρεση τις 

πωλήσεις δικαιωμάτων λήψης υπηρεσιών. Όταν η παροχή υπηρεσιών διαρκεί, εκδίδεται 

απόδειξη ή τιμολόγιο κατά περίπτωση, κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της 

αμοιβής για το μέρος αυτό της υπηρεσίας που παρασχέθηκε. Σε καμιά περίπτωση η απόδειξη 

δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Η 

υποχρέωση έκδοσης του φορολογικού στοιχείου δεν συναρτάται κατά κανόνα με την 

είσπραξη ή μη της αμοιβής, αλλά αρκεί και μόνο το γεγονός ότι δημιουργήθηκε το δικαίωμα 

είσπραξης για παραχθείσες συγκεκριμένες υπηρεσίες. 

 Συνεπώς στην περίπτωση που προεισπράττονται έσοδα επόμενης χρήσης κατ΄  

εφαρμογή της αρχής της αυτοτέλειας της χρήσεων, πρέπει να ενημερώνεται ο λογαριασμός 

έσοδα επόμενων χρήσεων ή στο τέλος της χρήσης να μεταφέρονται από τον λογαριασμό 73 

στο λογαριασμό 56.00 τα ποσά των εσόδων που αφορούν την επόμενη διαχειριστική περίοδο. 

(Σταματόπουλος, 2013, σελ. 727-728) 

 

2.10 Άρθρο 8: «Έγγραφα Μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών» 

2.10.1  Έγγραφα Μεταφοράς 

Φορτωτική είναι το φορολογικό στοιχείο που εκδίδει ο μεταφορέας, δηλαδή αυτός που 

ενεργεί  τη μεταφορά αγαθών με κόμιστρο και με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε αυτόν ή 

τα εκμεταλλεύεται, με βάση το δελτίο αποστολής που συνοδεύει τα αγαθά μέχρι την 
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παράδοσή τους στον παραλήπτη ή την ενυπόγραφη δήλωση μεταφοράς
5
. Ο μεταφορέας 

εκδίδει την φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία 

το πρώτο συνοδεύει τα αγαθά, αποτελεί αποδεικτικό παράδοσης αυτών και παραμένει στο 

μεταφορέα, το δεύτερο παραδίδεται στο φορτωτή δηλαδή σε αυτόν που ανέθεσε στον 

μεταφορέα το έργο της μεταφοράς, το τρίτο έχει την ένδειξη «Αποδεικτικό Δαπάνης» και 

παραδίδεται σ’ αυτόν που καταβάλλει τα κόμιστρα και το τέταρτο παραμένει ως στέλεχος.  

 Εκτός από τον μεταφορέα, φορτωτική επίσης εκδίδουν για κάθε μεταφορά και τα 

μεταφορικά γραφεία που αναλαμβάνουν τη μεταφορά αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων
6
 

έναντι αμοιβής που συμφωνούν με τον αποστολέα φορτωτή των αγαθών αλλά και οι 

διαμεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες διαμεσολαβούν σε εθνικές ή διεθνής μεταφορές 

μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη, αναλαμβάνοντας την οργάνωση και την εκτέλεση 

της μεταφοράς με μεταφορικά μέσα τρίτων.  Το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέας 

εκδίδει την φορτωτική κατά αποστολέα και παραλήπτη,  σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα 

οποία το πρώτο προορίζεται για το μεταφορικό γραφείο ή τον διαμεταφορέα, το δεύτερο 

παραδίδεται στον αποστολέα, το τρίτο έχει την ένδειξη «Αποδεικτικό Δαπάνης» και 

παραδίδεται σε αυτόν που καταβάλλει τα κόμιστρα και το τέταρτο παραμένει ως στέλεχος. 

 Η έκδοση της φορτωτικής από τον μεταφορέα πραγματοποιείται κατά την παραλαβή 

των προς μεταφορά αγαθών και το αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου. 

Όταν η φόρτωση των αγαθών γίνεται από τις εγκαταστάσεις του μεταφορικού γραφείου ή του 

διαμεταφορέα, η φορτωτική εκδίδεται με την παραλαβή των προς μεταφορά αγαθών και το 

αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου. Όταν η μεταφορά ενεργείται κατ’ 

εντολή του μεταφορικού γραφείου ή του διαμεταφορέα απευθείας από τον αποστολέα στον 

παραλήπτη, η φορτωτική του μεταφορικού γραφείου ή του διαμεταφορέα εκδίδεται μέχρι το 

τέλος της επόμενης ημέρας από την ολοκλήρωση της μεταφοράς και με ημερομηνία έκδοσης 

αυτή της προηγούμενης ημέρας. 

 Η φορτωτική περιέχει: 

α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αποστολέα ή 

φορτωτή και του παραλήπτη των αγαθών, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του καταβάλλοντος τα 

κόμιστρα, 

                                                           
5
 Όταν η  αποστολή των αγαθών πραγματοποιείται από πρόσωπο μη υπόχρεο στην έκδοση δελτίου αποστολής, 

το πρόσωπο αυτό παραδίδει στο μεταφορέα ή το μεταφορικό γραφείο ενυπόγραφη δήλωση μεταφοράς, στην 

οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και η διεύθυνσή του, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία 

του παραλήπτη, ο τόπος προορισμού και συνοπτική περιγραφή των ειδών. 
6
 Τα μεταφορικά γραφεία, αφού συμφωνήσουν με τον αποστολέα – φορτωτή των αγαθών, ακολούθως βρίσκουν 

το μεταφορέα, στον οποίο αναθέτουν την εκτέλεση της μεταφοράς. 
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β) όταν η μεταφορά ενεργείται απευθείας από τον αποστολέα στον παραλήπτη, κατ’ 

εντολή μεταφορικού γραφείου, διαμεταφορέα ή άλλου τρίτου, στη φορτωτική αναγράφονται 

και τα πλήρη στοιχεία του εντολέα, 

γ) την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης της φορτωτικής, καθώς και την ημερομηνία 

έναρξης της μεταφοράς από το μεταφορέα, 

δ) τον τόπο προορισμού των προς μεταφορά αγαθών, 

ε) το είδος και τον αριθμό του συνοδευτικού στοιχείου του αποστολέα, 

στ) τους αριθμούς των δεμάτων, το είδος κατά γενική κατηγορία και την ποσότητα των 

μεταφερόμενων αγαθών, 

ζ) το κόμιστρο και τις λοιπές επιβαρύνσεις της μεταφοράς, 

η) τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή το όνομα του πλωτού μέσου, προκειμένου 

περί θαλασσίων μεταφορών. 

 Εκτός από την φορτωτική παρέχεται στον μεταφορέα η δυνατότητα έκδοσης 

διπλότυπης απόδειξης κομίστρου στην περίπτωση που μεταφέρει αποσκευές που 

συνοδεύονται από τον ταξιδιώτη ή μικροδέματα ή για μεταφορές εντός της αστικής περιοχής 

των πόλεων ή για μεταφορές εμφόρτων ή κενών οχημάτων με πλωτά μέσα. Επίσης αντί 

φορτωτικής ο μεταφορέας μπορεί να εκδίδει τιμολόγιο ή απόδειξη μεταφοράς εφόσον όμως 

τηρεί το ημερολόγιο μεταφοράς. Η προϋπόθεση αυτής της τήρησης του ημερολογίου 

μεταφοράς ισχύει μόνο για τον μεταφορέα και όχι για τα μεταφορικά γραφεία ή τους 

διαμεταφορείς. Εκτός των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης συγκεντρωτικής 

φορτωτικής, όταν μεταφέρονται αγαθά ενός φορτωτή με πολλούς παραλήπτες, εφόσον όμως 

καταβάλλει το κόμιστρο ο φορτωτής. 

 Στην περίπτωση επιστροφής κομίστρων λόγω έκπτωσης ή λόγω βλάβης αυτοκινήτου 

που έχουν ως αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση της μεταφοράς ή κατά την παράδοση των 

αγαθών στον παραλήπτη διαπιστωθούν ποσοτικές διαφορές, εκδίδεται Διορθωτικό Σημείωμα. 

Επίσης Διορθωτικό Σημείωμα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση πραγματοποίησης της μεταφοράς 

κατά τρόπο, τόπο και χρόνο διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται στην φορτωτική και για 

κάθε άλλη διαφορά. 

 Τέλος οι διεθνείς φορτωτικές υποκαθιστούν τις φορτωτικές του άρθρου 8 του 

Κ.Φ.Α.Σ., πρέπει όμως να περιέχουν και τα δεδομένα που ορίζονται για τις ελληνικές 

φορτωτικές. 
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2.10.2  Απόδειξη Αυτοπαράδοσης 

Ακόμη από τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8, προβλέπεται η έκδοση απόδειξης 

αυτοπαράδοσης αγαθών στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης 

υπηρεσιών που προβλέπονται από τον Κώδικα Φ.Π.Α. Ν.2859/2000. Έτσι κατά πλάσμα 

δικαίου και για τις ανάγκες του Φ.Π.Α., ορισμένες πράξεις, οι οποίες αναφέρονται 

περιοριστικά στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν.2859/2000, θεωρούνται ως 

παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών και άρα φορολογούνται κανονικά ως προς το Φ.Π.Α., 

έστω και αν οι πράξεις αυτές γίνονται χωρίς αντάλλαγμα και ενδεχομένως χωρίς 

αντισυμβαλλόμενο. Η αυτοπαράδοση και η υπαγωγή στο Φ.Π.Α. έχει άρρηκτη σχέση με το 

δικαίωμα που παρέχεται στον υποκείμενο στο Φ.Π.Α., να εκπέσει άμεσα το Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας με τον οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες ή τα πάγιά του, 

κατά την απόκτησή τους ή την παραγωγή τους. 

 Τα αγαθά ή οι υπηρεσίες αυτές βρίσκονται πλέον αποφορολογημένα στην 

επιχείρηση και για την διαφύλαξη των όρων του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που 

παράγουν, εμπορεύονται ή παρέχουν τα ίδια αγαθά ή υπηρεσίες και δεδομένης της 

ουδετερότητας του Φ.Π.Α., επιβάλλεται η απόδοση του Φ.Π.Α. της τρέχουσας τιμής αγοράς 

ή κόστους αυτών. Ουσιαστικά αυτό γίνεται όταν τα αγαθά εξέρχονται του όλου συστήματος 

του Φ.Π.Α.. 

 Για τις αυτοπαραδόσεις αυτές εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης ή άλλο στοιχείο 

αξίας του Κ.Φ.Α.Σ. στο οποίο αναγράφεται ότι εκδίδεται ως απόδειξη αυτοπαράδοσης και 

αποδίδεται ο Φ.Π.Α. της τρέχουσας τιμής αγοράς ή του κόστους παραγωγής. 

(Σταματόπουλος, 2013, σελ. 821) 

 

2.10.3  Απόδειξη Δαπάνης 

Όλοι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ανεξάρτητα από 

την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, υποχρεούνται να εκδίδουν διπλότυπες αποδείξεις 

δαπανών για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση του επαγγέλματός  τους για την οποία ο 

δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση φορολογικού στοιχείου. Για να μην έχει υποχρέωση 

έκδοσης φορολογικού στοιχείου ο δικαιούχος της αμοιβής θα πρέπει να είναι φυσικό 

πρόσωπο, να μην είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών από άλλη αιτία και να 

απασχολείται περιστασιακά και ως παρεπόμενη απασχόληση με την συγκεκριμένη εργασία. 
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Ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως μη υπόχρεου για τις συγκεκριμένες ευκαιριακές πράξεις 

δεν συναρτάται από το ύψος της αμοιβής του ή από την αξία των πωλούμενων αγαθών. 

 Στην απόδειξη δαπάνης, πέραν των στοιχείων του εκδότη, αναγράφονται το 

ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το ΑΦΜ του δικαιούχου της αμοιβής, η αιτιολογία της 

δαπάνης, το ποσό της δαπάνης και οι τυχόν φόροι και λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις. Για 

τις προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους  παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, ο 

εκδότης της απόδειξης δαπανών οφείλει, σύμφωνα με τις διατάξεις  της παραγράφου 1  του 

άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Ν.2238/1994, να παρακρατά κατά την 

καταβολή της αμοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο 

ποσό της αμοιβής. Επίσης υπόκεινται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6  του 

άρθρου 15ε του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, σε τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον ΟΓΑ 

χαρτοσήμου 20% . Για τις αποδείξεις δαπανών που εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες για τις 

καταβαλλόμενες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την συμμετοχή τους σε συμβούλια και 

επιτροπές γίνεται κράτηση χαρτοσήμου πλέον της εισφοράς ΟΓΑ  1,2%,  ενώ για τις αμοιβές 

των εισηγητών σε επιμορφωτικά σεμινάρια η κράτηση αυτή  ανέρχεται στο ποσοστό του 

2,4%. 

 Οι δαπάνες για τις οποίες εκδίδεται απόδειξη δαπανών είναι:  

α) Αμοιβές σε μη υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών 

β) Δαπάνες για τις οποίες ο δικαιούχος δεν έχει υποχρέωση έκδοσης στοιχείου 

γ) Καταβολή μισθών και ημερομισθίων. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται η κατάρτιση 

ονομαστικής κατάστασης 

δ) Χορήγηση δώρων και δειγμάτων, με τη προϋπόθεση ότι η αξία κόστους – αγοράς του 

κάθε δώρου για την επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσών των 150€ 

ε) Αντί στοιχείου αυτοπαράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση αναγράφονται η τρέχουσα 

αξία αγοράς ή κόστους των παραδιδόμενων αγαθών ή το κόστος των υπηρεσιών και ο 

Φ.Π.Α. που αναλογεί 

στ) Έξοδα κίνησης και έξοδα παραμονής εκτός έδρας προσωπικού επιχειρήσεων 

  

2.11 Άρθρο 9: « Διασφάλιση Συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων » 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζονται ρητά, για μεταβατικό διάστημα που διαρκεί 

έως την 1/1/2014, τα φορολογικά στοιχεία για τα οποία υπάρχει η υποχρέωση θεώρησης πριν 

από τη χρησιμοποίησή τους. Πιο συγκεκριμένα ορίζεται ότι «η αυθεντικότητα των στοιχείων 
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διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ εντύπων, επί 

χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του νόμου 

1809/1988 επί μηχανογραφικής έκδοσής αυτών, και των στοιχείων αξίας λιανικών 

συναλλαγών για παροχή υπηρεσίας με θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ»  

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι  το Δελτίο Αποστολής όταν εκδίδεται χειρόγραφα 

πρέπει να φέρει πάντα θεώρηση, ενώ όταν εκδίδεται μηχανογραφικά θα πρέπει να φέρει 

σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988. Το ίδιο συμβαίνει και 

για κάθε περίπτωση έκδοσης του Δελτίου Αποστολής που είναι συνενωμένο με οποιοδήποτε 

στοιχείο αξίας. Επίσης οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την πώληση αγαθών ή την 

παροχή υπηρεσιών εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή 

σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσή τους από Η/Υ με σήμανση από φορολογικό 

μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988. Όταν προκύπτει περίπτωση εξαίρεσης
7
 από τη 

χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ, τότε οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών 

εκδίδονται χειρόγραφες και εφόσον αυτές αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, 

ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες. 

 Από την ίδια διάταξη προκύπτει ότι τα τιμολόγια, οι αποδείξεις αυτοπαράδοσης, οι 

αποδείξεις δαπανών και τα μεταφορικά έγγραφα εκδίδονται αθεώρητα επί χειρόγραφης 

έκδοσης και χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988 επί 

μηχανογραφικής έκδοσης. Εξαίρεση αποτελεί η  απόδειξη λιανικής συναλλαγής που εκδίδει ο 

μεταφορέας αντί φορτωτικής, η οποία εκδίδεται θεωρημένη εφόσον είναι χειρόγραφη ή με τη 

χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 επί μηχανογραφικής έκδοσής της.   

 Επίσης με την ίδια διάταξη καταργείται η υποχρέωση θεώρησης όλων των βιβλίων 

με στόχο τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους, τόσο για τους υπόχρεους απεικόνισης 

συναλλαγών όσο και για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Εξαίρεση αποτελεί η τήρηση 

σε θεωρημένα έντυπα επί χειρόγραφης καταχώρησης ή με την χρήση ειδικών ασφαλών 

διατάξεων σήμανσης του Ν.1809/1988 επί μηχανογραφικής τήρησης, των βιβλίων ή 

καταστάσεων στα οποία καταχωρούνται οι ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές των 

υπόχρεων της παραγράφου 23 του άρθρου 4 (πρώην πρόσθετα βιβλία). Οι υπόχρεοι αυτοί 

που παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους, απαλλάσσονται από την 

θεώρηση των στοιχείων τους με βάση τις διατάξεις της Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1083/2-6-2003 που 

                                                           
7
 Αφορά περιπτώσεις όπου προβλέπεται η  εξαίρεση με βάση την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/12.2.1992 όπως είναι οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και περιπτώσεις βλάβης της ΦΤΜ ή έκδοσης των αποδείξεων σε ώρες μη 
λειτουργίας του καταστήματος ή πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.  
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εξακολουθούν να ισχύουν. Επίσης θεωρημένο είναι και το βιβλίο κινητής αποθήκης, που 

τηρείται προαιρετικά αντί του Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής, για διακίνηση με 

οχήματα ιδιωτικής χρήσης κάθε είδους αγαθών. 

 Τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών, κατά την 

διάρκεια της χρήσης και μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, 

τηρούνται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν και επιδεικνύονται άμεσα στον 

φορολογικό έλεγχο. Παρέχεται όμως η δυνατότητα μετά από γνωστοποίηση στην αρμόδια 

ΔΟΥ του υπόχρεου η τήρησή τους εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης με την 

προϋπόθεση όμως ότι αυτά θα επιδεικνύονται στην προθεσμία που ορίζεται κάθε φορά από 

την φορολογική αρχή. Επίσης με γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ τα βιβλία του υπόχρεου 

είναι δυνατόν να ενημερώνονται σε διαφορετικό από την εγκατάσταση τόπο με την 

προϋπόθεση ότι επιδεικνύονται στην προθεσμία που ορίζεται από την φορολογική αρχή. 

Μετά την ενημέρωση τους, τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται στην επαγγελματική 

εγκατάσταση που ασκείται η δραστηριότητα. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τα βιβλία ή τις 

καταστάσεις που καταχωρούνται οι ασφαλείς πληροφορίες της παραγράφου 23 του άρθρου 4, 

που τηρούνται πάντοτε στην επαγγελματική εγκατάσταση που ασκείται η δραστηριότητα.  

 Τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών καθώς και τα 

ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης αυτών, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μπορεί να φυλάσσονται σε οποιοδήποτε τόπο εντός της 

ελληνικής επικράτειας, χωρίς να απαιτείται η υποβολή γνωστοποίησης ή έγκρισης από την 

αρμόδια ΔΟΥ. Επιτρέπεται και η φύλαξη εκτός της ελληνικής επικράτειας μετά από με 

γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την αποθήκευσης τους. Σε κάθε περίπτωση ο 

υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών έχει υποχρέωση να τα επιδεικνύει εντός της προθεσμίας 

που ορίζεται από την φορολογική αρχή. 

 Τα βιβλία και στοιχεία διαφυλάσσονται μέχρι το χρόνο παραγραφής του 

δικαιώματος του δημοσίου για έλεγχο και οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση 

ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της επικρατείας. Τα εκδοθέντα και 

ληφθέντα φορολογικά στοιχεία είναι δυνατόν, μετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων 

του φόρου προστιθέμενης αξίας ή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, να 

διαφυλάσσονται σε μικροφίλμ ή σε ηλεκτρονική μορφή με φωτογράφιση ή ψηφιοποίηση από 

τα αντίστοιχα στελέχη. 

 Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να μη 

εκτυπώνονται, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα 
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αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθεί 

από το φορολογικό έλεγχο. Η μη διαφύλαξη των ηλεκτρομαγνητικών μέσων ή η αδυναμία 

αναπαραγωγής των δεδομένων τους, καθώς και η μη διαφύλαξη των αποθηκευμένων 

δεδομένων που επέχουν θέση στελέχους των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων ή η 

αδυναμία αναπαραγωγής τους, ισοδυναμεί με μη τήρηση των αντίστοιχων βιβλίων ή των 

καταστάσεων που εμπεριέχονται σε αυτά. 

 

2.12 Άρθρο 10: « Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών » 

Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών κάθε χρόνο και μέχρι την 25
η
 Ιουνίου υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά
8
 συγκεντρωτικές καταστάσεις με τις συναλλαγές του προηγούμενου 

ημερολογιακού έτους, με σκοπό τη μηχανογραφική επεξεργασία και τη διασταύρωση 

πληροφοριών. Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν οι 

υπόχρεοι για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από 

αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών 

και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων 

δικαιωμάτων, οι οποίες ανά στοιχείο υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ. 

 Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. 

των συναλλασσομένων με τον υπόχρεο (προμηθευτές, πελάτες), ο συνολικός αριθμός των 

τιμολογίων ή άλλων φορολογικών στοιχείων και η συνολική αξία, προ Φ.Π.Α.. Ο κάθε 

πελάτης ή προμηθευτής καταχωρείται στις αντίστοιχες καταστάσεις σε μια εγγραφή (γραμμή) 

για το σύνολο των συναλλαγών για όλο το έτος. Για αρνητικές διαφορές, που οφείλονται 

στην έκδοση πιστωτικών τιμολογίων τα οποία δεν καλύπτονται στην ίδια χρήση από 

αντίστοιχα χρεωστικά, υποβάλλεται χωριστή συγκεντρωτική κατάσταση πιστωτικών 

υπολοίπων σε ξεχωριστό αρχείο.  

 Οι συγκεντρωτικές αυτές καταστάσεις υποβάλλονται από τους υπόχρεους 

προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών να είναι σε θέση να 

προβαίνουν σε διασταυρωτικούς φορολογικούς ελέγχους εξακριβώνοντας την καταχώρηση 

των φορολογικών στοιχείων εσόδων και δαπανών στα βιβλία των επιχειρήσεων. Ο στόχος 

του Υπουργείου με την υποβολή αυτών των καταστάσεων είναι ο εντοπισμός των: 

- αγοραστών αγαθών οι οποίοι είναι δυνατόν για κάποιους λόγους να μην έχουν 

καταχωρήσει τα τιμολόγια που έλαβαν, 

                                                           
8
 Στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (http://www.gsis.gr) 
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- εκδοτών των αθεωρήτων κυρίως φορολογικών στοιχείων όταν δεν καταχωρούν τα 

στοιχεία που εξέδωσαν ή τα πλαστογραφούν στο στέλεχος μικραίνοντας το ποσό ή 

εκδίδοντας άλλο ταυτάριθμο με μικρότερες αξίες, 

- εκδοτών πλαστών και εικονικών στοιχείων τα οποία ενώ θα έχουν καταχωρηθεί από 

τους αγοραστές, δεν θα καταχωρούνται από τους εκδότες στα βιβλία τους ή οι 

εκδότες πιθανόν να είναι ανύπαρκτα πρόσωπα. (Σταματόπουλος, 2013, σελ.967) 

 Για την απόδειξη των συναλλαγών από τον λήπτη του φορολογικού στοιχείου για 

αγορές πάνω από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ απαιτείται η ολική ή τμηματική εξόφλησή του 

να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή. Στην περίπτωση που η εξόφληση από 

τον λήπτη γίνεται με μεταβίβαση επιταγής τρίτου, τότε θα πρέπει να εκδίδεται άμεσα 

λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της 

εκχωρούμενης επιταγής. Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής το φέρει τόσο ο εκδότης 

όσο και ο λήπτης του στοιχείου και ορίζεται για πρώτη φόρα, ότι η επιβεβαίωση των 

στοιχείων των συναλλασσομένων μπορεί να γίνεται και από βάση δεδομένων ή από αρχείο 

υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, που είναι διαθέσιμα από τη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών καμπτόμενου στην περίπτωση 

αυτή του ισχύοντος φορολογικού απορρήτου. 

 Τέλος προβλέπεται για παραστατικά πάσης φύσεως εισπράξεων ή πληρωμών 

μετρητοίς για συναλλαγές άνω των 12.000 ευρώ που εκδίδουν οι τράπεζες, να αναγράφεται  

και ο ΑΦΜ του συναλλασσόμενου. 

  

2.13 Άρθρο 11: « Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής » 

Μετά από αίτηση του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, παρέχεται το δικαίωμα στον 

αρμόδιο οικονομικό επιθεωρητή, με βάση την εισήγηση του προϊσταμένου της ΔΟΥ της 

έδρας του υπόχρεου, να επιτρέπει στον υπόχρεο να μην εκδίδει  Δελτίο Αποστολής για τη 

διακίνηση αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών του εγκαταστάσεων, εφόσον δεν είναι 

εξαιρετικά δύσκολη η παρακολούθηση των διακινούμενων αγαθών.  

 Ομοίως μπορεί να απαλλάξει τον υπόχρεο, κατά την έναρξη των εργασιών, από την 

τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των αποδείξεων λιανικής, σε περίπτωση που εκτιμάται 

ότι κατά τη διαχειριστική περίοδο αυτή τα ακαθάριστα του έσοδα δεν θα υπερβούν τα 5.000 

ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο νομοθέτης θέλει να δώσει το δικαίωμα, μέσω της απόφασης, 

σε πολύ μικρούς επιτηδευματίες που θέλουν να πραγματοποιήσουν έναρξη εργασιών να μην 
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τηρήσουν βιβλίο εσόδων εξόδων και ταμειακή μηχανή, καλύπτοντας περιπτώσεις 

μικροκαταστημάτων που μπορεί να βρίσκονται σε μικρά χωριά, περιστασιακούς πωλητές, 

περιφερόμενους πωλητές, υπαίθριους (κουλούρια, καλαμπόκια κ.λπ.) και άλλους 

μικροεπιτηδευματίες που μέσω των πραγματικών περιστατικών αποδεικνύεται ότι έχουν τις 

προϋποθέσεις του νόμου.  

 Επίσης ο προϊστάμενος της ΔΟΥ δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο 

οποίος  δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του έναντι του Δημοσίου όταν 

αυτές ξεπερνούν το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, εκτός και αν έχει υπαχθεί σε 

ρύθμιση τμηματικής καταβολής των χρεών αυτών, καθώς και αν δεν έχει υποβάλει στη 

δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή 

επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και δηλώσεις φόρου 

εισοδήματος. 

 

2.14 Άρθρο 12 : « Εξουσίες Υπουργού Οικονομικών » 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι εξουσίες του Υπουργού Οικονομικών που 

συνίστανται στην έκδοση των αναγκαίων αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή των 

διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και της Οδηγίας 

2006/112/ΕΚ και στην έκδοση αποφάσεων για την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας 

εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 

 

2.15 Άρθρο 13: « Θέση σε ισχύ » 

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών από την 1/1/2013 

 

2.16 Άρθρο 14: « Μεταβατικές Διατάξεις » 

Με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ.  ορίζεται ότι, κάθε διάταξη 

αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του Κ.Φ.Α.Σ. δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται 

από αυτές και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγές, που αφορούν 

και έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις αυτές. Επίσης ορίζεται ότι οι αποφάσεις της 

Κεντρικής Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων, της Επιτροπής Λογιστικών Αμφισβητήσεων και 

της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων εξακολουθούν να ισχύουν για το χρόνο που ορίζεται και 
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τα θέματα που ρυθμίζονται αντίστοιχα από αυτές, εφόσον με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. 

υφίστανται οι σχετικές υποχρεώσεις. 

 Τέλος, ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 5 (δελτίο αποστολής), 7 (αποδείξεις 

λιανικών συναλλαγών) και 8 (έγγραφα μεταφοράς και στοιχεία λοιπών συναλλαγών) παύουν 

να ισχύουν από την 1/1/2014. Επίσης, ορίζεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

συστήνεται Ομάδα Εργασίας, προκειμένου να επεξεργασθεί και να υποβάλει μέχρι 30/6/2013 

τις προτάσεις της για περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των προβλεπομένων από τον 

Κ.Φ.Α.Σ. διατάξεις και αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται στην εμπορική και 

λογιστική νομοθεσία. Έτσι στην ουσία γίνεται αναφορά στην ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης 

και βελτίωσης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ Κ.Φ.Α.Σ – Κ.Β.Σ 

 

Ο Ν. 4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ. στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών εισήγαγε 

σημαντικές αλλαγές σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και τη έκδοση των στοιχείων σε 

σχέση με τον προϊσχύον Κ.Β.Σ.. Οι κυριότερες από αυτές είναι:  

 

3.1  Διαφορές ως προς την Τήρηση των  Βιβλίων 

Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καταργήθηκε η θεώρηση (ή αλλιώς η διάτρηση) των βιβλίων, 

είτε αυτά τηρούνται χειρόγραφα, είτε μηχανογραφικά. Τα αθεώρητα βιβλία που τηρούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. μπορεί και να μην εκτυπώνονται, αρκεί τα δεδομένα 

τους να δίνονται άμεσα κατά τον έλεγχο (άρθρο 9 παρ. 7 Κ.Φ.Α.Σ.). Επίσης καταργήθηκαν το 

βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου καθώς και το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών, καθώς  δεν 

τηρείται πλέον το  βιβλίο αποθήκης. 

 Η κίνηση των αποθεμάτων, καταχωρείται πλέον στον λογαριασμό 94 

"Αποθέματα" της ομάδας 9 του Ε.Γ.Λ.Σ., σαν απλή καρτέλα, και έτσι καταργούνται 

πλέον οι καρτέλες και το βιβλίο αποθήκης σε θεωρημένα έντυπα ή σε CD - ROM. Η 

υποχρέωση αυτή υπάρχει, μόνο στην περίπτωση που τ' ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης 

χρήσης (ή των προηγούμενων χρήσεων) από πωλήσεις αγαθών (λογ. 70 και 71 του Ε.Γ.Λ.Σ.) 

υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ (αν υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ ο λογ. 70, θα τηρείται ο 

λογ. 94 "Αποθέματα" μόνο για τα εμπορεύματα και όχι για το λογ. 71 που αντιστοιχεί στα 

προϊόντα και αντίστροφα) (άρθρο 4 παρ. 8 Κ.Φ.Α.Σ.). 

 Οι καρτέλες αποθήκης του λογ. 94 "Αποθέματα" ενημερώνονται ποσοτικά 

και κατ' αξία μέχρι τέλους του επόμενου μήνα από εκείνον της παραλαβής ή της 

παράδοσης του αγαθού (όσον αφορά ποσοτικά) ή από τη λήψη και την έκδοση του στοιχείου 

(όσον αφορά την αξία) και όχι αργότερα από την προθεσμία υποβολής της 

περιοδικής δήλωσης του Φ.Π.Α. (άρθρο 4 παρ. 12 Κ.Φ.Α.Σ.). 

 Υποχρεωτικά τηρούν Διπλογραφικά βιβλία ( πρώην Γ΄ κατηγορίας) οι εξής (άρθρο 4 

παρ. 2 και 5 Κ.Φ.Α.Σ.): 

  Οι Ε.Π.Ε., οι Α.Ε. και οι Ι.Κ.Ε. ανεξαρτήτως ακαθάριστων εσόδων 

 Από τους υπόλοιπους, όσοι έχουν πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα την 

προηγούμενη χρήση πάνω από 1.500.000 ευρώ. 
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 Τα λογιστικά βιβλία ενημερώνονται μέχρι τέλους του επόμενου μήνα και όχι 

αργότερα από την προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης του Φ.Π.Α. (άρθρο 4 παρ. 

12 Κ.Φ.Α.Σ.). Οι προϊσχύουσες διατάξεις προέβλεπαν την ενημέρωση των βιβλίων έως την 

15ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη των παραστατικών και σχετικά με 

ταμειακά παραστατικά από την διενέργειά τους. Καταργήθηκε και δεν θα τηρούνται πλέον 

θεωρημένο ισοζύγιο, γενικό και αναλυτικά καθολικά, όταν πρόκειται για μηχανογραφημένη 

τήρησή τους. 

 Από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία (βιβλία 

Γ' κατηγορίας), θα τηρείται πλέον και "ηλεκτρονικός φάκελος", όπου θα αποθηκεύονται όλα 

τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία που τηρούνται μηχανογραφικά, καθώς και 

όλα τα δεδομένα που απεικονίζονται στο τελευταίο προσωρινό και οριστικό ισοζύγιο. 

 Απλογραφικά βιβλία (πρώην Β΄ κατηγορίας) τηρούν ανεξαρτήτως ακαθαρίστων 

εσόδων οι εξής: 

 Οι πράκτορες εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και οι πρατηριούχοι χονδρικής 

πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων  

 Όποιος από αυτούς έχει και άλλο κλάδο (παροχής υπηρεσιών ή πώλησης 

αγαθών), τότε για όλες τις δραστηριότητές του θα τηρεί τα βιβλία που 

αντιστοιχούν στ΄ ακαθάριστα έσοδά του. 

 Οι εκμεταλλευτές πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 27/75. 

 Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και 

ο πωλητής πετρελαίου θέρμανσης (diesel).  

 Όποιος από τους βενζινοπώλες και από τους εκμεταλλευτές πλοίων διατηρεί και 

κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τότε αυτός τηρεί για τον άλλο αυτό 

κλάδο τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια έσοδά του (άρθρο 4 παρ. 3 

Κ.Φ.Α.Σ.). 

 Ο νέος υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά την έναρξη των εργασιών του, τηρεί 

απλογραφικά βιβλία. Ομοίως και ο υπόχρεος που την προηγούμενη χρονιά είχε ακαθάριστα 

έσοδα μέχρι 1.500.000 ευρώ και η νομική του μορφή δεν είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 

(Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες). Όσοι ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση 

οικοδομών ή με την κατασκευή τεχνικών δημόσιων ή ιδιωτικών έργων εντάσσονται σε 

κατηγορία βιβλίων με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους (άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Φ.Α.Σ.). 

 Το βιβλίο εσόδων - εξόδων, ενημερώνεται μέχρι τέλους του επόμενου μήνα κάθε 

ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν από το χρόνο που υποβάλλεται εμπρόθεσμα η 
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περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. (άρθρο 4 παρ. 18 Κ.Φ.Α.Σ.). Στο βιβλίο απογραφών, η 

ποσοτική καταχώρηση γίνεται μέχρι 20/2 του επόμενου έτους και με αξία μέχρι το χρόνο της 

εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 4 παρ. 20 Κ.Φ.Α.Σ.). 

Υποχρέωση ενημέρωσης του Βιβλίου Απογραφών ή των καταστάσεων απογραφής υπάρχει 

για τους υπόχρεους που τηρούν απλογραφικά βιβλία, στην περίπτωση που τα ετήσια 

ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο 150.000 ευρώ. Τα έσοδα της 

πρώτης διαχειριστικής περιόδου δεν ανάγονται σε ετήσια βάση (άρθρο 4 παρ. 16 Κ.Φ.Α.Σ.). 

 Σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ ή του λογισμικού, μπορεί να παρατείνεται η 

προθεσμία ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων (με εξαίρεση τα πρόσθετα βιβλία) το 

αργότερο μέχρι την προθεσμία που υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος χωρίς να 

υπάρχει η υποχρέωση της προηγούμενης γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. (ήταν 10 μέρες) (άρθρο 

2 παρ. 7 Κ.Φ.Α.Σ.). Επίσης καταργήθηκε το αναλυτικό εγχειρίδιο (οπότε και η υποχρέωση 

διαφύλαξής του) όταν χρησιμοποιείται Η/Υ για την ενημέρωση των βιβλίων (άρθρο 2 παρ. 8 

Κ.Φ.Α.Σ.). 

 Για τα υποκαταστήματα που δεν εξάγουν αυτοτελές αποτέλεσμα, καταργήθηκε η 

διπλότυπη κατάσταση για τα αποθέματα, και καταχωρούνται αυτά διακεκριμένα στο βιβλίο 

απογραφών της έδρας (άρθρο 4 παρ. 10.2α Κ.Φ.Α.Σ.). Οι συναλλαγές των υποκαταστημάτων 

αυτών, που εφαρμόζουν εξαρτημένη λογιστική, μπορεί να καταχωρούνται (με προϋποθέσεις) 

κατευθείαν στα βιβλία της έδρας, ενώ για την αυτοτελή λογιστική δεν υπάρχουν αλλαγές 

(άρθρο 4 παρ. 15 Κ.Φ.Α.Σ.). 

 Από 01.01.2014 και μετά δεν θα υπάρχουν πρόσθετα βιβλία. Μέχρι 31.12.13, θα 

συνεχίσουν να ενημερώνουν τα θεωρημένα πρόσθετα βιβλία τους, οι παρακάτω (άρθρο 4 

παρ. 23 Κ.Φ.Α.Σ.): 

 Ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας 

 Τα εκπαιδευτήρια 

 Οι κλινικές και τα θεραπευτήρια 

 Τα κέντρα αισθητικής 

 Τα γυμναστήρια 

 Οι χώροι στάθμευσης και 

 Οι γιατροί και οι οδοντίατροι 

 Καταργούνται, οπότε δεν υποβάλλονται πλέον οι παρακάτω καταστάσεις: 

 Η κατάσταση με τους γιατρούς, που περιέχει το βιβλίο μεριδολογίου γιατρών. 

 Η κατάσταση με τους αποθέτες που περιέχει το βιβλίο αποθήκευσης. 
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 Η κατάσταση με την έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου. 

 Τα ισοζύγια των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης. 

 

3.2  Διαφορές ως προς την Έκδοση των  Στοιχείων 

Οι Α.Λ.Π. και οι Α.Π.Υ. μετονομαστήκαν πλέον Α.Λ.Σ. "Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών" 

(άρθρο 7 παρ. 15 Κ.Φ.Α.Σ.). Στις αποδείξεις δεν θα αναγράφεται πλέον το είδος των 

υπηρεσιών που παρέχεται (άρθρο 7 παρ. 3 Κ.Φ.Α.Σ.). Οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τις 

συναλλαγές τους με άλλους υπόχρεους (επιτηδευματίες) θα εκδίδουν τιμολόγια και όχι 

αποδείξεις (άρθρο 7 παρ. 3 Κ.Φ.Α.Σ.). 

 Από 01/01/2014 και μετά, δεν θα θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ. κανένα στοιχείο 

συναλλαγής (δελτίο αποστολής κτλ.). Μέχρι 31.12.13 και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. προκύπτουν τα εξής: 

α)  Τα Δελτία Αποστολής, τα Συγκεντρωτικά Δελτία Αποστολής και κάθε στοιχείο αξίας που 

συνενώνεται με Δελτίο Αποστολής, θεωρούνται ή σημαίνονται. 

β) Όλα τα τιμολόγια ( πώλησης, παροχής υπηρεσιών, αγοράς αγροτικών προϊόντων κ.λπ.), 

καθώς και στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου (εκκαθαρίσεις κ.λπ.), δεν θεωρούνται και 

δεν σημαίνονται υποχρεωτικά. Αυτονόητο είναι ότι προαιρετικά μπορεί να σημαίνονται. 

γ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για την παροχή υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) όταν εκδίδονται 

χειρόγραφα θεωρούνται και επί μηχανογραφικής έκδοσης σημαίνονται, ενώ δεν θεωρούνται 

τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία, σιδηρόδρομο, αεροπλάνο (συγκοινωνίες) 

και τα εισιτήρια πλοίων με προϋποθέσεις (απαλλαγή από το Φ.Π.Α. και φορολογία στο 

εισόδημα κατ΄ ειδικό τρόπο). 

δ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την πώληση αγαθών όταν εκδίδονται 

μηχανογραφικά σημαίνονται μέσω ΕΦΔΣΣ, εφόσον ο Η/Υ υποκαθιστά την ΦΤΜ με βάση τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1809/1988, ενώ οι χειρόγραφες δεν θεωρούνται. 

ε)  Οι φορτωτικές και τα λοιπά έγγραφα μεταφοράς (αποδείξεις κομίστρων, καταστάσεις 

αποστολής αγαθών), δεν θεωρούνται και δεν σημαίνονται. 

 Τα στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ. που σε κάθε περίπτωση εκδίδονται αθεώρητα και χωρίς 

σήμανση είναι το Τιμολόγιο Πώλησης (6§1 και 2), το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (6§1 

και 2), το Τιμολόγιο Επιδοτήσεων – Αποζημιώσεων (6§3), το Τιμολόγιο Αγοράς από ιδιώτη 

– Τίτλος Κτήσης (6§5), το Τιμολόγιο Αγοράς επί αρνήσεως του εκδότη ή ανακριβής έκδοσης 

του για το οποίο πλέον δεν είναι υποχρεωτική η έκδοσή του (6§5), το Τιμολόγιο Αγοράς 
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Αγροτικών Προϊόντων (6§6), η Εκκαθάριση (6§7 και 8), το Τιμολόγιο Αντιπροσώπου Οίκου 

Εξωτερικού (6§12), το Πιστωτικό Τιμολόγιο (6§13), το Τιμολόγιο Εκτέλεσης Τεχνικών 

Έργων, η Απόδειξη Λιανικής Πώλησης επί χειρόγραφης έκδοσης (7§1) και η Απόδειξη 

Επιστροφής (7§1).  

 Καταργήθηκε η έκδοση τιμολογίου αγοράς στη περίπτωση άρνησης του υπόχρεου 

να εκδώσει τιμολόγιο ή στην περίπτωση που αυτός το εκδίδει ανακριβές και 

αντικαταστάθηκε με την υποχρέωση γνωστοποίησης άμεσα του γεγονότος αυτού από τον 

αγοραστή των αγαθών ή από το λήπτη των υπηρεσιών στη Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου 

σε Κεντρικές Υποδομές (άρθρο 6 παρ. 5 Κ.Φ.Α.Σ.). Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των 

φορολογικών διατάξεων προβλέφθηκε η έκδοση του "ηλεκτρονικού τιμολογίου" με την 

προϋπόθεση όμως της αποδοχής του από αυτόν που αποκτά τα αγαθά ή που λαμβάνει τις 

υπηρεσίες (άρθρο 2 παρ. 5 Κ.Φ.Α.Σ.). 

 Επίσης στα πλαίσια της απλοποίησης των διατάξεων, με τον Κ.Φ.Α.Σ. παρέχεται 

πλέον η δυνατότητα έκδοσης Τιμολογίου και όχι συνενωμένου Δελτίου Αποστολής – 

Τιμολογίου, στον πελάτη, που κατά την εξόφληση του λογαριασμού και εφόσον αυτός το 

ζητήσει, σε αντικατάσταση των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών που εκδόθηκαν αρχικά, 

λόγω μη γνωστοποίησης της ιδιότητά του (επαγγέλματος) κατά την προσέλευσή του στο 

κατάστημα και πριν από την έναρξη των σερβιρισμάτων. Εξυπακούεται ότι, σε κάθε 

περίπτωση οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης (όταν οι αποδείξεις εκδίδονται με τη 

χρήση Φ.Τ.Μ.), θα γίνονται με βάση το ημερήσιο «Ζ» αυτής και όχι με βάση το Τιμολόγιο, 

όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1086/26.4.1991. Αντίθετα, εφόσον πριν την 

έναρξη των σερβιρισμάτων, γίνει γνωστό ότι ο πελάτης ενεργεί με την ιδιότητα του 

επαγγελματία και όχι ως ιδιώτης, εκδίδεται Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο (συνενωμένο), 

στο οποίο τα σερβιριζόμενα είδη καταχωρούνται άμεσα. 

 Σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ και μέχρι την 

επαναλειτουργία της (εντός 24 ωρών για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εντός 

48 ωρών για τα λοιπά διαμερίσματα της χώρας) και εφόσον δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη 

ΕΑΦΔΣΣ, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών εκδίδονται σε αθεώρητα στοιχεία από 

μηχανογραφικά στελέχη, επί των οποίων αναγράφεται η ένδειξη «Χωρίς σήμανση λόγω 

βλάβης της ΕΑΦΔΣΣ με αριθμό μητρώου ……», ενώ σε περίπτωση βλάβης της ΦΤΜ, οι 

αποδείξεις εκδίδονται από αθεώρητο μπλοκ.  

 Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., εκδίδουν δελτίο αποστολής όταν 

διακινούν οπωρολαχανικά, νωπά αλιεύματα, άνθη και φυτά για πώληση ή για επεξεργασία ή 
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συσκευασία (είτε τα μεταφέρουν οι ίδιοι είτε η μεταφορά γίνεται από μεταφορική εταιρία). 

Για όλα τα άλλα αγροτικά προϊόντα εκδίδουν Δ.Α. μόνο αν η μεταφορά γίνεται από 

μεταφορικές εταιρίες (άρθρο 5 παρ.3 Κ.Φ.Α.Σ.). Όταν με Δ.Α. παραδίδονται ή 

αποστέλλονται νωπά οπωρολαχανικά, δεν αναγράφεται πλέον η τιμή μονάδας. 

 Στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, δεν απαιτείται πλέον η αναγραφή της 

αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ούτε και το επάγγελμα του αντισυμβαλλόμενου.  Επίσης δεν απαιτείται η 

αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης του πελάτη στην απόδειξη επιστροφής, 

όσον αφορά την επιστροφή πωληθέντος αγαθού καθώς και για την αλλαγή λιανικώς 

πωληθέντος αγαθού, όταν το ποσό είναι μέχρι 30 ευρώ (ήταν μέχρι 15 ευρώ) (άρθρο 7 παρ. 

2α Κ.Φ.Α.Σ.). 

 Η αξία της απόδειξης λιανικής από τον αγοραστή (ως έξοδο και όχι ως αγορά 

αγαθού) που αναγνωρίζεται προς έκπτωση (σαν να είναι τιμολόγιο) είναι πλέον 

100 ευρώ (ήταν 50 ευρώ) (άρθρο 6 παρ. 16γ Κ.Φ.Α.Σ.). Για δώρα που δίνονται από την 

επιχείρηση σε διάφορα πρόσωπα, για την επαγγελματική της προβολή, μέχρι 150 ευρώ (ήταν 

30 ευρώ), μπορεί να συντάσσεται κατάσταση με τη διεύθυνση και το ονοματεπώνυμο του 

καθένα από τα πρόσωπα αυτά, αντί να εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη δαπανών (άρθρο 8 παρ. 

13γ Κ.Φ.Α.Σ.). 

 Όταν παραλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις ασυνόδευτα εμπορεύματα ή πάγια από 

οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, φύλαξη, αποθήκευση, απλή διαμεσολάβηση για 

πώληση, χρήση (ή για επεξεργασία όταν ο αποστολέας είναι υπόχρεος ή αγρότης), τότε 

εκδίδεται Δελτίο Αποστολής (καταργείται το Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής) (άρθρο 5 παρ. 1 

Κ.Φ.Α.Σ.). 

 Στις Αποδείξεις Λιανικής αναγράφεται το είδος και η ποσότητα μόνο όταν τηρείται ο 

λογ. 94 του Γ.Λ.Σ. ή όταν εκδίδονται χωρίς τη χρήση Φ.Τ.Μ. (άρθρο 5 παρ.4 Κ.Φ.Α.Σ.). 

  

3.3   Διαφορές ως προς τις Υποχρεώσεις 

Τα φυσικά πρόσωπα (εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες), δεν είναι 

υποχρεωμένα να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία (χωρίς όριο συναλλαγών), 

όταν ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες 

για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο (άρθρο 3 παρ. 2 

Κ.Φ.Α.Σ.), με την προϋπόθεση όμως να μην είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών από 

άλλη αιτία. 
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 Δεν τηρούν βιβλία ούτε και εκδίδουν αποδείξεις λιανικής οι υπόχρεοι απεικόνισης 

συναλλαγών που είναι φυσικά πρόσωπα και οι οποίοι πραγματοποίησαν, κατά 

την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο, ακαθάριστα έσοδα μέχρι 5.000 

ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά (άρθρο 3 

παρ. 3 Κ.Φ.Α.Σ.). Τα παραπάνω δεν ισχύουν, αν οι χονδρικές πωλήσεις είναι τουλάχιστον 

60%, ή έγιναν εξαγωγές ανεξαρτήτως ποσού (άρθρο 3 παρ. 3 Κ.Φ.Α.Σ.). Με την παράγραφο 

2 του άρθρου 23 του Ν.4110/2013 εξαιρέθηκαν της απαλλαγής  ο υπόχρεος που παρέχει 

υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση και ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες επισκευής 

ή συντήρησης τεχνικών έργων ή μη. Στους τελευταίους περιλαμβάνονται οι ηλεκτρολόγοι, οι 

υδραυλικοί και γενικά οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με την οικοδομή. 

 Ο εκμεταλλευτής περιπτέρου, ο πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και 

λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές αγορές ή πλανοδίως και ο 

εκμεταλλευτής κινητής καντίνας, εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων με βάση τ' ακαθάριστα 

έσοδά τους ( άρθρο 4 παρ. 3 Κ.Φ.Α.Σ.). 

 Τέλος τα βιβλία των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών δεν θα κρίνονται πλέον ως 

ανεπαρκή ή ανακριβή (δηλαδή, δεν θα προσδιορίζονται πλέον τα κέρδη της επιχείρησης 

εξωλογιστικά), αλλά θα αξιολογούνται στο εξής οι παραβάσεις και ανάλογα θα προστίθενται 

τα σχετικά ποσά ως λογιστικές διαφορές στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, με τις 

ανάλογες προσαυξήσεις που θα αξιολογούνται με βάση την παράβαση (αυτό αναμένεται από 

τον νέο νόμο που θα αφορά τις αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ. 
  

4.1  Γενικές αρχές του Ν.2523/1997 

Με το Ν.2523/97 καθιερώθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας ένας ενιαίος Κώδικας 

Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων, στον οποίον περιλαμβάνονται όλες οι φορολογικές, 

διοικητικές και ποινικές κυρώσεις όλων των φορολογικών αντικειμένων. Οι λόγοι που 

επέβαλαν την ανάγκη κωδικοποίησης σε ένα νόμο όλων των κυρώσεων που σχετίζονται με 

τις φορολογικές παραβάσεις ήταν κυρίως η πολυπλοκότητα και το πολυδαίδαλο νομοθετικό 

πλαίσιο των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, αλλά και η υπέρμετρη πολλές φορές 

επιβάρυνση με σωρευτικές κυρώσεις κάποιας φορολογικής παράβασης. Έτσι η ελληνική 

πολιτεία προχώρησε το 1997 στην εκλογίκευση και απλοποίηση αυτών των διατάξεων, τη 

συγκέντρωσή τους σε ενιαίο κείμενο και την ενιαία εφαρμογή τους, εκτός ορισμένων ρητά 

αναφερόμενων στον Κώδικα εξαιρέσεων, σε όλες τις φορολογίες κατά δικαιότερο τρόπο.  

 Οι αρχές που διέπουν το νομοθέτημα αυτό, το οποίο στην ουσία αποτελεί τον 

Κώδικα των Φορολογικών Κυρώσεων είναι οι εξής: 

 1. Όταν επιβάλλονται προσαυξήσεις για την μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή ή 

ανακριβή υποβολή δηλώσεων απόδοσης φόρων, τελών και εισφορών, δεν επιβάλλονται 

συγχρόνως και πρόστιμα. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το ειδικό πρόστιμο για το Φ.Π.Α. σε 

πλαστά – εικονικά στοιχεία, όπου πέραν των προσαυξήσεων επιβάλλεται και πρόστιμο στο 

τριπλάσιο του φόρου που ωφελήθηκε ο υπόχρεος με την χρήση του πλαστού ή εικονικού 

στοιχείου. 

 2. Τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. καθορίζονται σε όλες 

τις περιπτώσεις με αντικειμενικό τρόπο, δηλαδή για κάθε παράβαση είναι καθορισμένο το 

ακριβές ύψος του προστίμου που αντιστοιχεί σε αυτήν. 

 3. Καθορίζονται ποια αδικήματα φοροδιαφυγής τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης. 

 4. Καθιερώνεται γενική αρχή με την οποία αίρονται τα ποινικά αδικήματα όταν 

επέλθει διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός. 

 5. Η ποινική δίωξη δεν αρχίζει πριν την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού 

δικαστηρίου ή σε  περίπτωση μη προσφυγής από την οριστικοποίηση. Εξαίρεση αποτελούν οι 

παρακάτω περιπτώσεις για τις οποίες α) η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα με την ολοκλήρωση 
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του φορολογικού ελέγχου και β) η ποινική δίωξη ασκείται σε ένα μήνα από την πάροδο 

άπρακτης της προθεσμίας συμβιβασμού. 

  α) Η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αμέσως με την ολοκλήρωση του ελέγχου και 

ζητείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης, με βάση 

τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου, ανεξάρτητα εάν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του 

αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου: 

  αα) στην περίπτωση που ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που έχουν 

αποκρύβει υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων 

(150.000) ευρώ, εφόσον ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος παραγγείλει την άμεση 

άσκηση ποινικής δίωξης, 

  ββ) στις περιπτώσεις αποφυγής της πληρωμής του φόρου προστιθέμενης αξίας, του 

φόρου κύκλου εργασιών και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή 

εισφορών, εφόσον ο φορολογικός έλεγχος έχει διαταχθεί για την ημερομηνία που 

διενεργήθηκε, με ειδική εντολή ελέγχου του Υπουργού Οικονομικών, 

  γγ) στην περίπτωση αποφυγής της πληρωμής του φόρου προστιθέμενης αξίας, του 

φόρου κύκλου εργασιών και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή 

εισφορών εφόσον το ποσό υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) 

ευρώ 

  δδ) στην περίπτωση έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς 

και στην περίπτωση αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσής τους, 

ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις 

εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. 

  εε) στις περιπτώσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων για 

πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον εμπίπτει στις διατάξεις περί 

αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και εφόσον το πλήθος των μη 

εκδοθέντων παραστατικών στοιχείων είναι πλέον των δέκα ή υπερβαίνουν σε αξία τα 

πεντακόσια (500) ευρώ.  

  β) Η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την πάροδο 

άπρακτης της προθεσμίας διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, επί της οικείας απόφασης 

επιβολής προστίμου του Κ.Φ.Α.Σ. ή κατά της οικείας πράξης επιβολής φόρου, τέλους ή 

εισφοράς και ανεξάρτητα αν κατά της απόφασης αυτής ή της πράξης ασκήθηκε προσφυγή 

ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου: 
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  αα) στις περιπτώσεις αποφυγής της πληρωμής του φόρου προστιθέμενης αξίας, του 

φόρου κύκλου εργασιών και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή 

εισφορών, εφόσον ο φορολογικός έλεγχος δεν έχει διαταχθεί με ειδική εντολή του Υπουργού 

Οικονομικών,  

 ββ) στην περίπτωση έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς 

και στην περίπτωση αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσής τους, 

ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, εφόσον η συνολική αξία των 

εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και 

  γγ) στις περιπτώσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων για 

πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον εμπίπτει στις διατάξεις περί 

αναστολής λειτουργίας και εφόσον το πλήθος των μη εκδοθέντων παραστατικών στοιχείων 

δεν υπερβαίνει τα δέκα ή δεν υπερβαίνει σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ. 

 6. Διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός δεν συντελείται εάν δεν καταβληθεί κατά 

το χρόνο του συμβιβασμού ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις 

δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών το ένα πέμπτο (1/5) του οφειλόμενου, κύριου και 

πρόσθετου φόρου ή προστίμου. 

 7. Όλα τα πρόστιμα κατά την διοικητική επίλυση της διαφοράς ή το δικαστικό 

συμβιβασμό περιορίζονται στο 1/3 αυτών, εκτός των περιπτώσεων μη  έκδοσης κάθε 

στοιχείου που ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., έκδοσης ή λήψης εικονικών 

τιμολογίων, καθώς και της κάθε μη καταχώρησης ή ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων 

που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής στο βιβλίο παροχής των ασφαλών πληροφοριών 

της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., όπου τα πρόστιμα συμβιβάζονται στο 1/2. 

 8. Δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ή πρόστιμο εάν ο φορολογούμενος ακολούθησε 

τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών ή τις έγγραφες θέσεις της αρμόδιας 

φορολογικής αρχής. 

 9. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις που 

αποτελούν τυπικές παραβάσεις που δεν καθιστούν εξαιρετικά δυσχερείς τις ελεγκτικές 

επαληθεύσεις, εφόσον οφείλονται σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη, εκτός εάν 

προηγούμενα έχει γίνει αποδεδειγμένα υπόδειξη από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο ή 

φορολογική αρχή για την ορθή εφαρμογή του Κ.Φ.Α.Σ.  

 

 



 
 

91 
 
 

 

4.2   Ανάλυση και Ερμηνεία του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 «Πρόστιμα 

για παραβάσεις του Κ.Φ.Α.Σ. – Αντικειμενικό Σύστημα» 

Το άρθρο 5 του Ν.2523/97 αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει πλέον τις 

παραβάσεις του Κ.Φ.Α.Σ. καθώς και τα πρόστιμα που επιφέρουν αυτές. Είναι ακριβώς το ίδιο 

νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο καλύπτονταν μέχρι και της 31/12/2012 οι παραβάσεις του 

Κ.Β.Σ.. Μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας εργασίας και περίπου 6 μήνες 

μετά την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Α.Σ, η ελληνική πολιτεία δεν προχώρησε 

ακόμη στην νομοθέτηση νέων διατάξεων που να αφορούν το ποινολόγιο του Κ.Φ.Α.Σ., αλλά 

ούτε ακόμη και στην επικαιροποίηση των ήδη υπαρχόντων διατάξεων του άρθρου 5, παρά τις 

σημαντικές διαφοροποιήσεις που επέφεραν οι νέες διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των 

υπόχρεων απεικόνισης των συναλλαγών. Για το λόγο αυτό και για τις ανάγκες της παρούσας 

εργασίας επιχειρήθηκε μια επικαιροποίηση του συγκεκριμένου άρθρου όσον αφορά την 

συσχέτιση των διατάξεων που αναφέρονται στον Κ.Β.Σ. με τις αντίστοιχες διατάξεις του 

Κ.Φ.Α.Σ. 

 

4.2.1 Αντικειμενικό σύστημα επιβολής προστίμου. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 όποιος παραβαίνει τις 

διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. τιμωρείται με πρόστιμο που προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο. 

Με την καθιέρωση του αντικειμενικού συστήματος καταργήθηκε η διακριτική ευχέρεια του 

προϊσταμένου της ΔΟΥ να επιβάλλει πρόστιμα κυμαινόμενα μεταξύ ανώτατων και 

κατώτατων ορίων. Με τις προϊσχύουσες διατάξεις (άρθρα 32 και 33 του Π.Δ. 186/92) το 

σύνολο των παραβάσεων του Κ.Φ.Α.Σ., εκτός των προστίμων που επέσυραν πρόστιμο 

ισόποσο της συναλλαγής, τιμωρούνταν με κυμαινόμενο πρόστιμο, σε μεγάλο εύρος 

διακύμανσης, γεγονός που είχε οδηγήσει σε επιβολή διαφοροποιούμενου προστίμου για 

όμοιες περιπτώσεις, τόσο στο επίπεδο διαφορετικών Δ.Ο.Υ., όσο και σε επίπεδο της ίδιας 

Δ.Ο.Υ., με αποτέλεσμα τη δημιουργία γενικού αισθήματος αδικίας και καχυποψίας. Το 

αντικειμενικό σύστημα έχει το πλεονέκτημα ότι εξασφαλίζει διαφάνεια, απλότητα, ευκολία 

διαχείρισης των προστίμων, λαμβάνει υπόψη και δημιουργεί κατηγορίες ανάλογα με το είδος 

της παράβασης, αλλά έχει ως μειονέκτημα ότι δεν εξετάζει το πώς και γιατί έγινε η 

παράβαση, ποια είναι η οικονομική κατάσταση του φορολογούμενου, αν η παράβαση είναι 

άξια λόγου σε σχέση με τα μεγέθη της επιχείρησης και κ.λπ. Βελτίωση αυτού του 

μειονεκτήματος επήλθε με τη διάταξη πλαίσιο που τέθηκε με το Ν.2753/99, στο άρθρο 5 
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παράγραφο 5 περίπτωση γ΄, για μη καταλογισμό παραβάσεων που οφείλονται σε παραδρομή 

ή συγγνωστή πλάνη. 

 

4.2.2 Παράμετροι του αντικειμενικού συστήματος – Εννοιολογικοί 

προσδιορισμοί. 

Στην παράγραφο 2 γίνεται περιγραφή του συστήματος και προσδιορίζονται οι βασικές 

έννοιες των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του. Ως βάση υπολογισμού 

λογίζεται το αντικειμενικό ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται συντελεστές βαρύτητας. 

Ορίζονται δύο τέτοιες βάσεις. Ως βάση υπολογισμού 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) ορίζεται το ανώτατο 

προβλεπόμενο από τις διατάξεις όριο προστίμου ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που 

υποχρεούται να τηρεί ο φορολογούμενος. Συγκεκριμένα η  ΒΑΣ.ΥΠ.1 για τους υπόχρεους 

τήρησης απλογραφικών βιβλίων ορίζεται σε εξακόσια (600) ευρώ και για τις αυτοτελείς 

παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παραγράφου 8 του συγκεκριμένου άρθρου σε 

οκτακόσια (800) ευρώ και για τους υπόχρεους διπλογραφικών βιβλίων σε εννιακόσια (900) 

ευρώ και για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παραγράφου 8 σε 

χίλια διακόσια (1.200) ευρώ. Ως βάση υπολογισμού 2 (ΒΑΣ.ΥΠ.2) ορίζεται η αξία της 

συναλλαγής ή του στοιχείου ή μέρους αυτού, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κατά 

περίπτωση. Η βάση αυτή χρησιμοποιείται για τις παραβάσεις μη έκδοσης στοιχείων αξίας 

μεγαλύτερης των 1.200€, για ανακριβής έκδοση στοιχείων εφόσον η αποκρυβείσα αξία είναι 

άνω των 1.200€, για διακίνηση αγαθών χωρίς συνοδευτικό στοιχείο εφόσον η αξία των 

διακινούμενων αγαθών είναι πάνω από 1.200€, για έκδοση ή λήψη πλαστών ή εικονικών 

φορολογικών στοιχείων ή νόθευση αυτών, καθώς και για την καταχώρηση στα βιβλία αγορών 

ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί εφόσον η αξία αυτών είναι μεγαλύτερη των χιλίων 

διακοσίων (1.200) ευρώ. 

Συντελεστές βαρύτητας (Σ.Β.) είναι ειδικοί, ανά είδος παράβασης, συντελεστές, οι 

οποίοι εφαρμόζονται στην αντίστοιχη ΒΑΣ.ΥΠ.. Οι συντελεστές αυτοί, καθόσον αφορά την 

αριθμητική τιμή τους, ορίσθηκαν με βάση τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις των 

καταλογιζόμενων παραβάσεων. 

Αυτοτελείς είναι οι παραβάσεις του Κ.Φ.Α.Σ. οι οποίες κατονομάζονται περιοριστικά 

στις παραγράφους 8 και 10 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 και επιβάλλεται ιδιαίτερο 

πρόστιμο για κάθε περίπτωση (για κάθε μη έκδοση ενός στοιχείου ή για κάθε μία μη 

καταχώρηση κ.ο.κ.), ενώ γενικές είναι όλες οι παραβάσεις του Κ.Φ.Α.Σ που δεν αναφέρονται 
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ρητά στις παραγράφους 8 και 10 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 και για τις οποίες 

επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιμο, ανά διαχειριστική περίοδο, ανεξάρτητα από τη συχνότητα 

επανάληψής τους (πλήθος περιπτώσεων). Για όσες αυτοτελείς παραβάσεις ισχύει η 

ΒΑΣ.ΥΠ.1 και προκειμένου να μην οδηγείται το σύστημα σε επιβολή εξωπραγματικών 

προστίμων, έχουν θεσπιστεί ανώτατα όρια, τα οποία δεν μπορεί κανείς να υπερβεί, 

ανεξαρτήτως πλήθους παραβάσεων. Οι οροφές αυτές είναι μέχρι το 15/πλάσιο της ΒΑΣ.ΥΠ.1 

για την πρώτη έκδοση Απόφασης Επιβολής Προστίμων (Α.Ε.Π.), μέχρι το 30/πλάσιο της 

ΒΑΣ.ΥΠ.1 για την δεύτερη έκδοση Α.Ε.Π. στην ίδια χρήση και απεριορίστως δηλαδή ίσο με 

το πλήθος των παραβάσεων Χ τη ΒΑΣ.ΥΠ.1 για την τρίτη και περαιτέρω έκδοση Α.Ε.Π. 

στην ίδια χρήση. 

 

4.2.3 Συγχώνευση Παραβάσεων 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ρητά ότι για κάθε πράξη ή παράλειψη των 

διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ, που διαπιστώνεται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας χρήσεως, 

επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που διενεργείται 

έλεγχος και διαπιστώνεται επανάληψη παραβάσεων που είχαν διαπιστωθεί και προγενέστερα 

στην ίδια χρήση, σε διαφορετικό χρόνο, επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο.  Ειδικά αν 

διαπιστώνονται από τον ίδιο έλεγχο πράξεις ή παραλείψεις, που αφορούν το ίδιο βιβλίο ή 

στοιχείο, επιβάλλεται κατά περίπτωση το βαρύτερο πρόστιμο. Για τον προσδιορισμό του 

βαρύτερου προστίμου, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα που 

προκύπτει κατά παράβαση. 

Παράδειγμα συγχώνευσης παραβάσεων που αφορούν βιβλία. 

 Από τον προληπτικό έλεγχο σε εκμεταλλευτή χώρου στάθμευσης που τηρεί 

απλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε α) η μη τήρηση του εντύπου παροχής ασφαλών 

πληροφοριών και β) η ύπαρξη πέντε σταθμευμένων αυτοκινήτων στο χώρο στάθμευσης 

χωρίς να είναι καταχωρημένα στο έντυπο παροχής ασφαλών πληροφοριών. Στην περίπτωση 

αυτή, θα επιβληθούν πέντε αυτοτελή πρόστιμα με ΣΒ=1 για τις πέντε μη καταχωρήσεις των 

πέντε αυτοκινήτων που ήταν σταθμευμένα στο χώρο στάθμευσης καθώς το ύψος του 

προστίμου σε αυτή την περίπτωση θα είναι 4.000€ (5 Χ 800) και δεν θα επιβληθεί πρόστιμο 

για την μη τήρηση του  εντύπου παροχής ασφαλών πληροφοριών το  οποίο είναι γενική 

παράβαση με ΣΒ=2 καθώς το πρόστιμο σε αυτή την παράβαση είναι 1.200€ ( 600 Χ Σ.Β. 2).  
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Παράδειγμα συγχώνευσης παραβάσεων που αφορούν στοιχεία. 

 Από τον προληπτικό έλεγχο σε επιχείρηση πώλησης αλλαντικών που τηρεί 

απλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε ότι σε ένα Δελτίο Αποστολής δεν είχε αναγραφεί ο 

σκοπός διακίνησης, η διεύθυνση του αντισυμβαλλόμενου και είχε γίνει ελλιπής περιγραφή 

του είδους του αλλαντικού. Στην περίπτωση αυτή, θα επιβληθεί μόνο ένα γενικό πρόστιμο με 

Σ.Β.2 ύψους 1.200€ (600 Χ Σ.Β.2), αυτό που αναφέρεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 

6 του παρόν άρθρου για την ελλιπής περιγραφή του είδους των αγαθών στο Δελτίο 

Αποστολής και δεν θα επιβληθεί το γενικό πρόστιμο για την μη αναγραφή του σκοπού 

διακίνησης και της διεύθυνσης του αντισυμβαλλόμενου 600€ (600 Χ Σ.Β.1).  

 

4.2.4 Παραβάσεις που ανάγονται σε περισσότερες από μια διαχειριστικές 

περιόδους  

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 ορίζεται ότι, οι πράξεις ή παραλείψεις, που συνιστούν 

παράβαση των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ και ανάγονται σε περισσότερες της μιας 

διαχειριστικές περιόδους, κρίνονται αυτοτελώς, και επιβάλλεται πρόστιμο με ξεχωριστή 

απόφαση επιβολής προστίμου, κατά διαχειριστική περίοδο. Επιπλέον ορίζεται ότι οι 

παραβάσεις της μη διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων καθώς και των λοιπών 

δικαιολογητικών εγγραφών και της μη επίδειξης αυτών, ανάγονται στο χρόνο που 

αποδεδειγμένα έλαβε χώρα το γεγονός και σε περίπτωση μη απόδειξης από τον 

φορολογούμενο του χρόνου τέλεσης για την παράβαση της μη διαφύλαξης, αυτή ανάγεται 

στο χρόνο που δηλώνεται το γεγονός. Επίσης για τις δύο παραπάνω αναφερόμενες 

κατηγορίες παραβάσεων, όταν αυτές τελούνται ή διαπιστώνονται σε χρόνο μεταγενέστερο 

από την διαχειριστική περίοδο της διακοπής της δραστηριότητας, ο χρόνος αναγωγής των 

παραβάσεων αυτών, λογίζεται η τελευταία διαχειριστική περίοδος αυτού. Τέλος οι 

παραβάσεις της μη διαφύλαξης και της μη επίδειξης δεν αναιρούνται μετά την έκδοση των 

καταλογιστικών πράξεων ακόμη και αν ο φορολογούμενος προσκομίσει τα βιβλία και τα 

στοιχεία σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Παράδειγμα μη διαφύλαξης βιβλίων 

Επιχείρηση εμπορίας τυροκομικών δήλωσε στις 15/05/2013 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι 

έχει απολέσει τα τηρούμενα βιβλία της χρήσης 2012. Στην περίπτωση αυτή ο προϊστάμενος 

της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. θα εκδώσει απόφαση επιβολής προστίμου στη χρήση 2013 και θα 

καταλογίσει αυτοτελείς παραβάσεις μία για κάθε βιβλίο.    
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Παράδειγμα μη διαφύλαξης στοιχείων που πιστοποιείται σε προγενέστερο χρόνο 

Επιχείρηση εμπορίας τυροκομικών δήλωσε στις 16/05/2013 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι 

ένα στέλεχος Τ.Π.Υ. που αφορούσε συναλλαγές του 2011 κλάπηκε στις 10/02/2011 μαζί με 

τα μετρητά που βρισκόταν στο χαρτοφύλακα κατά την διάρρηξη που έγινε στα γραφεία της 

επιχείρησης. Προς απόδειξη της κλοπής η επιχείρηση προσκόμισε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τη 

σχετική δήλωση που υποβλήθηκε την ημέρα της κλοπής στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. 

Στην περίπτωση αυτή, που ως γεγονός πιστοποιείται ότι έλαβε χώρα στις 10/02/2011 θα 

επιβληθεί από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. πρόστιμο που θα αναχθεί στην χρήση 

2011, δηλαδή θα εκδώσει απόφαση επιβολής προστίμου στη χρήση 2011 και όχι στην χρήση 

2013 που δηλώθηκε το γεγονός στη Δ.Ο.Υ..    

 

4.2.5 Παραβάσεις για τις οποίες δεν επιβάλλεται πρόστιμο 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζονται ρητά οκτώ (8) κατηγορίες παραλείψεων για τις 

οποίες δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Οι παραλήψεις αυτές αναφέρονται σε πράξεις για τις 

οποίες: 

α) έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία χωρίς την τήρηση ενιαίας αρίθμησης ή με 

επανάληψη αυτής ή 

β) έχουν εκδοθεί αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρημένων. 

Για τις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιβάλλεται πρόστιμο μόνο όταν η παράλειψη 

αυτή έγινε εκ παραδρομής, τα εν λόγω στοιχεία έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα, 

αλλά και  το γεγονός δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της αρμόδιας 

ΔΟ.Υ πριν από τη διαπίστωση του από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο, 

γ) για συγκεκριμένη συναλλαγή έχει εκδοθεί το μη προσήκον φορολογικό στοιχείο, 

(δηλαδή έκδοσης Τ.Π.Υ αντί φορτωτικής κ.ο.κ.), με την προϋπόθεση ότι το εκδοθέν στοιχείο 

περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα του προβλεπόμενου και ταυτόχρονα φέρει θεώρηση στην 

περίπτωση που και το προσήκον στοιχείο απαιτείται θεωρημένο,   

δ) δεν έχουν διαφυλαχθεί από τον κατά περίπτωση υπόχρεο τα επιπλέον αντίτυπα που 

έχουν εκδοθεί προαιρετικά, 

ε) δεν έχουν εκδοθεί από τον υπόχρεο δελτία αποστολής για τις περιπτώσεις που 

αφορούν επιστρεφόμενα αγαθά αξίας μέχρι και 880 ευρώ ή αφορούν παράδοση αγαθών προς 

επισκευή, συντήρηση ή άλλη αιτία που δεν συνεπάγεται απόκτηση εσόδων για τον υπόχρεο, 

εφόσον έχει εκδοθεί αντίστροφο Δελτίο Αποστολής από τον παραλήπτη των αγαθών,  
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στ) έχουν εκδοθεί δελτία αποστολής με γενική (ελλιπή) περιγραφή των ειδών εφόσον 

ο σκοπός της διακίνησης είναι ο δειγματισμός και τα δείγματα δεν παραδίδονται  

ζ) διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις που αποτελούν τυπικές παραβάσεις που 

δεν καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή τον έλεγχο, εφόσον οφείλονται σε παραδρομή ή 

συγγνωστή πλάνη, εκτός εάν προηγούμενα έχει γίνει αποδεδειγμένα υπόδειξη από 

οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο ή φορολογική αρχή για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων 

του Κ.Φ.Α.Σ, 

η) η παράβαση αφορά περαιωμένη χρήση  και προέκυψε μεταγενέστερα της έκδοσης 

των οριστικών φύλλων ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος ή πράξεων προσδιορισμού του 

φόρου στο Φ.Π.Α. ή για υποθέσεις που έχουν περαιωθεί ως προς τις φορολογίες αυτές με 

οποιονδήποτε τρόπο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες από τις παραβάσεις αυτές 

προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία που οδηγούν σε έκδοση συμπληρωματικού φύλλου 

ελέγχου.  

 

4.2.6 Γενικές Παραβάσεις 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ορίζεται ότι για όλες τις γενικές παραβάσεις, ως βάση 

υπολογισμού χρησιμοποιείται το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία βιβλίων, την οποία 

όφειλε να τηρεί ο υπόχρεος – ΒΑΣ.ΥΠ.1.  Έτσι για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία το 

ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία τους είναι 600€ και για τους τηρούντες διπλογραφικά 

βιβλία το ποσό είναι 900€. Για τις γενικές παραβάσεις επιβάλλεται ένα ενιαίο κατά 

διαχειριστική περίοδο πρόστιμο, ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών.  

 Οι γενικές παραβάσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά 

τις γενικές παραβάσεις για τις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας που έχει 

αριθμητική τιμή την μονάδα και ανήκουν όλες οι γενικές παραβάσεις που δεν αναφέρονται 

στην παράγραφο 6. Η δεύτερη κατηγορία αφορά γενικές παραβάσεις για τις οποίες 

εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας που έχει αριθμητική τιμή μεγαλύτερη της μονάδα. Οι 

παραβάσεις αυτές αναφέρονται περιοριστικά με το συντελεστή βαρύτητας να καθορίζεται ως 

εξής: 

 α) Σε μη τήρηση λογιστικών βιβλίων ή τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας για 

τους υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ή σε μη τήρηση του βιβλίου απογραφών, 

καθώς και σε μη σύνταξη ή εκπρόθεσμη σύνταξη του ισολογισμού σε δύο (2) για όλες ή 

μερικές από τις παραπάνω παραλείψεις. Σε περίπτωση επιβολής του προστίμου της 
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περίπτωσης αυτής δεν επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο για τη μη τήρηση μητρώου πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. 

 β) Σε μη τήρηση των εντύπων ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του 

άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ
9
. σε δύο (2). 

 γ) Σε μη τήρηση του λογαριασμού 94 της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του 

Κ.Φ.Α.Σ
10

., σε δύο (2). 

 δ) Σε περίπτωση ελλιπούς περιγραφής του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών στα 

βιβλία ή στοιχεία, σε δύο (2). 

 ε) Σε μη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων την πρώτη φορά μετά από προηγούμενη 

πρόσκληση σε δύο (2) και για καθεμία από τις επόμενες δύο φορές σε πέντε (5). 

 στ) Σε περίπτωση μη καταχώρισης της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων 

στο βιβλίο απογραφών σε τρία (3). 

 ζ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των καταστάσεων για μηχανογραφική 

επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του 

Κ.Φ.Α.Σ
11

., μετά το τέλος του έτους που έληξε η προθεσμία υποβολής τους, καθώς και στις 

περιπτώσεις παράλειψης καταχώρισης αντισυμβαλλομένων ή ανακριβούς καταχώρισης της 

αξίας σε τρία (3), εφόσον οι ανωτέρω παραλείψεις και ανακρίβειες αφορούν μεγέθη 

συνολικής αξίας πάνω από δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τρία (14.673) ευρώ 

ανά κατάσταση. Ο ίδιος συντελεστής ισχύει και σε περίπτωση μη υποβολής των 

καταστάσεων αυτών.  

 η) Σε περίπτωση μη επίδειξης σε προληπτικό έλεγχο των ασφαλών πληροφοριών της 

παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ
12

. σε πέντε (5). 

 θ) Σε περίπτωση παρεμπόδισης του προληπτικού φορολογικού ελέγχου με θετικές 

ενέργειες, σε πέντε (5). 

                                                           
9
 Η περίπτωση β΄ αναφέρεται στη μη τήρηση των πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του 

ΚΒΣ. Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. η ανάλογη υποχρέωση που αναφέρεται στην παροχή ασφαλών 
πληροφοριών προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. 
10

 Η περίπτωση γ΄ αναφέρεται στην στη μη τήρηση του βιβλίου αποθήκης ή παραγωγής κοστολογίου και 

τεχνικών προδιαγραφών τα οποία με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από την 

υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94. 
11

 Η περίπτωση ζ΄ αναφέρεται στη μη υποβολή των στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ. Με 
τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. η ανάλογη υποχρέωση προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. 
 
12

 Η περίπτωση η΄ αναφέρεται στη μη επίδειξη σε προληπτικό έλεγχο των πρόσθετων βιβλίων της 
παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ.. 
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 ι) Σε μη τήρηση του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών ή σε μη επίδειξη αυτού στο 

φορολογικό έλεγχο μετά από προηγούμενη πρόσκληση σε πέντε (5) για κάθε οικοδομή. 

       

4.2.7 Πρόστιμο σε βάρος τρίτων που συμπράττουν στη διάπραξη 

παραβάσεων του Κ.Φ.Α.Σ. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 ορίζεται ότι σε πρόστιμο ανάλογο με την κατηγορία των 

βιβλίων υπόκεινται και ο διευθυντής ή οποιοσδήποτε άλλος μισθωτός των υπόχρεων 

απεικόνισης συναλλαγών ή ο νομικός ή ο λογιστικός ή ο φορολογικός ή ο οικονομικός 

σύμβουλος αυτών και γενικά κάθε τρίτος, ο οποίος αποδεδειγμένα συμπράττει στις πράξεις ή 

στις παραλείψεις που έχουν ως συνέπεια τα βιβλία και στοιχεία να μην εμφανίζουν την 

πραγματική κατάσταση. Πρόστιμο ανάλογα της κατηγορίας βιβλίων επιβάλλεται και στον 

λογιστή που υπογράφει τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφόσον 

δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. 

 

4.2.8 Αυτοτελείς Παραβάσεις 

Στις διατάξεις της παραγράφου 8 καταγράφονται περιοριστικά οι παραβάσεις εκείνες που 

θεωρούνται αυτοτελείς και για τις οποίες εφαρμόζεται η ΒΑΣ.ΥΠ.1, ενώ ο συντελεστής 

βαρύτητας  εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά έχει αριθμητική τιμή ένα (1). Για όλες αυτές τις 

παραβάσεις ισχύει ο τύπος: Πρόστιμο = Πλήθος παραβάσεων Χ ΒΑΣ.ΥΠ.1. Συνεπώς για 

κάθε παράβαση από τις κάτωθι αναφερόμενες το πρόστιμο είναι 600€ για τους τηρούντες 

απλογραφικά βιβλία εκτός των περιπτώσεων α΄ και η΄ όπου το πρόστιμο είναι 800€ και 900€ 

για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία  εκτός των περιπτώσεων α΄ και η΄ όπου το πρόστιμο 

είναι 1.200€.  

Οι παραβάσεις αυτές είναι: 

 α) Η μη έκδοση κάθε στοιχείου, που ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ μέχρι 

του ποσού των 1.200€. Το πλήθος των μη εκδοθέντων, καθορίζει και το πλήθος των 

παραβάσεων και για το λόγο αυτό το πλήθος πρέπει να προσδιορίζεται από την Φορολογική 

Αρχή με ακρίβεια, με βάση συγκεκριμένες διαπιστώσεις και δεν είναι επιτρεπτό ο 

προσδιορισμός του εν λόγω πλήθος να γίνεται κατά προσέγγιση κατόπιν συμπερασματικών 

σκέψεων (Σ.τ.Ε.3261/1994).  

 Κατ’ εξαίρεση θεωρείται γενική παράβαση η μη έκδοση δελτίων αποστολής για 

διακίνηση αγαθών μέχρι 1.200€ από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., όπως 
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επίσης γενική παράβαση θεωρείται και η μη έκδοση Δελτίου Αποστόλης εφόσον έχει εκδοθεί 

και καταχωρηθεί στα βιβλία το στοιχείο αξίας (Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών) 

για την ίδια συναλλαγή από τον υπόχρεο στην έκδοση του στοιχείου διακίνησης. 

 Παράδειγμα μη έκδοσης Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών 

 Από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 22/05/2013 σε επιχείρηση 

πώλησης αλλαντικών που τηρεί απλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε ότι δεν εκδόθηκαν (4) 

τέσσερις Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών σε τέσσερις πελάτες ιδιώτες που αγόρασαν 

αλλαντικά από τη συγκεκριμένη επιχείρηση η αξία των οποίων ήταν 4€, 18€, 3€ και 85€ 

αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, θα επιβληθούν 4 πρόστιμα με Σ.Β. 1 και με ΒΑΣ.ΥΠ.1.  

και το ύψος του προστίμου θα είναι: Πρόστιμο = 4 Χ 800 = 3.200€. Αν η επιχείρηση τηρούσε 

διπλογραφικά βιβλία τότε το ύψος του προστίμου θα ήταν Πρόστιμο = 4 Χ 1.200 = 4.800€. 

 

β) Η έκδοση καθενός αθεώρητου στοιχείου, όταν από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ 

προβλέπεται η έκδοση θεωρημένου. Όταν όμως τα στοιχεία αυτά έχουν εκδοθεί εκ 

παραδρομής αθεώρητα και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιονδήποτε έλεγχο 

τότε η παράβαση αυτή θεωρείται γενική. 

Παράδειγμα έκδοσης αθεώρητης Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών για παροχή 

υπηρεσίας αντί θεωρημένης. 

Από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 22/05/2013 σε συνεργείο 

αυτοκινήτων που τηρεί απλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε ότι εκδόθηκαν δύο αθεώρητες 

Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών για την παροχή υπηρεσίας που αφορούσε την επισκευή 

δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων σε δύο πελάτες ιδιώτες αξίας 150€ η έκαστη και οι οποίες δεν είχαν 

καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης μέχρι την διενέργεια του ελέγχου. Στην περίπτωση 

αυτή, θα επιβληθούν 2 πρόστιμα με Σ.Β. 1 και με ΒΑΣ.ΥΠ.1.  και το ύψος του προστίμου θα 

είναι: Πρόστιμο = 2 Χ 600=1.200€. Αν η επιχείρηση είχε καταχωρήσει τα συγκεκριμένα 

παραστατικά στο τηρούμενο Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων πριν το έλεγχο τότε η παράβαση αυτή 

θα θεωρούνταν γενική και θα επιβάλλονταν (1) πρόστιμο και για τα δύο παραστατικά και το 

ύψος του προστίμου θα ήταν 600€  και στην περίπτωση που τα εν λόγω παραστατικά είχαν 

καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και η παράλειψη αυτή είχε δηλωθεί εγγράφως από τον 

υπόχρεο στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας πριν τον 

φορολογικό έλεγχο τότε δεν θα είχε επιβληθεί κανένα πρόστιμο. 
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 Αν η επιχείρηση τηρούσε διπλογραφικά βιβλία τότε το ύψος του προστίμου θα ήταν 

Πρόστιμο = 2 Χ 900 =1.800€ και αν τα συγκεκριμένα παραστατικά είχαν καταχωρηθεί στο 

Ημερολόγιο πριν το έλεγχο τότε το ύψος του  προστίμου θα ήταν 900€. 

 

γ) Η μη αναγραφή ή η ανακριβής αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της επωνυμίας, 

καθώς και του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, του είδους, της ποσότητας και της αξίας ή 

της αμοιβής στα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση α'.  

Παράδειγμα μη αναγραφής του Α.Φ.Μ του πελάτη σε εκδοθέν Τιμολόγιο 

Πώλησης. 

Από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 22/05/2013 σε επιχείρηση 

πώλησης αλλαντικών που τηρεί απλογραφικά βιβλία,, διαπιστώθηκε ότι εκδόθηκαν τρία 

Τιμολόγια Πώλησης σε τρείς πελάτες στα οποία όμως δεν είχε αναγραφεί ο Α.Φ.Μ. Στην 

περίπτωση αυτή, θα επιβληθούν 3 πρόστιμα με Σ.Β. 1 και με ΒΑΣ.ΥΠ.1.  και το ύψος του 

προστίμου θα είναι: Πρόστιμο = 3 Χ 600=1.800€. Αν η επιχείρηση τηρούσε διπλογραφικά 

βιβλία τότε το ύψος του προστίμου θα ήταν Πρόστιμο = 3 Χ 900 =2.700€.  

 

δ) Η μη καταχώρηση στα βιβλία κάθε στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, 

εσόδου, εξόδου, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο των περιπτώσεων α' και γ'. Ως μη 

καταχώρηση νοείται η παράλειψη καταχώρησης συγκεκριμένων παραστατικών (επιλεκτικά ή 

μη) στα τηρούμενα βιβλία, τα οποία τυπικά εμφανίζονται ενημερωμένα.  

Παράδειγμα μη καταχώρησης στοιχείων στα τηρούμενα βιβλία.  

Από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 22/05/2013 σε επιχείρηση 

πώλησης ηλεκτρονικών ειδών που τηρεί απλογραφικά βιβλία,, διαπιστώθηκε ότι στις 

01/03/2013 εκδόθηκαν πέντε Τιμολόγια Πώλησης τα οποία όμως δεν καταχωρήθηκαν στο 

τηρούμενο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων, ενώ αυτό ήταν ενημερωμένο με τις λοιπές συναλλαγές 

του ίδιου χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση αυτή, θα επιβληθούν 5 πρόστιμα με Σ.Β. 1 

και με ΒΑΣ.ΥΠ.1.  και το ύψος του προστίμου θα είναι: Πρόστιμο = 5 Χ 600=3.000€. Αν η 

επιχείρηση τηρούσε διπλογραφικά βιβλία τότε το ύψος του προστίμου θα ήταν Πρόστιμο = 5 

Χ 900 =4.500€.  

 

ε) Η κάθε ανακριβής καταχώρηση των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση, 

εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο της περίπτωσης γ'. 
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Παράδειγμα ανακριβείς έκδοσης και  καταχώρησης στοιχείων στα τηρούμενα 

βιβλία.  

Από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 22/05/2013 σε επιχείρηση 

πώλησης ηλεκτρονικών ειδών που τηρεί απλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε ότι στις 

05/03/2013 εκδόθηκαν και καταχωρήθηκαν στο βιβλίο 10 Τιμολόγια Πώλησης με ανακριβή 

αξία. Στην περίπτωση αυτή, θα επιβληθούν 10 πρόστιμα για ανακριβή έκδοση ισάριθμων 

Τιμολογίων Πώλησης και ανακριβή καταχώρηση εσόδων με Σ.Β. 1 και με ΒΑΣ.ΥΠ.1.  και το 

ύψος του προστίμου θα είναι: Πρόστιμο = 10 Χ 600=6.000€. Δηλαδή δεν θα καταλογισθούν 

20 παραβάσεις, 10 για ανακριβή έκδοση και 10 για ανακριβή καταχώρηση. Αν η επιχείρηση 

τηρούσε διπλογραφικά βιβλία τότε το ύψος του προστίμου θα ήταν Πρόστιμο = 10 Χ 900 

=9.000€.  

 

στ) Η κάθε μη καταχώρηση ή  ανακριβής καταχώρηση στοιχείου απογραφής. Η 

περίπτωση αυτή καταλαμβάνει κάθε μη καταχώρηση ή ανακριβούς καταχώρησης στο βιβλίο 

απογραφών που αφορά αποθέματα, πάγια, υποχρεώσεις, απαιτήσεις, διαθέσιμα, αξιόγραφα 

κ.λπ. 

ζ) Η καθεμία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου 

απογραφής. Στην περίπτωση εγγραφών μέχρι 880€ χωρίς δικαιολογητικά θεωρούνται γενικές 

παραβάσεις. 

η) Η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των ασφαλών πληροφοριών 

της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ
13

.  

θ) Η μη διαφύλαξη κάθε βιβλίου ή κατάστασης που υποκαθιστά βιβλίο ή ανά πενήντα 

(50) φύλλα φορολογικών στοιχείων ή άλλων δικαιολογητικών εγγραφών για όσο χρόνο 

ορίζεται η διαφύλαξή τους από τον Κ.Φ.Α.Σ. εκτός αν η μη διαφύλαξη οφείλεται 

αποδεδειγμένα σε ανώτερη βία. 

ι) Η εκπρόθεσμη εκτύπωση ή εγγραφή σε οπτικό δίσκο κάθε βιβλίου ή κατάστασης 

που ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. 

                                                           
13

 Η περίπτωση η΄ αναφέρεται στη κάθε μη καταχώρηση ή στην ανακριβή καταχώρηση των στοιχείων που 
προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. η ανάλογη υποχρέωση που 
αναφέρεται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 23 του 
άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. 
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ια) η μη τήρηση καθεμιάς από τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τις διατάξεις της 

παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Α.Σ. 

ιβ) Η κάθε μη καταχώριση ή η ανακριβής καταχώριση στο βιβλίο κοστολογίου 

οικοδομών δαπάνης που προσδιορίζει το κόστος της κάθε οικοδομής. 

  

4.2.9 Ανώτατα όρια «Οροφές» Αυτοτελών Παραβάσεων 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 θεσπίστηκαν ανώτατα όρια προστίμου «οροφές», 

προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή εξωπραγματικών προστίμων, σε περιπτώσεις μεγάλου 

πλήθους αυτοτελών παραβάσεων. Για το λόγο αυτό καθιερώθηκαν τρία επίπεδα οροφών, έτσι 

ώστε να λειτουργούν αφενός μεν προληπτικά για αποτροπή από την επανάληψη παραβάσεων 

και αφετέρου κατασταλτικά για τους κατά σύστημα παραβάτες. Οι καθιερούμενες από το 

νόμο οροφές αφορούν περιοριστικά τις 12 κατηγορίες αυτοτελών παραβάσεων της 

παραγράφου 8 και τις περιπτώσεις χρήσης πλαστών, εικονικών και νοθευμένων στοιχείων ή 

εικονικών εγγραφών αξίας μέχρι 880€.  

Επίσης στη ίδια παράγραφο ορίζεται ότι το ανώτατο όριο του προστίμου δεν μπορεί 

να υπερβεί για την πρώτη έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου το δεκαπενταπλάσιο των 

προστίμων αυτών, για κάθε κατηγορία παραβάσεων και για τη δεύτερη έκδοση απόφασης 

επιβολής προστίμου το τριακονταπλάσιο των προστίμων αυτών. Σε περίπτωση διαπίστωσης 

για τρίτη φορά της διάπραξης των παραβάσεων αυτών δεν ισχύει περιορισμός ως προς το 

ανώτατο όριο αυτών των προστίμων. 

Παράδειγμα μη έκδοσης Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών μεγάλου πλήθους 

Από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 23/05/2013 σε επιχείρηση 

πώλησης τυροκομικών που τηρεί απλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε ότι δεν εκδόθηκαν (50) 

πενήντα Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών σε πενήντα διαφορετικούς πελάτες ιδιώτες που 

αγόρασαν τυροκομικά από τη συγκεκριμένη επιχείρηση η αξία των οποίων ήταν 15€ έκαστη. 

Στην περίπτωση αυτή, θα επιβληθούν 15 πρόστιμα (Οροφή 1
ης

 Α.Ε.Π)  με Σ.Β. 1 και με 

ΒΑΣ.ΥΠ.1.  και το ύψος του προστίμου θα είναι: Πρόστιμο = 15 Χ 800=12.000€. Αν η 

επιχείρηση τηρούσε διπλογραφικά βιβλία τότε το ύψος του προστίμου θα ήταν Πρόστιμο= 15 

Χ 1.200=18.000€ 

Για το υπολογισμό των οροφών του 15/πλάσιου ή  30/πλάσιου προστίμου 

ακολουθείται η χρονολογική σειρά έκδοσης των Α.Ε.Π., χωρίς μάλιστα να λαμβάνεται υπόψη 

η σειρά διαπίστωσης των παραβάσεων. Μπορεί δηλαδή να υπάρχει ανακολουθία στη σειρά 
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διαπίστωσης των πράξεων και των ΑΕΠ. Εκείνο όμως που αποτελεί προϋπόθεση, είναι να 

πρόκειται για παραβάσεις της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες να αφορούν την ίδια χρήση. 

Παράδειγμα χρονολογικής σειράς έκδοσης Α.Ε.Π. 

Σε συνέχεια του παραπάνω παραδείγματος όπου από τον φορολογικό  έλεγχο που 

διενεργήθηκε στις 23/05/2013 από το ΣΔΟΕ με τον οποίον διαπιστώθηκαν πενήντα 

παραβάσεις μη έκδοσης Α.Λ.Σ., στις 05/06/2013 ακολούθησε και άλλος έλεγχος  αυτή τη 

φορά από την Δ.Ο.Υ και διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν εξέδωσε  δύο 

αποδείξεις Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών σε δύο διαφορετικούς πελάτες ιδιώτες που 

αγόρασαν τυροκομικά η αξία των οποίων ήταν 15€ έκαστη.  

Παρά το γεγονός ότι η χρονολογική σειρά των παραβάσεων ήταν πρώτα ο έλεγχος 

του ΣΔΟΕ και μετά ο έλεγχος της Δ.Ο.Υ, η  έκθεση ελέγχου με τις διαπιστώσεις του ελέγχου 

καθυστέρησε να ολοκληρωθεί και να αποσταλεί από το ΣΔΟΕ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με 

αποτέλεσμα ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. να εκδώσει  πρώτα την ΑΕΠ που 

αφορούσε στις διαπιστώσεις του ελέγχου που διενεργήθηκε από την Δ.Ο.Υ στις 05/06/2013 

και σε μεταγενέστερο χρόνο την ΑΕΠ που αφορούσε στις διαπιστώσεις του ελέγχου που 

διενεργήθηκε από την ΣΔΟΕ στις 23/05/2013. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν να 

καταλογισθούν δύο παραβάσεις με την πρώτη Α.Ε.Π. με Σ.Β. 1 και με ΒΑΣ.ΥΠ.1.  και με 

ύψος προστίμου: Πρόστιμο= 2 Χ 800=1.600€ και 30 παραβάσεις με την δεύτερη Α.Ε.Π.  

(Οροφή 2
ης

 Α.Ε.Π)  με Σ.Β. 1 και με ΒΑΣ.ΥΠ.1.  με ύψος προστίμου: Πρόστιμο= 30 Χ 

800=24.000€.  Το συνολικό πρόστιμο για τις δύο Α.Ε.Π σε αυτή την περίπτωση είναι 

25.600€. Αντίθετα αν εκδιδόταν οι Α.Ε.Π. με την χρονολογική σειρά των ελέγχων τότε στην 

πρώτη Α.Ε.Π. θα καταλογιζόταν 15 παραβάσεις (Οροφή 1
ης

 Α.Ε.Π)  με Σ.Β. 1 και με 

ΒΑΣ.ΥΠ.1.  και το ύψος του προστίμου θα ήταν: Πρόστιμο= 15 Χ 800=12.000€ και με την 

με την δεύτερη Α.Ε.Π.  δύο παραβάσεις  με Σ.Β. 1 και με ΒΑΣ.ΥΠ.1. με ύψος προστίμου: 

Πρόστιμο= 2 Χ 800=1.600€.  Το συνολικό πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση και για τις δύο 

Α.Ε.Π θα ήταν 13.600€. 

 

4.2.10  Αυτοτελείς παραβάσεις – Εφαρμογή ΒΑΣ. ΥΠ.2 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 ορίζονται οι παραβάσεις για τις οποίες εφαρμόζεται η 

ΒΑΣ.ΥΠ.2, δηλαδή οι παραβάσεις οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρές και επισύρουν 

πρόστιμο ισόποσο της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε. Οι 

παραβάσεις αυτές είναι οι εξής:: 
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 α) Η μη έκδοση ή η ανακριβή έκδοση των στοιχείων, που ορίζονται από τον 

Κ.Φ.Α.Σ.  με σκοπό την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής,  μεγαλύτερης των χιλίων 

διακοσίων (1.200) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή εντάσσεται και  η διακίνηση αγαθών αξίας 

μεγαλύτερης των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ χωρίς συνοδευτικό παραστατικό με την 

προϋπόθεση όμως ότι η διαπίστωση της μη έκδοσης να γίνει κατά τη διάρκεια της 

διακίνησης.  

 Παράδειγμα μη έκδοσης Τιμολογίου Πώλησης αξίας > 1.200€ 

 Από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 25/05/2013 σε επιχείρηση 

πώλησης υποδημάτων χονδρικός που τηρεί απλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε από ένα 

πρόχειρο σημειωματάριο ότι πούλησε στον Πελάτη της Χ υποδήματα καθαρής αξίας 3.500€ 

χωρίς να εκδώσει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο με σκοπό την απόκρυψη της 

συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για να επιβληθεί 

πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής καθώς η μη έκδοση έγινε με σκοπό την απόκρυψη της 

συναλλαγής και το ύψος της συναλλαγής ήταν μεγαλύτερο των 1.200€. Έτσι στην 

προκειμένη περίπτωση θα επιβληθεί πρόστιμο ίσο με την καθαρή αξία της συναλλαγής (δεν 

περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) ήτοι 3.500€. 

 

Παράδειγμα ανακριβούς έκδοσης Τιμολογίου Πώλησης με αποκρυφθείσα αξία 

μεγαλύτερη των 1.200€ 

Από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 25/05/2013 σε επιχείρηση 

πώλησης υποδημάτων χονδρικός που τηρεί απλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε από ένα 

πρόχειρο σημειωματάριο ότι πούλησε στον Πελάτη της Χ υποδήματα καθαρής αξίας 6.000€ 

ενώ το αντίστοιχο τιμολόγιο εκδόθηκε με αξία 2.000€. Η ανακριβείς αυτή έκδοση είχε ως 

σκοπό της απόκρυψης του ύψους της συναλλαγής για το ποσό των 4.000€. Στην περίπτωση 

αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο της αποκρυφθείσας ποσότητας και όχι ισόποσο του 

συνόλου της συναλλαγής, καθώς η ανακριβή έκδοση έγινε με σκοπό την απόκρυψη της 

συναλλαγής των 4.000€ και για το λόγο αυτό θα επιβληθεί πρόστιμο 4.000€.  

 

 β) Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η 

νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, συνιστά ιδιάζουσα φορολογική 

παράβαση και επισύρει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή 
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καταχώρησης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των 

χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ.  

 Από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2523/2007 προκύπτει η έννοια των πλαστών 

και εικονικών στοιχείων. Με βάσεις τις διατάξεις αυτές πλαστό θεωρείται το φορολογικό 

στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωρηθεί 

στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησης του και εφόσον 

η μη καταχώρηση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. 

Θεωρείται επίσης ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόμενο και τα λοιπά 

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

στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου.  

 Ενώ εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο 

της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά 

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

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

θεωρήσει στοιχεία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Ακόμη εικονικό είναι το στοιχείο που φέρεται ότι 

εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε 

μορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς 

αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική 

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

υπευθύνου που υποκρύπτεται. Επίσης θεωρούνται εικονικά τα φορολογικά στοιχεία στα 

οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής, ενώ στην περίπτωση που αναγράφεται 

αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται  ως ανακριβή. 

 Για τον χαρακτηρισμό ενός στοιχείου ως εικονικό ο φορολογικός νόμος δεν αρκείται 

μόνο στο μη πραγματικό εν όλω ή εν μέρει της συναλλαγής, αλλά απαιτεί και σκοπό 

φοροδιαφυγής συνιστάμενο είτε στην απόκρυψη φορολογητέας ύλης, είτε στην διόγκωση των 

προς έκπτωση δαπανών, δηλαδή προϋποθέτει την εκ δόλου κατά τα παραπάνω έκδοση του 

παραστατικού. Επομένως εάν η έκδοση του παραστατικού η οποία είναι ανακριβής δεν 

γίνεται εκ προθέσεων για τους παραπάνω λόγους, τότε πρόκειται για απλή ανακρίβεια για την 

υπόσταση της οποίας δεν απαιτείται ούτε δόλος ή επέλευση ζημίας στο Δημόσιο 

(ΣτΕ1562/79, 2074/92) 

 Στην περίπτωση που η αξία κάθε στοιχείου ή καταχώρησης είναι μικρότερη των 

χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, τότε θεωρείται ιδιαίτερη κατηγορία αυτοτελούς παράβασης 

και επιβάλλεται το πρόστιμο ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων λαμβάνοντας υπόψη και 



 
 

106 
 
 

 

τους περιορισμούς των οροφών για την έκδοση της πρώτης και δεύτερης Α.Ε.Π. Αν προκύψει 

ότι  η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το 

μέρος της εικονικής αξίας.  

Παράδειγμα λήψης εικονικού τιμολογίου  > 1.200€ 

Από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 25/05/2013 σε επιχείρηση 

πώλησης υποδημάτων χονδρικός που τηρεί απλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε ότι έλαβε και 

καταχώρησε στα βιβλία της ένα εικονικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας αξίας 50.000€. Στην 

περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της συναλλαγής, ήτοι 

2Χ50.000€=100.000€. 

 

4.2.11  Απορρόφηση αυτοτελών παραβάσεων  

Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 ορίζεται ότι εφόσον καταλογίζονται αυτοτελείς 

παραβάσεις για την χρήση πλαστών εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων αξίας (Τιμολόγια, 

Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών, Εκκαθαρίσεις κλπ), δεν καταλογίζονται αντίστοιχα 

παραβάσεις για δελτία αποστολής που αναφέρονται στην ίδια συναλλαγή.  

 Παράδειγμα λήψης εικονικού τιμολογίου  > 1.200€ 

 Από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 26/05/2013 σε επιχείρηση 

πώλησης υποδημάτων χονδρικός που τηρεί απλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε ότι στις 

05/02/2013 εξέδωσε ένα Δ.Α. για ανύπαρκτη διακίνηση αγαθών και στην συνέχεια στις 

20/02/2012 για να καλύψει το Δ.Α. εξέδωσε εικονικό τιμολόγιο αξίας 30.000€. Στην 

περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της συναλλαγής για το εικονικό 

τιμολόγιο, ήτοι 2Χ30.000€=60.000€ και δεν επιβάλλεται πρόστιμο για το Δελτίο Αποστολής. 

   

4.3  Επιβολή Προστίμων -  Διοικητική Επίλυση της Διαφοράς 

Το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του φυσικού προσώπου ότι πρόκειται για ατομικές 

επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες και σε βάρος του Νομικού Προσώπου όταν 

πρόκειται για εταιρίες. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας 

Δ.Ο.Υ. Στην απόφαση αυτή στην οποία γίνεται σύντομη περιγραφή της παράβασης, 

αναγράφεται το πρόστιμο που επιβάλλεται για αυτή, καθώς και η διάταξη που εφαρμόζεται.  

Αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου για τα φυσικά 

πρόσωπα, τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και τα πρόσωπα του άρθρου 101 του 

Ν.2238/1994 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας 
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της επιχείρησης ή του επαγγέλματος. Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 

αρμόδιος είναι ο αρμόδιος προϊστάμενος για την παραλαβή της δήλωσης απόδοσης του 

παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, ενώ για τις λοιπές 

περιπτώσεις αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της κατοικίας του παραβάτη. Για τις παραβάσεις 

των υποκαταστημάτων το πρόστιμο επιβάλλεται από τον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της έδρας,  

ανεξάρτητα από τον χρόνο τέλεσης της παράβασης.  

Για την διοικητική επίλυση της διαφοράς (Συμβιβασμός) τα πρόστιμα του Κ.Φ.Α.Σ. 

περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτών,  εκτός από τις περιπτώσεις των προστίμων για τις 

αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 και τις 

παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου, τα οποία 

περιορίζονται κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς στο ένα δεύτερο (1/2) αυτών. Σε 

περίπτωση αποδεδειγμένης ολικής ή μερικής ανυπαρξίας της παράβασης, τα πρόστιμα 

διαγράφονται ολικά ή μερικά. Η πράξη διαγραφής πρέπει να περιέχει πλήρη και ειδική 

αιτιολογία για την ανυπαρξία της παράβασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ. & 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

 

5.1   Έννοια Φορολογικού Ελέγχου  

Ο φορολογικός έλεγχος αποτελεί μέρος της φορολογικής διαδικασίας και περιλαμβάνει το 

σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών που εφαρμόζονται από τα αρμόδια φορολογικά όργανα με 

σκοπό να διαπιστωθεί: 

 Εάν εφαρμόζονται ορθά οι φορολογικές διατάξεις  

 Εάν τηρήθηκαν τα βιβλία σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τις αρχές της 

λογιστικής επιστήμης. 

 Εάν οι δηλώσεις υποβλήθηκαν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αν 

συμφωνούν με τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων. 

 Εάν για τις οικονομικές συναλλαγές της επιχείρησης εκδίδονται και λαμβάνονται τα 

προσήκοντα φορολογικά στοιχεία. 

 Εάν υπάρχουν πράξεις ή παραλείψεις συνεπεία των οποίων δεν αποδόθηκαν στο 

δημόσιο οφειλόμενοι φόροι, τέλη και εισφορές ή απέβλεπαν μεθοδευμένα ή 

συνειδητά στη μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. 

 Τον καθορισμό των εν γένει φορολογικών υποχρεώσεων. 

 Επιπλέον στην έννοια του φορολογικού ελέγχου περιλαμβάνονται και όλες  

ενέργειες συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων έτσι ώστε να υπάρξει ορθή 

εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, προκειμένου να διαμορφωθεί μια 

σαφής και πλήρης εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας της, τη δυναμικότητά της,  το αντικεί-

μενο εργασιών της και εν τέλει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τις φορολογικές 

υποχρεώσεις. 

 Συνεπώς, θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι ο φορολογικός έλεγχος περιλαμβάνει όλες τις 

ελεγκτικές επαληθεύσεις του λογιστικού και ουσιαστικού ελέγχου που κρίνονται απαραίτητες 

για τη διαπίστωση της ειλικρίνειας ή μη των βιβλίων, των στοιχείων, των δεδομένων και των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτά, την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων 
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στις υποβληθείσες δηλώσεις και την απόδοση των οφειλομένων φόρων, τελών, εισφορών κλπ 

στο Δημόσιο. (Πιερής Μ, κα, 2008) 

 

5.2  Σκοπός και Στόχος του Φορολογικού Ελέγχου 

Σκοπός του φορολογικού ελέγχου είναι να επαληθευθεί η ακρίβεια των φορολογικών 

δηλώσεων και σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής τους, να εξευρεθεί η 

φορολογητέα ύλη και να προσδιοριστούν οι φορολογικές υποχρεώσεις του ελεγχόμενου. 

Επομένως μέσω των φορολογικών ελέγχων επιτυγχάνεται η αύξηση των δημοσίων εσόδων 

και διασφαλίζονται τα συμφέροντα του δημοσίου. Πέραν όμως της αύξησης των δημοσίων 

εσόδων με τους φορολογικούς ελέγχους επιτυγχάνεται η δίκαιη κατανομή των φορολογικών 

βαρών, η επιτάχυνση του ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης, η προστασία των υγιών 

επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά και η αύξηση της εθελούσιας 

συμμόρφωσης μέσα από την εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης. 

 

5.3  Η Επίδραση του Φορολογικού Ελέγχου στην Καταπολέμηση της    

Φοροδιαφυγής 

Ένας παράγοντας που μπορεί να καταστείλει ή να μειώσει την τάση για φοροδιαφυγή είναι η 

αίσθηση του φορολογούμενου ότι μια τέτοια ενέργεια μπορεί να εντοπισθεί.. Αυτό σημαίνει 

ότι  όσο μεγαλώνει η πιθανότητα να διαπιστωθεί από μέρους των αρχών ότι ένας 

φορολογούμενος δεν έχει δηλώσει το σύνολο του φορολογητέου του εισοδήματος, τόσο 

μειώνεται η πιθανότητα τελικά να το πράξει.  Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει και η μελέτη 

του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
14

 για την φοροδιαφυγή που παρουσιάστηκε τον 

Ιούνιο του 2011, σύμφωνα με την οποία το 70% των πολιτών πιστεύουν ότι οι 

φορολογούμενοι που φοροδιαφεύγουν το πραγματοποιούν επειδή υπάρχει μικρή πιθανότητα 

εντοπισμού τους από τις φοροελεγκτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση 

της φοροδιαφυγής. Από την άποψη αυτή, καθίσταται αυτονόητο ότι οι φορολογικοί έλεγχοι, 

στο μέτρο που είναι το βασικό εργαλείο εξεύρεσης και διακρίβωσης της φορολογητέας ύλης, 

μπορούν να συμβάλουν στην επαύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης και κατ΄ επέκταση 

στη μείωση της φορολογικής παραβατικότητας. 

 Ωστόσο, η θετική επενέργεια του φορολογικού ελέγχου στη φορολογική 

συμμόρφωση δεν περιορίζεται μόνο στη σύλληψη της φορολογητέας ύλης και την εξ αυτού 

                                                           
14

 Η μελέτη παρουσιάζεται και αναλύεται στο έκτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Πηγή www.oe-e.gr 
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δημιουργούμενη πεποίθηση στους φορολογούμενους ότι δεν μπορούν να φοροδιαφεύγουν. Η 

ποιότητα της αντιμετώπισης των φορολογουμένων από τα φορολογικά όργανα μαζί με την 

ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν αυτά στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις 

υποθέσεις τους, επηρεάζει την αντίληψη που έχουν οι τελευταίοι για τη διαδικασία και κατ΄ 

επέκταση την συμμόρφωσή τους στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Έτσι αν οι 

φορολογούμενοι αντιμετωπίζονται δίκαια, υπεύθυνα και κατά το δυνατόν ομοιόμορφα σε 

σχέση με άλλους υπόχρεους με τους οποίους ανήκουν στην ίδια ομάδα εισοδήματος ή στην 

ίδια ομάδα επαγγέλματος, η εμπιστοσύνη τους προς την φορολογική αρχή και το φορολογικό 

σύστημα πιθανότατα θα αυξηθεί.  

 Αντίθετα, αν οι φορολογούμενοι αντιμετωπίζονται εξ αρχής ως υποτελείς μέσα σε 

μια εξουσιαστική σχέση, είναι φυσικό ότι η όποια εμπιστοσύνη έχει αναπτυχθεί έναντι της 

φορολογικής αρχής θα διαρραγεί και οι φορολογούμενοι θα έχουν έναν ακόμη λόγο να μην 

εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και άρα να φοροδιαφεύγουν. Αν αυτό 

μάλιστα συνδυαστεί με την υποψία ότι τα φορολογικά βάρη κατανέμονται ανισομερώς, τότε  

μειώνεται η προθυμία του φορολογούμενου να συμμετέχει στην φορολογική διαδικασία, 

καθώς εξανεμίζεται το αίσθημα υποχρέωσης να καταβάλλει το μέρος των φορολογικών 

υποχρεώσεων που του αναλογεί. 

 Συνεπώς ο χειρισμός της φορολογικής ελεγκτικής διαδικασίας από μέρους της 

φορολογικής διοίκησης, που αφορά τόσο το τρόπος διεξαγωγής της αυτόν καθ΄ αυτόν, αλλά  

και της ορθότητας των καταλογιστικών πράξεων που ακολουθούν όσο κυρίως και στο 

προσανατολισμό που δίνει η εκάστοτε εφαρμοζόμενη φορολογική πολιτική στο φορολογικό 

έλεγχο, δηλαδή αν αυτός θα έχει πρωτίστως δημοσιονομικό, τιμωρητικό ή εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα, αν θα αντιμετωπίζει τους φορολογούμενους ως πελάτες ή ως υποτελείς 

διοικούμενους ή ακόμη και ως φοροφυγάδες, προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τη φύση της 

σχέσης μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικής διοίκησης. Οι χειρισμοί αυτοί επιδρούν 

σημαντικά στο ψυχολογικό υπόβαθρο της σχέσης μεταξύ φορολογικού κράτους και 

φορολογικού κοινού και προδιαγράφουν τη στάση του συνόλου των φορολογούμενων 

απέναντι στο φορολογικό σύστημα. Αν ο φορολογικός έλεγχος καταγραφεί στο 

υποσυνείδητο των φορολογούμενων όχι ως μια δίκαιη, διαφανής και φιλική διαδικασία 

μεταξύ δύο μερών που σέβονται το ένα το άλλο, αλλά ως μηχανισμός καταστολής και πηγή 

ανισοτήτων, είναι αυτονόητο ότι οι φορολογούμενοι θα αντιδράσουν και θα προσπαθήσουν 

αφενός να αντισταθούν νόμιμα ή παράνομα στις ελεγκτικές μεθόδους και αφετέρου να 

αποκρύψουν φορολογητέα ύλη. Η απώλεια των φορολογικών εσόδων που θα προκαλέσει η 
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στάση αυτή των φορολογουμένων θα εξαναγκάσει το κράτος σε ακόμη σκληρότερα 

ελεγκτικά μέτρα, αλλά και σε  βαρύτερες φορολογικές ποινές. Αυτά όμως δεν αρκούν από 

μόνα τους για να επιτύχουν τη φορολογική συμμόρφωση, αν δεν υποστηρίζονται από ένα 

δίκαιο και ορθολογικό φορολογικό σύστημα. Αντίθετα μπορούν να επιτείνουν ένα φαύλο 

κύκλο τιμωρίας από τον κράτος και αντίδρασης από τους υπόχρεους στο φόρο. 

(Πανταζόπουλος, 2012, σελ. 43-47) 

 

5.4  Τα Είδη των Φορολογικών Ελέγχων 

Οι φορολογικοί έλεγχοι διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες. Από αυτές άλλες απαντώνται 

στα νομοθετικά κείμενα και άλλες χρησιμοποιούνται για λόγους συστηματικής κατάταξης. 

Ειδικότερα οι φορολογικοί έλεγχοι μπορεί να είναι απολογιστικοί ή προληπτικοί, τακτικοί ή 

έκτακτοι, οριστικοί, συμπληρωματικοί ή προσωρινοί, λεπτομερείς ή συνοπτικοί, 

συστηματικοί ή δειγματοληπτικοί. Ένας φορολογικός έλεγχος δεν αποκλείει μάλιστα να 

συνδυάζει περισσότερες από τις παραπάνω μορφές. Από τα είδη του φορολογικού ελέγχου 

πιο συνήθη στη φορολογική πρακτική είναι αυτά του τακτικού ελέγχου, του προσωρινού και 

του προληπτικού ελέγχου. 

 

5.4.1  Τακτικός Έλεγχος 

Ο τακτικός έλεγχος αποβλέπει κατ΄ αρχήν στην επαλήθευση της ακρίβειας των φορολογικών 

δηλώσεων όλων των φορολογικών αντικειμένων που υποβλήθηκαν από τις επιχειρήσεις. 

Στην περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής αυτών, ο τακτικός έλεγχος αποσκοπεί 

στην  εξεύρεση της φορολογητέας ύλης και στο προσδιορισμό των φορολογικών 

υποχρεώσεων που προκύπτουν για τον ελεγχόμενο υποκείμενο του φόρου. Στηρίζεται τόσο 

στα δεδομένα των βιβλίων όσο και σε λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που ήδη υφίστανται ή 

τυχόν διαπιστώνονται ή προκύπτουν κατά την πορεία της ελεγκτικής διαδικασίας, από 

πληροφορίες ή στοιχεία τρίτων καθώς και από την ανάλυση της συνολικής οικονομικής 

κατάστασης του ελεγχόμενου. 

 Ο τακτικός έλεγχος, επαληθεύει την τήρηση του συνόλου των φορολογικών 

διατάξεων που έχουν εφαρμογή για κάθε ελεγχόμενη υπόθεση, καθόσον τυχόν παράλειψη 

καταλογισμού διαφορών φόρων σε οποιαδήποτε φορολογία, συνεπάγεται τόσο απώλεια 

φορολογικών εσόδων για το δημόσιο, όσο και αναποτελεσματικότητα του ελέγχου να 

επιτύχει την οικειοθελή συμμόρφωση των φορολογουμένων προς τις υποχρεώσεις τους. 
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 Το νομοθετικό πλαίσιο του τακτικού ελέγχου είναι το άρθρο 66 του Ν.2238/1994 

όσον αφορά στη φορολογία εισοδήματος, το άρθρο 48 του Ν.2859/2000 για το φόρο 

προστιθέμενης αξίας και  το άρθρο 73 του Ν. 2961/2001 στην περίπτωση της φορολογίας 

κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.  

 Η πληρότητα ενός τακτικού φορολογικού ελέγχου εξαρτάται από τις ικανότητες και 

δεξιότητες του ελεγκτή, ο οποίος πρέπει να διαθέτει σφαιρική προσέγγιση και αναλυτική 

ικανότητα έτσι ώστε κατά την πορεία του ελέγχου μέσω της έρευνάς του να μπορεί, εκτός 

των άλλων, να εντοπίζει και να αποκαλύπτει τις τυχόν ακολουθούμενες μεθόδους 

φοροδιαφυγής από τις επιχειρήσεις. Οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα του τακτικού 

ελέγχου αποτυπώνονται στην έκθεση ελέγχου, με βάση την οποία γίνονται οι καταλογισμοί 

των διαφορών φόρων, τελών και εισφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό. 

 Ο τακτικός έλεγχος είναι κατ΄ αρχήν οριστικός φορολογικός έλεγχος, διότι στόχος 

του είναι η οριστική τακτοποίηση της φορολογητέας ύλης και γενικά των υποχρεώσεων του 

ελεγχόμενου που απορρέουν από τις φορολογικές διατάξεις. Ωστόσο, ο νόμος προβλέπει και 

αποκλίσεις από την οριστικότητα των πορισμάτων του τακτικού φορολογικού ελέγχου. 

Ειδικότερα, είναι δυνατή η έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, παρά το γεγονός ότι 

έχει ήδη εκδοθεί άλλο φύλλο ελέγχου επί της ίδιας υπόθεσης και αυτό κατέστη οριστικό, αν 

από συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση της 

φορολογικής αρχής, εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό 

που περιληφθεί στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου, καθώς και αν η δήλωση που υποβλήθηκε ή 

τα έντυπα ή οι καταστάσεις που συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή. 

 Αρμόδια όργανα για την διεξαγωγή του τακτικού ελέγχου είναι οι προϊστάμενοι των 

ελεγκτικών κέντρων (Δ.Ε.Κ., Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, Κέντρο 

Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων) και οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ που διαθέτουν τμήμα 

ελέγχου. 

 

5.4.2   Προσωρινός Έλεγχος 

Η αδυναμία των φορολογικών ελεγκτικών οργάνων να πραγματοποιούν οριστικούς και 

λεπτομερείς ελέγχους σε όλους τους φορολογούμενους για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες 

φοροδιαφυγής, αλλά και η ανάγκη ταχείας είσπραξης πρόσθετων φόρων και προστίμων 

οδήγησε στην καθιέρωση του προσωρινού ελέγχου. Ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος 

διενεργείται για τον προσδιορισμό ορισμένων φορολογικών υποχρεώσεων για ολόκληρη ή 
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μέρος της διαχειριστικής περιόδου που μπορεί να διενεργηθεί κατά την διάρκεια της ή μετά 

το τέλος της 

 Κύρια χαρακτηριστικά του προσωρινού ελέγχου, είναι η διενέργειά του για 

συγκεκριμένες διαχειριστικές περιόδους ή ορισμένο χρονικό διάστημα μιας διαχειριστικής 

περιόδου και για συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα, με άμεση πρόσβαση στα τηρούμενα 

βιβλία και στοιχεία και στις υποβληθείσες δηλώσεις της επιχείρησης, η ολοκλήρωσή του σε 

σύντομο χρονικό διάστημα και ο καταλογισμός τυχόν διαφορών φόρων με στόχο την άμεση 

είσπραξη αυτών από το δημόσιο, καθώς και η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών 

αξιοποιήσιμων από μελλοντικό τακτικό φορολογικό έλεγχο. Αφορά κυρίως επιχειρήσεις και 

υπόχρεους που δεν έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις για όλα ή μερικά φορολογικά 

αντικείμενα ή υποβάλλουν μηδενικές – πιστωτικές που δεν δικαιολογούνται από το 

αντικείμενο εργασιών τους. 

 Ο προσωρινός έλεγχος καταλήγει στην έκδοση προσωρινού φύλλου ελέγχου, αν από 

τα βιβλία και τα στοιχεία του υπόχρεου προκύπτει ότι ο φορολογούμενος παρέλειψε να 

δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς την φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τα βιβλία ή στοιχεία 

ή αν ο φορολογούμενος παρέλειψε να παρακρατήσει ή να αποδώσει ή παρακράτησε ή 

απέδωσε ανακριβώς το φόρο. Αρμόδια όργανα για την διενέργεια προσωρινού ελέγχου είναι 

τα ελεγκτικά κέντρα και οι Δ.Ο.Υ. 

 

5.4.3   Προληπτικός Έλεγχος 

Ο προληπτικός έλεγχος, ο οποίος διενεργείται κατά κύριο λόγο από το ΣΔΟΕ, έχει ως σκοπό 

τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ και την εξακρίβωση της 

ακρίβειας των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων κατά την στιγμή που εκτελούνται οι 

οικονομικές πράξεις. Ο έλεγχος αυτός είναι σύντομος, ουσιαστικός και έχει το χαρακτήρα 

του αιφνιδιασμού. Έτσι ενεργεί αφενός μεν κατασταλτικά, με τον ταχύτερο εντοπισμό 

παράνομων πράξεων, παραλείψεων και παρατυπιών, αφετέρου λόγω της αυστηρότητάς του, 

λειτουργεί ως μέτρο γενικής πρόληψης για την τήρηση των φορολογικών διατάξεων και την 

αποτροπή της φοροδιαφυγής.   

 Πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής 

περιόδου και διενεργείται κυρίως στην εγκατάσταση της επιχείρησης. Μπορεί όμως να 

διενεργηθεί και εκτός αυτής, όπως στην περίπτωση ελέγχου της διακίνησης αγαθών, όπου ο 

έλεγχος διενεργείται στο δρόμο.   
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 Αντικείμενο κυρίως του προληπτικού ελέγχου αποτελεί η διακίνηση αγαθών, η 

ενημέρωση των βιβλίων, ο έλεγχος των αποθεμάτων, ο έλεγχος έκδοσης των φορολογικών 

στοιχείων, ο έλεγχος τήρησης των βιβλίων ή καταστάσεων παροχής ασφαλών πληροφοριών, 

ο έλεγχος τήρησης των βιβλίων της προσήκουσας κατηγορίας, ο έλεγχος υποβολής των 

δηλώσεων, ο έλεγχος νομιμότητας των φορολογικών ταμειακών μηχανών, ο έλεγχος για την 

διαπίστωση έκδοσης ή λήψης εικονικών στοιχείων, αλλά και ο έλεγχος για τη διαπίστωση 

ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων.   

 Κατά τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου, ο υπάλληλος που διενεργεί την 

έλεγχο μπορεί να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή στοιχείου ή εγγράφου, 

εκτός από αυτά που τηρούνται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, καθώς και κάθε περιουσιακού 

στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στην 

εγκατάσταση κάθε άλλου υπόχρεου και οι διαπιστώσεις του αποτυπώνονται σε έκθεση 

ελέγχου. Όταν ο έλεγχος διενεργείται από τους υπαλλήλους του ΣΔΟΕ, οι φορολογικές 

διατάξεις παρέχουν εξουσιοδότηση στον ελεγκτή να ενεργεί κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, 

αγαθών, μέσων μεταφοράς, αλλά και να διενεργεί ανακρίσεις, καθώς να προχωράει σε  

συλλήψεις προσώπων στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται εκτεταμένη φοροδιαφυγή ή 

διατέλεση πράξεων που συνιστούν λαθρεμπορία. Επίσης αν από τον προληπτικό έλεγχο 

προκύψουν στοιχεία που έχουν σχέση με τη μη εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων της 

επιχείρησης ή λανθασμένου τρόπου προσδιορισμού των αποτελεσμάτων και του τρόπου 

φορολόγησής τους, εκδίδεται εντολή προσωρινού ή τακτικού ελέγχου, κατά την κρίση του 

προϊσταμένου της ελεγκτικής αρχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

   

5.5 Ελεγκτικές διαδικασίες κατά τον προληπτικό έλεγχο και διαδικασία 

καταλογισμού των  προστίμων 

5.5.1 Διαδικασία Ελέγχου 

Ο προληπτικός έλεγχος διενεργείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για την ελεγχόμενη 

επιχείρηση και κατά κύριο λόγο διενεργείται στην έδρα ή σε άλλη επαγγελματική 

εγκατάσταση της επιχείρησης, ενώ είναι δυνατόν να γίνει και στα γραφεία της αρμόδιας 

ελεγκτικής υπηρεσίας. 

 Για να διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος θα πρέπει απαραιτήτως να εκδοθεί από τον 

προϊστάμενο της εκλεκτικής υπηρεσίας εντολή ελέγχου. Η εντολή έλεγχου μπορεί να εκδοθεί 

για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση ή σε μια 
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συγκεκριμένη ομάδα επιχειρήσεων (π.χ. εστιατόρια) ή για τις επιχειρήσεις μιας 

συγκεκριμένης περιοχής. Κατά την έναρξη του ελέγχου τα φορολογικά όργανα θα πρέπει 

απαραιτήτως να επιδείξουν στον ελεγχόμενο τη σχετική εντολή ελέγχου και την υπηρεσιακή 

ή αστυνομική τους ταυτότητα. Αν ο έλεγχος πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ελεγκτικής 

υπηρεσίας απαιτείται η επίδοση έγγραφης πρόσκλησης στην ελεγχόμενη επιχείρηση για την  

προσκόμιση των βιβλίων και στοιχείων της, εντός οριζόμενης προθεσμίας. 

 Για  τους προγραμματισμένους προληπτικούς ελέγχους εντός ή εκτός των 

επαγγελματικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, απαιτείται η κατάλληλη προετοιμασία των 

ελεγκτικών οργάνων, η οποία περιλαμβάνει: 

• Το σχηματισμό του φακέλου της υπόθεσης αντλώντας πληροφορίες σχετικά με την 

ελεγχόμενη επιχείρηση με την εύρεση των δηλώσεων όλων των φορολογικών αντικειμένων 

που έχουν υποβληθεί, 

• την κατάρτιση «πλάνου ελέγχου» με τις ελάχιστες ελεγκτικές επαληθεύσεις που πρόκειται 

να διενεργηθούν, 

• την ενημέρωση για το πλήθος και τους αριθμούς μητρώου των χρησιμοποιούμενων Φ.Τ.Μ. 

η φορολογικών μηχανισμών. 

• την ενημέρωση για το είδος και τον αριθμό των στοιχείων που έχει θεωρήσει, 

• την ενημέρωση από το τμήμα μητρώου για τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις που διαθέτει 

η επιχείρηση (υποκαταστήματα, αποθήκες κλπ), 

• την ενημέρωση από τα στοιχεία και τις πληροφορίες που υφίστανται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

για παραβάσεις που καταλογίστηκαν από προηγούμενους ελέγχους ή για Δελτία 

Πληροφοριών ή άλλα εν γένει επιβαρυντικά στοιχεία. 

 Με την έναρξη του ελέγχου και πριν από την έναρξη των ελεγκτικών επαληθεύσεων 

προηγείται η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της ελεγχόμενης επιχείρησης, η οποία 

γίνεται κάτω από την τελευταία εγγραφή στα τηρούμενα υποχρεωτικώς και προαιρετικώς 

βιβλία και στο αμέσως επόμενο μετά το τελευταίο εκδοθέν φορολογικό στοιχείο. Στην πράξη 

θεώρησης αναγράφεται: 

• η υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο, 

• η ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησής του και 

• τα στοιχεία των ελεγκτών. 

 Εφόσον κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί η ύπαρξη βιβλίων, εγγράφων και 

λοιπών στοιχείων από τα οποία είναι ενδεχόμενο να προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας 

ύλης, ενεργείται κατάσχεση αυτών από τους υπαλλήλους που πραγματοποιούν τον έλεγχο και 
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παράδοσή τους στον προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια ακολουθεί η 

επεξεργασία των κατασχεθέντων για εντοπισμό τυχόν αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης ή τη 

διαπίστωση φορολογικών εν γένει παραβάσεων. Για κάθε κατάσχεση συντάσσεται 

υποχρεωτικά έκθεση κατάσχεσης στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία που 

κατασχέθηκαν. Η έκθεση αυτή υπογράφεται υποχρεωτικά από τα όργανα του ελέγχου και 

από τον επιτηδευματία ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του και σε περίπτωση απουσίας αυτού από 

παριστάμενο υπάλληλο της επιχείρησης, ενώ αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης 

παραδίδεται στην επιχείρηση. Σε περίπτωση άρνησης του ελεγχόμενου να υπογράψει ή να 

παραλάβει την έκθεση, γίνεται σχετική μνεία επί του σώματος αυτής. Ειδικά για τις 

περιπτώσεις επίσημων βιβλίων και στοιχείων, αυτά μπορούν να παραληφθούν και με 

απόδειξη παραλαβής. 

 

5.5.2 Ελεγκτικές Επαληθεύσεις 

5.5.2.1 Έλεγχος εμπρόθεσμης ενημέρωσης των βιβλίων 

Μετά τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης γίνεται έλεγχος για τη 

διαπίστωση της εμπρόθεσμης ενημέρωσης των τηρούμενων βιβλίων σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 12 για τα διπλογραφικά βιβλία και της παραγράφου 18 για τα 

απλογραφικά βιβλία του  άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. Με τις νέες διατάξεις ο χρόνος ενημέρωσης 

των βιβλίων συνδέεται πλέον με το χρόνο υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. για κάθε κατηγορία 

τήρησης βιβλίων. 

 Ο έλεγχος αυτός θεωρείται απαραίτητος καθώς έχει διαπιστωθεί ότι οι επιχειρήσεις 

πολλές φορές δεν τηρούν τις οριζόμενες με τις ανωτέρω διατάξεις προθεσμίες ενημέρωσης 

των βιβλίων, επειδή αποβλέπουν στη μεταχρονολόγηση κάποιων υποχρεώσεων τους (π.χ. 

μετακύλιση πληρωμής Φ.Π.Α. σε μεταγενέστερες φορολογικές περιόδους), ή αναμένουν τη 

διαμόρφωση συγκεκριμένων οικονομικών μεγεθών προκειμένου να έχουν την ευχέρεια 

επιλογής των στοιχείων που θα καταχωρήσουν στα τηρούμενα βιβλία.  

 Περαιτέρω, αναζητούνται και ελέγχονται τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά 

στοιχεία που αφορούν το ενδιάμεσο διάστημα από την τελευταία ενημέρωση των βιβλίων 

μέχρι και την ημέρα και ώρα του ελέγχου, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν συναλλαγές για 

τις οποίες έχει παρέλθει η προθεσμία καταχώρησής τους. 
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5.5.2.2 Έλεγχος ορθής τήρησης βιβλίων, έκδοσης και λήψης στοιχείων. 

 Ελέγχεται η ορθή καταχώρηση στα βιβλία της επιχείρησης των εσόδων, αγορών και δαπανών 

με βάση τα πάσης φύσεως στοιχεία (αθροίσματα «Ζ» των Φ.Τ.Μ ή των φορολογικών 

μηχανισμών, Α.Λ.Σ., τιμολόγια, αποδείξεις είσπραξης, διασαφήσεις κ.λπ.).    

 Στις περιπτώσεις ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων, επιλέγεται συγκεκριμένη χρονική 

περίοδος, ανάλογα με τα εκάστοτε πραγματικά δεδομένα. Ειδικότερα, κατά την επαλήθευση 

αυτή, εξετάζεται αν έχει γίνει σωστή καταχώριση της αξίας και του Φ.Π.Α. των εσόδων, 

αγορών και δαπανών, στις αντίστοιχες στήλες του βιβλίου ή στους προβλεπόμενους 

λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ., αν έχουν γίνει οι ορθοί υπολογισμοί για τον προσδιορισμό του 

αναλογούντος Φ.Π.Α., ειδικά σε περιπτώσεις χειρόγραφων τιμολογίων που απεικονίζουν 

συναλλαγές που υπάγονται σε διαφορετικούς συντελεστές Φ.Π.Α. 

 Επίσης, ελέγχεται η νομιμότητα-κανονικότητα της έκδοσης των φορολογικών 

στοιχείων που συνίσταται στην εξέταση των εξωτερικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που 

θα πρέπει να φέρει κάθε φορολογικό στοιχείο, ώστε να εξασφαλίζεται η αυθεντικότητα και 

μοναδικότητά του στα πλαίσια των συναλλαγών της επιχείρησης. Κατά περίπτωση δηλαδή, 

με τον προληπτικό έλεγχο ερευνάται η ορθή θεώρηση των στοιχείων, ή η νόμιμη απαλλαγή 

από αυτήν και στην περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσής τους, η σήμανση αυτών με χρήση 

ειδικού λογισμικού, κ.λπ. 

 Ειδικότερα, όπου προβλέπεται θεώρηση των φορολογικών στοιχείων με διάτρηση 

αυτών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, εξετάζεται εάν η διάτρηση αυτή συγκεντρώνει ορισμένα 

χαρακτηριστικά (έναν τετραψήφιο αριθμό που είναι ο κωδικός της Δ.Ο.Υ όπου θεωρήθηκαν 

τα στοιχεία, δύο γράμματα που καθορίζονται ανά μήνα από τη Δ.Ο.Υ, δύο αριθμούς που 

δηλώνουν το μήνα θεώρησης των στοιχείων και δύο αριθμούς που δηλώνουν τα δύο 

τελευταία ψηφία του έτους θεώρησης). Κάθε παρατήρηση επί των ελεγχόμενων στοιχείων η 

οποία δημιουργεί στον έλεγχο υπόνοιες για πλαστότητα των εκδοθέντων στοιχείων πρέπει 

απαραίτητα να ελέγχεται, λαμβανομένου υπόψη και του αντικειμένου της ελεγχόμενης 

επιχείρησης, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνεται στις επονομαζόμενες ομάδες "υψηλού 

κινδύνου", όπως: διαφημιστικά είδη – διαφημίσεις, εμπορία - παραγωγή - τυποποίηση 

ελαιολάδου, εμπορία δερμάτων – επεξεργασία, οικοδομικά υλικά, πολύτιμοι λίθοι και 

μέταλλα, παλαιά σίδερα, σκράπ κ.λπ. 
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5.5.2.3 Ελεγκτικές διαδικασίες εντοπισμού πλαστών και εικονικών 

στοιχείων 

Ο εντοπισμός, τόσο ενός πλαστού, όσο και ενός εικονικού φορολογικού στοιχείου κάποιες 

φορές είναι εύκολος με μόνο τον έλεγχο του  στοιχείου ως εντύπου ή του περιεχομένου του. 

Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις χρειάζεται ειδική μελέτη τόσο του στοιχείου, ως 

εντύπου, όσο και επαλήθευση του περιεχομένου του ως προς τα στοιχεία των 

αντισυμβαλλομένων και σε βάθος έλεγχος, για τη διαπίστωση της γνησιότητας του 

φορολογικού στοιχείου και της πραγματοποίησης ή μη της συναλλαγής. 

 Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, δεν μπορεί κάθε μία χωριστά να 

αποτελέσει απόδειξη για πλαστότητα του στοιχείου ή εικονικότητα της συναλλαγής ή του 

προσώπου που διενήργησε τη συναλλαγή. Αυτές αποτελούν ενδείξεις που θα οδηγήσουν τον 

έλεγχο σε σειρά άλλων ελεγκτικών επαληθεύσεων και διαπιστώσεων, από τη διενέργεια των 

οποίων ο έλεγχος θα αποκτήσει τα στοιχεία εκείνα  τα οποία είναι απαραίτητα για να 

στοιχειοθετήσει και να αποδείξει τη βασιμότητα του χαρακτηρισμού των στοιχείων ως 

πλαστών και των συναλλαγών ως εικονικών: 

 

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

πρώτου φορτηγού αυτοκινήτου ή του ονόματος του πλωτού μέσου στα στοιχεία 

διακίνησης. 

 Πολλές συναλλαγές εμφανίζονται μόνο σε φορολογικά στοιχεία  αξίας, τα οποία δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διακίνηση. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία διακίνησης 

οι  συναλλαγές αυτές μπορεί να  είναι εικονικές, αφού η διακίνηση δεν καλύπτεται με τα 

προβλεπόμενα  στοιχεία. Είναι όμως δυνατό να υπάρχουν και τα στοιχεία διακίνησης αλλά να 

μην πληρείται η υποχρέωση αναγραφής στο δελτίο αποστολής ή στο Σ.Δ.Α. πέραν των όσων 

ήδη προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., του αριθμού κυκλοφορίας του πρώτου 

φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά 

των αγαθών (έναρξη διακίνησης) ή προκειμένου για θαλάσσιες μεταφορές, το όνομα του 

πλωτού μέσου. 

 Περαιτέρω, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγινε πράγματι η μεταφορά με οχήματα 

που εκμεταλλεύεται η επιχείρηση, θα πρέπει να αξιοποιούνται  όλα τα δεδομένα 

που  προκύπτουν από υφιστάμενα  στοιχεία δαπανών αναφορικά με μεταφορές π.χ. 

αποδείξεις για διόδια, δαπάνες επισκευής  αυτοκινήτων, δαπάνες  διανυκτέρευσης, δαπάνες 
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που αφορούν το πετρέλαιο κίνησης κ.λπ. Επί πλέον για επαλήθευση μπορεί να ζητούνται 

στοιχεία από  τις λιμενικές αρχές οι οποίες υποχρεούνται στην καταγραφή των αυτοκινήτων 

που μεταφέρονται με οχηματαγωγά πλοία. 

 Επίσης ο έλεγχος πρέπει να προσανατολίζεται κατά τη διακίνηση στην αναζήτηση 

στοιχείων που να αποδεικνύουν για λογαριασμό τίνος γίνεται κάθε φορά η μεταφορά και στα 

ημεδαπά αλλά και  στα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, τα οποία υποκρυπτόμενα πολλές 

φορές πίσω από τη χρήση οχήματος με πινακίδες κυκλοφορίας άλλης χώρας και με τα CMR 

που συνοδεύουν τα αγαθά, διακινούν αυτά στο εσωτερικό της χώρας χωρίς να έχουν εκδώσει 

τη σχετική φορτωτική. 

 

2. Το μεταφορικό μέσο και ο τρόπος μεταφοράς 

 Στα φορολογικά στοιχεία διακίνησης είναι ενδεχόμενο να αναγράφονται μεγάλες 

ποσότητες, όπου το βάρος τους ή ο όγκος τους ή το είδος τους (π.χ. σε υγρή μορφή) να είναι 

τέτοιος που η μεταφορά τους  να είναι αδύνατη με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ή το 

φορτηγό αυτοκίνητο να αδυνατεί να μεταφέρει τέτοιου είδους αγαθό που αναγράφεται στο 

φορολογικό στοιχείο. Για την επαλήθευση αυτή και την πληρότητα του ελέγχου θα πρέπει, 

πέραν των άλλων, να διαπιστώνεται το ωφέλιμο φορτίο του φορτηγού αυτοκινήτου με το 

οποίο φαίνεται ότι διενεργήθηκε η μεταφορά και να επισυνάπτεται, εάν είναι δυνατόν, 

φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στην οικεία έκθεση ελέγχου. 

 Για παράδειγμα σε ένα φορολογικό στοιχείο διακίνησης αποτυπώνεται η μεταφορά 

100 τόνων τσιμέντου από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό αποτελεί ένδειξη για την 

εικονικότητα του στοιχείου, αφού κανένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να μεταφέρει αυτή την 

ποσότητα. Είναι επίσης δυνατόν, μέσω της ώρας έναρξης αποστολής που αναγράφεται σε δύο 

δελτία αποστολής να τεκμηριώνονται ή να ενισχύονται οι ενδείξεις εικονικότητας 

φορολογικών στοιχείων (π.χ. δύο μεταφορές αγαθών με το ίδιο φορτηγό αυτοκίνητο, η μία 

από Αλεξανδρούπολη για Θεσσαλονίκη – με ώρα έναρξης αποστολής την 09:00΄ πμ και η 

άλλη από Λαμία προς Καβάλα με ώρα έναρξης αποστολής την 11:35΄ πμ της ίδιας ημέρας. 

Με δεδομένο ότι στο μικρό χρονικό διάστημα (2 ώρες και 35΄ λεπτά) που μεσολαβεί μεταξύ 

των δύο μεταφορών, η πραγματοποίηση και των δύο μεταφορών είναι αδύνατη και συνεπώς 

είναι εμφανές ότι τουλάχιστον  μία εκ των δύο συναλλαγών είναι εικονική και περαιτέρω 

εναπόκειται στον έλεγχο μέσω επιπλέον ελεγκτικών επαληθεύσεων (π.χ. στοιχεία 

εφοδιασμού με καύσιμα, στοιχεία διοδίων, ύπαρξη αποθεμάτων των μεταφερομένων αγαθών 
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κ.λπ.), να προσδιορίσει επακριβώς το ή τα φορολογικά στοιχεία που πρέπει να διερευνηθούν 

περαιτέρω. 

 

3. Η έλλειψη φορτωτικών εγγράφων 

 Όταν η επιχείρηση δεν διαθέτει μεταφορικά μέσα, η μη ύπαρξη φορτωτικών 

μεταφοράς πρέπει να οδηγήσει σε έρευνα αν ο αντισυμβαλλόμενος, αγοραστής ή πωλητής, 

διαθέτει τέτοια μέσα. Αν δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη μεταφορικών μέσων, αυτό αποτελεί 

σοβαρή ένδειξη εικονικότητας της συναλλαγής. 

 

4. Η έλλειψη μηχανολογικού εξοπλισμού και εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού 

εκτέλεσης έργου 

 Για εκτελέσεις τεχνικών έργων μπορεί να εμφανίζονται ως εκδότες τιμολογίων 

επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε τον απαιτούμενο για την εκτέλεση του έργου 

μηχανολογικό εξοπλισμό (μηχανήματα εκσκαφών, επιστρώσεων, φορτωτές, αυτοκίνητα 

κ.λπ.) ούτε απασχολούν ανθρώπινο δυναμικό ικανό να εκτελέσει το έργο, ούτε έχουν λάβει 

φορολογικό στοιχείο από άλλη επιχείρηση που κατέχει ή εκμισθώνει μηχανήματα ή 

εξοπλισμό ή απασχολεί ανθρώπινο δυναμικό,  ικανά να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους 

εργασίες. Σε σχέση με το ανωτέρω προκύπτει ότι ο έλεγχος οφείλει να επεκταθεί σε έρευνα 

και των συναλλασσομένων με την ελεγχόμενη επιχείρηση προκειμένου να διαπιστώσει τη 

δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών ή τεχνικών έργων. 

 

5. Ο τρόπος πληρωμής 

 Η εξόφληση των συναλλαγών με εικονικά ή πλαστά στοιχεία γίνεται τις 

περισσότερες φορές με καταβολή  μετρητών σε όποιο ύψος και αν ανέρχονται αυτές. Και ενώ 

η επιχείρηση εξοφλεί προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις της, ακόμη και μικρών ποσών, με 

επιταγές, αυτές τις συναλλαγές (εικονικές) τις εξοφλεί «μετρητοίς». Στις  περιπτώσεις αυτές 

κρίνεται αναγκαία η επαλήθευση της ύπαρξης υπολοίπου του λογαριασμού «38.00 

ΤΑΜΕΙΟ», ικανού να ανταποκριθεί στην καταβολή μετρητών στο ύψος των υποτιθέμενων 

συναλλαγών ( σε περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων).  Όταν δεν υπάρχουν μετρητά 

για να καλυφθεί η συναλλαγή, το Ταμείο θα παρουσιάσει πιστωτικό υπόλοιπο ή θα 

καταχωρηθεί εικονική εγγραφή με ανάληψη μετρητών από τραπεζικό λογαριασμό 

καταθέσεων, κλπ. 
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 Για παράδειγμα επιχείρηση εμφανίζεται να εξοφλεί προμηθευτή της, με την 

καταβολή την 15/01/2013 μετρητών 95.000,00 ευρώ, όσο ήταν και η συνολική αξία του 

στοιχείου του προμηθευτή. Την ίδια ημέρα μετά τη συναλλαγή το Ταμείο εμφάνιζε πιστωτικό 

υπόλοιπο 37.000,00 ευρώ περίπου. Αυτό αποτελεί ένδειξη εικονικότητας της συναλλαγής. Η 

επιχείρηση για την ίδια συναλλαγή καλύπτει το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 

Ταμείου χρεώνοντας το λογαριασμό Ταμείο με 40.600€ και πιστώνοντας τις Καταθέσεις 

όψεως με το ίδιο ποσό.  Για την εγγραφή αυτή διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει αποδεικτικό της 

τράπεζας (EXTRE) που να αποδεικνύει ότι έγινε η ανάληψη των μετρητών που εμφανίζονται 

στην εγγραφή. 

 Περαιτέρω, είναι απαραίτητο στην περίπτωση αυτή, να επαληθευθεί αν για την 

συγκεκριμένη συναλλαγή, τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία εξόφλησης μέσω 

τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή. Προκειμένου να αποδειχθεί η συναλλαγή, 

θα πρέπει στην περίπτωση εξόφλησης τμηματικής ή ολικής από το λήπτη των φορολογικών 

στοιχείων με δίγραμμη επιταγή, ο εκδότης αυτής να αποδεικνύει τη συναλλαγή με 

φωτοαντίγραφο της επιταγής ή με άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, διαφυλάσσοντας τα 

αποδεικτικά στοιχεία, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., ενώ αν η 

συναλλαγή γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού, η απόδειξη της συναλλαγής θα πρέπει να 

προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο π.χ. από τα εκδιδόμενα τραπεζικά παραστατικά ή 

έγγραφα, που αποδεικνύουν την κίνηση του λογαριασμού, τα οποία επίσης πρέπει να 

διαφυλάσσονται από τον λήπτη του στοιχείου, για όσο χρόνο επίσης προβλέπεται από τις 

διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. Σε παρά πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι για τις εικονικές 

συναλλαγές καταβάλλεται με μετρητά μόνο το ποσό Φ.Π.Α. που αφορά τις συναλλαγές 

αυτές  και η καθαρή αξία των στοιχείων αυτών εξοφλείται  με διαφορετικό τρόπο. 

 

6. Ο χρόνος έκδοσης του στοιχείου 

 Σοβαρές ενδείξεις για περαιτέρω έλεγχο αποτελούν τα φορολογικά στοιχεία 

ιδιαίτερης αξίας που εκδίδονται στο τέλος φορολογικών περιόδων απόδοσης Φ.Π.Α. και 

κυρίως στο τέλος διαχειριστικών περιόδων, με σκοπό να μην αποδοθούν τα οφειλόμενα 

ποσά  Φ.Π.Α.. 

 Έτσι για παράδειγμα, επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ., διαπιστώνει 

από την εμφάνιση των συναλλαγών της στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων ότι το προς απόδοση 

ποσό Φ.Π.Α. ενός διμήνου είναι 4.000€  Όμως, με τη λήψη ενός εικονικού φορολογικού 

στοιχείου αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, αξίας 15.000,00 ευρώ με αναλογούντα 
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Φ.Π.Α. 3.450,00 ευρώ, ο προς απόδοση Φ.Π.Α. γίνεται 550€. Στις περιπτώσεις αυτές κρίνεται 

απαραίτητο μεταξύ των άλλων επαληθεύσεων να διαπιστωθεί αν αποδόθηκε από τον 

προμηθευτή ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο εν λόγω στοιχείο ή έχει συμπεριληφθεί στην οικεία 

περιοδική δήλωση της σχετικής φορολογικής περιόδου. 

 

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

 Το αντικείμενο εργασιών του εκδότη μπορεί να διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό 

από το αντικείμενο που εμφανίζεται στο εκδοθέν φορολογικό στοιχείο της συναλλαγής, π.χ. 

εκδότης ο οποίος στο φορολογικό  στοιχείο και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εμφανίζει ως 

αντικείμενο εργασιών την εμπορία ενδυμάτων, εκδίδει φορολογικό στοιχείο με αιτιολογία 

την εκτέλεση χωματουργικών έργων. Στις περιπτώσεις αυτές, χωρίς να αποκλείεται ότι 

υπήρξε επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης για τις οποίες δεν έχουν γίνει οι 

αντίστοιχες δηλώσεις  μεταβολών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να εξετάζεται η 

δυνατότητα εκτέλεσης σχετικών εργασιών ή των τεχνικών έργων αν πρόκειται για έργα ή, 

εφόσον πρόκειται για εμπορία, η ύπαρξη αποθεμάτων, τα οποία προέρχονται από 

πραγματικές αγορές. 

 

8. Ο προμηθευτής. 

 Περιπτώσεις εμφάνισης στα βιβλία της επιχείρησης, για μια και μοναδική φορά, 

προμηθευτή με συναλλαγές σημαντικών ποσοτήτων και μεγάλης αξίας, πρέπει να οδηγήσει 

σε περαιτέρω έρευνα για την εγκυρότητα των φορολογικών στοιχείων και την εικονικότητα ή 

μη των συναλλαγών. Ανάλογες ενέργειες θα πρέπει να γίνονται και στην περίπτωση 

εμφάνισης στα βιβλία προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών από προμηθευτή που είναι 

εγκαταστημένος σε μεγάλη απόσταση από την λήπτρια επιχείρηση και τα έξοδα μεταφοράς 

είναι σημαντικά, ενώ υπήρχε η δυνατότητα προμήθειας των ίδιων υλικών από επιχειρήσεις 

που βρίσκονται στον τόπο ή πλησίον του τόπου λειτουργίας της λήπτριας επιχείρησης καθώς 

και σε τιμή μικρότερη από την αναγραφόμενη στα εν λόγω φορολογικά στοιχεία, γεγονός που 

μπορεί να αποδεικνύεται από προσφορές ή από φορολογικά στοιχεία ομοειδών επιχειρήσεων. 

Άξια περαιτέρω έρευνας αποτελεί και η περίπτωση της εμφάνισης στα βιβλία της επιχείρησης 

μιας μόνο συναλλαγής μεγάλου ύψους με προμηθευτή σε ένα έτος ή σε κάποια έτη. 

 Ο έλεγχος των εν λόγω συναλλαγών των προμηθευτών γίνεται κυρίως από τον 

έλεγχο των συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρου 20 του 
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Κ.Β.Σ). ή από έλεγχο των ίδιων των επιτηδευματιών προμηθευτών ή από τις οικείες εγγραφές 

στα τηρούμενα βιβλία ή από άλλες λοιπές διασταυρώσεις ή πληροφορίες. 

 

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

 Πρόκειται για περίπτωση αγοράς και αποθήκευσης για μεγάλο ή μικρό χρονικό 

διάστημα εμπορευμάτων, για τα οποία δεν διαθέτει κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους ή ο 

ήδη υπάρχον αποθηκευτικός χώρος δεν επαρκεί για την αγοραζόμενη ποσότητα 

εμπορευμάτων. Για παράδειγμα επιχείρηση εμφανίζει αγορά αγαθών για την συντήρηση των 

οποίων απαιτείται ψυκτικός θάλαμος, τον οποίο δεν διαθέτει, αλλά ούτε και από άλλο 

στοιχείο  αποδεικνύεται αποθήκευση των αγαθών αυτών σε ψυκτικούς θαλάμους τρίτων, ή 

αγοράζει μεγάλες ποσότητες που είναι αδύνατον να αποθηκευτούν στους χώρους που 

διαθέτει αυτή και από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει αποθήκευσή τους σε άλλο χώρο αφού 

από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν αδήλωτες εγκαταστάσεις. 

 Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται αν τα εμπορεύματα ή τα προϊόντα που 

εμφανίζονται στις συναλλαγές υπήρχαν ως αποθέματα, όταν αυτό είναι δυνατόν και να 

κατευθύνεται ο έλεγχος στα αγαθά εκείνα τα οποία χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνα. 

 

10. Ο πάγιος εξοπλισμός 

 Πρόκειται, στην περίπτωση αυτή για αγορές αγαθών που χρησιμοποιούνται από την 

λήπτρια επιχείρηση ως πάγια (π.χ. έπιπλα) ή μηχανήματα χωρίς ταυτότητα, τα οποία 

διαπιστώνεται ότι δεν είναι καινούργια. Τα αγαθά αυτά είχε προμηθευτεί η επιχείρηση σε 

προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους, με τη λήψη καθόλα νόμιμων φορολογικών 

στοιχείων. Για τα ίδια αγαθά λαμβάνει εκ νέου  φορολογικά στοιχεία. Περαιτέρω για τα πάγια 

που εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης, εξετάζεται αν υπάρχουν στις εγκαταστάσεις 

της και διερευνάται επίσης αν εμφανίζονται πάγια που δεν συνάδουν με τη δραστηριότητα 

της επιχείρησης. 

 Για παράδειγμα επιχείρηση έχει προμηθευτεί νόμιμα μηχανήματα  ή έπιπλα. Αφού 

παρέλθει ο χρόνος, εντός του οποίου γίνονται οι νόμιμες αποσβέσεις και έχει μεσολαβήσει 

και τακτικός φορολογικός έλεγχος ή περαίωση με οποιονδήποτε τρόπο, λαμβάνει εικονικά ή 

και πλαστά φορολογικά στοιχεία  αγοράς των ίδιων αγαθών, προκειμένου να τύχει όλων των 

ανωτέρω αναφερόμενων για τη λήψη εικονικών στοιχείων (μείωση Φ.Π.Α., αλλοίωση 

αποτελεσμάτων κ.λπ.). 
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11. Προμήθεια μη συμβατών με τη δραστηριότητα της επιχείρησης ειδών ή προμήθεια 

ειδών σε ποσότητες δυσανάλογες των ποσοτήτων προηγούμενων ετών. 

 Αγοράζονται  είδη  και σε ποσότητες που εκ των πραγμάτων δεν είναι απαραίτητα 

και δεν χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση ή χρησιμοποιούνται αλλά είναι αδύνατο από τη 

συχνότητα λήψης των φορολογικών στοιχείων και την ποσότητα να αναλωθούν όλα τα είδη. 

Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εξετάζετε αν μεσολάβησε επέκταση των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αύξηση των λοιπών αγορών, αύξηση των ακαθαρίστων 

εσόδων ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή ικανή να δικαιολογήσει  την παραπάνω αγορά. 

 Για παράδειγμα επιχείρηση αγοράζει 20.000  μπλοκ Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια, 

κλπ., ενώ  εκδίδει τα φορολογικά της στοιχεία μηχανογραφικά ή αγοράζει αναλώσιμα υλικά 

σε τριπλάσια ποσότητα σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις χωρίς να υπάρξει άλλη 

μεταβολή που να δικαιολογεί την αγορά αυτή. 

 

12. Οι τιμές των αγαθών 

 Αγορά αγαθών για τα οποία είναι εμφανής η διαφορά τιμής από τις κοινώς 

αποδεκτές τιμές εμπορίου ή αγορά από την ίδια επιχείρηση σε τιμές τέτοιες που είναι 

κατώτερες των τιμών της αγοράς. Στη δεύτερη περίπτωση εξετάζεται αν τυχόν πρόκειται για 

συναλλαγή με εξαφανισμένο έμπορο. 

 

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

 Αγορά αγαθών τόσο συχνά και σε τόσο μεγάλη ποσότητα που είναι αδύνατο λόγω 

της φύσης του αγαθού να πουληθεί σε μικρό - σύντομο χρονικό διάστημα  και σε τέτοια 

μειωμένη τιμή που να διαφέρει από την επικρατούσα τιμή στην αγορά, με την προϋπόθεση 

βεβαίως να μην υφίστανται τα αγαθά ως αποθέματα κατά τον έλεγχο. 

 Επίσης αγορά παγίων σε τέτοια μεγέθη και σε τέτοιες διαστάσεις τα οποία είναι 

αδύνατον να εγκατασταθούν στους ήδη υπάρχοντες χώρους της ελεγχόμενης επιχείρησης. Για 

παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε με κτίριο επιφάνειας 58 m2,  μοκέτα 58 m2,  και να έχει λάβει 

φορολογικά στοιχεία για αγορά μοκέτας επιφάνειας 3.500 m2, χωρίς την ύπαρξη 

αποθεμάτων. 

 

14. Η τραπεζική δανειοδότηση 

 Επί του φορολογικού στοιχείου να υπάρχει η πιστοποίηση κάποιας Τράπεζας ότι: 

«Δανειοδοτήθηκε για ποσό ………..», αξίας ίσης με αυτή του φορολογικού στοιχείου και 
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στην συνέχεια να εκδίδεται Πιστωτικό Τιμολόγιο για  επιστροφή των αγαθών στον 

προμηθευτή. Η συναλλαγή αυτή έχει όλες τις ενδείξεις της εικονικότητας. 

 

15. Η διαφορά στην  επιχειρηματική πρακτική 

 Ορισμένες συναλλαγές που γίνονται διαφοροποιούνται ως προς την ακολουθούμενη 

οργανωμένη επιχειρηματική πρακτική της επιχείρησης. Για παράδειγμα επιχείρηση με 

οργανωμένο τμήμα προμηθειών, για κάθε αγορά  δαπάνη εκδίδει αριθμημένο δελτίο 

παραγγελίας, στο οποίο παρακολουθείται η έγκριση αγοράς ή παραλαβής κ.λπ. Για τις 

εικονικές όμως συναλλαγές τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν για να περιορίζεται και ο κύκλος 

γνώσης της εικονικότητας. 

 

16. Ο γραφικός  χαρακτήρας 

 Ο γραφικός χαρακτήρας του εκδότη και η ύπαρξη ορθογραφικών λαθών στα 

φορολογικά στοιχεία σε σχέση με το αντικείμενο εργασιών αποτελούν ενδείξεις για συνέχιση 

της έρευνας για την εγκυρότητα της συναλλαγής. Για παράδειγμα επιχείρηση εκδίδει Τ.Π.Υ. 

για διενεργηθείσα απ΄ αυτή έρευνα αγοράς στον τομέα ψηφιακής τεχνολογίας και στα 

στοιχεία αυτά υπάρχουν σοβαρά ορθογραφικά λάθη, γεγονός που δεν είναι συμβατό με τις 

γραμματικές γνώσεις που πρέπει να έχει κάποιος που ασχολείται με το αντικείμενο αυτό 

χωρίς να αποκλείεται βέβαια ότι οφείλεται η ύπαρξη των λαθών αυτών στο απασχολούμενο 

προσωπικό. 

 

17. Οι αλλοιώσεις στοιχείων ή εγγραφών 

 Τα στοιχεία φέρουν διορθώσεις, διαγραφές, επιγραφές, ξυσίματα που εμφανώς 

αλλοιώνουν το περιεχόμενό τους ως προς την ημερομηνία, τις ποσότητες, τις αξίες, κ.λπ.. 

 

18. Η χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. 

 Η σύγκριση της χωρικής αρμοδιότητος της  Δ.Ο.Υ. με τη Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση 

που αναγράφει στα στοιχεία του ο εκδότης, σε συνδυασμό με τον κωδικό που εμφανίζεται 

στη  διάτρηση μπορεί να αποκαλύψει την πλαστότητα του στοιχείου εφόσον πρόκειται για 

θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ. στοιχεία. Σημειώνεται ότι κάθε θεωρημένο στοιχείο φέρει εκτός 

των άλλων τον τετραψήφιο κωδικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Ως εκ τούτου αν ένα στοιχείο έχει 

στη διάτρηση κωδικό Δ.Ο.Υ. που η χωρική αρμοδιότητα δεν περιλαμβάνει τη διεύθυνση του 

εκδότη, είναι ένα στοιχείο που οδηγεί στην παραπέρα διερεύνηση της γνησιότητας του 



 
 

126 
 
 

 

στοιχείου και της συναλλαγής. Επί πλέον λόγος περαιτέρω διερεύνησης της συναλλαγής 

αποτελεί και το ανύπαρκτο Α.Φ.Μ.. 

 

19. Τεχνικές επιχειρήσεις του άρθρου 34 του ν. 2238/1994 

 Ένας επιπλέον λόγος πέραν των προαναφερομένων, που επιχειρήσεις κατασκευών οι 

οποίες ασχολούνται με τεχνικά έργα, δημόσια ή ιδιωτικά ή με ανέγερση οικοδομών (τεχνικές 

επιχειρήσεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994), για τα δημόσια ή ιδιωτικά έργα που η 

ανάληψή τους έχει γίνει πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2007 και για οικοδομές των οποίων 

η άδεια κατασκευής εκδόθηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2007, λαμβάνουν πλαστά ή 

εικονικά φορολογικά στοιχεία, είναι και η κάλυψη της προφανούς δυσαναλογίας των 

δαπανών κατασκευής που εμφανίζουν στα βιβλία και στοιχεία τους, σε σχέση με το 

πραγματικό κόστος κατασκευής. 

 Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 34  του ν.2238/1994 (Κώδικας 

Φορολογίας Εισοδήματος) προβλέπεται ότι, για τα παραπάνω έργα ή οικοδομές, τα καθαρά 

κέρδη ορισμένων  επιχειρήσεων του άρθρου αυτού, εξευρίσκονται με τη χρήση συντελεστού 

στα ακαθάριστα έσοδα (10%, 12%, 25%), ανάλογα με τη μορφή του τεχνικού έργου 

(Δημόσια, ιδιωτικά) και του τρόπου κατασκευής (με ίδια υλικά ή μη). Αν όμως οι δαπάνες 

κατασκευής, που εμφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης ότι 

πραγματοποιήθηκαν για την κατασκευή των τεχνικών έργων ή των οικοδομών, βρίσκονται σε 

προφανή δυσαναλογία σε σχέση με το πραγματικό κόστος κατασκευής, ο προϊστάμενος της 

Δ.Ο.Υ. δικαιούται να προσαυξήσει τους συντελεστές καθαρού κέρδους που προαναφέρθηκαν 

μέχρι 60%. Επειδή δεν θεωρείται ότι υπάρχει δυσαναλογία όταν η διαφορά μεταξύ των 

δαπανών κατασκευής που πραγματοποιήθηκαν και του πραγματικού κόστους κατασκευής 

είναι μέχρι 20% του πραγματικού κόστους κατασκευής, λαμβάνουν πλαστά ή εικονικά 

φορολογικά στοιχεία προκειμένου να μειώσουν τη διαφορά στο ποσοστό αυτό. 

 Ένας επί πλέον λόγος που οι επιχειρήσεις αυτές προέβαιναν στο παρελθόν σε λήψη 

εικονικών στοιχείων ήταν ότι παρόλο που  τα βιβλία και στοιχεία τους κρίνονται ως ανακριβή  

με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30 του ΠΔ 186/92, λόγω του γεγονότος αυτού, δεν 

προσαυξάνονταν όμως στις περιπτώσεις αυτές ο συντελεστής κατά τον εξωλογιστικό 

προσδιορισμό των καθαρών κερδών τους μέχρι και τη χρήση 2006. Με τις διατάξεις όμως 

του άρθρου 12 του Ν.3522/2006 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 34 του Ν.2238/1994, 

ο  συντελεστής καθαρού κέρδους προσαυξάνεται πλέον κατά το ποσοστό σαράντα τοις εκατό 

(40%) σε περίπτωση ανεπάρκειας των βιβλίων και διπλασιάζεται σε περίπτωση ανακρίβειας 
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τους, όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων 

οικοδομών ή για επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργολαβική κατασκευή δημόσιων ή 

ιδιωτικών τεχνικών έργων ή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γενικά 

 Τέλος είναι δυνατόν επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν δημόσια έργα να εμφανίζουν 

εκτέλεση εργασιών και προμήθεια υλικών σε μεταγενέστερο χρόνο των πιστοποιήσεων των 

έργων και σε ποσότητες δυσανάλογες με τις προϋπολογισθείσες εργασίες και την προσφορά 

ανάληψης του έργου. Σημαντικό στοιχείο ελέγχου των τεχνικών επιχειρήσεων που 

κατασκευάζουν δημόσια έργα είναι οι, κατά χρονικά διαστήματα, πιστοποιήσεις σε σχέση με 

τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται. 

 Ειδικά για τις νέες οικοδομές που από 1/1/2006 υπάγονται σε Φ.Π.Α., επειδή 

μεταβιβάζονται σταδιακά τα ακίνητα και συμψηφίζεται σταδιακά ο αναλογών φόρος εισροών 

για κάθε ακίνητο μέχρι το χρόνο που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις, είναι προφανές ότι 

μέχρι την ολοκλήρωση και τη μεταβίβαση του τελευταίου ακινήτου της οικοδομής 

λαμβάνονται στοιχεία εισροών (δαπανών και υπηρεσιών), προκειμένου να υπάρξει μείωση 

του φόρου εκροών, τα οποία πιθανόν να αφορούν εικονικές συναλλαγές αφού ο  αριθμός των 

συναλλασσόμενων στις περιπτώσεις αυτές είναι αρκετά μεγάλος. 

 Συνεπώς για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτό, λόγου της 

ιδιαιτερότητας του αντικειμένου τους και του τρόπου διενέργειας των συναλλαγών μεταξύ 

των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την ανέγερση του ακινήτου ή μέρος αυτού (εργολάβοι 

και υπεργολάβοι), απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ως προς τον έλεγχο των διενεργούμενων 

συναλλαγών τους, επειδή ο αριθμός των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στο τομέα αυτό είναι 

μεγάλος και υφίσταται αλυσιδωτή σχέση των συναλλαγών αυτών. 

 Επί πλέον είναι απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις να εξαντλείται ο έλεγχος και να 

φθάνει μέχρι και τον τελευταίο εργολάβο ή υπεργολάβο, προκειμένου να εντοπίζονται μη 

νόμιμα φορολογικά στοιχεία ή τυχόν μη απόδοση Φ.Π.Α. από κάποιον ενδιάμεσο 

συναλλασσόμενο. 

 

5.5.2.4 Έλεγχος φορολογικών ταμειακών μηχανών και μηχανισμών 

Ο έλεγχος των φορολογικών ταμιακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.) και των φορολογικών μηχανισμών 

(Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) που χρησιμοποιούνται αποσκοπεί στη διαπίστωση της εγκυρότητας τους, 

ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο παράνομης χρησιμοποίησής τους. 
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 Οι Φ.Τ.Μ. τηρούνται από τις επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως 

λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. 

Ο αριθμός μητρώου κάθε Φ.Τ.Μ. είναι μοναδικός και αποτελείται από συνδυασμό δύο ή 

τριών γραμμάτων και μία σειρά οκτώ ψηφίων. Τα δύο γράμματα αναφέρονται σε αντίστοιχα 

γράμματα της απόφασης που εγκρίνει τη χρησιμοποίηση από την επιχείρηση που παράγει το 

συγκεκριμένο τύπο της μηχανής. Από τα οκτώ ψηφία τα δύο πρώτα αναφέρονται στο χρόνο 

κατασκευής, παρεμβάλλονται μηδενικά για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων και 

ακολουθεί ο αριθμός σειράς παραγωγής της Φ.Τ.Μ, π.χ. ΦΞ 98005120). 

 Για τον έλεγχο της Φ.Τ.Μ ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

- Λαμβάνεται μία απόδειξη μικρής αξίας (π.χ. 0,10 €) 

- Ελέγχεται αν αναγράφεται η ένδειξη "ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ" 

- Συγκρίνεται ο αριθμός μητρώου με αυτόν που έχουν τα ημερήσια δελτία "Ζ" τα οποία έχουν 

καταχωρηθεί στα βιβλία. 

- Ελέγχεται ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της Φ.Τ.Μ. από τη μεταλλική ταμπέλα που 

φέρει κάθε ταμιακή μηχανή. Αν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των αριθμών αυτών, σημαίνει 

ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί Φ.Τ.Μ. για συναλλαγές που δεν εμφανίζει στα βιβλία. 

- Ελέγχεται το βιβλίο συντήρησης της Φ.Τ.Μ. για τυχόν παρατηρήσεις του υπευθύνου 

τεχνικού συντήρησης. 

- Ελέγχεται η κανονικότητα της σφράγισης της βίδας που ασφαλίζει τη Φ.Τ.Μ. και σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί αποσφράγισή της εξετάζεται αν αυτό έχει γίνει με την επέμβαση 

του εξουσιοδοτημένου τεχνικού συντήρησης, με σχετική αναφορά στο βιβλίο συντήρησης 

της Φ.Τ.Μ. 

- Ελέγχεται η τυχόν εμφάνιση στα ημερήσια δελτία "Ζ" ή στις αναφορές της μνήμης της 

ένδειξης "ΒΛΑΒΗ CMOS". Έτσι, σε περίπτωση που δίπλα από την ένδειξη αυτή 

αναγράφεται ο αριθμός μηδέν (0) δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος, ενώ σε περίπτωση που 

δίπλα από την ένδειξη αναγράφεται οποιοσδήποτε άλλος αριθμός (π.χ. 1,2,3), σημαίνει ότι 

έχουν μηδενισθεί τα ημερήσια αθροίσματα ισάριθμες φορές με το πλήθος που δηλώνει ο 

αριθμός, οπότε ο έλεγχος οφείλει να εξετάσει την αιτία του μηδενισμού. Σε περίπτωση που 

έχει επέμβει τεχνικός για αποκατάσταση της λειτουργίας της Φ.Τ.Μ., θα πρέπει να υπάρχει 

και αντίστοιχη εγγραφή στο βιβλίο συντήρησης, ενώ εάν ο μηδενισμός οφείλεται σε 

εσκεμμένη ενέργεια προκειμένου να μην εμφανισθούν τα έσοδα συγκεκριμένων ημερών, 

αυτό θα αποδειχθεί από το γεγονός της παράλειψης ενημέρωσης του βιβλίου με 

τις συναλλαγές που έγιναν και αποτυπώθηκαν στην ταινία της Φ.Τ.Μ (στέλεχος). 
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 Εκτός των παραπάνω ελέγχεται δειγματοληπτικά αν όλα τα "Ζ" έχουν καταχωρηθεί 

στα βιβλία, καθόσον είναι ενδεχόμενο ορισμένα "Ζ" να μην καταχωρήθηκαν επιλεκτικά 

προκειμένου να αποκρύβουν συναλλαγές. Επίσης ελέγχεται δειγματοληπτικά αν τα "Ζ" έχουν 

καταχωρηθεί με σωστή αξία στις αντίστοιχες στήλες των βιβλίων.  

 Για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ προβλέπεται ειδικός τρόπος 

έκδοσης, σήμανσης και διαφύλαξης των στοιχείων μέσω ειδικού φορολογικού μηχανισμού 

σήμανσης. Τα στοιχεία που εκδίδονται από τους φορολογικούς μηχανισμούς σημαίνονται με 

τη χρήση ειδικού λογισμικού. Η σήμανση αυτή είναι μοναδική για κάθε στοιχείο και 

αποτελείται από ένα σύνολο 77 χαρακτήρων (σύνοψη ΠΑΗΨΣ, ημερήσιος α/α, γενικός α/α, 

ημερομηνία και ώρα έκδοσης του στοιχείου και αριθμός μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ). 

 Το μέτρο αυτό της ηλεκτρονικής σήμανσης-υπογραφής μέσω ΕΑΦΔΣΣ δεν μπορεί 

να αποκλείσει την παράνομη αναπαραγωγή ενός εκδοθέντος στοιχείου. Στην περίπτωση όμως 

που εντοπιστούν δύο φορολογικά στοιχεία με ίδια δεδομένα και την ίδια σήμανση, τότε είναι 

σίγουρο ότι ένα από τα δύο είναι πλαστό-εικονικό. Η βεβαίωση της γνησιότητας και της 

μοναδικότητας των εκδοθέντων μέσω ΕΑΦΔΣΣ στοιχείων γίνεται μέσω του ελέγχου των 

ηλεκτρονικών αρχείων του εκδότη (αρχεία τύπου Α και Β) καθώς και των έλεγχο των 

αποθηκευμένων «υπογραφών» στον φορολογικό μηχανισμό. 

 

5.5.2.5 Έλεγχος αποθεμάτων – κλειστής αποθήκης 

Ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους ποσοτικών ελεγκτικών επαληθεύσεων στον 

προληπτικό έλεγχο είναι η μέθοδος της κλειστής αποθήκης. Ο έλεγχος αυτός καθίσταται 

ευχερέστερος σε επιχειρήσεις που εκδίδουν στοιχεία από τα οποία προκύπτουν το είδος και η 

ποσότητα των πωλουμένων ειδών. Η εφαρμογή της πιο πάνω μεθόδου διευκολύνεται 

σημαντικά όταν τηρείται από την επιχείρηση βιβλίο απογραφών. 

Η μέθοδος της κλειστής αποθήκης είναι αποτελεσματική σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή και αν πραγματοποιηθεί, ενδείκνυται όμως να γίνεται στους πρώτους μήνες μετά την 

απογραφή λήξης, για να μην ανατρέχει ο έλεγχος σε μεγάλο πλήθος παραστατικών. Κατά 

προτεραιότητα η μέθοδος αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις με ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές, επειδή ο έλεγχος της διακίνησης των αγαθών αυτών δεν είναι ευχερής με 

αποτέλεσμα τη μη εμφάνιση των πωλήσεων στο εσωτερικό της χώρας και την απώλεια 

κυρίως του Φ.Π.Α. 

 Η επαλήθευση της κλειστής αποθήκης γίνεται ως εξής: 
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-  Αρχικά θεωρούνται όλα τα στοιχεία της επιχείρησης, καθώς και το βιβλίο απογραφών 

(εφόσον τηρείται). 

-   Επιλέγονται προς έλεγχο ορισμένα είδη, κατά προτίμηση αυτά που διακρίνονται σαφώς 

από άλλα παρόμοια και που πιθανόν υποκρύπτουν φοροδιαφυγή, λόγω της μεγάλης αξίας ή 

του μικρού τους όγκου, κ.λπ. 

-  Πραγματοποιείται φυσική απογραφή του είδους που έχει επιλεγεί. 

-  Συντάσσεται πρωτόκολλο καταμέτρησης το οποίο υπογράφεται από τον υπεύθυνο της 

επιχείρησης και τους ελεγκτές. 

-  Λαμβάνονται οι αναγραφόμενες ποσότητες του επιλεγέντος είδους από το βιβλίο 

απογραφών. 

-   Προστίθενται οι αγορασθείσες ή παραληφθείσες ποσότητες του επιλεγόμενου είδους σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετά την απογραφή. 

-  Αφαιρούνται οι παραδοθείσες πωλήσεις του επιλεγόμενου είδους στην ίδια χρονική 

περίοδο. 

-  Εξάγεται το ποσοτικό αποτέλεσμα, που πρέπει να συμφωνεί με την καταμετρηθείσα 

ποσότητα του επιλεγόμενου είδους, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν δικαιολογημένες φύρες ή 

απομοιώσεις ή απώλειες κ.λπ. 

 

 Η εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου μπορεί να γίνει κατανοητή με τα παρακάτω 

παραδείγματα: 

 

Παράδειγμα 1 

 Στην επιχείρηση ΑΛΦΑ με αντικείμενο εργασιών τη χονδρική πώληση ηλεκτρικών 

συσκευών στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις 10/03/2013 

διενεργήθηκε έλεγχος κλειστής αποθήκης στο επιλεγόμενο είδος κινητό τηλέφωνο Sumsung  

Galaxy S4 με τιμή πώλησης 400,00€ και τα αποτελέσματα του ελέγχου εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 



 
 

131 
 
 

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΑΡΚΑ 

/ΤΥΠΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 

Κινητό Τηλέφωνο SAMSUNG S 

GALAXY 4 

Απογραφή 31/12/12 15 

 Πλέον: Εισαγωγές (αγορές) 

έως 10/03/2013 

40 

 

 

Μείον: Πωλήσεις έως 

10/03/2013 

30 

 

 

Υπόλοιπο 25 

 

 

Καταμετρηθείσα ποσότητα 

την ημέρα του ελέγχου 

15 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) -10 

Η διαφορά αυτή (έλλειμμα) μπορεί να σημαίνει: 

- Ανακριβή απογραφή. 

- Εικονικές αγορές (εισαγωγές). 

- Πωλήσεις χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων. 

 

Παράδειγμα 2 

Στην επιχείρηση ΒΗΤΑ με αντικείμενο εργασιών τη χονδρική και λιανική πώληση ποτών 

και αναψυκτικών στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις 

10/03/2013 διενεργήθηκε έλεγχος κλειστής αποθήκης στο επιλεγόμενο είδος ουίσκι BELLS 

750 ml αξίας κτήσης 18€ και τα αποτελέσματα του ελέγχου εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝ

Ο ΕΙΔΟΣ 

ΜΑΡΚΑ/ 

ΤΥΠΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 

Ουίσκι BELLS 750ml Απογραφή 31/12/12 50 

 Πλέον: Αγορές έως 10/03/2013 100 

Μείον: Πωλήσεις έως 10/3/13 120 

Υπόλοιπο 30 

Καταμετρηθείσα ποσότητα την 

ημέρα του ελέγχου 

50 

ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) 20 
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Η διαφορά αυτή (πλεόνασμα) μπορεί να σημαίνει: 

- Ανακριβή απογραφή. 

- Αγορές χωρίς τη λήψη φορολογικών στοιχείων. 

- Εικονικές πωλήσεις. 

 

5.5.2.6 Έλεγχος επιχειρήσεων που παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23  του Κ.Φ.Α.Σ. προβλέπεται για ορισμένες 

κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, η υποχρέωση παροχής ασφαλών 

πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν τις συναλλαγές των εν λόγω 

προσώπων, προκειμένου να είναι εφικτή η επαλήθευση αυτών από το φορολογικό έλεγχο και   

να διασφαλίζεται η έκδοση των οικείων φορολογικών στοιχείων. 

 Για τον έλεγχο παροχής των πληροφοριών αυτών ακολουθείται η παρακάτω 

διαδικασία: 

-    Αναζητούνται και θεωρούνται άμεσα τα χειρόγραφα θεωρημένα έντυπα όπου 

καταχωρούνται οι πληροφορίες αυτές.   

-   Επί μηχανογραφικής τήρησης, μέσω Η/Υ, ελέγχεται η ασφαλής εισαγωγή των 

πληροφοριών αυτών, με την χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών διατάξεων σήμανσης του 

Ν.1809/1988. 

-   Δειγματοληπτικά και ανάλογα με το αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης 

καταγράφονται στοιχεία προς έλεγχο (π.χ. πελάτες). 

-   Ελέγχεται αν τα δεδομένα αυτά είναι καταχωρημένα στο έντυπο καταχώρησης των 

ασφαλών πληροφοριών επί χειρόγραφης τήρησης ή στον Η/Υ αν η τήρηση γίνεται 

μηχανογραφικά. 

 Από την αντιπαραβολή των δεδομένων που ελήφθησαν με τις καταχωρίσεις μπορούν 

να προκύψουν τα παρακάτω ενδεχόμενα: 

-  Να είναι όλα τα ελεγχθέντα δεδομένα καταχωρημένα. Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται 

αν έχει παρέλθει ο χρόνος τιμολόγησης και αν εκδόθηκαν αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία 

αξίας. Επίσης, εξετάζεται εάν το αναγραφόμενο τίμημα των συναλλαγών είναι ανάλογο με τις 

επικρατούσες τιμές της αγοράς με βάση τα δεδομένα της κοινής πείρας και λογικής. 

-  Να μην είναι όλες οι ελεγχόμενες συναλλαγές καταχωρημένες στο πρόσθετο βιβλίο. 

Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο για κάθε μη καταχώρηση.  
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Παράδειγμα 

 Διενεργείται προληπτικός έλεγχος σε γυμναστήριο και διαπιστώνεται ότι χώρο της 

επιχείρησης γυμνάζονται τρείς πελάτες.  

 Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος ενεργεί ως εξής: 

-  Αναζητά και θεωρεί αμέσως το έντυπο καταχώρησης των ασφαλών πληροφοριών. 

-  Εξετάζει εάν τα 3 άτομα είναι καταχωρημένα στο έντυπο καταχώρησης των ασφαλών 

πληροφοριών. 

-  Αναζητά πληροφορίες από τους πελάτες του γυμναστηρίου σχετικά με το ύψος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  

-  Ελέγχει αν είναι πλήρης η περιγραφή του είδους των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και 

συναφής με την καταβληθείσα αμοιβή. 

 Από τον παραπάνω έλεγχο μπορεί να προκύψει περίπτωση μη καταχώρησης κάποιου 

πελάτη στον έντυπο καταχώρησης ασφαλών πληροφοριών ή ανακριβής καταχώρησης για 

κάποιο πελάτη ως προς το ύψος της αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες με σκοπό την 

απόκρυψη των φορολογητέων εσόδων.   

 

5.6 Διαδικασία Καταλογισμού Παραβάσεων 

5.6.1 Έκδοση Υπηρεσιακού Σημειώματος Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.) 

Εφόσον κατά τους διενεργούμενους προληπτικούς ελέγχους από όλες τις υπηρεσίες του 

φοροεισπρακτικού μηχανισμού, διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράβαση του Κ.Φ.Α.Σ. 

συντάσσεται σε κάθε περίπτωση Υπηρεσιακό Σημείωμα Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.). Το υπηρεσιακό 

σημείωμα ελέγχου είχε αρχικά καθιερωθεί διοικητικά στην ΥΠ.Ε.Δ.Α. ως μέσο διασφάλισης 

των αποτελεσμάτων των ελέγχων και διαφάνειας αυτών. Στην συνέχεια περιελήφθη στις 

διατάξεις που αφορούν τον κανονισμό λειτουργίας του ΣΔΟΕ. Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες 

του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, για τους διενεργούμενους προληπτικούς ελέγχους, 

καθιερώθηκε ως υποχρέωση διοικητικά με τις ΠΟΛ.1087/2005 και ΠΟΛ.1047/2007 της 

Διεύθυνσης Ελέγχου, χωρίς όμως να αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας. 

 Σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή της προηγούμενης ακρόασης, αμέσως με τη 

διαπίστωση των παραβάσεων του Κ.Φ.Α.Σ. και πριν την αποχώρηση των φορολογικών 

οργάνων από την ελεγχόμενη επιχείρηση, υπάρχει η υποχρέωση επίδοσης στον υπόχρεο 

κλήση προς ακρόαση προκειμένου να δοθεί η ευχέρεια διατύπωσης εντός ευλόγου χρόνου 
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(10 ημέρες) γραπτών εξηγήσεων σχετικά με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η επίδοση της 

κλήσης προς ακρόαση γίνεται ταυτόχρονα με την επίδοση του Υ.Σ.Ε. 

 

5.6.2 Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου 

Στην συνέχεια ο ελεγκτής λαμβάνοντας υπόψη του την απάντηση του φορολογούμενου στην 

κλήση προς ακρόαση, συντάσσει την έκθεση ελέγχου. Στην έκθεση αυτή ο ελεγκτής 

αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά του ελέγχου, περιγράφει τις διαπιστωθείσες 

παραβάσεις, αναφέρει τις ισχύουσες διατάξεις και τέλος καταλήγει στο πόρισμά του σχετικά 

με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.   

 Η έκθεση ελέγχου αποτελεί δημόσιο έγγραφο, του οποίου η αποδεικτή δύναμη έχει 

ως εξής: 

-  Αποτελεί πλήρη απόδειξη για όλους, ως προς όσα βεβαιώνονται στο έγγραφο ότι έγιναν 

από πρόσωπο που συνέταξε το έγγραφο ή ότι έγιναν ενώπιων του. Ανταπόδειξη επιτρέπεται 

μόνο με προσβολή του εγγράφου ως πλαστού (άρθρο 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

Κ.Πολ.Δ και άρθρο 144 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας Κ.Φ.Δ.) 

-  Αποτελεί πλήρη απόδειξη για όλους, ως προς όσα βεβαιώνονται σε αυτό, την αλήθεια 

των οποίων όφειλε να διαπιστώσει εκείνος που έχει συντάξει το έγγραφο, επιτρέπεται όμως 

ανταπόδειξη (άρθρο 440 του Κ.Πολ.Δ και άρθρο 144 παρ. 2 του Κ.Φ.Δ.) 

-  Η έκθεση ελέγχου, ως δημόσιο έγγραφο, αποτελεί πλήρη απόδειξη για όσα βεβαιώνει 

ότι έγιναν από τον συντάκτη της ή ενώπιον του, όχι όμως και για τα λοιπά αναφερόμενα σε 

αυτή, ως προς τα οποία οι εκθέσεις ελέγχου εκτιμώνται ελευθέρως, όπως όλα εν γένει τα 

έγγραφα (Συμβούλιο της Επικρατείας Σ.τ.Ε. 2615/1993) 

-  Η έκθεση ελέγχου που συντάσσεται από την αρμόδια φορολογική αρχή λαμβάνεται 

κατά τα άρθρα 144 και 145 του Κ.Φ.Δ. υπόψη από το δικαστήριο για στήριξη της κρίσης του 

περί της απόδειξης ή όχι των αποδεικτικών περιστατικών και εκτιμάται ελεύθερα. Αυτό δεν 

παραβιάζει την αρχή της ισότητας των διαδίκων ενώπιον του δικαστηρίου. Η αιτιολογία της 

πράξης επιβολής προστίμου μπορεί να συνάγεται και από την έκθεση ελέγχου (Σ.τ.Ε. 

2615/1993) 

-  Για την επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. απαιτείται ως 

ουσιώδης τύπος της διαδικασίας η προηγούμενη σύνταξη έκθεσης ελέγχου και συνεπώς η 

παράλειψη σύνταξης ή η σύνταξη μη έγκυρης τέτοιας έκθεσης καθιστά την πράξη επιβολής 

προστίμου νομικώς πλημμελή και ακυρωτέα. (Σ.τ.Ε. 1148/1994) 
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Η έκθεση ελέγχου, ως δημόσιο έγγραφο, πρέπει να έχει ημερομηνία και αρκεί μόνο η 

αναγραφή της ημερομηνίας της από τον αρμόδιο για τον έλεγχο Προϊστάμενο της οικείας 

φορολογικής αρχής (Σ.τ.Ε. 1148/1994). Επίσης απαιτείται η υπογραφή του ελεγκτή ή σε 

περίπτωση που ο έλεγχος ανατίθεται σε περισσότερους από έναν ελεγκτή απαιτείται η 

υπογραφή από όλους. Σε αντίθετη περίπτωση η έκθεση ελέγχου είναι πλημμελής και η 

πλημμέλεια αυτή δεν καλύπτεται από την έγκριση της έκθεσης ελέγχου από τον προϊστάμενο 

της ελεγκτικής υπηρεσίας (Σ.τ.Ε. 66/2002 και 1578/2002). (Τζίμας, 2008, σελ.285) 

 

5.6.3 Απόφαση Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) 

Μετά την σύνταξη της έκθεσης ελέγχου και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 

9 του Ν.2523/97, επιβάλλεται πρόστιμο με βάση την απόφαση του Προϊσταμένου της 

αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Στην απόφαση αυτή γίνεται σύντομη περιγραφή της παράβασης και 

αναγράφεται το πρόστιμο που επιβάλλεται γι’ αυτή, καθώς και η διάταξη που εφαρμόζεται. Η 

διοικητική πράξη με την οποία επιβάλλεται το οριζόμενο κατά περίπτωση πρόστιμο του 

Κ.Φ.Α.Σ. είναι η Απόφαση Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) του αρμόδιου προϊσταμένου ΔΟΥ. 

 Η απόφαση επιβολής προστίμου μπορεί να εκδοθεί για μία ή για περισσότερες 

παραβάσεις, εφόσον όμως αυτές αναφέρονται στην ίδια διαχειριστική περίοδο. Κατά 

συνέπεια, για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν περισσότερες από μια διαχειριστικές 

περιόδους, εκδίδονται τόσες Α.Ε.Π όσες και οι διαχειριστικές περίοδοι που αφορούν οι 

παραβάσεις (Σ.τ.Ε. 3042/1986, 4261/1988 και 3734/1988). 

 Η απόφαση επιβολής προστίμου πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του 

παραβάτη, τους διενεργήσαντες τον έλεγχο, την ημερομηνία του ελέγχου, σύντομη αιτιολογία 

και περιγραφή της παράβασης ή των παραβάσεων, το ποσό του προστίμου ανά παράβαση και 

το συνολικό ποσό. Η απόφαση επιβολής προστίμου πρέπει να περιέχει στο σώμα της, 

αυτοτελή αιτιολογία της παράβασης, η δε σχετική έκθεση ελέγχου στην οποία πρέπει να 

αναφέρεται περιέχει τα ειδικότερα στοιχεία (Σ.τ.Ε. 1665/1999). 

 Στην απόφαση επιβολής προστίμου, η οποία αποτελεί διοικητική πράξη, η 

χρονολογία έκδοσης είναι ουσιώδες στοιχείο και σε περίπτωση ανυπαρξίας αυτής, την 

καθιστά νομικά πλημμελή, η οποία πλημμέλεια λαμβάνεται υπόψη από τα Διοικητικά 

Δικαστήρια. (Σ.τ.Ε. 73/2001 και 4487/2001). (Τζίμας, 2008, σελ.282-284) 

 Στην επόμενη ενότητα παρατίθενται οι συνηθέστερες παραβάσεις που σχετίζονται με 

την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων που υποπίπτουν οι υπόχρεοι 
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απεικόνισης συναλλαγών και διαπιστώνονται κατά τους προληπτικούς ελέγχους, αλλά και τα 

διοικητικά πρόστιμα που επισύρουν αυτές. 

 

5.7 Διαπιστώσεις Παραβάσεων του Κ.Φ.Α.Σ. και Επιβολή Προστίμων 

5.7.1 Παραβάσεις και Πρόστιμα που σχετίζονται με την τήρηση των 

βιβλίων 

1. Παράβαση που σχετίζεται με την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων 

 Από τον προληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 10/05/2013 στην 

επιχείρηση ΓΑΜΑ, διαπιστώθηκε ότι ενώ κατά την διαχειριστική χρήση του 2012  

πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα από 1.500.000€, αυτή συνέχισε και για την 

χρήση 2013 να τηρεί απλογραφικά βιβλία. 

Πόρισμα Ελέγχου 

 Τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών 

βιβλίων κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 4 του 

Ν.4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ. που επισύρει τις κυρώσεις της περίπτωσης α’ της  παραγράφου 6  του 

άρθρου 5 του Ν.2523/97. Η παράβαση αυτή θεωρείται γενική παράβαση με συντελεστή 

βαρύτητας 2 και το  ύψος  του προστίμου σε αυτή την περίπτωση ανέρχεται στο ποσό των 

1.800€ (Βάση Υπολογισμού Διπλογραφικών Βιβλίων 900  Χ Σ.Β 2).  

 Το ίδιο ακριβώς θα ήταν και το πρόστιμο στην περίπτωση που η ελεγχόμενη 

επιχείρηση δεν τηρούσε καθόλου βιβλία ή δεν τηρούσε το βιβλίο για την ποσοτική 

καταμέτρηση των αποθεμάτων ή δεν τηρούσε το βιβλίο απογραφών και ισολογισμού 

 

2. Παράβαση που σχετίζεται με την τήρηση  βιβλίων 

 Από τον προληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 10/05/2013 στην 

επιχείρηση ΒΗΤΑ, διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούσε τα απλογραφικά βιβλία όπως είχε 

υποχρέωση. 

Πόρισμα Ελέγχου 

 Μη τήρηση απλογραφικών βιβλίων κατά παράβαση των διατάξεων των 

παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 4 του Ν.4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ. που επισύρει τις 

κυρώσεις του πρώτου εδαφίου της  παραγράφου 6  του άρθρου 5 του Ν.2523/97. Η 

παράβαση αυτή θεωρείται γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας 1 και το  ύψος  του 
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προστίμου σε αυτή την περίπτωση ανέρχεται στο ποσό των 600€ (Βάση Υπολογισμού 

Απλογραφικών Βιβλίων 600€ Χ Σ.Β. 1).  

 Το ίδιο ακριβώς πρόστιμο θα είχε καταλογισθεί στην περίπτωση της μη 

εμπρόθεσμης ενημέρωσης του απλογραφικού βιβλίου ή της πλημμελής τήρησής τους. 

 

3. Παράβαση που σχετίζεται με την καταχώρηση ανύπαρκτου παραστατικού στα  βιβλία 

 Από τον προληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 11/05/2013 στην 

επιχείρηση ΑΛΦΑ, διαπιστώθηκε ότι στις 15/02/2013 καταχώρησε στα βιβλία της έξοδο 

ύψους 500€ χωρίς όμως να υπάρχει το ανάλογο φορολογικό στοιχείο.  

Πόρισμα Ελέγχου 

 Καταχώρηση ανύπαρκτου εξόδου που δεν έχει πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί 

φορολογικό στοιχείο αξίας 500€ κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφων 1 του 

άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 2  του Ν.4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ., που επισύρει τις 

κυρώσεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της  παραγράφου 10 σε συνδυασμό με τις 

παραγράφους 8 και 9  του άρθρου 5 του Ν.2523/97. Η παράβαση αυτή θεωρείται αυτοτελής 

παράβαση με συντελεστή βαρύτητας 1 και το  ύψος  του προστίμου σε αυτή την περίπτωση 

ανέρχεται στο ποσό των 600€ (Βάση Υπολογισμού Απλογραφικών Βιβλίων 600€ Χ Σ.Β. 1).  

 Στην περίπτωση που η καταχώρηση αφορούσε φορολογικό στοιχείο αξίας 

μεγαλύτερης των 880€ , έστω 1.500€, τότε επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης β΄ της  

παραγράφου 10 του άρθρου 5 του Ν.2523/97. Η παράβαση αυτή θεωρείται αυτοτελής 

παράβαση και συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση επισύροντας πρόστιμο ίσο με το 

διπλάσιο της αξίας του στοιχείου καταχώρησης το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 3.000€ 

(Ύψος καταχώρησης 1.500 Χ ΣΒ 2).  

 

4. Παράβαση που σχετίζεται με τη μη διαφύλαξη βιβλίου ή βιβλίων 

 Από τον προληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 10/06/2013 στην 

επιχείρηση ΓΑΜΑ η οποία τηρεί διπλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε ότι δεν διαφύλαξε το 

μητρώο παγίων όπως είχε υποχρέωση. 

Πόρισμα Ελέγχου 

 Μη διαφύλαξη του Μητρώου Παγίων  Περιουσιακών Στοιχείων κατά παράβαση των 

διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 4 και των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 9 του 

Ν.4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ., που επισύρει τις κυρώσεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 8  του 

άρθρου 5 του Ν.2523/97. Η παράβαση αυτή θεωρείται αυτοτελής παράβαση με συντελεστή 
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βαρύτητας 1 και το  ύψος  του προστίμου σε αυτή την περίπτωση ανέρχεται στο ποσό των 

900€ (Βάση Υπολογισμού Διπλογραφικών Βιβλίων 900€ Χ Σ.Β. 1).  

 Το ίδιο πρόστιμο καταλογίζεται για τη μη διαφύλαξη κάθε βιβλίου και στελέχους 

στοιχείων των πενήντα (50) φύλλων ή ανά πενήντα (50) κινητά φύλλα.  

 

5. Παράβαση που σχετίζεται με τη μη επίδειξη βιβλίων κατά το έλεγχο 

 Κατά τον προληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 10/06/2013 στην 

επιχείρηση ΒΗΤΑ που τηρεί απλογραφικά βιβλία, αυτή δεν επέδειξε στον έλεγχο τα βιβλία 

της. 

Πόρισμα Ελέγχου 

 Μη επίδειξη κατά τον έλεγχο των βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. κατά παράβαση των 

διατάξεων της παραγράφων 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του 

Ν.4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ., που επισύρει τις κυρώσεις του πρώτου εδαφίου της  παραγράφου 6  

του άρθρου 5 του Ν.2523/97. Η παράβαση αυτή θεωρείται γενική παράβαση με συντελεστή 

βαρύτητας 1 και το  ύψος του προστίμου σε αυτή την περίπτωση ανέρχεται στο ποσό των 

600€ (Βάση Υπολογισμού Απλογραφικών Βιβλίων 600€ Χ Σ.Β. 1).  

 

6. Παράβαση που σχετίζεται με τη μη καταχώρηση πελάτη στο έντυπο ασφαλών 

πληροφοριών 

 Κατά τον προληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 10/06/2013 στην 

επιχείρηση ΩΜΕΓΑ με αντικείμενο εργασιών γυμναστήριο το οποίο τηρεί απλογραφικά 

βιβλία, διαπιστώθηκε ότι την ώρα του ελέγχου γυμναζόταν δύο άτομα τα οποία όμως δεν 

είχαν καταχωρηθεί στο έντυπο ασφαλών πληροφοριών που τηρούσε χειρόγραφα η 

ελεγχόμενη. 

Πόρισμα Ελέγχου 

 Μη καταχώρηση δύο (2) πελατών στο έντυπο παροχής ασφαλών πληροφοριών κατά 

παράβαση των διατάξεων της παραγράφων 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 23 του 

άρθρου 4 του Ν.4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ., που επισύρει τις κυρώσεις της περίπτωσης η΄, της  

παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν.2523/97. Η παράβαση αυτή θεωρείται αυτοτελής 

παράβαση με συντελεστή βαρύτητας 1 και επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε μη καταχώρηση 

πελάτη που στην προκειμένη περίπτωση είναι δύο και το  ύψος του προστίμου ανέρχεται στο 
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ποσό των 1.600€ (Βάση Υπολογισμού Απλογραφικών Βιβλίων 800€ Χ Σ.Β. 1 Χ Αριθμός 

Παραβάσεων 2).  

 

5.7.2 Παραβάσεις και Πρόστιμα που σχετίζονται με την έκδοση  των 

στοιχείων 

1. Παράβαση που σχετίζεται με τη μη έκδοση απόδειξης αξίας μικρότερης των 880€ 

 Κατά τον προληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρηση ΒΗΤΑ που 

τηρεί απλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε ότι αυτή δεν εξέδωσε μια απόδειξη λιανικών 

συναλλαγών σε ένα ιδιώτη πελάτη  για πώληση αγαθών αξίας 50€.  

Πόρισμα Ελέγχου 

 Μη έκδοση μιας (1) Απόδειξης Λιανικών Συναλλαγών ή άλλου στοιχείου που επέχει 

θέση φορολογικού στοιχείου αξίας 50€ κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 

του άρθρου 1 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7  του Ν.4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ., που 

επισύρει τις κυρώσεις της περίπτωσης α΄ της  παραγράφου 8  του άρθρου 5 του Ν.2523/97. Η 

παράβαση αυτή θεωρείται αυτοτελείς παράβαση με συντελεστή βαρύτητας 1 και το  ύψος  

του προστίμου σε αυτή την περίπτωση ανέρχεται στο ποσό των 800€ (Βάση Υπολογισμού 

Απλογραφικών Βιβλίων 800€ Χ Σ.Β. 1).  

 

2. Παράβαση που σχετίζεται με τη μη έκδοση απόδειξης αξίας μεγαλύτερης των 880€ 

 Κατά τον προληπτικό  έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρηση ΓΑΜΑ που 

τηρεί διπλογραφικά βιβλία, διενεργήθηκε κλειστή αποθήκη και διαπιστώθηκε έλλειμμα 

αγαθών, η αξία των οποίων προσδιορίζεται επακριβώς στο ποσό των 25.000€, αλλά δεν είναι 

δυνατόν να προσδιοριστεί η αξία κάθε μιας συναλλαγής, ούτε ο αριθμός των συναλλαγών.  

Πόρισμα Ελέγχου 

 Μη έκδοση μιας (1) Απόδειξης Λιανικών Συναλλαγών ή άλλου φορολογικού 

στοιχείου πώλησης αγαθών ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση φορολογικού στοιχείου αξίας 

25.000€ κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και των 

παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7  του Ν.4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ., που επισύρει τις κυρώσεις 

της περίπτωσης α΄ της  παραγράφου 10  του άρθρου 5 του Ν.2523/97. Η παράβαση αυτή 

θεωρείται αυτοτελής παράβαση με συντελεστή βαρύτητας 1. Στην περίπτωση αυτή που 

προκύπτει το ύψος της συνολικής αποκρυβείσας αξίας, χωρίς να προσδιορίζεται το πλήθος 

των συναλλαγών ως και η αξία μιας έκαστης ξεχωριστά, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο της 
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συναλλαγής, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το δεκαπενταπλάσιο της 

Βάσης Υπολογισμού 1. Η Βάση Υπολογισμού για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά  

είναι 900€ και συνεπώς το πρόστιμο δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 15πλάσιο ήτοι 

900Χ15=13.500€. Έτσι σε αυτή την περίπτωση το ισόποσο πρόστιμο της απορριφθείσας 

αξίας που είναι 25.000€ περιορίζεται στην οροφή των  13.500€.   

 

3. Παράβαση που σχετίζεται με τη μη γνωστοποίηση αγοράς από υπόχρεο που αρνήθηκε 

την έκδοση τιμολογίου  αξίας μεγαλύτερης των 880€ 

 Κατά τον προληπτικό  έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρηση ΓΑΜΑ που 

τηρεί διπλογραφικά βιβλία, διενεργήθηκε κλειστή αποθήκη και διαπιστώθηκε ότι έχουν 

αγορασθεί αγαθά χωρίς να έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία, η αξία των οποίων 

προσδιορίζεται επακριβώς στο ποσό των 7.000€, αλλά δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η 

αξία κάθε μιας συναλλαγής, ούτε ο αριθμός των συναλλαγών.  

Πόρισμα Ελέγχου 

 Μη γνωστοποίηση άμεσα από τον αγοραστή των αγαθών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του 

αντισυμβαλλόμενου σε κεντρικές υποδομές, του γεγονότος άρνησης από υπόχρεο έκδοσης 

τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση φορολογικού στοιχείου αξίας με σκοπό την 

απόκρυψη συναλλαγής αξίας 7.000€ που αφορά αγορά αγαθών, κατά παράβαση των 

διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του 

Ν.4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ., που επισύρει τις κυρώσεις της περίπτωσης α΄ της  παραγράφου 10  

του άρθρου 5 του Ν.2523/97. Η παράβαση αυτή θεωρείται αυτοτελής παράβαση με 

συντελεστή βαρύτητας 1. Στην περίπτωση αυτή που προκύπτει το ύψος της συνολικής 

αποκρυβείσας αξίας, χωρίς να προσδιορίζεται το πλήθος των συναλλαγών ως και η αξία μιας 

έκαστης ξεχωριστά, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής, το οποίο σε καμιά 

περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το δεκαπενταπλάσιο της Βάσης Υπολογισμού 1, δηλαδή το 

ποσό των 13.500€. Το  ύψος  του προστίμου σε αυτή την περίπτωση ανέρχεται στο ποσό των 

7.000€ και ισούται με το ύψος της συναλλαγής.  

 

4. Παράβαση που σχετίζεται με τη μεταφορά αγαθών χωρίς συνοδευτικό στοιχείο 

 Κατά τον προληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 14/05/2013 σε μεταφορικό 

μέσο της επιχείρησης ΒΗΤΑ που τηρεί απλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε ότι διακινούσε 
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αγαθά αξίας 500€ με σκοπό την πώληση σε ένα πελάτη της επιχείρησης, χωρίς όμως να 

επιδειχθεί  στον έλεγχο το αντίστοιχο συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο.  

Πόρισμα Ελέγχου 

 Μη έκδοση ενός (1) Δελτίου Αποστολής για διακίνηση αγαθών αξίας 500€ κατά 

παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και των παραγράφων 1 και 6 του 

άρθρου 5 του Ν.4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ., που επισύρει τις κυρώσεις της περίπτωσης α΄ της  

παραγράφου 8  του άρθρου 5 του Ν.2523/97. Η παράβαση αυτή θεωρείται αυτοτελείς 

παράβαση με συντελεστή βαρύτητας 1 και το  ύψος  του προστίμου σε αυτή την περίπτωση 

ανέρχεται στο ποσό των 800€ (Βάση Υπολογισμού Απλογραφικών Βιβλίων 800€ Χ Σ.Β. 1).  

 

5. Παράβαση που σχετίζεται με την μεταφορά αγαθών με ανακριβές συνοδευτικό 

στοιχείο 

 Κατά τον προληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 14/05/2013 σε μεταφορικό 

μέσο της επιχείρησης ΓΑΜΑ που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε ότι διακινούσε 

300 μονάδες από το αγαθό Χ αξίας 10€ το έκαστο και συνολικής αξίας 3.000€, με σκοπό την 

πώληση σε ένα πελάτη της επιχείρησης, επιδεικνύοντας όμως στον έλεγχο το Δελτίο 

Αποστολής στο οποίο ανέγραφε ότι διακινούσε 50 μονάδες από το αγαθό Χ. Για την 

καταμέτρηση των αγαθών συντάχθηκε από τον έλεγχο πρωτόκολλο καταμέτρησης. 

Πόρισμα Ελέγχου 

 Διακίνηση αγαθών με ανακριβές Δελτίο Αποστολής, ως το σχετικό πρωτόκολλο 

ποσοτικής καταμέτρησης, με σκοπό την απόκρυψη συναλλαγής αξίας 2.500€ (250 μονάδες Χ 

10€) κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και των παραγράφων 1 

και 6 του άρθρου 5 του Ν.4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ., που επισύρει τις κυρώσεις της περίπτωσης α΄ 

της  παραγράφου 10  του άρθρου 5 του Ν.2523/97. Η παράβαση αυτή θεωρείται αυτοτελείς 

παράβαση με συντελεστή βαρύτητας 1 και το  ύψος  του προστίμου σε αυτή την περίπτωση 

είναι ισόποσο της αποκρυβείσας αξίας 2.500€ (Αποκρυβείσα αξία 2.500€ Χ Σ.Β. 1).  

 

6. Έκδοση Αθεωρήτου στοιχείου αντί Θεωρημένου το οποίο όμως καταχωρήθηκε στα 

βιβλία της ελεγχόμενης. 

 Κατά τον προληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 15/05/2013 στην 

επιχείρηση ΒΗΤΑ που τηρεί απλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε μία αθεώρητη 

Α.Λ.Σ για παροχή υπηρεσίας αξίας 200€, την οποία καταχώρησε στο τηρούμενο βιβλίο 

εσόδων – εξόδων, αλλά δεν γνωστοποίησε την έκδοσή της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
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Πόρισμα Ελέγχου 

 Έκδοση μίας (1) χειρόγραφης αθεώρητης Α.Λ.Σ αξίας 200€ αντί θεωρημένης, 

καταχωρημένης στα βιβλία, χωρίς γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ πριν από τον έλεγχο 

κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1, των παραγράφων 1 και 4 

του άρθρου 7 και της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ., που επισύρει 

τις κυρώσεις της περίπτωσης β΄ της  παραγράφου 8  του άρθρου 5 του Ν.2523/97. Παρόλο 

που η έκδοση καθενός αθεώρητου στοιχείου, όταν από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. 

προβλέπεται η έκδοση θεωρημένου, θεωρείται αυτοτελείς παράβαση, στην περίπτωση αυτή 

λόγο του γεγονότος ότι το στοιχείο αυτό έχει εκδοθεί εκ παραδρομής αθεώρητο και έχει 

καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιονδήποτε έλεγχο, θεωρείται γενική παράβαση. 

Συνεπώς στην περίπτωση αυτή η παράβαση θεωρείται γενική με συντελεστή βαρύτητας 1 και 

το  ύψος  του προστίμου ανέρχεται στο ποσό των 600€ (Βάση Υπολογισμού Απλογραφικών 

Βιβλίων 600€ Χ Σ.Β. 1). Ο χαρακτηρισμός της παράβασης αυτής ως γενική σημαίνει ότι όσα 

και αν ήταν τα στοιχεία που είχαν εκδοθεί αθεώρητα και είχαν όμως καταχωρηθεί στα βιβλία 

πριν από οποιονδήποτε έλεγχο, θα καταλογιζόταν μια μόνο παράβαση. 

 Στην περίπτωση που η παράλειψη αυτή δηλωθεί εγγράφως από τον υπόχρεο στον 

προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, πριν από τη διαπίστωση της 

από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο τότε δεν επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την 

περίπτωση β΄ της  παραγράφου 5  του άρθρου 5 του Ν.2523/97 

 

7. Έκδοση εικονικού τιμολογίου 

 Κατά τον προληπτικό  έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 16/05/2013 στην 

επιχείρηση ΓΑΜΑ που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε η έκδοση ενός τιμολογίου 

πώλησης αξίας 100.000€ στον πελάτη ΔΕΛΤΑ, που αφορούσε την πώληση των αγαθών Ψ, 

για το οποίο δεν βρέθηκε ανάλογο στοιχείο αγοράς του από την ελεγχόμενη. Επίσης από την 

αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στον αποθηκευτικό της χώρο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε η 

δυνατότητα αποθήκευσής ενός τέτοιου αγαθού και το συγκεκριμένο τιμολόγιο πώλησης 

εξοφλήθηκε μετρητοίς από τον λήπτη των αγαθών. 

Πόρισμα Ελέγχου 

 Έκδοση ενός (1) Εικονικού Τιμολογίου που αφορά ανύπαρκτη συναλλαγή στο 

σύνολό της, για πώληση του αγαθού Ψ αξίας 100.000€ στον πελάτη ΔΕΛΤΑ κατά παράβαση 

των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 του άρθρου 6  του 

Ν.4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ., που επισύρει τις κυρώσεις του εδαφίου 1 της περίπτωσης β΄ της  
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παραγράφου 10 του άρθρου 5 του Ν.2523/97. Η παράβαση αυτή θεωρείται αυτοτελής και 

συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση επισύροντας πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της 

αξίας του εικονικού στοιχείου που εκδόθηκε και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 200.000€ 

(Ύψος εικονικού στοιχείο 100.000 Χ ΣΒ 2).  

 

5.7.3 Παραβάσεις και Πρόστιμα που σχετίζονται με τις λοιπές 

υποχρεώσεις 

1. Μη υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών 

Κατά τον προληπτικό  έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2014 στην 

επιχείρηση ΓΑΜΑ που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε ότι για τη χρήση 2013 δεν 

υπέβαλλε την συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών για τα στοιχεία που  

υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ, μέχρι την 25
η
 Ιουνίου του 2013.  

Πόρισμα Ελέγχου 

Μη υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων με τις συναλλαγές του 

προηγούμενου ημερολογιακού έτους, με σκοπό τη μηχανογραφική επεξεργασία και τη 

διασταύρωση πληροφοριών, των  στοιχείων που  υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ κατά 

παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 

10 του Ν.4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ., που επισύρει τις κυρώσεις της περίπτωσης ζ΄ της  

παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.2523/97. Η παράβαση αυτή θεωρείται γενική παράβαση 

με συντελεστή βαρύτητας 3 και το  ύψος  του προστίμου σε αυτή την περίπτωση ανέρχεται 

στο ποσό των 2.700€ (Βάση Υπολογισμού Διπλογραφικών Βιβλίων 900€ Χ Σ.Β. 3).  

 Στην περίπτωση που η επιχείρηση υποβάλλει τις καταστάσεις αυτές 

εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά την 25
η 

Ιουνίου του 2014, τότε επιβάλλεται πρόστιμο με 

συντελεστή βαρύτητας 1. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό 

των 900€ (Βάση Υπολογισμού Διπλογραφικών Βιβλίων 900€ Χ Σ.Β. 1).  

 

2. Παρεμπόδιση προληπτικού ελέγχου  

 Η επιχείρηση ΒΗΤΑ που τηρεί απλογραφικά βιβλία, στις 18/05/2013 δεν επέτρεψε 

στο συνεργείο ελέγχου να εισέλθει στο χώρο της επιχείρησης και να διενεργήσει προληπτικό 

έλεγχο.  
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Πόρισμα Ελέγχου 

 Παρεμπόδιση ελέγχου με θετικές ενέργειες κατά παράβαση των διατάξεων της 

παραγράφων 1 του άρθρου 1 Ν.4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ., που επισύρει τις κυρώσεις της 

περίπτωσης θ΄ της  παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.2523/97. Η παράβαση αυτή θεωρείται 

γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας 5 και το  ύψος του προστίμου σε αυτή την 

περίπτωση ανέρχεται στο ποσό των 3.000€ (Βάση Υπολογισμού Απλογραφικών Βιβλίων 

600€ Χ Σ.Β. 5).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
  

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 

 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και με βάση τις απαντήσεις των ελλήνων 

φορολογουμένων στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2011 από το Οικονομικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας σχετικά 

με την συμπεριφορά των ελλήνων πολιτών απέναντι στην φοροδιαφυγή, θα επιχειρηθεί μια 

μελέτη για το λόγο που το φαινόμενο της φοροδιαφυγής ανθεί στην χώρα μας. Η εν λόγω 

έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τυχαίο δείγμα 1969 ατόμων άνω των 18 ετών το διάστημα 

17/05/2011 έως 24/05/2011 και στην οποία αποτυπώνεται με τον πιο ανάγλυφο τρόπο οι 

ιδιαιτερότητες του φαινομένου της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα.   

 Αρχικά στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας εξετάσθηκε η ροπή  των ελλήνων 

πολιτών προς την φοροδιαφυγή μέσω της ερώτησης: «Αν μου δινόταν η ευκαιρία να 

αποκρύψω μέρος των εισοδημάτων θα το έκανα;»   

 

Πηγή Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος www.oe-e.gr 

 Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στην έρευνα προκύπτει ότι σήμερα που ο μέσος 

Έλληνας πολίτης ζει σε μια πρωτόγνωρη γι’ αυτόν οικονομική ύφεση, έχει την πρόθεση να 

φοροδιαφύγει, αν του δοθεί η ευκαιρία να αποκρύψει μέρος των εισοδημάτων του σε 

ποσοστό 25%. 
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 Στην συνέχεια αξιολογήθηκε η αυτογνωσία των ελλήνων πολιτών απέναντι στην 

φοροδιαφυγή μέσω της ερώτησης: «Σε περίπτωση που θα προσπαθήσω να αποκρύψω μέρος 

των εισοδημάτων μου, πιστεύω ότι είμαι πλήρως ενημερωμένος για τα θετικά και αρνητικά 

του εγχειρήματος αυτού»   

 

                                        Πηγή Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος www.oe-e.gr  

 Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι το 39% των ελλήνων 

φορολογουμένων παρά το γεγονός ότι  γνωρίζουν τις συνέπειες της φοροδιαφυγής συνεχίζουν 

να προσπαθούν να φοροδιαφεύγουν. 

 Οι επόμενες ερωτήσεις που τέθηκαν από την έρευνα σχετίζονται με τους λόγους που 

ωθούν τους έλληνες φορολογούμενους στην διάπραξη του εγκλήματος της φοροδιαφυγής. 

Αρχικά εξετάσθηκε η αποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού στον 

εντοπισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ερώτησης «Άμα θέλω να αποκρύψω τα εισοδήματά 

μου από την Εφορία μπορώ να το πραγματοποιήσω;»  
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Πηγή Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος www.oe-e.gr 

 Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι το 30% των ελλήνων 

φορολογούμενων θεωρούν ότι μπορούν να διαπράξουν φοροδιαφυγή χωρίς να υποστούν 

κάποιες συνέπειες, βασιζόμενοι στην αδυναμία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού να τους 

εντοπίσει. 

 Το ίδιο περίπου συμπέρασμα προέκυψε και από ανάλογη ερώτηση που τέθηκε 

«Επειδή υπάρχει μικρή πιθανότητα να εντοπιστούν αυτοί που αποκρύπτουν τα εισοδήματά 

τους, οι περισσότεροι φοροδιαφεύγουν.» 

 

Πηγή Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος www.oe-e.gr 
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 Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι το 70% των ελλήνων πολιτών 

πιστεύουν ότι η φοροδιαφυγή βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα στην χώρα μας λόγω της 

αδυναμίας της πολιτείας να εντοπίσει τους φοροφυγάδες. Υπάρχουν όμως και προσωπικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση κάθε προσώπου για φοροδιαφυγή. Ένας πολύ 

σημαντικός είναι η στάση του φορολογουμένου απέναντι στον κίνδυνο, αν δηλαδή τον 

αποστρέφεται [risk averse], τον αγαπά [risk lover] ή είναι αδιάφορος [risk neutral]. Είναι 

προφανές όμως ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αποστροφή του προς τον κίνδυνο και όσο οι 

πιθανότητες εντοπισμού του από τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό είναι περισσότερες, τόσο 

δυσκολότερη θα είναι και η απόφαση του για να φοροδιαφύγει. 

 Η έρευνα εξέτασε και την εθιμική συμπεριφορά των ελλήνων πολιτών με την 

ερώτηση: «Θεωρώ ότι είμαι ηθικά υποχρεωμένος να δηλώνω όλα τα εισοδήματα μου και να 

πληρώνω όλους τους φόρους μου.» 

 

Πηγή Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος www.oe-e.gr 

 Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι το 81% των ελλήνων πολιτών 

θεωρεί ότι εθιμικά είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν όλα τα εισοδήματα. 

 Στην συνέχεια εξετάσθηκε και η συσχέτιση της φοροδιαφυγής με την διαφθορά 

μέσω της ερώτησης «Σε ένα κράτος που παρουσιάζει μεγάλο βαθμό διαφθοράς ίσως είναι 

καλύτερα να φοροδιαφεύγει κάποιος.» 
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Πηγή Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος www.oe-e.gr 

 Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι το 24% συσχετίζει την τάση για 

φοροδιαφυγή με την διαφθορά του κράτους.  

 Επίσης εξετάστηκε η συσχέτιση της φοροδιαφυγής με τον τρόπο χρησιμοποίησης 

των φόρων από την πολιτεία μέσω της ερώτησης: «Πιστεύω ότι η φοροδιαφυγή είναι ηθική 

πράξη, όταν το μεγαλύτερο μέρος των φόρων που εισπράττει η Πολιτεία, το σπαταλά 

άσκοπα.»  

 

Πηγή Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος www.oe-e.gr 
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 Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι το 53% απενοχοποιεί το αδίκημα της 

φοροδιαφυγής, όταν οι φόροι εισπράττονται από ένα κράτος σπάταλο και διεφθαρμένο. Αλλά 

και ο τρόπος αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής από την κυβέρνηση επηρεάζει την 

Φορολογική Ηθική. Η συνήθης πρακτική του κλεισίματος των ανέλεγκτων υποθέσεων με την 

καταβολή ενός ποσού, προκειμένου ο φορολογούμενος να αποφύγει τον έλεγχο, καθώς και η 

μείωση ή απόσβεση των ποινών και προστίμων στα πλαίσια διαφόρων ρυθμίσεων και 

συμβιβασμών κλονίζουν ισχυρά την φορολογική ηθική. 

 Παρόμοια συμπεράσματα εξάγονται και από την επόμενη ερώτηση που επίσης 

σχετίζεται με την διαφθορά. «Η έλλειψη διαφάνειας στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος 

και οι οικονομικές πράξεις που συνδέονται με την κακοδιαχείρισή του, όπως είναι η υπόθεση 

της Siemens, του Βατοπεδίου, του Χρηματιστηρίου και των αποθεμάτων των ασφαλιστικών 

ταμείων, σας επηρεάζουν κάπως όταν αποφασίζετε να συντάξετε την φορολογική σας 

δήλωση;» 

 

Πηγή Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος www.oe-e.gr 

 

 Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι η διαφθορά στο δημόσιο βίο ωθεί το 

37% των ελλήνων φορολογουμένων στην φοροδιαφυγή.  

 Σημαντική όμως ήταν και η ερώτηση που τέθηκε σχετικά με τον τρόπο 

αντιμετώπισης των ελλήνων πολιτών από το κράτος «Πιστεύεται ότι η κυβέρνηση 
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αντιμετωπίζει πιο ευνοϊκά έναν προνομιούχο ή πλούσιο που φοροδιαφεύγει σε σύγκριση με 

έναν φτωχό ή μικρομεσαίο;» 

 

Πηγή Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος www.oe-e.gr 

 Από την συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεων προκύπτει ότι το 89% θεωρεί ότι 

η ελληνική πολιτεία αντιμετωπίζει τους έλληνες φορολογούμενους με κριτήριο την 

οικονομική και κοινωνική τους υπόσταση.  

 Συνοψίζοντας όλες τις παραπάνω απαντήσεις βάση των οποίων προκύπτει ότι οι 

μισοί περίπου έλληνες πολίτες θεωρούν ότι σε ένα διεφθαρμένο κράτος η φοροδιαφυγή 

αποτελεί μια λογική αντίδραση, ότι οι περισσότεροι από τους μισούς συμφώνησαν ότι η 

φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη επειδή το μεγαλύτερο μέρος των φόρων που εισπράττει η 

Πολιτεία το σπαταλά άσκοπα, αλλά και ότι μπορούν να φοροδιαφεύγουν χωρίς να υποστούν 

τις συνέπειες των πράξεων τους λόγω της αδυναμίας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού να 

τους εντοπίσει,  δείχνει ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αποτελεί μια πολυσύνθετη και 

πολύπλευρη διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με αποσπασματικές κινήσεις, 

αλλά απαιτεί ένα συνολικό σχεδιασμό.   

  Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να βασίζεται στην  περεταίρω απλοποίηση του νέου 

Κ.Φ.Α.Σ. αλλά και συνολικά της φορολογικής νομοθεσίας, στην άμεση επικαιροποίηση του 

ποινολογίου, στην αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού αλλά και στον 

εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της μηχανογράφησης του υπουργείου οικονομικών με 

δυνατότητες συνεχών διασταυρώσεων και παροχή σημαντικών πληροφοριών στα ελεγκτικά 

όργανα, βοηθώντας τους στον εντοπισμό των παραβατικών συμπεριφορών. Η 
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πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας πέραν των υπολοίπων, καθιστά ευκολότερη την 

φοροδιαφυγή και για τον λόγο ότι δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για φοροδιαφυγή και 

ξεγλίστρημα των επιτηδείων μέσα από τον κυκεώνα των διατάξεων. Την δυνατότητα αυτή 

έχουν μόνο οι οικονομικά ισχυροί οι οποίοι μπορούν να έχουν επιτελεία δικηγόρων και 

λογιστών για να μπορούν να καταφέρνουν κάτι τέτοιο. Αντίθετα στα χαμηλά εισοδήματα και 

μορφωτικά επίπεδα, η πολυπλοκότητα λειτουργεί ως φόβητρο, αφού αισθάνονται ότι, ότι και 

να κάνουν πάντα η εφορία θα βρει έναν τρόπο να τους βάλει να πληρώσουν και επομένως 

αποθαρρύνονται από την φοροδιαφυγή. 

 Ταυτόχρονα, θα πρέπει να θεσπίζονται και να εφαρμόζονται κανόνες διαφάνειας, να 

επανακαθορισθούν οι σχέσεις κράτους πολίτη και να λειτουργήσει ένα κράτος δικαίου όπου 

όλοι οι έλληνες θα αισθάνονται ότι αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Έτσι μόνο θα 

μπορέσει να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ 

 

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.1. της παραγράφου Ε, του Νόμου 4093/2012 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016» θεσπίστηκε ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, ο 

οποίος αντικατέστησε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992). 

 Με τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Α.Σ. ρυθμίσθηκαν θέματα που αφορούν σε μεγάλο 

βαθμό την απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών και τον εκσυγχρονισμό της 

φορολογικής νομοθεσίας στις συνθήκες του νέου οικονομικού και τεχνολογικού 

περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα όμως προέκυψαν διάφορα θέματα τα οποία χρήζουν 

επανεξέτασης.  

 Ένας από τους σημαντικότερους λόγους αντικατάστασης του Κ.Β.Σ., όπως αυτός 

αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4093/2012 είναι  ότι «το πρόβλημα του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων δεν είναι στην ουσία οι ουσιαστικές του ρυθμίσεις, αλλά οι διατάξεις 

που προβλέπουν τις διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεών του και 

καθορίζουν την επίδραση που έχουν οι παραβάσεις αυτές στο κύρος των βιβλίων». Παρόλα 

αυτά με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. θεσπίστηκαν αποκλειστικά ουσιαστικές διατάξεις και δεν 

καταργήθηκε ούτε τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του ν. 2523/1997, το οποίο προβλέπει τις 

διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και πλέον και του 

Κ.Φ.Α.Σ.. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2523/97 να μην 

καλύπτουν τις μεταβολές που έχουν επέλθει με την ψήφιση του Κ.Φ.Α.Σ.. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της αγοράς αγαθών από υπόχρεο 

που δεν εξέδωσε Τιμολόγιο Πώλησης για την παράδοση αγαθών σε άλλο υπόχρεο 

απεικόνισης συναλλαγών. Μέχρι της 31.12.2012 και με βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. σε 

περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου 

υπήρχε υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου αγοράς από τον αγοραστή των αγαθών και εντός του 

επομένου από την έκδοση μήνα θα έπρεπε να αποστείλει το πρωτότυπο του τιμολογίου αυτού 

στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου. Σε αντίθετη περίπτωση προβλεπόταν το 

πρόστιμο των παραγράφων  8 ή 10 (ανάλογα με το ύψος της απόκρυψης της συναλλαγής) του 
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άρθρου 5 του Ν.2523/1997. Έτσι εάν είχε διαπιστωθεί από τον φορολογικό έλεγχο ότι δεν 

είχε εκδοθεί από τον αγοραστή των αγαθών τιμολόγιο για αγορές 50.000€, θα επιβαλλόταν 

πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής. Αντίθετα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ η υποχρέωση 

έκδοσης τιμολογίου σε παρόμοια περίπτωση δεν είναι υποχρεωτική, άλλα προβλέπεται η 

άμεση γνωστοποίηση του γεγονότος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου, σε 

Κεντρικές Υποδομές. Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει νομικό κενό ως αναφορά το ύψος του 

προστίμου που θα πρέπει να καταλογίσει σήμερα ο φορολογικός έλεγχος, καθώς δεν 

προκύπτει από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. η εξομοίωση της γνωστοποίησης με το τιμολόγιο 

και ως εκ τούτω προκύπτει ζήτημα εάν υπάρχει η δυνατότητα επιβολής του  προστίμου της 

παραγράφου 10 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997, δηλαδή προστίμου ισόποσου της 

συναλλαγής ή θα πρέπει να καταλογισθεί μια γενική παράβαση για τη μη γνωστοποίηση , το 

πρόστιμο της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 600€ για τα απλογραφικά βιβλία και 900€ για 

τα διπλογραφικά. Επιπλέον  ο όρος  «Κεντρικές Υποδομές» που αναφέρεται στο άρθρο 6 § 5 

είναι ασαφής και χρήζει διευκρίνισης.  

 Ακόμη, ενώ στο πρώτο εδάφιο της νέας ρύθμισης αναφέρεται ότι «Ο Κώδικας 

Βιβλίων και Στοιχείων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται με 

τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών», οι μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (άρθρο 14 παρ. 1) δεν προβλέπουν ρητώς την 

κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αλλά απλώς ορίζουν ότι «Κάθε διάταξη 

αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτά και 

παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιες διαταγές, που αφορούν τις διατάξεις 

αυτές». Στην προκειμένη όμως περίπτωση είναι ερευνητέο εάν παραμένουν σε ισχύ 

κανονιστικού περιεχομένου υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες θεσπίζουν διαδικασίες ή 

εξειδικεύουν υποχρεώσεις που αφορούν τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών, κατά το 

μέτρο που τα ζητήματα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1-13 του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ομοίως και οι διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων περί Δικαιωμάτων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. οι οποίες είναι 

αναγκαίες για τον διενέργεια φορολογικού ελέγχου και την επιβολή προστίμων προστέθηκαν 

με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Ν. 4110/2013 στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος. Η συγκεκριμένη όμως προσθήκη ισχύει από τη δημοσίευση του Ν.4110/2013 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι από 23/1/2013), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

άρθρου 28 του ιδίου νόμου, δημιουργώντας σημαντικά κενά στην φορολογική διοίκηση για 
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τη διενέργεια ελέγχων στο διάστημα από την 01/01/2013 έναρξη ισχύς του Κ.Φ.Α.Σ. μέχρι 

την 23/01/2013 έναρξη ισχύος του Ν. 4110/2013. 

 Πέραν των νομοτεχνικών παρεμβάσεων που ήδη έχουν γίνει και αναφέρθηκαν στο 

κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας, παρατηρούνται κενά και σε άλλες περιπτώσεις, τα οποία 

επίσης χρήζουν νομοτεχνικής παρέμβασης και βελτίωσης. Πιο συγκεκριμένα: 

 Στο άρθρο 1§1 η αναφορά σε «έκδοση στοιχείων» θα πρέπει να αντικατασταθεί από 

«έκδοση και λήψη στοιχείων», δημιουργώντας στον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών την 

υποχρέωση και για την λήψη του φορολογικού στοιχείου,  όπως προϋπήρχε στις διατάξεις 

του άρθρου  2§1  του Κ.Β.Σ. «Ο επιτηδευματίας τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, 

υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό 

με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά 

περίπτωση».  

 Με το τρίτο εδάφιο της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 10 του άρθρου 4 

προβλέπεται ότι για την αποτίμηση των στοιχείων της απογραφής εφαρμόζονται υποχρεωτικά 

οι κανόνες αποτίμησης του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980). Μέχρι 

της 31/12/2012 το ζήτημα της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων 

ρυθμιζόταν από τις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 28 του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων. Κατά το μέτρο που οι διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

διαφοροποιούνται από αυτές του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,  θα έπρεπε να θεσπισθούν 

μεταβατικές διατάξεις για τη φορολογική μεταχείριση του τυχόν κέρδους ή ζημίας που θα 

προκύψει από την εφαρμογή των νέων κανόνων αποτίμησης. 

 Το άρθρο 4 § 23 αντικαθιστά, για κάποια από τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 § 5 του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων πρόσωπα, την υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων με την 

υποχρέωση να «παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση 

του στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, όπου και αναγράφονται τα στοιχεία του 

πελάτη». Από την διατύπωση της διάταξης αυτής δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια ούτε το 

ακριβές περιεχόμενο των τηρούμενων πληροφοριών ούτε η διαδικασία «διασφάλισης» και 

«παροχής» των πληροφοριών.  

Τέλος με το άρθρο 6 § 16 προβλέπεται ότι «εξομοιώνονται με τιμολόγια» μία σειρά 

εγγράφων, μεταξύ των οποίων και «τα συντασσόμενα συμβόλαια μεταβίβασης στις πωλήσεις 

ακινήτων, βιομηχανοστασίων, πλοίων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και λοιπών μηχανημάτων, 

καθώς και λοιπά συντασσόμενα έγγραφα στις πωλήσεις μετοχών, παραγώγων, ομολογιών, 

ομολόγων, εντόκων γραμματίων και λοιπών συναφών». Επισημαίνεται ότι μέχρι 31/12/2012 
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η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 12§16 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων προέβλεπε ότι 

επί των ανωτέρω εγγράφων «δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου αυτού» (περί 

τιμολογίων). Συναφώς παρατηρείται ότι, σε αντίθεση με τον σκοπό των προτεινόμενων νέων 

διατάξεων, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του νόμου, η συγκεκριμένη διάταξη 

επεκτείνει σε όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα τις κυρώσεις που προβλέπονται για 

παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Φ.ΑΣ. που αφορούν στη γνησιότητα και την ακρίβεια των 

τιμολογίων. 

 Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία θα λέγαμε ότι η αντιμετώπιση του 

φαινομένου της φοροδιαφυγής στην χώρα μας απαιτεί απλοποίηση όλης συνολικά της 

φορολογικής νομοθεσίας, αλλά και του ποινολογίου που σχετίζεται με την εφαρμογή των 

φορολογικών διατάξεων. Η απλοποίηση όμως αυτή δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να 

αφήνει περιθώρια στους πολίτες να φοροδιαφεύγουν. Στα πλαίσια της απλοποίησης των 

διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. και της διευκόλυνσης των φορολογουμένων θεσπίστηκαν διατάξεις 

για τις οποίες η φορολογική διοίκηση θα πρέπει να επανεξετάσει. 

 Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η σύνδεση της ενημέρωσης των βιβλίων με  το 

χρόνο υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.. Η σύνδεση αυτή παρέχει την ευχέρεια 

επιλογής των στοιχείων που θα καταχωρήσουν οι υπόχρεοι στα τηρούμενα βιβλία κατά τον 

χρόνο υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., στην περίπτωση που αποβλέπουν στη 

μεταχρονολόγηση κάποιων υποχρεώσεων τους (π.χ. Μετακύλιση πληρωμής Φ.Π.Α. σε 

μεταγενέστερες φορολογικές περιόδους), ή αναμένουν τη διαμόρφωση συγκεκριμένων 

οικονομικών μεγεθών προκειμένου να έχουν την ευχέρεια επιλογής των στοιχείων που θα 

καταχωρήσουν στα τηρούμενα βιβλία.  

 Αλλά και η περίπτωση της δυνατότητας έκδοσης αθεωρήτων αποδείξεων λιανικής 

πώλησης όταν παρουσιάζεται βλάβη στην Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ή όταν υπάρχει 

διακοπή ρεύματος δίνει πολλά περιθώρια φοροδιαφυγής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

φορολογικά αυτά στοιχεία τα οποία εκδίδονται αθεώρητα δεν έχουν καταχωρηθεί στην 

καρτέλα του φορολογούμενου που τηρείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και συνεπώς δεν μπορούν 

να αναζητηθούν από οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο. Έτσι ο φορολογούμενος μπορεί να 

αποφασίσει στο μέλλον εάν θα καταχωρήσει ή όχι τα συγκεκριμένα στοιχεία στα βιβλία του, 

καθώς θα έχει την αίσθηση ότι για την ενέργεια του αυτή δεν θα έχει κάποιες κυρώσεις αφού 

δεν θα υπάρξει η δυνατότητα διαπίστωσης της παράβασης αυτής από τον φορολογικό έλεγχο. 

Για το λόγο αυτό η πολιτεία θα πρέπει είτε να επαναφέρει σε ισχύ την διάταξη του Κ.Β.Σ. 

όπου σε τέτοιες περιπτώσεις προβλεπόταν η έκδοση αποδείξεων από θεωρημένο μπλοκ είτε 
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να θεσπίσει την υποχρέωση άμεσης γνωστοποίησης του γεγονότος αυτού ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών πριν από την έκδοση της πρώτης αθεώρητης 

απόδειξης και άμεσης καταγραφής αυτών μέχρι το πέρας της ημέρας τόσο του αριθμού 

ποσοτικά όσο και του συνολικού τους ποσού.   

 Οι παρεμβάσεις αυτές της πολιτείας επιβάλλονται καθώς ένας από τους παράγοντες 

που μπορεί να καταστείλει ή να μειώσει την τάση για φοροδιαφυγή είναι η αίσθηση του 

φορολογούμενου ότι μια τέτοια ενέργεια του μπορεί να εντοπισθεί.. Αυτό σημαίνει ότι  όσο 

μεγαλώνει η πιθανότητα να διαπιστωθεί από μέρους των αρχών ότι ένας φορολογούμενος 

έχει διαπράξει το αδίκημα φοροδιαφυγής, τόσο μειώνεται η πιθανότητα τελικά να το πράξει.   

 Η οποιαδήποτε όμως προσπάθεια της πολιτείας για την αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής δεν μπορεί να αποφέρει να αναμενόμενα αποτελέσματα μόνο με τη 

συγκεκριμένη απλοποίηση των διατάξεων που σχετίζονται με τον Κ.Φ.Α.Σ, αλλά θα πρέπει 

να συνδυαστεί και με την απλοποίηση ολόκληρης της φορολογικής νομοθεσίας. Παράλληλα, 

και πέραν του απαραίτητου φορολογικού θεσμικού πλαισίου, απαιτείται
15

 από την ελληνική 

πολιτεία η θέσπιση αλλά πρωτίστως η εφαρμογή κανόνων διαφάνειας και ορθολογικής 

διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, οι οποίοι θα δημιουργούν την αίσθηση στους πολίτες ότι 

οι φόροι που καταβάλουν επιστρέφουν στους ίδιους με την μορφή των παροχών όπως υγείας, 

παιδείας, ασφάλειας κ.λπ.  

 Τέλος η  αποτελεσματικότητα των φορολογικών διατάξεων θα πρέπει να 

συνδυάζεται με ένα σύστημα ποινών, το οποίο θα έχει ως βασική του επιδίωξη να αυξάνει το 

βαθμό συμμόρφωσης των πολιτών. Έτσι μόνο θα μπορέσει να αντιμετωπισθεί 

αποτελεσματικά το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
15

 Όπως προέκυψε από την έρευνα που παρουσιάσθηκε και αναλύθηκε στο 6
ο
 Κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
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- Π.Δ 1123/1980  Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής  

  εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

- Ν.4093/2012  Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  

  Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου  

  Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. 

- Ν.2523/1997 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία 

- Ν.2238/1994 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 

- Ν.2859/2004 Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

- Ν.1591/1986  Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, θέσπιση μέτρων για τη πάταξη   

  της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου  

  Οικονομικών. 

- Ν. 3943/2011 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και  

  άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.  

- Ν.4110/2013 Ρυθμίσεις στη Φορολογία Εισοδήματος, Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας   

  του Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις 

- Ν.1809/1988 Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις 

- ΠΟΛ 1004/4.1.2013 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1  

  της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α'  

  222) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» - Ερμηνευτική Κ.Φ.Α.Σ. 

- ΠΟΛ 1018/4.2.2013 Κοινοποίηση και παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων της  

  παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α'17) «Ρυθμίσεις στη φορολογία  

  εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές  

  διατάξεις» 

- ΠΟΛ 1086/26.4.1991  

- ΠΟΛ 1037/12.2.1992  Κατηγορίες επιτηδευματιών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση  

  φορολογικών ταμειακών μηχανών του Ν. 1809/1988. 

- ΠΟΛ 1083/2.6.2003 Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων - Συμπλήρωση και  

   κωδικοποίηση της Α.Υ.Ο. 1045879/327/0015/ΠΟΛ.1166/29.5.2002  

- Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας 

- Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας 

- Απόφαση  Σ.τ.Ε 1562/1979 

- Απόφαση  Σ.τ.Ε 3042/1986 
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- Απόφαση  Σ.τ.Ε 3734/1988 

- Απόφαση  Σ.τ.Ε 4261/1988 

- Απόφαση  Σ.τ.Ε 2074/1992 

- Απόφαση  Σ.τ.Ε 2615/1993 

- Απόφαση  Σ.τ.Ε 1148/1994 

- Απόφαση  Σ.τ.Ε 3261/1994 

- Απόφαση  Σ.τ.Ε 1665/1999 

- Απόφαση  Σ.τ.Ε 73/2001 

- Απόφαση  Σ.τ.Ε 4487/2001 

- Απόφαση  Σ.τ.Ε 66/2002 

- Απόφαση  Σ.τ.Ε 1578/2002 

- Απόφαση  Σ.τ.Ε 2074/1992 

- Απόφαση  Σ.τ.Ε 1562/1979 


