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Περίληψη 

 

Η φορολογική πολιτική και ειδικά ο φορολογικός έλεγχος που ασκούνται από το 

κράτος αποτελούν μία από τις σημαντικότερες εκφάνσεις της οικονομικής πολιτικής 

του. Βασικότερος σκοπός του φορολογικού ελέγχου είναι η συγκέντρωση και η 

διαφύλαξη των εσόδων του κράτους. Στις μέρες μας, όπου η χώρα μας διανύει μια 

κρίσιμη περίοδο, ο φορολογικός έλεγχος αποκτά ζωτική σημασία για την κυβέρνηση. 

 Αυτό γίνεται φανερό, με τις συνεχόμενες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές των 

νομοθετικών διατάξεων που προβαίνει το Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες έχουν 

ως στόχο την άμεση συγκέντρωση εσόδων, την αύξηση της ρευστότητας του 

κράτους, όπως επίσης και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και 

ύφεσης, συμβάλλοντας στην αύξηση της κοινωνικής ευημερίας της χώρας. 

 Ο φορολογικός έλεγχος διερευνά τα οικονομικά αποτελέσματα των 

επιχειρήσεων και των ιδιωτών, και ελέγχει να έχουν τηρηθεί οι ισχύουσες διατάξεις 

των εκάστοτε νόμων, όπως επίσης και αν έχουν αποδοθεί οι φόροι που τους 

αναλογούν, ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα. 

 Στην παρούσα εργασία γίνεται μία αναφορά στον φορολογικό έλεγχο και στο 

πόσο αποτελεσματικός είναι, και ποια η συμβολή των ελεγκτικών υπηρεσιών στην 

αποτελεσματικότητά του.  
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KEΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 

Εισαγωγή 

 

Η φορολογία αποτελεί πάντα ένα σημείο τριβής των κοινωνικών ομάδων σχετικά με 

την ορθότητα των κανόνων που έχουν θεσπιστεί από την πολιτεία αλλά και τον τρόπο 

και τις διαδικασίες εφαρμογής των κανόνων αυτών. Με την έννοια αυτή έχει 

απασχολήσει και απασχολεί συχνά όλες τις κοινωνικές ομάδες, και πολλά έχουν 

γραφεί για τον φορολογικό έλεγχο. 

Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό που διατυπώθηκε από τον G. Jeze  και έγινε 

αποδεκτός από την ελληνική επιστήμη, ο φόρος αποτελεί άμεση και οριστική παροχή 

των ιδιωτών προς τη δημόσια εξουσία, που είναι αναγκαία για την κάλυψη των 

δημοσίων βαρών
1
. Η φορολογία αποτελεί το μέσο της αποπληρωμής των υπηρεσιών 

που λαμβάνουν οι πολίτες ενός οργανωμένου κράτους σ’ αυτό. Οι υπηρεσίες αυτές 

σχετίζονται βέβαια με την απόκτηση δημόσιων αγαθών που δεν είναι δυνατόν να 

αποτιμηθούν και να κοστολογηθούν στους πολίτες με τις αρχές της οικονομικής 

επιστήμης αφού αυτές θεωρούνται αυτονόητες (πχ Εθνική Ασφάλεια, Αστυνομική 

Προστασία κλπ) αλλά και οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για την απόκτηση και 

πληρωμή των υπηρεσιών αυτών. Προκειμένου να καλύψει το κράτος της ανάγκες 

χρηματοδότησης των εξόδων των υπηρεσιών αυτών , το κράτος υποχρεώνει τους 

πολίτες να συνεισφέρουν ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση 

καταβάλλοντας ένα μέρος των εξόδων αυτών. 

Στη χώρα μας, αρμόδιο υπουργείο για την σύνταξη και εκτέλεση του 

προϋπολογισμού του κράτους είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Συνεπώς οι 

                                                           
1
Βλ.σχ. Γεωργαντά Β., Τα δημόσια οικονομικά…, τ. ΙΙΙ,σ.191∙ Θεοχαρόπουλου Λουκά,Φορολογικό δίκαιο 

Γενικό,1980,σ.3∙  Αναστόπουλου Ι.,ΦορολογικόΔίκαιο,σ.24·  Στασινόπουλου Μ., Μαθήματα Δημοσιονομικού 

Δικαίου,σ.257. Επίσης, για την έννοια του φόρου από οικονομική άποψη βλ.μ.ά. Αγγελόπουλου Α.., Δημόσια 

Οικονομική,σ.197,Προβόπουλου Γ., Δημοσιονομικοί Θεσμοί, σ.66, Καράγιωργα Δ., Δημοσιονομικοί Θεσμοί, 

1981,σ.216, Κούλη Ι., Δημόσια Οικονομική,εκδ.γ΄,Α,94επ. 

Βλ. και Αναστόπουλου Ι.- Φορτσάκη Θ., Φορολογικό Δίκαιο, β΄ έκδοση, εκδ. Αντ. Ν.Σάκκουλα, Αθήνα – 

Κομοτηνή 2003, σελ. 35, σύμφωνα με τους οποίους ο φόρος αποτελεί αναγκαστική και χωρίς αντάλλαγμα 

παροχή των ιδιωτών προς το κράτος ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με στόχο τον πορισμό εσόδων 

και την εκπλήρωση σκοπών οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.   Επίσης, βλ. Φινοκαλιώτη Κ., Φορολογικό 

Δίκαιο, εκδ. β΄, Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 1999, σ. 1 επ., σύμφωνα με τον οποίο, στοιχεία που 
συνθέτουν την έννοια του φόρου είναι: α) ο χαρακτήρας του ως  άμεσης χρηματικής παροχής του ιδιώτη προς 

το Κράτος, β) το υποχρεωτικό της παροχής, γ) ο οριστικός χαρακτήρας της, δ) η μονομέρειά της, η έλλειψη 

δηλαδή ειδικού ανταλλάγματος από πλευράς του Κράτους προς τον ιδιώτη, και ε) οι λειτουργίες του: η κάλυψη 

δαπανών, αλλά και η επιδίωξη επίτευξης άλλων οικονομικών και κοινωνικών στόχων του σύγχρονου 

Κοινωνικού Κράτους. 
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υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών είναι αρμόδιες για την είσπραξη των φόρων 

που αναλογούν στον κάθε πολίτη. Η είσπραξη των φόρων είναι το δεύτερο στάδιο 

μιας διαδικασίας που ακολουθείται στο Υπουργείο Οικονομικών – που αποτελεί 

βέβαια και παγκόσμια πρακτική- προκειμένου να γίνει εφικτή η καταβολή των φόρων 

κάθε πολίτη προς το κράτος. Το πρώτο στάδιο βέβαια αποτελεί η βεβαίωση των 

φόρων που αναλογούν σ’ αυτόν και αυτό επιτυγχάνεται με δύο (2) τρόπους : 

 Την υποβολή φορολογικών δηλώσεων από τον πολίτη, δηλαδή την 

καταγραφή απ’ αυτόν σε έντυπο όλων των εισοδημάτων που αποκτά και 

περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιεί για την διαβίωσή του κατά την 

διάρκεια ενός έτους και υποβολή του κάθε χρόνο στις αρμόδιες φορολογικές 

αρχές για τον υπολογισμό του αναλογούντος φόρου και 

 Τον έλεγχο των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία 

από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. 

Έτσι στην πρώτη περίπτωση έχουμε τον «φόρο με βάση την δήλωση» ενώ στην 

δεύτερη τον «μετ’ έλεγχο φόρο». 

Αντικείμενο της εργασίας αυτή είναι η παρουσίαση και ανάλυση ενός μέρους της 

δεύτερης διαδικασίας , παρουσιάζοντας τα  είδη  των φορολογικών ελέγχων , την 

εξέλιξη των φορολογικών ελέγχων στην πατρίδα μας διαχρονικά, την δομή και 

διάρθρωση (αναδιάρθρωση) των φορολογικών ελεγκτικών υπηρεσιών, τις 

διαδικασίες του φορολογικού ελέγχου και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με 

την αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων. 

 Πιο συγκεκριμένα, στο παρόν κεφάλαιο προσδιορίστηκε ο ρόλος της 

φορολογίας σε ένα κράτος και παρουσιάζονται οι πηγές είσπραξης των φόρων 

(δηλώσεις και φορολογικός έλεγχος). 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο δίδεται η έννοια του φορολογικού ελέγχου, τα είδη του 

(προληπτικός, προσωρινός, τακτικός) με μία μικρή αναφορά στον κάθε έναν, οι 

διαδικασίες φορολογικού ελέγχου, όπως επίσης και η αποτελεσματικότητά του. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις υπηρεσίες που ασκούν φορολογικό 

έλεγχο, ήτοι οικονομικούς επιθεωρητές,  υπηρεσία ειδικών ελέγχων, σώμα ορκωτών 

ελεγκτών και λογιστές – φοροτεχνικούς, όπως επίσης και τις αρμοδιότητες και 
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καθήκοντα του καθενός. Επιπλέον, αναφέρονται οι γενικότερες ελεγκτικές 

επαληθεύσεις που ασκούν οι υπηρεσίες άσκησης φορολογικού ελέγχου. 

 Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο φορολογικό πιστοποιητικό. Και πιο 

συγκεκριμένα, τι είναι το φορολογικό πιστοποιητικό, ποιους αφορά, ποια φορολογικά 

αντικείμενα καλύπτει ο έλεγχος, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την 

ορθότητα των φορολογικών εγγράφων, ποιο το περιεχόμενό του, πως τεκμηριώνεται 

ο φορολογικός έλεγχος μέσω αυτού, το οργανωτικό πλαίσιο και η διαδικασία 

έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού, όπως επίσης και οι κυρώσεις για τη μη 

ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών 

γραφείων. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα του φορολογικού 

ελέγχου σε μια κοινωνία, όπως επίσης και ο ρόλος που παίζουν οι ελεγκτικές 

υπηρεσίες στην αύξηση των εσόδων και την πάταξη φοροδιαφυγής. 

 Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά στην περαίωση, για το πώς 

εμφανίστηκε στην Ελλάδα, τι αποτελέσματα είχε η εφαρμογή της και ποιες κριτικές 

έχουν ασκηθεί στο όνομά της. 

 Τέλος,  στο έβδομο κεφάλαιο δίνονται τα συμπεράσματα της εργασίας το πώς 

δηλαδή ο φορολογικός έλεγχος επηρεάζει την οικονομική ευημερία μιας χώρας, και 

δίνονται τρόποι βελτίωσης των μεθόδων του φορολογικού ελέγχου, έτσι ώστε να 

υπάρξουν αμεσότερα αποτελέσματα στην κοινωνία μας. Επίσης δίνονται προτάσεις 

για περαιτέρω έρευνα προκειμένου να αξιολογηθεί και αριθμητικά, με την επιστήμη 

της στατιστικής,  η αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων που διενεργούν 

οι ελεγκτικές εταιρίες μέσω της χορήγησης φορολογικών πιστοποιητικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 

2.1. Έννοια Φορολογικού Ελέγχου 

 

Φορολογικός Έλεγχος, (Τόλης, Μπάκας, Κυριαζόπουλος, Φουρκαλίδης, Κριτσέλης 

1999, Δαλαμάγκας 1985), νοείται το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών και 

επαληθεύσεων, το οποίο διενεργείται από τους ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομίας 

και Οικονομικών, και επιδιώκει: 

α) την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας 

β) την υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων και η επαλήθευση του περιεχομένου 

αυτών, σε σχέση πάντα με τη συναλλακτική δραστηριότητα και τα οικονομικά 

αποτελέσματα, όπως αυτά προκύπτουν από τα προβλεπόμενα και τηρούμενα 

λογιστικά βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής επιστήμης και 

του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, 

γ) να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις και οι λοιπές 

καταστάσεις, όπως η υποχρέωση αυτή προβλέπεται από τους κώδικες της ελληνικής 

νομοθεσίας (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 

Φ.Π.Α., και άλλα), 

δ) να προσδιορίσει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία),  

ε) να καθορίσει τις φορολογικές υποχρεώσεις, στην περίπτωση που υποβλήθηκαν 

δηλώσεις με ανακριβές περιεχόμενο σε σχέση με τα δεδομένα των βιβλίων και 

στοιχείων, και στην περίπτωση που δεν υποβλήθηκαν οι προβλεπόμενες δηλώσεις και 

τηρήθηκαν ή δεν τηρήθηκαν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων βιβλία. 
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2.2 Είδη Φορολογικού Ελέγχου 

 

Ο Φορολογικός Έλεγχος ανάλογα με το σκοπό και την έκτασή του διακρίνεται στα 

ακόλουθα είδη (Κορομηλάς Γ., Γιαννόπουλος Χ., 2006): 

 Προληπτικό Φορολογικό Έλεγχο 

 Προσωρινό Φορολογικό Έλεγχο  

 Τακτικό Φορολογικό Έλεγχο και  

 Επανέλεγχο 

 

 

2.2.1 Προληπτικός Έλεγχος  

 

Με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, το κράτος θεσμοθέτησε μία παράλληλη 

μορφή ελέγχου τον ονομαζόμενο προληπτικό έλεγχο (άρθρο 36 του ΚΒΣ) ή ως γνωστό 

έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ΚΒΣ.  

Ο έλεγχος αυτός είναι κατασταλτικός και έχει ως αντικείμενό του αποκλειστικά την 

ορθή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως επίσης 

και τη διαπίστωση εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων. Συνήθως 

γίνεται εκτός της επιχείρησης καθόλη την διάρκεια της ημέρας (σε εργάσιμες και αργίες) 

αλλά και εντός των εγκαταστάσεών της, στις εργάσιμες συνήθως ώρες για την επιχείρηση, 

χωρίς να αποκλείεται και η συνέχιση του ελέγχου και μετά το πέρας του εργασίμου ωραρίου 

της επιχείρησης όταν ο έλεγχος το κρίνει απαραίτητο. 

Κύριο στοιχείο του προληπτικού φορολογικού ελέγχου αποτελεί ο αιφνιδιαστικός 

χαρακτήρας του αφού διενεργείται απροειδοποίητα στον δρόμο (έλεγχος κατά την διακίνηση 

των αγαθών) ή στην επιχείρηση (έλεγχος κατά την έκδοση των παραστατικών ή την 

ενημέρωση των βιβλίων). Όργανο που κυρίως διενεργεί προληπτικούς ελέγχους είναι το 

Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)  που κατά το παρελθόν είχε και άλλες 

ονομασίες ( Υπηρεσία Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών [ΥΠ.Ε.Δ.Α.] ή Υπηρεσία Ειδικών 

Ελέγχων [ΥΠ.Ε.Ε.]). Ωστόσο ο έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί και από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. , 

αν και τα τελευταία χρόνια λόγω έλλειψης προσωπικού οι προληπτικοί έλεγχοι από τις 

Δ.Ο.Υ. έχουν ατονήσει. Κλασσικό παράδειγμα προληπτικού ελέγχου που συνήθως 

διενεργείται και από τις Δ.Ο.Υ. αποτελεί ο ετήσιος έλεγχος της συνταχθείσας απογραφής ή ο 
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έλεγχος αναγγελθείσας στην Δ.Ο.Υ. καταστροφής αγαθών (εμπορευμάτων, προϊόντων, α’ 

υλών κλπ) της επιχείρησης. 

Σκοπός του προληπτικού ελέγχου είναι ο εντοπισμός παράνομων πράξεων, 

παραλείψεων και παρατυπιών  και η αποτροπή της φοροδιαφυγής.  Ο αιφνιδιαστικός τρόπος 

διενέργειάς του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή στο δρόμο, έχει ως σκοπό να 

αποτρέψει τους φορολογούμενους από τη διάπραξη παραβάσεων.  

Για την διενέργεια του προληπτικού ελέγχου είναι απαραίτητη η κατοχή σχετικής 

έγγραφης εντολής ελέγχου και η επίδειξη της στην ελεγχόμενη επιχείρηση καθώς και οι 

επίδειξη των υπηρεσιακών (όπου υπάρχουν)  ή αστυνομικών ταυτοτήτων των ελεγκτών. 

Η εντολή για την διενέργεια προληπτικού ελέγχου μπορεί να είναι γενική ή ειδική.  

Γενική είναι μια εντολή όταν δεν αναφέρεται σε έλεγχο συγκεκριμένης επιχείρησης 

αλλά προσδιορίζεται με άλλα κριτήρια το εύρος του ελέγχου (πχ καθορισμός γεωγραφικής 

περιοχής ελέγχου, κλάδου επιχειρήσεων, χρονικής διάρκειας ελέγχου κλπ).  

Ειδική είναι μια εντολή ελέγχου όταν αφορά μία ή περισσότερες επιχειρήσεις που 

αναγράφονται στο σώμα της εντολής ελέγχου. 

Με βάση τα παραπάνω, ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να αφορά: 

• την ενημέρωση των βιβλίων, 

• την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ., 

• τη νομιμότητα των χρησιμοποιούμενων φορολογικών ταμειακών μηχανών και των 

φορολογικών μηχανισμών, 

• της νομιμότητας της διακίνησης των αγαθών, 

• το ύψος των αποθεμάτων, του ταμείου, των αξιόγραφων και των λοιπών 

περιουσιακών  στοιχείων, 

• την εμπρόθεσμη ενημέρωση των πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., 

• την έκδοση πλαστών ή εικονικών ή τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ή τη 

νόθευση αυτών. 

 

Όπως αναφέραμε το Σ.Δ.Ο.Ε. διενεργεί κυρίως προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους 

και για το λόγο αυτό κύριο αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας είναι να προγραμματίζει 

τέτοιους ελέγχους της σε κεντρικό επίπεδο, με βάση ορισμένα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως : 

• τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης, 

• τη νομική μορφή, 

• την κατηγορία τηρούμενων βιβλίων, 
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• την επικινδυνότητα και παραβατικότητα του κλάδου, 

• τα οικονομικά μεγέθη και τα δεδομένα των δηλώσεων, λαμβανομένων υπόψη και 

χωροταξικών και χρονικών δεδομένων. 

Ο προληπτικός έλεγχος δύναται να πραγματοποιηθεί είτε εκτός της επιχείρησης κατά 

τη διακίνηση των αγαθών, με σκοπό τη διαπίστωση διακίνησης αυτών με τα προβλεπόμενα 

στοιχεία, είτε εντός της επιχείρησης με σκοπό τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των 

διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και των λοιπών φορολογικών αντικειμένων. 

Επιπλέον, ο ελεγκτής επιβάλλεται να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή 

στοιχείου (εκτός των υποχρεωτικώς τηρούμενων). 

Έτσι, κατά τη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου το όργανο ελέγχου μπορεί να 

προβαίνει: 

• Σε ελέγχους μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, εκθέσεων, αποθηκών και άλλων χώρων 

όπου βρίσκονται αγαθά. 

• Σε  έρευνες  εγγράφων  και  λοιπών  στοιχείων,  όπως  και  έρευνες  σε  άλλους χώρους 

που δεν αφορούν την επαγγελματική εγκατάσταση του ελεγχόμενου. 

• Σε  συλλήψεις  και  ανακρίσεις  προσώπων  και  έρευνες  μεταφορικών  μέσων, αγαθών, 

προσώπων, καταστημάτων, αποθηκών, οικιών και λοιπών χώρων, ως και τη διενέργεια 

ειδικών ανακριτικών πράξεων για τα αδικήματα που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία ( μόνο από όργανα ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε.) 

• Σε  κατασχέσεις  βιβλίων,  εγγράφων,  αγαθών,  μέσων  μεταφοράς  και  άλλων στοιχείων, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις. 

• Σε περιπτώσεις διαπίστωσης μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, στη δέσμευση τραπεζικών  

λογαριασμών  και  περιουσιακών  στοιχείων  προσώπων  με  άμεση ενημέρωση του αρμόδιου 

εισαγγελία. 

 

 

 

2.2.2 Προσωρινός Φορολογικός Έλεγχος. 

 

Ο προσωρινός έλεγχος είναι μια ελληνική εφεύρεση στις διαδικασίες των 

φορολογικών ελέγχων και προήλθε από την ανάγκη ταχείας είσπραξης πρόσθετων 

φόρων και προστίμων, αλλά και των περιορισμένων δυνατοτήτων της ελληνικής 

φορολογικής διοίκησης να διενεργεί σε όλες τις περιπτώσεις τακτικούς φορολογικούς 
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ελέγχους. Ο προσωρινός έλεγχος ρυθμίζεται στο άρθρα 67 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ) 

για τη φορολογία εισοδήματος και στο άρθρο 50 του ν.2859/2000 (ΦΠΑ) για το 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. 

 Στόχος του προσωρινού ελέγχου στην φορολογία εισοδήματος είναι 

ουσιαστικά η διαπίστωση (η αποκάλυψη) της φορολογητέας ύλης όπως αυτή 

προκύπτει από τα τηρηθέντα βιβλία και εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία της 

επιχείρησης που δεν δηλώθηκε ή δηλώθηκε ελλιπώς, και επομένως ο έλεγχος ερευνά 

εάν : 

 

- Ως προς την φορολογία εισοδήματος : 

Οι εκπτώσεις από το εισόδημα υπολογίσθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Το αντικείμενο εργασιών του υπόχρεου και αν το εισόδημα που δηλώθηκε 

ανταποκρίνεται προς τα πραγματικά δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων του 

υπόχρεου. 

Εάν με ανακλητική δήλωση μειώθηκαν νόμιμα οι φορολογικές υποχρεώσεις και 

επιβαρύνσεις γενικά. 

Οι συνηθέστερες περιπτώσεις έκδοσης εντολών για προσωρινό έλεγχο αφορούν 

επιχειρήσεις που  (Κορομηλάς, Γιαννόπουλος, 2006):  

α) δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις για όλα ή ορισμένα φορολογικά 

αντικείμενα,  

β) υποβάλλουν πιστωτικές (αρνητικές) φορολογικές δηλώσεις για όλα ή ορισμένα 

φορολογικά αντικείμενα, και που αυτό συμβαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή δεν 

δικαιολογείται από το αντικείμενο εργασιών τους,  

γ) υποβάλλουν συχνά εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές δηλώσεις, 

δ) υπάρχουν πληροφορίες (δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία) ότι 

φοροδιαφεύγουν ή εφαρμόζουν εσφαλμένα συγκεκριμένες φορολογικές διατάξεις, 
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ε) ασκούν ή φέρονται ότι ασκούν δραστηριότητα υψηλής επικινδυνότητας, (όπως για 

παράδειγμα οι διαφημιστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις γραφικών τεχνών,  

χωματουργικών έργων ή οικοδομικών υλικών, τεχνικές επιχειρήσεις κλπ), και  

στ) εφαρμόζουν εσφαλμένα τις φορολογικές διατάξεις. 

Ο  προσωρινός  έλεγχος  καταλήγει  στην  έκδοση  του  προσωρινού φύλλου ελέγχου 

φύλλου ελέγχου προσδιορισμού του φόρου σε δύο (2) περιπτώσεις:  

 αν από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης ή, σε περίπτωση έλλειψης 

αυτών, από κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, προκύπτει ότι αυτή παρέλειψε να δηλώσει ή 

δήλωσε ανακριβώς τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τα βιβλία ή στοιχεία της  

και  

 αν η επιχείρηση παρέλειψε να παρακρατήσει ή να αποδώσει ή παρακράτησε ή 

απέδωσε ανακριβώς το φόρο (άρθρο 68 § 5 του ν.2238/1994). 

 

- Ως προς τον Φ.Π.Α. : 

Και στο ΦΠΑ ο προσωρινός έλεγχος στηρίζεται μόνο στα δεδομένα που 

προκύπτουν από τα βιβλία που τηρήθηκαν, από τα στοιχεία που εκδόθηκαν και από 

τα στοιχεία που έχουν   ληφθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.  

Οπωσδήποτε, πάντως, «αποκλείεται η επέκταση του φορολογικού ελέγχου σε 

στοιχεία εκτός των βιβλίων και στοιχείων του υπόχρεου και η, ως εκ τούτου, 

προσθήκη φορολογητέας αξίας που δεν προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία αυτού». 

Όμως, «στα πλαίσια του ανωτέρω ελέγχου των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων 

δεν αποκλείεται ο έλεγχος της γνησιότητας και του αληθούς εν γένει της συναλλαγής 

(εν όλω ή εν μέρει), για την οποία φέρονται ότι εκδόθηκαν τα τιμολόγια ή άλλα 

στοιχεία, με βάση τα οποία η ελεγχόμενη επιχείρηση προέβη σε έκπτωση φόρου 

εισροών, όταν μάλιστα με βάση αυτά έτυχε επιστροφής φόρου, αν είτε λόγω του 

εμφανούς της μη γνησιότητας ή του μη αληθούς της συναλλαγής, είτε για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο, όπως οι πληροφορίες του ελέγχου ή τα πορίσματα ελέγχου 

σε τρίτη επιχείρηση, ο έλεγχος αχθεί αιτιολογημένα στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία 

αυτά δεν ανταποκρίνονται σε συναλλαγές (εν όλω ή εν μέρει), γιατί και στην 

περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για φορολογικό έλεγχο προς εξακρίβωση 

φορολογητέας αξίας πέραν αυτής που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία του 

υπόχρεου στο φόρο, αλλά για έλεγχο προς εξακρίβωση της γνησιότητας και εν γένει 
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της ακρίβειας της δηλώσεως που έχει υποβληθεί στη φορολογική αρχή ως προς τις 

εισροές και τα στοιχεία που τις δικαιολογούν, δηλαδή τα τιμολόγια ή άλλα στοιχεία 

που ο υπόχρεος έχει   λάβει από τρίτες επιχειρήσεις, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί 

στα βιβλία της επιχειρήσεώς του»
2
 

Οι περιπτώσεις έκδοσης πράξεων προσδιορισμού ΦΠΑ (αντίστοιχα των 

φύλλων ελέγχου της φορολογίας εισοδήματος) είναι αντίστοιχες αυτών που 

αναφέρθηκαν παραπάνω για την φορολογία εισοδήματος. 

Σε  κάθε  περίπτωση,  δεν  αποκλείεται  η  διενέργεια  και  δεύτερου 

προσωρινού ελέγχου (με αντικείμενο ελέγχου το ίδιο ή διαφορετικό από εκείνο του 

πρώτου προσωρινού ελέγχου) και η έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, και 

αν ακόμα το προσωρινό φύλλο που εκδόθηκε έγινε οριστικό, όταν από στοιχεία και 

πληροφορίες προκύπτει ότι δε δηλώθηκε ή δηλώθηκε ανακριβώς συγκεκριμένη 

φορολογητέα ύλη. 

Ο προσωρινός έλεγχος διενεργείται τόσο από την αρμόδια Ελεγκτική Αρχή  

όσο και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ (στην περίπτωση που η αρμόδια Ελεγκτική Αρχή 

είναι άλλη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.) και συνήθως περιλαμβάνει: 

 Έλεγχο υποβολής δηλώσεων (περιοδικές, εκκαθαριστικές, 

ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, 

ανακεφαλαιωτικούς πίνακες αποκτήσεων αγαθών, δηλώσεις έναρξης, 

μεταβολής, οριστικής παύσης εργασιών). 

 Έλεγχο ορθής σύνταξης και υποβολής αυτών. 

 Έλεγχο αν μετά την υποβολή σχετικής αίτησης για την επιστροφή πιστωτικού 

υπολοίπου, η επιχείρηση συνέχισε, όχι νόμιμα, να μεταφέρει προς 

συμψηφισμό και έκπτωση στις επόμενες περιόδους το ποσό του οποίου 

ζήτησε την επιστροφή. 

 Έλεγχο αν υπήρξε απαλλαγή του Φ.Π.Α. σε περιπτώσεις αγοράς επενδυτικών 

αγαθών. 

 Έλεγχο στην περίπτωση του πιστωτικού Φ.Π.Α, ότι έχει προκύψει με ορθό 

τρόπο. 

                                                           
2 ΣτΕ27/2005,74/2004,ΔΦΝ 2004, σελ.1244, ΔΕΕ 2005 σελ.101, ΔΕΕ 2005 σελ.483, 1538/2001Β΄Τμ.επταμ., 

ΔΕΕ2002σελ.541,κ.ά.πρβλ.ΣτΕ4308/1995 
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2.2.3 Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος  

 

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

ν.2238/94 και ο οποίος είναι εμπεριστατωμένος, πλήρης, λεπτομερής και οριστικός. 

Αντικείμενο του τακτικού φορολογικού ελέγχου είναι ο προσδιορισμός της 

φορολογητέας ύλης που η τεκμηρίωσή της στο πόρισμα ελέγχου θα περιλαμβάνει τόσο τα 

δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης αλλά και όσα λοιπά στοιχεία ή 

πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του φορολογικού ελεγκτή. Αποσκοπεί, ουσιαστικά, στην 

επαλήθευση της ακρίβειας και της πληρότητας των δηλώσεων όλων των φορολογικών 

αντικειμένων που υποβλήθηκαν από την επιχείρηση. 

Στον τακτικό φορολογικό έλεγχο υπόκεινται υποχρεωτικά όλες οι επιχειρήσεις 

για όλα τα φορολογικά αντικείμενα το αργότερο εντός τριετίας από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης της τελευταίας ανέλεγκτης φορολογικής 

περιόδου, όταν: 

 εμπλέκονται σε περιπτώσεις έκδοσης, λήψης πλαστών ή εικονικών στοιχείων, 

νόθευσης φορολογικών στοιχείων, ή υποθέσεις λαθρεμπορίας, 

 διακόπτουν οριστικά τις εργασίες τους, 

 είναι υπεράκτιες εταιρίες 

 έχουν υποβάλλει αίτηση για εισαγωγή των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών (Παρ. 3 Άρθρου 3 Π.Δ.350/1985), 

 έχουν κάνει αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. και διαπιστώνεται ότι έχουν υποπέσει 

στις ουσιαστικές παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που 

ορίζονται στην ΠΟΛ.1092/2004. 

 μετά από έγγραφη εντολή του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή άλλου 

οργάνου (Κορομηλάς, Γιαννόπουλος, 2006). 

Μέχρι το 1998, η ικανότητα του ελεγκτή για την αποκάλυψη της φοροδιαφυγής καθώς 

και η λογιστική και φορολογική του κατάρτιση αποτελούσε μοναδικό οδηγό για την 

διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου. Το έτος όμως αυτό που αποτέλεσε , όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω στο κεφάλαιο των Αρμόδιων Υπηρεσιών για την διενέργεια του 

Φορολογικού Ελέγχου, έτος σημαντικών αλλαγών μέσω της αναδιοργάνωσης των 
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ελεγκτικών υπηρεσιών, θεσμοθετήθηκε 
3
 (με την προσθήκη στην παράγραφο 3 του άρθρου 

66 του ν.2238/1994) ο καθορισμός με έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης από τον 

Υπουργό Οικονομικών των ελεγκτικών επαληθεύσεων που πρέπει να διενεργούνται κατά τον 

τακτικό έλεγχο, οι αρχές, οι κανόνες, ο τρόπος, τα κριτήρια και γενικά οι διαδικασίες και 

επαληθεύσεις που πρέπει να ακολουθούνται κατά τον έλεγχο των δηλώσεων. Ουσιαστικά το 

έτος 1998 αποτελεί όπως γίνεται κατανοητό την πρώτη χρονιά καθιέρωσης προγράμματος 

ελέγχου κατά την διενέργεια του τακτικού φορολογικού ελέγχου. 

Η Πολ.1144/1998
4
 αποτελεί το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του προγράμματος 

ελέγχου αφού καθορίζονται τα ελεγκτικά βήματα και οι διαδικασίες πλέον που πρέπει να 

ακολουθούνται κατά τον τακτικό φορολογικό έλεγχο. Λίγο αργότερα εκδίδεται σχετική 

υπουργική απόφαση
5
 που μεταξύ άλλων συμπληρώνει την Πολ.1144/98. Σύμφωνα λοιπόν με 

τη διάταξη του άρθρου 3§ 1  της Α.Υ.Ο. 1068419/1256/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1145/1999 (ΦΕΚ Β' 

1510/99) ορίζεται ότι: «Σε κάθε περίπτωση ελέγχου υποθέσεων για τις οποίες δεν εφαρμόζεται 

ο τρόπος ελέγχου που ορίζεται με την υπ' αριθ. 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998 απόφαση, 

όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και σε περιπτώσεις υποθέσεων που ελέγχθησαν βάσει της 

απόφασης αυτής, αλλά δεν επήλθε επίλυση των διαφορών, με αποτέλεσμα την επέκταση του 

ελέγχου κατά τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 13 της ίδιας απόφασης, συντάσσεται 

πρόγραμμα ελέγχου για τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που, κατά περίπτωση, πρέπει να 

διενεργηθούν, πέραν των επαληθεύσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 

και 8 της ανωτέρω απόφασης». 

Ακολούθησε η έκδοση της Πολ.1037/2005
6
 που αντικατέστησε την Πολ.1144/98 και 

ήδη σήμερα υφίσταται η Πολ.1072/2010
7
, που καθορίζει τις διαδικασίες του τακτικού 

φορολογικού ελέγχου , το πρόγραμμα ελέγχου, ειδικό τρόπο επίλυσης των φορολογικών 

διαφορών (με ειδικές προνομιακές εκπτώσεις για την αποδοχή της διαδικασίας), διαδικασία 

βεβαίωσης (σε περισσότερες των προβλεπόμενων δόσεων) και καταβολής των σχετικών 

φόρων. Η παραπάνω απόφαση τροποποιήθηκε με την Πολ.1199/2011
8
 και ισχύει σήμερα ως 

τροποποιήθηκε. 

 

 

 

                                                           
3 Άρθρο 13§3 του ν.2601/15.4.1998  
4 Α.Υ.Ο. 1061203/1148/ΔΣΣΦΕ/Α'/ΠΟΛ.1144/20.5.1998  (ΦΕΚ 526 Β'/29.5.1998). 
5 Α.Υ.Ο. 1068419/1256/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1145/1999 (ΦΕΚ Β' 1510/99) 
6 Α.Υ.Ο. 1021681/1120/ΔΕ-Α/ ΠΟΛ. 1037/1-3-2005 
7 ΠΟΛ. 1072/8.4.2011- (Φ.Ε.Κ. 577Β’/12.4.2011) 
8 ΠΟΛ. 1199/21.9.2011-(Φ.Ε.Κ.2131/Β’/23.9.2011) 
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2.2.4 Επανέλεγχος.  

 

Η διαδικασία του επανελέγχου είναι διαδικασία που μπορεί να περιέχει διττό χαρακτήρα : 

- Το χαρακτήρα του συμπληρωματικού ελέγχου προκειμένου να καταλογιστούν στην 

επιχείρηση ποσά που κατά τον διενεργηθέντα αρχικό τακτικό φορολογικό έλεγχο δεν 

λήφθηκαν υπόψη επειδή δεν ήταν διαθέσιμα στον έλεγχο και προέκυψαν από νέα στοιχεία 

(συνήθως εκτός επιχείρησης), ή η δήλωση και τα στοιχεία που συνυποβλήθηκαν 

αποδεικνύονται ανακριβή ή προκύψουν νέα στοιχεία από αμοιβαία διοικητική συνδρομή από 

άλλος κράτος-μέλος της Ε.Ε.Η διαδικασία αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 68 

του ν.2238/1994. 

- Το χαρακτήρα του εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να διερευνηθούν καταγγελίες 

για χρηματισμό υπαλλήλων (ελεγκτών) καθώς και καταγγελίες ή ενδείξεις για μη συνεπή και 

ορθό φορολογικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή συνήθως ο έλεγχος διενεργείται υπό την 

καθοδήγηση Οικονομικού Επιθεωρητή ενώ η επιλογή των ελεγκτών γίνεται με ανάθεση από 

το Υπουργείο και στις περιπτώσεις αυτές είθισται οι οριζόμενοι ελεγκτές να μην ανήκουν 

στην ελεγκτική υπηρεσία που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο. 

Σημειώνουμε ότι κατά το παρελθόν
9
είχαν εκδοθεί αποφάσεις για καθιέρωση 

υποχρεωτική διενέργεια επανελέγχων σε επιλεγμένο δείγμα. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν 

υπάρξει πορίσματα για τέτοιους ελέγχους και η διενέργειά τους δεν αποδεικνύεται από 

έγγραφα ή αναφορές που να έχουν δημοσιοποιηθεί. 

Σε αντίθεση με την υποχρεωτική διενέργεια επανελέγχων, η επιλεκτική διενέργεια τους 

κατά την διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω είναι βέβαιο ότι έχει ανακύψει ιδίως κατά 

τα τελευταία χρόνια. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
YΠΟΙΚ 1088461/1497/ΔΕ-Α/ΠΟΛ. 1247/5.10.2000 
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2.3 Διαδικασίες Φορολογικού Ελέγχου. 

 

Προκειμένου να διενεργηθεί ο φορολογικός έλεγχος ακολουθούνται οι παρακάτω 

διαδικασίες : 

1.   Έκδοση εντολής ελέγχου. Η εντολή ελέγχου 
10

 εκδίδεται από τον προϊστάμενο 

του τμήματος ελέγχου (επόπτη ελέγχου) σε συνεργασία με τον προϊστάμενο της 

Δ.Ο.Υ. ή άλλης ελεγκτικής αρχής (πχ Σ.Δ.Ο.Ε.) που είναι αρμόδια για τον 

φορολογικό έλεγχο. Η εντολή μπορεί να αφορά την διενέργεια προληπτικού, 

προσωρινού ή τακτικού ελέγχου. Κατά πάγια τακτική των φορολογικών ελεγκτικών 

υπηρεσιών η εντολή τακτικού ελέγχου συνηθίζεται να περιλαμβάνει και εντολή 

διενέργειας προσωρινού ελέγχου για το χρονικό διάστημα που δεν περιλαμβάνεται 

στην εντολή τακτικού ελέγχου μέχρι την ημέρα διενέργειας του ελέγχου (πχ εντολή 

τακτικού ελέγχου για τις χρήσεις 2005-2008 που εκδίδεται το 2012 μπορεί να 

περιλαμβάνει συμπληρωματική διεξαγωγή προσωρινού ελέγχου για τις χρήσεις 2009 

έως το 2012). Εξυπακούεται ότι η εντολή προσωρινού αλλά και τακτικού ελέγχου 

συμπεριλαμβάνουν την διενέργεια προληπτικού ελέγχου αφού το αντικείμενο του 

προληπτικού ελέγχου που διενεργείται εντός της επιχείρησης αποτελεί διαδικασία του 

τακτικού και προληπτικού ελέγχου.  Η εντολή ελέγχου ανάλογα με το είδος και το 

εύρος του ελέγχου εκδίδεται στο όνομα ενός ή περισσότερων ελεγκτών που θα 

διενεργήσουν το έλεγχο καθώς και το όνομα του επόπτη ελέγχου που θα εποπτεύσει 

τον διενεργούμενο έλεγχο. Η εντολή εκδίδεται εις τριπλούν (3). Η πρωτότυπη 

παραδίδεται στον ελεγκτή, ένα αντίγραφό της παραδίδεται στον επόπτη ελέγχου και 

το τρίτο αντίγραφο παραμένει ως στέλεχος. Η εντολή εκδίδεται χειρόγραφα ή 

μηχανογραφικά και ακολουθείται ενιαία αρίθμηση καθόλη την διάρκεια ενός 

ημερολογιακού έτους. 

2.   Μελέτη στοιχείων από το αρχείου της υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) : 

 Των εκθέσεων του προηγούμενου ελέγχου για όλα τα φορολογικά αντικείμενα 

καθώς και της έκθεσης εφαρμογής των διατάξεων του ΚΒΣ από την 

ελεγχόμενη επιχείρηση (εάν έχει διενεργηθεί) και έρευνα να παρατηρήσεις ή 

επισημάνσεις υπόψη του επομένου ελέγχου. 

                                                           
10

Άρθρα 15-21 του ΠΔ 16/1989 (ΦΕΚ Α6/5.1.1989) 
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 Έλεγχος της εικόνας της επιχείρησης (Profile) απότο σύστημα Taxisπου 

περιλαμβάνει : 

 Σύνταξη πίνακα των θεωρηθέντων βιβλίων και στοιχείων από την καρτέλα 

του φορολογουμένου όπως προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα 

Taxis(ή χειρόγραφα στοιχεία θεωρήσεων για το πριν την χρήση 2000 

χρονικό διάστημα). 

 Έρευνα για την ύπαρξη στοιχείων διασταυρώσεων του ΚΕΠΥΟ στην 

υπηρεσία. Για τις χρήσεις από το 2000 και μετέπειτα υφίσταται στην Δ.Ο.Υ. 

εφαρμογή άμεσων και έμμεσων διασταυρώσεων του συγκεντρωτικών 

καταστάσεων του άρθρο 20 του ΚΒΣ. Δηλαδή είναι εφικτή η εκτύπωση τόσο 

των στοιχείων των δηλώσεων της επιχείρησης για τις χρήσεις αυτές όσο και 

των στοιχείων τρίτων συναλλασσομένων με αυτήν που την έχουν δηλώσει 

ως πελάτη ή προμηθευτή. Για προ του 2000 χρήσεις η αναζήτηση των 

στοιχείων γίνεται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

(Γ.Γ.Π.Σ.) με αλληλογραφία και εφόσον υφίστανται διαθέσιμα στοιχεία 

αποστέλλονται στην ελεγκτική υπηρεσία προκειμένου να τεθούν υπόψη του 

ελεγκτική. 

 Ενημέρωση  γενικά  για την μορφή της επιχείρησης,  του  αντικειμένου της, 

των εγκαταστάσεων της καθώς και της εμπορικής πρακτικής της ( τρόπου 

διενέργειας των συναλλαγών της ) κ.λπ. 

 Έλεγχος για την εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων δηλωτικών της 

υποχρεώσεων (Εισόδημα, ΦΠΑ, Παρακρατούμενους φόρους κλπ) 

 Έλεγχος της εικόνας της επιχείρησης ως προς το ύψος συνολικού 

βεβαιωμένου (ληξιπρόθεσμου και μη) χρέους της προς το Δημόσιο 

Ο ελεγκτής πρέπει να μελετήσει με προσοχή το σύνολο των παραπάνω 

στοιχείων πριν προχωρήσει στον έλεγχο μιας επιχείρησης. 

 Τέλος στην περίπτωση τακτικού ελέγχου προβαίνει σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 19 του Π.Δ. 16/89 στην σύνταξη προγράμματος ελέγχου. 

1. Έλεγχος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. 

 Γνωστοποίηση της ιδιότητας του ελεγκτή και απόδειξη ταυτοπροσωπίας. 

 Παράδοση αντιγράφου εντολής ελέγχου στον νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης (προσοχή όταν η εντολή περιλαμβάνει περισσότερες της 
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επιχείρησης ελεγχόμενους να διασφαλίζεται το φορολογικό απόρρητο μέσω 

της επιμελημένης διαγραφής των στοιχείων τρίτων) 

 Θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων που χρησιμοποιούνται κατά το χρόνο 

διενέργειας του ελέγχου (τίθεται η φράση «Θεωρήθηκε για την Ονομασία 

Ελεγκτικής Υπηρεσίας» , η ημερομηνία και η ώρα που γίνεται η θεώρηση, 

τίθεται η υπηρεσιακή σφραγίδα του/των ελεγκτή/ών και υπογράφονται τα 

βιβλία ή στοιχεία κατά περίπτωση). Η παραπάνω θεώρηση είναι ουσιαστικά η 

πρώτη ελεγκτική ενέργεια στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και πιστοποιεί 

τον χρόνο έναρξης του ελέγχου. Η θεώρηση των βιβλίων γίνεται κάτω από 

την τελευταία εγγραφή ενώ στα στοιχεία θεωρείται το πρώτο μη 

χρησιμοποιηθέν. Σε περίπτωση µη ενημέρωσης των βιβλίων επιδίδεται 

Υπηρεσιακό Σημείωμα Ελέγχου (Υ.Σ.Ε) μαζί με τυχόν άλλες παρατυπίες που 

θα διαπιστωθούν ενώ στην συνέχεια συντάσσεται και επιδίδεται κλήση προς 

ακρόαση. Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου μαζί με τις εκθέσεις λοιπών 

αντικειμένων συντάσσεται έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ και εκδίδεται απόφαση 

επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ 

 Έλεγχος της ενημέρωσης των τηρούμενων βιβλίων. Στην περίπτωση μη 

επίδειξης αυτών ή μη εμπρόθεσμης ενημέρωσής των, συντάσσεται 

Υπηρεσιακό Σημείωμα Ελέγχου (Υ.Σ.Ε) πριν την αποχώρηση του οργάνου 

ελέγχου από την επιχείρηση και επιδίδεται στην επιχείρηση. Ακολουθεί 

κλήση προς ακρόαση και σύνταξη σχετικής έκθεσης για τον καταλογισμό των 

διαπιστωθέντων παραβάσεων. 

 Έλεγχος του υπολοίπου του λογαριασμού ταμείου (όταν τηρούνται λογιστικά 

βιβλία) και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου καταμέτρησης ταμείου. Το 

ταμείο καταμετρείται από τον ταμία παρουσία του ελεγκτή ο οποίος επιβλέπει 

την διαδικασία καταμέτρησης χωρίς να συμμετέχει ενεργά στην καταμέτρηση. 

Το υπόλοιπο του ταμείου συγκρίνεται με το υπόλοιπο που εμφανίζεται στα 

βιβλία. 

 Έλεγχος αξιογράφων (όταν τηρούνται λογιστικά βιβλία) και σύνταξη 

σχετικού πρωτοκόλλου καταμέτρησης αξιογράφων. Ακολουθείται ανάλογη με 

την παραπάνω διαδικασία. 

 Έλεγχος αποθεμάτων με την διενέργεια κλειστής αποθήκης (προαιρετικά) και 

όπου είναι εφικτό και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. 
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 Αναζήτηση ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων και κατάσχεση τους. Σύμφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 36 § 3 Κ.Β.Σ. ο έλεγχος μπορεί να προβεί στην 

κατάσχεση των βιβλίων και γενικά οποιονδήποτε στοιχείων θα υποπέσουν 

στην αντίληψη του και σχετίζονται µε τον έλεγχο. Για την κατάσχεση αυτή 

συντάσσεται σχετική έκθεση αντίγραφο της οποίας επιδίδεται στον υπόχρεο. 

Η κατάσχεση μπορεί να αφορά και επίσημα βιβλία που μπορεί να 

κατασχεθούν εάν κριθεί από τον έλεγχο ότι είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή 

τους από την έδρα της επιχείρησης προκειμένου να μην σκόπιμα απολεσθούν 

ή αλλοιωθούν. 

 Έλεγχος της εκπλήρωσης των δηλωτικών υποχρεώσεων των εγκαταστάσεων 

της επιχείρησης (υποκαταστήματα, εκθέσεις, αποθήκης κλπ) σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 38 του ν.2859/2000 (ΦΠΑ). 

 Έλεγχος της νομικής μορφής της επιχείρησης  

 Τέλος ο ελεγκτής κατά την πρώτη ημέρα πρέπει να προχωρήσει σε συζήτηση 

με τον υπεύθυνο της επιχείρησης προκειμένου να πληροφορηθεί : 

o Το ακριβές αντικείμενο εργασιών 

o Την επιχειρηματική πρακτική (τρόπος διενέργειας των συναλλαγών) 

o Την ύπαρξη ή μη εσωτερικού ελέγχου 

o Τον τρόπο οργάνωσης του λογιστηρίου (προσωπικό , διάρθρωση, 

συστήματα μηχανογράφησης, διαδικασίες έκδοσης των παραστατικών, 

διακίνησης των αγαθών, τήρησης των βιβλίων κλπ) καθώς και των 

άλλων τμημάτων της επιχείρησης (παραγωγής, προμηθειών , 

διοίκησης , διάθεσης κλπ) 

o Τις τυχόν ιδιαιτερότητες της επιχείρησης  

o Τις απόψεις του εκπροσώπου της για την επιχείρηση 

και στην συνέχεια να προχωρήσει σε επιτόπια επίσκεψη και έρευνα στους χώρους 

άσκησης της δραστηριότητας της επιχείρησης. Η επίσκεψη αυτή πρέπει να γίνεται 

χωρίς να δίνεται η εντύπωση διενέργειας ελέγχου αλλά ο ελεγκτής πρέπει να είναι 

ιδιαιτέρως παρατηρητικός και προσεκτικός (συνήθως παρατηρήσεις αυτής της 

διαδικασίας αποδεικνύονται σημαντικές για την τεκμηρίωση λογιστικών 

παρατηρήσεων που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες). 

4.   Έλεγχος στο κατάστημα της Δ.Ο.Υ.  Εάν η επιχείρηση τηρεί βιβλίο εσόδων-

εξόδων ο έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36§1 του Κ.Β.Σ. μπορεί να 
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γίνει και στα γραφεία της Δ.Ο.Υ. μετά από γραπτή πρόσκληση που θα επιδοθεί στην 

επιχείρηση και ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι δυσχέρεια διενέργειας του ελέγχου στην 

επαγγελματική εγκατάσταση της. 

Κατ’ εξαίρεση επίσης, σύμφωνα µε τη νομολογία (Σ.τ.Ε. 703/87 κ.α.) και σε 

περίπτωση τήρησης λογιστικών βιβλίων ( Γ΄ κατηγορίας) μπορεί να διενεργηθεί ο 

έλεγχος στη έδρα της Δ.Ο.Υ. ή της ελεγκτικής υπηρεσίας , όταν ο έλεγχος των 

βιβλίων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είναι εξαιρετικά δυσχερής. 

Κατά την ακολουθούμενη διαδικασία διενέργειας του φορολογικού ελέγχου είναι 

δυνατόν να προκύψουν ανάλογα με την περίπτωση κάποια απρόοπτα γεγονότα όπως : 

 Η επιχείρηση να αρνηθεί την διενέργεια του ελέγχου με τις ανάλογες βέβαια 

συνέπειες γι’ αυτήν (καταλογισμός παράβασης για άρνηση φορολογικού 

ελέγχου που αποτελεί μια σοβαρή παράβαση με συνέπειες στο κύρος και την 

αποδεικτική δύναμη των τηρούμενων βιβλίων). 

 Να υπάρχει στην επιχείρηση κατά την ώρα του ελέγχου πρόσωπο ξένο προς 

την επιχείρηση που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις φορολογικές 

διαδικασίες που περιγράφτηκαν παραπάνω (αυτό παρατηρείται σε μικρές 

επιχειρήσεις συνήθως και μετά από έκτακτα γεγονότα πχ πρόσκαιρη απουσία 

επιχειρηματία σε ατομική εμπορική επιχείρηση λόγω αρρώστιας, 

επαγγελματικού ταξιδιού, κοινωνικού γεγονότος κλπ) 

 Η επιχείρηση να επικαλεσθεί ανωτέρα βία (ασθένεια, κοινωνικό γεγονός , 

φυσική καταστροφή κλπ) 

 Τα βιβλία να τηρούνται εκτός έδρας (με άδεια, γνωστοποίηση ή χωρίς άδεια 

και χωρίς γνωστοποίηση) 

 Κατά την διαδικασία κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων να 

δημιουργηθούν διαδικαστικά προβλήματα. 

5.   Σύνταξη εκθέσεων-Έκδοση καταλογιστικών πράξεων. Μετά την ολοκλήρωση 

του ελέγχου συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου κατά φορολογικό αντικείμενο. Εάν 

πρόκειται για τακτικό φορολογικό έλεγχο και μάλιστα έλεγχο που διενεργείται από τα 

Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.)
11

και από τον έλεγχο διαπιστωθούν 

σημαντικές παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ή υφίστανται 

                                                           
11

 Βλέπε παρακάτω στην  ενότητα των Ελεγκτικών Υπηρεσιών 
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τέτοιες από άλλους διενεργηθέντες ελέγχους και οι παραβάσεις έχουν επίδραση στο 

κύρος και την αποδεικτική δύναμη των βιβλίων (κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 

του Κ.Β.Σ), το όργανο ελέγχου είναι υποχρεωμένο να επιδόσει στην επιχείρηση 

σημείωμα ελέγχου του άρθρου 30 με τις παραβάσεις και τις συνέπειες που έχει κάθε 

μια από αυτές στο κύρος και την αποδεικτική δύναμη των βιβλίων. Η επιχείρηση 

μπορεί, εφόσον αμφισβητεί το πόρισμα του ελέγχου επί του κύρους των βιβλίων της, 

εντός είκοσι (20) ημερών να ζητήσει από 5μελή επιτροπή που εδρεύει στο Υπουργείο 

Οικονομικών να αποφανθεί επί του θέματος αυτού. Η απόφαση της επιτροπής είναι 

δεσμευτική για την ελεγκτική υπηρεσία. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω επιτροπή συστάθηκε για την αντιμετώπιση 

φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τον τακτικό φορολογικό μεγάλων 

επιχειρήσεων (ελεγχόμενες από τα Δ.Ε.Κ.). Ωστόσο μετά την πρόσφατη σύσταση της 

Δ.Ο.Υ, Μεγάλων επιχειρήσεων, η οποία εν συνεχεία και σύμφωνα με το 

Ν.4152/2013, μετονομάστηκε σε Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων 

(ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.), το θέμα του κύρους των βιβλίων των επιχειρήσεων αυτών δεν 

αντιμετωπίζεται από τις διατάξεις του ισχύοντα Κ.Β.Σ. Θεωρείται λοιπόν βέβαιη , η 

τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 30 του ΚΒΣ ως προς το σημείο 

αυτό, εκτός βέβαια αν ακολουθήσει ριζική αναμόρφωση των σχετικών φορολογικών 

διατάξεων ή πλήρης κατάργηση του ΚΒΣ , όπως συχνά κατά τα τελευταία χρόνια 

εξαγγέλλεται από τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών.  

Κατά την σύνταξη των εκθέσεων ο επόπτης ελέγχου παρέχει διευκρινήσεις 

και οδηγίες στον ελεγκτή προκειμένου να στηριχθούν νομικά τα ευρήματα του 

ελέγχου και παρέχει έχοντας την σχετική εμπειρία οδηγίες για την διατύπωση αυτών, 

με σκοπό την σαφέστερη απόδοση των ευρημάτων αυτών στις εκθέσεις.  Μετά την 

ολοκλήρωση των εκθέσεων ακολουθεί η υπογραφή του από τον ελεγκτή και η 

παράδοσή τους µε το φάκελο της υπόθεσης στον επόπτη ελέγχου. Ο επόπτης ελέγχου 

μελετά προσεκτικά την υπόθεση και προσυπογράφει τις συνταχθείσες εκθέσεις. Η 

υπογραφή του επόπτη είναι ουσιαστική, καθώς και αυτή του υποδιευθυντή ελέγχου 

(εφόσον στον υποδιευθυντή δεν έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα θεώρησης των 

εκθέσεων) καθώς όσοι προσυπογράφουν την έκθεση θεωρούνται ως διενεργήσαντες 

ουσιαστικά τον έλεγχο, έχοντας όλες τις νόμιμες συνέπειες στην περίπτωση που 

διαπιστωθούν νομικά ή άλλη προβλήματα. Οι εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται 

(θεωρούνται) και από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή της ελεγκτικής υπηρεσίας (εκτός 
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εάν ο προϊστάμενος έχει εκχωρήσει το δικαίωμά του αυτό στον υποδιευθυντή 

ελέγχου). Ακολουθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 68§1 του ν.2238/94, η 

σύνταξη και έκδοση φύλλων ελέγχου ή πράξεων προσδιορισμού φόρου (πλέον των 

νομίμων προσαυξήσεων) καθώς και η έκδοση προστίμων με βάση τις συνταχθείσες 

εκθέσεις ελέγχου. Οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις καταχωρούνται στο 

πληροφοριακό σύστημα του Taxis και αριθμούνται. Στην συνέχεια, σε εφαρμογή και 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 69 του ν.2238/94, οι παραπάνω εκδοθείσες 

διοικητικές πράξεις, κοινοποιούνται μαζί με τις σχετικές εκθέσεις στην επιχείρηση. 

Της κοινοποίησης ακολουθεί η δυνατότητα της επιχείρησης να : 

1. αποδεχθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των διοικητικών 

πράξεων τις πράξεις αυτές καταβάλλοντας τους αναλογούντες φόρους με τις 

νόμιμες προσαυξήσεις και τα επιβληθέντα πρόστιμα  

2. προσφύγει με ενδικοφανή προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 70Β ( δηλαδή 

στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης ) εντός τους ιδίου χρονικού 

διαστήματος καταβάλλοντας το 50% των καταλογισθέντων ποσών και να 

αναμείνει την απόφαση της επιτροπής αυτής. Στην περίπτωση που η 

Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης αποφανθεί ότι δεν ικανοποιούνται τα 

θέματα που τέθηκαν με την ενδικοφανή προσφυγή, η υπόθεση παραπέμπεται 

στα δικαστήρια και η επιχείρηση αναμένει την έκδοση δικαστικής απόφασης 

για τον καθορισμό των φορολογικών του υποχρεώσεων από τον 

διενεργηθέντα έλεγχο. 

3. προσέλθει πριν την έκδοση δικαστικής απόφασης, σε κάθε βαθμό εκδίκασης, 

στην υπηρεσία που διενήργησε τον φορολογικό έλεγχο, για την υποβολή 

αιτήματος και αποδοχής εξωδικαστικού συμβιβασμού. 

 

2.4 Αποτελεσματικότητα Φορολογικού Ελέγχου. 

Ένα αποτελεσματικό σύστημα φορολογικών ελέγχων συμβάλλει (Κορομηλάς Γ., 

Γιαννόπουλος Χ., 2006): 

α) στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, 

β) στην επιτάχυνση του ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης, και  
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γ) στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Ο φορολογικός έλεγχος στην χώρα μας διενεργούνταν : 

- μέχρι το 1989, ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων, από τις αρμόδιες Οικονομικές 

Εφορίες. 

- από το 1989
12

, ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων, από τις αρμόδιες Δημόσιες 

Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Οι Δ.Ο.Υ. ανάλογα με το μέγεθος και την δομή 

τους διακρίνονται σε Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξης και Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξης. 

Σημειώνουμε ότι η «αρμοδιότητα» αφορούσε ουσιαστικά την χωρική αρμοδιότητα με 

βάση την έδρα της επιχείρησης (ανεξάρτητα από την νομική μορφή της επιχείρησης) με 

κάποιες εξαιρέσεις (επιχείρηση της συζύγου, ανώνυμες εταιρείες σε Ν.Αττικής και 

Ν.Θεσσαλονίκης κλπ). 

Από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990, υπηρεσιακοί παράγοντες του 

Υπουργείου Οικονομικών εξετάζοντας τις διαδικασίες φορολογικού ελέγχου και τα 

όργανα φορολογικού ελέγχου στοχοθέτησαν τις αλλαγές που ακολούθησαν τα 

επόμενα χρόνια. Έτσι ειδικά για την διενέργεια του τακτικού φορολογικού ελέγχου : 

- Το 1995 αποφασίζεται η σύσταση Ελεγκτικών Κέντρων
13

. Σκοπός ίδρυσης των 

ελεγκτικών κέντρων είναι η σύσταση υπηρεσιών που θα απασχολούνται καθόλη 

την διάρκεια του έτους με ελέγχους αποδεσμεύοντας προσωπικό από τις Δ.Ο.Υ. 

όπου οι ελεγκτές πέραν του ελεγκτικού έργου υποχρεώνονταν να στελεχώσουν 

και να υποστηρίξουν κάθε έκτακτη και μη  προβλεπόμενη αύξηση της 

συναλλαγής στα υπόλοιπα τμήματα των φορολογικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.).  

                                                           
12 Το 1989 συγχωνεύθηκαν οι Οικονομικές Εφορίες με τα Δημόσια Ταμεία και δημιουργήθηκαν νέες υπηρεσίες 

στο Υπουργείο Οικονομικών με την ονομασία Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) [ΠΔ 16/3.1.89 - ΦΕΚ 

6/Α΄/5.1.1989] 
13 Ν. 2343/ΦΕΚ/Α' 211/1995 (άρθρο 3). 
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- Το 1998 συστήνεται το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘ.Ε.Κ.) με έδρα την Αθήνα. 

Το ΕΘ.Ε.Κ. που ως χρόνος έναρξης λειτουργίας του ορίστηκε η 15/9/1998
14

, 

ασχολήθηκε με τον έλεγχο μεγάλων επιχειρήσεων όλης της επικράτειας , δηλαδή 

επιχειρήσεων που πραγματοποιούν ετήσια ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα των 

2.000.000.000 δρχ. Η υπηρεσία στελεχώνεται αρχικά, μετά από διαδικασίες 

αξιολόγησης , από έμπειρους ελεγκτές (100 περίπου ελεγκτές) με 

προαπαιτούμενο την ελάχιστη προϋπηρεσία σε τμήματα ελέγχου, στους οποίους 

χορηγείται για πρώτη φορά ειδικό λογισμικό (πρόγραμμα escort) σε φορητούς 

Η/Υ, που αποτελούσε μεταφορά της τεχνογνωσίας της Δανέζικης Φορολογικής 

Αρχής, προσαρμοσμένης στην ελληνική φορολογική νομοθεσία και 

πραγματικότητα. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη προσπάθεια 

του Ελληνικού Κράτους για καθιέρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου στις 

μεγάλες επιχειρήσεις , οργανωμένα , σε τακτική βάση και με παρεχόμενο 

εξοπλισμό. 

- Την 1.1.1999, μετά από την επιτυχή λειτουργία του ΕΘ.Ε.Κ., τίθενται σε 

λειτουργία τα έξι (6) Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) ως εξής : 

o ΠΕΚ  με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα  στα  όρια  των  Νοµαρχιών  

Αθηνών  και Ανατολικής Αττικής και των Νοµών Βοιωτίας και Ευβοίας. 

o ΠΕΚ με έδρα τον Πειραιά και αρμοδιότητα στα όρια των Νοµαρχιών 

∆υτικής Αττικής και Πειραιά και των Νοµών Λέσβου, Χίου, Σάµου, 

Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου, Χανίων, Ρεθύµνης, Ηρακλείου και Λασιθίου 

καθώς  και τον έλεγχο της φορολογίας πλοίων. 

o ΠΕΚ με έδρα την Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα  στα  όρια  των  Νοµών  

Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας, Φλώρινας, 

Κοζάνης, Σερρών, ∆ράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, και Έβρου. 

o ΠΕΚ με έδρα της Πάτρα και αρμοδιότητα στα όρια των Νοµών 

Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας, Αχαΐας, 

Ζακύνθου και Κεφαλληνίας. 

o  ΠΕΚ με έδρα την Λάρισα και αρμοδιότητα στα όρια των Νοµών 

Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Καρδίτσας, Λάρισας και Μαγνησίας 

και, 

                                                           
14   Α.Υ.Ο. 1054869/1141/A0006/6.5.1998 
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o ΠΕΚ με έδρα τα Ιωάννινα και αρμοδιότητα στα  όρια  των  Νοµών 

Ιωαννίνων,  Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, 

Αιτωλοακαρνανίας, Τρικάλων, Γρεβενών και Καστοριάς. 

Η αρμοδιότητα των Π.Ε.Κ. αφορά τον τακτικό έλεγχο των επιχειρήσεων με 

ακαθάριστα έσοδα από 350.000.000 δρχ. μέχρι 2.000.000.000 δρχ., ενώ οι 

ελεγκτές που στελεχώνουν τις συσταθείσες υπηρεσίες επιλέγονται με αντίστοιχη 

διαδικασία που ακολουθήθηκε στο ΕΘ.Ε.Κ και χορηγείται ( σ’ ορισμένους από 

αυτούς) φορητός Η/Υ εξοπλισμένος με την εφαρμογή Eskort. 

- Τέλος το 2000, ολοκληρώνοντας το σχέδιο αναδιάρθρωσης του, το Υπουργείο 

Οικονομικών, προχώρησε στην σύσταση και λειτουργία των Τοπικών Ελεγκτικών 

Κέντρων (Τ.Ε.Κ.)
15

. Συστάθηκαν πενήντα επτά (57) Τ.Ε.Κ. με αρμοδιότητα: α) 

ως προς την χωρική αρμοδιότητα σε επίπεδο Νομαρχίας (με εξαίρεση τις μικρές 

Νομαρχίες όπου δεν λειτουργούσε Τ.Ε.Κ. και ο νομός καλύπτονταν από Τ.Ε.Κ. 

όμορου νομού) και β) σε επίπεδο ακαθαρίστων εσόδων για το έλεγχο των 

επιχειρήσεων με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 350.000.000 δρχ. 

- Την 20/12/2004
16

 διασπάται το ΕΘ.Ε.Κ. και δημιουργούνται δύο (2) 

Διαπεριφερειακά Κέντρα : το Δ.Ε.Κ. Αθηνών με έδρα την Αθήνα και το Δ.Ε.Κ. 

Θεσσαλονίκης με έδρα την Θεσσαλονίκη. Στο ΔΕΚ Θεσσαλονίκης εκχωρήθηκε η 

αρμοδιότητα του ελέγχου των επιχειρήσεων του πρώην ΕΘ.Ε.Κ. με χωρική 

αρμοδιότητα την Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη. 

- Την 31/12/2004
17

 διακόπτεται η λειτουργία των Τ.Ε.Κ. και ο έλεγχος των 

επιχειρήσεων της αρμοδιότητας τους μεταφέρεται στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. 

- Την 10/10/2011
18

 η Δ.Ο.Υ. «Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών» που ήδη έχει μετονομαστεί σε 

Δ.Ο.Υ. «Μεγάλων Επιχειρήσεων» αρχίζει την λειτουργία της έχοντας την 

αρμοδιότητα όλων των επιχειρήσεων της επικράτειας με ετήσια ακαθάριστα άνω 

των 30.000.000 € ή άνω των 10.000.000 € εφόσον πρόκειται για εισηγμένες στο 

Χ.Α.Α εταιρείες. 

                                                           
15  Ν. 2771/1999 ,ΦΕΚ 280 Α ( άρθρο 10 ) και ΠΔ 179/2000, ΦΕΚ Α 167/21.7.2000 (άρθρο 1) 
16 Ν.3259/2004, ΦΕΚ Α 149/4.8.2001 (άρθρο23) και Α.Υ.Ο.1099054/1224/0006Α/09.12.2004 (ΦΕΚ Β' 

1880/20.12.2004) 
17  Α.Υ.Ο. 1097603/1206/Α0006 (ΦΕΚ Β΄ 1831/09.12.2004) 
18  Ν.4002/2011, ΦΕΚ Α 180 22.8.2011 (άρθρο 55) και Α.Υ.Ο Δ6Α 1133675 ΕΞ 2011/23-9-2011 (ΦΕΚ 2151 Β') 
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- Την 1/2/2012
19

 αναστέλλεται η λειτουργία των έξι (6) Π.Ε.Κ. καθώς και η 

λειτουργία των γραφείων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Β’ Τάξης (Τοπικά Γραφεία). 

Από την σύσταση των ελεγκτικών κέντρων μέχρι σήμερα, τα όρια των 

ακαθαρίστων εσόδων για την ελεγκτική αρμοδιότητα με σκοπό την διενέργεια του 

τακτικού φορολογικού ελέγχου έχουν ανακαθοριστεί αρκετές φορές , με βάσει 

υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ανά τριετία και σήμερα ισχύουν τα 

παρακάτω όρια
20

: 

 Μέχρι 7.000.000 € ετήσια ακαθάριστα έσοδα αρμόδια για τον τακτικό 

φορολογικό έλεγχο είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξης. 

 Από 7.000.000 € έως 30.000.000 € αρμόδια είναι τα Δ.Ε.Κ. (ανάλογα με την έδρα 

της επιχείρησης) 

 Από 30.000.000 € και πάνω ή για εισηγμένες με ακαθάριστα έσοδα άνω των 

10.000.000 € αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθίσταται η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, η 

οποία είναι αρμόδια και για τον φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων που 

ανήκουν σ’ αυτήν. 

Σύμφωνα με το Ν.4152/2013 τα παραπάνω όρια διαμορφώνονται ως εξής: 

 Μέχρι 3.000.000 € ετήσια ακαθάριστα έσοδα αρμόδια για τον τακτικό 

φορολογικό έλεγχο είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξης. 

 Από 3.000.000 € έως 25.000.000 € αρμόδια είναι τα Δ.Ε.Κ. (ανάλογα με την 

έδρα της επιχείρησης) 

 Από 25.000.000 € και πάνω ή για εισηγμένες με ακαθάριστα έσοδα άνω των 

10.000.000 € αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθίσταται η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων 

που ήδη μετονομάστηκε σε Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων 

(Κ.Ε.Μ.ΕΠ)
21

, η οποία είναι αρμόδια και για τον φορολογικό έλεγχο των 

επιχειρήσεων όλης της επικράτειας που έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά. 

 

Σημείωση : α. Κριτήριο για την υπαγωγή στην αρμοδιότητα αποτελούν τα 

ακαθάριστα έσοδα των οικονομικών καταστάσεων που έκλεισαν εντός της χρήσης 

2009. 

                                                           
19  ΑΥΟ Δ6Α 1007935 ΕΞ 2012/13.1.2012 (Φ.Ε.Κ. 22 Β΄/13.1.2012)   
20  ΠΟΛ.1039/13.2.2012 

 
21

 Ν.4141/2013, ΦΕΚ Α 81 5.4.2013 (άρθρο 34) 
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3.2 Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών που Ασκούν Φορολογικό Έλεγχο 

Σήμερα. 

 

Οι υπηρεσίες που μπορούν να ασκούν φορολογικό έλεγχο σήμερα, σύμφωνα με την 

1085068/12.9.2007 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και τις τροποποιήσεις του 

άρθρου 42
α
 κ.ν.2190/20 και άλλων νόμων, είναι: 

 Αρμόδια ΔΟY 

 Οικονομικοί Επιθεωρητές 

 Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην ΣΔΟΕ) 

 Ελεγκτικά Κέντρα του Υπουργείου Οικονομικών 

- ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. 

- Κ.Ε.Μ.Ε.Π. 

- ΔΕΚ Αθηνών 

- ΔΕΚ Θεσσαλονίκης  

 Ελεγκτές Α.Ε. 

- Ορκωτοί Ελεγκτές 

- Ελεγκτές πτυχιούχοι ανώτατων σχολών μέλη των οικονομικών 

επιμελητηρίων 

 Εσωτερικός Έλεγχος πιστωτικών ιδρυμάτων 

 Λογιστής – Φοροτεχνικός 

 

 

3.3 Οικονομικοί Επιθεωρητές 

 

Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές προέρχονται από του αντίστοιχους κλάδους υπαλλήλων 

του Υπουργείου Οικονομικών, αποκλειστικά από απόφοιτους Πανεπιστημίου και ως 

ελάχιστη προϋπηρεσία εισαγωγής τους στον κλάδο των επιθεωρητών ορίζονται τα 

δεκαπέντε έτη και η κατοχή του βαθμού Α. 



27 

 

     Στόχος της ύπαρξης ανεξάρτητου κλάδου οικονομικών επιθεωρητών είναι η 

διασφάλιση του εσωτερικού ελέγχου του όλου συστήματος των ελέγχων, η 

αναβάθμιση του έργου του κύρους των επιθεωρητών, η διάκριση ευθύνης μεταξύ 

ελέγχοντος και ελεγχόμενου, ο καλύτερος συντονισμός και έλεγχος των υπηρεσιών 

και των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, και ο έλεγχος της χρηστής 

διαχείρισης και της ορθής αξιοποίησης των δημοσίων πόρων. 

 

 

3.3.1 Αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιθεωρητών 

 

Οι αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιθεωρητών περιλαμβάνουν: 

α) την παρακολούθηση, εποπτεία και τον έλεγχο του βεβαιωτικού, εισπρακτικού, 

ελεγκτικού και διαχειριστικού έργου των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών 

του δημοσίου τομέα, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, των ΔΕΚΟ και των ΝΠΙΔ (ιδρύματα, 

σχολές, σύλλογοι, σωματεία, και άλλα), ή άλλων οργανισμών που επιχορηγούνται με 

οποιοδήποτε τρόπο από τον κρατικό προϋπολογισμό, από ΝΠΔΔ, και από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς. 

β) την διεξαγωγή των αναγκαίων επανελέγχων , των πειθαρχικών ελέγχων των 

υπαλλήλων, την παροχή οδηγιών και συμβουλών για την πλέον εύρυθμη και 

αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών, καθώς και την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων των διενεργούντων ελέγχων. 

γ) τον έλεγχο των «πόθεν έσχες» των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, 

ιδιαίτερα εκείνων που ασχολούνται με τον έλεγχο κάθε μορφής. 

δ) τον επανέλεγχο υποθέσεων που ελέγχθηκαν από τα ΔΕΚ.  

Σύμφωνα με το άρθρο 2§8 ν. 2343/1995 οι Οικονομικοί Επιθεωρητές 

δύνανται να ασκούν οι ίδιοι, αλλά και να αναθέτουν τη διενέργεια επανελέγχου 

οποιασδήποτε υπόθεσης Υπουργείου Οικονομικών, σε υπαλλήλους της ίδιας ή άλλης 

υπηρεσίας που εποπτεύεται από τη ίδια περιφερειακή Οικονομική Επιθεώρηση. Οι 

παραπάνω υπάλληλοι μετακινούνται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας 

περιφερειακής επιθεώρησης, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Οικονομικού 

Επιθεωρητή. Για την κατ’ εντολή της Οικονομικής Επιθεώρησης, διενέργεια 

επανελέγχου υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών με υπαλλήλους άλλων 

υπηρεσιών που υπάγονται στην εποπτεία άλλης περιφερειακής Οικονομικής 
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Επιθεώρησης, η ανάθεση του επανελέγχου, καθώς και η μετακίνησή του προς αυτό 

των παραπάνω υπαλλήλων, γίνεται με απόφαση της αρμόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας 

της Οικονομικής Επιθεώρησης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας 

περιφερειακής Οικονομικής Επιθεώρησης. Το ίδιο ισχύει και για τον επανέλεγχο 

υποθέσεων υπηρεσιών εθνικού επιπέδου, κατ’ εντολή της Οικονομικής Επιθεώρησης. 

 

 

 

3.4  Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)   

 

3.4.1 Αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε. 

 

Κύριο έργο του Σ.Δ.Ο.Ε  είναι η αποκάλυψη και καταπολέμηση του οικονομικού 

εγκλήματος, της φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, 

ο έλεγχος της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και της κατοχής και 

διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, ο έλεγχος της 

ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές 

επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, καθώς επίσης και ων διατάξεων που αναφέρονται 

στην προστασία της δημόσιας περιουσίας. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητές του είναι: 

α) η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης 

βαρύτητας και σημασίας, πως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), οι απάτες και παρατυπίες, οι παραβάσεις που 

σχετίζονται με προμήθειες, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οι παράνομες 

χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, και γενικά οι οικονομικές 

απάτες σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης. 

β) ο προληπτικός έλεγχος εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και ο προσωρινός 

φορολογικός έλεγχος, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, 

με έμφαση στο ΦΠΑ, καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων τη τελωνειακής 

νομοθεσίας.  
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γ) η έρευνα, αποκάλυψη και καταπολέμηση παράνομων συναλλαγών, απατών και 

δραστηριοτήτων, που διενεργούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων του 

διαδικτύου και νέων τεχνολογιών. 

δ) η πρόληψη, δίωξη και καταπολέμηση άλλων παραβάσεων, όπως η παράνομη 

διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, επικίνδυνων ουσιών, και άλλα.  

ε) η προστασία του αιγιαλού και της παραλίας από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και 

κατασκευές επ’ αυτών. 

 

 

3.4.2 Ενέργειες του Σ.Δ.Ο.Ε. 

 

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος προβαίνει σε: 

α) Ελέγχους των μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων 

χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και 

του τελωνειακού καθεστώτος υπό το οποίο τελούν. 

β) Έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων, ως και έρευνες σε άλλους χώρους που 

δεν αφορούν την επαγγελματική απασχόληση του ελεγχόμενου, όταν υπάρχουν 

στοιχεία ή βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση οικονομικών παραβάσεων, μετά από 

συναίνεση του ελεγχόμενου ή του αρμόδιου εισαγγελέα και, σε περίπτωση έλλειψης 

αυτού, του επιτόπιου δικαστικού λειτουργού. Όταν πρόκειται για έρευνα σε κατοικία, 

είναι πάντοτε απαραίτητη η παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής. 

γ) Συλλήψεις και ανακρίσεις προσώπων και έρευνες μεταφορικών μέσων, 

αγαθών, προσώπων, καταστημάτων, αποθηκών, οικιών και λοιπών χώρων, ως και 

στη διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

ισχύουσες κάθε φορά ειδικές διατάξεις και τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας, για τα αδικήματα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και 

ανάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων. 

δ) Κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, 

συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς 

δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά φορολογικές και τελωνειακές 

διατάξεις. 

ε) Δεσμεύσεις, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου ή 

περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και 

λαθρεμπορίου, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, με έγγραφο 
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του προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε., 

ενημερώνοντας για την ενέργεια αυτή, εντός εικοσιτεσσέρων (24) ωρών, τον αρμόδιο 

εισαγγελέα. 

 

 

 

3.5 Ελεγκτικά Κέντρα του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

3.5.1 Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων. 

 

Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων έχει έδρα την Αθήνα, αλλά οι 

αρμοδιότητες του εκτείνονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και έχουν ως 

εξής: 

α) τον έλεγχο των φορολογουμένων με ετήσια έσοδα άνω των εικοσιπέντε 

εκατομμυρίων ευρώ για τη χρήση του 2009. 

β) τον έλεγχο των τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιριών, όπως επίσης και των 

εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, των οποίων τα 

ακαθάριστα έσοδα ξεπερνούν τα δέκα εκατομμύρια ευρώ. 

γ) τον έλεγχο συνδεδεμένων επιχειρήσεων οι οποίες είναι υποχρεωμένες στη σύνταξη 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ανεξαρτήτου ύψους ακαθάριστων εσόδων, 

αρκεί τα ακαθάριστα έσοδα μιας εκ των άνω επιχειρήσεων να ξεπερνά τα εικοσιπέντε 

εκατομμύρια ευρώ . 

δ) τον έλεγχο σε υποθέσεις επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από 

οποιοδήποτε μετασχηματισμό, ανεξαρτήτου ύψους ακαθάριστων εσόδων. 

 

 

 

3.5.2 Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα. 

 

Οι αρμοδιότητες φορολογικού ελέγχου των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων 

έχουν ως εξής: 

α) τον έλεγχο των φορολογουμένων με ετήσια έσοδα από τρία έως εικοσιπέντε 

εκατομμύρια ευρώ. 
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 β) τον έλεγχο συνδεδεμένων επιχειρήσεων οι οποίες είναι υποχρεωμένες στη 

σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα 

έστω μιας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν να εμπίπτει στο παραπάνω όριο. 

γ) το έλεγχο υποθέσεων επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από 

οποιοδήποτε μετασχηματισμό ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων 

τους.  

  

 

 

3.6 Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών. 

 

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών συστήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 226/1992 (ΦΕΚ 

120
Α
/14.7.92), στο οποίο περιγράφονται η οργάνωση και  λειτουργία του. 

 

 

3.6.1 Αρμοδιότητες των Ορκωτών Ελεγκτών. 

 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για την άσκηση του τακτικού 

ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων: 

α) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των δήμων και κοινοτήτων. 

β) των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή 

σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαμβάνουν ιδιαίτερων προνομίων, 

βάσει ειδικής διατάξεως νόμου ή κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. 

γ) των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιριών, των εταιριών επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου, των εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, των εταιριών 

χρηματοδοτικών μισθώσεων και των ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων. 

δ) των ανωνύμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, των ετερόρρυθμων 

κατά μετοχές εταιριών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42
α
 του Κ.Ν.2190/1920 και των 

κοινοπραξιών αυτών. 

ε) των ενοποιημένων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) του άρθρου 100 

παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 
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στ) των ανωνύμων εταιριών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο, καθώς και των ανωνύμων εταιριών των οποίων το μετοχικό 

κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή. 

ζ) των εταιριών ή οργανισμών ή και δραστηριοτήτων γενικά που με βάση διατάξεις 

νόμου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών. 

 Επίσης, οι Ορκωτοί Ελεγκτές είναι αποκλειστικών αρμόδιοι για τη διενέργεια 

πραγματογνωμοσύνης, πάνω σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή καταστάσεως 

οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές 

γνώσεις. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή διατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί πραγματογνωμοσύνης, είτε δικαστική πράξη 

κατά τη διάρκεια δίκης, κατόπιν αιτήσεως διαδίκου που έχει έννομο συμφέρον, είτε 

με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά 

από αίτηση οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή υπηρεσίας του κράτους που έχει 

αρμοδιότητα προς αυτό, και εφόσον επικαλείται και αποδεικνύει ότι συντρέχει προς 

τούτο λόγο δημοσίου συμφέροντος.  

 Πιο συγκεκριμένα, ο Ορκωτός Ελεγκτής κρίνει αν οι σχετικές πληροφορίες 

και τα πραγματικά δεδομένα απεικονίζονται ακριβοδίκαια με: 

α) την αντιπαράθεση των οικονομικών καταστάσεων προς τα λογιστικά βιβλία και 

στοιχεία και τις άλλες πηγές πληροφοριών. 

β) την κριτική εξέταση των αποφάσεων της διοικήσεως που σχετίζονται με τη 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Ο Ορκωτός Ελεγκτής αξιολογεί την επιλογή 

και την συνεπή ή μη εφαρμογή των λογιστικών αρχών, τον τρόπο ταξινόμησης των 

πληροφοριών και των πραγματικών δεδομένων, και την επάρκεια και πληρότητα των 

παρεχόμενων στοιχείων. 

 Οι τυχόν περιορισμοί στην έκταση του ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων, που εμποδίζουν τον Ορκωτό Ελεγκτή να διατυπώσει το πόρισμά του 

χωρίς επιφυλάξεις, πρέπει να αναφέρονται ρητά στο πιστοποιητικό ή την έκθεση 

ελέγχου. Στο τμήμα του πιστοποιητικού ή της έκθεσης ελέγχου, όπου διατυπώνεται 

το πόρισμα του Ορκωτού Ελεγκτή, θα πρέπει να προκύπτει κατά τρόπο σαφή ότι ο 

Ορκωτός Ελεγκτής καταλήγει στο πόρισμά του με ή χωρίς επιφυλάξεις, ή ότι αυτός 

δεν είναι σε θέση να καταλήξει σε πόρισμα επί των οικονομικών καταστάσεων. Το 

πιστοποιητικό ή έκθεση ελέγχου υπογράφονται από το Ορκωτή Ελεγκτή. 
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 Οι ενεργούντες έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη Ορκωτοί Ελεγκτές, έχουν το 

δικαίωμα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου τους και σε οποιοδήποτε χρόνο 

κρίνουν αναγκαίο, να συνεπικουρούνται από Επίκουρους, Δόκιμους και 

Ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές, να λαμβάνουν γνώση και να ελέγχουν 

οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό, ή τα στοιχεί που περιέχονται σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και κρίνονται αναγκαία για τη συναγωγή του πορίσματός τους. Επίσης, 

μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες και 

διευκρινήσεις από τα όργανα της διοίκησης ή τα στελέχη και τους υπαλλήλους της 

ελεγχόμενης μονάδας, που είναι αναγκαίες για την διακρίβωση των εξαγόμενων 

αποτελεσμάτων. 

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια περί των 

όσων λαμβάνει γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Την υποχρέωση αυτή 

έχουν επίσης τόσο το ελεγκτικό, όσο και το λοιπό προσωπικό που απασχολεί ο 

Ορκωτός Ελεγκτής. 

 

 

3.6.2 Καθήκοντα και Ευθύνη των Ελεγκτών. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.2190/1920 οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια 

της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της 

εταιρίας και έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, 

λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής 

Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να κάνουν κάθε 

αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και στην περίπτωση που 

διαπιστώνουν παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, να 

αναφέρονται στον Υπουργό Εμπορίου, που ασκεί την εποπτεία. 

 Πιο συγκεκριμένα, οι ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων η εταίρων, από την οποία ανατέθηκε σ’ αυτόν η διενέργεια 

ελέγχου, το πιστοποιητικό ελέγχου το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όσα ορίζονται 

από το νόμο και το οποίο επέχει τη θέση της έκθεσης ελέγχου που προβλέπεται από 

το άρθρο του νόμου. Διαπιστώσεις του Ορκωτού Ελεγκτή οι οποίες δεν επηρεάζουν 

την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα χρήσης, όπως αυτά προκύπτουν από 

τις δημοσιευόμενες αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα 

Χρήσης και Διάθεση Κερδών), η παρατηρήσεις του για τη βελτίωση του συστήματος 
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οργάνωσης ή λειτουργίας της εταιρίας, γνωστοποιούνται προς τη διοίκηση της 

ελεγχόμενης μονάδας με τις σχετικές διατάξεις. Το εκδιδόμενο πιστοποιητικό ή 

έκθεση ελέγχου κοινοποιείται και στο διοικητικό συμβούλιο ή τον διαχειριστή της 

ελεγχόμενης μονάδας. 

 Επιπλέον, ο Ορκωτός Ελεγκτής καθορίζει την έκταση του ελέγχου του 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, των επαγγελματικών 

κανόνων και Ελεγκτικών Προτύπων. Ο έλεγχος πρέπει να καλύπτει επαρκών όλες τις 

πτυχές της ελεγχόμενης μονάδας που σχετίζονται με τις ελεγχόμενες οικονομικές 

καταστάσεις. Για να διαμορφώσει το πόρισμά του επί των οικονομικών 

καταστάσεων, ο  Ορκωτός Ελεγκτής πρέπει να διαπιστώσει την επάρκεια και 

αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, καθώς και των άλλων πηγών 

πληροφοριών στις οποίες βασίζεται η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Κατά 

τη διαμόρφωση του πορίσματός του ο Ορκωτής Ελεγκτής αξιολογεί την αξιοπιστία 

και επάρκεια των πληροφοριών που παρέχονται στα λογιστικά βιβλία και στοιχεία, 

και στις άλλες πηγές πληροφοριών με: 

α) τη μελέτη και αξιολόγηση των λογιστικών συστημάτων και των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου επί των οποίων έχει πρόθεση να βασίζει την εξέταση αυτών για 

να καθορίσει την φύση, την έκταση και την εφαρμογή των ελεγκτικών διαδικασιών 

και τεκμηριώσεων. 

β) τη διενέργεια ελέγχων, την εξασφάλιση επεξηγήσεων και την εφαρμογή 

επαληθευτικών διαδικασιών επί των λογιστικών πράξεων και των υπολοίπων των 

λογαριασμών, στο βαθμό που κρίνει σε κάθε περίπτωση αναγκαίο. 

 

 

3.7 Λογιστής – Φοροτεχνικός 

 

Λογιστής – Φοροτεχνικός είναι ο κάτοχος της ειδικής άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος, ο οποίος ασχολείται κατ’ επάγγελμα ως μισθωτός ή ελεύθερος 

επαγγελματίας με λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών ή και άλλων 

φυσικών προσώπων.  
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3.7.1 Έργο των Λογιστών – Φοροτεχνικών. 

 

Έργο των λογιστών – φοροτεχνικών είναι: 

 Η ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και σχεδίων γενικών και 

κλαδικών. 

 Η εποπτεία και η εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της 

φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων και ο έλεγχος της τυπικής 

επάρκειας και ακρίβειας των στοιχείων και παραστατικών. 

 Η ενημέρωση και η τήρηση των φορολογικών βιβλίων, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

 Η κατάρτιση και η υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, των 

ισολογισμών και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, επιχειρήσεων και οργανισμών. 

 Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, 

συμπληρωματικών στοιχείων και καταστάσεων, καθώς και η επιμέλεια 

εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών και διατυπώσεων προς τις 

φορολογικές και οικονομικές αρχές. 

 Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή συμπληρωματικών και στατιστικών 

στοιχείων και καταστάσεων στις Δημόσιες Αρχές. 

 Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή μισθολογικών καταστάσεων, 

ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας. 

 

Ο λογιστής – φοροτεχνικός εκπροσωπεί τον πελάτη του ενώπιον των Διοικητικών και 

Φορολογικών Αρχών και Επιτροπών, συντάσσει όλα τα προβλεπόμενα από τη 

φορολογική και εφαρμοζόμενη στις φορολογικές αρχές νομοθεσία έγγραφα, διεξάγει 

κάθε φορολογική διατύπωση και ενεργεί κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την 

εκτέλεση των ανατιθέμενων σ’ αυτόν λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών. Όλα 

τα έγγραφα που συντάσσονται από το λογιστή – φοροτεχνικό φέρουν εκτός από τη 

σφραγίδα και υπογραφή, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο 

αυτού, η τάξη και ο αριθμός άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ο Αριθμός 

Φορολογικού Μητρώου και η διεύθυνση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ο 

λογιστής – φοροτεχνικός δικαιούται, και ο πελάτης, αντίστοιχα, υποχρεούται στη 
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χορήγηση των κάθε είδους στοιχείων και παραστατικών τα οποία κρίνονται από το 

λογιστή – φοροτεχνικό αναγκαία για τη ορθή εκτέλεση των ανατιθέμενων σ’ αυτόν 

εργασιών. 

 Για τη λειτουργία γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών 

απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Προϋπόθεση 

για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας γραφείου οποιασδήποτε νομικής μορφής είναι η 

κατοχή αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού από τον υπεύθυνο ή 

τους υπεύθυνους του γραφείου και των μελών αυτού. Στις Ανώνυμες Εταιρίες 

απαιτείται η κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού από 

τους μετόχους που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρίας. Ο λογιστής – φοροτεχνικός οφείλει να επιδεικνύει την αντίστοιχη επιμέλεια 

περί την εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται, ειδάλλως, ευθύνεται έναντι του 

πελάτη του για τις κάθε είδους φορολογικές και λοιπές επιβαρύνεις που προέκυψαν 

από υπαιτιότητά του. 

 

 

3.7.2 Κυρώσεις σε Βάρος του Λογιστή – Φοροτεχνικού. 

  

Κυρώσεις σε βάρος του λογιστή – φοροτεχνικού επέρχονται όταν: 

 Ο κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού, ο οποίος 

αναλαμβάνει και διενεργεί λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες πέραν των 

ορίων της αδείας του. 

 Σε περίπτωση υποτροπής, δηλαδή την εντός τριετίας επανάληψη της πράξης 

για την οποία έχει οριστικά τιμωρηθεί. 

 Σε περίπτωση νέας υποτροπής ή μη καταβολής των προστίμων που του είχαν 

ορίσει, ανακαλείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
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3.8 Γενικότερες Ελεγκτικές Επαληθεύσεις των Υπηρεσιών Άσκησης 

Φορολογικού Ελέγχου.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΟΛ.1087/10.06.2005, καθορίζονται οι διενεργούμενες 

υποχρεωτικές γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις για κάθε εκκρεμή χρήση σε όλες 

γενικά τις υποθέσεις που επιλέγονται για έλεγχο, ανεξάρτητα από το είδος της 

ασκούμενης δραστηριότητας και την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων 

(Παπαδόπουλος Α. 1998, Κορομηλάς Γ., Γιαννόπουλος Χ., 2006). 

 Σε σχέση με τις προβλεπόμενες από το Νόμο επαληθεύσεις διευκρινίζονται τα 

εξής: 

 

α) Επαληθεύσεις βάσει στοιχείων επιτηδευματία. 

Οι επαληθεύσεις αυτές γίνονται τουλάχιστον εντός είκοσι ημερών αν πρόκειται για 

βιβλία β’ κατηγορίας, και για διάστημα οπωσδήποτε δεκαπέντε ημερών αν πρόκειται 

για βιβλία γ’ κατηγορίας. 

 Η επιλογή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου από τις παραπάνω 

παραγράφους συγκεκριμένου ελάχιστου χρονικού διαστήματος κάθε εκκρεμούς 

χρήσης για τη διενέργεια των αντίστοιχων επαληθεύσεων γίνεται με βάση τα 

πραγματικά δεδομένα κατά την κρίση του ελεγκτή. 

 Επιπλέον, εάν σε κάποια από τις επαληθεύσεις προκύψουν διαφορές, ο 

έλεγχος επεκτείνεται υποχρεωτικών, για τη συγκεκριμένη τουλάχιστον επαλήθευση 

από την οποία προέκυψαν οι διαφορές. Ανάλογα με τα ευρήματα, ο έλεγχος μπορεί 

να επεκτείνεται και σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα της ίδιας διαχειριστικής 

περιόδου.  

 

β) Επαληθεύσεις βάσει υπηρεσιακών στοιχείων. 

Οι υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου πρέπει να ερευνούν αν υφίστανται στο αρχείο 

τους διαπιστωμένες παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή οποιαδήποτε 

άλλα έγγραφα ή στοιχεία γενικά που αφορούν τις ελεγχόμενες χρήσεις του 

επιτηδευματία. 

 Οι παραπάνω παραβάσεις λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται για τον 

χαρακτηρισμό επί του κύρους των βιβλίων και τον προσδιορισμό των 

αποτελεσμάτων.  
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 Επιπρόσθετα, από τον έλεγχο αξιολογούνται και αξιοποιούνται οποιαδήποτε 

στοιχεία σχετίζονται με τις ελεγχόμενες υποθέσεις που είτε αποστέλλονται στις 

Δ.Ο.Υ. από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, είτε 

προέρχονται από άλλες αρχές ή φορείς. Έτσι, αξιοποιούνται στοιχεία επαληθεύσεων 

η διασταυρώσεων που αποστέλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. από τις κεντρικές 

υπηρεσίες του Υπουργείου ή τη Γ.Γ.Π.Σ. (όπως για παράδειγμα στοιχεία 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών μέσω V.I.E.S., στοιχεί διασταυρώσεων μέσω 

υποβαλλόμενων συγκεντρωτικών καταστάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 

και άλλα), δελτία πληροφοριών από άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου, στοιχεία από 

Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, από συνεταιριστικές οργανώσεις και από 

Οργανισμούς, καθώς και από άλλα Υπουργεία ή υπηρεσίες ή αρχές γενικά. 

 

γ) Έλεγχος έκδοσης πλαστών ή εικονικών και λήψης εικονικών φορολογικών 

στοιχείων. 

 

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο έκδοσης πλαστών ή εικονικών και στην λήψη 

εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευση αυτών. Έτσι, διενεργούνται και 

αξιοποιούνται κάθε είδους σχετικές πληροφορίες και στοιχεία, όπως καταστάσεις 

εκδοτών εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων ή άλλα έγγραφα που 

αποστέλλονται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, δελτία πληροφοριών 

άλλων Δ.Ο.Υ. ή Σ.Δ.Ο.Ε.. Γίνεται επίσης έλεγχος μεμονωμένων αγορών ή δαπανών 

ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που προκύπτουν από τις υποβληθείσες συγκεντρωτικές 

καταστάσεις του άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, και αφορούν 

προμηθευτές με τους οποίους δεν υπάρχουν συστηματικές συναλλαγές, δεδομένου τι 

τέτοιου είδους συναλλαγές πολλές φορές προκύπτουν εικονικά. Ομοίως, γίνεται 

έλεγχος των φορολογικών στοιχείων γενικά, ιδιαίτερα αυτών με μεγάλη αξία, κατά 

την κρίση των ελεγκτών και τις υποδείξεις του επόπτη ή του υποδιευθυντή ελέγχου ή 

και του προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας, ανάλογα με το βαθμό κινδύνου 

διάπραξης φοροδιαφυγής, με ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο της θεώρησής τους, 

καθώς και της ορθής έκδοσής τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων 

και Στοιχείων και με συνεκτίμηση του τρόπου εξόφλησης. 

 Από τον έλεγχο διερευνάται ο τρόπος διακίνησης και μεταφοράς των αγαθών 

και η έκδοση των οικείων βάσει του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων φορολογικών 

στοιχείων (δελτία αποστολής, φορτωτικές). Επίσης, γίνονται δειγματοληπτικά 
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διασταυρωτικές επαληθεύσεις των ληφθέντων πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων 

με τα αντίστοιχα στελέχη των αντισυμβαλλόμενων επιχειρήσεων, είτε στο πλαίσιο 

εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του 

Ν.2238/1994, είτε με την αποστολή σχετικών εγγράφων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των 

αντισυμβαλλόμενων επιχειρήσεων, εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις που δεν έχουν 

εφαρμογή οι ανωτέρω διατάξεις του Ν.2238/1994 ή η εφαρμογή των διατάξεων 

αυτών είναι εξαιρετικά δυσχερής, για άμεση παροχή εκ μέρους τους των 

απαραίτητων πληροφοριών (το αργότερο εντός είκοσι ημερών), ύστερα από σχετικό 

δικό τους έλεγχο. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο της δυνατότητας 

παραγωγής της επιχείρησης και της επάρκειας αποθηκευτικών χώρων για την 

αποθήκευση, όπως και στη δυνατότητα διακίνησης μεγάλης ιδίως αξίας αγαθών με 

βάση τα οικεία φορολογικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση ,η διαμόρφωση ασφαλούς 

κρίσης σχετικά με τα παραπάνω γίνεται μετά από συνεκτίμηση όλων των συναφών 

προσδιοριστικών παραγόντων (επαγγελματικές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός και 

λοιπός εξοπλισμός και χρησιμοποιούμενα μέσα, απασχολούμενο προσωπικό, 

τεχνολογία παραγωγής, και άλλα). 

 Όσον αφορά τον έλεγχο των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, σε κάθε περίπτωση 

ζητούνται εγγράφως με φαξ από τη διεύθυνση του Φ.Π.Α. – τμήμα V.I.E.S., 

συγκεντρωτικές καταστάσεις που περιέχουν τις συνολικές αξίες των ενδοκοινοτικών 

αποκτήσεων ( ποσό και νόμισμα), ανά κράτος μέλος και ανά τρίμηνο – έτος, για όλες 

τις ελεγχόμενες χρήσεις. 

 Εφόσον, από τη διασταύρωση των παραπάνω χορηγούμενων από V.I.E.S. 

στοιχείων με τους υποβληθέντες ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών 

αποκτήσεων, καθώς και με τα δεδομένα των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων και 

των οικείων δηλώσεων ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος, προκύψουν σημαντικές 

διαφορές που δεν δικαιολογούνται ή προκαλούν υπόνοιες φοροδιαφυγής, τότε 

ζητούνται από την διεύθυνση ΦΠΑ συμπληρωματικά αναλυτικά στοιχεία για τη 

χρήση και το κράτος – μέλος η τα κράτη – μέλη που προέκυψαν οι διαφορές και 

ακολουθεί αναλυτικός έλεγχος.  

 Όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις, γίνεται διασταύρωση των 

δεδομένων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων με τα 

δεδομένα των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων και των οικείων δηλώσεων ΦΠΑ 

και φορολογίας εισοδήματος και συγχρόνως συνεκτιμούνται και οποιαδήποτε άλλα 

υφιστάμενα σχετικά στοιχεία ή πληροφορίες. Επιβεβαιώσεις εγκυρότητας κοινοτικών 
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ΑΦΜ σε συνδυασμό νε την επωνυμία τους ζητούνται σε κάθε περίπτωση από τη 

διεύθυνση ΦΠΑ – τμήμα V.I.E.S., εκτός αν αυτές ήδη έχουν γίνει στο πλαίσιο 

εξέτασης υποβληθέντος αιτήματος επιστροφής ΦΠΑ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

 

4.1 Εισαγωγή  

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, ξεκινά μία νέα 

διαδικασία φορολογικού ελέγχου, το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό,  στο οποίο 

συμμετέχουν εκτός από τη διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρίας, τον λογιστή και τις 

αρμόδιες φορολογικές αρχές, οι Ορκωτοί Ελεγκτές, η Επιτροπή Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχου και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 Στόχος του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού είναι η συστηματοποίηση 

των φορολογικών ελέγχων, μέσω της εφαρμογής αναλυτικού ελεγκτικού 

προγράμματος, της μηχανογραφικής παρακολούθησης και επεξεργασίας των 

φορολογικών ελέγχων, του συστηματικού ελέγχου της εργασίας των ελεγκτών, όπως 

επίσης και της άμεσης διεξαγωγής φορολογικού ελέγχου στις ελεγχόμενες εταιρίες 

αμέσως μετά από κάθε κλειόμενη χρήση. 

 Υπόχρεοι στην έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού είναι οι 

νομικοί ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο 

μητρώο του Ν.3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α’) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε 

ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Το πιστοποιητικό εκδίδεται 

μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής 

διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά 

αντικείμενα. Επίσης, στο πιστοποιητικό αυτό αναφέρονται αναλυτικά οι φορολογικές 

παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που 

διαπιστώνονται στα βιβλία και στοιχεία κατά τη διενέργεια του φορολογικού και 

διαχειριστικού ελέγχου. 

 Σε περίπτωση που η έκθεση του νόμιμου ελεγκτή στο φορολογικό 

πιστοποιητικό  καταλήγει σε συμπεράσματα χωρίς επιφύλαξη, τότε η ελεγχόμενη 

εταιρία δεν υπόκειται σε έλεγχο από τις φορολογικές αρχές, εκτός αν περιληφθεί στο 
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δείγμα των υποθέσεων που θα επανελεγχθούν από το Υπουργείο Οικονομικών. 

(διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3842/2010, όπως ορίζεται από το Υπουργείο 

Οικονομικών και προβλέπει την επιλογή δείγματος από τις ελεγχθείσες εταιρίες της 

τάξης του 9%). 

 Σε περίπτωση που από το φορολογικό πιστοποιητικό προκύπτουν 

συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρία, με τα οποία 

συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το παραπάνω πιστοποιητικό 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Κυρώσεις, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3693/2008 επιβάλλονται στα πιο πάνω πρόσωπα για 

κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους. 

  

 

4.2 Ποιες Εταιρίες Αφορά το Φορολογικό Πιστοποιητικό 

 

Οι εταιρίες που αφορά το φορολογικό πιστοποιητικό είναι οι Ανώνυμες Εταιρίες και 

οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους 

ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές και τα Ελεγκτικά Γραφεία και 

κλείνουν ισολογισμό με ημερομηνία 30/06/2011 και μετά. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και του Ν.3190/1955, οι 

Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης ελέγχονται υποχρεωτικά 

από Νόμιμους Ελεγκτές όταν σε δύο συνεχόμενες χρήσεις υπερβαίνουν τα δύο από τα 

τρία παρακάτω κριτήρια: 

α) σύνολο ενεργητικού > 2,5 εκατομμύρια ευρώ 

β) καθαρός κύκλος εργασιών > 5 εκατομμύρια ευρώ 

γ) μέσος όρος προσωπικού > 50 άτομα 

Επίσης, ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές οι εταιρίες που 

συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά, είτε προαιρετικά, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

και ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΠ. Επιπλέον, υπό 
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προϋποθέσεις, ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές τα υποκαταστήματα 

αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιριών.   

  

 

4.3 Ποια Φορολογικά Αντικείμενα Καλύπτει ο Έλεγχος. 

 

Ο φορολογικός έλεγχος πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα 

που προσδιορίζονται σε «Ειδικό Πρόγραμμα Ελέγχου», και είναι τα εξής παραπάνω 

(ανάλυση στο παράρτημα σελ.78) : 

 Φορολογία εισοδήματος 

 ΦΠΑ 

 ΚΒΣ 

 Φορολογία ακινήτων 

 Τέλος χαρτοσήμου 

 Υποχρεώσεις παρακρατούμενων φόρων 

 Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 

 Ενδοομιλικές συναλλαγές 

 E-commerce 

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

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

Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 (International Standard on Assurance 

Engagement – ISAE 3000). 

Ελεγκτικά ζητήματα που δεν καλύπτονται από το «Ειδικό Πρόγραμμα 

Ελέγχου» θα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του ISAE 3000 

Σε περίπτωση που η εταιρεία πραγματοποίησε ενδοομιλικές συναλλαγές στην 

τρέχουσα χρήση, είναι απαραίτητη η τεκμηρίωση των τιμών που εφαρμόστηκαν σε 

αυτές τις συναλλαγές, όπως απαιτείται από το Πρόγραμμα Ελέγχου. 

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

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

συνόλου κάθε κατηγορίας δαπάνης 
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 Το δείγμα αποτελείται από δαπάνες που υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια 

ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

πίνακα: Αξία δαπάνης 

< € 50 εκατομμύρια > € 15 χιλιάδες 

€ 50 εκατομμύρια - € 100 εκατομμύρια > € 25 χιλιάδες 

€ 100 εκατομμύρια - € 200 εκατομμύρια > € 35 χιλιάδες 

€ 200 εκατομμύρια - € 500 εκατομμύρια > € 50 χιλιάδες 

€ 500 εκατομμύρια - € 1.000 εκατομμύρια > € 70 χιλιάδες 

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

περαιτέρω δείγμα ελέγχου. 

Ειδικά για τις δαπάνες επιβατικών αυτοκινήτων, τους φόρους-τέλη, τις 

προβλέψεις και τις δαπάνες συνεδρίων / δεξιώσεων θα ελέγχονται παραστατικά 

ανεξαρτήτως ύψους. 

Σε περίπτωση που εντοπίζονται παραβάσεις, οι Νόμιμοι Ελεγκτές 

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

τα όρια δαπανών και τα δείγματα ελέγχου δεν εφαρμόζονται. 

 

 

4.4 Υπεύθυνοι για τη Σύνταξη και την Ορθότητα των Φορολογικών 

Εγγράφων. 

 

Υπεύθυνες για τη σύνταξη των φορολογικών εγγράφων είναι οι διοικήσεις των 

ελεγχόμενων εταιριών. Όλα τα φορολογικά έγγραφα υπογράφονται από λογιστή – 

φοροτεχνικό. Ο προσδιορισμός των φορολογικών αναμορφώσεων θα πρέπει να 

προκύπτει αναλυτικά από τα τηρούμενα βιβλία. Ο προσδιορισμός και η 

οριστικοποίηση των αναμορφώσεων πρέπει να γίνεται: 

- είτε άμεσα από τους καταχωρητές των εγγράφων 

- είτε το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε 

μήνα. 
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Από τις σχετικές διατάξεις γίνεται σαφές ότι είναι πιθανό να απαιτηθεί αλλαγή του 

τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του λογιστηρίου της εταιρίας, ώστε να μπορούν 

να προσδιοριστούν οι φορολογικές αναμορφώσεις με τρόπο που θα καθιστούν εφικτό 

τον έλεγχο και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού. 

 

 

4.5 Περιεχόμενο του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού. 

 

Το περιεχόμενο του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού διακρίνεται σε δυο 

τμήματα: 

α) την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης και 

β) το Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων 

 

α) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 

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

διαφορετικό τύπο συμπεράσματος (παράδειγμα κάθε τύπου δίδεται στο παράρτημα 

σελ.70), όπως φαίνεται παρακάτω: 

 όταν δεν προκύπτουν φορολογικές παραβάσεις ή προκύπτουν μη σημαντικές 

παραβάσεις, τότε το συμπέρασμα είναι χωρίς επιφύλαξη. Σε αυτή την 

περίπτωση, εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της έκθεσης στο 

Υπουργείο Οικονομιών αποστέλλεται στην ελεγχόμενη εταιρία, επιστολή 

στην οποία αναφέρεται ότι α) σύμφωνα με τον έλεγχο των ελεγκτών δεν 

προέκυψαν παραβάσεις, β) αυτό γίνεται καταρχήν δεκτό από το Υπουργείο 

Οικονομικών και γ) οι φορολογικές εγγραφές θα οριστικοποιηθούν μετά την 

ολοκλήρωση των δειγματοληπτικών ελέγχων.  

 Όταν προκύπτουν θέματα των οποίων η φορολογική μεταχείριση 

αμφισβητείται, τότε το συμπέρασμα είναι χωρίς επιφύλαξη με θέματα 

έμφασης. Σε αυτή την περίπτωση, εκδίδεται από την αρμόδια ελεγκτική 

υπηρεσία εντολή ελέγχου για τα θέματα έμφασης. Οι έλεγχοι διενεργούνται 

από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται σε διάστημα όχι 
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λιγότερο των δεκαοχτώ μηνών από την προθεσμία υποβολής από τους 

Νόμιμους Ελεγκτές και τα Ελεγκτικά Γραφεία της έκθεσης φορολογικής 

συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών. Μετά τη βεβαίωση τυχόν φόρων 

ο έλεγχος θεωρείται περαιωμένος. 

 Όταν προκύπτουν θέματα μη συμμορφούμενα με τη φορολογική νομοθεσία, 

τότε το συμπέρασμα είναι με επιφύλαξη. Σε αυτή ην περίπτωση, εκδίδεται 

από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου. Εάν υπάρχουν 

διαφορές που θα ήταν δυνατό να καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές με 

τον έλεγχο μόνο ειδικών αντικειμένων, εκδίδεται εντολή ελέγχου για τα 

αντικείμενα αυτά. Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου 

Οικονομικών μπορεί να ζητήσει από το Νόμιμο Ελεγκτή ή το Ελεγκτικό 

Γραφείο κάθε έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο για τη σύνταξη της έκθεσης 

ελέγχου. 

 Τέλος, υπάρχει η περίπτωση της αδυναμίας έκφρασης συμπεράσματος, ή να 

προκύψει αρνητικό συμπέρασμα. Αυτό συμβαίνει όταν δεν προσκομιστούν τα 

απαραίτητα στοιχεία, ή όταν δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι ελεγκτικές 

επαληθεύσεις. Σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται από την αρμόδια ελεγκτική 

υπηρεσία εντολή ελέγχου. 

Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό, οι Νόμιμοι 

Ελεγκτές και τα Ελεγκτικά Γραφεία έχουν τις εξής αρμοδιότητες: 

α) υποθέσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στο δείγμα, θα πρέπει να τους εκδοθούν 

εντολές τακτικού ελέγχου. 

β) υποθέσεις με θέματα έμφασης και υποθέσεις με θέματα επιφύλαξης, θα πρέπει να 

ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζει η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1165/2012. 

Επίσης, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να διενεργηθεί έρευνα για την ύπαρξη 

τυχόν δελτίων πληροφοριών ή παραβάσεων. Σε περίπτωση που υπάρχουν, θα πρέπει 

να αξιολογηθούν, και ανάλογα να παραπεμφθούν ή όχι, προκειμένου να διενεργηθεί ο 

τακτικός έλεγχος. 

Επιπλέον, πρέπει να αξιολογηθούν οι λογιστικές διαφορές που έχουν 

προκύψει. Στην περίπτωση που το σύνολο των λογιστικών διαφορών είναι μικρότερο 

του 0,5% των ακαθάριστων εσόδων, υπάρχει η δυνατότητα εισήγησης, για 

παραπομπή της υπόθεσης σε προσωρινό έλεγχο. 
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Τέλος, οι έλεγχοι πρέπει να ολοκληρώνονται εντός των προθεσμιών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011. 

β) Προσάρτημα αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων 

Συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα του Παραρτήματος ΙΙ της Υπουργικής 

Απόφασης ΠΟΛ 1159/2011 και περιλαμβάνει: 

− Πληροφοριακά στοιχεία για την ελεγχόμενη εταιρεία 

− Ανάλυση των ευρημάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο 

− Βεβαίωση ότι τα δεδομένα του φορολογικού ελέγχου τέθηκαν εγγράφως 

υπόψη της επιχείρησης και αυτή διατύπωσε εγγράφως τις σχετικές 

παρατηρήσεις της 

− Εφόσον οι παραβάσεις έχουν εντοπιστεί από τον Έλεγχο των Νόμιμων 

Ελεγκτών - Ελεγκτικών Γραφείων περιλαμβάνονται και οι απόψεις της 

διοίκησης της εταιρείας και του λογιστή – φοροτέχνη που υπογράφει τις 

φορολογικές καταστάσεις, ο οποίος πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν εντόπισε 

την παράβαση εφαρμοζομένων στη συνέχεια των διατάξεων του Ποινολογίου. 

 

 

 

4.6 Πως Τεκμηριώνεται ο Φορολογικός Έλεγχος  

 

Για κάθε «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» τηρείται: 

− Αναλυτικός Φάκελος Τεκμηρίωσης 

− Αναλυτική Έκθεση Τεκμηρίωσης στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η 

ελεγκτική διαδικασία και τεκμηριώνονται για κάθε φορολογικό αντικείμενο 

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

με τη φορολογική νομοθεσία, είτε υπάρχουν παραβάσεις σε επιμέρους τομείς 

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

γίνεται παραπομπή στο φάκελο ελέγχου 

Μέρος της ελεγκτικής τεκμηρίωσης αποτελεί το Προσάρτημα των 

Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων 

Η τεκμηρίωση πρέπει να πραγματοποιείται βάσει του ISAE 3000 και κατ’ 

ελάχιστο να δίνει τη δυνατότητα σε έναν τρίτο έμπειρο ελεγκτή να μπορεί να 

επαληθεύσει την εκτελεσθείσα εργασία και το εξαχθέν συμπέρασμα 
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Ο αναλυτικός φάκελος τεκμηρίωσης διατηρείται από τους Νόμιμους Ελεγκτές 

ή τα Ελεγκτικά Γραφεία για τουλάχιστον 7 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της 

Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. 

Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα Ελεγκτικά Γραφεία υποχρεούνται να παρέχουν το 

σχετικό φάκελο τεκμηρίωσης οποτεδήποτε ζητηθεί στις ελεγκτικές υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

4.7 Περιπτώσεις Διενέργειας Ελέγχου από τη Φορολογική Αρχή. 

 

Από τις εταιρίες που ελέγχονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές ή τα Ελεγκτικά 

Γραφεία επιλέγεται δείγμα τουλάχιστον 9% για έλεγχο από το Υπουργείο 

Οικονομικών. Οι εταιρίες επιλέγονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά (για παράδειγμα κλάδος δραστηριότητας, ύπαρξη 

παραβάσεων ή στοιχείων από διασταυρώσεις και άλλα), 

 Οικονομικά δεδομένα (όπως ακαθάριστα έσοδα, κέρδη ή ζημίες, συντελεστής 

μικτού ή καθαρού κέρδους, και άλλα), 

 Χωροταξικά και χρονικά δεδομένα (όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, 

εποχιακές δραστηριότητες, τοπικές ιδιαιτερότητες). 

Οι έλεγχοι διενεργούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται 

σε διάστημα όχι αργότερο των 18 μηνών από την προθεσμία υποβολής από τους 

Νόμιμους Ελεγκτές ή τα Ελεγκτικά Γραφεία της Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών (για παράδειγμα η επιχείρηση που 

κλείνει χρήση 31/12/2011 η προθεσμία της λήγει 10/1/2014). 

 Οι έλεγχοι καλύπτουν όλα τα φορολογικά αντικείμενα που ορίζονται στο 

πρόγραμμα ελέγχου. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσονται οι Εκθέσεις 

Ελέγχου. 
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4.8 Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος Βάσει Συγκεκριμένων 

Κριτηρίων 

 

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

έλεγχος σε πρόσθετο αριθμό εταιριών μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της 

αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και έγκριση από επιτροπή, η οποία αποτελείται από το 

Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων, το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας, και τον 

Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ελέγχων. 

 Ο έλεγχος γίνεται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 

 Λήψη ή έκδοση πλαστών – εικονικών στοιχείων 

 Συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρίες 

 Παραβάσεις transfer pricing 

 Στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας 

 Μη έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές 

ή τα Ελεγκτικά Γραφεία εντός των προθεσμιών 

 Αναφορά από τους Νόμιμους Ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι αναγκαίες 

πληροφορίες 

 Περιπτώσεις ελέγχων κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για 

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

Γραφεία 

 Άσκηση δίωξης μελών Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 

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

 ελεγκτικό γραφείο μετά από απόφαση της Επιτροπής 

 Ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου που διενεργεί η ΕΛΤΕ 

 

 

4.9 Τι Ισχύει Σχετικά με τον Ποιοτικό Έλεγχο του Έργου των 

Νόμιμων Ελεγκτών. 

 

Σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο του έργου των Νόμιμων Ελεγκτών ισχύουν τα εξής: 

α) είναι ανεξάρτητος από τον έλεγχο που διενεργείται από τη φορολογική αρχή. 
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β) διενεργείται από συνεργεία ελεγκτών της ΕΛΤΕ βάσει του Ν.3693/2008 και με τη 

συμμετοχή ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. 

γ) το δείγμα των φακέλων επιλέγεται από την ΕΛΤΕ. 

δ) θα πρέπει να ελέγχεται ένα φάκελος για κάθε Νόμιμο Ελεγκτή και Ελεγκτικό 

Γραφείο, τουλάχιστον μίας φορά σε κάθε τριετία, και κάθε Ελεγκτική Εταιρία, για 

έναν ή περισσότερους φακέλους κάθε έτος. 

 

 

4.10 Ποιο το Οργανωτικό Πλαίσιο και Ποια η Διαδικασία Έκδοσης 

του Φορολογικού Πιστοποιητικού.  

 

Η Γ.Γ.Π.Σ. έχει αναπτύξει ειδική εφαρμογή παρακολούθησης των ελέγχων, η οποία 

άρχισε να λειτουργεί από τις 30/11/2011. Στην εφαρμογή αυτή, η Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη σε μελλοντικούς ελέγχους από άλλο 

Νόμιμο Ελεγκτή ή Ελεγκτικό Γραφείο. 

Η διαδικασία ενημέρωσης της εφαρμογής έχει ως εξής: 

α) Η ελεγκτική εταιρία, με την ανάληψη ενός διαχειριστικού ελέγχου που 

περιλαμβάνει και τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού, ενημερώνει 

ηλεκτρονικά την εφαρμογή για το γεγονός, για το Νόμιμο Ελεγκτή ή Ελεγκτικό 

Γραφείο στο οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος και για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα 

ολοκλήρωσης του ελέγχου. 

β) Σε διάστημα πέντε ημερών, η ελεγκτική εταιρία υποβάλλει την Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης σε μορφή αρχείου XML.  

 

 

4.11 Κυρώσεις για τη Μη Ορθή Εκπλήρωση των Καθηκόντων των 

Νόμιμων Ελεγκτών και των Ελεγκτικών Γραφείων. 

 

Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερο έλεγχο της φορολογική αρχής προκύψουν 

πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε σχέση με τα φορολογητέα αντικείμενα του 

προγράμματος ελέγχου, επιβάλλονται στους Νόμιμους Ελεγκτές και τα Ελεγκτικά 

Γραφεία κάποιες κυρώσεις. Τέτοιες κυρώσει περιλαμβάνουν διοικητικές κυρώσεις 

ποινολογίου, πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ έως εκατό χιλιάδων ευρώ τόσο στο 
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Νόμιμο Ελεγκτή όσο και στο Ελεγκτικό Γραφείο, τα πρόστιμα δημοσιοποιούνται 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, διοικητικές κυρώσεις του 

Ν.3696/2008, σύσταση, επίπληξη, πρόστιμο  μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ, 

προσωρινή αναστολή άσκησης επαγγέλματος μέχρι ένα έτος, οριστική διαγραφή από 

τα μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ.. 

Οι παραπάνω κυρώσεις, με τη διαφορά ότι το ανώτατο όριο του προστίμου 

μπορεί να αγγίξει το 1.000.000 €, επιβάλλονται και κατά της ελεγκτικής εταιρείας, 

στην οποία ανήκει ο ορκωτός ελεγκτής που διενήργησε τον έλεγχο, εφόσον 

διαπιστωθεί ότι στην παράβαση είχε συμμετοχή μέλος της διοίκησής της. 

Αλληλέγγυα, περιορισμένη ευθύνη για τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα 

Ελεγκτικά Γραφεία για τις περιπτώσεις που δεν συνιστούν δόλο από την πλευρά τους 

και υπήρξε απώλεια για τα έσοδα του δημοσίου, μέχρι το 10πλάσιο των αμοιβών (Αρ. 

29 Ν.3693/2008). 

Τέλος, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, στην περίπτωση που 

αποδειχθεί δόλος, δυνάμει των διατάξεων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. 

επιφύλαξη 

3.Συμπέρασμα χωρίς 

επιφύλαξη με θέματα 
έμφασης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΩΝ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

 

 

5.1 Η Αποτελεσματικότητα των Φορολογικών Ελέγχων και ο Ρόλος 

των Ελεγκτικών Εταιρειών σ’ αυτήν. 

 

Συνοψίζοντας σε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, διαπιστώνει κανείς ότι τουλάχιστον κατά την 

τελευταία 30ετία στην χώρα μας η λογική του χαρακτηρισμού ως υποχρεωτικά ελεγκτέων 

όλων των υποθέσεων οδήγησε στην εφεύρεση της «περαίωσης» ως άμεσης λύσης για την 

βεβαίωση του «μετ’ έλεγχο» φόρου (ή να αντικαταστήσει αυτόν) και της μείωσης των 

ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων. 

Το Υπουργείο Οικονομικών τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια σημαντική 

προσπάθεια καθιέρωσης ελέγχων με επιλογή και θέσπιση κριτηρίων (risk analysis). Έτσι έχει 

συστήσει ομάδες εργασίας σχεδιασμού (ουσιαστικά ανασχεδιασμού) των φορολογικών 

ελέγχων. Είναι οι ομάδες εργασίας που εργάζονται για την υλοποίηση του προγράμματος 

Elenxis για τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες (Φορολογικές και Τελωνειακές). 

Παράλληλα παρατηρεί κανείς τις νομοθετικές προετοιμασίες της αλλαγής αυτής
22

. Με 

τις διατάξεις του άρθρου 22 §10β του  Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/31.3.2011) τροποποιήθηκε 

το άρθρο 82§5 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) και σχετικά πρόσφατα
23

 προστίθεται και νέα εδάφιο 

στην παράγραφο αυτή έτσι η σημερινή διάταξη του άρθρου 82§5 έχει ως εξής σήμερα : «5. 

Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 

3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α`) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και 

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το 

πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της 

                                                           
22 Άρθρο 80 Ν.3842   (ΦΕΚ Α΄ 58/23.04.2010) 
23 Άρθρο 15 § 14 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ Α 14/2.2.2012) 
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οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά 

αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων 

που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του 

διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν το πιστοποιητικό 

δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, 

δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 

80 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α`). Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα 

φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια 

ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των 

εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιμωρούνται για 

κάθε παράλειψη των υποχρεώσεων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008. 

Στις ανώνυμες εταιρίες και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης του πρώτου εδαφίου της 

παρούσας παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύμφωνα με 

όσα ορίζονται ανωτέρω, διενεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος από την 

αρμόδια φορολογική αρχή και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 

100.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 ανάλογα με 

τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει κατά την ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο.» 

 Μπορεί λοιπόν να διακρίνει κανείς την προσπάθεια του Υπ. Οικονομικών για 

μεταβίβαση μέρους του ελέγχου σε ελεγκτικές εταιρείες , που ελέγχουν υποχρεωτικά τις 

ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Η προσπάθεια αυτή θα κατευθύνει 

τους φορολογικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να πάρουν φορολογικό 

πιστοποιητικό. Παράλληλα υπεισέρχονται ασφαλιστικές δικλείδες για την διενέργεια 

ουσιαστικών ελέγχων από τις ελεγκτικές εταιρείες. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
24

 εάν 

διαπιστωθούν παραβάσεις της νομοθεσίας από τον έλεγχο τους, στο Προσάρτημα των 

αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων, πρέπει περιλαμβάνονται και οι απόψεις της 

διοίκησης της εταιρείας και του λογιστή - φοροτέχνη που υπογράφει τις φορολογικές 

καταστάσεις, ο οποίος πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν εντόπισε την παράβαση. Επίσης 

παρόμοια αιτιολόγηση πρέπει να γίνει εφόσον οι παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, 

διαπιστωθούν για πρώτη φορά από τον έλεγχο της φορολογικής αρχής. Στην περίπτωση αυτή 

η έκθεση ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνονται και οι απόψεις των Νόμιμων Ελεγκτών και 

ελεγκτικών γραφείων που έλεγξαν την εταιρεία, αναφορικά με τις διαπιστώσεις του ανωτέρω 

ελέγχου, οι οποίοι πρέπει να αιτιολογήσουν γιατί δεν εντόπισαν την παράβαση. 

 Συμπερασματικά μπορεί να πει κανείς ότι οι φορολογικοί έλεγχοι του Υπ. 

Οικονομικών θα είναι πλέον στοχευμένοι, προσδιορίζοντας υποχρεωτικά ελεγκτέες 

                                                           
24

ΠΟΛ.1159/22.7.2011 
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επιχειρήσεις από τον αρχικό έλεγχο που θα διενεργείται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τις 

Ελεγκτικές Εταιρείες που ελέγχου ΑΕ & ΕΠΕ καθώς επίσης υποχρεωτικά ελεγκτέες 

επιχειρήσεις εκτός των παραπάνω που θα προσδιορίζονται από το Elenxis με στάθμιση 

κινδύνου (επιχειρήσεις που παρουσιάζουν παραβατικότητα, χαμηλό συντελεστή μικτού ή 

καθαρού κέρδους κλπ) και επομένως θα πρέπει να αναμένει κανείς αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων στην χώρα μας αλλά και αύξηση των 

φορολογικών εσόδων. 

 Πέραν όμως της συμμετοχής των Νομίμων Ελεγκτών και των Ελεγκτικών Εταιρειών 

στην αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελέγχου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι 

παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν σ’ αυτήν, όπως : 

 Η καθιέρωση απλών και κατανοητών φορολογικών διατάξεων. Αυτή θα οδηγήσει 

αναγκαία και στον περιορισμό των ατομικών λύσεων που εκδίδονται από τις 

διάφορες Διευθύνσεις του Υπουργείου που καθιστούν χαοτική την παρακολούθηση 

της φορολογικής νομοθεσίας.  

 Η  δημοσίευση κάθε ατομικής λύσης που θα δίνεται για την ενιαία αντιμετώπιση 

όλων των φορολογουμένων 

 Η απομάκρυνση των μη φορολογικών αντικειμένων από το Υπουργείο Οικονομικών 

(πχ μεταφορά του φόρου μεταβιβάσεων και αυτοκινήτων στους Δήμους, η διακοπή 

λειτουργίας των ταμειακών υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών και η καθιέρωση 

πληρωμών μέσω του τραπεζικού συστήματος) καθώς και η ελαχιστοποίηση της 

απασχόλησης υπαλλήλων του Υπ. Οικονομικών σε ακολουθούμενες διαδικασίες ( π.χ 

η υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων κάθε αντικειμένου ηλεκτρονικά, η 

δυνατότητα υποβολής μεταβολών μητρώου ηλεκτρονικά κλπ) 

 Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού  

 Η άρτια υλικοτεχνική υποδομή των φορολογικών ελεγκτών (εξοπλισμός με σύγχρονα 

μέσα διασταύρωσης στοιχείων και χρήση εφαρμογών για γρήγορη, έγκυρη και ορθή 

έκδοση καταλογιστικών  πράξεων κλπ) 

 Η συνεχής παροχή αποτελεσμάτων διαφόρων τύπων διασταυρώσεων από την 

Γ.Γ.Π.Σ. στις φορολογικές ελεγκτικές υπηρεσίες 

 Η σύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών με αρχεία άλλων υπηρεσιών και 

οργανισμών (Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Πολεοδομίες, Υποθηκοφυλακεία κλπ) 

 Η άρση του Τραπεζικού Απορρήτου 

 Η καθιέρωση του «επαγγελματικού» τραπεζικού λογαριασμού (για τις ατομικές 

κυρίως επιχειρήσεις) που θα διαφέρει από προσωπικούς λογαριασμούς και θέσπιση 
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της διενέργειας όλων των συναλλαγών με κίνηση αποκλειστικά «επαγγελματικών» 

λογαριασμών. 

 Η καθιέρωση αυστηρών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου για τους φορολογικούς 

ελεγκτές 

 Η στελέχωση των φορολογικών ελεγκτικών υπηρεσιών με κατάλληλο προσωπικό 

Με την τήρηση όλων των παραπάνω, εκτός των άλλων, αυτό που θα επιτευχθεί είναι 

η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η οποία αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα 

μείωσης των δημοσίων εσόδων και επιδείνωσης της οικονομικής κρίσης, 

συμβάλλοντας δραστικά στην αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος.  

 

 

5.2 Φορολογικός Έλεγχος και Φοροδιαφυγή. 

 

Η ύπαρξη φοροδιαφυγής έχει τεράστιες κοινωνικές αλλά και οικονομικές επιπτώσεις 

σε μία οικονομία. Τα αίτια αποδίδονται κυρίως σε φορολογικούς αλλά και 

γενικότερους παράγοντες.  

 

5.2.1 Παράγοντες Φοροδιαφυγής. 

 

 Χαρακτηριστικοί παράγοντες που συντελούν στη φοροδιαφυγή είναι οι εξής: 

 το ύψος των φορολογικών συντελεστών και γενικότερα της φορολογικής 

επιβάρυνσης. 

 Η διάρθρωση της οικονομίας και της οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή η 

ύπαρξη εκτεταμένης παραοικονομίας έχει ως αποτέλεσμα τη φοροδιαφυγή. 

 Το μορφωτικό επίπεδο των φορολογουμένων. 

   Ο τρόπος διακυβέρνησης μιας χώρας και η διαχείριση του δημοσίου 

χρήματος και ιδιαίτερα του προϊόντος των φορολογιών. 
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 Οι συστηματικές ρυθμίσεις φορολογικής αμνηστίας, όπου μέσω των 

διαδοχικών περαιώσεων που προβαίνει το κράτος συμβάλλει σημαντικά στη 

δικαίωση των φοροφυγάδων.  

 

 

5.2.2 Συνέπειες Φοροδιαφυγής  

 

Οι συνέπειες του φαινομένου τη φοροδιαφυγής πλήττουν όχι μόνο το κράτος, αλλά 

και τον ίδιο τον πολίτη, καθώς είναι παίρνουν τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές 

προεκτάσεις. Αποτελεί μάστιγα του κοινωνικού συνόλου, καθώς υπονομεύει τα 

συμφέροντά του και θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της χώρας. Μερικές συνέπειες του 

φαινομένου αυτού παρατίθενται παρακάτω και είναι: 

 Η δημιουργία ανισοτήτων μεταξύ των φορολογουμένων. 

 Δημιουργία νόθευσης του ανταγωνισμού, καθώς οι επιχειρήσεις που 

φοροδιαφεύγουν αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων 

ανταγωνιστών. 

 Επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών. 

 Μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο δημιουργεί περιορισμένες 

δυνατότητες χρηματοδότησης των δαπανών, αλλά και ελέγχου του δημόσιου 

χρέους. 

 Συρρίκνωση του δημοσίου πλούτου σε αυτούς που φοροδιαφεύγουν. 

 

 

5.2.3 Αντιμετώπιση Φοροδιαφυγής μέσω του Φορολογικού Ελέγχου.  

 

Η φοροδιαφυγή αποτελεί να σημαντικό πρόβλημα στη χώρα μας, για το οποίο 

καθίσταται επιτατική η ανάγκη της αντιμετώπισής του. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω 

της αναβάθμισης των ελεγκτικών υπηρεσιών και την απόκτηση των κατάλληλων 

μέσων και εργαλείων για τη δραστική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Η 
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αναβάθμιση μπορεί να επιτευχθεί με τη στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών με 

μορφωμένα και έμπειρα στελέχη. 

 Ακόμη, η υιοθέτηση ενός απρόσωπου συστήματος συναλλαγών μεταξύ των 

ελεγκτικών μηχανισμών και των φορολογουμένων, θα συμβάλλει στον να μειωθούν 

τα φαινόμενα φοροδιαφυγής και διαφθοράς. Παράλληλα, με την αξιοποίηση της 

σύγχρονης τεχνολογίας και των δικτύων Taxisnet και Elenxis, οι φορολογικές αρχές 

θα έχουν τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης στο σύνολο της διαθέσιμης 

πληροφορίας για την εκτίμηση της συνολικής εικόνας και της οικονομικής 

δραστηριότητας της ελεγχόμενης επιχείρησης. 

 Επίσης, η διενέργεια τακτικών φορολογικών ελέγχων σε ιδιώτες αλλά και 

επιχειρήσεις που έχουν την τάση να φοροδιαφεύγουν, είναι ένας τρόπος 

αντιμετώπισης του φαινομένου. 

 Τέλος, η θέσπιση μέτρων και η επιβολή μεγαλύτερης αυστηρότητας στα ήδη 

υπάρχοντα μέτρα, εναντίον αυτών που φοροδιαφεύγουν μπορεί να μειώσει δραστικά 

τη φοροδιαφυγή. Επιπλέον, η ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής όταν πρόκειται για 

αποκρύψεις μεγάλων ποσών και οι αυστηρές ποινές στους συστηματικά 

φοροφυγάδες, λειτουργεί θετικά προς τη δημιουργία αντικινήτρων για τη διάπραξή 

της.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΝ 

 

6.1 Η Εμφάνιση των Περαιώσεων στην Ελλάδα 

 

Από τις φορολογικές διατάξεις προκύπτει ότι η ελληνική φορολογική αρχή ακολουθεί 

την πρακτική της υπαγωγής σ’ έλεγχο του συνόλου των υποβληθέντων φορολογικών 

δηλώσεων. Δηλαδή σε αντίθεση με την πρακτικού των φορολογικών αρχών των 

ανεπτυγμένων χωρών έχει υιοθετήσει την αρχή του καθολικού ελέγχου με τον ορισμό 

του χρόνου παραγραφής και της υποχρέωσης της φορολογικής ελεγκτικής αρχής να 

ελέγξει το 100% των υποθέσεων που είναι αρμόδια να ελέγξει. 

Αν λάβει κανείς υπόψη : 

1. Τον απαιτούμενο χρόνο για την διενέργεια ενός τακτικού φορολογικού ελέγχου 

2. Τον αριθμό των ελεγκτών που υπηρετούν στα τμήματα ελέγχου των ελεγκτικών 

φορολογικών υπηρεσιών και 

3. Τον αριθμό των επιχειρήσεων που είναι ελεγκτές  

γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι η υλοποίηση του καθολικού ελέγχου (ελέγχου στο 

σύνολο των επιχειρήσεων) είναι έργο μη εφικτό και αδύνατο να διεκπεραιωθεί 

άσχετα με την πρόθεση των ελεγκτικών οργάνων, του βαθμού οργάνωσής του 

(υποδομές) και του βαθμού επαγγελματικής αρτιότητάς του. 

 Το 1978, ο υπουργός Οικονομικών της τότε Ελληνικής Κυβέρνησης, θέλοντας 

να αντιμετωπίσει αρχικά τις ανάγκες ταμειακής ρευστότητας στα κρατικά έσοδα αλλά 

ταυτόχρονα και τη συσσώρευση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων, εισήγαγε τον 

θεσμό της περαίωσης. Στην  εφημερίδα «Καθημερινή» της 22ας Ιουνίου 1978 

αναφέρεται ότι: «Τακτοποιούνται όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και 

παρέχονται διευκολύνσεις στους φορολογούμενους να εξοφλήσουν τις οφειλές... Ο 

φόρος, το τέλος ή η εισφορά που θα προκύψουν μετά τις τακτοποιήσεις αυτές θα 

καταβληθούν από τους υπόχρεους σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη 

είναι πληρωτέα στον επόμενο από τη βεβαίωση μήνα. Όσοι εξοφλούν μέσα στην 
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προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης ολόκληρο το ποσό θα έχουν έκπτωση 10%». 

Η περαίωση αυτή ίσχυσε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1981. 

 

 

6.2 Περαίωση και Συνήθης Διαδικασία Εφαρμογής της  

 

Περαίωση είναι ο με αντικειμενικό τρόπο , συνήθως με την εφαρμογή εξωλογιστικού 

συντελεστή φορολογίας στα ακαθάριστα έσοδα ή την προσθήκη λογιστικών κερδών 

στα δηλωθέντα κέρδη, προσδιορισμός των κερδών για τις ανάγκες του φορολογικού 

ελέγχου ή ο με την ίδια διαδικασία υπολογισμός φόρου των ανέλεγκτων χρήσεων, 

προκειμένου η φορολογική αρχή να προσδιορίσει άμεσα και χωρίς ιδιαίτερες 

ελεγκτικές επαληθεύσεις τον βάσει ελέγχου φόρο που αναλογεί στις επιχειρήσεις. Η 

περαίωση είναι μια οικειοθελής διαδικασία που εφόσον η επιχείρηση αποδεχθεί 

καταβάλλει τους φόρους που υπολογίζονται από την φορολογική αρχή και η υπόθεση 

πλέον θεωρείται περαιωμένη (στις περισσότερες περιπτώσεις εφόσον εξοφληθούν οι 

προσδιορισθέντες φόροι). Στους αποδεχόμενους την διαδικασία της περαίωσης 

δίνεται δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων ποσών (ταμειακή 

διευκόλυνση) ή παρέχεται σημαντική έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των 

προσδιοριζόμενων φόρων. Σε αντίθετη περίπτωση η επιχείρηση και οι ανέλεγκτες 

υποθέσεις της καθίστανται υποχρεωτικά ελεγκτές με την διαδικασία του τακτικού 

φορολογικού ελέγχου. 

 Η επόμενη διαδικασία περαίωσης έρχεται το 1988
25

. Ο τότε υπουργός 

Οικονομικών για τους ίδιους πάντα λόγους έδωσε τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και 

ελεύθερους επαγγελματίες να περαιώσουν τις ανέλεγκτες χρήσεις εισπράττοντας 

σημαντικά έσοδα για το ελληνικό δημόσιο. 

 Δύο χρόνια αργότερα, ο τότε υπουργός Οικονομικών, ακολουθώντας την ίδια 

με τους προκατόχους του τακτική έδωσε το 1990
26

, τη δυνατότητα σε όλες τις 

                                                           
25 Πολ.670/1988 
26 Α.Υ.Ο. 1082131/Πολ.1232/14.11.1990 
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επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων να κλείσουν τα βιβλία τους, ενώ 

λίγους μήνες αργότερα επεκτείνει την περαίωση και σε άλλες κατηγορίες
27

. 

 Την ίδια τακτική ακολουθεί και ο αρμόδιος υφυπουργός το 1994 καθώς βάζει 

σε εφαρμογή την πιο πετυχημένη από άποψη εσόδων περαίωση
28

 όπου το Δημόσιο 

εισέπραξε το ποσό των 450 δισ. δρχ. Αν και η ρύθμιση κρίθηκε εν συνεχεία 

αντισυνταγματική
29

 (επειδή λεπτομέρειες της περαίωσης δόθηκαν με υπουργική 

απόφαση και όχι με νόμο) κανείς δεν κίνησε διαδικασίες για επιστροφή χρημάτων, 

ενώ ταυτόχρονα οι υποθέσεις αυτές περαιώθηκαν οριστικά. 

 Καθώς ασκείται κριτική στην περαίωση αποφασίζεται η μετάλλαξη της 

περαίωσης. Έτσι ο αρμόδιος υπουργός στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, 

υιοθετεί δύο (2) οιονεί περαιώσεις
30

. Ονομάσθηκαν «συνάφεια» είχαν ακριβώς την 

ίδια φιλοσοφία με την προηγούμενη περαίωση (Πολ.1099/1994) αφού τα έσοδα 

προσδιορίζονταν με την ρευστοποίηση των αγορών , την προσθήκη των λειτουργικών 

δαπανών και την προσθήκη εξωλογιστικών κερδών. Ο υφυπουργός Οικονομικών το 

Μάιο του 2002
31

 προχώρησε σε ρύθμιση που προέβλεπε το κλείσιμο των χρήσεων 

της περιόδου 1999-2001. Ενώ η δεύτερη ρύθμιση που έγινε στις αρχές του 2003 

προέβλεπε το κλείσιμο των χρήσεων της περιόδου 1993-1998
32

. 

 Το 2004 αναλαμβάνει νέος υπουργεός το Υπουργείο Οικονομίας & 

Οικονομικών και ακολουθώντας την πρακτική των προκατόχων του θεσμοθετεί την 

περαίωση στην οποία μπορούσαν να ενταχθούν επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα 

έως 8,8 εκατ. ευρώ και ανέλεγκτες υποθέσεις έως την χρήση 2002
33

. 

 Τέσσερα χρόνια αργότερα τροποποιώντας τις διατάξεις της προηγούμενης 

περαίωσης ο ίδιος υπουργός επεκτείνει την περαίωση μέχρι και την χρήση 2006
34

. Η 

ρύθμιση αυτή ίσχυσε μέχρι τον Ιούνιο του 2009 με υπουργική απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών. 

                                                           
27 Α.Υ.Ο. 1026721/354/Α0012/13.3.1991 (ΦΕΚ Β 190 28.3.91)  
28 Πολ.1099/27.4.1994 – Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α 43/1994) 
29 Σχετική η υπ` αριθμ. 1262/2005 απόφαση ΣτΕ (Ολομέλεια). 
30 Άρθρο 6 του Ν.2753/1994 (ΦΕΚ Α 249/17.11.1999) 
31 1044171/1369/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1155/22-5-2002 (ΦΕΚ Β΄ 657/27.5.2002)  
32 Α.Υ.Ο. 1052506/1380/ΔΕ-Α`/ΠΟΛ. 1085/5-6-2003 
33 Άρθρα 1-11 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ Α'  149/4.8.2004) 
34 Άρθρο 28§1γ  του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/25.9.2008) 
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 Την τελευταία από τις ισχύσασες περαιώσεις υπέγραψε ο υπουργός 

Οικονομικών το έτος 2010 καθώς επιχειρώντας να αυξήσει με την σειρά του τα 

φορολογικά έσοδα και να περιορίσει τις ανέλεγκτες υποθέσεις , θέσπισε την 

δυνατότητα περαίωσης των χρήσεων έως το 2009
35

. 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι καθόλη την διάρκεια των περαιώσεων, η συνήθης 

πρακτική ήταν η ατονία των τακτικών φορολογικών ελέγχων και η καθολική σχεδόν 

απασχόληση του ελεγκτικού μηχανισμού στην διαδικασία της περαίωσης. Άλλωστε 

στο σκεπτικό της εκάστοτε απόφασης ήταν η άμεση βεβαίωση και είσπραξη φόρων 

και για το λόγο αυτό επιστρατεύονταν ο φορολογικός μηχανισμός προκειμένου να 

«αποδειχθεί» η επιτυχία του μέτρου της περαίωσης. Κατά την διάρκεια των 

περαιώσεων η συνήθης πρακτική ήταν : 

- Διενέργεια ελέγχων μόνο για υποθέσεις που εξαιρούνταν για κάποιο λόγο στην 

εκάστοτε διαδικασία περαίωσης (λόγω τζίρου, λόγω σημαντικών παραβάσεων κοκ) 

- Διενέργεια ελέγχων με την τακτική διαδικασία μόνο σε επιχειρήσεις που δεν 

αποδέχονταν την διαδικασία της περαίωσης. 

 

 

6.3 Η Κριτική των Περαιώσεων 

 

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι περαιώσεις ως θεσμός λειτούργησαν θεσμικά μεν αλλά 

μάλλον ως παράγοντας στρέβλωσης, στις διαδικασίες των φορολογικών ελέγχων. 

Ενδεικτικά η κριτική μπορεί να συνοψισθεί στα παρακάτω : 

 Οι περαιώσεις :  

o ως θεσμός δεν στοχεύουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής αφού δεν 

διενεργείται κανένας έλεγχος και η επιχείρηση καταβάλει φόρους, με 

εξωλογιστικές διαδικασίες και συνήθως με βάσει τα δηλωθέντα 

ακαθάριστα έσοδα 

o δεν αποδίδουν φορολογική δικαιοσύνη αφού όσο περισσότερο 

φοροδιέφυγε κάποιος και εμφάνισε λιγότερα ακαθάριστα έσοδα τόσο 

λιγότερο φόρο θα προσδιορίσει η διαδικασία της περαίωσης για καταβολή 

                                                           
35 Ν.3888 (ΦΕΚ Α 175 30.9.2010) 
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o βοηθούν στην εξαργύρωση της επίπτωσης σημαντικών φορολογικών 

παραβάσεων στο κύρος των τηρούμενων βιβλίων, ακόμη και παραβάσεων 

σχετιζόμενων με έκδοση ή λήψη πλαστών και εικονικών φορολογικών 

στοιχείων (σε ορισμένες περαιώσεις) με λιγοστά έσοδα καθώς με τις 

ισχύουσες φορολογικές διατάξεις  τακτικός φορολογικός έλεγχος  θα 

επέφερε σημαντικά έσοδα 

o γίνονται αποδεκτές από επιχειρήσεις που φοροδιέφυγαν και σπεύδουν να 

περαιώσουν αμέσως τις ανοικτές (ανέλεγκτες) χρήσεις τους 

o καθίστανται άδικες αφού η απειλή του άμεσου τακτικού φορολογικού 

ελέγχου σε περίπτωση μη αποδοχής τους οδηγεί συχνά συνεπείς 

φορολογούμενους στην εκταμίευση ποσών που σε άλλες περιπτώσεις δεν 

θα ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν 

o οδηγούν σε απαξίωση τον φοροεισπρακτικό κρατικό μηχανισμό αφού 

μέσω της αδράνειάς του και της ενασχόλησής του με την διαδικασία της 

περαίωσης δεν εκπαιδεύεται, δεν ενημερώνεται και δεν αποκτά τις 

απαιτούμενες εμπειρίες που πρέπει να έχει ένας ικανός και 

αποτελεσματικός φοροεισπρακτικός μηχανισμός 

o δεν θα επιφέρουν ποτέ ως αποτέλεσμα την φορολογική συμμόρφωση που 

είναι ένα , ίσως το κυριότερο, ζητούμενο του φορολογικού ελέγχου, με 

την έννοια ότι πετυχημένος είναι ο φορολογικός έλεγχος όχι όταν 

προσδιορίζει σημαντικά έσοδα αλλά ασήμαντα εφόσον τα δηλωθέντα 

κέρδη ίσα σχεδόν ισόποσα με τα τελικώς προσδιορισθέντα και ο κίνδυνος 

απώλειας εσόδων από το κράτος έχει σημαντικά μειωθεί 

o αυξάνουν αντίθετα την πιθανότητα μη συμμόρφωσης αφού η αναμονή 

έκδοσης κάθε επόμενη φορά της νέας περαίωσης αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα ροπής των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων γενικά προς 

την φοροδιαφυγή και όχι σπάνια και στην φοροκλοπή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ο

 

 

Συμπεράσματα – Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Ο φορολογικός έλεγχος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της 

οικονομικής πολιτικής του κράτους, όπου επηρεάζει σημαντικά το σύνολο των 

πολιτών μιας χώρας. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική ευημερία και 

βελτίωση των οικονομικών συνθηκών μιας χώρας, καθώς συμβάλλει στη σωστή 

αξιοποίηση των εσόδων του κράτους.  

 Στόχος του φορολογικού συστήματος είναι η συμβολή του στην άριστη 

κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου, καθώς και στη δίκαιη κατανομή των 

παραγωγικών πόρων, αφού μέσα από αυτό  διαφαίνεται και το σύστημα αξιών μιας 

κοινωνίας.   

 Σκοπός του φορολογικού ελέγχου είναι η συγκέντρωση και αύξηση των 

εσόδων του κράτους, όπως επίσης και η πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τη μεταβίβαση μέρους των ελεγκτικών διαδικασιών στις ιδιωτικές 

ελεγκτικές εταιρείες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, θα μπορούσε να βελτιώσει την 

αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών φορολογικών αρχών. Από μόνη της όμως η 

παραπάνω μεταβίβαση δεν μπορεί να επιφέρει τα ανάλογα αποτελέσματα. Η 

Ελληνική Φορολογική Διοίκηση οφείλει να ενεργοποιήσει τις Ελεγκτικές 

Φορολογικές Αρχές , συστήνοντας υπηρεσίες που θα διενεργούν αποκλειστικά και 

μόνο ελεγκτικές διαδικασίες, στελεχώνοντάς τες με το απαραίτητο προσωπικό και 

τον ανάλογο εξοπλισμό. Αν όλα αυτά συνοδευτούν από απλοποίηση των 

νομοθετικών παρεμβάσεων του κράτους στην οικονομική ζωή θα μπορούμε να πούμε 

δύνανται να  υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την λειτουργία αποτελεσματικών 

φορολογικών αρχών στην χώρα μας. 

 Η εισαγωγή του Φορολογικού Πιστοποιητικού ως διαδικασία ελέγχου των 

φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που εντάσσονται σ’ αυτό , οδηγεί την 

Ελληνική Φορολογική Διοίκηση στην αξιοποίηση των ελεγκτικών εταιριών και 
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νομίμων ελεγκτών στη φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων. Έτσι  

εξοικονομώντας ανθρώπινο δυναμικό και ανθρωποώρες έχει την δυνατότητα να 

στοχεύσει στην παραβατικότητα και να στραφεί σε συγκεκριμένους ελέγχους στις 

επιχειρήσεις που παραβατούν. 

 Στην εργασία αυτή έγινε μια σε βάθος θεωρητική προσέγγιση των 

επιπτώσεων της εισαγωγής του φορολογικού πιστοποιητικού στην 

αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων. Βεβαίως η έρευνα μπορεί και 

προτείνεται να συνεχιστεί περαιτέρω με αριθμητικά δεδομένα για την διεξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων. 

 Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη η συμβολή του 

Υπουργείου Οικονομικών με την παροχή στοιχείων στην ακαδημαϊκή κοινότητα για 

σκοπούς ερευνητικούς. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα στοιχεία που θα 

μπορούσαν να φανούν χρήσιμα στα πλαίσια μιας εμπειρικής μελέτης , όπως : 

 Σχέση δηλούμενων λογιστικών διαφορών ανά χρήση πριν και μετά την 

καθιέρωση του φορολογικού πιστοποιητικού 

 Σχέση δηλούμενων λογιστικών διαφορών σε σχέση με οικονομικά μεγέθη της 

ελεγχόμενης επιχείρησης (πχ συνολική αξία ενεργητικού, σύνολο 

ακαθαρίστων εσόδων ) 

 Ομαδοποίηση ανά κλάδο δραστηριότητας των δηλωθέντων λογιστικών 

διαφορών 

 Κατηγοριοποίηση των παρατηρήσεων με φορολογικό ενδιαφέρον στα 

φορολογικά πιστοποιητικά  

 Ομαδοποίηση των επιχειρήσεων που αρνήθηκαν φορολογικό πιστοποιητικό 

ανά κλάδο δραστηριότητας και κύκλο εργασιών 

Η δυσκολία της διεξαγωγής μιας τέτοιας εμπειρικής μελέτης με τη χρήση 

στοιχείων από το Υπουργείο Οικονομικών έγκειται στο γεγονός της ύπαρξης του 

φορολογικού απορρήτου που ευχής έργο θα ήταν να αρθεί για σκοπούς ερευνητικούς 

και ακαδημαϊκούς. Μια τέτοια ενέργεια θα οδηγούσε στην ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 

των μελετητών αλλά και των στόχων του Υπουργείου καθώς τα ευρήματα μελετών 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για βελτιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων.  
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Παράρτημα 

Α.1 Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη 

 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 

σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994.  

Προς την Εταιρεία ΑΒΓ με ΑΦΜ.................. και τη Διεύθυνση Ελέγχου του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

Διενεργήσαμε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 

2238/1994, όπως αυτός ισχύει, με σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής 

συμμόρφωσης της Εταιρείας ΑΒΓ (εφεξής η Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση 

από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ μέχρι ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ (οικονομικό έτος xxxx). 

 

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 

Η διοίκηση της ελεγχόμενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των 

προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών 

δηλώσεων, τον ορθό υπολογισμό των φόρων, την έγκαιρη καταβολή των 

φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της φορολογικής 

νομοθεσίας, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές 

δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις ισχύουσες 

φορολογικές διατάξεις. 

 

Ευθύνη του ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της 

συμμόρφωσης της ελεγχόμενης Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, 

με βάση το πρόγραμμα ελέγχου που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-

2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο έλεγχος καλύπτει περιοριστικά τα 

αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο εν λόγω πρόγραμμα και διενεργήθηκε 

σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης 

Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης», καθώς και 

με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα αυτό. Θεωρούμε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που 

έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση και την 

τεκμηρίωση της παρούσας έκθεσης και είναι στη διάθεση του Υπουργείου 

Οικονομικών οποτεδήποτε ζητηθούν. 
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Συμπέρασμα 

Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας 

οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Εταιρεία δεν έχει 

συμμορφωθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για 

τα φορολογικά αντικείμενα, τα οποία καθορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου 

φορολογικής συμμόρφωσης που προβλέπεται στην υπ' αριθ.Π0Λ.1159/22-7-2011 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

Περιορισμός χρήσης 

Η παρούσα έκθεση είναι εμπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια 

των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονομικών, ως εκ τούτου 

η Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 

Αναφορά επί λοιπών θεμάτων 

Πληροφορίες για την ελεγχόμενη Εταιρία, τα αντικείμενα που ελέγχθηκαν και τις 

διαπιστώσεις για κάθε επιμέρους αντικείμενο περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο 

προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από 

την υπ' αριθ.ΠΟΛ. 1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

 

 

Έδρα Ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία] [Ονοματεπώνυμο]  

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής AM ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 

 

 

[Ελεγκτική Εταιρεία] [Διεύθυνση] 

AM ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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A.2 Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη με θέματα έμφασης 

 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 

σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 

Προς την Εταιρεία ΑΒΓ με ΑΦΜ.................. και τη Διεύθυνση Ελέγχου του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

Διενεργήσαμε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 

2238/1994, όπως αυτός ισχύει, με σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής 

συμμόρφωσης της Εταιρείας ΑΒΓ (εφεξής η Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση 

από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ μέχρι ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ (οικονομικό έτος xxxx). 

 

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 

Η διοίκηση της ελεγχόμενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των 

προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών 

δηλώσεων, τον ορθό υπολογισμό των φόρων, την έγκαιρη καταβολή των 

φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της φορολογικής 

νομοθεσίας, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές 

δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις ισχύουσες 

φορολογικές διατάξεις. 

 

Ευθύνη του ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της 

συμμόρφωσης της ελεγχόμενης Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, 

με βάση το πρόγραμμα ελέγχου που περιλαμβάνεται στην υπ' 

αριθ.ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο έλεγχος 

καλύπτει περιοριστικά τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο εν λόγω πρόγραμμα 

και διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, 

«Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής 

Πληροφόρησης», καθώς και με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα αυτό. Θεωρούμε ότι τα 

ελεγκτικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση και την τεκμηρίωση της παρούσας έκθεσης και είναι στη διάθεση του 

Υπουργείου Οικονομικών οποτεδήποτε ζητηθούν. 

 

Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη 
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Από την εκτέλεση της εργασίας μας διαπιστώσαμε ότι (τα εξής): 

(συνοπτική αναφορά κατ' είδος φόρου ή/και παράβασης).  

1.  

2.  

3. 

 

Συμπέρασμα 

Εκτός από την (τις) περίπτωση) περιπτώσεις που αναφέρεται (αναφέρονται) στην 

παράγραφο " Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη", με βάση την εκτελεσθείσα 

εργασία μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε 

στο συμπέρασμα ότι η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, με 

τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείμενα, τα οποία 

καθορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης που προβλέπεται 

στην υπ' αριθ.Π0Λ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

Περιορισμός χρήσης 

Η παρούσα έκθεση είναι εμπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια 

των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονομικών, ως εκ τούτου 

η Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 

Αναφορά επί λοιπών θεμάτων 

Πληροφορίες για την ελεγχόμενη Εταιρία, τα αντικείμενα που ελέγχθηκαν και τις 

διαπιστώσεις για κάθε επιμέρους αντικείμενο περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο 

προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από 

την υπ' αριθ.ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

 

Έδρα Ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία] [Ονοματεπώνυμο]  

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής AM ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 

 

[Ελεγκτική Εταιρεία] [Διεύθυνση]  

AM ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 

 

 



69 

 

A.3 Συμπέρασμα με επιφύλαξη 

 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 

σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 

Προς την Εταιρεία ΑΒΓ με ΑΦΜ.................. και τη Διεύθυνση Ελέγχου του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

Διενεργήσαμε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 

2238/1994, όπως αυτός ισχύει, με σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής 

συμμόρφωσης της Εταιρείας ΑΒΓ (εφεξής η Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση 

από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ μέχρι ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ (οικονομικό έτος xxxx). 

 

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 

Η διοίκηση της ελεγχόμενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των 

προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών 

δηλώσεων, τον ορθό υπολογισμό των φόρων, την έγκαιρη καταβολή των 

φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της φορολογικής 

νομοθεσίας, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές 

δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις ισχύουσες 

φορολογικές διατάξεις. 

 

Ευθύνη του ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της 

συμμόρφωσης της ελεγχόμενης Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, 

με βάση το πρόγραμμα ελέγχου που περιλαμβάνεται στην υπ' 

αριθ.ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο έλεγχος 

καλύπτει περιοριστικά τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο εν λόγω πρόγραμμα 

και διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, 

«Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής 

Πληροφόρησης», καθώς και με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα αυτό. Θεωρούμε ότι τα 

ελεγκτικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση και την τεκμηρίωση της παρούσας έκθεσης και είναι στη διάθεση του 

Υπουργείου Οικονομικών οποτεδήποτε ζητηθούν. 

 

Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη 
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Από την εκτέλεση της εργασίας μας διαπιστώσαμε ότι (τα εξής): 

(συνοπτική αναφορά κατ' είδος φόρου ή/και παράβασης).  

1.  

2.  

3. 

 

Συμπέρασμα 

Εκτός από την (τις) περίπτωση) περιπτώσεις που αναφέρεται (αναφέρονται) στην 

παράγραφο " Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη", με βάση την εκτελεσθείσα 

εργασία μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε 

στο συμπέρασμα ότι η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, με 

τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείμενα, τα οποία 

καθορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης που προβλέπεται 

στην υπ' αριθ.Π0Λ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

Περιορισμός χρήσης 

Η παρούσα έκθεση είναι εμπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια 

των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονομικών, ως εκ τούτου 

η Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 

Αναφορά επί λοιπών θεμάτων 

Πληροφορίες για την ελεγχόμενη Εταιρία, τα αντικείμενα που ελέγχθηκαν και τις 

διαπιστώσεις για κάθε επιμέρους αντικείμενο περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο 

προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από 

την υπ' αριθ.ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

 

Έδρα Ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία] [Ονοματεπώνυμο]  

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής AM ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 

 

[Ελεγκτική Εταιρεία] [Διεύθυνση]  

AM ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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A.4 Αρνητικό Συμπέρασμα 

 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 

σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 

Προς την Εταιρεία ΑΒΓ με ΑΦΜ.................. και τη Διεύθυνση Ελέγχου του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

Διενεργήσαμε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 

2238/1994, όπως αυτός ισχύει, με σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής 

συμμόρφωσης της Εταιρείας ΑΒΓ (εφεξής η Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση 

από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ μέχρι ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ (οικονομικό έτος xxxx). 

 

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 

Η διοίκηση της ελεγχόμενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των 

προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών 

δηλώσεων, τον ορθό υπολογισμό των φόρων, την έγκαιρη καταβολή των 

φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της φορολογικής 

νομοθεσίας, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές 

δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις ισχύουσες 

φορολογικές διατάξεις. 

 

Ευθύνη του ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της 

συμμόρφωσης της ελεγχόμενης Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, 

με βάση το πρόγραμμα ελέγχου που περιλαμβάνεται στην υπ' 

αριθ.ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο έλεγχος 

καλύπτει περιοριστικά τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο εν λόγω πρόγραμμα 

και διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, 

«Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής 

Πληροφόρησης», καθώς και με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα αυτό. Θεωρούμε ότι τα 

ελεγκτικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση και την τεκμηρίωση της παρούσας έκθεσης και είναι στη διάθεση του 

Υπουργείου Οικονομικών οποτεδήποτε ζητηθούν. 

 

Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη 
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Από την εκτέλεση της εργασίας μας διαπιστώσαμε ότι (τα εξής): 

(συνοπτική αναφορά κατ' είδος φόρου ή/και παράβασης).  

1.  

2.  

3. 

 

Συμπέρασμα 

Εκτός από την (τις) περίπτωση) περιπτώσεις που αναφέρεται (αναφέρονται) στην 

παράγραφο " Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη", με βάση την εκτελεσθείσα 

εργασία μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε 

στο συμπέρασμα ότι η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, με 

τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείμενα, τα οποία 

καθορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης που προβλέπεται 

στην υπ' αριθ.Π0Λ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

Περιορισμός χρήσης 

Η παρούσα έκθεση είναι εμπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια 

των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονομικών, ως εκ τούτου 

η Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 

Αναφορά επί λοιπών θεμάτων 

Πληροφορίες για την ελεγχόμενη Εταιρία, τα αντικείμενα που ελέγχθηκαν και τις 

διαπιστώσεις για κάθε επιμέρους αντικείμενο περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο 

προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από 

την υπ' αριθ.ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

 

Έδρα Ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία] [Ονοματεπώνυμο]  

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής AM ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 

 

[Ελεγκτική Εταιρεία] [Διεύθυνση]  

AM ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛ.1159/2011 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

     

1.  Δαπάνες Μισθοδοσίας 

(α) Να ελεγχθεί ότι οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία έχουν 

καταβληθεί ή βεβαιωθεί ή υπάρχει νόμιμη απαλλαγή, αλλιώς η 

αντίστοιχη δαπάνη της μισθοδοσίας δεν είναι εκπεστέα (υποπ. αα' 

περ. α § 1 άρθρ. 31 Ν. 2238/1994). 

(β) Να ελεγχθεί ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας έχουν εξοφληθεί μέσω 

επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που 

εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών. Αλλιώς οι δαπάνες 

μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση (υποπ. αα' περ. α § 

1 άρθρ. 31 Ν. 2238/1994). 

(γ) Να ελεγχθεί σε ετήσια βάση ο ορθός υπολογισμός των 

ασφαλιστικών εισφορών για δύο τουλάχιστον υπαλλήλους και δύο 

εργάτες της ελεγχόμενης επιχείρησης. 

2. Δωρεές 

α. Δημόσιο 

β. ΟΤΑ 

γ. Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 

δ. Ημεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

ε. Κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία 

που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιχορηγούνται 

από τον Κρατικό προϋπολογισμό 

στ. Ταμείο αρχαιολογικών πόρων 

ζ. Κοινωφελή ιδρύματα 

η. Σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν 

υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες 

θ. Ιερούς Ναούς 

ι. Ιερές Μονές του Αγίου Όρους 

κ. Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, Πατριαρχείο 

Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, Ιερά Μονή Σινά, Ορθόδοξη 

 

 

Φύλλο 

Εργασίας 
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Εκκλησία της Αλβανίας. 

λ. Ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

μ. Ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν 

συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς 

σκοπούς. 

ν. Ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από τους 

νόμους 1514/1985 και 3653/2008. 

ξ. Ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν 

συσταθεί νόμιμα. 

(ι) Να ελεγχθεί ότι χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί λόγω 

χορηγίας σε δικαιούχους του Ν. 3525/2007 και προς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν 

σκοπούς πολιτιστικούς δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% του 

συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν 

από ισολογισμούς. 

Να ελεγχθεί για όλες τις ανώτερες δωρεές και χορηγίες ότι δεν 

έχουν εκπέσει με βάση άλλη διάταξη. Να ελεγχθεί ότι το συνολικό 

ποσό των δωρεών που εκπίπτουν δεν υπερβαίνουν το ποσό των 

καθαρών κερδών που προκύπτουν πριν από την αφαίρεση αυτών 

των ποσών από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας διαχειριστικής 

Χρήσης. 

(ιι) Να ελεγχθεί αν η δωρεά κινητών μνημείων στο Δημόσιο 

καλύπτεται με αποδοχή που γίνεται με κοινή απόφαση του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού ύστερα 

από γνώμη του γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Υπουργείου 

Πολιτισμού. Επίσης εάν η αποτίμηση της αξίας του μνημείου έγινε 

από ειδική εκτιμητική επιτροπή και αποδοχή της αξίας από το 

δωρητή. Εάν η δωρεά γίνεται σε μνημεία που δεν ανήκουν στο 

Δημόσιο να ελεγχθεί αν η αποδοχή γίνεται μετά από χρηματική 

αποτίμηση από την ειδική εκτιμητική επιτροπή του Υπουργείου 

Πολιτισμού. 
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Επίσης να ελεγχθούν εάν το ποσό που αφαιρείται δεν υπερβαίνει το 

15% του συνόλου καθαρού εισοδήματος ή κερδών που προκύπτουν 

από τον ισολογισμό της διαχειριστικής χρήσης από τα ακαθάριστα 

έσοδα της οποίας εκπίπτει και υπάρχει και η γνωμοδότηση της πιο 

πάνω επιτροπής. 

(ιιι) Να ελεγχθεί εάν η αξία των ειδών διατροφής που δωρίζονται 

από επιχειρήσεις που παράγουν ή εμπορεύονται τέτοια αγαθά προς 

την Τράπεζα Τροφίμων - Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας 

ισούται προς το κόστος απόκτησης ή παραγωγής των εν λόγω 

αγαθών και έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο παραστατικό από το 

άρθρο 14 του ΚΒΣ. 

(ιν) Να ελεγχθεί η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και των  

ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα 

Κρατικά και Δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία που 

αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται 

από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

3. Να ελεγχθεί ότι τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στα 

ανωτέρω στ, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, δεν υπερβαίνουν ποσοστό 10% του 

συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν 

από ισολογισμούς. 

Όταν τα ποσά των δωρεών και χορηγιών, με εξαίρεση τις δωρεές 

προς το Δημόσιο κ.λ.π (ανωτέρω α-ε) υπερβαίνουν τα 290€ 

ετησίως, δεν αναγνωρίζονται σαν εκπεστέα δαπάνη αν δεν έχουν 

κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα 

που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα. 

4.      Ασφάλιστρα 

Να ελεγχθεί αν τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις 

για ομαδική ασφάλιση ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού 

τους, δεν υπερβαίνουν, για καθένα από τους ασφαλιζόμενους, τα 

1.500€,καθώς το επιπλέον ποσό δεν εκπίπτει. 

5       Δαπάνες αυτοκίνητων 

Να ελεγχθεί ότι οι δαπάνες αυτοκινήτων (συντήρηση, λειτουργία,  

επισκευή, κυκλοφορία, αποσβέσεις και μισθώματα που 
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καταβάλλονται σε εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή 

οποιονδήποτε τρίτο) έχουν εκπεστεί κατά τα ακόλουθα: 

α. κατά 70% για επιβατικά έως 1.600 cc 

β. κατά 35% για επιβατικά μεγαλύτερα των 1.600 cc 

(περ. β § 1 άρθρου 31 Ν. 2238/1994). 

6.       Δεδουλευμένοι τόκοι 

Εκπίπτουν οι δεδουλευμένοι, κάθε είδους, τόκοι δανείων ή 

πιστώσεων. 

Εξαιρούνται οι:  

 (i)   τόκοι υπερημερίας για οφειλόμενους φόρους, τέλη, εισφορές 

και πρόστιμα προς το δημόσιο και ΝΠΔΔ. (περ. δ § 1 άρθρου 31 Ν. 

2238/1994). 

(ii)  τόκοι δανείων για αγορά μετοχών ημεδαπών ή αλλοδαπών 

εταιρειών αν η συμμετοχή μεταβιβάστηκε εντός 2 ετών από τον 

χρόνο απόκτησης. 

(ιιι) τόκοι δανείων για αγορά μετοχών σε νομικό πρόσωπο που 

είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική του έδρα σε 

κράτος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 51
Α
 του Ν. 

2238/1994 ή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς 

καθώς και οι τόκοι δανείων που καταβάλλονται στις εταιρείες 

αυτές. 

(ιν) οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείων που καταβάλλονται ή 

πιστώνονται σε συνδεδεμένη επιχείρηση του άρθρου 39 παρ3 του 

Ν. 2238/1994 κατά το μέρος που το συνολικό ύψος δανείων από τις 

εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει κατά μέσο όρο και κατά 

διαχειριστική περίοδο το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της. Δεν 

τίθεται περιορισμός έκπτωσης λόγω σχέσης με τα ίδια κεφάλαια 

για ανώνυμες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρείες 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εταιρείες ειδικού 

σκοπού, του Ν. 3156/2003 και 3601/2007 με έδρα την Ελλάδα, 

στις εταιρείες παροχής πιστώσεων του Ν.2937/2001 π.χ ανώνυμες 

εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του Ν.3606/2007 καθώς 

και για τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.  
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Να ελεγχθεί ότι η επιχείρηση δεν εξέπεσε τόκους των περιπτώσεων 

ι - ιν. 

7.      Αξία πρώτων υλών 

Να ελεγχθεί εάν η αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών, καθώς 

και των άλλων εμπορεύσιμων προϊόντων, στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, 

αποθήκευσης , μεταφοράς και ασφάλειας (περ. γ § 1 άρθρου 31 Ν. 

2238/1994) καταβάλλονται ή οφείλονται σε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή νομική οντότητα των οποίων η δραστηριότητα στη 

συγκεκριμένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της και η 

παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε 

από τρίτο πρόσωπο. 

8.       Φόροι - Τέλη 

Να ελεγχθεί ότι η επιχείρηση δεν έχει εκπέσει φόρους που 

βαρύνουν τρίτους (π.χ. μετόχους, προσωπικό, κτλ) (περ. ε § 1 

άρθρου 31). 

9.       Αποσβέσεις 

Να ελεγχθεί ότι τα ποσοστά αποσβέσεων δεν ξεπερνούν τα 

προβλεπόμενα από το Π.Δ. 299/2003. Τυχόν επιπλέον αποσβέσεις 

δεν εκπίπτουν φορολογικά. 

10.      Δαπάνες βελτιώσεων / προσθηκών σε μισθωμένα ακίνητα 

Να ελεγχθεί ότι οι δαπάνες για βελτιώσεις και προσθήκες σε 

μισθωμένα ακίνητα εκπίπτουν ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα 

των χρήσεων που διαρκεί η μίσθωση. Σε περίπτωση κατά την οποία 

ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης που προκύπτει με αυτό τον 

τρόπο είναι μικρότερος από το συντελεστή που ορίζεται από το 

Π.Δ. 299/2003 για το ίδιο πάγιο στοιχείο, όταν αυτό είναι 

ιδιόκτητο, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το προεδρικό διάταγμα. 

11.      Μαθηματικά αποθέματα 

Εκπίπτουν τα μαθηματικά αποθέματα των ασφαλιστικών εταιριών 

και τα αποθέματα για την αποκατάσταση του ενεργητικού που, με 

βάση σύμβαση, θα περιέλθουν στο Δημόσιο ή σε τρίτους (περ. ζ § 

1 άρθρου 31).  
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Να ελεγχθεί η εφαρμογή της διάταξης. 

12.      Ζημιά από πώληση / κατεδάφιση ακινήτου 

(α) Να ελεγχθεί ότι η τιμή πώλησης που λήφθηκε υπόψη για τον 

υπολογισμό της ζημιάς από πώληση ακινήτου δεν είναι μικρότερη, 

από αυτή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων (περ. η § 1 άρθρου 31). Τυχόν 

διαφορά δεν εκπίπτει φορολογικά. 

(β) Να ελεγχθεί ότι δεν εξέπεσε η αναπόσβεστη αξία των 

κατεδαφισθέντων κτιρίων (περ. η § 2 άρθρου 31). 

13.     Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 

Να ελεγχθεί ότι η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σχηματίζεται 

με ποσοστό 0.5% επί της αναγραφόμενης αξίας στα τιμολόγια 

πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Τυχόν υπερβάλλον ποσό δεν 

εκπίπτει φορολογικά. 

α) Να ελεγχθεί ότι από τις μικτές πωλήσεις έχουν αφαιρεθεί οι 

επιστροφές, οι εκπτώσεις και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης 

(πετρελαιοειδών, καπνού και αλκοολούχων ποτών).  

β) Να ελεγχθεί ότι στον υπολογισμό της πρόβλεψης δεν ελήφθησαν 

υπόψη οι πωλήσεις ή η παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο, δήμους, 

κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις 

κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

γ.) Να ελεγχθεί ότι η σωρευμένη πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες 

δεν ξεπερνά το 30% του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου 

πελατών κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού 

Στο υπόλοιπο των πελατών δεν περιλαμβάνονται υπόλοιπα που 

αφορούν το δημόσιο, δήμους ή κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, 

οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και ΝΠΔΔ. 

Να ελεγχθεί ο ορθός υπολογισμός του ποσού της πρόβλεψης σε 

ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων όπως πχ. χρηματιστηριακές 

εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις σταθερής 

και κινητής τηλεφωνίας, επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, επιχειρήσεις εκμετάλλευσης 

συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθμών, επιχειρήσεις διανομής και 
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παροχής φυσικού αερίου, εκμετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων 

δημοσίας χρήσης. 

Για τους πελάτες που διαγράφονται και για τους οποίους δεν έχουν 

ασκηθεί ειδικά μέτρα να ελεγχθεί εάν η επιχείρηση γνωστοποίησε 

σε αυτούς τη διαγραφή των απαιτήσεων που υπερβαίνουν τα 1.000 

Ευρώ. 

Επίσης να ελεγχθεί ότι έχει υποβληθεί συγκεντρωτική κατάσταση 

με πλήρη στοιχεία για τον καθένα πελάτη στην αρμόδια ΔΟΥ της 

επιχείρησης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 20 του 

ΚΒΣ. 

δ) Να ελεγχθεί εάν η πρόβλεψη η οποία σχηματίσθηκε την περίοδο 

2005 2009,περιλαμβανωμένων των χρήσεων που κλείνουν με 

30/06/2011 και εφεξής, έχει χρησιμοποιηθεί για διαγραφές 

απαιτήσεων από επισφαλείς πελάτες ή εάν έχει μεταφερθεί στα 

έσοδα της χρήσης 2010. 

14.  Δικαιώματα / Έξοδα διοικητικής υποστήριξης 

Εκπίπτουν τα δικαιώματα ή αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε 

επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη χρησιμοποίηση τεχνικής 

βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και 

τύπων, σημάτων σχεδίων, πνευματικής ιδιοκτησίας και συναφών 

δικαιωμάτων. 

 15. Να ελεγχθεί εάν τα δικαιώματα ή οι αποζημιώσεις 

καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 

που είναι κάτοικος ή έχει την έδρα του ή είναι εγκατεστημένος σε 

κράτος μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα, όπως θα 

καθορίζονται από αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικού τον 

Ιανουάριο κάθε έτους ή σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 51Α του 

Ν.2238/1994 καθώς στην περίπτωση αυτή δεν αναγνωρίζονται 

προς έκπτωση εκτός και αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι οι 

δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και 

δεν έχουν ως αποτέλεσμα την μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή 

κεφαλαίων με σκοπό την φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. 
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Να ελεγχθεί εάν για τα δικαιώματα η οι αποζημιώσεις συντρέχουν 

και οι  ακόλουθες προϋποθέσεις έκπτωσης: 

• Έγγραφη σύμβαση και τιμολόγιο 

• Απόδοση του οικείου παρακρατούμενου φόρου 

• Πίστωση ή καταβολή εντός της διαχειριστικής χρήσης που 

αφορούν 

• Μη ενσωμάτωση στην τιμή πώλησης 

• Ποσοστό καταβολής να μην υπερβαίνει τον μέσο όρο των 

ποσοστών που καταβάλλονται από επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου 

άλλων χωρών 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις δαπάνες διοικητικής υποστήριξης, 

οργάνωσης και αναδιοργάνωσης. 

16.      Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 

Εκπίπτουν οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 

κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, με εξαίρεση αυτές που 

αφορούν πάγιο εξοπλισμό οι οποίες αποσβένονται ισόποσα σε τρία 

(3) έτη. Να ελεγχθεί η συμμόρφωση της επιχείρησης με τα 

ανωτέρω. 

17.       Έξοδα πρώτης εγκατάστασης 

Εκπίπτουν τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων 

είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησης τους είτε τμηματικά 

και ισόποσα μέσα σε μία (1) πενταετία. Να ελεγχθεί η 

συμμόρφωση της επιχείρησης με τα ανωτέρω. 

18.       Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 

Να ελεγχθεί ότι έγινε αναμόρφωση της πρόβλεψης για αποζημίωση 

προσωπικού, ώστε η εκπεστέα δαπάνη να μη ξεπερνά το ποσό που 

αφορά μόνο το προσωπικό που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί κατά 

την επόμενη χρήση (περ. ιε § 1 άρθρου 31). 

19.     Δαπάνες διαφήμισης 

Να ελεγχθεί ότι οι δαπάνες διαφήμισης έχουν εκπεσθεί μέσα στη 

χρήση που εκδόθηκε το σχετικό φορολογικό στοιχείο. 

Να ελεγχθεί ότι για τις δαπάνες διαφήμισης που υπόκεινται σε 

δημοτικό τέλος 2%, αυτό έχει καταβληθεί, αλλιώς δεν εκπίπτονται. 
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Το δημοτικό τέλος πρέπει να πληρωθεί μέχρι την υποβολή της 

δήλωσης φόρου εισοδήματος, προκειμένου να υπάρχει δικαίωμα 

έκπτωσης των αντίστοιχων δαπανών. 

Να ελεγχθεί ότι για τις δαπάνες διαφήμισης που υπόκεινται σε 

αγγελιόσημο (ν.2328/95), αυτό έχει καταβληθεί, αλλιώς οι σχετικές 

δαπάνες δεν εκπίπτονται. 

20.     Μισθώματα σε εταιρείες leasing 

Εκπίπτουν τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής στις εταιρίες 

του Ν. 1665/1986 ή σε αλλοδαπές εταιρίες χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. 

Εξαιρούνται τα μισθώματα που καταβάλλονται για ακίνητα κατά το 

μέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου.  

Να ελεγχθεί η εφαρμογή της διάταξης. 

21.     Ζημιές από παράγωγα χρηματοικονομικά προϊόντα 

Εκπίπτουν οι ζημίες που προκύπτουν από συμβάσεις ή πράξεις επί 

παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που 

πραγματοποιούνται για κάλυψη κινδύνων. 

Να ελεγχθεί η εφαρμογή της διάταξης. 

22.    Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 

Εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για επιμόρφωση 

του προσωπικού της με την προϋπόθεση ότι η επιμόρφωση έχει 

σχέση με το αντικείμενο των εργασιών της επιχείρησης ή το 

αντικείμενο των εργασιών του προσωπικού μέσα στην επιχείρηση ή 

τέλος, με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των 

προγραμμάτων αυτών που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της 

επιχείρησης. 

Να ελεγχθεί η εφαρμογή της διάταξης. 

23.     Αγορά Η/Υ για τηλεργασία 

Εκπίπτουν τα ποσά για αγορά Η/Υ που προορίζονται για 

τηλεργασία των υπαλλήλων 

Να ελεγχθεί η εφαρμογή της διάταξης. 

24.     Δαπάνες ταξιδιών 

Να ελεγχθεί ότι οι δαπάνες ταξιδιών συνοδεύονται όχι μόνο από τα 
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παραστατικά του γραφείου ταξιδιών, αλλά και από τα εισιτήρια ή 

από τις αποδείξεις πώλησης των εισιτηρίων. Οι εν λόγω δαπάνες  

περιλαμβάνουν τη μετάβαση, διαμονή και διατροφή στην 

αλλοδαπή με τον περιορισμό τα έξοδα διατροφής να μην είναι 

μεγαλύτερα από το κόστος διαμονής. 

Να ελεγχθεί η εφαρμογή της διάταξης. 

25.      Δαπάνες ξενοδοχείων 

(α) Εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για τη 

διαμονή εργαζομένων της σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή 

οικίες που βρίσκονται σε διαφορετικό μέρος από τη μόνιμη 

κατοικία τους, λόγω εκτός έδρας εργασίας, με την προϋπόθεση ότι 

η απόσταση του τόπου εργασίας και της προσωρινής διαμονής 

απέχει από τη έδρα τους 100 χλμ και άνω και επιπλέον τα 

δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας. 

(β) Εκπίπτουν τα έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών 

πελατών, αντιπροσώπων και διευθυντικών στελεχών ημεδαπών ή 

αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών επιστημόνων, όπως 

προκύπτει από τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία, με την 

προϋπόθεση ότι το ξενοδοχείο βρίσκεται εντός του νομού στη 

χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστημένη η έδρα ή 

υποκατάστημα της επιχείρησης που βαρύνεται με τα πιο πάνω 

έξοδα. Εκπίπτει επίσης η αξία των δώρων προς τα ανωτέρω 

πρόσωπα και μέχρι 20 Ευρώ για κάθε δωρεοδόχο. 

Να ελεγχθεί η εφαρμογή της διάταξης. 

26.     Ανταποδοτικό τέλος συμμέτοχης σε συλλογικό σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης 

Εκπίπτει το ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλει μια επιχείρηση 

λόγω της συμμετοχής της σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης. 

Να ελεγχθεί η εφαρμογή της διάταξης. 

27.     Δώρα 

Εκπίπτουν τα δώρα που καταβάλλει μια εταιρία σε πελάτες της 

εφόσον φέρουν την επωνυμία της και έχει καταβάλλει το 
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αναλογούν δημοτικό τέλος. Το ποσό της δαπάνης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 15€ για κάθε δώρο χωριστά.  

Να ελεγχθεί η εφαρμογή της διάταξης αυτής. 

28.     Παροχές επιβράβευσης απόδοσης 

Εκπίπτουν οι σε είδος ή σε χρήμα παροχές που παρέχει η 

επιχείρηση σε εργαζομένους της για επιβράβευση της απόδοσής 

τους, και με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες 

ασφαλιστικές εισφορές . 

Να ελεγχθεί η εφαρμογή της διάταξης. 

29.     Δαπάνες διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων 

Εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για την 

οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων του 

προσωπικού ή των πελατών της με την προϋπόθεση ότι οι 

εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο νομό που εδρεύει η επιχείρηση 

ή σε άλλο νομό που έχει υποκατάστημα η επιχείρηση. 

Να ελεγχθεί η εφαρμογή της διάταξης. 

30.     Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 

Εκπίπτει ποσοστό 50% των εξόδων κινητής τηλεφωνίας που 

πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι με κινητά τηλέφωνα της 

επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι οι λογαριασμοί αυτοί δεν 

υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολούμενων υπαλλήλων. 

Να ελεγχθεί η εφαρμογή της διάταξης. 

31.     Δαπάνες κάλυψης ενοικίου 

Εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για την κάλυψη 

του ενοικίου κατοικίας των εργαζομένων σε αυτήν, με την 

προϋπόθεση ότι τα ποσά αυτά υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 45 (εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών) 

του Ν. 2238/1994. Να ελεγχθεί η εφαρμογή της διάταξης. 

32.     Δαπάνες παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 

Εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση σε παιδικούς και 

βρεφονηπιακούς σταθμούς.  

Να ελεγχθεί η εφαρμογή της διάταξης. 

33.    Χρηματικά βραβεία σε εργαζόμενους επιχείρησης 
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Εκπίπτουν τα χρηματικά βραβεία που καταβάλλει η επιχείρηση 

στους  εργαζομένους της λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων που 

έχουν επιτύχει αποδεδειγμένα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα που σπουδάζουν και μέχρι 3.000 Ευρώ για κάθε 

εργαζόμενο. 

Να ελεγχθεί η εφαρμογή της διάταξης. 

34.    Δαπάνες ειδικής ενδυμασίας προσωπικού 

Εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για την αγορά 

ειδικής ενδυμασίας του προσωπικού της, η οποία για λόγους 

υγιεινής, ασφάλειας και ομοιόμορφης εμφάνισης ως απαραίτητη 

για την εκτέλεση των καθηκόντων του.  

Να ελεγχθεί η εφαρμογή της διάταξης. 

35.    Αναμόρφωση δαπανών λόγω ύπαρξης αφορολογήτων εσόδων 

Αν μεταξύ των εσόδων της επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται 

αφορολόγητα έσοδα ή έσοδα που φορολογούνται με ειδικό τρόπο 

με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή έσοδα από 

μερίσματα και κέρδη από ημεδαπές εταιρίες, τότε να ελεγχθεί ότι 

έγινε αναμόρφωση των δαπανών της, κατά: 

α. Το 5% των εσόδων αυτών, με ανώτατο όριο το 20% των 

συνολικών πάσης φύσης δαπανών της επιχείρησης. 

β. Το ποσό των χρεωστικών τόκων που αναλογούν στα έσοδα αυτά 

Υποχρέωση αναμόρφωσης χρεωστικών τόκων δεν υπάρχει για τις 

τραπεζικές επιχειρήσεις και η αναμόρφωση του 5% των πιο πάνω 

εσόδων περιορίζεται μόνο στα έσοδα από μερίσματα. Να ελεγχθεί 

η εφαρμογή της διάταξης αυτής. 

36.    Αμοιβές μελών ΑΣ 

Να ελεγχθεί αν υπάρχει έγκριση της Γ.Σ. των μετόχων της Α. Ε. για 

τις αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη του Δ.Σ. που παρέχουν 

υπηρεσίες στην Α.Ε. 

37.    Δάνεια σε τρίτα πρόσωπα 

Υπάρχουν δάνεια ή άλλες καταβολές σε πρόσωπα ή εταιρίες; 

Αν υπάρχουν, τότε θεωρείται ότι δημιουργούν τεκμαρτά έσοδα με 

εφαρμογή επιτοκίου ίσου με αυτό που ισχύει για Έντοκα 
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Γραμμάτια του Δημόσιου διάρκειας 3 μηνών. Να ελεγχθεί η 

εφαρμογή της διάταξης αυτής. 

38.    Καταβολή αποζημιώσεων 

Να ελεγχθεί ότι εντός ενός (1) μηνός από την λήξη της 

διαχειριστικής περιόδου έχει υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ του 

δικαιούχου και θεωρηθεί απ' αυτή, αντίγραφο της απόφασης ή του 

σχετικού εγγράφου περί καταβολής ή πίστωσης αποζημιώσεων και 

πάσης φύσεως αμοιβών σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

με βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε 

αναγνώριση ή συμβιβασμό. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για 

ασφαλιστικές εταιρείες. 

39.    Οικειοθελείς παροχές σε εργαζόμενους 

Δεν εκπίπτουν ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις οικειοθελώς 

σε εργαζόμενούς τους ή σε τρίτους και δεν αφορούν αμοιβές ή 

αποζημιώσεις αυτών για άμεση ανταπόδοση παρεχόμενης 

υπηρεσίας ή δεν προκύπτει από διάταξη νόμου ο υποχρεωτικός 

χαρακτήρας τους (εξαιρούνται οι αποζημιώσεις του Ν.2112/1920). 

Να ελεγχθεί η εφαρμογή της διάταξης. 

40.    Ποινικές ρήτρες / Πρόστιμα / Χρηματικές Ποινές 

Οι ποινικές ρήτρες, τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που 

επιβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο σε βάρος της επιχείρησης δεν 

αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Να 

ελεγχθεί η εφαρμογή της περίπτωσης αυτής. 

Να ελεγχθεί ότι ο λογιστής της εταιρείας υπογράφει τη δήλωση της 

επιχείρησης και τηρεί τις λοιπές υποχρεώσεις του Ν.2873/2000. 

Εάν όχι δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι αποδοχές τους. 

Να ελεγχθεί ότι η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης του 

Ν.1665/1986 ενεργεί αποσβέσεις στα μίσθια σε ίσα μέρη ανάλογα 

με τα έτη διάρκειας της συμφωνίας. 

41.    Αποθεματικά 

Να ελεγχθεί ο ορθός σχηματισμός των αποθεματικών των νόμων 

βάσει των οποίων σχηματίστηκαν (1828/89, 1892/90, 2601/98 

κλπ), η ύπαρξη των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων, η τήρηση των 
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προβλεπόμενων προϋποθέσεων και η ύπαρξη Βιβλίου Επενδύσεων 

όπου αυτό απαιτείται. 

Να ελεγχθεί η ορθή φορολόγηση της διανομής ή κεφαλαιοποίησης 

των αποθεματικών ειδικών νόμων. 

42.    Επιχορηγήσεις 

Να ελεγχθεί ή ύπαρξη των σχετικών εγκρίσεων και η εφαρμογή 

των προϋποθέσεων που προβλέπει το πλαίσιο χορήγησης της 

επιχορήγησης. Να ελεγχθεί η τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων 

και περιορισμών για ύπαρξη τυχόν περίπτωσης επιστροφής της 

επιχορήγησης στον αρμόδιο φορέα. 

43.    Ζημιές 

Να ελεγχθεί η σωστή μεταφορά των φορολογικά διαθέσιμων 

ζημιών. 

44.  Μεταβιβάσεις συμμετοχών  

Να ελεγχθεί ο ορθός φορολογικός χειρισμός τυχόν μεταβιβάσεων 

συμμετοχών (μετοχές, μερίδια κλπ) από την ελεγχόμενη 

επιχείρηση. 

Ειδικότερα, να ελεγχθεί η καταβολή του φόρου κατά το χρόνο 

πραγματοποίησης της μεταβίβασης. 

45.    Πληρωμές σε αντισυμβαλλόμενους εγκατεστημένους σε μη 

συνεργάσιμα κράτη ή / και σε κράτη που υπόκεινται σε  

προνομιακό καθεστώς του άρθρου 51Α του Ν. 2238/1994. 

Ελέγχεται αν έχουν πραγματοποιηθεί καταβολές/πληρωμές σε 

φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ή/και νομικές οντότητες που είναι 

κάτοικοι ή έχουν τη έδρα τους ή είναι εγκατεστημένα σε κράτη μη 

συνεργάσιμα τα οποία θα καθορισθούν με την απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 

Α του Ν. 2238/1994), καθώς δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, 

εκτός εάν η ελεγχόμενη επιχείρηση αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές 

αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών η εισοδημάτων ή κεφαλαίου με 

σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.  Ελέγχεται αν έχουν 

πραγματοποιηθεί καταβολές/πληρωμές σε φυσικά ή/και νομικά 
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πρόσωπα ή/και νομικές οντότητες που είναι κάτοικοι ή έχουν τη 

έδρα τους ή είναι εγκατεστημένα σε κράτη που υπόκεινται σε 

προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια της 

παραγράφου 7 του άρθρου 51 Α του Ν. 2238/1994, καθώς δεν 

αναγνωρίζονται προς έκπτωση, εκτός αν η ελεγχόμενη επιχείρηση 

αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις 

συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή 

εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή 

φοροδιαφυγή. 

46.     Να ελεγχθεί ο ορθός φορολογικός χειρισμός τυχόν ζημιών 

από πωλήσεις εισηγμένων και μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο 

μετοχών καθώς και των ζημιών από εκκαθάριση θυγατρικών 

εταιρειών. 

47.     Να ελεγχθεί ο ορθός φορολογικός χειρισμός της ζημίας από 

δραστηριότητα στην αλλοδαπή. 

48.     Να ελεγχθεί εάν ο Μ.Σ.Κ.Κ. της ελεγχόμενης χρήσης είναι 

χαμηλότερος από τον προβλεπόμενο Μ.Σ.Κ.Κ. για την 

συγκεκριμένη κατηγορία επιχείρησης ή από τον μέσο όρο των 

Μ.Σ.Κ.Κ. της ίδιας κατηγορίας και να αιτιολογηθεί η τυχόν 

διαφορά.  
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

1. Προσδιορισμός εταιρικής εικόνας εξ' απόψεως ΦΠΑ 

Με βάση την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ της επιχείρησης να 

καταγραφεί η φορολογική της θέση ως ακολούθως: 

(α) Υπαγωγή σε καθεστώς ΦΠΑ, π.χ. κανονικό, πρακτορείο 

ταξιδιών άρθρου 43, φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών 

άρθρου 44, επενδυτικού χρυσού άρθρου 47 κλπ. 

(β) Τα υποκείμενα σε ΦΠΑ έσοδα και τα απαλλασσόμενα 

(γ) Το δικαίωμα έκπτωσης ή μη του ΦΠΑ εισροών ανάλογα του εάν 

η επιχείρηση διενεργεί πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα 

έκπτωσης του άρθρου 22 ή πράξεις, άλλες για τις οποίες παρέχεται 

δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών, και άλλες όχι, ή πράξεις 

απαλλασσόμενες του ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου 

εισροών, π.χ. εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις (άρθρα 30 και 

31). 

(δ) Να ληφθούν υπόψη τυχόν αλλαγές μέσα στη χρήση που μπορεί 

να επηρεάζουν τη θέση της επιχείρησης εξ' απόψεως ΦΠΑ, π.χ. 

θέση σε αδράνεια, απορρόφηση επιχειρήσεων με διαφορετικό 

αντικείμενο εργασιών και μεταφορά πιστωτικών υπολοίπων από 

αυτές, αλλαγή φορολογικού νόμου με υπαγωγή δραστηριοτήτων 

της εταιρίας σε ΦΠΑ ή το αντίθετο. 

(ε) Να συγκριθούν τα δεδομένα της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ 

της εξεταζόμενης χρήσης με αυτά των δύο προηγούμενων χρήσεων 

και να εντοπιστούν τυχόν σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

 

2.Λογιστικές επαληθεύσεις και ορθή συμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ 

(α) Συμφωνία φορολογητέων εκροών και ακαθάριστών εσόδων. 

(β) Να συμφωνηθούν αναφορικά με τρεις (3) μήνες της 

ελεγχόμενης  χρήσης τα βάσει βιβλίων υπόλοιπα του λογαριασμού 

54.00 με αυτά των περιοδικών δηλώσεων. Η εργασία αυτή θα 

πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει και τον τελευταίο μήνα της 

διαχειριστικής χρήσης. 

ΦΥΛΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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(γ) Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, να 

αναζητηθεί η αιτία και να συσχετιστεί με την αντίστοιχη λογιστική 

εγγραφή και τα σχετικά παραστατικά. 

(δ) Να ζητηθεί η ανάλυση των ποσών που περιλαμβάνονται στους 

κωδικούς της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και τη συμφωνία 

αυτών με τα ποσά του οριστικού ισοζυγίου τέλους χρήσης. 

(ε) Να γίνει επαλήθευση της ορθής και έγκαιρης μεταφοράς των 

δεδομένων (αξίας και ΦΠΑ) από τα φορολογικά στοιχεία στους 

λογαριασμούς της γενικής λογιστικής για διάστημα 15 ημερών 

οποιουδήποτε μήνα της ελεγχόμενης χρήσης. 

 (στ) Να ελεγχθεί ένας (1) μήνας της ελεγχόμενης χρήσης για την 

εξακρίβωση της ορθής συμπλήρωσης των δηλώσεων ΦΠΑ στις 

περιπτώσεις ενδοκοινοτικών παραδόσεων ή αποκτήσεων, εξαγωγών 

ή εισαγωγών και πράξεων λήπτη υπηρεσιών και να επιβεβαιωθεί η 

ορθή λογιστική παρακολούθηση των πράξεων αυτών, ιδίως σε 

περίπτωση που τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί ή ληφθεί σε νόμισμα 

άλλο πλην του Ευρώ. Οι φορολογητέες αξίες για σκοπούς ΦΠΑ 

συνήθως παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως για να 

διευκολύνεται η ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ. Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να ελεγχθούν οι αξίες των ενδοκοινοτικών 

αποκτήσεων και πράξεων λήπτη που εμφανίζονται στους κωδικούς 

604, 605, 606, 654, 655 και 656 αλλά και στους πληροφοριακούς 

κωδικούς 641 και 644 της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και να 

συμφωνηθούν με τους αντίστοιχους λογαριασμούς της γενικής 

λογιστικής. 

(ζ) Να καταγραφούν τυχόν αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ και να 

επιβεβαιωθεί ότι τα σχετικά ποσά παρακολουθούνται σε 

λογαριασμού απαιτήσεων κατά του Ελληνικού Δημοσίου και ότι 

δεν έχουν επαναφερθεί (επαναχρεωθεί) στο λογαριασμό 54.00 

εκτός εάν η επιχείρηση έχει εγγράφως παραιτηθεί από την είσπραξή 

τους.  

(η) Να ελεγχθεί η τυχόν ύπαρξη σημαντικών ποσών που 

εμφανίζονται στους κωδικούς 402 και 412 των περιοδικών 
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δηλώσεων ΦΠΑ και στους κωδικούς 703 και 708 της 

εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ ως λοιπά  προστιθέμενα και λοιπά 

αφαιρούμενα ποσά από το φόρο εισροών. Να αναζητηθεί ο λόγος 

ύπαρξης τους και οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές. 

(θ) Να ελεγχθεί η τυχόν ύπαρξη σημαντικών ποσών (χρεωστικών 

υπολοίπων) που καταβάλλονται στο Δημόσιο με την εκκαθαριστική 

δήλωση ΦΠΑ. Να αναζητηθεί η αιτία (διακανονισμός παγίων, 

prorata, άλλη) και να ελεγχθεί η ορθότητα των υπολογισμών. 

 

3. ΦΠΑ εκροών 

(α) Να ελεγχθεί ο μήνας της ελεγχόμενης χρήσης, με τα μεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα, για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των 

προβλεπόμενων συντελεστών του ΦΠΑ στα έσοδα της επιχείρησης 

ιδίως εάν αυτά υπόκεινται σε περισσότερους του ενός συντελεστές. 

(β) Σε περίπτωση αλλαγής, π.χ. αύξησης των συντελεστών ή 

μετάταξης αγαθών ή υπηρεσιών σε υψηλότερο συντελεστή, να 

ελεγχθεί εάν η επιχείρηση προσαρμόστηκε μέσα στα χρονικά όρια 

που θέτει ο νόμος. 

(γ) Στις περιπτώσεις πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε 

επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε νησιά του Αιγαίου να 

ελεγχθεί ένας (1) μήνας της ελεγχόμενης χρήσης και για 

φορολογικά στοιχεία αξίας αντίστοιχης των αναφερόμενων στον 

έλεγχο δαπανών, για την εξακρίβωση της ορθής τήρησης των 

προϋποθέσεων που προβλέπουν οι φορολογικές διατάξεις, π.χ. η 

διατήρηση εγκατάστασης της επιχείρησης στα εν λόγω νησιά, από 

την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. 

(δ) Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που απαλλάσσονται του ΦΠΑ, 

να ελεγχθεί αναφορικά με δύο (2) μήνες της ελεγχόμενης χρήσης, ο 

ένας (1) εκ των οποίων να είναι ο μήνας με τα μεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα, εάν υπάρχουν συναλλαγές που μπορεί να 

υπόκεινται σε ΦΠΑ, π.χ. παροχή πληροφοριών, μεταβίβαση 

δικαιωμάτων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή αγορά παγίων 

και λήψη υπηρεσιών από άλλες χώρες της Ε. Ε. για τις οποίες 
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οφείλεται ΦΠΑ. 

(ε) Να αναλυθούν τα απαλλασσόμενα του ΦΠΑ οργανικά έσοδα 

της επιχείρησης και να καταγραφεί: 

i.  Η αιτία απαλλαγής (ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, εξαγωγή 

αγαθών, παράδοση αγαθών που αγοράζονται και πωλούνται εκτός 

Ελλάδος, παραδόσεις σε πλοία και αεροσκάφη, παροχή υπηρεσιών 

σε επιχειρήσεις εξωτερικού των οποίων ο τόπος φορολογίας 

θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 14. 

ii. Η ύπαρξη τυχόν παρεπόμενων εσόδων, ακόμα και αν αυτά 

χρεώνονται ξεχωριστά, π.χ. συμβατικοί τόκοι, τα οποία πρέπει να 

ακολουθούν το χειρισμό ΦΠΑ της κύριας παροχής (πώλησης 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών). 

iii. Η ύπαρξη δικαιολογητικών απαλλαγής, τα οποία προβλέπονται 

από υπουργικές αποφάσεις, όπως π.χ. η ΑΥΟ ΠΟΑ 1262/1993 

όσον αφορά τις εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις. 

(στ) Να αναλυθούν τυχόν απαλλασσόμενα του ΦΠΑ έκτακτα / 

ανόργανα έσοδα, τα οποία μπορεί να υπόκεινται σε ΦΠΑ, π.χ. 

είσπραξη αποζημίωσης κατόπιν συμφωνίας για πρόωρη λύση 

σύμβασης ή στα πλαίσια επίλυσης διαφοράς που αφορά 

υπολογισμό συμβατικού τιμήματος. 

(ζ) Να διενεργηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος στον μήνα της 

ελεγχόμενης χρήσης με τον μεγαλύτερο αριθμό πιστωτικών 

τιμολογίων και στον μήνα της ελεγχόμενης χρήσης με την 

μεγαλύτερη αξία εκπτώσεων επί τζίρου εάν υπάρχουν πιστωτικά 

τιμολόγια που αφορούν εκπτώσεις λόγω τζίρου που δεν έχουν 

γνωστοποιηθεί στη ΔΟΥ της ελεγχόμενης επιχείρησης, 

τουλάχιστον 4 μήνες πριν από την πραγματοποίηση τους. Εάν η 

γνωστοποίηση έχει γίνει σε προηγούμενη χρήση να ελεγχθεί εάν οι 

εκπτώσεις εξακολουθούν να κινούνται μέσα στα πλαίσια που έχουν 

γνωστοποιηθεί. Επίσης, να ελεγχθεί εάν για το ίδιο χρονικό 

διάστημα  έχουν εκδοθεί πιστωτικά τιμολόγια μόνο για το ΦΠΑ και 

εάν αυτό δικαιολογείται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί 

ΦΠΑ. 
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(η) Να ελεγχθεί ένας (1) μήνας της ελεγχόμενης χρήσης 

προκειμένου να εξακριβωθεί αν η επιχείρηση εκδίδει ειδικό 

στοιχείο αυτοπαράδοσης και αποδίδει τον αναλογούντα ΦΠΑ στο 

κόστος των αγαθών που παραδίδει δωρεάν (εξαιρούνται δώρα μέχρι 

10 Ευρώ και δείγματα) ή εάν διαθέτονται αγαθά της επιχείρησης 

από υπαγόμενη σε ΦΠΑ δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη. 

Ανάλογη υποχρέωση υπάρχει και για τις δωρεάν υπηρεσίες. Για τον 

έλεγχο θα επιλεγεί ο μήνας με τον μεγαλύτερο αριθμό εκδοθέντων 

στοιχείων αυτοπαράδοσης. 

(θ) Να ελεγχθεί ένας (1) μήνας της ελεγχόμενης χρήσης 

προκειμένου να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν περιπτώσεις επιβολής 

ΦΠΑ εισαγωγής, στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει μεταφέρει 

αγαθά στην Ελλάδα με απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και 

ΦΠΑ, π.χ. πάγια με καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ή αγαθά που 

προορίζονται για επανεξαγωγή ή εμπορεύματα που υπόκεινται σε 

Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αλλά δεν συμμορφώνεται έγκαιρα με 

τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ή τις προϋποθέσεις που θέτει ο 

νόμος ή εμφανίζει ποσοτικά ελλείμματα που δεν μπορεί να 

δικαιολογηθούν. 

 

4. ΦΠΑ εισροών 

(α) Σε περίπτωση που η επιχείρηση διενεργεί πράξεις υπαγόμενες 

στο ΦΠΑ και πράξεις απαλλασσόμενες του άρθρου 22, να ελεγχθεί 

ο μήνας της ελεγχόμενης χρήσης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα 

έσοδα, αναφορικά με τον τρόπο παρακολούθησης των 

εξόδων/δαπανών της προκειμένου να εκπίπτει από το φόρο εκροών 

μόνο το φόρο εισροών που αφορά την υπαγόμενη δραστηριότητα. 

Όσον αφορά το ΦΠΑ των κοινών δαπανών, π.χ. διοικητικής 

λειτουργίας, αυτός εκπίπτει αναλογικά μέσω συμπλήρωσης του 

πίνακα Ζ της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ (βλέπε άρθρο 31). 

(β) Να διαπιστωθεί για την ελεγχόμενη χρήση και για φορολογικά 

στοιχεία ανεξαρτήτως ποσού εάν η επιχείρηση έχει εκπέσει ΦΠΑ 

δαπανών: 
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αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης καπνοβιομηχανιών 

προϊόντων, αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης 

οινοπνευματωδών ποτών, εφόσον αυτά προορίζονται για την 

πραγματοποίηση μη φορολογητέων πράξεων δεξιώσεων, 

ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά, στέγασης, τροφής, ποτών, 

μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους 

εκπροσώπους της επιχείρησης, αγοράς, εισαγωγής ή 

ενδοκοινοτικής απόκτησης ΕΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων, 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών 

ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, 

καθώς και τις δαπάνες καυσίμων επισκευής, 

συντήρησης μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών, εκτός εάν τα 

ανωτέρω μεταφορικά μέσα, προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή 

μεταφορά προσώπων με κόμιστρο, και αγοράς, εισαγωγής ή 

ενδοκοινοτικής απόκτησης ειδών συσκευασίας, των οποίων η 

παράδοση καλύπτεται από καταβαλλόμενη εγγύηση και των οποίων 

η περαιτέρω διακίνηση γίνεται χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 19. 

(γ) Όσον αφορά δαπάνες αγοράς παγίων, των οποίων η επιχείρηση 

έχει  εκπέσει το ΦΠΑ, να ελεγχθεί εάν αυτά έχουν παύσει να 

χρησιμοποιούνται σε φορολογητέες δραστηριότητες, μέσα σε μια 

περίοδο 5 ετών από την αγορά τους π.χ. λόγω λύσης της 

επιχείρησης και θέσης αυτής σε εκκαθάριση, οριστικής ανάκλησης 

άδειας λειτουργίας κλπ. Εάν συμβαίνει αυτό, η επιχείρηση οφείλει 

να επιστρέψει στο Δημόσιο τόσα πέμπτα του φόρου όσα τα 

υπολειπόμενα έτη για την ολοκλήρωση της πενταετίας (βλέπε 

άρθρο 33 περί πενταετούς διακανονισμού). 0  όρος υπολογίζεται 

μέσω του πίνακα Η της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. 0 ίδιος 

διακανονισμός ενεργείται και στις περιπτώσεις: 

i. πώλησης παγίων εντός της πενταετίας, εφόσον ο ΦΠΑ της 

πώλησης υπολείπεται του αδιακανόνιστου ποσού ΦΠΑ, 

ii. πώλησης ή μίσθωσης ακινήτων ή αγορά ή ανέγερση των οποίων 

έχει επιβαρυνθεί με ΦΠΑ,  
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iii. ανέγερσης κτισμάτων ή κατασκευής εγκαταστάσεων σε ακίνητο  

ιδιοκτησίας τρίτου με δικαίωμα χρήσης τουλάχιστον 9 ετών, σε  

Περίπτωση που μέσα στη πενταετία σταματά η χρήση του ακινήτου 

(δ) Σχετικά με την τελευταία ως άνω περίπτωση, να ελεγχθεί εάν 

κατά το χρόνο ανέγερσης των κτισμάτων ή κατασκευή των 

εγκαταστάσεων σε ακίνητο ιδιοκτησίας τρίτου, ο 

ανεγείρων/κατασκευαστής είχε δικαίωμα χρήσης του ακινήτου για 

χρονικό διάστημα αρχικά ή κατά παράταση τουλάχιστον 9 ετών. 

(ε) Στης περιπτώσεις εμπορεύσιμων αγαθών που καταστράφηκαν, 

απωλέσθηκαν ή εκλάπησαν, να διαπιστωθεί εάν η καταστροφή ή 

απώλεια αποδεικνύεται με νόμιμα παραστατικά. 

 

5. Λοιπές ελεγκτικές διαδικασίες 

(α) Να ελεγχθούν ενδεικτικά δύο (2) μήνες της ελεγχόμενης χρήσης 

για  την εξακρίβωση της ορθής συμπλήρωσης των δηλώσεων 

Intrastat και  listing (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες) και συγκεκριμένα: 

 i. η αναλυτική περιγραφή των ειδών στις δηλώσεις Intrastat με 

μνεία του κινδύνου taric και όχι η εμφάνιση περισσότερων  ειδών 

με ένα κωδικό, 

 ii. η συμφωνία των δύο δηλώσεων, ως προς την τιμολογιακή αξία, 

και αυτών με τις υποβληθείσες δηλώσεις ΦΠΑ και 

τους  λογαριασμούς της γενικής λογιστικής που εμφανίζουν 

τη  φορολογητέα αξία (βλέπε 2(ε) ανωτέρω) 

(β) Να ελεγχθεί εάν η επιχείρηση συμψήφισε πιστωτικό υπόλοιπο 

ΦΠΑ,  που είχε παραγραφεί, με ΦΠΑ εκροών. Σημειωτέον ότι οι 

φορολογικές  διατάξεις προβλέπουν τριετή παραγραφή. 

(γ) Να ελεγχθεί εάν η επιχείρηση έλαβε επιστροφή ΦΠΑ ή έτυχε 

άλλου  ευεργετήματος χωρίς να το δικαιούται, π.χ. έλαβε επιστροφή 

ΦΠΑ λόγω  επενδυτικών αγαθών για κατασκευές σε ακίνητα 

τρίτων, χωρίς να έχει  σύμβαση τουλάχιστον 9 ετών για την χρήση 

αυτών, ή έτυχε αναστολής  καταβολής δυνάμει της ΑΥΟ Π. 

2869/1987 για επενδυτικά αγαθά τα  οποία δεν χρησιμοποίησε για 

τις ανάγκες της αλλά τα πούλησε.  
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(δ) Να αναλυθούν και αξιολογηθούν τυχόν ευρήματα που 

προέκυψαν  κατά τις προηγούμενες φάσεις. Ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις 1 (ε)  (ευρήματα φορολογικού ελέγχου) και 

οικειοθελούς συμμόρφωσης της  επιχείρησης με καταβολή ΦΠΑ 

που ανάγεται σε προηγούμενες  φορολογικές περιόδους ή χρήσεις. 

Να αναλυθεί η αιτία και να ελεγχθεί η συμμόρφωση αυτής. 

 

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) 

 

1. Γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις 

 Να ελεγχθεί αν τηρήθηκαν όλα γενικά τα βιβλία των οποίων η 

τήρηση είναι υποχρεωτική από τον Κ.Β.Σ. Συγκεκριμένα, να 

ελεγχθεί αν τηρήθηκαν τα ακόλουθα βιβλία: 

 • Αναλυτικά ημερολόγια και Συγκεντρωτικό ημερολόγιο ή 

Γενικό  ημερολόγιο 

 • Αναλυτικά καθολικά 

 • Γενικό καθολικό 

 • Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών 

 • Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού 

 • Καταστάσεις απογραφής υποκαταστημάτων 

 • Μητρώο Παγίων 

 • Βιβλίο Αποθήκης 

 • Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών 

 • Βιβλίο Παραγωγής και Κοστολογίου 

 • Βιβλίο Μετόχων / Μετοχών 

 • Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης 

 • Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. 

 Να ελεγχθεί αν τηρήθηκαν τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 

Κ.Β.Σ.  καθώς και τα βιβλία που η τήρησή τους ορίζεται με 

απόφαση του  Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 38 

Κ.Β.Σ. 

Φύλλο 

Εργασίας 
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 Να ελεγχθεί αν έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. οι 

καταστάσεις του  άρθρου 20 Κ.Β.Σ. 

 Να συνταχθεί σχετικός πίνακας των τηρούμενων βιβλίων με 

αναφορά  της ημερομηνίας και του σχετικού αριθμού θεώρησης 

από την αρμόδια  Δ.Ο.Υ. και να ελεγχθεί αν τα τηρούμενα βιβλία 

θεωρήθηκαν εμπρόθεσμα  σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

 Να ελεγχθεί αν θεωρήθηκαν τα εκδιδόμενα χειρόγραφα στοιχεία 

της  επιχείρησης ή αν εκδόθηκαν με μηχανογραφικό τρόπο μέσω 

Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων 

(Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ). 

Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις μη θεώρησης 

ορολογικών στοιχείων. 

Να συνταχθεί σχετικός πίνακας των θεωρημένων στοιχείων καθώς 

και των δηλωθέντων Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ με αναφορά της ημερομηνίας και 

του σχετικού αριθμού θεώρησης/δήλωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

και να ελεγχθεί αν τα στοιχεία ή οι μηχανισμοί θεωρήθηκαν / 

δηλώθηκαν εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

 

2. Συμφωνία μεταξύ των βιβλίων 

(α) Να ελεγχθεί ενδεικτικά ο μήνας της ελεγχόμενης χρήσης με τα 

μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, προκειμένου να εξακριβωθεί αν: 

• Το άθροισμα των κινήσεων των ημερολογίων είναι ίσο με τα 

σύνολα των κινήσεων του γενικού καθολικού και του Ισοζυγίου. 

• Τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Ισοζυγίου Γενικού και 

Αναλυτικών Καθολικών συμφωνούν με αυτά του Γενικού 

Καθολικού και των Αναλυτικών Καθολικών. 

•  Τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Ισοζυγίου Πελατών και 

Προμηθευτών συμφωνούν με αυτά του Αναλυτικού Καθολικού 

(Καρτέλας) Πελάτη ή Προμηθευτή, αντίστοιχα. 

•  Τα υπόλοιπα των λογαριασμών του ισοζυγίου της 13
ης

 περιόδου 

της προηγούμενης χρήσης μεταφέρθηκαν ορθά ως υπόλοιπα 

έναρξης στην τρέχουσα χρήση. 

•  Τα συγκεντρωτικά υπόλοιπα που εμφανίζονται στο Φορολογικό 
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Μητρώο Παγίων (π.χ. αξία κτήσης, σωρευμένες αποσβέσεις, 

αποσβέσεις χρήσης) συμφωνούν με τα ποσά που εμφανίζονται 

Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών. 

(β) Για χρονικό διάστημα 15 ημερών του μήνα με τα μεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα της ελεγχόμενης χρήσης, να ελεγχθεί αν: 

• Εκδόθηκαν αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης ή αποδείξεις λιανικής 

πώλησης και γενικώς φορολογικά στοιχεία αξίας για τα εκδοθέντα 

δελτία αποστολής ως και για τυχόν έσοδα που προκύπτουν από 

υπάρχοντα συμφωνητικά. 

• Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις πωλήσεων καλύπτονται με νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

• Η έκδοση αντίστοιχων στοιχείων εσόδων σε σχέση με τις 

καταχωρήσεις στα πρόσθετα βιβλία που τηρούνται σύμφωνα με το 

άρθρο 10 του ΚΒΣ. 

(γ) Για χρονικό διάστημα 15 ημερών του μήνα με τα μεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα της ελεγχόμενης χρήσης, να ελεγχθεί αν: 

• Έγινε η ορθή καταχώρηση (κατά αξία) των αγορών (παγίων, 

εμπορευσίμων κλπ) στα βιβλία με βάση τα τιμολόγια αγοράς και τις 

διασαφήσεις εισαγωγής. 

• Έγινε ορθή καταχώρηση των αγορών στο βιβλίο αποθήκης με 

βάση τις ποσότητες που αναγράφονται στα οικεία δελτία 

αποστολής ή και τυχόν φορτωτικές. 

• Η ποσοτική διακίνηση των πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων 

εντός της επιχείρησης γίνεται βάσει των εκδιδομένων Δελτίων 

Εσωτερικής Διακίνησης. 

•    Οι επιστροφές, οι εκπτώσεις και τα ειδικά έξοδα αγορών 

καλύπτονται με νόμιμα δικαιολογητικά. 

•    Έγινε ορθή καταχώρηση στα τηρούμενα βιβλία της αξίας των 

δικαιολογητικών δαπανών. 

(δ) Να ελεγχθεί δειγματοληπτικά αν για τα παραγόμενα είδη έχουν 

εκτυπωθεί οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές στο Βιβλίο 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

(ε) Να ελεγχθεί αν για τις παραγωγικές επενδύσεις και 
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αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά των αναπτυξιακών νόμων 

έχει ενημερωθεί το Βιβλίο Επενδύσεων του άρθρου 10 Κ. Β. Σ. 

(στ) Να ελεγχθεί αν έχουν εκτυπωθεί τα προβλεπόμενα από την 

ισχύουσα φορολογική νομοθεσία βιβλία ή αν έχει πραγματοποιηθεί 

αποθήκευση τους σε ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κ.Β.Σ. 

 

3. Ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις 

(α) Έλεγχος ταμείου 

Να ελεγχθούν ενδεικτικά σε ένα (1) μήνα της ελεγχόμενης χρήσης 

τα αναλυτικά καθολικά των λογαριασμών ταμείου και αξιογράφων, 

για διαπίστωση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων ή διαφορών. 

(β) Έλεγχος Βιβλίου Αποθήκης 

Να πραγματοποιηθεί ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων και  

να ελεγχθεί η ορθή ποσοτική καταχώρηση των αγαθών στο βιβλίο 

αποθήκης επιλεκτικά για δύο (2) είδη κατά περίπτωση, έτοιμων 

προϊόντων, Πρώτων και Βοηθητικών Υλών. Για τη διαπίστωση  

ύπαρξης ή μη διαφορών στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού θα 

λαμβάνονται υπόψη και οι εισαχθείσες και εξαχθείσες ποσότητες 

βάσει των ληφθέντων και εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων από 

την τελευταία ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης μέχρι την ημέρα 

και ώρα του ελέγχου. 

Να ελεγχθεί η ύπαρξη τυχόν πιστωτικών υπολοίπων στις μερίδες 

αποθήκης. Ο έλεγχος αυτός περιορίζεται στον μήνα Δεκέμβριο και 

σε έναν οποιοδήποτε άλλο μήνα της ελεγχόμενης χρήσης. 

Να ελεγχθεί αν τα λογιστικά ποσοτικά υπόλοιπα των μερίδων του 

βιβλίου Αποθήκης επιλεκτικά για δύο (2) είδη κατά περίπτωση 

έτοιμων προϊόντων, Πρώτων και Βοηθητικών Υλών συμφωνούν με 

τις ποσότητες που απογράφηκαν στο τέλος της διαχειριστικής 

περιόδου και καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Απογραφών και 

Ισολογισμού και στις θεωρημένες καταστάσεις απογραφής. 

(γ) Έλεγχος απογραφής 

Να ελεγχθεί αν έχει γίνει απογραφή, αποτίμηση και καταγραφή στο 
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Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών των περιουσιακών στοιχείων 

εντός της προβλεπόμενης από τον Κ.Β.Σ προθεσμίας. 

Να ελεγχθεί αν η απογραφή των εμπορευσίμων γίνεται ξεχωριστά 

για κάθε αποθηκευτικό χώρο ή για τα αποθέματα που βρίσκονται σε 

τρίτους, ανά τρίτο. 

(δ) Έλεγχος αποτίμησης αποθεμάτων 

Να ελεγχθεί η ορθότητα του υπολογισμού της τιμής κτήσης και του 

ιστορικού κόστους παραγωγής των αποθεμάτων με βάση τη μέθοδο 

που ακολουθεί η επιχείρηση επιλεκτικά για ένα είδος από κάθε 

κατηγορία αποθέματος (έτοιμο προϊόν, ΠΥ, BY) για κάθε 

αποθηκευτικό χώρο.  

Να ελεγχθεί η ορθή αποτίμηση των απογραφέντων αποθεμάτων στο 

τέλος της διαχειριστικής περιόδου επιλεκτικά για ένα είδος από 

κάθε κατηγορία αποθέματος (έτοιμο προϊόν, ΠΥ, BY) για κάθε 

αποθηκευτικό χώρο. 

Να ελεγχθεί αν σε περίπτωση αλλαγής της μεθόδου υπολογισμού 

της τιμής κτήσης και του ιστορικού κόστους παραγωγής των 

αποθεμάτων, έχει ληφθεί έγκριση της Επιτροπής Λογιστικών 

Βιβλίων βάσει του άρθρου 28 Κ.Β.Σ. (αν απαιτείται). 

(ε) Έλεγχος αποτίμησης συμμετοχών 

Να ελεγχθεί η ορθή αποτίμηση των συμμετοχών στο τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 

Κ.Β.Σ. 

(στ) Έλεγχος κόστους παραγωγής 

Να ελεγχθεί αν υφίστανται αδικαιολόγητες αποκλίσεις μεταξύ 

τεχνικών προδιαγραφών και κόστους παραγωγής επιλεκτικά σε δύο 

(2) είδη έτοιμου προϊόντος με την μεγαλύτερη κίνηση, καθώς και 

αν σε κάποιο από αυτά τα δύο παραγόμενα είδη υπάρχει 

αδικαιολόγητα μεγάλη φύρα. 

Να ελεγχθεί αν μεταφέρονται και επιμερίζονται ορθά και χωρίς 

αδικαιολόγητες μεταβολές από χρήση σε χρήση τα λειτουργικά 

έξοδα της επιχείρησης στα κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους 

και αν για επιλεγμένα παραγόμενα είδη του δείγματος 
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ακολουθούνται ορθά και πάγια οι κανόνες επιμερισμού του 

εργοστασιακού κόστους (δηλαδή του άμεσου κόστους εργασίας και 

των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων) με βάση τα δεδομένα του 

βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών. 

(ζ) Έλεγχος απόδειξης συναλλαγών 

Για ένα (1) μήνα της ελεγχόμενης χρήσης να εξακριβωθεί εάν η 

τμηματική ή μη εξόφληση τιμολογίων αγοράς αγαθών ή παροχής 

υπηρεσιών αξίας άνω των €3.000,00 (ή €1.000,00 για αγορά 

αγροτικών προϊόντων) έγινε μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με 

έκδοση επιταγής της επιχείρησης. 

(Π) Έλεγχοι Ηλεκτρονικού Τιμολογίου 

Οι παρακάτω έλεγχοι για τη έκδοση ή λήψη ηλεκτρονικού  

τιμολογίου αφορούν επιλεκτικά χρονικό διάστημα 15 ημερών 

οποιουδήποτε μήνα της ελεγχόμενης χρήσης. 

Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση τηρεί τις προϋποθέσεις για να εκδίδει 

και να λαμβάνει ηλεκτρονικά τιμολόγια. 

Να ελεγχθεί αν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται από την 

επιχείρηση περιέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και 

αντιστοιχούν σε έγκυρη ψηφιακή σύνοψη. 

Να ελεγχθεί αν εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και αυθεντικότητα 

των εκδιδόμενων ηλεκτρονικών τιμολογίων κατά την έκδοση, 

αποστολή, καταχώρηση και αποθήκευση τους. 

Να ελεγχθεί ότι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται είναι 

μοναδικά και δεν υπάρχουν περιπτώσεις διπλής έκδοσης ή 

καταχώρησης του ίδιου ηλεκτρονικού τιμολογίου. 

Να ελεγχθεί ότι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται 

αποστέλλονται από τον εκδότη και καταχωρούνται από τον 

παραλήπτη στα προβλεπόμενα από το νόμο χρονικά περιθώρια. 

Να ελεγχθεί αν υπάρχουν αλλοιώσεις ή διαφοροποιήσεις του 

ηλεκτρονικού τιμολογίου κατά την αποστολή του που οφείλονται 

στον εκδότη, τον παραλήπτη ή τον πάροχο υπηρεσιών. 

Να ελεγχθεί αν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται από την 

επιχείρηση αποθηκεύονται σε αναγνώσιμη μορφή και κατά τη 
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διάρκεια της αποθήκευσης τους διασφαλίζεται η ακεραιότητα τους 

και η διαθεσιμότητα τους για έλεγχο στο προβλεπόμενο από το 

νόμο χρονικό διάστημα. 

 

 

Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

1 Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 

Να ελεγχθεί αν έχει υποβληθεί δήλωση ΦΑΠ στην ελεγχόμενη 

χρήση (αρ. 33 Ν. 3842/2010). 

Να διενεργηθεί επαλήθευση των υπολογισμών της φορολογητέας 

αξίας των ακινήτων (αρ. 31 Ν. 3842/2010) της επιχείρησης με βάση 

τις ακόλουθες διακρίσεις 

(α) Για επιχειρήσεις με αριθμό ιδιόκτητων ακινήτων μέχρι 10 θα 

διενεργηθεί επαλήθευση σε δύο (2) ακίνητα με την υψηλότερη 

αξία. 

(β) Για επιχειρήσεις με αριθμό ακινήτων από 11 έως 30 θα 

διενεργηθεί επαλήθευση σε τέσσερα (4) ακίνητα με την υψηλότερη 

αξία και  

(γ) Για επιχειρήσεις με αριθμό ακινήτων άνω των 30 θα διενεργηθεί 

επαλήθευση στα πέντε (5) ακίνητα με την υψηλότερη αξία  

Να διενεργηθεί με βάση τις προαναφερόμενες διακρίσεις 

επαλήθευση των υπολογισμών του αναλογούντος φόρου (αρ. 35 Ν. 

3842/2010). 

Να ελεγχθεί αν έχουν καταβληθεί εμπροθέσμως οι διμηνιαίες 

δόσεις ΦΑΠ (αρ. 37 Ν. 3842/2010). 

Να ελεγχθεί εάν συντρέχει ευθύνη εις ολόκληρον του ελεγχόμενου 

νομικού προσώπου, ως τελευταίου κυρίου ή επικαρπωτή, λόγω 

κτήσης βαρυνόμενου ακινήτου. Σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου 

από το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο εντός της ελεγχόμενης χρήσης 

επαληθεύεται ότι στο σχετικό συμβολαιογραφικό μεταβιβαστικό 

έγγραφο επισυνάπτεται το πιστοποιητικό της παρ. 1 του αρ. 48 του 

Φύλλο 

Εργασίας 
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Ν.3842/2010. 

2. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) 

Να ελεγχθεί εάν έχει υποβληθεί η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) 

και  σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων ακινήτων (αρ. 23 Ν. 

3247/2005). 

 

3. Φόρος υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν. 2065/1992) 

Να ελεγχθεί αν έχει υποβληθεί δήλωση φόρου υπεραξίας 

αναπροσαρμογής Ν. 2065/1992. 

Να διενεργηθεί επαλήθευση των υπολογισμών υπεραξίας με βάση 

τις ακόλουθες διακρίσεις 

(α) Για επιχειρήσεις με αριθμό ιδιόκτητων ακινήτων μέχρι 10 θα 

διενεργηθεί επαλήθευση σε δύο (2) ακίνητα με την υψηλότερη 

αξία. 

(β) Για επιχειρήσεις με αριθμό ακινήτων από 11 έως 30 θα 

διενεργηθεί επαλήθευση σε τέσσερα (4) ακίνητα με την υψηλότερη 

αξία και 

(γ) Για επιχειρήσεις με αριθμό ακινήτων άνω των 30 θα διενεργηθεί 

επαλήθευση στα πέντε (5) ακίνητα με την υψηλότερη αξία. 

 

 Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

 

1. Δάνεια 

Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει συνάψει δανειακές συμβάσεις με 

άλλες επιχειρήσεις και καταβάλλει ή εισπράττει κατά περίπτωση 

τόκους στα πλαίσια των συμβάσεων αυτών. 

Να ελεγχθεί ο τόπος σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων 

αυτών. 

Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει προβεί στην κεφαλαιοποίηση 

δανειακών της υποχρεώσεων. 

Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει παράσχει εμπράγματη ασφάλεια 

για την εξασφάλιση της απαίτησης του δανειστή και περαιτέρω να 

Φύλλο 

Εργασίας 
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εξετασθεί αν η εν λόγω παροχή έχει γίνει με το ίδιο έγγραφο με το 

οποίο συνήφθη η δανειακή σύμβαση ή όχι. 

 

2. Aμοιβές μελών Δ.Σ. 

Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση προβαίνει στην πληρωμή αμοιβών στα 

μέλη του Δ.Σ. της ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό του 

εισοδήματος για τους δικαιούχους/λήπτες των αμοιβών αυτών. 

 

3. Εκχώρηση απαίτησης 

Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει καταρτίσει σύμβαση εκχώρησης 

οποιασδήποτε απαίτησης της και να εξετασθεί περαιτέρω αν για την 

εν λόγω εκχώρηση προβλέπεται αντάλλαγμα ή όχι. 

 

4. Αναδοχή χρέους 

Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει καταρτίσει σύμβαση αναδοχής 

χρέους με οποιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο.  

 

5. Καταθέσεις - αναλήψεις μετόχων, εταίρων και άλλα 

Να ελεγχθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε εγγραφή στα βιβλία της 

επιχείρησης από την οποία να προκύπτει κατάθεση ή ανάληψη 

χρημάτων από μετόχους ή εταίρους έξω από τα  πλαίσια 

οποιασδήποτε σύμβασης. 

 

6. Παρεπόμενα σύμφωνα 

Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει συνάψει συμφωνητικό παροχής 

εμπράγματης ασφάλειας για την εξασφάλιση οποιασδήποτε 

ενοχικής απαίτησης του αντισυμβαλλομένου και περαιτέρω να 

εξετασθεί αν η παροχή εμπράγματης ασφάλειας έχει γίνει με το ίδιο 

έγγραφο με το οποίο συνήφθη η κύρια σχέση ή όχι. 
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Ζ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ 

 

Α. Με βάση το οριστικό ισοζύγιο τέλους χρήσης να 

προσδιοριστούν οι φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, όπως 

εμφανίζονται σε υπολογαριασμούς του 54. 

 

Β. Να γίνει επισκόπηση του οριστικού ισοζυγίου τέλους χρήσης με 

σκοπό να εντοπιστούν σημαντικές συναλλαγές της εταιρίας 

(τακτικές ή έκτακτες), οι οποίες συνεπάγονται υποχρέωση της 

εταιρίας να παρακρατήσει ή προκαταβάλει φόρο εισοδήματος, 

χωρίς να υπάρχει σχετική κίνηση σε υπολογαριασμούς του 

λογαριασμού 54. Να ελεγχθούν οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί 

στα παρακάτω αντικείμενα: 

 

1. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (άρθρο 57 του Ν.2238/1994). 

(α) Να γίνει συμφωνία των ακαθάριστων αποδοχών που 

εμφανίζονται στις προσωρινές και την οριστική δήλωση ΦΜΥ με 

αυτές που εμφανίζονται στο οριστικό ισοζύγιο τέλους χρήσης 

(λογαριασμοί 60.00 και 60.01). Η ίδια συμφωνία πρέπει να γίνει και 

ως προς τους παρακρατηθέντες και καταβληθέντες φόρους. 

(β) Να γίνει σε ετήσια βάση επαλήθευση της ορθής παρακράτησης 

φόρου σε τρεις (3) υπαλλήλους και τρεις (3) εργάτες της 

επιχείρησης ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την εκκαθάριση του ΦΜΥ (αναγωγή 

των καθαρών αποδοχών προ φόρου του μηνός Ιανουαρίου σε 

ετήσια βάση, δηλ. Χ 14 κτλ) 

(γ) Να γίνει σε ετήσια βάση επαλήθευση της ορθής παρακράτησης 

φόρου σε ένα (1) υπάλληλο και ένα (1) εργάτη της επιχείρησης που 

προσλήφθηκαν ή αποχώρησαν μέσα στο έτος. 

(δ) Να ελεγχθεί ο λογαριασμός 60.02 - παρεπόμενες παροχές και 

έξοδα προσωπικού καθώς και οι λογαριασμοί στους οποίους 

καταχωρούνται έξοδα των υπαλλήλων της επιχείρησης επί 

Φύλλο 

Εργασίας 
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αποδόσει λογαριασμού (π.χ. έξοδα ταξιδίων), προκειμένου να 

διακριβωθεί εάν υπάρχουν διάφορες παροχές σε αυτούς ή έξοδα 

που δεν καλύπτονται από παραστατικά δαπανών, τα οποία μπορεί 

να θεωρηθούν ως πρόσθετο εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών 

υποκείμενο σε παρακράτηση ΦΜΥ. Να συνεκτιμηθούν τυχόν όροι 

που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις εργασίας καθώς και η 

περιοδικότητα αυτών των  καταβολών. 

 

2.  Εργολήπτες τεχνικών έργων, ενοικιαστές δημοσίων κλπ 

προσόδων: Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του 

παρακρατηθέντα φόρου 3% (1% από 27.5.2009 μέχρι 31.12.2010) 

επί της αξίας του κατασκευαζόμενου έργου ή του μισθώματος 

ενοικιάσεως δημοσίων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων (άρθρα 

55 και 60 Ν.2238/1994) 

 

3.  Αμοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών από αλλοδαπούς 

κλπ. οίκους: Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του 

παρακρατηθέντος φόρου 15% επί των αμοιβών ή προμηθειών των 

αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ. 

 

4.  Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από Δημόσιες υπηρεσίες, 

ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύματα, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, και 

ΝΙΊΔΔ γενικά. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να υποβάλουν δήλωση και 

να αποδώσουν τον παρακρατηθέντα φόρο πάνω στην καθαρή αξία 

των αγαθών και υπηρεσιών (άρθρο 55 και 60 Ν.2238/1994) 

5.  Εισόδημα κινητών αξιών: Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και 

απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου 20% στο εισόδημα από 

κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, τόκους κάθε χρεωστικού 

τίτλου στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι που 

επιδικάζονται με δικαστική απόφαση (εκτός αυτών που θεωρούνται 

εισόδημα εμπορικών επιχειρήσεων) καθώς και στο εισόδημα από 

ομολογίες και χρεόγραφα γενικά του Ελληνικού Δημοσίου ή 

ημεδαπών ΝΠΔΔ ή ημεδαπών επιχειρήσεων. 
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6.      Μερίσματα από αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: Να ελεγχθεί η 

υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 25% 

από τους ενεργήσαντες στην Ελλάδα εξαργύρωση ή καταβολή 

μερισμάτων από αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε., σε φυσικά  πρόσωπα 

κατοίκους Ελλάδας. Ειδικά για τα κέρδη που εισπράττονται εντός 

2011 η παρακράτηση είναι 21%. 

 

7.   Τόκοι καταθέσεων: Τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν 

τόκους εφάπαξ κατ' έτος υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής 

δήλωσης για την απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 10% 

(άρθρο 12 Ν. 2238/1994). Το ίδιο ισχύει και για τόκους από 

ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται στην αλλοδαπή και για 

δεδουλευμένους τόκους κατά τον χρόνο μεταβίβασης του ομολόγου 

αλλοδαπής προέλευσης ή τοκομεριδίου σύμφωνα με το άρθρο 10 

του Ν.3842/2010, καθώς και για εισοδήματα από κάθε μορφής 

τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες ημεδαπών 

τραπεζικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό. Τα ίδια αφορούν και την 

είσπραξη τόκων ομολογιακών δανείων από εταιρείες επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου και αμοιβαία κεφάλαια υπό την προϋπόθεση ότι οι 

τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν έχουν αποκτηθεί λιγότερο από 

30 μέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση 

των τοκομεριδίων (άρθρο 39 Ν.3371/2005 και 33 Ν.3283/2004). 

Να ελεγχθεί η τήρηση των παραπάνω νομοθετικών διατάξεων και 

διαδικασιών. 

 

8.  Τόκοι από πράξεις repos και reverse repos: Οι Τράπεζες και τα 

μέλη του ΧΑΑ, όταν πιστώνουν τους δικαιούχους ή καταβάλλουν 

σ' αυτούς εισοδήματα από πράξεις repos (άρθρο 12 Ν. 2238/1994), 

υποχρεούνται να διενεργούν ταυτόχρονα παρακράτηση φόρου με 

συντελεστή 10%. Να ελεγχθεί δειγματοληπτικά η παρακράτηση 

αυτού του φόρου. Ο έλεγχος περιορίζεται στις συμβάσεις οι οποίες 

έχουν υπογραφεί σε χρονικό διάστημα ενός τριμήνου της 

ελεγχόμενης χρήσης. 
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9.      Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων: Να 

ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου 

φόρου (10%) στους τόκους που προκύπτουν από έντοκους τίτλους 

που εκδίδονται στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως, τη Διεθνή 

Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική 

Τράπεζα Αναπτύξεως, κατά τη λήξη και εξόφληση των 

τοκομεριδίων ή τη λήξη των τίτλων (όταν πρόκειται για ομόλογα 

χωρίς τοκομερίδια) (άρθρο 12 παρ.8 Ν.2238/1994). Ο 

δειγματοληπτικός έλεγχος περιορίζεται στις συμβάσεις οι οποίες 

έχουν υπογραφεί σε χρονικό διάστημα ενός τριμήνου της 

ελεγχόμενης χρήσης. 

 

10.   Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα: Να ελεγχθεί η 

υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 15% 

στο εισόδημα από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος είναι 

κάτοικος Ελλάδας, και δεν είναι επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ' 

κατηγορίας του ΚΒΣ ή Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Ν. 1969/1991 (άρθρο 24 και 54 Ν. 

2238/1994). Ο δειγματοληπτικός έλεγχος περιορίζεται στις 

συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί σε χρονικό διάστημα ενός 

τριμήνου της ελεγχόμενης χρήσης. 

 

11.    Εισοδήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων από κινητές αξίες στην 

Ελλάδα: Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης από τον 

καταβάλλοντα το εισόδημα του παρακρατούμενου φόρου 40% στα 

εισοδήματα από κινητές αξίες (εκτός τόκων από μετοχές και 

ιδρυτικούς τίτλους που προέρχονται από διανεμόμενα κέρδη 

ημεδαπών Α.Ε.) που αποκτήθηκαν από αλλοδαπές εταιρείες και 

οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 

Σημειώνεται ότι στους τόκους που καταβάλλονται από ημεδαπή 

ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας 
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κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεμένη εταιρεία 

άλλου κράτους-μέλους ή σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεδεμένης 

εταιρείας κράτους-μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος-μέλος, δεν 

ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 114 του Ν. 2238/1994. 

Εξαιρετικά, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 8 ετών θα 

ενεργείται παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή αυτών των 

τόκων. Ειδικότερα, από 1/7/2005 μέχρι 31/6/2009 θα ενεργείται 

παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% και από 1/7/2009 μέχρι 

31/6/2013 θα ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, 

εκτός εάν από την οικεία διμερή σύμβαση αποφυγής διπλής 

φορολογίας εισοδήματος προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική 

μεταχείριση. 

 

12. Α.Ε Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Να ελεγχθεί η 

υποβολή δήλωσης και απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου 20% 

στο ποσό των αμοιβών ή των προμηθειών για τη διαμεσολάβηση 

για πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. 

 

13. Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών: Να ελεγχθεί η υποβολή 

δήλωσης και καταβολής από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» 

(ΕΧΑΕ) του παρακρατηθέντος φόρου με συντελεστή 0,20% στις 

πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την 

ίδια υποχρέωση - υποβολής δήλωσης και απόδοσης φόρου 0,15% 

επί της αξίας πώλησης - έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την 

κατοικία τους στην Ελλάδα για τις πωλήσεις μετοχών τους 

εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια ή διεθνώς 

αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς. Τα ανωτέρω 

ισχύουν και για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων που 

πραγματοποιούνται με εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές και μέσω 

πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων. 

Μετά την τροποποίηση του άρθρου 27 του Ν.2703/1999 από το 

άρθρο 9 του Ν.3522/2006, εξαιρούνται από το φόρο, οι 
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μεταβιβάσεις μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπό  χρηματιστήριο με 

το οποίο το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει δημιουργήσει κοινό 

ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης και με την προϋπόθεση ότι 

για τις πωλήσεις αυτές προβλέπεται η καταβολή ανάλογου φόρου 

στην αλλοδαπή. Επί του παρόντος, τέτοιο σύστημα υπάρχει μόνο με 

το Χρηματιστήριο της Κύπρου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 του Ν. 3842/2010, ο φόρος 

χρηματιστηριακών συναλλαγών εξακολουθεί να εφαρμόζεται για 

πωλήσεις μετοχών που αποκτώνται μέχρι 31.12.2011. 

14. Άλλα εισοδήματα κινητών αξιών καθώς και αμοιβές ή 

αποζημιώσεις μελών Δ.Σ Α.Ε. χωρίς νόμιμη ή συμβατική 

υποχρέωση: Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου 

35% που παρακρατήθηκε σε ι) τόκους ιδρυτικών τίτλων και 

προνομιούχων μετοχών, ιι) ποσά που έλαβαν δικαιούχοι ιδρυτικών 

τίτλων ανώνυμης εταιρείας κατά την εξαγορά τους από αυτήν, ιιι) 

αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. που βαρύνουν την ίδια 

ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν. 2190/1920 αλλά και 

εν γένει παροχές που γίνονται προς τα πρόσωπα αυτά χωρίς νόμιμη 

ή συμβατική υποχρέωση και εφόσον έχουν βαρύνει τα 

αποτελέσματα της οικείας διαχειριστικής χρήσης. 

 

15.    Εισόδημα μισθών και λοιπών απολαβών εταίρων ΕΠΕ: Ο 

μισθός και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από ΕΠΕ 

σε εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτή θεωρούνται 

ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (άρθρο 28 Ν.2238/1994), 

εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε 

οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του Ι.Κ.Α. 

Στα εισοδήματα αυτά (αφού πρώτα αφαιρεθούν τα ποσά των 

ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται και των 

αναλογούντων τελών χαρτοσήμου) γίνεται παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος 35%. 

 

16.   Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών: Να ελεγχθεί η υποβολή 
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δήλωσης και απόδοσης του φόρου 20% που παρακρατήθηκε από τις 

αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών (άρθρο 58 Ν. 2238/1994), 

εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. 

 

17.    Προμήθειες, μεσιτείες, διευκολύνσεις προς δημοσίους 

οργανισμούς, ΝΠΔΔ κοινωφελή ιδρύματα, επιτηδευματίες, 

συνεταιρισμούς κλπ: Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και 

απόδοσης φόρου 20% που παρακρατήθηκε από τα πρόσωπα που 

αναφέρονται στο άρθρο 55 του Ν.2238/1994 (ήτοι δημόσιες 

υπηρεσίες, ΟΤΑ και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμούς και επιχειρήσεις 

κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά 

ιδρύματα, συνεταιρισμούς, συλλόγους γενικά και επιχειρήσεις με 

βιβλία Γ κατηγορίας). Για την προαναφερόμενη δήλωση θα 

πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος των προμηθειών, 

μεσιτειών, αμοιβών ή άλλων παροχών μη έμμισθης υπηρεσίας, 

ενοικίων αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, 

που καταβλήθηκαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή 

επίτευξη του σκοπού τους σε τρίτους, εφόσον σε αυτές τις 

περιπτώσεις δεν ορίζεται από τον Κ.Β.Σ. η έκδοση θεωρημένου 

αποδεικτικού στοιχείου από τον δικαιούχο των αμοιβών. Σύμφωνα 

με το αρ.6 Ν.3842/2010, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η 

σχετική υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20% ισχύει για αμοιβές 

οποιουδήποτε είδους παρεχόμενης υπηρεσίας με αποδείξεις 

δαπανών του αρ. 15 Κ.Β.Σ. Επίσης υποβάλλεται δήλωση για την 

απόδοση του φόρου 20% που παρακρατήθηκε από εκμισθωτές για 

την αποζημίωση στον μισθωτή σε περίπτωση καταγγελίας της 

σύμβασης εμπορικής μίσθωσης ακινήτου, με βάση νόμο ή μετά από 

δικαστική απόφαση ή μετά από συμφωνία μεταξύ των διαδίκων που 

παραιτήθηκαν της σχετικής δίκης 

18.  Μισθοί μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών που δεν είναι 

ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ: Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και 

απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου 35% επί των μισθών που 

καταβάλλονται στα πιο πάνω μέλη του Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών. 
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19.  Παρακράτηση φόρου στα ποσά που καταβάλλονται σε 

αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην 

Ελλάδα για αποζημιώσεις ή δικαιώματα για τη χρήση ή 

παραχώρηση χρήσης στην Ελλάδα κινηματογραφικών ή 

τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές 

και για την αναπαραγωγή βιντεοκασετών: Να ελεγχθεί η υποβολή 

δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με 

συντελεστή 25%. 

 

20.  Παρακράτηση φόρου στα λοιπά ποσά που καταβάλλονται σε  

αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα για λοιπές  αποζημιώσεις και 

δικαιώματα της παραγράφου 6 του άρθρου 13 Ν.2238/1994: 

Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του φόρου που 

παρακρατήθηκε με συντελεστή 25%, στα ποσά των λοιπών 

αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων ή αμοιβών της παραγράφου 6 του 

άρθρου 13 (όπως για χρήση ή παραχώρηση χρήσης τεχνικών 

μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, 

δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων και προνομίων, σχεδίων ή 

προτύπων γενικά και λοιπών συναφών δικαιωμάτων) σε αλλοδαπές 

επιχειρήσεις ή οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση 

στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν 

ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα (άρθρο 13 Ν. 

2238/1994). 

Σημειώνεται πως αν τα δικαιώματα καταβάλλονται από ημεδαπή 

ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας 

κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεμένη 

εταιρεία άλλου κράτους-μέλους ή σε μόνιμη εγκατάσταση 

συνδεδεμένης εταιρείας κράτους-μέλους ευρισκόμενη σε άλλο 

κράτος-μέλος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 13 παρ. 7 του Ν. 

2238/1994. Εξαιρετικά, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 8 

ετών θα ενεργείται παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή των 
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αμοιβών αυτών. Ειδικότερα, από 1/7/2005 μέχρι 31/6/2009 θα 

ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% και από 

1/7/2009 μέχρι 31/6/2013 θα ενεργείται παρακράτηση φόρου με 

συντελεστή 5%, εκτός εάν από την οικεία διμερή σύμβαση 

αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος προβλέπεται 

ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση. 

 

21. Παρακράτηση φόρου στα ποσά που καταβάλλονται σε 

αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα 

κατάρτιση μελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, 

οικονομικής ή επιστημονικής γενικά φύσεως κ.τ.λ (άρθρο 13 παρ. 8 

Ν.2238/1994): 

Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του φόρου που 

παρακρατήθηκε με συντελεστή 25%. 

 

22.    Φορολογία βραβείων σε αθλητές εθνικών ομάδων: Να 

ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του φόρου που 

παρακρατήθηκε με συντελεστή 20% επί των σχετικών χρηματικών 

ποσών ως επιβράβευση στους αθλητές εθνικών ομάδων (άρθρο 13 

και άρθρο 60 Ν. 2238/1994). 

 

23.    Αμοιβές σε ξένους καλλιτέχνες ή συγκροτήματα για 

συμμετοχή σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα: Να ελεγχθεί η υποβολή 

δήλωσης και απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου 25% επί των 

εισπραττόμενων αμοιβών από το Δημόσιο, τους Δήμους και 

Κοινότητες, τον EOT, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 

το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τον Οργανισμό Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997, το σύλλογο «Οι 

φίλοι της Μουσικής», καθώς και την Εθνική Λυρική Σκηνή (άρθρο 

13 παρ. 12 Ν. 2238/1994).  

 

24.    Αποζημίωση Ν. 2112/1920 λόγω απολύσεως μισθωτών: Να 
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ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του παρακρατηθέντος 

φόρου με την κλίμακα που προβλέπει το Άρθρο 14 παρ. 1 του 

Ν.2238/1994. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.5 του Ν. 3842/23.04.2010, από τη 

δημοσίευση του εν λόγω νόμου ο φόρος υπολογίζεται με την εξής 

κλίμακα: 0 - 60.000 0%-60.001 - 100.000 10%, 100.001 - 150.000 

20%, 150.001 και άνω 30%. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 

περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής 

της περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ 

αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για 

οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης 

σύμβασης, η οποία συνδέει τον φορέα με τον δικαιούχο της 

αποζημίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο της 

αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που πρέπει να του καταβληθεί, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της 

αποζημίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύμφωνα με την πιο 

πάνω κλίμακα. 

 

25. Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε. και Ε.Π.Ε.:  Να ελεγχθεί η υποβολή 

δήλωσης και καταβολής του παρακρατηθέντος φόρου 21% ή 25% 

κατά περίπτωση, στα κέρδη που διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε. με τη μορφή αμοιβών και ποσοστών, εκτός μισθού, των 

μελών του Δ.Σ. και των διευθυντών, αμοιβών εργατοϋπαλληλικού 

προσωπικού εκτός μισθού καθώς και μερισμάτων ή 

προμερισμάτων, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε 

μετρητά ή μετοχές. Ειδικά για κέρδη που διανέμονται εντός του 

έτους 2011 διενεργείται παρακράτηση 21%. 

  

26. Υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων: 

Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του 

παρακρατηθέντος φόρου 25% στο εισόδημα από την υπεραπόδοση 

των μαθηματικών αποθεμάτων για ασφαλίσεις ζωής που 

κατεβλήθησαν (ή πιστώθηκαν οι λογαριασμοί των δικαιούχων). 
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27. Κέρδη-ωφέλεια από μεταβίβαση / εκχώρηση στοιχείων 

επιχείρησης: Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και καταβολής 

φόρου από το δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας από την 

εκχώρηση δικαιώματος συναφούς με την άσκηση επιχείρησης ή 

επαγγέλματος ή από τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή τη 

μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή κάθε ποσού που   

καταβάλλεται από τον μισθωτή πέρα από τα μισθώματα σε 

περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μόνου του ή με εξοπλισμό (άρθρο 

13 παρ. 1 Ν. 2238/1994). 

 

28. Πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ: Να ελεγχθεί η 

υποβολή δήλωσης και καταβολής του φόρου 5% που επιβάλλεται 

στην πραγματική αξία πώλησης μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ 

(αρθ. 13 παρ. 2 Ν. 2238/1994). 

 

29.  Παροχές σε χρήμα πέραν των τακτικών αποδοχών που 

καταβάλλονται μέχρι το οικονομικό έτος 2013 σε στελέχη 

πιστωτικών ιδρυμάτων: Ελέγχεται η παρακράτηση και απόδοση στο 

δημόσιο του φόρου σύμφωνα με την κλίμακα που προβλέπει η 

παράγραφος 9 του άρθρου 14 του Ν. 2238/1994.  

 

30.  Ειδικός Φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων: Να ελεγχθεί η 

υποβολή δηλώσεων και καταβολής του παρακρατηθέντος φόρου 

20% που εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και 

αποδίδουν στο Δημόσιο με μηνιαίες δηλώσεις (Ν. 3845/2010 άρθρο 

5περίπτωση12).  

 

 Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Ελέγξτε με βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου με τον οποίο 

έγινε ο μετασχηματισμός τα παρακάτω. 

Φύλλο 

Εργασίας 
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(α) Εάν συντρέχουν οι οριζόμενες προϋποθέσεις για την λήψη των 

οικείων φορολογικών απαλλαγών. 

(β) Εάν η τυχόν προκύπτουσα χρεωστική διαφορά έχει τύχει ορθού 

φορολογικού χειρισμού. 

(γ) Εάν η τυχόν προκύπτουσα υπεραξία έχει απεικονισθεί στους 

προβλεπόμενους λογαριασμούς. 

(δ) Εάν οι τυχόν υφιστάμενες φορολογικές ζημίες των 

μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων δύνανται να μεταφερθούν. 

 

Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία διενεργήθηκαν ενδοομιλικές 

συναλλαγές εντός της ελεγχόμενης χρήσης, τότε με βάση τις 

διατάξεις των άρθρων 39 και 39α του Ν. 2238/1994 ελέγξατε: 

(α) Εάν η επιχείρηση έχει συντάξει φάκελο τεκμηρίωσης ο οποίος 

κατά περίπτωση προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

(β) Εάν από τη σχετική τεκμηρίωση προκύπτει η τήρηση της αρχής 

των ίσων αποστάσεων στις συναλλαγές της ελεγχόμενης 

επιχείρησης με συνδεδεμένες αλλοδαπές ή ημεδαπές επιχειρήσεις. 

(γ) Εάν υφίστανται συμβάσεις με συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε ότι 

αφορά τις εν λόγω συναλλαγές. 

(δ) Εάν η ελεγχόμενη εταιρεία έχει αναμορφώσει τα ποσά τα οποία 

τυχόν εκφεύγουν από τα όρια της αρχής των ίσων αποστάσεων. στα 

επόμενα έτη προς συμψηφισμό. 

(ε) Εάν έχουν τηρηθεί ορθά τα προβλεπόμενα για τις λοιπές 

φορολογίες (ΦΠΑ, ΦΜΑ, ΦΜΥ κλπ). 

 

 

 

Φύλλο 

Εργασίας 

 

 

Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - E-COMMERCE 

  

1.    Υπάρχει παρουσία στο διαδίκτυο με οποιοδήποτε μέσο (site, 

email, διαφημιστικά banner); 

Φύλλο 

Εργασίας 
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2.    Πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσα από το διαδίκτυο; 

3.    Διατηρούνται ηλεκτρονικά τα αρχεία των συναλλαγών; 

4.    Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να αγοραστούν 

κατευθείαν από το site ή μέσα από ηλεκτρονική αλληλογραφία; 

5.    Σε ποια χρονική στιγμή στον επιχειρηματικό κύκλο της 

εταιρίας , δημιουργήσατε την ιστοσελίδα σας; Η διαδικτυακές σας 

συναλλαγές, γίνονται από ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο; 

6.    Ποια domain names έχετε κατοχυρώσει για την επιχείρησή σας. 

Παρακαλώ συμπληρώστε την ημερομηνία και τον τίτλο της 

καταχώρησης. 

7.    Πως καθορίζεται η συνδρομή που πληρώνεται για την 

παρουσία σας στο διαδίκτυο; 

8.    Πως έγινε η ανάπτυξη της ιστοσελίδας; Παρακαλώ αναφέρετε 

στοιχεία για τις εργατοώρες που χρειάστηκαν, την εταιρία που το 

ανέλαβε και την πλατφόρμα λογισμικού πάνω στην οποία έγινε η 

ανάπτυξη της ιστοσελίδας. 

9.    Πόσους εργαζόμενους απασχολείτε στο διαδίκτυο; Αναφέρετε 

τίτλους, αμοιβές και τις ευθύνες που συνοδεύουν κάθε θέση. 

10.  Πόσο έχει πληρώσει ο φορολογούμενος σε τρίτους, εκτός από 

τις αμοιβές των εργαζομένων, για τη ανάπτυξη της ιστοσελίδας; 

11.   Τι είδους πιστωτικές κάρτες είναι αποδεκτές από το σύστημά 

σας; 

12.  Με ποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα συνεργάζεστε για τις 

πληρωμές μέσω διαδικτύου; Οι πληρωμές γίνονται μέσα από δικό 

σας λογισμικό ή του συνεργαζόμενου ιδρύματος; 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  Α.Ε. Επωνυμία Ελεγχτικής 

Επωνυμία Ελεγχόμενης

ΑΦΜ Ελεγχόμενης

2011-01-01Περίοδος Από 2011-12-31Εως

09999999999ΑΦΜ Ελεγχτικής 

Αριθμός Μητρώου ΣΟΕΛ 

Διεύθυνση Ελεγχτικής 

999

ΟΔΟΥ 30, 999 99 ΑΘΗΝΑ

Όνομα Ορκωτού Ελεγκτή ΟΝΟΜΑ ΟΡΚΩΤΟΣ  

Όνομα Μητρώου ΣΟΕΛ 9999

Αφμ Ορκωτού Ελεγκτή 09999999999

Οικονομικό Ετος 2012

Συμπερασμα έκθεσης
 Φορολογικής Συμμόρφωσης

Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη

ΟχιΜη Σημαντικές Φορολογικές 
Διαφορες

ΟΧΙΕίναι το ποσοστό των 
αναμορφούμενων δαπανών για 
λόγους παραγωγικότητας 
μικρότερο του 0,5% των 
ακαθάριστων εσόδων της επιχείρ

Υπάρχουν εκκρεμή ερωτήματα 
προς το Υπουργείο Οικονομικών

ΟΧΙ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Νομική Μορφή Ανώνυμη Εταιρεία

Έτος Ίδρυσης 19ΧΧ

Αριθμός Μητρώου Εμπορικών 
Εταιρειών

99999/999/Β/9Χ/0999

Έδρα(Πόλη) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διεύθυνση Έδρας ΟΔΟΥ 20, 999 99

Βασική Δραστηριότητα Μεταποίηση 

Εγκαταστάσεις και 
υποκατάστηματα εκτός της 
έδρας

Υπαρχουν σε περιορισμένη έκταση

Ανήκει σε Όμιλο? Υπαρχουν σε περιορισμένη έκταση

Ο Όμιλος περιλαμβάνει 
εταιρείες στο εξωτερικό?

Όχι

Ο Όμιλος περιλαμβάνει 
εταιρείες στο εξωτερικό?

Όχι

Είναι εισηγμένη? Η εταιρεία δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστή

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο
999999999

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο
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ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Συνολικό Ενεργητικό 36167435.9729445628.65

Ποσοτικό στοιχείοΕλεγχόμενη Περίοδος Συγκρίσιμη Περίοδος

Από δημοσιευμένο Ισολογισμό

Ενσώματα Πάγια 7253289.317135064.94

Συμμετοχές 0.000.00

Αποθέματα 20645881.3018447391.75

Καθαρή Θέση 17699102.1317756331.27

Εμπορικές Απαιτήσεις 2773172.792292055.35

Λοιπό Ενεργητικό 5495092.571571116.61

Δάνεια 10925561.526610859.59

Υποχρεώσεις Δημόσιο & 
Ασφαλιστικά Ταμεία

Λοιποί λογαριασμοί παθητικού 6308997.344854231.20

Σύνολο εσόδων 10663812.3029445628.65

Από δημοσιευμένο Ισολογισμό

6230664.143652627.89

Αμοιβές και έξοδα προσωπικου 171967.40137844.73

Αμοιβές και εξοδα τρίτων 135872.0875729.30

Τόκοι και συναφή 378484.56149514.16

Λοιπά έξοδα και κόστη 903595.89683624.55

Αποτέλεσμα προ φόρων 2843228.23636133.66

Κόστος αποθεμάτων

Προσωπικό

Αριθμός προσωπικου στον 1ο μήνα 
της περιόδου

87

Αριθμός προσωπικού στον 
τελευταίο μήνα της περιόδου

87

Μέσος αριθμός προσωπικού στην 
ελεγχόμενη περίοδο

86

Απο φορολογικές δηλώσεις

Φόρος εισοδήματος που δηλώθηκε 741362.60315207.05

Καθαρό ποσό ΦΠΑ που δηλώθηκε για 
καταβολή

00

Φόροι ακινήτων που δηλώθηκαν 00

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο
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Φορος μισθωτών υπηρεσιών

Αποζημίωση λόγω απόλυσεως μισθωτών

Φόρος επί αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα

Αμοιβές εργοληπτών τεχνικών έργων, ενοικιαστών 
δημοσίων προσόδων κλπ
Αμοιβές αντιπροσώπων πρακτόρων μεσιτών από 
αλλοδαπούς κλπ οίκους
Προμηθειες αγορών και υπερεσιών στο δημόσιο και στα 
ΝΠΔΔ
Προμήθειες, μεσιτείες, διευκολύνσεις

Κέρδη από μεταβίβαση στοιχείων επιχείρησης

Εισόδημα μισθών και λοιπών απολαβών εταίρων ΕΠΕ

Μισθοί μελών Δ.Σ. μη ασφαλισμένων στο ΙΚΑ

Πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑ

Αμοιβές καλλιτεχνών ή συγκροτημάτων για εκδηλώσεις 
στην Ελλάδα
Αποζημιώσεις ή δικαιώματα για χρήση κινηματογραφικών 
ταινιών και συναφών μέσων
Λοιπές αποζημιώσεις σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή 
οργανισμούς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα
Αμοιβές για μελέτες, σχέδια, έρευνες σε αλλοδαπές 
επιχειρήσεις ή οργανισμούς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα
Τόκοι που καταβάλλονται στη ημεδαπή

Τόκοι που καταβάλλονται στην αλλοδαπή

Τόκοι που καταβάλλονται από την αλλοδαπή

Τόκοι από πράξεις repos και reverse repos

Tόκοι εντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων

Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε.

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα

Υπεραπόδοση επένδυσης μαθηματικών αποθεματικών

Λοιπά εισοδήματα κινητών αξιών και αμοιβές ή 
αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. χωρίς νόμιμη ή συμβατική 
υποχρέωση
Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Τέλη χαρτοσήμου που δηλώθηκαν 00

Παρακρατούμενοι φόροι που 
δηλώθηκαν

00

Λοιποί φόροι που δηλώθηκαν 00

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας ΦΑΠ

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ειδικός φόρος επί των Ακινήτων ΕΦΑ

Φόρος υπεραξίας από Αναπροσαρμογή Ακινήτων

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Α/Α Φορ Αντικ. Συμπέρασμα Ποσό Φορ. Παραβασης

Ειδικά αντικείμενα φορολογίας ακινήτων

Ειδικά αντικείμενα παρακρατούμενων Φόρων

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο
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Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Ελεχθηκε

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Μετασχηματ. Επιχειρήσεων

Transfer Pricing

ΦΠΑ

Φορολογία Εισοδήματος

Ecommerse

Τέλη Χαρτοσήμου

Κωδ Βιβλίων Στοιχείων

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.Ε. Επωνυμία Ελεγχτικής 

Επωνυμία Ελεγχόμενης

ΑΦΜ Ελεγχόμενης

2011-01-01Περίοδος Από 2011-12-31Εως

099999999ΑΦΜ Ελεγχτικής 

Αριθμός Μητρώου ΣΟΕΛ 

Διεύθυνση Ελεγχτικής 

999

ΟΔΟΥ 30, 999 99 ΑΘΗΝΑ

Όνομα Ορκωτού Ελεγκτή ΟΝΟΜΑ ΟΡΚΩΤΟΣ  

Όνομα Μητρώου ΣΟΕΛ 9999

Αφμ Ορκωτού Ελεγκτή 09999999999

Οικονομικό Ετος 2012

Συμπερασμα έκθεσης
 Φορολογικής Συμμόρφωσης

Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη με θέμα/τα 
έμφασης

ΝαιΜη Σημαντικές Φορολογικές 
Διαφορες

ΟΧΙΕίναι το ποσοστό των 
αναμορφούμενων δαπανών για 
λόγους παραγωγικότητας 
μικρότερο του 0,5% των 
ακαθάριστων εσόδων της επιχείρ

Υπάρχουν εκκρεμή ερωτήματα 
προς το Υπουργείο Οικονομικών

ΝΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Νομική Μορφή Ανώνυμη Εταιρεία

Έτος Ίδρυσης 19ΧΧ

Αριθμός Μητρώου Εμπορικών 
Εταιρειών

99999/99/Β/9Χ/099999

Έδρα(Πόλη) ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Έδρας ΟΔΟΣ 30, ΠΟΛΗ ΤΚ 99999

Βασική Δραστηριότητα Μεταποίηση 

Εγκαταστάσεις και 
υποκατάστηματα εκτός της 
έδρας

Δεν υπάρχουν

Ανήκει σε Όμιλο? Δεν υπάρχουν

Ο Όμιλος περιλαμβάνει 
εταιρείες στο εξωτερικό?

Όχι

Ο Όμιλος περιλαμβάνει 
εταιρείες στο εξωτερικό?

Όχι

Είναι εισηγμένη? Η εταιρεία δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστή

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο
9999999999

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ
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ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Συνολικό Ενεργητικό 11663725.2311868280.83

Ποσοτικό στοιχείοΕλεγχόμενη Περίοδος Συγκρίσιμη Περίοδος

Από δημοσιευμένο Ισολογισμό

Ενσώματα Πάγια 4884733.544220342.05

Συμμετοχές 0.000.00

Αποθέματα 415114.11837314.28

Καθαρή Θέση 5882153.356222575.69

Εμπορικές Απαιτήσεις 4496295.294550060.60

Λοιπό Ενεργητικό 1867582.292260563.90

Δάνεια 3639867.343507992.31

Υποχρεώσεις Δημόσιο & 
Ασφαλιστικά Ταμεία

Λοιποί λογαριασμοί παθητικού 2022430.611895943.32

Σύνολο εσόδων 8085613.0111868280.83

Από δημοσιευμένο Ισολογισμό

4373328.235552720.75

Αμοιβές και έξοδα προσωπικου 1646613.351941362.56

Αμοιβές και εξοδα τρίτων 54318.5727647.23

Τόκοι και συναφή 121635.12161804.75

Λοιπά έξοδα και κόστη 1889407.062021894.70

Αποτέλεσμα προ φόρων 310.68-118814.11

Κόστος αποθεμάτων

Προσωπικό

Αριθμός προσωπικου στον 1ο μήνα 
της περιόδου

5174

Αριθμός προσωπικού στον 
τελευταίο μήνα της περιόδου

7481

Μέσος αριθμός προσωπικού στην 
ελεγχόμενη περίοδο

6980

Απο φορολογικές δηλώσεις

Φόρος εισοδήματος που δηλώθηκε 4658.621985.25

Καθαρό ποσό ΦΠΑ που δηλώθηκε για 
καταβολή

00

Φόροι ακινήτων που δηλώθηκαν 00

Σωκράτης
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1

2

3

4

1

Φόρος 
Προστιθέμενης 
Αξίας

Φόρος 
Προστιθέμενης 
Αξίας

Φόρος 
Προστιθέμενης 
Αξίας

Φόρος 
Προστιθέμενης 
Αξίας

Κώδικας Βιβλίων 
και Στοιχείων

Από τον έλεγχό μας, 
διαπιστώθηκε ότι 
ενδοκοινοτικές 
αποκτήσεις ποσού € 8.547,79 
δεν είχαν συμπεριληφθεί 
στις δηλώσεις intrastat και δεν 
περιλαμβάνονται στις 
περιοδικές δηλώσεις και 
την εκκαθαριστική ΦΠΑ
Πράξεις λήπτη ποσού € 47.697,43
που εμφανίζονται στο κωδ. 
645 της εκκαθαριστικής 
δήλωσης ΦΠΑ αλλά δεν έχουν 
συμπεριλφθεί στους κωδ. 603, 
633, 653 και 673 της 
εκκαθαριστικής δήλωσης, 
καθώς και στους κωδικούς 
303,333,353 και 373 των 
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
Δεν τέθηκε υπόψη του 
ελέγχου μας δήλωση και 
απόδοση ΦΠΑ ποσού € 290,59 που
αφορά εισαγωγή από Τρίτη 
χώρα ποσού € 1.263,42
Οι ενδοκοινοτικές 
αποκτήσεις και οι πράξεις 
λήπτη παρακολουθούνται σε
ξεχωριστούς λογαριασμούς 
αγορών και εξόδων. Ο 
αναλογών ΦΠΑ των 
ενδοκοινοτικών 
αποκτήσεων και πράξεων 
λήπτη που έχει 
συμπεριληφθεί στις 
περιοδικές δηλώσεις  και 
την εκκαθαριστική δήλωση 
ΦΠΑ δεν παρακολουθείται 
ξεχωριστά στη γενική 
λογιστική. 
Η εταιρεία έχει λάβει 
απαλλαγή από την Ε.Λ.Β. για 
την τήρηση του βιβλίου 
αποθήκης και τεχνικών 
προδιαγραφών (οι πρώτες 
ύλες παρακολουθούνται ως 
προς την εισαγωγή και τα 
προϊόντα ως προς την 
εξαγωγή). Έως την 31.12.2011,  δεν 
είχαν ολοκληρωθεί οι 
διαδικασίες ανάθεσης τόσο
του τακτικού  ελέγχου μας 
όσο  και του φορολογικού. 
Κατόπιν των ανωτέρω 
αναφερομένων, κατά την 
γνώμη μας, δεν ήταν δυνατόν
σε αυτές τις περιπτώσεις 
να εφαρμοστούν οι 
προβλεπόμενες 
διαδικασίες  στην ΠΟΛ 

0

0

290.59

0

0

Τέλη χαρτοσήμου που δηλώθηκαν 00

Παρακρατούμενοι φόροι που 
δηλώθηκαν

00

Λοιποί φόροι που δηλώθηκαν 00

2

2

2

2

3

Α/Α Φορ Αντικ. Συμπέρασμα Ποσό Φορ. Παραβασης
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1159/2011, Ε.3β «Έλεγχος 
βιβλίου αποθήκης» και Ε.3γ 
«Έλεγχος απογραφής» και 
για το θέμα αυτό θα 
αποστείλαμε σχετικό 
ερώτημα στο Υπουργείο 
Οικονομικών. 

Φορος μισθωτών υπηρεσιών

Αποζημίωση λόγω απόλυσεως μισθωτών

Φόρος επί αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα

Αμοιβές εργοληπτών τεχνικών έργων, ενοικιαστών 
δημοσίων προσόδων κλπ
Αμοιβές αντιπροσώπων πρακτόρων μεσιτών από 
αλλοδαπούς κλπ οίκους
Προμηθειες αγορών και υπερεσιών στο δημόσιο και στα 
ΝΠΔΔ
Προμήθειες, μεσιτείες, διευκολύνσεις

Κέρδη από μεταβίβαση στοιχείων επιχείρησης

Εισόδημα μισθών και λοιπών απολαβών εταίρων ΕΠΕ

Μισθοί μελών Δ.Σ. μη ασφαλισμένων στο ΙΚΑ

Πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑ

Αμοιβές καλλιτεχνών ή συγκροτημάτων για εκδηλώσεις 
στην Ελλάδα
Αποζημιώσεις ή δικαιώματα για χρήση κινηματογραφικών 
ταινιών και συναφών μέσων
Λοιπές αποζημιώσεις σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή 
οργανισμούς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα
Αμοιβές για μελέτες, σχέδια, έρευνες σε αλλοδαπές 
επιχειρήσεις ή οργανισμούς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα
Τόκοι που καταβάλλονται στη ημεδαπή

Τόκοι που καταβάλλονται στην αλλοδαπή

Τόκοι που καταβάλλονται από την αλλοδαπή

Τόκοι από πράξεις repos και reverse repos

Tόκοι εντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων

Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε.

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα

Υπεραπόδοση επένδυσης μαθηματικών αποθεματικών

Λοιπά εισοδήματα κινητών αξιών και αμοιβές ή 
αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. χωρίς νόμιμη ή συμβατική 
υποχρέωση
Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας ΦΑΠ

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ειδικός φόρος επί των Ακινήτων ΕΦΑ

Φόρος υπεραξίας από Αναπροσαρμογή Ακινήτων

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Α/Α Φορ Αντικ. Συμπέρασμα Ποσό Φορ. Παραβασης

Ειδικά αντικείμενα φορολογίας ακινήτων

Ειδικά αντικείμενα παρακρατούμενων Φόρων

Σωκράτης
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Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Ελεχθηκε

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Μετασχηματ. Επιχειρήσεων

Transfer Pricing

ΦΠΑ

Φορολογία Εισοδήματος

Ecommerse

Τέλη Χαρτοσήμου

Κωδ Βιβλίων Στοιχείων

Σωκράτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  Επωνυμία Ελεγχτικής 

Επωνυμία Ελεγχόμενης

ΑΦΜ Ελεγχόμενης

2011-01-01Περίοδος Από 2011-12-31Εως

9999999999ΑΦΜ Ελεγχτικής 

Αριθμός Μητρώου ΣΟΕΛ 

Διεύθυνση Ελεγχτικής 

999

ΟΔΟΣ 99

Όνομα Ορκωτού Ελεγκτή ΟΝΟΜΑ ΟΡΚΩΤΟΣ

Όνομα Μητρώου ΣΟΕΛ 999

Αφμ Ορκωτού Ελεγκτή 0999999999

Οικονομικό Ετος 2012

Συμπερασμα έκθεσης
 Φορολογικής Συμμόρφωσης

Συμπέρασμα με επιφύλαξη 

ΟχιΜη Σημαντικές Φορολογικές 
Διαφορες

ΟΧΙΕίναι το ποσοστό των 
αναμορφούμενων δαπανών για 
λόγους παραγωγικότητας 
μικρότερο του 0,5% των 
ακαθάριστων εσόδων της επιχείρ

Υπάρχουν εκκρεμή ερωτήματα 
προς το Υπουργείο Οικονομικών

ΟΧΙ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Νομική Μορφή Ανώνυμη Εταιρεία

Έτος Ίδρυσης 199Χ

Αριθμός Μητρώου Εμπορικών 
Εταιρειών

99999/999/Β/9Χ/0999

Έδρα(Πόλη) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Διεύθυνση Έδρας ΟΔΟΥ 50, ΤΚ 999 99 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βασική Δραστηριότητα Υπηρεσίες

Εγκαταστάσεις και 
υποκατάστηματα εκτός της 
έδρας

Δεν υπάρχουν

Ανήκει σε Όμιλο? Δεν υπάρχουν

Ο Όμιλος περιλαμβάνει 
εταιρείες στο εξωτερικό?

Όχι

Ο Όμιλος περιλαμβάνει 
εταιρείες στο εξωτερικό?

Όχι

Είναι εισηγμένη? Η εταιρεία δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστή

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο
999999999

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο

Σωκράτης
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ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Συνολικό Ενεργητικό 21529528.2819334890.32

Ποσοτικό στοιχείοΕλεγχόμενη Περίοδος Συγκρίσιμη Περίοδος

Από δημοσιευμένο Ισολογισμό

Ενσώματα Πάγια 10331188.6512501961.69

Συμμετοχές 18219801158285.65

Αποθέματα 3394427.45533475.08

Καθαρή Θέση 4712698.484146777.98

Εμπορικές Απαιτήσεις 4863274.563464912.94

Λοιπό Ενεργητικό 1118657.621676254.96

Δάνεια 9205680.878641681.36

Υποχρεώσεις Δημόσιο & 
Ασφαλιστικά Ταμεία

Λοιποί λογαριασμοί παθητικού 6367539.145441977.29

Σύνολο εσόδων 9770105.119334890.32

Από δημοσιευμένο Ισολογισμό

114883.6868685.24

Αμοιβές και έξοδα προσωπικου 3289666.72686788.81

Αμοιβές και εξοδα τρίτων 1789957.251262011.4

Τόκοι και συναφή 599031.14585206.06

Λοιπά έξοδα και κόστη 4135752.873392085.57

Αποτέλεσμα προ φόρων -159186.54-619961.94

Κόστος αποθεμάτων

Προσωπικό

Αριθμός προσωπικου στον 1ο μήνα 
της περιόδου

130110

Αριθμός προσωπικού στον 
τελευταίο μήνα της περιόδου

10491

Μέσος αριθμός προσωπικού στην 
ελεγχόμενη περίοδο

10685

Απο φορολογικές δηλώσεις

Φόρος εισοδήματος που δηλώθηκε 00

Καθαρό ποσό ΦΠΑ που δηλώθηκε για 
καταβολή

00

Φόροι ακινήτων που δηλώθηκαν 00

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο
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1

2

Τέλη Χαρτοσήμου

Φόρος 
Προστιθέμενης 
Αξίας

Κατά την ελεγχόμενη χρήση 
01/01/2011-31/12/2011 δεν έχουν 
υποβληθεί δηλώσεις 
απόδοσης χαρτοσήμου 
δοσοληπτικών λογαριασμών
Η εταιρεία, βασιζόμενη στο 
υπ' αριθμ. Ε 2190/1115/466/23.10.88 
έγγραφο του Υπουργείου 
Οικονομικών, δεν 
υπολόγισε Φ.Π.Α σε έσοδα 
από παροχή υπηρεσιών 
κατασκευής εκθεσιακών 
περιπτέρων στο εξωτερικό , 
σε εταιρεία με έδρα την 
Ελλάδα. Με βάση όμως τις 
συνδυασμένες διατάξεις 
των παρ.2α και 8 του άρθρου 14 
του Ν.2859/2000, όπως ισχύουν 
από 01.01.2011, εφ΄ όσον ο 
παρέχων και ο λήπτης είναι 
εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα, στο φορολογικό 
στοιχείο που εκδίδεται 
πρέπει να υπολογισθεί και 
ο αναλογών Φ.Π.Α. Έτσι για 
έσοδα καθαρής αξίας 435.225,23 
η εταιρεία δεν έχει 
υπολόγισε ΦΠΑ 23%, ήτοι 
100.101,80.

13542.96

101010.8

Φορος μισθωτών υπηρεσιών

Αποζημίωση λόγω απόλυσεως μισθωτών

Φόρος επί αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα

Αμοιβές εργοληπτών τεχνικών έργων, ενοικιαστών 
δημοσίων προσόδων κλπ
Αμοιβές αντιπροσώπων πρακτόρων μεσιτών από 
αλλοδαπούς κλπ οίκους
Προμηθειες αγορών και υπερεσιών στο δημόσιο και στα 
ΝΠΔΔ
Προμήθειες, μεσιτείες, διευκολύνσεις

Κέρδη από μεταβίβαση στοιχείων επιχείρησης

Εισόδημα μισθών και λοιπών απολαβών εταίρων ΕΠΕ

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Τέλη χαρτοσήμου που δηλώθηκαν 00

Παρακρατούμενοι φόροι που 
δηλώθηκαν

00

Λοιποί φόροι που δηλώθηκαν 00

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας ΦΑΠ

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ειδικός φόρος επί των Ακινήτων ΕΦΑ

Φόρος υπεραξίας από Αναπροσαρμογή Ακινήτων

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

5

2

Α/Α Φορ Αντικ. Συμπέρασμα Ποσό Φορ. Παραβασης

Ειδικά αντικείμενα φορολογίας ακινήτων

Ειδικά αντικείμενα παρακρατούμενων Φόρων

Σωκράτης
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Μισθοί μελών Δ.Σ. μη ασφαλισμένων στο ΙΚΑ

Πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑ

Αμοιβές καλλιτεχνών ή συγκροτημάτων για εκδηλώσεις 
στην Ελλάδα
Αποζημιώσεις ή δικαιώματα για χρήση κινηματογραφικών 
ταινιών και συναφών μέσων
Λοιπές αποζημιώσεις σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή 
οργανισμούς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα
Αμοιβές για μελέτες, σχέδια, έρευνες σε αλλοδαπές 
επιχειρήσεις ή οργανισμούς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα
Τόκοι που καταβάλλονται στη ημεδαπή

Τόκοι που καταβάλλονται στην αλλοδαπή

Τόκοι που καταβάλλονται από την αλλοδαπή

Τόκοι από πράξεις repos και reverse repos

Tόκοι εντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων

Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε.

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα

Υπεραπόδοση επένδυσης μαθηματικών αποθεματικών

Λοιπά εισοδήματα κινητών αξιών και αμοιβές ή 
αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. χωρίς νόμιμη ή συμβατική 
υποχρέωση
Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Ελεχθηκε

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Ειδικά αντικείμενα παρακρατούμενων Φόρων

Μετασχηματ. Επιχειρήσεων

Transfer Pricing

ΦΠΑ

Φορολογία Εισοδήματος

Ecommerse

Τέλη Χαρτοσήμου

Κωδ Βιβλίων Στοιχείων

Σωκράτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Επωνυμία Ελεγχτικής 

Επωνυμία Ελεγχόμενης

ΑΦΜ Ελεγχόμενης

2011-01-01Περίοδος Από 2011-12-31Εως

999999999ΑΦΜ Ελεγχτικής 

Αριθμός Μητρώου ΣΟΕΛ 

Διεύθυνση Ελεγχτικής 

999

 ΟΔΟΣ 99 ΤΚ 999 99

Όνομα Ορκωτού Ελεγκτή ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ

Όνομα Μητρώου ΣΟΕΛ 9999

Αφμ Ορκωτού Ελεγκτή 099999999

Οικονομικό Ετος 2012

Συμπερασμα έκθεσης
 Φορολογικής Συμμόρφωσης Συμπέρασμα με επιφύλαξη και θέμα/τα έμφασης

ΟχιΜη Σημαντικές Φορολογικές 
Διαφορες

ΟΧΙΕίναι το ποσοστό των 
αναμορφούμενων δαπανών για 
λόγους παραγωγικότητας 
μικρότερο του 0,5% των 
ακαθάριστων εσόδων της επιχείρ

Υπάρχουν εκκρεμή ερωτήματα 
προς το Υπουργείο Οικονομικών ΟΧΙ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Νομική Μορφή Ανώνυμη Εταιρεία

Έτος Ίδρυσης 19ΧΧ  

Αριθμός Μητρώου Εμπορικών 
Εταιρειών

99999/099/Β/1ΧΧ/0999

Έδρα(Πόλη) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διεύθυνση Έδρας ΟΔΟΥ 40, 999 99 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ

Βασική Δραστηριότητα Εμπόριο

Εγκαταστάσεις και 
υποκατάστηματα εκτός της 
έδρας

Υπάρχουν σε μεγάλη έκταση 

Ανήκει σε Όμιλο? Υπάρχουν σε μεγάλη έκταση 

Ο Όμιλος περιλαμβάνει 
εταιρείες στο εξωτερικό?

Όχι

Ο Όμιλος περιλαμβάνει 
εταιρείες στο εξωτερικό?

Όχι

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο
999999999

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Σωκράτης
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Είναι εισηγμένη? Η εταιρεία δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστή

Σωκράτης
Πληκτρολογημένο κείμενο
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ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Συνολικό Ενεργητικό 32450290.7732151809.43

Ποσοτικό στοιχείοΕλεγχόμενη Περίοδος Συγκρίσιμη Περίοδος

Από δημοσιευμένο Ισολογισμό

Ενσώματα Πάγια 2409207.634909594.97

Συμμετοχές 451299.553456116.58

Αποθέματα 11945573.663372732.45

Καθαρή Θέση 2188299.1-4179934.71

Εμπορικές Απαιτήσεις 12645985.7116030349.48

Λοιπό Ενεργητικό 4998224.224383015.95

Δάνεια 7824437.126339537.85

Υποχρεώσεις Δημόσιο & 
Ασφαλιστικά Ταμεία

Λοιποί λογαριασμοί παθητικού 21896978.9028516479.48

Σύνολο εσόδων 43126982.0332151809.43

Από δημοσιευμένο Ισολογισμό

26234415.0627642598.83

Αμοιβές και έξοδα προσωπικου 7238424.295690275.78

Αμοιβές και εξοδα τρίτων 527495.1509530.47

Τόκοι και συναφή 656751.84547609.61

Λοιπά έξοδα και κόστη 7939225.925899807.55

Αποτέλεσμα προ φόρων 530669.82-5846998.35

Κόστος αποθεμάτων

Προσωπικό

Αριθμός προσωπικου στον 1ο μήνα 
της περιόδου

196258

Αριθμός προσωπικού στον 
τελευταίο μήνα της περιόδου

258207

Μέσος αριθμός προσωπικού στην 
ελεγχόμενη περίοδο

209252

Απο φορολογικές δηλώσεις

Φόρος εισοδήματος που δηλώθηκε 146265.440

Καθαρό ποσό ΦΠΑ που δηλώθηκε για 
καταβολή

00

Φόροι ακινήτων που δηλώθηκαν 00
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1

1

Transfer Pricing

Τέλη Χαρτοσήμου

Από τον έλεγχο μας 
διαπιστώσαμε ότι 
υφίστανται ενδοομιλικές 
συναλλαγές για τις οποίες 
δεν μας προσκομίστηκε 
φάκελος τεκμηρίωσης, όπως 
προβλέπεται από τις 
διατάξεις του Ν.3728/2008.
Από τον έλεγχο που 
διενεργήθηκε στο 
φορολογικό αντικείμενο 
των τελών χαρτοσήμου 
διαπιστώθηκαν τα εξής: α) 
Εντός της ελεγχόμενης 
χρήσης εντοπίστηκαν 
απαιτήσεις της εταιρείας 
από μέλη ΔΣ,  μετόχους, 
διευθυντικά στελέχη και 
συνδεδεμένες εταιρείες 
των οποίων το μέγιστο ποσό 
ανήλθε σε € 1.274.037,75 και 
εμπίπτουν στις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα Νόμου Τελών 
Χαρτοσήμου. Επί των 
ανωτέρω δεν έχει αποδοθεί 
το αναλογούν χαρτόσημο 2% 
και ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,4% 
συνολικού ποσού € 30.576,91. β) 
Υφίστανται δοσοληπτικοί 
λογαριασμοί μελών του ΔΣ 
και διευθυντικών στελεχών
με μέγιστο υπόλοιπο κατά 
τη διάρκεια της χρήσης 
ποσού € 2.231.286,77, οι οποίοι 
εμπίπτουν στις σχετικές 
διατάξεις του Κώδικα 
Νόμου Τελών Χαρτοσήμου. 
Επί των ανωτέρω δεν έχει 
αποδοθεί το αναλογούν 
χαρτόσημο 1% και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου 0,2% συνολικού 
ποσού € 26.775,44.

0

57352.35

Φορος μισθωτών υπηρεσιών Ελέχθηκε

Τέλη χαρτοσήμου που δηλώθηκαν 00

Παρακρατούμενοι φόροι που 
δηλώθηκαν

00

Λοιποί φόροι που δηλώθηκαν 00

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας ΦΑΠ

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ειδικός φόρος επί των Ακινήτων ΕΦΑ

Φόρος υπεραξίας από Αναπροσαρμογή Ακινήτων

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

8

5

Α/Α Φορ Αντικ. Συμπέρασμα Ποσό Φορ. Παραβασης

Ειδικά αντικείμενα φορολογίας ακινήτων

Ειδικά αντικείμενα παρακρατούμενων Φόρων
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Αποζημίωση λόγω απόλυσεως μισθωτών

Φόρος επί αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα

Αμοιβές εργοληπτών τεχνικών έργων, ενοικιαστών 
δημοσίων προσόδων κλπ
Αμοιβές αντιπροσώπων πρακτόρων μεσιτών από 
αλλοδαπούς κλπ οίκους
Προμηθειες αγορών και υπερεσιών στο δημόσιο και στα 
ΝΠΔΔ
Προμήθειες, μεσιτείες, διευκολύνσεις

Κέρδη από μεταβίβαση στοιχείων επιχείρησης

Εισόδημα μισθών και λοιπών απολαβών εταίρων ΕΠΕ

Μισθοί μελών Δ.Σ. μη ασφαλισμένων στο ΙΚΑ

Πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑ

Αμοιβές καλλιτεχνών ή συγκροτημάτων για εκδηλώσεις 
στην Ελλάδα
Αποζημιώσεις ή δικαιώματα για χρήση κινηματογραφικών 
ταινιών και συναφών μέσων
Λοιπές αποζημιώσεις σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή 
οργανισμούς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα
Αμοιβές για μελέτες, σχέδια, έρευνες σε αλλοδαπές 
επιχειρήσεις ή οργανισμούς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα
Τόκοι που καταβάλλονται στη ημεδαπή

Τόκοι που καταβάλλονται στην αλλοδαπή

Τόκοι που καταβάλλονται από την αλλοδαπή

Τόκοι από πράξεις repos και reverse repos

Tόκοι εντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων

Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε.

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα

Υπεραπόδοση επένδυσης μαθηματικών αποθεματικών

Λοιπά εισοδήματα κινητών αξιών και αμοιβές ή 
αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. χωρίς νόμιμη ή συμβατική 
υποχρέωση
Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Αδυναμία Ελέγχου

Ελεχθηκε

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Ελέχθηκε

Ειδικά αντικείμενα παρακρατούμενων Φόρων

Μετασχηματ. Επιχειρήσεων

Transfer Pricing

ΦΠΑ

Φορολογία Εισοδήματος

Ecommerse

Τέλη Χαρτοσήμου

Κωδ Βιβλίων Στοιχείων
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