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Πρόλογος 
  

Η Ελεγκτική αποτελεί ένα σύνολο κανόνων, αρχών και ενεργειών, με βάση τις οποίες 
διενεργείται κάθε λογιστικό-διαχειριστικός έλεγχος με σκοπό τη διατύπωση 
αιτιολογημένων συμπερασμάτων σχετικά με την οικονομική διαχείριση των 
ελεγχόμενων οικονομικών μονάδων και οργανισμών. Αποκοπεί δε στην εξακρίβωση των 
θεμάτων που αφορούν τη συναλλακτική και λειτουργική δράση των επιχειρήσεων και 
αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς κλάδους της Λογιστικής που σκοπό έχει να 
προστατέψει τα συμφέροντα των μετόχων αλλά και του δημοσίου. Ο έλεγχος ασκείται 
από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές καθώς και τους  νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά 
γραφεία και περαιτέρω αποβλέπει στην εξακρίβωση της κανονικότητας και ειλικρίνειας 
των εγγραφών και στην πρόληψη λαθών και άνομων ενεργειών. Ειδικότερα, ο 
φορολογικός έλεγχος αποτελεί την κύρια διαδικασία του φορολογικού συστήματος από 
την οποία εξαρτώνται τα φορολογικά έσοδα. 

Η εξέλιξη της ελεγκτικής οφείλεται στις πραγματοποιούμενες κάθε φορά προόδους 
της λογιστικής επιστήμης και προσαρμόζεται στις φορολογικές μεταβολές και 
οικονομικές συνθήκες. Στους φορολογικούς ελέγχους, που διενεργούνται από την 
ελληνική φορολογική διοίκηση, δεν έχουν θεσπισθεί πρότυπα-κανόνες ποιοτικού 
ελέγχου, αλλά η διενέργεια των ελέγχων πραγματοποιείται βάσει του φορολογικού 
νομικού πλαισίου, των έγγραφων διαταγών της διοίκησης και των κανόνων 
δεοντολογικής συμπεριφοράς των φορολογικών οργάνων. 
 

Οι διενεργούμενοι έλεγχοι διακρίνονται σε: 
α) Εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους. Οι εσωτερικοί διενεργούνται από 

ειδικευμένους υπαλλήλους της επιχείρησης, σε αντίθεση με τους εξωτερικούς ελέγχους 
που διενεργούνται από πρόσωπα που δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την επιχείρηση. 

β) Γενικούς και μερικούς. Οι γενικοί έλεγχοι επιβάλλουν τη διενέργεια όλων των 
προβλεπόμενων ελεγκτικών επαληθεύσεων. Αντίθετα, οι μερικοί έλεγχοι αποβλέπουν 
στην εκπλήρωση ειδικής εντολής. 

γ) Στους διαρκείς, περιοδικούς και εφάπαξ ελέγχους. Οι διαρκείς έλεγχοι, 
διενεργούνται κάθε στιγμή από υπαλλήλους της επιχείρησης. Οι περιοδικοί, 
διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι 
φορολογικοί έλεγχοι (προσωρινοί, τακτικοί). Οι εφάπαξ έλεγχοι διενεργούνται έκτακτα 
και αποβλέπουν στην επαλήθευση ειδικών σημείων μια και μόνο φορά. 
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δ) Λεπτομερείς έλεγχοι και έλεγχοι με βολιδοσκοπήσεις. Οι λεπτομερείς έλεγχοι 
αποβλέπουν στην επαλήθευση του συνόλου των πράξεων της χρονικής περιόδου που 
επιλέχθηκε για έλεγχο. Οι βολιδοσκοπικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην επαλήθευση 
ορισμένων πράξεων. 

ε) Έλεγχοι ανάλογα με το φορέα που διενεργεί τον έλεγχο (αγορανομικοί, 
τραπεζικοί, φορολογικοί κλπ).  

Ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται από εφοριακό ελεγκτή. Σήμερα διενεργείται 
και από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία (νόμος 3693/2008 ΦΕΚ Α΄ 174), στα 
πλαίσια  χορήγησης των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών. 

 
Η παρούσα εργασία με θέμα «Ποιοτικός Έλεγχος Φορολογικού Πιστοποιητικού 

Ελεγκτικών Εταιριών», σκοπό έχει να παρουσιάσει το νομικό πλαίσιο που διέπει τους 
Νόμιμους Ελεγκτές και Ελεγκτικά Γραφεία του Ν. 3693/2008, το ελεγκτικό έργο που 
επιτελούν, ενώ σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις  
χορήγησης του φορολογικού πιστοποιητικού. Αποτελείται δε από τέσσερα Κεφάλαια. 

Στο Πρώτο κεφάλαιο, αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τους Νόμιμους 
Ελεγκτές και Ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008, οι οποίοι διενεργούν τους σχετικούς 
διαχειριστικούς ελέγχους καθώς και τους ελέγχους για τη χορήγηση του φορολογικού 
Πιστοποιητικού. 

Το Δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρεται στους διενεργούμενους ελέγχους των νόμιμων 
ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων για τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού 
πιστοποιητικού. Γίνεται μνεία για τις υπόχρεες επιχειρήσεις που πρέπει να διαθέτουν 
φορολογικό και ασφαλιστικό πιστοποιητικών, τις ελεγκτικές διαδικασίες, τους 
ποιοτικούς ελέγχους που διενεργεί η ΕΛΤΕ τις κυρώσεις,  στις ενέργειες της 
φορολογικής αρχής η οποία ασχολείται με τον δειγματοληπτικό έλεγχο των υποθέσεων 
των επιχειρήσεων που υποχρεούνται στην λήψη του πιστοποιητικού και παρουσιάζονται 
ορισμένα Φορολογικά Πιστοποιητικά που χορηγήθηκαν από Νόμιμους Ελεγκτές, στα 
οποία αναφέρονται θέμα επιφύλαξης με τις ενέργειες της φορολογικής αρχής που 
ακολουθούν. 

Στο Τρίτο Κεφάλαιο καταγράφεται η αποτίμηση της πρώτης εφαρμογής του 
μέτρου του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, όπως την παρουσίασε η ΕΛΤΕ, με 
καταγραφή των σχετικών συμπερασμάτων που προέκυψαν από την όλη ανάλυση. 

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Παραρτήματα Ι έως ΙV, με τα 
υποδείγματα των εκθέσεων φορολογικής συμμόρφωσης, τους πίνακες των στοιχείων των 
ελεγχόμενων επιχειρήσεων, το Πρόγραμμα Ελέγχου ανά φορολογία και τον πίνακα 
κριτηρίων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο. 
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1. Εισαγωγή 
 

Τα έσοδα από τη φορολογία, αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων ενός κράτους και εξ΄ 

αυτού του λόγου, η φορολογική πολιτική χρησιμοποιείται ως όργανο οικονομικής 

ανάπτυξης. Η «αγωνιώδης» προσπάθεια του κρατικού μηχανισμού για αύξηση των 

κρατικών εσόδων, συναντάται από την αρχαιότητα, όταν η ανάγκη του ενός έγινε ανάγκη 

του συνόλου1, ιδιαίτερα όταν αναπτύχθηκαν δράσεις κράτους κοινωνικών παροχών 

(κοινωνικό κράτος).  

Είναι κοινή διαπίστωση,  από  τα αρχαία χρόνια και ιδιαίτερα σήμερα, ότι τα κράτη 

για να επιτύχουν την αύξηση των κρατικών εσόδων, έχουν ένα παρεμβατικό ρόλο στην 

οικονομία. Αυτή η παρέμβαση κατά τη διάρκεια των ετών δημιούργησε ένα κλάδο, 

γνωστό ως Επιστήμη του οικονομικού δικαίου.2 Για την αποτελεσματικότερη και 

δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, η φορολογική πολιτική πρέπει να 

διέπεται από ορισμένες αρχές-κανόνες κατά τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης των 

φόρων.  

Οι φόροι, ως δημόσιοι πόροι διακρίνονται σε άμεσους και έμμεσους φόρους. Η 

έμμεση φορολογία κατά κανόνα διατηρείται αμετάβλητη, ενώ η άμεση μεταρρυθμίζεται 

ανάλογα με τη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται από το κάθε κράτος. 

Χαρακτηριστική περίπτωση μεταβολής της άμεσης φορολογίας, είναι η συχνότητα 

μεταβολών (ετησίως, τα τελευταία χρόνια) στη φορολογία εισοδήματος, ανάλογα με τις 

απαιτήσεις κάλυψης των αναγκών του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Κατά τον κλασικό όρο που διατυπώθηκε από τον G. Jeze, ο φόρος αποτελεί άμεση 

και οριστική παροχή των ιδιωτών προς τη δημόσια εξουσία, η οποία είναι αναγκαία για 

την κάλυψη των δημοσίων βαρών.  Θεωρείται δηλαδή το μέσο διάθεσης των πόρων από 

την ιδιωτική οικονομία στη δημόσια, ώστε να βελτιστοποιηθεί ο βαθμός άσκησης της 

δημόσιας πολιτικής που εστιάζεται στην παραγωγή δημόσιων αγαθών και προσφορά 

δημόσιων υπηρεσιών για την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής (εκπαίδευση, υγεία, 

ασφάλεια κλπ). 

                                                   
1 Χ. Βασιλόπουλου «Η Φορολογία στην Αρχαιότητα» 
2 Ι. Βελέντζα, Οικονομικό Δίκαιο. Αθήνα – Κομοτηνή 1987. 
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Κάθε Κράτος στην προσπάθεια να συγκεντρώσει φόρους και να διατηρήσει την 

κοινωνική συνοχή,  έχει υιοθετήσει την υποχρεωτικότητα της φορολογίας, ώστε να 

χαρακτηρίζεται  ως μια επαχθής πρακτική. Για το λόγο αυτό συχνά παρατηρούνται 

φαινόμενα, από την αρχαιότητα ακόμη, αποφυγής της φορολογίας που εκδηλώνεται είτε 

ως  φοροαποφυγή (μέσω ειδικών στοχευόμενων νόμιμων απαλλαγών για ορισμένες 

κατηγορίες πολιτών, αλλά και  χρήσης αδύναμων-κενών σημείων της νομοθεσίας), είτε 

ως φοροδιαφυγής (παράνομης αποφυγής πληρωμής φόρων). 

Η  αντιμετώπιση των φαινομένων φοροδιαφυγής επιτυγχάνεται με τη συγκρότηση 

μιας καλά οργανωμένης φορολογικής διοίκησης, η οποία αναθέτει στα φορολογικά 

όργανα την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων. Στα όργανα 

αυτά, περιλαμβάνονται και οι ελεγκτικές υπηρεσίες που επιφορτίζονται με το έργο 

ανάδειξης και πάταξης της φοροδιαφυγής.  

Όμως, οι πραγματοποιούμενη εξέλιξη στον κλάδο της λογιστικής επιστήμης, της 

τεχνολογίας, αλλά και στην δυναμική που παρουσιάζει η φοροδιαφυγή με την 

προσαρμογή στις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (π.χ. ίδρυση εξωχώριων εταιριών, 

ως χαρακτηριστικό της τάσης παγκοσμιοποίησης της οικονομίας), καθιστά αναγκαία την 

εξέλιξη της ελεγκτικής. 

Η αναγκαιότητα του φορολογικού ελέγχου, εκδηλώθηκε από τα πρώτα έτη που η 

φορολογία έλαβε συντεταγμένη και οργανωμένη μορφή. Αναπτύχθηκε δε τα τελευταία 

χρόνια προσαρμοζόμενος στις απαιτήσεις κάθε περιόδου. Έτσι, ως επάγγελμα η 

ελεγκτική διαμορφώθηκε στην Αμερική καθώς και σε άλλες προηγμένες χώρες με 

εμπορική και βιομηχανική ανάπτυξη.  

Η καθιέρωση της ελεγκτικής ως επάγγελμα, δημιούργησε την ανάγκη επιβολής 

κανόνων – προτύπων διασφάλισης των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διοίκησης (φορολογικής διοίκησης και κάθε άλλης 

υπηρεσίας με άμεσο ενδιαφέρον) ή τρίτων, αλλά και διασφάλισης των ασκούντων το 

ελεγκτικό επάγγελμα για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου. 

Οι κανόνες αυτοί, γνωστά ως ελεγκτικά Πρότυπα (Auditing Standards) αποτελούν ένα 

ελεγκτικό πλαίσιο που καθορίζει τις αρχές και διαδικασίες εκτέλεσης του ελεγκτικού 

έργου. Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, εκδίδονται υπό την εποπτεία της Διεθνούς 
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Ομοσπονδίας Λογιστών «IFAC», από το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και 

Διασφάλισης «IAASB». 

Τα πρότυπα αυτά υιοθετήθηκαν στην Ελλάδα με την από 22/10/2004 απόφαση της 

Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με την οποία τέθηκαν σε 

υποχρεωτική εφαρμογή τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (Ε.Ε.Π). Η οριστική υιοθέτηση 

των ΔΠΕ έγινε με το άρθρο 24 του Ν. 3693/2008. Τα πρότυπα αυτά αφορούν τους 

ελέγχους που διεξάγονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).   

Πλέον των ΔΠΕ, έχουν εκδοθεί και τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Διασφαλίσεων 

(ΔΠΑΔ) με τα οποία θεσπίζονται βασικές αρχές και θεμελιώδεις διαδικασίες και 

παρέχουν  καθοδήγηση στους επαγγελματίες λογιστές σε δημόσια άσκηση του 

επαγγέλματος,  για την διενέργεια των αναθέσεων διασφαλίσεων, εκτός των ελέγχων και 

των επισκοπήσεων ιστορικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που καλύπτονται από 

τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) ή τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκοπήσεων 

(ΔΠΑΕ).3 

 

Ο φορολογικός έλεγχος αποτελεί την κύρια διαδικασία του φορολογικού 

συστήματος από την οποία εξαρτώνται τα φορολογικά έσοδα.  Σε δύσκολους καιρούς, 

όπως τα τελευταία χρόνια, η ικανοποιητική λειτουργία4 των φοροελεγκτικών 

μηχανισμών έχει καταστεί  κύριος σκοπός της ελληνικής οικονομικής ηγεσίας αλλά και 

σταθερή απαίτηση των δανειστών μας. Για το λόγο αυτό οι εξουσίες των φορολογικών 

ελεγκτικών οργάνων διαρκώς αυξάνονται και ενισχύονται. Η ανάγκη για 

αποτελεσματικούς φορολογικούς ελέγχους δεν επιτρέπεται, ωστόσο, να θέτει σε δεύτερη 

μοίρα την προστασία - και ιδίως τη συνταγματική - που δικαιούται να απολαμβάνει ο 

φορολογούμενος. Η «διαπάλη» αυτή ανάμεσα στην τάση για ενίσχυση των ελεγκτικών 

εξουσιών των φορολογικών οργάνων και την απαίτηση για κατοχύρωση της προστασίας 

του φορολογούμενου από την αυξανόμενη ελεγκτική εξουσία της φορολογικής 

Διοίκησης αντανακλάται τόσο στα νομοθετικά κείμενα που καθορίζουν το πλαίσιο 

                                                   
3 Β. Λουμιώτης – Β. Τζιφας «Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου», ΣΟΕΛ Αθήνα 
2012 
4 Π. Πανταζόπουλος «Τα Συνταγματικά όρια του Φορολογικού ελέγχου», Έκδοση  2012 
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δράσης των φορολογικών ελεγκτικών οργάνων όσο και στην ίδια την πρακτική των 

οργάνων αυτών. 

  Η ανάγκη είσπραξης φόρων από την πλευρά της κρατικής διοίκησης, προς 

εκπλήρωση του σκοπού της λειτουργίας του κοινωνικού κράτους, καθιστά πρωτεύον 

στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, η οποία ως άνομη συμπεριφορά κάνει την 

εμφάνισή της από τους πρώτους αιώνες που η φορολογία λαμβάνει μια οργανωμένη 

μορφή άντλησης εσόδων της κρατικής διοίκησης. 

Στη σύγχρονη εποχή και ‘δει στις μέρες κρίσης που διάγει η Ελληνική οικονομία, η 

ανάγκη πάταξης της φοροδιαφυγής με την θεσμοθέτηση των ανάλογων νομοθετημάτων, 

αποτελεί κύριο στόχο του οικονομικού επιτελείου. Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε 

και η θεσμοθέτηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, αρχικά με το νόμο 

3842/2010 και στη συνέχεια με τους νόμους 3943/2011, 4038/2012 και 4110/2013. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α 

58/23.4.2010), εισήχθησαν για πρώτη φορά στο Ελληνικό φορολογικό δίκαιο διατάξεις 

για την διενέργεια πλήρους φορολογικού ελέγχου των επιχειρήσεων, από τους νόμιμους 

ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία (ορκωτοί λογιστές ή εταιρείες ορκωτών λογιστών), 

εγγεγραμμένων στο δημόσιο μητρώο του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α), παράλληλα με τον 

έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης που διενεργούν.  Ο έλεγχος διενεργείται σε 

συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα και αφορά Ανώνυμες Εταιρίες και Εταιρίες 

Περιορισμένης Ευθύνης, για ισολογισμούς που κλείνουν από 30/6/2011.  

Σημειώνεται ότι κατά τους διαχειριστικούς ελέγχους που διενεργούσαν  οι ορκωτοί 

ελεγκτές, είχαν υποχρέωση να αναγράφουν τις οποιεσδήποτε παραβάσεις των διατάξεων 

της φορολογικής νομοθεσίας στο πιστοποιητικό που εξέδιδαν και κοινοποιούσαν στη 

Διεύθυνση ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών5.  

Ο έλεγχος για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού, αποτελεί μια νέα 

διαδικασία φορολογικού ελέγχου στην οποία συμμετέχουν εκτός της διοίκησης της 

ελεγχόμενης εταιρείας, του υπεύθυνου προσώπου επί των οικονομικών καταστάσεων 

(λογιστή) της ελεγχόμενης εταιρείας και των αρμόδιων φορολογικών αρχών, οι  Ορκωτοί 

                                                   
5 παρ. 5 άρθρου 82 του ΚΦΕ, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 
3842/2010. 
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Ελεγκτές Λογιστές (Νόμιμοι Ελεγκτές), η ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης 

και Ελέγχου)  και η Γ.Γ.Π.Σ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων). 

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού 

εξομοιώνεται με εκείνο του φορολογικού ελέγχου που διενεργείται από τις Φορολογικές 

Αρχές, όταν το πιστοποιητικό είναι απαλλαγμένο από παρατηρήσεις και διαπιστώσεις 

παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς υπό προϋποθέσεις δεν διενεργείται 

φορολογικός έλεγχος από τη φορολογική αρχή6. 

Πρόκειται για μια συστηματοποιημένη διαδικασία φορολογικού ελέγχου κατά την 

οποία εφαρμόζεται αναλυτικό ελεγκτικό πρόγραμμα, το οποίο ακολουθείται κατά τη 

διαδικασία του ελέγχου που εκτός της συστηματοποίησης του ελέγχου, συμβάλλει και 

στον έλεγχο της εργασίας των ελεγκτών.  

Το βασικότερο πλεονέκτημα της διαδικασίας του φορολογικού πιστοποιητικού, 

είναι η διενέργεια φορολογικού ελέγχου της κλειόμενης χρήσης και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων, βάσει των διαπιστώσεων, σε χρόνο άμεσο, εν 

αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει όταν διενεργείται φορολογικός έλεγχος από τις αρμόδιες 

ελεγκτικές αρχές, ο οποίος τυγχάνει να έχει ένα εύρος δέκα(10) ετών. Έτσι, με τη νέα 

διαδικασία επιτυγχάνεται «άμεση» είσπραξη φόρων και προστίμων, ενώ η ελεγχόμενη 

επιχείρηση είναι απαλλαγμένη από το πρόσθετο κόστος των προσαυξήσεων και επιπλέον 

μπορεί να σχεδιάζει τα επιχειρηματικά πλάνα έχοντας οριστικοποιήσει τις φορολογικές  

υποχρεώσεις των παρελθόντων ετών. 

Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό, ως προϊόν εργασίας διασφάλισης, δεν 

αντίκειται προς τους κανόνες ανεξαρτησίας που ισχύουν για το ελεγκτικό επάγγελμα και 

υπογράφεται είτε από το Νόμιμο Ελεγκτή που υπογράφει την Έκθεση του ελέγχου, ο 

οποίος προβλέπεται από τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 2190/1920, ή από άλλο Νόμιμο 

Ελεγκτή, ο οποίος όμως υποχρεωτικά ανήκει στο ίδιο Ελεγκτικό Γραφείο με το Νόμιμο 

Ελεγκτή που υπογράφει την προαναφερθείσα Έκθεση7. 

Στο πιστοποιητικό αναφέρονται αναλυτικά, τυχόν φορολογικές παραβάσεις, καθώς και 

μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται βάσει των τηρούμενων 

βιβλίων και στοιχείων, κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου. Δεν διενεργείται 

                                                   
6 Λ. Κορρές, άρθρο περιοδικό Λογιστής 2011. 
7 Εγκ. Υ.Ο 1156477/26.11.2011 
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τακτικός φορολογικός έλεγχος, όταν στο πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνονται 

παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, 

επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α').  

Αντίθετα, αν από το φορολογικό πιστοποιητικό προκύπτουν φορολογικά ευρήματα για 

την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική 

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

Επισημαίνεται ότι προβλέπονται διώξεις και ποινές για τα πρόσωπα που 

διενεργούν τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού, για κάθε 

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

Το ετήσιο αυτό φορολογικό πιστοποιητικό περιλαμβάνει «την έκθεση 

φορολογικής συμμόρφωσης» και το «προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών 

στοιχείων». Η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην 

ελεγχόμενη εταιρεία μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός της και το 

αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της. Περαιτέρω  υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά από τους ελεγκτές στο Υπουργείο Οικονομικών εντός δέκα (10) ημερών 

από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού της επιχείρησης από τη 

γενική συνέλευση των μετόχων.   

Στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης,   περιλαμβάνονται 

πληροφοριακά στοιχεία για την εταιρεία καθώς επίσης ανάλυση των ευρημάτων που 

προκύπτουν από τον έλεγχο της φορολογικής συμμόρφωσης. Επίσης, στο προσάρτημα 

θα βεβαιώνεται ότι τα δεδομένα του φορολογικού ελέγχου τέθηκαν εγγράφως υπόψη της 

επιχείρησης και αυτή διατύπωσε εγγράφως τις σχετικές παρατηρήσεις της.  

Η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης συντάσσεται μετά την πραγματοποίηση, από τον 

ορκωτό ελεγκτή, φορολογικού ελέγχου βάσει προγράμματος ελέγχου το οποίο εκδίδεται 

από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την E.Λ.T.E. και αναβαθμίζεται κάθε 

χρόνο. 

 

Για την εφαρμογή της διαδικασίας του φορολογικού πιστοποιητικού, εκδόθηκε 

κατ΄ νομοθετική εξουσιοδότηση η εφαρμοστική εγκύκλιος ΠΟΛ 1159/26.7.2011 (ΦΕΚ 

Β 1657), με την οποία ρυθμίζονται επ΄ ακριβώς τα πρόσωπα που διενεργούν  τους 

συγκεκριμένους ελέγχους και είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση του φορολογικού 
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πιστοποιητικού, οι εταιρίες που αφορά ο συγκεκριμένος έλεγχος, τα φορολογικά 

αντικείμενα που ελέγχονται καθώς επίσης και τα μέτρα διασφάλισης της επιτυχούς 

λειτουργίας του θεσμού τα οποία διακρίνονται σε8: 

α. Μέτρα αξιοπιστίας του ελέγχου που λειτουργούν προληπτικά και 

κατασταλτικά 

 i. Προληπτικά μέτρα 

 Υποχρέωση τήρησης αναλυτικού φακέλου τεκμηρίωσης του φορολογικού 

ελέγχου (άρθρο 4 ΠΟΛ 1159/2011). 

 Δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 9% βάσει των 

κριτηρίων του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010, εντός 18 μηνών από τη λήξη 

της προθεσμίας υποβολής από του ελεγκτές της Έκθεσης Φορολογικής 

συμμόρφωσης, η οποία υποβάλλεται εντός δέκα(10) ημερών μετά την 

υποβολή της φορολογικής δήλωσης του ελεγχόμενου (παρ. 1 άρθρου 5 

ΠΟΛ 1159/2011). 

 Διενέργεια τακτικών ελέγχων ανεξαρτήτως προθεσμίας σε περίπτωση 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, υποθέσεις 

πλαστών, εικονικών φορολογικών στοιχείων και transfer pricing. 

 Έλεγχος πραγωγικότητας δαπανών ελεγχόμενης εταιρίας σε περίπτωση 

που λογιστικές διαφορές που προσδιόρισαν οι νόμιμοι ελεγκτές και 

ελεγκτικά γραφεία είναι μικρότερες από το 0,5% των ακαθαρίστων 

εσόδων της εταιρίας (παρ. 7 άρθρου 5 ΠΟΛ 1159/2011). 

 Διενέργεια ποιοτικού ελέγχου από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης 

και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με τη συμμετοχή ελεγκτών του Υπ. Οικ. επί των 

φακέλων τεκμηρίωσης (αρθ. 7 ΠΟΛ 1159/2011). 

 Εποπτεία των ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων από την ΕΛΤΕ, 

σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 30 του Ν. 3693/2008. 

 Πρόβλεψη περί του ασυμβίβαστου του έργου του νόμιμου ελεγκτή με το 

έργο του λογιστή φοροτεχνικού της ίδιας εταιρίας (παρ. 6 άρθρου 10 

ΠΟΛ 1159/2011). 

                                                   
8  Άρθρο στο περιοδικό ΔΦΝ 2012Μ 883, Τ. 1492 του Γεωργίου Β. Φουφόπουλου, Δικηγόρου, DEA 
Διοιητικού Δικαίου, DEA Φορολογικού Δικαίου , Paris 2. 
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 ii. Κατασταλτικά μέτρα 

 Αλληλέγγυα περιορισμένη ευθύνη των ελεγκτών σε περίπτωση που άνευ 

δόλου προκύψει απώλεια εσόδων του Δημοσίου (παρ. 6 άρθρου 10 ΠΟΛ 

1159/2011) 

 Επιβολή προστίμου στους ελεγκτές από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997, όταν από 

μεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής αρχής προκύψουν πρόσθετες 

επιβαρύνσεις σε σχέση με αυτές του ελέγχου των ελεγκτών (παρ. 8 

άρθρου 10 ΠΟΛ 1159/2011). 

 Καθιέρωση πειθαρχικών ευθυνών των ελεγκτών για τις παραλείψεις του, 

σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3693/2008). 

  
β. Μέτρα αποκατάστασης βλάβης ελεγχόμενου – αστική ευθύνη ελεγκτών 

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3693/2008, θεσπίσθηκε αστική ευθύνη των 

ελεγκτών για παραλείψεις, με καθορισμό ορίου της αποζημιωτικής ευθύνης στο 

δεκαπλάσιο των αμοιβών του ελεγκτή. 

Ως βάση αποζημίωσης μπορεί να αποτελέσουν και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα 

περί εντολής και αδικαιοπρακτικής ευθύνης. Επισημαίνεται ότι βάσει των διατάξεων της 

παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 3693/2008, επιβάλλεται υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης 

των ελεγκτών ίσης με τα όρια ευθύνης προς αποζημίωσης που προβλέπουν οι παρ. 2, 3 

του άρθρου 29 του Ν. 3693/2008, προκειμένου να διασφαλίζεται η ευχερής απόκριση 

των ελεγκτών στην αστική ευθύνη που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 29 του ως 

άνω νόμου9. 

 Για την ευθύνη των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, τις 

πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις, γίνεται αναφορά στην παράγραφο 3.2.4 «Ευθύνη 

Νόμιμων Ελεγκτών και Ελεγκτικών Γραφείων. Πειθαρχικές – Διοικητικές Κυρώσεις», 

του Κεφαλαίου Β .́ 

 
  

                                                   
9 Άρθρο στο περιοδικό ΔΦΝ 2012Μ 883, Τ. 1492 του Γεωργίου Β. Φουφόπουλου, Δικηγόρου, DEA 
Διοιητικού Δικαίου, DEA Φορολογικού Δικαίου , Paris 2. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ 

Ν.3693/2008 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ 
 

 

2. Νόμιμοι Ελεγκτές και Ελεγκτικά Γραφεία 

2.1 Επιδιωκόμενος σκοπός νόμου 3693/2008 

 

Με το νόμο 3693/2008 που φέρει τίτλο «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

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

λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες 

δια τάξεις», επιδιώκεται η εξασφάλιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ορισμένων ελάχιστων 

παραμέτρων ως προς το ελεγκτικό επάγγελμα και τη διεξαγωγή των εκ του νόμου 

υποχρεωτικών ελέγχων στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών και των ομίλων 

εταιριών. 

Οι βασικές ρυθμίσεις αφορούν την καθιέρωση  εποπτικής αρχής,  τη διενέργεια 

ποιοτικών ελέγχων και επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων, τη διασφάλιση της 

ανεξαρτησίας του ελεγκτή. Επίσης, καθορίζονται κανόνες σχετικά με τον έλεγχο των 

ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που μπορεί να 

επεκτείνονται και σε άλλες ελεγκτικές εργασίες που διενεργούνται από τους ελεγκτές και 

ελεγκτικές εταιρίες. 

Ειδικότερα, με την ανωτέρω Οδηγία και κατ΄ ακολουθία με το νόμο ρυθμίζονται 

θέματα όπως10: 

                                                   
10 Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, Ιούνιος 2008. 
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 Χορήγησης επαγγελματικής άδειας σε ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρίες, 

εξετάσεων και πρακτικής άσκησης για τη χορήγηση άδειας και διαρκούς 

εκπαιδεύσεως. 

 Επαγγελματικής δεοντολογίας, ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας 

επαγγελματικού απορρήτου και αμοιβών. 

 Ελεγκτικών προτύπων και εκθέσεως ελέγχου, 

 Ποιοτικού ελέγχου, 

 Πειθαρχικής διαδικασίας και ελέγχου, αστικής ευθύνης και ασφαλιστικής 

κάλυψης, 

 Δημόσιας εποπτείας και συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 

μελών, 

 Ορισμού και παύσης ελεγκτών, 

 Υποχρεωτικού ελέγχου εταιριών δημοσίου συμφέροντος,  

 Χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος  σε ελεγκτές τρίτων χωρών, εγγραφής 

τους στο μητρώο και άσκησης εποπτείας επ΄  αυτών, καθώς και συνεργασίας με 

αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών. 

Σημειώνεται ότι σημαντικός αριθμός ζητημάτων που καλύπτει η Οδηγία 2006/43/ΕΚ, 

έχουν εισαχθεί στο εσωτερικό δίκαιο με το νόμο 3148/2003, με τον οποίο συστάθηκε η 

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και εντός αυτής το Συμβούλιο 

Λογιστικής Τυποποίησης, το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου, με αρμοδιότητα τον 

ποιοτικό έλεγχο της ελεγκτικής εργασίας των ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών 

εταιριών, καθώς και το Πειθαρχικό Συμβούλιο αρμόδιο για παραβάσεις της ελεγκτικής 

νομοθεσίας και δεοντολογίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

2.2 Έννοιες που διέπουν τον ελεγκτικολογιστικό θεσμό 

2.2.1 Υποχρεωτικός έλεγχος 

 

α. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3693/2008, ως υποχρεωτικός  

έλεγχος, ορίζεται ο έλεγχος των ατομικών ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

που προβλέπονται από τις Οδηγίες 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 

(ΕΕ L222  της 14.8.1978), 83/349 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 (ΕΕ 

L193 της 18.7.1983), 86/635 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1986 (ΕΕ L 372 

της 31.12.1986) και της Οδηγίας 91/ 674 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 

1991 (ΕΕ L 374 της 31.12.1991).  

β. Επίσης, ως "υποχρεωτικός έλεγχος" ορίζεται και οποιασδήποτε φύσης και 

έκτασης ελεγκτική εργασία που προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία, κατά την 

έναρξη ισχύος του   νόμου 3693/2008 και διενεργείται από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό 

γραφείο. Ο χαρακτηρισμός ως υποχρεωτικού ελέγχου οποιασδήποτε φύσης και έκτασης 

ελεγκτική εργασία που εκτελείται από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, μπορεί 

να προσδιορισθεί και με Κανονιστικές Πράξεις της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης 

και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). 

γ. Περαιτέρω, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, 

ως υποχρεωτικός έλεγχος ορίσθηκε11 και οιασδήποτε φύσεως και έκτασης ελεγκτική 

εργασία αναλαμβάνεται από τους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία-εταιρίες, με 

την προϋπόθεση ότι η ελεγκτική εργασία έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση έκθεσης 

ελέγχου, που συντάσσεται  σύμφωνα με:  

αα. τα παραδεκτά ελεγκτικά πρότυπα12:  

 τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International Standards on Auditing), 

 τα Διεθνή Πρότυπα Επισκόπησης (International Standards on Review 

Engagements),)  

 τα Διεθνή Πρότυπα Συναφών Εργασιών (International Standards on Related 

Services).  

                                                   
11 Όπως αυτός ο υποχρεωτικός έλεγχος καθορίσθηκε με την 57971/1060 (ΦΕΚ Β  ́ 2170/31.12.2010), 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών. 
12 της παρ. 1 άρθρου 24 Ν. 3693/2008 
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ββ. τα πρότυπα ελέγχου που επιβάλει το Συμβούλιο Λογιστικής Εποπτείας των 

Εταιρειών Δημοσίου Ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Public 

Company Accounting Oversight Board) και τα γενικά παραδεκτά πρότυπα ελέγχου στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (auditing standards generally accepted in the United 

States). 

 

2.2.2 Νόμιμος Ελεγκτής 

Βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 3693/2008, ως νόμιμος 

ελεγκτής ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο ή την 

οδηγία 43/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαίου 

2006 (ΕΕ L157 της 9.6.2006) άδεια από τις αρμόδιες αρχές κράτους - μέλους να 

διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους. 

 

2.2.3 Ελεγκτικό γραφείο 

Ως ελεγκτικό γραφείο ορίζεται το νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τύπο της 

νομικής του προσωπικότητας ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα, που δεν έχει νομική 

προσωπικότητα, η οποία έχει λάβει σύμφωνα με τον  νόμο 3693/2008 ή την Οδηγία 

43/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαϊου 2006 (ΕΕ 

L157 της 9.6.2006) άδεια από τις αρμόδιες αρχές κράτους – μέλους να διενεργεί 

υποχρεωτικούς ελέγχους. 

 

2.2.4 Ελεγκτική οντότητα τρίτης χώρας 

Θεωρείται η οντότητα με νομική ή μη προσωπικότητα, με δικαίωμα διενέργειας ελέγχων 

σε ατομικές ή ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα 

με τη νομοθεσία Τρίτης Χώρας. 
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2.2.5 Ελεγκτής τρίτης χώρας 

Είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα διενέργειας ελεγκτικών εργασιών σε 

ατομικές ή ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εταιριών που έχουν συσταθεί 

σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας. 

 

2.2.6 Ελεγκτής Ομίλου 

Θεωρείται ένας ή περισσότεροι νόμιμοι ελεγκτές ή ένα ή περισσότερα ελεγκτικά 

γραφεία ή ένας ή περισσότεροι νόμιμοι ελεγκτές με ένα ή περισσότερα ελεγκτικά 

γραφεία που έχουν δικαίωμα να διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

2.2.7 Δίκτυο 

Αποτελεί ευρύτερη διάρθρωση συνεργασίας στην οποία ανήκει ο νόμιμος ελεγκτής ή το 

ελεγκτικό γραφείο και η οποία αποσκοπεί στην κατανομή κερδών ή στοιχείων κόστους ή 

βρίσκεται υπό κοινή ιδιοκτησία, έλεγχο ή διοίκηση, ή υπόκειται σε ενιαία πολιτική και 

διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας ή δραστηριοποιείται υπό κοινή επιχειρηματική 

στρατηγική ή χρησιμοποιεί κοινό διακριτικό τίτλο ή σημαντικό μέρος επαγγελματικών 

πόρων. 

 

2.2.8 Συνδεδεμένο μέρος ελεγκτικού γραφείου 

Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, το οποίο βρίσκεται υπό κοινή 

ιδιοκτησία ή κοινό έλεγχο ή κοινή διοίκηση με το ελεγκτικό γραφείο.  

Αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για τη συνδρομή ή μη της ιδιότητας του συνδεδεμένου 

μέρους ελεγκτικού γραφείου, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτημα, είναι το ΔΣ της 

Ε.Λ.Τ.Ε. 
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2.2.9 Οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος13 

Ως Οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, θεωρούνται: 

α) οι οντότητες που διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους εγκατάστασής τους, 

των οποίων οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 4 

παράγραφος 1 σημείο 14 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ. 

β) τα πιστωτικά ιδρύματα14 

γ) επιχειρήσεις εγκαταστημένες σε έδαφος κράτους μέλους ή που επιθυμούν να 

εγκατασταθούν σε αυτό15. 

δ) Ασφαλιστικών επιχειρήσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της 

Οδηγίας 91/674 ΕΟΚ16. 

ε) Επιχειρήσεις η δραστηριότητα των οποίων συνίσταται στην άσκηση αντασφαλιστικών  

δραστηριοτήτων17. 

 

 

2.2.10 Έκθεση ελέγχου 

Ως έκθεση ελέγχου18 ορίζεται η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 51α της Οδηγίας 

78/660/ΕΟΚ και στο άρθρο 37 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, καθώς και κάθε έκθεση που 

εκδίδεται ως αποτέλεσμα υποχρεωτικών ελέγχων, από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό 

γραφείο. 

Η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από το νόμιμο ελεγκτή που διενήργησε την 

εργασία και σε περίπτωση που η εργασία διενεργήθηκε στο όνομα και για λογαριασμό 

ελεγκτικού γραφείου, από τον κύριο εταίρο, με σαφή αναφορά των στοιχείων του 

                                                   
13 παράγραφος 12 άρθρου 2 Ν. 3693/2008 
14 Που προβλέπονται από το άρθρο 1 σημείο 1 της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ 
15 Σχετική η παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ και άρθρο 1 της Οδηγίας 73/239/ΕΟΚ. 
16 Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ, εξαιρουμένων των 
οργανισμών και αλληλασφαλιστικών ενώσεων που αναφέρει το άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3 και το 
άρθρο 3 της ίδιας Οδηγίας. 
17 Άρθρο 2 Οδηγίας 91/974 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης  Δεκεμβρίου 1991. 
18 άρθρο 2§9 και άρθρο 26 Ν. 3693/2008 



 27 

ελεγκτικού γραφείου στο όνομα και για λογαριασμό του οποίου διενεργήθηκε ο 

υποχρεωτικός έλεγχος. 

 

2.2.11 Διεθνή Ελεγκτικά πρότυπα και Διεθνή Λογιστικά πρότυπα 

Διεθνή Ελεγκτικά πρότυπα. Είναι τα Διεθνή Ελεγκτικά πρότυπα (International 

Stantards on Aditing-ISA), και τα συναφή πρότυπα και πρακτικές, που αφορούν τον 

υποχρεωτικό έλεγχο και κάθε φύσης και έκτασης ελεγκτικολογιστική εργασία που 

αναλαμβάνεται από τα τους Νόμιμους Ελεγκτές και Ελεγκτικά Γραφεία. 

Διεθνή Λογιστικά πρότυπα. Είναι τα Διεθνή λογιστικά πρότυπα (International 

Accounting Stantards-IAS), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(International Financial Reporting Standards-IFRS),  οι ερμηνείες τους (SIC- IFRIC 

Interpretations) και οι τροποποιήσεις τους, όπως ισχύουν κάθε φορά, που εκδίδονται ή 

εγκρίνονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International 

Accounting Standards Board-IASB). 

 

2.3 Χορήγηση άδειας στους νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία 
Δικαίωμα διενέργειας υποχρεωτικού ελέγχου έχουν οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά 

γραφεία που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια). 

Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ μετά από εισήγηση του Συμβουλίου 

Ποιοτικού Ελέγχου19. 

 

2.3.1 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε νόμιμους ελεγκτές 
 

Για τη χορήγηση της επαγγελματικής άδειας σε νόμιμους ελεγκτές πρέπει να συντρέχουν 

οι εξής προϋποθέσεις: 

 Τα πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας σύμφωνα 

με το άρθρο 4 του Ν. 3693/2008. 

                                                   
19 Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας σε νόμιμο ελεγκτή και ελεγκτικά γραφεία, 
περιγράφονται στην 0001/5.8.2009 Ανακοίνωση της ΕΛΤΕ. 
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 Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής 

εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου 

σπουδών της αλλοδαπής.  

 Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς στις επαγγελματικές εξετάσεις20 του άρθρου 7 του 

Ν. 3693/2008, οι οποίες τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της ΕΛΤΕ21 και 

αφορούν τα εξής γνωστικά αντικείμενα: 

o Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα. 

o Νομοθετικές ρυθμίσεις και πρότυπα αναφερόμενα στη σύνταξη ατομικών 

και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

o Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης. 

o Χρηματοοικονομική ανάλυση. 

o Κοστολόγηση και διοικητική λογιστική,  

o Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος. 

o Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες του ελεγκτή. 

o Νομοθετικές ρυθμίσεις και επαγγελματικά πρότυπα σχετικά με 

υποχρεωτικούς ελέγχους και τις λοιπές ελεγκτικολογιστικές εργασίες και 

τους νόμιμους ελεγκτές. 

o Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. 

o Κανόνες Ανεξαρτησίας και επαγγελματική δεοντολογία, ια) Αρχές και 

ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης συναφή με 

ελεγκτικές εργασίες. 

o Αρχές και ειδικά θέματα πτωχευτικού δικαίου. 

o Φορολογικό δίκαιο. 

o Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου. 

o Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

o Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα. 

                                                   
20 Η ανάθεση διενέργειας των επαγγελματικών εξετάσεων και των ειδικών εξετάσεων του άρθρου 7 του Ν. 
3693/2008, το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές και το ειδικότερο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου, 
ρυθμίζεται με την υπ  ́αριθμό 29580 (ΦΕΚ 1245/24.6.2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
21 Με την υπ  ́ αριθμό 38855/761/11-9-2012, Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του νόμου 
3148/2003 Εξεταστική Επιτροπή, με την ευθύνη της οποίας διεξάγονται οι σχετικές εξετάσεις. 



 29 

o Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής των 

επιχειρήσεων. 

o Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής. 

o Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3693/2008, παρέχεται 

μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ μετά από εισήγηση του 

Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου ή των αρμόδιων επαγγελματικών φορέων,  η 

δυνατότητα απαλλαγής από τις Επαγγελματικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα από τα 

παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, στην περίπτωση που υποψήφιος κατέχει ακαδημαϊκό 

τίτλο ανώτατης εκπαίδευσης για την απόκτηση του οποίου εξετάστηκε στα γνωστικά 

αυτά αντικείμενα ή έχει επιτύχει στα γνωστικά αυτά αντικείμενα σε Επαγγελματικές 

εξετάσεις ισοδύναμες με τις Επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 7. 

 Να έχει ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση που προβλέπεται από το άρθρο 10 

του Ν. 3693/2008. Η πρακτική άσκηση είναι τουλάχιστον τριών ετών και 

περιλαμβάνει κυρίως τη συμμετοχή ασκουμένων σε υποχρεωτικούς ελέγχους. Για 

δυο τουλάχιστον έτη, η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται υπό την εποπτεία 

νόμιμου ελεγκτή που έχει λάβει επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος – 

μέλος. 

Συνεχής εκπαίδευση. Για τη διατήρηση της επαγγελματικής άδειας, οι νόμιμοι 

ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης, 

που παρέχονται από φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού.  Η διάρκεια και η επάρκεια 

του περιεχομένου των προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης και η επάρκεια των φορέων 

που τα παρέχουν κρίνονται με Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ, μετά από εισήγηση του 

Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου ή των αρμόδιων επαγγελματικών φορέων. Στα 

προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης περιλαμβάνονται και τα προγράμματα, που 

παρέχονται από τα ελεγκτικά γραφεία ή τους νόμιμους ελεγκτές22. 

Χορήγηση άδειας σε ελεγκτές τρίτων χωρών. Με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ, 

χορηγείται επαγγελματική άδεια σε ελεγκτές τρίτων χωρών, εφόσον κατά την κρίση της 

                                                   
22 Άρθρο 11 Ν. 3693/2008 
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πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Για τη χορήγηση της άδειας, οι υποψήφιοι 

νόμιμοι ελεγκτές τρίτων χωρών, θα πρέπει να επιτύχουν σε επαγγελματικές εξετάσεις, 

που διενεργούνται από την ΕΛΤΕ στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω και τελεί υπό τον όρο της αμοιβαιότητας23. 

 

2.3.2 Χορήγηση άδειας σε νόμιμους ελεγκτές από άλλα Κράτη-Μέλη 

 
Οι νόμιμοι ελεγκτές που έχουν λάβει επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος - 

μέλος έχουν δικαίωμα να λάβουν επαγγελματική άδεια στην Ελλάδα, με την 

προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν σε ειδικές Επαγγελματικές εξετάσεις, που διενεργούνται 

στην Ελληνική γλώσσα, μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από το άρθρο 4 της Οδηγίας 

89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988, στα γνωστικά αντικείμενα που 

αναφέρονται στο Ελληνικό νομοθετικό και γενικότερα ρυθμιστικό πλαίσιο, που διέπει 

τους υποχρεωτικούς ελέγχους και την εργασία των νόμιμων ελεγκτών. 

 

 

2.3.3 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε ελεγκτικό γραφείο 

 
Για τη χορήγηση άδειας σε ελεγκτικό γραφείο, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Στα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους για λογαριασμό 

του ελεγκτικού γραφείου πρέπει να συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις και 

να έχουν λάβει επαγγελματική  άδεια στην Ελλάδα. 

 Η πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου του ελεγκτικού γραφείου να κατέχεται 

από ελεγκτικά γραφεία στα οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε 

οποιοδήποτε κράτος - μέλος ή από φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι 

παραπάνω προϋποθέσεις. 

 Η πλειοψηφία του οργάνου διοίκησης του ελεγκτικού γραφείου πρέπει να ανήκει 

σε ελεγκτικά γραφεία, στα οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε 

                                                   
23 Ανακοίνωση ΕΛΤΕ 001/5.8.2009 
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οποιοδήποτε κράτος - μέλος ή σε φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι 

πιο πάνω προϋποθέσεις. Όταν το όργανο διοίκησης έχει μόνο δύο μέλη, για 

τουλάχιστον ένα μέλος θα πρέπει να συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 

 Το ελεγκτικό γραφείο διαθέτει τα απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας, που ορίζει 

το άρθρο 4 του Ν. 3693/2008. 

   

2.3.4 Χορήγηση άδειας σε εγγεγραμμένα μέλη στα μητρώα του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών24 (μεταβατική ρύθμιση) 

 
Οι έχοντες την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  και οι ελεγκτικές εταιρίες και κοινοπραξίες ελεγκτών, 

κατά την έναρξη του νόμου 3693/2008 (25/8/2008), θεωρείται ότι έχουν λάβει άδεια ως 

νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία αντίστοιχα. 

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,   

κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 3693/2008, υποχρεούντο σε υποβολή αναλυτικού 

βιογραφικού σημειώματος με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, με αναφορά στη  

βαθμίδα εγγραφής τους και το στάδιο επιτυχούς περάτωσης των επαγγελματικών 

εξετάσεων, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 226/1992 και το χρόνο 

πρακτικής τους άσκησης. 

 

2.3.5 Εγγραφή σε μητρώο Ελεγκτών. 

Η ΕΛΤΕ τηρεί Μητρώο Ελεγκτών και Ελεγκτικών Γραφείων στα οποία έχει χορηγηθεί 

επαγγελματική άδεια, ενώ με Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ μπορεί να ανατίθενται τα 

διαδικαστικά θέματα τηρήσεως του μητρώου αυτού σε αρμόδιο επαγγελματικό φορέα.  

Το Μητρώο Ελεγκτών τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή και είναι προσιτό στο κοινό. Η 

πρόσβαση σε αυτό γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα25.  Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία του 

Μητρώου τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και σε μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.  

                                                   
24 Άρθρο 43, Ν. 3693/2008 
25 Απόφαση 43491/ΦΕΚ Β  ́1945/8.9.2009 Υπουργού Οικονομικών 
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Η εγγραφή των νόμιμων ελεγκτών στο Μητρώο, καθώς και κάθε τροποποίηση των 

εγγραφέντων στοιχείων, διενεργείται από την ΕΛΤΕ μετά από σχετική εισήγηση του 

ΣΟΕΛ ή του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου. 

Η ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την 

υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων για την ενημέρωση του Μητρώου. Σε 

περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς ή παραπλανητικής παροχής πληροφοριακών 

στοιχείων, ανακαλείται οριστικά η επαγγελματική άδεια. 

Τα ειδικότερα ζητήματα για την τήρηση του Μητρώου Ελεγκτών και Ελεγκτικών 

Γραφείων, ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 14 έως 16 του Ν.3693/2008. 

 

Εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών και εποπτεία ελεγκτών και ελεγκτικών 

οντοτήτων τρίτων χωρών. Στο Δημόσιο Μητρώο, εγγράφονται με τους ίδιους όρους 

και προϋποθέσεις οι ελεγκτές και οι ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών, που 

υποβάλλουν Έκθεση Ελέγχου για υποχρεωτικούς ελέγχους ατομικών ή ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων εταιρίας που συστάθηκε εκτός της Κοινότητας, της οποίας οι 

μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι εισηγμένοι για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά26. 

 

Εξαίρεση από τα παραπάνω υφίσταται όταν η εταιρεία έχει εκδώσει αποκλειστικά 

χρεόγραφα εισηγμένα για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους - μέλους, 

κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β` της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ, η 

ονομαστική αξία των οποίων ανέρχεται τουλάχιστον σε 50.000 ευρώ ανά μονάδα ή, σε 

περίπτωση χρεογράφων εκφρασμένων σε άλλο νόμισμα, στο ισοδύναμο, κατά την 

ημερομηνία έκδοσης, των τουλάχιστον 50.000 ευρώ. 

 

                                                   
26 Κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 σημείο 14 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, ως οργανωμένη αγορά, 
θεωρείται η «ρυθμιζόμενη αγορά»: πολυμερές σύστημα που το διευθύνει ή το εκμεταλλεύεται διαχειριστής  
αγοράς και το οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων τρίτων για την αγορά 
και την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων εντός του συστήματος και σύμφωνα με τους κανόνες του που δεν 
παρέχουν διακριτική ευχέρεια –κατά τρόπο καταλήγοντα στη σύναψη σύμβασης σχετικής με 
χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση βάσει των κανόνων και/ή των συστημάτων του, και 
το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί κανονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου ΙΙΙ. 
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Οι ελεγκτές και οι ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών, που εγγράφονται στο 

Δημόσιο Μητρώο, υπόκεινται στο σύστημα εποπτείας, το σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας και πειθαρχικής διαδικασίας του Ν. 3693/2008, όπως και οι νόμιμοι ελεγκτές 

ή ελεγκτικά γραφεία κρατών – μελών. 

     

2.4 Ανάκληση της επαγγελματικής άδειας 
Η επαγγελματική άδεια του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου ανακαλείται 

προσωρινά ή οριστικά με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. μετά από εισήγηση του 

Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου. 

Οριστική ανάκληση άδειας. Η άδεια ανακλείται οριστικά, με διαγραφή του 

νόμιμου ελεγκτή από το Μητρώο Ελεγκτών,  εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του 

δικαιούχου μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) επιβολή πειθαρχικής ποινής οριστικής αφαίρεσης επαγγελματικής άδειας27 με 

απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., 

β) θέση σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), 

γ) καταδίκη με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε οποιαδήποτε ποινή για 

κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 

(κοινή και στην υπηρεσία), δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για 

οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 

δ) συνταξιοδότηση από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα, 

ε) σε κάθε περίπτωση σοβαρής αμφισβήτησης της εντιμότητας του νόμιμου ελεγκτή ή 

του ελεγκτικού γραφείου και εφόσον δεν υλοποιηθούν από αυτούς, μέσα σε χρονικό 

διάστημα που καθορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. τυχόν μέτρα που θα τους 

υποδειχθούν από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., για να αποκατασταθεί η αμφισβήτηση αυτή. 

στ) Μη υποβολή ή ανακριβή ή παραπλανητική παροχή πληροφοριακών στοιχείων για 

την ενημέρωση του δημόσιου Μητρώου28. 

                                                   
27 Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται αφαίρεση (προσωρινή ή οριστική) της άδειας του νόμιμου ελεγκτή, 
πρέπει άμεσα να δρομολογείται η αντικατάστασή του, δεδομένου ότι κάθε εργασία που διενεργείται μετά 
την επιβολή της ποινής δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. 
28 4349 (ΦΕΚ Β  ́1945/08.09.2009) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.  
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Η ανάκληση γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές των κρατών – μελών οι οποίες έχουν 

και αυτές χορηγήσει επαγγελματική άδεια.  

 

 

2.5 Αρχές που διέπουν την λειτουργία του θεσμού των νόμιμων 

Ελεγκτών και Ελεγκτικών Γραφείων29.   

 

Ο νόμος 3693/2008, προβλέπει τις αρχές που πρέπει να τηρούνται από τους Νόμιμους 

Ελεγκτές και Ελεγκτικά Γραφεία. Ως τέτοιες αναφέρονται η τήρηση του Κώδικα 

Επαγγελματικής Δεοντολογίας, η Ανεξαρτησία, η Αντικειμενικότητα, η 

Εμπιστευτικότητας και το Επαγγελματικό Απόρρητο. 

 

 

2.5.1 Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

 
Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία οφείλουν να συμμορφώνονται με τον 

Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών 

(International Federation of Accountants), εκτός των περιπτώσεων που η Επιτροπή, 

σύμφωνα με τη κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 

παράγραφος 2 της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ, θεσπίσει μέτρα εφαρμογής βασιζόμενα επί 

των αρχών της επαγγελματικής δεοντολογίας. 

Η Ε.Λ.Τ.Ε. με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να θεσπίζει πιο λεπτομερείς κανόνες, 

εντός των ορίων του ως άνω Κώδικα Δεοντολογίας, στις περιπτώσεις που κρίνεται 

απαραίτητο, καθώς και να προβλέπει πρόσθετες ρυθμίσεις ως προς τη δεοντολογία και 

τη συμπεριφορά των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων κατά την 

άσκηση του επαγγέλματος τους. Για το σκοπό αυτόν η Ε.Λ.Τ.Ε. διαβουλεύεται πριν 

από τη λήψη της απόφασης της με το ΣΟΕΛ. 

 

 

                                                   
29 Άρθρα 19 έως 22 Ν. 3693/2008 
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2.5.2 Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα 

 
Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν την 

Ανεξαρτησία τους έναντι των ελεγχόμενων (από τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού 

και διαχειριστικού οργάνου της ελεγχόμενης οντότητας)  και φέρουν το βάρος της 

απόδειξης ότι ενεργούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους κατά τρόπο ανεξάρτητο.  

 

 

2.5.2.1 Διασφάλιση ανεξαρτησίας 
 

Η ανεξαρτησία των νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων διασφαλίζεται με: 

α) Τη μη συμμετοχή των νόμιμων ελεγκτών, με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο 

στη λήψη αποφάσεων, των ελεγχόμενων οντοτήτων. 

β) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο υποχρεούται σε άρνηση διενέργειας 

υποχρεωτικού ελέγχου, όταν μεταξύ αυτού ή του δικτύου που ανήκει και της 

ελεγχόμενης οντότητας υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική, επαγγελματική ή άλλη σχέση. 

Τέτοια σχέση αποτελεί η παροχή συμπληρωματικών μη ελεγκτικών υπηρεσιών. 

γ) Η μη ύπαρξη σχέσεων καταστάσεων αυτοελέγχου, ιδίου συμφέροντος, ιδιότητας 

συνηγόρου, οικειότητας, εκφοβισμού και διατάραξης της εμπιστοσύνης κατά την 

εκτέλεση της εργασίας. 

δ) Όταν διενεργούνται έλεγχοι σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, η συνδρομή ή μη 

της γενικής αρχής της ανεξαρτησίας κρίνεται με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε30. 

ε) Στις λοιπές περιπτώσεις ελέγχων, η συνδρομή ή μη της γενικής αρχής της 

ανεξαρτησίας, κρίνεται επίσης με απόφαση του ΔΣ της ΕΛΤΕ μετά από αίτημα 

οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

 

 

 

 

                                                   
30 Άρθρο 34, Ν. 3693/2008. 
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2.5.2.2 Λήψη μέτρων περιορισμού του κινδύνου υπονόμευσης της 

Ανεξαρτησίας - Μέτρα περιφρούρησης της ανεξαρτησίας.  

 
α. Λήψη μέτρων περιορισμού κινδύνου υπονόμευσης της Ανεξαρτησίας. Ο ελεγκτής 

ή το ελεγκτικό γραφείο θα πρέπει να λαμβάνει  πρόσφορα μέτρα31 για τον περιορισμό 

του κινδύνου υπονόμευσης της Ανεξαρτησίας σε ανεκτό βαθμό. Αν τα μέτρα που λάβει 

                                                   
31 Από το άρθρο 4 της απόφασης 623/1997 (ΦΕΚ Β 364/7.5.1997) του Εποπτικού Συμβουλίου του 
ΣΟΕΛ, με το οποίο καταρτίστηκε ο Κανονισμός Επαγγελματική Δεοντολογίας των μελών του Σώματος 
Ορκωτών Ελεγκτών, τέτοια μέτρα αποτελούν: «α) Η μη παροχή άλλου είδους υπηρεσιών, εκτός εκείνων 
που προβλέπει ο νόμος και για τις οποίες έχει οριστεί.   
Δεν κρίνεται ως ασυμβίβαστη η παροχή υποδείξεων, που προκύπτουν ως απόρροια    των παρεχομένων 
από Ελεγκτή επαγγελματικών υπηρεσιών και σχετίζονται άμεσα με το ανατεθέν σ  ̀αυτόν έργο.  Αντίθετα, η 
παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σε ασυνήθιστη έκταση μπορεί να θεωρηθεί  ότι επηρεάζει την 
αντικειμενικότητα του ελεγκτή. 
β) Να μην εκφράζει ο ελεγκτής κρίση για επιχειρηματικές αποφάσεις ή επιλογές του ελεγχόμενου και να μην   
αποφασίζει ο ίδιος σε θέματα αρμοδιότητας του ελεγχομένου.    
γ) Να τηρεί αμερόληπτη στάση σε αντικρουόμενες απόψεις των  ελεγχομένων ή άλλων ενδιαφερομένων, 
εκφράζοντας χωρίς περιττούς χαρακτηρισμούς τις αντικειμενικές διαπιστώσεις και υποδείξεις που  
βασίζονται σε επιμελή εργασία του. 
δ) Να μην έχει οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον από την πορεία των εργασιών του 
ελεγχομένου ή από το  πόρισμα του ελέγχου του. 
ε) Να μην αποδέχεται παρεμβάσεις του ελεγχομένου ή τρίτων σχετικές με  την εκτέλεση των καθηκόντων 
του. 
στ) Όταν στον ελεγχόμενο οργανισμό υπηρετούν συγγενικά του πρόσωπα, οφείλει να διασφαλίζει την 
ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να αποποιείται ή να διακόπτει τον 
έλεγχο.   
ζ) Να μη δέχεται από τον ελεγχόμενο περιποιήσεις ή άλλα δώρα, που  υπερβαίνουν το μέτρο της απλής 
φιλοφρονήσεως και φιλοξενίας στον επαγγελματικό χώρο αυτού. 
η) Να μην δέχεται οποιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια από τον ελεγχόμενο, πέραν της νομίμου, για 
οποιοδήποτε λόγο, έστω και για πρόσθετες συγκεκριμένες επαγγελματικές υπηρεσίες, αν δεν έχουν τηρηθεί 
διαφανείς διαδικασίες για την ανάθεση, την εκτέλεση και την τιμολόγηση της κάθε συγκεκριμένης 
υπηρεσίας του. 
θ) Να τηρεί αυστηρά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και αποφάσεις  του Εποπτικού Συμβουλίου για τα 
ασυμβίβαστα και τις απαγορεύσεις ως  προς το επάγγελμα, καθώς και για τις διαδικασίες αποδοχής και  
γνωστοποίησης κάθε ανατιθέμενης σ  ̀αυτόν εργασίας. 
ι) Να μην προβαίνει  με οποιοδήποτε τρόπο σε διαπραγμάτευση ή την εκ των υστέρων μείωση της νόμιμης 
αμοιβής του. Κάτι τέτοιο επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου. 
ια) Να τηρεί την απαγόρευση ανάληψης του υποχρεωτικού μιας οικονομικής μονάδας, στην οποία ο ίδιος ή 
μέλος της διοίκησης του ελεγκτικού φορέα του (ελεγκτικού γραφείου) έχει διατελέσει μέσα στην τελευταία 
πενταετία, πριν από το διορισμό του ως τακτικού ελεγκτή της οικονομικής  αυτής μονάδας:  
- είτε μέλος της διοίκησης, 
- είτε διευθυντικό στέλεχος, 
- είτε οικονομικός, λογιστικός ή φορολογικός σύμβουλος ή εσωτερικός ελεγκτής, με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας ή ως ελεύθερος επαγγελματίας με κύριο αντικείμενο την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών στην 
ελεγχόμενη οικονομική μονάδα». 
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δεν περιορίσουν τον κίνδυνο υπονόμευσης της ανεξαρτησίας, μπορεί να αρνηθεί τη 

διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου. 

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο, υποχρεούται να αρνηθεί την παροχή 

των υπηρεσιών του, στις περιπτώσεις υποχρεωτικού ελέγχου σε οντότητες του δημοσίου, 

εφόσον υφίστανται συνθήκες αυτοελέγχου ή ιδίου συμφέροντος. 

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο μπορούν να απευθύνονται εγγράφως 

στην ΕΛΤΕ, εκθέτοντας τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης, η οποία θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την Ανεξαρτησία του, καθώς 

και τα πρόσφορα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει για τον περιορισμό του κινδύνου 

σε ανεκτό βαθμό, για τη λήψη μη δεσμευτικής γνωμάτευσης και καθοδήγησης επί του 

πρακτέου, δεδομένου ότι η τελική κρίση περί της Ανεξαρτησίας γίνεται κατά το στάδιο 

του ποιοτικού ελέγχου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος 

νόμου. 

Απειλή αυτοαναθεώρησης. Η προάσπιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή 

διατηρείται με τη λήψη μέτρων περί ασυμβιβάστων καθηκόντων. Σύμφωνα με την 

Σύσταση της Επιτροπής της ΕΕ της 16ης Μαϊου 2002 «Η ανεξαρτησία του Ορκωτού 

Ελεγκτή στην ΕΕ, Θεμελιώδεις αρχές (L 191 της 19ης Ιουλίου 2002), μεταξύ των 

υφισταμένων απειλών της ανεξαρτησίας του Ορκωτού Ελεγκτή είναι και η απειλή 

αυτοαναθεώρησης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ, η οποία 

θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθμό 707/ΦΕΚ Β 1690/2.12.2005 Κανονιστική Πράξη της 

ΕΛΤΕ, απειλή αυτοαναθεώρησης υπάρχει και στις περιπτώσεις που ο Ορκωτός 

Ελεγκτής έχει αναλάβει ειδικής φύσης ελεγκτική εργασία, όπως η ελεγκτική εργασία 

περί της καταβολής, πληρότητας, μείωσης μετοχικού κεφαλαίου κλπ, που προβλέπεται 

από το άρθρο 4  του Ν. 2190/1920 και έχει διατυπώσει επαγγελματική γνώμη ως 

αποτέλεσμα της εργασίας αυτής, η οποία όμως τον προδιαθέτει στη διατύπωση της ίδιας 

ή μη διάφορης επαγγελματικής γνώμης σε μεταγενέστερη ελεγκτική εργασία που θα 

εκτελέσει, όπως η ελεγκτική εργασία του τακτικού ελέγχου που προβλέπεται από το 

άρθρο 36 του Ν. 2190/1920.  Συνεπώς, χαρακτηρίζονται ως ασυμβίβαστα καθήκοντα η 
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διενέργεια ελεγκτικής εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 36 του Ν. 

2190/1920 από τον ίδιο Ελεγκτή ή γραφείο ελεγκτών32. 

Η μη τήρηση του συγκεκριμένου ασυμβίβαστου, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα 

με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3148/2003 (ΦΕΚ Α 136/5.6.2003). 

   

 Παράδειγμα. Σε περίπτωση που λανθασμένα ο ελεγκτής έχει διατυπώσει θετική 

γνώμη για την επάρκεια των κεφαλαίων της επιχείρησης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να 

μην μεταβάλλει την επαγγελματική τους γνώμη ως αποτέλεσμα της εργασίας του για τον 

τακτικό έλεγχο που θα διενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 2190/1920, γιατί αυτό 

θα έθετε, τουλάχιστον, σε αμφιβολία την επαγγελματική του επάρκεια κατά την εκτέλεση 

της εργασίας που διενήργησε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2190/1920. 

Συνεπώς, υπάρχει κίνδυνος αυτοαναθεώρησης σε μη ανεκτό επίπεδο για την ανεξαρτησία 

του ελεγκτή στην περίπτωση αυτή. 

 

Περιγραφή των κινδύνων διατήρησης ανεξαρτησίας στα φύλλα εργασία. Ο 

νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχει υποχρέωση να περιγράφει αναλυτικά, στα 

Φύλλα Εργασίας, όλους τους κινδύνους για την ανεξαρτησία του, καθώς και τα μέτρα 

που λαμβάνει για τον περιορισμό των κινδύνων σε ανεκτό βαθμό. 

 

β. Μέτρα περιφρούρηση Ανεξαρτησίας. Για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας των 

νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, αναφορικά με τους υποχρεωτικούς ελέγχους, 

έχουν θεσπισθεί33 μέτρα περιφρούρησης, σύμφωνα με τα οποία: 

αα) ο νόμιμος ελεγκτής μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την ιδιότητα του αυτή 

για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε συνεχή χρόνια και να 

επαναλάβει τα καθήκοντα του μετά παρέλευση δύο συνεχών χρόνων, 

ββ) ο κύριος εταίρος του ελεγκτικού γραφείου μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του 

για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα συνεχή χρόνια και ο ορισμός 

του μπορεί να επαναληφθεί μετά από παρέλευση τριών συνεχών χρόνων. 

                                                   
32 Η υπ  ́αριθμό 707 (ΦΕΚ Β΄1690/2.12.2005) Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ, αναφέρεται σε Ορκωτούς 
Ελεγκτές ή επιχειρήσεις Ορκωτών Ελεγκτών, η οποία τυγχάνει εφαρμογής και στην περίπτωση των 
Νόμιμων Ελεγκτών ή Ελεγκτικών γραφείων, όπως οι θεσμοί αυτοί ισχύουν με το Ν. 3693/2008. 
33 Άρθρο 38§2, Ν. 3693/2008 
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γγ) Ο νόμιμος ελεγκτής ή ο κύριος ελεγκτής του ελεγκτικού γραφείου δεν μπορεί να 

αναλάβει οποιαδήποτε θέση στη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, πριν από την 

παρέλευση δύο χρόνων από την ημερομηνία που έπαυσε να ενεργεί με αυτή του την 

ιδιότητα. Με την υπ΄ αριθμό 0004/19.3.2010 ανακοίνωση της ΕΛΤΕ, διευκρινίσθηκε ότι 

στην περίπτωση αυτή προσμετρούνται και τα έτη που ο ίδιος ελεγκτής πραγματοποίησε 

έλεγχο στην ίδια υπό έλεγχο οντότητα πριν την ψήφιση του νόμου 3693/2008 με την 

ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή. 

 

 

2.5.2.3 Επιβεβαίωση ανεξαρτησίας 

 
Προς επιβεβαίωση34 της ανεξαρτησίας τους, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο, 

υποχρεούνται: 

α) Να επιβεβαιώνουν κάθε χρόνο εγγράφως στην επιτροπή ελέγχου την ιδιότητα της 

Ανεξαρτησίας τους έναντι της ελεγχόμενης οντότητας. 

β) Να γνωστοποιούν κάθε χρόνο στην Επιτροπή Ελέγχου τη φύση και έκταση άλλων 

υπηρεσιών που προσφέρθηκαν στην ελεγχόμενη οντότητα, πέραν των υπηρεσιών 

διενέργειας των υποχρεωτικών ελέγχων, 

γ) να  διαβουλεύονται με την Επιτροπή Ελέγχου για κάθε απειλή κινδύνου της 

Ανεξαρτησίας του, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό του 

κινδύνου υπονόμευσης της Ανεξαρτησίας του.    

 

 

2.5.3 Εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο35 
 

Ο Νόμιμος Ελεγκτής ή Ελεγκτικό γραφείο, πρέπει να κατέχονται από την αρχή της 

εμπιστευτικότητας και το επαγγελματικού απορρήτου, ώστε πληροφορίες και έγγραφα 

στα οποία έχουν πρόσβαση, να μην δημοσιεύονται ή παραδίδονται σε τρίτους. Το 

                                                   
34 Άρθρο 38, Ν. 3693/2008 
35 Άρθρο 21 Ν. 3693/2008 
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επαγγελματικό απόρρητο πρέπει να τηρείται και μετά τη λήξη της παροχής των 

επαγγελματικών του υπηρεσιών.  

Απαγορεύεται στον νόμιμο ελεγκτή να κάνει χρήση με οποιοδήποτε τρόπο, για 

δικό το όφελος ή όφελος τρίτων, των γεγονότων και των πληροφοριών που έλαβε γνώση 

κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εκτός και αν κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για την 

υπεράσπισή του ενώπιον δικαστικής αρχής ή την υποστήριξη των θέσεών του ενώπιον 

του Εποπτικού ή   Πειθαρχικού Συμβουλίου36. 

Όταν ο νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο αντικαθίσταται από άλλον νόμιμο 

ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, ο προηγούμενος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο παρέχουν 

στον αντικαταστάτη τους πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την 

ελεγχόμενη οντότητα. 

 

Κάθε πρόσωπο που απασχολείται ή απασχολήθηκε στην ΕΛΤΕ ή συνεργάζεται ή 

συνεργάστηκε με την ΕΛΤΕ, υποχρεούται να μην γνωστοποιεί37 σε άλλον πληροφορίες 

ή στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή ως 

αποτέλεσμα της συνεργασίας του με την ΕΛΤΕ.  

 

Πότε δεν ισχύει το επαγγελματικό Απόρρητο. Το επαγγελματικό απόρρητο, δεν 

ισχύει: 

α)  όταν διενεργείται έλεγχος διασφάλισης της ποιότητας του ελεγκτικού έργου 

τους από τα αρμόδια όργανα ή ερευνών στην ελεγκτική εργασία τους και την επιβολή 

πειθαρχικών κυρώσεων σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους38. 

β) στις περιπτώσεις συνεργασίας της ΕΛΤΕ με την Τράπεζα της Ελλάδος, την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, την Εθνική Αρχή 

Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, την 

Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, τις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές 

αρχές, καθώς και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που είναι 

                                                   
36 Η απαγόρευση χρήσης γεγονότων και πληροφοριών αποτελεί στοιχείο τήρησης της επαγγελματικής 
εχεμύθειας που έχει υποχρέωση να τηρεί ο Ορκωτός Ελεγκτής (νόμιμος ελεγκτής), σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Επαγγελματικής Δεοντολογίας του ΣΟΕΛ (άρθρο 5§1 της 623/1997 απόφασης του Εποπτικού 
Συμβουλίου του ΣΟΕΛ). 
37 Άρθρο 33§2, Ν. 3693/2008 
38 Άρθρο 21, Ν. 3693/2008 
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αρμόδιες για την εποπτεία της ΕΛΤΕ, όπου το απόρρητο ισχύει για τους λειτουργούς 

και υπαλλήλους των αρχών και υπηρεσιών αυτών39.  

γ) Η ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών της ΕΛΤΕ με αρμόδιες αρχές άλλων 

κρατών – μελών επιτρέπεται μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων ελληνικών 

αρχών για την προστασία προσωπικών δεδομένων40. 

Η παράβαση του επαγγελματικού απορρήτου διώκεται κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα. 

 

 

2.6  Πειθαρχικά παραπτώματα  

 
Ο νόμος 3693/2008, προβλέπει τις ενέργειες  των νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών 

γραφείων που συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα. 

Ως πειθαρχικό παράπτωμα καταγράφονται: 

α) Η καθυστέρηση στην παροχή από τους νόμιμους ελεγκτές, τα ελεγκτικά 

γραφεία, τους ελεγκτές τρίτης χώρας και τις ελεγκτικές οντότητες τρίτης χώρας των 

πληροφοριών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 

3693/2008 για την ενημέρωση του Μητρώου Ελεγκτών. 

Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται και η οριστική αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας 

και η διαγραφή από το Μητρώο Ελεγκτών41.  

β)42 Η λήψη αμοιβής για λήψη αμοιβής  για υπηρεσίες από νόμιμο ελεγκτή ή και 

ελεγκτικό γραφείο υπό οποιαδήποτε αίρεση ή προθεσμία.   

γ) Η συμφωνία για λήψη αμοιβής για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου από 

νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, που εξαρτάται ή επηρεάζεται από την παροχή 

άλλων υπηρεσιών που παρέχονται στην ελεγχόμενη οντότητα ή σε θυγατρική της ή σε 

συγγενή της ή σε από κοινού ελεγχόμενη οντότητα, από τον νόμιμο ελεγκτή ή 

                                                   
39 Άρθρο 33§2, Ν. 3693/2008 
40 Άρθρο 33§3, Ν. 3693/2008 
41 Άρθρο 6 παρ. 2 περ. ε  ́του Ν. 3148/2003 και παρ. 4 άρθρου 16 Ν. 3693/2008.  Στις περιπτώσεις που 
επιβάλλεται αφαίρεση (προσωρινή ή οριστική) της άδειας του νόμιμου   ελεγκτή, πρέπει άμεσα να 
δρομολογείται η αντικατάστασή του, δεδομένου ότι κάθε εργασία που διενεργείται μετά την επιβολή της 
ποινής δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. 
42 Άρθρο 23 Ν. 3693/2008 
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ελεγκτικό γραφείο ή από συνδεδεμένο μέρος του ελεγκτικού γραφείου ή από νόμιμο 

ελεγκτή ή και ελεγκτικό γραφείο που ανήκει στο ίδιο δίκτυο με αυτούς. 

δ) Η μη υποβολή, η εκπρόθεσμη υποβολή  ή η υποβολή ανακριβούς ή μη πλήρους 

έκθεσης διαφάνειας  του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.  

Η έκθεση διαφάνειας43 υποβάλλεται εντός τριών μηνών από τη λήξη του 

ημερολογιακού έτους  στην ΕΛΤΕ και δημοσιοποιείται από το διαδικτυακό τόπο των 

Νόμιμων Ελεγκτών ή Ελεγκτικών Γραφείων. Υπογράφεται από τον νόμιμο ελεγκτή ή 

το ελεγκτικό γραφείο ως ένδειξη της ακρίβειας και πληρότητας του περιεχομένου της. 

Στην έκθεση περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία: 

 Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία των πραγματικών μετόχων, εταίρων ή 

ιδιοκτητών, μέχρι τελικού φυσικού προσώπου. 

 Πλήρης και αναλυτική περιγραφή των νομικών και διαρθρωτικών σχέσεων του 

δικτύου στο οποίο τυχόν ανήκει ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο. 

 Περιγραφή της δομής της εταιρικής διακυβέρνησης του ελεγκτικού γραφείου 

και πλήρη στοιχεία των προσώπων που διοικούν και είναι διαχειριστές του 

ελεγκτικού γραφείου. 

 Πλήρη και αναλυτική περιγραφή του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας που ακολουθεί ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο και 

δήλωση του αρμόδιου προσώπου ή οργάνου για την παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος αυτού, για τον τρόπο ελέγχου της ορθής 

εφαρμογής του και τα συμπεράσματα από τον έλεγχο αυτόν. 

 Ημερομηνία που έγινε ο τελευταίος Ποιοτικός έλεγχος, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος νόμου, καθώς και αναλυτική περιγραφή 

της φύσης και έκτασης και των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος ποιοτικού 

ελέγχου.  

 Κατάλογος και πλήρη στοιχεία των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, καθώς 

και περιγραφή της φύσης και έκτασης των υποχρεωτικών ελέγχων, που 

διενεργήθηκαν σε κάθε οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος κατά το έτος στο 

οποίο αναφέρεται η Έκθεση διαφάνειας. 

                                                   
43 Άρθρο 36 Ν. 3693/2008 
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 Δήλωση του αρμόδιου προσώπου ή οργάνου για την παρακολούθηση θεμάτων 

εξασφάλισης της Ανεξαρτησίας κατά τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων, για 

τις διαδικασίες που ακολουθούνται στον τομέα αυτόν, καθώς και δήλωση του 

ότι διενεργήθηκε τέτοιος έλεγχος για όλες τις αναληφθείσες εργασίες. 

 Πλήρης και αναλυτική περιγραφή της πολιτικής που ακολουθείται σε θέματα 

συνεχούς εκπαίδευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου, 

καθώς και πλήρης αναφορά για το βαθμό εφαρμογής της πολιτικής αυτής. 

 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση του 

νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπως ενδεικτικά, ο κύκλος 

εργασιών με ανάλυση των αμοιβών σε αμοιβές από υποχρεωτικούς ελέγχους, 

από λοιπές ελεγκτικολογιστικής φύσης εργασίες, από συμβουλευτικές 

υπηρεσίες φορολογικού χαρακτήρα, από παροχή λογιστικών υπηρεσιών και από 

παροχή λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της αμοιβής των νόμιμων 

ελεγκτών και των μετόχων ή εταίρων ή ιδιοκτητών. 

ε) Η μη ασφαλιστική κάλυψη των νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, 

συνεπάγεται την αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος44. 

στ) Η διενέργεια παράλληλων ελεγκτικών εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 4 (έλεγχος πληρότητας μετοχικού κεφαλαίου) και του άρθρου 36 (τακτικός 

έλεγχος) του Ν. 2190/1920,  που αντίκεινται στην αρχή του ασυμβίβαστου, σύμφωνα 

με την απόφαση του ΔΣ της ΕΛΤΕ, η οποία θεσμοθετήθηκε στο πειθαρχικό νομικό 

πλαίσιο με την 707/ (ΦΕΚ Β΄1690/2.12.2005)  Κανονιστική Πράξη. 

 

 

2.6.1 Αρμόδιο Όργανο επιβολής διοικητικών κυρώσεων 

 
Αρμόδιο όργανο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για κάθε παράβαση της 

νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών, είναι 

το Δ.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε. 

 
                                                   
44 Άρθρο 29§6 Ν. 3693/2008 
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2.6.2 Αστική ευθύνη – ασφαλιστική κάλυψη 

 
Ευθύνη.  Οι νόμιμοι ελεγκτές, τα ελεγκτικά γραφεία και οι ελεγκτικές οντότητες 

τρίτων χωρών, ευθύνονται για κάθε ζημία από θετική ενέργεια ή παράλειψη. Η ευθύνη 

για αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το δεκαπλάσιο των αμοιβών του ευθυνόμενου 

ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου ή ελεγκτικής οντότητας τρίτης χώρας για το 

συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο. 

Για την καταβολή της αποζημίωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και σε ολόκληρο οι 

μέτοχοι, οι εταίροι ή οι ιδιοκτήτες, τα μέλη της διοίκησης ή μέλη του εποπτικού 

οργάνου του ελεγκτικού γραφείου. 

Ασφαλιστική κάλυψη. Οι νόμιμοι ελεγκτές, τα ελεγκτικά γραφεία και οι 

ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών υποχρεούνται σε ασφαλιστική κάλυψη ίση με το 

δεκαπλάσιο των αμοιβών του νόμιμου ελεγκτή ή το ελεγκτικού γραφείου ή της 

ελεγκτικής οντότητας τρίτης χώρας.  

  

2.7 Διενέργεια ελέγχου βάσει Ελεγκτικών Προτύπων  

2.7.1 Ελεγκτικά πρότυπα 

 
Οι υποχρεωτικοί έλεγχοι45 που διενεργούν οι νόμιμοι ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία, 

διενεργούνται βάσει ελεγκτικών προτύπων: 

α) Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International Standards on Auditing), 

β) Διεθνή Πρότυπα Επισκόπησης (International Standards on Review Engagements), 

γ) Διεθνή Πρότυπα Συναφών Εργασιών (International Standards on Related Services). 

                                                   
45 Με την υπ΄ αριθμό 612/ΦΕΚ Β 1842/19.12.2006, Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ διευκρινίσθηκε ότι, οι 
ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να σχεδιάζουν και εκτελούν κάθε 
ελεγκτική εργασία (έλεγχος, επισκόπηση, εξειδικευμένοι έλεγχοι, προσυμφωνημένες ελεγκτικές 
διαδικασίες κλπ) κατά τρόπο που να παρέχονται εύλογες διασφαλίσεις ότι συναλλαγές ή ύποπτες 
συναλλαγές για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατά τις διατάξεις του ν. 
2331/1995 (ΦΕΚ 173Α/1995), θα αποκαλυφθούν και αναφερθούν στην Ανεξάρτητη Αρχή του άρθρου 7 
του ν. 2331/1995. 
Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της ποιότητας κάθε επιχείρησης ορκωτών ελεγκτών λογιστών πρέπει να 
σχεδιάζεται και εφαρμόζεται κατά τρόπο που να παρέχει εύλογες διασφαλίσεις ότι υπάρχει πλήρης 
συμμόρφωση της επιχείρησης με τις διατάξεις του ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173Α/1995). 
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2.7.2 Έλεγχος ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

 
Κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 

γραφείο, φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για όλα τα οικονομικά δεδομένα 

και τις πληροφορίες που περιέχονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και 

είναι πλήρως και αποκλειστικός υπεύθυνος για την Έκθεση Ελέγχου, στην οποία 

διατυπώνεται η επαγγελματική του γνώμη για τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

 

2.7.3 Έλεγχος οντότητας δημοσίου ενδιαφέροντος 

 
Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο, όταν διενεργούν ελέγχους σε οντότητες 

δημοσίου ενδιαφέροντος, οφείλουν να αναφέρουν στην Επιτροπή Ελέγχου46 του 

άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα 

αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου και να επιδίδουν ιδιαίτερη έκθεση με τις 

αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των 

διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

 

 

 

 

 

                                                   
46 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, κάθε οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος 
συστήνει και διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, που αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη 
και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου διοίκησης της. Όλα τα μέλη της Επιτροπής 
Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων, το δε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και 
ελεγκτικής. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, καθορίζονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 
37, ενώ η πρόταση το οργάνου διοίκησης (Δ.Σ) της ελεγχόμενης οντότητας στη Γενική Συνέλευση για 
τον ορισμό του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, γίνεται μετά από σύσταση της Επιτροπής 
Ελέγχου. 
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2.8 Ποιοτικός Έλεγχος 
2.8.1 Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

 
Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται να εγκαθιστούν και να 

διατηρούν εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας47 των εργασιών, που 

διενεργούνται. Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των εργασιών, θα 

πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τα οριζόμενα από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

Ποιότητας (International Standards on Quality Control). 

Η ΕΛΤΕ μπορεί να επιβάλλει με Κανονιστικές Πράξεις, πρόσθετες υποχρεώσεις 

σε σχέση με αυτές που ορίζουν τα: 

 Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International Standards on Auditing), 

 Διεθνή Πρότυπα Επισκόπησης (International Standards on Review  

 Engagements), 

 Διεθνή Πρότυπα Συναφών Εργασιών (International Standards on Related  

 Services). 

 

 

2.8.2 Εποπτεία Ποιοτικού Ελέγχου – Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων 

2.8.2.1 Αρμόδια Αρχή ελέγχου νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων 

 
Αρμόδια αρχή48 για την εποπτεία του συστήματος ποιοτικού ελέγχου των νόμιμων 

ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων  είναι η ΕΛΤΕ που έχει συσταθεί με το νόμο 

3148/2003. 

Ειδικότερα, ως αρμόδιο όργανο που έχει τη διοικητική μέριμνα για την εκτέλεση 

το ποιοτικού ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, είναι το 

Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 

3148/2003. 

                                                   
47 άρθρο 24§2 Ν. 3693/2008 
48 Άρθρα 27, 30 Ν. 3693/2008 
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Η ΕΛΤΕ είναι επίσης η αρμόδια αρχή στην οποία απευθύνονται οι αρχές 

δημόσιας εποπτείας άλλων κρατών – μελών για θέματα συνδρομής αρμοδιότητάς της. 

 

2.8.2.2 Αρμόδια Αρχή επί ελέγχου εταιριών με έδρα σε άλλο Κράτος – 

Μέλος  

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3693/2008, ρυθμίστηκαν θέματα αρμοδιότητας 

ελέγχου και εποπτείας επί υποχρεωτικών ελέγχων μονάδων με έδρα σε άλλο κράτος – 

μέλος. Συγκεκριμένα η αρμοδιότητα ρυθμίζεται κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: 

α) Αρμόδια Αρχή επί ελέγχου σε μονάδα με καταστατική έδρα σε άλλο 

Κράτος – Μέλος. Σε περίπτωση υποχρεωτικού ελέγχου σε μονάδα (οντότητα) με 

καταστατική έδρα σε άλλο κράτος - μέλος, που διενεργείται από νόμιμο ελεγκτή ή 

ελεγκτικό γραφείο με επαγγελματική άδεια η οποία έχει δοθεί από τις αρμόδιες αρχές 

αυτού του κράτους - μέλους, η κανονιστική και εποπτική αρμοδιότητα ανήκει στις 

εποπτικές αρχές αυτού του άλλου κράτους - μέλους.  

β) Έλεγχος ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Έλεγχος θυγατρικής 

εγκαταστημένης σε άλλο κράτος – μέλος. Σε περίπτωση υποχρεωτικού ελέγχου 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όταν ο υποχρεωτικός έλεγχος επιβάλλεται 

από την Ελληνική νομοθεσία και με την προϋπόθεση ότι ο νόμιμος ελεγκτής ή το 

ελεγκτικό γραφείο που διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο θυγατρικής εγκατεστημένης 

σε άλλο κράτος - μέλος δεν έχει λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, η 

ΕΛΤΕ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει για τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο 

της θυγατρικής την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3693/2008. 

γ) Έλεγχος εταιρίας με καταστατική έδρα σε άλλο Κράτος – μέλος, με 

μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ. Σε περίπτωση εταιρείας με καταστατική έδρα σε άλλο 

κράτος-μέλος της οποίας οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι διαπραγματεύσιμοι σε 

οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα και ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 

γραφείο που διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων δεν έχει λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, η 

κανονιστική και εποπτική αρμοδιότητα για τους νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά 
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γραφεία ανήκει στις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους στην οποία έχουν λάβει 

άδεια. 

 

2.8.2.3 Αρμοδιότητα ποιοτικού Ελέγχου νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών 

γραφείων Τρίτων Χωρών 

 
Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου, διενεργεί ποιοτικό έλεγχο49 για τους νόμιμους 

ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία και τις ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών τουλάχιστον: 

α) κάθε τρία χρόνια, εφόσον τα παραπάνω πρόσωπα  διενεργούν υποχρεωτικούς 

ελέγχους σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος.  

β) κάθε έξι χρόνια, εφόσον τα παραπάνω πρόσωπα διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους 

σε άλλες οντότητες (επιχειρήσεις). Δηλαδή, όταν δεν διενεργούν υποχρεωτικούς 

ελέγχους σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος. 

Ειδικότερα θέματα συνεργασίας της ΕΛΤΕ με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές 

τρίτων χωρών, ρυθμίζονται στο κεφάλαιο ΧΙ «Διεθνείς Πτυχές» και συγκεκριμένα στο 

άρθρο 42 του Ν. 3693/200850.  

                                                   
49 Άρθρο 39, Ν. 3693/2008 
50 Η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρει: «Άρθρο 42Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών 
1. Η ΕΛΤΕ μπορεί να επιτρέψει τη διαβίβαση σε αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, φύλλων εργασίας και 
άλλων εγγράφων που αναφέρονται σε ελεγκτική εργασία και βρίσκονται στην κατοχή νόμιμων ελεγκτών ή 
ελεγκτικών γραφείων στους οποίους έχει χορηγήσει επαγγελματική άδεια, υπό τους ακόλουθους όρους: 
Α) όλα τα έγγραφα αφορούν ελέγχους εταιρειών που έχουν εκδώσει κινητές αξίες στην τρίτη χώρα που 
αιτείται τη διαβίβαση ή εταιρείας που ανήκει σε όμιλο που εκδίδει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
στην τρίτη χώρα που αιτείται τη διαβίβαση, 
Β) η διαβίβαση γίνεται μέσω της ΕΛΤΕ κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής που αιτείται τη διαβίβαση, 
Γ) οι αρμόδιες αρχές που αιτούνται τη διαβίβαση έχουν χαρακτηρισθεί ως επαρκείς από την Επιτροπή, 
Δ) οι αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την ΕΛΤΕ στο πλαίσιο 
που οριοθετείται από τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
Ε) η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο IV της Οδηγίας 
95/46/ΕΚ. 
2. Οι συμφωνίες συνεργασίας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ  ̀ της προηγούμενης 
παραγράφου θα πρέπει να εξασφαλίζουν: 
Α) ότι οι αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών που αιτούνται τη διαβίβαση αιτιολογούν το αίτημα τους, 
Β) τα πρόσωπα που απασχολούνται ή απασχολήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας που 
λαμβάνουν τις πληροφορίες υπόκεινται σε υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου, 
Γ) οι αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα διαβιβαζόμενα έγγραφα 
αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας εποπτείας, διασφάλισης ποιότητας και πειθαρχικού ελέγχου, που 
διενεργούνται σε ρυθμιστικό πλαίσιο ισοδύναμο με αυτό που καθιερώνεται από τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου, 
Δ) η αίτηση της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας για τη διαβίβαση εγγράφων μπορεί να απορριφθεί: 
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2.8.2.4 Επιλογή φορέων υποκείμενων σε ποιοτικό έλεγχο51 
 

Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου («Σ.Π.Ε.»), προκειμένου να επιλέξει τους 

ελεγχόμενους φορείς, που θα υπαχθούν σε ποιοτικό έλεγχο, λαμβάνει υπόψη του 

ενδεικτικώς, τα ακόλουθα: 

 To βαθμό συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον στον ελεγχόμενο 

φορέα. Για την εκτίμηση της συγκέντρωσης κινδύνου λαμβάνονται υπόψη ιδίως 

ο αριθμός ή/και η κεφαλαιοποίηση των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, 

που ελέγχει ο ελεγχόμενος φορέας. 

 To βαθμό συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον, ανάλογα με τις 

εκάστοτε συνθήκες αγοράς, στις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, που 

ελέγχει ο ελεγχόμενος φορέας.  

 Την δυνητική διακύβευση της ανεξαρτησίας του ελεγχόμενου φορέα εξαιτίας 

της τυχόν συγκέντρωσης των πηγών εσόδων του σε περιορισμένο αριθμό 

ελεγχόμενων οντοτήτων.  

 Επίκαιρα ζητήματα, κρίσιμα λογιστικά και ελεγκτικά θέματα.  

 Διαπιστωθείσες στο παρελθόν παραβάσεις και τα ευρήματα των ποιοτικών 

ελέγχων, που η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει ήδη διενεργήσει.  

 Καταγγελίες και αναφορές που έχουν περιέλθει σε γνώση της Ε.Λ.Τ.Ε.   

 

Υποχρεώσεις ελεγχόμενων φορέων. Οι ελεγχόμενοι φορείς έχουν υποχρέωση 

πλήρους και απρόσκοπτης συνεργασίας με τους εντεταλμένους ελεγκτές της ΕΛΤΕ στο 

πλαίσιο της διενέργειας των ως άνω ποιοτικών ελέγχων, σχετικά με:  

α) Την προετοιμασία και διαθεσιμότητα όλων των απαραίτητων εγγράφων, στοιχείων 

πληροφοριών και αρμοδίου προσωπικού.  

                                                                                                                                                       
 - αν η διαβίβαση ενδέχεται να προσβάλλει την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη στην 
Ελλάδα ή στην Κοινότητα ή 
 - αν έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα η πειθαρχική διαδικασία για τις ίδιες πράξεις ή παραλείψεις και κατά 
των ίδιων προσώπων. 
51 Με την υπ  ́αριθμό 7950/159/22.2.2011 του Γ.Γ του Υπουργείου Οικονομικών,  ρυθμίστηκε το 
περιεχόμενο και ο τρόπος άσκησης των ποιοτικών ελέγχων. 
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β) Την παροχή πρόσβασης και τη διαβίβαση κάθε εγγράφου, στοιχείου και 

πληροφορίας που σχετίζονται ή μπορεί να σχετίζονται με τον υπό εκτέλεση ποιοτικό 

έλεγχο.  

γ) Την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων μέσω συνεντεύξεων, γραπτών 

αναφορών ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου. 

 

 

2.8.2.5 Περιεχόμενο Ποιοτικού Ελέγχου 

 
Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να αφορά την: 

 Αξιολόγηση του σχεδιασμού του εσωτερικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου που 

υποχρεούται να διατηρεί ο ελεγχόμενος φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 

του Ν. 3693/2008, καθώς και ο έλεγχος της αποτελεσματικής τήρησης αυτού 

(ΔΠΔΠ-1). 

 Αξιολόγηση των ελεγκτικών εργασιών επί των υποχρεωτικών ελέγχων που 

αναλαμβάνει ο ελεγχόμενος φορέας, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ελέγχου 

και την κείμενη νομοθεσία. 

 Αξιολόγηση του περιεχομένου της πιο πρόσφατης Έκθεσης Διαφάνειας, που έχει 

δημοσιεύσει το ελεγχόμενο ελεγκτικό γραφείο, σε σχέση με τα πληροφοριακά 

στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008, ως το ελάχιστο 

περιεχόμενο της Έκθεσης Διαφάνειας. 

 Αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων και διαδικασιών, που έχουν υιοθετήσει οι 

νόμιμοι ελεγκτές   σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων, από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της υπ΄ 

αριθ. 004/2009 Κανονιστικής Πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε. 

 Το πρόγραμμα των ελέγχων που περιλαμβάνει εργασίες τακτικών ελέγχων αλλά 

και εργασίες φορολογικής συμμόρφωσης, μπορεί να εντάσσει κατά 
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προτεραιότητα και υποθέσεις που χαρακτηρίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΕΛΤΕ ως «υποθέσεις υψηλού κινδύνου»52. 

 

 

2.8.2.6 Πρόσωπα που διενεργούν τους ποιοτικούς ελέγχους 

 
Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από φυσικά πρόσωπα, εντεταλμένους ελεγκτές της 

Ε.Λ.Τ.Ε., τα οποία ορίζονται με απόφαση Δ.Σ της ΕΛΤΕ μετά από εισήγηση του 

Συμβούλιου Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε). Τα πρόσωπα αυτά έχουν κατάλληλη 

επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία και έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε 

θέματα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων53. Οι εντεταλμένοι ελεγκτές της Ε.Λ.Τ.Ε. 

υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην τήρηση του επαγγελματικού 

απορρήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 του Ν. 3693/2008 και 11 του Ν. 

3148/2003. 

Διασφάλιση αντικειμενικότητας Ελεγκτών ποιοτικού ελέγχου. Για τη 

διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας των ποιοτικών ελέγχων, τα 

πρόσωπα αυτά υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς:  

(α) Δεν επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελμα του νόμιμου ελεγκτή ή να εργάζονται για 

λογαριασμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου ή να συνδέονται κατά 

οποιονδήποτε τρόπο με ελεγχόμενο φορέα. 

(β) Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε ποιοτικό έλεγχο νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού 

γραφείου, στο οποίο κατά την προηγούμενη διετία εργάστηκαν ως εταίροι ή υπάλληλοι ή 

συνδέονταν κατά οποιοδήποτε τρόπο με ελεγχόμενο φορέα. 

(γ) Δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αυτών και του ελεγχόμενου φορέα, 

επί του οποίου θα πραγματοποιήσουν ποιοτικό έλεγχο. 

(δ) Δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως αμοιβή από τους ελεγχόμενους 

φορείς ή τα δίκτυα αυτών. 

                                                   
52 Για τους ποιοτικούς ελέγχους 2012/2013, ως «υποθέσεις υψηλού κινδύνου», η ΕΛΤΕ χαρακτήρισε 
υποθέσεις όπως της  Proton Bank, Alapis, ΑΣΠΙΣ, ALTER (www.elte.org.gr). 
53 Άρθρο 3§1 Απόφασης Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών 7950/159/22-2-2011. 



 52 

Τα πρόσωπα αυτά υποβάλλουν στο Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε), πριν 

την έναρξη του ποιοτικού ελέγχου, «δήλωση ανεξαρτησίας», με την οποία δηλώνουν ότι 

συμμορφώνονται με τις παραπάνω περιορισμούς. 

  

2.8.2.7 Αποτελέσματα Διενέργειας Ποιοτικών Ελέγχων 2009 – 2012 
 

Η ΕΛΤΕ με δελτίο τύπου που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα54 της,  για τους ποιοτικούς 

ελέγχους που διενήργησε για τα έτη 2009 – 2012  ανακοίνωσε τα εξής: 

 Έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 25 ελεγκτικά γραφεία αναφορικά με την 

υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν σύστημα ποιοτικού ελέγχου.(ΔΠΔΠ-1). 

 Έχουν υποβληθεί συστάσεις και υποδείξεις στο σύνολο των ελεγκτικών 

γραφείων. 

 Έχει υποβληθεί η υποχρέωση υποβολής προς το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε συγκεκριμένου 

σχεδίου δράσης σε 3 ελεγκτικά γραφεία. 

 Έχουν διερευνηθεί και διερευνούνται περισσότερες από 22 υποχρεωτικές 

εργασίες νόμιμων ελεγκτών σε ελέγχους οικονομικών καταστάσεων. 

 Έχει πραγματοποιηθεί καθολικός έλεγχος των εκθέσεων διαφάνειας για τα έτη 

2009-2012. 

 Έχει πραγματοποιηθεί καθολική αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων και 

διαδικασιών, που έχουν υιοθετήσει τα ελεγκτικά γραφεία σχετικά με την 

πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες 

 Έχουν παραπεμφθεί προς διερεύνηση 4 περιπτώσεις στο πειθαρχικό συμβούλιο 

της Ε.Λ.Τ.Ε. 

 Παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα 3 περιπτώσεις παραποίησης στοιχείων 

 Ολοκληρώθηκε η πειθαρχική διαδικασία για 5 υποθέσεις από το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο 

 Ερευνήθηκε η σκοπιμότητα παραιτήσεων ή αντικαταστάσεων 

2.9 Διορισμός και Παύση νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου 
                                                   
54 http://www.elte.org.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i 
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2.9.1 Διορισμός νόμιμου ελεγκτή ή Ελεγκτικού Γραφείου55.  

 

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από τη γενική συνέλευση των 

μετόχων ή των μελών της ελεγχόμενης οντότητας, με επιλογή τουλάχιστον μιας από τις 

εταιρίες ή κοινοπραξίες ελεγκτών που είναι εγγεγραμμένες στο Δημόσιο Μητρώο. 

Η Διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας (επιχείρησης, οργανισμού), αποστέλλει 

έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγόμενη εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών, μέσα σε 

πέντε(5) ημέρες από την ημερομηνία της εκλογής. Μπορεί να προτείνει δε την ανάθεση 

του ελέγχου σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο  νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτές. Η τελική 

απόφαση για την αποδοχή ή μη της πρότασης ορισμού συγκεκριμένων φυσικών 

προσώπων νόμιμων ελεγκτών, ανήκει στην εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών. Στην 

περίπτωση που εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών αποφασίσει ο έλεγχος να διενεργηθεί 

από άλλο ελεγκτή ή ελεγκτές, τότε η ελεγχόμενη οντότητα θα πρέπει να συγκαλέσει 

έκτακτη γενική συνέλευση προκειμένου να αλλάξει το όνομα ή τα ονόματα των 

ελεγκτών στα πρακτικά της. Η αλλαγή αυτή απαιτεί και έγκριση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΛΤΕ.  

Η  εκλεγόμενη εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών οφείλει να αποποιηθεί αμέσως την 

εκλογή της, αν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ελεγκτή από 

την ελεγχόμενη μονάδα (οντότητα), καθώς και η δυνατότητα καλής και έγκαιρης 

εκτέλεσης του αναλαμβανόμενου έργου56 

                                                   
55 Τα διαδικαστικά θέματα διορισμού των ελεγκτικών εταιριών (ή ελεγκτικών γραφείων), ανακοινώθηκαν 
με την υπ  ́αριθμό 0004/19.3.2010 Ανακοίνωση της ΕΛΤΕ. 
56 Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α  ́και γ  ́της παρ. 2 του άρθρου 18 του ΠΔ 226/1992, ορίζονταν ότι η 
ανεξαρτησία διασφαλίζεται: «α) Η ανάληψη οποιουδήποτε τακτικού ελέγχου γίνεται με την προϋπόθεση ότι η 
αμοιβή του συγκεκριμένου ελέγχου δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο του συνόλου των εσόδων που 
πραγματοποίησε η εκλεγόμενη εταιρία ή κοινοπραξία κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δωδεκάμηνης 
διαχειριστικής χρήσης. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης αυτής από κάθε εταιρία ή κοινοπραξία 
εγγραφόμενη στο Μητρώο του Σ.Ο.Ε., ως σύνολο εσόδων της προηγούμενης δωδεκάμηνης διαχειριστικής 
χρήσης της λαμβάνεται το γινόμενο του συνόλου της ανώτατης επιτρεπόμενης ετήσιας απασχόλησης των 
Ορκωτών Ελεγκτών και του βοηθητικού ελεγκτικού προσωπικού της, επί το εκάστοτε ισχύον ενιαίο 
ωρομίσθιο της ίδια εταιρίας ή κοινοπραξίας ελεγκτών …… γ) Η συνολική απασχόληση Ασκούμενου ή 
σκούμενων Ορκωτών Ελεγκτών σε κάθε συγκεκριμένο έλεγχο δεν υπερβαίνει το σύνολο των ωρών 
απασχόλησης του Ορκωτού Ελεγκτή και του λοιπού ελεγκτικού προσωπικού του στον ίδιο έλεγχο». Σημ. Η 
περίπτωση α  ́ καταργήθηκε από 3/7/3011 με την παρ. 1 του άρθρου 8 συνδυαστικά με την παρ. 2 του 
άρθρου 10 του  Ν. 3919/2011. Ενώ η περίπτωση β  ́ έπαυσε να ισχύει από 2/7/2013, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 3919/2011. Η διασφάλιση του κανόνα της ανεξαρτησίας του νόμιμου 
ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, ρυθμίζεται πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3693/2008. 
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Αν δεν αποποιηθεί τον έλεγχο, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της εντολής να 

γνωστοποιήσει στην προς έλεγχο οντότητα και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστικών (Σ.Ο.Ε.Λ.) το όνομα του Ορκωτού Ελεγκτή ή 

Ελεγκτών, στους οποίους ανέθεσε την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου («κύριος 

εταίρος» για τους ελέγχους των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος). 

Κατά τον διορισμό, θα πρέπει να διασφαλίζεται η αρχή της Ανεξαρτησίας από τα 

εκτελεστικά μέλη του διοικητικού και διαχειριστικού οργάνου της ελεγχόμενης 

οντότητας. 

Ειδικότερα, όταν διενεργούνται έλεγχοι σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, η 

συνδρομή ή μη της γενικής αρχής της ανεξαρτησίας κρίνεται με απόφαση του Δ.Σ της 

Ε.Λ.Τ.Ε. 

Στις λοιπές περιπτώσεις ελέγχων, η συνδρομή ή μη της γενικής αρχής της 

ανεξαρτησίας, κρίνεται μετά από αίτημα οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

 

 

2.9.2 Παύση και παραίτηση νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου 

2.9.2.1 Παύση  

 
Η παύση των νόμιμων ελεγκτών ή των ελεγκτικών γραφείων, είναι δυνατή μόνο όταν 

συντρέχουν βάσιμοι σπουδαίου λόγοι. Δεν συνιστά βάσιμο λόγο η διάσταση απόψεων 

σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση θεμάτων ή την εφαρμογή ελεγκτικών 

διαδικασιών. 

Η παύση γίνεται με έγγραφη ενημέρωση, στην οποία πρέπει να καταγράφονται 

επαρκώς αιτιολογημένοι οι λόγοι της παύσης. 

 

 

2.9.2.2 Παραίτηση 
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Η παραίτηση του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, θα πρέπει να γίνεται 

επίσης εγγράφως και να αναφέρονται επαρκώς αιτιολογημένα οι λόγοι της παραίτησης. 

Η παύση ή η παραίτηση, ισχύουν μετά από έγκριση του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ή ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – 

ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ – 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

3. Καθιέρωση Φορολογικού Πιστοποιητικού 

 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010, καθιερώθηκε η 

υποχρέωση στους νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένοι στο 

δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες 

εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών 

επιχειρήσεων, να προβαίνουν στη έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής 

συμμόρφωσης.   

Η έκδοση του πιστοποιητικού πραγματοποιείται κατόπιν της διενέργειας 

φορολογικού ελέγχου, παράλληλα με τον έλεγχο οικονομικής διαχείρισης, σε όλα τα 

φορολογικά αντικείμενα. Στο πιστοποιητικό περιλαμβάνονται παρατηρήσεις και 

παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση 

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

του διαχειριστικού ελέγχου και κοινοποιείται με ευθύνη του νόμιμου ελεγκτή ή 

ελεγκτικού γραφείου, στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών μέσα σε 

ένα μήνα από την έκδοσή του. Τυχόν παραλήψεις ή παρατυπίες των πιο πάνω προσώπων 

σχετικά με την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού διώκονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3693/2008. 

Αν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις 

παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός 

έλεγχος από τη φορολογική αρχή, εκτός και αν η υπόθεση επιλεγεί βάσει του 

συστήματος μεθόδων ανάλυσης κινδύνου του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010.  Αντίθετα, 

αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την 

ελεγχθείσα εταιρία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το 



 57 

πιστοποιητικό φορολογικού ελέγχου, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων 

ελέγχου της φορολογικής αρχής. 

 

Στις ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, στις οποίες δεν 

εκδίδεται πιστοποιητικό φορολογικού ελέγχου, διενεργείται κατά προτεραιότητα 

φορολογικός έλεγχος από την αρμόδια φορολογική αρχή και επιβάλλεται πρόστιμο που 

κυμαίνεται από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997. Στην παράγραφο 3.1.2 «Μη επιλογή 

Νόμιμων Ελεγκτών ή Ελεγκτικών Γραφείων για έλεγχο – Κυρώσεις», παρατίθεται 

ενδεικτική κλίμακα με το ύψος του προστίμου ανάλογα με το ύψος των ακαθαρίστων 

εσόδων, για τις επιχειρήσεις που αρνήθηκαν τον έλεγχο για τη χορήγηση του 

φορολογικού πιστοποιητικού. 

Με την καθιέρωση της διαδικασίας έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού, 

επιχειρείται η συστηματοποίηση των φορολογικών ελέγχων με την εφαρμογή 

αναλυτικού ελεγκτικού προγράμματος, την παρακολούθηση και επεξεργασία των 

φορολογικών ελέγχων, το συστηματικό έλεγχο της εργασίας των ελεγκτών και την άμεση 

διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου στις ελεγχόμενες εταιρίες, καθώς ο έλεγχος διενεργείται 

σε κάθε ελεγχόμενη χρήση57 και σε αντίθεση με το παρελθόν η οριστικοποίηση των 

φορολογικών εγγραφών είναι σε πιο σύντομο χρόνο, το αργότερο εντός 18 μηνών από 

την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης, όταν έχει εκδοθεί με σύμφωνη γνώμη. 

Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό, ως προϊόν εργασίας διασφάλισης, δεν 

αντίκειται προς τους κανόνες ανεξαρτησίας που ισχύουν για το ελεγκτικό επάγγελμα και 

πρέπει να υπογράφεται είτε από το Νόμιμο Ελεγκτή που υπογράφει την Έκθεση του 

ελέγχου, ο οποίος προβλέπεται από τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 2190/1920, ή από άλλο 

Νόμιμο Ελεγκτή, ο οποίος όμως υποχρεωτικά ανήκει στο ίδιο Ελεγκτικό Γραφείο με το 

Νόμιμο Ελεγκτή που υπογράφει την Έκθεση Ελέγχου58. 
  

 

3.1 Ποιους Αφορά το φορολογικό Πιστοποιητικό 

                                                   
57 European tax symmetry control, Δημοσίευση στις 6 Δεκ 2011 στον ιστότοπο 
     http://www.tax-symmetry.gr/2011/12/06 06 
58 Α.Υ.Ο ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ - 16/11/2011 
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3.1.1 Εταιρίες που υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από νόμιμους ελεγκτές 

ή ελεγκτικά γραφεία 

 
Το φορολογικό πιστοποιητικό της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Νόμου 2238/1994, 

αφορά τις Ανώνυμες Εταιρίες, τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που ελέγχονται 

υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα 

στο δημόσιο Μητρώο του νόμου 3693/200859, καθώς τα υποκαταστήματα αλλοδαπών 

επιχειρήσεων και εφαρμόζεται για ισολογισμούς που κλείνουν από 30/6/2011. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις νόμου περί ανωνύμων εταιριών, οι εταιρίες που ελέγχονται 

από νόμιμους ελεγκτές είναι: 

α) Εταιρίες, οι καλύπτουν δυο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια60: 

 Σύνολο ισολογισμού δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ, 

όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α μέχρι Ε του 

ενεργητικού στο υπόδειγμα ισολογισμού που παραπέμπει το άρθρο 42γ, 

 Καθαρός κύκλος εργασιών πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, 

 μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, 50 

άτομα. 

Για την έναρξη υπαγωγής των ανωνύμων εταιρειών στον έλεγχο του Σ.O.E.Λ 

(Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών Γραφείων),  απαιτείται όπως συγκεντρώνουν τα 

δύο από τα τρία προβλεπόμενα κριτήρια για δύο συνεχείς χρήσεις (άρθρα 36 § 1 εδ. 2 

και 42α §§ 6, 7 και 8 K.N. 2190/20).  

H υποχρέωση  ελέγχου από Νόμιμους Ελεγκτές και Ελεγκτικά Γραφεία παύει, 

εφόσον για δύο συνεχείς εταιρικές χρήσεις δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα 

τρία ως άνω κριτήρια (άρθρο 42α § 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 36 § 1 εδ. 2 K.N. 

2190/20). 

 

β) Εταιρίες που  συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, Ετήσιες 

Οικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, 

                                                   
59 Α.Υ.Ο ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ - 16/11/2011 
60 άρθρο 42α §6 νόμου 2190/1920 
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σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα61. 

 

γ) Οι Ανώνυμες Εταιρίες που ιδρύονται με μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον τρία 

εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, για την πρώτη εταιρική χρήση62. 
  

δ) Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών63 και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

 

ε)64 Επίσης, υποχρεωτικά ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές: 

 Oι τραπεζικές, οι ασφαλιστικές, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι 

εταιρείες διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, οι εταιρείες χρηματοδοτικών 

μισθώσεων (άρθρο 3 § 1γ Π.Δ. 226/92). 

 Oι ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισαγμένες στο 

Xρηματιστήριο, καθώς και αυτές που το μ. κεφάλαιο, εν όλω ή εν μέρει, έχει 

αναληφθεί με δημόσια εγγραφή (άρθρο 3 § 1στ Π.Δ. 226/92). 

 Oι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - E.Π.E.Y. (N. 2396/96). 

 Oι χρηματιστηριακές A.X.E. (N. 1806/86). 

 Oι ανώνυμες ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές εταιρείες (N. 2725/99). 

 Oι εταιρείες υδρεύσεως και αποχετεύσεως (άρθρο 18 N. 1069/80). 

 H Kτηματική Eταιρεία του Δημοσίου (άρθρο 20 N. 973/79). 

 Oι ανώνυμες εταιρείες που υποχρεούνται να συντάσσουν ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι συνδεμένες μ αυτές επιχειρήσεις (άρθρο 

3 § 1ε Π.Δ. 226/92). 

 Oι ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του 

άρθρου 42α του K.N. 2190/20 (βλ. λεπτομέρειες ευθύς παρακάτω). 

 

                                                   
61 άρθρο 137 νόμου 2190/1920 
62 άρθρο 36 νόμου 2190/1920 
63 άρθρα 109, 131 νόμου 2190/1920 
64 Δημοσίευση στον ιστοχώρο www.logistis.gr της ατομικής απάντησης του Υπ. Αναπτυξης προς το ΣΟΛ 
ΑΕ με το υπ  ́αριθμό 2181/8.7.2008 έγγραφο. 
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3.1.2 Μη επιλογή Νόμιμων Ελεγκτών ή Ελεγκτικών Γραφείων για έλεγχο – 

Κυρώσεις 

 
Στις περιπτώσεις που εταιρία παρότι πληροί τα κριτήρια για υποχρεωτικό έλεγχο, δεν 

επιλέγει Νόμιμο Ελεγκτή ή Ελεγκτικό Γραφείο για τον έλεγχο της οικονομικής 

διαχείρισης και κατά συνέπεια για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης, ελέγχεται  

άμεσα από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.  

Στις εταιρίες για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό, πέραν του κατά 

προτεραιότητα φορολογικού ελέγχου που διενεργεί η αρμόδια φορολογική αρχή, 

επιβάλλεται πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997, ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που 

έχουν πραγματοποιήσει κατά την ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο65. Την αρμοδιότητα 

για την επιβολή του προστίμου, έχουν οι προϊστάμενοι των αρμόδιων ελεγκτικών  

υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών66.  

Για την επιβολή του ανωτέρω προστίμου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδεικτικά η 

ακόλουθη κλίμακα: 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ της παρ. 5 του άρθρου 82 του ΚΦΕ 

(Ενδεικτική Κλίμακα) 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

Από Έως  

0 3.000.000 10.000 
3.000.001 5.000.000 20.000 
5.000.001 15.000.000 30.000 
15.000.001 25.000.000 40.000 
25.000.001 50.000.000 50.000 
50.000.001 100.000.000 60.000 

100.000.001 200.000.000 70.000 
200.000.001 500.000.000 80.000 
500.000.001 800.000.000 90.000 
800.000.001  100.000 

 

                                                   
65 τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 82 του ΚΦΕ, όπως προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 14 
του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14/2.2.2012). 
66 Α.Υ.Ο ΠΟΛ 1069/8.4.2013. 



 61 

 

3.2 Ποιοι διενεργούν τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού 

Πιστοποιητικού – Ειδικά θέματα  
3.2.1 Διενέργεια ελέγχου από Νόμιμους Ελεγκτές και Ελεγκτικά Γραφεία 

 
Ο έλεγχος για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού, διενεργείται από τους 

νόμιμους ελεγκτές και τα Ελεγκτικά Γραφεία που έχουν αναλάβει τη διενέργεια του 

υποχρεωτικού έλεγχου οικονομικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

36 και 37 του Ν. 2190/1920.   Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας του Νόμιμου 

Ελεγκτή και του Ελεγκτικού Γραφείου να εκτελέσουν το φορολογικό έλεγχο, 

υποβάλλουν τεκμηριωμένο αίτημα προς την ΕΛΤΕ για την αξιολόγηση της κατ΄ 

εξαίρεση αντικατάστασής τους από άλλο νόμιμο Ελεγκτή, όπως προβλέπεται και από 

τις διατάξεις του άρθρου35 του Ν. 3693/2008.  

Όταν τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, έχουν αναλάβει να τον εκτελέσουν 

από κοινού Νόμιμοι Ελεγκτές από δυο ξεχωριστά Ελεγκτικά Γραφεία, η διεξαγωγή της 

εργασίας για την έκδοση του φορολογικού Πιστοποιητικού διέπεται από όρους 

παρόμοιους με αυτούς του από κοινού εκτελούμενου ελέγχου οικονομικής 

διαχείρισης67. 

Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και Ελεγκτικά Γραφεία, εντός δέκα(10) ημερών από την 

ανάληψη του διαχειριστικού ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει και τη χορήγηση του 

«ετήσιου πιστοποιητικού», υποχρεούνται να ενημερώνουν ηλεκτρονικά την εφαρμογή 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) για το γεγονός και 

για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ελέγχου. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
67 παράγραφοι 3 έως 5 της εγκυκλίου 1156477/2011 
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3.2.2 Ασυμβίβαστο 

 
Η άσκηση του φορολογικού ελέγχου από Νόμιμο Ελεγκτή ή Ελεγκτικό Γραφείο, είναι 

ασυμβίβαστη με το έργο του Λογιστή – Φοροτεχνικού που υπογράφει τις καταστάσεις. 

Κατά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου (φορολογικού ελέγχου), ισχύουν τα περί 

ασυμβίβαστου που αφορούν τον έλεγχο εμπορικής διαχείρισης του Ν. 2190/1920. 

  

 

3.2.3 Αμοιβές Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων 

 
Οι αμοιβές των νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, που αφορούν τον 

φορολογικό έλεγχο,  πρέπει να αναγράφονται διακεκριμένα στο τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών που εκδίδουν και προσδιορίζονται με βάση τα δεδομένα της αγοράς με 

ελεύθερη διαπραγμάτευση και εκπίπτουν από τα φορολογητέα έσοδα. 

Οι αμοιβές αν και καθορίζονται με βάση τα δεδομένα λειτουργίας της ελεύθερης 

αγοράς, τελούν υπό την εποπτεία ειδικής επιτροπής που αποφαίνεται για  

διαφοροποιήσεις τους που αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη. Στις περιπτώσεις 

υποθέσεων που διαπιστωθούν αφύσικες σε σχέση με την αγορά αμοιβές, οι 

συγκεκριμένες υποθέσεις παραπέμπονται σε τακτικό έλεγχο.  

Η επιτροπή αυτή αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων 

και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, το Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού, τον Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού, έναν εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε και έναν εκπρόσωπο του Εποπτικού 

Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ). 
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3.2.4 Ευθύνη Νόμιμων Ελεγκτών και Ελεγκτικών Γραφείων. Πειθαρχικές – 

Διοικητικές Κυρώσεις 

α) Ευθύνη νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων. Στις περιπτώσεις μη ορθής 

εκπλήρωσης των καθηκόντων των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, πέραν 

των διοικητικών68 ή ποινικών συνεπειών, φέρουν αλληλέγγυα, περιορισμένη ευθύνη 

για τις περιπτώσεις που υπήρξε απώλεια εσόδων, ακόμη και αν δεν συνιστούν δόλο από 

την πλευρά τους.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3693/2008, η ευθύνη 

ανέρχεται μέχρι το δεκαπλάσιο των αμοιβών. Ωστόσο, την ευθύνη για την καταβολή 

των διαφυγόντων φόρων, τελών, επιβαρύνσεων και προστίμων, φέρει η ελεγχόμενη 

εταιρία, όταν οι επιπλέον υποχρεώσεις της εταιρίας μπορεί να προκύψουν είτε κατά τον 

έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών, είτε κατά τον έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών 

υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.  

β) Πειθαρχικές κυρώσεις. Στις πειθαρχικές κυρώσεις69 προβλέπεται η επίπληξη, 

σύσταση, προσωρινή αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας για ένα έτος, 

καθώς και οριστική διαγραφή από τα μητρώα του ΣΟΕΛ. Όταν επιβάλλεται η ποινή της 

προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της επαγγελματικής άδειας, πρέπει να υπάρχει 

μέριμνα αντικατάστασής του καθόσον κάθε εργασία που διενεργείται μετά την επιβολή 

της ποινής δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. 

γ) Πρόστιμα (διοικητικές κυρώσεις). Αν από μεταγενέστερο έλεγχο της 

φορολογικής αρχής  προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις σε σχέση με τα φορολογικά 

αντικείμενα για τα οποία διενεργείται ο φορολογικός έλεγχος, επιβάλλεται στο Νόμιμο 

Ελεγκτή πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 4§4 του Ν. 2523/1997, ανεξάρτητα αν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις καταβληθούν 

από την ελεγχόμενη εταιρία. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στο ελεγκτικό γραφείο 

στο οποίο ανήκει ο Νόμιμος Ελεγκτής, από την ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου 

Οικονομικών στην οποία υπάγεται το ελεγκτικό γραφείο. Το πρόστιμο στο ελεγκτικό 

γραφείο ανέρχεται έως και 1.000.000 ευρώ. 

Όπως διαπιστώνεται από τη διατύπωση της σχετικής διάταξης της παραγράφου 8 

του άρθρου 10 της ΠΟΛ 1159/2011, το πρόστιμο δεν επιβάλλεται μόνο σε περίπτωση μη 
                                                   
68 Σε ότι αφορά τις Διοικητικές ευθύνες ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3693/2008 (παρ. 11 άρθρου 10 ΠΟΛ 
1159/2011) 
69 Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3148/2003 και 3693/2008. 
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συμμόρφωσης με το πρόγραμμα ελέγχου, αλλά σε κάθε περίπτωση που προκύψουν 

πρόσθετες επιβαρύνσεις σε σχέση με τα φορολογητέα αντικείμενα του προγράμματος και 

μάλιστα ανεξάρτητα εάν αυτές καταβληθούν από την ελεγχόμενη εταιρεία70.  

δ) Δημοσίευση Προστίμων. Τα πρόστιμα, δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Οικονομικών με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών 

Ελέγχων. Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται είναι το ύψος του προστίμου, η 

ελεγχόμενη εταιρία, ο Νόμιμος Ελεγκτής και το ελεγκτικό γραφείο. 

 

Συνοπτικά οι ευθύνες των Νόμιμων Ελεγκτών και Ελεγκτικών Γραφείων από την 

μη ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:  

Συνοπτικός Πίνακας Διοικητικών – Πειθαρχικών Κυρώσεων 
Αιτία  Ενέργειες Κυρώσεις 

Διενέργεια ελέγχου από τη 
Φορολογική αρχή 

 Εντοπισμός παραβάσεων για 
πρώτη φορά 

Οι Νόμιμοι Ελεγκτές πρέπει να 
αιτιολογήσουν τον μη 

εντοπισμό τους .Επίσης 
περιλαμβάνονται και οι απόψεις 

του φοροτέχνη -λογιστή. 

επιβάλλεται στο Νόμιμο Ελεγκτή 
πρόστιμο από 10.000 € έως 
100.000 € ανεξάρτητα αν 

καταβληθούν από την ελεγχόμενη 
εταιρεία 

Διενέργεια Ποιοτικών ελέγχων 
Εντοπισμός παραβάσεων 

 

Γίνονται είτε παρατηρήσεις για 
βελτίωση του τρόπου άσκησης 

του έργου, είτε  γίνεται 
παραπομπή υποθέσεων στα 

πειθαρχικά όργανα της ΕΛΤΕ 

α) σύσταση,  
β)  επίπληξη, 
γ) πρόστιμο ύψους μέχρι 50.000 € 
και σε 1.000.000 σε περίπτωση 
συμμετοχής στελέχους της 
ελεγκτικής εταιρείας,  
δ) προσωρινή αναστολή άσκησης 
του επαγγέλματος μέχρι ένα έτος,  
ε) οριστική διαγραφή από τα 
μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ.. 

Απώλεια εσόδων του Δημοσίου, 
από ενέργειες των Νόμιμων 
Ελεγκτών και Ελεγκτικών 

Γραφείων, που δεν συνιστούν 
δόλο. 

Αλληλέγγυα, περιορισμένη 
ευθύνη 

 

 

Καταβάλλεται αποζημίωση, η 
οποία δεν μπορεί να υπερβεί το 
δεκαπλάσιο των αμοιβών του 

ευθυνόμενου νόμιμου ελεγκτή για 
το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο. 

 

 

 
                                                   
70 Κατερίνα Σαββαϊδου Λέκτορας στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  
εισήγηση με θέμα «Ευθύνη των Ορκωτών ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών  κατά την έκδοση του 
φορολογικού πιστοποιητικού στα πλαίσια των επανελέγων». 
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3.3 Σύνταξη φορολογικών εγγραφών – υπεύθυνοι σύνταξης 

 
Οι διοικήσεις των εταιριών είναι υπεύθυνες για τη σύνταξη όλων των φορολογικών 

εγγραφών. Οι ελεγχόμενες εταιρίες προβαίνουν σε φορολογική αναμόρφωση με τις 

δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα και το ποσό 

της αναμόρφωσης πρέπει να προκύπτει αναλυτικά από τα τηρούμενα βιβλία.  

Η αναμόρφωση θα πρέπει να γίνεται είτε άμεσα από τους καταχωρητές των εγγραφών ή 

το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε μήνα αναλυτικά 

σε λογαριασμούς τάξεως. 

Σε περίπτωση που ο Νόμιμος Ελεγκτής ή το Ελεγκτικό Γραφείο   διαπιστώσει μετά 

τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και άλλες δαπάνες εκτός των ανωτέρω που δεν 

αναγνωρίζονται για λόγους παραγωγικότητας, τότε η καταχώρησή τους σε λογαριασμούς 

τάξης μπορεί να γίνει με τις εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού. Για τις εταιρίες που η 

διαχειριστική περίοδος έληξε μέχρι 31/12/2011, δεν υποχρεούτο σε καταχώρηση των 

λογιστικών διαφορών σε λογαριασμούς τάξης, αλλά στην τήρηση αναλυτικού 

ηλεκτρονικού αρχείου με υποχρέωση διαφύλαξής του από τις ίδιες και το Νόμιμο 

Ελεγκτή ή το Ελεγκτικό Γραφείο71. 

Τα φορολογικά έγγραφα της εταιρίας υπογράφονται από λογιστή φοροτεχνικό, κάτοχο 

της ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βάσει του νόμου 2525/1997. 

  

3.4 Περιεχόμενο ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού72 
 

Το «ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό» που εκδίδουν οι Νόμιμοι Ελεγκτές και 

Ελεγκτικά Γραφεία, διακρίνεται σε δυο τμήματα: 

i) Την «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» 

ii) Το προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων 

 
 
 

                                                   
71 Α.Υ.Ο  1156477/16.11.2011. 
72 Το περιεχόμενο του ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, έχει κοινοποιηθεί με το άρθρο 3 της Α.Υ.Ο 
ΠΟΛ 1159/22.7.2011 και το σχετικό παράρτημα Ι. 
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3.4.1 Έκθεση Φορολογικής συμμόρφωσης 
 

Η έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης συντάσσεται σύμφωνα τα υποδείγματα του 

παραρτήματος Ι που παραθέτονται στο τέλος της παρούσης73 και διέπεται από το πλαίσιο 

που προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα 

Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».  

Η έκθεση καλύπτει όλα τα αντικείμενα που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου του 

Παραρτήματος ΙΙΙ που κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1159/2011 και 

υποχρεούνται να εκτελέσουν όλες τις εργασίες του προγράμματος ελέγχου. Τυχόν 

ελεγκτικά ζητήματα που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα Ελέγχου (σχετική αναφορά 

θα γίνει πιο κάτω), αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών 

Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής 

Οικονομικής Πληροφόρησης». 

Αναπόσπαστο μέρος τη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης αποτελεί το 

Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα ΙΙ, που κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1159/2011 (σχετική αναφορά 

πιο κάτω). 

 

Περιεχόμενο έκθεσης. Η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης περιλαμβάνει: 

 α) Τα στοιχεία της ελεγχόμενης εταιρίας 

 β) Αναφορά στις ευθύνες της Διοίκησης της ελεγχόμενης εταιρίας 

 γ) Αναφορά στην ευθύνη του Νόμιμου Ελεγκτή 

δ) Το συμπέρασμα που κατέληξε ο Νόμιμος Ελεγκτής με βάση την 

εκτελεσθείσα εργασία 

ε) Παράγραφο με τον περιορισμό χρήσης της έκθεσης, στην οποία αναφέρεται 

ότι η έκθεση είναι εμπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια 

των υποχρεώσεων της ελεγχόμενης εταιρίας έναντι του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

στ) Παράγραφο με πληροφορίες επί άλλων θεμάτων. 

 

                                                   
73 Τα υποδείγματα εκθέσεων του Παραρτήματος Ι, κοινοποιήθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1159/2011. 
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Χρόνος ολοκλήρωσης και υποβολής στην ελεγχόμενη εταιρία. Η έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόμενη εταιρία μετά την 

υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το αργότερο δέκα(10) ημέρες μετά την 

ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος. 

 

Συμπλήρωση και χρόνος υποβολής στη Γ.Γ.Π.Σ. Η Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ του Υπουργείου 

Οικονομικών από τους Νόμιμους Ελεγκτές, έως την δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα 

από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, η 

προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται. 

Οι παρατάσεις που έχει λάβει ως τώρα η ανωτέρω προθεσμία, έχουν ως παραθέτονται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

Α.Υ.Ο/ΠΟΛ  που αφορά 

την παράταση 

Ημερομηνία λήξης 

διαχ/κής περιόδου 

Ημερομηνία 

Παράτασης 

 1159/2011 30/6/2011 30/3/2012 

 1086/2012 30/6/2011 30/4/2012 

 1155/2012 31/12/2011 31/7/2012 

1168/201274 31/12/2011 10/10/2012 

1187/201375 31/12/2012 30/9/2013 

1194/201376 01/01/2013 έως 28/2/2013 30/09/2013 

 

Τύπος – σχήμα έκθεσης Φορολογικής συμμόρφωσης. Ο τύπος της έκθεσης 

φορολογικής συμμόρφωσης που υποβάλλεται στη ΓΓΠΣ,  περιλαμβάνεται στο 

παράρτημα IV της ΠΟΛ 1159/2011, σε τύπο XLM. 

 

Διάκριση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. Ανάλογα με τον τύπο του 

συμπεράσματος η έκθεση διακρίνεται σε: 

 Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη 

                                                   
74 Αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις θυγατρικές 
αυτών που δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα. 
75 Αρχικά με την ΠΟΛ 1153/2013, η προθεσμία είχε παραταθεί έως 31/7/2013. 
76 Αφορά νομικά πρόσωπα των οποίων η διαχειριστική περίοδο έληξε από την 1/1/2013 έως 28/2/2013. 
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 Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη με θέματα έμφασης 

 Συμπέρασμα με επιφύλαξη 

 Αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος ή αρνητικό συμπέρασμα 

 

Αναλυτικά, ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος παρατηρούνται τα εξής: 

α) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη 

Αιτία έκδοσης. Εκδίδεται όταν δεν προκύπτουν παραβάσεις της φορολογικής 

νομοθεσίας ή αυτές που προκύπτουν δεν είναι σημαντικές. 

Ενέργειες.  Σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών, αποστέλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία 

επιστολή στην οποία αναφέρεται το γεγονός ότι σύμφωνα με τον έλεγχο των Νόμιμων 

Ελεγκτών δεν προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από την πλευρά της 

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

φορολογικές εγγραφές θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των 

δειγματοληπτικών ελέγχων που θα διενεργηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών. 

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

σύμφωνη γνώμη και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές 

παραβάσεις από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών,  

θεωρείται περαιωμένος ο έλεγχος της συγκεκριμένης εταιρικής χρήσης.  

Δυνατότητα  άλλου ελέγχου77, από την αρμόδια φορολογική αρχή,  υπάρχει μόνο 

στην περίπτωση ενδείξεων για  σημαντικές παραβάσεις που αφορούν:  

                                                   

77 Με την παράγραφο 2 της εγκυκλίου ΠΟΛ 1236/2013, ορίσθηκε ότι για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές 
περιόδους που έληξαν έως και την 31.03.2012 , οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι ολοκληρώνονται μέχρι την 
30/4/2014. Μετά την ημερομηνία αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπιστεί φορολογικές 
παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρείται περαιωμένη η συγκεκριμένη 
χρήση και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση στοιχείων ή ενδείξεων για 
παραβάσεις, που αναφέρονται παραπάνω  και οι οποίες δεν εντοπίστηκαν από το διενεργηθέντα έλεγχο 
φορολογικής συμμόρφωσης. Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 
31.03.2012, σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής 
Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν 
εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρείται 
περαιωμένη η συγκεκριμένη χρήση και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση 
στοιχείων ή ενδείξεων για παραβάσεις, όπως που αναφέρονται παραπάνω και οι οποίες δεν εντοπίστηκαν 
από το διενεργηθέντα έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης. 
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 Άσκηση ποινικής δίωξης κατά μελών του Δ.Σ για νομιμοποίηση εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες. 

 Λήψης ή έκδοσης πλαστών – εικονικών στοιχείων, 

 Συναλλαγών με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρίες 

 Περιπτώσεις που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκαν παραβάσεις του άρθρου 39 και 

39Α του ΚΦΕ (Ν. 2238/1994), περί transfer pricing. 

Ο συμπληρωματικός αυτός έλεγχος, διενεργείται μέχρι το χρόνο παραγραφής του 

δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φόρου78. 

Επίσης, με την εγκύκλιο  ΠΟΛ 1235/2013 ορίζεται ότι, οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών 

υπηρεσιών υποχρεούνται να διενεργήσουν προσωρινό έλεγχο στις υποθέσεις εκείνες στις 

οποίες καταγράφονται ως «μη σημαντικές φορολογικές διαφορές» θέματα και 

παρατηρήσεις από τις οποίες προκύπτουν μη αποδοθέντες φόροι, προκειμένου να 

αξιολογηθούν τα θέματα και οι παρατηρήσεις αυτές και να καταλογισθούν οι μη 

αποδοθέντες φόροι. 

 

β) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη με θέματα έμφασης 

Αιτία έκδοσης. Εκδίδεται στις περιπτώσεις που προκύπτουν θέματα για τα οποία 

αμφισβητείται η φορολογική τους μεταχείριση. 

Ενέργειες.  Εκδίδεται εντολή προσωρινού ελέγχου79 από την αρμόδια ελεγκτική 

υπηρεσία για τα θέματα έμφασης, εφόσον η υπόθεση δεν έχει συμπεριληφθεί στο δείγμα 

ελέγχου 9%. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δεκαοκτώ μηνών80 από την 

προθεσμία υποβολής από τους Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά γραφεία, της έκθεσης 

φορολογικής συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο έλεγχος θεωρείται 

περαιωμένος, μετά τη βεβαίωση τυχόν φόρων. Αν από το συγκεκριμένο έλεγχο 

διαπιστωθούν στοιχεία ή ενδείξεις για σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, 

ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας εισηγείται στην επιτροπή της 

                                                   
78 Άρθρο 5§6 ΠΟΛ 1159/2011. 
79 παρ. 2 ΠΟΛ 1235/2013 
80 Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1236/2013, ορίσθηκε ότι οι έλεγχοι αυτοί ολοκληρώνονται, για τις επιχειρήσεις 
με διαχειριστικές περιόδους που έληξαν έως και την 31.03.2012, έως και την 30/4/2014. Για τις 
επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 31.03.2012   ολοκληρώνονται σε διάστημα 
δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού στη βάση 
δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία 
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παραγράφου 4 του άρθρου 5 της A.Y.O. ΠΟΛ.1159/2011 τη διενέργεια τακτικού 

φορολογικού ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο81. 

 

 Παράδειγμα 

Εταιρία που έκλεισε χρήση στις 31/12/2012, η προθεσμία υποβολής της 

αίτησης έχει παραταθεί έως 30/9/2013.  Η προθεσμία ολοκλήρωσης του 

ελέγχου από την αρμόδια φορολογική αρχή, είναι η 31η Μαρτίου 2015. 

 

γ) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με επιφύλαξη. 

Αιτία. Αφορά περιπτώσεις που προκύπτουν συμπεράσματα με επιφύλαξη, λόγω μη 

συμμόρφωσης με τη φορολογική νομοθεσία, για διαφορές που είναι δυνατόν να 

καταλογιστούν οι σχετικοί φόροι μετά από έλεγχο της φορολογικής αρχής. 

Ενέργειες. Εκδίδεται εντολή προσωρινού ελέγχου από την φορολογική αρχή, εφόσον η 

υπόθεση δεν έχει συμπεριληφθεί στο δείγμα ελέγχου 9%, για τα υπό έλεγχο αντικείμενα 

για τα οποία εκφράζεται επιφύλαξη. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αρμόδια ελεγκτική 

υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να ζητήσει από τον Νόμιμο Ελεγκτή και 

το ελεγκτικό γραφείο κάθε έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο για την σύνταξη της 

έκθεσης ελέγχου. Ο έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δεκαοκτώ μηνών από την 

προθεσμία υποβολής από τους Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά γραφεία, της έκθεσης 

φορολογικής συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών. Αν από το συγκεκριμένο 

έλεγχο διαπιστωθούν στοιχεία ή ενδείξεις για σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής 

νομοθεσίας, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας εισηγείται στην 

επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της A.Y.O. ΠΟΛ.1159/2011 τη διενέργεια 

τακτικού φορολογικού ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο82. 

 

δ) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με επιφύλαξη και θέματα έμφασης 

Ισχύουν, ότι έχει αναφερθεί πιο πάνω στις περιπτώσεις β  ́και γ΄. 

 

 

                                                   
81 παρ. 2 ΠΟΛ 1235/2013 
82 παρ. 2 ΠΟΛ 1235/2013 
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ε) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με Αδυναμία Έκφρασης Συμπεράσματος. 

Αιτία. Εκδίδεται όταν: 

 Διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από τον έλεγχο των 

Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων.  Στις περιπτώσεις αυτές, στο 

Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων, 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 αναλόγως στη συνέχεια, των διατάξεων του 

άρθρου 4 του ν. 2523/1997 όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 26 παρ 3 του ν. 3943/2011 και αφορά την επιβολή διοικητικών 

κυρώσεων-προστίμου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που κυμαίνεται 

από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. 

Υποβολή απόψεων από τη διοίκηση και τον λογιστή Φοροτέχνη. Η διοίκηση 

της ελεγχόμενης εταιρείας και ο Λογιστής Φοροτέχνης που υπογράφει τις 

φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλουν υπόψη του Νόμιμου Ελεγκτή ή του 

Ελεγκτικού Γραφείου εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στη διοίκηση της 

ελεγχόμενης εταιρείας, τις απόψεις και τις σχετικές παρατηρήσεις τους επί των 

διαπιστώσεων.   

 Δεν κατέστη δυνατό για το Νόμιμο Ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο, να 

αποκτήσει τα κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση 

συμπεράσματος και ως εκ  ́ τούτου δεν εκφέρεται συμπέρασμα ως προς τη 

συμμόρφωση της Εταιρίας από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις ισχύουσες 

φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείμενα τα οποία καθορίζονται στο 

πρόγραμμα ελέγχου. 

 Δεν γίνει έλεγχος.  

 

Ενέργειες.  Εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική αρχή εντολή τακτικού ελέγχου.  
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Διαπίστωση παραβάσεων από τη φορολογική αρχή. Εφόσον οι παραβάσεις της 

φορολογικής νομοθεσίας, εντοπιστούν για πρώτη φορά από τον έλεγχο της φορολογικής 

αρχής, στην έκθεση ελέγχου της 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, εφαρμοζομένων αναλόγως στη συνέχεια, των διατάξεων του ν. 

3693/2008 και των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 όπως αυτό συμπληρώθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ 3 του ν. 3943/2011, περί επιβολής διοικητικών 

κυρώσεων. Στην ίδια έκθεση περιλαμβάνονται και οι απόψεις του φοροτέχνη - λογιστή. 

 

στ) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με Αρνητικό Συμπέρασμα. 

Αρνητικό συμπέρασμα, διατυπώνεται όταν η ελεγχόμενη εταιρία δεν έχει συμμορφωθεί 

από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά 

αντικείμενα που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου 

φορολογικής συμμόρφωσης. 

Οι επιπλέον αιτίες και ενέργειες είναι όμοιες με αυτές της περίπτωσης ε΄ στην περίπτωση 

αδυναμίας έκφρασης συμπεράσματος. 

 

3.4.2 Προσάρτημα Αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων 

 
Στο προσάρτημα αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων, βεβαιώνεται ότι τα δεδομένα 

του φορολογικού ελέγχου τέθηκαν εγγράφως υπόψη της επιχείρησης και αυτή διατύπωσε 

εγγράφως τις σχετικές παρατηρήσεις της, όπως και του λογιστή – φοροτέχνη που 

υπογράφει τις φορολογικές καταστάσεις, όταν προκύπτουν παραβάσεις. 

Επίσης, το προσάρτημα περιλαμβάνει: 

 Πληροφοριακά στοιχεία για την ελεγχόμενη εταιρία  

 Πληροφοριακά στοιχεία για τον Νόμιμο Ελεγκτή και Ελεγκτικό Γραφείο 

 Ανάλυση των ευρημάτων που προέκυψαν από τον έλεγχο ανά φορολογικό 

αντικείμενο 
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 Περιγραφή θεμάτων έμφασης, επιφύλαξης, επιφύλαξης και έμφασης, αδυναμίας 

έκφρασης γνώμης, άρνησης έκφρασης γνώμης που περιλαμβάνονται στην έκθεση 

φορολογικής συμμόρφωσης 

 Ανάλυση ευρημάτων που αξιολογήθηκαν ως μη σημαντικά και δεν 

περιλαμβάνονται στην έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης 

 Ποσοτικά δεδομένα της ελεγχόμενης περιόδου με αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία 

της συγκρίσιμης περιόδου 

Το προσάρτημα Αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων, συντάσσεται σύμφωνα με τα 

υποδείγματα του Παραρτήματος ΙΙ της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ 1159/2011, τα 

οποία παραθέτονται στο κεφάλαιο «Παραρτήματα»  της παρούσης. 

 

 

3.5 Έλεγχος Φορολογικών Αντικειμένων – Πρόγραμμα Ελέγχου – 

Τεκμηρίωση φορολογικού ελέγχου από τους Νόμιμους Ελεγκτές και 

ελεγκτικά γραφεία 

 
Τα φορολογικά αντικείμενα που ελέγχονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα 

Ελεγκτικά Γραφεία, ορίζονται από το πρόγραμμα ελέγχου που περιλαμβάνεται στο 

παράρτημα ΙΙΙ και παρατίθεται στο Κεφάλαιο Παραρτήματα της παρούσης.  

 

3.5.1 Πρόγραμμα Ελέγχου 

 
Στο ειδικό πρόγραμμα ελέγχου, αναφέρονται οι εξειδικευμένες ελεγκτικές διαδικασίες οι 

οποίες δεν απαιτούνται από τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

(εμπορικής διαχείρησης) και εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία 

με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Το πρόγραμμα ελέγχου, 

αναβαθμίζεται σε ετήσια βάση και είναι σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών 

Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή επισκόπησης Ιστορικής 

Οικονομικής Πληροφόρησης».  
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Στο  Πρόγραμμα Ελέγχου, περιγράφονται τα βήματα ελέγχου και για κάθε 

ελεγκτική επαλήθευση θα πρέπει να αναλύονται83: 

 Η μεθοδολογία του δείγματος (όταν δεν ορίζεται από το πρόγραμμα) 

 Αναλυτική περιγραφή της εκτελεσθείσας εργασίας 

 Ευρήματα που προέκυψαν από την ελεγκτική εργασία 

 Τελικό συμπέρασμα 

Ελεγκτικά ζητήματα που δεν καλύπτονται από την ΠΟΛ 1159/2011 και το 

πρόγραμμα ελέγχου, θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται 

από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 300084. 

Όταν έχουν διενεργηθεί ενδοομιλικές συναλλαγές, απαιτείται η τεκμηρίωση των 

τιμών σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 39 και 39α του 

Ν.2238/94. 

Τα φορολογικά αντικείμενα που ελέγχονται σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου 

είναι: 

 Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήματος. 

 Έλεγχος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). 

 Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). 

 Έλεγχος φορολογίας ακινήτων. 

 Έλεγχος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ). 

 Έλεγχος Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9). 

 Έλεγχος Φόρου υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν. 2065/1992). 

 Έλεγχος Τέλους χαρτοσήμου. 

 Υποχρεώσεις παρακρατούμενων φόρων. 

 Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων. 

 Ενδοομιλικές Συναλλαγές. 

 E-Commerce. 

 

 

 
                                                   
83 Σχετική αρθογραφία «Πιστοποιητικό Φορολογικού Ελέγχου», Grant Thorton. 
84 άρθρο 3 και 9, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 
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Διάκριση Προγράμματος Ελέγχου85. Το πρόγραμμα ελέγχου διακρίνεται στα εξής 

κεφάλαια: 

i) Κεφάλαιο Α΄ -  Προϋποθέσεις – Περιορισμοί – Κριτήρια Διενέργειας 

Ελέγχου 

Στο κεφάλαιο Α΄, γίνεται αναφορά σε αποφάσεις και λύσεις του Υπουργείου 

Οικονομικών, σχετικά με τον έλεγχο παραγωγικότητας των δαπανών, καθώς και στα 

όρια ακαθαρίστων εσόδων και δαπανών, που αποτελούν κριτήριο του ελέγχου αυτού.   

Σύμφωνα με τα καθορισμένα όρια, ο έλεγχος παραγωγικότητας των δαπανών 

διενεργείται ως εξής:  

(α) Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 50.000.000 ευρώ ελέγχονται οι 

δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ. 

(β) Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από 50.000.001 έως 100.000.000 ευρώ 

ελέγχονται οι δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 25.000 ευρώ. 

(γ) Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από 100.000.001 έως 200.000.000 ευρώ 

ελέγχονται οι δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 35.000 ευρώ. 

(δ) Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από 200..000.001 έως 500.000.000 ευρώ 

ελέγχονται οι δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ. 

(ε) Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από 500.000.001 έως 1.000.000.000 ευρώ 

ελέγχονται οι δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 70.000 ευρώ. 

(στ) Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω των 1.000.000.001 ευρώ ελέγχονται οι 

δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 90.000 ευρώ. 

 

Έλεγχος δαπανών σε ποσοστό κάλυψης 10% του συνόλου κάθε κατηγορίας 

δαπάνης. Οι δαπάνες που ελέγχονται με βάση τα ανωτέρω όρια θα πρέπει να καλύπτουν 

τουλάχιστον το 10% του συνόλου κάθε κατηγορίας δαπάνης. Σε κάθε διαφορετική 

περίπτωση, που δεν καλύπτεται το όριο του 10%, θα επιλέγεται περαιτέρω δείγμα 

ελέγχου εκτός των ορίων αυτών.  

Σε όσες περιπτώσεις από το πρόγραμμα ελέγχου προβλέπεται συγκεκριμένο δείγμα θα 

ελέγχεται το δείγμα αυτό.       

                                                   
85 Η ανάλυση των φορολογικών αντικειμένων που ελέγχονται, λεπτομερής έλεγχος λογαριασμών και 
λοιπών στοιχείων, αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ «Πρόγραμμα Ελέγχου», που παρατίθεται στο κεφάλαιο 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ». 
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Η εφαρμογή των ορίων θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας την 

επαγγελματική κρίση σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών 

Διασφάλισης 3000. 

 

Έλεγχος όταν εντοπίζονται παραβάσεις. Σε κάθε περίπτωση που εντοπίζονται 

παραβάσεις οι οποίες προκύπτουν από την εκτέλεση του   προγράμματος ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου της παραγωγικότητας των δαπανών, οι νόμιμοι 

ελεγκτές υποχρεούνται να επεκτείνουν τις ελεγκτικές τους διαδικασίες, έτσι ώστε να 

μπορούν να εκτιμήσουν το ύψος της φορολογικής παράβασης για το σύνολο του 

σχετικού φορολογικού αντικειμένου. Συνεπώς σε αυτήν την περίπτωση τα 

προαναφερθέντα όρια δαπανών καθώς επίσης και τα συγκεκριμένα δείγματα ελέγχου που 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω δεν εφαρμόζονται και ο νόμιμος ελεγκτής 

υποχρεούται να εφαρμόσει τις κατάλληλες ανά περίπτωση ελεγκτικές διαδικασίες για να 

ελέγξει το συγκεκριμένο φορολογικό αντικείμενο συνολικά.   

 

Δαπάνες υποκείμενες σε έλεγχος ανεξαρτήτως ποσού. Εξαιρετικά ελέγχονται 

ανεξαρτήτως ποσού και τα έξοδα που αφορούν τις πάσης φύσεως  δαπάνες επιβατηγών 

αυτοκινήτων, συνεδρίων και δεξιώσεων, τους Φόρους και Τέλη καθώς και τις 

Προβλέψεις. 

 

Επιλογή χρονικού διαστήματος των διενεργούμενων ελεγκτικών επαληθεύσεων. Για 

τις διενεργούμενες ελεγκτικές επαληθεύσεις που τίθενται σε κάθε περίπτωση στο 

πρόγραμμα ελέγχου, δύναται να επιλέγεται το ίδιο ελάχιστο χρονικό διάστημα και τα ίδια 

ελάχιστα επιλεγμένα είδη (εμπορεύματα - προϊόντα κλπ). 

 

Διενέργεια πρόσθετων ελεγκτικών επαληθεύσεων. Κατά την κρίση του ελεγκτή 

μπορεί επίσης να διενεργούνται πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις με βάση τα 

πραγματικά δεδομένα, την βαρύτητα και τις ιδιαιτερότητες της ελεγχόμενης επιχείρησης.  

Επίσης, στις περιπτώσεις που τα δείγματα και τα όρια ελέγχου δαπανών, απαιτούν κατά 

την επαγγελματική κρίση του Νόμιμου Ελεγκτή ή του Ελεγκτικού Γραφείου, ελεγκτικές 
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εργασίες οι οποίες καθίστανται απρόσφορες για την αντιμετώπιση του κινδύνου των 

φορολογικών αντικειμένων, μπορούν να πραγματοποιούν διαφορετικής έκτασης 

ελεγκτικές εργασίες, με την προϋπόθεση ότι θα παρέχεται κατάλληλη τεκμηρίωση για 

την επάρκειά τους σε σχέση με την αντιμετώπιση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας 

σύμφωνα με το Διεθνές Πρώτυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000. 

 

Αναζήτηση επιπλέον στοιχείων και πληροφοριών από το αρχείο της επιχείρησης. 

Κατά την έναρξη της εκτέλεσης του ελέγχου απαιτείται να ζητηθούν από την ελεγχόμενη 

επιχείρηση τα εξής στοιχεία: 

 
1. Τυχόν διατάξεις, εγκύκλιοι ή ατομικές λύσεις του ΥΠΟΙΚ που αφορούν την 

επιχείρηση, 

2. Εκθέσεις και τυχόν ευρήματα παλαιοτέρων φορολογικών ελέγχων και η τρέχουσα 

αντιμετώπιση αυτών από την επιχείρηση, 

3. Οι διαπιστωμένες παραβάσεις του ΚΒΣ ή άλλα στοιχεία που έχουν κοινοποιηθεί 

στην επιχείρηση, 

4. Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών, 

5. Περιουσιακά στοιχεία επιχείρησης, 

6. Απαιτήσεις επιχείρησης εις χείρας τρίτων, 

7. Στοιχεία που αφορούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στα ασφαλιστικά 

ταμεία ή οργανισμούς. 
  

ii) Κεφάλαιο B΄ -  Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόμενης εταιρίας 

Στο κεφάλαιο Β΄, αναφέρονται τα πληροφοριακά στοιχεία της ελεγχόμενης 

εταιρίας, τα οποία διακρίνονται: 

 Ταυτότητα Ελέγχου. Περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η επωνυμία, ο 

ΑΦΜ, η Δ.Ο.Υ Έδρας, η εντολή ελέγχου, τα ελεγχόμενα οικ. έτη κλπ. 

 Βασικά δεδομένα επιχείρησης. Περιλαμβάνει τη μορφή, τη σύσταση,  το 

σκοπό, το αντικείμενο εργασιών, τα τηρηθέντα βιβλία. 

 Λειτουργικά δεδομένα επιχείρησης. Γίνεται αναφορά για το μετοχικό 

κεφάλαιο, τους μετόχους, τη Διοίκηση, την Νομική Εκπροσώπηση, τον 
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προϊστάμενο λογιστηρίου, το απασχολούμενο προσωπικό, τα μεταφορικά 

μέσα. 

 Συναλλακτική κίνηση – Οικονομικά αποτελέσματα – Δηλώσεις. 

Περιλαμβάνει την κατάστρωση των αποτελεσματικών λογαριασμών, την 

ανάλυση των κυριότερων λογαριασμών εξόδων και τις δηλώσεις που 

υποβλήθηκαν. 

 Ελεγκτικές επαληθεύσεις – έλεγχος πρώτης ημέρας. Καταγράφονται η 

θεώρηση των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων, ο έλεγχος ταμείου και 

αξιογράφων. 

 

iii) Κεφάλαιο Γ΄ -  Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήματος 

Αναφέρονται με λεπτομέρεια οι ελεγκτικές επαληθεύσεις των λογαριασμών που 

ορίζονται στο σχετικό κεφάλαιο και αφορούν θέματα φορολογίας εισοδήματος. Η 

ανάλυση των λογαριασμών που ελέγχονται, αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο Γ  ́ του 

Παραρτήματος  ΙΙΙ «Πρόγραμμα Ελέγχου» που παρατίθεται στο κεφάλαιο 

«Παραρτήματα» της παρούσης. 

Εν συντομία, αναφέρουμε ορισμένες κατηγορίες δαπανών που ελέγχονται: 

 Μισθοδοσίας, λοιπών παροχών στο προσωπικό, ασφάλιστρα προσωπικού κλπ 

 Δωρεών που πραγματοποίησε η επιχείρηση για όλες τις περιπτώσεις 

 Τριγωνικών συναλλαγών 

 Τόκων 

 Αποσβέσεων 

 Σχηματισμού πρόβλεψης επισφαλών πελατών και διαγραφής επισφαλών 

απαιτήσεων 

 Διαφήμισης, εξόδων κινητής τηλεφωνίας 

 Αναμόρφωσης εξόδων λόγω αφορολόγητων εσόδων ή φορολογηθέντων κατ΄ 

ειδικό τρόπο 

 

iv) Κεφάλαιο Δ΄ - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

Ελέγχονται θέματα που αφορούν το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) του 

νόμου Ν.2859/2000. 
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Ο έλεγχος της φορολογίας προστιθέμενης αξίας, περιλαμβάνει ενδεικτικά86: 

α) τον προσδιορισμό της εταιρική εικόνα εξ΄ απόψεως ΦΠΑ.  Διενεργείται έλεγχος τυχόν 

υπαγωγής σε ειδικά καθεστώτα, διενέργειας απαλλασσόμενων εσόδων, υποχρέωσης 

διενέργειας prorata, διακανονισμού ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών, σύγκριση δεδομένων 

εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ της ελεγχόμενης χρήσης με  τα αντίστοιχα των δυο 

προηγούμενων χρήσεων.   

β) τη Λογιστική επαλήθευση και ορθή συμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ 

γ) τον  Έλεγχος του ΦΠΑ εκροών 

δ) τον Έλεγχος του ΦΠΑ εισροών 

ε) Λοιπές ελεγκτικές διαδικασίες 

  
  

v) Κεφάλαιο Ε΄ - Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ – ΠΔ 186/1992)87 

Διενεργούνται ελεγκτικές επαληθεύσεις σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από τις διατάξεις του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92).  

Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ, διακρίνεται σε: 

α) Γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις. Ελέγχεται αν τηρήθηκαν όλα τα βιβλία που είχε 

υποχρέωση η ελεγχόμενη εταιρία, η θεώρηση των στοιχείων που εκδόθηκαν για τα οποία 

υφίσταται υποχρέωση θεώρησης και η δήλωση των φορολογικών μηχανισμών. 

β) Συμφωνία μεταξύ βιβλίων.  Ελέγχεται η συμφωνία των βιβλίων του μήνα με τα 

μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα.  

γ) Ειδικές Ελεγκτικές επαληθεύσεις. Διενεργείται έλεγχος ταμείου, αξιογράφων, 

βιβλίου αποθήκης, απογραφής, αποτίμησης αποθεμάτων, αποτίμησης συμμετοχών, 

κόστους παραγωγής, απόδειξης συναλλαγών, χρήσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. 

                                                   
86 Η ανάλυση των στοιχείων που ελέγχονται για τη φορολογία Φ.Π.Α, αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο 
Δ  ́ του Παραρτήματος  ΙΙΙ «Πρόγραμμα Ελέγχου» που παρατίθεται στο κεφάλαιο «Παραρτήματα» της 
παρούσης. 
87 Επισημαίνεται ότι από 1/1/2014, οι διατάξεις του ΠΔ 186/1992 (ΚΒΣ), έχουν καταργηθεί και 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 14 της υποπαραγράφου Ε.1 «ΚΩΔΙΚΑΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» του 
Ν. 4093/2012.  
Οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που αφορούν τον Κ.Β.Σ αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό κεφάλαιο Ε  ́του 
Παραρτήματος  ΙΙΙ «Πρόγραμμα Ελέγχου» που παρατίθεται στο κεφάλαιο «Παραρτήματα».  
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Η λεπτομερείς ελεγκτικές επαληθεύσεις αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο (Ε΄), 

του παραρτήματος ΙΙΙ, στο κεφάλαιο «Παραρτήματα». 

 

vi) Κεφάλαιο ΣΤ΄ - Έλεγχος Φορολογίας Ακινήτων 

 Ελέγχεται η υποχρέωση: 

α) υποβολής δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και επαλήθευσης της αξίας 

ορισμένων ακινήτων με την μεγαλύτερη αξία. 

β) υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), 

γ) υποβολής δήλωσης αναπροσαρμογής ακινήτων με βάση τις διατάξεις του 

Ν.2065/1992 και επαλήθευσης του ορθού υπολογισμού της αναπροσαρμογής για 

ορισμένα ακίνητα με τη υψηλότερη αξία. 

 

vii) Κεφάλαιο Ζ΄ - Έλεγχος Φορολογίας Χαρτοσήμου 

Κατά τον έλεγχο της φορολογίας Χαρτοσήμου ΚΝΤΧ 28/1931, ελέγχεται η 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων στη συγκεκριμένη φορολογία που σχετίζονται με τις 

ακόλουθες πράξεις: 

α) Δάνεια. Ελέγχεται η σύναψη δανειακών συμβάσεων και η εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων ως προς τη φορολογία χαρτοσήμου. 

β) Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.  Ελέγχεται αν προβαίνει σε πληρωμή 

αμοιβών μελών Δ.Σ και η καταβολή του σχετικού χαρτοσήμου. 

γ) Εκχώρηση απαιτήσεων. 

δ) Αναδοχής χρέους. 

ε) Καταθέσεις, αναλήψεις μετόχων, εταίρων κλπ. 

στ) Παρεπόμενα σύμφωνα, όπως σύναψης συμφωνητικού παροχής εμπράγματης 

ασφάλειας. 

 

viii) Κεφάλαιο Η΄ - Έλεγχος Παρακρατούμενων φόρων  

Ελέγχεται η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που αφορούν τους 

παρακρατούμενους φόρους, όπως εμφανίζονται στο λογαριασμό 54 με βάση το οριστικό 

ισοζύγιο τέλους χρήσης και διενεργείται επισκόπηση προκειμένου να διαπιστωθούν 
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τυχόν πράξεις που συνεπάγονται υποχρέωση της εταιρίας για διενέργεια παρακράτησης ή 

προκαταβολής φόρου. 

Τα φορολογικά αντικείμενα που σχετίζονται με τους παρακρατούμενους φόρους 

είναι: 

α) Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (άρθρο 57 ν. 2238/94) 

β) Φόρος εργοληπτών τεχνικών έργων, εργολάβων κλπ προσόδων 

γ) Αμοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών από αλλοδαπούς οίκους κλπ 

δ) Προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών από Δημόσιες υπηρεσίες ΟΤΑ, κοινωφελή 

ιδρύματα, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, και ΝΠΔΔ γενικά (άρθρα 55, 60 ΚΦΕ). 

ε) Εισόδημα κινητών αξιών 

στ) Μερίσματα από αλλοδαπές ΑΕ και ΕΠΕ 

ζ) Καταβολής φόρου τόκου καταθέσεων. Αφορά πιστωτικά Ιδρύματα 

η) Τόκοι από πράξεις repos και reverse repos, πιστωτικών ιδρυμάτων. Έλεγχος υποβολής 

και απόδοσης του οικείου φόρου από τα Πιστωτικά Ιδρύματα 

θ) Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων (παρ. 8 άρθρο 12 ΚΦΕ) 

ι) Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (άρθρο 24 και  54 ΚΦΕ) 

ια) Εισοδήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων από κινητές αξίες στην Eλλάδα 

 ιβ) Α.Ε Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Ελέγχεται η υποβολή δήλωσης και 

απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου 20% στο ποσό των αμοιβών ή των προμηθειών 

για τη διαμεσολάβηση για πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. 

ιγ) Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών. Έλεγχος υποβολής δήλωσης και καταβολής 

από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ». 

ιδ) Άλλα εισοδήματα κινητών αξιών καθώς και αμοιβές ή αποζημιώσεις μελών Δ.Σ Α.Ε. 

χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση. 

ιε) Εισόδημα μισθών και λοιπών απολαβών εταίρων EΠE 

ιστ) Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών 

ιζ) Προμήθειες, μεσιτείες, διευκολύνσεις προς δημοσίους οργανισμούς, ΝΠΔΔ κοινωφελή 

ιδρύματα, επιτηδευματίες, συνεταιρισμούς κλπ 

ιη) Mισθοί μελών Δ.Σ. Aνωνύμων Eταιρειών που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. 

Έλεγχος απόδοσης φόρου 35%. 
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ιθ) 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. 

κ) 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.2238/94 

κα) 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.2238/94) 

κβ) Φορολογία βραβείων σε αθλητές εθνικών ομάδων 

κγ) Αμοιβές σε ξένους καλλιτέχνες ή συγκροτήματα για συμμετοχή σε εκδηλώσεις στην 

Ελλάδα 

κδ) Aποζημίωση N. 2112/1920 λόγω απολύσεως μισθωτών 

κε) Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Έλεγχος υποβολής δήλωσης και καταβολής του 

παρακρατηθέντος φόρου 21% ή 25% ή 10%. 

κστ) Yπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων. Έλεγχος υποβολής 

δήλωσης και καταβολής του φόρου 25% 

κζ) Κέρδη-ωφέλεια από μεταβίβαση / εκχώρηση στοιχείων επιχείρησης.  

κη) Πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ. Έλεγχος υποβολής δήλωσης και 

απόδοσης του φόρου 5%. 

κθ) Παροχές σε χρήμα πέραν των τακτικών αποδοχών που καταβάλλονται μέχρι το 

οικονομικό έτος 2013 σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων (άρθρο 14§9 ΚΦΕ). 

λ) Ειδικός Φόρος τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Έλεγχος υποβολής δήλωσης και απόδοσης 

του φόρου 20% (Ν. 3845/2010, άρθρο 5 περ. 12). 
 

ix) Κεφάλαιο Θ΄ - Έλεγχος Μετασχηματισμών Επιχειρήσεων 

Διενεργείται έλεγχος της νομικής βάσης με την οποία πραγματοποιήθηκε ο 

μετασχηματισμός επιχειρήσεων, οι προϋποθέσεις χορήγησης των σχετικών απαλλαγών, 

έλεγχος αν δύναται να μεταφερθούν οι τυχόν υφιστάμενες ζημίες, ορθού υπολογισμού 



 83 

υπεραξίας και απεικόνισής της στους προβλεπόμενους λογαριασμούς,  έλεγχος 

εκπλήρωσης των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων. 

 

   x) Κεφάλαιο Ι΄ - Έλεγχος Ενδοομιλικών Συναλλαγών 

Επί διενέργειας ενδοομιλικών συναλλαγών, ελέγχεται η σύνταξη του φακέλου 

τεκμηρίωσης, αν προκύπτει προκύπτει η τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων στις 

συναλλαγές της ελεγχόμενης επιχείρησης με συνδεδεμένες αλλοδαπές ή ημεδαπές 

επιχειρήσεις, αν υφίστανται συμβάσεις, την αναμόρφωση των ποσών τα οποία 

εκφεύγουν από τα όρια της αρχής των ίσων αποστάσεων. 

 

xi) Κεφάλαιο Κ΄  -   Έλεγχος E-Commerce 

Διενεργείται έλεγχος88, αν πραγματοποιούνται πωλήσεις μέσω διαδικτύου, αν 

υπάρχει παρουσία της εταιρίας στο διαδίκτυο (site, email, διαφημιστικά banner), αν 

πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω διαδικτύου, ποια domain names έχει κατοχυρώσει 

η επιχείρηση,  κλπ. 

 

 

3.5.2 Τεκμηρίωση Φορολογικού Ελέγχου από τους Νόμιμες Ελεγκτές και 

ελεγκτικά γραφεία 

 
Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, υποχρεούνται να τηρούν για κάθε 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, αναλυτικό φάκελο τεκμηρίωσης του ειδικού 

φορολογικού ελέγχου που διενεργούν.  

Στοιχεία που συγκροτούν την ελεγκτική τεκμηρίωση. Μέρος της ελεγκτικής 

τεκμηρίωσης αποτελεί υποχρεωτικά το Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριών στο 

οποίο  αναλύονται και τεκμηριώνονται συγκεντρωτικά τα ευρήματα που 

περιλαμβάνονται στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, καθώς επίσης και η 

εκτελεσθείσα εργασία. 

                                                   
88 Η ανάλυση των στοιχείων που ελέγχονται για το e-commerce αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό 
κεφάλαιο Κ  ́ του Παραρτήματος  ΙΙΙ «Πρόγραμμα Ελέγχου» που παρατίθεται στο κεφάλαιο 
«Παραρτήματα».  
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Στην αναλυτική έκθεση τεκμηρίωσης περιγράφεται αναλυτικά η ελεγκτική εργασία 

των Νόμιμων Ελεγκτών, με τεκμηρίωση για κάθε ελεγχόμενη φορολογία, ανεξάρτητα αν 

το αποτέλεσμα αναφέρεται σε πλήρη συμμόρφωση της εταιρίας με τη φορολογική 

νομοθεσία ή φορολογικές παραβάσεις. 

 

Μέρος της ελεγκτικής τεκμηρίωσης αποτελεί και το Πρόγραμμα Ελέγχου που 

υπογράφεται από τον υπεύθυνο Νόμιμο Ελεγκτή.  Σε κάθε στάδιο της ελεγκτικής 

διαδικασίας, που ακολουθείται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ελέγχου, πρέπει να γίνεται 

παραπομπή στο φάκελο ελέγχου στο οποίο αναλύονται: 

α) Η μεθοδολογία επιλογής δείγματος (αν δεν ορίζεται από το πρόγραμμα), 

β) η αναλυτική περιγραφή εκτελεσθείσας εργασίας, 

γ) τα ευρήματα που προέκυψαν από την ελεγκτική εργασία, 

δ) το τελικό συμπέρασμα ελέγχου. 

 

Η τεκμηρίωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το πλαίσιο του Διεθνούς Προτύπου 

Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπηση 

Ιστορικής πληροφόρησης» προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε τρίτο έμπειρο 

ελεγκτή να επαληθεύει την εκτελεσθείσα εργασία και το εξαχθέν συμπέρασμα. 

Χρόνος διαφύλαξης φακέλου τεκμηρίωσης. Ο φάκελος τεκμηρίωσης 

διατηρείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ετών από την ημερομηνία 

υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στην ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών. Οι Νόμιμοι ελεγκτές και 

ελεγκτικά γραφεία, υποχρεούνται να παρέχουν το φάκελο τεκμηρίωσης οποτεδήποτε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. 

Χρόνος ολοκλήρωσης τεκμηρίωσης του φορολογικού ελέγχου. Η τεκμηρίωση 

του φορολογικού ελέγχου ολοκληρώνεται εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή της 

Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών, ανεξάρτητα αν από 

τον έλεγχο προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. 
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3.5.3 Παρακολούθηση Φορολογικών ελέγχων που διενεργούν οι Νόμιμοι 

Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία 

 
Η αρμοδιότητα για το πλαίσιο άντλησης των πληροφοριών, της επικοινωνίας των 

εμπλεκομένων και την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τους φορολογικούς 

ελέγχους που διενεργούνται στα πλαίσια χορήγησης του ετήσιου Φορολογικού 

Πιστοποιητικού από τους Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, ανήκει στην 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Η υλοποίηση της παρακολούθησης διενεργείται μέσω του ιστοτόπου που διαθέτει 

η ΓΓΠΣ, στον οποίο διενεργείται η καταχώρηση και δίνεται η δυνατότητα ανάκτησης 

των Εκθέσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης καθώς και των πληροφοριών της πορείας 

του εκάστοτε φορολογικού ελέγχου. 

Η Εφαρμογή που διατίθεται μέσω του σχετικού ιστοτόπου, περιλαμβάνει μητρώα 

των φορολογουμένων εταιριών, των ελεγκτικών  εταιριών και των Νόμιμων Ελεγκτών 

και ελεγκτικών γραφείων που διενεργούν φορολογικούς ελέγχους. Μέσω της 

εφαρμογής αυτής αποθηκεύονται κατά ελεγχόμενη εταιρία και διαχειριστική χρήση, 

όλες οι εκθέσεις και τα φύλλα ελέγχου καθώς και οι καταλογιστικές πράξεις89. 

 

 
3.5.4 Έλεγχος από τη Φορολογική Αρχή  

3.5.4.1 Επιλογή ελέγχου εταιριών βάσει δείγματος (δειγματοληπτικός)90 

 
Οι εταιρίες που ελέγχονται από Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, στα 

πλαίσια χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, υπόκεινται σε έλεγχο βάσει 

δείγματος τουλάχιστον της τάξης του 9%. Η υπαγωγή των υποθέσεων στο δείγμα γίνεται 

                                                   
89 άρθρο 8 ΠΟΛ 1159/2011 και άρθρο του κ. Κ. Νιφορόπουλου, στο Περιοδικό Λογιστής, Αθήνα 
19/11/2011. 
90 Για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν ισολογισμό μέχρι την 30/11/2011 και ελέγχθηκαν από νόμιμους 
ελεγκτές, το δείγμα ελέγχου καθορίσθηκε με την ΠΟΛ 1165/2012.  Για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν 
ισολογισμό μέχρι την 31/3/2012 και ελέγχθηκαν από νόμιμους ελεγκτές, το δείγμα ελέγχου καθορίσθηκε 
με την ΠΟΛ 1211/2012. 
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με βάση κατάταξη που προκύπτει από μοριοδότηση μετά την εφαρμογή κριτηρίων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010. Τα κριτήρια επιλογής των 

υποθέσεων προς έλεγχος καθορίσθηκαν με την ΠΟΛ 1178/201191. 

Τα κριτήρια αναφέρονται σε92: 

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά (όπως κλάδος δραστηριότητας, τυχόν παραβάσεις, 

στοιχεία από διασταυρώσεις κλπ), 

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

μικτού κέρδους), 

 Χωροταξιακά και χρονικά δεδομένα (όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, 

εποχιακές δραστηριότητες, τοπικές ιδιαιτερότητες) 

 

Τρόπος διενέργειας φορολογικού ελέγχου από τη φορολογική αρχή. Οι έλεγχοι 

καλύπτουν υποχρεωτικά, όλα τα φορολογικά αντικείμενα που ορίζονται στο πρόγραμμα 

ελέγχου της ΠΟΛ 1159/2011 και συντάσσονται οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου ανά 

φορολογικό αντικείμενο.  

Στην ως άνω διαδικασία καθορισμού του δείγματος δε συμπεριλαμβάνονται οι 

υποθέσεις εκείνες για τις οποίες έχει εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με 

αρνητικό συμπέρασμα ή με αδυναμία έκφρασης γνώμης, για τις οποίες ο Προϊστάμενος 

της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας εκδίδει άμεσα εντολή τακτικού ελέγχου93 σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011. 

 

Ενέργειες ελεγκτικών υπηρεσιών. Οι Προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών, 

για όλες τις υποθέσεις αρμοδιότητάς τους για τις οποίες έχει υποβληθεί Ετήσιο 

Πιστοποιητικό, υποχρεούνται94: 

α. Να εξετάσουν τις υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη και δεν έχουν υπαχθεί στο δείγμα ελέγχου 9%, να 

διενεργήσουν προσωρινό έλεγχο στις υποθέσεις εκείνες στις οποίες καταγράφονται ως 

«μη σημαντικές φορολογικές διαφορές» θέματα και παρατηρήσεις από τις οποίες 

                                                   
91 Στο παράρτημα IV παρατίθεται πίνακας κριτηρίων-κανόνων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο. 
92 Άρθρο Tax Alert, Αθήνα, Οκτώβριος 2011. 
93 παρ. 1 της εγκυκλίου ΠΟΛ 1235/2013 
94 παρ. 4 της εγκυκλίου ΠΟΛ 1235/2013 
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προκύπτουν μη αποδοθέντες φόροι, προκειμένου να αξιολογηθούν τα θέματα και οι 

παρατηρήσεις αυτές και να καταλογισθούν οι μη αποδοθέντες φόροι. 

β. Να διενεργούν έρευνα για την ύπαρξη τυχόν δελτίων πληροφοριών ή 

παραβάσεων και εφόσον υπάρχουν, να τα αξιολογήσουν και ανάλογα να παραπέμψουν ή 

όχι, τις υποθέσεις, αιτιολογημένα, στην επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της 

A.Y.O. ΠΟΛ. 1159/2011 προκειμένου να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος.  

γ. Να αξιολογούν, με βάση στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, 

τις υποθέσεις εκείνες για τις οποίες οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίστηκαν από τον 

έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων και αφορούν αποκλειστικά την 

παραγωγικότητα των δαπανών είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων και 

εφόσον κρίνουν σκόπιμο, να εισηγηθούν στην επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 

της A.Y.O. ΠΟΛ. 1159/2011 την παραπομπή της υπόθεσης σε προσωρινό φορολογικό 

έλεγχο για την παραγωγικότητα των δαπανών.  

δ. Να μεριμνούν ώστε οι παραπάνω έλεγχοι να ολοκληρωθούν εντός των 

προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις της A.Y.O. ΠΟΛ. 1159/2011. 
 

 

3.5.4.2 Έλεγχος βάσει ειδικών κριτηρίων 

 
Πέραν τον υποθέσεων που ελέγχονται βάσει του δείγματος, το Υπουργείο Οικονομικών 

μπορεί να διενεργεί τακτικούς φορολογικούς ελέγχους μετά από εισήγηση του 

προϊσταμένου της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και έγκριση επιτροπής η οποία αποτελείται 

από το Γενικό  Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, το 

Γενικό Διευθυντή Φορολογίας και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού, βάσει των ειδικών κριτηρίων95:  

i. Λήψη ή έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων,  

ii. συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες και περιπτώσεις για τις    

οποίες προέκυψαν παραβάσεις του άρθρου 39 και 39Α του Ν. 2238/1994 

(transfer pricing),  

                                                   
95 παράγραφος 4 άρθρου 5 της ΠΟΛ 1159/2011 και παρ. 1 άρθρου 1155/2012. 
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iii. στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από εσωτερική 

ή εξωτερική πληροφόρηση ή επεξεργασία δεδομένων,  

iv. μη έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές 

και τα ελεγκτικά γραφεία στις ημερομηνίες που ορίζονται σαν καταληκτικές για 

τη χορήγηση της, αναφορά από τους Νόμιμους Ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι 

αναγκαίες πληροφορίες σε ότι αφορά το φορολογικό έλεγχο που διενήργησαν και 

περιπτώσεις ελέγχων εταιρειών κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για 

παράβαση των διατάξεων του ν. 3693/2008 από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα 

ελεγκτικά γραφεία. 

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

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 

vi. Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από εβδομήντα τοις εκατό (70%) 

του κλάδου από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο μετά από απόφαση της πιο πάνω 

επιτροπής.  

vii. Ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου, για τον οποίο γίνεται αναφορά πιο κάτω. 

 

Είδος φορολογικού ελέγχου από τη φορολογική αρχή.  

Τακτικός. Οι έλεγχοι καλύπτουν υποχρεωτικά, όλα τα φορολογικά αντικείμενα 

που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου της ΠΟΛ 1159/2011 και συντάσσονται οι 

σχετικές εκθέσεις ελέγχου ανά φορολογικό αντικείμενο. Ο τακτικός έλεγχος διενεργείται 

μετά από έγκριση της αρμόδιας επιτροπής. 

Προσωρινός. Για τις υποθέσεις που προκύπτουν στοιχεία για παραβάσεις της 

φορολογικής νομοθεσίας (μη απόδοση, ανακριβή απόδοση φόρων), διενεργείται 

προσωρινός έλεγχος.  
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3.5.4.3 Έλεγχος βάσει ειδικών περιπτώσεων 
 

Τακτικός έλεγχος, διενεργείται και στις υποθέσεις: 

i) Που διαπιστώνεται έντονη διαφοροποίηση των αμοιβών των Νόμιμων Αμοιβών και 

ελεγκτικών γραφείων, οι οποίες κρίνονται από την ειδική επιτροπή96. 

ii) Που η εταιρία δεν επιλέγει Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο για τη διενέργεια 

φορολογικού ελέγχου, παρότι πληροί τα σχετικά κριτήρια. 

 

 

3.5.4.4 Έλεγχος λόγω προσδιορισμού λογιστικών διαφορών μικρότερου του 

0,5% των ακαθαρίστων εσόδων 

 
Μετά από εισήγηση της προαναφερόμενης επιτροπής, παραπέμπονται για προσωρινό 

έλεγχο97 υποθέσεις για τις οποίες προσδιορίσθηκαν από τους Νόμιμους Ελεγκτές 

λογιστικές διαφορές  που αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών σε 

ποσοστό μικρότερο του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων. Ο έλεγχος που διενεργείται, 

αφορά την παραγωγικότητα των δαπανών. 

Με την εγκύκλιο 1156477/2011, διευκρινίσθηκε ότι στο 0,5% των  

αναμορφούμενων δαπανών για λόγους παραγωγικότητας, συνυπολογίζονται και οι 

δηλούμενες λογιστικές διαφορές που αφορούν τις δαπάνες: 

α) επισκευής συντήρησης επαγγελματικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων, 

β) Έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο αλλοδαπών πελατών, αντιπροσώπων και 

διευθυντικών στελεχών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, ειδικών επιστημόνων 

γ)  Έξοδα κινητής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο 

δ) Δαπάνες ταξιδίων που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή διευθυντικών και άλλων 

στελεχών της επιχείρησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την ελεγχόμενη επιχείρηση.  

Εάν δεν έχει προσδιοριστεί το προαναφερόμενο ποσοστό 0,5% στις ανωτέρω δαπάνες, 

μπορεί να εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς 

επιφύλαξη, σύμφωνα με την κρίση του Νόμιμου Ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή θα 

                                                   
96 Πρόκειται για την ειδική επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της εγκυκλίου ΠΟΛ 1159/2011 
97 περ. γ΄ της παρ. 4 της εγκυκλίου ΠΟΛ 1235/2013. 
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περιλαμβάνεται σχετική αναφορά επί των λοιπών θεμάτων της Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης στην οποία θα διευκρινίζεται το ποσοστό των αναμορφούμενων δαπανών 

για λόγους παραγωγικότητας που έχει προσδιορίσει η ελεγχομένη επιχείρηση, καθώς 

επίσης και η διαπίστωση ότι με βάση τις εργασίες του Νόμιμου Ελεγκτή δεν  έχουν 

εντοπισθεί περαιτέρω δαπάνες που θα έπρεπε να αναμορφωθούν για λόγους 

παραγωγικότητας. 

 

Καταχώρηση λογιστικών διαφορών σε λογαριασμούς τάξεως.  Όπως έχει 

αναφερθεί και στην παράγραφο «3.3 Σύνταξη Φορολογικών εγγραφών – υπεύθυνοι 

σύνταξης», τα ποσά των δαπανών που δεν αναγνωρίζονται για λόγους παραγωγικότητας, 

καταχωρούνται αναλυτικά σε λογαριασμούς τάξεως είτε άμεσα από τους καταχωρητές 

των εγγραφών ή το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε 

μήνα.  

 

  

3.5.4.5 Χρόνος ολοκλήρωσης ελέγχου 

 
Οι έλεγχοι που διενεργούν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομικών, πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την 

προθεσμία υποβολής της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης στη βάση δεδομένων της 

ΓΓΠΣ.  

Εξαιρετικά, οι έλεγχοι που διενεργούνται λόγω: 

α) άσκησης δίωξης κατά μελών του ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,  

β)   λήψης ή έκδοσης πλαστών – εικονικών στοιχείων,  

γ)   συναλλαγών με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρίες και  

δ) περιπτώσεις αποδεδειγμένων παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά 

θέματα transfer pricing (άρθρα 39 και 39α  του νόμου 2238/1994),  

μπορεί να διενεργούνται μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του χρόνου παραγραφής 

σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις (άρθρο 84 ΚΦΕ). 
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3.5.4.6 Εποπτεία φορολογικού ελέγχου από την αρμόδια φορολογική αρχή 

 
Ο έλεγχος που διενεργούν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές, εποπτεύεται από την Γενική 

Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων το Υπουργείου Οικονομικών, η οποία αποστέλλει 

καταστάσεις με τις προς έλεγχο υποθέσεις.98 

 

 

3.5.4.7 Υπολογισμός και καταβολή Φόρων – Προσαυξήσεων – Προστίμων – 

Έκδοση Φύλλων Ελέγχου και Καταλογιστικών Πράξεων 

 
Για τον υπολογισμό των φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων που διαπιστώνονται από 

τον έλεγχο της φορολογικής αρχής στα πλαίσια του δειγματοληπτικού ελέγχου ή του 

ελέγχου βάσει των λοιπών κριτηρίων ή από τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών και 

ελεγκτικών γραφείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας φορολογίας.  

Τα Φύλλα Ελέγχου και οι καταλογιστικές Πράξεις εκδίδονται από την αρμόδια 

φορολογική αρχή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην οικεία φορολογία. 

 

                                                   
98 Οι προς έλεγχο από τις φορολογικές αρχές, υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί από νόμιμους ελεγκτές και 
ελεγκτικά γραφεία και έκλεισαν ισολογισμό μέχρι την 30/11/2011, περιλαμβάνονται στο υπ  ́ αριθμό 
1113593/2012 έγγραφο του Υ.Ο., ενώ οδηγίες έχουν δοθεί και με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1211/2012, με την οποία 
καθορίσθηκε το δείγμα ελέγχου των υποθέσεων των οποίων η διαχ/κή περίοδος έληξε έως 31/3/2012 
(σχετικό και το έγγραφο 1018407/1.2.2013 με το οποίο κοινοποιήθηκε η κατάσταση των προς έλεγχο 
υποθέσεων με λήξη δια/κής περιόδου έως 31/3/2012). 
Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτών των Διοικητικών εγγράφων, για την επιλογή από τις καταστάσεις των 
υποθέσεων προς έλεγχο, διενεργείται έρευνα:  

α) για την ύπαρξη τυχόν δελτίων πληροφοριών ή παραβάσεων και εφόσον υπάρχου, αξιολογούνται 
και ανάλογα αυτά παραπέμπονται ή όχι αιτιολογημένα στην επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 5 της ΑΥΟ 
ΠΟΛ 1159/2011, προκειμένου να διενεργηθεί ο τακτικός έλεγχος. Αν διαπιστωθεί άσκηση δίωξης κατά 
των μελών του ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, η 
υπόθεση παραπέμπεται απευθείας στην πιο πάνω επιτροπή. 

β) Αξιολογούνται με βάση στοιχεία ή πληροφορίες που έχει η φορολογική αρχή στη διάθεσή της, τις 
υποθέσεις εκείνες για τις οποίες οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίστηκαν από τον έλεγχο των 
Νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των 
δαπανών είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθάριστων εσόδων και εφόσον κριθεί σκόπιμο, εισηγείται στην 
επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1159/2011 την παραπομπή της υπόθεσης σε 
προσωρινό φορολογικό έλεγχο για την παραγωγικότητα των δαπανών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 7 του άρθρου 5 της ίδιας ΠΟΛ. 

Ο έλεγχος διενεργείται μέσα στο χρονικό όριο των δεκαοκτώ μηνών από την προθεσμία υποβολής 
της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης. 
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3.6 Ποιοτικός Έλεγχος του έργου των Νόμιμων Ελεγκτών και 

Ελεγκτικών Γραφείων 

3.6.1 Ο ποιοτικός έλεγχος είναι ανεξάρτητος του φορολογικού ελέγχου 

 
Οι έλεγχοι που διενεργούν οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία στα πλαίσια 

της διαδικασίας χορήγησης το ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού (έλεγχοι 

φορολογικής συμμόρφωσης), υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο, πέραν του ελέγχου που 

διενεργεί η φορολογική αρχή. 

 

3.6.2 Από ποιους διενεργείται ο ποιοτικός έλεγχος 

 
Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται από συνεργεία της ΕΛΤΕ με την συμμετοχή ελεγκτών 

του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τη διαδικασία περί ποιοτικού ελέγχου που 

προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου 3693/2008 και έχει αναλυθεί στο κεφάλαιο Α΄. Η 

διοικητική μέριμνα για την εκτέλεση του ποιοτικού ελέγχου έχει ανατεθεί στο Συμβούλιο 

Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ). 

Η συμμετοχή των ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, καθορίζεται με κανονιστική 

απόφαση της ΕΛΤΕ που υπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών99. 

Ο έλεγχος διενεργείται στους φακέλους τεκμηρίωσης που τηρούνται από τους Νόμιμους 

Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να παρέχουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες και εξηγήσεις ζητηθούν από τους ελεγκτές ποιοτικού ελέγχου. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
99 Οι ρυθμίσεις του περιεχομένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων, καθορίσθηκαν με την 
υπ  ́αριθμό 7950/159/22.2.2011 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Υ.Ο. 
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3.6.3 Επιλογή δείγματος 
 

Το δείγμα των υποθέσεων που επιλέγονται για ποιοτικό έλεγχο, καθορίζεται βάσει 

κριτηρίων που θέτει η ΕΛΤΕ100, στα οποία περιλαμβάνεται ο έλεγχος ενός φακέλου για 

κάθε Νόμιμο Ελεγκτή και ελεγκτικό γραφείο, τουλάχιστον μια φορά σε κάθε τριετία και 

ο έλεγχος σε κάθε ελεγκτική εταιρία, για έναν ή περισσότερους φακέλους, κάθε έτος. 

Για την επιλογή του δείγματος που υπάγονται σε ποιοτικό έλεγχο λαμβάνονται υπόψη 

κυρίως τα ακόλουθα:  

α) Ο βαθμός συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον στον ελεγχόμενο φορέα. 

β) Ο βαθμός συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον, ανάλογα με τις εκάστοτε 

συνθήκες αγοράς, στις οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος που ελέγχει  ο ελεγχόμενος 

φορέας. 

γ) Η δυνητική διακύβευση της ανεξαρτησίας του ελεγχόμενου φορέα εξαιτίας της τυχόν 

συγκέντρωσης των πηγών εσόδων του σε περιορισμένο αριθμό ελεγχόμενων οντοτήτων. 

δ) Επίκαιρα ζητήματα, κρίσιμα λογιστικά και ελεγκτικά θέματα.  

ε) Διαπιστωθείσες στο παρελθόν παρεμβάσεις και τα ευρήματα των ποιοτικών ελέγχων 

που η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει ήδη διενεργήσει . 

στ) Καταγγελίες και αναφορές που έχουν περιέλθει σε γνώση της Ε.Λ.Τ.Ε. 

 

 

                                                   
100Η ΕΛΤΕ με δελτίο τύπου, ανακοίνωσε ότι οι Ποιοτικοί έλεγχοι επί των εργασιών των νόμιμων ελεγκτών 
και των ελεγκτικών γραφείων για το χρονικό διάστημα 2012/2013 έχουν ξεκινήσει ήδη από το Δεκέμβριο 
του 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο του 2013. Στο δελτίο τύπου αναφέρεται ότι, 
οι εν λόγω ποιοτικοί έλεγχοι διενεργούνται από ομάδα επτά εντεταλμένων ελεγκτών της ΕΛΤΕ και 
επικεντρώνονται στην αξιολόγηση:  (α)του σχεδιασμού του εσωτερικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου που 
υποχρεούται να διατηρεί το ελεγκτικό γραφείο (ΔΠΔΠ-1). (β)των ελεγκτικών εργασιών, επί των 
υποχρεωτικών ελέγχων, (γ)του περιεχομένου της πιο πρόσφατης Έκθεσης Διαφάνειας (άρθρο 36 του 
ν.3693/2008), (δ)της επάρκειας των μέτρων και διαδικασιών που έχουν υιοθετήσει τα ελεγκτικά γραφεία 
σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 
(004/2009 Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ). Στο πρόγραμμα των εν λόγω ελέγχων που συμπεριλαμβάνει 
εργασίες τακτικών ελέγχων αλλά και εργασίες φορολογικής συμμόρφωσης έχουν ενταχθεί κατά 
προτεραιότητα και υποθέσεις που χαρακτηρίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ ως «υποθέσεις 
υψηλού κινδύνου», όπως ιδίως Proton Bank, Alapis, ΑΣΠΙΣ, ALTER κ.α. 
Οι ελεγχόμενοι φορείς έχουν υποχρέωση πλήρους και απρόσκοπτης συνεργασίας με τους εντεταλμένους 
ελεγκτές της ΕΛΤΕ στο πλαίσιο της διενέργειας των ως άνω ποιοτικών ελέγχων, σχετικά με: (α) Την 
προετοιμασία και διαθεσιμότητα όλων των απαραίτητων εγγράφων, στοιχείων πληροφοριών και αρμοδίου 
προσωπικού. (β) Την παροχή πρόσβασης και τη διαβίβαση κάθε εγγράφου, στοιχείου και πληροφορίας που 
σχετίζονται ή μπορεί να σχετίζονται με τον υπό εκτέλεση ποιοτικό έλεγχο. (γ) Την παροχή πληροφοριών και 
διευκρινίσεων μέσω συνεντεύξεων, γραπτών αναφορών ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου. 
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3.6.4 Δημοσιοποίηση των διαπιστώσεων του ποιοτικού ελέγχου στο διαδίκτυο 

 
Τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου, δημοσιοποιούνται περιληπτικά στο διαδίκτυο, 

βάσει των υποχρεώσεων δημοσιότητας που ορίζονται στο νόμο 3693/2008. 

Όταν από τον ποιοτικό έλεγχο προκύψουν ευρήματα που χρήζουν παραπομπής των 

υποθέσεων στα πειθαρχικά όργανα της ΕΛΤΕ, αυτό πραγματοποιείται κατ  ́  εφαρμογή 

των διατάξεων του νόμου 3148/2003. 

Το ΔΣ της ΕΛΤΕ, σύμφωνα με την Κανονιστική Πράξη 007/2010, μπορεί να δημοσιεύει: 

α) Συγκεντρωτικές εκθέσεις  με θέματα και παρατηρήσεις που προκύπτουν από τους 

ποιοτικούς ελέγχους που διενεργεί. 

β) Ατομικές εκθέσεις για κάθε ελεγκτικό γραφείο με συμπεράσματα που προέκυψαν από 

τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε αυτό. 

 

 

 

3.7 Παραδείγματα Εκθέσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης  

3.7.1 Μη αναμόρφωση των αποτελεσμάτων και μη υποβολή δήλωση Φόρου 

Ακίνητης Περιουσίας.  

 

Τύπος έκθεσης. Έκθεση Φορολογικής συμμόρφωσης - Συμπέρασμα με  

επιφύλαξη 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 

Προς την Εταιρεία ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΑΕ .  με Α.Φ.Μ  999999999   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 ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΑΕ (εφεξής η Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση από 
01/01/2012 μέχρι 31/12/2012 (οικονομικό έτος 2013). 
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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 
υποχρεώσεων 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 
 
Από την εκτέλεση της εργασίας μας διαπιστώσαμε τα εξής:  

1) Τα φορολογητέα αποτελέσματα που δηλώθηκαν για τη χρήση 2012 με την αρχική 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν αναμορφώθηκαν κατά ποσό ευρώ 120.000 

με συνέπεια ο δηλωθείς  φόρος εισοδήματος να υπολείπεται κατά ποσό ευρώ 

24.000. 

2) Η εταιρεία υπέβαλε ανακριβή  δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για τη χρήση 

2012, με συνέπεια να μην έχει δηλωθεί φόρος ποσού ευρώ 17.500 ευρώ. 

 

Συμπέρασμα 

Εκτός από τις  περιπτώσεις  που αναφέρονται  στην παράγραφο "Βάση για συμπέρασμα 
με επιφύλαξη", με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν έχει περιέλθει στην 
αντίληψη 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 
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συμμόρφωσης που προβλέπεται στην υπ' αριθ. ΠΟΛ.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. 

 
 
Θεσσαλονίκη  30/09/2013 
 

                                            Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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3.7.2 Μη αναμόρφωση των αποτελεσμάτων. Ανακριβής υποβολής δήλωσης 

Φ.Π.Α 

 

Τύπος έκθεσης. Έκθεση Φορολογικής συμμόρφωσης - Συμπέρασμα με  

επιφύλαξη   
 
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 
 

Προς την Εταιρεία ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΑΕ .  με Α.Φ.Μ  999999999   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 ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΑΕ (εφεξής η Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση από 
01/01/2012 μέχρι 31/12/2012 (οικονομικό έτος 2013). 
 

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 
υποχρεώσεων 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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Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη 
 
Από την εκτέλεση της εργασίας μας διαπιστώσαμε τα εξής:  

1. Τα φορολογητέα αποτελέσματα που δηλώθηκαν για τη χρήση 2012 με την 

τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν αναμορφώθηκαν κατά ποσό 

ευρώ 78.000, με συνέπεια η  δηλωθείσα μεταφερόμενη για συμψηφισμό σε 

επόμενες χρήσεις φορολογική ζημία, να είναι ισόποσα μεγαλύτερη. 

2. Η εταιρεία υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φ.Π.Α. για τη χρήση 2012,  με συνέπεια ο 

δηλωθείς φόρος προς απόδοση να υπολείπεται κατά ποσό ευρώ 22.500. 

 

Συμπέρασμα 

Εκτός από τις  περιπτώσεις  που αναφέρονται  στην παράγραφο "Βάση για συμπέρασμα 
με επιφύλαξη", με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν έχει περιέλθει στην 
αντίληψη 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. ΠΟΛ.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. 

 
 
Θεσσαλονίκη  30/09/2013 
 

                                            Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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3.7.3 Μη υποβολή φακέλου τεκμηρίωσης του άρθρου 39α του ΚΦΕ -Υποβολή 

ανακριβών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων 

 

Τύπος έκθεσης. Έκθεση Φορολογικής συμμόρφωσης - Συμπέρασμα με  

επιφύλαξη   
  
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 
 

Προς την Εταιρεία ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΑΕ .  με Α.Φ.Μ  999999999   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 ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΑΕ (εφεξής η Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση από 
01/01/2012 μέχρι 31/12/2012 (οικονομικό έτος 2013). 
 

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 
υποχρεώσεων 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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Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη 
 
Από την εκτέλεση της εργασίας μας διαπιστώσαμε τα εξής:  

1. Για ενδοομιλικές συναλλαγές της χρήσης 2012  συνολικού ποσού ευρώ 655.000 

δεν τέθηκε υπόψη μας ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 39Α του Ν 

2238/1994 φάκελος τεκμηρίωσης και δεν έχει υποβληθεί στη Γ.Γ.Π.Σ ο 

προβλεπόμενος από τις ίδιες διατάξεις συνοπτικός πίνακας πληροφοριών . 

2. Η εταιρεία στη χρήση 2012, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις παρακρατουμένων 

φόρων, με συνέπεια να μην έχουν δηλωθεί φόροι  συνολικού ποσού ευρώ 3.550.  

 

Συμπέρασμα 

Εκτός από τις  περιπτώσεις  που αναφέρονται  στην παράγραφο "Βάση για συμπέρασμα 
με επιφύλαξη", με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν έχει περιέλθει στην 
αντίληψη 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. ΠΟΛ.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. 

 
 
Θεσσαλονίκη  30/09/2013 
 

                                            Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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3.7.4 Μη αναμόρφωση φορολογικών αποτελεσμάτων – Υποβολή ανακριβούς 

δήλωσης ΦΠΑ – Μη τήρηση ίσων αποστάσεων βάσει του φακέλου 

τεκμηρίωσης για της ενδοομιλικές συναλλαγές.  

 

Τύπος έκθεσης. Έκθεση Φορολογικής συμμόρφωσης - Συμπέρασμα με  

επιφύλαξη   
  
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 
 

Προς την Εταιρεία ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΑΕ .  με Α.Φ.Μ  999999999   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 ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΑΕ (εφεξής η Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση από 
01/01/2012 μέχρι 31/12/2012 (οικονομικό έτος 2013). 
 

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 
υποχρεώσεων 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 
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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 
 
Από την εκτέλεση της εργασίας μας διαπιστώσαμε τα εξής:  

1. Τα φορολογητέα αποτελέσματα που δηλώθηκαν για τη χρήση 2012 με την αρχική 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν αναμορφώθηκαν κατά ποσό ευρώ 235.000 

με συνέπεια ο δηλωθείς  φόρος εισοδήματος να υπολείπεται κατά ποσό ευρώ 

47.000. 

2. Η εταιρεία υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ για τη χρήση 2012,  με συνέπεια ο 

δηλωθείς φόρος προς απόδοση να υπολείπεται κατά ποσό ευρώ 47.600. 

3. Η εταιρεία δεν τήρησε την αρχή των ίσων αποστάσεων, όπως προέκυψε από τα 

στοιχεία του συνταχθέντος φακέλου τεκμηρίωσης, για ενδοομιλικές συναλλαγές 

ποσού ευρώ 185.000 και προέκυψε ισόποση διαφορά φορολογητέων 

αποτελεσμάτων. Η επίδραση της  ανωτέρω διαφοράς λήφθηκε υπόψη  για τον 

υπολογισμό του ποσού των φόρων που αναγράφονται στις παρατηρήσεις υπ’ 

αρίθμ. Νο 1 (φόρος εισοδήματος) και Νο 2 (ΦΠΑ). 

 

Συμπέρασμα 

Εκτός από τις  περιπτώσεις  που αναφέρονται  στην παράγραφο "Βάση για συμπέρασμα 
με επιφύλαξη", με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν έχει περιέλθει στην 
αντίληψη 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. ΠΟΛ.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. 
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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. 

 
 
Θεσσαλονίκη  30/09/2013 
 

                                            Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 

Ενέργειες Φορολογικής Αρχής. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αρμόδια  φορολογική 

αρχή εκδίδει εντολή προσωρινού ελέγχου προκειμένου να καταλογίσει τους φόρους που 

προσδιόρισε ο Νόμιμος Ελεγκτής. 

 
 
 
3.7.5 Περίπτωση λογιστικών διαφορών που υπολείπονται του 0,5% των 
ακαθαρίστων εσόδων. 
 
Τύπος έκθεσης.  Έκθεση Φορολογικής συμμόρφωσης -  Συμπέρασμα 
χωρίς επιφύλαξη. 
 
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 
 

Προς την Εταιρεία  ΧΧΧΧΧΧ Α.Ε.  με Α.Φ.Μ  999999999  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 ΧΧΧΧΧΧ Α.Ε.  (εφεξής η Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση από 
01/01/2012 μέχρι 31/12/2012 (οικονομικό έτος 2013). 
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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 
υποχρεώσεων 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. 
 
Συμπέρασμα 

Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψη 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.ΠΟΛ.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 
α) Οι δηλωθείσες, με την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος, λογιστικές διαφορές που 
προσδιορίστηκαν από την εταιρεία και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των 
δαπανών ανήλθαν σε ποσοστό 0,28% των ακαθαρίστων εσόδων.  
Από τον έλεγχό μας δεν έχουν εντοπισθεί περαιτέρω δαπάνες που θα έπρεπε να 
αναμορφωθούν για λόγους παραγωγικότητας.                       . 
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β) 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. 

 
Θεσσαλονίκη  23/09/2013 

                                              ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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4. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Συμμόρφωσης 

4.1 Ανάγκη καθιέρωσης Ασφαλιστικού Πιστοποιητικού 

  
Το αυξημένο δημοσιονομικό έλλειμμα, τα ελλείμματα των Ασφαλιστικών Ταμείων σε 

συνδυασμό με τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης του 

ασφαλιστικοελεγκτικού μηχανισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αντιμετώπισης της 

εισφοροδιαφυγής, έγκαιρης διασφάλισης και είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών,  

οδήγησε την Κρατική Διοίκηση στη θεσμοθέτηση του πιστοποιητικού ασφαλιστικής 

συμμόρφωσης ως μέτρου διαρθρωτικού χαρακτήρα.  

 

4.2 Ποιοι χορηγούν το Ασφαλιστικό Πιστοποιητικό 

 
 Το ασφαλιστικό πιστοποιητικό (πιστοποιητικό ασφαλιστικής συμμόρφωσης)101 

συνδέεται με το ήδη θεσπισμένο φορολογικό πιστοποιητικό, δεδομένου ότι χορηγείται 

υποχρεωτικά από τους Νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, εγγεγραμμένους στο 

δημόσιο μητρώο του ν.3698/2008 που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες 

εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και στις οποίες χορηγείται, σύμφωνα με 

την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, φορολογικό πιστοποιητικό.    

Το ασφαλιστικό πιστοποιητικό χορηγείται μετά από ειδικό έλεγχο που 

πραγματοποιείται σύμφωνα με πρόγραμμα ελέγχου / ερωτηματολογίου που εκδίδεται 

εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄/18.4.2013), 

με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά από 

γνώμη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 

παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης.  

Με το περιεχόμενο της παραπάνω απόφασης102 του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θα καθορίζονται: 

                                                   
101 Το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του «Πιστοποιητικού Ασφαλιστικής Συμμόρφωσης», προβλέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 4144/2013, με ισχύ από 1/7/2013. 
102 Έως την συγγραφή της παρούσης διπλωματικής εργασίας, έχει εκδοθεί η υπ  ́ αριθμό Φ 80000/οικ. 
12967/785/25-4-2013 εγκύκλιος της Γεν. Δ/νσης Κοιν. Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας  με την 
οποία γνωστοποιείται η θεσμοθέτηση της διάταξης του άρθρου 17 του νόμου 4144/2003, για καθιέρωση 
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α) το αντικείμενο του ελέγχου αυτού,  

β) το περιεχόμενο του ασφαλιστικού πιστοποιητικού,  

γ) ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής του,  

δ) οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους υπόχρεους που δεν αναθέτουν την έκδοση του 

πιστοποιητικού ασφαλιστικής συμμόρφωσης,  

ε) οι τυχόν εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης του πιστοποιητικού,  

στ) ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής, η οποία δεν μπορεί να είναι δυσανάλογη του 

παρεχόμενου έργου και  

ζ) κάθε άλλο σχετικό θέμα.  

 

Στην περίπτωση που οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία διαπιστώνουν 

παραβάσεις, χορηγούν πιστοποιητικό με παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
του «Ασφαλιστικού Πιστοποιητικού» και αναμένεται η έκδοση της σχετικής Απόφασης του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον καθορισμό του αντικειμένου του ελέγχου, του 
περιεχομένου του ασφαλιστικού πιστοποιητικού και των λοιπών λεπτομερειών.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ - 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  

5. Αποτίμηση Αποτελεσματικότητα Ελέγχων χορήγησης του 

Φορολογικού Πιστοποιητικού 

  
Η καθιέρωση του φορολογικού και ασφαλιστικού πιστοποιητικού, αποτελεί κοινή 

διαπίστωση ότι είναι μια καινοτόμο ελεγκτική διαδικασία φορολογικού και 

ασφαλιστικού ελέγχου, από φορείς εκτός δημοσίου χαρακτήρα. Στην παρούσα φάση, 

δεδομένης της έλλειψης συγκριτικών στοιχείων των αποτελεσμάτων που επέφεραν οι 

έλεγχοι των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων για τη χορήγηση του 

φορολογικού πιστοποιητικού σε σχέση με τα αντίστοιχα των ελέγχων που διενήργησε η 

φορολογική διοίκηση στο παρελθόν, δεν μπορεί να διατυπωθεί ασφαλή κριτική για την 

εφαρμογή του θεσμού του φορολογικού πιστοποιητικού. Αυτό πάντως που δεν 

αμφισβητείται είναι ότι η Κρατική Διοίκηση διαπιστώνει την εκπλήρωση των 

φορολογικών υποχρεώσεων και απόδοσης των φόρων σε ετήσια βάση με μειωμένο 

κόστος διαχείρισης. 

Σε σχέση με την αποτίμηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής του μέτρου χορήγησης 

του φορολογικού πιστοποιητικού, τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται από την 

ΕΛΤΕ, τα οποία παρουσιάστηκαν σε ημερίδα με θέμα «Φορολογικό Πιστοποιητικό – 

Ένα έτος Εφαρμογής» που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2012. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο θεσμός του Φορολογικού 

Πιστοποιητικού, επέφερε για τη χρήση 2011  διεύρυνση της φορολογικής βάσης κατά 

περίπου € 3.4 δις (1,8% του ΑΕΠ), τεκμαρτό φορολογικό όφελος μεταξύ 0.4% και 0.5% 

του ΑΕΠ, παρουσίασε απόδοση τριπλάσια σε σχέση με την προσδοκώμενη και ίσως το 

σημαντικότερο στοιχείο, είναι ότι έθεσε de facto benchmark για την απόδοση των 
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φορολογικών ελέγχων σε μελλοντικές χρήσεις, καθώς και σε ανέλεγκτες χρήσεις του 

παρελθόντος, ανεξαρτήτως του φορέα διενέργεια τους. 

 

 

5.1 Σύνολο Φορολογικών πιστοποιητικών που χορηγήθηκαν 

 

Οι εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης που υποβλήθηκαν από 26 ελεγκτικές εταιρίες 

στη ΓΓΠΣ για τη  2011, αφορούν 4.468 φορολογικά πιστοποιητικά για ισάριθμες 

επιχειρήσεις με σύνολο κύκλου εργασιών 193 δις ευρώ.  Όπως προέκυψε, το ποσοστό 

συμμόρφωσης είναι μεγαλύτερο του 90%. 

 

5.2 Κυριότερα ευρήματα 

5.2.1 Αύξηση Τζίρου με ύφεση 7,1% - Υπερετραπλασιαμός Ζημιών 

 
Όπως παρατηρήθηκε, ενώ η ύφεση κυμάνθηκε στο -7,1% ο τζίρος των επιχειρήσεων 

αυξήθηκε κατά 1,8%.  

Η αύξηση του τζίρου βάσει των στοιχείων που εξετάσθηκαν, δεν ανταποκρίνεται σε 

ποιοτικά στοιχεία, καθώς με μειωμένο εργατικό κόστος, μειωμένα αποθέματα, αυξημένες 

εξαγωγές και πωλήσεις, παρατηρήθηκε υπερτετραπλασιασμός των ζημιών.  Αυτό 

καταδεικνύει την τάση των επιχειρήσεων προκειμένου να προστατεύσουν τη ρευστότητά 

τους, λόγω συρρίκνωσης της τραπεζικής πίστωσης να αυξήσουν τις πωλήσεις επί ζημία. 

Τα στοιχεία που βασίσθηκαν τα παραπάνω συμπεράσματα, εμφανίζονται στους 

ακόλουθους πίνακες103: 

 

 

 

 

 

 

                                                   
103 Έλεγχοι Φορολογικής Συμμόρφωσης. Αποτελέσματα πρώτης εφαρμογής  - Factsheet/2 – ΕΛΤΕ. 
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α. Πίνακας Μεταβολής ακαθαρίστων εσόδων – Δανεισμού – Ύφεσης (μεταβολή 

ΑΕΠ) 

 
 

β. Πίνακας Εξέλιξης Χρηματοδότησης επιχειρήσεων 

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, παρατηρείται διαχρονική μείωση της χρηματοδότησης 

των επιχειρήσεων στην τριετία 2009 – 2011. 

 
 

 

γ. Πίνακας Μεταβολής αποθεμάτων – Εξαγωγών – Μισθολογικού Κόστους 

 
 

 



 111 

δ. Πίνακας Σύγκρισης μεταβολής Τζίρου και ΑΕΠ 

                     
 

ε. Πίνακας μεταβολής αποτελεσμάτων προ φόρων (ζημιών) 
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5.2 Φόρος εισοδήματος που προέκυψε 

 
Αν και παρατηρήθηκε υπερτετραπλασιασμός των ζημιών, ο φόρος εισοδήματος (CIT) 

μειώθηκε μόνο κατά 14,6%. 
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Πίνακας μεταβολής φόρου εισοδήματος 

 
 
5.3 Λοιπές Φορολογίες 
 

Στις λοιπές φορολογίες και ειδικότερα στη φορολογία χαρτοσήμου, παρατηρήθηκε 

αύξηση του ποσού που αποδόθηκε κατά 27%, ενώ η «προ βεβαίωση» στο σύνολο των 

φορολογιών ανήλθε στο ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ λόγω των παρατηρήσεων που 

καταγράφηκαν στα φορολογικά πιστοποιητικά. 
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Πίνακας Μεταβολής τελών χαρτοσήμου 

 
Από τις ποσοτικοποιημένες παρατηρήσεις των ελεγκτών στις εκθέσεις φορολογικής 

συμμόρφωσης, «προ-βεβαιώνονται», τουλάχιστον 90 εκ. ευρώ χωρίς πρόστιμα και 

προσαυξήσεις. Επίσης, στις εκθέσεις υπάρχουν διαπιστωμένες αλλά μη 

ποσοτικοποιημένες παραβάσεις στη διάθεση των φορολογικών αρχών. 

 

                
 

5.4 Διεύρυνση φορολογικής βάσης λόγω Λογιστικών Αναμορφώσεων 

 

Με τον έλεγχο των λογιστικών αναμορφώσεων, που έγιναν στις δηλώσεις των εταιριών, 

η φορολογική βάση εμφανίσθηκε διευρυμένη κατά 3,4 δις ευρώ ή 1,8% του ΑΕΠ το 

2011 σε σχέση με το 2010 και σε ποσοστιαία αύξηση που ανέρχεται σε 73%. 

Όπως παρατηρεί η ΕΛΤΕ, η αύξηση αυτή ισοδυναμεί με το σύνολο των δηλωθέντων 

εισοδημάτων από ελευθέρια επαγγέλματα στη χρήση 2011 (περίπου 3,7 δις ευρώ) και 

Παρατηρήσεις Ποσό
Φόρος Εισοδήματος 47,445,534
ΦΠΑ 7,620,370
Τέλος Χαρτοσήμου 9,956,607
Παρακρατούμενοι Φόροι 14,444,331
Φόροι Ακινήτων 6,569,897
Λοιποί Φόροι 4,742,251
Σύνολο 90,778,990



 115 

παράγει τεκμαρτό φορολογικό όφελος (άμεσο ή «αναβαλλόμενο») μεταξύ €675 και €879 

εκ.  

                         
 

 
 

Το τεκμαρτό φορολογικό όφελος ανήλθε μεταξύ του 0,4% και 0,5% του ΑΕΠ 
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5.5 Αποτελεσματικότητα Ελέγχων 
 

Η αύξηση της φορολογητέας ύλης, μέσω των λογιστικών αναμορφώσεων στις δηλώσεις, 

που έπονται του ελέγχου που διενεργούν οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, 

συχνά θεωρούνται μέτρο αποτελεσματικότητας του ελέγχου. Στον πίνακα που 

ακολουθεί, σημειώνεται η αύξηση των ακαθαρίστων εσόδων στη χρήση 2011 με βάση τη 

χρήση 2010, των λογιστικών διαφορών και της αύξησης της φορολογητέας ύλης ως 

ποσοστό επί του τζίρου.  Όπως παρατηρείται, η αύξηση της φορολογητέας ύλης ανήλθε 

σε 1,75% και αυτό αντιπροσωπεύει την  αποτελεσματικότητα των ελέγχων, η οποία σε 

σύγκριση με το προσδοκώμενο ποσοστό που προσδιορίσθηκε σε 0,50% είναι 

υπερτριπλάσια. Όπως προκύπτει από την εισήγηση του προέδρου της ΕΛΤΕ, με αυτό το 

ποσοστό τίθεται ένα de facto benchmark για το παρελθόν και μέλλον. 

                 
 

                 
 

1.75%

0.50%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

ΟΕΛ Benchmark

Πρόσθετες Αναμορφώσεις
(% τζίρου)

2011 2010
Ακαθάριστα Έσοδα 193,015,541,722 189,621,769,138
Λογιστικές διαφορές 8,030,811,358 4,652,925,472

επαυξηση φορολογητέας ύλης 3,377,885,886
ως ποσοστό του τζίρου 1.75%
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Συνοψίζοντας σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΕΛΤΕ, από την 

καθιέρωση του μέτρου του Φορολογικού Πιστοποιητικού προέκυψαν τα εξής: 

• Ελέγχθηκαν  4,468 επιχειρήσεις, σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού (συμμόρφωση 

93.2%). 

• Διευρύνθηκε η φορολογική βάση κατά €3.4 δις ή 1.8% του ΑΕΠ, με τεκμαρτό 

φορολογικό όφελος μεταξύ 0.4% και 0.5% ΑΕΠ.   

• Αυξήθηκε και επιταχύνθηκε ή είσπραξη φορολογικών εσόδων (π.χ. χαρτόσημο) 

παρά την ύφεση. 

• «Προ-βεβαιώθηκαν», μέσω των παρατηρήσεων των ΟΕΛ τουλάχιστον €90 εκ., 

χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις. 

• Διαπιστώθηκαν, μέσω των παρατηρήσεων, πρόσθετες  μη  ποσοτικοποιημένες 

φορολογικές παραβάσεις (για τις Φ/Αρχές). 

• Ετέθη benchmark αποτελεσματικότητας για παρελθούσες ανέλεγκτες χρήσεις. 

• Ετέθη benchmark συμμόρφωσης για μελλοντικές χρήσεις. 
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6. Συμπεράσματα - Θετικά σημεία και αδυναμίες του μέτρου έκδοσης 

του ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού 

 
Έχοντας υπόψη όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι φανερό ότι το μέτρο έκδοσης 

του ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, αποτελεί μια καινοτόμο διαδικασία ελέγχου 

για το ελληνικό φορολογικό πλαίσιο και η αποτίμηση της εφαρμογής θα πρέπει να 

αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας, βάσει συγκριτικών στοιχείων με τα 

αποτελέσματα του ελέγχων που διενήργησε η φορολογική διοίκηση. Ωστόσο, ως μια 

θεσμοθετημένη διαδικασία εμφανίζει θετικά στοιχεία, αλλά και μειονεκτήματα, τα οποία 

βάσει της διαδικασίας που εφαρμόζεται και των αποτελεσμάτων που παρουσίασε η 

ΕΛΤΕ,  καταγράφονται ως εξής: 

 

6.1 Πλεονεκτήματα 
 

α) Με τον ετήσιο έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού, 

οριστικοποιούνται οι φορολογικές εγγραφές των ελεγχόμενων εταιριών, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις που οι υποθέσεις εμπίπτουν στο δείγμα ή διενεργούνται έλεγχοι από τη 

φορολογική αρχή βάσει νέων στοιχείων όπως τα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του 

άρθρου 68 Ν. 2238/94 (ΚΦΕ) και της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Ν. 4174/2013 

(νέος ΚΦΕ με ισχύ από 1/1/2014). 

Έτσι, με την ετήσια οριστικοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων, επιτυγχάνεται 

καλύτερος προγραμματισμός της επιχειρηματικής στρατηγικής. 

 

β) Αποφεύγεται η επιβάρυνση των εταιριών με προσαυξήσεις οι οποίες ανέρχονται στο 

120% του κυρίου φόρου. Σημειώνεται ότι για καταλογιστικές πράξεις που εκδίδονται 

από 1/8/2013, δεν επέρχεται μείωση των καταλογισθέντων προσαυξήσεων. Κατά το 

παρελθόν, από του φορολογικούς ελέγχους που διενεργούσε η φορολογική αρχή σε 

βάθος χρόνου (έφθανε έως και δέκα έτη), οι επιχειρήσεις καλούνταν να καταβάλλουν 

μαζί με τον κύριο φόρο και ένα σημαντικό ποσό προσαυξήσεων, γεγονός που 

αποτελούσε σημαντική οικονομική επιβάρυνση. 
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 γ) Κατά τον έλεγχο που διενεργούν οι Νόμιμοι Ελεγκτές και Ελεγκτικά γραφεία, 

λύνονται ζητήματα και προβληματισμοί σε θέματα φορολογικής αντιμετώπισης, με 

αποτέλεσμα να μην μεταφέρονται στο μέλλον  εσφαλμένοι φορολογικοί χειρισμοί. 

 

δ) Οριστικοποιείται το περιεχόμενο της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που 

έχει συντάξει το λογιστήριο το οποίο μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα-βάση για τις 

μελλοντικές αναμορφώσεις. 

 

ε) Εδραιώνεται κλίμα εμπιστοσύνης και διαφάνειας με τη φορολογική διοίκηση, 

δεδομένου ότι ο φορολογικός έλεγχος που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές 

και Ελεγκτικά Γραφεία είναι ουσιαστικός και υπόκεινται σε έλεγχο από τη φορολογική 

διοίκηση μόνο περιπτώσεις που εμπίπτουν στο δείγμα ή στο μέλλον προκύψουν νέα 

στοιχεία. Έτσι, οι εταιρίες που διαθέτουν φορολογικό πιστοποιητικό αντιμετωπίζονται 

από τη φορολογική διοίκηση κατά τεκμήριο ως φορολογικά τακτοποιημένες, δεδομένου 

ότι έχουν οριστικοποιήσει τις φορολογικές εγγραφές. Στις περιπτώσεις δε που 

καταγράφονται παρατηρήσεις μη απόδοσης φόρων, η φορολογική αρχή ενεργεί άμεσα 

τον έλεγχο για τις φορολογίες αυτές, χωρίς να θέτονται ζητήματα αμφισβήτησης από το 

την εταιρία. 

 

 

6.2. Μειονεκτήματα 

 
α) Προβληματισμό δημιουργεί η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της ΑΥΟ 

ΠΟΛ 1159/2011, για επανέλεγχο παραγωγικότητας των δαπανών όταν οι λογιστικές 

διαφορές είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθάριστων εσόδων, καθόσον έτσι τίθεται υπό 

αμφισβήτηση η ποιότητα του έργου των Νόμιμων Ελεγκτών και Ελεγκτικών γραφείων, 

κάτι που δεν συνάδει με την πρακτική ανάθεσης ενός υπεύθυνου έργου στους Νόμιμους 

Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία.   
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β) Πρέπει να εξετασθεί, η προαιρετική εφαρμογή του μέτρου χορήγησης του 

φορολογικού πιστοποιητικού και στις επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται υποχρεωτικά από 

τους νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία.  

 

γ) Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 της ΠΟΛ 1159/2011, θέτουν χρονικό περιορισμό 

στη διενέργεια ελέγχου από τη φορολογική αρχή για τις υποθέσεις που εμπίπτουν στο 

δείγμα, καθώς και εκείνες που χορηγήθηκαν φορολογικά πιστοποιητικά με θέματα 

έμφασης. Όπως φαίνεται αρχικά το χρονικό διάστημα διενέργειας του φορολογικού 

ελέγχου είναι ικανοποιητικό, όμως δεδομένης της αναδιοργάνωσης που συντελείται στις 

οικονομικές υπηρεσίες του υπουργείου οικονομικών, τον ανακαθορισμό της 

αρμοδιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών, τέτοιες υποθέσεις συσσωρεύονται και 

επίκειται κίνδυνος παραγραφής, δεδομένου ότι ο χρόνος διενέργειας του φορολογικού 

ελέγχου από την αρμόδια φορολογική αρχή περιορίζεται στο χρονικό διάστημα του 

δεκαοκτάμηνου και δεν συνδέεται με τη γενική διάταξης παραγραφής του δικαιώματος 

του δημοσίου για επιβολή του φόρου εντός πενταετίας όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 84 

του ΚΦΕ.  Αυτό ως τεχνικό κυρίως θέμα και όχι ως ζήτημα που προκύπτει από τον 

θεσμό του φορολογικού πιστοποιητικού έχει αντιμετωπιστεί από τη φορολογική 

Διοίκηση με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1236/2013, με την οποία ορίζεται ότι για τις 

επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που έληξαν έως και την 31/3/2011, ο έλεγχος 

διενεργείται έως 30/4/2014, αντί της 31/10/2013. 
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Επίλογος 
Η καθιέρωση του θεσμού του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού των Νόμιμων 

Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, ως νέα διαδικασία συμβάλλει στην αναβάθμιση του 

ρόλου του ιδιωτικού τομέα  και θέτει προ των ευθυνών τις διοικήσεις και τους 

ελέγχοντες.  

Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις περί έκδοσης 

φορολογικού πιστοποιητικού  πρέπει να οργανώσουν τα λογιστήρια, καθόσον έχουν 

πλήρη ευθύνη για  τη σύνταξη όλων των φορολογικών εγγράφων. Τα αποτελέσματα 

όπως προκύπτουν από την φορολογική αναμόρφωση  με τις δαπάνες που δεν εκπίπτουν, 

πρέπει να προκύπτουν από βιβλία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, ενώ ο 

προσδιορισμός  και η οριστικοποίηση των αναμορφώσεων πρέπει να γίνεται είτε άμεσα 

από τους καταχωρητές των εγγραφών ή το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των 

λογιστικών εγγραφών κάθε μήνα. 

Η ΕΛΤΕ, στην παρουσίαση της πρώτης εφαρμογής του μέτρου του ετήσιου 

φορολογικού πιστοποιητικού, παρουσίασε θετικά αποτελέσματα, θεωρούμενης της  

αύξησης της φορολογητέας ύλης μέσω των αναμορφώσεων ως στοιχείο 

αποτελεσματικότητας του ελέγχου. Βεβαίως, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι η 

άμεση γνωστοποίηση και βεβαίωση των φόρων σε ετήσια βάση και αυτό πράγματι 

αποτελεί θετικό σημείο, καθώς ο έλεγχος των εκκρεμών υποθέσεων από τη φορολογική 

διοίκηση διενεργείται με μεγάλη καθυστέρηση.  Όμως, προκειμένου να αποτιμηθεί 

πλήρως η συμβολή του μέτρου αυτού  θα πρέπει να γίνει μια συγκριτική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει τόσο από τους φορολογικούς ελέγχους που 

διενήργησαν οι φορολογικές αρχές κατά τα προηγούμενα έτη, όσο και εκείνων από την 

εφαρμογή των περαιώσεων.     

Αυτό που πρέπει να τονισθεί  είναι ότι με τους ετήσιους φορολογικούς ελέγχους, 

θέτονται οι βάσεις εδραίωσης κλίματος φορολογικής συνείδησης από τις επιχειρήσεις, 

ενώ αντιμετωπίζονται και ενδεχομένως επιλύονται ζητήματα φορολογικής φύσεως που 

απασχολούν την επιχείρησης, χωρίς να μεταθέτονται στο μέλλον με αποτέλεσμα να 

προστατεύεται η επιχείρηση από την επανάληψη λογιστικών και φορολογικών 

σφαλμάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΑΑ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  II  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
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/ΧΧ (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 
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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.  

 
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.ΠΟΛ.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 
       ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 
[Ελεγκτική Εταιρεία] 
[Διεύθυνση] 
ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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Α.2 Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη με θέμα/τα 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/ΧΧ (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.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  

 

Θέμα/τα Έμφασης 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στο συμπέρασμά μας, σχετικά με τη φορολογική 

συμμόρφωση της Εταιρείας, εφιστούμε την προσοχή σας στο (στα) παρακάτω 

φορολογικό (φορολογικά) ζήτημα (ζητήματα) που έχει (έχουν) ανακύψει κατά τη 

διενέργεια της ειδικής αυτής ελεγκτικής εργασίας και του (των) οποίου (οποίων) η 

αντιμετώπιση δεν έχει (έχουν) έως και την έκδοση της παρούσας έκθεσης, 

αποσαφηνισθεί, είτε νομολογιακά είτε με ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου 

Οικονομικών : 

1. 

2. 
3. 
 
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. 
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Α.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/ΧΧ (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 
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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 
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.ΠΟΛ.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. 
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Α.4 Συμπέρασμα με επιφύλαξη και θέμα/τα 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/ΧΧ (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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Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη 
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.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  

 

 

Θέμα/τα Έμφασης 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στο συμπέρασμά μας, σχετικά με τη φορολογική 

συμμόρφωση της Εταιρείας, εφιστούμε την προσοχή σας στο (στα) παρακάτω 

φορολογικό (φορολογικά) ζήτημα (ζητήματα) που έχει (έχουν) ανακύψει κατά τη 

διενέργεια της ειδικής αυτής ελεγκτικής εργασίας και του (των) οποίου (οποίων) η 

αντιμετώπιση δεν έχει (έχουν) έως και την έκδοση της παρούσας έκθεσης, 

αποσαφηνισθεί, είτε νομολογιακά είτε με ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου 

Οικονομικών : 

1. 

2. 

3. 
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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 
       ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 
 
 
[Ελεγκτική Εταιρεία] 
[Διεύθυνση] 
ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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Α.5  Αδυναμία Έκφρασης Συμπεράσματος 
 
 
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. 
 
 
Αναλάβαμε την διενέργεια του ειδικού φορολογικού έλεγχου σύμφωνα με το άρθρο 82 

παρ. 5 ν.  2238/1994, όπως αυτός ισχύει, για τη διαπίστωση της φορολογικής 

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

ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ μέχρι ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ (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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Βάση για αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος 
[Περιγραφή θέματος/(ή θεμάτων)] 

 

Αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος 
 
Εξαιτίας της σημαντικότητας του θέματος (ή των θεμάτων) που μνημονεύεται 

(μνημονεύονται) στην παράγραφο, ‘Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Συμπεράσματος’ δεν 

έχει καταστεί εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη 

θεμελίωση του συμπεράσματός μας.  Ως εκ τούτου δεν εκφέρουμε συμπέρασμα  ως προς 

την συμμόρφωση της Εταιρείας 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.ΠΟΛ.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 
       ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 
 
 
[Ελεγκτική Εταιρεία] 
[Διεύθυνση] 
ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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Α.6  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/ΧΧ (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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Βάση για αρνητικό συμπέρασμα 
[Περιγραφή θέματος/(ή θεμάτων)] 

 

Αρνητικό συμπέρασμα 
 
Κατά τη γνώμη μας, εξαιτίας της σημαντικότητας του θέματος (ή των θεμάτων) που 

μνημονεύεται (μνημονεύονται) στην παράγραφο ‘Βάση για Αρνητικό Συμπέρασμα’, 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.ΠΟΛ.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 
       ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 
 
 
[Ελεγκτική Εταιρεία] 
[Διεύθυνση] 
ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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ΒΒ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΙΙΙΙ  
 
Β1. (1) – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
  

Ελενκτικό Γραφείο:   
Νόμιμος Ελενκτής:   
Ελενχόμενη Εταιρία:   
ΑΦΜ ελενχόμενης εταιρίας:   
Ελενχόμενη περίοδος:   
Συμπέρασμα έκθεσης Φορολογικής 
Συμμόρφωσης: 

  

Μη σημαντικές φορολογικές 
διαφορές για την έκθεση φορολογικής 
συμμόρφωσης: 

  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Νομική Μορφή:   
Έτος ίδρυσης:   
Αριθμός Μητρώου Εμπορικών 
Εταιριών: 

  

Έδρα (Πόλη):   
Διεύθυνση Έδρας:   
Βασική δραστηριότητα:   
Αντικείμενο ερνασιών:   
Εγκαταστάσεις και υποκαταστήματα 
εκτός της 
έδρας: 

  

Ανήκει σε Όμιλο;   
Επωνυμία Μητρικής:   
Χώρα Έδρας Μητρικής:   
Ο Όμιλος περιλαμβάνει και εταιρίες 
στο εξωτερικό? 

  

Συναλλαγές με εταιρίες του ομίλου 
στο εξωτερικό: 

  

Είναι εισηγμένη;   
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 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Ελεγχόμενη Περίοδος Ποσοτικό στοιχείο Συγκρίσιμη 
περίοδος 

  Από δημοσιευμένο Ισολογισμό   
    
    
    
    
    

0 0 
    
    
    

0 

Συνολικό Ενεργητικό 
Ενσώματα πάγια 
Συμμετοχές 
Αποθέματα 
Εμπορικές απαιτήσεις 
Λοιπό ενεργητικό 
Καθαρή Θέση 
Δάνεια 
Υποχρεώσεις στο Δημόσιο και 
τα ασφαλιστικά ταμεία 
Λοιποί λογαριασμοί παθητικού 0 

  Από Κατάσταση Γενικής 
Εκμετάλλευσης 

  

    
    
    
    
    
    

0 

Σύνολο εσόδων 
Κόστος αποθεμάτων 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
Τόκοι και συναφή έξοδα 
Λοιπά έξοδα και κόστη 
Αποτέλεσμα προ φόρων 0 

  Προσωπικό   
    
    
  

Αριθμός προσωπικού στον 1ο 
μήνα της περιόδου 
Αριθμός προσωπικού στον 
τελευταίο μήνα της περιόδου 
Μέσος αριθμός προσωπικού 
στην ελεγχόμενη περίοδο 

  

  Από φορολογικές δηλώσεις   
    
    
    
    
    
  

Φόρος εισοδήματος που 
δηλώθηκε 
Καθαρό ποσό ΦΠΑ που 
δηλώθηκε για καταβολή 
Φόροι ακινήτων που δηλώθηκαν 
Τέλη χαρτοσήμου που 
δηλώθηκαν 
Παρακρατούμενοι φόροι που 
δηλώθηκαν 
Λοιποί φόροι που δηλώθηκαν 
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Συμπέρασμα έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης 
Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη 
Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη με θέμα/τα έμφασης 
Συμπέρασμα με επιφύλαξη 
Συμπέρασμα με επιφύλαξη και θέμα/τα έμφασης 
Αδυναμία Έκφρασης Συμπεράσματος 
Αρνητικό Συμπέρασμα 
Μη σημαντικές φορολογικές διαφορές για την έκθεση 
φορολογικής συμμόρφωσης 
Ναι 
Όχι 
Νομική Μορφή 
Ανώνυμη Εταιρία 
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 
Βασική δραστηριότητα 
Πρωτογενής Παραγωγή 
Εμπόριο 
Μεταποίηση 
Υπηρεσίες 
Εγκαταστάσεις και υποκαταστήματα εκτός της έδρας 
Δεν υπάρχουν 
Υπάρχουν σε περιορισμένη έκταση 
Υπάρχουν σε μεγάλη έκταση 
Ανήκει σε Όμιλο; 

Δεν ανήκει σε Όμιλο 
Ανήκει και είναι μητρική εταιρία 
Ανήκει και είναι θυγατρική μητρικής με έδρα την Ελλάδα 
Ανήκει και είναι θυγατρική μητρικής με έδρα στο 
εξωτερικό 
Συναλλαγές με εταιρίες του ομίλου στο εξωτερικό 
Ναι 
Όχι 
  
Είναι εισηγμένη; 
Η εταιρία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο 
Η εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 
  
  Φορολογία Εισοδήματος 
  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 
  Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 
  Φορολογία Ακινήτων 
  Τέλη χαρτοσήμου 
  Παρακρατούμενοι φόροι 
  Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 
  Transfer Pricing 
  E-Commerce 
  

Ειδικό αντικείμενα της Φορολογίας Ακινήτων 
  
  Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 
  Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 
  Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων (ΕΦΑ) 
  Φόρος Υπεραξίας από Αναπροσαρμογή Ακινήτων 
  

Ειδικά αντικείμενα των Παρακρατούμενων Φόρων 
  
  1. Μισθωτές Υπηρεσίες 
  1.1 Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 
  1.2 Αποζημίωση λόγω απολύσεως μισθωτών 
  2. Αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων 
  2.1 Φόρος επί αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα 
  3. Εισοδήματα εμπορικών επιχειρήσεων 
  3.1 Αμοιβές εργοληπτών τεχνικών έργων, ενοικιαστών δημοσίων 

προσόδων κ.λ.π. 
  3.2 Αμοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών από αλλοδαπούς κ.λ.π.

OIKOUC 
  3.3 Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών στο δημόσιο και τα ΝΠΔΔ 
  3.4 Προμήθειες, μεσιτείες, διευκολύνσεις 
  3.5 Κέρδη από μεταβίβαση στοιχείων επιχείρησης 
  3.6 Εισόδημα μισθών και λοιπών απολαβών εταίρων ΕΠΕ 
  3.7 Μισθοί μελών Δ.Σ. μη ασφαλισμένων στο ΙΚΑ 
  3.8 Πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑ 
  4. Αμοιβές που καταβάλλονται στην αλλοδαπή 
  4.1 Αμοιβές καλλιτεχνών ή συγκροτημάτων για εκδηλώσεις στην Ελλάδα 
  4.2 Αποζημιώσεις ή δικαιώματα για χρήση κινηματογραφικών ταινιών και 

συναφών μέσων 
  4.3 Λοιπές αποζημιώσεις σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμούς χωρίς 



 139 

μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα 

  4.4 Αμοιβές για μελέτες, σχέδια, έρευνες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή 
οργανισμούς χωρίς μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα 

  5. Κινητές αξίες 
  5.1 Τόκοι που καταβάλλονται στην ημεδαπή 
  5.2 Τόκοι που καταβάλλονται στην αλλοδαπή 
  5.3 Τόκοι που εισπράττονται από την αλλοδαπή 
  5.4 Τόκοι από πράξεις repo's και reverse repo's 
  5.5 Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων 
  5.6 Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε. 
  5.7 Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
  5.8 Υπεραπόδοση επένδυσης μαθηματικών αποθεματικών 
  5.9 Λοιπά εισοδήματα κινητών αξιών και αμοιβές ή αποζημιώσεις μελών 

Δ.Σ. χωρίς νόμιμη ή 
συμβατική υποχρέωση 

  6. Χρηματιστηριακές συναλλαγές 
  6.1 Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών 
  
 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ 
-Ελέγχθηκε  
-Δεν υφίσταται  
-Αδυναμία ελέγχου 
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Β2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ(2) – ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α Φορολογικό 
αντικείμενο 

Αναλυτική περιγραφή 
θέματος έμφασης 

Ποσό φορολογικής παράβασης 

    
    
    
    
    
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Φορολογικό αντικείμενο 
Φορολογία Εισοδήματος 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 
Φορολογία Ακινήτων 
Τέλη χαρτοσήμου 
Παρακρατούμενοι φόροι 
Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 
Transfer Pricing 
Ε-Commerce 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΜΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α Φορολογικό 
αντικείμενο 

Αναλυτική περιγραφή 
θέματος έμφασης 

Ποσό φορολογικής παράβασης 

    
    
    
    
    
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Φορολογικό αντικείμενο 
Φορολογία Εισοδήματος 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 
Φορολογία Ακινήτων 
Τέλη χαρτοσήμου 
Παρακρατούμενοι φόροι 
Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 
Transfer Pricing 
Ε-Commerce 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α Φορολογικό 
αντικείμενο 

Αναλυτική περιγραφή 
θέματος έμφασης 

Ποσό φορολογικής παράβασης 

    
    
    
    
    
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Φορολογικό αντικείμενο 
Φορολογία Εισοδήματος 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 
Φορολογία Ακινήτων 
Τέλη χαρτοσήμου 
Παρακρατούμενοι φόροι 
Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 
Transfer Pricing 
Ε-Commerce 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α Φορολογικό 
αντικείμενο 

Αναλυτική περιγραφή 
θέματος έμφασης 

Ποσό φορολογικής παράβασης 

    
    
    
    
    
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Φορολογικό αντικείμενο 
Φορολογία Εισοδήματος 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 
Φορολογία Ακινήτων 
Τέλη χαρτοσήμου 
Παρακρατούμενοι φόροι 
Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 
Transfer Pricing 
Ε-Commerce 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α Φορολογικό 
αντικείμενο 

Αναλυτική περιγραφή 
θέματος έμφασης 

Ποσό φορολογικής παράβασης 

    
    
    
    
    
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Φορολογικό αντικείμενο 
Φορολογία Εισοδήματος 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 
Φορολογία Ακινήτων 
Τέλη χαρτοσήμου 
Παρακρατούμενοι φόροι 
Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 
Transfer Pricing 
Ε-Commerce 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α Φορολογικό 
αντικείμενο 

Αναλυτική περιγραφή 
θέματος έμφασης 

Ποσό φορολογικής παράβασης 

    
    
    
    
    
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Φορολογικό αντικείμενο 
Φορολογία Εισοδήματος 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 
Φορολογία Ακινήτων 
Τέλη χαρτοσήμου 
Παρακρατούμενοι φόροι 
Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 
Transfer Pricing 
Ε-Commerce 
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ΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΙΙΙΙΙΙ - (Πρόγραμμα Ελέγχου) 
Α. Προϋποθέσεις – Περιορισμοί διενέργειας του ελέγχου 

Β. Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόμενης εταιρείας  

Γ. Φορολογία Εισοδήματος 

Δ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 

Ε. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 

ΣΤ. Έλεγχος φορολογίας ακινήτων 

ΣΤ.1 Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 

ΣΤ.2 Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 

ΣΤ.3 Φόρος υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν. 2065/1992) 

Ζ. Τέλος χαρτοσήμου  

Η. Υποχρεώσεις παρακρατούμενων φόρων 

Θ. Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 

Ι. Ενδοομιλικές Συναλλαγές 

Κ. E-Commerce 

 
Το παρόν πρόγραμμα ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΠΟΛ.1159/22-7-2011 Υπουργική Απόφαση η οποία 

εκδίδεται σε εφαρμογή του άρθρου 82 παρ. 5 και 8 του Ν.2238/94, όπως ισχύει. 

 
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Διενεργείται έλεγχος για την εκπτωσιμότητα των παρακάτω αναφερόμενων δαπανών και 

πέραν αυτών όσων προβλέπονται από τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών: 

Αρ. Πρωτ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ 1005/14-1-2005 

Αρ. Πρωτ. 1017618/10261/Β0012/ΠΟΛ 1028/17-2-2006 

Αρ. Πρωτ. 1030440/10391/Β0012/ΠΟΛ 1056/23-3-2007 

Αρ. Πρωτ. 1080606/10335/Β0012/ΠΟΛ 1106/24-7-2008 

Αρ. Πρωτ. 1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ 1029/17-2-2006 

Αρ. Πρωτ. 1030442/10392/Β0012/ΠΟΛ 1057/23-3-2007 

Αρ. Πρωτ. 1080607/10336/Β0012/ΠΟΛ 1107/24-7-2008 
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Οι προαναφερόμενες δαπάνες καθώς και τυχόν άλλες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε 

αυτές ελέγχονται υπό την προϋπόθεση ότι υπερβαίνουν τα παρακάτω όρια. 

 

(α) Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 50.000.000 ευρώ ελέγχονται οι 

δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ. 

(β) Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από 50.000.001 έως 100.000.000 ευρώ 

ελέγχονται οι δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 25.000 ευρώ. 

(γ) Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από 100.000.001 έως 200.000.000 ευρώ 

ελέγχονται οι δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 35.000 ευρώ. 

(δ) Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από 200..000.001 έως 500.000.000 ευρώ 

ελέγχονται οι δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ. 

(ε) Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από 500.000.001 έως 1.000.000.000 ευρώ 

ελέγχονται οι δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 70.000 ευρώ. 

(στ) Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω των 1.000.000.001 ευρώ ελέγχονται οι 

δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 90.000 ευρώ. 

 

Οι δαπάνες που θα ελεγχθούν με βάση τα ανωτέρω όρια θα πρέπει να καλύπτουν 

τουλάχιστον το 10% του συνόλου κάθε κατηγορίας δαπάνης. Σε κάθε διαφορετική 

περίπτωση, που δεν καλύπτεται το όριο του 10%, θα επιλέγεται περαιτέρω δείγμα 

ελέγχου εκτός των ανωτέρω ορίων. Σε όσες περιπτώσεις από το πρόγραμμα ελέγχου 

προβλέπεται συγκεκριμένο δείγμα θα ελέγχεται το δείγμα αυτό.       

 

Η εφαρμογή των προαναφερόμενων ορίων θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση 

λαμβάνοντας την επαγγελματική κρίση σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Διεθνές 

Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000. 

 

Σε κάθε περίπτωση που εντοπίζονται παραβάσεις οι οποίες προκύπτουν από την 

εκτέλεση του παρόντος προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου της 

παραγωγικότητας των δαπανών, οι νόμιμοι ελεγκτές υποχρεούνται να επεκτείνουν τις 

ελεγκτικές τους διαδικασίες, έτσι ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν το ύψος της 

φορολογικής παράβασης για το σύνολο του σχετικού φορολογικού αντικειμένου. 
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Συνεπώς σε αυτήν την περίπτωση τα προαναφερθέντα όρια δαπανών καθώς επίσης και 

τα συγκεκριμένα δείγματα ελέγχου που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω δεν 

εφαρμόζονται και ο νόμιμος ελεγκτής υποχρεούται να εφαρμόσει τις κατάλληλες ανά 

περίπτωση ελεγκτικές διαδικασίες για να ελέγξει το συγκεκριμένο φορολογικό 

αντικείμενο συνολικά.   

 

Εξαιρετικά ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού και τα έξοδα που αφορούν τις πάσης φύσεως  

δαπάνες επιβατηγών αυτοκινήτων, συνεδρίων και δεξιώσεων, τους Φόρους και Τέλη 

καθώς και τις Προβλέψεις. 

 

Για τις διενεργούμενες ελεγκτικές επαληθεύσεις που τίθενται σε κάθε περίπτωση στο 

πρόγραμμα ελέγχου, δύναται να επιλέγεται το ίδιο ελάχιστο χρονικό διάστημα και τα ίδια 

ελάχιστα επιλεγμένα είδη (εμπορεύματα - προϊόντα κλπ). 

 

Κατά την κρίση του ελεγκτή μπορεί επίσης να διενεργούνται πρόσθετες ελεγκτικές 

επαληθεύσεις με βάση τα πραγματικά δεδομένα, την βαρύτητα και τις ιδιαιτερότητες της 

ελεγχόμενης επιχείρησης. 

 

Η εξαγωγή του συμπεράσματος στην έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης βασίζεται στα 

οριζόμενα στο Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης  3000, «Έργα Διασφάλισης  

πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». 

 

Στο αντικείμενο του διενεργούμενου ελέγχου σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα, 

συμπεριλαμβάνεται και η παραγωγικότητα των δαπανών λαμβανομένων υπόψη των 

διατάξεων της υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. 

 

Κατά την έναρξη της εκτέλεσης του ελέγχου απαιτείται να ζητηθούν από την ελεγχόμενη 

επιχείρηση τα εξής στοιχεία: 

 
8. Τυχόν διατάξεις, εγκύκλιοι ή ατομικές λύσεις του ΥΠΟΙΚ που αφορούν την 

επιχείρηση, 
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9. Εκθέσεις και τυχόν ευρήματα παλαιοτέρων φορολογικών ελέγχων και η τρέχουσα 

αντιμετώπιση αυτών από την επιχείρηση, 

10. Οι διαπιστωμένες παραβάσεις του ΚΒΣ ή άλλα στοιχεία που έχουν κοινοποιηθεί 

στην επιχείρηση, 

11. Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών, 

12. Περιουσιακά στοιχεία επιχείρησης, 

13. Απαιτήσεις επιχείρησης εις χείρας τρίτων, 

14. Στοιχεία που αφορούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στα ασφαλιστικά 

ταμεία ή οργανισμούς. 

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
 
1. Ταυτότητα Ελέγχου 
1.1 Ελεγχόμενη Επιχείρηση 

Επώνυμο ή Επωνυμία 
Διακριτικός τίτλος 
Α.Φ.Μ. 
Αριθμός φακέλου 
Δ.Ο.Υ. Έδρας 
Δραστηριότητα 
Διεύθυνση Έδρας – Ταχ. Κώδικας 
Τηλέφωνο – Φαξ – Email 

 
1.2 Εντολή ελέγχου 

 
1.3 Υπάλληλοι που ελέγχουν 

 
1.4 Ελεγχόμενα οικ. έτη – Διαχειριστική περίοδος 

Οικονομικά έτη 
Διαχειριστικές περίοδοι 

 
 

2. Βασικά δεδομένα ελεγχόμενης επιχείρησης 
 
 

2.1 Μορφή επιχείρησης 
Φυσικό Πρόσωπο 
Είδος Νομικού Προσώπου 
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2.2 Σύσταση – Διάρκεια – Έδρα 
 

2.3 Αντικείμενο εργασιών – Σκοπός 
 

Αντικείμενο εργασιών 
Σκοπός 

 
2.4 Τηρηθέντα βιβλία 

Κατηγορία βιβλίων 
Πρόσθετα και ειδικά βιβλία 

 
 

3. Λειτουργικά δεδομένα ελεγχόμενης επιχείρησης 
 
 

3.1 Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι 
 
 

3.1.1 Μετοχικό κεφάλαιο κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις 
 

3.1.2 Πίνακας εξέλιξης Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις 
 
 

Τρόπος κάλυψης Ημ/νία    
Γ.Σ. 

Αρ. 
ΦΕΚ ή 
ΤΑΠΕΤ 

Αρ. 
δήλωσης 

ΦΣΚ 

Αριθμός 
Μετοχών 

Αξία 
μετοχής 

Ποσό 
μεταβολής 

Συνολικός 
Αρ. 

μετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 
μετά την 
αύξηση 

Καταβολή 
μετρητών 

Κεφ/ση 
αποθ/κών 

                    
 

3.1.3 Μέτοχοι 
Α/Α Μέτοχοι Αρ. μετοχών Ποσοστό 
        

 
3.2 Έγκριση Ισολογισμών 

Ημ/νία Ισολογισμού Ημ/νία Γενκής Συνέλευσης 
    

 
 

3.2.1 Μέτοχοι που παραβρέθηκαν στις Γενικές Συνελεύσεις 

Διαχ/κή περίοδος Ημ/νία Γ.Σ. Μέτοχος 
Ποσοστό 
μετοχών 
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3.3 Διοίκηση – Διεύθυνση εταιρείας – Εκπροσώπηση 
 

3.3.1 Διοικητικό Συμβούλιο 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Α.Φ.Μ. 
Α.Δ.Τ. ή Αρ. 

Διαβ/ρίου 
          

 
3.3.2 Νόμιμη εκπροσώπηση 

  Ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ. 

  Ιδιότητα 

  Διεύθυνση – Αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

  Περίοδος 

 
3.4 Προϊστάμενος λογιστηρίου 

   
  Ισολογισμός 

  Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

  Διεύθυνση – Πτυχίο 

  Πληροί τις προϋποθέσεις 

3.5 Συμμετοχές σε επιχειρήσεις 
 
3.6 Εγκαταστάσεις ελεγχόμενης επιχείρησης 

 
 
Για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της η ελεγχόμενη επιχείρηση διαθέτει 

τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις όπως αυτές απεικονίζονται παρακάτω: 

 
Οικόπεδο στη θέση …………, εκτάσεως ……….. τ.μ. 

Βιομηχανοστάσιο στη θέση ……………., επιφανείας ………… τ.μ. 

Αποθήκη στη θέση …………., επιφανείας ………….. τ.μ. 

  
3.7 Απασχολούμενο προσωπικό 

 
Η ελεγχόμενη επιχείρηση απασχόλησε εργατοϋπαλληλικό προσωπικό στο οποίο 

κατέβαλλε, ανά διαχειριστική περίοδο, τις παρακάτω αποδοχές: 

Διαχ/κή περίοδος 
Αρ. εργαζόμενων 

(Μ.Ο.) Αποδοχές 
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3.8 Μεταφορικά μέσα 

 
Η ελεγχόμενη επιχείρηση διαθέτει ιδιόκτητα και μισθωμένα μεταφορικά μέσα 
(φορτηγά, Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα). 

 
Διαχ/κή περίοδος από ……………………… έως ………………………. 

Τύπος αυτ/του Αρ. Κυκλ/ρίας 
Ωφ. Φορτίο      

Θέσεις 
Ποσοστό 

Ιδιοκτησίας 
        

 
4. Συναλλακτική κίνηση – Οικονομικά αποτελέσματα – Δηλώσεις 

 
4.1 Κατάστρωση αποτελεσμάτων 

 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 
    1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 
    ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
  Λ.24 Αποθέματα έναρξης α΄και β΄υλών - υλικών συσκευασίας 

+ " Αγορές α΄και β΄υλών - υλικών συσκευασίας 
- " Αποθέματα λήξης α΄και β΄υλών  υλικών συσκευασίας 

    Κόστος α΄και β΄υλών - υλικών συσκευασίας που διατέθηκαν στη χρήση 
-   Κόστος αυτουσίως πωληθεισών α΄και β΄υλών - υλικών συσκευασίας 

Πλέον   
Κόστος α΄και β΄υλών - υλικών συσκευασίας που αναλώθηκαν στην 
παραγωγή 

  Λ.25 Αποθέματα έναρξης αναλώσιμων υλικών 
+ " Αγορές αναλώσιμων υλικών 
- " Αποθέματα λήξης αναλώσιμων υλικών 

    Κόστος αναλώσιμων υλικών που διατέθηκαν στη χρήση 
-   Κόστος αυτουσίως πωληθέντων αναλώσιμων υλικών 

Πλέον   Κόστος αναλώσιμων υλικών που αναλώθηκαν στην παραγωγή 
  Λ.26 Αποθέματα έναρξης ανταλλακτικών παγίων 

+ " Αγορές ανταλλακτικών παγίων 
- " Αποθέματα λήξης ανταλλακτικών παγίων 

    Κόστος ανταλλακτικών παγίων που διατέθηκαν στη χρήση 
-   Κόστος αυτουσίως πωληθέντων ανταλλακτικών παγίων 

Πλέον   Κόστος ανταλλακτικών παγίων που αναλώθηκαν στην παραγωγή 
  Λ.28 Αποθέματα έναρξης ειδών συσκευασίας 

+ " Αγορές ειδών συσκευασίας 
- " Αποθέματα λήξης ειδών συσκευασίας 

    Κόστος ειδών συσκευασίας που διατέθηκαν στη χρήση 
    Κόστος αυτουσίως πωληθέντων ειδών συσκευασίας 
Πλέον   Κόστος ειδών συσκευασίας που διατέθηκαν στη χρήση 
  Λ.23 Αποθέματα έναρξης ημιτελών προϊόντων (υπό κατεργασία) 
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- " Αποθέματα λήξης ημιτελών προϊόντων (υπό κατεργασία) 
Πλέον   Υπόλοιπο 
  Λ.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

+ Λ.61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
+ Λ.62 Παροχές τρίτων 
+ Λ.63 Φόροι – Τέλη 
+ Λ.64 Διάφορα έξοδα 

  Λ.66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 
+ Λ.68 Προβλέψεις εκμετάλλευσης 

Πλέον   Δαπάνες παραγωγής 
    Κόστος παραχθέντων ετοίμων και ημιτελών προϊόντων χρήσης 
    ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
 

  Λ.21 Αποθέματα έναρξης ετοίμων προϊόντων 
+   Κόστος παραχθέντων ετοίμων και ημιτελών προϊόντων χρήσης (ως άνω) 
- Λ.21 Αποθέματα λήξης ετοίμων προϊόντων 
- Λ.78 Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων 
- " Ιδιόχρηση αποθεμάτων 

    Καταστροφή αποθεμάτων 
    Κόστος πωληθέντων ετοίμων και ημιτελών προϊόντων χρήσης 
    ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
  Λ.71 Πωλήσεις ετοίμων και ημιτελών προϊόντων χονδρικά 

+ " Πωλήσεις ετοίμων και ημιτελών προϊόντων λιανικά 
+ " Εξαγωγές ετοίμων και ημιτελών προϊόντων 
+ " Ενδοκοινοτικές παραδόσεις ετοίμων και ημιτελών προϊόντων  
+ Λ.72 Πωλήσεις α΄και β΄υλών - υλικών συσκευασίας 
+ " Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 

    Σύνολο πωλήσεων προϊόντων 
    ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
    Πωλήσεις ετοίμων και ημιτελών προϊόντων (ως άνω)  
Μείον   Κόστος πωληθέντων ετοίμων και ημιτελών προϊόντων χρήσης (ως άνω) 
    Μικτό αποτέλεσμα ετοίμων και ημιτελών προϊόντων χρήσης 
    Συντελεστής (%) μικτού αποτελέσματος ετοίμων και ημιτελών προϊόντων 
    Μικτό αποτέλεσμα α΄και β΄υλών - υλικών συσκευασίας 

    
Συντελεστής (%) μικτού αποτελέσματος α΄και β΄υλών - υλικών 
συσκευασίας 

    Μικτό αποτέλεσμα λοιπών αποθεμάτων 
    Συντελεστής (%) μικτού αποτελέσματος λοιπών αποθεμάτων 
    Μικτό αποτέλεσμα προϊόντων 
    Συντελεστής (%) μικτού αποτελέσματος προϊόντων 
    2. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 
    ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
  Λ.20 Αποθέματα έναρξης ετοίμων προϊόντων 

+ " Αγορές χρήσης 
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    Σύνολο   
-   Αποθέματα λήξης   
- Λ.78 Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων 

    Κόστος πωλήσεως εμπορευμάτων 
    ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
  Λ.70 Πωλήσεις εμπορευμάτων χονδρικά 

+ " Πωλήσεις εμπορευμάτων χονδρικά ενδ. 
+ " Πωλήσεις εμπορευμάτων χονδρικά εξωτ. 
+ " Πωλήσεις εμπορευμάτων λιανικά 

    Σύνολο πωλήσεων εμπορευμάτων 
    ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
    Πωλήσεις εμπορευμάτων (ως άνω) 
Μείον   Κόστος πωλήσεως εμπορευμάτων (ως άνω) 
    Μικτό αποτέλεσμα εμπορευμάτων 
    Συντελεστής (%) μικτού αποτελέσματος εμπορευμάτων 
    ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
    ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  Λ.73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών χονδρικά 

+ " Έσοδα από παροχή υπηρεσιών λιανικά 
    Σύνολο εσόδων από παροχή υπηρεσιών 
    ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
  Λ.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

+ Λ.61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
+ Λ.62 Παροχές τρίτων 
+ Λ.63 Φόροι – Τέλη 
+ Λ.64 Διάφορα έξοδα 
+ Λ.66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 
+ Λ.68 Προβλέψεις εκμετάλλευσης 

Μείον   Άμεσο κόστος παροχής υπηρεσιών 
    ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
    Σύνολο εσόδων από παροχή υπηρεσιών (ως άνω) 
    Κόστος παροχής υπηρεσιών (ως άνω) 
    Μικτό αποτέλεσμα παροχή υπηρεσιών 
    Συντελεστής (%) μικτού αποτελέσματος παροχής υπηρεσιών 
    ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
    Σύνολο μικτών αποτελεσμάτων 
    Συντελεστής μικτών αποτελεσμάτων (%) 
    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
    Σύνολο μικτών  αποτελεσμάτων (ως άνω) 
Πλέον   ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
  Λ.74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 
  Λ.75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 
  Λ.78.05 Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμετάλλευσης 
    Σύνολο άλλων εσόδων εκμετάλλευσης 
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    Σύνολο 

Μείον   
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  Λ.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
+ Λ.61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
+ Λ.62 Παροχές τρίτων 
+ Λ.63 Φόροι – Τέλη 
+ Λ.64 Διάφορα έξοδα 
+ Λ.66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 
+ Λ.68 Προβλέψεις εκμετάλλευσης 

    Σύνολο εξόδων διοικητικής λειτουργίας, διάθεσης, ερευνών & ανάπτυξης 
    Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 
Πλέον   ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
  Λ.76.00 Έσοδα συμμετοχών 

+ Λ.76.01 Έσοδα χρεογράφων 
+ Λ.76.04 Κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων 
+ Λ.76.02 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

    Σύνολο εσόδων κεφαλαίων 
Μείον   ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
  Λ.64.11 Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων 

 + Λ.64.12 Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων 
 + Λ.65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

    Σύνολο εξόδων κεφαλαίων  
    Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 
    ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Πλέον   ΕΣΟΔΑ 
  Λ.81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 

 
 
 

+ Λ.81.03 Έκτακτα κέρδη 
+ Λ.82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 
+ Λ.84 Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων 

Μείον   ΕΞΟΔΑ 
  Λ.81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

+ Λ.81.02 Έκτακτες ζημίες 
+ Λ.82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 
+ Λ.83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 

    Σύνολο εκτάκτων αποτελεσμάτων 
    Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα 
Μείον Λ.85 Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 
    Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 
    Συντελεστής καθαρού κέρδους 
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4.2 Ανάλυση των κυριότερων λογαριασμών εξόδων 
Λογαριασμός Περιγραφή Ποσό 
      

 
4.3 Δηλώσεις που υποβλήθηκαν 
 
 Για το οικονομικό έτος ……… (διαχειριστική περίοδος από …….. έως ……..) 

υποβλήθηκε η με αριθμό ………. και η με αριθμό …….. δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. ……. με την οποία δηλώθηκαν:  

 
 
 Ακαθάριστα έσοδα    ……………. ευρώ 
 
 
5. Ελεγκτικές επαληθεύσεις – Διαπιστώσεις ελέγχου 
 
5.1 Έλεγχος πρώτης ημέρας 
5.1.1 Θεώρηση των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων 

 
Έγινε θεώρηση των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στη παρακάτω κατάσταση, τα οποία κατά την πρώτη ημέρα του ελέγχου βρέθηκαν 
εμπρόθεσμα/εκπρόθεσμα ενημερωμένα. 

 
Είδος βιβλίου ή 

στοιχείου Α.Π.Θ. Παρατηρήσεις 
Ισοζύγιο Αναλυτικού 
και Γενικού Καθολικού ……./………. 

Θεωρήθηκε στη σελίδα 
… στις …… 

Βιβλίο Απογραφών και 
Ισολογισμών ……./………. 

Θεωρήθηκε στη σελίδα 
… στις …… 

 
 

5.1.2 Έλεγχος ταμείου  και αξιογράφων. 
 

Έγινε έλεγχος ταμείου της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου από τον οποίο:  
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ΔΔ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  IIVV – (Κριτήρια Επιλογής υποθέσεων για έλεγχο)   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ-ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 
ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

(ΠΟΛ 1178/2011 κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010 και της παρ. 5 του 
άρθρου 82 του Ν. 2238/94) 

α/α 
κριτηρίου 

α/α 
κανόνα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ

1  
Πρόκειται για επιτηδευματίες εκδότες πλαστών ή εικονικών ή νοθευμένων 
φορολογικών στοιχείων ή λήπτες εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών 
στοιχείων. 

 

 1 Για κάθε παράβαση έκδοσης εικονικού ή έκδοσης πλαστού ή νόθευσης 
στοιχείου που δεν περιγράφεται αλλού αξίας > 880 € ή 1.200€ 1000 

 2 
Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών 
αξίας< 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που 
επέχει θέση τιμολογίου κλπ) 

300 

 3 Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών αξίας > 880 € ή 1.200€ 1000 

 4 Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών αξίας< 880 € 300 

 5 Έκδοση πλαστών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής 
που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€ 1000 

 6 Έκδοση πλαστών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής 
που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 € 300 

 7 
Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών 
αξίας > 880 € ή 1.200€ (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου 
που επέχει θέση τιμολογίου κλπ) 

1000 

 8 
Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών 
αξίας< 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που 
επέχει θέση τιμολογίου κλπ) 

300 

 9 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών αξίας > 880 € ή 1.200€ 1000 

 10 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών αξίας< 880 € 300 

 11 Έκδοση εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής 
που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€ 1000 

 12 Έκδοση εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής 
που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 € 300 

 13 

Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση 
αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου 
στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ) χωρίς να προσδιορίζεται η 
εικονική αξία 

1000 

 14 
Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση 
αγαθών αξίας < 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου 
που επέχει θέση τιμολογίου κλπ) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 

300 

 15 Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών αξίας > 880 € ή 1.200€ χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 1000 

 16 Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών αξίας< 880 € χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 300 

 17 Έκδοση μερικώς εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων 1000 
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αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€ χωρίς να 
προσδιορίζεται η εικονική αξία 

 18 
Έκδοση μερικώς εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων 
αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 € χωρίς να προσδιορίζεται η 
εικονική αξία 

300 

 19 
Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν 
πώληση αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή 
άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ) 

1000 

 20 
Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν 
πώληση αγαθών αξίας< 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛπ, εκκαθάρισης ή άλλου 
στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ) 

300 

 21 Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την 
παροχή υπηρεσιών αξίας> 880 € ή 1.200€ 1000 

 22 Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την 
παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 € 300 

 23 Έκδοση πλαστών και εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών 
δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€ 1000 

 24 Έκδοση πλαστών και εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών 
δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 € 300 

 25 

Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που 
αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, 
εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ) χωρίς να 
προσδιορίζεται η εικονική αξία 

1000 

 26 

Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που 
αφορούν πώληση αγαθών αξίας < 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή 
άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ) χωρίς να προσδιορίζεται η 
εικονική αξία 

300 

 27 
Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που 
αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας >880 € ή 1.200€ χωρίς να 
προσδιορίζεται η εικονική αξία 

1000 

 28 
Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που 
αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας < 880 € χωρίς να προσδιορίζεται η 
εικονική αξία 

300 

 29 
Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών δελτίων αποστολής ή 
συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € 
ή 1.200€ χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 

1000 

 30 
Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών δελτίων αποστολής ή 
συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας < 880 € 
χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 

300 

 31 
Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 € 
ή 1.200€ (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει 
θέση τιμολογίου κλπ) 

1000 

 32 
Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας< 880 € 
(π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση 
τιμολογίου κλπ) 

300 

 33 Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας 
> 880 € ή 1.200€ 1000 

 34 Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας< 
880 € 300 

 35 Νόθευση δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που 
αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€ 1000 

 36 Νόθευση δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που 
αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 € 300 

 37 Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (αγορά αγαθών > 880 € ή 1.200€) 1000 
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 38 Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (λήψη αγαθών αξίας < 880 €) 300 
 39 Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών > 880 € ή 1.200€) 1000 
 40 Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών αξίας < 880 €) 300 

 41 Λήψη εικονικών Δελτίων Αποστολής που αφορούν συναλλαγές > 880 € ή 
1.200€ 1000 

 42 Λήψη εικονικών Δελτίων Αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας < 880 € 300 

 43 Λήψη μερικώς εικον.φορ.στοιχ από αγορά αγαθών (χωρίς προσδ.εικον.αξία) > 
880 € ή 1.200€ 1000 

 44 Λήψη μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων από αγορά αγαθών αξίας < 
880 € (χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία) 300 

 45 Λήψη μερικώς εικον.φορ.στοιχ από λήψη υπηρ.(χωρίς προσδ.εικον.αξία) > 
880 € ή 1.200€ 1000 

 46 Λήψη μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων από λήψη υπηρεσιών 
αξίας< 880 € (χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία) 300 

 47 Λήψη μερικώς εικον.Δ.Α.για συν. από αγορά αγαθ.(χωρίς προσδ.εικον.αξία) > 
880 € ή 1.200€ 1000 

 48 Λήψη μερικώς εικονικών Δ.Α.για συν. από αγορά αγαθ(χωρίς να 
προσδιορίζεται η εικονική αξία) < 880 € 300 

 49 Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (αγορά αγαθών > 880 € ή 1.200€ ) 1000 
 50 Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (αγορά αγαθών < 880 €) 300 
 51 Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών > 880 € ή 1.200€) 1000 
 52 Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών < 880 €) 300 
 53 Λήψη πλαστών και εικονικών Δ.Α. > 880 € ή 1.200€ 1000 
 54 Λήψη πλαστών και εικονικών Δ.Α. < 880 € 300 

 55 Λήψη πλαστών κ  ́μερ.εικον.φορ.στοιχ. από αγορά αγαθ. χωρίς 
προσ.εικ.αξία> 880 € ή 1.200€ 1000 

 56 Λήψη πλαστών κ  ́μερ.εικον.φορ.στοιχ. από αγορά αγαθ. χωρίς 
προσ.εικ.αξία< 880 € 300 

 57 Λήψη πλαστών κ  ́μερ.εικον.φορ.στοιχ. από λήψη υπηρεσ. χωρίς 
προσ.εικ.αξία> 880 € ή 1.200€ 1000 

 58 Λήψη πλαστών κ  ́μερ.εικον.φορ.στοιχ. από λήψη υπηρεσ. χωρίς 
προσ.εικ.αξία< 880 € 300 

 59 Λήψη πλαστών και μερ.εικον. Δ.Α.(για συναλλαγές) χωρίς προσ.εικ.αξία > 
880 € ή 1.200€ 1000 

 60 Λήψη πλαστών και μερ.εικον. Δ.Α.(για συναλλαγές) χωρίς προσ.εικ.αξία < 
880 € 300 

 61 Λήψη εικονικού στοιχείου-υπαρκτή συναλλαγή-διαφορετικό πρόσωπο 
συναλλασσόμενου>880€ ή 1.200€ 1000 

 62 Λήψη εικονικού στοιχείου-υπαρκτή συναλλαγή-διαφορετικό πρόσωπο 
συναλλασσόμενου <880 Ευρώ 300 

 63 Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας 
> 880 € ή 1.200€ (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) 1000 

 64 Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας 
< 880 € (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) 300 

 65 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας 
> 880 € ή 1.200€ (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) 1000 

 66 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας 
< 880 € (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) 300 

 67 
Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά 
αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) 
χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 

1000 

 68 
Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά 
αγαθών αξίας < 880 € (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) χωρίς να 
προσδιορίζεται η εικονική αξία 

300 
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 69 Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά 
αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) 1000 

 70 Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά 
αγαθών αξίας < 880 € (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) 300 

 71 
Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που 
αφορούν αγορά αγαθών αξίας> 880 € ή 1.200€ χωρίς να προσδιορίζεται η 
εικονική αξία 

1000 

 72 Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που 
αφορούν αγορά αγαθών αξίας< 880 € χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία 300 

 73 Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας > 880 € ή 
1.200€ (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) 1000 

 74 Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας < 880 € 
(και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) 300 

  

Αν το συνολικό ποσό της μιας ή των περισσότερων παραβάσεων κάθε 
χρήσης είναι μεγαλύτερο των 2.000,00 ευρώ και μικρότερο των 20.000,00 
ευρώ ή είναι μεγαλύτερο από το 1% των συνολικών δηλωθέντων 
ακαθαρίστων εσόδων και μικρότερο του 3% τότε τα μόρια 
προσαυξάνονται κατά ποσοστό 50%, ενώ αν είναι μεγαλύτερο των 
20.000,00 ευρώ ή μεγαλύτερο του 3% των συνολικών δηλωθέντων 
ακαθαρίστων εσόδων τότε τα μόρια προσαυξάνονται κατά ποσοστό 
100%. 

 

2 Υπάρχουν λοιπές ουσιαστικές παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ).  
 1 Μη τήρηση βιβλίων Γ  ́κατηγορίας του ΚΒΣ 1000 
 2 Μη τήρηση πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 του ΚΒΣ 1000 

 3 Μη τήρηση βιβλίου αποθήκης ή παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών 
ανεξάρτητα αν η παράλειψη αφορά ένα ή περισσότερα από αυτά 1000 

 4 Μη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων μετά από πρόσκληση την πρώτη φορά 400 
 5 Μη τήρηση βιβλίου απογραφών - ισολογισμού 1000 
 6 Μη υποβολή στοιχείων του άρθρου 20 παρ.1 200 

 7 Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων-καταστάσεων του άρθρου 20 παρ.1 μετά την 31/12, αξίας 
>14.673€ 50 

 8 Ελλιπής περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών στα βιβλία 300 
 9 Ελλιπής περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών στα στοιχεία 300 
 10 Μη σύνταξη ή μη εμπρόθεσμη σύνταξη και καταχώριση ισολογισμού 500 
 11 Παρεμπόδιση του ελέγχου με θετικές ενέργειες 1000 
 12 Μη τήρηση βιβλίων Α  ́ή Β΄ κατηγορίας 1000 
 13 Τήρηση βιβλίων Β  ́Κατηγορίας αντί για Γ  ́κατηγορίας 1000 
 14 Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση ή μη διαφύλαξη του εγχειριδίου λογισμικού 50 
 15 Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής 300 
 16 Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση του βιβλίου επενδύσεων Α  ́κατ. βιβλίων του Κ.Β.Σ. 50 
 17 Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση του βιβλίου επενδύσεων Β  ́κατ. βιβλίων του Κ.Β.Σ. 50 
 18 Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση του βιβλίου επενδύσεων Γ  ́κατ. βιβλίων του Κ.Β.Σ. 50 
 19 Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων 50 
 20 Υπάρχει παράβαση για μη διευκόλυνση του ελέγχου 50 
 21 Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων Α  ́κατηγορίας ΚΒΣ 50 
 22 Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων Γ  ́κατηγορίας ΚΒΣ 50 
 23 Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης ή παραγωγής -κοστολογίου 50 
 24 Μη τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τις αρχές της Λογιστικής 300 
 25 Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση βιβλίων σύμφωνα με το ΕΓΛΣ 300 
 26 Μη τήρηση διαχειριστικής περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΚΒΣ 300 
 27 Σύμπραξη διευθ/νομ/λογ/φορ συμβούλου σε πράξεις/παραλ παραποίησης εικόνας Βιβλίων 50 
 28 Παράβαση προγραμ/τη ή τρίτου για μη κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών του λογ/κού 50 
 29 Μη διάθεση προσωπικού για διευκόλυνση του ελέγχου 50 



 204 

 30 Υπογραφή Ισολ/μού από λογιστή που δεν διαθέτει τα τυπικά προσόντα παρ.3 αρθρ. 29 50 
 31 Λοιπές παραβάσεις στοιχείων 50 
 32 Μη έκδοση συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου από αγρότη αξίας < 880€ ή 1.200€ 200 
 33 Ανακριβής έκδοση συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου από αγρότη αξίας < 880€ ή 1.200€ 200 

 34 Έκδοση αθεώρητου ή μη σημανθέντος στοιχείου καταχωρημένου στα βιβλία, χωρίς 
γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. πριν από τον έλεγχο 50 

 35 Μη καταχώριση λοιπών στοιχείων πλην εμπορευσίμων (μη αυτοτελείς παραβάσεις) 50 
 36 Ανακριβής καταχώριση λοιπών στοιχείων πλην εμπορευσίμων (μη αυτοτελείς παραβάσεις) 50 
 37 Μη υποβολή γνωστοποιήσεων 50 
 38 Λοιπές παραβάσεις στοιχείων (π.χ. μη αναγραφή ονομ/μου στις ΑΛΠ) 50 
 39 Λοιπές γενικές παραβάσεις στοιχείων 50 
 40 Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (μέχρι την 31/12) 50 
 41 Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων άρθρου 20 (μετά την 31/12) αξίας <14.673€ 50 

 42 Μη καταχώρηση στοιχείων αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, μέχρι ποσού συνολικής διαφοράς 
880€ 100 

 43 Ανακριβής καταχώρηση στοιχείων αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, μέχρι ποσού συνολικής 
διαφοράς 880€ 100 

 44 Η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση στοιχείου απογραφής ως προς την 
ποσότητα , κάθε εμπορεύσιμου περιουσιακού στοιχείου μέχρι ποσού συνολικής διαφοράς 880€ 100 

 45 Η καθεμία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου απογραφής < 
880€ 100 

 46 Μη τήρηση αναλυτικής Λογιστικής 50 

 47 Μη επίδειξη των πρόσθετων βιβλίων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της 
παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. 1000 

 48 Μη τήρηση των ημερολογίων με πρωτογενείς καταχωρήσεις 1000 
 49 Μη τήρηση του γενικού καθολικού 50 
 50 Μη τήρηση ισοζυγίου λογ/σμών γενικού - αναλυτικών καθολικών 1000 

 51 Εξόφληση στοιχείου αγοράς ή λήψης υπηρεσιών αξίας μεγαλύτερης των 15.000€ ήτων 3.000€ 
ήτων 1.000€ , κατά περίπτωση, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ.2 αρ.18 Κ.Β.Σ. 500 

 52 Μη έκδοση στοιχείου διακίνησης (π.χ. δελτίου αποστολής, συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής 
κλπ) για το οποίο έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί το αντίστοιχο στοιχείο αξίας 1000 

 53 Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης πριν την 31/12 50 

 54 Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης μετά την 31/12 αξίας 
<14.673€ 50 

 55 Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων για πετρέλαιο θέρμανσης (διαφορές <14.673€) 400 
 56 Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων για πετρέλαιο θέρμανσης (διαφορές >14.673€) 600 
 57 Μη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (μέχρι 31.12.2007) 50 

 58 Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (μετά την 31/12 αξίας 
>14.673€) 50 

 59 Εκπρόθεσμη υποβολή ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρου 20 (πριν το 6μηνο από την προθεσμία 
υποβολής) 50 

 60 Εκπρόθεσμη υποβολή ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρου 20 (μετά το 6μηνο από την προθεσμία 
υποβολής) 50 

 61 Μη υποβολή ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρου 20 200 

 62 Μη επίδειξη του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών μετά από προηγούμενη πρόσκληση της ΑΥΟ 
ΠΟΛ.1039/9.3.06, για κάθε οικοδομή 300 

 63 Μη τήρηση του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1039/9.3.2006 (ισχύς από 
1.1.2007) 400 

 64 Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων στον προληπτικό έλεγχο για δεύτερη ή τρίτη φορά (Ισχύει 
από 1/1/2007) 1000 

 65 Μη καταχώρηση της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων στο βιβλίο των απογραφών 
όλων ή μερικών αποθηκευτικών χώρων (βιβλία Γ  ́κατηγορίας ΚΒΣ) 1000 

 66 Μη ενημέρωση ή εκπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων Β  ́κατηγορίας του ΚΒΣ 50 
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 67 Πλημμελής τήρηση κάθε βιβλίου ή κατάστασης 50 

 68 Μη τήρηση βιβλίου απογραφής για τα αποθέματα όλων ή μερικών εγκαταστάσεων (βιβλία Β΄ 
κατηγορίας ΚΒΣ) 1000 

 69 Μη εμπρόθεσμη /εκπρόθεσμη ενημέρωση του βιβλίου απογραφών με τα αποθέματα όλων ή 
μερικών εγκαταστάσεων (βιβλία Β΄ κατηγορίας ΚΒΣ) 50 

 70 Μη καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών συνταχθέντος ισολογισμού ή πινάκων του άρθρου 29 
παρ.1 εδαφ.1,2 200 

 71 
Μη καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών του προσωρινού ισολογισμού ή προσωρινών 
καταστάσεων του άρθρου 29 παρ.1 εδαφ.3 (σε περίπτωση που η εκκαθάριση διαρκεί πέραν του 
έτους) 

50 

 72 Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του βιβλίου απογραφών με τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία πλην 
των αποθεμάτων 50 

 73 Μη σύνταξη καταστάσεων απογραφής για κάθε εγκατάσταση 500 
 74 Πλημμελής σύνταξη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 500 

 75 Πλημμελής τήρηση βιβλίου απογραφών για Β΄& Γ  ́κατηγορίας (συμπεριλαμβάνεται και η 
αποτίμηση με διαφορετικό τρόπο) 500 

 76 Μη τήρηση του ημερολογίου διαφημίσεων 500 
 77 Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή του ημερολογίου διαφημίσεων 500 
 78 Καταχώρηση των δεδομένων θεωρημένου βιβλίου σε άλλο θεωρημένο βιβλίο 50 
 79 Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση σε πρόσθετο βιβλίο (έχουν εκδοθεί ΑΠΥ) 500 
 80 Εγγραφές στο περιθώριο των βιβλίων 50 
 81 Μη χρήση ορθού συντελεστή ΦΠΑ σε ΑΛΠ από ΦΤΜ 50 
 82 Σύμπραξη σε πράξη ή παραλείψεις της επιχείρησης 50 
 83 Μη έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης - απόδειξης παροχής υπηρεσιών < 880 € ή 1.200€ 300 

 84 Έκδοση αθεώρητης - μη καταχωρημένης στα βιβλία απόδειξης λιανικής πώλησης - απόδειξης 
παροχής υπηρεσιών 300 

 85 Ελλιπής έκδοση στοιχείου εκτός της αξίας: Απόδειξης λιανικής πώλησης - απόδειξης παροχής 
υπηρεσιών 50 

 86 Ημηκαταχώρηση κάθεστοιχείου ήεγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, εφόσον δεν 
επιβλήθηκε πρόστιμο των περιπτώσεων ακαι γ της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν.2523/97 > 880€ 300 

 87 Η κάθε ανακριβής καταχώρηση κάθε στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, 
εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο της περίπτωσης γ  ́της ίδιας παραγράφου > 880€ 300 

 88 Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση κάθε εμπορεύσιμου περιουσιακού στοιχείου στο 
βιβλίο απογραφών, για ποσό > 880€ 300 

 89 Κάθε μία καταχώρηση στα βιβλία αγοράς ή εξόδου που δεν έχει πραγματοποιηθεί και δεν έχει 
εκδοθεί φορολογικό στοιχείο (μέχρι 880 ευρώ) 300 

 90 Η καθεμία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου απογραφής > 
880€ 300 

 91 
Η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος 
της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του 
άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 

300 

 92 Εκπρόθεσμη εκτύπωση των Βασικών βιβλίων στα οποία διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές 50 
 93 Μη κάλυψη υποχρεώσεων και προδιαγραφών του άρθρου 23 του Κ.Β.Σ. 50 

 94 Η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση στο Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών, 
δαπάνης που προσδιορίζει το κόστος κάθε οικοδομής, της ΑΥΟ ΠΟΛ.1039/9.3.06 200 

 95 Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου παράδοσης κτισμάτων ανεξαρτήτως του ύψους της 
αξίας αυτού 1000 

 96 Η κάθε μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών για 
τις συναλλαγές πετρελαίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (ισχύει από 15/2/2008) 50 

 97 Εκπρόθεσμη ή ανακριβής ως προς την ποσότητα των καταστάσεων του πετρελαίου θέρμανσης 
(ισχύει από 15.2.2008) 50 

 98 Μη υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές πετρελαίου θέρμανσης της παραγράφου 7 του 
άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., ως προς την ποσότητα (ισχύει από 15.2.2008) 50 

 99 Μη έκδοση δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής για το οποίο δεν έχει 1000 
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εκδοθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία αντίστοιχο στοιχείο αξίας (και η περίπτωση διακίνησης 
χωρίς συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο) >880€ ή 1.200€ 

 100Μη έκδοση συνοδευτικού φορ. Στοιχείου από αγρότη >880€ ή 1.200€ 1000 
 101Διακίνηση χωρίς συνοδευτικό φορ. Στοιχείο >880€ ή 1.200€ 1000 
 102Μη έκδοση Τιμολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων >880€ ή 1.200€ 1000 
 103Μη έκδοση Τιμολογίου αγοράς από ιδιώτη >880 € ή 1.200€ 1000 

 104Μη έκδοση Τιμολογίου χονδρικής πώλησης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου >880 
€ ή 1.200€ 1000 

 105Μη έκδοση στοιχείου χονδρικής παροχής υπηρεσιών >880 ή 1.200€ 1000 
 106Μη έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης αγαθών >880 € ή 1.200€ 1000 
 107Μη έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών λιανικώς >880 € ή 1.200€ 1000 
 108Μη έκδοση εκκαθαρίσεων γενικώς >880 € ή 1.200€ 1000 
 109Μη έκδοση Πιστωτικού τιμολογίου - απόδειξης επιστροφής>880 € ή 1.200€ 1000 
 110Μη έκδοση στοιχείου Μεταφοράς του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.>880 € ή 1.200€ 1000 
 111Μη έκδοση λοιπών στοιχείων αξίας >880 € ή 1.200€ 1000 

 112
Ανακριβής έκδοση δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής για το οποίο δεν 
έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία αντίστοιχο στοιχείο αξίας >880€ ή 1.200€ (και η 
περίπτωση διακίνησης χωρίς συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο) 

1000 

 113Ανακριβής έκδοση συνοδευτικού φορολογικού Στοιχείου από αγρότη αξίας>880€ 1000 
 114Διακίνηση με ανακριβές συνοδευτικό φορολογικό Στοιχείο αξίας >880€ ή 1.200€ 1000 
 115Ανακριβής έκδοση Τιμολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων αξίας>880 € ή 1.200€ 1000 
 116Ανακριβής έκδοση Τιμολογίου αγοράς από ιδιώτη αξίας>880 € ή 1.200€ 1000 

 117Ανακριβής έκδοση Τιμολογίου χονδρικής πώλησης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση 
τιμολογίου αξίας>880 € ή 1.200€ 1000 

 118Ανακριβής έκδοση στοιχείου χονδρικής παροχής υπηρεσιών αξίας>880 € ή 1.200€ 1000 
 119Ανακριβής έκδοση στοιχείων λιανικής γενικά αξίας>880 € ή 1.200€ 1000 
 120Ανακριβής έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών αξίας>880 € 1000 
 121Ανακριβής έκδοση εκκαθαρίσεων γενικώς αξίας>880 € ή 1.200€ 1000 
 122Ανακριβής έκδοση πιστωτικού τιμολογίου αξίας > 880€ ή 1.200€ 1000 
 123Ανακριβής έκδοση στοιχείων Μεταφοράς του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ. αξίας>880 € ή 1.200€ 1000 

 124Ανακριβής έκδοση Ειδικών στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή Υπουργικών αποφάσεων αξίας>880 € ή 
1.200€ 1000 

 125Μη λήψη και μη έκδοση Τιμολογίου για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών (της παραγράφου 5 
του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) >880 € ή 1.200€ 1000 

 126Ανακριβής λήψη και μη έκδοση Τιμολογίου για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών (της 
παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) αξίας>880 € ή 1.200€ 1000 

 127Μη έκδοση θεωρείται και η μη καταχώρηση σερβιρισθέντων ειδών στα δελτία παραγγελίας 
αξίας>880€ ή 1.200€ 1000 

 128Μη έκδοση στοιχείων με άγνωστο πλήθος συναλλαγών και γνωστή συνολική αξία, για τα οποία 
εφαρμόζεται οροφή (15πλάσιο) για βιβλία Α  ́κατ. ΚΒΣ 1000 

 129Ανακριβής έκδοση στοιχείων με άγνωστο πλήθος συναλλαγών και γνωστή συνολική αξία, για τα 
οποία εφαρμόζεται οροφή (15πλάσιο) για βιβλία Α  ́κατ. ΚΒΣ 1000 

 130Κάθε μία καταχώρηση στα βιβλία αγοράς ή εξόδου που δεν έχει πραγματοποιηθεί και δεν έχει 
εκδοθεί φορολογικό στοιχείο > 880 € ή 1.200€ 1000 

 131Μη έκδοση στοιχείων από τηρούντες Β΄ ή Γ  ́κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ με άγνωστο πλήθος 
συναλλαγών και γνωστή συνολική αξία 1000 

 132Ανακριβής έκδοση στοιχείων από τηρούντες Β  ́ή Γ  ́κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ με άγνωστο 
πλήθος συναλλαγών και γνωστή συνολική αξία 1000 

 133`Αρνηση ή παρακώλυση ή μη διευκόλυνση του ελέγχου της αξιοπιστίας των Φ.Τ.Μ. & των 
συστημάτων(αρθ.10 παρ.3 περ.α1) 400 

 134Μη διαφύλαξη δείγματος για τον προβλεπόμενο χρόνο (άρθρο 10 παρ.3 περ. α.2.) 400 

 135Υποβολή ανακριβών Στοιχείων στην επιτροπή του άρθρου 7 ( για χορήγηση άδειας 
καταλληλότητας, αρθ.10 παρ.3 περ.α3) 400 
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 136Παραβίαση ή παραποίηση Φ.Τ.Μ. και συστημάτων από επιχείρηση που έχει λάβει άδεια από την 
επιτροπή του άρθρου 7 (αρθ.10 παρ.3 περ.ε1) 1000 

 137Λοιπές παραβάσεις διατάξεων Ν.1809/88 (αρθ.10 παρ.3 περ. α )́ 50 

 138Παραβίαση ή παραποίηση ΦΤΜ και συστημάτων από επιχείρηση μεταπώλησης(αρθ.10 παρ.3 
περ.ε2) 400 

 139Λοιπές παραβάσεις διατάξεων Ν.1809/88 (αρθ.10 - παρ.3 περ. β΄) 50 

 140Παραβίαση ή παραποίηση ΦΤΜ και συστημάτων από το χρήστη ή κάτοχο (αρθ.10 παρ.3 περ. 
ε3) 1000 

 141Έκδοση αποδείξεων αξίας <880 από μη εγκεκρ. ήμη δηλ. ΦΤΜ ή σύστημα 400 

 142Έκδοση καταχωρηθέντων αποδείξεων από μη εγκεκριμένη ή μη δηλωμένη ΦΤΜ ή σύστημα 
(παράβαση μέχρι 31/12/2006) 400 

 143Λοιπές παραβάσεις διατάξεων Ν.1809/88 (αρθ.10 παρ.3 περ. γ  ́εδάφιο πρώτο) 50 
 144Βεβαίωση ανακριβώς αποτελεσμάτων ελέγχων (αρθ.10 παρ.6) 400 
 145Μη δήλωση ΦΗΜ ή συστήματος (αρθρ. 10 παρ.3 περ. δ ,́ εδάφιο πρώτο) 50 
 146Εκπρόθεσμη δήλωση ΦΗΜ ή συστήματος (αρθρ. 10- παρ.3 περ. δ ,́ εδάφιο δεύτερο) 50 
 147Μη επίδειξη του Βιβλιαρίου Συντήρησης και επισκευών (αρθ. 10 παρ.3 περ. ζ΄) 50 

 148Έκδοση στοιχείων, καταχωρημένα ή μη καταχωρημένα στα βιβλία, από μη εγκεκριμένο ή 
εγκεκριμένο και παραβιασμένο ή παραποιημένο ΦΗΜ >880€ ή 1.200€ (άρθρο 10 παρ. περ. γ2) 1000 

 149Έκδοση στοιχείων, μη καταχωρημένων στα βιβλία, από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο ΦΗΜ ή 
σύστημα (άρθρο 10 παρ.3 περ. γ1) 50 

 150Έκδοση - σήμανση στοιχείου από μη νόμιμο φορολογικό μηχανισμό, μη καταχωρημένο στα 
βιβλία: Απόδειξης λιανικής πώλησης -απόδειξης παροχής υπηρεσιών 1000 

 151Έκδοση στοιχείων, καταχωρημένων στα βιβλία, από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο ΦΗΜ ή 
σύστημα (άρθρο 10 παρ.3 περ. γ1) 50 

 152Έκδοση στοιχείων, καταχωρημένα ή μη καταχωρημένα στα βιβλία, από μη εγκεκριμένο ή 
εγκεκριμένο και παραβιασμένο ή παραποιημένο ΦΗΜ, <880 (άρθρο 10 παρ. περ. γ2) 300 

3 Υπάρχουν παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα από τις οποίες προκύπτει το αδίκημα της 
λαθρεμπορίας.  

 1 Εικονικές αποσύρσεις αυτ/των 1000 
 2 Η υποτιμολόγηση εισαγομένων εμπορευμάτων 1000 

 3 Η κατά παράβαση των δι  ́αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών εκδιδομένων σε εκτέλεση της 
§ 3 του άρθρου 88 του Τ.Κ. οριζομένων διατυπώσεων κατοχή εμπορευμάτων 1000 

 4 Η ύπαρξη εμπορευμάτων έστω και αναγεγραμμένων στο δηλωτικό εντός πλοίου που 
προσορμίζεται σε λιμένα ή όρμο της χώρας στον οποίο δεν είναι επιτετραμμένη η προσέγγιση 1000 

 5 Η αγορά, πώληση και κατοχή εμπορευμάτων εισαχθέντων ή τεθέντων στη γενική κατανάλωση 
κατά τρόπο που συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας 1000 

 6 Κάθε έλλειψη εμπορευμάτων από αποθήκες αποταμίευσης που σκοπεί να στερήσει δασμούς κλπ 
φόρους 1000 

 7 Η επί πλοίων που παραπλέουν την ακτή και κατευθύνονται σε ελληνικό λιμάνι, ύπαρξη 
εμπορευμάτων που δεν αναφέρονται στο δηλωτικό του πλοίου 1000 

 8 
Διάθεση αντικειμένων στην κατανάλωση χωρίς έγγραφη άδεια της Τελ. Αρχής εισαχθέντων 
δυνάμει νόμου ή συμβάσεως ατελώς ή με μειωμένες επιβαρύνσεις για ορισμένες ειδικές χρήσεις ή 
χρησιμοποίηση των αντικειμένων αυτών σε άλλες χρήσεις 

1000 

 9 Η κατά την ώρα της αναχώρησης από το πλοίο έλλειψη εμπορευμάτων φορτωθέντων για το 
εξωτερικό ή για άλλο λιμένα της χώρας με παραστατικό διαμετακόμισης 1000 

 10Λαθρεμπορία δια της μεθόδου χρήσεως πλαστού πιστοποιητικού κυκλοφορίας 1000 
 11Λαθρεμπορία δια της μεθόδου εικονικής εξαγωγής 1000 
 12Λαθρεμπορία δια της μεθόδου χρήσεως πλαστού συνοδευτικού εγγράφου εμπορευμάτων 1000 
 13Εξαγωγή εμπορευμάτων των οποίων η εξαγωγή είναι απαγορευμένη 1000 
 14Λαθρεμπορία δια της μεθόδου χρήσεως πλαστού πιστοποιητικού για δασμούς αντιντάμπινγκ 1000 
 15Λαθρεμπορία δια της μεθόδου χρήσεως πλαστών λοιπών πιστοποιητικών 1000 

 16Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αφαίρεση του αριθμού πλαισίου από αυτ/το και η καθ  ́οιονδήποτε 
τρόπο τοποθέτηση, ενσωμάτωση κλπ σε άλλο υποκείμενο αυτ/το 1000 
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 17Λαθρεμπορία οινοπνευματωδών 1000 
 18Λαθρεμπορία καυσίμων 1000 

4 Υπάρχουν παραβάσεις του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, του Ν.2803/2000 περί 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ν.3727/2008 περί ναρκωτικών.  

 1Παράνομες πράξεις επί των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικών θεμάτων 1000 
 2Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών - εμπορία 1000 
 3Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών - εμπορία κατ΄ επάγγελμα -επιβαρυντικές περιπτώσεις 1000 
 4Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών - κατοχή 1000 
 5Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών - χρήση ναρκωτικών ουσιών 1000 
 6Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1000 

5 Πρόκειται για επιτηδευματίες που κατά το παρελθόν διαπιστώθηκε ότι υπέπεσαν σε 
παραβάσεις παραποιημένων προϊόντων.  

 1Εμπορεύματα παραποίησης - απομίμησης, πειρατικά εμπορεύματα κλπ 1000 

6 Υπάρχουν δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία από τα οποία προκύπτει 
αποδεδειγμένη φοροδιαφυγή.  

 1Για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
1000 

 2Για μη λήψη φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
1000 

 3Για έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
1000 

 4Για λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
1000 

 5Για έκδοση και λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
1000 

 6Για έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
1000 

 7Για λήψη πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
1000 

 8Για έκδοση και λήψη πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
1000 

 9Για μη έκδοση και μη λήψη φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
1000 

6α  Υπάρχουν δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία από τα οποία προκύπτει 
ενδεχόμενη φοροδιαφυγή.  

 1Για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
500 

 2Για μη λήψη φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
500 

 3Για έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
500 

 4Για λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
500 

 5Για έκδοση και λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
500 

 6Για έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
500 

 7Για λήψη πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
500 

 8Για έκδοση και λήψη πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
500 

 9Για μη έκδοση και μη λήψη φορολογικών στοιχείων αριθμός δελτίων Χ 
500 
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7 Υφίστανται κατασχεμένα βιβλία ή στοιχεία ή φορολογικές ταμειακές μηχανές ή φορολογικοί 
μηχανισμοί ή άλλα στοιχεία.  

 1Αν στο υποσύστημα TAXIS-ΚΒΣ υπάρχει εγγραφή για κατάσχεση βιβλίων & στοιχείων 1000 

8 Υπάρχουν απώλειες βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμειακών μηχανών ή 
φορολογικών μηχανισμών.  

 1Απώλεια ΦΗΜ ή συστήματος (αρθρ. 10 παρ.3 περ.στ1) 1000 
 2Απώλεια ΦΗΜ ή συστήματος (αρθρ. 10 παρ.3 περ.στ.2) 1000 

 3Μη διαφύλαξη των ηλεκτρομαγνητικών μέσων αποθήκευσης (σημείωση: καταργήθηκε - 
εξομοιώνεται με μη τήρηση βιβλίων) 1000 

 4Μη διαφύλαξη των Βιβλίων ή στοιχείων ή άλλων δικαιολογητικών εγγραφών ή καταστάσεων που 
υποκαθιστούν βιβλία 1000 

 5Μη διαφύλαξη του Βιβλιαρίου Συντήρησης και επισκευών (αρθ. 10 παρ. 3περ. ζ΄) 50 

9 Πρόκειται για επιτηδευματίες λήπτες στοιχείων από αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες που 
δήλωσαν απώλεια στοιχείων ή φορολογικών μηχανισμών.  

 1Λήψη στοιχείων από αντισυμβαλλόμενο επιτηδευματία που είναι στη λίστα με απωλεσθέντα βιβλία 
-στοιχεία-μηχανισμούς 300

10  Πρόκειται για επιτηδευματίες, λήπτες στοιχείων από αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες 
που εμφανίζονται σαν εξαφανισμένοι έμποροι.  

 1Λήψη στοιχείων από αντισυμβαλλόμενο επιτηδευματία που είναι στη λίστα των εξαφανισμένων 
εμπόρων 300

11  
Υπάρχουν διαφορές, σε αξία ή σε πλήθος φορολογικών στοιχείων, οι οποίες προκύπτουν από 
διασταύρωση των υποβληθέντων συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 του 
Π.Δ.186/92. 

 

 1Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων-καταστάσεων του άρθρου 20 παρ.1 (διαφορές >14.673€) 600
 2Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων άρθρου 20 (διαφορές <14.673€) 400
12  Δεν υποβάλλονται οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από τους υπόχρεους.  

 1

Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου με τήρηση βιβλίων 
κατηγορίας ΄Α  ́. Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου με τήρηση 
βιβλίων κατηγορίας ΄Β΄. Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου με 
τήρηση βιβλίων κατηγορίας ΄Γ΄. 

1000 

 2
Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Προσωπικών εταιρειών ή ένωσης προσώπων με 
τήρηση βιβλίων κατηγορίας ΄Β΄. Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Προσωπικών 
εταιρειών ή ένωσης προσώπων ή Νομικού Προσώπου με τήρηση βιβλίων κατηγορίας ΄Γ .́ 

1000 

 3Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ενώ έχει υποβληθεί εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ 
για την ίδια χρήση 1000 

 4Μη υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου μισθωτών Υπηρεσιών από τους υπόχρεους για κάθε 
χρήση 1000 

13  Διαπιστώνεται ανακριβής υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
από τους υπόχρεους.  

 1 Μη ορθός υπολογισμός συνολικών ακαθαρίστων εσόδων 400
 2 Μη ορθός υπολογισμός λογιστικού αποτελέσματος 400
 3 Μη ορθός υπολογισμός κόστους πωληθέντων εμπορευμάτων 400
 4 Μη ορθός υπολογισμός συνολικού κόστους πωληθέντων 400
 5 Μη ορθός υπολογισμός αναλωσίμων υλικών 400
 6 Μη ορθός υπολογισμός κόστους ειδών συσκευασίας 400
 7 Μη ορθός υπολογισμός κόστους ανταλλακτικών παγίων 400
 8 Μη ορθός υπολογισμός κόστους παραχθέντων προϊόντων 400
 9 Μη ορθός υπολογισμός κόστους πωληθέντων προϊόντων 400
 10Μη ορθός υπολογισμός αποτελέσματος από Π.Υ. 400
 11Μη ορθός υπολογισμός Μικτού αποτελέσματος από πωλήσεις 400
 12Μη ορθός υπολογισμός κόστους α΄ και β΄ υλών - υλικών συσκευασίας 400
 13Ένδειξη ανακριβώς δηλωθείσας απογραφής σε τήρηση βιβλίων κατηγορίας Β΄ 800
 14Ένδειξη ανακριβώς δηλωθείσας απογραφής σε τήρηση βιβλίων κατηγορίας Γ  ́ 800
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14  Διαπιστώνεται νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  
 1Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το Ν.2331/951000

15  Δηλώνονται μεγάλα ποσά δαπανών σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, επί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα.  

 1Τα ποσά των δηλούμενων δαπανών ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων είναι πολύ 
μεγαλύτερο από 30% του μέσου όρου του κλάδου 300

 2Τα ποσά των δηλούμενων δαπανών ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων σε επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέματα υπερβαίνει το 75% 500

16  Δηλώνονται ζημιές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της οικείας χρήσης.  
 1Εμφάνιση ζημιάς χρήσης σε νομικά πρόσωπα και προσωπικές εταιρείες αμιγώς εμπορικές 300 

 2Εμφάνιση ζημιάς χρήσης σε νομικά πρόσωπα και προσωπικές εταιρείες αμιγώς παροχής 
υπηρεσιών 800 

 3Εμφάνιση ζημίας χρήσης σε ατομικές επιχειρήσεις αμιγώς εμπορικές 300 
 4Εμφάνιση ζημίας χρήσης σε ατομικές επιχειρήσεις αμιγώς Π.Υ 800 
 5Εμφάνιση ζημίας χρήσης σε ελευθέρια επαγγέλματα 1000 
17  Υφίστανται συσσωρευμένες ζημίες.  
 1Δηλώνονται για συμψηφισμό ζημιές παρελθουσών χρήσεων στην τελευταία ελεγχόμενη χρήση200
18  Υπάρχουν παραβάσεις των άρθρων 39 & 39 ατου Ν .2238/1994.  
 1Έχει διαπιστωθεί παράβαση των άρθρων 39 & 39ατου Ν.2238/1994.500

19  Υπάρχει αδικαιολόγητη μεταβολή του Συντελεστή Μικτού Κέρδους μεταξύ διαδοχικών 
χρήσεων.  

 1Όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους , μεταξύ διαδοχικών χρήσεων μεταβάλλεται όχι ευθέως 
ανάλογα με τη μεταβολή των ακαθαρίστων εσόδων 400

20  Υπάρχει αδικαιολόγητη μεταβολή του Συντελεστή Καθαρού Κέρδους μεταξύ διαδοχικών 
χρήσεων.  

 1Όταν ο συντελεστής καθαρού κέρδους, μεταξύ διαδοχικών χρήσεων, μεταβάλλεται όχι ευθέως 
ανάλογα με τη μεταβολή των ακαθαρίστων εσόδων 400

21  Υπάρχει απόκλιση του Συντελεστή Μικτού Κέρδους (ΣΜΚ) από τον Μ.Ο. του Σ.Μ.Κ. 
ομοειδών επιχειρήσεων.  

 1Όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους παρουσιάζει αρνητική διαφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 
30% από το μέσο όρο των συντελεστών μικτού κέρδους του συγκεκριμένου κλάδου 400

22  Υπάρχει απόκλιση του Συντελεστή Καθαρού Κέρδους (ΣΚΚ) από τον Μ.Ο. του Σ.Κ.Κ. 
ομοειδών επιχειρήσεων.  

 1Όταν ο συντελεστής καθαρού κέρδους παρουσιάζει αρνητική διαφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 
20% από το μέσο όρο των συντελεστών καθαρού κέρδους του συγκεκριμένου κλάδου 400

23  Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ακαθαρίστων εσόδων σε σχέση με άλλες άλλες επιχειρήσεις 
του κλάδου.  

 1Όταν τα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα κατά 100% από το Μ.Ο. του κλάδου 400
 1Όταν τα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα κατά 200% από το Μ.Ο. του κλάδου 800
24  Έγινε χρήση αναπτυξιακών νόμων.  
 1Έχουν διενεργηθεί επενδύσεις από 20.000,00 € έως 100.000€ 100
 2Έχουν διενεργηθεί επενδύσεις από 100.001,00€ έως 1.000.000€.400
 3Έχουν διενεργηθεί επενδύσεις πάνω από 1.000.000€. 600
 4Έχουν διενεργηθεί επενδύσεις με φορολογική απαλλαγή. 800
 5Λήψη επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων 400
25  Επίκειται ο χρόνος παραγραφής.  
 1Όταν ο αριθμός των ανέλεγκτων χρήσεων είναι < 3 100 x αριθμός χρήσεων 
 2Όταν ο αριθμός των ανέλεγκτων χρήσεων είναι > ή = 3200 x αριθμός χρήσεων 
 3Όταν ο αριθμός των ανέλεγκτων χρήσεων είναι > ή = 5400 x αριθμός χρήσεων 
26  Διενεργούνται συναλλαγές μέσω αλληλογραφίας ή μέσω διαδικτύου. 
 1Όταν δηλώνεται η διενέργεια συναλλαγών μέσω διαδικτύου 500
27  Η απόκλιση των πάσης φύσεως δηλωθέντων εισοδημάτων με της τεκμαρτές δαπάνες είναι  
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θετικά μικρή ή αρνητικά μεγάλη. 

 1
Όταν από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου (Ε1) προκύπτουν 
δηλωθέντα εισοδήματα μεγαλύτερα από το σύνολο των τεκμαρτών δαπανών σε ποσοστό μέχρι 
20% 

800

 2
Όταν από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου (Ε1) προκύπτουν 
δηλωθέντα εισοδήματα μικρότερα από το σύνολο των τεκμαρτών δαπανών σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από 20% 

800

28  
Υπάρχουν διαφορές στις εξαγωγές ή εισαγωγές που δηλώνονται στο τελωνείο, με τις 
εξαγωγές ή εισαγωγές που εμφανίζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος , στις 
συμπληρωματικές δηλώσεις και στις λοιπές δηλώσεις. 

 

 1Όταν από τα στοιχεία του ICIS προκύπτουν ποσά εισαγωγών ή/και εξαγωγών διαφορετικά από τα 
δηλωθέντα 800

29  Δεν γίνονται οι προβλεπόμενες από το νόμο αναμορφώσεις κερδών (επιχειρήσεις με ιδιόκτητα 
αυτοκίνητα Ε.Ι.Χ., κινητή τηλεφωνία κ.λπ.).  

 1Όταν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν διενήργησε τις 
προβλεπόμενες από τη νομοθεσία αναμορφώσεις κερδών 800

30  Διενεργούνται συναλλαγές με εξωχώριες εταιρείες.  
 1Όταν δηλώνεται η διενέργεια συναλλαγών με εξωχώρια εταιρεία 800

31  Δεν έχει γίνει αναπροσαρμογή της αξίας των Παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/1992, εφόσον 
υπάρχει υποχρέωση.  

 1
Όταν από τα στοιχεία ισολογισμού/ισοζυγίου προκύπτει η μη αναπροσαρμογή της αξίας των 
παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/92 αν και υπήρχε η σχετική υποχρέωση πραγματοποίησης της 
αναπροσαρμογής εντός των ελεγχόμενων χρήσεων 

500

32  Υφίσταται αδικαιολόγητη απόκλιση των καταβαλλόμενων φόρων από χρήση σε χρήση.  

 1Όταν ο καταβαλλόμενος φόρος, μεταξύ διαδοχικών χρήσεων μεταβάλλεται όχι ευθέως ανάλογα με 
τη μεταβολή των ακαθαρίστων εσόδων 400

33  Υφίσταται αδικαιολόγητη απόκλιση των καταβαλλόμενων φόρων σε σχέση με ομοειδείς 
επιχειρήσεις.  

 1Όταν ο καταβαλλόμενος φόρος παρουσιάζει αρνητική διαφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 30% 
από το μέσο όρο καταβαλλόμενου φόρου του συγκεκριμένου κλάδου 400

34  Υφίστανται ουσιαστικές διαπιστώσεις ή παρατηρήσεις προηγούμενων ελέγχων.  

 1Όταν σε προηγούμενο έλεγχο προέκυψαν συγκεκριμένοι λόγοι-αιτίες τέλεσης εκτεταμένης 
φοροδιαφυγής 800

35  Σε προηγούμενο έλεγχο προέκυψαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων 
κερδών/ζημιών και των προσδιορισθέντων βάσει ελέγχου κερδών/ζημιών.  

 1Ύπαρξη μεγάλων διαφορών μεταξύ ποσών δήλωσης και ποσών ελέγχου 800

36  Υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ συμπληρωματικών στοιχείων των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ.  

 1Ασυμφωνία Εσόδων Ε3 με εκροές εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. για βιβλία Β΄ κατηγορίας 300
 2Ασυμφωνία Αγορών εισοδήματος και αγορών εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. για βιβλία Β  ́κατηγορίας 300
 3Ασυμφωνία δαπανών εισοδήματος και δαπανών εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. για βιβλία Β΄κατηγορίας 300
 4Ασυμφωνία Εσόδων Ε3 με εκκαθαριστική Φ.Π.Α. για βιβλία Γ΄ κατηγορίας 300
 5Ασυμφωνία αγορών Εισοδήματος και αγορών εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. για βιβλία Γ  ́κατηγορίας 300
 6Ασυμφωνία δαπανών Εισοδήματος και δαπανών Φ.Π.Α. για βιβλία Γ΄ κατηγορίας 300

37  Υπάρχει διαφορά μεταξύ συμπληρωματικών στοιχείων των δηλώσεων και των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος.  

 1Μη ορθή μεταφορά των ποσών από τα συμπληρωματικά στοιχεία στη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος 1000 

38  Υφίσταται διαφορετικός ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, από χρόνο 
σε χρόνο, σε σχέση με το ρυθμό μεταβολής του καταβαλλόμενου φόρου.  

 1Μείωση μεγεθών από χρήση σε χρήση (σε συνάρτηση με τον καταβαλλόμενο φόρο εισοδήματος) 500

39  Υφίσταται διαφορετικός ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, από χρόνο 
σε χρόνο, σε σχέση με το ρυθμό μεταβολής των δαπανών της χρήσης.  
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 1Μείωση μεγεθών από χρήση σε χρήση (σε συνάρτηση με τις συνολικές δαπάνες της χρήσης) 500
40  Ακαθάριστα έσοδα  

  Ανάλογα με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα (Ακ.Εσ.) προσωπικής εταιρείας/ ένωσης 
προσώπων/νομικού προσώπου  

 1εάν 20.000.000€ = < Ακ.Εσ. < ή = 30.000.000€ 1000 
 2εάν 10.000.000€ = < Ακ.Εσ. < 20.000.000€ 800 
 3εάν 5.000.000€ = < Ακ.Εσ. < 10.000.000€ 600 
 4εάν 1.500.000€ = < Ακ.Εσ. < 5.000.000€ 400 
 5εάν 700.000€ = < Ακ.Εσ. < 1.500.000€ 200 
 6εάν 50.000€ = < Ακ.Εσ. < 700.000€ 100 
  Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα > 30.000.000€ (ΜΕ.ΦΟ)  
 1εάν 30.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 40.000.000€ 100 
 2εάν 40.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 50.000.000€ 150 
 3εάν 50.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 75.000.000€ 300 
 4εάν 75.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 100.000.000€ 450 
 5εάν 100.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 200.000.000€ 750 
 6εάν 200.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 500.000.000€ 800 
 7εάν Ακ.Εσ. > 500.000.000€ 1000 
41  Δεν υποβάλλονται οι προβλεπόμενες περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ.  
 1Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. 400 
 2Μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (Ισχύει από έτος 2005) 1000 
 3Μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (Ισχύει για πριν 2006) 1000 

 4Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. ενώ έχει υποβληθεί τουλάχιστον μία περιοδική για 
την ίδια χρήση 400 

 5Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. ενώ έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος για την ίδια χρήση (εφόσον υπόκειται σε Φ.Π.Α.) 400 

 6
Εάν από τα στοιχεία VIES προκύπτει η διενέργεια ενδοκοινοτικών αποκτήσεων/παραδόσεων σε 
συγκεκριμένο μήνα/τρίμηνο και ταυτόχρονα δεν έχει υποβληθεί περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για 
τον ίδιο μήνα/τρίμηνο. 

50 

42  Διαπιστώνεται ανακριβής υποβολή των προβλεπόμενων περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ή 
εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ.  

 1Ποσοστό φόρου των φορολογητέων δαπανών μεγαλύτερο του 15% για περιόδους πριν από 
1/1/2010 600

 2Ποσοστό φόρου των φορολογητέων δαπανών μεγαλύτερο του 20% για περιόδους από 1/1/2010 και 
μετά 600

43  Δεν υποβάλλονται οι προβλεπόμενοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (listing) ενδοκοινοτικών 
συναλλαγών.  

 1Εάν δεν έχει υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών (listing) ενώ 
υπήρχε υποχρέωση 300

44  Διαπιστώνεται ανακριβής υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων (listing) 
ενδοκοινοτικών συναλλαγών.  

 1
Αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και Παραδόσεων 
(listing) και αντίστοιχων πινάκων του VIES για κάθε τρίμηνο ποσού = ή < 
των 20.000,00 ευρώ. 

Για κάθε τρίμηνο που 
υπάρχει διαφορά x 300 
μόρια 

 2
Αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και Παραδόσεων 
(listing) και αντίστοιχων πινάκων του VIES για κάθε τρίμηνο ποσού > των 
20.000,00 ευρώ. 

Για κάθε τρίμηνο που 
υπάρχει διαφορά x 600 
μόρια 

 3
Αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και Παραδόσεων 
(listing) και αντίστοιχων πινάκων του VIES για κάθε μήνα ποσού = ή < των 
10.000,00 ευρώ. 

Για κάθε μήνα που 
υπάρχει διαφορά x 100 
μόρια. 

 4
Αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και Παραδόσεων 
(listing) και αντίστοιχων πινάκων του VIES για κάθε μήνα ποσού >των 
10.000,00 ευρώ. 

Για κάθε μήνα που 
υπάρχει διαφορά x 200 
μόρια 
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45  Υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο 
δραστηριότητας του επιτηδευματία.  

  Εμφάνιση πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ στην εκκαθαριστική δήλωση που δεν δικαιολογείται από της 
συγκεκριμένους ΚΑΔ της επιχείρησης 700

46  Πρόκειται για επιτηδευματίες που έχουν τύχει απαλλαγής από τον ΦΠΑ βάσει αποφάσεων.  
  Ύπαρξη αιτήματος επιστροφής Φ.Π.Α. 500
  Υπάρχει αίτημα απαλλαγής Φ.Π.Α. 500

47  Εμφανίζονται υπέρογκα ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή δυσανάλογα τέτοια ποσά σε 
σχέση με το συνήθη ετήσιο κύκλο εργασιών.  

  Όταν τα δηλούμενα ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης είναι πάνω από :  

  σύνολο ενδοκοινοτικών συναλλαγών χρήσης > 50% * Κύκλος εργασιών χρήσης 500
  σύνολο ενδοκοινοτικών συναλλαγών χρήσης > 80% * Κύκλος εργασιών χρήσης 800

48  Εμφανίζονται ασυνήθιστα ή αδικαιολόγητα μεγάλα ποσά στις εκροές απαλλασσόμενες με ή 
χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.  

  Όταν δηλώνονται εκροές απαλλασσόμενες με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης >20% * συνολικών 
εκροών 800

49  Υπάρχουν διαφορές στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές σε ετήσια βάση σε σχέση με τα δεδομένα 
του VIES.  

  Υποβολή ανακριβούς ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών τριμηνιαίου (πριν 
την 1.1.2010) διαφοράς ποσού <=των 20.000 ευρώ 300

 2Υποβολή ανακριβούς ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών τριμηνιαίου (πριν 
την 1.1.2010) διαφοράς ποσού >των 20.000 ευρώ 900

 3Υποβολή ανακριβούς ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών μηνιαίου (μετά την 
1.1.2010) διαφοράς ποσού <=των 20.000 ευρώ 100

 4Υποβολή ανακριβούς ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών μηνιαίου (μετά την 
1.1.2010) διαφοράς ποσού >των 20.000 ευρώ 300

50  Υφίσταται αδικαιολόγητη απόκλιση του καταβαλλόμενου ΦΠΑ από χρήση σε χρήση.  

 1Όταν ο καταβαλλόμενος Φ.Π.Α., μεταξύ διαδοχικών χρήσεων μεταβάλλεται όχι ευθέως ανάλογα 
με τη μεταβολή των εκροών 400

51  Υφίσταται αδικαιολόγητη απόκλιση του καταβαλλόμενου ΦΠΑ σε σχέση με ομοειδείς 
επιχειρήσεις.  

 1Όταν ο καταβαλλόμενος Φ.Π.Α. παρουσιάζει αρνητική διαφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50 % 
από το μέσο όρο καταβαλλόμενου Φ.Π.Α. του συγκεκριμένου κλάδου 400

52  Οι φορολογητέες εκροές (μειωμένες με το ποσό των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων) είναι 
μικρότερες από τις φορολογητέες εισροές στην εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α..  

 1Σύγκριση συνολικών ποσών εκροών - εισροών (εκροές μικρότερες των εισροών) 100

 2Σύγκριση συνολικών ποσών εκροών - εισροών (εκροές μικρότερες των εισροών) σε επίπεδο 
τριετίας 300

53  Υφίσταται πιθανή υποχρέωση για διενέργεια pro-rata, βάση των στοιχείων της 
εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.  

 1Έλεγχος για πιθανή υποχρέωση διενέργειας pro-rata 500

54  Υφίσταται διαφορά μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου από περίοδο σε περίοδο στις 
περιοδικές δηλώσεις ή από χρήση σε χρήση στις εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.  

 1Διαφορά μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. από περίοδο σε περίοδο 900
 2Διαφορά μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου από χρήση σε χρήση 900

55  
Υφίσταται αδικαιολόγητα μεγάλη διαφορά μεταξύ του μεσοσταθμικού 
συντελεστή εκροών και του μεσοσταθμικού συντελεστή εισροών στην 
εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.. 

 

 1Σύγκριση μεσοσταθμικού συντελεστή εισροών με μεσοσταθμικό συντελεστή 
εκροών 

Εάν απόκλιση> 30% -
->800 μόρια. 

 2Σύγκριση μεσοσταθμικού συντελεστή εισροών με μεσοσταθμικό συντελεστή 
εκροών 

Εάν 20%<απόκ 
λιση<30% --> 600 
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μόρια. 

 3Σύγκριση μεσοσταθμικού συντελεστή εισροών με μεσοσταθμικό συντελεστή 
εκροών 

Εάν 10%<απόκ 
λιση<20% -- > 300 
μόρια. 

56  Προκύπτει από τις οικείες δηλώσεις ένδειξη πιθανής μετατόπισης συντελεστών Φ.Π.Α.. 
 1Έλεγχος για μετατόπιση συντελεστών Φ.Π.Α 300
57  Διενεργούνται εκτεταμένες συναλλαγές σε περιοχές με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.  
 1Ένδειξη για πιθανή καταστρατήγηση των διατάξεων περί μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. 400

58  Υφίσταται διαφορετικός ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, από χρόνο 
σε χρόνο, σε σχέση με το ρυθμό μεταβολής του καταβαλλόμενου Φ.Π.Α..  

 1Μείωση μεγεθών από χρήση σε χρήση (σε συνάρτηση με τον καταβαλλόμενο Φ.Π.Α.) 500

59  Υφίσταται διαφορετικός ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, από χρόνο 
σε χρόνο, σε σχέση με το ρυθμό μεταβολής των φορολογητέων δαπανών της χρήσης.  

 1Μείωση μεγεθών από χρήση σε χρήση (σε συνάρτηση με τις φορολογητέες δαπάνες της χρήσης) 500

60  Υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο στην τρέχουσα χρήση το οποίο όμως στην προηγούμενη 
χρήση είχε αιτηθεί για επιστροφή.  

 1Μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. ποσού που στην προηγούμενη χρήση είχε αιτηθεί για 
επιστροφή (μετά την προθεσμία υποβολής) 900

61  Υφίσταται διαφορά ακαθαρίστων εσόδων αυτοελέγχου και βιβλίων και στοιχείων και δεν 
έχει υποβληθεί το Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ, εφόσον απαιτείται.  

 1
Επιχειρήσεις που έκαναν εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13-17 Ν.3296/2004 και ενώ 
προέκυψε διαφορά ακαθαρίστων εσόδων μεταξύ βιβλίων και αυτοελέγχου, δεν υπέβαλλαν το 
Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ 

1000 

62  Δεν υποβάλλονται οι δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων εμπορικών επιχειρήσεων ή 
ελευθέρων επαγγελματιών από τις υπόχρεους.  

 1Δεν έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση . Από 1/1/2011 ισχύει και για τις οριστικές ελευθέρων 
επαγγελματιών και εμπορικών επιχειρήσεων που διενεργούν παρακρατήσεις 1000 

63  Δεν υποβάλλονται δηλώσεις για ακίνητη περιουσία από τους υπόχρεους.  

 1Μη υποβολή δήλωσης ΕΤΑΚ από υπόχρεο νομικό πρόσωπο/ένωση προσώπων/προσωπική 
εταιρεία 1000 

 2Μη υποβολή δήλωσης ΦΑΠ από υπόχρεο νομικό πρόσωπο/ένωση προσώπων/προσωπική 
εταιρεία 1000 

 3Μη υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ από υπόχρεο νομικό πρόσωπο/ένωση προσώπων/προσωπική 
εταιρεία/ατομική επιχείρηση 1000 

64  Τα δηλωθέντα εισοδήματα από ακίνητα είναι μικρότερα από τα τεκμαρτά εισοδήματα τα 
οποία προκύπτουν κατ΄ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων φορολογίας εισοδήματος.  

 1Το δηλούμενο μίσθωμα είναι μικρότερο από το τεκμαρτό 300

65  Διενεργούνται συνεχείς αγοραπωλησίες ακινήτων χωρίς να έχει δηλωθεί η άσκηση της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας.  

  
Σε διαδοχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δηλώνεται τόσο αγορά όσο και πώληση 
ακινήτων στους σχετικούς κωδικούς από Φ.Π. μισθωτό ή επιτηδευματία με ΚΑΔ εκτός 
κατασκευαστή ακινήτων (41....) 

600

66  Διενεργούνται αγορές ακινήτων με μεγάλες αξίες.  

  Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δηλώνεται η αγορά ακινήτου με αξία απόκτησης >,= 
300.000€ 500

67  Πρόκειται για επιτηδευματίες με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση 
ακινήτων.  

  Δηλούμενη δραστηριότητα με τον σχετικό ΚΑΔ 500
68  Τα καταβαλλόμενα μισθώματα είναι προφανώς δυσανάλογα των δηλωθέντων εισοδημάτων.  

  
Το άθροισμα των δηλωθέντων μισθωμάτων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) είναι 
μεγαλύτερα από ποσοστό 50% των συνολικών δηλούμενων πραγματικών οικογενειακών 
εισοδημάτων 

800

69  Το καταβαλλόμενο ποσό ασφαλίστρων είναι προφανώς δυσανάλογο του δηλωθέντος  
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εισοδήματος. 

  
Το ποσό που δηλώνεται ως δαπάνη προσωπικών ασφαλίστρων στη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος (Ε1) είναι μεγαλύτερο από το 30% του συνολικού πραγματικού οικογενειακού 
εισοδήματος 

800

70  Στις σχετικές δηλώσεις στην διεύθυνση ιδιοκατοίκησης δηλώνονται και λοιπά ακίνητα 
ιδιοκτησίας του φορολογουμένου.  

  Όταν στη διεύθυνση ιδιοκατοίκησης που δηλώνεται στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος Ε1, 
υπάρχουν και άλλα ακίνητα που δηλώνονται στο Ε2-Ε9 500

71  Υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές  
  Εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές > 6.000. 100
71α Υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κατόχους ακινήτων  
 1Εάν υπάρχει ακίνητη περιουσία τριπλάσιας αξίας των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών 100
 2Εάν υπάρχει ακίνητη περιουσία πενταπλάσιας αξίας των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών 200
 3Εάν υπάρχει ακίνητη περιουσία δεκαπλάσιας αξίας των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών 300
72  Υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες από το EUROCANET (εξαφανισμένοι έμποροι). 
 1Υπάρχει καταχωρημένη πληροφορία στο αρχείο VIES 800
73  Πρόκειται για επιχείρηση που έχει αντικείμενο εργασιών υψηλού φορολογικού κινδύνου.  
 1Έλεγχος για άσκηση " επικίνδυνου " φορολογικά επαγγέλματος σύμφωνα με συγκεκριμένους ΚΑΔ 500
74  Υφίστανται πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος, από οποιαδήποτε πηγή.  

75  Υφίσταται διαφορά του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος με συνολική αξία ακινήτων 
που αποκτήθηκαν με επαχθή αιτία.  

 1
Η συνολική αξία της αποκτηθείσας με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα είναι >,=80 % των συνολικών δηλούμενων πραγματικών οικογενειακών εισοδημάτων 
στο ίδιο χρονικό διάστημα 

200

76  Δεν δηλώνεται αγορά ακινήτων σε χρήση που καταβλήθηκε Φ.Μ.Α.  

 1Δεν έχει δηλωθεί η αγορά ακινήτου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος σε χρήση που 
προκύπτει καταβολή Φ.Μ.Α. 1000 

77  Οι δηλωθείσες συνολικές δαπάνες ανέγερσης οικοδομής υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο 
ποσοστό επί των συνολικών δηλούμενων εσόδων.  

 1
Η συνολική αξία των δηλωθέντων δαπανών ανέγερσης οικοδομής , στη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος (Ε1) σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερη από ποσοστό 80% των 
συνολικών δηλούμενων πραγματικών οικογενειακών εσόδων στο ίδιο χρονικό διάστημα 

700

78  Τα δηλωθέντα τοκοχρεολύσια υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί των συνολικών 
δηλούμενων οικογενειακών εσόδων.  

 1
Τα δηλωθέντα ποσά τοκοχρεολυσίων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) είναι μεγαλύτερα 
από ποσοστό 50% των συνολικών δηλούμενων πραγματικών οικογενειακών εσόδων ίδιας ίδιας 
δήλωσης 

200

79  Επί λήψεως δανείων δεν δηλώνονται τα αντίστοιχα τοκοχρεολύσια.  

 1Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δηλώνεται η λήψη δανείου και στην επόμενη χρήση και 
περαιτέρω δεν δηλώνεται ποσό τοκοχρεολυσίων τουλάχιστον 5% στους σχετικούς κωδικούς 800

80  Υφίσταται διαφορά των δηλούμενων (τ.μ.) ιδιοκατοικούμενου ακινήτου από χρήση σε χρήση.  

 1
Η δηλούμενη επιφάνεια ιδιοκατοικούμενου ακινήτου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) 
σε συγκεκριμένη χρήση είναι μικρότερη από την επιφάνεια που δηλώνεται σε επόμενη-ες χρήσεις, 
χωρίς να προκύπτει διαφοροποίηση στη δήλωση Ε9 

300

81  Υφίσταται μεγάλη δηλωθείσα επιφάνεια βοηθητικών χώρων, σε σχέση με την επιφάνεια 
κύριων χώρων ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.  

 1Όταν η δηλούμενη επιφάνεια των κύριων χώρων είναι > 200 τ.μ. και ταυτόχρονα η επιφάνεια των 
βοηθητικών χώρων είναι >,= 30% των κύριων χώρων 300

82  
Πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού με ταυτόχρονη έναρξη 
εργασιών ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος ή συμμετοχή σε προσωπική 
(ελληνική) εταιρεία και δεν δηλώνει εισοδήματα από Δ΄ ή Ζ΄ πηγή. 

 

 1Αν από το Μητρώο ΤΑΧΙΣ προκύπτει ΑΦΜ με ενεργή έναρξη εργασιών ή δηλωμένη σχέση με 
ΑΦΜ προσωπικής εταιρίας ή ένωση προσώπων και ταυτόχρονα στο Ε1 που υποβάλλει δηλώνει 1000 
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κάτοικος εξωτερικού και μόνο απαλλασσόμενα εισοδήματα. 
83  Διαπιστώνεται μίσθωση α΄ κατοικίας από φυσικό πρόσωπο με εκμισθωτή νομικό πρόσωπο.  

 1Φυσικό πρόσωπο, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δηλώνει στους σχετικούς κωδικούς 
την καταβολή μισθώματος για κύρια κατοικία σε ΑΦΜ που ανήκει σε νομικό πρόσωπο 1000 

84  Δηλώνεται ζημιά από επιτηδευματίες με αντικείμενο δραστηριότητας την «εκμετάλλευση 
ακινήτων».  

 1Όταν επιτηδευματίας ΜΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ με ΚΑΔ δραστηριότητας "68" έχει έσοδα από 
εκμίσθωση ακινήτων και ταυτόχρονα δηλώνει ζημιές χρήσης 1000 

85  Διαπιστώνεται η καταβολή μεγάλου ποσού μισθώματος από Φ.Π. σε Ν.Π. 
 1Όταν φυσικό πρόσωπο καταβάλλει ενοίκιο >,= 20.000€ σε νομικό πρόσωπο 1000
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