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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα µείζον πρόβληµα στις περισσότερες οικονοµίες του κόσµου, 

πλήττοντας σηµαντικά τα δηµόσια οικονοµικά. Οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους για την 

αντιµετώπιση του φαινοµένου αυτού. Στα πλαίσια αυτά, ενισχύεται ο ρόλος των ελεγκτικών 

µηχανισµών. Οι φορολογικοί έλεγχοι διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό ρόλο για τη διασφάλιση 

της συµµόρφωσης των φορολογούµενων µε την κείµενη φορολογική νοµοθεσία. 

     Παρόλο αυτά, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ένα σηµαντικό µέρος του πληθυσµού να 

προσπαθεί να φοροδιαφύγει, µειώνοντας το ύψος της συνολικής φορολογικής του 

υποχρέωσης. Εποµένως είναι αναγκαία η ενίσχυση του ρόλου των φορολογικών ελέγχων. Για 

το λόγο αυτό, διεθνώς οι φορολογικοί ελεγκτές έχουν το δικαίωµα χρήσης και έµµεσων 

τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος και της φορολογικής 

υποχρέωσης των φορολογούµενων.  

       Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις έµµεσες µεθόδου ελέγχου που 

εφαρµόζονται κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου των φυσικών προσώπων στην 

Ελλάδα. Η µελέτη περιγράφει το ρόλο, τη µορφή και τη χρησιµότητα της ανάλυσης 

ρευστότητας, της καθαρής θέσης και των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών για τον 

προσδιορισµό των αδήλωτων εισοδηµάτων.  

  

 

Λέξεις-κλειδιά: έµµεσες τεχνικές ελέγχου, φορολογητέο εισόδηµα , φορολογική υποχρέωση, 

φορολογικός έλεγχος 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Οι φορολογικοί έλεγχοι είναι ένα κρίσιµο και σηµαντικό εργαλείο των δραστηριοτήτων των  

φορολογικών οργάνων στις αναπτυγµένες οικονοµίες παγκοσµίως, λειτουργώντας ως 

αποτρεπτικός παράγοντας για την µη συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία. 

Αντιµέτωποι µε περιορισµένους πόρους και σχετικά µεγάλο αριθµό φορολογουµένων, οι 

φορολογικές διοικήσεις απαιτούν µια συστηµατική προσέγγιση για τον προσδιορισµό των 

ελεγχόµενων φορολογούµενων και αποτελεσµατικές τεχνικές ελέγχου για τη διασφάλιση ότι 

κάθε έλεγχος καταλήγει σε µια αρκετά ακριβή εκτίµηση της ορθής φορολογικής υποχρέωσης 

κάθε φορολογούµενου.  

     Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι φορολογικές διοικήσεις έχουν την 

εξουσία να επαληθεύουν, να ελέγχουν και να διασταυρώνουν την εκπλήρωση των 

φορολογικών υποχρεώσεων εκ µέρους του φορολογούµενου, την ακρίβεια των φορολογικών 

δηλώσεων που υποβάλλονται και να επιβεβαιώνουν τον υπολογισµό και την καταβολή του 

οφειλόµενου φόρου.  

        Για πολλούς όµως φορολογούµενους υπάρχει ο κίνδυνος να µην δηλωθεί µέρος του 

εισοδήµατος τους, έτσι ώστε να µειωθεί η συνολική φορολογική τους υποχρέωση. Για το 

λόγο αυτό, οι φορολογικοί ελεγκτές καταφεύγουν συχνά κατά τη διαδικασία του τακτικού 

ελέγχου στην εφαρµογή έµµεσων τεχνικών για τον προσδιορισµό του πραγµατικού 

φορολογητέου εισοδήµατος των φορολογουµένων. Στην περίπτωση αυτή γίνεται µια 

ανάλυση του οικονοµικού ιστορικού του φορολογούµενου, αξιοποιώντας πληροφορίες από 

διάφορες πηγές πέρα από τη δήλωση του και τα επίσηµα βιβλία και στοιχεία.  

    Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας αποτελούν οι τεχνικές ελέγχου για 

τον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης φορολογουµένων φυσικών προσώπων µε 

µεθόδους έµµεσου προσδιορισµού. Η εργασία αυτή, που διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια, 

επικεντρώνεται στην ανάλυση των τριών διεθνώς αναγνωρισµένων τεχνικών (της ανάλυσης 

ρευστότητας, της καθαρής θέσης και των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε µετρητά) 

που εφαρµόζονται στον έλεγχο των φυσικών προσώπων.  

    Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται µια συνοπτική εισαγωγή στη φορολογία 

των φυσικών προσώπων, στον προσδιορισµό του φόρου και παρουσιάζονται τα υποκείµενα 

και το αντικείµενο αυτού. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνει µια παρουσίαση των βασικών 

συµπερασµάτων διάφορων ερευνών και εργασιών που έχει διενεργηθεί παγκοσµίως πάνω στο 

θέµα των έµµεσων τεχνικών ελέγχου, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στους 
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φορολογικούς ελέγχους και παρουσιάζονται ο ρόλος τους, τα είδη τους, η διαδικασία και οι 

συνέπειες αυτών.  

     Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται ο ρόλος και τα είδη των έµµεσων τεχνικών 

ελέγχου καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται κατά την εφαρµογή τους κατά την 

διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου. Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται και 

αποτυπώνονται και µε τη βοήθεια ενός αριθµητικού παραδείγµατος  οι τρεις εφαρµοζόµενες 

µέθοδοι ελέγχου των φυσικών προσώπων που προβλέπονται από την ελληνική νοµοθεσία.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

 
1.1 Γενικά  

 
Η φορολογία αποτελεί µια σηµαντική διαδικασία µε σηµαντικές επιπτώσεις για την 

κοινωνική και οικονοµική ζωή. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση των φυσικών προσώπων 

που καλούνται να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε φορολογικές υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από την ισχύουσα νοµοθεσία.  

 Στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζονται οι βασικές ρυθµίσεις που 

διέπουν την φορολογία των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα. Πρέπει να σηµειωθεί πως τα 

τελευταία χρόνια παρατηρούνται συχνές και σηµαντικές αλλαγές µέσα στο τρέχον 

οικονοµικό περιβάλλον που σχετίζονται µε την φορολόγηση των φυσικών προσώπων.  

 

1.2 Υποκείµενα Φόρου  

 
Υποκείµενος του φόρου είναι κάθε φορολογούµενος , που έχει τη φορολογική κατοικία του 

στην Ελλάδα. Ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι είναι φορολογικός κάτοικος της χώρας, 

εφόσον α) έχει στην Ελλάδα τη µόνιµη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του ή το 

κέντρο των ζωτικών του συµφερόντων για  τους προσωπικούς ή οικονοµικούς ή κοινωνικούς 

δεσµούς του ή β) είναι προξενικός, διπλωµατικός ή δηµόσιος λειτουργός παρόµοιου 

καθεστώτος ή δηµόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην 

αλλοδαπή. 

Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούµενος υπόκειται σε φόρο για το σύνολο του 

φορολογητέου εισοδήµατος του, που απέκτησε στην ηµεδαπή και αλλοδαπή µέσα σε ένα 

φορολογικό έτος. Εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ένας φορολογούµενος που 

έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά εισόδηµα στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος 

φόρος εισοδήµατος του εν λόγω φορολογούµενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδηµα, 

µειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδηµα. 
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Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται µε τα σχετικά 

δικαιολογητικά έγγραφα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήµατος όσοι δεν έχουν 

συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και αποτελούν προστατευόµενη µέλη.  Όλοι οι 

υπόλοιποι φορολογούµενοι  που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους 

υποχρεούνται να δηλώσουν όλα τα εισοδήµατά τους, τα φορολογούµενα µε οποιοδήποτε 

τρόπο ή απαλλασσόµενα, στη φορολογική διοίκηση ηλεκτρονικά.  

Οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάµου υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή δήλωση 

για τα εισοδήµατά τους, όµως ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν 

υπολογίζονται χωριστά στο εισόδηµα καθενός συζύγου. Επιπρόσθετα, οι τυχόν ζηµίες του 

ενός συζύγου, δεν δύναται να συµψηφιστούν µε τα εισοδήµατα του άλλου.  

Σε ότι αφορά την υποβολή της δήλωσης εισοδήµατος υπόχρεος είναι ο σύζυγος για τα 

εισοδήµατα της συζύγου, σύµφωνα µε το άρθρο 67 ν. 4172/13. Ο φόρος εισοδήµατος που 

προκύπτει από την εκκαθάριση βεβαιώνεται στο όνοµα του συζύγου, η ευθύνη όµως για την 

καταβολή της οφειλής, που αναλογεί στα εισοδήµατα του καθενός, βαρύνει κάθε σύζυγο 

χωριστά. 

 Αντίστοιχα, το εισόδηµα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήµατα του γονέα που 

έχει το µεγαλύτερο συνολικό εισόδηµα και φορολογείται στο όνοµα του. Αν οι γονείς έχουν 

ίσο ποσό συνολικού εισοδήµατος, το εισόδηµα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο 

εισόδηµα του πατέρα και φορολογείται στο όνοµα του. 

     Γενικά, ως εξαρτώµενα µέλη που βαρύνουν τον φορολογούµενο, θεωρούνται: α) ο ή η 

σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήµατα οποιασδήποτε πηγής, β) άγαµα τέκνα 

εφόσον είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, γ) τα τέκνα του 

φορολογούµενου, καθώς και οι αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων,  µε ποσοστό νοητικής 

ή σωµατικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαµα, διαζευγµένα ή σε χηρεία, δ) 

ανιόντες και ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και µητέρα που έχουν έως τρίτου βαθµού 

συγγένεια µε το φορολογούµενο ή τον/τη σύζυγο. 

     Ο νόµος ορίζει για κάθε κατηγορία εξαρτώµενων µελών το όριο του ετήσιου 

εισοδήµατος τους που τα καταστεί εξαρτώµενα µέλη,  εφόσον βέβαια συνοικούν µε το 

φορολογούµενο. 

      Στην περίπτωση που ο φορολογούµενος  δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην 

Ελλάδα,  υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδηµά του προκύπτει στην Ελλάδα, 

πραγµατικό ή τεκµαρτό ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται ή όχι µέσω του φορολογικού τους 

εκπροσώπου.  
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1.3 Συνολικό Φορολογητέο Εισόδηµα  

 
Ο  φόρος επιβάλλεται για το συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει είτε στην ηµεδαπή 

είτε στην αλλοδαπή και αποκτάται από κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος, κάθε οικονοµικό έτος στο εισόδηµα που αποκτάται µέσα 

στο αµέσως προηγούµενο οικονοµικό έτος. Η χρονική διάρκεια του οικονοµικού έτους 

αρχίζει από την 1η  Ιανουαρίου και λήγει την 31η  Δεκεµβρίου του ίδιου ηµερολογιακού 

έτους. Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος καταργεί την υπερδωδεκάµηνη χρήση και 

σε καµία περίπτωση το φορολογικό έτος δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες.  

     Το συνολικό φορολογητέο εισόδηµα  προέρχεται από κάθε πηγή ύστερα από την 

αφαίρεση των δαπανών για την απόκτηση του. Για κάθε πηγή εισοδήµατος, ο νόµος 

προβλέπει επιµέρους φορολογικούς συντελεστές που εφαρµόζονται επί του φορολογητέου 

εισοδήµατος. Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τέσσερις κατηγορίες ακαθάριστων εισοδηµάτων: 

 

i. εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις, που περιλαµβάνει τα πάσης φύσεως 

εισοδήµατα σε χρήµα ή σε είδος (µισθοί, επιδόµατα, αποζηµιώσεις, παροχές σε είδος άνω 

των 300€ κ.α.) που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάµενης, παρελθούσας ή µελλοντικής 

εργασιακής σχέσης. Ο νόµος αναγνωρίζει τα ποσά  που εξαιρούνται από τον υπολογισµό 

του εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και συντάξεις (όπως η αποζηµίωση εξόδων 

διαµονής και σίτισης, οι ασφαλιστικές εισφορές,  οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών 

ταµείων, τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόµενο ή τον εργοδότη κ.α.) 

καθώς και τις κατηγορίες εισοδήµατος που απαλλάσσονται της φορολογίας (όπως µισθοί 

και συντάξεις αναπήρων, επιδόµατα ανεργίας κ.α.). Το συνολικό φορολογητέο εισόδηµα 

προκύπτει µετά την αφαίρεση των δαπανών που αναγνωρίζονται από τον νόµο, όπως για 

παράδειγµα τα έξοδα ιατρικής, νοσοκοµειακής και φαρµακευτικής περίθαλψης. Ο φόρος 

που προκύπτει µειώνεται κατά το ποσό των 2.100€, όταν το φορολογητέο εισόδηµα δεν 

υπερβαίνει το ποσό των 21.000€. Εφόσον, το ποσό του φόρου είναι µικρότερο των 

2.100€, το ποσό της µείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου, ενώ για 

φορολογητέο εισόδηµα µεταξύ 21.000€ και 42.000€ το ποσό της µείωσης µειώνεται κατά 

100€ ευρώ ανά 1.000€ φορολογητέου εισοδήµατος.  Προβλέπεται επίσης ότι το πρόσωπο 

που  καταβάλλει εισόδηµα για µισθωτή εργασία ή σύνταξη φέρει την ευθύνη 

παρακράτησης φόρου και απόδοσής του στο κράτος. Εάν δεν διενεργείται η 

παρακράτηση αυτή, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το φόρο που δεν παρακρατήθηκε, 
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καθώς και τυχόν πρόστιµα και ποινές που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία. Το 

µηνιαίο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

µε βάση τους συντελεστές φορολόγησης που προβλέπονται από το νόµο, µετά την 

αναγωγή αυτού σε ετήσιο,  ενώ ο φόρος που παρακρατείται µειώνεται κατά ποσοστό 

1,5% κατά την παρακράτησή του 

 

 

ii. εισόδηµα από επιχειρηµατικές δραστηριότητες, που περιλαµβάνει τα κέρδη από 

επιχειρηµατικές συναλλαγές µετά την αφαίρεση των εκπιπτόµενων επιχειρηµατικών 

δαπανών που αναγνωρίζει ο νόµος, των αποσβέσεων των στοιχείων του ενεργητικού και 

των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Τα κέρδη αυτά προσδιορίζεται για κάθε 

φορολογικό έτος µε βάση το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης, που συντάσσεται 

σύµφωνα µε το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών. Αν η επιχείρηση εφαρµόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος 

προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύµφωνα µε τον πίνακα φορολογικών αποτελεσµάτων 

χρήσης. Το εισόδηµα των φυσικών προσώπων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν 

επιχειρηµατική δραστηριότητα µπορεί ωστόσο να προσδιορίζεται είτε µε βάση κάθε 

διαθέσιµο στοιχείο είτε µε έµµεσες µεθόδους ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.  Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο 

φορολογούµενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον κώδικα 

φορολογικής διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο το 55% του φόρου που προκύπτει από 

επιχειρηµατική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα του διανυόµενου 

φορολογικού έτους.  

 

 

iii. εισόδηµα από κεφάλαιο  που περιλαµβάνει το εισόδηµα που αποκτάται σε µετρητά ή σε 

είδος µε τη µορφή µερισµάτων (µετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, δικαίωµα συµµετοχής στα 

κέρδη κτλ),  τόκων (καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλοι, οµολογίες, συµφωνίες 

επαναγοράς κτλ) , δικαιωµάτων (δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας, εµπορικά σήµατα κτλ), καθώς και το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία 

(εκµίσθωση ή ιδιοχρησιµοποίηση ή η δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων). 

Προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές φορολόγησης ανάλογα µε την πηγή προέλευσης 

των εισοδηµάτων από κεφάλαιο. Πρέπει να τονισθεί πως οι πληρωµές µερισµάτων, τόκων 

και δικαιωµάτων υπόκεινται επιπλέον σε παρακράτηση φόρου µε βάση τους 
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φορολογικούς συντελεστές που προβλέπονται από τον νόµο και ο παρακρατούµενος 

φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση  για τα φυσικά πρόσωπα και για το 

συγκεκριµένο είδος εισοδήµατος του φορολογούµενου µε βάση τον Κ.Φ.Ε. 

 

 

iv. εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου που αναφέρεται α) στο εισόδηµα που 

προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης µε επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας ή ιδανικών 

µεριδίων αυτής ή εµπραγµάτου δικαιώµατος επί ακίνητης περιουσίας ή ιδανικού µεριδίου 

αυτού ή συµµετοχών οι οποίες έλκουν άνω του 50% της αξίας τους άµεσα ή έµµεσα από 

ακίνητη περιουσία και δεν συνιστά επιχειρηµατική δραστηριότητα, όπου φορολογείται η 

διαφορά που προκύπτει µεταξύ της τιµής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούµενος και 

της τιµής πώλησης ή ανταλλάγµατος που καταβάλλεται σε αυτόν, αφού η υπεραξία αυτή 

αποµειωθεί µε βάση τους αντίστοιχους συντελεστές αποµείωσης και β) στο εισόδηµα που 

προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης τίτλων, όπως µετοχές, κρατικά οµόλογα, έντοκα 

γραµµάτια, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, η εισφορά των τίτλων αυτών για την 

κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρίας καθώς και µεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, 

όπου φορολογείται η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούµενος 

και της τιµής πώλησης που εισέπραξε. Το εισόδηµα από την υπεραξία µεταβίβασης 

κεφαλαίου και στις δύο περιπτώσεις φορολογείται µε συντελεστή 15%, ενώ η υπεραξία 

που αποκτά φυσικό πρόσωπο από µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας υπόκειται και σε 

παρακράτηση φόρου 15%.  

 

     Για να βρεθεί το συνολικό εισόδηµα, αθροίζονται τα επί µέρους εισοδήµατα που 

προέρχονται από κάθε πηγή και  τα οποία αποκτώνται από κάθε φυσικό πρόσωπο κατά το 

οικονοµικό έτος το προηγούµενο από τη φορολογία. Κατά την άθροιση αυτή συµψηφίζονται 

τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επί µέρους εισοδηµάτων. 

 Με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, οι πηγές εισοδήµατος µειώνονται 

στις τέσσερις παραπάνω, έναντι των έξι (εισόδηµα από ακίνητα, κινητές αξίες, εµπορικές 

επιχειρήσεις, γεωργικές επιχειρήσεις, µισθωτές υπηρεσίες, υπηρεσίες ελευθέριων 

επαγγελµάτων και από κάθε άλλη πηγή) που ίσχυαν µε τον παλαιότερο ΚΦΕ  

      Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους , ένας 

φορολογούµενος που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά εισόδηµα στην 

αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήµατος του φορολογούµενου, όσον αφορά στο εν 
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λόγω εισόδηµα, µειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για 

αυτό το εισόδηµα.  

 

 

1.4 Εναλλακτικός Τρόπος Υπολογισµού Ελάχιστης Φορολογίας 

 
Η νοµοθεσία προβλέπει και εναλλακτικό τρόπο προσδιορισµό της φορολογικής υποχρέωσης 

του φορολογουµένου στις περιπτώσεις εκείνες που το τεκµαρτό εισόδηµά του είναι 

υψηλότερο από το συνολικό εισόδηµά του. Η  διαφορά µεταξύ του τεκµαρτού και 

πραγµατικού εισοδήµατος προστίθεται στο φορολογητέο εισόδηµα του και φορολογείται.  

   Ενώ το συνολικό εισόδηµα προσδιορίζεται ως το συνολικό ποσό του φορολογητέου 

εισοδήµατος όπως αυτό προκύπτει από τις τέσσερις πηγές εισοδήµατος, το τεκµαρτό 

εισόδηµα υπολογίζεται µε βάση τις δαπάνες διαβίωσης του φορολογούµενου και των 

εξαρτώµενων µελών του.  

     Ο  προσδιορισµός του τεκµαρτού εισοδήµατος του φορολογουµένου και των 

εξαρτώµενων µελών βασίζεται στην ετήσια αντικειµενική δαπάνη: α) µε βάση τα 

τετραγωνικά µέτρα της ιδιοκατοικούµενης ή µισθωµένης ή της δωρεάν παραχωρούµενης 

κύριας κατοικίας, β)  που εκτιµάται µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα µίας ή περισσοτέρων 

ιδιοκατοικούµενων ή µισθωµένων δευτερευουσών κατοικιών, γ) επιβατικού αυτοκινήτου 

ιδιωτικής χρήσης, δ) που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και µέσης 

εκπαίδευσης, µε εξαίρεση, ε) που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς 

αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, στ) µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής 

χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου και των εξαρτώµενων µελών του, ζ) για 

αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου και των 

εξαρτώµενων µελών του, και η) εξωτερικής δεξαµενής κολύµβησης.  

      Η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη του φορολογούµενου ορίζεται 3.000€ 

προκειµένου για τον άγαµο και σε 5.000€ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, 

εφόσον δηλώνεται πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα. Τεκµήριο θεωρείται επίσης και  η 

αγορά επιχειρήσεων ή η σύσταση ή η αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν 

ατοµικώς ή µε τη µορφή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης ή ανώνυµης εταιρείας ή περιορισµένης 

ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής 

εταιρίας ή την αγορά εταιρικών µερίδων και χρεογράφων γενικώς. Εκτός όµως όλων των 
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παραπάνω, ο νόµος αναφέρει και τις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις για τις οποίες δεν 

εφαρµόζεται η ετήσια αντικειµενική δαπάνη.  

      Το συνολικό ποσό της αντικειµενικής δαπάνης που υπολογίζεται µε βάση τα 

παραπάνω στοιχεία,  µπορεί να αµφισβητηθεί από τον φορολογούµενο όταν αυτό είναι 

µεγαλύτερο από την πραγµατική δαπάνη αυτού και των εξαρτώµενων µελών που τον 

βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται µε βάση πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία.  

 

 

1.5 Υπολογισµός και Καταβολή Φόρου 

 
Ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων υπολογίζεται µε βάση την ετήσια φορολογική 

δήλωση του φορολογούµενου και προσδιορίζεται το ύψος της φορολογικής υποχρέωσης του, 

µετά την αφαίρεση:  

i. του φόρου που παρακρατήθηκε 

ii. του φόρου που προκαταβλήθηκε 

iii. του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 

Με την πράξη προσδιορισµού φόρου, που εκδίδει και καταχωρεί στα βιβλία της η 

φορολογική διοίκηση,  συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή απαίτηση του 

φορολογούµενου για µια συγκεκριµένη φορολογική περίοδο.  

   Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται κάθε χρόνο ο τρόπος και ο 

χρόνος υποβολής, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, οι 

εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η µη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, 

καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται µε αυτήν1. 

 Δίνεται ωστόσο, η δυνατότητα τροποποίησης της φορολογικής δήλωσης που 

υποβλήθηκε στη φορολογική διοίκηση, εφόσον αυτή περιέχει λάθος ή παράλειψη. Αν η 

τροποποιητική αυτή δήλωση υποβληθεί εντός της προθεσµίας υποβολής της αρχικής 

φορολογικής δήλωσης, τότε επέχει θέση αρχικής δήλωσης. Σε κάθε όµως περίπτωση θα 

πρέπει να έχει κατατεθεί  πριν την έκδοση εντολής ελέγχου από τη φορολογική διοίκηση ή 

µέχρι την παραγραφή του δικαιώµατος της Φορολογικής διοίκησης για έλεγχο της αρχικής 

δήλωσης µε όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσµης δήλωσης. 

                                                
1 Ν. 4172/2013, «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και 
του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 167/23-7-2013 
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 Προβλέπεται επίσης και η υποβολή δήλωσης µε επιφύλαξη, στην περίπτωση εκείνη 

που ο φορολογούµενος αµφιβάλλει σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής φορολογικής 

δήλωσης. Η δήλωση αυτή πρέπει να ειδική και αιτιολογηµένη, ώστε να είναι δυνατή η πιθανή 

διαγραφή του ποσού φορολογητέου εισοδήµατος για το οποίο διατυπώθηκε η επιφύλαξη 

µέσα σε 90 ηµέρες από την υποβολή της δήλωσης2. 

 Από την εκκαθάριση της δήλωσης του φορολογουµένου µπορεί να προκύψει είτε 

υποχρέωση καταβολής φόρου (χρεωστικό υπόλοιπο) είτε δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων 

(πιστωτικό υπόλοιπο).  Εφόσον, το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε 

είναι µεγαλύτερο από τον οφειλόµενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται στον 

φορολογούµενο. Η φορολογική διοίκηση αφού συµψηφίσει τους οφειλόµενους από τον 

φορολογούµενο φόρο µε το ποσό προς επιστροφή, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν 

προκύπτουσας διαφοράς. Διαφορετικά, ο φορολογούµενος υποχρεούται να καταβάλλει τον 

οφειλόµενο φόρο σε τρεις ίσες διµηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι 

την τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα από την προβλεπόµενη προθεσµία υποβολής της 

δήλωσης του. 

 Ο  φορολογούµενος δικαιούται πριν τη λήξη της προθεσµίας καταβολής φόρου να 

αιτηθεί και η φορολογική διοίκηση δύναται να εγκρίνει πρόγραµµα ρύθµισης καταβολής των 

φορολογικών οφειλών σε µία ή περισσότερες δόσεις, εφόσον ο φορολογούµενος επικαλείται 

και αποδεικνύει ότι αντιµετωπίζει οικονοµική αδυναµία για την καταβολή του φόρου στη 

νόµιµη προθεσµία και ότι έχει τη δυνατότητα συµµόρφωσης µε το πρόγραµµα ρύθµισης. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2 Ν. 4174/2013, «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
 

Η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα µείζον πρόβληµα στις περισσότερες σύγχρονες οικονοµίες και 

κοινωνίες παγκοσµίως. Οι φορολογικοί έλεγχοι και οι εφαρµοζόµενες τεχνικές ελέγχου 

αναπτύσσονται µε στόχο την αντιµετώπιση και εξάλειψη του φαινοµένου αυτού. Στο παρόν 

κεφάλαιο συνοψίζονται ορισµένες µελέτες και έρευνες που έχουν διενεργηθεί παγκοσµίως µε 

αντικείµενο τις εφαρµοζόµενες έµµεσες τεχνικές ελέγχου για τον προσδιορισµό της 

πραγµατικής φορολογητέας ύλης και της πραγµατικής φορολογικής υποχρέωσης των 

φορολογούµενων. 

 

   Σύµφωνα µε τον Rettig (2014)3, η νοµοθεσία επιτρέπει τη χρησιµοποίηση µιας  

έµµεσης µεθόδου προσδιορισµού του εισοδήµατος προκειµένου να καθοριστεί εάν ο 

φορολογούµενος έχει δηλώσει µε ακρίβεια το συνολικό φορολογητέο εισόδηµα που έλαβε. Η  

έµµεση µέθοδος δεν χρειάζεται να είναι ακριβής, αλλά πρέπει να είναι εύλογη  υπό το φως 

των γύρω γεγονότων και τις περιστάσεων.  

   Οι κυριότερες έµµεσες µέθοδοι περιλαµβάνουν την αρχή των αναλογιών, την 

ανάλυση ρευστότητας του φορολογούµενου, την καθαρή θέση του φορολογούµενου και το 

ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και τις δαπάνες  σε µετρητά. Ωστόσο,  ο ελεγκτής οφείλει 

πρώτα να δηµιουργήσει µια λογική ένδειξη ότι υπάρχει µια  πιθανότητα αδήλωτου 

εισοδήµατος και στη συνέχεια θα πρέπει να ζητήσει µια εξήγηση της απόκλιση από τον 

φορολογούµενο. 

 

Σύµφωνα µε τον Jacobs (2013)4 , που ασχολήθηκε µε τον εντοπισµό της φορολογικής 

απάτης στις χώρες της Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής, ο συνδυασµός των επιλογών 

και εργαλείων που χρησιµοποιούνται για την αναµόρφωση του φορολογητέου εισοδήµατος 

αναφέρονται ως έµµεσες τεχνικές ελέγχου και διακρίνονται σε έξι κατηγορίες: συναλλαγές σε 

                                                
3 Charles P. Rettig, «Overview: Indirect Methods of Determining Taxable Income», Journal of Tax Practice & 
Procedure, February–March 2014 
4 Arturo Jacobs, «Detailed Guidelines for Effective Tax Administration in Latin America and the Caribbean: 
Chapter 9. Fraud Investigations», USAID Leadership in Public Financial Management, August 2013 
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µετρητά του φορολογουµένου, ανάλυση της ρευστότητας του , καθαρή θέση του, ύψος 

τραπεζικών καταθέσεων, αρχή της αναλογίας , η σχέση της τιµής πώλησης προς το συνολικό 

όγκο κύκλου εργασιών.  

      Οι έµµεσες αυτές τεχνικές έχουν αναγνωριστεί από τα δικαστήρια στις αναπτυγµένες 

χώρες σε όλο τον κόσµο ως βιώσιµες, νοµικές εκτιµήσεις από τις φορολογικές διοικήσεις, 

όταν ο φορολογούµενος έχει λίγα ή καθόλου βιβλία ή αρνείται να συνεργαστεί µε τους 

φορολογικούς υπαλλήλους. Οι εκτιµήσεις που χρησιµοποιούν έµµεσες µεθόδους οι έµµεσες 

µέθοδοι γίνονται δεκτές ως παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία, όχι µόνο σε αστικές δικαστικές 

διαδικασίες, αλλά και ως απόδειξη της απάτης και της φοροδιαφυγής στο πλαίσιο ποινικών 

διαδικασιών. 

 

Οι φορολογικές αρχές στη Σουηδία (2012)5 έχουν το δικαίωµα εφαρµογής έµµεσων 

τεχνικών ελέγχου στις περιπτώσεις που υπάρχει χάσµα µεταξύ του ποσού του φόρου  που θα 

πρέπει να καταβληθεί από τους φορολογούµενους . Η µέτρηση της διαφοράς αυτής δεν είναι 

εύκολη υπόθεση και οι διαθέσιµες µέθοδοι µέτρησης της διακρίνονται σε άµεσες και 

έµµεσες.  

    Οι έµµεσες µέθοδοι χρησιµοποιούν τα διαθέσιµα στοιχεία και τις πληροφορίες, 

σχετικά µε το εισόδηµα και τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρθηκαν στις φορολογικές 

αρχές σε σύγκριση µε τις πληροφορίες για  την κατανάλωση και την αποταµίευση που 

προέρχονται από άλλες πηγές. 

 

    Ο Cali (2012)6 εξέτασε το ρόλο της λογιστικής και του ελέγχου για τον εντοπισµό της 

απάτης, που έχει αποκτήσει µεγάλη σηµασία τα τελευταία χρόνια ως απόρροια των µεγάλων 

λογιστικών σκανδάλων παγκοσµίως.  Σύµφωνα µε αυτόν, υπάρχουν δύο κατηγορίες τεχνικών 

που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αναµόρφωση των αδήλωτων εισοδηµάτων, η 

άµεση µέθοδος και η έµµεση µέθοδος, που χρησιµοποιούν η καθεµία διαφορετικά στοιχεία 

και πληροφορίες.  

Η έµµεση µέθοδος είναι η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη για την αναµόρφωση των 

ιστορικών χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από 

άγνωστες πηγές. Διακρίνει τέσσερις διαφορετικές µεθοδολογίες: τη µέθοδο των µετρητών, 

                                                
5 Swedish Tax Agency, «Taxes in Sweden 2012», An English Summary of Tax Statistical Yearbook of Sweden, 
December 2012 
6 James Cali, «The Forensic Accountant & Fraud Examiner, Tool Kit, 3rd Edition, Missouri 2012 
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την ανάλυση ρευστότητας, τις τραπεζικές καταθέσεις και την καθαρή θέση του 

φορολογουµένου.  

 

Σύµφωνα µε τον Townsend (2011)7, τόσο στις ποινικές όσο και στις αστικές 

υποθέσεις, η κυβέρνηση στις Η.Π.Α. χρησιµοποιεί µερικές έµµεσες µεθόδους απόδειξης για 

να δείξει ότι ο φορολογούµενος οφείλει επιπλέον φόρο. Οι έµµεσες µέθοδοι 

ανακατασκευάζουν ουσιαστικά την φορολογική εικόνα του φορολογούµενου και βασίζονται 

στη λογική ότι τα πραγµατικά γεγονότα µπορούν να αποδείξουν ότι υπάρχει ένας φόρος 

οφειλόµενος.  

 Για  τη χρήση µιας έµµεσης µεθόδου, που συνήθως είναι πολύπλοκη στην εφαρµογή 

της, η κυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει ότι οι άµεσες µέθοδοι είτε δεν είναι διαθέσιµες είτε 

δεν είναι αξιόπιστες για τις περιστάσεις.  

 

Ο Biber (2010)8 υποστήριξε  πως ο εντοπισµός και η αποτροπή της µη φορολογικής 

συµµόρφωσης απαιτεί κάτι περισσότερο από µια απλή εξέταση των βιβλίων και στοιχείων 

του φορολογούµενου και απαιτεί µια ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων και υποθέσεων 

του µε σκοπό τη σωστή εκτίµηση των φορολογικών του υποχρεώσεων. Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί µε τη χρήση είτε άµεσων είτε έµµεσων µεθόδων, που έχουν αναπτυχθεί από τις 

φορολογικές διοικήσεις.  

    Οι έµµεσες µέθοδοι περιλαµβάνουν τον προσδιορισµό των φορολογικών 

υποχρεώσεων µέσω µιας ανάλυσης των οικονοµικών του φορολογούµενου χρησιµοποιώντας 

πληροφορίες από διάφορες πηγές πέρα από τη δήλωση του και τα 

επίσηµα βιβλία και στοιχεία. Οι εκτιµήσεις βασίζονται συχνά σε έµµεσες ενδείξεις 

παρέχοντας µια  εκτίµηση της σωστής φορολογικής υποχρέωσης του φορολογούµενου. Οι 

έµµεσες µέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τους ελεγκτές στον αντικειµενικό 

καθορισµό των φορολογικών υποχρεώσεων όταν τα βιβλία και στοιχεία είτε δεν είναι 

διαθέσιµα ή δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς τα οικονοµικά του φορολογούµενου. Οι έµµεσες 

µέθοδοι µέτρησης του εισοδήµατος µπορεί επίσης να συµβάλουν σηµαντικά στην εκτίµηση 

του κινδύνου και τον έλεγχο της ακρίβειας των ισχυρισµών των φορολογουµένων.  

 

                                                
7 Jack Townsend, «Confusion in the Court of Appeals About the Indirect Method of Proof», 
www.lexisnexis.com, October 2011 
8 Edmund Biber, «Revenue Administration: Taxpayer Audit—Use of Indirect Methods», International Monetary 
Fund, Fiscal Affairs Department, April 2010 
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Για την Wilson & Turner (2010)9, οι έµµεσες µέθοδοι µπορεί να αποτελέσουν  

πολύτιµα εργαλεία για την καταπολέµηση της απάτης. Λόγω της έλλειψης αξιόπιστων 

στοιχείων, οι ελεγκτές και λογιστές µπορούν να χρησιµοποιούν έµµεσες προσεγγίσεις για τον 

εντοπισµό αποκλίσεων µεταξύ των γνωστών εσόδων και εξόδων του φορολογουµένου, όπως 

είναι η ανάλυση ρευστότητας του φορολογουµένου, η καθαρή θέση του, η ανάλυση των 

δαπανών και η ανάλυση των τραπεζικών καταθέσεων. 

Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων αρχών 

προκειµένου να εξασφαλιστεί πρόσβαση στα αρχεία και στοιχεία που απαιτούνται για την 

εφαρµογή των έµµεσων τεχνικών προσδιορισµού του εισοδήµατος και τον εντοπισµό των 

απαραίτητων ενδείξεων ότι η απάτη διαπράττεται. 

 

    Σύµφωνα µε το ADB Institute (2008)10, τα αδήλωτα εισοδήµατα είναι ένα κρίσιµο 

στοιχείο της ελεγκτικής διαδικασίας στις χώρες της Ασίας. Τα εργαλεία και οι τεχνικές 

υποστήριξης των ελέγχων θα πρέπει να βασίζονται στην ακρίβεια, την αποτελεσµατικότητα, 

την αντικειµενικότητα, τη διαφάνεια και  τη συνέπεια. Μια συστηµατική προσέγγιση για τον 

προγραµµατισµό του ελέγχου µπορεί να διευκολυνθεί σε µεγάλο βαθµό από τη χρήση 

έµµεσων τεχνικών ελέγχου, όπως η αρχή της αναλογίας , η σχέση της τιµής πώλησης προς το 

συνολικό όγκο κύκλου εργασιών, η καθαρή θέση του φορολογουµένου, η ανάλυση 

ρευστότητας του φορολογουµένου και το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των 

δαπανών σε µετρητά. Οι τεχνικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε βελτιωµένες στρατηγικές 

και δράσεις για την ενίσχυση της επάρκειας των ελεγκτών 

 

Ο OECD (2006)11 πραγµατοποίησε έρευνα σε επιλεγµένες χώρες σχετικά µε τη χρήση 

των έµµεσων µεθόδων µέτρησης του εισοδήµατος, µε ιδιαίτερη έµφαση στα µέτρα που έχουν 

ληφθεί για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους. Συλλέχθηκε ένα επαρκές φάσµα τ 

πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί από τις επιλεγµένες χώρες που δείχνουν τη χρήση των 

έµµεσων τεχνικών και δίνουν παραδείγµατα καινοτοµίας. 

   Στην πράξη διαπιστώθηκε πως σε 10 επιλεγµένες χώρες (Αυστραλία, Αυστρία, Δανία, 

ΗΠΑ, Ιαπωνία, Μεγάλη Βρετανία, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία, Σουηδία Φινλανδία) 

                                                
9 Wilson & Turner Incorporated - Investigative Consultants, «Fraud Alert: Insights on Fraud Detection and 
Deterrence», www.wilson-turner.com, April/May 2010 
10 Asian Development Bank Institute, «Tax Audit /Examinations for Enhancing Fairness in Taxation», Tax 
Administration Seminar V, Malaysia, June 2008 
11 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), « Strengthening Tax Audit Capabilities: 
Innovative Approaches to Improve the Efficiency and Effectiveness of Indirect Income Measurement Methods», 
Prepared by Forum on Tax Administration’s Compliance Sub-group, October 2006 
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εφαρµόζονται όλες ή κάποιες τουλάχιστον από τις πέντε γνωστές έµµεσες τεχνικές ελέγχου, 

µε βάση τη νοµοθεσία των χωρών αυτών. Η αποτελεσµατική χρήση των µεθόδων αυτών 

απαιτεί πλήρη στοιχεία από τους φορολογούµενους σχετικά µε τις δαπάνες τους, καθώς και 

λεπτοµέρειες των ιδιωτικών δαπανών διαβίωσης και του τρόπου ζωής τους. 

    Η έρευνα έδειξε ότι η χρήση των σηµείων αναφοράς του κλάδου και της τεχνολογίας 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην παροχή βοήθειας προς τους ελεγκτές για τον εντοπισµό 

πιθανών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και την εφαρµογή των διαφόρων τεχνικών µέτρησης για 

την ανίχνευση του αδήλωτου εισοδήµατος.  

 

Ο Wise (2000)12 ασχολείται µε την φορολογική απάτη στις ΗΠΑ και τον Καναδά. 

Υποστηρίζει  ότι για να αποδειχθεί ότι ένα σηµαντικό ποσό φόρου οφείλεται και ότι υπάρχει 

µια ηθεληµένη προσπάθεια αποφυγής του, το σωστό φορολογητέο εισόδηµα που υπερβαίνει 

εκείνο που αναφέρεται πρέπει να αποδειχθεί είτε µε άµεσες είτε µε έµµεσες τεχνικές. 

Σύµφωνα µε αυτόν, οι σηµαντικότερες έµµεσες µέθοδοι είναι της αρχής των αναλογιών, της 

καθαρής θέσης του φορολογούµενου, του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων, των δαπανών 

και της σχέσης της τιµής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών 

   Σε αντίθεση µε τις άµεσες, οι έµµεσες τεχνικές βασίζονται σε έµµεσες αποδείξεις 

που αφορούν το εισόδηµα του φορολογουµένου . Οι αρµόδιοι πρέπει να συγκεντρώσουν τα 

σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία, που είναι αναγκαία για να αποδειχθεί ότι µια 

φορολογική απάτη διαπράχθηκε. Ο φορολογούµενος που διερευνάται προσποιείται συνήθως 

ότι η µεµονωµένη παράλειψη ορισµένων εισοδηµάτων έγινε εκ παραδροµής. Ωστόσο, από τις 

έµµεσες τεχνικές αυτές και τα αποδεικτικά στοιχεία µπορεί να αποδειχθεί η παράνοµη 

συµπεριφορά από τον φορολογούµενο και η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων και εξήγησης, 

όπως και το επαναλαµβανόµενο σχέδιο του παράλειψης αναφοράς ορισµένων εισοδηµάτων. 

 

Οι Price και Weld (1998)13 ασχολήθηκαν µε τις διαθέσιµες µεθόδους για τον 

προσδιορισµό του εισοδήµατος όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι φορολογούµενος διαπράττει µια 

φορολογική απάτη. Υπάρχουν οι άµεσες τεχνικές που χρησιµοποιούνται για να δείξουν ότι 

µια συγκεκριµένη φορολογητέα πράξη ή παραλείφθηκε ή δηλώθηκε εσφαλµένα και οι 

έµµεσες τεχνικές που παρέχουν έµµεσες αποδείξεις για τις ταµειακές ροές ή τη συσσώρευση 

περιουσιακών στοιχείων και δεν αναφέρονται τόσο σε µια συγκεκριµένη συναλλαγή. 

                                                
12 Richard M. Wise, «Tax Fraud and Mens Rea Forensic Accounting», Sixth Annual Fraud Conference, 
Montreal, May 2000 
13 Charles E. Price and Leonard G. Weld, « Income Reconstruction»,The CPA Journal, August 1998 
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     Οι κύριες έµµεσες µέθοδοι είναι η µέθοδος της καθαρής θέσης, της ρευστότητας του 

φορολογουµένου, των αναλογιών, των τραπεζικών καταθέσεων και της σχέσης της τιµής 

πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών. Ο ελεγκτής µπορεί να χρησιµοποιήσει 

µία ή περισσότερες από τις παραπάνω µεθόδους για τον προσδιορισµό του φορολογητέου 

εισοδήµατος ή µια διαφορετική µέθοδο για κάθε ελεγχόµενο έτος. Ο φορολογούµενος δεν 

έχει το δικαίωµα ωστόσο να επιλέξει τη µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

 
3.1 Ρόλος και Σηµασία Φορολογικών Ελέγχων 

 
Ο φορολογικός έλεγχος αποτελεί µια ξεχωριστή και σηµαντική κατηγορία ελέγχου, που 

αποτελεί µέρος της φορολογικής διαδικασίας και αναφέρεται στο σύνολο των ελεγκτικών 

ενεργειών που εφαρµόζονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα µε σκοπό:  

! τη διαπίστωση της ορθής εφαρµογής των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας 

! τη διαπίστωση της ορθής τήρησης των λογιστικών βιβλίων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί 

πως η συναλλακτική δραστηριότητα έχει καταχωρηθεί σε αυτά µε βάση τα νόµιµα 

δικαιολογητικά καθώς και τον χαρακτηρισµό αυτών ως επαρκή ή ανεπαρκή  

! τη διαπίστωσή της υποβολής των προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία φορολογικών 

δηλώσεων και των λοιπών καταστάσεων  

! την επαλήθευση του περιεχοµένου αυτών, σε συνάρτηση µε τη συναλλακτική 

δραστηριότητα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα, όπως αυτά προκύπτουν από τα 

προβλεπόµενα και τηρούµενα λογιστικά βιβλία και στοιχεία µε βάση τις αρχές της 

λογιστικής επιστήµης και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

! τον εντοπισµό πράξεων ή παραλείψεων που οδήγησαν ακούσια ή εκούσια στη µη 

υποβολή φορολογικών δηλώσεων, τελών, εισφορών, και γενικά στην µη εκπλήρωση 

των φορολογικών υποχρεώσεων 

! τον προσδιορισµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων και τον καθορισµό µε βάση αυτά 

των πάσα φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων14  

     Ο ελεγκτής προβαίνει µέσω της αξιολόγησης όλων των απαραίτητων πληροφοριών 

και στοιχείων, θέτοντας ερωτήσεις στο φορολογούµενο και σε λοιπά πρόσωπα και µέσω της 

έρευνας εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων , στην εκτίµηση της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης του 

ελεγχόµενου. Η φορολογική διοίκηση επαληθεύει, ελέγχει και  διασταυρώνει τη 

                                                
14 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 98-99 
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συµµόρφωση του φορολογούµενου µε τη φορολογική του υποχρέωση, την ακρίβεια των 

φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται και επιβεβαιώνει τον υπολογισµό και την 

καταβολή του οφειλόµενου φόρου, επαληθεύοντας έγγραφα, λογιστικά στοιχεία. Η 

διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται µε την έκδοση ενός πορίσµατος που περιλαµβάνει τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου και την άποψη του ελεγκτή ως προς το κύρος των λογιστικών 

βιβλίων και αλλά και των ύψος των οικονοµικών στοιχείων για κάθε ελεγχόµενη χρήση15.  

      Ο φορολογικός έλεγχος αναφέρεται και στον έλεγχο των εισοδηµάτων των φυσικών 

προσώπων. Στην περίπτωση αυτή ελέγχονται τα εισοδήµατα κάθε πηγής και οι δαπάνες 

πάσης φύσεως του φορολογουµένου, καθώς και της ή του συζύγου και των προστατευόµενων 

µελών του για το τρέχον αλλά και για παλαιότερη έτη.  

     Ένα αποτελεσµατικό σύστηµα φορολογικού ελέγχου διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο 

µέσα σε µια οικονοµία και γενικότερα µέσα στην κοινωνία. Αποτελεί τη βάση της 

φορολογικής δικαιοσύνης µε απώτερο στόχο την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, 

ενισχύοντας το πνεύµα της εθελούσιας συµµόρφωσης µέσα από την εµπέδωση της 

φορολογικής συνείδησης. Παρατηρείται ότι ο φορολογικός έλεγχος, όταν ασκείται 

αποτελεσµατικά, µπορεί να συµβάλλει από την µια στον προσδιορισµό του καθαρού 

εισοδήµατος κάθε φορολογούµενου και στη δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών 

µεταξύ αυτών και από την άλλη στην ενίσχυση των δηµοσίων εσόδων και την επιτάχυνση 

του ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας16.  

 

  

3.2 Φορολογικοί Ελεγκτές  

 
Το έργο της διενέργειας των φορολογικών ελέγχων έχει ανατεθεί στους φορολογικούς 

ελεγκτές, που είναι δηµόσιοι υπάλληλοι που λόγω της φύσης της εργασίας τους, θα πρέπει να 

διαθέτουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και προσόντα, όπως είναι α) η πείρα που αποκτούν 

µε την πάροδο του χρόνου, β) η ανεξαρτησία έκφρασης γνώµης, η αντικειµενική κρίση, η 

ακεραιότητα, το ήθος, η ταχεία αντίληψη και η παρατηρητικότητα κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους, γ) η επαγγελµατική επάρκεια και η γνώση της φορολογικής νοµοθεσίας, 

και νοµολογίας, δ) η εχεµύθεια και ο σεβασµός προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες που 

                                                
15 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 326-327 
16 Γεώργιος Κοροµηλάς – Χρήστος Γιαννόπουλος, « Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων», Σηµειώσεις 
Σεµιναρίου, 2006 
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λαµβάνουν γνώση κατά το έργο τους, ε) η αντικειµενικότητα, στ) οι γνώσεις 

Χρηµατοοικονοµικής και Διοικητικής Λογιστικής και Οικονοµικής, ζ) ένα ελάχιστο επίπεδο 

γνώσεων Νοµικής, η) η ικανότητα χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου17. 

    Στην Ελλάδα οι ελεγκτές του Υπουργείου Οικονοµικών ασκούν φορολογικό έλεγχο 

και οι Ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι ασκούν διαχειριστικό και φορολογικό έλεγχο. Οι κύριοι 

ελεγκτικοί φορολογικοί µηχανισµοί της χώρας είναι α) το Σώµα Δίωξης Οικονοµικού 

Εγκλήµατος ή Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, που έχει ως στόχο την αποκάλυψη και 

καταστολής του οικονοµικού εγκλήµατος, β) η Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και 

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος µε αντικείµενο τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη 

εγκληµάτων που τελέστηκαν σε βάρος των συµφερόντων του δηµοσίου και της Εθνικής 

Οικονοµίας ή έχουν τα χαρακτηριστικά του οργανωµένου οικονοµικού εγκλήµατος, καθώς 

και οποιαδήποτε εγκλήµατα διαπράττονται µε τη χρήση του διαδικτύου, γ) τα Ελεγκτικά 

Κέντρα  και οι  Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες µε αρµοδιότητες στον φορολογικό έλεγχο 

επί των φορολογουµένων µε βάση το ύψος των ακαθάριστων εσόδων ή αµοιβών τους, δ) οι 

ορκωτοί ελεγκτές λογιστές που είναι επιφορτισµένοι µε την έκδοση του φορολογικού 

πιστοποιητικού, ε) η Οικονοµική Επιθεώρηση, που έχει ως στόχο την πάταξη της 

φοροδιαφυγής, της κακοδιαχείρισης δηµόσιων οργανισµών και την καταπολέµηση της 

διαφθοράς, και στ) τα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου, που είναι επιφορτισµένα µε τη διενέργεια 

ελέγχων και επανελέγχων στην χώρα.  

 

  

3.3 Διάκριση Φορολογικών Ελέγχων 

 
Ο έλεγχος της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων µπορεί να έχει τη µορφή είτε του 

φορολογικού ελέγχου από το γραφείο της φορολογικής διοίκησης είτε τη µορφή του 

επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. Ο ελεγκτής, ο οποίος διενεργεί φορολογικό έλεγχο από το 

γραφείο του, αξιοποιεί κάθε στοιχείο που έχει στην διάθεση του όπως είναι οι οικονοµικές 

καταστάσεις, οι δηλώσεις και λοιπά στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούµενος καθώς και 

οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία περιήλθε σε αυτόν από τρίτους.  

   Σε αντίθετη  περίπτωση που αποφασίσει να διενεργήσει πλήρη επιτόπιο φορολογικό 

έλεγχο πρέπει η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στον φορολογούµενο πριν την επίσκεψη 

                                                
17 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 98-99 
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του ελεγκτή στις εγκαταστάσεις αυτού, εκτός και αν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί 

φοροδιαφυγή. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται στις εγκαταστάσεις του φορολογούµενου κατά 

το επίσηµο ωράριο λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης. Εφόσον αποφασιστεί η 

διενέργεια ελέγχου εκτός του εν λόγω επίσηµου ωραρίου εργασίας, αυτό θα πρέπει να 

απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων του φορολογούµενου, στην οποία περίπτωση θα 

πρέπει να αναφέρεται στην εντολή φορολογικού ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, οι ελεγχόµενοι 

οφείλουν να συνεργάζονται πλήρως και να διευκολύνουν το έργο των ελεγκτών για τη 

διενέργεια του φορολογικού ελέγχου18. 

     Η διάρκεια του ελέγχου συνδέεται άµεσα τόσο µε το χαρακτηρισµό του ελέγχου ως 

πλήρης ή µερικός όσο και µε τα δεδοµένα της κάθε υπόθεσης όπως είναι το µέγεθος της 

επιχείρησης, το αντικείµενο των εργασιών, ο βαθµός δυσκολίας κ.α. Σε κάθε περίπτωση, η 

διάρκεια του ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζει την διενέργεια του µε άνεση χρόνου, 

δεδοµένου ότι µπορεί να παραταθεί µία φορά κατά έξι  µήνες και επιπλέον παράταση για 

άλλους έξι µήνες είναι δυνατή µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις  . 

      Σύµφωνα µε την νοµοθεσία, ως πλήρης έλεγχος χαρακτηρίζεται αυτός που 

διενεργείται για όλες τις φορολογίες και όλα τα φορολογικά αντικείµενα καθώς και για τις 

εισφορές και τα τέλη και ο οποίος είναι και οριστικός. Αντίθετα, µερικός χαρακτηρίζεται ο 

έλεγχος που δεν συγκεντρώνει τα παραπάνω χαρακτηριστικά του πλήρους ελέγχου. 

    Πριν την εφαρµογή του Ν. 4174/2013 και των ερµηνευτικών διατάξεων του, που 

προβλέπουν τον χαρακτηρισµό του φορολογικού ελέγχου ως πλήρη ή µερικό,  η κύρια 

διάκριση των ελέγχων αυτών ήταν σε:  

! προληπτικό φορολογικό έλεγχο: είναι συνοπτικός και ουσιαστικός µε στόχο να 

αποτρέψει τους φορολογούµενους από την διάπραξη παραβάσεων και αναφέρεται 

στον έλεγχο της ορθής εφαρµογής των διατάξεων του ΚΒΣ, καθώς και της 

εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ως προς το ΦΠΑ, το 

ΦΜΥ και λοιπούς παρακρατηθέντες φόρους και διενεργείται είτε εντός είτε εκτός της 

ελεγχόµενης εταιρίας 

! προσωρινό φορολογικό έλεγχο: εµπεριέχει όλα  τα στοιχεία του προληπτικού και 

τακτικού ελέγχου µε στόχο τον καταλογισµό των φόρων µετά τη διαπίστωση της µη 

εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων φορολογικών υποχρεώσεων ή της διαπίστωσης της 

εκπλήρωσης ορισµένων φορολογικών υποχρεώσεων στις περιπτώσεις όπου δεν είναι 

απαραίτητος ο φορολογικός έλεγχος ή δεν είναι εφικτός κατά τη δεδοµένη χρονική 

                                                
18 Ν. 4174/2013, «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 
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περίοδο και αναφέρεται σε εταιρίες που δεν υποβάλλουν δηλώσεις, σε αυτές που 

υποβάλλουν αρνητικές δηλώσεις, σε εταιρίες για τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες 

φοροδιαφυγής καθώς και σε αυτές που εφαρµόζουν εσφαλµένα τις φορολογικές 

διατάξεις 

! τακτικό φορολογικό έλεγχο: είναι ο πλήρης και οριστικός έλεγχος που διενεργείται µε 

σκοπό τον έλεγχο όλων των φορολογικών αντικειµένων και υποχρεώσεων µιας 

εταιρίας και τον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης µε τεκµηριωµένο πόρισµα 

τόσο από τα βιβλία και στοιχεία όσο και από τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες της19.  

       Μια ξεχωριστή διαδικασία φορολογικού ελέγχου που έχει αποκτήσει σηµασία τα 

τελευταία χρόνια αποτελεί το φορολογικό πιστοποιητικό, που εκδίδουν οι ορκωτοί ελεγκτές 

λογιστές. Αυτό αφορά σε εταιρίες που έχουν την νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας ή 

της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης  και οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους 

ελέγχονται υποχρεωτικά από νόµιµους ελεγκτές  και ελεγκτικά γραφεία.  

     Το πιστοποιητικό αυτό αποτελείται από δύο τµήµατα: α) την έκθεση φορολογικής 

συµµόρφωσης που καλύπτει ζητήµατα φορολογίας εισοδήµατος, ΦΠΑ, τήρησης 

φορολογικών διατάξεων, ελέγχου φορολογίας ακινήτων, ελέγχου τέλους χαρτοσήµου, 

υποχρεώσεων παρακρατούµενων φόρων, µετασχηµατισµών επιχειρήσεων, ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών και e-commerce και λαµβάνει διάφορες µορφές ανάλογα µε τα ευρήµατα του 

ελέγχου, όπως είναι  έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, µε θέµατα 

έµφασης, µε επιφύλαξη, µε αρνητικό συµπέρασµα ή αδυναµία έκφρασης συµπεράσµατος και 

β) το προσάρτηµα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων που περιλαµβάνει 

πληροφοριακά στοιχεία για την ελεγχόµενη εταιρία και αναλύει και τεκµηριώνει τα ευρήµατα 

που περιλαµβάνονται στην έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης, καθώς επίσης και την 

εκτελεσθείσα εργασία20. 

 

  

 

 

 

 
                                                
19 Γεώργιος Κοροµηλάς – Χρήστος Γιαννόπουλος, « Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων», Σηµειώσεις 
Σεµιναρίου, 2006 
20 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 331-333 
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3.4 Διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου 

 
3.4.1 Έκδοση Εντολής Ελέγχου 

 

Η Γενική Δ/νση Φορολογικών ελέγχων σχεδιάζει, επιβλέπει τη διενέργεια των ελέγχων και 

διασταυρώσεων µε βάση καθορισµένες ελεγκτικές διαδικασίες και τεχνικές ελέγχου και 

συµµετέχει στη διαδικασία ελέγχου. Η επιλογή υποθέσεων που θα ελεγχθούν γίνεται από τη 

Γενική Δ/νση Φορολογικών ελεγχων, µετά από εισήγηση του Προϊσταµένου της ελεγκτικής 

Υπηρεσίας, µε τη συνεργασία της ΓΓΠΣ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 

3842/2010. Για την διενέργεια οποιουδήποτε φορολογικού ελέγχου απαιτείται η έκδοση της 

σχετικής εντολής ελέγχου, που  εκδίδεται σε 3 αντίτυπα και καταχωρείται, σε ειδικά βιβλία, 

αφού λάβει αύξων αριθµό. Λαµβάνοντας υπόψη τα υφιστάµενα κριτήρια επιλογής ή τους 

υφιστάµενους ιδιαίτερους και σοβαρούς λόγους, η φορολογική διοίκηση εκδίδει κατά 

περίπτωση την αντίστοιχη εντολή ελέγχου.  

     Η εντολή ελέγχου του Προϊσταµένου της εκάστοτε υπηρεσίας απευθύνεται σε έναν ή 

περισσότερους υπάλληλους (ελεγκτές), αναφέρει τις φορολογίες που θα ελεγχθούν και το 

είδος του ελέγχου (µερικός ή πλήρης, επιτόπιος έλεγχος ή έλεγχος γραφείου), τις διατάξεις 

σύµφωνα µε τις οποίες θα διενεργηθεί ο έλεγχος, την επωνυµία και τα στοιχεία της 

ελεγχόµενης επιχείρησης, τις ελεγχόµενες χρήσεις καθώς και  την ηµεροµηνία που πρέπει να 

ολοκληρωθεί ο έλεγχος. 

     Οι φορολογικές αρχές επιλέγουν τις προς έλεγχο υποθέσεις µε βάση κριτήρια 

ανάλυσης κινδύνου ή µε βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται µε πράξη του Γενικού 

Γραµµατέα, η οποία όµως δεν δηµοσιοποιείται. 

 

  

3.4.2 Διαµόρφωση Φακέλου Ελέγχου 

 

Μετά την έκδοση της σχετικής εντολής ελέγχου, οι ελεγκτές ξεκινούν µέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστηµα, τη διαδικασία διαµόρφωσης του σχετικού φακέλου, ο οποίος πρέπει να 

περιέχει: 

! όλες τις πληροφορίες σχετικά το φορολογούµενο µε βάση την εφαρµογή του TAXIS 

! τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των προς έλεγχο διαχειριστικών 

χρήσεων  
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! τις υποβληθείσες δηλώσεις των λοιπών φορολογικών αντικειµένων  

! ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών, εκκαθαριστικές δηλώσεις 

ΦΠΑ, συγκεντρωτικές δηλώσεις ΦΜΥ κ.α. 

! αναλυτικές εκτυπώσεις θεωρηθέντων βιβλίων και στοιχείων 

! τυχόν παραβάσεις του ΚΒΣ 

! εκθέσεις κατασχέντων βιβλίων και στοιχείων 

! τυχόν δελτία πληροφοριών από το ΣΔΟΕ, άλλες ΔΟΥ ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία 

! επώνυµες ή ανώνυµες καταγγελίες για την υπό έλεγχο επιχείρηση και οποιοδήποτε 

άλλο στοιχείο σχετικό µε αυτήν 

       Από το είδος του διενεργηθέντος φορολογικού ελέγχου, εξαρτάται αν θα 

παραληφθούν όλα ή µερικά από τα παραπάνω έγγραφα.  

 

  

3.4.3 Διενέργεια Ελεγκτικών Διαδικασιών 

 

Οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να διενεργήσουν τον έλεγχο είτε από τα γραφεία 

τους είτε µε επιτόπου επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του φορολογουµένου.  

     Οι φορολογούµενοι είναι πιθανόν να κληθούν σε φορολογικό έλεγχο από το γραφείο 

της ελεγκτικής υπηρεσίας στην οποία υπάγονται για το µερικό προσδιορισµό του 

εισοδήµατός τους. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από την ελεγκτική υπηρεσία για ένα ή 

περισσότερα συγκεκριµένα θέµατα και φορολογικά αντικείµενα εφόσον επιλεγούν προς 

έλεγχο από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων και 

διενεργείται µε βάση: 

! τα στοιχεία του φακέλου 

! τα δελτία πληροφοριών 

! τις εκθέσεις ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. και άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου 

Οικονοµικών 

! τα βιβλία και στοιχεία που θα κληθεί να προσκοµίσει ο φορολογούµενος 

! τα στοιχεία και τις πληροφορίες των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 

3842/2010 και 

! τα στοιχεία που προκύπτουν από τη µηχανογραφική επεξεργασία δεδοµένων της 

Γ.Γ.Π.Σ.. 

    Στην περίπτωση επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, αυτός διενεργείται στις 

εγκαταστάσεις του φορολογούµενου κατά το επίσηµο ωράριο λειτουργίας της φορολογικής 
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διοίκησης. Ωστόσο, η φορολογική διοίκηση µπορεί να διενεργεί επιτόπιο φορολογικό έλεγχο 

και εκτός του επίσηµου ωραρίου εργασίας εφόσον απαιτείται από το είδος των 

δραστηριοτήτων του φορολογούµενου. Σε κάθε όµως περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει 

έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου.  

     Οι ελεγκτικές αρχές διενεργούν έλεγχο στην έδρα της επιχείρησης, ιδίως σε 

υποθέσεις για τις οποίες: α) αποφαίνονται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των 

διατάξεων για τον εξωλογιστικό προσδιορισµό του εισοδήµατος, σύµφωνα µε τον έλεγχο που 

διενεργήθηκε από το γραφείο, β) απαιτείται έλεγχος της παραγωγής για τον προσδιορισµό 

των οικονοµικών αποτελεσµάτων της επιχείρησης, γ) απαιτείται η χρήση ειδικού λογισµικού 

για την επαλήθευση της εγκυρότητας των οικονοµικών στοιχείων που δίνονται στις 

φορολογικές αρχές,  δ) απαιτείται έλεγχος των ειδικών αρχείων προκειµένου για επιχειρήσεις 

που ασχολούνται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, ε) κρίνεται αιτιολογηµένα ότι είναι αναγκαίο, 

και στ) έχει διενεργηθεί έλεγχος από το γραφείο, για συγκεκριµένο ποσοστό υποθέσεων το 

οποίο καθορίζεται µε υπουργική απόφαση21. 

     Οι βασικές ελεγκτικές επαληθεύσεις του ελεγκτή περιλαµβάνουν:  

! τη θεώρηση των τηρούµενων βιβλίων και στοιχείων, αν είανι θεωρηµένα  

! τον έλεγχο της τήρησης των προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία βιβλίων και στοιχείων 

και στην περίπτωση απαλλαγής από τη τήρηση αυτών, επιβεβαίωση αυτής  

! τον έλεγχο της νοµιµότητας και της κανονικότητας της έκδοσης των στοιχείων 

! τον έλεγχο για τη διαπίστωση της υποβολής των προβλεπόµενων δηλώσεων, του 

περιεχόµενου αυτών και της εκπλήρωσης ή µη των ληξιπρόθεσµων φορολογικών 

υποχρεώσεων  

! την σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης στην περίπτωση διαπίστωσης ανεπίσηµων βιβλίων 

και στοιχείων22 

     Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών , µπορεί να καθορίζονται οι ελεγκτικές 

επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούνται και οι αρχές, οι κανόνες, τα στοιχεία, τα κριτήρια 

και γενικά ο τρόπος και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, κατά τον έλεγχο των 

δηλώσεων που προβλέπονται από το νόµο για ορισµένες ή και όλες τις κατηγορίες 

εισοδηµάτων, ανάλογα και µε την προέλευση και το ύψος αυτών, καθώς και ειδικός τρόπος 

επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτόν.  

 

                                                
21 Ν.2238/1994, «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», ΦΕΚ Α' 151/16-09-1994 
22 Γεώργιος Κοροµηλάς – Χρήστος Γιαννόπουλος, « Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων», Σηµειώσεις 
Σεµιναρίου, 2006 
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3.4.4 Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου 

 

Όπως συµβαίνει µε κάθε είδους έλεγχο, έτσι και ο φορολογικός έλεγχος ολοκληρώνεται µε 

την σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου που διατυπώνονται τα συµπεράσµατα του 

ελεγκτή. Με βάση τα ευρήµατα του ελέγχου ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας εκδίδει φύλλα ελέγχου προσδιορισµού του φόρου.  Το φύλλο ελέγχου έχει 

εκτελεστικό χαρακτήρα, σε αντίθεση µε την αντίστοιχη έκθεση ελέγχου, που καταχωρούνται 

τα γεγονότα στα οποία στηρίζεται η γνώµη του ελεγκτή. Το ενδεικτικό περιεχόµενο µιας 

έκθεσης φορολογικού ελέγχου είναι:  

! γενικά στοιχεία, όπως το ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του φορολογούµενου,  το είδος 

του επαγγέλµατος, η νοµική µορφή, ο αριθµός του προσωπικού, το κεφάλαιο κ.α. 

! τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 

! τα υπάρχοντα στοιχεία στο τµήµα ΚΒΣ, όπως η αξία των τιµολογίων χονδρικής 

πώλησης, η αξία των αµοιβών τρίτων που καταβλήθηκαν, οι παραβάσεις ΚΒΣ κ.α. 

! τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τα βιβλία 

! οι λογιστικές διαφορές που προέκυψαν από τον έλεγχο και το αποτέλεσµα που 

προέκυψε από την αναµόρφωση 

! οι παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου  

! ο εξωλογιστικός προσδιορισµός των αποτελεσµάτων που περιλαµβάνει τον 

προσδιορισµό των ακαθάριστων εσόδων, τον συντελεστή µικτού κέρδους, τον 

συντελεστή καθαρού κέρδους και καθαρών κερδών 

! η διανοµή των καθαρών κερδών  

! οι εκθέσεις ελέγχου και τα στοιχεία που συνυποβάλλονται23 

     Αν ο προσδιορισµός του συνολικού ποσού της φορολογητέας ύλης µε ένα φύλλο 

ελέγχου είναι δυσχερής, επειδή ορισµένα αντικείµενα απαιτούν ειδικότερη εξέταση ή τη 

διενέργεια ελέγχου µέσα ή έξω από την περιφέρεια της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας, εκδίδεται µερικό φύλλο ελέγχου προσδιορισµού του φόρου, στο οποίο 

περιλαµβάνεται η φορολογητέα ύλη, για την οποία ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας διαθέτει τα απαιτούµενα στοιχεία. 

      Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να διατυπώνεται ρητή επιφύλαξη ότι ο 

προσδιορισµός της υπόλοιπης φορολογητέας ύλης θα γίνει µε την έκδοση συµπληρωµατικού 

φύλλου ελέγχου. Η αίτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς ή η προσφυγή στο 

                                                
23 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 648-649 



 30 

διοικητικό δικαστήριο κατά του συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου αφορά µόνο στη 

φορολογητέα ύλη που προσδιορίζεται µε αυτό24. 

     Οι φορολογικές αρχές γνωστοποιούν εγγράφως στο φορολογούµενο τα αποτελέσµατα 

του φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισµό του φόρου, εφόσον 

προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής σε σχέση µε τις δηλώσεις που έχει 

υποβάλλει ο φορολογούµενος, καθώς και τα στοιχεία που αιτιολογούν τη διαφοροποίηση. 

Από την πλευρά του, ο φορολογούµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει να λάβει αντίγραφα των 

εγγράφων στα οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισµός φόρου25.  

    

 

3.5 Δικαιώµατα και Υποχρεώσεις Φορολογουµένων και Ελεγκτών 

 
3.5.1 Δικαιώµατα Φορολογουµένων 

 

Κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου, ο φορολογούµενος έχει το δικαίωµα να :  

! να λαµβάνει γνώση της εντολής ελέγχου, αντίγραφο της οποίας επιδίδεται σ’ αυτόν 

από τον ελεγκτή κατά την πρώτη ηµέρα επίσκεψής του στην επιχείρηση 

! να υποβάλλει µέχρι πριν την ηµεροµηνία έκδοσης της εντολής ελέγχου αρχικές ή 

συµπληρωµατικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α. και λοιπών 

φορολογιών, τελών και εισφορών, µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών από την επίδοση 

σε αυτόν επί αποδείξει σχετικής έγγραφης πρόσκλησης της αρµόδιας ελεγκτικής 

αρχής, έτσι ώστε να τύχει της προβλεπόµενης µείωσης στο µισό των πρόσθετων 

φόρων λόγω εκπροθέσµου των παραπάνω δηλώσεων καθώς και να υποβάλλει ειδική 

δήλωση ως προς τις παραβάσεις του Κ.Β.Σ. και λοιπές συγκεκριµένες παραβάσεις που 

σχετίζονται µε τις κατά τα ανωτέρω υποβαλλόµενες δηλώσεις, προκειµένου τα οικεία 

πρόστιµα να µειωθούν στο ένα πέµπτο 

! να λαµβάνει µε δαπάνες του αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων βιβλίων, 

στοιχείων και λοιπών εγγράφων 

! να εκφράσει τις απόψεις του, πριν την έκδοση σε βάρος του απόφασης επιβολής 

προστίµου για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και του Ν. 1809/1988 περί 

Φορολογικών Μηχανισµών, ως τις διαπιστωθείσες παραλείψεις ή παρατυπίες µετά 

                                                
24 Ν.2238/1994, «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», ΦΕΚ Α' 151/16-09-1994 
25 Ν. 4174/2013, «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 
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από την επίδοση σε αυτόν επί αποδείξει σχετικής κλήσης προς ακρόαση και µέσα 

στην οριζόµενη από την κλήση αυτή προθεσµία 

! να λάβει γνώση των αποτελεσµάτων του ελέγχου µε την κοινοποίηση σ’ αυτόν των 

οικείων καταλογιστικών πράξεων και εκθέσεων ελέγχου 

  

 

3.5.2 Υποχρεώσεις Φορολογουµένων 

 

Αντίστοιχα, ο φορολογούµενος υποχρεούται να :  

! να επιδεικνύει τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία 

! να παρέχει σε εύλογο χρόνο κάθε στοιχείο και κάθε  ζητούµενη πληροφορία στον 

έλεγχο 

! να διευκολύνει τον έλεγχο και να µην προβάλλει προσκόµµατα 

 

  

3.5.3 Δικαιώµατα Ελεγκτών 

 

Από την άλλη πλευρά, ο φορολογικός ελεγκτής έχει το δικαίωµα να :  

! να διενεργεί έλεγχο οποιαδήποτε εργάσιµη ώρα για τον ελεγχόµενο 

! να ενεργεί οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση κρίνεται αναγκαία και να λαµβάνει γνώση, 

να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται είτε υποχρεωτικά 

είτε προαιρετικά από τον νόµο 

! να λάβει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, στοιχείου ή εγγράφου και κάθε 

περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελµατική εγκατάσταση του 

επιτηδευµατία ή στο κατάστηµα κάθε άλλου υπόχρεου 

! να κατάσχει ανεπίσηµα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα ή να παραλάβει επίσηµα 

βιβλία και στοιχεία 

! να ζητήσει από τον φορολογούµενο κάθε διευκρίνιση και κάθε χρήσιµο στοιχείο για 

τη διεξαγωγή του ελέγχου 

! να ζητήσει οποιαδήποτε αναγκαία πληροφορία από τις δηµόσιες ή δηµοτικές και 

κοινοτικές αρχές, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις και   γενικά   από   κάθε  οργανισµό 

! να λάβει γνώση στοιχείων που καλύπτονται από το τραπεζικό απόρρητο, µε άρση 

αυτού για τη διευκόλυνση του ελέγχου 



 32 

! να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητά από αυτό να παράσχει εγγράφως 

πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του 

 

  

3.5.4 Υποχρεώσεις Ελεγκτών 

 

Ο ελεγκτής υποχρεούται παράλληλα να :  

! να δείχνει στο φορολογούµενο κατά την πρώτη ηµέρα και πριν την έναρξη του 

ελέγχου, την αστυνοµική του ταυτότητα. και να του επιδίδει αντίγραφο της 

εντολής ελέγχου 

! να είναι ευγενής απέναντι στο φορολογούµενο και αντικειµενικός κατά την κρίση 

του 

! να συντάσσει και να επιδίδει έκθεση κατάσχεσης σε περίπτωση κατάσχεσης 

ανεπίσηµων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών έγγραφων ή ταυτόχρονης κατάσχεσης 

ανεπίσηµων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών έγγραφων και επίσηµων βιβλίων και 

στοιχείων, καθώς και να συντάσσει και να παραδίδει απόδειξη παραλαβής στις 

περιπτώσεις παραλαβής µόνο επίσηµων βιβλίων και στοιχείων 

! να παραδίδει τα κατασχεθέντα ανεπίσηµα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα 

στον αρµόδιο Προϊστάµενο, ο οποίος τα διαφυλάσσει µέχρι την τελεσιδικία αυτής 

στην περίπτωση που µε αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή 

! να συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου κατά το τέλος της διαδικασίας µε τις τυχόν 

διαπιστωθείσες παραλείψεις, η οποία αφού θεωρηθεί από τον Προϊστάµενο της 

αρµόδιας ελεγκτικής αρχής ή άλλο αρµόδιο όργανο, κοινοποιείται µαζί µε τις 

οικείες καταλογιστικές πράξεις στο φορολογούµενο σύµφωνα µε τον νόµο 

! να τηρεί το φορολογικό απόρρητο26 

 

 

 

 

 

  

                                                
26 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, «Εγχειρίδιο Φορολογικών Ελέγχων», Γενική Γραµµατεία 
Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων, Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων, Δ/νση Ελέγχου, Αθήνα, 
Ιούνιος 2008 
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3.6 Συνέπειες Φορολογικών Ελέγχων 

 
3.6.1 Προσδιορισµός Φορολογητέας Ύλης και Φόρου 

 

 Η πρώτη συνέπεια από τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου είναι ο προσδιορισµός της 

φορολογητέας ύλης, που µπορεί να γίνει λογιστικά, εξωλογιστικά ή τεκµαρτά και η έκδοση 

της αντίστοιχης πράξης προσδιορισµού του φόρου.  

     Ο λογιστικός προσδιορισµός της φορολογητέας ύλης αναφέρεται στις εταιρίες που 

τηρούν βιβλία και στοιχεία β’ και γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ και γίνεται µε έκπτωση από τα 

ακαθάριστα των προβλεπόµενων από το νόµο δαπανών, όπως είναι τα γενικά έξοδα 

διαχείρισης, οι αποσβέσεις, οι τόκοι δανείων, τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης κ.α.  

     Ο εξωλογιστικός προσδιορισµός της φορολογητέας ύλης βασίζεται στον 

πολλαπλασιασµό των ακαθάριστων εσόδων µιας εταιρίας µε ειδικούς συντελεστές καθαρού 

κέρδους κατά γενικές κατηγορίες επιχειρήσεων, χωρίς να αναγνωρίζονται τα αποτελέσµατα 

που προκύπτουν από τα βιβλία. Η διαδικασία αυτή αφορά επιχειρήσεις α) που δεν τηρούν 

βιβλία και στοιχεία , β) τηρούν βιβλία α’ κατηγορίας του ΚΒΣ, γ) που τηρούν ανεπαρκή ή 

ανακριβή βιβλία και στοιχεία β’ ή γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, µε αποτέλεσµα να µην είναι 

εφικτός ο λογιστικός προσδιορισµός της φορολογητέας ύλης και δ) που τηρούν βιβλία και 

στοιχεία κατώτερης κατηγορίας. 

    Η τελευταία µέθοδος αφορά στον τεκµαρτό προσδιορισµό του φορολογητέου 

εισοδήµατος που αναφέρεται στην εκτίµηση του  φορολογητέου εισοδήµατος βάσει 

ενδείξεων, από τα οποία εµµέσως προκύπτει ένα ποσό ως βάση επιβολής του φόρου, όταν δεν 

είναι εφικτός ο πραγµατικός προσδιορισµός του φορολογητέου εισοδήµατος27.  

     Η διαδικασία των φορολογικών ελέγχων ολοκληρώνεται µε την έκδοση της 

αντίστοιχης πράξης προσδιορισµού του φόρου, η οποία προσδιορίζει το ποσό της 

φορολογικής οφειλής ή απαίτησης του φορολογουµένου για µια συγκεκριµένη φορολογική 

περίοδο. Σύµφωνα µε την νοµοθεσία, διακρίνονται διαφορετικοί τρόποι και διαφορετικές 

πράξεις προσδιορισµού του φόρου:  

! ο άµεσος προσδιορισµός του φόρου που προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια, 

ταυτόχρονα µε την υποβολή της φορολογικής δήλωσης 

! ο διοικητικός προσδιορισµός του φόρου που αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

φορολογική δήλωση δεν συνιστά άµεσα και πράξη προσδιορισµού φόρου, οπότε η 
                                                
27 Ευαγγελία Τσακίρη, «Φορολογικοί Έλεγχοι και Δικαιώµατα Φορολογούµενων», Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, 2008 
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πράξη προσδιορισµού φόρου εκδίδεται µε βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί 

από τον φορολογούµενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη 

διάθεσή της η φορολογική διοίκηση 

! ο εκτιµώµενος προσδιορισµός του φόρου κατά τον οποίο η φορολογική διοίκηση 

εκτιµά την φορολογητέα ύλη, µε βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη 

διάθεσή της, στις περιπτώσεις που ο φορολογούµενος δεν υποβάλει φορολογική 

δήλωση 

! ο διορθωτικός προσδιορισµός του φόρου που αναφέρεται στην πράξη διόρθωσης 

οποιουδήποτε προηγούµενου άµεσου, διοικητικού, εκτιµώµενου ή προληπτικού 

προσδιορισµού φόρου, εφόσον προκύπτει αιτιολογηµένα από τον έλεγχο ότι ο 

προηγούµενος προσδιορισµός φόρου ήταν ανακριβής ή εσφαλµένος 

! ο προληπτικός προσδιορισµός του φόρου που εκδίδεται µετά την έναρξη της 

φορολογικής περιόδου αλλά πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αντίστοιχης 

φορολογικής δήλωσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η άµεση είσπραξη του φόρου, 

εφόσον υπάρχουν συγκεκριµένες ενδείξεις ότι ο φορολογούµενος σκοπεύει να 

εγκαταλείψει τη χώρα, θέτοντας σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου, ιδίως µέσω της 

µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων σε άλλο πρόσωπο28. 

 

  

3.6.2 Επιβολή Κυρώσεων 

 

Με την ολοκλήρωση της διενέργειας του φορολογικού ελέγχου, είναι πιθανό να επιβληθούν 

κυρώσεις στους φορολογούµενους, που υπέπεσαν σε σηµαντικές παραβάσεις της 

φορολογικής νοµοθεσίας. Από την νοµοθεσία προβλέπεται η επιβολή τόσο διοικητικών όσο 

και ποινικών κυρώσεων στη φορολογική νοµοθεσία.  

Οι διοικητικές κυρώσεις αναφέρεται κυρίως στην επιβολή πρόσθετων φόρων ή 

προστίµων, το ύψος των οποίων προβλέπεται συγκεκριµένα από τον νόµο. Οι φορολογικές 

αρχές καταλογίζουν τις τυχόν προσαυξήσεις και τους πρόσθετους φόρους και  µε ατοµικές 

εκτελεστές πράξεις επιβάλλουν  πρόστιµα για τις παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας. 

Οι πρόσθετοι αυτοί φόροι και τα πρόστιµα επιβάλλονται στις περιπτώσεις  της µη υποβολής ή 

εκπρόθεσµης υποβολής µιας φορολογικής δήλωσης ή λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων, 

της εκπρόθεσµης καταβολής του ποσού του φόρου, της ανακριβούς δήλωσης,  της µη 

                                                
28 Ν. 4174/2013, «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 
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συµµόρφωσης µε κάθε υποχρέωση σχετική µε την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, 

της µη συνεργασίας µε τον φορολογικό ελεγκτή, καθώς και παραβάσεων φοροδιαφυγής. Ο 

Γενικός Γραµµατέας είναι αρµόδιος για την έκδοση των πράξεων καταλογισµού τόκων και 

επιβολής προστίµων, που κοινοποιούνται στον φορολογούµενο.  

     Η φορολογική διοίκηση, έχει επιπλέον το δικαίωµα, προκειµένου να διασφαλίσει την 

είσπραξη φόρων, και για την αποτροπή επικείµενου κινδύνου για την είσπραξη των φόρων, 

να προβεί χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, 

ακινήτων, εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των 

περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του δηµοσίου είτε βρίσκονται στα δικά του χέρια είτε 

στα χέρια τρίτου. Προβλέπονται ειδικές διοικητικές κυρώσεις που έχουν σαν στόχο την 

διασφάλιση των συµφερόντων του Δηµοσίου και τον παραδειγµατισµό και τη συµµόρφωση 

του φορολογούµενου, όπως είναι η αναστολή λειτουργίας επαγγελµατικών εγκαταστάσεων, η 

αναστολή έναντι του Δηµοσίου του απορρήτου των καταθέσεων, των λογαριασµών, των 

κοινών λογαριασµών, η απώλεια του δικαιώµατος λήψης πιστοποιητικού φορολογικής 

ενηµερότητας ή λήψης  δανείων   µε  την  εγγύηση   του  δηµοσίου.  

    Ωστόσο, προβλέπεται επίσης και η επιβολή ποινικών κυρώσεων στην περίπτωση 

διάπραξης συγκεκριµένων φορολογικών παραβάσεων που συνιστούν συγχρόνως και 

αδικήµατα φοροδιαφυγής. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται κατά των δραστών και των κατά 

περίπτωση αυτουργών και συνεργών από τα αρµόδια ποινικά δικαστήρια, ύστερα από 

µηνυτήρια αναφορά των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών ή κατόπιν αποστολής στον αρµόδιο 

εισαγγελέα των τελεσίδικων αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων. Παραβάσεις που 

επισύρουν ποινικές κυρώσεις θεωρούνται η παραβίαση ή παραποίηση φορολογικών 

µηχανισµών και συστηµάτων, η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων καθώς 

και η αποδοχή εικονικών ή η νόθευση φορολογικών στοιχείων κ.α.  

     

 

  

3.6.3 Αµφισβήτηση Αποτελέσµατος  

 

Ο φορολογούµενος που αµφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από 

τη φορολογική διοίκηση, έχει το δικαίωµα να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή µε αίτηµα την 

επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής 

Επανεξέτασης της φορολογικής διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που 

εξέδωσε την πράξη και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο 
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υπόχρεος βασίζει το αίτηµά του, εντός τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 

της πράξης σε αυτόν.  

    Παράλληλα, έχει το δικαίωµα να υποβάλει, ταυτόχρονα µε την ενδικοφανή προσφυγή 

και αίτηµα αναστολής της καταβολής στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωµή θα είχε ως 

συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για αυτόν29. 

   Ο φορολογούµενος µπορεί, εφόσον αµφισβητεί την ορθότητά της καταλογιστικής 

πράξης, να υποβάλει στην αρµόδια ελεγκτική αρχή πρόταση για διοικητική επίλυση της 

διαφοράς (συµβιβασµό) είτε µε ιδιαίτερη αίτηση είτε µε το δικόγραφο της τυχόν προσφυγής.  

     Στην περίπτωση που ο φορολογούµενος δεν υποβάλλει, για οποιοδήποτε λόγο, 

αίτηση διοικητικής επίλυσης ούτε καταθέσει προσφυγή ή αν προβεί σε κάποια από τις 

παραπάνω ενέργειες αλλά εκπρόθεσµα, η οικεία καταλογιστική πράξη οριστικοποιείται, και 

επισύρει τις ανάλογες κατά περίπτωση συνέπειες30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
29 Ν. 4174/2013, «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 
30 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, «Εγχειρίδιο Φορολογικών Ελέγχων», Γενική Γραµµατεία 
Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων, Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων, Δ/νση Ελέγχου, Αθήνα, 
Ιούνιος 2008 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 
3.1 Διάκριση Τεχνικών Ελέγχου   

 
Ένα πρόγραµµα φορολογικού ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα µεθόδων και 

τεχνικών για τον προσδιορισµό και την επαλήθευση του εισοδήµατος του φορολογούµενου. 

Ο εντοπισµός και η αποτροπή της µη συµµόρφωσης του φορολογουµένου απαιτεί κάτι 

περισσότερο από µια απλή εξέταση των βιβλίων και των στοιχείων αυτού. Απαιτεί  µια 

ανάλυση των οικονοµικών θεµάτων και υποθέσεων του φορολογουµένου ώστε να εκτιµώνται 

σωστά οι φορολογικές του υποχρεώσεις. Οι τεχνικές ελέγχου που χρησιµοποιούνται στην 

πράξη διακρίνονται σε άµεσες και έµµεσες. 

    Οι άµεσες µέθοδοι, αποτελούν ειδικές µεθόδους που βασίζονται στον έλεγχο των 

εσόδων και δαπανών µε άµεση αναφορά στα βιβλία και στοιχεία που χρησιµοποιούνται για 

την συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης των φορολογουµένων. Οι όποιες προσαρµογές 

υποστηρίζονται από συγκεκριµένα αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση µε ένα στοιχείο εσόδου ή 

εξόδου.  

    Από την άλλη, οι έµµεσες µέθοδοι περιλαµβάνουν τον προσδιορισµό των 

φορολογικών υποχρεώσεων µέσω µιας ανάλυσης των οικονοµικών συναλλαγών και 

υποθέσεων του φορολογουµένου χρησιµοποιώντας πληροφορίες από διάφορες πηγές πέρα 

από τη δήλωση του και τα επίσηµα βιβλία και στοιχεία. Ο προσδιορισµός αυτός βασίζεται 

συχνά σε έµµεσες ενδείξεις παρέχοντας µια εύλογη εκτίµηση της ορθής φορολογικής 

υποχρέωσης του φορολογούµενου. 

    Συχνά οι φορολογικοί ελεγκτές ελέγχουν µόνο τη δήλωση του φορολογούµενου που 

αντανακλά τα επίσηµα βιβλία και στοιχεία. Ωστόσο, αν οι φορολογικές αρχές στηρίζονται 

αποκλειστικά στις δηλώσεις αυτές των φορολογουµένων για τον καθορισµό της φορολογικής 

τους υποχρέωσης, οι φορολογούµενοι µπορούν να περιορίζουν την υποχρέωση τους µε τη 

δηµιουργία αρχείων και στοιχείων που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγµατική οικονοµική 

τους θέση, ή απλώς να επιλέγουν την αποφυγή του φόρου µε το να µην διατηρούν βιβλία και 

στοιχεία και να µην υποβάλλουν ορθές δηλώσεις.  
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    Ως εκ τούτου, οι έµµεσες µέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τους ελεγκτές στον 

αντικειµενικό καθορισµό των φορολογικών υποχρεώσεων  όταν τα βιβλία και στοιχεία είτε 

δεν είναι διαθέσιµα ή δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις συναλλαγές του φορολογουµένου31.  

 

  

3.2 Ρόλος Έµµεσων Τεχνικών Ελέγχου 

 
Οι φορολογικοί έλεγχοι διαδραµατίζουν έναν κρίσιµο ρόλο στη διοίκηση της φορολογικής 

νοµοθεσίας µε την ανίχνευσή της µη-συµµόρφωσης και λειτουργώντας ως αποτρεπτικός 

παράγοντας για τον ευρύτερο πληθυσµό των φορολογουµένων  οι οποίοι διαφορετικά µπορεί 

να προβούν σε συµπεριφορά µη-συµµόρφωσης προς την κείµενη νοµοθεσία. Βασικό στοιχείο 

για την αποτελεσµατικότητα του συνολικού προγράµµατος ελέγχου είναι ότι κάθε έλεγχος 

καταλήγει σε µια αρκετά ακριβή εκτίµηση της ορθής φορολογικής υποχρέωσης κάθε 

φορολογούµενου. 

Για πολλούς φορολογούµενους, υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος ότι ορισµένα 

εισοδήµατα δεν θα δηλωθούν, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το φορολογητέο εισόδηµά 

τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σύνηθες για εκείνους τους φορολογούµενους όπου είναι εύκολο να  

αποκρύψουν µέρος από τα εισοδήµατα τους. Υπάρχει επίσης πάντα ο κίνδυνος να 

διογκωθούν τα έξοδα των φορολογουµένων έτσι ώστε να µειωθεί το συνολικό φορολογητέο 

εισόδηµά τους. Μια περαιτέρω επιπλοκή µπορεί να προκύψει κατά τη διενέργεια ενός 

ελέγχου, ως αποτέλεσµα της κακής ποιότητας του φορολογούµενου, ή των ανεπαρκών 

βιβλίων και στοιχείων του. Για τους λόγους αυτούς, οι ελεγκτές χρειάζονται ένα σύνολο 

εργαλείων για τη έµµεση µέτρηση του συνολικού φορολογητέου εισοδήµατος και της 

φορολογικής υποχρέωσης των φορολογουµένων. 

Οι έµµεσες τεχνικές ελέγχου αποτελούν διεθνώς αναγνωρισµένες τεχνικές που 

χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της φορολογικής υποχρέωσης µε βάση το ποσό του 

αδήλωτου εισοδήµατος. Η χρήση των µεθόδων αυτών για τον πραγµατικό προσδιορισµό της 

φορολογικής υποχρέωσης γίνεται στις περιπτώσεις που ο ελεγκτής οδηγείται στο 

συµπέρασµα ότι η φορολογική δήλωση του φορολογουµένου και τα αντίστοιχα βιβλία και 

στοιχεία δεν αντικατοπτρίζουν µε ακρίβεια το συνολικό φορολογητέο εισόδηµα που 

εισπράττεται ή ο ελεγκτής έχει υπόνοιες αδήλωτου εισοδήµατος.  

                                                
31 Edmund Biber, «Revenue Administration: Taxpayer Audit—Use of Indirect Methods», International 
Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, April 2010 
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 Εάν ο ελεγκτής είναι ικανοποιηµένος µε την ειλικρίνεια των βιβλίων, των στοιχείων 

και των δηλώσεων του φορολογουµένου, δεν υπάρχει καµία ανάγκη να χρησιµοποιήσει  

µια έµµεση µέθοδο. Ωστόσο, αν αυτά είναι ανεπαρκή ή δεν αντικατοπτρίζουν  

την αληθινή εικόνα του φορολογουµένου, τότε ο ελεγκτής µπορεί να προχωρήσει στην 

υλοποίηση της κατάλληλης έµµεσης τεχνικής.  

     Στις περισσότερες χώρες, το δικαίωµα να χρησιµοποιηθούν οι έµµεσες µέθοδοι 

προέρχεται από τις αρµοδιότητες που ανατίθενται στις φορολογικές αρχές για τη διαχείριση 

των σχετικών φορολογικών νόµων, συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης και της 

είσπραξης  των οφειλόµενων και πληρωτέων φόρων βάσει των νόµων αυτών. Ενώ οι έµµεσες 

µέθοδοι συνήθως δεν είναι ρητά διατυπωµένες στην νοµοθεσία, έχει δοθεί η εξουσία στις 

αρµόδιες αρχές να κάνουν χρήση των κατάλληλων τεχνικών για την εξακρίβωση του φόρου 

που οφείλεται. Η στήριξη από τα δικαστήρια σε πολλές χώρες έχει οδηγήσει σε νοµολογία 

θέσπιση έµµεσων µεθόδων, ως ένας δίκαιος και εύλογος τρόπος προσδιορισµού του 

φορολογητέου εισοδήµατος.  

    Η νοµολογία διεθνώς έχει θέσει επιπλέον ορισµένες προϋποθέσεις και περιορισµούς 

στη χρήση τους. Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί 

ότι οι φορολογικές διοικήσεις: α) µπορούν χρησιµοποιούν κάθε µέθοδο για την αναµόρφωση 

του εισοδήµατος που είναι κατάλληλη µε τις συνθήκες,  β) δεν µπορούν να κάνουν αυθαίρετη 

χρήση της µεθόδου αυτής, γ) χρησιµοποιούν µια έµµεση µέθοδο για να ελεγχθεί η ακρίβεια 

των βιβλίων και αρχείων του φορολογούµενου,  δ) πρέπει να διερευνήσουν όλα τα εύλογα 

στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον φορολογούµενο αντικρούοντας τον υπολογισµό του 

εισοδήµατος, ε) οι προσδιορισµοί θεωρείται ότι είναι σωστοί και ο φορολογούµενος φέρει το 

βάρος της απόδειξης ότι είναι λανθασµένοι,  στ) δεν απαιτείται να αναιρέσουν κάθε δυνατή 

µη φορολογητέα πηγή για το αδήλωτο εισόδηµα και ζ) µπορούν να  χρησιµοποιήσουν τα 

αρχεία τρίτων για την αναµόρφωση αυτή 32.  

     Οι έµµεσες µέθοδοι που απαιτούν την ανάλυση του πλούτου και της ιδιωτικής 

δαπάνης είναι γενικά περισσότερο κατάλληλες για χρήση στην περίπτωση των φυσικών 

προσώπων, αν και µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στην περίπτωση µιας επιχείρησης που 

ανήκει και ελέγχεται από δύο ή  τρία άτοµα. 

    Οι έµµεσες αυτές µέθοδοι υποστηρίζονται συχνά από την ύπαρξη συγκεκριµένων 

περιστάσεων. Στην περίπτωση του ελέγχου των φυσικών προσώπων, οι έµµεσες  τεχνικές 

                                                
32 Edmund Biber, «Revenue Administration: Taxpayer Audit—Use of Indirect Methods», International 
Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, April 2010 
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ελέγχου εφαρµόζονται έτσι ώστε να προσδιοριστεί µε αντικειµενικό τρόπο το πραγµατικό 

φορολογητέο εισόδηµά τους, στις περιπτώσεις που:  

! υπάρχει αδικαιολόγητος πλουτισµός τους (αδικαιολόγητη αύξηση των περιουσιακών 

τους στοιχείων) 

! πραγµατοποιούνται ατοµικά ή οικογενειακά δαπάνες που  δεν δικαιολογούνται από 

τα δηλωθέντα εισοδήµατα των φορολογουµένων 

! υπάρχουν βάσιµες υποψίες ότι το πραγµατικό εισόδηµα είναι µεγαλύτερο από το 

δηλωθέν 

! δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ. 

! υπάρχουν δηλωθέντα εισοδήµατα κοντά στο αφορολόγητο όριο καθώς και σε 

περίπτωση ύπαρξης ζηµιογόνων αποτελεσµάτων των φυσικών προσώπων-µελών 

εταιριών. 

     Στις υποθέσεις αυτές περιλαµβάνονται και εκείνες για τις οποίες µία ή περισσότερες 

πηγές εισοδήµατος (του φορολογούµενου ή της συζύγου) παραµένουν ανέλεγκτες. 

      Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων εφαρµόζοντας µία µεθοδολογία διεθνώς 

αποδεκτή αξιοποιεί τα διαθέσιµα στοιχεία, τις πληροφορίες και τα δεδοµένα για τα έσοδα 

κάθε πηγής και τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες κάθε φύσης, που διαθέτει ή συγκεντρώνει 

τόσο από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών όσο και από τρίτες πηγές , έτσι ώστε να 

ελέγξει το φορολογούµενο, τη σύζυγό του και τα προστατευόµενα µέλη αυτών µε σκοπό την 

εξεύρεση µη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης, ενώ οι πραγµατοποιούµενοι έλεγχοι µπορεί να 

αφορούν και παλαιότερα έτη. Συνεπώς για την εκτίµηση του εισοδήµατος των 

φορολογουµένων θα αξιοποιούνται έτσι καταθέσεις σε τράπεζες, οι δαπάνες, κινητή και 

ακίνητη περιουσία33.  

     Οι έµµεσες µέθοδοι µέτρησης του εισοδήµατος µπορούν επίσης να συµβάλουν 

σηµαντικά στην εκτίµηση του κινδύνου και τον έλεγχο της ακρίβειας των ισχυρισµών των 

φορολογουµένων.  

 

3.3 Αντικείµενο έµµεσων τεχνικών ελέγχου 

 
Αντικείµενο των έµµεσων τεχνικών ελέγχου είναι η εξεύρεση µη δηλωθείσας φορολογητέας 

ύλης µέσω µιας µεθοδολογίας που αξιοποιεί τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τα δεδοµένα για 

                                                
33 Α.Υ.Ο ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 /10-5-2013, «Εφαρµογή έµµεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισµό 
φορολογητέου εισοδήµατος φυσικών προσώπων», Αθήνα, Μάιος 2013 
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έσοδα κάθε πηγής και πραγµατοποιηθείσες δαπάνες πασης φύσεως, που η υπηρεσία διαθέτει 

ή συγκεντρώνει, για τον ελεγχόµενο τον/την σύζυγό του και τα προστατευόµενα µέλη 

αυτών33. 

 

3.4 Κατηγορίες Έµµεσων Τεχνικών Ελέγχου 

 
Διεθνώς, οι φορολογικές αρχές έχουν αναπτύξει διαφορετικές µεθόδους µέτρησης του 

φορολογητέου εισοδήµατος. Στην Ελλάδα σύµφωνα µε τον Ν. 2238/94, ο  προσδιορισµός 

των αποτελεσµάτων κατά τη διενέργεια ενός φορολογικού ελέγχου µπορεί να διενεργείται 

και µε την εφαρµογή µιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω έµµεσες τεχνικές ελέγχου: 

i. της αρχής των αναλογιών (mark up method), που περιλαµβάνει µια αναµόρφωση 

του εισοδήµατος µε βάση τη χρήση ποσοστών ή δεικτών που θεωρούνται 

χαρακτηριστικοί για την επιχείρηση που εξετάζεται για τον πραγµατικό προσδιορισµό 

της φορολογικής υποχρέωσης, αναλύοντας τις πωλήσεις ή/και το κόστος πωληθέντων 

του φορολογουµένου 

ii. της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούµενου (source and application of funds 

method), που περιλαµβάνει µια ανάλυση των ταµειακών ροών ενός φορολογουµένου 

και τη σύγκριση όλων των γνωστών δαπανών µε όλες τις γνωστές αποδείξεις για µια 

περίοδο, µε βάση τη θεωρία ότι η υπέρβαση των δαπανών πάνω από το άθροισµα των 

δηλωµένων και αφορολόγητων εισοδηµάτων αποτελεί το µη δηλωµένο φορολογητέο 

εισόδηµα. 

iii. της καθαρής θέσης του φορολογούµενου (net worth method), που βασίζεται στην 

θεωρία ότι οι αυξήσεις στην καθαρή θέση του φορολογουµένου κατά τη διάρκεια ενός 

φορολογικού έτους, προσαρµοσµένες µε τις µη εκπιπτόµενες δαπάνες και το 

αφορολόγητο εισόδηµα, πρέπει να προκύψουν από το φορολογητέο εισόδηµα, 

απαιτώντας µια πλήρη ανακατασκευή του οικονοµικού ιστορικού του 

φορολογουµένου.  

iv. της σχέσης της τιµής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (unit and 

volume method) που αφορά τον προσδιορισµό ή την επαλήθευση των ακαθάριστων 

εσόδων εφαρµόζοντας τα στοιχεία των τιµών και των κερδών µε το γνωστό ή 

επαληθεύσιµο όγκο των συναλλαγών που πραγµατοποιείται από το φορολογούµενο , 

εφόσον ο αριθµός των µονάδων ή του όγκου των συναλλαγών που πραγµατοποιείται 
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από τον φορολογούµενο µπορεί να καθοριστεί µε ακρίβεια από τα βιβλία του, τα 

οποία είναι επαρκή ως προς την εξέταση του κόστους πωληθέντων και των δαπανών. 

v. του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε µετρητά (banks 

deposits and cash expenditure method), που περιλαµβάνει την εξέταση όλων των 

επιµέρους συναλλαγών στους ατοµικούς τραπεζικούς λογαριασµούς του 

φορολογούµενου, και την παρακολούθηση των δαπανών σε µετρητά µε τον 

προσδιορισµό των πραγµατικών προσωπικών εξόδων διαβίωσης.  34 

     Με τις παραπάνω τεχνικές µπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήµατα 

των φορολογουµένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των 

επιτηδευµατιών βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής35.Τα 

προσδιοριζόµενα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή αυτών των τεχνικών 

ελέγχου, λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό των λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων.  

    Η επιλογή µιας έµµεσης µεθόδου είναι ζωτικής σηµασίας για τον αποτελεσµατικό και 

αποδοτικό προσδιορισµό της φορολογικής υποχρέωσης και εξαρτάται από τα γεγονότα και 

τις περιστάσεις της κάθε υπόθεσης. Η διαθεσιµότητα  των σχετικών στοιχείων αποτελεί 

κρίσιµο παράγοντα για την επιλογή αυτή. Η µέθοδος  του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων 

και των δαπανών σε µετρητά, αν και χρησιµοποιείται συχνά, δεν είναι πάντα 

αποτελεσµατική. Ρεαλιστικά, µπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν σηµαντικές 

προσωπικές αγορές ή δαπάνες που ένας φορολογούµενος έχει σκόπιµα αποκρύψει. Οι 

αδυναµίες αυτές µπορούν να ξεπεραστούν µε τη χρήση µιας άλλης έµµεσης µεθόδου που 

βασίζεται στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του φορολογουµένου, όπως είναι η αρχής των 

αναλογιών και η σχέση της τιµής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών36.  

 Παράγοντες που µπορεί να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή της κατάλληλης για την 

περίσταση µεθόδου είναι οι τραπεζικές πρακτικές του φορολογούµενου, η σταθερότητα των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του, η σταθερότητα της καθαρής θέσης του για 

την ελεγχόµενη περίοδο, η διαθεσιµότητα και η πληρότητα των βιβλίων και στοιχείων του, η 

υπέρβαση των δαπανών σε σχέση µε τα έσοδα κτλ.  

   Τα τελευταία όµως χρόνια έχουν εκδοθεί διάφορες αποφάσεις που αφορούν τον 

έλεγχο µε την βοήθεια των έµµεσων τεχνικών ελέγχου  των φυσικών προσώπων, είτε αυτά 

είναι µισθωτοί και συνταξιούχοι, είτε είναι πρόσωπα υπόχρεα απεικόνισης συναλλαγών, 
                                                
34 Charles P. Rettig, «Overview: Indirect Methods of Determining Taxable Income», Journal of Tax Practice & 
Procedure, February–March 2014 
35 Ν.2238/1994, «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», ΦΕΚ Α' 151/16-09-1994 
36 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), « Strengthening Tax Audit Capabilities: 
Innovative Approaches to Improve the Efficiency and Effectiveness of Indirect Income Measurement Methods», 
Prepared by Forum on Tax Administration’s Compliance Sub-group, October 2006 
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όπως επιτηδευµατίες µε ατοµική επιχείρηση και ελεύθεροι επαγγελµατίες. Σύµφωνα µε 

αυτές, ο έλεγχος των φυσικών προσώπων θα βασίζεται στις εξής µεθόδους:  

i. της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούµενου  

ii. της καθαρής θέσης του φορολογούµενου 

iii. των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε µετρητά 

           Κατά την εφαρµογή µεθόδων εµµέσου προσδιορισµού της φορολογητέας ύλης, 

επιλέγεται µια τεχνική ελέγχου µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊστάµενου της Δ.Ο.Υ. ή 

του Ελεγκτικού Κέντρου που εκδίδεται από κοινού µε τον υποδιευθυντή και τον προϊστάµενο 

του τµήµατος έλεγχου, µετά από εισήγηση του υπαλλήλου που φέρει την εντολή ελέγχου, 

αξιολογώντας τα στοιχεία που η ελεγκτική υπηρεσία έχει στη διάθεσή της. Σε κάθε 

περίπτωση όµως αυτές οι τεχνικές ελέγχου µπορεί να συνδυάζονται και µε τις υπόλοιπες 

διατάξεις του ΚΦΕ.37 

 

  

3.5 Διαδικασία Ελέγχου 

 
Η εφαρµογή των έµµεσων τεχνικών ελέγχων των φυσικών προσώπων δεν αλλάζει σε 

σηµαντικό βαθµό την διαδικασία που ακολουθείται σε οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο. 

Ενδεικτικά, η διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές είναι:  

! έκδοση έγγραφης εντολής του προϊσταµένου της αρµόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας και 

κοινοποίησης αυτής στον φορολογούµενο 

! συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και δηλώσεων για τους 

ελεγχόµενους, όπως  στοιχεία από τους φακέλους των Δ.Ο.Υ., από τη Γ.Γ.Π.Σ., το 

ΣΔΟΕ, τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, το σύστηµα Vies, την 

Οικονοµική Αστυνοµία, τα Λιµεναρχεία και από κάθε άλλη υπηρεσία τα στοιχεία της 

οποίας θεωρούνται ότι συµβάλλουν στην ελεγκτική διαδικασία, όπως και 

οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαραίτητα για τον προσδιορισµό της περιουσιακής 

κατάστασης και των συνθηκών διαβίωσης των φορολογουµένων, όπως πληροφορίες 

για ακίνητα και κινητά µέσα, καταθέσεις, µετρητά, απαιτήσεις κ.α.  Τα στοιχεία αυτά 

                                                
37 ΠΟΛ.1094/7.4.2014, «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1050/17−2−2014 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα 
Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474 τ. Β/25−2−2014 περί καθορισµού του περιεχοµένου και 
του τρόπου εφαρµογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 
Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης φορολογουµένων 
φυσικών προσώπων µε µεθόδους εµµέσου προσδιορισµού», ΦΕΚ Β' 961/16-04-2014 
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παρέχονται από το φορολογούµενο στα ειδικά έντυπα (Διαθέσιµα περιουσιακά 

στοιχεία και Ερωτηµατολόγιο τρόπου διαβίωσης-µεταβολών-υποχρεώσεων) 

! πραγµατοποίηση των ελεγκτικών επαληθεύσεων επί των βιβλίων και στοιχείων. Η 

συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων και οι επακόλουθες ελεγκτικές επαληθεύσεις 

επί των βιβλίων και στοιχείων διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αν ο φορολογούµενος 

είναι υποκείµενος ή µη στις διατάξεις του ΚΦΑΣ 

! εφαρµογή των έµµεσων τεχνικών ελέγχου εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις που 

προβλέπει η νοµοθεσία. Ο ελεγκτής µπορεί να χρησιµοποιήσει τις τεχνικές αυτές όταν 

στην εντολή ελέγχου αναγράφεται α) το άρθρο 67Β του ν.  2234/94 για τις εντολές 

που είχαν εκδοθεί µέχρι 31/12/2013 και β) το άρθρο 27 του ν. 4174/2013 για τις 

εντολές που εκδίδονται από 1/1/2014 και µετά. 

! εκδίδεται, µε βάση τα ευρήµατα του ελέγχου, το ειδικό σηµείωµα έµµεσων τεχνικών 

ελέγχου µε τις προκύπτουσες διαφορές και το συνολικό προσδιοριζόµενο βάσει 

ελέγχου εισόδηµα, το οποίο και κοινοποιείται στο φορολογούµενο ή το νόµιµο 

εκπρόσωπο αυτού. Από την πλευρά του ο φορολογούµενος διατηρεί το δικαίωµα 

ανταπόδειξης εντός πέντε ηµερών, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία για να αιτιολογήσει τις προκύπτουσες διαφορές εισοδήµατος και να 

δικαιολογήσει έσοδα αποκτηθέντα και µη δηλωθέντα σε κάθε ελεγχόµενη χρήση 

! εκδίδονται φύλλα ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος. Η διαφορά που προκύπτει 

µεταξύ του προσδιοριζόµενου βάσει ελέγχου και του δηλωθέντος καθαρού 

φορολογούµενου εισοδήµατος για την ελεγχόµενη χρήση ή την ελεγχόµενη περίοδο 

καταλογίζεται στη χρήση που αφορά και στις πηγές που ανάγεται εφόσον αυτό 

τεκµηριώνεται. Στις περιπτώσεις ελέγχου φορολογούµενων υποκείµενων στις 

διατάξεις του ΚΦΑΣ, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις του ΚΦΕ και λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό των 

φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες. 

! πραγµατοποιείται έλεγχος ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών αντικειµένων. Τα 

ακαθάριστα έσοδα και το συνολικό καθαρό εισόδηµα όπως αυτό προσδιορίζεται µε 

τις έµµεσες τεχνικές ελέγχου, χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των λοιπών 

φορολογικών υποχρεώσεων.  

! συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου και εκδίδονται πράξεις ή φύλλα ελέγχου προς 

καταλογισµό λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν βάσει των 

αποτελεσµάτων από την εφαρµογή των έµµεσων τεχνικών ελέγχου και των γενικών 
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φορολογικών διατάξεων. Κατά περιπτώσεις επιτρέπεται και η έκδοση 

συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΦΕ38. 

 

  

3.6 Προσδιορισµός Φορολογητέας Ύλης  

 
Το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα, µε την εφαρµογή µεθόδων εµµέσου προσδιορισµού, 

προκύπτει από την άθροιση της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, όπως αυτή 

προσδιορίζεται µε βάση τις τεχνικές ελέγχου που προβλέπονται από την νοµοθεσία και 

κατανέµεται στους φορολογουµένους, και του δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήµατος του 

φορολογουµένου ανά φορολογική περίοδο και πηγή /κατηγορία εισοδήµατος.  

     Εφόσον η ελεγχόµενη φορολογική περίοδος περιλαµβάνει περισσότερες από µια 

συνεχόµενες διαχειριστικές περιόδους ή φορολογικά έτη, η προσδιοριζόµενη φορολογητέα 

ύλη κατανέµεται ισοµερώς µεταξύ αυτών των διαχειριστικών περιόδων ή φορολογικών ετών. 

       Η διαδικασία προσδιορισµού της φορολογητέας ύλης του φορολογουµένου 

συνοπτικά έχει ως εξής:  

! προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδηµα του φορολογούµενου από 

όλες τις πηγές/κατηγορίες εισοδήµατος µε τις γενικές φορολογικές διατάξεις, όπως 

αυτές ισχύουν για κάθε φορολογούµενο ανά διαχειριστική περίοδο και φορολογικό 

έτος 

! προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδηµα του φορολογούµενου από 

όλες τις πηγές/κατηγορίες εισοδήµατος µε βάση τις έµµεσες τεχνικές ελέγχου που 

προβλέπονται από την νοµοθεσία 

! συγκρίνονται, ανά φορολογική περίοδο, τα αποτελέσµατα των δύο προσδιορισµών και 

ως τελικό φορολογητέο εισόδηµα του φορολογούµενου λαµβάνεται το µεγαλύτερο. 

     Αν σε κάποια φορολογική περίοδο, το φορολογητέο εισόδηµα του φορολογούµενου  

προσδιορίστηκε τεκµαρτά , ο τεκµαρτός προσδιορισµός θα λαµβάνεται υπόψη και για τον 

προσδιορισµό του τελικού φορολογητέου εισοδήµατος. 

     Όταν οι παραπάνω διαδικασίες προσδιορισµού της φορολογητέας ύλης µε µεθόδους 

εµµέσου προσδιορισµού γίνεται για συζύγους που υποβάλουν κοινή δήλωση,  τα 

προσδιορισθέντα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου θα πρέπει να αθροίζονται και αν 

                                                
38 Α.Υ.Ο ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 /10-5-2013, «Εφαρµογή έµµεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισµό 
φορολογητέου εισοδήµατος φυσικών προσώπων», Αθήνα, Μάιος 2013 
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προκύψει µη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη, αυτή πρέπει να κατανέµεται µεταξύ των συζύγων 

κατά το ποσό που αφορά έκαστον, εφόσον αυτό µπορεί να προσδιοριστεί από τον έλεγχο, ή 

µερίζεται κατ' αναλογία των δηλωθέντων εισοδηµάτων όταν τα εισοδήµατα και των δυο 

συζύγων προέρχονται από επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η κατανοµή αυτή γίνεται στην 

φορολογική περίοδο που αφορά και στις πηγές εισοδήµατος που ανάγεται 

     Στην περίπτωση όµως που ο ένας σύζυγος έχει εισόδηµα µόνο από µισθωτή εργασία  

ή συντάξεις, ενώ ο  άλλος και από επιχειρηµατική δραστηριότητα τότε η µη δηλωθείσα 

φορολογητέα ύλη βαρύνει τον/την σύζυγο που έχει και επιχειρηµατική δραστηριότητα, εκτός 

και αν προσδιοριστεί διαφορετικά από τον έλεγχο. 

       Το συνολικό καθαρό εισόδηµα όπως αυτό προσδιορίζεται µε τις έµµεσες τεχνικές 

ελέγχου, χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό και των λοιπών φορολογικών 

υποχρεώσεων.39. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
39ΠΟΛ.1050/17.2.2014, «Καθορισµός του περιεχοµένου και του τρόπου εφαρµογής των τεχνικών ελέγχου των 
περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό 
προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης φορολογουµένων φυσικών προσώπων µε µεθόδους εµµέσου 
προσδιορισµού», ΦΕΚ Β' 478/26-02-2014 



 47 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
5.1 Τεχνική Ανάλυσης Ρευστότητας Φορολογουµένου  

 
Η τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουµένου προσδιορίζει τη φορολογητέα 

ύλη αναλύοντας τα (φορολογητέα και µη) έσοδα, τις αγορές και δαπάνες (επαγγελµατικές, 

ατοµικές και οικογενειακές) και τις αυξήσεις και µειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων (επαγγελµατικών, ατοµικών και οικογενειακών) του φορολογούµενου.  

     Χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της πραγµατικής φορολογικής επιβάρυνσης 

µέσω  µιας ανάλυσης των ταµειακών ροών του φορολογουµένου και της σύγκρισης όλων των 

γνωστών δαπανών µε όλα τα γνωστά έσοδα για µια περίοδο. Λαµβάνονται υπόψη οι καθαρές 

αυξήσεις και µειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, µαζί µε τις µη 

εκπιπτόµενες δαπάνες και τα αφορολόγητα έσοδα. Η υπέρβαση των δαπανών πάνω από το 

ποσό του δηλωµένου και αφορολόγητου εισοδήµατος αποτελεί το µη αδήλωτο φορολογητέο 

εισόδηµα. 

    Αποτελεί µια συνήθη χρησιµοποιούµενη προσέγγιση όταν είναι σαφές ότι το 

δηλωθέν εισόδηµα του φορολογούµενου δεν θα µπορεί να στηρίξει τον προφανή πλούτο, τις 

δαπάνες, ή τον τρόπο ζωής του. Χρησιµοποιείται  συνήθως α) όταν  η επανεξέταση της 

φορολογικής επιβάρυνσης ή επιστροφής του φορολογούµενου δείχνει ότι  οι εκπτώσεις του 

και οι άλλες δαπάνες φαίνονται δυσανάλογες σε σχέση µε το εισόδηµα που δηλώθηκε, β) 

όταν τα µετρητά του φορολογουµένου δεν προέρχονται όλα από ένα τραπεζικό λογαριασµό 

που µπορεί να αναλυθεί για τον προσδιορισµό της πηγή και µετέπειτα διάθεση τους, ή γ) όταν 

ο φορολογούµενος  καθιστά µια κοινή επιχειρηµατική πρακτική να χρησιµοποιεί τα έσοδα σε 

µετρητά  για να πληρώσει τα επιχειρηµατικά του έξοδα40.  

     Η µέθοδος βασίζεται στην αρχή ότι κάθε υπέρβαση στα στοιχεία δαπανών σε σχέση 

µε τα στοιχεία εσόδων αντιπροσωπεύει µια υποεκτίµηση του φορολογητέου εισοδήµατος.  

Κατά την εφαρµογή της, δηµιουργείται έτσι ένα ισοζύγιο µε δύο βασικές στήλες:  

  
                                                
40 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), « Strengthening Tax Audit Capabilities: 
Innovative Approaches to Improve the Efficiency and Effectiveness of Indirect Income Measurement Methods», 
Prepared by Forum on Tax Administration’s Compliance Sub-group, October 2006 
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i. «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων»,  

 

Στην στήλη αυτή περιλαµβάνονται τα κάθε µορφής έσοδα που έχουν εισπραχθεί στην 

διάρκεια της ελεγχοµένης φορολογικής περιόδου, των οποίων αποδεικνύεται η 

πραγµατοποίηση και η νοµιµότητα των συναλλαγών, όπως είναι τα υπόλοιπα των 

χρηµατοπιστωτικών (προσωπικών, οικογενειακών, επαγγελµατικών) λογαριασµών στην 

έναρξη της ελεγχόµενης περιόδου, τα διαθέσιµα µετρητά ή και το υπόλοιπο ταµείου στην 

αρχή της ελεγχόµενης χρήσης (ατοµική επιχείρηση µε βιβλία Γ΄κατηγορίας ΚΒΣ  ή 

διπλογραφικά του ΚΦΑΣ), οι αναλήψεις από επιχειρήσεις, τα ακαθάριστα έσοδα από 

επαγγελµατική δραστηριότητα, τα έσοδα από άλλες πηγές, τα έσοδα από πώληση 

περιουσιακών στοιχείων, τα δάνεια από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τα λοιπά φορολογητέα 

ή µη έσοδα, οι αυξήσεις πληρωτέων λογαριασµών, οι µειώσεις των εισπρακτέων 

λογαριασµών, η αύξηση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόµενων 

ετών και οι λοιπές περιπτώσεις εσόδων.  

 

ii. «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων» 

 

Στη στήλη αυτή καταχωρούνται όλες οι πραγµατοποιηθείσες αναλώσεις, κατά τη 

διάρκεια της ελεγχοµένης φορολογικής περιόδου, όπως τα υπόλοιπα των χρηµατοπιστωτικών 

(προσωπικών, οικογενειακών, επαγγελµατικών) λογαριασµών στο τέλος της ελεγχόµενης 

περιόδου, τα διαθέσιµα µετρητά ή και το υπόλοιπο ταµείου στο τέλος  της ελεγχόµενης 

χρήσης (ατοµική επιχείρηση µε βιβλία Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ  ή διπλογραφικά του ΚΦΑΣ), οι 

εισφορές σε λογαριασµούς επιχειρήσεων, τα ποσά συµµετοχής στο κεφάλαιο κάθε µορφής 

επιχείρησης, οι αγορές  περιουσιακών στοιχείων, οι αγορές εµπορευµάτων, πρώτων και 

βοηθητικών υλών και λοιπών αγαθών αναγκαίων στην άσκηση της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας, οι επαγγελµατικές δαπάνες πάσης φύσεως, τα ποσά αποπληρωµής 

προσωπικών ή επαγγελµατικών δανείων, τα ποσά για  ασφάλιστρα, αποζηµιώσεις, δωρεές και 

λοιπές δαπάνες, τα ποσά για κάθε είδους (προσωπικές/ οικογενειακές) δαπάνες διαβίωσης , οι 

µειώσεις των πληρωτέων λογαριασµών, οι αυξήσεις των εισπρακτέων λογαριασµών, οι 

χορηγήσεις δανείων σε τρίτους, η µείωση προκαταβολών  που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων 

επόµενων ετών και οι λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων.41  

 

                                                
41 ΠΟΛ.1270/24.12.2013, «Μεθοδολογία Έµµεσων τεχνικών Ελέγχου»  
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Πίνακας 5.1: Απεικόνιση τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας42 

 

 
 

       Η µέθοδος ανάλυσης της ρευστότητας του φορολογουµένου απεικονίζεται συνοπτικά 

και στον παραπάνω πίνακα όπου φαίνεται ότι η διαφορά µεταξύ στήλης «Αναλώσεις 

Κεφαλαίων/Εσόδων» και στήλης «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων», θεωρείται ως η µη 

δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και υπόκειται σε φορολόγηση, εφόσον δεν µπορεί να 

αιτιολογηθεί επαρκώς. Οι φορολογούµενοι συχνά προσπαθούν να αντικρούσουν τις 

διαπιστώσεις αυτές µε τον ισχυρισµό ότι η ανεξήγητη διαφορά είναι προκαλείται στην 

πραγµατικότητα από την χρήση αφορολόγητων κεφαλαίων που έχουν συσσωρευτεί τα 

προηγούµενα έτη. 

   Αντίθετα, στην περίπτωση που το εισόδηµα έχει δηλωθεί σωστά και ο ελεγκτής έχει 

αναµορφώσει τα οικονοµικά δεδοµένα του φορολογουµένου µε τη χρήση της τεχνικής αυτής, 

οι πηγές των κεφαλαίων θα πρέπει να είναι ίσες ή µικρότερες µε τις χρήσεις αυτών43.  

 

5.2 Τεχνική Καθαρής Θέσης Φορολογουµένου  

 
 Η τεχνική της καθαρής θέσης αποτελεί µια έµµεση τεχνική ελέγχου που αναδηµιουργεί το 

οικονοµικό ιστορικό του φορολογούµενου φυσικού προσώπου και  προσδιορίζει τη 

φορολογητέα ύλη, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα (προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελµατικά ) 

περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιµα κεφάλαια, τις διάφορες (προσωπικές, οικογενειακές, 
                                                
42 Σοφία Ντάσιου, «Τεχνικές Ελέγχου µε τη Χρήση Μεθόδων Έµµεσου Προσδιορισµού Φορολογητέας Ύλης», 
Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, 2014 
43 Edmund Biber, «Revenue Administration: Taxpayer Audit—Use of Indirect Methods», International 
Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, April 2010 
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επαγγελµατικές) απαιτήσεις,  τις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελµατικές) υποχρεώσεις, 

τις (ατοµικές, οικογενειακές και επαγγελµατικές) δαπάνες ως και τα εισοδήµατα από λοιπές 

πηγές (ατοµικά και οικογενειακά). 

    Η µέθοδος αυτή βασίζεται στη λογική ότι ένας φορολογούµενος, εφόσον συσσωρεύει 

πλούτο σε ένα οικονοµικό έτος, είτε θα τον επενδύσει σε περιουσιακά στοιχεία είτε θα τον 

δαπανήσει.  Η αύξηση στην καθαρή θέση του φορολογουµένου κατά τη διάρκεια ενός 

φορολογικού έτους θα πρέπει να προκύπτει από το φορολογητέο εισόδηµα του. Ο σκοπός της 

µεθόδου καθαρής θέσης είναι να καθορίσει, µέσω της µεταβολής της καθαρής θέσης, αν ο 

φορολογούµενος προχώρησε σε αγορά περιουσιακών στοιχείων, στην µείωση των 

υποχρεώσεων ή σε δαπάνες µε κεφάλαια που δεν αναφέρονται ως φορολογητέο εισόδηµα.  

    Η τεχνική αυτή  χρησιµοποιήθηκε αρχικά για τους φορολογούµενους των οποίων η 

κύρια πηγή εισοδήµατος ήταν από παράνοµη δραστηριότητα. Ωστόσο συνιστάται τώρα 

τακτικά στην περίπτωση απάτης, ιδίως όταν έχουν επέλθει σηµαντικές µεταβολές της 

καθαρής θέσης και άλλες µέθοδοι ελέγχου κρίνονται ανεπαρκείς. Ενδεικτικά συνιστάται  

όταν: α) εξετάζονται δύο ή περισσότερα χρόνια, β) παρατηρούνται πολλές αλλαγές σε 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που έγιναν κατά τη διάρκεια της περιόδου, γ) ο 

επαγγελµατίας δεν τηρεί βιβλία και στοιχεία, δ) τα βιβλία και τα στοιχεία που τηρούνται είναι 

ανεπαρκή ή δεν είναι διαθέσιµα και ε) τα βιβλία και τα στοιχεία παρακρατούνται από τον 

φορολογούµενο44. 

      Η καθαρή θέση του φορολογουµένου προσδιορίζεται κατά την έναρξη και κατά την 

τέλος του φορολογικού έτους. Κατά την εφαρµογή της τεχνικής αυτής δηµιουργείται ο 

Πίνακας Ενεργητικού και Παθητικού για όλες τις ελεγχόµενες φορολογικές περιόδους µε 

φορολογική περίοδο βάσης την αµέσως προηγούµενη από την πρώτη ελεγχόµενη φορολογική 

περίοδο.  Ο πίνακας περιλαµβάνει δύο διαφορετικά µέρη:  

i. το ενεργητικό στο οποίο περιλαµβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του 

ελεγχόµενου, του/της συζύγου και των προστατευοµένων µελών αυτών, καθώς και οι 

καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα κατά την λήξη κάθε φορολογικής 

περιόδου, όπως για παράδειγµα η κινητή και ακίνητη περιουσία, οι διάφορες 

απαιτήσεις και τα διαθέσιµα κεφάλαια µε βάση το πραγµατικό κόστος κτήσης, όπως 

αυτό προκύπτει από τα διαθέσιµα στον έλεγχο στοιχεία. 

                                                
44 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), « Strengthening Tax Audit Capabilities: 
Innovative Approaches to Improve the Efficiency and Effectiveness of Indirect Income Measurement Methods», 
Prepared by Forum on Tax Administration’s Compliance Sub-group, October 2006 
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ii. το παθητικό που περιλαµβάνει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του ελεγχόµενου, του/της 

συζύγου και των προστατευοµένων µελών αυτών, όπως είναι τα δάνεια, τα 

γραµµάτια, οι διάφοροι πιστωτές και οι αποσβέσεις.  

 
Πίνακας 5.2: Προσδιορισµός καθαρής θέσης φορολογουµένου 

 

 
 

     Η διαφορά ενεργητικού-παθητικού αποτελεί την καθαρή θέση κάθε φορολογικής 

περιόδου. Από την καθαρή θέση λήξης κάθε φορολογικής περιόδου αφαιρείται η καθαρή 

θέση έναρξης. Η µεταβολή αυτή της καθαρής θέσης αναπροσαρµόζονται µε τις περιπτώσεις 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγµατος (πχ αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής 

παροχής, κερδών από τυχερά παίγνια, ανταλλαγής) και τις περιπτώσεις εκποίησης αυτών, µε 

τις µη εκπιπτόµενες ατοµικές και οικογενειακές δαπάνες κάθε είδους (πχ , προσωπικές και 

οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης, λοιπές δαπάνες, τα αφορολόγητα έσοδα από διάφορες 

πηγές , οι µη φορολογητέες περιπτώσεις εσόδων ή φορολογητέες κατ' ειδικό τρόπο ) και 

συγκρίνονται µε τα δηλωθέντα εισοδήµατα45.  

 

 

 

 

 

 

                                                
45 ΠΟΛ.1270/24.12.2013, «Μεθοδολογία Έµµεσων τεχνικών Ελέγχου» 
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Πίνακας 5.3: Απεικόνιση τεχνική καθαρής θέσης 

 

 
 

      Το προσδιοριζόµενο µε βάση τη µέθοδο εισόδηµα συγκρίνεται µε το δηλωθέν 

συνολικό εισόδηµα και η διαφορά που προκύπτει θεωρείται ως µη δηλωθείσα φορολογητέα 

ύλη που  υπόκειται σε φορολόγηση, εφόσον δεν τεκµηριώνεται επαρκώς46 . 

 

  

5.3 Τεχνική Τραπεζικών Καταθέσεων και Δαπανών σε Μετρητά 

 
Η τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε µετρητά 

χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης παρακολουθώντας την κίνηση 

των διαθέσιµων κεφαλαίων του φορολογούµενου, του/της συζύγου και των 

προστατευοµένων µελών αυτών, είτε µε την κατάθεση αυτών σε χρηµατοπιστωτικούς 

λογαριασµούς είτε µε την ανάλωσή τους σε διάφορες συναλλαγές µε χρήση µετρητών. 

Υπολογίζει  το εισόδηµα καταδεικνύοντας που κατέληξαν τα κεφάλαια ενός φορολογουµένου 

µε βάση την λογική  ότι αν ένας φορολογούµενος λάβει χρήµατα, δύο µόνο πράγµατα 

µπορούν να συµβούν: είτε αυτά να κατατεθούν είτε να δαπανηθούν.  

   Δεν  θα πρέπει να είναι  αυτόµατη η επιλογή κατά την επιλογή µιας έµµεσης µεθόδου 

για τον πραγµατικό προσδιορισµό της φορολογικής υποχρέωσης. Η τεχνική αυτή συνιστάται 

όταν α) τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούµενου είναι αναξιόπιστα, δεν είναι διαθέσιµα, ή 

                                                
46 Σοφία Ντάσιου, «Τεχνικές Ελέγχου µε τη Χρήση Μεθόδων Έµµεσου Προσδιορισµού Φορολογητέας Ύλης», 
Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, 2014 
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είναι ελλιπή, β) ο φορολογούµενος κάνει περιοδικές καταθέσεις χρηµάτων σε τραπεζικό 

λογαριασµό που φαίνεται να προέρχονται από µια δραστηριότητα που παράγει εισόδηµα, γ) ο 

φορολογούµενος πληρώνει τα περισσότερα έξοδα της επιχείρησης µε επιταγή και δ) ο 

φορολογούµενος χρησιµοποίησε προηγουµένως τραπεζικό λογαριασµό για τον καθορισµό 

και την δήλωση του φορολογητέου εισοδήµατος. 

     Παρέχεται µια πλήρη εικόνα των δραστηριοτήτων του φορολογούµενου 

αντικατοπτρίζοντας µε σαφήνεια το µέγεθος και το εύρος των οικονοµικών δραστηριοτήτων 

του και αποφεύγοντας την ανάγκη τεκµηρίωσης των εξόδων των επιχειρήσεων47.  

    Η µέθοδος αυτή περιλαµβάνει την ανάλυση  των συνολικών καταθέσεων σε 

χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς, των διαθεσίµων, των δαπανών και των αγορών σε  

µετρητά τόσο σε επαγγελµατικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της 

ελεγχοµένης φορολογικής περιόδου και την σύγκριση αυτών µε τα συνολικά δηλωθέντα 

έσοδα. Η µέθοδος αυτή βασίζεται στις παραδοχές ότι η απόδειξη των καταθέσεων σε 

τραπεζικούς λογαριασµούς, µετά από ορισµένες προσαρµογές για τα αφορολόγητα έσοδα, 

αποτελούν απόδειξη των φορολογητέων  εσόδων και δαπανών48. Παρατηρούνται δύο βασικά 

χαρακτηριστικά:  

i. η ύπαρξη καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασµούς αποτελεί στοιχείο έρευνας 

φορολογητέων εσόδων 

ii. οι δαπάνες που παρουσιάζονται στη φορολογική δήλωση, όντως πραγµατοποιήθηκαν. 

Οι δαπάνες αυτές µπορεί να έχουν πραγµατοποιηθεί µόνο µέσω πιστωτικής κάρτας, 

επιταγής ή µετρητών. Στην περίπτωση που οι δαπάνες καταβλήθηκαν σε µετρητά, 

τότε η πηγή αυτών των µετρητών θα πρέπει να προέρχεται από πηγή υποκείµενη σε 

φόρο, εκτός εάν υπήρξε διαφορετική αιτιολόγηση. Η απόδειξη µιας µη φορολογητέας 

πηγής για τα µετρητά αυτά βαρύνει τον ίδιο τον φορολογούµενο.  

      Κατά την τεχνική αυτή προσδιορίζονται οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της 

ελεγχόµενης περιόδου, στις περιπτώσεις που υπάρχει άνοιγµα λογαριασµών, 

περιλαµβάνονται οι πιστωτικές κινήσεις σε λογαριασµούς που αφορούν καθαρές καταθέσεις 

και έµµεσες καταθετικές πράξεις . Από τις συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της ελεγχόµενης 

φορολογικής περιόδου αφαιρούνται τα κατατεθειµένα ποσά που αφορούν µη υποκείµενα σε 

                                                
47 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), « Strengthening Tax Audit Capabilities: 
Innovative Approaches to Improve the Efficiency and Effectiveness of Indirect Income Measurement Methods», 
Prepared by Forum on Tax Administration’s Compliance Sub-group, October 2006 
48 Charles P. Rettig, «Overview: Indirect Methods of Determining Taxable Income», Journal of Tax Practice & 
Procedure, February–March 2014 
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φορολογία έσοδα, όπως εκταµιεύσεις δανείων,συµψηφιστικές κινήσεις και λοιπές πράξεις 

που δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις. 

 
Πίνακας 5.4: Απεικόνιση τεχνικής ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε µετρητά49 

 

 

 
 

     Στο υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται όλες οι 

καταβολές σε µετρητά για αγορές, δαπάνες (προσωπικές/οικογενειακές ή επαγγελµατικές) 

και λοιπές συναλλαγές, όπως οι αγορές εµπορευµάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών και 

λοιπών αγαθών αναγκαίων στην άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας , οι αγορές 

περιουσιακών στοιχείων, οι προσωπικές/οικογενειακές δαπάνες, οι επαγγελµατικές δαπάνες, 

                                                
49 Σοφία Ντάσιου, «Τεχνικές Ελέγχου µε τη Χρήση Μεθόδων Έµµεσου Προσδιορισµού Φορολογητέας Ύλης», 
Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, 2014 
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οι καταβληθέντες φόροι, οι εισφορές και τα πρόστιµα κάθε µορφής, η αποπληρωµή / µείωση 

χρεών µε µετρητά,  η µεταβολή των διαθεσίµων µετρητών ελεγχόµενης περιόδου . 

     Από το νέο υπόλοιπο καθαρών τραπεζικών καταθέσεων αφαιρούνται τα µη 

υποκείµενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε λογαριασµούς. Το νέο υπόλοιπο, 

που προκύπτει, αναµορφώνεται µε τις αυξήσεις/µειώσεις των εισπρακτέων λογαριασµών και 

τις αυξήσεις /µειώσεις των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόµενων ετών 

και συγκρίνεται µε τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήµατα. 

     Το  νέο υπόλοιπο, όπως αναµορφώθηκε, αποτελεί το βάσει τεχνικής συνολικό 

εισόδηµα προς φορολόγηση. Η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται µη δηλωθείσα φορολογητέα 

ύλη και υπόκειται σε φορολόγηση, εφόσον δεν τεκµηριώνεται επαρκώς από τον 

φορολογούµενο50.  

    Εφόσον η µέθοδος υποδηλώνει µια υποεκτίµηση του εισοδήµατος, αυτό µπορεί να 

οφείλεται είτε σε µη υποβολή των ακαθάριστων εσόδων είτε σε υπερεκτίµηση των εξόδων, 

είτε σε ένα συνδυασµό και των δύο. 

 

  

5.4 Αριθµητικό Παράδειγµα 

 
Η κατανόηση του περιεχοµένου των τριών τεχνικών που αναλύθηκαν παραπάνω 

διευκολύνεται µε τη βοήθεια του αριθµητικού παραδείγµατος που ακολουθεί, που αναφέρεται 

στον έλεγχο των εισοδηµάτων ενός επαγγελµατία για την περίοδο 2008-2009:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
50 ΠΟΛ.1270/24.12.2013, «Μεθοδολογία Έµµεσων τεχνικών Ελέγχου» 
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Πίνακας 5.5: Αριθµητικά δεδοµένα παραδείγµατος 
 
 
Επαγγελµατίας  µε  Β΄ κατηγορίας βιβλία και τα παρακάτω  οικονοµικά στοιχεία:  

     

ΧΡΗΣΕΙΣ Έτος 
βάσης: 
χρήση  
2007 

ΧΡΗΣΗ  2008 ΧΡΗΣΗ  
2009 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Κόστος παγίων στοιχείων 
επιχείρησης  στο τέλος 
κάθε χρήσης  

70.000 € 100.000,00 € 115.000,00€ 

Κόστος εξοπλισµού  της 
επιχείρησης  στο τέλος 
κάθε χρήσης. 

5.000 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

Ο ελεγχόµενος δεν έχει 
διενεργήσει αποσβέσεις 
για τα επαγγελµατικά 
περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησης 

Απογραφή  έναρξης    40.000,00 € 30.000,00 €   

Αγορές  χρήσης    70.000,00 € 80.000,00 €   

Απογραφή  λήξης  40.000 € 30.000,00 € 40.000,00 €   

Κόστος πωληθέντων    80.000,00 € 70.000,00 €   

          

Ακαθάριστα έσοδα 
αναλύονται ως εξής: 

0 170.000,00 € 130.000,00 
€ 

  

τοις µετρητοίς 0 120.000,00 € 130.000,00 
€ 

  

 επί πιστώσει    
(η πληρωµή για την επί 
πιστώσει πώληση στη 
χρήση 2008 εισπράχθηκε 
τη χρήση 2009) 

  50.000,00 €   
  

Σύνολο επαγγελµατικών 
δαπανών αναλύονται ως 
εξής: 

  40.000,00 € 30.000,00 €   

  τοις µετρητοίς 0 20.000,00 € 15.000,00 €   
  επί πιστώσει   

(η επιχείρηση  δεν προέβη  
σε καµία καταβολή των επί 
πιστώσει δαπανών  κατά 
την διάρκεια των 
ελεγχοµένων  χρήσεων ) 

0 20.000,00 € 15.000,00 € 

  

     

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ    40.000,00 € 30.000,00 €   
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100.000,00 €   

(µέσα  στην  χρήση  
αγοράστηκε  ακίνητο  
κόστους   50.000 €  
και  

  

 
Σύνολο αξίας Ακινήτων  
(προσωπικά /οικογενειακά)   

100.000 
€ 

πωλήθηκε µέσα στην 
ίδια χρήση αντί 
ποσού  60.000€ - το 
ποσό κατατέθηκε σε 
τραπεζικό  
λογαριασµό) 

100.000,00 
€ 

  

Καταθέσεις 31/12 30.000 € 220.000,00 € 200.000,00 
€ 

  

Μετρητά στο χέρι   31/12 3.000 € 1.000,00 € 2.000-€   

Συνολικές Οικογενειακές 
δαπάνες (µετρητά) 
αναλύονται ως εξής: 

  28.090,00 € 39.650,00 €   

          

Ασφάλεια αυτοκινήτου         

Ασφάλεια ζωής               1.000,00 €  1.200,00 €   

Ασφάλειες υγείας κ.λπ.                  300,00 €  650,00 €   
Δίδακτρα σχολείου, λοιπών 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων  
,φροντιστηρίων  

              3.600,00 €  5.600,00 €   

Δωρεές - Χορηγίες         

Επισκευές και συντήρηση 
ιδιοκτησίας 

              1.500,00 €  3.000,00 €   

Ιατρικά , φαρµακευτικά 
προϊόντα , νοσοκοµειακές 
δαπάνες 

                 350,00 €  2.600,00 €   

Καταβολές µισθωµάτων               3.200,00 €  5.600,00 €   
Λοιπά έξοδα               2.240,00 €  4.200,00 €   

Μισθοί οικιακού 
προσωπικού 

        

Πρόστιµα         

Συνδροµές σε λέσχες         

Συνταξιοδοτικές εισφορές, 
Εισφορές σε Ταµεία 
Ασφάλισης 

              3.800,00 €  3.800,00 €   

Τηλέφωνα & ταχυδροµικά 
τέλη 

                 600,00 €  700,00 €   

Τραπεζικά  Έξοδα -
πιστωτικές κάρτες 

              7.000,00 €  7.800,00 €   

Υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας  

              2.500,00 €  2.500,00 €   

 Εισφορές               2.000,00 €  2.000,00 €   
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1. Ανάλυση ρευστότητας του φορολογουµένου 
 
 

Η εφαρµογή της µεθόδου της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουµένου 

προϋποθέτει τη δηµιουργία ενός ισοζυγίου µε δύο βασικές στήλες, όπου στην µια 

απεικονίζονται οι πηγές κεφαλαίων και εσόδων και στην άλλη η αναλώσεις αυτών. Όπως 

φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, κατά την µια χρήση προκύπτει θετική διαφορά που 

αποτελεί τη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη που υπόκειται σε φορολόγηση, ενώ κατά την άλλη 

προκύπτει αρνητική διαφορά, που σηµαίνει ότι  το εισόδηµα του έχει δηλωθεί σωστά, καθώς 

οι πηγές κεφαλαίου δεν υπερβαίνουν τις αναλώσεις του.  

 
 
Πίνακας 5.6: Πίνακας εξόδων διαβίωσης  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ     

ΧΡΗΣΗ  1/1- 
31/12/2008 

1/1  
31/12/2009 

Ασφάλεια αυτοκινήτου   

Ασφάλεια ζωής  1.000,00 €  1.200,00 € 
Ασφάλειες υγείας κλπ.     300,00 €  650,00 € 

Δίδακτρα σχολείου, λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων  ,φροντιστηρίων   3.600,00 €  5.600,00 € 

Δωρεές - Χορηγίες   
Επισκευές και συντήρηση ιδιοκτησίας  1.500,00 €  3.000,00 € 

Ιατρικά , φαρµακευτικά προϊόντα , νοσοκοµειακές δαπάνες     350,00 €  2.600,00 € 

Καταβολές µισθωµάτων  3.200,00 €  5.600,00 € 
Λοιπά έξοδα  2.240,00 €  4.200,00 € 

Μισθοί οικιακού προσωπικού   

Πρόστιµα   

Συνδροµές σε λέσχες   
Συνταξιοδοτικές εισφορές, Εισφορές σε Ταµεία Ασφάλισης  3.800,00 €  3.800,00 € 

Τηλέφωνα & ταχυδροµικά τέλη     600,00 €  700,00 € 

Τραπεζικά  Έξοδα -πιστωτικές κάρτες  7.000,00 €  7.800,00 € 
Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας   2.500,00 €  2.500,00 € 

Εισφορές  2.000,00 €  2.000,00 € 
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Πίνακας 5.7:Υπολογισµός ρευστότητας φορολογουµένου  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ   

I.  ΠΗΓΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ 

ΧΡΗΣΗ                  
1/1- 

31/12/2008 

ΧΡΗΣΗ                 
1/1 -31/12/ 

2009 

II.  ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ 

ΧΡΗΣΗ                  
1/1- 

31/12/2008 

ΧΡΗΣΗ                 
1/1 -31/12/ 

2009 

1.Υπόλοιπα 
χρηµατοπιστωτικών 
λογαριασµών  στην 
έναρξη της ελεγχόµενης 
χρήσης  (προσωπικοί, 
οικογενειακοί, 
επαγγελµατικοί) 

30.000,00 220.000,00 1.Υπόλοιπα χρηµατοπιστωτικών 
λογαριασµών  στη λήξη της 
ελεγχόµενης περιόδου  
(προσωπικοί, οικογενειακοί, 
επαγγελµατικοί) 

220.000,00 200.000,00 

2. Διαθέσιµα  µετρητά  ή 
και το Υπόλοιπο ταµείου 
στην έναρξη της 
ελεγχόµενης χρήσης 
(Ατοµική επιχείρηση µε 
βιβλία Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ  
ή διπλογραφικά του 
ΚΦΑΣ). 

3.000,00 1.000,00 2. Διαθέσιµα  µετρητά  ή και το 
Υπόλοιπο ταµείου στη λήξη της 
ελεγχόµενης χρήσης (Ατοµική 
επιχείρηση µε βιβλία Γ΄ 
κατηγορίας ΚΒΣ  ή 
διπλογραφικά του ΚΦΑΣ).  

1.000,00 2.000,00 

3. Αναλήψεις από 
επιχείρηση/εις 

0,00 0,00 3. Εισφορές σε Λογαριασµούς 
επιχείρησης/σεων 

    

4.Ακαθάριστα Έσοδα από 
επαγγελµατική 
δραστηριότητα 

170.000,00 130.000,00 4. Ποσά συµµετοχής στο 
κεφάλαιο κάθε µορφής 
επιχειρήσεων 

    

5. Έσοδα από λοιπές πηγές 0,00 0,00 5. Αγορές  περιουσιακών 
στοιχείων 
(προσωπικών/επαγγελµατικών) 

85.000,00 15.000,00 

6. Εισπράξεις από λοιπά 
µη φορολογητέα  έσοδα 
(αποζηµιώσεις, 
επιδοτήσεις, δωρεές κ.λπ.) 

0,00 0,00 6. Αγορές εµπορευµάτων, α΄, β΄ 
υλών και λοιπών αγαθών 
αναγκαίων στην άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας 

70.000,00 80.000,00 

7. Έσοδα από Πώληση  
περιουσιακών στοιχείων 

70.000,00 0,00 7. 
Επαγγελµατικές/επιχειρηµατικές 
δαπάνες πάσης φύσεως 

40.000,00 30.000,00 

8. Δάνεια από 
χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα κ.λπ. 

0,00 0,00 8. Ποσά αποπληρωµής 
προσωπικών ή επαγγελµατικών 
δανείων  

    

9. Λοιπά έσοδα πάσης 
φύσεως φορολογητέα ή µη  

0,00 0,00 9. Ποσά για  ασφάλιστρα, 
αποζηµιώσεις, δωρεές και 
λοιπές δαπάνες 

1.300,00 1.850,00 

10. Αυξήσεις πληρωτέων  
λογαριασµών 

20.000,00 15.000,00 10. Ποσά φόρων, τελών, 
εισφορών και προστίµων κάθε 
µορφής 

2.000,00 2.000,00 

11. Μειώσεις 
λογαριασµών εισπρακτέων 
 

0,00 50.000,00 11. Ποσά για κάθε είδους 
Δαπάνες διαβίωσης 
(προσωπικές/οικογενειακές) 

24.790,00 35.800,00 
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12. Αύξηση των 
προκαταβολών που 
εισπράχτηκαν  έναντι 
εσόδων εποµένου/ων  
έτους/νων 

0,00 0,00 12. Μειώσεις πληρωτέων 
λογαριασµών 

    

13. Λοιπές περιπτώσεις 
εσόδων 

0,00 0,00 13. Αυξήσεις λογαριασµών 
εισπρακτέων 

50.000,00   

  0,00 0,00 14. Χορηγήσεις  δανείων σε 
τρίτους. 

    

  0,00 0,00 15. Μείωση προκαταβολών  που 
εισπράχθηκαν έναντι εσόδων 
εποµένου/νων έτους /νων 

    

  0,00 0,00 16. Λοιπές περιπτώσεις 
αναλώσεων 

    

ΣΥΝΟΛΟ 293.000,00 416.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 494.090,00 366.650,00 

       
       

III. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗ                  
1/1- 
31/12/2008 

ΧΡΗΣΗ                 
1/1 -31/12/ 
2009 

   

Σύνολο διαθεσίµων 
εσόδων/κεφαλαίων 

293.000,00 416.000,00    

Διαθέσιµα 
έσοδα/κεφάλαια που 
χρησιµοποιήθηκαν 

494.090,00 366.650,00    

Υπόλοιπο -
201.090,00 

49.350,00    

 
 

  
 

2. Ανάλυση καθαρής θέσης φορολογουµένου  
 
 
     Η ανάλυση της καθαρής θέσης του φορολογούµενου βασίζεται, όπως φαίνεται και 

παρακάτω (Πίνακας 5.7) στη δηµιουργία ενός πίνακα ενεργητικού και παθητικού για όλες τις 

ελεγχόµενες φορολογικές περιόδους µε φορολογική περίοδο βάσης την αµέσως προηγούµενη 

από την πρώτη ελεγχόµενη φορολογική περίοδο (2008). Με βάση την αναµόρφωση της 

καθαρής θέσης κάθε φορολογικής περιόδου, που προκύπτει από τον πίνακα αυτό, 

υπολογίζεται το πραγµατικό φορολογητέο εισόδηµα (Πίνακας 5.8) 
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Πίνακας 5. 8:Πίνακας ενεργητικού-παθητικού φορολογουµένου 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
Ελεγχόµενες  χρήσεις ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ: 

ΧΡΗΣΗ 2007 
ΧΡΗΣΗ 

2008 
ΧΡΗΣΗ 

2009 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Περιουσιακά Στοιχεία  προσωπικά/ 
οικογενειακά/Επαγγελµατικά) 

  

Ακίνητη περιουσία (κόστος) 170.000,00 200.000,00 215.000,00 

Έπιπλα,  Συσκευές, Λοιπός εξοπλισµός 5000,00 10000,00 10000,00 

Προσωπικά αντικείµενα µεγάλης αξίας >5000 €       

Κοσµήµατα κ.λπ. Τιµαλφή >5000 €       
Απαιτήσεις διάφορες   50.000,00   

Μηχανοκίνητα Οχήµατα- Σκάφη-Αεροσκάφη κ.λπ.       

Μετρητά διαθέσιµα 3.000,00 1.000,00 2.000,00 

Καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 30.000,00 220.000,00 200.000,00 
Μετοχές, λοιποί τίτλοι       

Σύνολο Απογραφής τέλους χρήσης 40.000,00 30.000,00 40.000,00 

Διάφοροι λογαριασµοί-λοιπά περιουσιακά στοιχεία       

        
Σύνολο Ενεργητικού 248.000,00 511.000,00 467.000,00 

        

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Υποχρεώσεις προσωπικές / 
οικογενειακές / επαγγελµατικές)  

  

Δάνεια προσωπικά/οικογενειακά       

Δάνεια επαγγελµατικά (ατοµική επιχείρηση)       

Γραµµάτια       

Πιστωτές διάφοροι   20.000,00 35.000,00 

Διάφορες υποχρεώσεις(αποσβέσεις  κλπ)       

Σύνολο Υποχρεώσεων 0,00 20.000,00 35.000,00 
Καθαρή Θέση 248.000,00 491.000,00 432.000,00 
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Πίνακας 5.9:Υπολογισµός καθαρής θέσης φορολογουµένου 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗ          

1/1-31/12/2008 
ΧΡΗΣΗ           

1/1-31/12/2009 

  Καθαρή θέση λήξης περιόδου 491.000,00 432.000,00 

µείον Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 248.000,00 491.000,00 

  Αύξηση Καθαρής Θέσης Έτους 243.000,00 -59.000,00 

        

µείον Αναπροσαρµογή Καθαρής Θέσης µε Περιουσιακά 
Στοιχεία άνευ Ανταλλάγµατος 

    

  Αναπροσαρµοσµένη Καθαρή Θέση 243.000,00 -59.000,00 

        

συν Μη Εκπιπτόµενες Δαπάνες (επιταγές και µετρητά)     

  Προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης 28.090,00 39.650,00 

  Λοιπές δαπάνες/αγορές      

  Ζηµία από εκποίηση από περιουσιακά στοιχεία     

  Μερικό Σύνολο 271.090,00 -19.350,00 

µείον Λοιπά Εισοδήµατα     
  Έσοδα αφορολόγητα από διάφορες πηγές      

  Μη φορολογούµενες ή φορολογούµενες µε ειδικό τρόπο  
περιπτώσεις εσόδων (δωρεές, κέρδη από πώληση παγίων, 
επιχορηγήσεις κτλ)  

10.000,00   

  Σύνολο Λοιπών Εισοδηµάτων 10.000,00 0,00 

  Προσδιοριζόµενο βάσει Μεθόδου Εισόδηµα (Α) 261.090,00 -19.350,00 

µείον Δηλωθέντα Εισοδήµατα  (Β) 40.000,00 30.000,00 

  Διαφορά  (Α) - (Β) 221.090,00 -49.350,00 

 
 
 

3. Ανάλυση τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε µετρητά του φορολογουµένου 
 
 
 
    Η εφαρµογή της τεχνικής βασίζεται στη δηµιουργία ενός πίνακα, στον οποίο από τις 

συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της ελεγχόµενης φορολογικής περιόδου µε µέσω διάφορων 

αυξήσεων και µειώσεων ποσών προκύπτουν τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της περιόδου, τα 

οποία συγκρίνονται µε τα δηλωθέντα συνολικά ακαθάριστα έσοδα.  
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Πίνακας 5.10:Υπολογισµός τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε µετρητά του φορολογουµένου 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ  

ΧΡΗΣΗ  2008   ΧΡΗΣΗ 2009 

  Σύνολο Ποσών που Κατατέθηκαν σε Κάθε Μορφής 
Χρηµατοπιστωτικούς Λογαριασµούς (ελεγχόµενης 
περιόδου) 

190.000,00 0,00 

µείον Μη υποκείµενα σε φορολογία έσοδα που κατατέθηκαν 
σε λογαριασµούς 

60.000,00 0,00 

µείον Ποσά εκταµίευσης δανείων     
µείον Συµψηφιστικές κινήσεις µεταξύ λογαριασµών     

µείον Συναλλαγές, µεταφορές κτλ πράξεις που δεν 
αποτελούν καθαρές καταθέσεις 

    

  Υπόλοιπο Καθαρών Τραπεζικών Καταθέσεων 130.000,00 0,00 

πλέον Επιχειρηµατικές/επαγγελµατικές δαπάνες (µετρητοίς) 20.000,00 15.000,00 

πλέον Αγορές εµπορευµάτων, πρώτων, βοηθητικών υλών  
κλπ ειδών (µετρητοίς) 

70.000,00 80.000,00 

πλέον Αγορές περιουσιακών στοιχείων 
προσωπικών/επαγγελµατικών (µετρητοίς) 

    

πλέον Προσωπικές/οικογενειακές δαπάνες  (µετρητοίς) 26.090,00 37.650,00 

πλέον Καταβληθέντες φόροι, εισφορές και πρόστιµα κάθε 
µορφής  

2.000,00 2.000,00 

πλέον Αποπληρωµή/µείωση χρεών σε µετρητά     
πλέον Αύξηση/µείωση διαθέσιµων µετρητών ελεγχόµενης 

περιόδου 
-2.000,00 1.000,00 

πλέον Λοιπές καταβολές σε µετρητά     
πλέον       

  Υπόλοιπο Κατατεθειµένων και Αναλωθέντων 
Εσόδων 

246.090,00 135.650,00 

µείον Μη υποκείµενα σε φορολογία έσοδα που δεν 
κατατέθηκαν σε λογαριασµούς (π.χ. δάνεια, δωρεές 
επιστροφές φόρων κ.λπ.) 

    

µείον Αύξηση προκαταβολών που εισπράχθηκαν  έναντι 
εσόδων επόµενου/νων  έτους/ων 

    

πλέον Μείωση προκαταβολών που εισπράχθηκαν  έναντι 
εσόδων επόµενου/νων  έτους/ων 

    

πλέον Αυξήσεις λογαριασµών εισπρακτέων  (π.χ πωλήσεις  
µε πίστωση) 

50.000,00   

µείον Μειώσεις λογαριασµών εισπρακτέων  (π.χ πωλήσεις  
µε πίστωση) 

  50.000,00 

πλέον       
  Σύνολο Ετήσιων Ακαθάριστων Εσόδων βάσει 

Τεχνικής (Α) 
296.090,00 85.650,00 
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  Σύνολο Δηλωθέντων Ακαθάριστων εσόδων από την 
Άσκηση της Ελεγχόµενης Δραστηριότητας στην 
Φορολογική Δήλωση (Β1) 

170.000,00 130.000,00 

  Σύνολο Λοιπών Εισοδηµάτων στη Φορολογική 
Δήλωση πλην της ελεγχόµενης δραστηριότητας 

    

  Διαφορά (Α)-(Β1)-(Β2) 126.090,00 -44.350,00 

    

 Το αποτέλεσµα  του παραδείγµατος ως προς την τεχνική τραπεζικών καταθέσεων κα δαπανών σε 
µετρητά είναι ανεπαρκές διότι δεν έχουµε άνοιγµα λογαριασµών αλλά έχουµε υπόλοιπα 31/12/20… 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ- 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

 
Η µελέτη αυτή έχει ως αντικείµενο την παρουσίαση των τεχνικών ελέγχου για τον 

προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης των φορολογουµένων φυσικών προσώπων µε 

µεθόδους έµµεσου προσδιορισµού. Δεδοµένων των φαινοµένων φοροδιαφυγής στην χώρα, οι 

φορολογικοί έλεγχοι και οι εφαρµοζόµενες τεχνικές ελέγχου έρχονται ως µέσα αντιµετώπισης 

του προβλήµατος αυτού. Οι τεχνικές αυτές αποτελούν διεθνώς ένα σηµαντικό εργαλείο της 

σύγχρονης και αποτελεσµατικής φορολογικής διοίκησης, κατά την προσπάθεια εντοπισµού 

των αδήλωτων εισοδηµάτων και του µη δηλωµένου πλούτου.  

      Καθώς οι άµεσες τεχνικές ελέγχου συχνά δεν είναι αποτελεσµατικές, η φορολογική 

διοίκηση καταφεύγει στη χρήση των έµµεσων µεθόδων ελέγχου, µέσω µιας ανάλυσης του 

οικονοµικού ιστορικού του φορολογουµένου χρησιµοποιώντας πληροφορίες, στοιχεία και 

δεδοµένα από διάφορες πηγές που συγκεντρώνει.  

    Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, που αποτέλεσαν και το επίκεντρο της 

εργασίας αυτής είτε είναι µισθωτοί και συνταξιούχοι, είτε είναι πρόσωπα υπόχρεα 

απεικόνισης συναλλαγών, προβλέπεται από τη νοµοθεσία η χρήση τριών διαφορετικών 

έµµεσων τεχνικών κατά τον έλεγχο τους από τους φορολογικούς ελεγκτές. Μέσω της 

αναλυτικής παρουσίασης της τεχνικής της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούµενου, της 

καθαρής θέσης του και των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε µετρητά διαπιστώθηκε 

πως η καθεµία εµφανίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά, µορφή και χρησιµότητα. Η επιλογή 

µιας έµµεσης µεθόδου είναι ζωτικής σηµασίας για τον αποτελεσµατικό και αποδοτικό 

προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος και της φορολογικής υποχρέωσης και 

εξαρτάται από τα γεγονότα και τις περιστάσεις της κάθε υπόθεσης προς έλεγχο. 

      Οι τεχνικές αυτές αποτελούν ένα νέο φαινόµενο στην ελληνική κοινωνία που έχει 

εισαχθεί τα τελευταία χρόνια, µε στόχο την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 

φορολογικών ελέγχων.  Η υπάρχουσα βιβλιογραφία στη χώρα είναι προς το παρόν φτωχή ως 

προς τις µεθόδους αυτές. Η διπλωµατική αυτή εργασία προσπαθεί να παρουσιάσει το 

θεωρητικό πλαίσιο του ρόλου και της χρήσης των τριών εξεταζόµενων έµµεσων τεχνικών 

ελέγχου των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα, αποτελώντας τη βάση για µεταγενέστερες 

µελέτες.  

     Είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η διεξαγωγή µιας εµπειρικής έρευνας στη χώρα ως προς τη 

χρήση στην πράξη των µεθόδων αυτών προκειµένου να µπορέσουν να αντληθούν 
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περισσότερο χρήσιµα συµπεράσµατα ως προς τη διενέργεια και τα αποτελέσµατα των 

φορολογικών ελέγχων και την αποτελεσµατικότητα των εφαρµοζόµενων τεχνικών.  

       Παρόλο τον περιορισµό αυτό και του γεγονότος ότι η µελέτη αυτή καλύπτει µόνο το 

θεωρητικό υπόβαθρο των φορολογικών ελέγχων, µπορεί να διαπιστωθεί πως η υιοθέτηση 

τεχνικών ελέγχου έµµεσου προσδιορισµού της φορολογικής υποχρέωσης των φυσικών 

προσώπων µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο της φορολογικής διοίκησης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
 

Συντελεστές Φορολόγησης Φυσικών Προσώπων 
 
 
Πίνακας 1.1: Φορολογικοί Συντελεστές εισοδήµατος από µισθωτή εργασία  και συντάξεις 

Φορολογητέο εισόδηµα  Φορολογικός συντελεστής 

≤25.000€ 22% 

25.000,01€-42.000€ 32% 

>42.000€ 42% 

 
 
Πίνακας 1.2: Φορολογικοί συντελεστές εισοδήµατος από επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

 

Φορολογητέο εισόδηµα  Φορολογικός συντελεστής 

≤50.000€ 26% 

>50.000€ 33% 

 
 
Πίνακας 1.3: Φορολογικοί συντελεστές εισοδήµατος από κεφάλαιο 

 

Εισόδηµα από:  Φορολογικός συντελεστής 

µερίσµατα 10% 

τόκοι 15% 

δικαιώµατα  20% 

ακίνητη περιουσία ≤12.000€ 11% 

ακίνητη περιουσία >12.000€ 33% 
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Πίνακας 1.4:Φορολογικοί συντελεστές εισοδήµατος από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου 

 

Εισόδηµα από:  Φορολογικός συντελεστής 

υπεραξία µεταβίβασης ακίνητης 

περιουσίας 

15% 

υπεραξία µεταβίβασης τίτλων  15% 

 


