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Περίληψη 

 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, παρά την αύξηση της φορολογίας, τα δημόσια έσοδα 

στη χώρα μας δεν ενισχύθηκαν ανάλογα, αφενός λόγω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης 

και αφετέρου λόγω των δυσλειτουργιών του φορολογικού μηχανισμού. Αντιλαμβανόμενοι το 

συγκεκριμένο πρόβλημα αλλά και επηρεασμένοι από διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές, οι 

αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου Οικονομικών προχώρησαν με την ψήφιση των ν.4172/2013 

και ν.4174/2013 σε μία μεταρρύθμιση, η οποία είχε ως απώτερο σκοπό την διεύρυνση της 

φορολογικής βάσης ώστε να κατανεμηθούν δικαιότερα τα φορολογικά βάρη, την πάταξη της 

φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής μέσω εκτεταμένων ελέγχων και την απλοποίηση και 

τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος.  

Στα πλαίσια αυτών των αλλαγών που επήλθαν στη Φορολογική Διοίκηση αλλά και 

στη δομή και διάρθρωση του ελεγκτικού μηχανισμού, οι ελεγκτικές υπηρεσίες βρίσκονται 

στα μέσα μίας μεταβατικής περιόδου κατά την οποία κυριαρχεί η σχετικά πρόσφατη 

εφαρμογή του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.). Για το λόγο αυτό η παρούσα 

εργασία έχει ως κύριο αντικείμενο ανάλυσης την νέα μορφή του φορολογικού ελέγχου μετά 

την ψήφιση του κώδικα αυτού, φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο 

θα συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή κατανόηση και στην ορθή εφαρμογή όλων των νέων 

διατάξεων.  

Προς την κατεύθυνση αυτή γίνεται πλήρης παρουσίαση αλλά και ερμηνεία όλων των 

σχετικών άρθρων που αναμόρφωσαν ριζικά το προφίλ, τον τρόπο διενέργειας και την 

διαδικασία του φορολογικού ελέγχου, ενώ ιδιαίτερη αναφορά και ανάλυση μέσω πρακτικών 

παραδειγμάτων γίνεται στις νέες έμμεσες τεχνικές ελέγχου (ανάλυσης ρευστότητας, καθαρής 

θέσης, τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά), οι οποίες υιοθετήθηκαν από την 

φορολογική διοίκηση ως διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνικές για τον προσδιορισμό της 

πραγματικής φορολογικής υποχρέωσης των φορολογουμένων.  

Στη συνέχεια, μέσα στα πλαίσια γενικότερου εκσυγχρονισμού του φορολογικού 

ελέγχου και με αφορμή τα όσα διδάχθηκαν στο μάθημα του «Εσωτερικού Ελέγχου», το οποίο 

έδωσε το κατάλληλο ερέθισμα, επιχειρείται η εισαγωγή και η χρησιμοποίηση στον 

φορολογικό έλεγχο εργαλείων όπως, η Στατιστική Δειγματοληψία και ο Νόμος του Benford, 

τα οποία κρίθηκε ότι μπορούν συμβάλλουν στην βελτίωση της ακρίβειας, της 

αποτελεσματικότητας και κατ’ επέκταση της ποιότητας του φορολογικού ελέγχου.  
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Συντομογραφίες – Επεξηγήσεις Εννοιών και Όρων 

 

 Αποκρυβείσα Φορολογητέα Ύλη = Η διαφορά μεταξύ των δηλωθέντων ακαθαρίστων 

εσόδων ή  εισοδήματος και των ακαθαρίστων εσόδων ή του εισοδήματος που 

προσδιορίζεται από τον φορολογικό έλεγχο 

 Α.Υ.Ο. = Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 

 Γ.Γ.Δ.Ε. = Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ή Γενικός Γραμματέας Δημοσίων 

Εσόδων (προϊσταται της Γενικής Γραμματείας) 

 Γ.Γ.Π.Σ. = Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

 Διαχειριστική Περίοδος = Κατά κανόνα δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο (π.χ. 01/01/2012-31/12/2012, 01/07/2010-

30/06/2011 κ.τ.λ.) 

 Δ.Ο.Υ. = Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

 Elenxis = Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Στόχευσης και Διενέργειας 

Φορολογικών Ελέγχων 

 Κ.Β.Σ. = Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992) 

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

 Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/1994) = Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, που ίσχυε έως 31/12/2013 

 Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013) = Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, που ισχύει από 01/01/2014 

 Κ.Φ.Δ. =  Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) 

 Κ.Φ.Σ. = Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων (Π.Δ. 99/1977) 

 Κώδικας = Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 

 Οικονομικό Έτος = Το έτος μέσα στο οποίο επιβάλλεται ο φόρος επί του εισοδήματος το 

οποίο αποκτήθηκε κατά το αμέσως προηγούμενο έτος (ισχύει για εισοδήματα που 

αποκτήθηκαν έως και 31/12/2013) 

 Υπόχρεοι Απεικόνισης Συναλλαγών = Τα πρόσωπα (φυσικά, νομικά) που έχουν 

υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διατάξεις του ΚΦΑΣ (επιχειρήσεις, ελεύθεροι 

επαγγελματίες κ.τ.λ.) 

 Φορολογητέα Ύλη = Έσοδα ή εισόδημα που υπόκειται σε φόρο 

 Φορολογητέο Εισόδημα = Το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών 

που εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. 

 Φορολογική Διοίκηση = Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων  
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 Φορολογική Περίοδος = Το σύνολο των φορολογικών ετών ή των διαχειριστικών 

περιόδων (ισχύει από 01/01/2014) 

 Φορολογικό Έτος = Ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις 

που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τις οποίες το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις 

30/06 (ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2014) 

 Φορολογούμενος = Κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλλει φόρο, τέλος, εισφορά 

ή έχει οποιαδήποτε άλλη φορολογική υποχρέωση, καθώς και εκείνο που υποχρεούται να 

παρακρατεί φόρους και να τους αποδίδει στη Φορολογική Διοίκηση 

 Φ.Π.Α. = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Ν.2859/2000) 

 Χρήση = Ισοδυναμεί με το έτος μέσα στο οποίο κλείνει η διαχειριστική περίοδος (π.χ. 

01/01/2012-31/12/2012 = Χρήση 2012) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Εισαγωγή 
 

 

Η φορολογία η οποία συνίσταται στην επιβολή φόρων στα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

αποτελεί αναμφισβήτητα την σημαντικότερη πηγή δημοσίων εσόδων στην σύγχρονη 

ελληνική οικονομία. Μέσω των φορολογικών εσόδων χρηματοδοτούνται οι κρατικές δαπάνες 

και συνεπώς ασκείται η δημοσιονομική πολιτική, προωθείται η οικονομική ανάπτυξη και 

τέλος, δίνεται η δυνατότητα άσκησης κοινωνικής πολιτικής η οποία με την σειρά της οδηγεί 

στην πολυπόθητη αναδιανομή του πλούτου. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια  παρά την 

αύξηση της φορολογίας, τα δημόσια έσοδα στη χώρα μας δεν ενισχύθηκαν ανάλογα, αφενός 

λόγω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης και αφετέρου λόγω των δυσλειτουργιών του 

φορολογικού μηχανισμού. 

 Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ομαλή είσπραξη των φόρων είναι το 

φαινόμενο της φοροδιαφυγής, το οποίο εμφανίζεται κυρίως μέσω της καθ΄οιονδήποτε τρόπο 

μη εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων ή γενικότερα μέσω της μείωσης των 

υποχρεώσεων αυτών με παράνομες ενέργειες, καθώς και με την καταστρατήγηση της 

φορολογικής νομοθεσίας. Η φοροδιαφυγή αποτελεί μεγάλο πλήγμα στην εκπλήρωση της 

αποστολής του κράτους διότι στερεί από αυτό τους αναγκαίους πόρους που απαιτούνται για 

την αναδιανομή του εθνικού πλούτου και συνεπώς αναιρεί τον κοινωνικό χαρακτήρα του. 

Επιπρόσθετα, μέσω της μείωσης των δημοσίων εσόδων δυσχεραίνει το δημοσιονομικό 

πρόβλημα της χώρας και κατ΄ επέκταση την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, 

συσσωρεύει παράνομα τον δημόσιο πλούτο στα χέρια όσων φοροδιαφεύγουν και μοιραία 

υποθηκεύει το μέλλον των νεότερων γενεών.
1  

Ισχυρότερο όπλο ενάντια στην φοροδιαφυγή είναι ο φορολογικός έλεγχος που 

ασκείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και ο οποίος 

βρίσκεται στη διάθεση της εκάστοτε κυβέρνησης προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή 

που της έχει ανατεθεί. Βρισκόμενοι αντιμέτωποι με την υστέρηση στα δημόσια έσοδα αλλά 

                                                      
1 Αιτιολογική Έκθεση Σχεδίου Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» - Ν.3943/2011. 
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και δεχόμενοι πιέσεις για την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων πρακτικών, οι αρμόδιοι 

φορείς της πολιτικής ηγεσίας προχώρησαν μέσα στο 2013 σε μία σημαντική μεταρρύθμιση με 

την ψήφιση του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) αλλά και του νέου 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013). Απώτερος σκοπός της μεταρρύθμισης 

αυτής ήταν η διεύρυνση της φορολογικής βάσης ώστε να κατανεμηθούν δικαιότερα τα 

φορολογικά βάρη, η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής μέσω εκτεταμένων 

ελέγχων, η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και γενικότερα ο εκσυγχρονισμός της 

Φορολογικής Διοίκησης. 

Με τον Κ.Φ.Δ. (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) τέθηκαν τα θεμέλια για την 

θέσπιση ενός ανεξάρτητου συστήματος κανόνων που θα διέπει όλα τα στάδια της 

φορολογικής διαδικασίας, τόσο ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις των υποκειμένων που 

αναφέρονται στον κώδικα, όσο και ως προς την διαδικασία είσπραξης των οφειλόμενων 

φόρων. Για πρώτη φορά περιλαμβάνονται στο ίδιο νομοθέτημα διατάξεις που αφορούν 

ταυτόχρονα την φορολογία εισοδήματος, τον Φ.Π.Α., την τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων, την 

διαδικασία είσπραξης, τον φορολογικό έλεγχο καθώς και διάφορα οργανωτικά θέματα. Ο 

κώδικας απλοποιεί όλες τις διάσπαρτες διατάξεις της πρωτογενούς και δευτερογενούς 

νομοθεσίας, εισάγει νέους και σύγχρονους τρόπους προσδιορισμού του φόρου, επαναξιολογεί 

τα προνόμια του Δημοσίου και επιδιώκει να επαναθεμελιώσει τις σχέσεις μεταξύ της 

Φορολογικής Διοίκησης και του φορολογούμενου σε υγιέστερη και δικαιότερη βάση.
 2

  

Μεταξύ των αντικειμένων που πραγματεύεται ο νέος κώδικας είναι και ο φορολογικός 

έλεγχος ο οποίος αποκτά μία εντελώς νέα μορφή, ενισχύεται με νέες δυνατότητες και 

τεχνικές, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει ριζικά η διαδικασία του ελέγχου από την διενέργεια μέχρι 

και την ολοκλήρωση του.  

 

 

1.2 Σκοπός της Εργασίας  
 

 

Η καινούρια εποχή στην οποία περνάει ο φορολογικός έλεγχος, σε συνδυασμό με την 

αναγκαιότητα του στην συλλογή των δημοσίων εσόδων, υπήρξαν οι κυριότερες αιτίες ώστε 

οι νέες πτυχές του ελέγχου να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης στην παρούσα εργασία. Ο 

εκσυγχρονισμός αυτός του φοροελεγκτικού μηχανισμού έδωσε το κατάλληλο ερέθισμα ώστε 

να αναληφθεί μία ερευνητική προσπάθεια η οποία όπως αναλύεται παρακάτω έχει έναν 

                                                      
2  Αιτιολογική Έκθεση Σχέδιου Νόμου «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» - Ν.4174/2013. 
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πολυσύνθετο σκοπό. Βασικός στόχος είναι να παρουσιαστεί, να αναλυθεί και να αξιολογηθεί 

το νέο πλαίσιο ελέγχου, προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή εφαρμογή όλων των νέων 

διατάξεων και ταυτόχρονα να αξιολογηθεί η συμβολή της μεταρρύθμισης αυτής στην 

βελτίωση του ελεγκτικού μηχανισμού. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται μία θεωρητική προσπάθεια 

ερμηνείας όλων των διατάξεων του Κ.Φ.Δ. που αφορούν στην διαδικασία του ελέγχου, 

προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα κυριότερα σημεία, στα οποία ενδεχομένως να υπάρχει 

αμφιβολία ως προς την ορθή τήρηση των διαδικασιών.  

Ιδιαίτερη ανάλυση και αναφορά γίνεται στις νέες έμμεσες τεχνικές ελέγχου οι οποίες 

προβλέπονται από τον κώδικα για τον έμμεσο προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, αφενός 

διότι αποτελούν μεθόδους διεθνώς αναγνωρισμένες και αφετέρου διότι έχουν προστεθεί 

σχετικά πρόσφατα στο «οπλοστάσιο» της Φορολογικής Διοίκησης. Σκοπός στην παρούσα 

εργασία είναι να γίνει μία πλήρης παρουσίαση των σημαντικότερων τεχνικών και να 

τονιστούν οι νέες δυνατότητες που έχει στη διάθεση του ο ελεγκτικός μηχανισμός για τον 

προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων, με βάση τις αποφάσεις και εγκυκλίους που 

έχουν εκδοθεί έως τώρα. 

  Μέσα σε αυτό το νέο και σύγχρονο ελεγκτικό περιβάλλον, η έρευνα προχωρά ένα 

βήμα παραπέρα εισάγοντας στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως στην ελεγκτική. Συγκεκριμένα, γίνεται μία προσπάθεια 

χρησιμοποίησης των τεχνικών της Στατιστικής Δειγματοληψίας καθώς και του νόμου του 

Benford στη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου, με σκοπό να αποδειχτεί ότι τέτοια 

εργαλεία μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της ακρίβειας, της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας του ελέγχου και συνεπώς, ότι θα μπορούσαν να ενσωματωθούν από 

την Φορολογική Διοίκηση στις ελεγκτικές διαδικασίες. 

 

 

1.3 Δομή της Εργασίας  
 

 

Η παρούσα εργασία αποτελείται συνολικά από οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται 

αναφορά στα κύρια αντικείμενα της μελέτης, παρουσιάζεται ξεκάθαρα ο σκοπός της 

εργασίας, ακολουθεί η ανάλυση της δομής της και τέλος, εκτιμάται η αναμενόμενη 

συνεισφορά στην βιβλιογραφία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία βιβλιογραφική επισκόπηση σε συνδυασμό μία 

σύντομη ιστορική αναδρομή της φορολογίας και του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική αναφορά στην έννοια του φορολογικού 

ελέγχου καθώς επίσης και στο σκοπό και την αναγκαιότητα ύπαρξης του. Επιπρόσθετα, 

γίνεται παράθεση της μορφής και του πλαισίου ελέγχου που ίσχυε πριν τον Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται πλήρης παρουσίαση της νέας μορφής του φορολογικού 

ελέγχου, αναλύονται όλες οι νέες διατάξεις του Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013) που αναφέρονται στον 

φορολογικό έλεγχο και γίνεται προσπάθεια ερμηνείας τους μέσω της έκφρασης προσωπικών 

κρίσεων και απόψεων σε συνδυασμό με τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί έως σήμερα, με 

απώτερο σκοπό την συμβολή στην ορθή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. 

Ταυτόχρονα, σε όσα σημεία απαιτείται γίνεται σύγκριση με προϊσχύουσες διατάξεις, καθώς 

και ιδιαίτερη αναφορά σε διατάξεις και ελεγκτικές διαδικασίες που εξακολουθούν να 

ισχύουν, διότι στις περιπτώσεις αυτές προκύπτει η ανάγκη συνδυαστικής εφαρμογής τους. 

Το πέμπτο κεφάλαιο είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στις νέες έμμεσες τεχνικές 

ελέγχου για τον προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων που προβλέπει μεταξύ άλλων 

ο Κ.Φ.Δ. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάλυση των νέων τεχνικών με βάση τις οδηγίες που 

έχουν εκδοθεί από την Φορολογική Διοίκηση, η οποία συνοδεύεται από πρακτικά 

παραδείγματα, προκειμένου να κατανοηθεί πλήρως η μεθοδολογία και η σπουδαιότητα τους. 

Στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας, ύστερα από συνοπτική παρουσίαση του θεωρητικού 

πλαισίου της ελεγκτικής δειγματοληψίας, γίνεται συγκεκριμένη πρόταση για τον τρόπο 

εφαρμογής της στατιστικής δειγματοληψίας στον φορολογικό έλεγχο. 

Το έβδομο κεφάλαιο αποτελεί ουσιαστικά ένα πρακτικό κομμάτι της εργασίας, καθώς 

στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εφαρμογή του νόμου του Benford στη διενέργεια του 

φορολογικού ελέγχου και αναλύεται κατά πόσο το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να παρέχει 

ενδείξεις για την πιθανότητα σκόπιμων λαθών ή απάτης σε λογαριασμούς ή συναλλαγές και 

κατά συνέπεια, να οδηγήσει τον ελεγκτή σε πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις. 

Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρονται τα βασικά συμπεράσματα της διπλωματικής 

εργασίας, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση όλων των 

χρησιμοποιούμενων δεδομένων, οι περιορισμοί που εντοπίστηκαν, ενώ επιπρόσθετα 

προτείνονται ορισμένα σημεία στα οποία θα μπορούσε να επικεντρωθεί η μελλοντική έρευνα. 
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1.4 Αναμενόμενη Συνεισφορά στη Βιβλιογραφία  
 

 

Μέσα από τους στόχους που έχουν τεθεί και οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 

1.2, η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης και 

ερμηνείας των νέων διατάξεων του Κ.Φ.Δ. που αφορούν στην διαδικασία του φορολογικού 

ελέγχου, δεδομένου ότι η ουσιαστική εφαρμογή του είναι σχετικά πρόσφατη και η 

υπάρχουσα βιβλιογραφία, με εξαίρεση τις αποφάσεις και εγκυκλίους που έχει εκδώσει η 

Φορολογική Διοίκηση, αρκετά περιορισμένη.   

Παράλληλα, η παρουσίαση των νέων έμμεσων τεχνικών ελέγχου και η πλήρης 

ανάλυση της μεθοδολογίας που ακολουθούν, παρόλο που έχουν εκδοθεί σχετικές εγκύκλιοι 

και οδηγίες από την Φορολογική Διοίκηση, θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της νέας και 

σύγχρονης μορφής του φορολογικού ελέγχου και έχει σκοπό να συμβάλλει στην καλύτερη 

κατανόηση και στην ορθή χρησιμοποίηση τους, κυρίως διότι η εφαρμογή τους στην πράξη 

από την πλειοψηφία των ελεγκτικών υπηρεσιών δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. 

Ακολούθως, στα πλαίσια του γενικότερου εκσυγχρονισμού της Φορολογικής 

Διοίκησης, η προσπάθεια εισαγωγής εξειδικευμένων ελεγκτικών εργαλείων στη διενέργεια 

του φορολογικού ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στα κεφάλαια 6 και 7, αποτελεί 

πρωτότυπη μεθοδολογία για τις διαδικασίες και επαληθεύσεις που εφαρμόζονται από τον 

φορολογικό ελεγκτικό μηχανισμό και θα μπορούσε να αποτελέσει μία πρώτη μελέτη για την 

ενσωμάτωση τέτοιων εργαλείων στις ελεγκτικές διαδικασίες. 

 Σημειώνεται ότι, η παρούσα διπλωματική εργασία δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση 

εγκεκριμένο φορολογικό οδηγό, ούτε και επίσημη θέση, έρευνα ή μελέτη της Φορολογικής 

Διοίκησης. Είναι αποκλειστικά ένα ερευνητικό έργο στα πλαίσια απόκτησης ενός 

μεταπτυχιακού διπλώματος βασιζόμενο σε προσωπικές απόψεις και κρίσεις, το οποίο 

ασχολείται με την ανάλυση του νέου πλαισίου του φορολογικού ελέγχου και με την εισαγωγή 

σύγχρονων μεθόδων για την βελτίωση του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μία παράθεση αναφορών και μελετών που έχουν γίνει σχετικά με 

το αντικείμενο της φορολογίας και του φορολογικού συστήματος, σε συνδυασμό με μία 

σύντομη ιστορική αναδρομή ως προς την εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου στη χώρα μας, 

προκειμένου να παρουσιαστεί η συνολική «πορεία» μέχρι την ψήφιση του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013). Σημειώνεται ότι η υπάρχουσα βιβλιογραφία και τα 

διαθέσιμα έργα είναι πραγματικά ανεξάντλητα, αφενός λόγω της ιδιαίτερης φύσης και του 

μεγάλου βάθους του αντικειμένου και αφετέρου λόγω των αναρίθμητων νομοθετικών 

τροποποιήσεων που έχει υποστεί στο πέρασμα των χρόνων.  

Για το λόγο αυτό η επισκόπηση επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες βιβλιογραφίες, οι 

οποίες κρίθηκε ότι δίνουν μία συνοπτική εικόνα του ελληνικού φορολογικού συστήματος, 

καθώς και σε ορισμένες αξιόλογες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί από ξένους ερευνητές 

και συγγραφείς. Επισημαίνεται επίσης ότι, οι αναφορές που παρατίθενται είναι αυτούσια 

αποσπάσματα των επιλεγμένων βιβλιογραφιών και δεν αποτελούν πνευματικό έργο του 

γράφοντος.  

Ο Θεοχαρόπουλος (1975, σελ.42) στο βιβλίο του «Δημόσια Οικονομική» με το οποίο 

επιθυμεί να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Δημοσιονομικής Επιστήμης και στον 

εκσυγχρονισμό της Δημοσιονομικής Πρακτικής, προβαίνει σε ανάλυση της έννοιας του 

φόρου ορίζοντας τα στοιχεία που τον συνθέτουν. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, «α) ο φόρος 

είναι υποχρεωτική χρηματική εισφορά των ιδιωτών προς την κρατική οικονομία, β) η παροχή 

αυτή είναι οριστική και δεν συνοδεύεται από ειδική αντιπαροχή, γ) ο φόρος έχει ως 

προορισμό την κάλυψη των δημοσίων βαρών. Η επιβολή του φόρου συνιστά εκδήλωση της 

κυριαρχίας του κράτους, το οποίο δια της άσκησης των κυριαρχικών του δικαιωμάτων του 

επί των προσώπων με τα οποία τηρεί ορισμένη οικονομική σχέση, καθορίζει μονομερώς το 

είδος και το ύψος των φορολογικών εισφορών».  

Οι Atkinson και Stiglitz (1976) ασχολήθηκαν εκτενώς με την έννοια της «άριστης» 

φορολογίας, τονίζοντας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι προσπάθειες για την επίτευξη 

της άριστης δομής του φορολογικού συστήματος, περιορίζονταν στην εξέταση της κάθε 

φορολογίας (έμμεσης, εισοδήματος κ.τ.λ.) μεμονωμένα. Αντίθετα, σκοπός της δικής τους 

έρευνας ήταν να δείξουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων ειδών φόρων, 
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εξετάζοντας στα πλαίσια αυτά το «αιώνιο» ζήτημα, άμεσοι ή έμμεσοι φόροι, καθώς επίσης 

και την σχέση τους με την επίτευξη του στόχου της αποδοτικότητας και της φορολογικής 

δικαιοσύνης. 

Ο Κυπραίος (1980, σελ.33-36) στην προσπάθεια του για την συστηματική 

συμπύκνωση και εκσυγχρόνιση προγενέστερων έργων σχετικά με την εφαρμογή του 

φορολογικού δικαίου, στο βιβλίο του “Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου – Συμβολή στη  

Δικαιοκρατική Συστηματοποίηση του Φορολογικού Δικαίου”, «ορίζει τους φόρους ως ένα 

είδος οικονομικού δημοσίου βάρους, με κύριο παραδοσιακό σκοπό τη συγκέντρωση εσόδων 

για την κάλυψη των κρατικών εξόδων που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό. Από την 

άποψη αυτή, κάθε πρόσωπο από τη γέννηση του σε όλη τη ζωή του μπορεί να βρίσκεται σε 

μία διαρκή σχεδόν φορολογική έννομη σχέση. Οι φόροι είναι αναγκαστικές χρηματικές 

παροχές των πολιτών δίχως ειδική αντιπαροχή από το κράτος. Ενώ κατά την περίοδο του 

λεγόμενου οικονομικού φιλελευθερισμού η φορολογική πολιτική του κράτους επεδίωκε μόνο 

ταμιευτικούς σκοπούς, το σύγχρονο παρεμβατικό κράτος με τους φορολογικούς νόμους, επί 

πλέον επιδιώκει ευρύτερους κοινωνικοοικονομικούς σκοπούς καθώς και την οικονομική, 

κοινωνική και πολιτισμική καθοδήγηση των προσώπων».  

Ο Alm (1996) στη μελέτη του σχετικά με την έννοια του «άριστου» φορολογικού 

συστήματος τονίζει πως, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στη Δημόσια Οικονομική είναι 

ο κατάλληλος σχεδιασμός ενός φορολογικού συστήματος. Υποστήριξε ότι οι προσπάθειες 

που είχαν γίνει έως τώρα για τη δημιουργία ενός θεωρητικά «άριστου» φορολογικού 

συστήματος τελικά δεν κατόρθωσαν να οδηγήσουν σε ένα πρακτικό σύστημα συλλογής των 

φόρων, κυρίως διότι οι πρακτικές αυτές δεν λάμβαναν υπόψη ζητήματα «φορολογικής 

δικαιοσύνης» αλλά και «αποδοτικότητας» του εισπρακτικού μηχανισμού. Συνεπώς, ένα 

τέτοιο πιο γενικό πλαίσιο το οποίο δεν ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την βελτιστοποίηση 

του φορολογικού συστήματος, θα μπορούσε να συμβάλλει στον καλύτερο σχεδιασμό της 

φορολογικής πολιτικής.  

Σύμφωνα με τον Γεωργακόπουλο (1997, σελ.109), ο οποίος στο βιβλίο του με τίτλο 

«Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική» πραγματοποιεί μία ανάλυση του κλάδου της Δημόσιας 

Οικονομικής, «οι φόροι αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων των δημοσίων φορέων. 

Επιβάλλονται στους ιδιωτικούς φορείς και αποσκοπούν στο να μεταβιβάσουν μονομερώς, 

χωρίς δηλαδή αντίστοιχη αντιπαροχή, αγοραστική δύναμη στους δημόσιους φορείς». 
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Οι Τότσης και Μάρκος (1997, σελ.9) στο βιβλίο τους με τίτλο «Γενικές Αρχές 

Φορολογίας και Φορολογικού Δικαίου» με σκοπό την αντιμετώπιση ουσιωδών ζητημάτων 

των σπουδαιότερων φορολογιών αναφέρουν ότι «με τη φορολογία επιτυγχάνεται πρωτίστως 

μεν η συμμετοχή του κράτους στη διανομή του εθνικού εισοδήματος, αλλά με αυτή 

επιδιώκονται και άλλοι σκοποί (δημοσιονομικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί), όπως η 

ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος, η ανάπτυξη της χώρας, η μείωση της ανεργίας κ.τ.λ.»  

Ειδικά για την έμμεση φορολογία, οι Kaplanoglou και Newbery (2003) 

πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με την εφαρμογή των έμμεσων φόρων στην Ελλάδα 

εστιάζοντας στον αναδιανεμητικό τους ρόλο. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους ήταν πως η 

δομή των φόρων αυτών ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκη και μη αποδοτική, ενώ παράλληλα δεν 

συνέβαλλαν ουσιαστικά στην αναδιανομή του εισοδήματος. Αντίθετα, ένα σύστημα έμμεσων 

φόρων στα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου φαινόταν να είναι πιο απλό, δίκαιο και 

αποδοτικό και ενδεχομένως πιο κατάλληλο για την ελληνική πραγματικότητα. 

 Ως προς την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός φορολογικού συστήματος, ο Βελέντζας 

(2004, σελ.27-30) στο βιβλίο του «Οικονομικό Φορολογικό Δίκαιο» δίνει μία συνολική 

θεώρηση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει, «αποτελεί κοινή 

διαπίστωση στη σημερινή εποχή ότι όλα τα κράτη κάτω από διαφορετικές μορφές και με 

βάση διαφορετικές ιδεολογίες, παρεμβαίνουν στην οικονομία. Ο οικονομικός 

φιλελευθερισμός, ως δομή και πολιτική που διακήρυξε ότι η κοινωνία έχει τη δυνατότητα να 

αναμένει τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για όλα τα μέλη της, αν επικρατεί απόλυτη 

οικονομική ελευθερία χωρίς κάποιο περιορισμό, πολύ γρήγορα διέψευσε τις ελπίδες που 

στηρίχτηκαν πάνω σε αυτές τις αρχές.  

Η οικονομική ελευθερία πολύ γρήγορα φάνηκε να αποβαίνει σε αύξουσα ευημερία 

των οικονομικά ισχυρών και σε αύξουσα οικονομική δυσχέρεια των οικονομικά αδυνάτων. 

Έτσι επιχειρείται η παρέμβαση του κράτους ως εκπροσώπου του κοινωνικού συνόλου στην 

οικονομική ζωή, το ουσιαστικό (νομικό) περιεχόμενο της οποίας ονομάζεται παρεμβατισμός. 

Ο παρεμβατισμός αυτός ασκούνταν μεταξύ άλλων με τη θέση των κανόνων δικαίου σχετικών 

με τη φορολογία, δεδομένου ότι η οικονομία αποτελεί μέρος της ύπαρξης του κράτους, ενώ 

το έσοδο από τη φορολογία αποτελεί το κυριότερο έσοδο του». 

Ο Φινοκαλιώτης (2011, σελ.1) στο βιβλίο του «Φορολογικό Δίκαιο», υποστηρίζει ότι 

«η άσκηση κρατικής εξουσίας ανέκαθεν είχε συνδεθεί με την επιβολή οικονομικών βαρών, τα 

οποία υπό ποικίλες ονομασίες, αποτελούσαν τον αναγκαίο «τροφοδότη» για την κάλυψη των 
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δαπανών της λειτουργίας της. Μεταξύ των πηγών άντλησης εσόδων για το κράτος κεντρική 

θέση έχει η φορολογία. Ο θεσμός του φόρου ήταν γνωστός ήδη από την αρχαιότητα, αλλά η 

σημασία του ως πηγής δημοσίων εσόδων ήταν μικρή, συγκρινόμενη τουλάχιστον με την 

άρχουσα θέση του στις πηγές χρηματοδότησης των δημοσίων δαπανών κατά τη σύγχρονη 

εποχή».  

Ως προς τις διακρίσεις των φόρων, ο Τάτσος (2012, σελ.37-43) στο βιβλίο του με 

τίτλο «Θεωρία των Φόρων και Φορολογική Πολιτική», στο οποίο πραγματεύεται κυρίως 

θέματα φορολογικής πολιτικής, «διακρίνει με κριτήριο την φορολογική βάση, τρείς κύριες 

κατηγορίες φόρων: α) Φόροι Εισοδήματος, οι οποίοι επιβάλλονται στα εισοδήματα των 

φυσικών και νομικών προσώπων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός έτους. Όπως 

υποστηρίζει, οι φόροι εισοδήματος παρά τα σημαντικά εννοιολογικά και διαχειριστικά 

προβλήματα που εμφανίζουν στην πράξη, θεωρείται ότι αποτελούν την πλέον σύγχρονη και 

δίκαιη μορφή φορολογίας και γι’ αυτό το λόγο εξάλλου αποτελούν στις περισσότερες 

οικονομικά προηγμένες χώρες την σημαντικότερη πηγή φορολογικών εσόδων, β) Φόροι 

περιουσίας, όπως φόροι κληρονομιών, φόροι δωρεών, φόροι μεταβίβασης ακινήτων, φόροι 

ακίνητης περιουσίας κ.τ.λ. στους οποίους το ποσό του φόρου που καταβάλλουν οι 

φορολογούμενοι στο κράτος εξαρτάται από το μέγεθος της περιουσίας τους, έτσι όπως αυτή 

ορίζεται για φορολογικούς σκοπούς, γ) Φόροι Δαπάνης, η επιβολή των οποίων περιορίζεται 

ουσιαστικά στην κατανάλωση και για το λόγο αυτό αναφέρονται συνήθως ως φόροι 

καταναλωτικής δαπάνης ή απλώς ως φόροι κατανάλωσης».  

Ο Μπάρμπας (2006, σελ.1-18) στην ανάλυση που πραγματοποιεί στο βιβλίο του 

«Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων» σχετικά με τις διατάξεις του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δίνει μεταξύ άλλων την έννοια του φορολογικού 

εισοδήματος. «Σύμφωνα με την παραδοσιακή διάκριση των φόρων, όπως έχει υιοθετηθεί από 

τη δημοσιονομική επιστήμη (Άμεσοι και Έμμεσοι), ο φόρος εισοδήματος αποτελεί την πιο 

χαρακτηριστική μορφή προσωπικού και άμεσου φόρου, γιατί όταν επιβάλλεται στα φυσικά 

πρόσωπα υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν κατά τρόπο άμεσο τη 

φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη την προσωπική και 

οικογενειακή κατάσταση αυτού, καθώς και το ύψος του εισοδήματος (προοδευτικός φόρος)».  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επιπρόσθετα η αναφορά που κάνει στην ιστορική 

εξέλιξη της νομοθεσίας περί φορολογίας εισοδήματος στη χώρα μας. «Μέχρι τη φορολογική 

μεταρρύθμιση του 1919, το φορολογικό σύστημα στη χώρα μας ήταν απλό, εφόσον απλή 

ήταν και η διάρθρωση της οικονομίας. Ειδικότερα, το σύστημα εκείνο το αποτελούσαν 
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κυρίως οι έμμεσοι φόροι, οι σπουδαιότεροι των οποίων ήταν: οι τελωνειακοί δασμοί, οι φόροι 

κατανάλωσης καπνού και οινοπνεύματος και τα έσοδα από τα φορολογικά μονοπώλια. Την 

άμεση φορολογία συνιστούσαν διάφοροι απαρχαιωμένοι φόροι που δεν συνέβαλαν στην 

αύξηση των δημοσίων εσόδων, ούτε στη δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους. 

Ειδικότερα, τον κύριο πλούτο του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους τον αποτελούσε ο 

έγγειος πλούτος και για το λόγο αυτό το ελληνικό φορολογικό σύστημα κατά το πρώτο μισό 

του 19
ου

 αιώνα είχε αντικείμενο την έγγεια παραγωγή. Πράγματι, ο φόρος της δεκάτης που 

είχε επιβληθεί επί τουρκοκρατίας διατηρήθηκε και από τον Καποδίστρια, γιατί αποτελούσε το 

κύριο έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.  

Πρώτη μορφή φόρου εισοδήματος στη χώρα μας αποτέλεσε ο φόρος που είχε 

επιβληθεί με το νόμο ΧΚ’ του 1877 με τη μορφή του φόρου επί του εισοδήματος κινητών 

αξιών και έπληττε τα εισοδήματα των διανεμόμενων κερδών των ανωνύμων εταιρειών καθώς 

και τα εισοδήματα των αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών που αποκτούνταν στην Ελλάδα. 

Λίγο αργότερα με το Ν. ΑΣΗ/1885 επιβλήθηκε ένας ακόμα φόρος με τη μορφή εισφοράς 

στους μισθούς και στις συντάξεις. Στη συνέχεια, το 1909 επιβλήθηκε ένας προοδευτικός 

φόρος στα εισοδήματα των προσώπων που διέθεταν μεγάλη φοροδοτική ικανότητα. Η 

εφαρμογή όμως του φόρου αυτού προσέκρουσε στην αντίδραση των φορολογουμένων, οι 

οποίοι φοβήθηκαν ότι με τον τρόπο αυτό υπήρχε ο κίνδυνος να αποκαλυφθούν τα απόρρητα 

των προσωπικών περιουσιακών τους στοιχείων. Για το λόγο αυτό το 1911 ο φόρος αυτός 

αντικαταστάθηκε με ένα φόρο εισοδήματος που υπολογιζόταν τεκμαρτά με βάση το μίσθωμα 

κατοικίας του φορολογούμενου. 

Πιο συστηματική μορφή φόρου εισοδήματος επιβλήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα 

μας το έτος 1919 επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου με το νόμο 1640 «περί Κώδικα 

Φορολογίας των Καθαρών Προσόδων». Με το νόμο αυτό πραγματοποιήθηκε μία σημαντική 

φορολογική μεταρρύθμιση που αποτέλεσε σταθμό στην εξέλιξη του συστήματος φορολογίας 

εισοδήματος της χώρα μας, γιατί ενοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο φόρο οι διάφορες μορφές 

πολλαπλών φόρων εισοδήματος που επιβάλλονταν μέχρι τότε στις κατά τόπους διάφορες 

περιοχές της Ελλάδας. Το νομοθέτημα αυτό υιοθέτησε μικτό τύπο φορολογίας του 

εισοδήματος, το γνωστό στη δημοσιονομική επιστήμη, ως σύστημα Caillaux, από το όνομα 

του εμπνευστή του, Γάλλου υπουργού οικονομικών, που ίσχυε στη Γαλλία κατά τα έτη 1914-

1917. 

Ο τύπος της φορολογίας αυτής εφαρμόστηκε για μεν τα εισοδήματα των φυσικών 

προσώπων μέχρι το έτος 1955, για μεν τα εισοδήματα των νομικών προσώπων μέχρι το έτος 
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1958. Ειδικότερα, το 1955 με το Ν.Δ. 3323/1955 για το εισόδημα των φυσικών προσώπων 

υιοθετήθηκε το σύστημα ενιαίου προοδευτικού φόρου, το δε 1958 με το Ν.Δ. 3843/1958 

υιοθετήθηκε για τα νομικά πρόσωπα το σύστημα του ενιαίου αναλογικού φόρου. Η διάσπαση 

της νομοθεσίας περί φορολογίας εισοδήματος σε δύο επιμέρους νομοθετήματα ίσχυσε στη 

χώρα μας μέχρι το έτος 1994, οπότε με το ν.2238/1994 οι διατάξεις των νομοθετημάτων 

αυτών συγχωνεύθηκαν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το νόμο 

αυτό». 

Ο Σιωμόπουλος (2006) στο βιβλίο του «Ερμηνεία Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων» προχωρά σε ανάλυση των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος με βάση τις 

αλλεπάλληλες τροποποιήσεις καθώς και τις ουσιαστικές μεταβολές που επήλθαν μέσα στα 

επόμενα έτη στη φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Με το 

Ν.3091/2002 εισήχθη νέος τρόπος προσδιορισμού της φορολογικής επιβάρυνσης των 

φυσικών προσώπων. Με το νόμο αυτό θεσπίστηκαν νέες κλίμακες φόρου, νέα αφορολόγητα 

ποσά, ενώ ορισμένες εκπτώσεις από το συνολικό εισόδημα μετατράπηκαν σε μειώσεις 

φόρου. Με το Ν.3220/2004 εισήχθη αντικειμενική φορολογία ελέγχου των επιχειρήσεων, η 

οποία ουδέποτε εφαρμόστηκε, αφού καταργήθηκε με το που ίσχυσε, ενώ με το Ν.3296/2004 

έγιναν μεταβολές περιπτωσιολογικού χαρακτήρα, καθώς και μειώσεις των συντελεστών 

φόρου των επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες εφαρμόστηκαν σταδιακά. 

Ο Κοψιαύτης (2009) στο βιβλίο του «Κωδικοποίηση και Ερμηνεία Φορολογίας 

Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων» στο οποίο προχωρά σε ερμηνεία των 

διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, αναφέρει μεταξύ 

άλλων και την έννοια του φορολογικού δικαίου. Το φορολογικό δίκαιο αποτελείται από το 

σύνολο των νομικών κανόνων που διέπουν το περιεχόμενο, τους φορείς και τους όρους 

νόμιμης άσκησης της φορολογικής έννομης σχέσης. Είναι το δίκαιο των νομικών εγγυήσεων 

των φορολογουμένων πολιτών, οι οποίες κατοχυρώνονται σε συνθήκες κράτους δικαίου, ενώ 

οι εγγυήσεις αυτές συμπληρώνονται και από ένα σύστημα δικαστικής προστασίας. Κατά 

συνέπεια το φορολογικό δίκαιο αποτελεί τη θεσμική και νομική διάσταση του φορολογικού 

συστήματος.  

 Ως προς τον Φόρο Προστιθέμενης αξίας, οι Πλουμάκης και Τάτσης (1994, σελ.29) 

στο βιβλίο τους «Ο Φ.Π.Α. μετά την κατάργηση των φορολογικών συνόρων» παραθέτουν μία 

σημαντική ερμηνεία των διατάξεων του.  Ο Φ.Π.Α. καθιερώθηκε στη χώρα μας από 1.1.87 με 

τον νόμο 1642/1986. Οι διατάξεις του νόμου αυτού τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 

στη συνέχεια με διάφορους νόμους και κυρίως το Ν.1676/86 και το νόμο 2093/92, με τις 
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διατάξεις του οποίου υιοθετήθηκε το μεταβατικό καθεστώς φορολόγησης των 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών από 1.1.93. Η νομοθεσία για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. 

στηρίζεται στο κοινοτικό νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει στο 

εσωτερικό δίκαιο η χώρα μας, σύμφωνα με την Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδας στις 

Ευρωπαϊκές Οικονομικές Κοινότητες η οποία κυρώθηκε με το νόμο 945/1979.  

Όπως αναφέρουν, «ο Φ.Π.Α. είναι ένας γενικός και έμμεσος φόρος, ο οποίος 

επιβαρύνει την εγχώρια τελική κατανάλωση, δηλαδή επιβαρύνει το εισόδημα το οποίο 

διατίθεται για αγορά αγαθών και υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας από τους 

καταναλωτές. Επιβάλλεται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (παραγωγή, 

εισαγωγή, χονδρεμπόριο, λιανεμπόριο) και επιβαρύνει κάθε φορά την προστιθέμενη αξία 

κάθε σταδίου». 

 Αναφορά στον Φ.Π.Α. κάνει και ο Φινοκαλιώτης (2011) στο βιβλίο του για το 

φορολογικό δίκαιο. Ήδη οι σχετικές διατάξεις του νόμου ο οποίος επιβλήθηκε στη χώρα μας 

στα πλαίσια εναρμόνισης των φόρων κύκλου εργασιών στην Ευρωπαϊκή κοινότητα με βάση 

την 6
η
 οδηγία για το ΦΠΑ 77/388/ΕΟΚ, περιέχονται στο Ν.2859/2000 με τον οποίο 

κυρώθηκε ο Κώδικας Φ.Π.Α. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 33 της 6
ης

 

οδηγίας, απαγορεύεται η εφαρμογή άλλων φόρων που έχουν τον χαρακτήρα του φόρου 

κύκλου εργασιών. 

 Ο Τσιατούρας (2012) στο βιβλίο του «Φ.Π.Α.- Κωδικοποίηση, Ερμηνεία & 

Εφαρμογή», εκτός από κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.2859/2000 όπως διαμορφώθηκε 

μέχρι το Ν.4072/2012, παραθέτει επιπρόσθετα ερμηνεία και ανάλυση ειδικών θεμάτων σε 

κάθε άρθρο, παραδείγματα και αποσπάσματα Δικαστικών Αποφάσεων ΣτΕ και ΔΕΚ, καθώς 

και προϊσχύουσες διατάξεις με τη μορφή υποσημειώσεων σε κάθε άρθρο.  

 Σχετικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων ο Σέλλας (1989, σελ.138-

139) στο βιβλίο του «Το Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα» με αντικείμενο την συστηματική 

ανάπτυξη και παρουσίαση του φορολογικού συστήματος της χώρας μας, «αναφέρεται 

εκτενώς στην υιοθέτηση του Κ.Φ.Σ. τον οποίο θεωρεί ότι επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το 

φορολογικό σύστημα. Μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο καθιερώθηκε για πρώτη φορά στη 

χώρα μας σύστημα τήρησης λογιστικών-φορολογικών βιβλίων και εκδόσεως φορολογικών 

στοιχείων από τους επιτηδευματίες. Τα αρχικά νομοθετήματα που το επέβαλλαν είναι το Ν.Δ. 

578 έτους 1948 και ο Α.Ν. 810/1948 που συμπληρώθηκαν και αυτοί αργότερα με τον Α.Ν. 

1211/1949 κ.τ.λ. Στη συνέχεια με το Β Δ/γμα της 7-7-1952 κωδικοποιήθηκαν όλες οι 
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προγενέστερες διατάξεις σε ενιαίο κείμενο που πήρε τον τίτλο «Κώδικας Φορολογικών 

Στοιχείων.  

Από τότε ο Κ.Φ.Σ. υπέστη άλλες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις για να 

κωδικοποιηθεί πάλι με το Π.Δ. 99/1977. Άποψη του Σέλλα ήταν ότι το γραφειοκρατικό 

σύστημα του Κ.Φ.Σ. αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα για κάθε επιτηδευματία ενώ για να 

προσαρμοστεί στις κατά καιρούς απαιτήσεις της οικονομίας υφίστατο συχνά τροποποιήσεις. 

Ωστόσο, θεωρεί ότι το κράτος από την εφαρμογή του Κ.Φ.Σ. πέτυχε σπουδαίους στόχους, 

καθώς η τήρηση βιβλίων και η έκδοση στοιχείων από όλες τις επιχειρήσεις και 

επαγγελματίες, αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις μίας υγιούς οικονομίας όπου κάθε 

επιχείρηση γνωρίζει την οικονομική της κατάσταση, τον ετήσιο κύκλο εργασιών της, καθώς 

και άλλα απαραίτητα για την οικονομική της πρόοδο στοιχεία». 

 Συνέχεια του Κ.Φ.Σ. αποτελεί ουσιαστικά ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ο οποίος 

θεσπίστηκε με το Π.Δ. 186/1992 και είχε σκοπό να ορίσει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 

των επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων, για 

την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Ο Σαϊτης (2011) στο βιβλίο του «Κ.Β.Σ-

Ανάλυση και Ερμηνεία μέχρι και το Ν.3842/2010» προχώρησε σε λεπτομερή ανάλυση των 

διατάξεων του Κ.Β.Σ., παραθέτοντας υπηρεσιακή ερμηνεία των παραγράφων, υπουργικές 

αποφάσεις, καθώς και τις σημαντικότερες διοικητικές λύσεις. 

Με αφορμή την αντικατάσταση του Κ.Β.Σ. από τον Κώδικα Φορολογικής 

Απεικόνισης  Συναλλαγών με το Ν.4093/2012, οι  Σταματόπουλος Δ., Σταματόπουλος Γ. και 

Σταματόπουλος Π. (2013) στο βιβλίο τους με τίτλο «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών Ανάλυση-Ερμηνεία» παραθέτουν μία σημαντική ερμηνεία των νέων αυτών 

διατάξεων, τονίζοντας και αναλύοντας όλες τις αλλαγές που επήλθαν σε σχέση με τον Κ.Β.Σ., 

ενώ παράλληλα παρουσιάζουν συναφή θέματα από άλλα φορολογικά και λοιπά 

νομοθετήματα ή από το γενικό λογιστικό σχέδιο καθώς και το Ν.1809/1988 (περί Φ.Τ.Μ.), 

συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στην καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή τους. 

 Ως προς την Διοικητική Φορολογική Διαδικασία ο Φινοκαλιώτης (2011) στο βιβλίο 

του «Φορολογικό Δίκαιο», αναλύει τους κανόνες και την διαδικασία που ακολουθεί η 

φορολογική αρχή προκειμένου να εκδώσει έγκυρα τις ατομικές διοικητικές πράξεις με τις 

οποίες καταλογίζεται φόρος ή επιβάλλεται πρόστιμο. Βασική του επισήμανση είναι ότι όπως 

γενικά συμβαίνει στην διοικητική διαδικασία, δεν υφίσταται ενιαία κωδικοποιημένη 

φορολογική διαδικασία. Αντίθετα για κάθε φόρο προβλέπονται στον οικείο νόμο οι ρυθμίσεις 
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με βάση τις οποίες θα εκδοθεί η πράξη επιβολής του καθώς και οι κυρώσεις για την 

παραβίαση των διατάξεων του. Πέραν των ρυθμίσεων αυτών, κανόνες της διοικητικής 

φορολογικής διαδικασίας περιέχονται και σε άλλους τυπικούς νόμους αλλά και σε 

κανονιστικές πράξεις της διοίκησης που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου. Η έλλειψη 

ενιαίας διοικητικής φορολογικής διαδικασίας γίνεται φανερή και από την χρήση 

διαφορετικών όρων για την καταλογιστική πράξη (πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων, 

φύλλο ελέγχου κ.τ.λ.). 

 Επιπρόσθετα, τονίζει ότι έννοια της πράξης καταλογισμού φόρου κατέχει κεντρική 

σημασία στην φορολογική διαδικασία, καθώς με αυτήν εξατομικεύεται από άποψη 

υποκειμένου και αντικειμένου ο γενικός και απρόσωπος κανόνας δικαίου που θεσπίζει το 

φόρο. Η εξατομίκευση αυτή γίνεται από την αρμόδια φορολογική αρχή με βάση είτε τη 

δήλωση που υπέβαλε ο φορολογούμενος είτε, εφόσον επακολουθήσει έλεγχος, την έκθεση 

ελέγχου στην οποία οι ελεγκτικές αρχές αναφέρουν τις τυχόν παραβάσεις του 

φορολογούμενου.  

Ειδικότερα, ενόψει της συνταγματικής επιταγής για συμμετοχή των πολιτών στα 

δημόσια βάρη, ο νομοθέτης αναγνωρίζει στις φορολογικές αρχές δικαίωμα ελέγχου με στόχο 

την εξακρίβωση της πραγματικής φορολογητέας ύλης και την σύλληψη της φοροδιαφυγής. 

Ωστόσο, αναφέρει ότι η έλλειψη ενιαίου κώδικα φορολογικής διαδικασίας και η ύπαρξη 

διάσπαρτων διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα της ελεγκτικής διαδικασίας, δεν είναι 

αναμφίβολα η καλύτερη λύση, καθόσον ανακύπτουν συνεχώς ερωτήματα στα οποία καλείται 

να δώσει λύση η δικαιοσύνη. 

Νωρίτερα οι Reinganum και Wilde (1985) ασχολήθηκαν με την κατάλληλη πολιτική 

διενέργειας φορολογικών ελέγχων, εστιάζοντας σε μία πολιτική κατά την οποία οι έλεγχοι θα 

διενεργούνται μόνο όταν το δηλωθέν εισόδημα εκτιμάται πολύ χαμηλό σε σχέση με τα 

πραγματικά δεδομένα. Διαπίστωση τους ήταν ότι μία τέτοια πολιτική υπερέχει έναντι της 

πολιτικής «τυχαίας» επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, καθώς οδηγεί σε αύξηση της 

ειλικρίνειας των φορολογικών δηλώσεων με παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους 

συμμόρφωσης. 

Σχετικά με την συμμόρφωση προς τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής 

νομοθεσίας οι Chang, Nichols και Schultz (1987), στην έρευνα τους όπου μελέτησαν την 

στάση των φορολογουμένων απέναντι στον κίνδυνο φορολογικού ελέγχου, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η παραβατική συμπεριφορά εξαρτάται από δύο παράγοντες: α) αν οι 
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φορολογούμενοι αντιλαμβάνονται τον φόρο ως μειωμένο εισόδημα ή ως απώλεια γενικά και 

β) από το ύψος των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.  

Οι Cremer, Marchand και Pestieau (1990) μελέτησαν το αντικείμενο της 

φοροδιαφυγής σε σχέση με τον φορολογικό έλεγχο και διατύπωσαν την πρόταση ότι οι 

φορολογούμενοι συνήθως έχουν την τάση να ελαχιστοποιούν την φορολογική τους οφειλή, 

ενώ από την άλλη οι φορολογικές αρχές έχουν ως πρωταρχικό στόχο την μεγιστοποίηση των 

φορολογικών εσόδων μέσω της διενέργειας στοχευμένων ελέγχων.  

Ο Σκόρδος (1992, σελ.29-30) στο βιβλίο του «Ελεγκτική των Εμπορικών και 

Βιομηχανικών Επιχειρήσεων», με το οποίο επιχειρεί την ανάπτυξη κανόνων και μεθόδων 

διεξαγωγής φορολογικού ελέγχου σε όλες τις προβλεπόμενες από τον Κ.Β.Σ. κατηγορίες 

τηρούμενων βιβλίων, αναφέρει ότι «οι φοροτεχνικές υπηρεσίες έχουν ως αποστολή την 

παραλαβή των φορολογικών δηλώσεων και τον έλεγχο τους, καθώς και τον έλεγχο των 

φορολογουμένων που δεν υπέβαλλαν δηλώσεις. Ο έλεγχος γίνεται με εφοριακούς ελεγκτές 

και αποβλέπει στον καθορισμό της φορολογητέας ύλης, καθώς και των λοιπών φορολογικών 

υποχρεώσεων των φορολογούμενων. Θεωρεί ότι η σημασία του φορολογικού ελέγχου είναι 

μεγάλη, καθόσον σκοπός του είναι να καθορίσει το συνολικό καθαρό εισόδημα κάθε 

φορολογούμενου, για τη δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους. Επιπρόσθετα, 

επισημαίνει ότι ο φορολογικός έλεγχος αποτελεί τη βάση της φορολογικής δικαιοσύνης, διότι 

με τη συντασσόμενη έκθεση ελέγχου θεμελιώνεται η φορολογική εγγραφή». 

Οι Alm, Cronshaw και Mckee (1993) προέβησαν σε μία ανάλυση στην οποία 

συσχέτισαν το επίπεδο φορολογικής συμμόρφωσης με τον τρόπο επιλογής των υποθέσεων 

για έλεγχο. Όπως αναφέρουν, στα περισσότερα φορολογικά συστήματα η επιλογή των 

φορολογικών δηλώσεων για έλεγχο δεν γίνεται τυχαία αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένους 

παράγοντες μεταξύ των οποίων τα δεδομένα των δηλώσεων και η συμπεριφορά των 

φορολογουμένων. Ωστόσο, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο πως 

η επιλογή των υποθέσεων προς έλεγχο με ενδογενή κριτήρια, έναντι της τυχαίας επιλογής 

οδηγεί απαραίτητα και σε μεγαλύτερη συμμόρφωση.  

Σύμφωνα με τους Andreoni, Erard και Feinstein (1998) η φορολογική συμμόρφωση 

είναι ένα από τα κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες των περισσοτέρων 

χωρών. Όπως αναφέρουν, η φορολογική συμμόρφωση αποτελεί τόσο πρόβλημα 

δημοσιονομικής φύσεως όσο και εφαρμογής του νόμου. Είναι γεγονός ότι η φοροδιαφυγή και 

κατ’ επέκταση η μη συμμόρφωση των φορολογουμένων, με δεδομένο το ύψος των 
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αναγκαίων φορολογικών εσόδων, οδηγούν σε μοιραία αύξηση της φορολογίας στο δηλωθέν 

εισόδημα, ενώ από την άλλη το αδήλωτο εισόδημα εξακολουθεί να διαφεύγει του φόρου. 

Αυτό οδηγεί σε άνιση και άδικη κατανομή των φορολογικών βαρών και για το λόγο αυτό 

τονίζουν ιδιαίτερα την διάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, στην οποία μεταξύ άλλων 

οδηγεί η φορολογική συμμόρφωση. 

Επίσης, οι Horowitz I. και Horowitz A. (2000) στην έρευνα τους εξέτασαν την 

υπόθεση ότι η αυξημένη πιθανότητα διενέργειας φορολογικού ελέγχου,  σε συνδυασμό με τις 

αυξημένες διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την  

ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, οδηγούν σε μείωση της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, η μελέτη 

τους έδειξε ότι παρά την γενική αντίληψη που επικρατεί, οι φορολογικές αρχές αυξάνοντας 

την πιθανότητα διενέργειας ελέγχου ή το ύψος των κυρώσεων, δεν επιτυγχάνουν απαραίτητα 

και αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Watrin, Struffert και Ullmann (2008) 

οι οποίοι εξέτασαν κατά πόσο ο γνωστός νόμος του Benford μπορεί να αξιοποιηθεί στην 

επιλογή των φορολογικών υποθέσεων προς έλεγχο, με σκοπό την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών. Στην έρευνα τους 

χρησιμοποίησαν χειραγωγημένα καθώς και μη χειραγωγημένα δεδομένα, καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος νόμος μπορεί πράγματι να αποτελέσει ένα χρήσιμο 

εργαλείο, το οποίο θα κατευθύνει τον έλεγχο με βάση τις ενδείξεις για πιθανή χειραγώγηση. 

 Με αφορμή την υιοθέτηση του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας με το 

Ν.4174/2013, ο Αλτιπαρμάκης (2014) στο βιβλίο του με τίτλο «Κώδικας Φορολογικής 

Διαδικασίας Ν.4174/2013 – Ποινολόγιο» επιχειρεί μία ανάλυση και ερμηνεία των νέων 

διατάξεων και ιδίως του νέου ποινολογίου αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα εισάγεται ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας ο οποίος καθορίζει τη 

διαδικασία προσδιορισμού και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου, καθώς και τις 

διοικητικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. 

Τέλος, σε ανάλογη ερμηνεία προβαίνει και ο Σακέλλης (2014) στο βιβλίο του «Ο 

Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) & Φορολογία και Διάθεση των 

Κερδών και Αποθεματικών των Εταιριών της Χρήσης 2013». Βασικός στόχος του είναι η 

ερμηνεία του νέου Κ.Φ.Ε. σε συνδυασμό με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(Ν.4174/2013), το δίκαιο των εταιριών και το υφιστάμενο λογιστικό πλαίσιο (Ε.Γ.Λ.Σ., 

Δ.Λ.Π.), συμπεριλαμβάνοντας στο έργο του και διατάξεις του απερχόμενου Ν.2238/1994, 
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που αναφέρεται στη φορολογία και διάθεση των αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΝΝΟΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

 

3.1 Εισαγωγή 
 

 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να αναλυθεί η έννοια του φορολογικού ελέγχου ώστε 

να γίνει πλήρως κατανοητό το αντικείμενο και ο σκοπός του, η γενικότερη διαδικασία που 

ακολουθείται κατά την εφαρμογή του, καθώς επίσης και η αναγκαιότητα ύπαρξης του. Τα 

ανωτέρω αναλύονται επαρκώς στις ενότητες 3.2 και 3.3. Στη συνέχεια, στην ενότητα 3.4 

γίνεται αναφορά στη μορφή που είχε ο φορολογικός έλεγχος πριν από την ψήφιση του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και κατ’ επέκταση στο προϊσχύον θεσμικό 

πλαίσιο. Η παρουσίαση αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου στο κεφάλαιο 4 που 

ακολουθεί να γίνει η απαραίτητη σύγκριση με τις νέες μορφές ελέγχου και να κατανοηθεί 

καλύτερα το ελεγκτικό πλαίσιο που εφαρμόζεται πλέον από την Φορολογική Διοίκηση. 

 

 

3.2 Η Έννοια του Φορολογικού Ελέγχου  
 

 

Ο φορολογικός έλεγχος συνίσταται σε όλες εκείνες τις ελεγκτικές ενέργειες που 

πραγματοποιούνται  από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή εφαρμογή της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.
3
 Ο 

έλεγχος γίνεται με εφοριακούς ελεγκτές και αποβλέπει στον καθορισμό της φορολογητέας 

ύλης, καθώς και των λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων.
4
 Ανεξάρτητα 

από την νέα μορφή που πήρε με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο φορολογικός 

έλεγχος δεν έχει αλλάξει ως έννοια και συνεπώς διατηρεί τον ίδιο ορισμό και τη 

σπουδαιότητα που είχε και πριν την ψήφιση του. Ειδικότερα, έχει σκοπό να επαληθεύσει: 

 

α) Αν εφαρμόζονται ορθά οι διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας από όλους 

όσους υπάγονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

                                                      
3  Α. Κοψιαύτης, Κωδικοποίηση και Ερμηνεία Φορολογίας Εισοδήματος, Αθήνα, 2009, σελ. 4973 

4  Π. Σκόρδος, Φοροτεχνική Ελεγκτική των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, Αθήνα, 1992, σελ. 29 
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β) Αν τηρήθηκαν από τα υπόχρεα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα Βιβλία που προβλέπονται 

από τον Κ.Φ.Α.Σ., όπως αυτός αντικατέστησε με το Ν.4093/2012 (Άρθρο Πρώτο, 

Υποπαράγραφος Ε1) τον προϊσχύοντα Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).  

γ) Αν υποβλήθηκαν όλες οι δηλώσεις που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία. 

δ) Αν οι φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν συμφωνούν με τα δεδομένα των βιβλίων 

και στοιχείων. 

ε) Αν για τις οικονομικές συναλλαγές του υπόχρεου εκδίδονται και λαμβάνονται τα 

προσήκοντα φορολογικά στοιχεία. 

στ) Αν υπάρχουν πράξεις ή παραλείψεις εξαιτίας των οποίων δεν αποδόθηκαν στο δημόσιο 

οφειλόμενοι φόροι, τέλη και εισφορές, καθώς και πράξεις οι οποίες αποβλέπουν σκόπιμα στη 

μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. 

 

Στον φορολογικό έλεγχο περιλαμβάνονται επιπρόσθετα όλες εκείνες οι ενέργειες που 

αποβλέπουν στη συλλογή απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για την ορθή εκτίμηση 

της οικονομικής θέσης μίας επιχείρησης και την διαμόρφωση πλήρους και σαφούς εικόνας 

για τον τρόπο λειτουργίας, τη δυναμικότητα και το αντικείμενο εργασιών της, προκειμένου 

να προσδιοριστούν επακριβώς οι πραγματικές φορολογικές υποχρεώσεις της. Συνεπώς, ο 

φορολογικός έλεγχος είναι αφενός λογιστικός και αφετέρου ουσιαστικός. Στα πλαίσια αυτά 

διενεργεί όλες τις απαραίτητες ελεγκτικές επαληθεύσεις για την διαπίστωση της ειλικρίνειας 

ή μη των βιβλίων και στοιχείων, την ορθή μεταφορά των δεδομένων που προκύπτουν από 

αυτά στις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις και κατ’ επέκταση την απόδοση όλων των 

οφειλόμενων φόρων, τελών και εισφορών στο Δημόσιο.
5
 

Η εφαρμογή της φορολογικής ελεγκτικής διαδικασίας εξαρτάται από τον ελεγκτή, 

στον οποίο πρέπει να δίνεται πρωτοβουλία ως προς την σειρά των ελεγκτικών διαδικασιών  

που θα εφαρμοστούν για κάθε συγκεκριμένη υπόθεση ελέγχου. Ο εφοριακός ελεγκτής, εκτός 

της πείρας η οποία αποκτάται με την πάροδο του χρόνου και με την τριβή του στην άσκηση 

των καθηκόντων, θα πρέπει να είναι γνώστης της φορολογικής νομοθεσίας, να έχει πλήρη 

λογιστική κατάρτιση ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή του προς τα διάφορα λογιστικά 

συστήματα που θα συναντήσει κατά τη διάρκεια των ελέγχων και να έχει οικονομική 

                                                      
5 Μ. Πιερής, Χ. Κουτσούκος, Δ. Χαλβατσιώτης, Ι. Μανουσάκης και Θ. Τρυποσκούφης, Οδηγός Φορολογικού Ελέγχου: 

Μέθοδοι και Τεχνικές Φορολογικού Ελέγχου, Αθήνα, Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών, 2008,  

σελ. 9 
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μόρφωση, ώστε να μπορεί να κατανοεί και να ερευνά τα παρουσιαζόμενα κάθε φορά 

εμπορικά και οικονομικά φαινόμενα. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διακατέχεται από ήθος, 

ταχεία αντίληψη και αντικειμενική κρίση, να έχει παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα στην 

εργασία του, επιμονή και υπομονή, ευγένεια και διακριτικότητα. 

Εφόσον δοθεί στον εφοριακό ελεγκτή από τον αρμόδιο προϊστάμενο της ελεγκτικής 

υπηρεσίας, εντολή ελέγχου για μία επιχείρηση, αυτός θα πρέπει να καταρτίσει το διάγραμμα 

της ελεγκτικής διαδικασίας, το οποίο περιλαμβάνει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, καθώς 

και τις διαδοχικές ελεγκτικές ενέργειες του φορολογικού ελέγχου και αποβλέπει στην 

καλύτερη και ταχύτερη εκπλήρωση της αποστολής του και στη μείωση στο ελάχιστο της 

πιθανότητας δημιουργίας παραλείψεων. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες του φορολογικού 

ελέγχου περιλαμβάνουν την μελέτη του φακέλου φορολογίας εισοδήματος, της νομικής 

μορφής της επιχείρησης, του αντικειμένου εργασιών της, των εκθέσεων προηγούμενων ετών, 

των τυχόν παραβάσεων, την πρώτη επαφή με την ελεγχόμενη επιχείρηση και την 

παρακολούθηση του κυκλώματος λειτουργίας της κ.τ.λ. 

Από την άλλη, οι διαδοχικές ελεγκτικές ενέργειες περιλαμβάνουν τις επαληθεύσεις 

στις οποίες προβαίνει ο ελεγκτής για την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, οι οποίες 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το είδος της ελεγχόμενης επιχείρησης, την νομική μορφή, 

την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων και ορίζονται κάθε φορά με αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονομικών. Μετά το πέρας του φορολογικού ελέγχου, συντάσσεται από τον 

ελεγκτή έκθεση ελέγχου η οποία περιλαμβάνει επιμελώς όλες τις διαπιστώσεις και τα 

συμπεράσματα του ελέγχου. Η έκθεση αποτελεί δημόσιο έγγραφο μεγάλης σπουδαιότητας 

καθώς με βάση αυτήν πραγματοποιείται η φορολογική εγγραφή και επομένως βεβαιώνεται ο 

οφειλόμενος φόρος ή το πρόστιμο και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι πλήρης, σαφής και 

αιτιολογημένη.
6 

 

 

3.3 Σκοπός και Ανάγκη Ύπαρξης του Φορολογικού Ελέγχου 
 

 

Όπως τονίστηκε ήδη στην εισαγωγή ο φορολογικός έλεγχος στην Ελλάδα αποτελεί μία από 

τις σημαντικότερες λειτουργίες του κράτους, διότι πάνω απ’ όλα είναι ένα αποτελεσματικό 

μέσο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου και ταυτόχρονα μία διαρκής 

διαβεβαίωση ότι αυτό θα εξακολουθεί να εισπράττει όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα 

                                                      
6 Π. Σκόρδος, Φοροτεχνική Ελεγκτική των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, Αθήνα, 1992, σελ. 29-39 
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νομοθεσία αλλά και απαραίτητα για τη λειτουργία του έσοδα. Επίσης, στον φορολογικό 

έλεγχο βρίσκουν μεταξύ άλλων, εφαρμογή οι συνταγματικές αρχές για ισοδύναμη συμμετοχή 

των πολιτών στα οικονομικά βάρη και συνεπώς, ο αντίκτυπος του είναι μεγάλος σε όλο το 

φάσμα των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας.  

Βασικός σκοπός του φορολογικού ελέγχου είναι η επαλήθευση της ακρίβειας των 

φορολογικών δηλώσεων και σε περίπτωση μη υποβολής τους, η εξεύρεση της φορολογητέας 

ύλης και κατ’ επέκταση ο προσδιορισμός των πραγματικών φορολογικών υποχρεώσεων που 

θα προκύψουν. Τέλος, μέσω του φορολογικού ελέγχου επιτυγχάνονται πέρα από την 

εξυπηρέτηση των δημοσίων συμφερόντων και άλλοι στόχοι, όπως η δίκαιη κατανομή των 

φορολογικών βαρών, η προστασία των υγιών επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και 

η καλλιέργεια και δημιουργία φορολογικής συνείδησης, με ταυτόχρονη και πάνω απ’ όλα 

σωστή ενημέρωση των φορολογουμένων για όλες τις υποχρεώσεις τους.
7 

 

 

3.4 Μορφή του Φορολογικού Ελέγχου πριν τον Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας  

 

 

Οι φορολογικοί έλεγχοι που διενεργούνταν από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές πριν από την 

έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. και οι οποίοι αφορούσαν εντολές ελέγχου που εκδόθηκαν έως 

31/12/2013, διαφοροποιούνταν ανάλογα με το αντικείμενο ελέγχου, τον επιδιωκόμενο σκοπό, 

την χρονική διάρκεια αλλά και το εύρος των διαφορετικών φορολογιών που περιλάμβαναν. 
 

 

Οι βασικότερες διακρίσεις του φορολογικού ελέγχου με βάση το προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο, 

ήταν οι εξής: 

 
 

3.4.1 Προληπτικός Φορολογικός Έλεγχος 
 

 

Ο προληπτικός έλεγχος είχε σκοπό τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του 

Κ.Φ.Α.Σ., καθώς και την εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων της 

                                                      
7 Μ. Πιερής, Χ. Κουτσούκος, Δ. Χαλβατσιώτης, Ι. Μανουσάκης και Θ. Τρυποσκούφης, Οδηγός Φορολογικού Ελέγχου: 

Μέθοδοι και Τεχνικές Φορολογικού Ελέγχου, Αθήνα, Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών, 2008,  

σελ. 10 
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επιχείρησης (υποβολή δηλώσεων, πληρωμή παρακρατούμενων φόρων κλπ). Ο έλεγχος αυτός 

ήταν σύντομος, ουσιαστικός και είχε το χαρακτήρα του αιφνιδιασμού. Πραγματοποιούνταν 

σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και αφορούσε την 

έκδοση φορολογικών στοιχείων, την διακίνηση αγαθών, την ενημέρωση των τηρούμενων 

βιβλίων, τα αποθέματα, το ταμείο, τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία και τους φορολογικούς 

μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ.  

Διενεργούνταν στην εγκατάσταση της επιχείρησης ή και εκτός αυτής, ειδικά κατά τη 

διακίνηση αγαθών και στόχευε στην αποτροπή της διάπραξης φορολογικών παραβάσεων. 

Εφόσον από τον προληπτικό έλεγχο προέκυπταν στοιχεία που σχετίζονταν με τη μη 

εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ή με τον λανθασμένο τρόπο 

προσδιορισμού των αποτελεσμάτων και κατά συνέπεια του τρόπου φορολόγησης των 

υπόχρεων, εκδιδόταν εντολή προσωρινού ή τακτικού ελέγχου, κατά την κρίση του 

προϊσταμένου της ελεγκτικής αρχής.
8
 

Ως προς τις ισχύουσες διατάξεις για την διενέργεια του προληπτικού ελέγχου, 

εφαρμογή είχε το άρθρο 36, παρ.1 του Κ.Β.Σ. και μετά την κατάργηση του, το άρθρο 66, 

παρ.10 του Ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) στο οποίο οριζόταν ότι «ο 

προϊστάμενος ΔΟΥ και ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν δικαιούται, οποιαδήποτε 

εργάσιμη για τον υπόχρεο ώρα, να λαμβάνει γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία 

και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ή άλλους 

νόμους, καθώς και αυτά που τηρούνται  προαιρετικά από τον υπόχρεο και να λαμβάνει γνώση 

οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου και κάθε περιουσιακού στοιχείου που 

βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου 

υπόχρεου. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τον κώδικα αυτόν γίνεται 

στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στην έδρα της ΔΟΥ ή της ελεγκτικής 

υπηρεσίας μετά από έγγραφη πρόσκληση του προϊσταμένου αυτής».
9 

 

 

 

 

                                                      
8 Μ. Πιερής, Χ. Κουτσούκος, Δ. Χαλβατσιώτης, Ι. Μανουσάκης και Θ. Τρυποσκούφης, Οδηγός Φορολογικού Ελέγχου: 

Μέθοδοι και Τεχνικές Φορολογικού Ελέγχου, Αθήνα, Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών, 2008,  

σελ. 11 

9 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Ν.2238/1994, Άρθρο 66, παρ.10 
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3.4.2 Προσωρινός Φορολογικός Έλεγχος 
 

 

Ο έλεγχος αυτός διενεργούνταν ύστερα από εντολή ελέγχου του προϊσταμένου της αρμόδιας 

ελεγκτικής υπηρεσίας και εμπεριείχε στοιχεία του προληπτικού ελέγχου, με τη διαφορά ότι 

παρεχόταν η δυνατότητα να εκδοθεί, με βάση έκθεση ελέγχου, προσωρινό φύλλο ελέγχου ή 

πράξη, προκειμένου να καταλογιστούν οι οφειλόμενοι φόροι. Κύρια χαρακτηριστικά του 

ελέγχου αυτού ήταν η διενέργεια του για συγκεκριμένες φορολογικές ή διαχειριστικές 

περιόδους και για συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα, η άμεση πρόσβαση στα τηρούμενα 

βιβλία και στοιχεία και στις υποβληθείσες δηλώσεις της επιχείρησης.  

Επιπρόσθετα, επιδιωκόμενος σκοπός ήταν ολοκλήρωση του σε σύντομο χρονικό 

διάστημα και ο καταλογισμός τυχόν διαφορών φόρων, με στόχο την άμεση είσπραξη αυτών 

από το δημόσιο καθώς και η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για την αξιοποίηση τους 

από μελλοντικό τακτικό φορολογικό έλεγχο. Σημειώνεται ότι προσωρινός φορολογικός 

έλεγχος δεν μπορούσε να διενεργηθεί σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης 

φορολογικών στοιχείων ή σε περιπτώσεις έκδοσης πλαστών και εικονικών ή λήψης 

εικονικών φορολογικών στοιχείων.
10

  

Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που δεν είχαν υπαχθεί σε οριστικό έλεγχο 

μπορούσαν να υπαχθούν σε προσωρινό έλεγχο για τον μερικό προσδιορισμό του εισοδήματος 

τους. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας δικαιούνταν να διενεργεί έλεγχο 

στα στοιχεία των δηλώσεων, στα βιβλία και τα στοιχεία που τηρήθηκαν, καθώς και στην 

επαγγελματική εγκατάσταση κάθε υπόχρεου για να διαπιστώσει: 

 

α) Αν οι εκπτώσεις από το εισόδημα υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

β) Το αντικείμενο εργασιών του υπόχρεου και αν το εισόδημα που δηλώθηκε ανταποκρίνεται 

προς τα δεδομένα που προκύπτουν από τα βιβλία που τηρήθηκαν, τα στοιχεία που εκδόθηκαν 

και τα στοιχεία που έχουν ληφθεί, καθώς και αν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/19994) 

                                                      
10 Μ. Πιερής, Χ. Κουτσούκος, Δ. Χαλβατσιώτης, Ι. Μανουσάκης και Θ. Τρυποσκούφης, Οδηγός Φορολογικού Ελέγχου: 

Μέθοδοι και Τεχνικές Φορολογικού Ελέγχου, Αθήνα, Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών, 2008,  

σελ. 12 
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γ) Αν με ανακλητική δήλωση, που υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του 

άρθρου 61 του Ν.2238/1994, μειώθηκαν νόμιμα οι φορολογικές υποχρεώσεις και 

επιβαρύνσεις γενικά. 

 

Επιπρόσθετα μπορούσε να διενεργεί προσωρινό έλεγχο για να διαπιστώσει την 

εφαρμογή των διατάξεων για την προκαταβολή και παρακράτηση φόρου.
11

 Τέλος, ως προς 

τις διατάξεις του Φ.Π.Α., αν από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου προέκυπτε ότι 

παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη φορολογητέα αξία που προέκυπτε από αυτά ή 

υπολόγισε εσφαλμένα τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις, ο προϊστάμενος ΔΟΥ μπορούσε να 

εκδώσει προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου για μία ή περισσότερες φορολογικές 

περιόδους ή και για ολόκληρη διαχειριστική περίοδο.
12

 

 

 

3.4.3 Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος 
 

 

Αντικείμενο του τακτικού φορολογικού ελέγχου, ήταν η επαλήθευση της ακρίβειας των 

φορολογικών δηλώσεων όλων των φορολογικών αντικειμένων που υποβλήθηκαν από τις 

επιχειρήσεις, ή σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής αυτών, η εξεύρεση της 

φορολογητέας ύλης και ο προσδιορισμός των ανάλογων φορολογικών υποχρεώσεων. Ο 

τακτικός έλεγχος στηριζόταν τόσο στα δεδομένα των βιβλίων όσο και σε λοιπά στοιχεία και 

πληροφορίες που ήδη υπήρχαν ή διαπιστώνονταν κατά την πορεία του ελέγχου, καθώς και σε 

πληροφορίες ή στοιχεία τρίτων. Με βάση τα παραπάνω, επαλήθευε την τήρηση του συνόλου 

των φορολογικών διατάξεων που είχαν εφαρμογή για κάθε ελεγχόμενη υπόθεση και η 

πληρότητα του ήταν στενά συνδεδεμένη με τις δεξιότητες του ελεγκτή, καθώς και με την 

ικανότητα του να εντοπίζει τυχόν ακολουθούμενες μεθόδους φοροδιαφυγής από την πλευρά 

των ελεγχόμενων επιχειρήσεων. 

 Όπως και στην περίπτωση του προσωρινού ελέγχου, οι διαπιστώσεις και τα 

αποτελέσματα του τακτικού ελέγχου αποτυπώνονταν σε σχετική έκθεση, με βάση την οποία 

γίνονταν οι καταλογισμοί των διαφόρων φόρων, τελών και εισφορών. Ο τακτικός έλεγχος 

ήταν ουσιαστικά ο έλεγχος που διενεργούνταν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994) και ο οποίος ήταν εμπεριστατωμένος, 

                                                      
11 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Ν.2238/1994, Άρθρο 67 

12 Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Ν.2859/2000, Άρθρο 50, παρ.1 
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πλήρης και οριστικός. Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας είχε το 

δικαίωμα να ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδόμενων δηλώσεων και να προβαίνει σε έρευνα 

για την εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση. Για το σκοπό αυτό 

δικαιούνταν:  

 

α) να καλεί εγγράφως τον υπόχρεο, ανεξάρτητα αν έχει υποβάλλει ή όχι φορολογική δήλωση, 

να δώσει σε τακτή και σύντομη προθεσμία, είτε αυτοπροσώπως είτε με εντολοδόχο που 

ορίζεται με δήλωση του προς την ελεγκτική υπηρεσία, τις αναγκαίες διευκρινήσεις και να 

προσκομίσει κάθε λογαριασμό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για τον καθορισμό του 

εισοδήματος. 

β) Να ζητεί από κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, 

ιδιωτική επιχείρηση και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, 

γεωργική κ.τ.λ., οποιαδήποτε πληροφορία θεωρεί αναγκαία για τη διευκόλυνση του 

ελεγκτικού έργου του, οι οποίοι υποχρεούνται να την παρέχουν. 

γ) Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητεί από αυτό τις πληροφορίες που είναι 

αναγκαίες για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου του και οι οποίες δίνονται εγγράφως. 

δ) Να ενεργεί είτε ο ίδιος είτε ο οριζόμενος με έγγραφη εντολή του υπάλληλος της ελεγκτικής 

υπηρεσίας ή άλλος δημόσιος υπάλληλος ή άλλη αρχή, οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση που θα 

κρίνει αναγκαία και ειδικά, προκειμένου για υπόχρεους που υπάγονται στις διατάξεις του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και σύμφωνα με αυτές. 

ε) Να ενεργεί είτε ο ίδιος είτε ο οριζόμενος με έγγραφη εντολή του υπάλληλος της ελεγκτικής 

υπηρεσίας, ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία επιτηδευματία αρμοδιότητας 

άλλου προϊσταμένου ΔΟΥ που έχει την έδρα του στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νομό, για να 

διαπιστώνει την ακρίβεια των δεδομένων των στοιχείων και βιβλίων επιτηδευματία ο οποίος 

υπάγεται στη δική του ελεγκτική αρμοδιότητα, καλώντας τον επιτηδευματία να προσκομίσει 

τα ζητούμενα βιβλία και στοιχεία στα γραφεία της ελεγκτικής υπηρεσίας.
13

 

Όπως διαπιστώθηκε, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο έγινε ανάλυση της έννοιας του 

φορολογικού ελέγχου και τονίστηκε ο ιδιαίτερος σκοπός αλλά και η σπουδαιότητα του. 

Παράλληλα, παρουσιάστηκε το ελεγκτικό πλαίσιο που εφαρμοζόταν πριν την ισχύ του 

Ν.4174/2013 και κατ’ επέκταση η διάκριση του ελέγχου σε προληπτικό, προσωρινό και 

τακτικό, συνοδευόμενη από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις. Η αναφορά αυτή κρίθηκε 

                                                      
13 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Ν.2238/1994, Άρθρο 66, παρ.1 
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απαραίτητη και έχει χαρακτήρα κυρίως προπαρασκευαστικό, προετοιμάζοντας το έδαφος για 

τις αναλύσεις των κυριότερων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που 

ακολουθούν στο επόμενο κεφάλαιο και κυρίως για την καλύτερη κατανόηση των διαφορών 

που εντοπίζονται σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς. Έτσι, μεταξύ άλλων στο κεφάλαιο 4 

θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην αντικατάσταση των προαναφερόμενων μορφών ελέγχου από 

νέες μορφές και θα γίνουν οι απαιτούμενες συγκρίσεις τόσο σε επίπεδο ουσίας όσο και σε 

θεσμικό επίπεδο.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Ν.4174/2013) 

 

 

4.1  Εισαγωγή 
 

 

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί το σημαντικότερο και το πιο δημιουργικό κομμάτι της 

παρούσας εργασίας, καθώς ασχολείται με την νέα μορφή που έχει αποκτήσει ο φορολογικός 

έλεγχος με την ψήφιση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Περιλαμβάνει μία θεωρητική 

ερμηνεία και ανάλυση των κυριότερων διατάξεων του Κ.Φ.Δ., οι οποίες αφορούν 

αποκλειστικά την διενέργεια του φορολογικού ελέγχου και οδήγησαν στην πλήρη 

αναμόρφωση του αντικειμένου του. Στην κατεύθυνση αυτή, βασικός σκοπός του κεφαλαίου 

είναι να παρουσιαστεί και κυρίως να αποσαφηνιστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο του ελέγχου, 

προκειμένου να ενισχυθεί η ορθή εφαρμογή των νέων διατάξεων και παράλληλα να 

αξιολογηθεί η συμβολή της μεταρρύθμισης αυτής στη βελτίωση του ελεγκτικού μηχανισμού.  

Είναι γεγονός ότι με την ψήφιση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ο 

φορολογικός έλεγχος απέκτησε μία νέα και σύγχρονη μορφή, η οποία είναι πλήρως 

εναρμονισμένη με τις διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές, τεχνικές και διαδικασίες. Όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 1 του νόμου, ο κώδικας καθορίζει την διαδικασία προσδιορισμού, 

βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για 

τη μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. Συνεπώς, αποτελεί οπωσδήποτε πρωτότυπη 

μορφή νομοθεσίας για τα ελληνικά δεδομένα, καλύπτοντας με τις διατάξεις του ένα ευρύ 

φάσμα αντικειμένων.  

Όπως έγινε αντιληπτό και από τα προαναφερόμενα, σκοπός του παρόντος κεφαλαίου 

δεν είναι η ανάλυση όλων των διατάξεων του Κ.Φ.Δ. αλλά μόνο των σημαντικότερων 

άρθρων που αφορούν τον φορολογικό έλεγχο. Στα πλαίσια αυτά, στις επόμενες ενότητες 4.2 

έως και 4.6 ακολουθεί μία εμπεριστατωμένη ερμηνεία κατά άρθρο, η οποία μέσα από 

προσωπικές κρίσεις, συγκρίσεις και αναφορές σε προϊσχύουσες διατάξεις, προσεκτική μελέτη 

των νομοθετικών κειμένων αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες που εντοπίζονται 

στην πράξη, στοχεύει στην ορθότερη εφαρμογή των νέων διαδικασιών. Σημειώνεται ότι τα 

εξεταζόμενα άρθρα έχουν κατηγοριοποιηθεί και εμφανίζονται σε χωριστές ενότητες ανάλογα 

με το αντικείμενο που πραγματεύονται, ακολουθώντας ακριβώς τη δομή του νόμου. Επίσης, 
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για την καλύτερη κατανόηση των ερμηνειών και διαπιστώσεων κρίνεται απολύτως 

απαραίτητο ο αναγνώστης να ανατρέχει παράλληλα και στο αντίστοιχο άρθρο του νόμου 

(Ν.4174/2013). 

 

 

4.2 Γενικές Διατάξεις 
 

 

4.2.1 Άρθρο 4 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων, Ανάθεση Καθηκόντων και 

Εξουσιοδότηση Υπογραφής» 

 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις - Διαπιστώσεις επί του Άρθρου 4 

 

 

Το συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και η αναφορά σε αυτό γίνεται 

κυρίως για να τονιστεί ότι όλες οι αποφάσεις, εντολές ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού του 

φόρου, πράξεις επιβολής προστίμου κ.τ.λ. εκδίδονται και υπογράφονται από τον Γενικό 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Αυτό αποτελεί σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το 

προϊσχύον καθεστώς, κατά το οποίο το δικαίωμα έκδοσης και υπογραφής για παράδειγμα των 

εντολών ελέγχου είχε ο Προϊστάμενος κάθε υπηρεσίας.  

Συνεπώς, με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών 

υπηρεσιών εξακολουθούν να υπογράφουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που εκδίδονται με 

βάση την αρμοδιότητα τους, με τη διαφορά ότι το δικαίωμα υπογραφής καθώς και οι 

ανάλογες αρμοδιότητες τους μεταβιβάζονται κατόπιν εξουσιοδότησης και με απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα. Ως προς την λειτουργία του φορολογικού ελέγχου η συγκεκριμένη 

διάταξη δεν επιφέρει κάποια ουσιαστική μεταβολή και αποτελεί περισσότερο διαφοροποίηση 

διαδικαστικού περιεχομένου, η οποία αποσκοπεί να προσδώσει αυξημένο κύρος και εξουσία 

στο αξίωμα του Γενικού Γραμματέα. Με τον τρόπο αυτό τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι ελεγκτές 

της Φορολογικής Διοίκησης διενεργούν κάθε έλεγχο ύστερα από έγγραφη εντολή του 

Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

Υπενθυμίζεται ότι Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συστάθηκε στο Υπουργείο 

Οικονομικών με το Ν.4093/2012 (Υποπαράγραφος Ε2), αντικαθιστώντας ουσιαστικά την 

Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων. Έκτοτε ακολούθησε μία 

διαρκής προσπάθεια ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. μέσα στα 
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πλαίσια της γενικότερης αναδιάρθρωσης του φοροελεγκτικού μηχανισμού, με απώτερο 

σκοπό την αύξηση των δημοσίων εσόδων και την πάταξη της φοροδιαφυγής. 

 

 

4.2.2 Άρθρο 5 «Κοινοποίηση Πράξεων» 
 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 5 

 

 

Με βάση τα όσα ορίζονται στο παραπάνω άρθρο και ειδικότερα τις διατάξεις που 

αναφέρονται στην ηλεκτρονική κοινοποίηση των πράξεων, γίνεται αντιληπτό ότι ο κώδικας 

είναι απόλυτα εναρμονισμένος με την γενικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της 

Φορολογικής Διοίκησης, εκμεταλλευόμενος με τον καλύτερο τρόπο την δυνατότητα χρήσης 

της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, η οποία καθιερώθηκε με το 

Ν.3979/2011. Ο συγκεκριμένος νόμος έδωσε το δικαίωμα στους φορείς του δημοσίου τομέα 

να εκδίδουν διοικητικές πράξεις και να τις κοινοποιούν στους συναλλασσόμενους πολίτες με 

ηλεκτρονικό μέσο. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του ανωτέρω νόμου, τα 

ηλεκτρονικά έγγραφα που συντάσσονται από όργανο του δημοσίου τομέα και φέρουν 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εξουσιοδοτημένου οργάνου που βασίζεται σε 

αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας 

υπογραφής, έχουν την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη 

υπογραφή και σφραγίδα.
14

 

 Συνεπώς, η ενσωμάτωση των παραπάνω διατάξεων στην διαδικασία επίδοσης 

πράξεων, που ακολουθείται από τον Κ.Φ.Δ. αποτελεί σπουδαία αλλαγή σε σχέση με το 

προγενέστερο πλαίσιο, κατά το οποίο οι επιδόσεις πράξεων ή φύλλων ελέγχου γίνονταν 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999). Τα 

σημαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από αυτόν τον εκσυγχρονισμό αφορούν έμμεσα και 

τον φορολογικό έλεγχο, κυρίως ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης του και την καλύτερη 

δυνατή αξιοποίηση του ελεγκτικού δυναμικού, το οποίο προκειμένου να εκπληρώσει την 

αποστολή του πρέπει να είναι απόλυτα προσηλωμένο στο ελεγκτικό του έργο. Με βάση τις 

διαδικασίες που ακολουθούνταν πριν τον Κ.Φ.Δ., οι πράξεις κοινοποιούνταν συνήθως στα 

ίδια τα φυσικά πρόσωπα ή στους εκπροσώπους των υπόχρεων νομικών προσώπων, στην 

                                                      
14 Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Λοιπές Διατάξεις, Ν. 3979/2011, Άρθρο 13 
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οικία, στην έδρα ή και στο κατάστημα της ελεγκτικής υπηρεσίας, από αρμόδιους κυρίως 

υπαλλήλους (κλητήρες) και με βάση τα όσα προέβλεπε ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας.  

Ωστόσο, λόγω του μεγάλου όγκου εγγράφων που έπρεπε να επιδοθούν, τις 

περισσότερες φορές παρατηρούνταν μία σημαντική καθυστέρηση στην επίδοση των πράξεων 

προσδιορισμού του οφειλόμενου φόρου, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί χρονικά η ολοκλήρωση 

του ελέγχου και κατ’ επέκταση, να παρατηρείται μία σημαντική χρονική υστέρηση στην 

είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Από την άλλη, σε όσες περιπτώσεις οι ίδιοι οι ελεγκτές 

προχωρούσαν στην επίδοση των πράξεων προκειμένου να επιταχύνουν την διαδικασία 

ολοκλήρωσης του ελέγχου, καθώς και την μεταγενέστερη διαδικασία βεβαίωσης και 

είσπραξης, το μεγάλο μειονέκτημα ήταν ότι χάνονταν πολύτιμες εργατοώρες, οι οποίες θα 

μπορούσαν να διατεθούν για την διενέργεια επόμενων ελέγχων. 

 Στα προβλήματα αυτά φαίνεται να δίνει ουσιαστική λύση ο Κώδικας Φορολογικής 

Διαδικασίας καθώς, με την ηλεκτρονική επίδοση των πράξεων τα αποτελέσματα του ελέγχου 

και συνεπώς το ύψος της φορολογικής οφειλής γνωστοποιούνται άμεσα στον φορολογούμενο 

μέσω ταχύτατων και σύγχρονων διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να υπάρξει 

μία συνεχόμενη ροή μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και να αρχίσουν να ισχύουν άμεσα οι 

προθεσμίες για την είσπραξη των οφειλόμενων φόρων. Ταυτόχρονα, οι ελεγκτές θα έχουν την 

δυνατότητα να μείνουν προσηλωμένοι αποκλειστικά στα ελεγκτικά τους καθήκοντα, χωρίς να 

αναγκάζονται λόγω της υπηρεσιακής τους ευσυνειδησίας και του ενδιαφέροντος τους για την 

θετική έκβαση της υπόθεσης που αναλαμβάνουν, να προβαίνουν σε ενέργειες που δεν 

σχετίζονται με το αντικείμενο τους. 

 Την ίδια ακριβώς θετική επίπτωση έχει και η δυνατότητα αποστολής των πράξεων 

μέσω συστημένης ταχυδρομικής αποστολής την οποία προβλέπει ο Κ.Φ.Δ., ανεξάρτητα από 

το γεγονός ότι στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής 

και των επικοινωνιών. Όπως αναφέρει το εξεταζόμενο άρθρο, η επίδοση μπορεί να γίνει και 

με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, δηλαδή τις διαδικασίες που 

ίσχυαν πριν την ψήφιση του Κ.Φ.Δ., αλλά μόνο όταν δεν είναι δυνατή η επίδοση με άλλον 

τρόπο.  

 Το γεγονός αυτό φανερώνει ξεκάθαρα την πρόθεση εκσυγχρονισμού στην όλη 

διαδικασία της επίδοσης, ωθώντας τις ελεγκτικές υπηρεσίες στην χρησιμοποίηση των 

προαναφερόμενων πρακτικών. Η υιοθέτηση τους όπως αναλύθηκε ήδη, θα οδηγήσει σε 

σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας του ελέγχου, κυρίως μέσω της εξοικονόμησης 
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πολύτιμου χρόνου αλλά και ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στην ταχύτερη είσπραξη των 

καταλογιζόμενων φόρων και προστίμων από το δημόσιο. Ωστόσο, στην πράξη οι νέες 

δυνατότητες επίδοσης των εγγράφων δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα από τις ελεγκτικές 

υπηρεσίες, με πιο πιθανή αιτία την ανάγκη να προηγηθεί πρώτα η κατάλληλη τεχνική 

υποδομή.  

 Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.3979/2011, το σύστημα γνωστοποίησης θα πρέπει 

να επιτρέπει την εξακρίβωση του ακριβούς χρόνου, κατά τον οποίο έλαβε χώρα η αποστολή, 

παραλαβή και πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου, η οποία συνεπάγεται έναρξη των 

έννομων συνεπειών και προθεσμιών.
15

 Συνεπώς, αναμένονται οι ανάλογες αποφάσεις του 

Γενικού Γραμματέα σχετικά με το σημείο ανάρτησης στο λογαριασμό της κοινοποιούμενης 

πράξης, τον τρόπο πιστοποίησης των ηλεκτρονικών ιχνών παραλαβής, την δημιουργία 

πιστοποιητικού παραλαβής κ.τ.λ., ώστε στη συνέχεια να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδομές στις ελεγκτικές υπηρεσίες και να αρχίσει η άμεση εφαρμογή. Γεγονός είναι πως 

όσο πιο γρήγορα εφαρμοστούν οι νέες διαδικασίες, τόσο πιο γρήγορα θα ενισχυθεί η 

αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης. 

 

 

4.3 Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων  
 

 

4.3.1  Άρθρο 13  «Βιβλία και Στοιχεία» 
 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 13 

 

 

Υποχρέωση τήρησης Βιβλίων και Στοιχείων 

Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στην υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων από 

όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα 

φορολογική νομοθεσία. Ουσιαστικά αποτελεί διάταξη η οποία εφαρμόζεται παράλληλα με  

το άρθρο 1 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ. – Ν.4093/2012), ο 

οποίος εξακολουθεί να ισχύει και μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας (01/01/2014) και ορίζει τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών. 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 1 του Κ.Φ.Α.Σ. αναφέρει ότι «Κάθε ημεδαπό πρόσωπο των 

παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του ν. 

                                                      
15 Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Λοιπές Διατάξεις, Ν. 3979/2011, Άρθρο 25 
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2238/1994, κοινοπραξία, κοινωνία ή νομική οντότητα που ασκεί δραστηριότητα στην 

ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή 

βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από 

οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, έχει τις 

υποχρεώσεις του παρόντος νόμου σχετικά με την τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων και 

υποβολή δεδομένων για διασταύρωση».
16

 

 Ο λόγος που και ο Κ.Φ.Δ. κάνει αναφορά στους υπόχρεους απεικόνισης 

συναλλαγών, παρόλο που υπάρχει ιδιαίτερη νομοθεσία που ορίζει αναλυτικά τις 

προϋποθέσεις και τους όρους τήρησης βιβλίων και στοιχείων είναι προφανώς η ανάγκη να 

συμπεριληφθεί σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο όλο το φάσμα της φορολογικής 

διαδικασίας. Το γεγονός αυτό είναι σύμφωνο με την γενικότερη τάση για απλοποίηση της 

φορολογικής νομοθεσίας, έτσι ώστε με ξεκάθαρες και λιτές αναφορές να ορίζονται οι 

υποχρεώσεις των φορολογουμένων. Δεδομένου λοιπόν ότι η φορολογική μεταρρύθμιση 

βρίσκεται ακόμα σε μεταβατικό στάδιο, είναι μάλλον αναμενόμενο ορισμένες διατάξεις 

νόμων να υπερκαλύπτουν η μία την άλλη, μέχρι την υιοθέτηση μίας πλήρους και ενιαίας 

φορολογικής νομοθεσίας. Άλλωστε, όπως γίνεται φανερό ο Κ.Φ.Δ. με την αναφορά που κάνει 

στην «φορολογική νομοθεσία» γενικότερα, εμμέσως παραπέμπει σε διατάξεις προγενέστερων 

νόμων που εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Χρόνος Διαφύλαξης Βιβλίων και Στοιχείων 

Ως προς την υποχρέωση διαφύλαξης βιβλίων, ο κώδικας ορίζει ότι αυτά θα πρέπει να 

διαφυλάσσονται κατ’ ελάχιστο για διάστημα πέντε ετών από την λήξη του φορολογικού 

έτους εντός του οποίου πρέπει να υποβληθεί η δήλωση. Αντίστοιχη διάταξη ωστόσο 

προβλέπεται και από τον Κ.Φ.Α.Σ. και ειδικότερα από την παρ.5 του άρθρου 9, στην οποία 

ορίζεται ότι «Τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία, 

καθώς και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων, για τα 

οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσης τους, διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από 

τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για 

επιβολή φόρου και οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των 

Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας».
17

 

                                                      
16 Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, Ν.4093/2012, Άρθρο 1, παρ.1 

17 Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, Ν.4093/2012, Άρθρο 9, παρ.5 
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 Για τον προσδιορισμό του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για 

επιβολή φόρου, ο Κ.Φ.Α.Σ. στηριζόταν στο άρθρο 84 του προϊσχύοντος Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος (Ν.2238/1994) ο οποίος βρισκόταν σε ισχύ κατά την ψήφιση του Κ.Φ.Α.Σ. 

Συγκεκριμένα το άρθρο 84 όριζε ότι το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή φόρου, 

παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας και συνεπώς, τόσο ο Κ.Φ.Α.Σ όσο και ο Κ.Φ.Δ. 

περιλαμβάνουν διάταξη για το χρόνο υποχρεωτικής διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων, ο 

οποίος ορίζεται σε πέντε έτη.  

 Δεδομένου ότι ο Ν.2238/1994 έχει πλέον καταργηθεί συμπεραίνεται ότι, για χρήσεις 

που αρχίζουν από 01/01/2014 και έπειτα, ως προς τον χρόνο διαφύλαξης βιβλίων και 

στοιχείων, εφαρμογή έχει αποκλειστικά το άρθρο 13 του Κ.Φ.Δ. το οποίο είναι και η 

μοναδική διάταξη που παραμένει σε ισχύ για τον καθορισμό της συγκεκριμένης υποχρέωσης. 

Σημειώνεται άλλωστε ότι, ο ίδιος ο Κ.Φ.Δ. περιλαμβάνει πλέον διάταξη για το χρόνο μέσα 

στον οποίο το δημόσιο έχει δικαίωμα να εκδώσει πράξη προσδιορισμού του φόρου, η οποία 

τονίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στα άρθρα του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

(Ν.4172/2013). 

 Ανακεφαλαιώνοντας, συμπεραίνουμε ότι ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 

περιλαμβάνει με μία πολύ απλή διατύπωση, διάταξη για τόσο για την υποχρέωση τήρησης 

βιβλίων και στοιχείων όσο και για το χρόνο διαφύλαξης τους, σε αντίθεση με τις 

προϊσχύουσες διατάξεις, με τις οποίες οι ανωτέρω υποχρεώσεις ρυθμίζονταν από δύο 

διαφορετικά νομοθετήματα. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς καθιστά το 

νομοθετικό πλαίσιο απόλυτα ξεκάθαρο στους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, ενώ 

ταυτόχρονα δίνει έναν σαφή χρονικό ορίζοντα ως προς τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων. 

Σκοπός της Φορολογικής Διοίκησης φαίνεται να είναι η αποφυγή συνεχόμενων παρατάσεων 

στο χρόνο διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων, ώστε οι έλεγχοι να επικεντρωθούν κυρίως στα 

τελευταία έτη και οι συναλλασσόμενοι να μην αναγκάζονται να διατηρούν μεγάλο όγκο 

βιβλίων χωρίς ουσιαστικό λόγο.  
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4.3.2 Άρθρο 14  «Πληροφορίες από τον Φορολογούμενο» 
 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 14 

 

 

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην υποχρέωση των φορολογουμένων να παρέχουν στην 

Φορολογική Διοίκηση πληροφορίες, καθώς επίσης και αντίγραφα των τηρούμενων βιβλίων 

και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, όταν αυτά ζητούνται κατόπιν έγγραφου 

αιτήματος. Η προθεσμία που ορίζεται στην περίπτωση αυτή είναι πέντε ημέρες από την 

κοινοποίηση του εγγράφου, εκτός και αν αποδεδειγμένα συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Η 

διάταξη ουσιαστικά ορίζει την υποχρέωση που έχουν οι συναλλασσόμενοι να 

ανταποκρίνονται σε επίσημα αιτήματα των ελεγκτικών υπηρεσιών και εφαρμόζονται σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις που αναφέρονται στις εξουσίες της Φορολογικής Διοίκησης και 

οι οποίες θα εξεταστούν αναλυτικά σε επόμενη ενότητα. 

 Το άρθρο αποκτά ιδιαίτερο νόημα και έχει εφαρμογή κυρίως στους φορολογικούς 

ελέγχους, στους οποίους η διάθεση των βιβλίων και στοιχείων ή και οποιουδήποτε άλλου 

απαιτούμενο πληροφοριακού εγγράφου είναι αναγκαία για την διενέργεια τους. Μία 

σημαντική διαφορά που εντοπίζεται σε σχέση με προγενέστερες διατάξεις είναι ότι 

προσκομίζονται πλέον αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων και όχι τα πρωτότυπα τα οποία 

παραμένουν στη διάθεση των ελεγχόμενων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά 

στην λήψη ηλεκτρονικών αρχείων όταν τα βιβλία και στοιχεία τηρούνται μηχανογραφικά, 

γεγονός που συμβαδίζει απόλυτα με τον εκσυγχρονισμό της Φορολογικής Διοίκησης και την 

δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας και της πληροφορικής στη διενέργεια των φορολογικών 

ελέγχων.  

  Προφανώς η συγκεκριμένη διάταξη θεσπίστηκε κυρίως για να τονίσει και την 

υποχρέωση από την πλευρά των φορολογουμένων να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις 

των φορολογικών αρχών και όχι μόνο το δικαίωμα των ελεγκτικών υπηρεσιών να ζητούν τα 

βιβλία και στοιχεία, το οποίο θεμελιώνεται ήδη από άλλες διατάξεις του Κ.Φ.Δ. Με το 

προϊσχύον καθεστώς οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων προέκυπταν εμμέσως από τις 

εξουσίες της Φορολογικής Διοίκησης, ενώ με το νέο κώδικα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις 

υποχρεώσεις αυτές. Κάτι τέτοιο αποτελεί άλλωστε απαίτηση κάθε σύγχρονης νομοθεσίας, η 

οποία θα πρέπει να γνωστοποιεί με σαφή τρόπο τις δεσμεύσεις των πολιτών και όχι μόνο να 

στέκεται στις εξουσίες που έχει στη διάθεση της η φορολογική αρχή.  
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 Σημειώνεται ότι ανάλογη υποχρέωση προβλέπει και ο Κώδικας Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), καθώς στο άρθρο 9 ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της 

διαχειριστικής περιόδου και μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα 

βιβλία τηρούνται, τα δε στοιχεία, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών φυλάσσονται 

στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν και επιδεικνύονται άμεσα στο φορολογικό 

έλεγχο.
18

 Ωστόσο η διάταξη αυτή δεν προσδιορίζει συγκεκριμένη προθεσμία, είναι γενική και 

αφορά μόνο βιβλία και στοιχεία και συνεπώς υστερεί σε σχέση με την πληρότητα και την 

σαφήνεια που διακρίνει το κείμενο του Κ.Φ.Δ., το οποίο αφορά επιπρόσθετα κάθε 

απαιτούμενη πληροφορία. 

  Συνεπώς, ο Κ.Φ.Δ. παρέχει για πρώτη φορά ένα ξεκάθαρο πλαίσιο το οποίο 

περιλαμβάνει ταυτόχρονα τις εξουσίες της φορολογικής διοίκησης αλλά και τις υποχρεώσεις 

των φορολογουμένων, οι οποίες ουσιαστικά αφορούν την ίδια διαδικασία. Με βάση τα 

παραπάνω σημειώνεται ότι, αν σε περίπτωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου κοινοποιηθεί 

σε φορολογούμενο έγγραφο αίτημα για προσκόμιση βιβλίων και στοιχείων, θα πρέπει 

οπωσδήποτε στο έγγραφο να γίνεται και αναφορά του συγκεκριμένου άρθρου, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία. 

 

 

4.3.3 Άρθρο 15 «Πληροφορίες από Τρίτους» 
 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 15 

 

 

Το παραπάνω άρθρο θεμελιώνει το δικαίωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να 

ζητά πληροφορίες από κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμβολαιογράφους, 

υποθηκοφύλακες και γενικότερα κάθε τρίτο πρόσωπο εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την 

διεκπεραίωση των υποθέσεων από τις φορολογικές αρχές. Αντίστοιχο δικαίωμα προβλεπόταν 

και από το προϊσχύον καθεστώς και ειδικότερα το άρθρο 66, παρ.1 του παλιού Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994), το οποίο παρατίθεται στην ενότητα 3.4.3, στα 

πλαίσια εξέτασης της μορφής του τακτικού ελέγχου. Από τα αναφερόμενα στο άρθρο δεν 

διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις νέες διατάξεις, με εξαίρεση το γεγονός 

                                                      
18 Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, Ν.4093/2012, Άρθρο 9, παρ.2 
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ότι τα εξεταζόμενα δικαιώματα είχε προγενέστερα ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας, 

ενώ τώρα ανήκουν αποκλειστικά στον Γενικό Γραμματέα. 

 Ως προς την ουσία ωστόσο, αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς σε συνδυασμό 

με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του Κ.Φ.Δ., όπως αυτό αναλύθηκε ήδη παραπάνω, οι 

προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών εξακολουθούν να ασκούν τα ίδια δικαιώματα, μέσω 

της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από τον Γ.Γ.Δ.Ε. Πρακτικά, για την διενέργεια των 

φορολογικών ελέγχων, το γεγονός αυτό δεν ασκεί κάποια ιδιαίτερη επίδραση και η μόνη 

διαφοροποίηση είναι ότι όλες οι πληροφορίες από τρίτους που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση των ελέγχων θα ζητούνται από τους προϊσταμένους των φορολογικών 

ελεγκτικών υπηρεσιών, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα. Όπως αναφέρθηκε στην 

ερμηνεία του άρθρου 4, η συγκεκριμένη διάταξη είναι πολύ πιθανό να θεσπίστηκε 

προκειμένου να αναγνωριστούν οι αυξημένες αρμοδιότητες στο πρόσωπο του Γ.Γ.Δ.Ε., 

καθώς και να τονιστεί το κύρος της Φορολογικής Διοίκησης ως κατ’ εξοχήν αρμόδια αρχή 

για την διενέργεια των φορολογικών ελέγχων και την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. 

 

 

4.4 Υποβολή Δηλώσεων  
 

 

4.4.1  Άρθρο 18  «Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης» 
 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 18 

 

 

Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στην υποχρέωση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η Φορολογική Διοίκηση. Παρόλο που οι διατάξεις 

σχετικά με την υποβολή δηλώσεων δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης στην παρούσα 

εργασία, η αναφορά στο άρθρο γίνεται λόγω της πολύ σημαντικής διαφοροποίησης που 

εισάγεται στο δικαίωμα υποβολής της δήλωσης. Ειδικότερα, το άρθρο ορίζει ότι η υποβολή 

των φορολογικών δηλώσεων δεν μπορεί να γίνει μετά την ημερομηνία έκδοσης εντολής 

ελέγχου από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, ενώ με το προϊσχύον καθεστώς δεν υπήρχε τέτοια 

δέσμευση.  

 Το γεγονός αυτό αποκτά μεγάλη σημασία για τον φορολογικό έλεγχο, καθώς με τον 

τρόπο αυτό η όλη διαδικασία οριστικοποιείται και δεν ανατρέπονται δεδομένα που 

ενδεχομένως να προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Ο έλεγχος κατά κανόνα 
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βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία, ακολουθεί μία ροή εργασιών και καταλήγει σε ανάλογα 

συμπεράσματα, ενώ ταυτόχρονα αναλώνεται σημαντικός χρόνος για την ολοκλήρωση του, με 

αποτέλεσμα να συνεπάγεται ορισμένο κόστος. Το δικαίωμα των φορολογουμένων να 

υποβάλλουν εμβόλιμα δήλωση οποιαδήποτε χρονική στιγμή έρχεται σε αντίθεση με την 

ουσία και αποτελεσματικότητα του ελέγχου και επιδρά αρνητικά στην αποδοτικότητα του 

ελεγκτικού μηχανισμού.  

 Σημειώνεται ότι με την ανωτέρω διάταξη δεν θίγονται τα δικαιώματα των 

φορολογουμένων, διότι η φορολογική νομοθεσία είναι απόλυτα σαφής ως προς τις 

ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων, τις οποίες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν. 

Επιπρόσθετα, η μη τήρηση των ημερομηνιών αυτών δεν συνεπάγεται άμεσα τον έλεγχο του 

υπόχρεου που παρέλειψε να υποβάλλει δήλωση και συνεπώς εξακολουθεί να υπάρχει 

σημαντικός χρόνος στη διάθεση του να την υποβάλλει έστω και εκπρόθεσμα. Σκοπός της 

διάταξης είναι προφανώς να δοθεί κίνητρο στους φορολογούμενους, αφενός να είναι συνεπείς 

στις υποχρεώσεις τους, υποβάλλοντας εμπρόθεσμα τις φορολογικές δηλώσεις και αφετέρου 

το περιεχόμενο των δηλώσεων αυτών να είναι ειλικρινές. 

 Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει εμμέσως σε αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης 

και κατά συνέπεια σε μείωση του κόστους συμμόρφωσης που συνεπάγεται η διενέργεια κάθε 

ελέγχου. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό τονίζεται το κύρος και η σπουδαιότητα του 

φορολογικού ελέγχου, καθώς διασφαλίζεται ότι με την έναρξη του θα «παγώνουν» 

ουσιαστικά οι διαδικασίες και ο φορολογούμενος δεν θα έχει την δυνατότητα να παρουσιάσει 

ο ίδιος νέα δεδομένα. Σε πρακτικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι το πληροφοριακό σύστημα της 

Γ.Γ.Π.Σ. θα πρέπει να κλειδώνει μετά την έκδοση εντολής ελέγχου και να μην επιτρέπει την 

υποβολή καμίας δήλωσης. 

  Ταυτόχρονα, σε περιπτώσεις χειρόγραφης υποβολής στη ΔΟΥ, θα πρέπει πριν από 

κάθε καταχώρηση στο σύστημα να εμφανίζεται σχετικό μήνυμα, ότι υπάρχει έλεγχος σε 

εξέλιξη, ώστε να μην γίνεται παραλαβή της δήλωσης. Στην πραγματικότητα ωστόσο, αυτό 

δεν εφαρμόζεται ακόμα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσχέρειες ως προς την 

αποτροπή υποβολής δήλωσης. Δεδομένου ότι πρόκειται ουσιαστικά για ζήτημα τεχνικής 

υποδομής και κατάλληλης αναπροσαρμογής του πληροφοριακού συστήματος της 

Φορολογικής Διοίκησης, θεωρείται ότι είναι θέμα χρόνου μέχρι να δοθεί λύση στο 

συγκεκριμένο θέμα.  
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4.4.2 Άρθρο 19 «Υποβολή Τροποποιητικής Φορολογικής Δήλωσης» 
 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 19 

 

 

Το παραπάνω άρθρο ορίζει την υποχρέωση των φορολογουμένων να υποβάλλουν ορθά τις 

φορολογικές τους δηλώσεις και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε αναγκαία διόρθωση, σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί σφάλμα, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Η αναφορά 

στο άρθρο γίνεται κυρίως λόγω της διάταξης που ορίζει ότι η υποβολή τροποποιητικής 

δήλωσης γίνεται μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου και έχει ακριβώς το ίδιο νόημα και 

περιεχόμενο με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 18, σχετικά με την υποβολή εκπρόθεσμων 

δηλώσεων γενικότερα. Η σημασία του συγκεκριμένου άρθρου αναλύθηκε ήδη παραπάνω και 

συνεπώς δεν απαιτείται περαιτέρω ερμηνεία. Τονίζεται για μία ακόμα φορά ότι η διάταξη 

είναι πολύ σημαντική για τον φορολογικό έλεγχο, καθώς περιορίζει την διενέργεια άσκοπων 

ελέγχων και συνεπώς μειώνει το κόστος συμμόρφωσης, μέσω της ενίσχυσης της εθελούσιας 

συμμόρφωσης από την πλευρά των φορολογουμένων. 

 

 

4.5 Φορολογικοί  Έλεγχοι  
 

 

4.5.1  Άρθρο 23 «Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης» 
 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 23 

 

 

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα άρθρα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, το 

οποίο ουσιαστικά θεμελιώνει το δικαίωμα του ελέγχου από την Φορολογική Διοίκηση. Το 

άρθρο αυτό έρχεται να αντικαταστήσει τις διατάξεις του άρθρου 66 του προϊσχύοντος 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994), στο οποίο βασιζόταν η διενέργεια του 

τακτικού φορολογικού ελέγχου, όπως αυτός αναλύθηκε στην ενότητα 3.4.3 της παρούσας 

εργασίας. Ο τακτικός έλεγχος αποτελούσε μορφή ελέγχου του προϊσχύοντος θεσμικού 

πλαισίου και σαν έννοια εξακολούθησε να ισχύει για εντολές ελέγχου που εκδόθηκαν έως 

31/12/2013. Όπως αναφερόταν στην παρ.1 του άρθρου 66, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής 

υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδόμενων δηλώσεων και προβαίνει σε έρευνα για την 
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εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση 
19

, έχοντας στη διάθεση του μία 

σειρά δικαιωμάτων που κρίθηκαν αναγκαία για την ολοκλήρωση του ελέγχου. 

 Τα δικαιώματα που είχε στη διάθεση του ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας 

για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου είναι σε γενικές γραμμές τα ίδια που προβλέπονται 

και από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, με τη διαφορά ότι ενώ στον Ν.2238/1994 οι 

σχετικές διατάξεις ήταν συγκεντρωμένες σε ένα άρθρο (άρθρο 66), στον Κ.Φ.Δ. όπως θα 

αναλυθεί παρακάτω, έχουν κατανεμηθεί σε περισσότερα άρθρα. Επίσης, για μία ακόμη φορά 

τονίζεται ότι με τον νέο κώδικα το δικαίωμα ελέγχου ανήκει στον Γενικό Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων και συνεπώς οποιαδήποτε ενέργεια του προϊσταμένου της ελεγκτικής 

υπηρεσίας, θεωρείται ότι γίνεται κατόπιν εντολής του. Η σημαντικότερη ίσως διαφορά που 

εισάγει ο Κ.Φ.Δ. είναι ότι η εξουσία ελέγχου που έχει η Φορολογική Διοίκηση αναφέρεται 

ρητά στο σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων και συνεπώς περιλαμβάνει όλα τα 

φορολογικά αντικείμενα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. 

 Αντίθετα, το δικαίωμα ελέγχου που προέβλεπε το άρθρο 66 του Ν.2238/1994 

ασκούνταν στα πλαίσια της φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι 

αποτελούσε βασική διάταξη για την επέκταση του οριστικού ελέγχου και σε άλλα 

αντικείμενα. Συνεπώς, ο Κ.Φ.Δ. διακρίνεται στην περίπτωση αυτή από μεγαλύτερη 

πληρότητα και σαφήνεια, παρέχοντας ένα ξεκάθαρο πλαίσιο διενέργειας φορολογικών 

ελέγχων για όλα τα είδη φορολογίας.  

 

Ελεγκτικές Επαληθεύσεις 

Ως προς την διενέργεια του ελέγχου, όπως οριζόταν στην παρ.3 του καταργηθέντος άρθρου 

66 (Ν.2238/1994), 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 προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παρ.1, για ορισμένες ή και 

όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, ανάλογα με την προέλευση και το ύψος αυτών.
20

 Έτσι, με 

την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ 1037/2005 καθορίστηκαν τα 

κριτήρια επιλογής για έλεγχο, ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου των εκκρεμών υποθέσεων 

φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των επιτηδευματιών.  

                                                      
19  Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Ν.2238/1994, Άρθρο 66, παρ.1 

20  Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Ν.2238/1994, Άρθρο 66, παρ.3 
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  Περαιτέρω με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1072/2011, όπως 

ισχύει, καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής για έλεγχο, ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου 

των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των υπαγόμενων 

στην αμέσως ως άνω Α.Υ.Ο. επιτηδευματιών, που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν μέχρι και 

31/12/2009. Επίσης, με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1038/2012 

καθορίστηκε ότι κατά το φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας 

του Κ.Β.Σ. (διπλογραφικά) και κλείνουν ισολογισμό από 30/06/2011 και μετά, θα 

εφαρμόζεται το πρόγραμμα ελέγχου του παραρτήματος III της ΠΟΛ 1159/22-07-2011. 

 Δεδομένου ότι η Φορολογική Διοίκηση βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο στο οποίο 

διενεργούνται κυρίως έλεγχοι που αφορούν χρήσεις πριν την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. (έως 

31/12/2013) και επιπρόσθετα δεν έχουν εκδοθεί νέα προγράμματα ελεγκτικών 

επαληθεύσεων, οι ανωτέρω αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή του 

Κ.Φ.Δ. Ειδικότερα, όπως ορίζει η Αρ. Πρωτ. ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 2014 Εγκύκλιος του 

Γ.Γ.Δ.Ε. «σχετικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Δ.», για 

εντολές που εκδίδονται για υποθέσεις που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις 

της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1072/2011 και μέχρι τη χρήση 2009 θα εφαρμόζονται οι ελεγκτικές 

επαληθεύσεις που προβλέπονται από την αμέσως ως άνω Α.Υ.Ο. και στη συνέχεια 

ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4174/2013.  

 Για τις μετέπειτα χρήσεις ή για τις υποθέσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για 

υπαγωγή στις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1072/2011, εφαρμόζονται οι ελεγκτικές 

επαληθεύσεις που προβλέπονται από την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1037/2005 και στη συνέχεια 

ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4174/2013. Τέλος, 

αναφέρεται ότι για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας και έχουν κλείσει 

ισολογισμό μετά την 30/06/2011, εφαρμόζονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που 

προβλέπονται από την  ΠΟΛ 1159/2011.
21

 

 Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ξεκάθαρα η πρόθεση της Φορολογικής Διοίκησης 

να διατηρήσει σε ισχύ τις υπάρχουσες ελεγκτικές επαληθεύσεις όπως αυτές ορίστηκαν με 

αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, τουλάχιστον για τις παλιότερες χρήσεις, 

ενώ ως προς την έκδοση εντολών, τον προσδιορισμό του φόρου, την έκδοση πράξεων, την 

κοινοποίηση τους κ.τ.λ. να εφαρμόζονται όσα προβλέπει ο Κ.Φ.Δ. Το ζητούμενο ωστόσο 

είναι ότι η τάση εκσυγχρονισμού του φοροελεγκτικού μηχανισμού και η στόχευση του 

                                                      
21 Παροχή Οδηγιών για την Εφαρμογή των Διατάξεων των Άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του Ν.4174/2013 “Κώδικας 

Φορολογικής Διαδικασίας”, Αρ. Πρωτ. ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 2014, Γ.Γ.Δ.Ε., σελ.6 
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ελέγχου σε πρόσφατες χρήσεις, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι από την χρήση 2013 και 

έπειτα η φορολογική νομοθεσία έχει υποστεί πολλές μεταβολές, καθιστούν επιτακτική την 

ανάγκη για δημιουργία νέων και σύγχρονων ελεγκτικών προγραμμάτων. 

 

Έλεγχος από το Γραφείο 

Στην παρ.2 του εξεταζόμενου άρθρου αναφέρεται ότι η Φορολογική Διοίκηση έχει το 

δικαίωμα να πραγματοποιεί επιτόπιο φορολογικό έλεγχο ή έλεγχο από τα γραφεία της. 

Σημειώνεται ότι ως προς τον έλεγχο που διενεργείται από το γραφείο, ο έλεγχος αυτός δεν 

έχει την ίδια ακριβώς μορφή που είχε ο έλεγχος που προβλεπόταν από το άρθρο 67
Α
 του 

προϊσχύοντος Ν.2238/1994, στο οποίο οριζόταν ότι ο έλεγχος από το γραφείο γίνεται με 

βάση α) τα στοιχεία του φακέλου, β) τα δελτία πληροφοριών, γ) τις εκθέσεις ελέγχου του 

ΣΟΔΕ, δ) τα βιβλία και στοιχεία που θα κληθεί να προσκομίσει ο φορολογούμενος, ε) τα 

στοιχεία και τις πληροφορίες των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 17 του Ν.3842/2010 

(Υπουργεία, ΟΤΑ, δικαστικές αρχές, πιστωτικά ιδρύματα κ.τ.λ.) και στ) τα στοιχεία που 

προκύπτουν από τη μηχανογραφική επεξεργασία δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.
22

 

 Αντίθετα, ο έλεγχος από το γραφείο που προβλέπεται από το την παρ.2 του άρθρου 

23 του Κ.Φ.Δ. διαφέρει σημαντικά καθώς γίνεται με βάση τις οικονομικές καταστάσεις, τις 

δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον φορολογούμενο και 

οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία περιήλθε από τρίτους και τα οποία η ελεγκτική υπηρεσία 

έχει ήδη στην κατοχή της. Συνεπώς, κατά τον έλεγχο αυτό δεν ζητά πρόσθετα στοιχεία από 

τους φορολογούμενος, ούτε και αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων αλλά διενεργεί τον έλεγχο 

αποκλειστικά με τα δεδομένα που έχει στη διάθεση της. Η διάταξη αυτή έχει ιδιαίτερη 

σημασία για τις μορφές ελέγχου και τις νέες δυνατότητες της Φορολογικής Διοίκησης, οι 

οποίες θα εξεταστούν παρακάτω. Με βάση τα παραπάνω γίνεται η πολύ σημαντική 

επισήμανση ότι μόνο με τον επιτόπιο φορολογικό έλεγχο παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης 

στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών. 

 

Διακρίσεις Φορολογικών Ελέγχων 

Στην περ. β) της παρ.2 του εξεταζόμενου άρθρου γίνεται απευθείας αναφορά στη διενέργεια 

πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου και στην υποχρέωση των ελεγκτικών υπηρεσιών να 

κοινοποιούν στον φορολογούμενο την διενέργεια του ελέγχου αυτού με προηγούμενη 

                                                      
22 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Ν.2238/1994, Άρθρο 67Α , παρ.1 
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έγγραφη ειδοποίηση. Η έγγραφη ειδοποίηση δεν απαιτείται, με πράξη του Γενικού 

Γραμματέα, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται φοροδιαφυγή, καθώς και όταν 

πραγματοποιείται οποιοσδήποτε άλλος επιτόπιος φορολογικός έλεγχος. Επειδή το παρόν 

άρθρο αναφέρεται στον πλήρη φορολογικό έλεγχο χωρίς να ορίζει την έννοια του και 

δεδομένου ότι ούτε στα επόμενα άρθρα γίνεται επεξήγηση των νέων μορφών ελέγχου, 

κρίνεται στο σημείο αυτό απαραίτητο να δοθούν οι κατάλληλες διευκρινήσεις.  

 Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Φορολογική Διοίκηση, πλήρης 

έλεγχος είναι 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. Από την 

άλλη, μερικός έλεγχος είναι αυτός που δεν συγκεντρώνει τα παραπάνω στοιχεία του πλήρους 

ελέγχου.
23

 Ως προς τον ορισμό του μερικού ελέγχου προκύπτει εμμέσως ότι αυτός δεν αφορά 

απαραίτητα όλα τα φορολογικά αντικείμενα αλλά μπορεί να διενεργηθεί και για ένα μόνο, 

ενώ επιπρόσθετα δεν είναι οριστικός με την έννοια ότι η ελεγχόμενη χρήση μπορεί να 

ελεγχθεί εκ νέου. 

 Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι ο πλήρης φορολογικός έλεγχος στην ουσία 

αντικατέστησε τον τακτικό φορολογικό έλεγχο που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες 

διατάξεις του άρθρου 66, του Ν.2238/1994, ενώ ο μερικός έλεγχος αντικατέστησε όλες τις 

υπόλοιπες μορφές φορολογικού ελέγχου και ιδίως τον προσωρινό φορολογικό έλεγχο του 

άρθρου 67 του προϊσχύοντος Ν.2238/1994, καθώς συγκεντρώνουν τα ίδια χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα. Συνοπτική παρουσίαση των προγενέστερων αυτών μορφών ελέγχου έγινε στις 

ενότητες 3.4.2 και 3.4.3 της παρούσας εργασίας. Σημειώνεται ότι ο προληπτικός έλεγχος δεν 

υφίσταται σαν έννοια στον Κ.Φ.Δ. και συνεπώς αποτελεί πλέον μία μορφή μερικού επιτόπιου 

ελέγχου, στην οποία θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά κατά την ανάλυση του άρθρου 25 του 

κώδικα. 

 Έτσι λοιπόν, από 01/01/2014 (έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ.) εντολή πλήρους 

φορολογικού ελέγχου θα εκδίδεται για υποθέσεις που αφορούν όλα τα φορολογικά 

αντικείμενα, εισφορές και τέλη και όταν πρόθεση είναι ο έλεγχος να έχει οριστικό 

χαρακτήρα. Αντίθετα εντολή μερικού φορολογικού ελέγχου θα εκδίδεται όταν αντικείμενο 

του ελέγχου είναι μία συγκεκριμένη φορολογία ή και περισσότερες φορολογίες, δεν είναι 

απαραίτητα εμπεριστατωμένος και ο στόχος είναι η ολοκλήρωση του σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Παραδείγματα αποτελούν ο έλεγχος για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου 

                                                      
23 Παροχή Οδηγιών για την Εφαρμογή των Διατάξεων των Άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του Ν.4174/2013 “Κώδικας 

Φορολογικής Διαδικασίας”, Αρ. Πρωτ. ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 2014, Γ.Γ.Δ.Ε., σελ.2 
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Φ.Π.Α. λόγω μη υποβολής δήλωσης, ο έλεγχος επιστροφής Φ.Π.Α. κατόπιν έγγραφου 

αιτήματος, ο έλεγχος επιστροφής φόρου εισοδήματος, η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου σε 

φορολογούμενους ορισμένης περιοχής ή δραστηριότητας για την διαπίστωση εκπλήρωσης 

φορολογικών υποχρεώσεων, κατά την έννοια του προϊσχύοντος «προληπτικού ελέγχου» 

κ.τ.λ. 

 

Διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου 

Παρόλο που η πλειοψηφία των χρήσεων που ελέγχεται είναι προγενέστερες της έναρξης 

ισχύος του Κ.Φ.Δ. (01/01/2014), με αποτέλεσμα ορισμένοι να κάνουν λόγο για προσωρινό ή 

τακτικό έλεγχο, επισημαίνεται ότι η ελεγχόμενη χρήση δεν επηρεάζει τον χαρακτηρισμό του 

ελέγχου ως πλήρη ή μερικό. Είναι γεγονός ότι ο Κ.Φ.Δ. ισχύει για οποιαδήποτε φορολογική 

υποχρέωση γεννάται από 01/01/2014 και εφεξής. Ωστόσο, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι, 

από την ίδια ως άνω ημερομηνία και έπειτα ισχύει ταυτόχρονα και το πλαίσιο και η 

διαδικασία που έχει τεθεί από τον Κ.Φ.Δ., ως προς τις εξουσίες της Φορολογικής Διοίκησης, 

τα είδη των ελέγχων, τον προσδιορισμό του φόρου, την έκδοση πράξεων προσδιορισμού του 

φόρου κ.τ.λ., με τη διαφορά ότι εφόσον πρόκειται για προγενέστερη χρήση, για την 

αντίστοιχη φορολογία και μόνο θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο 

εκείνο (Π.Δ. 186/1992, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000, Ν.2523/1997 κ.τ.λ.). Οποιοσδήποτε 

έλεγχος διενεργείται από 01/01/2014 και μετά θα χαρακτηρίζεται είτε ως πλήρης, είτε ως 

μερικός. 

 Συνεπώς κατά την διενέργεια πλήρους φορολογικού ελέγχου, όπως αναφέρθηκε ήδη 

παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις των αποφάσεων Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 

1037/2005, Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1072/2011 και ΠΟΛ 1159/22-07-2011, κατά περίπτωση. Όσον 

αφορά τον μερικό φορολογικό έλεγχο, η αλήθεια είναι ότι απόφαση που να ορίζει 

συγκεκριμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις υπάρχει μόνο για τον έλεγχο επιστροφής ΦΠΑ και οι 

οποίες δόθηκαν με την ΔΕΛ Α 1197280/24.12.2013 εγκύκλιο του Γ.Γ.Δ.Ε. Για τον έλεγχο 

επιστροφής φόρου εισοδήματος, θα διενεργούνται ελεγκτικές επαληθεύσεις που θα ορίζονται 

από τον προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας από κοινού με τον υποδιευθυντή ελέγχου και 

τον επόπτη.
24

 Τέλος, για τους υπόλοιπους ελέγχους θα δίνεται η δυνατότητα να 

χρησιμοποιούνται ήδη υπάρχουσες επαληθεύσεις και κυρίως αυτές της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 

                                                      
24 Παροχή Οδηγιών για την Εφαρμογή των Διατάξεων των Άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του Ν.4174/2013 “Κώδικας 

Φορολογικής Διαδικασίας”, Αρ. Πρωτ. ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 2014, Γ.Γ.Δ.Ε., σελ.7 
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1037/2005, μέχρι την έκδοση νέων αποφάσεων που θα ρυθμίζουν τις διαδικασίες που θα 

ακολουθούνται κατά τη διενέργεια μερικών ελέγχων γενικότερα.  

 Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Αρ. Πρωτ. ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 2014 εγκύκλιος 

του Γ.Γ.Δ.Ε., συνήθως θα εκδίδονται εντολές για τη διενέργεια μερικού φορολογικού 

ελέγχου. Η πρακτική αυτή μαρτυρά τον προσανατολισμό της Φορολογικής Διοίκησης σε 

ελέγχους συγκεκριμένων φορολογιών, οι οποίοι θα ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, αποφεύγοντας έτσι τις χρονοβόρες διαδικασίες και το κόστος που συνεπάγεται 

ένας πλήρης φορολογικός έλεγχος. Με τον τρόπο αυτό θα επιταχύνεται η είσπραξη των 

δημοσίων εσόδων ενώ ταυτόχρονα θα αυξάνονται οι πιθανότητες αποδοχής των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου, δεδομένου ότι είναι πιο πιθανό οι φορολογούμενοι να 

συμμορφώνονται όταν επιβάλλονται μικρότερες φορολογικές επιβαρύνσεις. Η ίδια πρακτική 

ωστόσο αναμένεται να ακολουθηθεί και στις περιπτώσεις ελέγχου όλων των φορολογικών 

αντικειμένων, προκειμένου να διατηρηθεί το δικαίωμα επανελέγχου μίας χρήσης. 

 

 

4.5.2 Άρθρο 24 «Πρόσβαση στα Βιβλία και Στοιχεία» 
 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 24 

 

 

Οι παρ.1 και 2 του ανωτέρω άρθρου αναφέρονται στο δικαίωμα των ελεγκτικών υπηρεσιών 

να ζητούν αντίγραφα των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων, εφόσον οι απαιτήσεις του 

ελέγχου το επιβάλλουν. Σε περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, η 

Φορολογική Διοίκηση έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε οποιοδήποτε φυλασσόμενο αρχείο, 

ενώ επιπρόσθετα έχει δικαίωμα να λάβει τα αρχεία σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Οι 

διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του 

Κ.Φ.Δ., οι οποίες αναλύθηκαν ήδη παραπάνω και ορίζουν την αντίστοιχη υποχρέωση των 

φορολογουμένων να προσκομίζουν αντίγραφα των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων, εντός 

πέντε ημερών από την κοινοποίηση έγγραφου αιτήματος. 

 Σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς είναι ότι πλέον 

λαμβάνονται αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων και όχι τα πρωτότυπα, τα οποία 

παραμένουν στην κατοχή των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών. Παρόλο που η διάταξη 

έχει μία λογική βάση, δεδομένου ότι πολλές επιχειρήσεις για λόγους ορθής διαφύλαξης, 

ενδεχομένως να μην επιθυμούν την απομάκρυνση των βιβλίων και στοιχείων από την 
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εγκατάσταση τους, κατά την άποψη του γράφοντος παρουσιάζει ταυτόχρονα σημαντικές 

δυσχέρειες, ως προς την εφαρμογή της στην πράξη. Η χορήγηση αντιγράφων από την πλευρά 

της επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν αυτή έχει μεγάλο όγκο συναλλαγών, είναι χρονοβόρα και 

δαπανηρή. Το κόστος είναι προφανές ότι βαρύνει την ελεγχόμενη επιχείρηση, ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις είναι αδύνατη η άμεση χορήγηση αντιγράφων, λόγω έλλειψης της κατάλληλης 

τεχνικής υποδομής. Συνεπώς μία τέτοια διάταξη έρχεται σε αντίθεση με την γενικότερη 

προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Φορολογικής Διοίκησης, διότι υποβάλλει σε άσκοπη 

ταλαιπωρία και σε πρόσθετο κόστος τους ελεγχόμενους, ενώ παράλληλα καθυστερεί την 

διαδικασία του ελέγχου. 

 Αντιθέτως, η λήψη αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή είναι σίγουρα η καλύτερη 

δυνατή πρακτική, καθώς είναι άμεση και προσφέρει στον ελεγκτή το σύνολο των εγγραφών 

της επιχείρησης, το οποίο μπορεί να επεξεργαστεί κατάλληλα προκειμένου να διενεργήσει τις 

απαιτούμενες ελεγκτικές επαληθεύσεις. Στη σημερινή εποχή οι περισσότερες επιχειρήσεις, 

μεγάλου κυρίως μεγέθους έχουν λογιστικά πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν αυτή τη 

δυνατότητα και επομένως το προαναφερόμενο πρόβλημα δημιουργείται όταν δεν υπάρχει 

μηχανογραφική τήρηση. Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο έλεγχος θα πρέπει στο 

βαθμό που αυτό είναι δυνατό, να διενεργείται εξ’ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της 

ελεγχόμενης επιχείρησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που ελέγχεται, ώστε να 

αποφεύγονται οποιεσδήποτε δυσχέρειες στην χορήγηση αντιγράφων βιβλίων και στοιχείων. 

 Το δικαίωμα πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία προβλεπόταν και από τις 

προϊσχύουσες διατάξεις και ειδικότερα την παρ.10 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994, στην 

οποία αναφερόταν ότι ο προϊστάμενος ΔΟΥ και ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν 

δικαιούται να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον 

Κ.Φ.Α.Σ. Ο έλεγχος αυτός γίνεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή 

στην έδρα της ΔΟΥ ή της ελεγκτικής υπηρεσίας μετά από έγγραφη πρόσκληση του 

προϊσταμένου αυτής.
25

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες είχαν με το 

προϊσχύον καθεστώς το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση των πρωτότυπων βιβλίων και 

στοιχείων, καθώς σε κανένα σημείο δεν γίνεται λόγος για την υποχρεωτική χορήγηση 

αντιγράφων. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διάταξη προστέθηκε στο άρθρο 66 του 

Ν.2238/1994, με το Ν.4110/2013, διότι μέχρι 31/12/2012 περιλαμβανόταν στην παρ.1 του 

άρθρου 36 του καταργηθέντος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992). 

 

                                                      
25 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Ν.2238/1994, Άρθρο 66, παρ.10 
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Κατάσχεση Ανεπίσημων Βιβλίων και Εγγράφων 

Οι παρ. 3 και 4 του εξεταζόμενου άρθρου αναφέρονται στο δικαίωμα και στην διαδικασία 

κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται με βάση την ισχύουσα φορολογική 

νομοθεσία καθώς και οποιωνδήποτε άλλων ανεπίσημων βιβλίων και εγγράφων, εφόσον αυτό 

κριθεί αναγκαίο από τη Φορολογική Διοίκηση. Οι διατάξεις αυτές έχουν ουσιαστικά 

παρόμοιο περιεχόμενο με τις διατάξεις των παρ. 11 και 12 του άρθρου 66, του καταργηθέντος 

Ν.2238/1994, οι οποίες προέβλεπαν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα και συνεπώς ο Κ.Φ.Δ. δεν 

εισάγει κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση. Ως προς το προϊσχύον καθεστώς επισημαίνεται 

ότι, όπως και οι διατάξεις περί πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία, έτσι και οι παραπάνω 

διατάξεις ενσωματώθηκαν στο άρθρο 66 του Ν.2238/1994, με το Ν.4110/2013, καθώς μέχρι 

την κατάργηση του Κ.Β.Σ. περιλαμβάνονταν σε αυτόν και ειδικότερα στις παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 36. 

 

Προσωρινό Νομοθετικό Κενό 

Δεδομένου ότι ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων έπαψε να ισχύει από 01/01/2013, με την 

αντικατάσταση του από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν.4093/2012), 

σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Ν.4110/2013 ως προς τις ως άνω εξεταζόμενες διατάξεις, 

άρχισε να ισχύει από τη δημοσίευση του, ήτοι από 23/01/2013, παρατηρείται ότι από 

01/01/2013 έως 22/01/2013 υπήρχε ένα νομοθετικό κενό για τις εξεταζόμενες εξουσίες των 

ελεγκτικών υπηρεσιών (δικαίωμα πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία κ.τ.λ.). Αντίθετα, κατά 

την μετάβαση στον Κ.Φ.Δ., αντίστοιχο κενό δεν παρατηρήθηκε, εφόσον την κατάργηση του 

Ν.2238/1994, από 01/01/2014 και συνεπώς του άρθρου 66 που προέβλεπε τα δικαιώματα και 

τις εξουσίες της Φορολογικής Διοίκησης, ακολούθησε η άμεση έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. 

 

 

4.5.3 Άρθρο 25 «Είσοδος στις Εγκαταστάσεις» 
 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 25 

 

 

Το παρόν άρθρο θεμελιώνει το δικαίωμα εισόδου των ελεγκτικών υπηρεσιών στις 

εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων επιχειρήσεων και ορίζει τις προϋποθέσεις σχετικά με το 

απαραίτητο περιεχόμενο της εντολής ελέγχου, την οποία θα πρέπει να φέρει ο ελεγκτής για 

τη διενέργεια κάθε φορολογικού ελέγχου. Ειδικότερα, η παρ.1 αναφέρει τα τυπικά στοιχεία 

που περιλαμβάνει μία εντολή ελέγχου, η οποία εκδίδεται αποκλειστικά πλέον από τον Γενικό 



47 
 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή από τον προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας, αλλά 

πάντοτε κατόπιν εντολής του. Ένα νέο στοιχείο που εισάγεται είναι η χρονική διάρκεια του 

ελέγχου, γεγονός που δεν οριζόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις και συνεπάγεται 

ουσιαστικά ένα συγκεκριμένο περιθώριο για την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου.  

 Το γεγονός αυτό κρίνεται πολύ σημαντικό για την αποδοτικότητα του ελεγκτικού 

μηχανισμού, διότι ωθεί τον ελεγκτή στον σωστό καταμερισμό του διαθέσιμου χρόνου και 

στην ουσιαστική ενασχόληση του με την υπόθεση που αναλαμβάνει, δεδομένου ότι τίθεται 

πλέον συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης της. Φυσικά, όπως αναφέρεται στην παρ.4 του 

ίδιου άρθρου, προβλέπεται παράταση της διάρκειας του επιτόπιου ελέγχου κατά 6 μήνες και 

έως δύο φορές, η οποία ωστόσο είναι προς το συμφέρον της Φορολογικής Διοίκησης να 

εφαρμόζεται με ιδιαίτερη φειδώ και μόνο αν οι ανάγκες του ελέγχου το επιβάλλουν. 

 Επισημαίνεται ότι δεν προκύπτει ρητά από τη διάταξη, αν η παραπάνω παράταση 

αφορά και τους ελέγχους επιστροφής φόρου (Φ.Π.Α., Εισοδήματος κ.τ.λ.), σε περιπτώσεις 

που υποβάλλεται αντίστοιχο αίτημα από τον φορολογούμενο. Όπως ορίζεται στην παρ.2 του 

άρθρου 42 του Κ.Φ.Δ. (το οποίο δεν αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης της παρούσας 

εργασίας), το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολογούμενο εντός ενενήντα (90) 

ημερών από την υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογούμενου, εκτός αν προβλέπεται 

μικρότερο χρονικό διάστημα από άλλη διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας.
26

 Άποψη του 

γράφοντος είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει τέτοια διάταξη, τα δικαιώματα των 

φορολογουμένων αλλά και η αξιοπιστία της Φορολογικής Διοίκησης είναι σημαντικό να μην 

θίγονται και συνεπώς η προθεσμία των 90 ημερών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

εφαρμόζεται. 

 

Προϋποθέσεις Εισόδου στις Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις 

Για την διενέργεια κάθε επιτόπιου φορολογικού ελέγχου και συνεπώς για την είσοδο των 

ελεγκτικών οργάνων στην επαγγελματική εγκατάσταση του φορολογούμενου, απαιτείται 

οπωσδήποτε η επίδειξη της εντολής ελέγχου και του δελτίου ταυτότητας του ελεγκτή, όπως 

ορίζεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Τονίζεται σε αυτό το σημείο ότι μόνο η εντολή 

επιτόπιου φορολογικού ελέγχου είτε πρόκειται για μερικό έλεγχο, είτε για πλήρη, επιτρέπει 

την είσοδο στην επαγγελματική εγκατάσταση των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών. Ως 

προς το ωράριο διενέργειας του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, εφαρμογή έχει η παρ. 3 του 

παρόντος, η οποία είναι παρόμοια σε περιεχόμενο με τα όσα ορίζονταν στην παρ.10 του 

                                                      
26 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Ν.4174/2013, Άρθρο 42, παρ.2 
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άρθρου 66 του Ν.2238/1994. Η καταργηθείσα παράγραφος προέβλεπε ότι ο προϊστάμενος 

ΔΟΥ και ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν δικαιούται, «οποιαδήποτε εργάσιμη για τον 

υπόχρεο ώρα», να λαμβάνει  γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που 

ορίζονται από τον Κ.Φ.Α.Σ.
27

 

 Η διαφορά είναι ότι ο Κ.Φ.Δ. χρησιμοποιεί ως χρονικό πλαίσιο διενέργειας του 

επιτόπιου ελέγχου, το επίσημο ωράριο λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης, το οποίο 

ωστόσο δεν είναι απαραίτητο να ακολουθείται, εφόσον επιβάλλεται από το είδος των 

δραστηριοτήτων του φορολογούμενου. Επομένως, πρόκειται απλά για μία διαφορετική 

διατύπωση σε σχέση με τις προϊσχύουσες διατάξεις η οποία έχει το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο. 

 

Πρόσβαση στα τηρούμενα Βιβλία και Στοιχεία 

Ως προς την πρόσβαση στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, στην παρ.6 ορίζεται πλέον ρητά η 

απαγόρευση μετακίνησης των βιβλίων, στοιχείων ή εγγράφων που έχουν τεθεί στη διάθεση 

του ελεγκτή. Το γεγονός αυτό προκύπτει εμμέσως και έχει επισημανθεί ήδη κατά την 

ανάλυση του άρθρου 24, το οποίο αναφέρει ότι η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα να 

λαμβάνει αντίγραφα των βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων αλλά και του άρθρου 14 

που ορίζει την αντίστοιχη υποχρέωση των φορολογουμένων. Μόνο σε περίπτωση που είναι 

αδύνατη η άμεση χορήγηση αντιγράφων, ο ελεγκτής δικαιούται να πάρει τα βιβλία και 

στοιχεία μαζί του στην ελεγκτική υπηρεσία. Αναφορά στα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η 

υποχρεωτική λήψη αντιγράφων έγινε ήδη παραπάνω, στην ερμηνεία του άρθρου 24. 

 

Θεσμικό Πλαίσιο διενέργειας Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου για την διαπίστωση 

εκπλήρωσης Φορολογικών Υποχρεώσεων 

Το παρόν άρθρο αποτελεί μεταξύ άλλων και τη βάση διενέργειας του μερικού επιτόπιου 

ελέγχου σε φορολογούμενους ορισμένης περιοχής ή δραστηριότητας ή που διακινούν αγαθά 

με σκοπό την διαπίστωση εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων, κατά την 

έννοια του «προληπτικού ελέγχου» που ίσχυε με το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο. Πριν την 

έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ., οι ισχύουσες διατάξεις που είχαν εφαρμογή για την διενέργεια του 

«προληπτικού ελέγχου» ήταν το άρθρο 36, παρ.1 του Κ.Β.Σ. και μετά την κατάργηση του, η 

παρ.10 του άρθρου 66, του καταργηθέντος Ν.2238/1994, το πλήρες κείμενο της οποίας 

παρατίθεται στην ενότητα 3.4.1 της παρούσας εργασίας. Σημειώνεται ότι ο προληπτικός 

                                                      
27 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Ν.2238/1994, Άρθρο 66, παρ.10 
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έλεγχος σαν έννοια δεν προβλέπεται πουθενά από τον Κ.Φ.Δ. και για το λόγο αυτό θα πρέπει 

να αντιμετωπίζεται πλέον ως μία ιδιαίτερη μορφή μερικού επιτόπιου ελέγχου. 

 Κατά συνέπεια, όσες υπηρεσίες εξακολουθούν να εκδίδουν εντολές προληπτικού 

ελέγχου για τον έλεγχο φορολογουμένων ορισμένης περιοχής ή δραστηριότητας, θα πρέπει 

να προσαρμοστούν άμεσα στο νέο καθεστώς, χρησιμοποιώντας στις εκδιδόμενες εντολές ως 

είδος, τον μερικό επιτόπιο έλεγχο. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παρ.7 και 8, σε τέτοιου 

είδους ελέγχους η εντολή δεν απαιτείται να αφορά συγκεκριμένους φορολογούμενους αλλά 

μπορεί απλά να αναφέρει την περιοχή ή το αντικείμενο εργασιών που θα αποτελέσουν 

κριτήριο του ελέγχου. Παράλληλα, δεν αποτελεί δέσμευση για τον χρόνο διενέργειας του 

ελέγχου, το επίσημο ωράριο λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης, ενώ εφόσον κριθεί 

απαραίτητο μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, πιθανότατα για να 

διασφαλιστεί η ασφάλεια των ελεγκτών και η ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου. 

 Με βάση τα παραπάνω αλλά και σύμφωνα με τα όσα αναλύθηκαν στα προηγούμενα 

άρθρα, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται πλέον η 

διενέργεια του μερικού επιτόπιου ελέγχου φορολογουμένων ορισμένης περιοχής ή 

δραστηριότητας («προληπτικός έλεγχος» κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις). Σημειώνεται ότι 

ο έλεγχος αυτός διατηρεί τα ίδια χαρακτηριστικά και το σκοπό του προϊσχύοντος 

«προληπτικού έλεγχο», ο οποίος αναλύθηκε στην ενότητα 3.4.1. Συγκεκριμένα, έχουν 

εφαρμογή οι εξής διατάξεις του Κ.Φ.Δ.: 

 

 Άρθρο 23, παρ.1: Ορίζει την εξουσία της Φορολογικής Διοίκησης να επαληθεύει, 

να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους 

του φορολογούμενου, διενεργώντας έλεγχο σε λογιστικά στοιχεία, ερευνώντας 

εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για την διενέργεια 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κ.τ.λ. 

  Άρθρο 23, παρ.2: Ο έλεγχος εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων που 

διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση είναι δυνατόν να έχει τη μορφή επιτόπιου 

φορολογικού ελέγχου. Κάθε επιτόπιος έλεγχος με εξαίρεση τον πλήρη επιτόπιο έλεγχο μπορεί 

να διενεργείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (δικαίωμα αιφνιδιασμού). 

 Άρθρο 25, παρ.1: Ορίζει την ανάγκη ύπαρξης εντολής μερικού επιτόπιου ελέγχου 

του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος, 

καθώς επίσης και τα τυπικά στοιχεία που πρέπει να φέρει η εντολή. 
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 Άρθρο 25, παρ.2: Ορίζει την υποχρέωση επίδειξης της εντολής ελέγχου και του 

δελτίου ταυτότητας του ελεγκτή πριν την έναρξη του επιτόπιου ελέγχου. 

 Άρθρο 25, παρ.3: Θέτει το χρονικό πλαίσιο διενέργειας του επιτόπιου φορολογικού 

ελέγχου, το οποίο όπως αναφέρει δεν δεσμεύεται από το ωράριο λειτουργίας της 

Φορολογικής Διοίκησης και μπορεί να προσαρμοστεί στο αντικείμενο δραστηριότητας του 

ελεγχόμενου. 

 Άρθρο 25,παρ.6: Αναφέρει την υποχρέωση των φορολογουμένων να συνεργάζονται 

πλήρως και να διευκολύνουν τη διενέργεια του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, καθώς και το 

δικαίωμα των ελεγκτών να μετακινούν βιβλία και στοιχεία σε περίπτωση που δεν είναι 

δυνατή η άμεση χορήγηση αντιγράφων. 

 Άρθρο 25, παρ.7: Ορίζει τη δυνατότητα που υπάρχει σε τέτοιου είδους ελέγχους να 

μην αναγράφονται απαραίτητα τα στοιχεία συγκεκριμένων φορολογουμένων αλλά μόνο η 

περιοχή ή το αντικείμενο δραστηριότητας. 

 Άρθρο 25, παρ.8: Ορίζει το δικαίωμα που έχουν οι υπάλληλοι της Φορολογικής 

Διοίκησης να ζητούν την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη διάρκεια του 

επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 

Επανέλεγχος Φορολογικής Υπόθεσης 

Τέλος, η παρ.5 του εξεταζόμενου άρθρου αναφέρεται στο δικαίωμα επανελέγχου 

φορολογικής περιόδου ή υπόθεσης για την οποία έχει ήδη διενεργηθεί πλήρης έλεγχος, μόνο 

εάν προκύψουν νέα στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν τον υπολογισμό της φορολογικής οφειλής. 

Η συγκεκριμένη διάταξη δεν σχέση με το περιεχόμενο και τη φύση των υπόλοιπων 

παραγράφων του άρθρου και πιθανότατα θα έπρεπε να συμπεριληφθεί σε κάποιο άλλο άρθρο. 

Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι θυμίζει αρκετά το δικαίωμα που είχε ο προϊστάμενος της 

ΔΟΥ, με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 68 του καταργηθέντος Ν.2238/1994, να 

εκδίδει συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου, ακόμα και αν εκδόθηκε ήδη φύλλο ελέγχου το 

οποίο έγινε οριστικό. Πρακτικά αυτό σήμαινε ότι ακόμα και αν είχε διενεργηθεί τακτικός 

έλεγχος και συνεπώς η χρήση είχε κλείσει, υπήρχε η δυνατότητα σε περίπτωση που 

προέκυπταν συμπληρωματικά στοιχεία, με βάση τα οποία το εισόδημα του φορολογούμενου 

υπερέβαινε αυτό που είχε περιληφθεί στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου, να διενεργηθεί 

συμπληρωματικός έλεγχος.
28

 

                                                      
28  Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Ν.2238/1994, Άρθρο 68, παρ.2 
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 Η διαφορά που εντοπίζεται είναι ότι με τις προϊσχύουσες διατάξεις, ο έλεγχος 

περιοριζόταν αποκλειστικά στα συμπληρωματικά στοιχεία και δεν μπορούσε να επεκταθεί 

στα στοιχεία που είχαν ελεγχθεί ήδη. Αντίθετα, με τον Κ.Φ.Δ. το δικαίωμα επανελέγχου 

φαίνεται να ισχύει για ολόκληρη την φορολογική περίοδο ή φορολογική υπόθεση. Το γεγονός 

αυτό αποτελεί μία πολύ σημαντική δυνατότητα του ελεγκτικού μηχανισμού, καθώς η ύπαρξη 

νέων στοιχείων είναι μία σοβαρή ένδειξη και για άλλες παρατυπίες, οι οποίες κατά τον 

αρχικό πλήρη έλεγχο μπορεί να μην έγιναν αντιληπτές.  

 Παρόλα αυτά, με τις νέες διατάξεις υπάρχει ένας σημαντικός περιορισμός. Ενώ 

κατά το άρθρο 68, παρ.2 του Ν.2238/1994, συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου μπορούσε να 

εκδοθεί αν τα νέα στοιχεία δεν ήταν γνωστά μόνο στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ κατά 

τον αρχικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ.5 του Κ.Φ.Δ., ο επανέλεγχος μίας 

υπόθεσης επιτρέπεται μόνο εφόσον τα νέα στοιχεία δεν ήταν γνωστά εκ των προτέρων στο 

σύνολο της Φορολογικής Διοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν 

ανεπίσημα στοιχεία ή δελτία πληροφοριών που να αφορούν την ελεγχόμενη επιχείρηση, σε 

άλλη υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε. (π.χ. άλλη ΔΟΥ) και αυτά να μην απεστάλησαν ή να μην 

ζητήθηκαν κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία.  

 Αποτέλεσμα των ανωτέρω, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του Κ.Φ.Δ., 

είναι να μην μπορεί να διενεργηθεί πλέον εκ νέου έλεγχος για την ίδια υπόθεση, διότι 

θεωρείται ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία ήταν ήδη γνωστά στην Φορολογική Διοίκηση. Το 

γεγονός αυτό ενδεχομένως εξηγεί και την πρόθεση της Φορολογικής Διοίκησης να εκδίδει 

κατά κύριο λόγο εντολές μερικού ελέγχου και όχι πλήρους ελέγχου, προκειμένου να έχουν τη 

δυνατότητα οι ελεγκτικές υπηρεσίες να επανέλθουν για μία φορολογική υπόθεση, με βάση 

νέα στοιχεία που αποστέλλονται μεταγενέστερα από άλλες υπηρεσίες. 

 

 

4.5.4 Άρθρο 26 «Επιλογή Υποθέσεων Προς Έλεγχο» 
 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 26 

 

 

Το παραπάνω άρθρο αναφέρεται στον τρόπο επιλογής των υποθέσεων προς έλεγχο, οι οποίες 

επιλέγονται πλέον αποκλειστικά από την Φορολογική Διοίκηση, βάση κριτηρίων ανάλυσης 

κινδύνου. Προκειμένου να κατανοηθεί η φύση των μεθόδων ανάλυσης κινδύνου και η 
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γενικότερη διαδικασία επιλογής των υποθέσεων, γίνεται αναφορά σε αντίστοιχες 

προϊσχύουσες διατάξεις και ειδικότερα στο άρθρο 80 του Ν.3842/2010. 

  Σύμφωνα με το άρθρο αυτό οι μέθοδοι ανάλυσης κινδύνου βασίζονται σε ποιοτικά 

χαρακτηριστικά όπως η νομική μορφή των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, η κατηγορία των 

τηρούμενων βιβλίων, το αντικείμενο εργασιών, η επικινδυνότητα και παραβατικότητα του 

κλάδου, η ύπαρξη φορολογικών ή τελωνειακών παραβάσεων, σε στοιχεία που προκύπτουν 

από διασταυρώσεις ή πληροφορίες από τρίτους σχετικά με την απόκρυψη φορολογητέας ύλης 

και γενικότερα η φορολογική εικόνα και συμπεριφορά των υπόχρεων.  

 Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο παίζουν τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων, 

όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζημίες, δεδομένα που προκύπτουν από 

στατιστική ανάλυση, καθώς επίσης και χωροταξικά κριτήρια, όπως ο τόπος παραγωγής και 

διακίνησης και οι τοπικές ιδιαιτερότητες.
29

 Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1178/23-08-2011, 

η οποία τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1233/17-11-2011, από τις 

ανέλεγκτες χρήσεις επιλέγονται για έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του 

Ν.3842/2010, υποθέσεις με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου. Συγκεκριμένα, 

δημιουργήθηκε πίνακας κριτηρίων-κανόνων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο και 

μοριοδότησης αυτών, στον οποίο αναφέρονται οι αναλυτικοί κανόνες υλοποίησης του κάθε 

κριτηρίου, καθώς επίσης και ο αριθμός των μορίων βαρύτητας του κάθε κανόνα, ο οποίος 

βασίστηκε με τη σειρά του στα προαναφερόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στα 

οικονομικά και χωροταξικά δεδομένα.  

 Με τα παραπάνω κριτήρια επιλογής μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου του 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διενέργειας και στόχευσης ελέγχων «Elenxis», 

θα γίνεται η στόχευση και η επιλογή φορολογούμενων υψηλής μοριοδότησης. Οι λίστες με 

τους φορολογούμενους αυτούς θα αποστέλλονται στη συνέχεια στους προϊσταμένους των 

ελεγκτικών υπηρεσιών μέσω του «Elenxis», ώστε να εκδοθεί η οικεία εντολή ελέγχου.
30

 Οι 

προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών θα επεξεργάζονται τις λίστες των «υποψηφίων 

υποθέσεων» και θα μπορούν αιτιολογημένα να κάνουν προτάσεις μέσω του συστήματος 

«Elenxis», για την δημιουργία επιπλέον υποθέσεων τακτικού (πλήρους) φορολογικού 

ελέγχου που δεν συμπεριλαμβάνονται στις επιλεγείσες ή για την αφαίρεση κάποιων. 

                                                      
29 Αποκατάσταση Φορολογικής Δικαιοσύνης, Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής και Άλλες Διατάξεις, Ν.3842/2010, Άρθρο 80, 

παρ.1 

30 Επιλογή Υποθέσεων προς Έλεγχο σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3842/2010, Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1178/23-08-

2011, σελ.2-3 
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 Στη συνέχεια, οι προτάσεις θα αξιολογούνται από τον Γενικό Διευθυντή 

Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ο οποίος μέσω του συστήματος 

Elenxis θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει τις υποβληθείσες προτάσεις. Μετά την έγκριση ή 

απόρριψη από την λίστα των υποχρεωτικά ελεγκτέων υποθέσεων «Υποψήφιες Υποθέσεις», ο 

προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας θα προβαίνει στην έκδοση εντολών ελέγχου μέσω 

του συστήματος Elenxis. Με την έκδοση της εντολής ενημερώνεται αυτόματα η βάση του 

συστήματος με όλα τα στοιχεία της. Σημειώνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρέχεται η 

δυνατότητα στους προϊσταμένους ελεγκτικών υπηρεσιών, αιτιολογημένης δημιουργίας 

υποθέσεων μέσου του συστήματος Elenxis, των λοιπών ειδών ελέγχου, πλην τακτικού 

(πλήρους).
31

 Ανάλογη διαδικασία επιλογής των υποθέσεων για έλεγχο αναμένεται να 

ακολουθηθεί και μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. 

 

 

4.5.5 Άρθρο 27 «Μέθοδοι Έμμεσου Προσδιορισμού της Φορολογητέας 

Ύλης» 

 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 27 

 

 

Λόγω της σπουδαιότητας των νέων έμμεσων τεχνικών ελέγχου και της επικείμενης 

ουσιαστικής εφαρμογής τους από την Φορολογική Διοίκηση, γίνεται πλήρης ανάλυση των 

σημαντικότερων μεθόδων στο κεφάλαιο 5 της παρούσας εργασίας, το οποίο είναι 

αφιερωμένο αποκλειστικά σε αυτές. 

 

 

4.5.6 Άρθρο 28 «Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου» 
 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 28 

 

 

Το παραπάνω άρθρο σηματοδοτεί μία από τις σπουδαιότερες αλλαγές στην φορολογική 

διαδικασία, σε σχέση με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Ωστόσο, πριν την ανάλυση του άρθρου 

κρίνεται σκόπιμο να εξηγηθούν συνοπτικά οι έννοιες «πράξη προσδιορισμού του φόρου» και 

                                                      
31  Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αποφάσεων ΠΟΛ 1078/2011 (ΦΕΚ Β 2071) και ΠΟΛ 1233/17-

11-2011 περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3842/2010, Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 

1020/13-01-2012, σελ.2-3 
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«διορθωτικός προσδιορισμός» του φόρου. Οι ορισμοί αυτοί παρόλο που χρησιμοποιούνται 

στο παρόν άρθρο, αναλύονται σε επόμενα άρθρα και συνεπώς η επεξήγηση τους είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να κατανοηθεί πλήρως η ερμηνεία που δίνεται. 

 Ανατρέχοντας στο άρθρο 30 του Κ.Φ.Δ., το οποίο θα αναλυθεί και στη συνέχεια, 

πράξη προσδιορισμού φόρου είναι η πράξη με την οποία καθορίζεται το ποσό της 

φορολογικής οφειλής ή απαίτησης του φορολογούμενου  για μία ή περισσότερες φορολογικές 

περιόδους ή για ένα ή περισσότερα φορολογικά έτη ή διαχειριστικές περιόδους ή για μία ή 

περισσότερες φορολογικές υποθέσεις. Με την πράξη προσδιορισμού φόρου συνιστάται και 

βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή απαίτηση του φορολογούμενου. Η πράξη αυτή 

καταχωρείται ως εισπρακτέο ή επιστρεπτέο ποσό στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης.
32

 

 Από την άλλη, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 34 του Κ.Φ.Δ., πράξη 

διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, είναι η πράξη διόρθωσης οποιουδήποτε 

προηγούμενου προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται από την  Φορολογική Διοίκηση  

κατόπιν ελέγχου, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο προσδιορισμός αυτός ήταν ανακριβής ή 

εσφαλμένος. Επιπρόσθετα, πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μπορεί να εκδοθεί 

και όταν ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλλει δήλωση και συνεπώς δεν έχουν αποδοθεί οι 

οφειλόμενοι φόροι στο δημόσιο.
33

  

 Με βάση τα παραπάνω, η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου είναι η 

κατεξοχήν πράξη που εκδίδεται πάντοτε κατόπιν μερικού ή πλήρους φορολογικού ελέγχου, 

όταν προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής του φορολογούμενου σε σχέση με 

τα δεδομένα των δηλώσεων που υπέβαλλε ή και όταν δεν έχει υποβάλλει δήλωση.
34

 Η πράξη 

αυτή περιλαμβάνει την φορολογική οφειλή ή απαίτηση, η οποία προκύπτει σύμφωνα με τις 

διαπιστώσεις και το πόρισμα του ελέγχου και αποτελεί τον τίτλο με τον οποίο το εισπρακτέο 

ή επιστρεπτέο ποσό καταχωρείται στα οικεία βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης. 

 

Διαδικασία Ελέγχου 

Ως προς την νέα διαδικασία που προβλέπει το εξεταζόμενο άρθρο, κάθε φορά που 

διενεργείται μερικός ή πλήρης φορολογικός έλεγχος, εφόσον μετά την ολοκλήρωση των 

ελεγκτικών επαληθεύσεων προκύπτει διαφορά φόρου που πρέπει να καταβληθεί, δεν θα 

συντάσσεται απευθείας έκθεση ελέγχου, ούτε και θα εκδίδεται οριστική πράξη διορθωτικού 

                                                      
32 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Ν.4174/2013, Άρθρο 30, παρ.1 
33 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Ν.4174/2013, Άρθρο 34 
34 Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου, Αρ. Πρωτ. ΔΕΛ Α 1198404 ΕΞ 2013 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. 
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προσδιορισμού του φόρου. Αντίθετα θα επιδίδεται στον υπόχρεο προσωρινός διορθωτικός 

προσδιορισμός του φόρου μαζί με σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων, το οποίο θα 

περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και το ύψος της φορολογικής 

οφειλής. Με το σημείωμα αυτό θα καλείται ο φορολογούμενος να διατυπώσει τις απόψεις του 

σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου εντός είκοσι (20) ημερών 

από την επίδοση του. 

 Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή εντός μηνός από την παραλαβή 

των απόψεων του φορολογούμενου, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη 

διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, με βάση την συντασσόμενη έκθεση ελέγχου, οι 

οποίες κοινοποιούνται μαζί στον φορολογούμενο. Συνεπώς, με τον Κ.Φ.Δ. η διαδικασία που 

ακολουθεί την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου χωρίζεται πλέον σε δύο στάδια, 

δίνοντας το δικαίωμα στον φορολογούμενο να υποβάλλει αντιρρήσεις σχετικά με τα 

αποτελέσματα του ελέγχου, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Φορολογική 

Διοίκηση. Για το λόγο αυτό ο διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου παίρνει στο αρχικό 

στάδιο τον χαρακτήρα του προσωρινού, καθώς είναι δυνατόν να προσκομιστούν στοιχεία από 

τον υπόχρεο ή να γίνουν επισημάνσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε διαφοροποίηση της αρχικά 

προσδιορισθείσας φορολογικής οφειλής. 

 Η νέα διαδικασία που προβλέπεται ενισχύει σημαντικά την διαφάνεια που επιθυμεί 

να υιοθετήσει η Φορολογική Διοίκηση και είναι απόλυτα σύμφωνη με την προάσπιση των 

δικαιωμάτων των φορολογούμενων, καθώς και τα όσα ορίζει το άρθρο 20, παρ.2 του 

Ελληνικού Συντάγματος, με το οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να αναπτύξει τις 

απόψεις του πριν από κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των 

δικαιωμάτων και συμφερόντων του.
35

 

 

Διαδικασία με βάση το προϊσχύον Θεσμικό Πλαίσιο 

Πριν την εφαρμογή του Κ.Φ.Δ., το φορολογικό δίκαιο και η φορολογική διαδικασία  

γενικότερα, στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

(Ν.2690/1999), ο οποίος περιέχει γενικές διατάξεις που ισχύουν και για την φορολογική 

διαδικασία, εφόσον όμως δεν προβλέπεται αντίθετη ειδική διάταξη από τη φορολογική 

νομοθεσία. Ως προς το εξεταζόμενο δικαίωμα του φορολογούμενου να εκφράσει τις απόψεις 

του πριν την επιβολή δυσμενούς πράξης σε βάρος του, εφαρμογή είχε το άρθρο 6 του Κώδικα 

                                                      
35  Σύνταγμα της Ελλάδας, Άρθρο 20, παρ.2,  
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Διοικητικής Διαδικασίας, σύμφωνα με το οποίο οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια 

ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να 

καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς 

τα σχετικά ζητήματα.
36

 

 Η πράξη προσδιορισμού του φόρου ή η πράξη επιβολής προστίμου είναι δυσμενής 

διοικητική πράξη η οποία εκδίδεται κατ’ αρχή, κατά δέσμια αρμοδιότητα. Με αφετηρία ότι 

για τις πράξεις που εκδίδονται κατά δέσμια αρμοδιότητα ή για πράξεις που βασίζονται σε 

αντικειμενικά από τη φύση τους κριτήρια, δεν απαιτείται η προηγούμενη ακρόαση του 

ενδιαφερόμενου, η νομολογία έχει περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα προηγούμενης 

ακρόασης. Μάλιστα η έλλειψη ακρόασης καλυπτόταν σύμφωνα με τη νομολογία και σε 

περιπτώσεις που ο φορολογούμενος συνέπραξε είτε με την υποβολή φορολογικής δήλωσης, 

είτε με την υποβολή αιτήματος εξώδικης επίλυσης της διαφοράς. Ορισμένες αποφάσεις 

αφορούσαν και περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων Κ.Β.Σ. και συνεπώς, με τον τρόπο αυτό 

αναγνωριζόταν το δικαίωμα ακρόασης στον φορολογούμενο, μόνο όταν δεν προβλεπόταν το 

στάδιο εξώδικης επίλυσης της διαφοράς. 

 Ωστόσο, η εισαγωγή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας αμφισβήτησε έντονα την 

παραπάνω άποψη, καθώς στο άρθρο 6 του κώδικα αυτού προβλέπεται γενικό δικαίωμα 

προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου. Αυτό σημαίνει ότι η διάταξη κάλυπτε 

ουσιαστικά κάθε περίπτωση έκδοσης πράξης προσδιορισμού του φόρου, εφόσον αυτή ήταν 

εξ ορισμού δυσμενής για τον φορολογούμενο.
37

 Το γεγονός αυτό ενισχύεται ακόμα 

περισσότερο από τα όσα ορίζει η παρ.4 του άρθρου 6 του Κώδικα  Διοικητικής Διαδικασίας, 

σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης κατοχυρώνεται ακόμα και 

στην περίπτωση που από το νόμο προβλέπεται η άσκηση διοικητικής προσφυγής.
38

  

Από την άλλη, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε στις 09/04/2008 την ΠΟΛ 

1074/09-04-2008, εστιάζοντας στο δικαίωμα ακρόασης μόνο όταν διαπιστώνονται 

παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992). Σύμφωνα με αυτήν, σε κάθε 

περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων για μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., 

ανεξαρτήτως του είδους του ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου διαπιστώνονται οι παραβάσεις 

αυτές και των ελεγκτικών υπηρεσιών ή ελεγκτικών οργάνων, οι αρμόδιες φορολογικές αρχές 

όφειλαν μετά το τέλος του ελέγχου και πριν τη σύνταξη της οικείας έκθεσης ελέγχου, να 

                                                      
36  Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Ν.2690/1999, Άρθρο 6, παρ.1 

37  Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκουλα, 2011, σελ.406, 451, 452 

38  Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Ν.2690/1999, Άρθρο 6, παρ.4 
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επιδίδουν με απόδειξη στον υπόχρεο κλήση προς ακρόαση για τις παραλείψεις ή παρατυπίες 

που διαπιστώθηκαν. Με την κλήση αυτή καλούνταν ο υπόχρεος εντός δέκα (10) ημερών να 

παράσχει εγγράφως τις απόψεις του επί των παραλείψεων ή παρατυπιών, προσκομίζοντας και 

κάθε αποδεικτικό στοιχείο των ισχυρισμών του.
39

 

 

Η Λύση που δόθηκε από τον Κ.Φ.Δ. 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω που αναλύθηκαν ήταν, ορισμένες ελεγκτικές υπηρεσίες να 

καλούν σε ακρόαση τους φορολογούμενους μόνο σε περίπτωση που επρόκειτο να επιβληθεί 

πρόστιμο λόγω παράβασης των διατάξεων του Κ.Β.Σ., ενώ άλλες παρείχαν το δικαίωμα σε 

ακρόαση, σε κάθε περίπτωση έκδοσης πράξης προσδιορισμού του φόρου ή πράξης επιβολής 

προστίμου. Συνεπώς, με το άρθρο 28 του Κ.Φ.Δ. η διαδικασία του ελέγχου αποκτά πλέον 

ξεκάθαρο χαρακτήρα και επιτυγχάνεται ενιαίος τρόπος εφαρμογής της φορολογικής 

διαδικασίας από το σύνολο της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς προβλέπει την επίδοση 

σημειώματος διαπιστώσεων σε κάθε περίπτωση διαφοροποίησης της φορολογικής οφειλής ή 

επιβολής προστίμου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από τον κώδικα. 

 Ειδικότερα, όπως ορίζει η Αρ. Πρωτ. ΔΕΛ Α1069048 ΕΞ 2014 εγκύκλιος του 

Γ.Γ.Δ.Ε., δεν κοινοποιείται σημείωμα διαπιστώσεων στις περιπτώσεις πράξεων επιβολής 

προστίμου που αφορούν διαδικαστικές παραβάσεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ., όπως για 

παράδειγμα «η μη έκδοση λιανικής απόδειξης», καθώς και για πράξεις επιβολής προστίμων 

τα οποία προκύπτουν και επιβάλλονται κατά τον άμεσο, διοικητικό, εκτιμώμενο ή 

προληπτικό προσδιορισμό του φόρου (οι έννοιες αυτές θα αναλυθούν σε επόμενα άρθρα).
40

 

Επομένως για τις εξαιρέσεις αυτές, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται, εξακολουθούν να 

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (δικαίωμα 

προηγούμενης ακρόασης). Έτσι, με αφορμή την παραπάνω αναφορά τονίζεται ότι, σε 

περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων από μερικούς επιτόπιους ελέγχους ορισμένης περιοχής 

ή δραστηριότητας (προληπτικός έλεγχος κατά το προϊσχύον καθεστώς), θα επιδίδεται σε κάθε 

περίπτωση η κλήση προς ακρόαση του άρθρου 6 του Ν.2690/1999 στον φορολογούμενο.  

 Αντίθετα, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων μερικού ή πλήρους 

ελέγχου θα ακολουθείται κανονικά η διαδικασία του άρθρου 28 του Κ.Φ.Δ. και θα επιδίδεται 

                                                      
39  Ακρόαση Επιτηδευματιών πριν την Έκδοση σε βάρος τους Απόφασης Επιβολής Προστίμου για Παραβάσεις των Διατάξεων 

του Κ.Β.Σ , ΠΟΛ 1074/09-04-2008, σελ.2 

40  Παροχή Οδηγιών για την Εφαρμογή των Διατάξεων των Άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του Ν.4174/2013 “Κώδικας 

Φορολογικής Διαδικασίας”, Αρ. Πρωτ. ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 2014, Γ.Γ.Δ.Ε., σελ.4 
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προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου και σημείωμα με τις διαπιστώσεις του 

ελέγχου, πριν από την έκδοση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου 

και την σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Σημειώνεται ότι η ως άνω διαδικασία δεν 

ακολουθείται σε περίπτωση που από τον έλεγχο δεν διαπιστώνονται διαφορές και απλά 

συντάσσεται η έκθεση ελέγχου η οποία τίθεται στο αρχείο.
41

 Κάτι τέτοιο είναι απόλυτα 

λογικό καθώς η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, όπως αναφέρθηκε είναι αυτή με 

την οποία βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή και καταχωρείται το εισπρακτέο ποσό στα 

βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης. Συνεπώς, η μη ύπαρξη διαφοράς φόρου για καταβολή, 

καθιστά  περιττή την έκδοση τέτοιας πράξης. 

 

Έννοια του Προσωρινού Διορθωτικού Προσδιορισμού του Φόρου 

Πολύ σημαντική επισήμανση που πρέπει να γίνει, σε περίπτωση που δεν έχει καταστεί ήδη 

σαφές, είναι ότι ο προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός δεν είναι σε καμία περίπτωση 

πράξη προσδιορισμού φόρου με την οποία βεβαιώνεται η διαφορά φόρου που προκύπτει από 

τον έλεγχο και συνεπώς ούτε και εκτελεστός τίτλος βάσει του οποίου γίνεται η είσπραξη του 

οφειλόμενου φόρου. Αυτό συμβαίνει διότι σκοπός του προσωρινού διορθωτικού 

προσδιορισμού είναι να γνωστοποιήσει στον φορολογούμενο το ύψος της φορολογικής 

οφειλής, σε συνδυασμό με τις διαπιστώσεις του ελέγχου και να του δώσει το δικαίωμα να τον 

αμφισβητήσει και να διατυπώσει τις απόψεις του, με αποτέλεσμα να μην έχει οριστικό 

χαρακτήρα. Μετά την υποβολή των απόψεων του φορολογούμενου ή και την μη υποβολή 

απόψεων, η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει σε έκδοση της οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού του φόρου η οποία συνιστά και τον εκτελεστό τίτλο είσπραξης του φόρου. 

 

Παρέκκλιση από την Εφαρμογή του Άρθρου 28 του Κ.Φ.Δ. 

Στην ανάλυση του άρθρου 23 αναφέρθηκε ότι κατά τη διενέργεια πλήρους φορολογικού 

ελέγχου εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που ορίζονται από τις 

Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1037/2005, Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1072/2011 και ΠΟΛ 1159/2011 ανάλογα με τις 

ελεγχόμενες χρήσεις και τις προϋποθέσεις που τίθενται κάθε φορά, ενώ ως προς την 

διαδικασία θα ακολουθούνται οι διατάξεις του Κ.Φ.Δ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μετά την 

ολοκλήρωση των ελεγκτικών επαληθεύσεων και εφόσον προκύπτουν διαφορές φόρου ή και 

πρόστιμα που πρέπει να καταλογιστούν θα εφαρμόζεται η προαναφερθείσα διαδικασία του 

                                                      
41  Παροχή Οδηγιών για την Εφαρμογή των Διατάξεων των Άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του Ν.4174/2013 “Κώδικας 

Φορολογικής Διαδικασίας”, Αρ. Πρωτ. ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 2014, Γ.Γ.Δ.Ε., σελ.3 
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άρθρου 28. Ωστόσο, ιδιομορφία διαπιστώνεται στην περίπτωση που ο έλεγχος γίνεται βάσει 

των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1072/2011. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή τα 

αποτελέσματα του ελέγχου περιλαμβάνονται σε ειδικό σημείωμα ελέγχου το οποίο μάλιστα 

επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση του άρθρου 6 του Ν.2690/1999 και δεν έχει τον 

χαρακτηρισμό της έκθεσης ελέγχου. Ο φορολογούμενος είχε τη δυνατότητα εντός πέντε 

ημερών από την κοινοποίηση του σημειώματος, εφόσον αμφισβητούσε το περιεχόμενο του 

να ζητήσει από τον προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας την επίλυση των φορολογικών 

διαφορών.
42

 

 Με την έναρξη ισχύος όμως του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

(Ν.4172/2013), ήτοι από 01/01/2014, έπαψαν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2238/1994 
43

 και 

επομένως και το άρθρο 70 του Ν.2238/1994 που προέβλεπε την «διοικητική επίλυση της 

διαφοράς». Άμεση συνέπεια ήταν η γενικότερη διαδικασία επίλυσης των φορολογικών 

διαφορών να μην ισχύει πλέον και ο φορολογούμενος να έχει ως μοναδική επιλογή να 

αποδεχτεί ή όχι το ειδικό σημείωμα ελέγχου της ΠΟΛ 1072/2011. Τα παραπάνω, σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι πρόκειται ουσιαστικά για ειδικό σημείωμα και όχι για έκθεση 

ελέγχου, καθώς και το ότι η μη αποδοχή των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο 

συνεπάγεται την συνέχιση του σύμφωνα με τις επαληθεύσεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1037/2005 

44
, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία του άρθρου 28 του Κ.Φ.Δ. δεν φαίνεται να έχει 

εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση. 

 Συνεπώς, κατά την άποψη του γράφοντος, πρόκειται για μία ιδιάζουσα περίπτωση 

ελέγχου στην οποία μετά την ολοκλήρωση του θα επιδίδεται στον φορολογούμενο το ειδικό 

σημείωμα ελέγχου της απόφασης ΠΟΛ 1072/2011, το οποίο θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό 

μέσα στην προθεσμία που ορίζει η απόφαση, δηλαδή εντός πέντε ημερών από την επίδοση 

του 
45

 και όχι μέσα στην προθεσμία που ορίζει το άρθρο 28 του Κ.Φ.Δ. (είκοσι ημέρες). Το 

γεγονός αυτό αποτελεί κατά κάποιο τρόπο παρέκκλιση από τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ., ωστόσο 

προκύπτει αποκλειστικά λόγω της ιδιαίτερης φύσης της ανωτέρω απόφασης.  

                                                      
42  Έλεγχος Φορολογικών Υποθέσεων Επιτηδευματιών, Επίλυση Φορολογικών Διαφορών, Βεβαίωση και Καταβολή Φόρων 

Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1072/08-04-2011, Άρθρα 9, 10  

43  Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Ν.4172/2013, Άρθρο 72, παρ.25 

44  Παροχή Οδηγιών για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ 1072/08-04-2011 Έλεγχος Φορολογικών Υποθέσεων 

Επιτηδευματιών, Επίλυση Φορολογικών Διαφορών, Βεβαίωση και Καταβολή Φόρων,  ΠΟΛ 1162/27-07-2011, Άρθρο 13, 

παρ.1 

45  Έλεγχος Φορολογικών Υποθέσεων Επιτηδευματιών, Επίλυση Φορολογικών Διαφορών, Βεβαίωση και Καταβολή Φόρων 

Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1072/08-04-2011, Άρθρο 10 
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 Το ουσιώδες ωστόσο είναι ότι τα συνταγματικά δικαιώματα των φορολογουμένων 

δεν θίγονται ακόμα και στην περίπτωση αυτή, διότι ο μη υποχρεωτικός χαρακτήρας αποδοχής 

του σημειώματος, δίνουν την επιλογή στον φορολογούμενο να διενεργηθεί εκ νέου έλεγχος 

για την ίδια υπόθεση, με βάση τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1037/2005, οι οποίες σε 

ορισμένες περιπτώσεις είναι και πιο ευνοϊκές. Με τη διενέργεια του ελέγχου αυτού έχουν 

πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 28 και επομένως μετά την ολοκλήρωση του θα 

επιδοθεί πρώτα προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου μαζί με το σημείωμα 

διαπιστώσεων και στη συνέχεια, μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου θα συνταχθεί η 

έκθεση ελέγχου και θα εκδοθεί η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.  

 Σημειώνεται ότι η δυνατότητα αυτή των φορολογουμένων σε συνδυασμό με την 

απώλεια των ευεργετημάτων που υπήρχαν σχετικά με την μείωση των πρόσθετων φόρων, 

καθώς και την καταβολή των οφειλόμενων φόρων σε δόσεις, καθιστούν την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 

1072/2011 άνευ ουσιαστικού περιεχομένου και η Φορολογική Διοίκηση θα έπρεπε να 

σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο κατάργησης της. Το πρόβλημα συναντάται κυρίως στις 

εντολές ελέγχου που εκδόθηκαν έως 31/12/2013, οποίες είχαν τον χαρακτήρα «ελέγχου βάσει 

της ΠΟΛ 1072», καθώς τα αποτελέσματα το ελέγχου θα πρέπει να αποτυπωθούν σε ειδικό 

σημείωμα ελέγχου και όχι σε έκθεση στην οποία στηρίζεται η εφαρμογή του άρθρου 28. Η 

ιδιαίτερη διαδικασία που προέβλεπε αυτή η απόφαση, σε συνδυασμό με την υποχρεωτική 

εφαρμογή της νέας διαδικασία που υιοθέτησε ο Κ.Φ.Δ. (Άρθρο 28) δημιούργησαν δυσχέρειες 

και έντονο προβληματισμό ως προς την ορθή τήρηση των διαδικασιών. 

 

Το Πραγματικό Όφελος από την Εφαρμογή του Άρθρου 28 

Σε κάθε περίπτωση, το ουσιαστικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση του 

παρόντος άρθρου, είναι ότι με τον Κ.Φ.Δ. υιοθετείται πλέον συγκεκριμένη διαδικασία που 

ακολουθεί την περαίωση του ελέγχου, σχετικά με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και 

την έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου. Με τον τρόπο αυτό η φορολογική διαδικασία 

παύει να στηρίζεται αποκλειστικά στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

(Ν.2690/1999), καθώς θεσπίζονται ιδιαίτερες διατάξεις από την φορολογική νομοθεσία, που 

προβλέπουν το δικαίωμα του φορολογούμενο να αμφισβητήσει το πόρισμα του ελέγχου και 

να διατυπώσει τις απόψεις του, πριν την έκδοση της οριστικής πράξης προσδιορισμού του 

φόρου. 
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4.6 Προσδιορισμός Φόρου 
 

 

4.6.1 Άρθρο 30 «Προσδιορισμός Φόρου» 
 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 30 

 

 

Η αναγκαία αναφορά και επεξήγηση της έννοιας της πράξης προσδιορισμού του φόρου έγινε 

ήδη κατά την ανάλυση του άρθρου 28. Η πράξη αυτή ουσιαστικά αποτυπώνει το σύνολο της 

φορολογικής οφειλής ή απαίτησης του φορολογούμενου, η οποία προκύπτει μετά από 

διενέργεια φορολογικού ελέγχου, υποβολή δήλωσης ή και εφαρμογή οποιασδήποτε 

διαδικασίας προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, που προβλέπεται από τον Κ.Φ.Δ. Όταν 

εκδίδεται τέτοια πράξη, αποτελεί ταυτόχρονα και τον εκτελεστό τίτλο, ο οποίος είναι 

απαραίτητος για την είσπραξη κάθε φόρου ή λοιπού εσόδου του Δημοσίου. Ως προς την 

διαδικασία του ελέγχου, η πράξη προσδιορισμού του φόρου αντικατέστησε κατά ένα μέρος 

το φύλλο ελέγχου προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος, που εκδιδόταν σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 68 του καταργηθέντος Ν.2238/1994, ανεξάρτητα από το αν 

είχαν υποβληθεί δηλώσεις ή όχι.
46

 

 Το φύλλο αυτό εκδιδόταν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και περιλάμβανε το 

ποσό της διαφοράς φόρου που έπρεπε να καταβάλει ο φορολογούμενος. Επιπρόσθετα, η 

πράξη του άρθρου 30 του Κ.Φ.Δ. αντικατέστησε και την πράξη προσδιορισμού Φ.Π.Α. που 

προβλεπόταν από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 49 του Ν.2859/2000, η οποία εκδιδόταν 

με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και αφορούσε χρονική περίοδο που δεν μπορούσε να 

είναι μεγαλύτερη από μία διαχειριστική περίοδο.
47

 Συνεπώς, με την συγκεκριμένη πράξη 

καθιερώνεται πλέον ένας συγκεκριμένος τίτλος και τύπος προσδιορισμού του οφειλόμενου 

φόρου, ο οποίος είναι ενιαίος για όλες τις φορολογίες, με ιδιαίτερη αναφορά στο είδος της 

φορολογίας που ελέγχεται κάθε φορά. 

 Επιπλέον, σημαντική διαφορά που εντοπίζεται στον Κ.Φ.Δ. είναι ότι, η πράξη 

προσδιορισμού του φόρου δεν έχει πλέον τον χαρακτήρα της προσωρινής ή οριστικής 

πράξης, όπως είχαν τα φύλλα ελέγχου εισοδήματος ή οι πράξεις προσδιορισμού Φ.Π.Α. και ο 

οποίος προσδιοριζόταν από το είδος του ελέγχου (προσωρινός ή τακτικός). Αντιθέτως, με την 

                                                      
46  Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Ν.2238/1994,  Άρθρο 68, παρ.1,  

47  Κώδικας Φ.Π.Α, Ν.2859/2000 , Άρθρο 49, παρ.1 
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εφαρμογή του Κ.Φ.Δ. όλες οι πράξεις έχουν τον χαρακτήρα της οριστικής πράξης, είτε 

πρόκειται για μερικό είτε για πλήρη έλεγχο και η μόνη επισήμανση που γίνεται είναι η μορφή 

του ελέγχου στην οποία στηρίζεται η έκδοση της πράξης (μερικός ή πλήρης). Μία άλλη 

διαφοροποίηση σε σχέση με τις προϊσχύουσες διατάξεις είναι ότι μπορούν να αφορούν και 

περισσότερες από μία διαχειριστικές περιόδους ή και φορολογικές υποθέσεις, γεγονός που 

σχετίζεται ιδιαίτερα με τις νέες μορφές που μπορεί να πάρει ο προσδιορισμός του φόρου. 

  Γενικότερα, θα πρέπει να τονιστεί ότι η πράξη προσδιορισμού του φόρου αποκτά 

με τον Κ.Φ.Δ. μία πολύ ευρύτερη έννοια, η οποία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις πράξεις 

που εκδίδονται κατόπιν διενέργειας ελέγχου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 

«εκκαθαριστικό σημείωμα» κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις, που εκδίδεται ύστερα από την 

υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και το οποίο 

έχει πλέον την μορφή «πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου». Αναλυτική 

παρουσίαση για κάθε μορφή πράξης προσδιορισμού του φόρου που εκδίδεται από την 

Φορολογική Διοίκηση, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ.2 του παρόντος άρθρου ακολουθεί 

στα αμέσως επόμενα άρθρα. 

 

 

4.6.2 Άρθρο 31 «Άμεσος Προσδιορισμός του Φόρου» 
 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 31 

 

 

Ο άμεσος προσδιορισμός του φόρου είναι η μοναδική περίπτωση προσδιορισμού του φόρου 

κατά την οποία δεν απαιτείται η έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου, καθώς το σύνολο 

της φορολογικής οφειλής οριστικοποιείται με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Για το 

λόγο αυτό δεν υφίσταται και σαν έννοια η πράξη άμεσου προσδιορισμού του φόρου. 

Παράδειγμα τέτοιου προσδιορισμού αποτελεί ο φόρος που προκύπτει κατά την υποβολή της 

περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, κατά την οποία είναι ήδη γνωστό το χρεωστικό ή πιστωτικό ποσό 

και συνεπώς δεν απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια της Φορολογικής Διοίκησης. Όπως 

αναφέρεται χαρακτηριστικά στην παρ.2, ο άμεσος προσδιορισμός του φόρου είναι δυνατόν 

να αντικατασταθεί από νέο άμεσο προσδιορισμό του φόρου, σε περίπτωση που υποβληθεί 

τροποποιητική δήλωση έως και την έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου. 
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4.6.3  Άρθρο 32 «Διοικητικός Προσδιορισμός Φόρου» 
 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 32 

 

 

Σε αντίθεση με τον άμεσο προσδιορισμό του φόρου που εξετάστηκε παραπάνω, η πράξη 

διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται σε περίπτωση που με την υποβολή της 

φορολογικής δήλωσης δεν προσδιορίζεται ταυτόχρονα και το ποσό της φορολογικής οφειλής 

ή απαίτησης. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική Διοίκηση προχωρά σε συγκεκριμένες 

ενέργειες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, όπως για παράδειγμα η εκκαθάριση 

φόρου με βάση την δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να 

εκδώσει και την αντίστοιχη πράξη. Όπως αναφέρθηκε ήδη, χαρακτηριστική πράξη 

διοικητικού προσδιορισμού του φόρου είναι το «εκκαθαριστικό σημείωμα» κατά τις 

προϊσχύουσες διατάξεις το οποίο εκδίδεται κατόπιν υποβολής της ετήσιας δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. 

 Η υποβολή της δήλωσης αυτής δεν συνιστά άμεσο προσδιορισμό του φόρου, καθώς 

απαιτείται πρώτα επεξεργασία των δεδομένων και εκκαθάριση του φόρου με βάση τα 

δηλωθέντα εισοδήματα και τις δαπάνες διαβίωσης. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του 

φόρου που εκδίδεται στη συνέχεια περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που πρέπει να 

καταβληθεί ή το ποσό του φόρου που επιστρέφεται στον φορολογούμενο.  

 Σύμφωνα με το εξεταζόμενο άρθρο η Φορολογική Διοίκηση μπορεί κατά την 

έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου να κάνει χρήση οποιουδήποτε 

στοιχείου που έχει συνυποβάλλει ο φορολογούμενος με την δήλωση του ή και στοιχείου που 

έχει στη διάθεση της, ακόμα και αν αυτό διαφέρει σε σχέση με αυτά που παρείχε ο 

φορολογούμενος. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Φορολογική Διοίκηση, 

καθώς της δίνει την δυνατότητα να αμφισβητήσει δηλωθέντα εισοδήματα των 

φορολογουμένων και να προσδιορίσει  τον οφειλόμενο φόρο, βάσει οποιουδήποτε στοιχείου 

που αποδεδειγμένα διαφοροποιεί την φορολογητέα ύλη.  
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4.6.4 Άρθρο 33 «Εκτιμώμενος Προσδιορισμός Φόρου» 
 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 33 

 

 

Με το άρθρο αυτό εισάγεται η έννοια του εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, ο οποίος 

εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο όταν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει φορολογική 

δήλωση. Πρόκειται για μία νέα δυνατότητα που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση 

να προσδιορίσει κατ’ εκτίμηση το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα των υπόχρεων, σε 

περίπτωση που κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας δεν το δηλώσουν οι ίδιοι. Για 

τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε στοιχείο 

έχουν στη διάθεση τους οι ελεγκτικές υπηρεσίες, με παράλληλη εφαρμογή των νέων έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου του άρθρου 27 του Κ.Φ.Δ., οι οποίες θα εξεταστούν στο επόμενο κεφάλαιο. 

Εκτιμάται ότι πρόθεση της Φορολογικής Διοίκησης είναι να δίνεται ένα μικρό περιθώριο 

στους φορολογούμενους, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων να υποβάλλουν 

οικειοθελώς δηλώσεις και να μην εκδίδεται άμεσα η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του 

φόρου. 

 Σημειώνεται ότι η πράξη αυτή βασίζεται σε στοιχεία και μεθόδους που δεν 

χαρακτηρίζονται από απόλυτη ακρίβεια, με αποτέλεσμα η φορολογική οφειλή που προκύπτει, 

ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερη από την πραγματική. Το γεγονός αυτό ωστόσο, δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα μεγαλύτερη επιβάρυνση του φορολογούμενου, ούτε και αυθαιρεσία 

της φορολογικής αρχής, καθόσον ο φόρος που προσδιορίζεται δεν έχει οριστικό χαρακτήρα. 

Ο φορολογούμενος μπορεί αμέσως μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού 

του φόρου να προσέλθει και να υποβάλλει φορολογική δήλωση, με αποτέλεσμα η πράξη 

αυτή να παύει να ισχύει αυτοδικαίως. Ουσιαστικά ο θεσμός αυτός δεν έχει σκοπό να 

τιμωρήσει τους ασυνεπείς φορολογούμενους, ούτε και να επιβάλλει πρόσθετο φόρο. 

Αποτελεί απλά ένα μέσο έμμεσου εξαναγκασμού των φορολογουμένων να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία, υποβάλλοντας δηλώσεις για 

όλα τα φορολογικά αντικείμενα που τους αφορούν. 

 Από την άλλη, θα πρέπει να τονιστεί ότι το μέτρο αυτό δεν εξασφαλίζει απαραίτητα 

και την ειλικρίνεια του περιεχομένου των δηλώσεων που υποβάλλονται. Όπως αναφέρει το 

εξεταζόμενο άρθρο, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου παύει να ισχύει 

αυτοδικαίως με την υποβολή της δήλωσης. Συνεπώς, η Φορολογική Διοίκηση κάνει δεκτή 

οποιαδήποτε δήλωση ακόμα και αν η φορολογητέα ύλη που προκύπτει με αυτήν, διαφέρει 
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σημαντικά από την προσδιορισθείσα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, αν για παράδειγμα η 

Φορολογική Διοίκηση προσδιορίσει χρεωστικό ποσό ΦΠΑ για καταβολή, λόγω μη υποβολής 

περιοδικής δήλωσης και στη συνέχεια ο φορολογούμενος υποβάλλει μηδενική δήλωση ΦΠΑ, 

αυτή θα γίνεται αποδεκτή και θα ακυρώνει άμεσα την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού 

του φόρου. 

  Έτσι, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ότι η δήλωση δεν είναι ειλικρινής, ο 

εκτιμώμενος προσδιορισμός του φόρου δεν έχει πλέον εφαρμογή και θα εκδίδεται εντολή 

ελέγχου με σκοπό να γίνει διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου, προκειμένου να 

προσδιοριστεί το πραγματικό ύψος της φορολογικής οφειλής. Ωστόσο, ο παραπάνω 

περιορισμός που τίθεται στις δυνατότητες του εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, δεν 

αμφισβητεί σε καμία περίπτωση την σπουδαιότητα και τον ρόλο που επιτελεί. Αποκλειστικός 

σκοπός του είναι η υποβολή φορολογικών δηλώσεων από τους φορολογούμενους και κατά 

συνέπεια η εθελούσια συμμόρφωση και με βάση τις μεθόδους που χρησιμοποιεί αναμένεται 

να είναι αρκετά αποτελεσματικός. 

 

 

4.6.5  Άρθρο 34 «Διορθωτικός Προσδιορισμός Φόρου» 
 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 34 

 

 

Αναφορά στην πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου έγινε ήδη κατά την ανάλυση 

του άρθρου 28 του Κ.Φ.Δ., προκειμένου να γίνει κατανοητή η ιδιαίτερη διαδικασία 

γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του ελέγχου, που προβλέπει το άρθρο αυτό. Η πράξη 

διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου είναι ουσιαστικά η κατεξοχήν πράξη που εκδίδεται 

μετά τη διενέργεια οποιουδήποτε πλήρους ή μερικού ελέγχου, εφόσον από τον έλεγχο 

προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής, σε σχέση με τα δεδομένα της 

φορολογικής δήλωσης. Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που από τον έλεγχο δεν προκύψουν 

διαφορές φόρου, δεν εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και η έκθεση 

ελέγχου που συντάσσεται τίθεται στο αρχείο.  

 Όπως αναφέρεται στο εξεταζόμενο άρθρο, η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού 

υπερισχύει κάθε άλλου προσδιορισμού του φόρου, καθώς η Φορολογική Διοίκηση έχει τη 

δυνατότητα να διορθώσει οποιονδήποτε προγενέστερο άμεσο, διοικητικό, εκτιμώμενο ή 

προληπτικό προσδιορισμό του φόρου, εφόσον αποδειχτεί ότι αυτός ήταν εσφαλμένος. Για 



66 
 

παράδειγμα, αν φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ και καταβάλλει το χρεωστικό 

υπόλοιπο βάσει του άμεσου προσδιορισμού του φόρου που προκύπτει, η Φορολογική 

Διοίκηση μπορεί να αμφισβητήσει τον άμεσο προσδιορισμό και να εκδώσει εντολή ελέγχου 

με σκοπό να εκδοθεί στη συνέχεια πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εφόσον 

πράγματι υπάρχει διαφορά φορολογητέας ύλης.  

 Ομοίως, μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος σε περίπτωση που κρίνεται ότι η πράξη 

διοικητικού προσδιορισμού του φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα με τις προϊσχύουσες 

διατάξεις),  που εκδίδεται κατόπιν υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, 

δεν αποτυπώνει το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου, το οποίο και θα 

προσδιοριστεί από τον διορθωτικό προσδιορισμό. Την ίδια δυνατότητα άλλωστε έχει και ο 

φορολογούμενος ζητώντας ο ίδιος την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του 

φόρου, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση, με σκοπό να καταβάλλει τυχόν διαφορά 

φόρου ή να απαιτήσει από την Φορολογική Διοίκηση επιστροφή του φόρου. Εφόσον η 

τροποποιητική δήλωση γίνεται αποδεκτή η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου 

εκδίδεται υποχρεωτικά. 

 Με βάση τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι με την υποβολή φορολογικής 

δήλωσης που δεν συνεπάγεται άμεσο προσδιορισμό του φόρου, εκδίδεται πάντοτε πράξη 

διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. Με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ωστόσο, 

δεν θα εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου όπως εύλογα θα 

αναμενόταν, αλλά πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, για το λόγο ότι 

διαφοροποιείται το αρχικό ύψος της φορολογητέας ύλης. 

 

Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Κατόπιν Επανελέγχου 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Κ.Φ.Δ., το οποίο αναλύθηκε στην ενότητα 

4.5.3, «η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα επανελέγχου φορολογικής περιόδου ή 

υπόθεσης για την οποία έχει ήδη διενεργηθεί πλήρης έλεγχος, μόνον εάν προκύψουν νέα 

στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν τον υπολογισμό της φορολογικής οφειλής».
48

 Αυτό 

συνεπάγεται ότι και η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου η οποία εκδίδεται 

κατόπιν πλήρους ελέγχου, μπορεί να διορθωθεί από μεταγενέστερη πράξη διορθωτικού 

προσδιορισμού, μόνο εφόσον τεθούν στην διάθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας νέα στοιχεία 

που διαφοροποιούν την φορολογητέα ύλη. Από τα παραπάνω προκύπτει εμμέσως το 

                                                      
48  Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Ν.4174/2013, Άρθρο 25, παρ.5 
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συμπέρασμα ότι, σε περίπτωση μερικού ελέγχου η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του 

φόρου που εκδίδεται, μπορεί να διορθωθεί από νέα πράξη, ανεξάρτητα από την ύπαρξη νέων 

στοιχείων ή όχι. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα ενός μερικού ελέγχου 

μπορούν να διορθωθούν και να αντικατασταθούν από νέο μερικό έλεγχο ή από πλήρη 

φορολογικό έλεγχο. 

 

Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού σε Μη Υποβολή Δήλωσης 

Στο τελευταίο εδάφιο του παρόντος άρθρου γίνεται αναφορά στην δυνατότητα της 

Φορολογικής Διοίκησης να εκδίδει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και στην 

περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση και να μην εφαρμόζει τον εκτιμώμενο 

προσδιορισμό που έχει στη διάθεση της, ο οποίος σε τελική ανάλυση αποτελεί απλά ένα μέσο 

συμμόρφωσης των φορολογουμένων να υποβάλλουν δήλωση. Με τον τρόπο αυτό έχει το 

δικαίωμα να προχωρήσει απευθείας σε διενέργεια ελέγχου προσδιορίζοντας με ακρίβεια και 

όχι κατ’ εκτίμηση το ύψος της φορολογητέας ύλης και να εκδώσει στη συνέχεια την 

αντίστοιχη πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.  

 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος δεν έχει το δικαίωμα να 

υποβάλλει εκπρόθεσμη δήλωση ώστε να παύσει αυτοδικαίως να ισχύει η πράξη, όπως 

συμβαίνει με τον εκτιμώμενο προσδιορισμό του φόρου (Άρθρο 33 του Κ.Φ.Δ.). Σύμφωνα με 

το άρθρο 18 του Κ.Φ.Δ., που αναλύθηκε στην ενότητα 4.4.1, ο φορολογούμενος έχει τη 

δυνατότητα να υποβάλλει φορολογική δήλωση οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής 

ελέγχου από την Φορολογική Διοίκηση
49

 και επομένως, ο διορθωτικός προσδιορισμός του 

φόρου που διενεργείται λόγω μη υποβολής δήλωσης έχει πάντοτε οριστικό χαρακτήρα (με 

την επιφύλαξη του δικαιώματος μεταγενέστερης διόρθωσης του). Τέλος, επισημαίνεται για 

μία ακόμη φορά ότι η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 28 του Κ.Φ.Δ. εφαρμόζεται 

αποκλειστικά και μόνο όταν πρόκειται να εκδοθεί πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του 

φόρου. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
49  Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Ν.4174/2013, Άρθρο 18, παρ.1 
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4.6.6 Άρθρο 35 «Προληπτικός Προσδιορισμός Φόρου» 
 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 35 

 

 

Με το άρθρο 35 του Κ.Φ.Δ. εισάγεται ένας νέος θεσμός στην διαδικασία του ελέγχου, ο 

οποίος συνιστά ένα σημαντικό μέσο διασφάλισης στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Με 

τον προληπτικό προσδιορισμό του φόρου οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν το δικαίωμα, όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι γίνονται ενέργειες από τον φορολογούμενο, οι οποίες πιθανότατα θα 

θέσουν σε κίνδυνο την είσπραξη τυχόν οφειλόμενων φόρων, όπως για παράδειγμα η πρόθεση 

αναχώρησης στο εξωτερικό και η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε συγγενικά 

πρόσωπα, να προχωρήσουν από μόνες τους σε υπολογισμό της φορολογητέας οφειλής και να 

διασφαλίσουν έτσι την άμεση είσπραξη του δημοσίου εσόδου. Ουσιώδης διαφορά σε σχέση 

με τον εκτιμώμενο ή τον διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου είναι ότι ο προληπτικός 

προσδιορισμός διενεργείται πριν από την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης 

της περιόδου που αφορά, γεγονός που επιβάλλεται από τον άμεσο και επιτακτικό χαρακτήρα 

του αλλά και τον ιδιαίτερο σκοπό που εξυπηρετεί.  

 Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο απαιτεί ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία 

και μεγάλη αμφιβολία στην είσπραξη του φόρου, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

αυθαιρεσία σε βάρος των φορολογουμένων. Για το λόγο αυτό αναμένεται η εφαρμογή του να 

είναι σπανιότερη από τα υπόλοιπα είδη προσδιορισμού του φόρου. Στο βαθμό ωστόσο που η 

εφαρμογή του δικαιολογείται πλήρως, αποτελεί σίγουρα ένα πολύ σπουδαίο «όπλο» στα 

χέρια της Φορολογικής Διοίκησης, στην γενικότερη προσπάθεια συλλογής των δημοσίων 

εσόδων, κάτι που δεν υπήρχε με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Συνεπώς, ο προληπτικός 

προσδιορισμός του φόρου, συνιστά μία ιδιαίτερη μορφή προσδιορισμού του φόρου, κατά την 

οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου που 

προβλέπονται από το άρθρο 27 του Κ.Φ.Δ. 

 Οι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο που 

προκύπτει ή εφόσον αδυνατούν να πληρώσουν, να δεχτούν εγγραφή βάρους επί της 

περιουσίας τους. Ταυτόχρονα όμως έχουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν τον προληπτικό 

προσδιορισμό του φόρου προσφεύγοντας ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου. 

Όπως ορίζεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η έκδοση της πράξη προληπτικού 

προσδιορισμού του φόρου δεν σηματοδοτεί το τέλος του ελέγχου, καθώς εντός ενός έτους 

από την έκδοση θα πρέπει απαραίτητα να εκδίδεται εντολή ελέγχου ώστε να διενεργηθεί 
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διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου. Βάσει του άρθρου 34 του Κ.Φ.Δ., ο διορθωτικός 

προσδιορισμός είναι ο μόνος που μπορεί να διορθώσει μεταξύ άλλων, οποιονδήποτε 

προγενέστερο προληπτικό προσδιορισμό του φόρου. 

 Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι πρόθεση της Φορολογικής Διοίκησης είναι σε 

κάθε περίπτωση να διενεργείται μεταγενέστερος έλεγχος (πλήρης ή μερικός), με τον οποίο 

είτε θα επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα του προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, είτε 

θα προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής, η οποία θα αποτυπώνεται στην 

εκδιδόμενη πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Το ουσιαστικό όφελος από την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι ότι, αποτρέπονται αποτελεσματικά 

ενέργειες των φορολογουμένων που θα μπορούσαν να βλάψουν το δημόσιο συμφέρον, 

δίνοντας τους το κίνητρο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και συνεπείς στην εκπλήρωση των 

φορολογικών τους υποχρεώσεων. 

 

 

4.6.7  Άρθρο 36 «Παραγραφή» 
 

 

Ερμηνεία  - Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις  επί του  Άρθρου 36 

 

 

Το παραπάνω άρθρο αναφέρεται στο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οι ελεγκτικές 

υπηρεσίες έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε διοικητικό ή εκτιμώμενο προσδιορισμό του 

φόρου, καθώς επίσης και σε διενέργεια ελέγχου, εκδίδοντας κατόπιν αυτού πράξη 

διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα ορίζεται σε πέντε έτη 

από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης, εκτός 

από τις εξαιρέσεις που ορίζει το άρθρο και ειδικότερα τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής (έκδοση 

πλαστών ή εικονικών στοιχείων κ.τ.λ.), κατά τις οποίες οι πράξεις μπορούν να εκδοθούν 

εντός είκοσι ετών. Επισημαίνεται ότι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 

περιλαμβάνεται ο προληπτικός προσδιορισμός του φόρου. Βάσει του άρθρου 35 που 

αναλύθηκε παραπάνω, ο προληπτικός προσδιορισμός του φόρου διενεργείται πάντοτε πριν 

την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης και συνεπώς οι διατάξεις περί 

παραγραφής δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση αυτή.  

 Το εξεταζόμενο άρθρο εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του Κ.Φ.Δ. που 

ορίζει τον υποχρεωτικό χρόνο διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων από τους υπόχρεους 

απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος όπως είναι εύλογο συμπίπτει με τον χρόνο έκδοσης των 
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πράξεων προσδιορισμού του φόρου. Σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει από τον χρόνο 

παραγραφής, είναι η πρόθεση της Φορολογικής Διοίκησης να επικεντρωθεί σε ελέγχους των 

τελευταίων ετών, αποφεύγοντας τις συνεχόμενες παρατάσεις που δίνονταν κατά καιρούς και 

οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα να ελέγχονται υποθέσεις του έτους 2000. 

Το γεγονός αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό ως προς την αξιοπιστία της Φορολογικής 

Διοίκησης και προσφέρει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο στους φορολογούμενους σχετικά με το 

χρονοδιάγραμμα διενέργειας ελέγχων. Επιπρόσθετα, αποφορτίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες 

από πλήθος «ξεχασμένων» υποθέσεων με αμφίβολη εισπρακτική συνεισφορά και δίνει σε 

αυτές την δυνατότητα να επικεντρωθούν σε περισσότερο αποδοτικούς ελέγχους.  

 Στις ανωτέρω ενότητες προηγήθηκε μία πολύ σημαντική θεωρητική ερμηνεία και 

ανάλυση των κυριότερων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που αφορούν την 

διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, με σκοπό την αποσαφήνιση του νέου θεσμικού 

πλαισίου και την συμβολή στην ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Εξαίρεση ωστόσο 

αποτέλεσε το άρθρο 27 «Μέθοδοι Έμμεσου Προσδιορισμού της Φορολογητέας Ύλης», για 

το οποίο κρίθηκε ότι θα πρέπει λόγω της σπουδαιότητας του να πραγματοποιηθεί ιδιαίτερη 

ανάλυση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων. Για το σκοπό αυτό το κεφάλαιο 5 που ακολουθεί 

είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην παρουσίαση των νέων έμμεσων τεχνικών ελέγχου, 

εξηγώντας πλήρως την μεθοδολογία που χρησιμοποιούν, καθώς επίσης και τα οφέλη που έχει 

η χρησιμοποίηση τους στην ελεγκτική διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΜΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 

  

 

5.1 Εισαγωγή 
 

 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση και η πλήρης ανάλυση των νέων μεθόδων 

έμμεσου προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, οι οποίες προβλέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Για τις τεχνικές αυτές έχουν 

εκδοθεί ήδη εγκύκλιοι και οδηγίες από την Φορολογική Διοίκηση σχετικά με τον τρόπο 

εφαρμογής τους και για το λόγο αυτό, η παρούσα ανάλυση η οποία βασίζεται στις 

συγκεκριμένες αποφάσεις δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί πρωτότυπη συνεισφορά στην 

βιβλιογραφία. Ωστόσο, η επίσημη ενσωμάτωση τους στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο είναι 

σχετικά πρόσφατη, ενώ η εφαρμογή τους στην πράξη από την συντριπτική πλειοψηφία των 

ελεγκτικών υπηρεσιών δεν έχει αρχίσει ακόμη. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε ότι αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της νέας μορφής του φορολογικού ελέγχου και του εκσυγχρονισμού 

που αυτός υφίσταται και συνεπώς, απαραίτητες να συμπεριληφθούν στην παρουσίαση του 

νέου ελεγκτικού πλαισίου. 

 Κατόπιν τούτου έγινε συγκέντρωση σε ένα ενιαίο κείμενο όλων των δεδομένων 

σχετικών με την έννοια, το αντικείμενο και τη μεθοδολογία των έμμεσων τεχνικών με βάση 

τις εγκυκλίους που εκδόθηκαν έως σήμερα. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να παρασχεθεί 

ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κατανόησης και χρησιμοποίησης των τεχνικών αυτών στην 

πράξη, τόσο μέσω της θεωρητικής ανάλυσης της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας όσο και μέσω 

πρακτικών παραδειγμάτων. Στα πλαίσια αυτά, στην ενότητα 5.2 γίνεται ανάλυση της έννοιας 

και του αντικειμένου των έμμεσων τεχνικών, καθώς και παράθεση του θεσμικού πλαισίου 

στο οποίο στηρίζεται η εφαρμογή τους. Στην ενότητα 5.3 ακολουθεί μία συνοπτική 

περιγραφή των μεθόδων για τις οποίες έχουν εκδοθεί έως τώρα οδηγίες από την Φορολογική 

Διοίκηση και συνεπώς, πρόκειται ουσιαστικά για τις μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν 

άμεσα στην πράξη. 

 Παρακάτω, στην ενότητα 5.4 αναφέρονται οι φορολογικές υποθέσεις στις οποίες 

είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης 

μαζί με τα κριτήρια εφαρμογής τους, ενώ η ενότητα 5.5 εξηγεί τον τρόπο προσδιορισμού των 
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ακαθαρίστων εσόδων και του φορολογητέου εισοδήματος όταν εφαρμόζονται οι έμμεσες 

τεχνικές. Τέλος, στα κεφάλαια 5.6 έως 5.8 γίνεται ουσιαστικά αναλυτική παρουσίαση της 

μεθοδολογίας που ακολουθεί κάθε τεχνική, η οποία πλαισιώνεται από πρακτικά 

παραδείγματα. 

 

 

5.2  Έννοια - Αντικείμενο Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου – Θεσμικό 

Πλαίσιο 

 

 

Με το άρθρο 27 του Κ.Φ.Δ., καθιερώθηκε η χρησιμοποίηση νέων τεχνικών ελέγχου από την 

Φορολογική Διοίκηση, κατά τον εκτιμώμενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό του 

φόρου, με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής φορολογικής οφειλής των 

φορολογουμένων. Οι έμμεσες αυτές τεχνικές είναι οι εξής: 

α) Η τεχνική της αρχής των αναλογιών, 

β) Η τεχνική  της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου, 

γ) Η τεχνική της καθαρής θέσης του φορολογούμενου, 

δ) Η τεχνική της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και 

ε) Η τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά. 

 

 Πρόκειται για διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνικές ελέγχου οι οποίες 

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

αδήλωτου εισοδήματος. Συνεπώς, βασικό αντικείμενο των έμμεσων τεχνικών είναι η 

εξεύρεση της μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης μέσω μίας μεθοδολογίας που αξιοποιεί τα 

στοιχεία, τις πληροφορίες και τα δεδομένα για έσοδα κάθε πηγής και πραγματοποιηθείσες 

δαπάνες πάσης φύσεως, που η υπηρεσία διαθέτει ή συγκεντρώνει για τον ελεγχόμενο, την 

σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη αυτών.
50

  

 Μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. και την κατάργηση των προγενέστερων 

διατάξεων, ορίστηκε συγκεκριμένα το αντικείμενο των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων 

β’, γ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.4174/2013 (όπως αναφέρονται 

παραπάνω), το οποίο είναι ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης προκειμένου να εκδοθεί 

                                                      
50  Εφαρμογή Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου για τον Προσδιορισμό Φορολογητέου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, Αρ. 

Πρωτ. ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10-05-2013 Α.Υ.Ο., Άρθρο 1, σελ.3 
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πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου σε φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο με την 

ίδια ως άνω μεθοδολογία.
51

 Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η τεχνική α) της ανάλυσης 

ρευστότητας του φορολογούμενου, β) της καθαρής θέσης και γ) του ύψους των τραπεζικών 

καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά, είναι οι τεχνικές οι οποίες θα χρησιμοποιούνται 

κατά κύριο λόγο όταν γίνεται έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα, ο οποίος ακολουθείται από 

διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου. Με βάση τα παραπάνω, σκοπός των έμμεσων τεχνικών 

είναι να προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου 

το οποίο είτε έχει αναλωθεί σε αγορές και δαπάνες, είτε έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 

προσαυξηθεί η περιουσιακή του κατάσταση.
52

 

 Η υιοθέτηση ωστόσο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου από την Φορολογική 

Διοίκηση δεν αποτελεί καινοτομία του Κ.Φ.Δ. Με το άρθρο 4 παρ.14 του Ν.4038/2012, 

προστέθηκε το νέο άρθρο 67Β στον καταργηθέντα Ν.2238/1994 από 02/02/2012, το οποίο 

προέβλεπε την εφαρμογή όλων των έμμεσων τεχνικών που αναφέρονται στην παρ.1, του 

άρθρου 27 του Κ.Φ.Δ., για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Η αρχική 

αυτή καθιέρωση των νέων τεχνικών ήταν περισσότερο τυπική παρά ουσιαστική, καθώς η 

εφαρμογή τους από τις ελεγκτικές υπηρεσίες στην διενέργεια των ελέγχων βρίσκεται ακόμα 

σε πρώιμο στάδιο. 

 Η πρώτη ουσιαστικά απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, 

σχετικά με την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό 

φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ήταν η Αρ. Πρωτ. ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10-

05-2013, με την οποία ορίστηκε το περιεχόμενο, το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής των 

διεθνώς αναγνωρισμένων τεχνικών και συγκεκριμένα των τριών προαναφερόμενων. 

Ακολούθησε η ΠΟΛ 1171/04-07-2013 της Γ.Γ.Δ.Ε. η οποία περιλάμβανε τις απαραίτητες 

οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους φορολογούμενους κατά τον έλεγχο 

υποθέσεων φυσικών προσώπων. Πλήρης ανάλυση της μεθοδολογίας που ακολουθείται κατά 

την τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου, την τεχνική καθαρής θέσης και 

την τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά, δόθηκε στη συνέχεια με την  

ΠΟΛ 1270/24-12-2013.  

                                                      
51  Καθορισμός του Περιεχομένου και του Τρόπου Εφαρμογής των Τεχνικών Ελέγχου των Περιπτώσεων β’, γ’ και ε’ της 

Παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.4174/2013…, ΠΟΛ 1050/17-02-2014, Α.  Γ.Γ.Δ.Ε., Άρθρο 1, σελ.2 

52  Οδηγίες Σχετικά με την Παροχή Στοιχείων από τους Φορολογούμενους κατά τον Έλεγχο Υποθέσεων Φυσικών Προσώπων , 

ΠΟΛ 1171/04-07-2013, Γ.Γ.Δ.Ε., σελ.1 
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 Λόγω της κατάργηση του Ν.2238/1994 και την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. από 

01/01/2014 και συνεπώς λόγω εφαρμογής νέων διαδικασιών στη διενέργεια του ελέγχου, ο 

Γ.Γ.Δ.Ε. προχώρησε στην έκδοση της ΠΟΛ 1050/17-02-2014. Με την συγκεκριμένη 

απόφαση αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν ορισμένα άρθρα της  Αρ. Πρωτ. ΔΕΣ Α 

1077357 ΕΞ 2013/10-05-2013 απόφασης, κυρίως όσον αφορά το περιεχόμενο και τον τρόπο 

εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, εστιάζοντας κυρίως στις τεχνικές των 

περιπτώσεων β’, γ’ και ε’ της παρ.1 του άρθρου 27 του Κ.Φ.Δ. Τέλος, με την ΠΟΛ 1094/07-

04-2014 που εκδόθηκε δεν συντελέστηκε κάποια σημαντική αλλαγή, καθώς τροποποιήθηκε 

μόνο το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 της ΠΟΛ 1050/17-02-2014 απόφασης, το περιεχόμενου 

του οποίου θα αναλυθεί παρακάτω. 

 

 

5.3 Χρησιμοποιούμενες Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου  
 

 

Από τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου που περιλαμβάνονται στο άρθρο 27 του Κ.Φ.Δ., οι 

αποφάσεις της Φορολογικής Διοίκησης που έχουν εκδοθεί έως τώρα προβλέπουν την 

ουσιαστική εφαρμογή μόνο των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β’, γ’ και ε’ της παρ.1 

του ανωτέρω άρθρου και μάλιστα αποκλειστικά στην διενέργεια ελέγχου φυσικών 

προσώπων. Στις επόμενες ενότητες ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου κάθε 

μίας από τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές, προκειμένου να γίνει κατανοητή η μεθοδολογία 

τους πριν από την πλήρη ανάλυση τους μέσω πρακτικών παραδειγμάτων. 

 

 

5.3.1 Η Τεχνική της Ανάλυσης Ρευστότητας του Φορολογούμενου 
 

 

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη αναλύοντας τα έσοδα (φορολογητέα και 

μη), 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 φυσικού προσώπου. Κατά τη μέθοδο αυτή 

δημιουργείται ισοζύγιο με δύο βασικές στήλες, τις «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και τις 

«Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων.  

Στην πρώτη στήλη Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαμβάνονται τα κάθε μορφής 

έσοδα που έχουν εισπραχθεί στην διάρκεια της ελεγχομένης  φορολογικής περιόδου, των 

οποίων αποδεικνύεται η πραγματοποίηση και η νομιμότητα των συναλλαγών.  
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Στην δεύτερη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαμβάνονται όλες οι 

πραγματοποιηθείσες αναλώσεις, κατά τη διάρκεια της ελεγχομένης  φορολογικής περιόδου. Η 

διαφορά μεταξύ στήλης «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων» και στήλης «Πηγές 

Κεφαλαίων/Εσόδων», θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν 

αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση.
53

 Στην ουσία η συγκεκριμένη τεχνική βασίζεται 

στην θεωρία ότι οποιαδήποτε υπέρβαση στα στοιχεία δαπανών (αναλώσεων κεφαλαίων) σε 

σχέση με τα στοιχεία εσόδων (πηγών κεφαλαίων) αντιπροσωπεύει μία υποεκτίμηση του 

φορολογητέου εισοδήματος και επομένως η διαφορά αυτή θα πρέπει να φορολογηθεί.
54

 

 

 

5.3.2  Η Τεχνική της Καθαρής Θέσης του Φορολογούμενου 
 

 

Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του φορολογούμενου φυσικού 

προσώπου και προσδιορίζει την φορολογητέα ύλη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια, προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, τις διάφορες 

απαιτήσεις, προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις 

προσωπικές, οικογενειακές ή επαγγελματικές (παθητικό), τις ατομικές, οικογενειακές και 

επαγγελματικές δαπάνες ως και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά).  

Κατά την τεχνική αυτή 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. Στο Ενεργητικό 

περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα κατά την λήξη κάθε φορολογικής περιόδου. Στο Παθητικό περιλαμβάνονται οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις. Η διαφορά Ενεργητικού-Παθητικού αποτελεί την Καθαρή Θέση 

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

αφαιρείται η καθαρή θέση έναρξης.  

Οι αυξήσεις/μειώσεις της Καθαρής Θέσης αναπροσαρμόζονται με τις περιπτώσεις 

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

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

αυτών, με τις ατομικές και οικογενειακές δαπάνες κάθε είδους, και συγκρίνονται με τα 

δηλωθέντα εισοδήματα. Η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη 

                                                      
53  Καθορισμός του Περιεχομένου και του Τρόπου Εφαρμογής των Τεχνικών Ελέγχου των Περιπτώσεων β’, γ’ και ε’ της 

Παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.4174/2013…, ΠΟΛ 1050/17-02-2014, Α. Γ.Γ.Δ.Ε., Άρθρο 2, παρ.2.1, σελ.3 

54 Εκπαίδευση Νέων Ελεγκτών Βεβαίωσης των Εσόδων του Κράτους, Ε.Κ.Δ.Δ., 2014 
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και εφόσον δεν αιτιολογείται  υπόκειται σε φορολόγηση.
55

 Η τεχνική αυτή βασίζεται στη 

θεωρία ότι όταν ένας φορολογούμενος συσσωρεύει τον πλούτο του σε ένα φορολογικό έτος, 

είτε τον επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία, είτε τον δαπανά.
56

 

 

 

5.3.3 Η Τεχνική του Ύψους των Τραπεζικών Καταθέσεων και των 

Δαπανών σε Μετρητά 

 

 

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει την φορολογητέα ύλη παρακολουθώντας την κίνηση των 

(διαθεσίμων) κεφαλαίων του φορολογούμενου, της συζύγου και των προστατευομένων 

μελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς είτε με την 

ανάλωση τους σε διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών. Αναλύει τις συνολικές 

καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, τα διαθέσιμα, τις αγορές και δαπάνες σε 

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

ελεγχομένης φορολογικής περιόδου και τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα. Κατά 

την τεχνική αυτή από τις συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της ελεγχόμενης φορολογικής 

περιόδου αφαιρούνται τα κατατεθειμένα ποσά που αφορούν μη υποκείμενα σε φορολογία 

έσοδα, όπως εκταμιεύσεις δανείων, συμψηφιστικές κινήσεις και λοιπές πράξεις που δεν 

αποτελούν καθαρές καταθέσεις.  

Στο Υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται όλες οι καταβολές 

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

συναλλαγές και αφαιρούνται τα μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε 

λογαριασμούς. Το νέο Υπόλοιπο αναμορφώνεται με τις αυξήσεις/μειώσεις εισπρακτέων 

λογαριασμών και συγκρίνεται με τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα. Η προκύπτουσα 

διαφορά θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται 

σε φορολόγηση.
57
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Η ανωτέρω τεχνική βασίζεται στη θεωρία ότι όταν ένας φορολογούμενος λάβει 

χρήματα έχει στη διάθεση του μόνο δύο επιλογές, είτε να τα καταθέσει, είτε να τα 

δαπανήσει.
58

 

 

 

5.4 Κριτήρια Εφαρμογής των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου  
 

 

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου που εξετάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στις εξής υποθέσεις: 

 

Α) Στις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή αυτές για τις οποίες δεν έχει 

διενεργηθεί πλήρης φορολογικός έλεγχος φορολογουμένων φυσικών προσώπων, που 

αναφέρονται στο άρθρο 28 του Ν.4172/2013, για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 

01/01/2014 και μετά.
59

  

 Για την κατανόηση του ανωτέρω εδαφίου γίνεται η απαραίτητη αναφορά στο άρθρο 

28, στην παράγραφο 1 του οποίου ορίζεται ότι, το εισόδημα των φυσικών προσώπων που 

ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται με 

βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. 

και ειδικότερα στις εξής περιπτώσεις: 

 

α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται 

σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή 

 

β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν 

συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή 

 

γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική 

Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση.
60

 

 Σημειώνεται ότι οι παραπάνω περιπτώσεις προσδιορισμού του εισοδήματος με 

έμμεσες τεχνικές ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως τώρα από την 
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60  Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Ν.4172/2013, Άρθρο 28, παρ.1  



78 
 

Φορολογική Διοίκηση και το είδος των τεχνικών ελέγχου που έχουν επιλεγεί, αφορούν 

αποκλειστικά φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα.  

 Επιπρόσθετα, με βάση τα όσα αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 28 του 

Ν.4172/2013, το εισόδημα φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν προέρχεται από άσκηση 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορεί επίσης να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο 

στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας, όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την 

κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση 

περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούμενο εισόδημα.
61

 

 Από τα ανωτέρω προκύπτει το συμπέρασμα ότι εφόσον το εισόδημα των 

φορολογουμένων  προκύπτει από 01/01/2014 και έπειτα (έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013), οι 

έμμεσες τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλα τα φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από 

το αν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι, υπό τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί 

παραπάνω. 

 

Β) Στις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένων φυσικών προσώπων 

για διαχειριστικές περιόδους που έληγαν πριν την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του 

Ν.4172/2013, για τις οποίες δεν είχε γίνει έναρξη του ελέγχου μέχρι 31/12/2013 και 

συντρέχει μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω περιπτώσεις: 

 

α) υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις), 

 

β) παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα 

του φορολογούμενου φυσικού προσώπου(ατομικά και οικογενειακά), 

 

γ) Είναι μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα αποτελέσματα, 

 

δ) δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία ΚΒΣ/ΚΦΑΣ,  

 

ε) υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή/και αδήλωτα εισοδήματα/αγορές/δαπάνες 

(επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές). 
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Στις πιο πάνω υποθέσεις περιλαμβάνονται και αυτές για τις οποίες μία ή περισσότερες 

πηγές εισοδήματος (του φορολογούμενου ή της συζύγου) παραμένουν ανέλεγκτες.
62

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά των έλεγχο παλαιότερων χρήσεων οι οποίες έληγαν πριν την 

έναρξη ισχύος του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013), δηλαδή πριν την 01/01/2014, οι έμμεσες 

τεχνικές ελέγχου θα εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω 

προϋποθέσεις και όχι βάσει των όσων προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του 

Ν.4172/2013, οι οποίες αναλύθηκαν παραπάνω. 

Ως προς την επιλογή των υποθέσεων στις οποίες θα εφαρμοστούν οι τεχνικές ελέγχου 

μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης, αυτή γίνεται με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 26 του Κ.Φ.Δ.
63

 Συνεπώς, Φορολογική Διοίκηση χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα 

κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 

«Elenxis», θα επιλέγει τις υποθέσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η χρήση των έμμεσων 

τεχνικών και θα τις διαβιβάζει στις ελεγκτικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια ο προϊστάμενος κάθε 

ελεγκτικής υπηρεσίας έχει την δυνατότητα με αιτιολογημένη απόφαση του, η οποία εκδίδεται 

από κοινού με τον υποδιευθυντή και τον προϊστάμενο του τμήματος ελέγχου, μετά από 

εισήγηση του αρμόδιου ελεγκτή, να αποφασίσει για την τεχνική ελέγχου που θεωρεί ως την 

πιο κατάλληλη να εφαρμοστεί, αξιολογώντας τα στοιχεία που η ελεγκτική υπηρεσία έχει στη 

διάθεση της.
64

 

Σημειώνεται σε κάθε περίπτωση ότι σε υποθέσεις που εφαρμόζονται οι έμμεσες 

τεχνικές ελέγχου, θα εφαρμόζονται παράλληλα και οι λοιπές ισχύουσες διατάξεις περί 

φορολογικού ελέγχου.
65

 Αυτό σημαίνει ότι η χρησιμοποίηση των έμμεσων τεχνικών δεν έχει 

σκοπό την αντικατάσταση ή κατάργηση ελεγκτικών διαδικασιών και επαληθεύσεων που 

εξακολουθούν να ισχύουν. Η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση τους σε συνδυασμό με τις 

υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις αποσκοπεί στον όσο το δυνατόν ακριβέστερο προσδιορισμό 

της πραγματικής φορολογητέας ύλης των φορολογουμένων και συνεπώς αυξάνει σημαντικά 

την αποδοτικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού. Έτσι, αν για παράδειγμα διενεργείται πλήρης 
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έλεγχος σε φυσικό πρόσωπο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών με βάσει της διατάξεις της 

ΠΟΛ 1037/2005, θα γίνονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που ορίζονται με την συγκεκριμένη 

απόφαση και στη συνέχεια θα εφαρμόζεται και η επιλεγείσα έμμεση τεχνική ελέγχου.  

 

 

5.5 Προσδιορισμός Φορολογητέου Εισοδήματος – Ακαθαρίστων 

Εσόδων με την Εφαρμογή Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου  

 

 

5.5.1 Προσδιορισμός Καθαρού Φορολογητέου Εισοδήματος 
 

 

Όταν διενεργείται έλεγχος με την χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου και διαπιστώνεται η 

απόκρυψη φορολογητέας ύλης, το καθαρό φορολογητέο εισόδημα προκύπτει από την 

άθροιση της αποκρυβείσας αυτής ύλης και του δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος ανά 

φορολογική περίοδο και πηγή εισοδήματος.
66

 Σημειώνεται ότι η μη δηλωθείσα φορολογητέα 

ύλη κατανέμεται πάντοτε στην φορολογική περίοδο που αφορά και στην κατηγορία 

εισοδήματος που ανάγεται εφόσον αυτό τεκμηριώνεται από τον έλεγχο. Σε περίπτωση που 

δεν μπορεί να προσδιοριστεί σαφώς η πηγή προέλευσης του εισοδήματος αυτού, η διαφορά 

καταλογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 

όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του ν.4172/2013 ή στην 

παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν.4172/2013, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 

1/1/2014 και μετά.  

Προς κατανόηση των ανωτέρω αναφέρεται ότι κάθε προσαύξηση περιουσίας που 

προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή, από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή 

άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κ.Φ.Δ.
67

 Τέλος επισημαίνεται ότι, όταν η ελεγχόμενη 

φορολογική περίοδος περιλαμβάνει περισσότερες της μίας συνεχόμενες διαχειριστικές 

περιόδους ή φορολογικά έτη, η προσδιοριζόμενη φορολογητέα ύλη κατανέμεται ισομερώς 

μεταξύ των διαχειριστικών περιόδων ή φορολογικών ετών.
68
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 Όπως αναφέρθηκε ήδη, κατά τη διενέργεια ελέγχου στον οποίο εφαρμόζονται 

έμμεσες μέθοδοι προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, εξακολουθούν να εφαρμόζονται 

ταυτόχρονα και οι λοιπές γενικές διατάξεις περί φορολογικού ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι θα 

διενεργούνται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που ορίζονται από τις γενικές φορολογικές 

διατάξεις και ταυτόχρονα θα γίνεται ο έλεγχος με την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών. Στη 

συνέχεια για τον προσδιορισμό του τελικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος, με βάση το 

οποίο θα καταλογιστούν και οι οφειλόμενοι φόροι, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

 

Α) Προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου από 

όλες τις κατηγορίες εισοδήματος με τις γενικές φορολογικές διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν σε 

κάθε ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο ή φορολογικό έτος.  

 

Β) Προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου από 

όλες τις κατηγορίες εισοδήματος με την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. 

  

Γ) Συγκρίνονται ανά φορολογική περίοδο, τα αποτελέσματα των δύο προσδιορισμών και ως 

τελικό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου λαμβάνεται το μεγαλύτερο.
69

 

 

 Επισημαίνεται ότι το ως άνω προσδιορισθέν συνολικό καθαρό εισόδημα, αποτελεί 

και τη βάση για τον υπολογισμό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του 

Ν.3986/2011, καθώς και για κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται σε κάθε φορολογική 

περίοδο.
70

 

 

 

5.5.2 Κατανομή της Αποκρυβείσας Φορολογητέας Ύλης σε Περίπτωση 

Ελέγχου Συζύγων 

 

 

Όταν πραγματοποιείται έλεγχος με την χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου, σε συζύγους που 

υποβάλλουν κοινή δήλωση, ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης θα γίνεται ενιαία.
71

 Στη 
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συνέχεια η μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη που προκύπτει, 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. Όταν ο ένας σύζυγος 

έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή συντάξεις και ο άλλος από επιχειρηματική 

δραστηριότητα τότε η μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη βαρύνει τον σύζυγο που έχει και 

επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός και αν προσδιοριστεί  διαφορετικά από τον έλεγχο.
72

 

Κατά τον προσδιορισμού του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος, όπως αυτός 

αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα (5.5.1), τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου 

με τις γενικές φορολογικές διατάξεις, ο οποίος διενεργείται για κάθε σύζυγο χωριστά, θα 

πρέπει να αθροίζονται για να είναι δυνατή η σύγκριση με το ενιαίο αποτέλεσμα και για τους 

δύο συζύγους, που προκύπτει από την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Στη 

συνέχεια, συγκρίνονται ανά φορολογική περίοδο, τα αποτελέσματα των δύο προσδιορισμών 

και ως τελικό φορολογητέο εισόδημα θα λαμβάνεται το μεγαλύτερο, το οποίο κατανέμεται 

στους συζύγους με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω.
73

 

 

 

5.5.3 Προσδιορισμός Ακαθαρίστων Εσόδων 
 

 

Σε περίπτωση που ελέγχονται υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών κατά την έννοια των 

διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) ή φορολογούμενοι που αποκτούν εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.4172/2013, με την 

χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, ο προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων γίνεται ως 

εξής: 

 

Α) Αν μετά την σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο προσδιορισμών καθαρού 

φορολογητέου εισοδήματος (με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου και με τις γενικές φορολογικές 

διατάξεις), επιλέχθηκε ως τελικό φορολογητέο εισόδημα αυτό που προέκυψε με τις γενικές 

φορολογικές διατάξεις, τότε και τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση αυτές. 
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Β) Από την άλλη, όταν ως τελικό φορολογητέο εισόδημα επιλεγεί αυτό που προκύπτει βάσει 

των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και η προκύπτουσα διαφορά έχει κατανεμηθεί ως εισόδημα 

από ατομική εμπορική επιχείρηση ή από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος ή από 

επιχειρηματική δραστηριότητα, αυτή προστίθεται στα δηλωθέντα βάσει βιβλίων και 

στοιχείων ακαθάριστα έσοδα.
74

 Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή τα συνολικά ακαθάριστα 

έσοδα προκύπτουν από το άθροισμα της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης και τα έσοδα των 

τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων. 

 Σημειώνεται ότι τα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη και για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών 

στις υπόλοιπες φορολογίες (Φ.Π.Α. κ.τ.λ.).
75

 

 

 

5.6 Μεθοδολογία της Τεχνικής Ανάλυσης Ρευστότητας του 

Φορολογούμενου (Source And Application Of Funds Method) 

 

 

5.6.1 Ανάλυση Μεθοδολογίας 
 

 

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα αναλύοντας, τα έσοδα (φορολογητέα 

και μη), τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις 

αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, 

ατομικών και οικογενειακών) του ελεγχόμενου. Κατά τον έλεγχο δημιουργείται ένα ισοζύγιο 

με δύο βασικές στήλες, «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και «Aναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων». 

Ειδικότερα:  

Α) Στην πρώτη στήλη «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» αθροίζονται τα παρακάτω 

κονδύλια: 

 

1) Τα υπόλοιπα των χρηματοπιστωτικών λογαριασμών (στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό) 

προσωπικών, οικογενειακών και επαγγελματικών, κατά την έναρξη της ελεγχόμενης χρήσης. 
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2) Τα διαθέσιμα μετρητά ή και το υπόλοιπο ταμείου στην αρχή της ελεγχόμενης χρήσης (το 

υπόλοιπο ταμείου αφορά την περίπτωση ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ 

ή διπλογραφικά του ΚΦΑΣ).  

3) Οι αναλήψεις από επιχειρήσεις  όπου συμμετέχει ο φορολογούμενος, η σύζυγός του ή και  

τα προστατευόμενα μέλη αυτών (για παράδειγμα από ομόρρυθμη εταιρεία και όχι από 

ατομική επιχείρηση).   

4) Τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας του  

φορολογούμενου ή της  συζύγου του.  

5) Τα έσοδα από λοιπές πηγές εισοδήματος όπως: 

- μισθώματα από εκμίσθωση ακινήτων (εκτός τεκμαρτών) 

- εισόδημα από κινητές αξίες  

- εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις  

- δηλωθέν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες   

- εισόδημα από λοιπές πηγές π.χ. εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης, εισόδημα που δεν 

εντάσσεται σε κάποια  από τις κατηγορίες Α-Ζ της παρ.2 του άρθρου 4 ΚΦΕ. 

6) Οι εισπράξεις από λοιπά μη φορολογητέα έσοδα, όπως αποζημιώσεις, επιδοτήσεις, δωρεές 

κ.τ.λ. 

7) Τα έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων, προσωπικών, οικογενειακών ή και 

επαγγελματικών (σε περίπτωση  ατομικής επιχείρησης).  

8) Τα ποσά δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε μορφής (προσωπικά, 

οικογενειακά ή επαγγελματικά σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ). 

9) Τα  λοιπά  έσοδα πάσης φύσεως  φορολογητέα ή μη.  

10) Οι αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών. Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας 

του φορολογουμένου στους πληρωτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από 

αγορές, δαπάνες γενικά καθώς και φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες οφείλονται στο τέλος 

κάθε ελεγχομένου έτους. Το αν υπάρχει αύξηση των πληρωτέων λογαριασμών, καθορίζεται 

από την σύγκριση του υπόλοιπου πληρωτέων λογαριασμών στο τέλος του προηγούμενου 

έτους με το υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχόμενου έτους. 

 Ο λόγος που περιλαμβάνονται οι αυξήσεις των πληρωτέων λογαριασμών στις «πηγές 

εσόδων» είναι ότι αφορούν ουσιαστικά αγορές ή δαπάνες επί πιστώσει, η αξία των οποίων θα 

συμπεριληφθεί ολόκληρη στην στήλη «αναλώσεις εσόδων». Δεδομένου ότι δεν έχει γίνει 
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καμία πληρωμή για τις αγορές αυτές εντός της ελεγχόμενης χρήσης, και συνεπώς δεν 

υφίσταται ακόμα πραγματική ανάλωση εσόδου, θα πρέπει η αξία αυτών να περιληφθεί και 

στις «πηγές εσόδων» για λόγους ορθής συμφωνίας των δύο στηλών του ισοζυγίου. 

11) Οι μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων. Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας 

του φορολογουμένου, στους εισπρακτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από 

πωλήσεις επαγγελματικές, προσωπικές κ.λπ. καθώς και απαιτήσεις φορολογικές (επιστροφές 

φόρων κ.λπ.) οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. Το αν υπάρχει 

μείωση των εισπρακτέων λογαριασμών καθορίζεται από τη σύγκριση του υπολοίπου 

εισπρακτέων λογαριασμών στο τέλος του προηγουμένου έτους με το υπόλοιπο  στο τέλος του 

ελεγχομένου έτους. 

Οι μειώσεις εισπρακτέων λογαριασμών αντιπροσωπεύουν μεταξύ άλλων και 

εισπράξεις από προγενέστερες πωλήσεις επί πιστώσει, οι οποίες μπορεί να 

πραγματοποιήθηκαν και σε προηγούμενη χρήση. Επειδή οι εισπράξεις αυτές ενδεχομένως να 

μην εμφανίζονται ως έσοδα της ελεγχόμενης χρήσης, ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζονται στο 

υπόλοιπο ποσό μετρητών στη στήλη των «αναλώσεων εσόδων», θα πρέπει να περιληφθούν 

ταυτόχρονα στη στήλη «πηγές εσόδων» και πάλι για λόγους ορθής συμφωνίας των δύο 

στηλών του ισοζυγίου. 

 

Παράδειγμα  

Έστω ατομική επιχείρηση που ελέγχεται για τη χρήση 2008, η οποία τηρεί διπλογραφικά 

βιβλία του ΚΦΑΣ. Από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία προκύπτουν τα εξής δεδομένα: 

 

Υπόλοιπο  εισπρακτέων λογαριασμών την  31/12/ 2007  600.000 €  

Απαιτήσεις του 2007 εισπραχθείσες κατά το έτος  2008 -300.000 €  

Δημιουργία νέων απαιτήσεων κατά το έτος 2008 +200.000 €  

Υπόλοιπο εισπρακτέων 31/12/2008  500.000 €  

 

Με βάση τα παραπάνω, κατά την κατάρτιση του ισοζυγίου στη στήλη Πήγες 

Κεφαλαίων/Εσόδων, στη γραμμή «Μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων» θα αναγραφεί το 

ποσό των 100.000 €  (600.000 – 500.000). 

 

12) Η αύξηση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένου έτους. Αν στο 

τέλος του έτους, το ποσό των προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου έτους έχει αυξηθεί σε 

σύγκριση με το ποσόν των προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου έτους στο τέλος του 
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προηγουμένου έτους, η αύξηση θα καταχωρηθεί στη στήλη Πηγές Κεφαλαίων /Εσόδων στη 

γραμμή  «Αύξηση των προκαταβολών  έναντι εσόδων  επομένου έτους» 

Σε περίπτωση  που υπάρξει μείωση των προκαταβολών, η μείωση αυτή θα καταχωρηθεί στη 

στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή «Μείωση προκαταβολών που 

εισπράχτηκαν έναντι εσόδων επομένου έτους» 

 

Παράδειγμα 

Έστω ότι ελέγχεται ατομική βιομηχανική επιχείρηση για τη χρήση 2009, η οποία μέχρι την 

31/12/2008 δεν είχε εισπράξει προκαταβολές έναντι εσόδων επόμενων χρήσεων. Κατά τη 

χρήση 2009 έλαβε προκαταβολή 100.000 € για παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό 

ημεδαπής εμπορικής εταιρίας, τα οποία θα παραδοθούν στη χρήση 2010. Με βάση τα 

παραπάνω δεδομένα, κατά την κατάρτιση του ισοζυγίου για το έτος 2009, θα καταχωρηθεί 

στη στήλη «Πηγές Εσόδων/Κεφαλαίων» στην γραμμή «Αύξηση προκαταβολών έναντι 

εσόδων επόμενου έτους» το ποσό των 100.000 €. Το επόμενο έτος (2010) όταν θα 

πραγματοποιηθεί η πώληση των προϊόντων και εκδοθεί το παραστατικό, το ποσό των  

100.000 € θα αναγραφεί στη στήλη «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων» στη γραμμή «Μείωση 

προκαταβολών έναντι εσόδων επόμενου έτους». 

13) Όλες οι λοιπές περιπτώσεις εσόδων. Αναγράφεται οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εσόδου 

που δεν αναφέρεται παραπάνω. 

 

Β) Στην δεύτερη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων αθροίζονται: 

 

1) Τα υπόλοιπα των χρηματοπιστωτικών λογαριασμών (στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό) 

προσωπικών, οικογενειακών και επαγγελματικών κατά την λήξη της ελεγχόμενης χρήσης. 

2) Τα διαθέσιμα μετρητά ή και το υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος της ελεγχόμενης χρήσης 

(σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ ή διπλογραφικά του 

ΚΦΑΣ). 

3) Οι εισφορές σε λογαριασμούς επιχειρήσεων όπου συμμετέχει ο ίδιος ο φορολογούμενος, η 

σύζυγος ή και τα προστατευόμενα μέλη αυτών (για παράδειγμα από ομόρρυθμη εταιρεία και 

όχι από ατομική επιχείρηση).   

4) Η συνεισφορά ποσών για συμμετοχή στο κεφάλαιο κάθε μορφής επιχειρήσεων  

5) Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων (προσωπικών, οικογενειακών και επαγγελματικών) 

Στις αγορές αυτές περιλαμβάνονται: ανεγέρσεις οικοδομών, αγορές ΕΙΧ, δίτροχων κ.λπ. 
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οχημάτων, πλοίων και σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών, επενδυτικών αγαθών καθώς και οι 

δαπάνες που αφορούν βελτιώσεις αυτών . 

6) Οι αγορές εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών αγαθών αναγκαίων 

στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας  

7) Οι επαγγελματικές και επιχειρηματικές δαπάνες πάσης φύσεως (εκπιπτόμενες ή μη από τα 

ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης). Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που αφορούν  

επισκευές και συντηρήσεις των επαγγελματικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

Παρατήρηση: Χειρισμός αποσβέσεων για πάγια επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία  

στην έμμεση τεχνική της ρευστότητας. 

Στην περίπτωση που οι αποσβέσεις συμπεριλαμβάνονται στις συνολικά δηλωθείσες 

επαγγελματικές δαπάνες, για την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής θα πρέπει οι 

επαγγελματικές δαπάνες να μειωθούν με το ποσό των αποσβέσεων πριν την καταχώρηση 

τους στην αντίστοιχη ένδειξη, διότι οι αποσβέσεις δεν αποτελούν  πραγματικές καταβολές. 

8) Τα ποσά αποπληρωμής προσωπικών ή επαγγελματικών δανείων (μόνο το χρεολύσιο). Το 

ποσό των τόκων ανάλογα με το είδος του δανείου (προσωπικό, επαγγελματικό) 

συμπεριλαμβάνεται στις δαπάνες, είτε στις προσωπικές και οικογενειακές, είτε στις 

επαγγελματικές . 

9) Τα ποσά για ασφάλιστρα, αποζημιώσεις, δωρεές (όπως γονικές παροχές ή χορηγίες 

χρηματικών ποσών κ.λπ.), και λοιπές δαπάνες. 

10) Τα ποσά για  φόρους, τέλη εισφορές και πρόστιμα κάθε μορφής. 

11) Τα ποσά για κάθε είδους δαπάνες διαβίωσης  (προσωπικές και οικογενειακές) καθώς και 

οι δαπάνες που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις των προσωπικών και οικογενειακών 

περιουσιακών στοιχείων (αφορούν δαπάνες για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του 

φορολογουμένου της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών). 

12) Οι μειώσεις των Πληρωτέων λογαριασμών. Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης 

ρευστότητας του φορολογούμενου στους πληρωτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι 

υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνες γενικά καθώς και φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες 

οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους (Δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια, τα οποία 

αναγράφονται στη γραμμή «Ποσά αποπληρωμής προσωπικών ή επαγγελματικών δανείων». 

Το αν υπάρχει μείωση των πληρωτέων λογαριασμών καθορίζεται από τη σύγκριση του 
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υπολοίπου πληρωτέων λογαριασμών στο τέλος του προηγουμένου έτους με το υπόλοιπο στο 

τέλος του ελεγχομένου έτους. 

13) Οι αυξήσεις Εισπρακτέων λογαριασμών. Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας 

του φορολογουμένου στους εισπρακτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από 

πωλήσεις επαγγελματικές, προσωπικές και φορολογικές κ.λπ. οι οποίες είναι απαιτητές στο 

τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. Το αν υπάρχει αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών 

καθορίζεται από τη σύγκριση του υπολοίπου εισπρακτέων λογαριασμών στο τέλος του 

προηγουμένου έτους με το υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχομένου έτους.  

 

Παράδειγμα 

Έστω ατομική εμπορική επιχείρηση με τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, ελέγχεται για τη 

χρήση 2009. Κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης πραγματοποίησε πωλήσεις επί 

πιστώσει ύψους 200.000 € (χρέωση λογ/μού 30 και πίστωση λογ/μού 70) ενώ ταυτόχρονα δεν 

υπήρξε καμία μείωση των εισπρακτέων λογαριασμών. Συνεπώς το ποσό των 200.000 θα 

καταχωρηθεί στη στήλη «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων» στη γραμμή «Αυξήσεις 

λογαριασμών εισπρακτέων». Παράλληλα το εν λόγω ποσό θα συμπεριληφθεί μαζί με τα 

υπόλοιπα έσοδα στη στήλη «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και ειδικότερα στη γραμμή 

«Ακαθάριστα έσοδα από επαγγελματική δραστηριότητα» 

14)  Οι χορηγήσεις δανείων σε τρίτους. 

15) Η μείωση προκαταβολών που εισπράχτηκαν έναντι εσόδων επομένου έτους. Αν στο 

τέλος του έτους, το ποσό των προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου έτους έχει μειωθεί σε 

σύγκριση με το ποσό των προκαταβολών έναντι  εσόδων επομένου έτους στο τέλος του 

προηγουμένου έτους, η μείωση θα καταχωρηθεί στήλη Αναλώσεις  Κεφαλαίων /Εσόδων στη 

γραμμή «Μείωση προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόμενων ετών». Σε 

περίπτωση που υπάρξει αύξηση των προκαταβολών, η αύξηση αυτή θα καταχωρηθεί στη 

στήλη Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή «Αύξηση των προκαταβολών που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένων ετών». Σχετικό παράδειγμα παρατέθηκε ήδη κατά 

την ανάλυση της στήλης «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων». 

16) Όλες οι λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων. Στην κατηγορία αυτή αναγράφεται οποιαδήποτε 

άλλη περίπτωση δαπάνης ή αγοράς που δεν αναφέρεται παραπάνω. 
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Γενική  παρατήρηση  

Τόσο στα έσοδα, όσο και στις αγορές και δαπάνες, αναγράφεται το σύνολο των ποσών που 

ανάγεται σε κάθε ελεγχόμενο διαχειριστικό έτος, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη τεκμαρτά 

έσοδα ή δαπάνες. Γενικότερα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα ποσά τόσο των εσόδων 

όσο και των αγορών και δαπανών να μην υπολογίζονται δυο φορές. Ουσιαστικά πρόκειται 

για μία πολύ απλή και αποτελεσματική τεχνική η οποία βασίζεται στη λογική ότι οι δαπάνες 

ενός ατόμου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα εισοδήματα που κερδίζει παρά μόνο σε 

περιπτώσεις που αυτό έχει κάποια αιτιολογική βάση. Οποιαδήποτε αρνητική διαφορά 

προκύψει από τον έλεγχο μεταξύ της στήλης «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και της στήλης 

«Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων», ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν 

μπορεί να δικαιολογηθεί, υπόκειται σε φορολόγηση.
76

 

 

 

5.6.2 Πρακτική Εφαρμογή 
 

 

Για την καλύτερη κατανόηση της μεθοδολογίας που ακολουθεί η εξεταζόμενη τεχνική, 

παρατίθεται αναλυτικό παράδειγμα ελέγχου σε φυσικό πρόσωπο υπόχρεο απεικόνισης 

συναλλαγών (εμπορική επιχείρηση), ο οποίος τηρεί απλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ (Β’ 

κατηγορίας). Έστω ότι ελεγχόμενο έτος είναι το 2009 και με βάση τα δεδομένα των βιβλίων 

και στοιχείων, τα λοιπά δικαιολογητικά που προσκόμισε ο φορολογούμενος και τα έντυπα 

«Διαθέσιμων Περιουσιακών Στοιχείων» και «Ερωτηματολογίου Τρόπου Διαβίωσης-

Μεταβολών-Υποχρεώσεων» που υπέβαλλε, ο έλεγχος συγκέντρωσε τα εξής δεδομένα: 

 

Πίνακας 1. Δεδομένα για την Εφαρμογή της Τεχνικής Ανάλυσης Ρευστότητας
77

 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗΣΗ 2008 

(ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥΣ 

ΛΟΓΟΥΣ) 

ΧΡΗΣΗ  2009 

(ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 

ΧΡΗΣΗ) 

Κόστος παγίων στοιχείων επιχείρησης  στο τέλος 

κάθε χρήσης (Αξία κτήσης μηχανημάτων, 

επίπλων, σκευών κ.τ.λ.)  

(Αγοράστηκε μηχάνημα αξίας 17.000 ευρώ κατά 

τη χρήση 2009) 

50.000 € 67.000 € 

Απογραφή  έναρξης εμπορευμάτων - 20.000 € 

Αγορές  εμπορευμάτων χρήσης (μετρητοίς) - 55.000 € 

Απογραφή  λήξης εμπορευμάτων 20.000 € 10.000 € 

Κόστος πωληθέντων  - 65.000 € 
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Ακαθάριστα έσοδα (Πωλήσεις Εμπορευμάτων) 0,00 120.000 € 

τοις μετρητοίς 0,00 90.000 € 

                          επί  πιστώσει  0,00 30.000 € 

(Δεν υπήρξε καμία καταβολή των επί πιστώσει 

πωλήσεων εντός της ελεγχόμενης χρήσης) 

Σύνολο επαγγελματικών δαπανών:  40.000 € 

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται αποσβέσεις  10.000 € 

  τοις μετρητοίς  20.000 € 

                         επί πιστώσει  10.000 € 

(η επιχείρηση  δεν προέβη  σε καμία καταβολή των 

επί πιστώσει δαπανών κατά την διάρκεια της 

ελεγχόμενης χρήσης) 

    

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ   15.000 € 

    

Προκαταβολή πελάτη για πώληση αγαθών που 

έγινε κατά τη χρήση 2010 

 10.000 € 

   

Έσοδα από εκμίσθωση Ακινήτων  4.000 € 

Καταναλωτικό-Προσωπικό Δάνειο  6.000 € 

Επαγγελματικό Δάνειο  15.000 € 

Καταθέσεις που υπήρχαν την 31/12 κάθε έτους 30.000 € 150.000 € 

Μετρητά που υπήρχαν την 31/12 κάθε έτους 3.000 € 2.000 € 

Ποσά αποπληρωμής προσωπικών και 

επαγγελματικών δανείων 

 5.000 € 

   

Περιουσιακά  στοιχεία :   

Σύνολο αξίας Ακινήτων  (προσωπικά  ή 

οικογενειακά)   

Εντός της ελεγχόμενης χρήσης πραγματοποιήθηκε 

πώληση ακινήτου αξίας 20.000 € έναντι ποσού 

25.000 € 

100.000 € 80.000 € 

   

Συνολικές Οικογενειακές δαπάνες (μετρητά) 

αναλύονται ως εξής: 

 38.300 

Ασφάλεια αυτοκινήτου  1.000 € 

Ασφάλεια ζωής  1.200 € 

Ασφάλειες υγείας κ.λ.π.  1.800 € 

Εισφορές – Φόροι κ.τ.λ.  4.000 € 

Πρόστιμα  - 

 

  

Δίδακτρα σχολείου, λοιπών εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων  ,φροντιστηρίων  

 6.000 € 

Δωρεές - Χορηγίες  - 

Επισκευές και συντήρηση ιδιοκτησίας  1.500 € 
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Ιατρικά , φαρμακευτικά προϊόντα , νοσοκομειακές 

δαπάνες 

 2.000 € 

Καταβολές μισθωμάτων  5.000 € 

Λοιπά έξοδα  4.500 € 

Μισθοί οικιακού προσωπικού  - 

Συνδρομές σε λέσχες 

 

- 

Συνταξιοδοτικές εισφορές, Εισφορές σε Ταμεία 

Ασφάλισης 

 

6.000 € 

Τηλέφωνα & ταχυδρομικά τέλη 

 

800 € 

Τραπεζικά  Έξοδα -πιστωτικές κάρτες (Τόκοι 

κ.τ.λ.) 

 

3.000 € 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας  

 

1.500 € 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και αριθμητικά δεδομένα που συγκέντρωσε και 

επεξεργάστηκε ο έλεγχος και σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναλύθηκε στην ενότητα 

5.6.1, καταρτίζεται το ισοζύγιο με τις στήλες «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και «Αναλώσεις 

Κεφαλαίων/Εσόδων» ως εξής: 

 

Πίνακας 2. Ισοζύγιο «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων – Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων»
78

 

I.  ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ 

ΧΡΗΣΗ                 

1/1 -31/12/ 

2009 

II.  ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ 

ΧΡΗΣΗ                 

1/1 -31/12/ 

2009 

1.Υπόλοιπα χρηματοπιστωτικών 

λογαριασμών  στην έναρξη της 

ελεγχόμενης χρήσης  (προσωπικοί, 

οικογενειακοί, επαγγελματικοί) 30.000 

1.Υπόλοιπα χρηματοπιστωτικών 

λογαριασμών  στη λήξη της 

ελεγχόμενης περιόδου  

(προσωπικοί, οικογενειακοί, 

επαγγελματικοί) 150.000 

2. Διαθέσιμα  μετρητά  ή και το Υπόλοιπο 

ταμείου στην έναρξη της ελεγχόμενης 

χρήσης (Ατομική επιχ/ση με βιβλία Γ΄ 

κατηγορίας ΚΒΣ  ή διπλογραφικά του 

ΚΦΑΣ). 3.000 

2. Διαθέσιμα  μετρητά  ή και το 

Υπόλοιπο ταμείου στη λήξη της 

ελεγχόμενης χρήσης (Ατομική 

επιχ/ση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας 

ΚΒΣ  ή διπλογραφικά του ΚΦΑΣ). 2.000 

3. Αναλήψεις από επιχειρήσεις (π.χ. Ο.Ε.) - 

3. Εισφορές σε Λογαριασμούς 

επιχειρήσεων (π.χ. Ο.Ε.) - 

4.Ακαθάριστα Έσοδα από επαγγελματική 

δραστηριότητα 120.000 
(1) 

4. Ποσά συμμετοχής στο κεφάλαιο 

κάθε μορφής επιχειρήσεων - 

5. Έσοδα από λοιπές πηγές 4.000 
(2) 

5. Αγορές  περιουσιακών στοιχείων 

(προσωπικών ή επαγγελματικών) 17.000 
(7) 

6. Εισπράξεις από λοιπά μη φορολογητέα  

έσοδα (αποζημιώσεις, επιδοτήσεις, 

δωρεές κ.λπ.) - 

6. Αγορές εμπορ/των, α΄, β΄υλών 

και λοιπών αγαθών αναγκαίων στην 

άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας 55.000 
(8) 

7. Έσοδα από Πώληση  περιουσιακών 

στοιχείων 25.000 
(3) 

7. Επαγγελματικές/επιχειρηματικές 

δαπάνες πάσης φύσεως 30.000 
(9) 

8. Δάνεια από χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα κλ.π 21.000 
(4) 

8. Ποσά αποπληρωμής προσωπικών 

ή επαγγελματικών δανείων 5.000 
(10) 

9. Λοιπά έσοδα πάσης φύσεως 

φορολογητέα ή μη - 

9. Ποσά για  ασφάλιστρα, 

αποζημιώσεις, δωρεές και λοιπές 4.000 
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δαπάνες 

10. Αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών 10.000 
(5) 

10. Ποσά φόρων, τελών, εισφορών 

και προστίμων κάθε μορφής 4.000 

11. Μειώσεις λογαριασμών Εισπρακτέων 

 

11. Ποσά για κάθε είδους Δαπάνες 

διαβίωσης 

(προσωπικές/οικογενειακές) 30.300 
(11) 

12. Αύξηση των προκαταβολών που 

εισπράχτηκα έναντι εσόδων επομένου  

έτους 10.000 
(6) 

12. Μειώσεις πληρωτέων 

λογαριασμών - 

13. Λοιπές περιπτώσεις εσόδων - 

13. Αυξήσεις εισπρακτέων 

λογαριασμών  30.000 
(12) 

  

14. Χορηγήσεις  δανείων σε 

τρίτους. - 

  

15. Μείωση προκαταβολών  που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων 

επομένου έτους  - 

  

16. Λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων - 

ΣΥΝΟΛΟ 223.000 ΣΥΝΟΛΟ 327.300 

 

(1) Όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης. 

(2) Υπάρχουν μόνο έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων. 

(3) Το ακίνητο που πωλήθηκε ήταν αξίας 20.000 €, ωστόσο από την πώληση του εισπράχθηκαν 25.000 €. 

(4) Περιλαμβάνονται τόσο προσωπικά δάνεια (6.000 €) όσο και επαγγελματικά δάνεια (15.000 €). 

(5) Προέρχονται από την πραγματοποίηση μέρους των επαγγελματικών δαπανών επί πιστώσει (10.000 €,) ενώ 

παράλληλα δεν έγινε καμία καταβολή έναντι αυτών, εντός της ελεγχόμενης χρήσης. 

(6) Προέρχονται από την προκαταβολή που δόθηκε από άλλη επιχείρηση για την πώληση εμπορευμάτων η οποία 

πραγματοποιήθηκε στην επόμενη χρήση (2010). 

(7) Εντός της ελεγχόμενης χρήσης αγοράστηκε μόνο μηχάνημα για τις ανάγκες της επιχείρησης αξίας 17.000 €. 

(8) Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αγορές χρήσεως και όχι το κόστος πωληθέντων, διότι ενδιαφέρει μόνο το ποσό που 

καταβλήθηκε για αγορές εμπορευμάτων εντός της χρήσης, ανεξάρτητα αν αυτά πωλήθηκαν ή όχι. 

(9) Δεν λαμβάνονται υπόψη οι αποσβέσεις ύψους 10.000 € διότι δεν συνεπάγονται πραγματικές καταβολές 

(10) Αφορούν μόνο χρεολύσιο και όχι τόκους. Για τα επαγγελματικά δάνεια οι τόκοι αποτελούν μέρος των 

επιχειρηματικών δαπανών, ενώ στα προσωπικά δάνεια οι τόκοι περιλαμβάνονται στις δαπάνες διαβίωσης. 

(11) Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες διαβίωσης εκτός από ασφάλιστρα, φόρους και εισφορές που καταχωρούνται σε 

χωριστό κονδύλιο. 

(12) Προέρχονται από πωλήσεις εμπορευμάτων ύψους 30.000 € επί πιστώσει, ενώ ταυτόχρονα δεν έγινε καμία 

καταβολή έναντι των πωλήσεων αυτών εντός της ελεγχόμενης χρήσης. 

 

Πίνακας 3. Διαφορά Πηγών και Αναλώσεων Εσόδων
79

 

III. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΧΡΗΣΗ                 

1/1 -31/12/ 

2009 

Σύνολο διαθεσίμων εσόδων/κεφαλαίων 223.000 

Διαθέσιμα έσοδα/κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν 327.300 

Υπόλοιπο -104.300 
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Όπως γίνεται αντιληπτό, από την εφαρμογή της ανωτέρω τεχνικής προέκυψε αρνητική 

διαφορά μεταξύ πηγών εσόδων και αναλώσεων εσόδων ύψους 104.300 ευρώ. Η διαφορά 

αυτή πιθανότατα αποτελεί αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη και συνεπώς, αν δεν μπορέσει ο 

φορολογούμενος να την αιτιολογήσει, υπόκειται σε φορολόγηση. 

 

 

5.7 Μεθοδολογία της Τεχνικής Καθαρής Θέσης του 

Φορολογούμενου (Net Worth Method) 

 

 

5.7.1 Ανάλυση Μεθοδολογίας 
 

 

Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του ελεγχόμενου και προσδιορίζει το 

φορολογητέο εισόδημα λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα 

κεφάλαια (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις (παθητικό), τις ατομικές και οικογενειακές δαπάνες, 

καθώς επίσης και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά), για μία 

συγκεκριμένη φορολογική περίοδο (ένα ή περισσότερα έτη). Για το σκοπό αυτό 

δημιουργείται ο Πίνακας Ενεργητικού και Παθητικού για όλα τα ελεγχόμενα έτη καθώς και 

το έτος βάσης, το οποίο είναι απαραίτητο για πληροφοριακούς λόγους. (είναι πάντοτε το 

αμέσως προηγούμενο από το πρώτο ελεγχόμενο έτος).  

Ειδικότερα: 

 

A) Στο Ενεργητικό περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελεγχόμενου, της 

συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών, (προσωπικά, οικογενειακά και 

επαγγελματικά) καθώς και οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τη λήξη κάθε 

έτους. Τα στοιχεία αυτά αποτελούνται από: 

 Ακίνητη περιουσία  (υπολογίζεται στην τιμή κτήσεως)   

 Έπιπλα, Συσκευές, Λοιπός εξοπλισμός (αφορούν ατομική επιχείρηση) 

 Προσωπικά  αντικείμενα μεγάλης αξίας (έπιπλα, έργα τέχνης, συλλογές κ.λ.π., αξίας άνω 

των 5.000 € έκαστο) 

 Κοσμήματα  και λοιπά τιμαλφή (αξίας άνω των 5.000 € έκαστο) 

 Απαιτήσεις διάφορες: Περιλαμβάνονται οι εισπρακτέοι λογαριασμοί, ήτοι οι απαιτήσεις 

από πωλήσεις επαγγελματικές και προσωπικές ή οικογενειακές, καθώς και φορολογικές 
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(επιστροφές φόρων κ.λπ.), οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. 

Το προκύπτον υπόλοιπο στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους συμπεριλαμβάνεται στο 

ενεργητικό. 

 Μηχανοκίνητα οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη κ.λπ. 

 Μετρητά διαθέσιμα στην κατοχή του φορολογούμενου, της συζύγου ή των 

προστατευόμενων μελών αυτών.  

 Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του φορολογούμενου, της συζύγου ή των 

προστατευόμενων μελών αυτών π.χ. σε λογαριασμούς όψεως, προθεσμίας,  τρεχούμενους 

κ.τ.λ. 

 Μετοχές και λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 

 Σύνολο απογραφής τέλους χρήσης σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης (εμπορεύματα, 

έτοιμα προϊόντα, α΄ και β΄ ύλες, υλικά συσκευασίας, ημιτελή προϊόντα, υπολείμματα). 

Στις περιπτώσεις ελέγχου συνεχόμενων ετών για τις οποίες δεν υπάρχει συνεχής 

υποχρέωση σύνταξης απογραφής, τυχόν συνταχθείσες απογραφές δεν υπολογίζονται στη 

συγκεκριμένη τεχνική. 

 Διάφοροι λογαριασμοί ή Λοιπά περιουσιακά στοιχεία (προσωπικά, οικογενειακά ή 

επαγγελματικά) των οποίων η αξία υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ως αξία λαμβάνεται το πραγματικό κόστος κτήσης, 

όπως αυτό προκύπτει από τα διαθέσιμα στον έλεγχο στοιχεία. Στις περιπτώσεις ανέγερσης 

οικοδομών, ως κόστος λαμβάνεται το κόστος ανέγερσης. Τέλος, σημειώνεται ότι τα 

επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν μόνο περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης. 

 

Β)  Στο Παθητικό περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις του ελεγχόμενου, της συζύγου και 

των προστατευομένων μελών αυτών, καθώς επίσης και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, σε 

περίπτωση που υφίσταται ατομική επιχείρηση, όπως δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

γραμμάτια και επιταγές πληρωτέες και οποιαδήποτε άλλη αποδεικνυόμενη οφειλή ή 

υποχρέωση σε τρίτους. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: 

 Δάνεια  (προσωπικά ή οικογενειακά ) 

 Δάνεια  (επαγγελματικά, εφόσον υπάρχει ατομική επιχείρηση) 

 Γραμμάτια πληρωτέα (προσωπικά, οικογενειακά  ή  της ατομικής επιχείρησης) 

 Πιστωτές διάφοροι: Περιλαμβάνονται οι πληρωτέοι λογαριασμοί, ήτοι οι υποχρεώσεις 

από αγορές και δαπάνες γενικά καθώς και φορολογικές υποχρεώσεις, είτε 

επαγγελματικές, είτε προσωπικές οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. 
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Το προκύπτον υπόλοιπο στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους συμπεριλαμβάνεται στο 

παθητικό.  

 Διάφορες Υποχρεώσεις (Αποσβέσεις κ.τ.λ.) 

 

Αντιμετώπιση αποσβέσεων 

Ειδικά για την τεχνική αυτή, αν στον πίνακα του ενεργητικού περιλαμβάνονται και πάγια 

επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία είχαν διενεργηθεί αποσβέσεις κατά τον 

υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος, τότε το σωρευτικό ποσό αποσβέσεων για αυτά 

τα περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται ως υποχρέωση στον πίνακα παθητικού. Αν στο 

ενεργητικό περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποσβεσθεί πλήρως, στον 

πίνακα παθητικού αναγράφεται το σύνολο των αποσβέσεων που έχει διενεργηθεί για αυτά και 

έχει εκπεσθεί από τα ακαθάριστα έσοδα. 

 Όταν ένα από τα περιουσιακά στοιχεία στη λήξη κάθε έτους δεν περιλαμβάνεται 

πλέον στο ενεργητικό, λόγω πώλησης ή γενικά διάθεσης του, πρέπει η απόσβεση που αφορά 

το περιουσιακό αυτό στοιχείο να μην περιλαμβάνεται πλέον στο σωρευτικό ποσό 

αποσβέσεων που αναγράφεται ως υποχρέωση στον πίνακα παθητικού. Τέλος, σημειώνεται 

ότι αν ο φορολογούμενος κατέχει επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία δεν έχει 

διενεργήσει αποσβέσεις, αυτές δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον πίνακα παθητικού. 

 Η διαφορά μεταξύ Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά διαμορφώνονται στο τέλος 

της διαχειριστικής περιόδου, αποτελεί την Καθαρή Θέση εκάστου έτους (διαχειριστικής 

περιόδου). Ακολούθως, για τη δημιουργία του Πίνακα Καθαρής Θέσης, από την καθαρή θέση 

λήξης κάθε διαχειριστικής περιόδου αφαιρείται η καθαρή θέση έναρξης (ισοδυναμεί πάντα με 

την καθαρή θέση λήξης της προηγούμενης περιόδου). Ειδικά για το πρώτο ελεγχόμενο έτος, 

η καθαρή θέση έναρξης είναι η καθαρή θέση λήξης του έτους βάσης, το οποίο 

χρησιμοποιείται καθαρά για πληροφοριακούς λόγους. 

 Οι αυξήσεις ή μειώσεις της καθαρής θέσης που προσδιορίζονται με την παραπάνω 

διαδικασία, αναπροσαρμόζονται με τις περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων άνευ 

ανταλλάγματος στο έτος που αφορούν (αφαιρούνται περιουσιακά στοιχεία π.χ. από 

κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή, κέρδη από τυχερά παίγνια κ.τ.λ.).  

Στη συνέχεια: 

A) Στο αποτέλεσμα που προκύπτει προστίθενται οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες (καταβολή με 

μετρητά, επιταγές ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών) οι οποίες περιλαμβάνουν: 
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-Προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης. 

-Λοιπές αγορές και δαπάνες (Δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή επαγγελματικές 

δαπάνες και αγορές, με εξαίρεση τις δαπάνες που είναι μη παραγωγικές ή δεν εκπίπτονται 

βάσει διατάξεων νόμου από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης). 

-Ζημίες από εκποίηση περιουσιακού στοιχείου που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά. 

Β) Από το ανωτέρω μερικό σύνολο αφαιρούνται τα μη φορολογούμενα εισοδήματα και 

συγκεκριμένα: 

- Τα αφορολόγητα έσοδα από διάφορες πηγές (αφορούν όλες τις πηγές εσόδων του 

φορολογουμένου, της συζύγου του και των προστατευόμενων μελών αυτών, που 

συμπεριλήφθηκαν ή όχι στην υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος αλλά δεν 

υπάγονται σε φορολόγηση βάσει διατάξεων νόμου). 

- Μη φορολογητέες περιπτώσεις εσόδων ή φορολογητέες κατ’ ειδικό τρόπο  όπως τα έσοδα 

από δωρεές, κέρδη από πώληση περιουσιακού στοιχείου, επιχορηγήσεις και λοιπές μη 

φορολογητέες περιπτώσεις που συμπεριλήφθηκαν ή όχι στην υποβληθείσα δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος, αλλά δεν υπάγονται σε φορολόγηση βάσει διατάξεων νόμου ή 

φορολογηθήκαν με ειδικό τρόπο. 

Στις περιπτώσεις πώλησης περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε με αντάλλαγμα ή 

άνευ ανταλλάγματος λαμβάνεται για τη συγκεκριμένη τεχνική μόνο το προκύπτον κέρδος ή 

ζημία, εφόσον δεν φορολογήθηκε ή δεν εκπέσθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αυτά 

αναγράφονται αντίστοιχα στις «μη φορολογούμενες περιπτώσεις εσόδων» ή στις «ζημίες από 

εκποίηση περιουσιακών στοιχείων». Ειδικά, στις περιπτώσεις πώλησης περιουσιακού 

στοιχείου που είχε αποκτηθεί χωρίς αντάλλαγμα, ως κέρδος ή ζημία λαμβάνεται το σύνολο 

του ποσού πώλησης μείον το κόστος  όπως προσδιορίστηκε στον πίνακα ενεργητικού. 

 Το υπόλοιπο ποσό που απομένει στον πίνακα καθαρής θέσης αποτελεί το βάσει της 

τεχνικής αυτής προσδιοριζόμενο καθαρό εισόδημα του ελεγχόμενου φορολογούμενου, της 

συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, το οποίο συγκρίνεται με τα αντίστοιχα 

δηλωθέντα εισοδήματα (αυτά που υπάγονται σε φορολόγηση) από κάθε πηγή του 

φορολογούμενου, της συζύγου του και των προστατευομένων μελών αυτών. Η ενδεχόμενη 

διαφορά που προκύπτει ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν μπορεί να 

αιτιολογηθεί από τον φορολογούμενο, υπόκειται σε φορολόγηση.
80

 

                                                      
80  Μεθοδολογία Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου, ΠΟΛ 1270/24-12-2013, Γ.Γ.Δ.Ε., σελ.10-13 
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5.7.2 Πρακτική Εφαρμογή 
 

 

Έστω ότι διενεργείται έλεγχος με εφαρμογή της τεχνικής καθαρής θέσης σε φυσικό πρόσωπο 

υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος τηρεί διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. (Γ’ 

κατηγορίας), για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2009-31/12/2009. Από τα προσκομιζόμενα 

βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου, τα έντυπα «Διαθέσιμων Περιουσιακών Στοιχείων» και 

«Ερωτηματολογίου Τρόπου Διαβίωσης-Μεταβολών-Υποχρεώσεων» που υπέβαλλε στην 

αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία και τα λοιπά δικαιολογητικά που προσκόμισε, συγκεντρώθηκαν 

τα παρακάτω δεδομένα: 

 

Πίνακας 4. Δεδομένα για την Εφαρμογή της Τεχνικής Καθαρής Θέσης
81

 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗΣΗ 2008 

(ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ) 

 ΧΡΗΣΗ 2009 

(ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 

ΧΡΗΣΗ) 

  

    

 Ο Ελεγχόμενος  τη χρήση 2009  αγόρασε  ακίνητο 

(Μονοκατοικία) συνολικού κόστους  250.000 €  

Επίσης κατά τη χρήση 2009: 

-  κληρονόμησε ακίνητο (Αγροτεμάχιο) αξίας 70.000  € 

-Πωλήθηκε ακίνητο (Διαμέρισμα) αξίας 70.000 € έναντι 

80.000 €  

Η περιουσιακή του κατάσταση έχει ως εξής : 

ΚΟΣΤΟΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ακίνητη Περιουσία) κατά τη λήξη κάθε 

έτους 550.000 € 800.000 € 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.000 € ΕΚΑΣΤΟ) 40.000 € 55.000 € 

Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ) 60.000 € 60.000 € 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

- Δεν διενεργήθηκαν καθόλου αποσβέσεις 

- Κατά τη χρήση 2009 αγοράστηκε μηχάνημα αξίας 

20.000 € 120.000 € 140.000 € 

   ΛΗΨΗ/ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 250.000 € 235.000 € 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ   

 

9.000 € 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ     

 

15.000 € 

   ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ αναλύονται 

σε: 1.650.000 € 1.738.000 € 

Με Μετρητά   1.500.000 € 1.630.000 € 

με πίστωση 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ εισπρακτέο 

στις   31/12/2008   150.000 € 

 Την χρήση  2009  δεν υπήρξε 

εξόφληση προηγούμενων 

απαιτήσεων αλλά μόνο νέες 

απαιτήσεις ποσού 108.000 €. 

 

νέες απαιτήσεις: 

108.000 € 

                                                      
81 Εκπαίδευση Νέων Ελεγκτών Βεβαίωσης των Εσόδων του Κράτους, Ε.Κ.Δ.Δ., 2013 
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Συνεπώς, στις 31/12/2009  το 

συνολικό ποσό των 

απαιτήσεων ανερχόταν στο 

ποσό των 258.000 € 

 

   ***Κατά τη χρήση 2009 δόθηκε προκαταβολή 30.000 € 

από πελάτη για την πώληση εμπορευμάτων που 

πραγματοποιήθηκε την επόμενη χρήση (2010) - 30.000 € 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 140.000 € 100.000 € 

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 αναλύονται σε: 900.000 € 950.000 € 

Με Μετρητά: 600.000 € 800.000 € 

Με πίστωση: Υπόλοιπο 31/12/2008 
Νέες υποχρεώσεις 

150.000 € 300.000 

Οι αγορές με πίστωση έχουν ως εξής:    

Ο ελεγχόμενος  τη χρήση  2009  κατέβαλε  ποσό 100.000 

€  που αφόρα  τις αγορές με πίστωση  της χρήσης  2008 

και δημιούργησε νέες υποχρεώσεις ποσού  150.000 €. 

Συνεπώς, το υπόλοιπο των πληρωτέων λογαριασμών 

στις 31/12/2009 ήταν 350.000 € 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ 100.000 € 30.000 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 940.000 € 1.020.000 € 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 710.000 € 718.000 € 

ΕΠΑΓ/ΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ εξοφληθείσες με  μετρητά 

(παραγωγικές ) 

 

150.000 € 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 

 

568.000 € 

   ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ στις 31/12 κάθε έτους 450.000 € 1.600.000 € 

ΜΕΤΡΗΤΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΜΕΤΡΗΤΑ) ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 45.000 € 53.000 € 

   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

(ΌΧΙ ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ) 

 

80.000 € 

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

  Ασφάλεια ακίνητης περιουσίας 

 

4.000 € 

Ασφάλεια αυτοκινήτου 

 

2.000 € 

Ασφάλεια ζωής 

 

3.000 € 

Ασφάλειες υγείας κ.λ.π. 

  Διατροφή 

  Δίδακτρα σχολείου, λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  

,φροντιστηρίων  

 

10.000 € 

Δωρεές - Χορηγίες 

  Επισκευές και συντήριση ιδιοκτησίας 

 

8.000 € 

Ιατρικά , φαρμακευτικά προϊόντα , νοσοκομειακές 

δαπάνες 

 

4.000 € 

Καταβολές μισθωμάτων 

  Λοιπά έξοδα 

 

5.000 € 

Μισθοί οικιακού προσωπικού 

 

15.000 € 

Πρόστιμα 

  Συνδρομές σε λέσχες 

 

2.000 € 
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Συνταξιοδοτικές εισφορές, Εισφορές σε Ταμεία 

Ασφάλισης 

 

7.000 € 

Τηλέφωνα & ταχυδρομικά τέλη 

 

2.000 € 

Τραπεζικά  Έξοδα -πιστωτικές κάρτες 

 

15.000 € 

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας  

 

3.000 € 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναλύθηκε στην 

ενότητα 5.7.1 καταρτίζεται ο πίνακας Ενεργητικού – Παθητικού: 

 

Πίνακας 5. Ενεργητικό - Παθητικό
82

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ 

ΧΡΗΣΗ 

01/01/2008-31/12/2008 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ 

ΧΡΗΣΗ 

01/01/2009-31/12/2009 

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 

 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 

ΧΡΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Περιουσιακά Στοιχεία προσωπικά/ 

οικογενειακά/Επαγγελματικά)   

Ακίνητη περιουσία (κόστος) 550.000 € 800.000 € 
(1) 

Έπιπλα,  Συσκευές, Λοιπός εξοπλισμός (Επιχείρησης) 120.000 € 140.000 € 

Προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας >5000 € 40.000 € 55.000 € 

Κοσμήματα κ.λπ. Τιμαλφή >5000 € - - 

Απαιτήσεις διάφορες 150.000 € 258.000 € 

Μηχανοκίνητα Οχήματα- Σκάφη-Αεροσκάφη κ.λπ. 60.000 € 60.000 € 

Μετρητά διαθέσιμα 45.000 € 53.000 € 

Καταθέσεις σε χρηματ/κά ιδρύματα 450.000 € 1.600.000 € 

Μετοχές, λοιποί τίτλοι - - 

Σύνολο Απογραφής τέλους χρήσης 100.000 € 30.000 € 

Διάφοροι λογ/σμοί-λοιπά περιουσιακά στοιχεία - - 

  

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.515.000 € 2.996.000 € 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Υποχρεώσεις 

προσωπικές/οικογενειακές/επαγγελματικές)  

 Δάνεια προσωπικά/οικογενειακά 250.000 € 235.000 € 

Δάνεια επαγγελματικά (ατομική επιχ/ση) - - 

Γραμμάτια - 

 Πιστωτές διάφοροι 300.000 € 350.000 € 

Διάφορες υποχρεώσεις (Αποσβέσεις κ.λ.π.) -  30.000 € 
(2) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 550.000 € 615.000 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ 965.000 € 2.381.000 € 

 
(1) Προέρχεται από το άθροισμα της ακίνητης περιουσίας του προηγούμενου έτους, της αγοράς ακινήτου 

(Μονοκατοικία) 250.000 €, της κληρονομιάς ακινήτου (Αγροτεμάχιο) αξίας 70.000 € και της πώλησης ακινήτου 

(Διαμέρισμα) αξίας 70.000 € (550.000+250.000+70.000 – 70.000 = 800.000). 
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(2) Προέρχεται από την προκαταβολή πελάτη για την πώληση εμπορευμάτων η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την 

επόμενη χρήση (αποτελεί υποχρέωση της επιχείρησης) 

 

Ο έλεγχος, έχοντας πλέον στη διάθεση του την Καθαρή θέση έναρξης και λήξης της 

ελεγχόμενης χρήσης, μπορεί να προχωρήσει στην κατάρτιση του πίνακα Καθαρής 

Θέσης και να διενεργήσει τις απαιτούμενες προσαρμογές, προκειμένου να προσδιορίσει 

το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα του υπόχρεου. 

 

Πίνακας 6. Καθαρή Θέση Φορολογούμενου
83

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  

ΧΡΗΣΗ 2009 

(ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ) 

  ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2.381.000 € 

μείον ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  965.000 € 

  ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 1.416.000 € 

    

 

μείον 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛ/ΤΟΣ 70.000 € 
(1) 

  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 1.346.000 € 

    

 

συν 

ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (επιταγές και 

μετρητά) 0,00 

  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 80.000 € 

  ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ  

 

  

ΖΗΜΙΑ ΑΠΌ  ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.426.000 € 

μείον ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

 

  

ΕΣΟΔΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΗΓΕΣ  0,00 

  

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ Ή ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ   ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 

(ΔΩΡΕΕΣ, ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ, 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.) 10.000 € 
(2) 

  ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 0,00 

  

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ   (Α) 1.416.000 € 

μείον ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  (Β) 568.000 € 

  ΔΙΑΦΟΡΑ  (Α) - (Β) 848.000 € 

 

(1) Γίνεται αναπροσαρμογή διότι το συγκεκριμένο ακίνητο αποκτήθηκε από κληρονομιά και συνεπώς δεν δόθηκε 

κάποιο αντάλλαγμα. 
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(2) Το ακίνητο (Διαμέρισμά) που πωλήθηκε είχε αξία 70.000 € και πωλήθηκε έναντι 80.000 €. Συνεπώς από την 

πώληση του υπάρχει καθαρό κέρδος 80.000 – 70.000 = 10.000 €. 

 

Με βάση την τεχνική της καθαρής θέσης του φορολογούμενου προκύπτει διαφορά 848.000 € 

μεταξύ δηλωθέντος και προσδιορισθέντος με την έμμεση τεχνική εισοδήματος, η οποία 

ενδεχομένως να αποτελεί μη δηλούμενο φορολογητέο εισόδημα. Αν ο φορολογούμενος δεν 

μπορέσει να αιτιολογήσει την διαφορά, τότε αυτή υπόκειται σε φορολόγηση. 

 

 

5.8 Μεθοδολογία της Τεχνικής Τραπεζικών Καταθέσεων  και  

Δαπανών σε  Μετρητά (Bank Deposits And Cash Expenditure 

Method) 

 

 

5.8.1  Ανάλυση Μεθοδολογίας 
 

 

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα παρακολουθώντας την κίνηση των 

(διαθεσίμων) κεφαλαίων του φορολογούμενου, της συζύγου και των προστατευομένων 

μελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, είτε με την 

ανάλωσή τους σε διάφορες συναλλαγές με τη χρήση μετρητών. Αναλύει τις συνολικές 

καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς και τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά 

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

χρήσης και τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα. Συγκεκριμένα ακολουθείται η 

εξής διαδικασία: 

 

1) Προσδιορίζονται οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της ελεγχόμενης περιόδου, στις 

περιπτώσεις που υπάρχει άνοιγμα λογαριασμών (διαδικασία κατά την οποία κατόπιν 

αιτήματος της ελεγκτικής αρχής παρέχονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις κινήσεις των 

τραπεζικών λογαριασμών του υπόχρεου). Περιλαμβάνονται οι πιστωτικές κινήσεις σε 

λογαριασμούς που αφορούν καθαρές καταθέσεις και έμμεσες καταθετικές πράξεις (π.χ. 

προσωρινές καταθέσεις προς εξόφληση υποχρεώσεων, όπως  δάνεια κ.τ.λ.). Στις περιπτώσεις 

όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί άνοιγμα λογαριασμών, οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις 

λαμβάνονται ως η διαφορά υπολοίπου τέλους μείον το υπόλοιπο αρχής χρήσης. 

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η τεχνική αυτή δεν παράγει ασφαλή συμπεράσματα στις 

περιπτώσεις που δεν ανοίγονται λογαριασμοί. Για το λόγο αυτό όταν χρησιμοποιείται η 
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διαφορά υπολοίπου τέλους-αρχής, η τυχόν προκύπτουσα αρνητική διαφορά δεν αναγράφεται 

επί του σχετικού εντύπου. 

 

2) Από τους ελεγχόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς αφαιρούνται τα εξής κατατεθειμένα 

ποσά: 

 

 Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα. 

 Ποσά από εκταμίευση δανείων. 

 Συμψηφιστικές κινήσεις μεταξύ λογαριασμών του φορολογούμενου, της συζύγου και των 

προστατευόμενων μελών αυτών. 

 Συναλλαγές, μεταφορές και λοιπές πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις. 

 

3) Στο Υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων που απομένει μετά από τις ανωτέρω 

αφαιρέσεις, προστίθενται: 

 

 Δαπάνες επαγγελματικές (εξοφληθείσες με μετρητά). 

 Αγορές εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών αγαθών αναγκαίων για 

την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (εξοφληθείσες με μετρητά). 

 Αγορές περιουσιακών στοιχείων προσωπικών, οικογενειακών και επαγγελματικών 

(εξοφληθείσες με μετρητά). 

 Προσωπικές, οικογενειακές δαπάνες (εξοφληθείσες με μετρητά). 

 Καταβληθέντες φόροι, εισφορές  και πρόστιμα κάθε μορφής  (εξοφληθέντες  με μετρητά). 

 Αποπληρωμή χρεών με μετρητά. 

 Αύξηση/μείωση διαθεσίμων μετρητών ελεγχόμενης περιόδου. Η μείωση διαθεσίμων 

μετρητών τίθεται με αρνητικό πρόσημο. (Για παράδειγμα, έστω ότι την 31/12/2008 

υπάρχουν διαθέσιμα μετρητά 8.000 ευρώ, ενώ την 31/12/2009 το υπόλοιπο των 

διαθεσίμων μετρητών διαμορφώνεται σε 3.000 ευρώ. Με βάση τα παραπάνω, στη χρήση 

2009 θα προστεθεί στο υπόλοιπο των τραπεζικών καταθέσεων, με αρνητικό πρόσημο η 

μείωση των διαθεσίμων μετρητών, ήτοι ποσό -5.000 ευρώ). 

 Λοιπές καταβολές σε μετρητά.    

 Στις ανωτέρω περιπτώσεις περιλαμβάνεται και κάθε μείωση των πληρωτέων 

λογαριασμών που γίνεται με μετρητά. 
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4) Στη συνέχεια, το νέο υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων: 

 

α) Μειώνεται με τα μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε 

λογαριασμούς, με την αύξηση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων 

επομένου έτους, καθώς και με την μείωση των εισπρακτέων λογαριασμών 

β) Αυξάνεται με την μείωση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένου 

και με την αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών. 

 

Παράδειγμα 

Έστω ότι φυσικό πρόσωπο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος κατά την χρήση 

2008 έλαβε προκαταβολή 10.000 € έναντι πωλήσεων εμπορευμάτων που πραγματοποιήθηκαν 

στην επόμενη χρήση (2009). Την χρήση 2009 πραγματοποιείται η πώληση και εκδίδεται το 

σχετικό τιμολόγιο. 

 Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, εφόσον εφαρμόζεται η τεχνική των τραπεζικών 

καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά, το υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών 

καταθέσεων θα μειωθεί στη χρήση 2008 με την αύξηση των προκαταβολών έναντι εσόδων 

επόμενου έτους ύψους 10.000 €, ενώ στη χρήση 2009 θα αυξηθεί με την μείωση των 

προκαταβολών έναντι εσόδων επόμενου έτους κατά 10.000 €. 

 Σημειώνεται ότι οι λόγοι για τους οποίους γίνονται αναπροσαρμογές στο υπόλοιπο 

των τραπεζικών καταθέσεων, με βάση τις αυξομειώσεις των εισπρακτέων λογαριασμών και 

των προκαταβολών έναντι πωλήσεων επόμενου έτους είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Αν ένα έσοδο συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα έσοδα μίας χρήσης αλλά δεν 

εισπραχθεί μέχρι τη λήξη του έτους (πώληση επί πιστώσει), τότε οι τραπεζικές καταθέσεις 

στην συγκεκριμένη χρήση θα είναι μειωμένες σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα κατά το 

ποσό αυτό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προστεθεί στο υπόλοιπο των τραπεζικών 

καταθέσεων η ανάλογη αύξηση στους εισπρακτέους λογαριασμούς. Αντίστοιχα, όταν κατά 

την επόμενη χρήση το ποσό αυτό εισπραχθεί, οι τραπεζικές καταθέσεις θα είναι μεγαλύτερες 

συγκρινόμενες με τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης και συνεπώς θα πρέπει να μειωθούν με 

την μείωση των εισπρακτέων λογαριασμών κατά το ποσό αυτό. 

 Όταν ένα έσοδο εισπράττεται ταμειακά αλλά δεν έχει συμπεριληφθεί στα 

ακαθάριστα έσοδα μέχρι τη λήξη της χρήσης (προκαταβολή έναντι πωλήσεων επόμενου 

έτους), τότε οι τραπεζικές καταθέσεις στην συγκεκριμένη χρήση θα είναι αυξημένες σε σχέση 
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με τα ακαθάριστα έσοδα κατά το ποσό αυτό. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο των 

καταθέσεων μειώνεται με την ανάλογη αύξηση των προκαταβολών έναντι πωλήσεων 

επόμενου έτους. Στη συνέχεια, όταν κατά την επόμενη χρήση πραγματοποιηθεί η πώληση και 

εκδοθεί το παραστατικό, οι τραπεζικές καταθέσεις θα είναι μικρότερες σε σύγκριση με τα 

ακαθάριστα έσοδα χρήσης κατά το ποσό αυτό, με αποτέλεσμα να πρέπει να προστεθεί σε 

αυτές η μείωση των προκαταβολών έναντι πωλήσεων που εισπράχθηκαν μέσα στην 

προηγούμενη χρήση. 

 Γενικότερα, για την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής, εισπρακτέοι 

λογαριασμοί θεωρούνται οι απαιτήσεις από επαγγελματικές, προσωπικές ή οικογενειακές 

πωλήσεις, οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχόμενης χρήσης. Για τον 

προσδιορισμό της αύξησης ή μείωσης των εισπρακτέων λογαριασμών συγκρίνεται το 

υπόλοιπο τους στο τέλος του έτους με το υπόλοιπο στην αρχή του έτους. 

 

5) Το τελικό υπόλοιπο των τραπεζικών καταθέσεων, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την 

διενέργεια όλων των προαναφερόμενων προσαρμογών, αποτελεί το βάσει της συγκεκριμένης 

τεχνικής συνολικό φορολογητέο εισόδημα. Το εισόδημα αυτό συγκρίνεται με το δηλούμενο 

ακαθάριστο εισόδημα του ελεγχόμενου, καθώς και με το σύνολο των λοιπών δηλωθέντων 

εισοδημάτων του ελεγχόμενου και της συζύγου του, προκειμένου να εξευρεθεί τυχόν 

αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη. Η θετική προκύπτουσα διαφορά ελέγχεται ως μη δηλούμενο 

εισόδημα και εφόσον δεν μπορεί να αιτιολογηθεί από τον φορολογούμενο, υπόκειται σε 

φορολόγηση.
84

 

 

 

5.8.2  Πρακτική Εφαρμογή 
 

 

Έστω ότι διενεργείται έλεγχος με εφαρμογή της τεχνικής τραπεζικών καταθέσεων και 

δαπανών σε μετρητά, σε φυσικό πρόσωπο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος τηρεί 

διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. (Γ’ κατηγορίας), για την διαχειριστική περίοδο 

01/01/2008-31/12/2008. Από τα προσκομιζόμενα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου, τα 

έντυπα «Διαθέσιμων Περιουσιακών Στοιχείων» και «Ερωτηματολογίου Τρόπου Διαβίωσης-

Μεταβολών-Υποχρεώσεων» που υπέβαλλε στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία και τα λοιπά 

δικαιολογητικά που προσκόμισε, συγκεντρώθηκαν τα παρακάτω δεδομένα: 

 

                                                      
84  Μεθοδολογία Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου, ΠΟΛ 1270/24-12-2013, Γ.Γ.Δ.Ε., σελ.13-16 
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Πίνακας 7. Δεδομένα για την Εφαρμογή της Τεχνικής Τραπεζικών Καταθέσεων και Δαπανών 

σε Μετρητά
85

 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗΣΗ 2007 

(ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 

ΓΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥΣ 

ΛΟΓΟΥΣ) 

 ΧΡΗΣΗ 2008 

(ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 

ΧΡΗΣΗ) 

  

    

 Κατά τη χρήση 2008: 

 

- πωλήθηκε ακίνητο (κατάστημα) αξίας 100.000 € 

έναντι 160.000 € (το έσοδο κατατέθηκε σε λογαριασμό) 

-αγοράστηκε ακίνητο (Οικόπεδο) αξίας 120.000 € (όχι 

με μετρητά) 

Η περιουσιακή του κατάσταση έχει ως εξής : 

ΚΟΣΤΟΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ακίνητη Περιουσία) κατά τη λήξη κάθε 

έτους 700.000 € 720.000 € 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ (ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.000 € ΕΚΑΣΤΟ) 

-εντός της χρήσης 2008 αγοράστηκαν νέα κοσμήματα 

αξίας 12.000 € (μετρητοίς) 25.000 € 37.000 € 

Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ) 60.000 € 60.000 € 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

- Δεν διενεργήθηκαν καθόλου αποσβέσεις 

- Κατά τη χρήση 2008 αγοράστηκε επαγγελματικός 

εξοπλισμός αξίας 80.000 € (μετρητοίς) 230.000 € 310.000 € 

   ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (κατατέθηκε σε 

τραπεζικό λογαριασμό) 

 

200.000 € 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ (μέσω τραπέζης) 

 

9.000 € 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  (μέσω τραπέζης) 

 

15.000 € 

   ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ αναλύονται 

σε: 1.650.000 € 1.738.000 € 

Με Μετρητά   1.500.000 € 1.630.000 € 

με πίστωση 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ εισπρακτέο 

στις   31/12/2007   150.000 € 

 Την χρήση  2008  δεν υπήρξε 

εξόφληση προηγούμενων 

απαιτήσεων αλλά μόνο νέες 

απαιτήσεις ποσού 108.000 €. 

Συνεπώς, στις 31/12/2008  το 

συνολικό ποσό των 

απαιτήσεων ανερχόταν στο 

ποσό των 258.000 € 

 

Nέες απαιτήσεις: 

108.000 € 

Υπόλοιπο 

Εισπρακτέο στις 

31/12/2008: 258.000 € 
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***Κατά τη χρήση 2008 δόθηκε προκαταβολή 30.000 € 

από πελάτη για την πώληση εμπορευμάτων που 

πραγματοποιήθηκε την επόμενη χρήση (2009) - 30.000 € 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 140.000 € 100.000 € 

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 αναλύονται σε: 900.000 € 950.000 € 

Με Μετρητά: 600.000 € 800.000 € 

Με πίστωση: Υπόλοιπο 31/12/2007 
Νέες υποχρεώσεις 

150.000 € 300.000 

Οι αγορές με πίστωση έχουν ως εξής:   Υπόλοιπο 31/12/2008 

350.000 € Ο ελεγχόμενος  τη χρήση  2008  κατέβαλε ποσό 100.000 

€  που αφόρα  τις αγορές με πίστωση  της χρήσης  2007 

και δημιούργησε νέες υποχρεώσεις ποσού  150.000 €. 

Συνεπώς, το υπόλοιπο των πληρωτέων λογαριασμών 

στις 31/12/2008 ήταν 350.000 € 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ 100.000 € 30.000 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 940.000 € 1.020.000 € 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 710.000 € 718.000 € 

ΕΠΑΓ/ΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ εξοφληθείσες με  μετρητά 

(παραγωγικές ) 

 

150.000 € 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 

 

568.000 € 

   ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ στις 31/12 κάθε έτους 500.000 € 1.600.000 € 

ΜΕΤΡΗΤΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΜΕΤΡΗΤΑ) ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 40.000 € 47.000 € 

   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

(ΌΧΙ ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ) – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

 

80.000 € 

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

  Ασφάλεια ακίνητης περιουσίας 

 

4.000 € 

Ασφάλεια αυτοκινήτου 

 

2.000 € 

Ασφάλεια ζωής 

 

3.000 € 

Ασφάλειες υγείας κ.λ.π. 

  Διατροφή 

  Δίδακτρα σχολείου, λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  

,φροντιστηρίων  

 

10.000 € 

Δωρεές - Χορηγίες 

  Επισκευές και συντήρηση ιδιοκτησίας 

 

8.000 € 

Ιατρικά , φαρμακευτικά προϊόντα , νοσοκομειακές 

δαπάνες 

 

4.000 € 

Καταβολές μισθωμάτων 

  Λοιπά έξοδα 

 

5.000 € 

Μισθοί οικιακού προσωπικού 

 

15.000 € 

Πρόστιμα 

  Συνδρομές σε λέσχες 

 

2.000 € 

Συνταξιοδοτικές εισφορές, Εισφορές σε Ταμεία 

Ασφάλισης 

 

7.000 € 

Τηλέφωνα & ταχυδρομικά τέλη 

 

2.000 € 

Τραπεζικά  Έξοδα -πιστωτικές κάρτες 

 

15.000 € 

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας  

 

3.000 € 
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Σημειώνεται ότι κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής δεν έγινε άνοιγμα των 

τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου και συνεπώς το ύψος των τραπεζικών 

καταθέσεων προσδιορίστηκε με βάση τη διαφορά υπολοίπου τέλους μείον το υπόλοιπο 

αρχής χρήσεως. Από τα παραπάνω δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν, ο 

έλεγχος προχωρά στην διενέργεια όλων των απαιτούμενων προσαρμογών, σύμφωνα με 

την μεθοδολογία που αναλύθηκε πλήρως στην προηγούμενη ενότητα, ως εξής: 

 

Πίνακας 8. Προσδιορισμός Διαφοράς μεταξύ Δηλωθέντων και βάσει Τεχνικής Ακαθαρίστων 

Εσόδων
86

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ    

2008 

(ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 

ΧΡΗΣΗ) 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (ελεγχόμενης περιόδου) 1.100.000 € 
(1) 

μείον 

ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ   160.000 € 
(2) 

μείον ΠΟΣΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ            200.000 € 

μείον ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - 

μείον 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΛΠ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - 

  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  740.000 € 

πλέον ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (μετρητοίς) 150.000 € 

πλέον 

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ Ή ΒΟΗΘ. ΥΛΩΝ  Κ.ΛΠ. 

ΕΙΔΩΝ (μετρητοίς) 800.000 € 

πλέον 

ΑΓΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ (μετρητοίς)        92.000 € 
(3) 

πλέον ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  (μετρητοίς)   80.000 € 

πλέον 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΕ 

ΜΟΡΦΗΣ - 

πλέον ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΩΝ με μετρητά - 

πλέον 

ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ   7.000 € 
(4) 

πλέον ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ σε μετρητά 

 
πλέον   

   ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.869.000 € 

μείον 

ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (π.χ. δάνεια, δωρεές επιστροφές 

φόρων κ.λπ.) - 

μείον 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΠΡΑΧΘΗΚΑΝ  ΕΝΑΝΤΙ 

ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ  ΕΤΟΥΣ/ΩΝ 30.000 € 

πλέον 

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙ 

ΕΣΟΔΩΝ  ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ ΕΤΟΥΣ/ΩΝ - 

πλέον 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΙΣΠΑΡΚΤΕΩΝ  (π.χ. πωλήσεις  με 

πίστωση) 108.000 € 
(5) 

μείον 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ  (π.χ. πωλήσεις  με 

πίστωση) - 

                                                      
86

  Εκπαίδευση Νέων Ελεγκτών Βεβαίωσης των Εσόδων του Κράτους, Ε.Κ.Δ.Δ., 2013 

 



108 
 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

(Α) 1.947.000 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Β1) 1.738.000 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Β2)  πλην της ελεγχόμενης δραστηριότητας - 

  ΔΙΑΦΟΡΑ (Α)-(Β1)-(Β2) 209.000 € 

 

(1) Προκύπτει από την διαφορά του υπολοίπου των τραπεζικών καταθέσεων αρχής και τέλους χρήσης, 1.600.000 € - 

500.000 € = 1.100.000 € (όπως αναφέρθηκε, δεν έγινε άνοιγμα λογαριασμών). 

(2) Προέρχεται από την πώληση ακινήτου έναντι ποσού 160.000 €, το οποίο κατατέθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό. 

(3) Προέρχονται από την αγορά κοσμημάτων αξίας 12.000 €, καθώς και επαγγελματικού εξοπλισμού για την 

επιχείρηση αξίας 80.000 €, με μετρητά. 

(4) Διαφορά διαθέσιμων μετρητών μεταξύ αρχής και λήξης ελεγχόμενης χρήσης. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη 

μεθοδολογία η θετική διαφορά προστίθεται στο υπόλοιπο τραπεζικών καταθέσεων. 

(5) Υπόλοιπο Εισπρακτέων Λογαριασμών στις 31/12/2008 (258.000 €) – Υπόλοιπο Εισπρακτέων Λογαριασμών στις 

31/12/2007 (150.000 €). 

 

 Όπως διαπιστώνεται, με βάση την τεχνική των τραπεζικών καταθέσεων και 

δαπανών σε μετρητά, προκύπτει διαφορά 209.000 € μεταξύ δηλωθέντος και 

προσδιορισθέντος με την έμμεση τεχνική ακαθάριστου εισοδήματος, η οποία ενδεχομένως να 

αποτελεί μη δηλούμενο φορολογητέο εισόδημα. Αν ο φορολογούμενος δεν μπορέσει να 

αιτιολογήσει την διαφορά, τότε αυτή υπόκειται σε φορολόγηση. Σημειώνεται ωστόσο ότι, η 

εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής δεν οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα, δεδομένου ότι 

δεν έγινε άνοιγμα λογαριασμών αλλά το υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών 

προσδιορίστηκε από τη διαφορά μεταξύ υπολοίπου τέλους και αρχής χρήσης. 

 Στις ενότητες που προηγήθηκαν πραγματοποιήθηκε μία αναλυτική παρουσίαση των 

νέων έμμεσων τεχνικών ελέγχου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, οι οποίες έχουν 

υιοθετηθεί από την Φορολογική Διοίκηση, καθώς θεωρήθηκε ότι αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της νέας μορφής του φορολογικού ελέγχου και ενδεικτικό του εκσυγχρονισμού του. 

Στα πλαίσια αυτού του εκσυγχρονισμού, η έρευνα προχωρά ένα βήμα παραπέρα 

φιλοδοξώντας να εισάγει στην διαδικασία και στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου 

σύγχρονα εργαλεία τα οποία εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει η 

επιστήμη της ελεγκτικής και της στατιστικής. Έτσι, στο κεφάλαιο 6 προτείνεται η επίσημη 

εφαρμογή της στατιστικής δειγματοληψίας στη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου σε 

αντικατάσταση μέρους των ελεγκτικών επαληθεύσεων που προβλέπουν οι Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 

1037/2005, Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1072/2011 και ΠΟΛ 1159/2011, η οποία εκτιμάται ότι θα οδηγήσει 

σε αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

 

 

6.1 Εισαγωγή 
 

 

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του φορολογικού ελέγχου είναι ότι δεν βασίζεται σε 

γενικώς παραδεκτά ελεγκτικά πρότυπα, ούτε και ακολουθεί μεθόδους που χαρακτηρίζονται 

από επιστημονική τεκμηρίωση. Αντιθέτως, ακολουθεί την κατά περίπτωση ισχύουσα 

νομοθεσία καθώς και τις αναρίθμητες εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται κατά καιρούς 

από την Φορολογική Διοίκηση. Η υποβολή προτάσεων για την πλήρη αναμόρφωση του 

φορολογικού ελέγχου και την υιοθέτηση συγκεκριμένων προτύπων, κατά την έννοια των 

Διεθνών Προτύπων Ελέγχου που εφαρμόζονται από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρίες 

μέλη του ΣΟΕΛ, παρόλο που κρίνεται επιβεβλημένη μέσα στα πλαίσια του γενικότερου 

εκσυγχρονισμού της Φορολογικής Διοίκησης, ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας εργασίας. 

Ωστόσο, στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται μία πρώτη προσπάθεια προς την παραπάνω 

κατεύθυνση, μέσω της εισαγωγής στον φορολογικό έλεγχο ενός εργαλείου που έχει γίνει 

αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ελεγκτικής θεώρησης και συγκεκριμένα της ελεγκτικής 

δειγματοληψίας. 

 Το μεγάλο μέγεθος των επιχειρήσεων καθώς και ο αυξημένος όγκος των 

οικονομικών συναλλαγών που χαρακτηρίζουν την σημερινή οικονομική πραγματικότητα, 

έχουν αναγκάσει τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών να 

ελέγχουν ένα μέρος μόνο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται, κυρίως λόγω του 

αυξημένου χρόνου αλλά και του κόστους που απαιτείται για τον έλεγχο του συνόλου των 

δεδομένων. Εξετάζοντας τα βήματα ελέγχου και τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που 

προβλέπονται από τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1037/2005, Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1072/2011 και ΠΟΛ 

1159/2011, οι οποίες εφαρμόζονται κατά τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων ανάλογα 

με την ελεγχόμενη διαχειριστική χρήση και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην εκάστοτε 

απόφαση, συμπεραίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται ένα είδος δειγματοληψίας 

το οποίο δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη μεθοδολογία και παράλληλα χαρακτηρίζεται 

από μία αοριστία.  
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 Οι υποχρεωτικές επαληθεύσεις που ορίζονται από τις ανωτέρω αποφάσεις για 

διαστήματα δεκαπενθημέρου, μήνα, τριμήνου κ.τ.λ. κρίνονται πολύ γενικές και δεν 

περιλαμβάνουν πρόβλεψη για κατάλληλη ελεγκτική δειγματοληψία ανάλογα με τις 

περιστάσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύονται μη αποδοτικές στην ανακάλυψη 

ουσιαστικών παραλείψεων και παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.  

 Για τους παραπάνω λόγους, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο προτείνεται η εφαρμογή 

της ελεγκτικής δειγματοληψίας, όπως αυτή ορίζεται σαν έννοια από το Διεθνές Πρότυπο 

Ελέγχου 530 «Ελεγκτική Δειγματοληψία» στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, με 

σκοπό την βελτίωση των ελεγκτικών διαδικασιών, την υιοθέτηση επιστημονικής 

μεθοδολογίας κυρίως μέσω της στατιστικής δειγματοληψίας, καθώς επίσης και την αύξηση 

του κύρους και της αξιοπιστίας του. Λόγω απουσίας ανάλογου προτύπου ειδικά 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες του φορολογικού ελέγχου και παρά την διαφορετικότητα της 

φύσεως που τον διακρίνει, η παρούσα ανάλυση βασίζεται στα όσα ορίζονται στο ΔΠΕ 530 με 

την προσδοκία ότι, σύντομα η Φορολογική Διοίκηση θα αντιληφθεί την ανάγκη θέσπισης 

αντίστοιχων προτύπων. 

 Στην επόμενη ενότητα 6.2 ακολουθεί η αναγκαία παρουσίαση του θεωρητικού 

πλαισίου στο οποίο στηρίζεται η ελεγκτική δειγματοληψία, ενώ στη συνέχεια, στην ενότητα 

6.3 γίνεται συγκεκριμένη πρόταση ως προς τον τρόπο εφαρμογής της στατιστικής 

δειγματοληψίας στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου. 

 

 

6.2 Βασικές Έννοιες – Διακρίσεις Ελεγκτικής Δειγματοληψίας  
 

 

6.2.1 Έννοια Ελεγκτικής Δειγματοληψίας 
 

 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΔΠΕ 530, «ελεγκτική δειγματοληψία» είναι η εφαρμογή 

ελεγκτικών διαδικασιών σε λιγότερο από το 100% των μονάδων εντός του πληθυσμού που 

είναι σχετικός με τον έλεγχο, τέτοιων που όλες οι μονάδες δειγματοληψίας να έχουν 

πιθανότητα επιλογής, ώστε να παρέχεται στον ελεγκτή λελογισμένη βάση επί της οποίας θα 

εξάγει συμπεράσματα για ολόκληρο τον πληθυσμό. Διευκρινίζεται ότι ο πληθυσμός 

αναφέρεται σε μία πλήρη σειρά δεδομένων από τα οποία επιλέγεται ένα δείγμα και για τα 
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οποία ο ελεγκτής επιθυμεί να εξαγάγει συμπεράσματα, όπως για παράδειγμα το σύνολο των 

παραστατικών πωλήσεων ενός έτους.
87

  

 Ένα από τα κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο ελεγκτής είναι το δείγμα που 

επιλέγει κάθε φορά να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, έτσι ώστε το αποτέλεσμα που 

θα εξάγει να μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως όσο μεγαλύτερο 

είναι το δείγμα τόσο πιο αντιπροσωπευτικό θα είναι, καθώς με τον τρόπο αυτό αυξάνεται ο 

αριθμός των στοιχείων που επιλέγονται από τον πληθυσμό. Τέλος, ως προς τις απαιτήσεις του 

φορολογικού ελέγχου σημειώνεται ότι, λόγω της φύσης του οι επαληθεύσεις που 

διενεργούνται αποτελούν στις περισσότερες περιπτώσεις ένα είδος δοκιμασιών λεπτομερειών. 

 

 

6.2.2  Είδη Ελεγκτικής Δειγματοληψίας 
 

 

Σύμφωνα με τα ΔΠΕ η ελεγκτική δειγματοληψία διακρίνεται στη στατιστική και τη μη 

στατιστική δειγματοληψία, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ελεγκτή 

μεμονωμένα ή και συνδυαστικά συμπληρώνοντας η μία την άλλη. Ειδικότερα: 

 

Α) Στατιστική Δειγματοληψία 

Πρόκειται για μία προσέγγιση στη δειγματοληψία η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

α) Τυχαία επιλογή των μονάδων του δείγματος 

β) Χρήση της θεωρίας των πιθανοτήτων για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δείγματος, 

περιλαμβανομένης της μέτρησης του δειγματοληπτικού κινδύνου.
88

 

 Με άλλα λόγια, η στατιστική δειγματοληψία είναι μία μεθοδολογία η οποία 

χρησιμοποιεί τα εργαλεία της στατιστικής επιστήμης, ώστε ο ελεγκτής να επιλέξει ένα δείγμα 

που θα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού και κατ’ επέκταση θα του δώσει τη 

δυνατότητα, μέσα από την εξέταση του δείγματος να εξάγει ένα αξιόπιστο συμπέρασμα για 

το σύνολο του πληθυσμού.  

 Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που προσφέρει η στατιστική δειγματοληψία είναι τα 

εξής: 

 Επιτρέπει την ποσοτικοποίηση του δειγματοληπτικού κινδύνου. 

                                                      
87  ΔΠΕ 530, παρ.5(α), 5(β) 

88  ΔΠΕ 530, παρ.5(ζ) 
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 Οδηγεί στην επιλογή του δείγματος με τη χρήση συγκεκριμένης επιστημονικής 

μεθοδολογίας και για το λόγο αυτό ενισχύει τον βαθμό αξιοπιστίας των εκτιμήσεων του. 

 Μειώνει την πιθανότητα υπερεκτίμησης του ελεγκτικού κινδύνου, η οποία οδηγεί σε 

αύξηση του χρόνου και του κόστους του ελέγχου. 

 Δημιουργεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για το ελεγκτικό πόρισμα που εξάγεται.
89

 

  

 

Β) Μη Στατιστική Δειγματοληψία  

Πρόκειται για την δειγματοληπτική προσέγγιση η οποία δεν έχει τα δύο προαναφερόμενα 

χαρακτηριστικά της στατιστικής δειγματοληψίας.
90

 Με την μη στατιστική δειγματοληψία 

χρησιμοποιείται καθαρά η επαγγελματική κρίση του ελεγκτή για την επιλογή των μονάδων 

του δείγματος αλλά και τον καθορισμό του μεγέθους του και δεν εφαρμόζεται κάποια 

επιστημονική μέθοδος. Δεδομένου ότι σκοπός του ελεγκτή είναι πάντοτε η εξαγωγή 

συμπερασμάτων για τον πληθυσμό, θα πρέπει να επιλέγεται με ιδιαίτερη προσοχή το δείγμα 

έτσι ώστε να αποφεύγεται η μεροληψία και να επιλέγονται μονάδες δείγματος που έχουν 

χαρακτηριστικά τυπικά του πληθυσμού. 
91

 

 Η αξία της συγκεκριμένης μεθόδου δειγματοληψίας δεν αμφισβητείται καθώς σε 

πολλές περιπτώσεις η εμπειρία των ελεγκτών οδηγεί πράγματι στον έλεγχο κατάλληλου 

δείγματος και προσφέρει αξιόλογα αποτελέσματα. Λόγω του ότι τις ελεγκτικές επαληθεύσεις 

που ορίζουν οι Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1037/2005, Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1072/2011 και ΠΟΛ 1159/2011 

χρησιμοποιείται ήδη ένα είδος μη στατιστικής δειγματοληψίας, είτε με τον έλεγχο 

συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων, είτε με την διενέργεια πρόσθετων επαληθεύσεων 

κατά την κρίση του ελεγκτή, το παρόν κεφάλαιο ασχολείται αποκλειστικά με την στατιστική 

δειγματοληψία ως καινοτόμο επιστημονικό εργαλείο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και στον 

φορολογικό έλεγχο.  

 

 

 

 

 

                                                      
89  Χ. Νεγκάκης και Π. Ταχυνάκης, Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου, Αθήνα, Εκδόσεις Διπλογραφία, 

2013,  σελ.219 

90 ΔΠΕ 530, παρ.5(ζ) 

91 ΔΠΕ 530, παρ. Α12 



113 
 

6.3  Η Χρήση της Στατιστικής Δειγματοληψίας στον Φορολογικό 

Έλεγχο 

 

 

6.3.1 Η έννοια του Κινδύνου στον Φορολογικό Έλεγχο 
 

 

Στις προηγούμενες ενότητες έγινε παράθεση του θεωρητικού πλαισίου της ελεγκτικής 

δειγματοληψίας, όπως αυτό καθορίζεται από το ΔΠΕ 530. Το συγκεκριμένο πρότυπο όπως 

είναι γνωστό, είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τον σκοπό των ελέγχων που 

διενεργούνται από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρίες μέλη του ΣΟΕΛ και συνεπώς 

διαφέρει σε ορισμένα σημεία, ως προς τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του φορολογικού 

ελέγχου. Ωστόσο, η ακολουθούμενη μεθοδολογία είναι σε γενικές γραμμές η ίδια, 

ανεξάρτητα από το πεδίο εφαρμογής και συνεπώς, η προηγηθείσα ανάλυση κρίθηκε 

απαραίτητη προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι βασικές αρχές και έννοιες της ελεγκτικής 

δειγματοληψίας και ειδικότερα της στατιστικής δειγματοληψίας και να γίνει μία συνοπτική 

παρουσίαση για τον τρόπο εφαρμογής της. 

 Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα ενότητα γίνεται μία πρόταση για το πώς θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί η στατιστική δειγματοληψία στη διενέργεια του φορολογικού 

ελέγχου. Σημειώνεται ότι, η κατανόηση οποιωνδήποτε στατιστικών όρων και τύπων θα 

πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς οι βασικές γνώσεις μαθηματικών και στατιστικής είναι 

απαραίτητες για την εφαρμογή της στατιστικής δειγματοληψίας. 

 Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κίνδυνος στον φορολογικό έλεγχο 

συνίσταται στον κίνδυνο ανακριβών εγγραφών και καταχωρήσεων στα τηρούμενα βιβλία (οι 

οποίες έχουν αντίκτυπο και στις υποβαλλόμενες φορολογικές δηλώσεις) και στον γενικότερο 

κίνδυνο μη ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας. Ο κίνδυνος φορολογικού ελέγχου 

εξαρτάται με τη σειρά του: α) από τον κίνδυνο να υπάρχουν πράγματι πράξεις ή παραλείψεις 

που να αποτελούν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί 

κατά κάποιο τρόπο ως εγγενής κίνδυνος και β) από τον κίνδυνο να μην εντοπιστούν οι 

παραλείψεις αυτές παρά την εφαρμογή των απαιτούμενων ελεγκτικών διαδικασιών (κίνδυνος 

μη εντοπισμού). 

 Όπως έχει αναφερθεί ήδη, η δειγματοληψία αναφέρεται στον έλεγχο σε λιγότερο 

από το 100 % των μονάδων ενός πληθυσμού (π.χ. εξέταση 50 τιμολογίων πώλησης από το 

σύνολο των 1.500 ενός μήνα) και μπορεί να οδηγήσει επιτυχώς στη μείωση του χρόνου και 



114 
 

του κόστους του ελέγχου, αλλά και στην αύξηση της αποδοτικότητας του. Ωστόσο, η 

χρησιμοποίηση της στον φορολογικό έλεγχο θα δημιουργήσει έναν επιπρόσθετο κίνδυνο και 

ειδικότερα τον κίνδυνο δειγματοληψίας, ο οποίος είναι ο κίνδυνος το δείγμα να μην είναι 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού και ο ελεγκτής να καταλήξει σε ανακριβές συμπέρασμα. Ο 

κίνδυνος αυτός αντισταθμίζεται από τα προαναφερόμενα οφέλη και ειδικά στην περίπτωση 

της στατιστικής δειγματοληψίας, μπορεί να περιοριστεί καθώς δίνεται η δυνατότητα 

ποσοτικοποίησης του δειγματοληπτικού κινδύνου. 

 

 

6.3.2 Σχεδιασμός Προγράμματος Στατιστικής Δειγματοληψίας στον 

Φορολογικό Έλεγχο  

 

 

Με τη χρήση της στατιστικής δειγματοληψίας μπορεί να αντικατασταθεί ένα σημαντικό 

μέρος των ελεγκτικών επαληθεύσεων που ορίζονται στις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1037/2005, Α.Υ.Ο. 

ΠΟΛ 1072/2011 και ΠΟΛ 1159/2011, όπως ο έλεγχος συγκεκριμένων διαστημάτων, 

(δεκαπενθημέρου, μήνα, τριμήνου κ.τ.λ.), οι οποίες κρίνονται σε πολλές περιπτώσεις μη 

αποδοτικές και μη αποτελεσματικές. Ωστόσο, η σωστή εφαρμογή της προϋποθέτει και τον 

ανάλογο σχεδιασμό, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του ελέγχου που διενεργείται 

κάθε φορά. Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να προηγείται της διενέργειας του ελέγχου και να 

αποτυπώνεται σε ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα τα οποία θα αποτελούν μέρος 

ελεγκτικών προτύπων που θα θεσπιστούν ειδικά για τον φορολογικό έλεγχο. Με βάση τα 

παραπάνω, τα βήματα για τον σχεδιασμό ενός προγράμματος για την εφαρμογή της 

στατιστικής δειγματοληψίας στον φορολογικό έλεγχο, θα μπορούσαν να είναι τα εξής: 

 

Α. Καθορισμός του στόχου της ελεγκτικής επαλήθευσης που θα διενεργηθεί  

Είναι πολύ σημαντικό να καθορίζονται εκ των προτέρων οι επιδιωκόμενοι στόχοι των 

ελεγκτικών επαληθεύσεων, ώστε στη συνέχεια να εφαρμοστεί και η κατάλληλη τεχνική 

δειγματοληψίας. Αυτό συνεπάγεται ότι η ελεγκτική διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει από 

τον εκ νέου σχεδιασμό ενός ελεγκτικού προγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει ελεγκτικές 

επαληθεύσεις με συγκεκριμένο και εφικτό σκοπό. Παραδείγματα τέτοιων στόχων είναι τα 

κάτωθι: 

- Επαλήθευση για το αν τα Τιμολόγια Πωλήσεων για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα (π.χ. 

έτος) έχουν καταχωρηθεί ορθά στα τηρούμενα βιβλία → Στόχος είναι απλά να διαπιστωθεί 
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αν υπάρχει ορθή καταχώρηση ή όχι. Μέσω της εξέτασης του δείγματος, τυχόν σφάλματα που 

θα βρεθούν, θα προβληθούν στον πληθυσμό με σκοπό την εξαγωγή συμπεράσματος για το 

σύνολο των τιμολογίων πωλήσεων. 

- Επαλήθευση για το αν εκδόθηκαν Τιμολόγια Πώλησης με τρόπο διάφορο από αυτόν που 

ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΦΑΣ, π.χ. έλλειψη κάποιου απαιτούμενου στοιχείου (ΑΦΜ 

και Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλόμενου, Αξία Συναλλαγής κ.τ.λ.) → Στόχος είναι να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια παράλειψη ή όχι. 

- Επαλήθευση για το αν υπάρχουν επιστροφές ή εκπτώσεις πωλήσεων χωρίς την ύπαρξη 

αντίστοιχων δικαιολογητικών και ποιό το ποσό αυτών → Στόχος του ελεγκτή είναι να 

προσδιοριστεί συγκεκριμένο ποσό εκπτώσεων ή επιστροφών που δεν διενεργήθηκαν νόμιμα. 

- Επαλήθευση για το αν έχει αποδοθεί σωστά ο ΦΠΑ με βάση τα παραστατικά εσόδων και 

ποιο είναι το τυχόν ποσό της διαφοράς → Στόχος του ελεγκτή είναι να προσδιοριστεί ποσό 

φόρου που δεν έχει αποδοθεί στο δημόσιο. Με βάση τις διαφορές φόρου που θα προκύψουν 

από το δείγμα, θα γίνει προβολή των αποτελεσμάτων στον πληθυσμό και εκτιμηθεί η 

συνολική διαφορά ΦΠΑ που οφείλεται. 

 Οι παραπάνω στόχοι θα πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα στις επαληθεύσεις που θα 

περιλαμβάνονται στα εφαρμοζόμενα ελεγκτικά προγράμματα. Ευνόητο είναι ότι τα ελεγκτικά 

προγράμματα που ορίζονται από τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1037/2005, Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1072/2011 και 

ΠΟΛ 1159/2011 χρειάζονται ανάλογη τροποποίηση και προσαρμογή, προκειμένου να 

εφαρμοστεί αποδοτικά η στατιστική δειγματοληψία και η καλύτερη λύση θα ήταν 

ενδεχομένως ο εκ νέου σχεδιασμός τους. 

 

Β. Επιλογή Κατάλληλης Τεχνικής Δειγματοληψίας 

Ανάλογα με τους στόχους των ελεγκτικών επαληθεύσεων που έχουν τεθεί, θα πρέπει να 

εφαρμοστεί και η κατάλληλη τεχνική δειγματοληψίας. Συνήθως, ο επιδιωκόμενος σκοπός 

μίας ελεγκτικής διαδικασίας καθορίζει το είδος του ελέγχου που θα διενεργηθεί, δηλαδή αν 

θα γίνει «έλεγχος συμμόρφωσης» ή «έλεγχος λεπτομερειών» και κατά συνέπεια, ποιά τεχνική 

δειγματοληψίας θα χρησιμοποιηθεί. 

 Οι «έλεγχοι συμμόρφωσης» δείχνουν αν ακολουθούνται ορισμένοι κανόνες, για 

παράδειγμα, αν οι καταχωρήσεις στα τηρούμενα βιβλία γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της φορολογικής νομοθεσίας και τις αρχές της λογιστικής επιστήμης και συνεπώς, το 

αποτέλεσμα που δίνουν είναι αποκλειστικά, ναι ή όχι. Στην περίπτωση αυτή, η τεχνική που 
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ενδείκνυται είναι η «δειγματοληψία ιδιοτήτων», καθώς ο ελεγκτής κάνει μία υπόθεση και 

μετά την εξέταση του δείγματος, είτε την αποδέχεται, είτε την απορρίπτει. Έτσι, αν ο στόχος 

είναι να διαπιστωθεί αν τα τιμολόγια πωλήσεων ενός έτους έχουν καταχωρηθεί ορθά στα 

τηρούμενα βιβλία, θα χρησιμοποιηθεί η «δειγματοληψία ιδιοτήτων» και ο ελεγκτής θα κάνει 

την υπόθεση ότι αυτά έχουν καταχωρηθεί ορθά. Στη συνέχεια, θα προχωρήσει σε έλεγχο του 

δείγματος και με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα δεχτεί ή θα απορρίψει την 

συγκεκριμένη υπόθεση. 

 Από την άλλη, οι «έλεγχοι λεπτομερειών» γίνονται με σκοπό να προσδιοριστεί το 

ποσό που αναλογεί σε έναν πληθυσμό και να διαπιστωθεί έτσι κατά πόσο αυτό είναι 

ειλικρινές ή όχι. Όπως είναι επόμενο, η τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί σε έναν τέτοιο έλεγχο 

είναι η «δειγματοληψία μεταβλητών». Για παράδειγμα, αν σκοπός του ελέγχου είναι να 

διαπιστωθεί, «αν με βάση τα παραστατικά εσόδων υπάρχουν διαφορές ΦΠΑ που δεν έχουν 

αποδοθεί», ο ελεγκτής θα εφαρμόσει την «δειγματοληψία μεταβλητών». Εφόσον προκύψουν 

διαφορές φόρου από την εξέταση του δείγματος, ο ελεγκτής θα προβάλλει την διαφορά αυτή 

στον πληθυσμού, ώστε να προσδιοριστεί το συνολικό ποσό φόρου που δεν έχει αποδοθεί στο 

δημόσιο. 

 Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι, ο στόχος των ελεγκτικών επαληθεύσεων 

καθορίζει άμεσα και την τεχνική δειγματοληψίας που θα χρησιμοποιήσει ο ελεγκτής. 

Σημειώνεται ωστόσο ότι, είναι δυνατόν μία ελεγκτική διαδικασία να έχει διπλό στόχο με 

αποτέλεσμα να έχει εφαρμογή τόσο η «δειγματοληψία ιδιοτήτων» όσο και η «δειγματοληψία 

μεταβλητών». Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα σε περίπτωση που μία επαλήθευση ορίζει «αν 

η εξόφληση όλων των παραστατικών αγορών εμπορευμάτων αξίας άνω των 3.000,00 ευρώ 

έγινε με τραπεζικό μέσο πληρωμής (π.χ. επιταγή), σε συνδυασμό με το αν με βάση τα 

παραστατικά, το υπόλοιπο του λογαριασμού αγορών εμπορευμάτων, είναι ειλικρινές. Το 

μόνο που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η κατάλληλη επιλογή και προσαρμογή του 

δείγματος ώστε να εξυπηρετηθεί η διπλή φύση του ελέγχου. 

 

Γ. Καθορισμός της Έννοιας των Σφαλμάτων και των Αποκλίσεων 

Πολύ σημαντικό ζήτημα κατά την εφαρμογή της στατιστικής δειγματοληψίας είναι να 

καθοριστεί τι ακριβώς συνιστά σφάλμα ή απόκλιση, ώστε ο ελεγκτής να καταλήξει σε ένα 

αξιόπιστο συμπέρασμα. Για παράδειγμα, αν ο σκοπός είναι να διαπιστωθεί ότι οι αξίες των 

τιμολογίων πώλησης έχουν καταχωρηθεί ορθά στα τηρούμενα βιβλία, τότε μία ενδεχόμενη 

αναγραφή λανθασμένου ονοματεπωνύμου με ορθό ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου, δεν 
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μπορεί να θεωρηθεί ως απόκλιση, καθώς δεν επηρεάζει τον ελεγκτικό στόχο που έχει τεθεί. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, απόκλιση θα αποτελεί αποκλειστικά κάθε ανακριβής 

καταχώρηση που θα προκύπτει από τη σύγκριση μεταξύ των δεδομένων του τιμολογίου και 

της αντίστοιχης εγγραφής στα βιβλία. 

 Ομοίως, αν ο σκοπός είναι να ελεγχθεί η ορθότητα των απαλλασσόμενων του ΦΠΑ 

πωλήσεων, τότε σφάλμα είναι κάθε τιμολόγιο, το οποίο ενώ αφορούσε πώληση υπαγόμενη 

στο φόρο δεν επιβαρύνθηκε με ΦΠΑ. Γενικότερα, ο ελεγκτής θα πρέπει κατά τον καθορισμό 

των σφαλμάτων και των αποκλίσεων να λαμβάνει υπόψη μόνο παράγοντες που επηρεάζουν 

τον επιδιωκόμενο στόχο της ελεγκτικής διαδικασίας, διότι σε διαφορετική περίπτωση μπορεί 

να καταλήξει σε σφάλματα τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν τον πληθυσμό. 

 

Δ. Επιλογή του Πληθυσμού από τον οποίο θα αντληθεί το Δείγμα και Καθορισμός της 

Δειγματοληπτικής Μονάδας 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην επιλογή του πληθυσμού, καθώς αυτός 

θα πρέπει να είναι κατάλληλος για να επιτευχθεί ο στόχος της δειγματοληψίας και κατ’ 

επέκταση ο σκοπός της ελεγκτικής επαλήθευσης. Έτσι, αν για παράδειγμα ο επιδιωκόμενος 

σκοπός είναι να διαπιστωθεί η ορθή καταχώρηση των αγορών εμπορευμάτων στα τηρούμενα 

βιβλία, τότε κατάλληλος πληθυσμός θα είναι το σύνολο των τιμολογίων πώλησης 

εμπορευμάτων που λήφθηκαν από τους αντίστοιχους προμηθευτές. Ένα άλλο σημαντικό 

στοιχείο που θα πρέπει να διαθέτει ο πληθυσμός είναι η πληρότητα του, με την έννοια ότι 

πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα για την διενέργεια του 

δειγματοληπτικού ελέγχου. Στο προαναφερόμενο παράδειγμα, ο πληθυσμός θα θεωρούνταν 

μη πλήρης αν η ελεγχόμενη επιχείρηση είχε απολέσει ένα μέρος των ληφθέντων τιμολογίων 

π.χ. των τριών τελευταίων μηνών του έτους, με αποτέλεσμα η δειγματοληψία να μην είναι σε 

θέση να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα.  

 Κατά την εκτέλεση των απαιτούμενων επαληθεύσεων που ορίζει ένα ελεγκτικό 

πρόγραμμα, π.χ. της ΠΟΛ 1159/2011, ο ελεγκτής συνεκτιμά τους ανωτέρω παράγοντες και 

επιλέγει εκείνους τους πληθυσμούς που θα του δώσουν την δυνατότητα να εκτελέσει ομαλά 

τον δειγματοληπτικό έλεγχο και θα τον οδηγήσουν σε ασφαλές συμπέρασμα. Από την άλλη, 

η δειγματοληπτική μονάδα αποτελεί ουσιαστικά το υποκείμενο του ελέγχου και είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τον πληθυσμό που έχει επιλεγεί. Έτσι, η μονάδα δειγματοληψίας μπορεί να 

είναι ένα παραστατικό πώλησης, ένα παραστατικό αγοράς, μία εγγραφή στα τηρούμενα 
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βιβλία, το υπόλοιπο ενός λογαριασμού κ.τ.λ. και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στην 

επιλογή της. 

 

Ε. Καθορισμός της Μεθόδου Επιλογής του Δείγματος 

Δεδομένου ότι χρησιμοποιείται η στατιστική δειγματοληψία, το δείγμα θα πρέπει να είναι 

τυχαίο, ώστε κάθε μονάδα να έχει μία γνωστή πιθανότητα επιλογής. Συνεπώς, στην 

περίπτωση αυτή οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι η γεννήτρια τυχαίων 

αριθμών ενός λογισμικού ή η συστηματική δειγματοληψία. Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις που 

υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα στον πληθυσμό, για παράδειγμα υπάρχουν πωλήσεις από 

100,00 ευρώ έως και 60.000,00 ευρώ ανά τιμολόγιο, ο ελεγκτής είναι προτιμότερο να 

στρωματοποιήσει το σύνολο των πωλήσεων με βάση την αξία πώλησης, ώστε να πετύχει 

μεγαλύτερη ομοιογένεια. Με τον τρόπο αυτό θα εξάγει συμπέρασμα για κάθε στρώμα 

χωριστά, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να εστιάσει στις συναλλαγές μεγάλης αξίας. 

 

Στ. Ορισμός Παραμέτρων 

 

Επίπεδο Εμπιστοσύνης 

Για την εφαρμογή της στατιστικής δειγματοληψίας είναι απαραίτητο να καθοριστεί το 

επίπεδο εμπιστοσύνης ή βαθμός εμπιστοσύνης, το οποίο αντανακλά την βεβαιότητα το 

δείγμα να αντιπροσωπεύει τον πληθυσμό, δηλαδή η εκτίμηση που θα προκύψει από το δείγμα 

να αντανακλά και το πραγματικό μέγεθος του πληθυσμού, μέσα σε συγκεκριμένα «όρια 

ακριβείας» που θα τεθούν. Σημειώνεται ότι το επίπεδο εμπιστοσύνης αποτελεί αντίθετη 

έννοια από τον δειγματοληπτικό κίνδυνο και συνεπώς, ένα επίπεδο εμπιστοσύνης 95% 

σημαίνει ότι ο ελεγκτής είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί έναν δειγματοληπτικό κίνδυνο ίσο 

με 5%. 

 Ο βαθμός εμπιστοσύνης είναι ένα μέγεθος το οποίο θα μπορούσε να ορίζεται από 

την Φορολογική Διοίκηση και να θεωρείται δεδομένο από τον ελεγκτή κατά την έναρξη των 

ελεγκτικών επαληθεύσεων, ανάλογα με το ελεγκτικό πρόγραμμα που θα εφαρμόζεται κάθε 

φορά. Με βάση τον βαθμό εμπιστοσύνης, ο ελεγκτής μπορεί να υπολογίσει το διάστημα 

εμπιστοσύνης (όρια ακριβείας), δηλαδή το διάστημα εντός του οποίου αναμένεται να 

βρίσκεται το πραγματικό μέγεθος του πληθυσμού, σύμφωνα με την εκτίμηση που προέκυψε 

από το δείγμα.  
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 Από τις χρησιμοποιούμενες στατιστικές μεθοδολογίες μπορούν να οριστούν τα 

μεγέθη που ακολουθούν τις διάφορες θεωρητικές κατανομές. Όταν τα δείγματα είναι μεγάλου 

μεγέθους, συνήθως ακολουθούν την κανονική κατανομή, διαφορετικά ακολουθούν άλλες 

κατανομές, όπως την t-κατανομή, την χ
2
 κατανομή, την F- κατανομή κ.τ.λ. (δειγματοληπτικές 

κατανομές). Με δεδομένο λοιπόν ότι οι κατανομές που χρησιμοποιούνται είναι γνωστές και 

οι τιμές τους δίνονται από αντίστοιχους στατιστικούς πίνακες ή λογισμικά πακέτα, μπορούν 

εύκολα να υπολογιστούν οι «κρίσιμες τιμές», οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον 

καθορισμό των ορίων του διαστήματος εμπιστοσύνης.  

 

Ανεκτό Σφάλμα ή Ανεκτό Ποσοστό Απόκλισης 

Η Φορολογική Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο και το κόστος που συνεπάγονται οι 

πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις μπορεί να ορίσει στα ελεγκτικά προγράμματα ένα ανεκτό 

σφάλμα, καθώς και ένα ανεκτό ποσοστό απόκλισης. Τα όρια αυτά θα αποτελούν διασφάλιση 

ότι το πραγματικό σφάλμα στον πληθυσμό δεν υπερβαίνει το ποσό σφάλματος που έχει τεθεί 

και ουσιαστικά εκφράζουν το επίπεδο σφάλματος που οι ελεγκτικές υπηρεσίες είναι 

διατεθειμένες να αποδεχτούν κατά την ελεγκτική δειγματοληψία. Συνεπώς, οποιοδήποτε 

σφάλμα εντοπιστεί στο δείγμα το οποίο υπερβαίνει το συγκεκριμένο ποσό θα θεωρείται μη 

ανεκτό σφάλμα. 

 

Αναμενόμενο Σφάλμα ή Αναμενόμενο Ποσοστό Απόκλισης 

Το μέγεθος αυτό θα καθορίζεται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες και μπορεί εν μέρει να 

βασιστεί σε ιστορικά στοιχεία. Στην ουσία αποτελεί μία εκτίμηση για το σφάλμα που ο 

ελεγκτής αναμένει να υπάρχει στον πληθυσμό. 

 

Ζ. Καθορισμός Μεγέθους του Δείγματος 

Μία από τις σημαντικότερες ίσως διαδικασίες στην στατιστική δειγματοληψία είναι ο 

καθορισμός του μεγέθους του δείγματος, διότι σε αυτό στηρίζεται ουσιαστικά το 

συμπέρασμα που θα εξαχθεί για το σύνολο του πληθυσμού. Έχει ήδη αναφερθεί πως όσο 

μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του δείγματος, τόσο πιο αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού είναι 

και συνεπώς, η λογική θα ήταν να επιλέγεται ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δείγμα. 

Συνυπολογίζοντας ωστόσο τον χρόνο και το κόστος του ελέγχου, προκύπτει το συμπέρασμα 

ότι ιδανικό θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα δείγμα, το οποίο αντισταθμίζει τον 

δειγματοληπτικό κίνδυνο με το αναμενόμενο κόστος και το χρόνο εξέτασης ολόκληρου του 
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πληθυσμού, σε συνδυασμό με τις παραμέτρους, που αναφέρθηκαν παραπάνω. Γνωρίζοντας 

την κατανομή που ακολουθεί ένα δείγμα μπορούμε εύκολα μέσω στατιστικών τύπων να 

υπολογίσουμε το ελάχιστο μεγέθους του δείγματος που απαιτείται για την εκτίμηση μίας 

παραμέτρου του πληθυσμού.  

 

Η. Εξέταση του Δείγματος – Διενέργεια Ελεγκτικών Επαληθεύσεων 

Μετά τον καθορισμό όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων και παραμέτρων, καθώς επίσης 

και την επιλογή του κατάλληλου δείγματος, το επόμενο βήμα όπως είναι εύλογο είναι η 

εκτέλεση των ελεγκτικών επαληθεύσεων. Ο ελεγκτής με βάση το στόχο που έχει τεθεί ψάχνει 

ουσιαστικά για σφάλματα, παραλείψεις, διαφορές φόρου και γενικότερα παραβάσεις της 

φορολογικής νομοθεσίας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι υψίστης σημασίας το δείγμα να 

είναι πάντοτε αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού και αυτό είναι κάτι που ο ελεγκτής θα 

πρέπει να διασφαλίζει καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Έτσι θα μπορούσε να γίνει μία εξ’ 

αρχής αξιολόγηση του δείγματος ώστε να διαπιστωθεί για παράδειγμα, αν ο μέσος του 

δείγματος βρίσκεται κοντά στο μέσο του πληθυσμού. 

 Συνεπώς, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται θα πρέπει να γίνονται οι ανάλογες 

τροποποιήσεις ή ακόμα και να επιλέγεται νέο δείγμα. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα που 

πρέπει να προβλεφθεί, είναι η διαδικασία αντικατάστασης των μονάδων δειγματοληψίας σε 

περίπτωση που ορισμένες μονάδες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ένα παράδειγμα 

αποτελούν οι ακυρωμένες πωλήσεις, στις οποίες ο ελεγκτής πρέπει να αποκτήσει επαρκή 

διασφάλιση ότι έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, ώστε να μην τις θεωρήσει σφάλματα και 

παραλείψεις. Από τη στιγμή που η διασφάλιση αυτή δοθεί οι συγκεκριμένες μονάδες 

μπορούν να αντικατασταθούν από νέες, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία δειγματοληψίας. 

 

Θ. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων – Προβολή στον Πληθυσμό 

Μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών επαληθεύσεων, ο ελεγκτής καταλήγει σε ορισμένα 

ευρήματα, συνήθως με τη μορφή σφαλμάτων, διαφορών φόρου και παραλείψεων. Τα 

συμπεράσματα αυτά θα πρέπει να τα αξιολογήσει, προκειμένου να αποφασίσει στη συνέχεια 

κατά πόσο αυτά επιδρούν στον πληθυσμό. Μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες της 

στατιστικής δειγματοληψίας είναι η προβολή των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν στον 

πληθυσμό. Οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που εφαρμόζονται από την Φορολογική Διοίκηση, 

βάσει των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1037/2005, Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1072/2011 και ΠΟΛ 1159/2011 

καταλήγουν στον εντοπισμό διαφορών φόρου και παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, 
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αλλά τα συμπεράσματα τους περιορίζονται αποκλειστικά στο δείγμα. Το επιδιωκόμενο 

ωστόσο αποτέλεσμα σε έναν έλεγχο, είναι να διατυπωθεί μία αξιόπιστη άποψη για το σύνολο 

των λογιστικών εγγραφών, την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων, τις υποβληθείσες 

δηλώσεις και κατ’ επέκταση την ορθή απόδοση του φόρου, την ορθότητα τήρησης των 

βιβλίων και στοιχείων και συνεπώς, να εξαχθούν συμπεράσματα που θα αφορούν τον 

συνολικό πληθυσμό.  

 Σημειώνεται ότι, μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε σφάλματα τα οποία 

αποδεικνύεται ότι οφείλονται σε τυχαία γεγονότα και δεν είναι συστηματικά, με αποτέλεσμα 

να μην υποδηλώνουν δόλο ή σκοπιμότητα. Παράδειγμα αποτελεί η μη καταχώριση 

ορισμένων τιμολογίων πωλήσεων σε περίοδο κατά την οποία είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στην 

ελεγχόμενη επιχείρηση. Τέτοιες περιπτώσεις δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

προβολή σφαλμάτων στον πληθυσμό, αλλά να αντιμετωπίζονται ως εξαιρέσεις, διότι 

διαφορετικά ο ελεγκτής μπορεί να οδηγηθεί σε ανακριβές συμπέρασμα για τον πληθυσμό. Τα 

παραπάνω θα γίνουν πιο κατανοητά μέσω ενός παραδείγματος. 

 

Παράδειγμα 

Έστω ότι διενεργήθηκε έλεγχος ορθής καταχώρησης των τιμολογίων πωλήσεων προϊόντων 

ενός έτους, με σκοπό να εντοπιστεί τυχόν αποκρυβείσα ύλη. Ο πληθυσμός, δηλαδή το σύνολο 

των τιμολογίων, αποτελείται από 4.000 μονάδες και η συνολική τους αξία βάσει των 

καταχωρήσεων στα τηρούμενα βιβλία, ανέρχεται σε 6.140.000,00 €. Μετά τον καθορισμό 

των απαιτούμενων παραμέτρων και την επιλογή του μεγέθους του δείγματος με την 

διαδικασία που αναλύθηκε παραπάνω, έγινε εξέταση σε δείγμα 120 τιμολογίων, η συνολική 

αξία των οποίων ήταν 184.248,00 €, βάσει των καταχωρήσεων στα τηρούμενα βιβλία. Από τα 

ανωτέρω δεδομένα προκύπτει ότι, ο αριθμητικός μέσος του πληθυσμού είναι μ = 

6.140.000/4.000 = 1535, ενώ ο αριθμητικός μέσος του δείγματος είναι    = 184.248/120 = 

1.535,40 και συνεπώς βρίσκεται κοντά στο μέσο του πληθυσμού 

 Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο έγινε εφαρμογή της δειγματοληψίας μεταβλητών, 

ως η πιο κατάλληλη τεχνική σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Από τις ελεγκτικές 

επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν, προέκυψαν ανακριβείς καταχωρήσεις ακαθαρίστων 

εσόδων σε 30 περιπτώσεις τιμολογίων, συνολικής αξίας 7.000 € (Αποκρυβείσα Ύλη). 

Επομένως ο μέσος όρος της αποκρυβείσας ύλης ήταν 7.000/120 = 58,33. Αναλυτικά τα 

στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 9. Δεδομένα Πληθυσμού και Δείγματος 

Μέγεθος Πληθυσμού (Ν) 4.000 Μέγεθος Δείγματος (n) 120 

Συνολική Αξία Πληθυσμού 6.140.000 € Συνολική Αξία Δείγματος 184.248 € 

Αριθ. Μέσος μ 1535 Αριθ. Μέσος    1535,4 

Αρ. Ανακριβών Καταχωρήσεων 30 Συνολική Αξία Αποκρυβείσας Ύλης 7.000 € 

  Μέσος Όρος Αποκρυβείσας Ύλης 58,33 

 

Στη συνέχεια έγινε προβολή των σφαλμάτων που βρέθηκαν, στον πληθυσμό με την χρήση 

τριών διαφορετικών μεθόδων. 

 

α. Ανά Μονάδα Μέσου Μέθοδος 

Κατά τη μέθοδο αυτή, η πραγματική αξία του συνόλου των τιμολογίων πώλησης που έπρεπε 

να καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία υπολογίζεται με βάση τη μέση πραγματική αξία των 

τιμολογίων που προέκυψε από το δείγμα. Ειδικότερα, η αξία αυτή πολλαπλασιάζεται με τον 

αριθμό μονάδων του πληθυσμού και προβάλλεται για την εξαγωγή του αποτελέσματος. Στην 

περίπτωση του παραδείγματος μας η συνολική αξία των τιμολογίων του δείγματος, βάσει των 

καταχωρήσεων στα βιβλία ήταν 184.248,00 €, ενώ η αποκρυβείσα ύλη που εντοπίστηκε από 

τον έλεγχο ήταν 7.000 €. Συνεπώς, η συνολική πραγματική αξία του δείγματος είναι 184.248 

+ 7.000 = 191.248,00 € και ο μέσος της αξίας αυτής 191.248/120 = 1.593,73.    

 Σύμφωνα λοιπόν με την χρησιμοποιούμενη μέθοδο η προβαλλόμενη αξία στον 

πληθυσμό θα είναι: 1.593,73 * 4.000 = 6.374.920,00 €, η οποία αντιπροσωπεύει την 

πραγματική αξία των ακαθαρίστων εσόδων που θα έπρεπε να είχε καταχωρηθεί στα 

τηρούμενα βιβλία της ελεγχόμενης επιχείρησης. Επομένως, υπάρχει μία απόκρυψη 

ακαθαρίστων εσόδων ίση με 6.374.920,00 - 6.140.000,00 = 234.920,00 €, που θα ληφθεί 

υπόψη κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών. 

 

β. Διαφορική Εκτίμηση 

Με τη μέθοδο αυτή υπολογίζεται ο μέσος όρος της συνολικής διαφοράς που εντοπίστηκε από 

τον ελεγκτή στο δείγμα και προβάλλεται στον πληθυσμό με τον πολλαπλασιασμό επί τον 

συνολικό αριθμό των τιμολογίων (Μονάδες Πληθυσμού). Δεδομένου ότι η μέση διαφορά έχει 

υπολογιστεί ήδη, η προβαλλόμενη αποκρυβείσα ύλη στον πληθυσμό θα είναι: 58,33 * 4.000 
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= 233.320,00 €. Συνεπώς οι πραγματικές πωλήσεις που έπρεπε να καταχωρηθούν στα βιβλία 

είναι ίσες με 6.140.000,00 (Αξία Βιβλίων) + 233.320,00 (Κατ’ εκτίμηση αποκρυβείσα ύλη) = 

6.373.320,00 €. 

 

γ. Εκτίμηση Ποσοστού 

Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται το ποσοστό της αποκρυβείσας ύλης, με βάση την 

συνολική της αξία και την αξία του δείγματος και στη συνέχεια, το ποσοστό αυτό 

προβάλλεται στον πληθυσμό με τον πολλαπλασιασμό του επί την συνολική αξία του 

πληθυσμού. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει η κατ’ εκτίμηση αποκρυβείσα ύλη για το σύνολο 

των πωλήσεων. Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραδείγματος, το ποσοστό της αποκρυβείσας 

ύλης είναι 7.000/184.248 = 0,038 ή 3,8% και επομένως η προβαλλόμενη αποκρυβείσα αξία 

στον πληθυσμό θα είναι 3,8% * 6.140.000,00 € = 233.320,00 €. Άρα, τα πραγματικά 

ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποίησε η ελεγχόμενη επιχείρηση εκτιμάται ότι ανέρχονται 

σε 6.140.000,00 (Αξία Βιβλίων) + 233.320,00 (Κατ’ εκτίμηση αποκρυβείσα ύλη) = 

6.373.320,00 €. 

 Από την ανάλυση των παραπάνω μεθόδων προκύπτει ότι υπάρχουν μικρές διαφορές 

στον προσδιορισμό της συνολικής αποκρυβείσας ύλης για τον πληθυσμό, γεγονός που 

ωστόσο είναι αναμενόμενο και δεν ασκεί ιδιαίτερη επίδραση. Γενικότερα θα πρέπει να 

τονιστεί ότι, η Διαφορική Εκτίμηση και η Εκτίμηση Ποσοστού καταλήγουν σε πιο αποδοτικά 

δείγματα σε σχέση με την ανά μονάδα μέσου μέθοδο, διότι σε αυτές η τυπική απόκλιση των 

διαφορών είναι συνήθως μικρότερη από την τυπική απόκλιση των μονάδων του πληθυσμού. 

Αυτό συνεπάγεται και μικρότερο μέγεθος δείγματος.  

 Από την άλλη, οι δύο πρώτες μέθοδοι απαιτούν οπωσδήποτε να είναι γνωστή η 

συνολική αξία που έχει καταγραφεί στα τηρούμενα βιβλία, ενώ με την μέθοδο του ανά 

μονάδα μέσου κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαίο. Αυτό σημαίνει ότι η τελευταία θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου υπάρχει απώλεια των τηρούμενων βιβλίων και η 

ελεγχόμενη επιχείρηση έχει στη διάθεση της π.χ. μόνο το 90% των εκδιδόμενων στοιχείων 

εσόδων, ώστε να προσδιοριστούν τα ακαθάριστα έσοδα της.  

 Με βάση τα όσα αναλύθηκαν παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η εφαρμογή 

της στατιστικής δειγματοληψίας θα οδηγήσει οπωσδήποτε σε μείωση του χρόνου και του 

κόστους του ελέγχου καθιστώντας τις ελεγκτικές διαδικασίες πιο αποδοτικές. Παράλληλα, οι 

εκτιμήσεις που θα γίνονται, θα συνοδεύονται από επιστημονική τεκμηρίωση και κατ’ 
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επέκταση από μεγαλύτερη ακρίβεια, με αποτέλεσμα να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα 

για το σύνολο του πληθυσμού.  

 Αυτό είναι ίσως και το πιο ουσιώδες, καθώς έτσι θα θεσπιστεί μία αποδεκτή 

αιτιολογική βάση, με την οποία θα επιτρέπεται σύμφωνα με τις διαφορές φόρου που 

εντοπίζονται στο δείγμα, να καταλογίζονται και διαφορές φόρου που εκτιμάται ότι υπάρχουν 

στον πληθυσμό. Φυσικά, για να μπορέσει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η στατιστική 

δειγματοληψία στον φορολογικό έλεγχο και να μην θεωρηθεί αυθαιρεσία του ελεγκτή, θα 

πρέπει να υιοθετηθεί και επίσημα από την Φορολογική Διοίκηση και να περιληφθεί σε νέα 

ελεγκτικά προγράμματα που θα εκδοθούν ή να αποτελέσει μέρος νέων «Προτύπων 

Φορολογικού Ελέγχου». 

 Η παραπάνω πρόταση σχετικά με την επίσημη υιοθέτηση της στατιστικής 

δειγματοληψίας αποτελεί το ένα από τα δύο εργαλεία που η παρούσα έρευνα επιθυμεί να 

εισάγει στη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου με σκοπό να βελτιώσει την αποδοτικότητα 

και την αξιοπιστία του. Το δεύτερο εργαλείο αναφέρεται στην εφαρμογή του Νόμου του 

Benford στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, ο οποίος κάτω από συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις μπορεί να αποτελέσει μέσο επιβεβαίωσης για την ορθότητα των συναλλαγών ή 

να παρέχει ενδείξεις για πιθανή απάτη και χειραγώγηση των δεδομένων. Στο επόμενο 

κεφάλαιο αναφέρονται σε θεωρητικό επίπεδο τα οφέλη που μπορεί να έχει η χρησιμοποίηση 

του νόμου και στη συνέχεια γίνεται εφαρμογή του σε υπόθεση φορολογικού ελέγχου, ώστε να 

στηριχθεί και στην πράξη η πρόταση αυτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ BENFORD ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

7.1 Εισαγωγή 
 

 

Στα πλαίσια του γενικότερου εκσυγχρονισμού του φορολογικού ελέγχου, ο οποίος βρισκόταν 

στο επίκεντρο όλων των αναλύσεων, των ερμηνειών αλλά και των προτάσεων που έγιναν, η 

παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με μία ακόμα πρόταση, η οποία στοχεύει στην βελτίωση 

των ελεγκτικών διαδικασιών. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η χρησιμοποίηση του νόμου του 

Benford στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, ενός εργαλείου που αξιοποιείται ήδη 

διεθνώς σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους και εστιάζει το ενδιαφέρον των ελεγκτών 

σε συναλλαγές που ενδεχομένως να υποκρύπτουν απάτη ή σφάλμα. 

 Η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου στηρίζεται στην αναζήτηση ασυνήθιστων 

επαναλήψεων συγκεκριμένων ψηφίων αριθμών καθώς και συνδυασμών ψηφίων στα 

δεδομένα προς έλεγχο, είτε αυτά προέρχονται από τον πληθυσμό, είτε από επιλεγμένο δείγμα 

και οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε λάθος ή σε δόλο.
92

 Το συνηθισμένο επίπεδο των 

επαναλήψεων δίνεται από τον νόμο του Benford, παρέχοντας την δυνατότητα στους ελεγκτές 

να εντοπίσουν τυχόν αποκλίσεις από το επίπεδο αυτό και κατά συνέπεια, να τους οδηγήσει σε 

πρόσθετες επαληθεύσεις ώστε να ερευνηθεί η φύση και η αιτία αυτών των επαναλήψεων. 

 Στην ενότητα 7.2 γίνεται μία σύντομη ανάλυση και παρουσίαση του θεωρητικού 

πλαισίου του νόμου, προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι βασικές αρχές του. Στη συνέχεια, 

στην ενότητα 7.3 ακολουθεί η πρακτική εφαρμογή του σε συγκεκριμένη φορολογική 

υπόθεση, με σκοπό να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα αλλά και τα 

πραγματικά οφέλη που μπορεί να έχει η χρησιμοποίηση του νόμου αυτού στον φορολογικό 

έλεγχο. 

 

 

 

 

 

                                                      
92 Χ. Νεγκάκης και Π. Ταχυνάκης, Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου, Αθήνα, Εκδόσεις Διπλογραφία, 

2013, σελ.259 
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7.2 Ο Νόμος του Benford 
 

 

Ο νόμος του Benford ουσιαστικά στηρίζεται και αποτελεί συνέχεια της παρατήρησης που 

έκανε το 1881 ο αστρονόμος και μαθηματικός Simon Newcomb, ο οποίος διαπίστωσε ότι οι 

σελίδες ενός βιβλίου λογαρίθμων που ξεκινούσαν από 1 ήταν περισσότερο φθαρμένες από τις 

υπόλοιπες. Με αφορμή το γεγονός αυτό ο Newcomb άρχισε να μελετά και άλλα σύνολα 

δεδομένων καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι αριθμοί που προκύπτουν από διάφορες 

φυσικές διαδικασίες δεν είναι τόσο τυχαίοι όσο θα ανέμενε κανείς. Συγκεκριμένα,  ο αριθμός 

1 είχε μεγαλύτερη τάση εμφάνισης ως πρώτο σημαντικό ψηφίο σε σχέση με κάποιο από τα 

ψηφία 2 έως 9, το 2 εμφανιζόταν συχνότερα ως πρώτο σημαντικό ψηφίο σε σχέση με τα 

ψηφία 3 έως 9 κ.ο.κ. Ωστόσο, στην ανακάλυψη του Newcomb δεν δόθηκε η ανάλογη 

σημασία κατά την εποχή εκείνη. 

 Το 1938 ο φυσικός Frank Benford ο οποίος εργαζόταν για λογαριασμό της εταιρίας 

General Electric κατέληξε στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα με τον Newcomb, συνεχίζοντας την 

μελέτη του και διατυπώνοντας έναν νόμο που φέρει το όνομα του. Ο Benford επέκτεινε την 

μελέτη του στα πρώτα ψηφία αριθμών που προέρχονταν από 20 διαφορετικά πεδία, 

εξετάζοντας συνολικά 20.229 δεδομένα, μεταξύ των οποίων επιστημονικά, γεωγραφικά και 

δημογραφικά δεδομένα. Ύστερα από στατιστικές αναλύσεις και υπολογισμούς καθόρισε τις 

αναμενόμενες συχνότητες των πρώτων ψηφίων ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 10.  Αναμενόμενες Συχνότητες Πρώτων Ψηφίων Κατά Benford
93

 
Ψηφίο Συχνότητα Εμφάνισης Ως Πρώτο 

Ψηφίο 

Ποσοστό 

0 - - 

1 0,30103   30,1% 

2 0,17609   17,6% 

3 0,12494   12,5% 

4 0,09691   9,7% 

5 0,07918   7,9% 

6 0,06695   6,7% 

7 0,05799   5,8% 

8 0,05115  5,1% 

9 0,04576   4,6% 

  

                                                      
93  M. Nigrini and L. Mittermaier, “The Use of Benford’s Law as an Aid in Analytical Procedures”, Auditing: A Journal of 

Practice & Theory, Vol 16, No 2, 1997, p.54 
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 Ο νόμος του Benford χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως στην ελεγκτική, κυρίως ως 

εργαλείο για τον εντοπισμό λογιστικών ατασθαλιών, καταχρήσεων, φοροδιαφυγής, κ.τ.λ. 

Κατά την εφαρμογή του παρέχει στον ελεγκτή ένα σημείο αναφοράς, ορίζοντας ότι σε μία 

σειρά αριθμών που προέρχονται από την πραγματικότητα, το πρώτο ψηφίο κάθε αριθμού 

κατανέμεται με έναν συγκεκριμένο αλλά μη ομοιόμορφο τρόπο. Όπως αναλύθηκε ήδη 

παραπάνω, ο συγκεκριμένος νόμος δίνει τις αναμενόμενες συχνότητες εμφάνισης των 

ψηφίων που αποτελούν τα δεδομένα προς έλεγχο και συνεπώς τα πραγματικά και μη 

χειραγωγημένα δεδομένα θα πρέπει να ακολουθούν την κατανομή του Benford. Σε 

περίπτωση που τα εξεταζόμενα δεδομένα παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση, τότε αυτό 

αποτελεί μία σοβαρή ένδειξη για την διενέργεια πρόσθετων ελεγκτικών επαληθεύσεων, έτσι 

ώστε να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η πιθανότητα λάθους ή απάτης.
94

 

 Με βάση τα παραπάνω κρίνεται ότι, ο εξεταζόμενος νόμος μπορεί να βελτιώσει 

σημαντικά την αποτελεσματικότητα και του φορολογικού ελέγχου και να βοηθήσει 

ουσιαστικά στον εντοπισμό τυχόν παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας. 

 

 

7.3 Η Εφαρμογή του Νόμου του Benford στη Διενέργεια του 

Φορολογικού Ελέγχου 

 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται πρακτική εφαρμογή του νόμου του Benford σε υπόθεση 

φορολογικού ελέγχου, με σκοπό να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει η 

χρησιμοποίηση του στις ελεγκτικές διαδικασίες και κατ’ επέκταση, κατά πόσο ο νόμος αυτός 

μπορεί να παρέχει μία επιβεβαίωση ή να κινήσει τις υποψίες των ελεγκτών ως προς την 

ορθότητα και την νομιμότητα των συναλλαγών. 

 Συγκεκριμένα, έστω ότι διενεργείται έλεγχος υπόθεσης η οποία αφορά τον μερικό 

έλεγχος επιστροφής ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2859/2000 σε 

παραγωγική-μεταποιητική επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ, λόγω 

πραγματοποίησης απαλλασσόμενων πράξεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 30 

και ειδικότερα ενδοκοινοτικών παραδόσεων και εξαγωγών. Ως προς την ελεγκτική 

διαδικασία εφαρμόστηκαν όλες οι υποχρεωτικές επαληθεύσεις που ορίζονται από την υπ‘ 

αριθ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1197280 ΕΞ 2013 εγκύκλιο, χωρίς να διαπιστωθούν διαφορές στις 

                                                      
94  Χ. Νεγκάκης και Π. Ταχυνάκης, Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου, Αθήνα, Εκδόσεις Διπλογραφία, 

2013, σελ.259 
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υποβαλλόμενες δηλώσεις σε σχέση με τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων, καθώς ούτε 

και παραβάσεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι η ελεγχόμενη 

περίοδος αφορούσε χρονικό διάστημα έξι μηνών, ενώ λόγω του μεγέθους της επιχείρησης ο 

όγκος των συνολικά διενεργούμενων συναλλαγών και συνεπώς των ημερολογιακών 

εγγραφών ήταν εξαιρετικά μεγάλος. 

 Οι επαληθεύσεις που προβλέπει η προαναφερθείσα εγκύκλιος αναφέρονται μεταξύ 

άλλων στον έλεγχο των τριών μεγαλύτερων δαπανών, αγορών, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 

και εξαγωγών που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά την ελεγχόμενη περίοδο, καθώς και 

δύο ακόμα συναλλαγών από κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, κατά την κρίση του 

ελεγκτή. Γίνεται αντιληπτό ότι σε μεγάλο όγκο συναλλαγών οι συγκεκριμένες επαληθεύσεις 

αδυνατούν να δώσουν ασφαλή συμπεράσματα για το σύνολο του πληθυσμού. Συνεπώς, 

κρίνεται επιθυμητό ο ελεγκτής να αποκτήσει μία επιπρόσθετη διασφάλιση σχετικά με την 

ορθότητα των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις 

τα ποσά φόρου που επιστρέφονται αγγίζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσά. 

 Μία τέτοια επιβεβαίωση ή και αφορμή για αμφισβήτηση της νομιμότητας των 

συναλλαγών, κρίθηκε ότι μπορεί να δώσει η συμπληρωματική εφαρμογή του νόμου του 

Benford στην συγκεκριμένη υπόθεση ελέγχου. Σημειώνεται ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση 

είναι μία παραγωγική-μεταποιητική επιχείρηση η οποία αγοράζει την πρώτη ύλη του 

προϊόντος που παράγει από πολλούς προμηθευτές διαφορετικού μεγέθους, με αποτέλεσμα οι 

αξίες των αγορών της να κυμαίνονται από πολύ μικρές έως και μεγάλες. Όσον αφορά τις 

πωλήσεις της, αυτές πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο σε χώρες του εξωτερικού 

(εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις), με τις παραδιδόμενες ποσότητες να είναι συνήθως 

μεγάλες και κατ’ επέκταση και οι αξίες των πωλήσεων (τιμολογίων) ανά αγοραστή να είναι 

εξίσου υψηλές.  

 Με βάση τα παραπάνω και ύστερα από την μελέτη των λογαριασμών που 

παρουσίασαν την μεγαλύτερη συναλλακτική κίνηση και επιπρόσθετα συγκέντρωναν το 

μεγαλύτερο ελεγκτικό ενδιαφέρον, αποφασίστηκε να διενεργηθεί έλεγχος: α) στις αγορές 

πρώτων υλών, οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά απαραίτητη προϋπόθεση για τα προϊόντα που 

παράγονται και πωλούνται στο εξωτερικό και επομένως η ειλικρίνεια τους παρέχει μία θετική 

ένδειξη και ως προς τις διενεργούμενες πωλήσεις, και β) στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών πωλήσεων της ελεγχόμενης 

επιχείρησης και επιπλέον μαζί με τις εξαγωγές είναι οι πράξεις που σύμφωνα με τις διατάξεις 

του κώδικα Φ.Π.Α. θεμελιώνουν το δικαίωμα επιστροφής του φόρου. 
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Α. Έλεγχος του Λογαριασμού «Αγορές Πρώτων Υλών Παραγωγής» 

 

Η εφαρμογή του νόμου του Benford, καθώς επίσης και η ανάλυση και ταξινόμηση των 

δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος λογιστικών φύλλων Excel. Οι αξίες των 

συναλλαγών σε ευρώ (αγορές πρώτων υλών), οι οποίες επεξεργάστηκαν για τις ανάγκες του 

ελέγχου, εμφανίζονται λόγω του μεγάλου πλήθους τους στον πίνακα 15 του παραρτήματος. 

 Ύστερα από την διενεργηθείσα επεξεργασία προέκυψε ότι οι αριθμοί των 

συναλλαγών στις οποίες κάθε ψηφίο από το 1 έως και το 9 εμφανιζόταν ως πρώτο ψηφίο στις 

εξεταζόμενες αξίες των συναλλαγών σε ευρώ, ήταν οι εξής: 

 

Πίνακας 11. Αγορές Πρώτων Υλών που αντιστοιχούν σε κάθε Πρώτο Ψηφίο
95

 
ΠΡΩΤΑ ΨΗΦΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ 

ΨΗΦΙΟ   

1 1904 

2 1038 

3 753 

4 604 

5 500 

6 420 

7 376 

8 308 

9 281 

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 6184 

 

 

Συνεπώς, οι συχνότητες εμφάνισης των πρώτων ψηφίων στις ελεγχθείσες συναλλαγές ήταν: 

 

Πίνακας 12. Συχνότητες Εμφάνισης Πρώτων Ψηφίων στις Αγορές Πρώτων Υλών
96

 
Ψηφίο Συχνότητα Εμφάνισης Ως Πρώτο 

Ψηφίο 

Ποσοστό 

1 0,307891332 30,79% 

2 0,167852523 16,79% 

                                                      
95 Υπουργείο Οικονομικών 
96 Υπουργείο Οικονομικών 
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3 0,121765847 12,18% 

4 0,09767141 9,77% 

5 0,080853816 8,09% 

6 0,067917206 6,79% 

7 0,06080207 6,08% 

8 0,049805951 4,98% 

9 0,045439845 4,54% 

 

Από την σύγκριση των ανωτέρω συχνοτήτων με τον νόμο του Benford συμπεραίνεται εύκολα 

πως, όχι μόνο δεν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από τον νόμο αλλά επιπρόσθετα ότι, 

υπάρχει σχεδόν ταύτιση των συχνοτήτων εμφάνισης των πρώτων ψηφίων που προέκυψαν 

από τις εξεταζόμενες συναλλαγές, με τις αναμενόμενες συχνότητες που ορίζει εν λόγω νόμος. 

Το συμπέρασμα αυτό γίνεται ακόμα πιο εμφανές με τη βοήθεια διαγραμματικής 

παρουσίασης: 

 

 

Διάγραμμα 1. Σύγκριση Συχνοτήτων Εμφάνισης Πρώτων Ψηφίων στις Αγορές Πρώτων 

Υλών με τον Νόμο του Benford. 

 

Το πόρισμα που προέκυψε κυριολεκτικά ξεπέρασε τις προσδοκίες του ελέγχου σχετικά με τα 

όσα αναμένονταν από την συγκεκριμένη επαλήθευση και παρείχε μία επιπρόσθετη 

επιβεβαίωση ότι οι συναλλαγές που εξετάστηκαν είναι ειλικρινείς και δεν συντρέχει η 
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περίπτωση της χειραγώγησης και της διενέργειας απάτης. Με βάση την διαπίστωση αυτή ο 

έλεγχος δεν θεώρησε αναγκαίο να προχωρήσει σε περαιτέρω ελεγκτικές διαδικασίες και 

περιορίστηκε στις ελεγκτικές επαληθεύσεις που ορίζει η  υπ‘ αριθ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1197280 ΕΞ 

2013 εγκύκλιος. 

 

Β. Έλεγχος του Λογαριασμού «Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις» 
 

Στη συνέχεια, ο έλεγχος επικεντρώθηκε σε όλες τις συναλλαγές που αφορούσαν 

ενδοκοινοτικές παραδόσεις, καθώς όπως προαναφέρθηκε, οι πωλήσεις αυτές θεμελίωσαν εν 

μέρει το δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ και για το λόγο αυτό κρίθηκε ότι συγκέντρωναν 

ιδιαίτερο ελεγκτικό ενδιαφέρον. Οι αξίες των ενδοκοινοτικών παραδόσεων σε ευρώ, οι 

οποίες επεξεργάστηκαν από τον έλεγχο περιλαμβάνονται στον πίνακα 16 του Παραρτήματος . 

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι αριθμοί των συναλλαγών για κάθε ψηφίο 

από το 1 έως και το 9, που εμφανιζόταν ως πρώτο ψηφίο στις αξίες των συναλλαγών ήταν οι 

εξής: 

 

Πίνακας 13. Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις που αντιστοιχούν σε κάθε Πρώτο Ψηφίο
97

 
ΠΡΩΤΑ ΨΗΦΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ 

ΨΗΦΙΟ   

1 127 

2 140 

3 62 

4 45 

5 41 

6 17 

7 44 

8 20 

9 13 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

509 

 

Επομένως, οι συχνότητες εμφάνισης των πρώτων ψηφίων στις ελεγχθείσες συναλλαγές ήταν: 

 

                                                      
97 Υπουργείο Οικονομικών 
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Πίνακας 14. Συχνότητες Εμφάνισης Πρώτων Ψηφίων στις Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
98

 
Ψηφίο Συχνότητα Εμφάνισης Ως 

Πρώτο Ψηφίο 

Ποσοστό 

1 0,249508841 24,95% 

2 0,275049116 27,50% 

3 0,121807466 12,18% 

4 0,088408644 8,84% 

5 0,080550098 8,06% 

6 0,033398821 3,34% 

7 0,086444008 8,64% 

8 0,039292731 3,93% 

9 0,025540275 2,55% 

 

Με βάση τις αναμενόμενες συχνότητες εμφάνισης των πρώτων ψηφίων που ορίζει ο νόμος 

του Benford, οι αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν σε σχέση με την κατανομή που ακολουθεί ο 

συγκεκριμένος νόμος, παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

 

Διάγραμμα 2. Σύγκριση Συχνοτήτων Εμφάνισης Πρώτων Ψηφίων στις Ενδοκοινοτικές 

Παραδόσεις με τον Νόμο του Benford. 

 

Όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα υπήρχαν σημαντικές αποκλίσεις από τις αναμενόμενες 

συχνότητες, με την μεγαλύτερη διαφορά να καταγράφεται στο ψηφίο 2. Σύμφωνα με τον 

                                                      
98 Υπουργείο Οικονομικών 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΨΗΦΙΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΚΑTA BENFORD 



133 
 

νόμο του Benford η συχνότητα εμφάνισης του αριθμού 2 σε ένα τυχαίο σύνολο αριθμών που 

προέρχεται από την πραγματικότητα, θα πρέπει κανονικά να είναι 17,6 %, ενώ όπως 

προέκυψε από τις ελεγχθείσες συναλλαγές, η συχνότητα εμφάνισης του ίδιου ψηφίου ήταν 

27,5%, δηλαδή μεγαλύτερη κατά 9,9%. 

 Οι ανωτέρω διαπιστώσεις, θεωρήθηκε από τον έλεγχο ότι αποτελούν αρνητικές 

ενδείξεις σχετικά με την ορθότητα και την ειλικρίνεια των ελεγχόμενων συναλλαγών και 

οδήγησαν στην διενέργεια περαιτέρω ελεγκτικών επαληθεύσεων, προκειμένου να διερευνηθεί 

η πραγματική αιτία των αποκλίσεων αυτών. Το δείγμα που επιλέχθηκε για τις πρόσθετες 

επαληθεύσεις περιλάμβανε όλες τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις των οποίων οι αξίες είχαν ως 

πρώτο ψηφίο το 2, καθώς με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε οι συγκεκριμένες 

συναλλαγές κίνησαν την υποψία του ελέγχου ως προς την πιθανότητα ύπαρξης σφάλματος.  

 Ο έλεγχος περιλάμβανε την εξέταση συνολικά  90 συναλλαγών και αφορούσε: α) 

την ορθή έκδοση των παραστατικών πωλήσεων και των σχετικών στοιχείων διακίνησης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ, β) την ορθή καταχώρηση τους στα τηρούμενα βιβλία, 

γ) την  ύπαρξη όλων των νομίμων εγγράφων μεταφοράς (CMR κ.τ.λ.) αλλά και την σύγκριση 

τους με τα δεδομένα των τιμολογίων πώλησης, δ) την εξόφληση των κρινόμενων 

συναλλαγών και την επίδειξη σχετικών αποδεικτικών εξόφλησης (τραπεζικά εμβάσματα 

κ.τ.λ.), ε) την εγγραφή των αντισυμβαλλομένων επιχειρήσεων στο σύστημα Vies, στ) αν οι 

συναλλαγές είχαν περιληφθεί στους υποβαλλόμενους πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων 

και παράλληλα αν είχαν δηλωθεί αντίστοιχα ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις στις χώρες στις 

οποίες παραδόθηκαν, ζ) αν πρόκειται για τακτικούς πελάτες της ελεγχόμενης επιχείρησης ή 

για μεμονωμένες συναλλαγές και η) την επιθεώρηση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων 

ώστε να επιβεβαιωθεί η πραγματική δυνατότητα της να παράγει τα παραδιδόμενα προϊόντα. 

 Από τις παραπάνω ελεγκτικές επαληθεύσεις δεν διαπιστώθηκαν πράξεις ή 

σφάλματα που να συνιστούν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας ούτε και προέκυψαν 

ενδείξεις που να υποδηλώνουν απάτη ή δόλο, καθώς η ελεγχόμενη επιχείρηση επέδειξε όλα 

τα νόμιμα έγγραφα που της ζητήθηκαν, ενώ δεν βρέθηκαν διαφορές στα δεδομένα που 

εξετάστηκαν. Η εξήγηση που δόθηκε από την πλευρά της ελεγχόμενης επιχείρησης 

σχετιζόταν με την μέση ποσότητα φόρτωσης στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις σε συνδυασμό 

με την τιμή του προϊόντος. Στις συναλλαγές αυτές, η ποσότητα ανά τιμολόγιο πώλησης 

ισοδυναμούσε συνήθως με την ποσότητα φόρτωσης, η  οποία με την σειρά της περιοριζόταν 

από τον όγκο του μεταφορικού μέσου και το μικτό βάρος που επιτρεπόταν να μεταφέρει. 



134 
 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή των προϊόντων ήταν δεδομένη, σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις τέτοιου είδους συναλλαγών τα παραδιδόμενα 

φορτία άγγιζαν την μέγιστη ποσότητα φόρτωσης ενός οχήματος, είχαν ως αποτέλεσμα οι 

περισσότερες συναλλαγές να αφορούν αξίες που κυμαίνονταν μεταξύ 20.000 – 29.000 ευρώ. 

Ο έλεγχος εξέτασε τα τιμολόγια των πωλήσεων και διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία τους 

περιλάμβανε ποσότητες περίπου 10.000 – 14.000 kg, με τις τιμές των προϊόντων να 

βρίσκονται μεταξύ 2,00 – 2,50 ευρώ, ανάλογα με το κάθε είδος. Επιπρόσθετα, εξέτασε τις 

προδιαγραφές στις συσκευασίες των προϊόντων και παραβρέθηκε στη ζύγιση φορτίου με 

όμοια χαρακτηριστικά πριν την παράδοση του σε χώρα της ΕΕ, προκειμένου να 

επαληθευτούν τα όσα ισχυριζόταν η ελεγχόμενη επιχείρηση. 

 Οι διαπιστώσεις που προέκυψαν από την παραπάνω ανάλυση παρείχαν μία 

ικανοποιητική εξήγηση για την ασυνήθιστη εμφάνιση του αριθμού 2 ως πρώτο ψηφίο στις 

εξεταζόμενες συναλλαγές. Παράλληλα, οι πρόσθετες επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν με 

αφορμή την ανωτέρω απόκλιση και το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκαν σφάλματα ή 

φορολογικές παραβάσεις, οδήγησαν τον έλεγχο να δεχτεί τις κρινόμενες συναλλαγές ως 

ειλικρινείς. Το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι η εφαρμογή του νόμου του Benford στην 

συγκεκριμένη υπόθεση, εντόπισε άμεσα μη φυσιολογικές συχνότητες εμφάνισης αριθμών και 

κίνησε τις υποψίες του ελέγχου ως προς την πιθανότητα απάτης. Σημειώνεται ωστόσο ότι, το 

μέγεθος του συνόλου των αξιών που εξετάστηκαν ενδεχομένως να ήταν οριακό για την 

εφαρμογή του νόμου και επομένως, αν η ελεγχόμενη περίοδος αφορούσε ολόκληρο το έτος 

τα αποτελέσματα να ήταν πιο αντιπροσωπευτικά. 

 Παρόλο που η περαιτέρω έρευνα δεν οδήγησε τελικά στην ανακάλυψη σφαλμάτων, 

η αξία του νόμου δεν αμφισβητείται σε καμία περίπτωση. Η μεγάλη συχνότητα εμφάνισης 

του ψηφίου 2 ήταν πράγματι ασυνήθιστη, ωστόσο όπως αποδείχτηκε οφειλόταν στην 

ιδιαίτερη φύση και τις συνθήκες της συναλλακτικής δραστηριότητας της ελεγχόμενης 

επιχείρησης. Ο νόμος του Benford θέτει ένα γενικό πρότυπο για το πώς αναμένεται να 

κατανεμηθεί ένα σύνολο αριθμών, παρέχοντας απλά ενδείξεις ότι ενδεχομένως να υπάρχει 

χειραγώγηση αριθμών και δεν ορίζει ότι κάθε απόκλιση αποτελεί οπωσδήποτε απάτη. Η 

υπόθεση που εξετάστηκε έδειξε ότι ο νόμος δεν λαμβάνει υπόψη του προϋποθέσεις και 

ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να διέπουν μία συναλλαγή. 

 Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι 

αριθμοί ενός εξεταζόμενου συνόλου ακολουθούν διαφορετικό πρότυπο, να γίνονται όλες οι 

αναγκαίες επαληθεύσεις που θα οδηγήσουν είτε στην ανακάλυψη λάθους ή απάτης, είτε στον 
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εντοπισμό μίας ιδιαίτερης συνθήκης που δημιουργεί αυτή την ασυνήθιστη κατανομή. 

Υπενθυμίζεται ότι κατά τον έλεγχο του λογαριασμού των «Αγορών Πρώτων Υλών» η 

συχνότητα εμφάνισης των πρώτων ψηφίων των εξεταζόμενων αξιών συμφωνούσε απόλυτα 

με το νόμο του Benford, προσφέροντας στον έλεγχο μία επιπλέον διασφάλιση ότι οι 

συναλλαγές ήταν ειλικρινείς. Συνεπώς, και στις δύο περιπτώσεις λογαριασμών η εφαρμογή 

του νόμου πρόσφερε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, αποδεικνύοντας ότι μπορεί και στη 

διενέργεια του φορολογικού ελέγχου να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο επιβεβαίωσης της 

ορθότητας των συναλλαγών ή εντοπισμού πιθανού σφάλματος και απάτης. 

 Με βάση τα παραπάνω, η χρησιμοποίηση του νόμου του Benford στη διαδικασία 

του φορολογικού ελέγχου αποτελεί ένα ακόμα σύγχρονο ελεγκτικό εργαλείο που αναμένεται 

να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του φορολογικού ελέγχου. Μαζί με 

την εφαρμογή της στατιστικής δειγματοληψίας, η οποία αναλύθηκε στο κεφάλαιο 6 

αποτελούν δύο ενδεικτικές προτάσεις που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από την 

Φορολογική Διοίκηση για την βελτίωση των ελεγκτικών διαδικασιών, ενώ ταυτόχρονα είναι 

απόλυτα σύμφωνες με την νέα και σύγχρονη μορφή που απέκτησε ο φορολογικός έλεγχος 

μέσω του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013). Στο τελευταίο κεφάλαιο το 

οποίο ακολουθεί, αναφέρονται τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

συνολική ανάλυση που έγινε στην παρούσα εργασία, οι περιορισμοί που εντοπίστηκαν, 

καθώς επίσης και τα πεδία στα οποία θα μπορούσε να επικεντρωθεί η μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

  

 

Η ψήφιση του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) είχε ως κύριο σκοπό να 

οδηγήσει σε ένα δικαιότερο και περισσότερο απλοποιημένο φορολογικό σύστημα. Μέσω της 

εφαρμογής διατάξεων που εκσυγχρονίζουν το προφίλ της Φορολογικής Διοίκησης και 

εισάγουν νέες δυνατότητες στη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου, ο κώδικας επιθυμεί να 

συμβάλλει πάνω από όλα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και 

να αναχαιτίσει έτσι την σημαντική απώλεια δημοσίων εσόδων. Το γεγονός ότι προβλέπει 

διαδικασίες τόσο για τον προσδιορισμό όσο και για την βεβαίωση και είσπραξη των 

δημοσίων εσόδων, οι οποίες αγγίζουν όλα τα είδη φορολογίας, καθώς και τις αναγκαίες 

διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την φορολογική νομοθεσία, δίνουν 

στον Κ.Φ.Δ. μία πληρότητα που έως τώρα δεν υπήρχε σε κανένα ελληνικό νομοθέτημα. 

 Σκοπός στην παρούσα εργασία ήταν η ερμηνεία κυρίως των διατάξεων εκείνων του 

Κ.Φ.Δ. που αφορούν τον φορολογικό έλεγχο, προκειμένου να αναδειχθεί η σπουδαιότητα 

αυτής της μεταρρύθμισης και να τεθεί ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο θα συμβάλλει στην 

ορθή εφαρμογή των νέων διαδικασιών. Από την ανάλυση που έγινε διαπιστώθηκε ότι, ο 

φορολογικός έλεγχος περνάει πράγματι σε μία νέα εποχή, που διακρίνεται από ταχύτερες και 

πιο ουσιαστικές διαδικασίες και οι οποίες οδηγούν σε αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας του. Κύρια στοιχεία αποτελούν ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση 

του και προς την κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνει πλέον δύο μορφές, τον πλήρη ο οποίος 

αντικατέστησε ουσιαστικά τον τακτικό έλεγχο και τον μερικό, που αντικατέστησε όλες τις 

υπόλοιπες μορφές ελέγχου (προσωρινός, προληπτικός). 

 Όπως προκύπτει, πρόθεση της Φορολογικής Διοίκησης είναι η διενέργεια κυρίως 

μερικών ελέγχων, γεγονός που φανερώνει πως βασικός στόχος είναι η πραγματοποίηση 

σύντομων ελέγχων σε συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα, οι οποίοι θα οδηγήσουν στην 

άμεση απόδοση των οφειλόμενων φόρων στο δημόσιο, ή στην άμεση επιστροφή του φόρου 

εφόσον πρόκειται για πιστωτική διαφορά, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα των 

επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση η οικονομική ανάπτυξη. Από την άλλη, ο συγκεκριμένος 

χρόνος παραγραφής που ορίζεται στην υποχρεωτική διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων 

(πενταετία), αποτελεί ένδειξη ότι σκοπός είναι να σταματήσουν οι συνεχόμενες παρατάσεις 

και να επικεντρωθεί ο έλεγχος σε στοχευμένες μόνο υποθέσεις, που θα προκύψουν με βάση 
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τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Elenxis». 

Αυτό συνεπάγεται επιπρόσθετα ότι, η Φορολογική Διοίκηση κατευθύνεται περισσότερο σε 

ελέγχους των πιο πρόσφατων ετών, οι οποίοι κρίνονται πιο αποδοτικοί και συνεπώς, 

αναμένεται να αποφέρουν περισσότερα δημόσια έσοδα. 

 Πολύ σημαντική κρίνεται η υιοθέτηση πλέον συγκεκριμένης διαδικασίας που 

ακολουθεί την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου και ειδικότερα η διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 28. Με τον τρόπο αυτό η φορολογική διαδικασία σταματά να 

στηρίζεται πλέον στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999) και τα αποτελέσματα 

του φορολογικού ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο λαμβάνοντας υπόψη πλήρως 

τα συνταγματικά του δικαιώματα. Το μεγάλο όφελος από την συγκεκριμένη διάταξη είναι ότι, 

επιτέλους ακολουθείται ενιαία διαδικασία από το σύνολο της Φορολογικής Διοίκησης, η 

οποία αφορά όλα τα είδη φορολογίας και όχι μόνο τον ΚΦΑΣ ή τον προϊσχύοντα Κ.Β.Σ. 

 Πέρα από τον άμεσο, τον διοικητικό και τον διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου, 

οι έννοιες των οποίων αναλύθηκαν πλήρως στην παρούσα εργασία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν ο εκτιμώμενος και ο προληπτικός προσδιορισμός του φόρου. Πρόκειται για 

καινοτόμα εργαλεία στη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου, τα οποία ουσιαστικά 

αποσκοπούν να αυξήσουν τον βαθμό συμμόρφωσης των φορολογουμένων ως προς τις 

υποχρεώσεις τους και παράλληλα να διασφαλίσουν την ομαλή είσπραξη των δημοσίων 

εσόδων. Η εφαρμογή τους στην πράξη παρουσιάζει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς 

αναμένεται να έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα και να μειώσουν σημαντικά το κόστος και 

τον χρόνο του ελέγχου.  

 Ωστόσο, υστέρηση σε σχέση με την γενικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού του 

φορολογικού ελέγχου, ενδεχομένως να εντοπίζεται στις εφαρμοζόμενες ελεγκτικές 

επαληθεύσεις. Όπως διαπιστώθηκε, κατά τη διενέργεια των ελέγχων εξακολουθούν να 

ισχύουν οι επαληθεύσεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1037/2005, Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1072/2011 και ΠΟΛ 

1159/2011, οι οποίες σε πολλά σημεία είναι οι ίδιες που εφαρμόζονταν και πριν από το έτος 

2000. Επιπρόσθετα, ως προς τους μερικούς ελέγχους επιστροφής του φόρου, συγκεκριμένες 

ελεγκτικές επαληθεύσεις ορίζονται μόνο για την φορολογία ΦΠΑ, ενώ ως προς την 

φορολογία εισοδήματος, αυτές αφήνονται στην διακριτική ευχέρεια του προϊσταμένου της 

ελεγκτικής υπηρεσίας. Το γεγονός αυτό εκφράζει μία γενικότερη αοριστία και παράλληλα 

οδηγεί σε εφαρμογή μη ενιαίας διαδικασίας από το σύνολο των ελεγκτικών υπηρεσιών. 
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 Οι ανωτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύονται 

ανεπαρκείς στον εντοπισμό ουσιωδών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα 

στην περίπτωση επιχειρήσεων με μεγάλο όγκο συναλλαγών και για το λόγο αυτό χρειάζονται 

εκ νέου σχεδιασμό και πλαισίωση από σύγχρονα εργαλεία που διαθέτει η επιστήμη της 

ελεγκτικής. Το συγκεκριμένο πεδίο προτείνεται λόγω της σπουδαιότητας και της 

αναγκαιότητας του να αποτελέσει ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης, ώστε να τεθούν οι βάσεις 

για ένα νέο και σύγχρονο ελεγκτικό πλαίσιο, με προγράμματα ειδικά διαμορφωμένα στις 

απαιτήσεις του κάθε ελέγχου, τα οποία θα συνοδεύονται από καθορισμένα ελεγκτικά 

πρότυπα. 

 Η αλήθεια είναι ότι πολλές από τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. δεν έχουν εφαρμοστεί 

ακόμα στην πράξη, ενώ αναμένονται ακόμα διευκρινιστικές εγκύκλιοι οι οποίες θα 

αποσαφηνίσουν και θα παρέχουν διευκρινήσεις σε πολλά σημεία, στα οποία ενδεχομένως να 

υπάρχει αμφιβολία ως προς την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών. Η παρούσα εργασία είχε 

ως σκοπό να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των νέων διατάξεων και κατόρθωσε σε 

ένα βαθμό να παράσχει μία εμπεριστατωμένη ερμηνεία, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις 

συνοδευόταν από συγκρίσεις με το προϊσχύον πλαίσιο. Επειδή λοιπόν η συγκεκριμένη μελέτη 

αποτελεί μία από τις πρώτες που αφορούν την ανάλυση των διατάξεων του Κ.Φ.Δ., 

προτείνεται οπωσδήποτε η συνέχιση ανάλογων προσπαθειών, ώστε να αναλυθεί σε 

μεγαλύτερο βάθος το νέο θεσμικό πλαίσιο και να καλυφθούν ενδεχομένως κενά ή σημεία που 

η παρούσα εργασία δεν ερμήνευσε ορθά. 

 Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις νέες έμμεσες τεχνικές ελέγχου, οι οποίες 

υιοθετήθηκαν από την Φορολογική Διοίκηση ως σύγχρονα και διεθνώς αναγνωρισμένα 

ελεγκτικά εργαλεία, για να συμβάλλουν ουσιαστικά στον προσδιορισμό της πραγματικής 

φορολογικής υποχρέωσης. Μέσα από την εξέταση της Τεχνικής Ανάλυσης Ρευστότητας, της 

Τεχνικής Καθαρής Θέσης και της Τεχνικής των Τραπεζικών Καταθέσεων και Δαπανών σε 

Μετρητά, διαπιστώθηκε ότι ο έλεγχος έχει πλέον την δυνατότητα να προσδιορίζει την 

πραγματική φορολογητέα ύλη χωρίς να δεσμεύεται αποκλειστικά από δεδομένα βιβλίων και 

στοιχείων. Όπως έχει αποδειχτεί στην πράξη, έλεγχοι που διενεργούνται με βάση τις γενικές 

διατάξεις, σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν προσδιορίσουν το πραγματικό εισόδημα των 

υπόχρεων.  

 Αντίθετα, με την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών, ο προσδιορισμός της 

φορολογητέας ύλης γίνεται με έναν απόλυτα λογικό, απλό και δίκαιο τρόπο, ο οποίος 

στηρίζεται μεταξύ άλλων, στην προσαύξηση της περιουσίας, στις πάσης φύσεως 
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επαγγελματικές, προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες και στην καθαρή αύξηση των 

τραπεζικών καταθέσεων και των μετρητών, τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από μη 

φορολογηθέντα, ή δηλωθέντα φορολογητέα έσοδα, καθώς και από άλλες νόμιμες πηγές. 

Βασίζονται στην απλή λογική ότι, εφόσον κάποιος φορολογούμενος δαπανά χρήματα, 

αποκτά περιουσία και συσσωρεύει πλούτο, αναπόφευκτα αποκτά ένα εισόδημα το οποίο αν 

δεν απαλλάσσεται θα πρέπει να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις. Συνεπώς, οι τεχνικές 

αυτές δίνουν στον έλεγχο νέες δυνατότητες, με τις οποίες μπορεί να εστιάσει ιδιαίτερα σε 

κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, που έως τώρα εμφάνιζαν ιδιαίτερα χαμηλό 

φορολογητέο εισόδημα, το οποίο δεν συμβάδιζε με τις δαπάνες τους, τα περιουσιακά στοιχεία 

που έχουν αποκτήσει και τον γενικότερο τρόπο διαβίωσης τους. Αν δοθεί η δυνατότητα στις 

ελεγκτικές υπηρεσίες να εφαρμόσουν τις έμμεσες τεχνικές ανεμπόδιστα στην πράξη, ο 

αντίκτυπος στην συλλογή των δημοσίων εσόδων πραγματικά θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία. 

 Είναι γεγονός ότι από τις διαθέσιμες τεχνικές που προβλέπονται στο άρθρο 27 του 

Κ.Φ.Δ., η Φορολογική Διοίκηση έχει εκδώσει αποφάσεις και οδηγίες μόνο για τις τρείς 

προαναφερόμενες τεχνικές που αποτέλεσαν και αντικείμενο ανάλυσης στην παρούσα εργασία 

και οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τον έλεγχο φυσικών προσώπων. Προτείνεται λοιπόν, η 

επέκταση της μελέτης και στις υπόλοιπες τεχνικές και ειδικότερα στην «τεχνική της αρχής 

των αναλογιών», καθώς και στην «τεχνική της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό 

όγκο κύκλου εργασιών», οι οποίες θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο του ελέγχου και θα 

επεκτείνουν την εφαρμογή τους και στα νομικά πρόσωπα. Μάλιστα η πρωτοβουλία αυτή 

μπορεί να αναληφθεί και ανεξάρτητα από την έκδοση σχετικών εγκυκλίων από την 

Φορολογική Διοίκηση και να στηριχθεί στην διαθέσιμη διεθνή βιβλιογραφία. 

 Οι προτάσεις που έγιναν στο 6
ο
 και το 7

ο
 κεφάλαιο της εργασίας, σχετικά με την 

εισαγωγή της στατιστικής δειγματοληψίας και του Νόμου του Benford στην διενέργεια του 

φορολογικού ελέγχου, αποτελούν μία προσπάθεια να εμπλουτιστεί η ελεγκτική διαδικασία με 

νέα και σύγχρονα ελεγκτικά εργαλεία. Η καινοτομία αυτή είναι σύμφωνη με την γενικότερη 

προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Φορολογικής Διοίκησης αλλά και την νέα εποχή στην οποία 

εισέρχεται ο φορολογικός έλεγχος. Όπως προέκυψε από την ανάλυση που έγινε, η εφαρμογή 

των συγκεκριμένων εργαλείων οδηγεί αναμφισβήτητα σε αύξηση της αποτελεσματικότητας 

και της αποδοτικότητας του φορολογικού ελέγχου και ταυτόχρονα βελτιώνει την αξιοπιστία 

και την ποιότητα του. 

 Σκοπός της εργασίας ωστόσο, δεν ήταν μόνο να τονιστούν τα οφέλη από την 

εφαρμογή των ανωτέρω εργαλείων και να προταθεί η υιοθέτηση τους από τον φορολογικό 
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έλεγχο, σταματώντας την έρευνα εκεί. Αντιθέτως, επιδίωξη ήταν να κατανοηθεί γενικότερα 

ότι ο φορολογικός έλεγχος έχει ανάγκη από μέσα, πρακτικές και μεθόδους που διαθέτει η 

σύγχρονη ελεγκτική και η επιστήμη της στατιστικής και των μαθηματικών και οι οποίες 

χρησιμοποιούνται ήδη διεθνώς με μεγάλη επιτυχία, στον εσωτερικό και τον εξωτερικό 

έλεγχο. Για το λόγο αυτό φιλοδοξία είναι, η παρούσα εργασία να θέσει τις βάσεις και να 

προσφέρει το απαιτούμενο ερέθισμα για την πραγματοποίηση ανάλογων μελετών, οι οποίες 

θα διακρίνονται από ακόμα μεγαλύτερη πρωτοτυπία και θα εισάγουν καινοτομίες που θα 

οδηγήσουν τον φορολογικό έλεγχο ακόμα ένα βήμα πιο πέρα. 

 Τέλος, όπως αναφέρθηκε και στο 6
ο
 κεφάλαιο της εργασίας, μεγάλο μειονέκτημα 

στην διαδικασία του φορολογικού ελέγχου αποτελεί η έλλειψη συγκεκριμένων ελεγκτικών 

προτύπων, τα οποία θα μπορούσαν να ρυθμίζουν το γενικότερο πλαίσιο διενέργειας των 

ελέγχων, να ορίζουν νέες και σύγχρονες ελεγκτικές επαληθεύσεις, καθώς και να ασχολούνται 

με εξειδικευμένα θέματα ανάλογα με την φύση του ελέγχου κάθε φορά. Το συγκεκριμένο 

ζήτημα αν και ξεφεύγει από το αντικείμενο ανάλυσης της παρούσας εργασίας, εντούτοις 

θεωρείται υψίστης σημασίας, διότι ένας εκσυγχρονισμός του ελεγκτικού μηχανισμού θα 

έπρεπε να έχει ως πρώτη προτεραιότητα την θέσπιση ελεγκτικών προτύπων.  

 Συνεπώς, μία τέτοια εργασία, παρόλο που λόγω της πολυπλοκότητας και του 

απαιτούμενου χρόνου, δεν είναι γνωστό το μέγεθος που θα άγγιζε, σε κάθε περίπτωση θα 

παρουσίαζε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι γεγονός πως ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται 

αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα του 

συνδέεται άμεσα με την αναγκαία για την εποχή είσπραξη δημοσίων εσόδων. Για το λόγο 

αυτό η συνεχής βελτίωση των μεθόδων, των πρακτικών και των εργαλείων που χρησιμοποιεί 

θεωρείται ουσιαστική προκειμένου να επιτευχθούν οι απώτεροι στόχοι του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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7.668,80 7 465,4 4 1.537,50 1 315 3 1.087,50 1 417 4 5.575,70 5 

5.764,20 5 576 5 1.066,50 1 310,6 3 795,8 7 380,2 3 7.398,00 7 

5.213,85 5 442 4 1.979,60 1 225,15 2 2.682,05 2 622,2 6 7.011,80 7 

6.700,50 6 840 8 261 2 45,4 4 481,8 4 354,35 3 13.304,90 1 

1.942,30 1 811,35 8 3.420,00 3 80,95 8 601,9 6 258,3 2 1.672,00 1 

10.855,20 1 213,2 2 2.820,00 2 63,4 6 901 9 416,1 4 3.724,80 3 

679,8 6 804,7 8 633 6 28,05 2 164,6 1 76 7 72 7 

2.109,00 2 1.682,90 1 2.205,00 2 147,6 1 971,6 9 37,8 3 4.517,00 4 

610 6 827,4 8 1.065,00 1 108 1 1.070,35 1 275,4 2 159 1 

861,3 8 4.470,20 4 2.823,00 2 33 3 168,7 1 100,8 1 1.017,00 1 

7.894,00 7 284,85 2 5.908,00 5 120,65 1 167,8 1 737,1 7 4.284,60 4 

1.885,00 1 1.875,90 1 1.850,80 1 435,35 4 676,2 6 292,3 2 857,6 8 

3.436,80 3 2.008,25 2 1.963,50 1 55,8 5 262,65 2 545,4 5 3.628,20 3 

4.114,40 4 243 2 1.357,50 1 82,8 8 59,2 5 67,2 6 6.832,00 6 

10.470,00 1 845,6 8 2.473,00 2 384,15 3 772,8 7 336,8 3 690,4 6 

23.575,70 2 1.177,20 1 1.558,50 1 270 2 108,9 1 308,5 3 4.088,25 4 

14.377,50 1 3.270,60 3 2.370,90 2 117,65 1 531,6 5 1.066,70 1 5.535,00 5 

546 5 5.528,05 5 4.029,10 4 217,3 2 84,35 8 574,4 5 2.863,90 2 

9.647,60 9 499,2 4 343,7 3 120 1 100,8 1 840 8 2.003,60 2 

9.877,50 9 1.015,20 1 1.196,00 1 49,5 4 312,3 3 7.154,00 7 2.813,30 2 

10.295,50 1 3.662,40 3 3.111,00 3 41,25 4 251,8 2 1.601,00 1 275 2 

4.509,70 4 840 8 1.399,50 1 171,9 1 181,35 1 50,8 5 137,2 1 

1.923,90 1 3.416,00 3 831 8 115,2 1 126,2 1 259,9 2 504 5 

13.636,70 1 2.776,20 2 534 5 295,8 2 123,3 1 1.136,80 1 1.215,50 1 

1.680,00 1 1.533,00 1 394,4 3 94,25 9 72,3 7 109,8 1 3.527,50 3 

1.120,00 1 1.674,40 1 912,8 9 220,4 2 50,4 5 144 1 668,1 6 

2.317,00 2 350 3 1.800,00 1 200,2 2 180,6 1 773 7 85 8 

12.232,50 1 645,4 6 343,2 3 40,1 4 212,7 2 267,3 2 2.065,60 2 

11.475,00 1 505,2 5 1.479,00 1 1.618,60 1 348,6 3 319,6 3 244,2 2 

2.092,50 2 2.747,60 2 7.992,90 7 972,5 9 208,7 2 805 8 2.153,80 2 

17.502,90 1 539 5 8.956,04 8 114,1 1 55,95 5 723,2 7 1.031,50 1 

2.594,20 2 1.085,00 1 3.367,00 3 666,5 6 647,55 6 386,55 3 3.579,50 3 

1.386,00 1 136,5 1 5.463,90 5 110,1 1 1.521,60 1 228,35 2 353,35 3 

4.500,00 4 420,5 4 144,4 1 20 2 484 4 26,8 2 190,4 1 

7.468,80 7 1.474,20 1 347 3 102,12 1 132 1 95,2 9 3.020,00 3 

4.261,00 4 1.742,20 1 139,8 1 938,8 9 208 2 531,1 5 3.007,80 3 

1.943,70 1 299,7 2 67 6 142,6 1 292,5 2 632,6 6 2.069,40 2 
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4.702,50 4 4.992,40 4 184,8 1 356,8 3 37,6 3 1.062,20 1 828,6 8 

8.075,00 8 1.818,60 1 2.541,00 2 106,5 1 211,95 2 1.803,30 1 7.248,50 7 

6.447,10 6 1.845,20 1 1.789,30 1 163,9 1 114 1 257,8 2 2.384,30 2 

2.119,00 2 1.430,15 1 1.939,00 1 139,1 1 160,4 1 33,75 3 18.353,70 1 

204,3 2 857,25 8 1.045,80 1 557,3 5 39,6 3 1.462,40 1 594,9 5 

7.174,80 7 1.470,10 1 123,2 1 1.119,80 1 92,1 9 46,2 4 4.664,30 4 

9.202,20 9 1.510,60 1 3.791,20 3 560,6 5 37,2 3 235,7 2 2.880,00 2 

715 7 404,2 4 1.390,20 1 544,4 5 48,25 4 77,8 7 7.392,50 7 

676 6 739,6 7 148 1 364,1 3 30 3 252,3 2 205,4 2 

2.433,50 2 3.113,00 3 1.580,50 1 111,3 1 526,3 5 187,1 1 76,8 7 

15.742,50 1 3.113,00 3 2.147,45 2 729,5 7 10,5 1 41,1 4 425 4 

1.728,55 1 1.400,00 1 1.513,40 1 70,8 7 264,8 2 369,6 3 2.991,20 2 

26.316,00 2 1.022,00 1 591,6 5 506,45 5 91,2 9 341,8 3 707,2 7 

20.630,40 2 1.260,00 1 16,1 1 449,95 4 128,6 1 36,6 3 2.833,20 2 

14.504,00 1 140 1 4.247,60 4 383,85 3 110,1 1 70 7 1.428,00 1 

6.180,00 6 476 4 50 5 91,9 9 209,5 2 173,25 1 420,8 4 

16.086,40 1 882 8 936 9 183,1 1 188,65 1 100,3 1 1.453,92 1 

11.737,00 1 483 4 728 7 221,4 2 435,7 4 85,1 8 9.556,82 9 

7.630,00 7 938 9 560 5 122,7 1 721,65 7 233,4 2 36.269,80 3 

6.466,40 6 1.722,00 1 2.174,00 2 227,3 2 229,8 2 266,2 2 4.609,40 4 

4.540,80 4 260 2 1.484,00 1 84,2 8 162,8 1 111,4 1 54.197,00 5 

10.905,00 1 474,5 4 286 2 977,4 9 256,1 2 78,8 7 52.081,50 5 

25.997,85 2 770 7 1.491,00 1 329,7 3 134,9 1 198,9 1 81.263,60 8 

4.540,50 4 247 2 589,9 5 831,4 8 91,6 9 568,6 5 2.896,00 2 

600 6 658 6 1.239,00 1 133,8 1 822,4 8 320,8 3 7.839,80 7 

450 4 1.276,00 1 651 6 544,6 5 188,7 1 149,8 1 17.299,30 1 

12.912,00 1 390 3 1.456,00 1 64,2 6 157,3 1 61,2 6 13.492,20 1 

675 6 360 3 443,8 4 165,9 1 192,3 1 362,25 3 1.101,60 1 

16.020,00 1 520 5 1.414,00 1 448,3 4 468,1 4 190 1 14.125,70 1 

1.520,00 1 988 9 6.762,00 6 90,5 9 60,6 6 299,7 2 944,4 9 

8.834,00 8 351 3 672 6 218,1 2 270,2 2 257,7 2 3.285,00 3 

5.423,00 5 420 4 819 8 54 5 846,3 8 312,3 3 14.214,30 1 

7.920,00 7 361,2 3 136,5 1 91,2 9 571,9 5 616,4 6 10.171,10 1 

1.620,00 1 881,4 8 5.366,25 5 105,4 1 101,1 1 294,4 2 -4.113,60 - 

918 9 5.233,80 5 2.560,45 2 101,5 1 1.613,80 1 558 5 5.535,15 5 

7.460,00 7 2.228,10 2 1.323,85 1 28 2 41,9 4 905,1 9 12.634,00 1 

739,8 7 4.544,40 4 1.856,00 1 138,25 1 150 1 1.627,20 1 29.453,90 2 

327,7 3 371,8 3 186,2 1 37,7 3 1.074,10 1 90,7 9 14.000,00 1 

469,2 4 4.015,20 4 588,7 5 419,7 4 231,6 2 76,5 7 8.867,25 8 

750,8 7 1.515,50 1 1.690,70 1 421,2 4 236,3 2 40,4 4 16.852,80 1 

1.108,20 1 1.095,30 1 1.062,60 1 181,6 1 121,5 1 482,2 4 2.395,10 2 

3.858,80 3 776,1 7 1.938,65 1 170,9 1 60 6 4.956,50 4 300,9 3 

407,5 4 776,1 7 2.286,65 2 249,5 2 600,15 6 507,1 5 1.495,50 1 
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1.230,50 1 2.968,00 2 1.029,50 1 45,5 4 31,2 3 214,1 2 297,6 2 

1.205,20 1 4.624,90 4 543,4 5 574,4 5 190,8 1 32,4 3 3.625,00 3 

1.432,90 1 845,6 8 190,6 1 542,9 5 828,3 8 44 4 2.601,00 2 

546,1 5 632,8 6 3.946,90 3 306,4 3 94,1 9 291,1 2 3.792,10 3 

279,25 2 2.573,20 2 790,3 7 46,6 4 379,4 3 185,1 1 208 2 

776 7 1.107,40 1 2.680,50 2 26,4 2 221,2 2 50,4 5 72,9 7 

509,9 5 2.118,20 2 3.321,00 3 152,6 1 214,7 2 680,6 6 85 8 

29,6 2 2.685,20 2 2.554,50 2 140 1 972,75 9 19,5 1 96 9 

720,6 7 4.046,20 4 150,4 1 275,65 2 1.495,75 1 480 4 260,6 2 

2.115,00 2 59 5 3.003,00 3 354,3 3 1.351,70 1 70,7 7 1.597,00 1 

8.283,05 8 43,8 4 3.465,50 3 74,8 7 1.209,50 1 565,4 5 8.665,30 8 

2.665,25 2 414,7 4 6.486,00 6 97,35 9 3.372,40 3 169,9 1 22.499,10 2 

1.078,70 1 60,5 6 3.478,50 3 132,35 1 632,1 6 220,9 2 2.697,50 2 

996,9 9 109,7 1 5.110,50 5 226,8 2 423 4 240,2 2 15.084,10 1 

4.400,00 4 1.096,20 1 888 8 155,8 1 1.247,40 1 72 7 681,1 6 

1.000,00 1 535,6 5 2.880,00 2 169,2 1 558,9 5 120 1 4.998,90 4 

4.337,50 4 722,8 7 1.170,00 1 263,1 2 6.396,90 6 490,9 4 5.753,40 5 

1.570,00 1 2.504,60 2 555 5 226,35 2 79,5 7 317,5 3 6.788,40 6 

1.356,00 1 830,6 8 1.320,00 1 241,25 2 362,4 3 376 3 7.548,50 7 

738,1 7 247 2 5.565,00 5 335,95 3 475,8 4 209,9 2 13.559,00 1 

715 7 1.183,75 1 1.539,00 1 72 7 402,4 4 299,6 2 2.714,20 2 

388,3 3 1.314,60 1 945 9 791,95 7 78,2 7 455,2 4 487,5 4 

643 6 1.064,00 1 3.038,00 3 601,9 6 120,75 1 76,1 7 3.789,80 3 

9.315,00 9 924 9 4.770,00 4 320,6 3 208,45 2 150,1 1 4.123,50 4 

1.130,00 1 1.145,20 1 3.234,00 3 443,2 4 1.219,90 1 906,3 9 2.072,80 2 

270 2 414,7 4 1.458,70 1 971,5 9 24,7 2 407,15 4 5.465,00 5 

1.668,00 1 434 4 1.712,20 1 147 1 244,5 2 688,8 6 91,8 9 

1.717,75 1 798 7 629,3 6 246 2 128,9 1 1.363,60 1 2.807,10 2 

6.197,70 6 1.043,00 1 2.492,55 2 87,5 8 83,8 8 78,4 7 10.820,70 1 

1.050,00 1 130 1 2.534,60 2 195,7 1 105 1 852,2 8 2.380,80 2 

1.188,00 1 1.775,20 1 1.725,50 1 107 1 98,7 9 170 1 10.746,50 1 

3.718,00 3 2.795,60 2 2.818,80 2 9.433,30 9 217,3 2 1.196,10 1 3.712,50 3 

1.115,00 1 2.870,00 2 1.241,80 1 1.841,60 1 115,95 1 32,3 3 26.280,00 2 

2.972,25 2 7.065,80 7 1.307,90 1 313,5 3 527,1 5 119,9 1 1.451,40 1 

1.984,00 1 1.275,40 1 1.460,15 1 648,2 6 289,8 2 338,4 3 1.945,10 1 

1.265,30 1 1.953,00 1 2.843,45 2 161 1 422 4 34,7 3 255,7 2 

3.368,40 3 2.077,60 2 997,6 9 586,2 5 1.160,00 1 396,4 3 34.140,00 3 

945,2 9 2.283,20 2 1.558,75 1 414,65 4 2.100,00 2 68 6 35.280,00 3 

2.684,55 2 1.645,65 1 1.523,10 1 180,95 1 231 2 422,85 4 40.282,00 4 

681,3 6 3.059,00 3 761,25 7 14.823,85 1 62,4 6 2.917,70 2 26.618,70 2 

145,2 1 1.640,50 1 380,1 3 901,1 9 520,55 5 2.516,20 2 3.734,00 3 

171,9 1 3.894,80 3 2.601,30 2 298,3 2 322 3 297,5 2 7.526,05 7 

1.064,10 1 957,8 9 819 8 1.500,00 1 154 1 90 9 3.757,50 3 
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402,1 4 1.360,10 1 688,5 6 134,15 1 172 1 489,7 4 25.807,50 2 

1.858,45 1 1.649,20 1 1.000,00 1 102,4 1 80 8 912 9 510 5 

623 6 491,4 4 119,6 1 558,25 5 290,2 2 112,8 1 124,5 1 

728,8 7 1.246,60 1 189 1 320,55 3 52,6 5 50,1 5 132 1 

681,8 6 514,5 5 3.694,60 3 238,7 2 113,6 1 524,5 5 29 2 

719,4 7 467,6 4 617,4 6 176,25 1 436,85 4 807,2 8 127,9 1 

731,1 7 200,2 2 691,15 6 369,25 3 535,8 5 374,4 3 234,2 2 

1.141,00 1 2.583,10 2 1.062,60 1 381,8 3 533,2 5 277,1 2 74,9 7 

343 3 575,9 5 358 3 579,1 5 47 4 307,9 3 745,4 7 

11.827,50 1 2.078,70 2 157,9 1 154,9 1 338 3 183,3 1 313,2 3 

850 8 3.504,00 3 365 3 94,2 9 51,5 5 652,9 6 63 6 

3.878,00 3 4.623,75 4 333,75 3 92,8 9 577,6 5 434,3 4 57,5 5 

2.394,00 2 1.023,40 1 256,3 2 161,15 1 457,9 4 416,8 4 184,2 1 

340 3 6.926,40 6 977,45 9 51,4 5 1.548,00 1 696 6 27,9 2 

3.830,50 3 1.818,60 1 455,45 4 303 3 171,5 1 228 2 14,8 1 

1.695,00 1 312 3 218,65 2 51,7 5 757,25 7 781,45 7 56,6 5 

5.977,40 5 221,2 2 248,4 2 156,3 1 105,7 1 559,7 5 43,1 4 

1.904,10 1 3.539,60 3 666,4 6 369,2 3 447,7 4 143,8 1 228,8 2 

894 8 5.607,00 5 33,9 3 340,35 3 1.677,10 1 465 4 96,8 9 

1.288,80 1 1.692,20 1 428,9 4 1.594,80 1 584,3 5 606,4 6 83 8 

934 9 1.568,00 1 1.002,15 1 625,2 6 365 3 185 1 122,2 1 

950,4 9 716,8 7 609,8 6 216,1 2 801,1 8 597 5 73,7 7 

453,4 4 1.257,70 1 235,15 2 59,5 5 694,9 6 636 6 291,4 2 

1.002,60 1 1.593,40 1 286,5 2 327,6 3 479,8 4 196,6 1 677,5 6 

180 1 478,8 4 3.528,00 3 77 7 815,6 8 905,3 9 508,5 5 

603,3 6 596,4 5 1.417,50 1 450,3 4 601,2 6 636,9 6 92,2 9 

1.608,00 1 1.715,00 1 2.041,90 2 31,3 3 388,9 3 876,1 8 2.993,40 2 

400,4 4 337,4 3 4.379,50 4 1.179,00 1 290,5 2 364,5 3 7.231,50 7 

899,8 8 463,4 4 5.479,50 5 45,9 4 218,15 2 480,4 4 10.601,00 1 

610,5 6 793 7 1.453,50 1 903,9 9 52,2 5 270,6 2 9.953,60 9 

534,2 5 616,2 6 1.045,40 1 177,8 1 379,3 3 1.123,60 1 4.308,30 4 

422 4 1.430,40 1 10,2 1 430,7 4 37,4 3 500,3 5 10.352,70 1 

570,4 5 1.820,00 1 848,1 8 425,7 4 68,8 6 158,6 1 5.989,60 5 

1.675,90 1 3.671,20 3 1.737,00 1 439,65 4 51,95 5 1.077,40 1 381,4 3 

822,7 8 989,3 9 1.435,50 1 245,4 2 94,9 9 463,6 4 749,5 7 

1.092,00 1 2.239,60 2 565,5 5 178,05 1 168,3 1 601 6 5.709,60 5 

911,2 9 2.328,20 2 572,8 5 43,3 4 179,8 1 259,5 2 2.192,00 2 

3.542,00 3 762 7 3.633,00 3 72 7 205,8 2 391,55 3 178,6 1 

4.615,20 4 1.680,00 1 956,7 9 95,2 9 181,6 1 373,3 3 29.314,80 2 

2.310,75 2 2.333,80 2 1.749,00 1 114,05 1 459,3 4 814 8 4.108,95 4 

1.529,00 1 1.755,20 1 10.915,50 1 223,15 2 151,9 1 234,1 2 9.793,75 9 

4.068,75 4 3.106,60 3 6.516,00 6 169,5 1 125,1 1 153,2 1 5.696,50 5 

179,9 1 1.407,00 1 3.945,00 3 40,8 4 132,6 1 223,6 2 16.675,10 1 
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216,1 2 3.570,00 3 91,45 9 44,1 4 131,3 1 1.602,90 1 12.770,50 1 

202 2 3.129,20 3 1.740,00 1 313 3 96,6 9 183,1 1 12.509,90 1 

372,25 3 1.430,80 1 6.723,00 6 200,75 2 85,1 8 254,75 2 10.810,50 1 

294,1 2 1.186,60 1 591 5 228,95 2 52,1 5 352,4 3 267,2 2 

232,4 2 236,5 2 1.764,00 1 417,65 4 102,3 1 187 1 3.585,00 3 

738,05 7 2.875,50 2 2.265,00 2 117,6 1 69 6 127 1 31.557,70 3 

244 2 2.814,00 2 180 1 52,2 5 718,3 7 114,4 1 3.359,40 3 

134,6 1 749 7 7.014,00 7 95,3 9 578,3 5 262,1 2 628,9 6 

107 1 3.761,80 3 378 3 183,95 1 933,8 9 279,4 2 1.975,10 1 

78 7 1.484,00 1 1.708,00 1 187 1 118,4 1 72,6 7 36 3 

540,8 5 1.400,00 1 912 9 244,15 2 256,8 2 247,85 2 4.344,90 4 

433,9 4 87,1 8 1.030,40 1 374 3 139,3 1 114,4 1 110 1 

2.387,00 2 245,3 2 490 4 1.772,90 1 184 1 707,4 7 7.339,90 7 

1.705,75 1 144 1 1.624,00 1 240,9 2 101,8 1 439,4 4 269,5 2 

5.525,05 5 1.134,20 1 1.057,05 1 155,95 1 459,5 4 135,6 1 21.262,80 2 

3.118,80 3 2.004,45 2 667,1 6 495,8 4 874,4 8 141,3 1 18.579,30 1 

1.131,25 1 15.137,00 1 1.696,50 1 212,25 2 82,7 8 747,3 7 10.660,00 1 

912,6 9 1.128,40 1 1.209,30 1 2.340,00 2 1.798,80 1 52,65 5 10.253,40 1 

2.810,40 2 999,7 9 3.379,95 3 7.995,00 7 111,2 1 128,3 1 35.610,00 3 

613,5 6 2.906,80 2 4.277,50 4 496,4 4 34 3 19,6 1 120 1 

663,5 6 1.540,95 1 435 4 154 1 90,75 9 148,7 1 21.393,05 2 

1.239,40 1 826,5 8 506,1 5 1.410,80 1 51,5 5 755,7 7 34.134,30 3 

693,6 6 899 8 337,4 3 -1.410,80 - 222,1 2 27 2   

3.349,90 3 1.286,15 1 1.067,20 1 2.171,00 2 252,4 2 143 1   

694,1 6 633,65 6 204 2 134,8 1 1.310,90 1 251,3 2   

68,2 6 1.747,25 1 3.669,95 3 101,4 1 481,7 4 488 4   

421,3 4 1.554,25 1 636,2 6 125,25 1 181,2 1 25,2 2   

690,8 6 2.233,00 2 2.433,10 2 136,4 1 82,8 8 111 1   

503 5 1.913,80 1 746,2 7 92,8 9 584,4 5 39,6 3   

625,2 6 1.547,00 1 3.427,80 3 533,4 5 53 5 161,8 1   

2.446,00 2 1.655,90 1 1.745,80 1 184,3 1 115,3 1 74,1 7   

1.282,35 1 1.899,50 1 340,75 3 1.226,60 1 467,5 4 131,3 1   

706,75 7 1.262,20 1 299,6 2 27,7 2 737,2 7 38,8 3   

1.992,00 1 1.455,80 1 1.122,10 1 172,9 1 349,5 3 103,15 1   

858,9 8 1.107,60 1 1.536,70 1 141,6 1 214,9 2 367,7 3   

5.389,40 5 3.536,55 3 3.490,15 3 124,3 1 21 2 100,2 1   

1.232,40 1 1.078,00 1 1.181,60 1 538,2 5 394,4 3 252,9 2   

3.721,00 3 1.945,60 1 400 4 745,6 7 424,2 4 158,9 1   

658,5 6 561,4 5 621 6 40,6 4 649,3 6 42,5 4   

883,2 8 1.197,00 1 4.830,00 4 174,3 1 49,7 4 437,3 4   

487,2 4 2.626,00 2 1.782,40 1 284,1 2 107,1 1 119,1 1   

730,8 7 3.906,00 3 1.293,60 1 169,2 1 662,29 6 173 1   

600 6 6.286,00 6 732 7 203,2 2 142 1 1.143,60 1   
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2.141,10 2 1.988,00 1 1.419,00 1 27,5 2 358,7 3 400,3 4   

4.202,00 4 1.239,00 1 1.954,50 1 307,7 3 46 4 143,9 1   

2.470,50 2 858,2 8 646,8 6 130,2 1 54 5 441,7 4   

4.083,50 4 999 9 1.248,45 1 61,4 6 259,9 2 57,4 5   

3.863,50 3 382,9 3 3.477,10 3 36,9 3 88 8 161 1   

594 5 2.280,60 2 2.406,50 2 30,3 3 106,8 1 3.600,00 3   

1.193,70 1 2.276,40 2 1.539,00 1 235,3 2 79,5 7 4.218,60 4   

2.893,00 2 1.281,00 1 9.000,30 9 67 6 175,6 1 744,4 7   

1.477,80 1 2.346,40 2 26,65 2 75,85 7 124,35 1 2.432,20 2   

1.139,60 1 3.728,00 3 396,5 3 12.353,60 1 245,7 2 1.542,60 1   

406,7 4 1.392,80 1 6.561,00 6 4.965,70 4 133 1 165,7 1   

133,05 1 1.954,40 1 1.708,00 1 71,8 7 282,7 2 284,8 2   

93,2 9 714 7 6.538,00 6 779,15 7 163,8 1 125,9 1   

782,6 7 1.141,00 1 784 7 122,9 1 431,9 4 770,9 7   

492 4 781,2 7 433,5 4 53,3 5 259,5 2 55,9 5   

777,6 7 1.598,80 1 756 7 106,8 1 267,9 2 93,3 9   

1.399,20 1 1.085,00 1 1.022,00 1 170,1 1 55 5 73,6 7   

1.390,00 1 239,8 2 1.617,00 1 386,95 3 100,35 1 577,8 5   

1.016,40 1 943,6 9 2.541,00 2 186,85 1 1.167,75 1 589,8 5   

1.471,20 1 294 2 1.960,00 1 191,6 1 197,5 1 247,6 2   

513,6 5 497 4 1.098,50 1 468,5 4 61,8 6 2.822,20 2   

2.208,00 2 469 4 742 7 25,3 2 115,4 1 1.283,60 1   

3.683,45 3 1.474,20 1 4.386,00 4 171,5 1 169,7 1 200,4 2   

3.998,60 3 1.062,90 1 3.055,15 3 607,5 6 398,6 3 423,7 4   

347 3 633,1 6 352,1 3 187,25 1 1.217,30 1 616 6   

516 5 496,8 4 1.829,90 1 426,7 4 50,6 5 227,55 2   

716,1 7 432 4 6.777,40 6 160,5 1 83,55 8 358,75 3   

2.461,20 2 578,5 5 4.067,25 4 290,5 2 126,2 1 1.053,40 1   

3.410,40 3 626,6 6 2.328,70 2 65,75 6 300,6 3 128 1   

798 7 1.687,50 1 1.439,85 1 64,8 6 171,3 1 213,6 2   

5.567,90 5 994 9 560,4 5 127,8 1 40,95 4 158,6 1   

3.999,60 3 224 2 974,4 9 90 9 122,3 1 1.420,00 1   

756 7 916 9 561,15 5 117,8 1 308,6 3 753,5 7   

565,6 5 2.478,00 2 535,6 5 289,95 2 41,3 4 668,1 6   

2.690,80 2 630 6 606,1 6 93,8 9 505,9 5 730,9 7   

895,3 8 2.665,00 2 1.112,45 1 124,2 1 230 2 24,5 2   

1.235,70 1 448 4 2.120,00 2 947,8 9 971,9 9 24 2   

1.084,00 1 693 6 1.106,00 1 191,65 1 347 3 102,5 1   

786,5 7 1.148,00 1 1.554,00 1 44,4 4 57,6 5 8,5 8   

694,2 6 429 4 2.158,50 2 219,6 2 787,45 7 24,4 2   

304,9 3 1.078,00 1 3.480,00 3 64,75 6 148 1 75,3 7   

103,4 1 420 4 197,9 1 425,15 4 126,1 1 523,4 5   

53,1 5 742 7 694,05 6 225,4 2 241,55 2 529,25 5   



153 
 

84,7 8 854 8 579,8 5 173,9 1 41,4 4 84,4 8   

1.183,40 1 700 7 919,95 9 83,25 8 55,8 5 65,1 6   

360 3 4.872,00 4 55,4 5 64,9 6 224,15 2 119,8 1   

1.388,40 1 546 5 937,15 9 51,8 5 204,8 2 140,2 1   

1.848,00 1 378 3 400,8 4 314,2 3 104,8 1 303,5 3   

308 3 351 3 366,55 3 80,4 8 332,8 3 62,1 6   

2.328,00 2 611 6 656,6 6 134,35 1 162,7 1 90,3 9   

990 9 2.299,70 2 2.263,80 2 83,2 8 75 7 45,8 4   

3.507,15 3 826 8 883,4 8 55,5 5 481,8 4 268,8 2   

1.914,00 1 442,8 4 6.878,20 6 812,3 8 315 3 388,1 3   

4.181,50 4 1.418,10 1 1.176,00 1 427,8 4 123,1 1 618,8 6   

575 5 2.150,40 2 2.842,40 2 1.083,80 1 173,6 1 634,3 6   

3.120,00 3 1.075,90 1 1.265,70 1 54,1 5 245,3 2 48 4   

1.012,20 1 1.425,40 1 1.950,00 1 50,4 5 1.072,70 1 59,8 5   

1.016,40 1 949,2 9 1.531,50 1 112 1 96,4 9 328,3 3   

1.255,20 1 4.414,45 4 1.351,50 1 302,8 3 64,9 6 745,4 7   

1.683,60 1 3.101,55 3 2.100,00 2 455 4 839,2 8 1.901,00 1   

1.762,35 1 1.422,45 1 498,4 4 233,2 2 279,4 2 294,3 2   

949,2 9 581,45 5 346,5 3 112,5 1 124,5 1 623,95 6   

2.587,20 2 1.512,70 1 1.846,50 1 137 1 212,7 2 346,9 3   

234,6 2 1.608,05 1 660,5 6 300,9 3 181,8 1 288,6 2   

1.029,00 1 1.680,20 1 10.344,00 1 382,8 3 147 1 160 1   

2.671,50 2 135,1 1 3.276,00 3 304,05 3 436,7 4 434 4   

918,4 9 1.621,20 1 875 8 88,45 8 479,3 4 88,4 8   

177,6 1 2.466,05 2 3.015,00 3 25.530,50 2 462 4 195,5 1   

211,2 2 5.117,20 5 3.382,85 3 6.521,00 6 141 1 357 3   

477,2 4 294 2 690 6 2.312,00 2 346 3 264,6 2   

843,6 8 33,6 3 1.783,50 1 320,75 3 1.172,00 1 544,2 5   

1.018,30 1 1.465,55 1 2.492,55 2 622,85 6 9.926,80 9 1.012,60 1   

816,8 8 186,7 1 163,1 1 104,45 1 1.717,20 1 363,4 3   

517,2 5 672 6 5.204,05 5 246,85 2 284,9 2 222 2   

238,8 2 1.632,40 1 875,85 8 260 2 269,1 2 194 1   

471,84 4 5.987,80 5 4.481,40 4 317,55 3 168,5 1 525,6 5   

1.002,95 1 644,6 6 443,1 4 482,9 4 464,6 4 656 6   

800,7 8 2.860,50 2 3.352,40 3 679,1 6 141,3 1 351,1 3   

896 8 2.345,00 2 3.185,65 3 184,7 1 222,3 2 276 2   

827,8 8 2.860,50 2 931,7 9 341,6 3 1.038,70 1 554,5 5   

328,8 3 6.346,20 6 930 9 384,2 3 838,3 8 435,8 4   

908,4 9 1.838,20 1 275,6 2 751,3 7 142 1 197 1   

432 4 2.227,20 2 331,1 3 153,5 1 200,2 2 380,75 3   

1.159,20 1 2.048,80 2 1.428,30 1 118,9 1 69,7 6 503,8 5   

305,9 3 1.268,40 1 338 3 253,1 2 131,1 1 347,4 3   

669,6 6 946,4 9 78 7 49,2 4 191,8 1 675,6 6   
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3.535,15 3 3.477,60 3 1.246,00 1 58,6 5 16,4 1 152,8 1   

913,2 9 1.117,80 1 273 2 278,1 2 160,6 1 428,7 4   

2.970,00 2 1.930,60 1 5.291,00 5 209,5 2 290,35 2 83,2 8   

4.946,30 4 3.240,60 3 484,7 4 337,2 3 231,2 2 188 1   

6.536,00 6 356,8 3 151,5 1 1.388,20 1 692,2 6 152,8 1   

3.783,60 3 2.640,70 2 356,2 3 970,9 9 253,05 2 217,2 2   

412,4 4 868 8 970,05 9 143,8 1 1.651,20 1 2.153,80 2   

1.241,90 1 3.959,80 3 2.096,70 2 85,8 8 451,55 4 486,6 4   

879,8 8 800 8 414,7 4 95,4 9 339,5 3 193,2 1   

4.822,85 4 4.967,20 4 1.987,95 1 421,1 4 77 7 166,5 1   

2.362,25 2 2.434,90 2 508,65 5 193,35 1 79,95 7 1.485,30 1   

1.298,20 1 1.368,80 1 4.356,00 4 262,6 2 156 1 720,2 7   

10.782,00 1 1.214,20 1 723,55 7 38,5 3 432,8 4 339,9 3   

1.359,30 1 302 3 1.202,05 1 150,9 1 163 1 254,7 2   

388,8 3 1.404,00 1 429,45 4 32,4 3 119,2 1 661,2 6   

1.497,60 1 2.800,00 2 545 5 33,8 3 887,3 8 2.491,40 2   

1.569,60 1 14.104,00 1 2.065,00 2 892,6 8 247,5 2 2.621,20 2   

1.652,90 1 177 1 1.274,00 1 724,25 7 269,6 2 85,8 8   

1.593,60 1 257,5 2 1.039,30 1 995,2 9 1.139,60 1 213,6 2   

2.911,20 2 686,9 6 765 7 517,9 5 964,45 9 365,1 3   

870,5 8 27,3 2 3.165,00 3 599 5 350,6 3 288,4 2   

1.284,00 1 163,85 1 2.695,50 2 536,4 5 411,5 4 367,5 3   

522 5 667,1 6 1.156,50 1 220,3 2 617,5 6 454,6 4   

324 3 1.086,40 1 2.715,00 2 435,6 4 315 3 116,9 1   

1.920,00 1 432,1 4 3.310,50 3 57,2 5 470 4 208 2   

258 2 2.620,55 2 2.574,60 2 417,2 4 882,5 8 318,4 3   

910,6 9 617,7 6 525,2 5 162,65 1 231,8 2 311,3 3   

2.189,80 2 1.773,80 1 251,35 2 118,9 1 255 2 272 2   

1.015,00 1 534,8 5 629 6 121,15 1 361,4 3 58,8 5   

1.442,40 1 1.797,10 1 296,95 2 53 5 275,6 2 36,8 3   

2.723,90 2 5.024,60 5 604,9 6 231,95 2 375,7 3 31,6 3   

1.170,60 1 4.364,80 4 780 7 370,4 3 470,6 4 279,6 2   

562,8 5 1.794,80 1 571,05 5 85,5 8 1.752,70 1 141,5 1   

532 5 1.446,20 1 391,25 3 493,2 4 1.656,50 1 96,2 9   

622,2 6 4.426,80 4 4.220,00 4 345,4 3 144,3 1 110,1 1   

970,2 9 1.909,60 1 5.126,00 5 118,5 1 86,5 8 446,85 4   

332,4 3 700 7 753,9 7 38,4 3 113,1 1 762,9 7   

192,8 1 119 1 581,45 5 58,8 5 273,4 2 203,1 2   

520,8 5 319,5 3 1.383,00 1 169,55 1 643,1 6 182 1   

1.291,20 1 1.082,20 1 1.150,50 1 142,9 1 139,2 1 457,95 4   

360 3 960,4 9 453 4 187,05 1 342,4 3 690,1 6   

3.776,40 3 569,8 5 8.067,00 8 127,7 1 174,4 1 537,2 5   

1.136,40 1 4.860,80 4 6.420,00 6 123,8 1 1.164,90 1 299,15 2   
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1.590,00 1 546 5 280 2 328,9 3 243,8 2 1.381,30 1   

520,8 5 551,6 5 2.430,00 2 233 2 867,3 8 854,4 8   

1.466,40 1 192,5 1 366 3 172,8 1 497,3 4 708,5 7   

1.500,80 1 436,1 4 1.426,60 1 150,6 1 565,55 5 304,6 3   

1.460,40 1 668,2 6 1.051,50 1 339,9 3 69,85 6 822,8 8   

814,8 8 1.267,00 1 1.459,50 1 320,1 3 85,05 8 73,1 7   

1.504,50 1 154,4 1 190,8 1 848,4 8 1.435,60 1 660,6 6   

1.174,50 1 1.824,20 1 468 4 944,6 9 38,8 3 643,4 6   

1.078,10 1 656,6 6 755 7 232,8 2 241,6 2 60,8 6   

842 8 761,6 7 140,8 1 154 1 239,7 2 818,4 8   

4.248,80 4 214,8 2 7.901,05 7 108 1 65 6 1.319,20 1   

930,8 9 1.312,50 1 2.092,50 2 91 9 324,8 3 504,2 5   

95,7 9 1.790,60 1 6.928,60 6 486,9 4 482,5 4 552,7 5   

341,75 3 4.925,20 4 10.805,50 1 307,8 3 105 1 234 2   

165,65 1 3.555,40 3 16.622,95 1 368 3 5.320,20 5 119,7 1   

237,5 2 98,4 9 700 7 446,8 4 23.056,85 2 221,5 2   

540,2 5 148,5 1 1.400,00 1 291,2 2 4.248,40 4 454,6 4   

393,65 3 529,2 5 126 1 116,4 1 300,8 3 895,5 8   

530,9 5 431,2 4 5.984,00 5 152,6 1 671,7 6 194,8 1   

260,4 2 650 6 1.229,00 1 306 3 596,25 5 850 8   

2.115,60 2 635,8 6 1.520,10 1 189 1 40,2 4 315,3 3   

333,6 3 540 5 198,55 1 850,5 8 84,8 8 49,15 4   

951,2 9 585 5 178,7 1 2.573,35 2 222 2 149,75 1   

309,6 3 540 5 155,3 1 3.924,50 3 122,5 1 1.825,90 1   

1.059,80 1 708,5 7 411,7 4 426,9 4 101,6 1 625,8 6   

657,6 6 988 9 325,1 3 843,4 8 79,8 7 91,8 9   

652,4 6 1.053,00 1 199,4 1 117,6 1 766 7 318,5 3   

818 8 256 2 3.751,15 3 295,5 2 102 1 660 6   

3.428,00 3 464,8 4 4.857,00 4 384,75 3 85,3 8 734,85 7   

597,6 5 1.159,60 1 315 3 155 1 53,6 5 487,15 4   

878,62 8 5.212,90 5 2.565,00 2 182 1 280,1 2 1.360,00 1   

546 5 3.908,80 3 596,4 5 215,1 2 222,8 2 6.302,40 6   

1.043,20 1 935,2 9 1.230,00 1 313,2 3 140,8 1 30,8 3   

261,8 2 1.541,40 1 720 7 128 1 173 1 5.350,35 5   

767,8 7 1.139,70 1 4.275,00 4 95,95 9 686,5 6 277,5 2   

938,4 9 1.032,40 1 2.021,30 2 65,5 6 201,55 2 176,8 1   

3.751,10 3 481,4 4 79,2 7 94,25 9 84,6 8 557,85 5   

1.427,70 1 1.262,95 1 630 6 52,1 5 198,7 1 197,2 1   

312,2 3 1.920,80 1 525 5 242,4 2 296,9 2 3.413,30 3   

1.488,20 1 1.394,90 1 770 7 213,3 2 161,4 1 358,5 3   

1.890,10 1 780 7 2.886,00 2 123,3 1 916,95 9 2.099,20 2   

1.654,60 1 2.597,05 2 781,2 7 561 5 65,8 6 1.691,10 1   

2.183,40 2 2.178,40 2 490,95 4 144,5 1 273,7 2 2.723,40 2   
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887,9 8 4.250,10 4 1.151,75 1 597,2 5 599,6 5 129 1   

730,25 7 127,4 1 1.819,75 1 240,7 2 608,4 6 255 2   

614,6 6 1.937,60 1 2.865,20 2 417,45 4 324,55 3 404,6 4   

819 8 546,3 5 4.972,05 4 558,55 5 828,3 8 1.481,20 1   

247,8 2 2.234,10 2 143,5 1 156 1 406,6 4 327,9 3   

626,5 6 595,95 5 892,5 8 196,9 1 367 3 986,2 9   

1.650,00 1 4.182,00 4 180,6 1 604,5 6 1.647,40 1 334 3   

1.651,30 1 570 5 5.220,60 5 477,5 4 92,4 9 525,3 5   

6.291,70 6 3.349,50 3 1.411,50 1 470,3 4 72 7 216,4 2   

348 3 1.593,80 1 1.275,00 1 274,7 2 86,7 8 156,4 1   

1.433,40 1 5.012,80 5 213,6 2 128,2 1 43,5 4 1.226,10 1   

4.828,90 4 1.554,00 1 4.003,45 4 336,8 3 14,4 1 334,5 3   

879,2 8 2.563,40 2 24 2 254,7 2 104 1 143,9 1   

1.215,50 1 2.563,40 2 1.443,60 1 808 8 60,2 6 547,2 5   

2.343,37 2 1.408,40 1 415,5 4 143,25 1 22.939,00 2 64,8 6   

5.609,70 5 1.345,85 1 202,5 2 356,5 3 539 5 722,1 7   

331,2 3 294 2 297 2 53,55 5 681,8 6 5.460,00 5   

788,2 7 495,6 4 402,4 4 334,5 3 152,1 1 1.583,00 1   

2.356,20 2 1.751,60 1 36,9 3 87 8 766,4 7 174,95 1   

754,6 7 561 5 826,8 8 741 7 700,6 7 110 1   

980,4 9 835,8 8 228,8 2 1.184,50 1 660,5 6 79,2 7   

769,2 7 2.282,00 2 495 4 397,75 3 969 9 20,3 2   

540,6 5 2.178,40 2 832,5 8 806,7 8 2.477,20 2 90,6 9   

1.853,80 1 2.293,20 2 1.995,00 1 242,6 2 698,7 6 465,8 4   

615 6 819 8 980 9 467 4 99,5 9 261,6 2   

2.626,25 2 408,8 4 465 4 196,35 1 240,5 2 1.416,00 1   

1.470,70 1 712,6 7 1.500,00 1 219,2 2 236,6 2 188 1   

923 9 1.472,80 1 8.580,00 8 198,75 1 30 3 66 6   

2.407,60 2 1.537,20 1 1.452,00 1 415,1 4 242,2 2 142,4 1   

1.695,20 1 4.263,00 4 3.120,00 3 233,7 2 284,1 2 172,8 1   

2.484,80 2 2.809,80 2 1.521,00 1 225,7 2 157,3 1 163,8 1   

2.484,80 2 686 6 1.005,00 1 124,8 1 273,1 2 15,4 1   

3.179,00 3 882,7 8 1.575,00 1 589,5 5 764,9 7 205,4 2   

1.059,50 1 531 5 1.675,50 1 249,1 2 8.686,80 8 94,6 9   

344 3 206,5 2 885,5 8 69,8 6 820,9 8 283,35 2   

2.061,80 2 32,9 3 915 9 481,9 4 363,6 3 55 5   

3.012,10 3 443,2 4 6.577,50 6 19,3 1 227,7 2 793,8 7   

426,4 4 2.579,55 2 1.084,60 1 144,1 1 532,4 5 66 6   

630,5 6 452,2 4 803,3 8 245,4 2 296,2 2 261,2 2   

227,5 2 3.390,10 3 1.390,15 1 173 1 66,6 6 190,1 1   

2.806,70 2 2.947,00 2 7.177,50 7 93,15 9 62,9 6 179,7 1   

2.522,00 2 3.139,25 3 300,3 3 101,8 1 1.111,00 1 378,5 3   

69,5 6 2.137,80 2 441,7 4 228,85 2 44 4 1.109,50 1   
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111 1 3.284,25 3 1.019,10 1 388,8 3 4.917,40 4 2.003,30 2   

408 4 1.235,00 1 6.185,20 6 202,8 2 237,7 2 286,6 2   

737,5 7 1.160,00 1 403 4 65,7 6 56,6 5 331,5 3   

613,1 6 4.829,95 4 1.110,70 1 252 2 224,4 2 2.155,70 2   

70,9 7 1.339,00 1 4.213,70 4 801,7 8 571,5 5 3.042,90 3   

161,9 1 1.743,00 1 1.243,25 1 983,6 9 195,7 1 1.956,85 1   

297,8 2 512,2 5 162,8 1 368,5 3 224,8 2 648,7 6   

64,9 6 260 2 267 2 396,2 3 129,2 1 277,2 2   

1.034,85 1 1.652,00 1 7.860,45 7 249 2 92,4 9 97,5 9   

588,9 5 552 5 324 3 186,7 1 55,2 5 343 3   

378,3 3 500 5 171,4 1 510 5 36 3 102 1   

156 1 360 3 721 7 284,1 2 106,6 1 66 6   

2.775,50 2 2.522,00 2 5.088,00 5 447,5 4 914,6 9 411,4 4   

2.482,50 2 2.870,00 2 51,6 5 341,3 3 99,2 9 83,6 8   

1.930,50 1 1.561,00 1 431,2 4 554,85 5 174 1 45 4   

2.939,30 2 791 7 1.736,00 1 113,4 1 507 5 210 2   

4.211,00 4 408 4 1.330,00 1 1.091,80 1 253,5 2 729 7   

5.122,50 5 1.492,40 1 4.212,00 4 207 2 277,35 2 229 2   

2.004,00 2 490 4 279,8 2 361,1 3 864,6 8 2.259,20 2   

130 1 3.640,00 3 900 9 107,5 1 725 7 1.225,20 1   

1.368,00 1 2.080,00 2 415,1 4 132,8 1 85,2 8 815,2 8   

1.020,50 1 672 6 28 2 212,25 2 54 5 115,6 1   

216 2 602 6 346,3 3 512,2 5 74,5 7 891 8   

981,5 9 3.460,45 3 340,4 3 40 4 1.739,10 1 1.089,60 1   

504 5 1.508,00 1 29,3 2 53,1 5 468,2 4 441,8 4   

227,5 2 1.838,20 1 330,15 3 26,8 2 142,3 1 187,2 1   

700 7 1.334,00 1 624,3 6 65,5 6 114,5 1 629,1 6   

4.063,90 4 1.142,95 1 386 3 81,4 8 884,4 8 544,8 5   

1.003,60 1 3.750,55 3 2.014,60 2 613,2 6 389 3 317,6 3   

672,7 6 3.564,10 3 604,8 6 252 2 393 3 354,6 3   

1.000,80 1 136,5 1 3.001,50 3 364,85 3 80 8 443,5 4   

184,6 1 865,45 8 4.234,50 4 553,6 5 571,2 5 614,8 6   

526,5 5 1.426,35 1 361,1 3 277,2 2 167,4 1 7.545,50 7   

1.370,20 1 1.588,05 1 931,5 9 49 4 71,8 7 46,1 4   

780 7 3.382,45 3 2.185,50 2 410,9 4 941,7 9 40,5 4   

1.127,10 1 756,9 7 2.340,00 2 282,55 2 489 4 49,8 4   

617,5 6 1.167,85 1 4.545,00 4 324,1 3 249,8 2 131,4 1   

1.820,40 1 3.926,90 3 11.640,00 1 69,6 6 99,9 9 59,2 5   

564,8 5 3.282,80 3 546 5 512,75 5 43,2 4 55,9 5   

2.145,20 2 1.168,00 1 1.667,95 1 343,2 3 202,6 2 16,5 1   

141,4 1 466,9 4 713 7 110,6 1 80,8 8 1.484,00 1   

1.116,70 1 1.482,05 1 561,4 5 242,2 2 132 1 537,4 5   

691,6 6 2.572,30 2 7.308,00 7 64,7 6 559 5 608,45 6   
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125,3 1 265,2 2 4.532,70 4 1.013,20 1 269 2 153 1   

229,2 2 1.843,80 1 468 4 69,9 6 115,5 1 131,9 1   

1.077,30 1 3.046,40 3 4.820,20 4 321,45 3 86,4 8 280,8 2   

1.528,05 1 782,6 7 130,2 1 108,2 1 484,5 4 107,2 1   

1.285,20 1 2.412,20 2 462 4 74,9 7 99,2 9 355 3   

1.232,40 1 582,7 5 62,4 6 810,6 8 78,4 7 240,2 2   

2.784,00 2 1.373,40 1 1.950,00 1 80,45 8 124,8 1 278 2   

360 3 466,2 4 1.232,00 1 103,2 1 2.052,00 2 160 1   

1.756,35 1 2.018,80 2 3.936,00 3 183,4 1 323,5 3 287,9 2   

1.514,30 1 267,4 2 352,85 3 96 9 175,7 1 187,5 1   

327,8 3 634,2 6 839,25 8 132 1 392,4 3 136,5 1   

977 9 2.879,70 2 216,6 2 907,4 9 120,4 1 1.309,00 1   

1.303,90 1 604,5 6 255,1 2 85 8 2.092,00 2 2.585,70 2   

284,8 2 147 1 496,2 4 48 4 273,6 2 212,6 2   

172,9 1 2.562,00 2 244,35 2 70,2 7 1.540,00 1 491,3 4   

321 3 4.466,00 4 295,85 2 52,6 5 981,4 9 922,7 9   

357,75 3 1.358,00 1 336,3 3 101,4 1 156,75 1 864 8   

445,5 4 45,1 4 993 9 388,3 3 308,1 3 1.302,60 1   

1.225,00 1 52,8 5 378 3 78 7 77,3 7 88 8   

8.372,05 8 49,2 4 8.267,90 8 821,25 8 128,5 1 3.971,50 3   

431,9 4 186,8 1 32.304,05 3 194,05 1 28,9 2 2.847,00 2   

408,75 4 5.280,00 5 276 2 937,35 9 9.399,60 9 16.958,75 1   

2.775,70 2 301 3 184,3 1 229,2 2 2.052,40 2 3.990,80 3   

1.215,00 1 3.480,00 3 517,15 5 491 4 1.178,00 1 695,4 6   

1.071,20 1 4.228,00 4 887 8 80 8 1.603,20 1 2.952,45 2   

1.417,00 1 997,5 9 245,35 2 165,35 1 274,05 2 2.592,00 2   

864 8 3.420,00 3 474 4 576,7 5 706,1 7 526,2 5   

1.674,30 1 1.120,00 1 662,15 6 1.271,90 1 477,3 4 116 1   

908,5 9 3.483,00 3 265,3 2 758 7 211,55 2 720,09 7   

931 9 5.042,25 5 353,4 3 484,6 4 627,3 6 245,5 2   

423,2 4 544,8 5 70,35 7 180 1 750,55 7 223 2   

612 6 1.092,00 1 1.025,40 1 149,55 1 427 4 49,5 4   

2.335,30 2 882 8 9.750,00 9 37,4 3 342,05 3 45,5 4   

1.783,00 1 1.470,00 1 1.097,15 1 522,6 5 302,9 3 1.030,00 1   

1.058,20 1 742 7 283,35 2 138 1 73,5 7 6.396,50 6   

148,4 1 1.008,00 1 451,1 4 224,9 2 528,4 5 971,05 9   

2.324,00 2 4.132,80 4 239,9 2 161 1 200 2 1.191,00 1   

635,7 6 3.543,00 3 188,3 1 84 8 288 2 936,5 9   

2.012,20 2 704,2 7 131,45 1 100,1 1 202,75 2 225,7 2   

1.236,20 1 3.995,20 3 303,45 3 624 6 194 1 1.187,90 1   

1.003,10 1 1.409,45 1 1.044,80 1 308 3 42 4 509,6 5   

413,4 4 1.738,55 1 1.515,00 1 752,1 7 242,6 2 1.068,30 1   

994 9 1.390,55 1 5.343,00 5 280,3 2 98 9 360,6 3   



159 
 

3.216,45 3 1.081,05 1 728 7 182 1 257,65 2 464 4   

499,2 4 4.763,00 4 4.555,50 4 209,5 2 709,85 7 172,9 1   

7.286,50 7 1.100,40 1 3.073,50 3 1.147,50 1 49,7 4 182,4 1   

1.945,00 1 1.749,30 1 330 3 342,2 3 481,5 4 184,3 1   

2.007,45 2 1.037,40 1 724,5 7 314,8 3 1.466,60 1 38,3 3   

5.002,00 5 345,8 3 255,5 2 138,8 1 149,7 1 520 5   

5.789,50 5 341,5 3 4.132,50 4 118,6 1 372,5 3 2.618,10 2   

962 9 2.976,40 2 8.569,00 8 489,7 4 65,8 6 120 1   

1.433,70 1 232,4 2 1.080,00 1 91,7 9 179,3 1 185,6 1   

1.500,80 1 481,6 4 700 7 66 6 260,4 2 395,5 3   

338 3 549 5 424 4 92,8 9 375,3 3 130,9 1   

410,8 4 324,8 3 1.176,00 1 125,5 1 225,2 2 304 3   

1.035,70 1 701,4 7 464 4 171,3 1 169,5 1 195,8 1   

1.966,80 1 239,4 2 892,5 8 155,9 1 327,5 3 81,4 8   

822,8 8 2.142,00 2 380,8 3 886 8 952,6 9 144 1   

1.807,00 1 294,7 2 8.692,75 8 230,4 2 250,7 2 801,4 8   

1.220,00 1 1.676,40 1 233,6 2 148,1 1 609,7 6 384,6 3   

492,8 4 2.604,00 2 59 5 436,2 4 1.531,20 1 402 4   

2.532,60 2 958 9 527,8 5 310,4 3 2.973,80 2 3.180,80 3   

1.831,20 1 1.388,40 1 132,85 1 305,8 3 1.467,00 1 1.319,70 1   

8.367,60 8 3.217,55 3 629,45 6 219,25 2 117,1 1 132 1   

1.578,90 1 374,4 3 169,05 1 82,65 8 94,4 9 1.164,50 1   

990,8 9 8.394,40 8 45 4 298 2 94,3 9 1.837,80 1   

3.921,40 3 490 4 262,15 2 161,4 1 140,7 1 724 7   

3.921,40 3 185,4 1 520,85 5 84,9 8 77,9 7 755,55 7   

1.641,10 1 1.287,00 1 680,85 6 174 1 190 1 699,9 6   

2.108,00 2 551,25 5 205,6 2 98,8 9 167,4 1 204,7 2   

1.975,60 1 611 6 590,5 5 563,2 5 223,3 2 375,6 3   

1.536,50 1 13.160,05 1 1.486,90 1 55 5 245 2 637,55 6   

1.242,50 1 291,6 2 171,75 1 208,1 2 129,6 1 352,6 3   

2.052,80 2 523,6 5 171,5 1 684,7 6 229,4 2 353,6 3   

2.548,00 2 673,45 6 696,7 6 113,85 1 178,8 1 1.208,60 1   

1.520,00 1 200,6 2 564,05 5 46,8 4 108,7 1 21.322,50 2   

176,8 1 493 4 200,75 2 37,6 3 61,6 6 22.200,00 2   

1.189,50 1 452 4 216,85 2 689,25 6 619 6 464,4 4   

64,4 6 919,1 9 505,5 5 151,45 1 99,2 9 96,9 9   

2.909,40 2 159,9 1 352,95 3 295,3 2 194,6 1 449,7 4   

2.265,60 2 328 3 326,3 3 247,95 2 124,5 1 2.544,90 2   

1.486,40 1 3.739,20 3 221,64 2 320,05 3 810,6 8 102 1   

2.068,30 2 291,2 2 98,1 9 501 5 43,2 4 316,1 3   

3.376,10 3 6.066,20 6 339,55 3 172,9 1 167,6 1 785,3 7   

1.482,00 1 582,4 5 558,2 5 96,2 9 79,2 7 87,4 8   

1.170,00 1 707,6 7 525 5 21 2 157,9 1 86,7 8   
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364 3 1.942,50 1 1.088,00 1 137,2 1 38,4 3 197,6 1   

1.482,00 1 3.282,00 3 952 9 155,2 1 137,6 1 57,8 5   

481 4 399 3 936 9 107,4 1 139,3 1 733 7   

1.176,50 1 768,6 7 3.317,00 3 145,8 1 102,4 1 775 7   

3.125,00 3 685,3 6 519 5 57,75 5 114,1 1 546,7 5   

252 2 1.187,20 1 675,5 6 328,65 3 285,2 2 580,2 5   

636 6 1.089,20 1 2.872,50 2 1.079,30 1 416,1 4 2.575,40 2   

1.853,55 1 375,8 3 331,8 3 168 1 590,6 5 1.660,80 1   

3.672,00 3 1.933,40 1 412,5 4 156,4 1 597,2 5 915 9   

875,8 8 357 3 331,5 3 901,6 9 112 1 423,6 4   

3.207,20 3 6.410,60 6 460 4 107 1 291,6 2 375,95 3   

1.766,80 1 725,9 7 52,5 5 88,3 8 27,5 2 4.715,75 4   

1.193,40 1 5.692,40 5 6.388,70 6 93,4 9 51,5 5 235,8 2   

5.460,00 5 2.989,00 2 379,85 3 102,2 1 928,3 9 66,8 6   

1.510,00 1 2.437,40 2 119 1 190,95 1 63,4 6 299,5 2   

703,6 7 2.122,40 2 109,7 1 66 6 110,4 1 706,7 7   

870,1 8 427 4 94,5 9 102,9 1 340,8 3 151,1 1   

3.921,00 3 887,6 8 13.732,40 1 201,2 2 138,35 1 88,5 8   

7.383,75 7 622,3 6 420,45 4 107 1 232,85 2 277,2 2   

855,4 8 2.007,60 2 1.232,00 1 66,9 6 73,6 7 249,9 2   

1.105,00 1 1.335,45 1 117 1 567,45 5 67,6 6 272,9 2   

5.288,00 5 1.218,00 1 201,6 2 85,6 8 182,3 1 117,1 1   

612 6 62,2 6 588 5 38,9 3 159,6 1 99 9   

880 8 355,9 3 662,4 6 237 2 105,1 1 185,4 1   

4.495,75 4 23,1 2 526,4 5 38,4 3 186,95 1 114 1   

1.643,20 1 1.080,80 1 3.570,00 3 329,5 3 173,4 1 1.068,00 1   

852,6 8 562,8 5 8.601,32 8 3.562,50 3 136,3 1 145,5 1   

108,9 1 1.326,75 1 7.044,10 7 96,2 9 82,1 8 338,3 3   

919 9 1.223,70 1 950,25 9 50,6 5 240,9 2 544 5   

704,6 7 3.652,55 3 1.447,50 1 701,4 7 701,8 7 187,5 1   

576,45 5 554,4 5 205,8 2 181,3 1 108,8 1 96 9   

640,8 6 1.307,90 1 224 2 85 8 440,7 4 300,8 3   

176,85 1 936,7 9 496 4 420 4 69 6 235 2   

210,5 2 1.953,15 1 30 3 87,7 8 65,7 6 301,5 3   

33,3 3 1.915,00 1 322 3 147 1 347,8 3 276 2   

303,7 3 1.213,65 1 560 5 97,1 9 485,8 4 361,8 3   

3.625,20 3 423,5 4 825,2 8 170,2 1 87,3 8 249,9 2   

1.548,40 1 399 3 1.859,40 1 61,6 6 70 7 232 2   

333,2 3 1.972,50 1 2.285,80 2 147,5 1 3.749,50 3 195 1   

375,2 3 2.571,75 2 7.937,30 7 141,3 1 250 2 448,7 4   

1.022,40 1 712,5 7 305,8 3 15,6 1 718,55 7 175 1   

785,2 7 3.436,50 3 311,4 3 112,4 1 244 2 437,5 4   

2.571,00 2 765 7 198,8 1 94,4 9 650,8 6 113,8 1   
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1.065,30 1 1.042,30 1 139,4 1 316,8 3 138,4 1 160,45 1   

832,7 8 795 7 645,35 6 429,1 4 778,65 7 247,8 2   

466,4 4 1.485,30 1 184,8 1 2.251,25 2 289,5 2 74,5 7   

131,1 1 393,4 3 263,95 2 442,7 4 98 9 16,8 1   

2.562,00 2 722,4 7 1.426,10 1 346,4 3 2.584,00 2 41,3 4   

303,8 3 395,7 3 249,5 2 1.003,90 1 25,05 2 77,9 7   

1.478,40 1 540 5 1.034,40 1 217,2 2 244,3 2 501,9 5   

196 1 494 4 112,65 1 314,4 3 166 1 382,4 3   

546 5 610 6 762,75 7 385,5 3 50 5 864,2 8   

879,2 8 1.022,00 1 250 2 132 1 24 2 617,3 6   

200,2 2 2.667,60 2 790,35 7 923,4 9 60 6 418,2 4   

273 2 728 7 281,7 2 855,1 8 184 1 971,8 9   

553 5 1.043,00 1 51,3 5 1.344,00 1 4.139,30 4 335,8 3   

307,3 3 1.652,00 1 1.095,30 1 796 7 406,9 4 184,1 1   

370,5 3 1.891,40 1 204,15 2 92,3 9 140 1 1.217,10 1   

1.642,20 1 784 7 486,3 4 737,5 7 295,1 2 254,8 2   

2.052,00 2 364 3 288,65 2 562,9 5 334,9 3 259 2   

3.755,00 3 1.337,00 1 359,9 3 368,1 3 130,5 1 178,9 1   

676,2 6 660 6 121,3 1 1.064,70 1 664,8 6 208,6 2   

1.437,80 1 553 5 299,2 2 369,2 3 128,8 1 337,1 3   

5.007,80 5 574 5 145,6 1 249,8 2 526,5 5 35,2 3   

2.539,60 2 1.027,00 1 70,35 7 43,9 4 62,9 6 123,5 1   

780 7 630 6 243,8 2 165,9 1 211,9 2 188,6 1   

738,4 7 616 6 1.702,05 1 500,85 5 84,7 8 103,2 1   

952,2 9 3.198,00 3 234,35 2 126,1 1 76,9 7 142,2 1   

372 3 4.872,00 4 169,5 1 144,05 1 344,8 3 169,1 1   

2.556,25 2 2.034,20 2 253,3 2 568,25 5 165,1 1 118,8 1   

3.105,00 3 5.166,00 5 396,2 3 453,3 4 806,8 8 70,8 7   

1.233,70 1 5.805,00 5 94,12 9 106,75 1 607,2 6 473,05 4   

136,5 1 204 2 91,58 9 266 2 966,3 9 396,7 3   

384,8 3 1.008,00 1 66,4 6 298,2 2 68,6 6 1.952,00 1   

494 4 770 7 54,5 5 480 4 880,8 8 649,8 6   

932,1 9 1.845,00 1 100,3 1 183,15 1 249,5 2 217 2   

1.882,40 1 192 1 17.451,45 1 374,95 3 167,6 1 87 8   

1.235,25 1 447 4 120 1 53,5 5 816,5 8 58,35 5   

2.160,60 2 614,6 6 403,2 4 98,9 9 1.145,70 1 124,7 1   

809 8 1.450,50 1 192,5 1 563,9 5 372,2 3 160,8 1   

3.045,90 3 1.309,35 1 118,9 1 357,4 3 4.338,00 4 125,8 1   

1.470,30 1 907,5 9 2.200,50 2 124,75 1 2.678,00 2 81,3 8   

1.207,70 1 914,95 9 34,5 3 89,69 8 1.223,00 1 132,7 1   

4.989,40 4 1.337,00 1 706,2 7 208,09 2 15 1 316,8 3   

404 4 2.148,00 2 550 5 109,19 1 47,6 4 848,5 8   

1.391,00 1 1.555,30 1 17.203,20 1 201,19 2 73,5 7 49,2 4   
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1.101,30 1 1.661,70 1 407,65 4 71,69 7 70,3 7 445,8 4   

934,5 9 693 6 310,8 3 424,69 4 317,4 3 253,7 2   

358,8 3 5.409,60 5 346,4 3 41,59 4 45 4 246,4 2   

1.162,45 1 4.653,00 4 51,9 5 189,6 1 101,1 1 230,9 2   

529 5 1.422,45 1 386,2 3 769,9 7 438,5 4 40 4   

984,2 9 1.400,70 1 181,95 1 500,1 5 130,8 1 448,1 4   

126,5 1 276,95 2 186,7 1 6.000,00 6 57 5 1.775,00 1   

600 6 3.906,00 3 629 6 655,8 6 78,9 7 598,2 5   

678,6 6 2.614,35 2 1.640,80 1 400,75 4 121 1 179,7 1   

1.101,60 1 2.500,50 2 897,55 8 497,3 4 69,7 6 270,6 2   

980,1 9 1.395,80 1 400,45 4 240,2 2 137,8 1 436,1 4   

1.167,75 1 2.824,60 2 396,9 3 124,8 1 185,8 1 350,8 3   

2.478,60 2 493 4 625,5 6 222,8 2 52,5 5 321,8 3   

2.325,00 2 1.117,95 1 1.611,00 1 111,4 1 264,2 2 285,1 2   

1.052,80 1 1.521,00 1 288,6 2 126,1 1 125,75 1 718,4 7   

166,2 1 986 9 280,05 2 1.059,65 1 152,4 1 443,2 4   

1.095,40 1 3.093,00 3 308,95 3 137 1 33,8 3 140,6 1   

2.139,90 2 1.317,40 1 86,7 8 126 1 138,3 1 77,9 7   

1.401,80 1 2.363,50 2 161,6 1 70,4 7 187,9 1 15 1   

2.512,60 2 646,1 6 72,85 7 442,4 4 147,9 1 79,8 7   

1.035,60 1 1.887,90 1 21.278,00 2 570 5 263,8 2 160,7 1   

505,4 5 1.007,05 1 1.180,40 1 107,4 1 113,2 1 71,1 7   

1.812,40 1 680,6 6 400,6 4 357 3 868,5 8 108,7 1   

3.107,70 3 227,65 2 89,4 8 780,6 7 115,6 1 40,5 4   

3.226,50 3 7.190,40 7 128,5 1 252 2 233,9 2 170,6 1   

1.856,90 1 4.185,00 4 428,9 4 67,1 6 203,35 2 183,1 1   

1.856,90 1 997,5 9 463,45 4 193,05 1 142,5 1 446,5 4   

3.702,20 3 1.189,50 1 481,45 4 298,4 2 242,7 2 126,2 1   

141,6 1 2.511,00 2 158 1 135,3 1 330,4 3 386,45 3   

1.154,40 1 4.349,80 4 304,2 3 187,4 1 1.390,30 1 93 9   

366,6 3 350 3 540,4 5 186 1 828,2 8 144,8 1   

1.794,80 1 1.633,80 1 201,2 2 69 6 647,75 6 560,8 5   

1.544,40 1 1.122,00 1 194,25 1 135,25 1 111,6 1 972 9   

1.106,30 1 583,8 5 855,75 8 167,95 1 178,5 1 1.628,50 1   

3.858,40 3 658 6 40,1 4 289,4 2 1.329,50 1 91,35 9   

1.576,40 1 586,6 5 766,2 7 67,8 6 73,8 7 1.022,70 1   

787,8 7 1.955,80 1 653,8 6 100,3 1 161,35 1 284,8 2   

5.572,90 5 2.640,45 2 347 3 265,35 2 25,15 2 1.717,20 1   

3.298,80 3 523,6 5 325,25 3 350,85 3 395,7 3 1.507,20 1   

2.241,00 2 1.218,00 1 1.075,20 1 182,2 1 36,8 3 2.552,50 2   

1.401,40 1 2.160,10 2 6.620,00 6 146,6 1 510,9 5 642,1 6   

1.356,60 1 1.941,55 1 1.052,60 1 56,4 5 308 3 567,1 5   

1.508,90 1 5.376,05 5 4.585,00 4 918,4 9 278,25 2 680,8 6   
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676,35 6 963,2 9 6.515,30 6 59,1 5 30 3 116,8 1   

1.065,40 1 1.558,50 1 5.421,70 5 82,1 8 60 6 206,4 2   

1.169,00 1 1.523,00 1 2.641,25 2 121,9 1 239,9 2 211,2 2   

1.256,85 1 507 5 205,25 2 106 1 80 8 396,6 3   

1.579,20 1 142,1 1 124,59 1 188,69 1 51,25 5 105,4 1   

1.608,20 1 579 5 40,75 4 127,59 1 91,5 9 644,6 6   

1.880,90 1 479,5 4 430,25 4 302,59 3 344 3 240 2   

638,4 6 1.351,50 1 86,3 8 187,59 1 46 4 655,5 6   

846,45 8 236,4 2 469 4 32,59 3 82 8 345,5 3   

1.778,60 1 1.773,00 1 137,9 1 152,59 1 155,7 1 898 8   

1.759,70 1 1.147,70 1 424,45 4 99,8 9 478,4 4 204 2   

3.620,70 3 3.579,00 3 569,05 5 919,4 9 454,6 4 600,9 6   

741,65 7 7.360,50 7 48,8 4 254,9 2 699,5 6 60 6   

1.359,40 1 121,15 1 301,8 3 356,45 3 791 7 149,7 1   

1.316,00 1 421,85 4 50,4 5 500,5 5 89,1 8 99,3 9   

1.985,85 1 20,8 2 458,81 4 52,8 5 325,6 3 275,25 2   

907,4 9 748 7 54,19 5 91 9 700 7 116,15 1   

4.378,05 4 404,4 4 379,85 3 373,8 3 322,8 3 166,25 1   

2.599,80 2 897,8 8 114,7 1 569,5 5 187,2 1 123 1   

1.355,20 1 425 4 135,7 1 550,4 5 70,2 7 110,4 1   

1.912,20 1 89 8 508,15 5 217,7 2 604,1 6 253,7 2   

6.139,00 6 747 7 344 3 476,3 4 256,6 2 764,4 7   

2.403,80 2 443 4 152,5 1 227,7 2 215,4 2 190,7 1   

2.288,00 2 5.314,00 5 56,7 5 110 1 140,1 1 146,8 1   

1.049,00 1 598,5 5 763,2 7 604,8 6 140,6 1 443,15 4   

7.675,00 7 1.887,40 1 222,8 2 37,4 3 715 7 118,8 1   

1.618,50 1 1.564,30 1 339,9 3 314,8 3 170,1 1 158,4 1   

1.400,00 1 4.179,00 4 671,8 6 27,3 2 283,4 2 41,8 4   

1.078,00 1 989,8 9 88,8 8 197,5 1 410,25 4 99 9   

726 7 1.660,40 1 100,45 1 373,4 3 263,7 2 899 8   

1.420,00 1 2.712,50 2 102 1 391,7 3 164,35 1 496,2 4   

1.522,30 1 5.957,90 5 128,9 1 215,7 2 201,5 2 816,75 8   

331,5 3 8.216,40 8 957,25 9 266,9 2 495,4 4 1.582,50 1   

1.214,10 1 7.848,60 7 196,8 1 361,6 3 154,75 1 879 8   

462 4 4.836,00 4 110,4 1 92 9 107,5 1 396,2 3   

1.150,80 1 5.993,00 5 223,45 2 131,3 1 80,2 8 85,4 8   

845,6 8 10.459,00 1 423,15 4 368,25 3 204 2 418 4   

5.195,40 5 431,1 4 320,4 3 608,4 6 183,7 1 143,9 1   

2.424,40 2 240,8 2 419,65 4 542,65 5 123,5 1 69 6   

1.130,10 1 2.224,85 2 320,95 3 230,9 2 40,5 4 602,6 6   

1.393,80 1 88,8 8 149,2 1 678,1 6 63,8 6 36,1 3   

806,4 8 214,1 2 111 1 183 1 95,2 9 250,6 2   

112,2 1 285,6 2 359,7 3 62,4 6 142,6 1 222,8 2   
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528,35 5 370 3 65,3 6 12,9 1 189,2 1 178,2 1   

74,8 7 263,6 2 598,15 5 115,4 1 286,3 2 96,6 9   

63,8 6 278,4 2 1.008,60 1 137,7 1 95 9 226 2   

91,2 9 74 7 1.077,60 1 401,8 4 126,85 1 385,3 3   

299 2 2.000,80 2 68,2 6 101 1 170,2 1 48 4   

133,9 1 575 5 30 3 14 1 88,5 8 32,2 3   

220,1 2 508,8 5 832,65 8 557 5 97,4 9 18,4 1   

344,9 3 850,5 8 99,1 9 225 2 406,4 4 608,6 6   

1.116,00 1 426 4 1.800,00 1 8,5 8 63,9 6 462,25 4   

875 8 1.435,50 1 980,4 9 88,9 8 518,9 5 525,7 5   

929,6 9 338,4 3 6.146,80 6 225,9 2 364,9 3 593,5 5   

751,7 7 1.441,30 1 3.878,00 3 172,5 1 916,4 9 160,2 1   

248,5 2 1.194,80 1 1.394,74 1 104,75 1 93,9 9 229,7 2   

1.041,60 1 651,95 6 220,85 2 290,8 2 3.815,80 3 172,2 1   

1.633,10 1 533,5 5 30.504,60 3 989,9 9 4.088,20 4 551,8 5   

3.169,60 3 923,85 9 347,3 3 325,8 3 1.871,50 1 79,2 7   

230,4 2 1.450,00 1 168,95 1 126,4 1 4.248,60 4 523,8 5   

1.671,80 1 1.155,00 1 374,9 3 44,4 4 2.907,00 2 211,05 2   

2.511,60 2 901,6 9 431,9 4 222,5 2 482,4 4 86 8   

780 7 1.819,75 1 98,4 9 287,8 2 206 2 2.660,00 2   

441 4 1.340,50 1 98,4 9 48,1 4 282,5 2 13.566,00 1   

728 7 343,7 3 263,5 2 27,6 2 148,4 1 3.950,39 3   

1.363,90 1 3.919,35 3 495,1 4 822,3 8 194,5 1 8.808,80 8   

1.676,60 1 994,7 9 530,2 5 1.022,85 1 39,9 3 4.701,00 4   

2.875,50 2 1.666,05 1 399,8 3 81,7 8 126,1 1 3.292,65 3   

694 6 1.530,90 1 183,5 1 256 2 681,2 6 2.385,80 2   

1.241,20 1 495,9 4 210,45 2 267,41 2 620,9 6 4.816,55 4   

1.890,20 1 190,45 1 250,7 2 171,6 1 250 2 1.060,80 1   

5.780,50 5 1.857,00 1 677,5 6 44,19 4 67,9 6 1.247,20 1   

1.560,00 1 5.801,60 5 501,59 5 201,09 2 49,2 4 276,1 2   

635 6 1.368,00 1 77,19 7 181,04 1 2.909,80 2 1.036,40 1   

1.037,50 1 1.390,50 1 46,19 4 450,19 4 127,5 1 426,3 4   

746,2 7 1.863,00 1 365,59 3 58,09 5 94 9 288 2   

1.397,50 1 513 5 409,3 4 401,2 4 452,7 4 379,4 3   

1.300,00 1 2.772,00 2 101,15 1 797,25 7 279,9 2 54,4 5   

1.150,00 1 840 8 473,3 4 625,6 6 105,85 1 1.690,80 1   

260 2 1.611,00 1 665,5 6 323,9 3 327,15 3 64,5 6   

364 3 1.806,00 1 316,7 3 866,2 8 1.233,00 1 54,4 5   

104 1 1.918,00 1 109,4 1 163,8 1 349,3 3 211 2   

316,6 3 1.235,00 1 325,35 3 64,2 6 104,2 1 2.665,60 2   

504 5 966 9 232,8 2 760,15 7 922,6 9 385,9 3   

300,3 3 520 5 9.010,00 9 602,25 6 159,95 1 73,6 7   

889,8 8 65 6 313,8 3 191,4 1 207,3 2 213,4 2   
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453,6 4 252 2 3.039,45 3 719,05 7 321,6 3 55,5 5   

3.813,60 3 917 9 411 4 85,5 8 487,65 4 252 2   

1.610,20 1 1.148,00 1 636 6 1.073,40 1 4,9 4 277,4 2   

1.533,00 1 1.642,00 1 178,8 1 459 4 405,8 4 485,8 4   

3.096,20 3 756 7 547,05 5 1.016,60 1 245 2 342 3   

1.424,30 1 1.596,00 1 1.137,20 1 61,8 6 312,8 3 422,4 4   

2.486,20 2 2.990,00 2 76,4 7 778 7 325,9 3 179,2 1   

746,2 7 896 8 760,9 7 214,5 2 101,2 1 441,6 4   

1.423,80 1 693 6 431,95 4 182,4 1 7.847,00 7 1.213,10 1   

785,2 7 494 4 616,6 6 489,3 4 75 7 437,5 4   

771,4 7 1.946,00 1 340,8 3 223,6 2 413,8 4 450,6 4   

575,4 5 1.666,00 1 340,2 3 626,1 6 408 4 516,6 5   

2.970,40 2 4.032,00 4 102,3 1 855 8 89,1 8 1.378,00 1   

2.837,35 2 1.237,60 1 88,4 8 44,95 4 148,6 1 639,6 6   

1.156,10 1 1.900,95 1 855,5 8 129,6 1 367 3 102,6 1   

1.552,60 1 668,5 6 394,8 3 332,6 3 338,8 3 1.790,80 1   

1.395,40 1 1.675,80 1 284,05 2 76,5 7 123,2 1 1.715,20 1   

482,3 4 72,8 7 47,2 4 333 3 261,3 2 3.096,40 3   

1.419,60 1 812 8 191,1 1 79,5 7 275 2 180,3 1   

1.880,10 1 238 2 186,5 1 232,65 2 134,5 1 7.312,50 7   

578,2 5 1.948,80 1 123,6 1 328,8 3 167,2 1 10.751,00 1   

3.462,20 3 1.004,85 1 29,8 2 38 3 473,2 4 1.925,60 1   

1.384,60 1 63,6 6 187,5 1 179,1 1 82,35 8 119,4 1   

2.720,50 2 5.163,60 5 181,8 1 395,2 3 187,2 1 1.777,50 1   

1.652,90 1 5.302,80 5 76,5 7 1.579,60 1 366,2 3 152,7 1   

1.616,40 1 1.400,00 1 403,2 4 86,4 8 258,5 2 532,5 5   

1.241,00 1 868 8 612,2 6 204,4 2 253 2 55,3 5   

6.787,20 6 5.400,00 5 103,4 1 73,5 7 179 1 38,4 3   

4.730,60 4 992,6 9 453,9 4 405 4 640,9 6 99,3 9   

6.790,00 6 72,1 7 273,85 2 6.504,00 6 200 2 382,2 3   

1.260,00 1 6.662,60 6 61,8 6 24.013,25 2 102,7 1 90,3 9   

1.757,00 1 1.927,80 1 317,5 3 1.098,00 1 728,5 7 161,7 1   

498,4 4 1.483,35 1 234,1 2 232,8 2 302 3 905,2 9   

490 4 1.525,40 1 557,55 5 40,1 4 9.126,00 9 729,1 7   

1.404,00 1 1.438,40 1 702 7 525,9 5 9.445,20 9 591,8 5   

1.673,00 1 265,2 2 447,95 4 79,8 7 1.319,40 1 3.414,80 3   

517,4 5 608,4 6 664 6 171,5 1 768,9 7 1.013,00 1   

1.687,10 1 283 2 159 1 102,6 1 221 2 1.204,60 1   

1.105,00 1 703,6 7 707,7 7 377,2 3 318,5 3 150 1   

507 5 2.072,05 2 81,69 8 193,9 1 324,2 3 608 6   

736,5 7 1.508,00 1 143,64 1 549,5 5 895,7 8 288,1 2   

328,5 3 3.740,80 3 239,19 2 25,8 2 611,6 6 110,4 1   

564,2 5 1.584,85 1 114,19 1 291,7 2 165,1 1 515,8 5   
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1.570,80 1 1.577,60 1 28,69 2 585,7 5 1.950,70 1 195,1 1   

391,3 3 733,6 7 504,69 5 1.263,00 1 1.626,80 1 35,7 3   

4.918,80 4 359,6 3 63,19 6 847 8 44,2 4 36 3   

375,2 3 786,8 7 466,95 4 165,7 1 400 4 93,5 9   

1.205,55 1 2.790,00 2 162,3 1 872,3 8 508,6 5 348,3 3   

555,1 5 5.730,00 5 14.621,00 1 236,6 2 981 9 204,8 2   

1.073,25 1 2.956,55 2 242,05 2 596,4 5 203,3 2 1.757,00 1   

2.007,20 2 680 6 363,2 3 243,1 2 620,7 6 2.274,60 2   

546,65 5 231,4 2 290,2 2 344,8 3 152,2 1 2.417,00 2   

143 1 1.221,00 1 746,15 7 384 3 171 1 92,7 9   

789,7 7 797 7 3.073,00 3 328,3 3 656,7 6 752,2 7   

988,4 9 1.684,50 1 143,2 1 192,3 1 195,6 1 136,4 1   

202,8 2 2.074,50 2 76,8 7 70,1 7 245,4 2 154 1   

119 1 3.384,00 3 190,6 1 180 1 132 1 397,55 3   

702 7 4.095,00 4 407,7 4 74 7 803,2 8 128 1   

2.486,10 2 1.485,00 1 554,1 5 1.569,50 1 508,3 5 552,7 5   

606,2 6 719,6 7 481,6 4 44 4 117 1 245,85 2   

1.319,20 1 1.183,00 1 473,65 4 42,9 4 152,1 1 180,1 1   

635,2 6 560 5 524,6 5 473,1 4 140 1 89,3 8   

897,1 8 2.930,45 2 352,2 3 682,8 6 1.535,80 1 721,3 7   

1.149,40 1 595 5 92,7 9 219,4 2 114,4 1 167,7 1   

1.569,10 1 1.029,00 1 309,15 3 322,8 3 533,25 5 732,9 7   

6.458,20 6 707 7 743,1 7 156 1 174 1 256 2   

630,5 6 382,9 3 1.934,40 1 160,6 1 434 4 18.075,00 1   

593,6 5 300,05 3 757,5 7 236,4 2 332,1 3 316,85 3   

5.639,01 5 477,95 4 421,45 4 400,9 4 1.209,50 1 251,15 2   

3.623,50 3 168,35 1 169,7 1 348,95 3 277,6 2 809,4 8   

7.425,00 7 417 4 22,7 2 453,1 4 693 6 69,8 6   

6.486,25 6 178,3 1 39,3 3 199,4 1 174,1 1 309,4 3   

195 1 1.509,00 1 643,15 6 272,4 2 100,8 1 597,8 5   

294 2 3.070,90 3 52,7 5 112,2 1 121,8 1 324,6 3   

1.540,00 1 1.666,90 1 636,7 6 426,4 4 115,8 1 85,9 8   

357,5 3 280 2 235,5 2 32,4 3 70 7 1.857,00 1   

2.758,00 2 195 1 330,5 3 138,2 1 818,8 8 105,4 1   

819 8 1.156,50 1 142,65 1 132,6 1 252,4 2 144,4 1   

182 1 176,4 1 202,1 2 50,6 5 112,3 1 258,3 2   

1.183,00 1 345,7 3 62,95 6 75,1 7 131 1 1.172,40 1   

598 5 1.398,00 1 84,65 8 157,3 1 401,1 4 137,4 1   

390 3 982,8 9 111,2 1 96,8 9 4.540,00 4 515,8 5   

825 8 1.872,00 1 1.667,60 1 118,4 1 1.513,00 1 1.088,60 1   

1.400,00 1 7.410,00 7 124,2 1 296,5 2 245,2 2 46,8 4   

1.652,00 1 2.677,50 2 178 1 466,9 4 1.115,50 1 114,2 1   

476 4 3.117,50 3 153,8 1 105,9 1 7.251,80 7 250,4 2   
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702 7 1.879,50 1 130,65 1 140,1 1 817,4 8 254,2 2   

4.473,00 4 2.750,65 2 322,2 3 271,3 2 264 2 238 2   

329 3 332,5 3 781,35 7 320 3 4.591,20 4 341,15 3   

385 3 240,7 2 124,3 1 230 2 621,5 6 214,6 2   

245 2 728,65 7 224,1 2 842,2 8 1.286,80 1 2.308,10 2   

5.173,00 5 793,8 7 150,3 1 65,8 6 682 6 37,8 3   

1.532,25 1 2.878,25 2 333,4 3 72 7 929 9 68,4 6   

392 3 644 6 46,8 4 201 2 952,8 9 298,9 2   

1.139,60 1 335,2 3 331,6 3 36,5 3 279,5 2 112,9 1   

340,6 3 292,6 2 65,6 6 1.437,30 1 386,1 3 871,8 8   

940,5 9 1.037,60 1 217,75 2 161,8 1 6.975,50 6 41,8 4   

1.338,40 1 3.924,00 3 88,5 8 312,7 3 103,7 1 69,4 6   

457,3 4 355 3 37,5 3 428,65 4 514,2 5 576,2 5   

1.380,00 1 10.178,00 1 5.405,00 5 67,2 6 390,35 3 102,7 1   

1.273,40 1 507 5 421,4 4 763,5 7 8.570,95 8 427,1 4   

1.402,60 1 1.886,45 1 213,7 2 88 8 12.367,50 1 505,8 5   

1.855,10 1 930 9 196,4 1 167,1 1 1.115,74 1 1.266,90 1   

1.274,00 1 3.269,80 3 546,7 5 272,4 2 3.323,90 3 521,2 5   

742 7 1.617,80 1 836,5 8 53,5 5 216 2 2.788,95 2   

8.360,80 8 752 7 204,2 2 747,65 7 30,8 3 1.597,70 1   

1.810,20 1 959 9 752,8 7 324,8 3 279,5 2 313,2 3   

443,8 4 2.931,60 2 390 3 180,8 1 170,3 1 134,4 1   

1.610,00 1 4.141,20 4 711,2 7 311,1 3 1.035,60 1 20.520,00 2   

1.922,80 1 3.105,20 3 1.780,00 1 362,3 3 4.254,30 4 226,3 2   

2.026,35 2 3.415,00 3 2.001,20 2 127,1 1 2.404,10 2 4.205,20 4   

730,35 7 1.713,60 1 565,2 5 817,6 8 448,3 4 258 2   

351 3 358 3 11.085,90 1 90 9 100,4 1 2.400,60 2   

1.376,20 1 4.833,30 4 25.910,00 2 966,4 9 254,6 2 423,6 4   

1.680,00 1 4.575,60 4 591,5 5 16 1 84,5 8 2.391,20 2   

1.877,40 1 6.616,70 6 1.296,00 1 99 9 98 9 474,5 4   

911,4 9 2.320,50 2 10.432,50 1 1.639,20 1 504,1 5 504,4 5   

1.698,30 1 4.656,60 4 11.017,50 1 836,2 8 91,7 9 40,5 4   

1.486,10 1 5.822,00 5 10.530,00 1 448,8 4 50,6 5 115,5 1   

671,3 6 2.376,55 2 2.155,80 2 343,3 3 26,6 2 556,8 5   

2.085,80 2 300,2 3 2.221,20 2 82,8 8 676,9 6 249,6 2   

1.792,00 1 823,5 8 2.287,32 2 171 1 62,8 6 92,4 9   

404,9 4 318,5 3 2.366,80 2 136,5 1 61,1 6 76,8 7   

1.688,40 1 830 8 2.399,50 2 56 5 13,2 1 28 2   

1.220,60 1 559 5 2.536,50 2 35 3 534,5 5 138,6 1   

2.637,60 2 439,84 4 2.681,60 2 121,5 1 78,7 7 186,6 1   

4.533,20 4 68 6 2.884,40 2 80,6 8 554,3 5 236,6 2   

2.153,25 2 1.554,00 1 740,38 7 377,2 3 793,25 7 430,3 4   

4.823,00 4 1.401,40 1 140,1 1 34 3 189,2 1 158 1   
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2.031,40 2 367,7 3 459,1 4 611,3 6 344,15 3 369,3 3   

1.314,60 1 1.724,05 1 55 5 35,55 3 128,8 1 64 6   

1.191,75 1 1.199,15 1 452,9 4 76,2 7 413,25 4 478,8 4   

968,8 9 3.651,10 3 53,9 5 292,8 2 846,4 8 887,9 8   

488,8 4 433,55 4 628,5 6 231 2 293,1 2 2.366,90 2   

6.619,20 6 617,7 6 159,45 1 434,95 4 206,95 2 390,5 3   

2.912,00 2 1.309,00 1 280 2 1.061,55 1 254,6 2 942 9   

1.402,90 1 2.244,60 2 741,3 7 245,1 2 362,75 3 158 1   

4.060,00 4 120,4 1 1.438,90 1 1.038,20 1 232,3 2 110,5 1   

2.046,80 2 1.079,40 1 103,4 1 734,3 7 57,6 5 175,8 1   

951,6 9 695,3 6 760,6 7 262 2 90 9 316,2 3   

754,3 7 1.236,20 1 137,6 1 294,7 2 211,3 2 375 3   

754,3 7 4.193,00 4 95,4 9 118,8 1 165,8 1 547,5 5   

1.369,20 1 3.957,05 3 319,6 3 194,6 1 166,6 1 162 1   

422 4 2.851,15 2 80,7 8 68,5 6 1.165,10 1 39,6 3   

1.968,20 1 478,5 4 111,65 1 41,2 4 56,1 5 286,9 2   

1.751,90 1 794,6 7 328 3 68,1 6 1.378,70 1 753,6 7   

1.751,90 1 1.485,40 1 63 6 218,8 2 3.563,50 3 896,4 8   

460,6 4 580,75 5 636,4 6 193,5 1 1.135,70 1 280 2   

460,6 4 897,4 8 153,2 1 97,3 9 318,2 3 80 8   

352,3 3 324,8 3 71,3 7 123,3 1 801,1 8 196,7 1   

809,9 8 338,8 3 208,1 2 566,9 5 224,1 2 193,7 1   

1.354,60 1 684,6 6 53,5 5 76,9 7 606 6 299,2 2   

2.801,70 2 4.281,00 4 71,5 7 138,25 1 720,4 7 590,7 5   

1.453,40 1 1.462,50 1 551,95 5 137,7 1 145,6 1 27.687,48 2   

5.922,80 5 861 8 495,7 4 287,15 2 284 2 8.025,00 8   

540 5 6.685,50 6 212,65 2 286,6 2 202,8 2 13.306,70 1   

669,5 6 1.722,00 1 132 1 144,45 1 356,3 3 534,7 5   

588,9 5 2.512,85 2 72 7 192,15 1 277,1 2 118,4 1   

2.038,40 2 1.912,50 1 10.689,25 1 386,1 3 258,5 2 114,4 1   

3.837,60 3 1.456,50 1 52,7 5 872,7 8 161,6 1 8.966,85 8   

1.587,10 1 357 3 226,8 2 305,5 3 102,2 1 3.539,10 3   

2.347,80 2 948 9 2.018,80 2 495,5 4 51,6 5 1.560,50 1   

2.403,60 2 233,4 2 163,9 1 563,6 5 340,1 3 1.487,30 1   

1.646,40 1 1.065,75 1 40 4 144 1 289,7 2 2.959,00 2   

2.433,40 2 807,2 8 273,1 2 39 3 215,6 2 2.305,50 2   

393,4 3 1.470,00 1 197,6 1 75 7 1.140,40 1 856 8   

824,6 8 2.024,20 2 95,4 9 17 1 142 1 1.167,10 1   

368,2 3 676,7 6 93,9 9 83,4 8 86,8 8 147,9 1   

1.368,90 1 1.766,10 1 197,6 1 568,5 5 144 1 380,4 3   

1.259,70 1 4.638,55 4 890 8 196,9 1 115,7 1 98 9   

1.768,00 1 509,6 5 795,3 7 466,7 4 429,4 4 2.802,60 2   

2.338,00 2 1.510,90 1 489,3 4 293,8 2 54,6 5 2.847,50 2   
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1.897,00 1 694,2 6 56,5 5 365,7 3 517,2 5 1.400,00 1   

2.410,60 2 739,2 7 1.048,35 1 98,4 9 750,4 7 1.818,40 1   

3.756,80 3 3.723,60 3 176,2 1 575,4 5 186 1 1.102,90 1   

1.540,00 1 2.686,60 2 279,1 2 108,5 1 2.156,65 2 781,5 7   

646,8 6 2.009,00 2 24,2 2 87,2 8 45 4 2.348,00 2   

1.673,00 1 3.847,20 3 559,3 5 376,5 3 21,4 2 116,9 1   

1.164,80 1 4.911,20 4 551,6 5 107,1 1 473,65 4 230,1 2   

1.687,00 1 610,45 6 89,9 8 199,4 1 318,2 3 1.199,40 1   

429,8 4 294 2 533,65 5 80,2 8 90 9 1.221,20 1   

579,6 5 1.085,00 1 306,8 3 777,1 7 278,65 2 841,8 8   

510,9 5 1.547,00 1 286,4 2 70,8 7 177,4 1 -1.221,20 -   

529,1 5 189,15 1 144 1 501,2 5 134,4 1 835,45 8   

1.090,70 1 574 5 67,3 6 65,6 6 207,55 2 728,35 7   

551,6 5 1.190,00 1 125,1 1 1.018,00 1 600,9 6 141,6 1   

900,2 9 644 6 353,7 3 502,9 5 53,3 5 24.973,50 2   

609 6 1.015,00 1 172,1 1 33 3 241,2 2 3.198,40 3   

1.771,00 1 5.418,00 5 138,6 1 214,1 2 56,6 5 53,7 5   

1.297,30 1 672 6 131,9 1 511,7 5 109,75 1 10.389,50 1   

2.701,35 2 812 8 138,4 1 691,2 6 479,5 4 6.464,00 6   

4.681,70 4 756 7 116,6 1 532 5 121,9 1 501,6 5   

1.323,00 1 1.820,00 1 498,8 4 364 3 91,2 9 197 1   

115,5 1 300 3 175,5 1 123,8 1 128,9 1 92,4 9   

1.227,20 1 1.575,00 1 1.162,40 1 632,8 6 49,3 4 298 2   

1.617,00 1 1.722,00 1 64,2 6 425 4 297,9 2 258 2   

1.757,00 1 1.148,00 1 146,4 1 125 1 155,2 1 269,6 2   

2.562,00 2 1.651,00 1 299,4 2 207,7 2 480,4 4 363,5 3   

2.266,60 2 273 2 63,7 6 79 7 161,9 1 3.049,65 3   

1.414,00 1 373,8 3 436,6 4 279,45 2 107,1 1 4.621,00 4   

2.153,20 2 1.965,60 1 68,9 6 49 4 68,7 6 7.411,40 7   

1.963,80 1 1.729,00 1 64,8 6 421,2 4 129,6 1 3.776,40 3   

3.164,00 3 4.062,80 4 92,6 9 110,3 1 211,6 2 1.289,20 1   

3.033,10 3 511 5 179,85 1 162,5 1 217,8 2 228 2   

1.764,00 1 560 5 112,7 1 101,4 1 250,3 2 387,6 3   

637 6 1.260,00 1 100,35 1 64,7 6 302,6 3 2.651,40 2   

3.920,00 3 6.202,00 6 113,65 1 61,6 6 122,55 1 359,1 3   

186,25 1 5.575,50 5 59,8 5 219 2 75 7 46,2 4   

174,8 1 1.302,00 1 252,4 2 28 2 152,65 1 557,5 5   

325,1 3 422,15 4 56,2 5 482,4 4 530 5 510 5   

164 1 425,7 4 283,9 2 793,1 7 374 3 12.710,25 1   

978,9 9 1.469,43 1 10.237,50 1 204,9 2 458,45 4 1.129,25 1   

115,2 1 1.775,20 1 166,95 1 56,8 5 661,3 6 442,9 4   

672 6 2.772,00 2 4.410,00 4 269 2 177,1 1 1.149,70 1   

481 4 642,3 6 10.645,75 1 207,9 2 368 3 388,9 3   
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755 7 627,9 6 23.408,50 2 410,9 4 223,1 2 184 1   

223,2 2 277,8 2 147 1 286,55 2 600,3 6 768,2 7   

1.492,80 1 2.404,10 2 83 8 3.262,60 3 388,7 3 424,8 4   

512,4 5 751,4 7 34 3 29.916,10 2 195,5 1 395,9 3   

3.321,30 3 386,9 3 479,75 4 1.212,30 1 700,1 7 579,6 5   

664,3 6 220,3 2 398,55 3 15.227,20 1 601,5 6 1.262,10 1   

2.251,20 2 736,65 7 270,05 2 1.526,15 1 92 9 879,8 8   

3.986,30 3 248,2 2 294,35 2 889,1 8 126,5 1 465,8 4   

1.061,20 1 45,1 4 120,5 1 405,2 4 96,6 9 776 7   

898,8 8 104,95 1 45 4 66 6 234,35 2 646,5 6   

2.212,00 2 2.222,85 2 279,8 2 382,8 3 118,9 1 2.831,60 2   

123,5 1 75,3 7 254,8 2 79,3 7 278 2 55,2 5   

4.444,70 4 273,35 2 463,9 4 569,9 5 247 2 5.400,00 5   

4.323,80 4 106,05 1 495,9 4 485,3 4 262 2 3.780,00 3   

352 3 160,55 1 503,3 5 40,3 4 1.426,80 1 7.875,00 7   

598 5 207,85 2 468,5 4 176 1 296,6 2 2.925,60 2   

  293,1 2 122 1 447,2 4 252,55 2 2.244,80 2   

 

 

Πίνακας 16. Αξίες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων σε Ευρώ και Αντίστοιχα Πρώτα Ψηφία  
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15.111,36 1 37.310,78 3 53.638,02 5 864,43 8 12.277,98 1 3.219,00 3 

15.111,36 1 11.200,00 1 29.310,36 2 4.860,00 4 13.222,44 1 5.703,50 5 

13.222,44 1 6.191,25 6 995,15 9 5.760,00 5 1.888,92 1 24.000,00 2 

17.000,28 1 3.240,00 3 4.119,75 4 5.638,14 5 13.222,44 1 2.676,96 2 

20.966,40 2 21.190,00 2 18.420,48 1 11.050,20 1 8.500,14 8 2.463,24 2 

27.389,34 2 4.216,32 4 36.214,40 3 9.270,72 9 16.600,38 1 6.681,60 6 

2.833,38 2 5.784,24 5 8.629,92 8 2.448,36 2 6.617,60 6 48.683,50 4 

30.222,72 3 -5.784,24 - 29.272,00 2 -2.448,36 - 11.333,52 1 20.729,52 2 

3.777,84 3 5.765,76 5 13.105,44 1 25.548,75 2 11.333,52 1 35.827,00 3 

18.889,20 1 -17.604,00 - 50.023,11 5 5.417,15 5 6.611,22 6 42.757,05 4 

30.222,72 3 16.272,00 1 5.416,32 5 8.358,63 8 5.666,76 5 42.102,84 4 

29.278,26 2 56,25 5 297 2 510 5 22.579,00 2 27.018,12 2 

944,46 9 -4.779,00 - 45.574,44 4 5.798,25 5 1.064,00 1 10.686,00 1 

30.222,72 3 5.185,68 5 26.832,00 2 2.232,66 2 4.802,90 4 7.480,80 7 

19.418,63 1 20.468,16 2 3.544,00 3 2.220,60 2 47.959,60 4 3.084,00 3 

30.222,72 3 40.370,80 4 2.970,00 2 7.491,30 7 10.389,06 1 1.204,50 1 

10.014,00 1 38.788,28 3 51.407,00 5 795 7 18.889,20 1 -1.204,50 - 

4.860,00 4 5.841,00 5 17.160,00 1 25.446,60 2 5.666,76 5 8.820,80 8 

4.926,48 4 892,5 8 21.479,26 2 7.191,60 7 12.277,98 1 7.528,62 7 

7.191,60 7 2.463,24 2 23.474,88 2 7.191,60 7 11.333,52 1 2.044,50 2 

24.640,83 2 3.801,72 3 7.260,00 7 2.463,24 2 14.604,00 1 24.435,72 2 
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14.868,00 1 1.881,00 1 1.642,60 1 2.463,24 2 28.164,75 2 7.460,46 7 

854,4 8 1.697,00 1 50.685,84 5 32.519,60 3 3.240,00 3 2.676,96 2 

2.016,80 2 18.432,00 1 53.759,80 5 22.056,91 2 2.833,38 2 2.463,24 2 

12.369,24 1 2.660,25 2 36.576,99 3 28.269,00 2 10.389,06 1 586,8 5 

13.776,84 1 19.869,00 1 6.314,40 6 3.041,28 3 6.611,22 6     

20.950,56 2 23.462,40 2 14.256,76 1 4.488,00 4 4.722,30 4     

7.488,69 7 16.744,00 1 14.841,00 1 6.084,00 6 3.777,84 3     

8.112,00 8 22.408,52 2 25.083,00 2 4.221,84 4 10.389,06 1     

6.864,00 6 7.657,20 7 2.463,24 2 24.141,60 2 5.666,76 5     

4.926,48 4 21.506,40 2 3.801,72 3 7.644,15 7 5.666,76 5     

17.604,00 1 29.929,70 2 7.191,60 7 8.283,60 8 5.666,76 5     

5.322,24 5 836,64 8 7.191,60 7 16.744,00 1 944,46 9     

37.020,56 3 16.190,38 1 22.089,60 2 4.348,50 4 7.191,60 7     

31.764,96 3 19.749,60 1 2.902,50 2 10.436,90 1 8.432,64 8     

30.288,96 3 44.565,00 4 29.257,20 2 27.459,00 2 864,43 8     

19.237,68 1 2.463,24 2 18.300,00 1 45.769,10 4 36.466,40 3     

6.259,20 6 2.463,24 2 1.713,60 1 15.600,00 1 19.449,24 1     

14.035,50 1 7.191,60 7 6.159,63 6 5.616,00 5 9.185,52 9     

20.154,01 2 7.191,60 7 22.714,00 2 7.804,50 7 17.388,00 1     

13.420,08 1 8.629,92 8 1.728,86 1 7.464,96 7 4.528,64 4     

7.063,20 7 4.178,09 4 8.629,92 8 1.352,00 1 7.703,04 7     

1.412,64 1 24.219,00 2 7.191,60 7 2.676,96 2 2.172,60 2     

14.126,40 1 20.553,72 2 12.346,77 1 3.801,72 3 16.195,14 1     

7.769,52 7 47.566,50 4 4.860,00 4 1.260,00 1 22.320,00 2     

21.895,92 2 49.769,55 4 27.012,96 2 7.861,50 7 21.424,00 2     

1.531,20 1 16.691,13 1 5.284,80 5 24.509,92 2 14.359,50 1     

7.769,52 7 3.598,50 3 25.163,96 2 2.321,28 2 22.116,00 2     

10.594,80 1 16.692,00 1 12.427,92 1 29.160,00 2 3.801,72 3     

3.531,60 3 47.364,00 4 4.010,80 4 2.918,40 2 6.864,00 6     

9.182,16 9 23.140,00 2 49.805,00 4 1.728,86 1 7.191,60 7     

2.825,28 2 15.898,80 1 23.140,00 2 9.388,08 9 27.319,90 2     

3.060,72 3 7.907,76 7 8.990,40 8 3.588,00 3 1.620,00 1     

2.254,20 2 7.133,76 7 7.191,60 7 21.728,16 2 27.335,75 2     

14.498,25 1 -7.133,76 - 2.463,24 2 7.874,88 7 17.556,48 1     

3.732,48 3 20.868,00 2 3.801,72 3 28.221,75 2 1.741,82 1     

5.140,20 5 48.771,00 4 27.877,50 2 2.904,00 2 1.741,82 1     

7.191,60 7 25.584,00 2 28.215,00 2 36.345,20 3 8.945,75 8     

31.408,00 3 2.463,24 2 27.769,50 2 15.548,00 1 31.516,00 3     

33.739,76 3 2.463,24 2 4.477,80 4 1.728,86 1 27.724,43 2     

28.146,40 2 39.028,76 3 21.567,00 2 27.066,84 2 4.767,84 4     

15.809,38 1 2.627,04 2 19.393,92 1 18.074,88 1 45.292,20 4     

45.943,00 4 5.489,52 5 5.414,40 5 33.660,00 3 2.934,00 2     

27.892,80 2 18.420,48 1 28.764,84 2 3.801,72 3 16.635,00 1     
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23.462,40 2 29.724,45 2 39.462,90 3 7.191,60 7 1.725,75 1     

3.653,00 3 14.661,57 1 9.640,20 9 5.666,76 5 10.665,00 1     

9.796,38 9 25.974,96 2 22.692,18 2 7.555,68 7 2.507,36 2     

12.432,00 1 26.147,94 2 11.078,17 1 7.555,68 7 16.744,00 1     

1.369,68 1 9.415,00 9 6.687,00 6 5.666,76 5 2.463,24 2     

9.991,44 9 48.191,00 4 8.163,84 8 2.833,38 2 7.191,60 7     

9.991,44 9 14.511,00 1 1.507,50 1 5.666,76 5 7.191,60 7     

4.779,00 4 21.372,00 2 10.737,40 1 12.277,98 1 4.056,10 4     

1.302,40 1 -16.190,38 - 16.744,00 1 7.555,68 7 39.780,33 3     

1.566,00 1 15.405,18 1 3.732,48 3 3.777,84 3 792 7     

16.542,00 1 23.304,00 2 32.832,00 3 6.611,22 6 34.676,50 3     

51.725,50 5 -23.304,00 - 26.397,84 2 11.333,52 1 1.980,00 1     

2.457,84 2 2.010,00 2 13.356,00 1 7.555,68 7 5.025,04 5     

5.384,40 5 2.017,60 2 7.191,60 7 3.777,84 3 19.549,44 1     

614,4 6 23.958,00 2 51.165,40 5 3.044,40 3 16.326,00 1     

1.896,00 1 23.304,00 2 1.483,20 1 -3.044,40 - 29.153,25 2     

7.191,60 7 36.720,00 3 -1.483,20 - -36.345,20 - 22.853,72 2     

3.801,72 3 22.926,00 2 16.188,12 1 8.817,60 8 522 5     

40.215,24 4 2.527,80 2 2.970,00 2 5.666,76 5 8.460,00 8     

42.557,35 4 2.463,24 2 46.178,00 4 11.333,52 1 3.801,72 3     

27.380,16 2 6.864,00 6 22.628,00 2 12.277,98 1 4.926,48 4     

18.420,48 1 53.964,30 5 1.728,86 1 3.777,84 3 47.642,00 4     

40.282,20 4 14.858,32 1 18.204,48 1 16.055,82 1 24.981,00 2     

6.540,75 6 -14.858,32 - 3.796,80 3 9.444,60 9 4.860,00 4     

2.430,00 2 11.221,20 1 4.845,12 4 3.044,40 3 273,6 2     

31.657,50 3 22.123,08 2 1.325,32 1 23.033,48 2 29.257,20 2     

25.191,00 2 2.425,92 2 7.907,76 7 10.974,60 1 28.105,04 2     

-25.191,00 - 12.414,06 1 36.533,00 3 1.888,92 1 864,43 8     

10.298,25 1 25.685,92 2 5.464,80 5 12.277,98 1 2.310,00 2     

-10.298,25 - 3.747,90 3 24.483,80 2 15.111,36 1 20.806,20 2     

2.593,30 2 1.113,00 1 21.978,00 2 10.530,00 1 18.090,00 1     

14.166,00 1 32.832,00 3 2.463,24 2 25.021,50 2 3.840,30 3     

4.151,70 4 1.791,30 1 7.191,60 7 5.666,76 5 2.463,24 2     

29.257,20 2 326,4 3 22.050,00 2 17.000,28 1 7.191,60 7     

27.104,40 2 4.845,12 4 32.322,98 3 6.611,22 6 2.430,00 2     

        23.522,00 2 3.777,84 3 16.836,00 1     

 

 

  

 


