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Περίληψη 

  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με το θέμα του φορολογικού ελέγχου 

των επιχειρήσεων. Η φορολογική πολιτική είναι μία σημαντική συνιστώσα της 

οικονομικής πολιτικής της χώρας μας αφού έτσι εξασφαλίζονται τα έσοδά της. Σε μια 

Ελλάδα που η οικονομική κρίση είναι αισθητή εδώ και χρόνια, ο φορολογικός 

έλεγχος έχει μεγάλη σημασία για τη κυβέρνηση. Αυτό γίνεται αντιληπτό μέσω των 

συνεχών μεταρρυθμίσεων στη φορολογία για να μπορέσει η χώρα να αυξήσει άμεσα 

τα έσοδα της και μέσω των εντατικών ελέγχων ώστε να μειωθεί η φοροδιαφυγή. 

  Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια ανάλυσης του φορολογικού ελέγχου 

των επιχειρήσεων. Αρχικά, στο 1
ο
 κεφάλαιο αναλύεται η έννοια και ο σκοπός του 

φορολογικού ελέγχου. Στο 2
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η βιβλιογραφική 

επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε σε ελληνικά και ξένα άρθρα. Στο 3
ο
 κεφάλαιο 

αναλύονται διεξοδικά τα όργανα του φορολογικού ελέγχου. Στο 4
ο
 κεφάλαιο 

αναφέρεται η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου, τα είδη του καθώς και τα 

προβλήματα και τις συνέπειες που παρουσιάζει. Σε αυτό το σημείο το θεωρητικό 

κομμάτι του φορολογικού ελέγχου κλείνει. Τέλος, στο 5
ο
 κεφάλαιο αναλύεται 

διεξοδικά ένα βασικό κομμάτι που συνδέεται άμεσα με το φορολογικό έλεγχο, τη 

φοροδιαφυγή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1.1.Εισαγωγή 

  Η καταλογιστική του φόρου πράξη μπορεί να θεμελιώνεται στη δήλωση του 

φορολογούμενου. Είναι όμως δυνατό να αποτελεί την συνέπεια του φορολογικού 

ελέγχου. 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 τη 

<<σύλληψη>> της φοροδιαφυγής. Συγχρόνως καθιερώνεται η υποχρέωση των 

φορολογούμενων προς διευκόλυνση του ελέγχου, η άρνηση της οποίας συνδέεται με 

κυρώσεις. Ως άρνηση διευκόλυνσης ελέγχου νοείται οποιαδήποτε αδικαιολόγητη 

άρνηση ή παράλειψη επίδειξης ή παροχής στον έλεγχο στοιχείων και πληροφοριών.
1
 

  Για να είναι αποτελεσματικός ο φορολογικός έλεγχος, ο νομοθέτης <<οπλίζει>> τα 

ελεγκτικά όργανα με σημαντικές εξουσίες, όπως την άρση του φορολογικού και 

τραπεζικού απορρήτου, την επιτόπια εξέταση σε επιχειρήσεις κλπ. Παρατηρείται 

μάλιστα μια αύξηση των σχετικών εξουσιών των ελεγκτικών οργάνων κατά τα 

πρότυπα άλλων νομοθεσιών, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Για το 

λόγο αυτό κρίνεται επιβεβλημένη η πρόβλεψη εγγυήσεων υπέρ των 

φορολογούμενων. 

  Πάντως η έλλειψη ενιαίου κώδικα φορολογικής διαδικασίας και η ύπαρξη 

διάσπαρτων διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα της ελεγκτικής διαδικασίας 

δημιουργούν πολλά ερωτήματα στα οποία καλείται να δώσει λύση η δικαιοσύνη. 

  Η φορολογία είναι η επιβολή υποχρεωτικών φόρων υπέρ του κράτους. Τα κρατικά 

έσοδα μέσω των υποχρεωτικών φόρων των φυσικών προσώπων (πολιτών) και 

νομικών προσώπων αποτελούν στη σύγχρονη οικονομία την σημαντικότερη πηγή των 

δημοσίων εσόδων. Ο αντικειμενικός σκοπός της φορολογίας είναι τριπλός: αφενός 

μεν η χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών, κατά την δημοσιονομική πολιτική, 

αφετέρου η ενίσχυση ή σταθεροποίηση της οικονομικής ανάπτυξης, που αφορά την 

οικονομία γενικότερα, και τέλος η ανακατανομή του πλούτου που αφορά την 

κοινωνική οικονομία για άμβλυνση των ανισοτήτων. Η εισοδηματική πολιτική (το 

κόστος εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου) στηρίζεται ακριβώς στους πόρους που 

αποκομίζει το κράτος με τη φορολογική πολιτική που αποφασίζει να εφαρμόσει. Οι 

υποχρεωτικές εισφορές ονομάζονται φόροι. 

 

 

                                                           
1
 .ΣτΕ 4270/90, 3630/88, 3359/89 
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  Οι φόροι έχουν δύο βασικά γνωρίσματα: 

1. Αποτελούν αναγκαστικό μέσο μετάθεσης πόρων από τον ιδιωτικό στο 

δημόσιο τομέα. 

2. Αποτελούν μονομερές μέσο, δηλαδή συνεπάγονται μόνο παροχή από τους 

ιδιωτικούς φορείς προς τους δημόσιους φορείς χωρίς αντίστοιχα ειδική 

αντιπαροχή των τελευταίων προς τους πρώτους. 

  Τέλος, οι φόροι διακρίνονται σε δύο είδη, ανάλογα με το συσχετισμό τους με το 

εισόδημα του φορολογουμένου: 

1. Σε άμεσους φόρους, όπου οι εισφορές καταβάλλονται άμεσα από τους πολίτες 

προς το κράτος. Η άμεση φορολόγηση θεωρείται αξιοκρατική, γιατί μπορεί να 

γίνει διάκριση των προσώπων σε εισοδηματικές τάξεις και να καθοριστεί 

ανάλογα το ύψος του φορολογικού βάρους. Συνήθως στην άμεση φορολόγηση 

αυξάνεται το ποσοστό φορολόγησης στα μεγαλύτερα εισοδήματα. 

2. Σε έμμεσους φόρους, όπου η καταβολή των εισφορών γίνεται με μη άμεσο 

τρόπο. Αναφερόμαστε σε έμμεση φορολόγηση-έμμεσους φόρους, όταν τα 

έσοδα λαμβάνονται από όλες τις κοινωνικές ομάδες ανεξαρτήτως 

εισοδήματος. Στηρίζεται στο σκεπτικό άντλησης εσόδων σε περιπτώσεις που 

δεν είναι αυτό εφικτό ή εύκολο μέσω των κλιμάκων της άμεσης. Παράδειγμα 

έμμεσης φορολογίας είναι ο ΦΠΑ και ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων. 

1.2.Σκοπός της εργασίας 

  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει διεξοδικά τον 

φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων, να παραθέσει τα όργανα του και τη διαδικασία 

του καθώς και να εξετάσει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής που προκύπτει από το 

φορολογικό έλεγχο. Τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η παρούσα εργασία 

αφορούν στο τι είναι ο φορολογικός έλεγχος, ποιοι διενεργούν τον φορολογικό 

έλεγχο, πως γίνεται ο φορολογικός έλεγχος καθώς και πως συνδέεται με τη 

φοροδιαφυγή. 

1.3.Εννοιολογική προσέγγιση φορολογικού ελέγχου 

  Ως γνωστόν, ο έλεγχος αποσκοπεί στη διακρίβωση του αληθούς. Δηλαδή ελέγχεται 

αν ένα ορισμένο κονδύλιο από κάποιο παραστατικό δηλωτικό χρηματικού ποσού, 

είναι σύμφωνο ή όχι με δεδομένο πρότυπο φορολογικού νομικού κανόνα ,ώστε να 

ανευρίσκεται η ορθότητα και να προσδιορίζονται οι τυχόν φορολογικές παραβάσεις. 

Συνεπώς, ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω του ελέγχοντος οργάνου ώστε να  

επαληθεύονται οι πράξεις των φορολογούμενων φυσικών ή νομικών προσώπων. 

  Κατ’ ακολουθία των παραπάνω, ο έλεγχος προυποθέτει την ύπαρξη κάποιου 

νομικού κανόνα, ως επίσης και λογιστικού κανόνα, του οποίου αποτελεί και 

εφαρμογή. Επομένως, η φορολογική ελεγκτική των επιχειρήσεων, αποβαίνει να είναι 

η διερεύνηση των λογιστικών και νομικών ενεργειών, που έχουν ως σκοπό την 
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εξακρίβωση θεμάτων που αφορούν την φορολογική δράση των επιχειρήσεων. Έτσι, 

διαχωρίζουμε το φορολογικό έλεγχο από άλλες μορφές ελέγχου, γιατί πέραν από τον 

προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων, το φορολογικό δικαίωμα της 

πολιτείας ασκείται για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των φορολογικών 

διατάξεων, ως και για την διαπίστωση και την επαλήθευση του περιεχομένου των 

φορολογικών δηλώσεων και για τον καθορισμό των λοιπών υποχρεώσεων.  

  Επομένως, για τον φορολογικό έλεγχο χρησιμοποιούνται τα οικονομικά 

αποτελέσματα ,γιατί ο φόρος επιβάλλεται επί των αποτελεσμάτων, από τα οποία 

προκύπτει η φοροδοτική ικανότητα των επιχειρήσεων. Το επιχειρηματικό 

αποτέλεσμα διαμορφώνεται με βάση τις οικονομικές και λογιστικές αρχές της 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης και είναι ίσο με εκείνο το οποίο αποδίδεται από τα 

βιβλία, εφόσον αυτά τηρούνται επαρκώς και ακριβώς. Το φορολογικό αποτέλεσμα, 

με βάση τις κείμενες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, είναι ίσο με το 

επιχειρηματικό αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις. Κάποιες φορές, είναι 

δυνατόν, οι δαπάνες ναι μεν να πραγματοποιήθηκαν αλλά να μην εκπίπτονται 

φορολογικά, οπότε να διαμορφώνουν διαφορετικό αποτέλεσμα και να μην συμπίπτει 

πάντοτε το φορολογικό με το επιχειρηματικό αποτέλεσμα. 

  Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ο φορολογικός έλεγχος δεν αποτελείται από 

τυποποιημένες ενέργειες και ιδιαίτερα, όταν αυτές αποβλέπουν στον έλεγχο των 

αποτελεσμάτων. Έτσι, προκύπτει ότι δεν υπάρχει μια ενιαία μέθοδος φορολογικής 

ελεγκτικής, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις. Η αδυναμία αυτή 

οφείλεται στη φύση του φορολογικού ελέγχου, όπου οι συχνές μεταβολές των 

φορολογικών διατάξεων, επιδρούν στον τρόπο άσκησης της φορολογικής ελεγκτικής 

και έχουν επιπτώσεις στη μεθοδολογία της.  

 

1.4.Σκοπός φορολογικού ελέγχου 

  Ο φορολογικός έλεγχος οποιασδήποτε μορφής αποσκοπεί στην τήρηση της κείμενης 

φορολογικής νομοθεσίας από τους επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 

γενικότερα όσων διενεργούν οικονομικές συναλλαγές. 

  Συγκεκριμένα το αντικείμενο ενός ελέγχου αφορά την εφαρμογή των διατάξεων των 

φορολογικών κωδικών όπως του Κ.Β.Σ, του Φ.Π.Α, του Εισοδήματος κλπ. Επιδίωξη 

κάθε ελέγχου είναι να κατανέμει ίσα και δίκαια την φορολογία στον κάθε 

ελεγχόμενο. 

  Με τον όρο φορολογικό έλεγχο εννοούμε το σύνολο των ελεγκτικών διαδικασιών 

που εκτελούνται από τους ελεγκτές και εφαρμόζονται στα τηρούμενα λογιστικά 

βιβλία των επιχειρήσεων έχοντας ως απώτερο σκοπό : 

 Τη διαπίστωση της σωστής εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης 

φορολογικής νομοθεσίας. 
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 Τη διαπίστωση της ορθής τήρησης των βιβλίων καθώς επίσης και της ορθής 

υποβολής των δηλώσεων που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ και τις Αρχές της λογιστικής (Ε.Γ.Λ.Σ ) 

 Το προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων σε περίπτωση που 

υποβλήθηκαν δηλώσεις με ανακριβές περιεχόμενο σε σχέση με τα δεδομένα 

των βιβλίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1.Εισαγωγή 

  Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται η βιβλιογραφική επισκόπηση του φορολογικού 

ελέγχου των επιχειρήσεων καθώς και της φοροδιαφυγής. Η βιβλιογραφική 

επισκόπηση αποτελεί μια οργανωμένη καταγραφή της ερευνητικής περιοχής που 

εξετάζεται και των χρήσιμων ζητημάτων που εμπλέκονται σε αυτή. 

 

2.2.Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

  Το κομμάτι της βιβλιογραφικής επισκόπησης βασίστηκε στην μελέτη διαφόρων 

άρθρων που αναφέρονται στον φορολογικό έλεγχο. Η αρθρογραφία αναφέρεται 

κυρίως στα προβλήματα που υπάρχουν στο φορολογικό σύστημα,  στο φορολογικό 

έλεγχο και τους τρόπους αναβάθμισής του, καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισης 

της φοροδιαφυγής. 

  Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Hanousek και Palda (2004) στις 

οικονομίες της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, 

διαπιστώθηκε πως οι πολίτες φοροδιαφεύγουν όταν πιστεύουν ότι δε λαμβάνουν τις 

απαιτούμενες δημόσιες υπηρεσίες.
2
 

  Η φοροδιαφυγή αποτελεί σημαντικό πρόβλημα και στις ΗΠΑ , σύμφωνα με τον 

Slemrod (2007). Το ποσοστό μη συμμόρφωσης για τους φόρους και το φόρο 

εισοδήματος φυσικών προσώπων ανέρχεται στο 14%.Οι μεγάλες διαφορές στα 

ποσοστά συμμόρφωσης υποδεικνύουν ότι η αποτροπή αποτελεί ισχυρό παράγοντα 

στις αποφάσεις της φοροδιαφυγής.
3
 

  Οι Torgler (2008) μελέτησαν τη σχέση της φορολογικής ηθικής και του φαινομένου 

της φοροδιαφυγής. Διαπίστωσαν πως υπάρχει μια σημαντική σχέση μεταξύ της 

ηθικής και της φοροδιαφυγής καθώς η ηθική φαίνεται να είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.
4
 

  Οι Matsaganis και Flevotomou (2010) ασχολήθηκαν με τα προβλήματα της 

φοροδιαφυγής στην ελληνική οικονομία. Βάση μιας ανάλυσης διαπιστώθηκε πως το 

οικονομικό έτος 2004-2005 τα νοικοκυριά δήλωναν εισόδημα μικρότερο κατά 10% 

με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα έλλειμμα των φορολογικών εσόδων κατά 26%. Η 

                                                           
2
 Quality of government services and the civic duty to pay taxes in the Czech and Slovak Republics, 

and other transition countries, Hanousek (2004) 
3
 Cheating ourselves: the economics of tax evasion, Slemrod(2007) 

4
 Causes and consequences of tax morale: An empirical investigation, Torgler(2008) 
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φοροδιαφυγή στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα την αισθητή μείωση των 

φορολογικών εσόδων.
5
 

  Οι Ματσαγγάνης και Λεβέντη (2012) μελέτησαν την έκταση της φοροδιαφυγής 

στην Ελλάδα ανά εισοδηματική ομάδα. Διαπιστώθηκε πως τα εισοδήματα των 

ελεύθερων επαγγελματιών και των γεωργών εμφανίζονται κατά πολύ χαμηλότερα 

στις φορολογικές δηλώσεις από αυτά των δημόσιων υπαλλήλων.
6
 

  Ο Tagkalakis (2013) σύμφωνα με δεδομένα ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, 

διαπίστωσε πως ο συνεχής έλεγχος μπορεί να προκαλέσει φορολογική συμμόρφωση. 

Αυτό δηλώνει πως ο συχνότερος φορολογικός έλεγχος σημαίνει πως θα οδηγήσει 

στην φορολογική συμμόρφωση των πολιτών και θα εξαλείψει την φοροδιαφυγή. 

  Σύμφωνα με άρθρο της Μελίνας Βασαρδάνη <<Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα>> στο 

Οικονομικό Δελτίο του τεύχους 35 της Τράπεζας της Ελλάδος, η φορολογία και κατ 

επέκταση η φοροδιαφυγή, επηρεάζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και σε 

βάθος χρόνου τη δομή της οικονομίας, τις αποφάσεις σχετικά με την προσφορά και 

ζήτηση εργασίας κατά κλάδο, τη διαχρονική κατανομή του εισοδήματος , τη ροή του 

χρήματος κλπ. Παράλληλα, η φοροδιαφυγή περιορίζει την αναδιανεμητική 

λειτουργία της προοδευτικής φορολογίας από τα πλουσιότερα προς τα φτωχότερα 

άτομα, αυξάνει τα φορολογικά βάρη των νομοταγών φορολογουμένων και θίγει τη 

δίκαιη και ίση μεταχείριση ατόμων με παρόμοιο εισόδημα. Στην 

περίπτωση της Ελλάδος, το μέγεθος της παραοικονομίας έχει εκτιμηθεί σε 30% του 

ΑΕΠ κατά μέσο όρο, τόσο διαχρονικά όσο και μεταξύ διαφορετικών μελετών. Σε 

σύγκριση με άλλες προηγμένες οικονομίες του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα εκτιμάται ότι 

παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παραοικονομίας επί 

του ΑΕΠ, γεγονός που πιθανώς εντείνει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής.  Μέρος του 

προβλήματος είναι η αδήλωτη εργασία, το μέγεθος της οποίας εκτιμάται ιδιαίτερα 

υψηλό στην Ελλάδα, σε περίπου 25% του συνολικού αριθμού των (ελεγχθέντων) 

εργαζομένων, και οφείλεται εν μέρει στην πρακτική αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ 

εργοδότη και εργαζόμενου να μη δηλωθεί η εργασία, προκειμένου να αποφευχθεί και 

από τις δύο πλευρές η καταβολή των υψηλών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. το 

μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, αυτό έχει στο παρελθόν εκτιμηθεί σε 

περίπου 4% του ΑΕΠ. Η εκτίμηση αυτή προέκυψε από τη χρήση διαφορετικών 

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

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

κατηγοριών φόρων. 

  Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπόνησε τη «Μελέτη για τη 

Φοροδιαφυγή» οποία παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον 

Φεβρουάριο του 2010. Οι φορολογούμενοι με τις απαντήσεις τους αναδεικνύουν ως 

έναν από τους σοβαρότερους λόγους για την φοροδιαφυγή την ανεπάρκεια και 

αναποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών. Θετικό είναι παράλληλα το 

υπόβαθρο στην κοινωνία για μια σοβαρή προσπάθεια καταπολέμησης της 

φοροδιαφυγής. Οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό θεωρούν ότι η απόκρυψη των 

                                                           
5
 Distributional implications of tax evasion in Greece, Matsaganis & Flevotomou(2010) 

6
 The crisis and tax evasion in Greece: what are the distributional implications?, Matsaganis & 

Leventi(2012) 
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πραγματικών εισοδημάτων ισοδυναμεί με κλοπή και αποτελεί αντικοινωνική 

συμπεριφορά». 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΡΓΑΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 3.1.Εισαγωγή 

 Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αναφέρονται όλα τα όργανα και οι 

υπηρεσίες που ασκούν τον φορολογικό έλεγχο. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να 

αναλύσει διεξοδικά ποια όργανα έχουν την αρμοδιότητα αυτή καθώς και σε ποιες 

ενέργειες έχουν το δικαίωμα να προβούν ώστε να διεξάγουν φορολογικό έλεγχο στις 

επιχειρήσεις. 

3.2.Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π)
7
 

  Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), Ειδική 

Αποκεντρωμένη Υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, της Γενικής 

Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, που συστήθηκε και διαρθρώθηκε με τις 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α'81), όπως 

συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ.1 της παρ. 

Δ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107), όπως εκάστοτε ισχύουν, έχει έδρα 

τον Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την 

Επικράτεια. 

 Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου 

Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) είναι οι παρακάτω:  

(α) Η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.  

(β) Η αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων, που αφορούν στους φορολογουμένους 

Μεγάλου Πλούτου όλης της Επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους 

ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., με την εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών ελέγχου 

και είσπραξης αυτών. 

 Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) έχει για 

τους φορολογουμένους μεγάλου πλούτου όλης της Επικράτειας τις αρμοδιότητες που 

προβλέπονται στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα' και ββ' της περίπτωσης α' και 

της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α'81), όπως 

εκάστοτε ισχύουν. 

Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) 

διαρθρώνεται σε δύο Υποδιευθύνσεις, δώδεκα Τμήματα, από τα οποία δύο αυτοτελή, 

υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο αυτού, ως κάτωθι:  

                                                           
7
 www.forin.gr 
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I. Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α'  

Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Ε'  

II. Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β'  

Τμήματα Ελέγχου ΣΤ' έως και I'  

III. Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. υπάγονται απευθείας:  

(α) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί 

Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.  

(β) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης. 

Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου 

(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων του, ως ακολούθως:  

(α) Τμήματα Ελέγχου Α' έως και I'  

 Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου επί των Φορολογουμένων Μεγάλου 

Πλούτου όλης της Επικράτειας, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των 

υποπεριπτώσεων αα ' και ββ' της περίπτωσης α' και της περίπτωσης γ' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α'81), όπως εκάστοτε 

ισχύουν.  

 Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων για την διαπίστωση της συμμόρφωσης 

των φορολογουμένων και τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών 

στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του 

έβδομου κεφαλαίου του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύουν και με τα 

εκδοθέντα επιχειρησιακά προγράμματα.  

 Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης των ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά 

τύπο ελέγχου, που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής 

Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο 

και η παρακολούθηση της πορείας αυτών.  

 Η αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με 

την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα 

προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων.  

 Η τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από την 

Διεύθυνση Ελέγχων και η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών 

ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που 

έχουν τεθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης 

Φορολογικής Διοίκησης.  

(β) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης  

 Η επίτευξη των στόχων είσπραξης των εσόδων από κάθε είδους φόρο, όπως 

αυτοί έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης 

Φορολογικής Διοίκησης.  
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 Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης της είσπραξης των οφειλών, σύμφωνα με 

τους δείκτες μέτρησης που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων και η 

παρακολούθηση της πορείας των εσόδων.  

 Η εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνικών είσπραξης των οφειλών, 

όπως έχουν υιοθετηθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων.  

 Η διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου με την τήρηση όλων των 

διαδικασιών και με την λήψη όλων των μέτρων, που προβλέπονται στον 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) ή σε άλλες ειδικές διατάξεις, για 

την είσπραξη των φόρων και την διακοπή της παραγραφής.  

 Η τήρηση των διαδικασιών για την επιβολή των προστίμων και των τόκων, 

που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και 

εν γένει στην κείμενη νομοθεσία.  

 Ο συμψηφισμός του ποσού, που δικαιούται ο φορολογούμενος προς 

επιστροφή με οφειλόμενους από αυτόν φόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύουν.  

 Η λήψη όλων των μέτρων για την διασφάλιση των οφειλών στο Δημόσιο και 

για την αναγκαστική εκτέλεση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και των ειδικών διατάξεων.  

 Η έγκριση προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής των φορολογικών 

οφειλών και κατανομής κάθε καταβολής σε οποιονδήποτε οφειλόμενο φόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και σε ειδικές διατάξεις.  

 Η αποτελεσματική υλοποίηση των ειδικών προγραμμάτων είσπραξης των 

δημοσίων εσόδων, όπως καθορίζονται από την Διεύθυνση Εισπράξεων.  

 Η παρακολούθηση της είσπραξης των οφειλών, του υπολοίπου και της ροής 

των ληξιπροθέσμων και η ανάληψη δράσεων για την πλήρη επίτευξη των 

στόχων, σύμφωνα με τα επιχειρησιακά προγράμματα.  

 Η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και διασταυρώσεων επί των εισπράξεων 

του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., για την παρακολούθηση επίτευξης του στόχου αυτού.  

 Η νομική υποστήριξη του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, για αντικρούσεις επί προσφυγών 

κατά πράξεων αυτού, σε συνεργασία με τα Τμήματα Ελέγχου, καθώς και επί 

ενδίκων μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους.  

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων  

 Η είσπραξη κάθε είδους δημοσίων εσόδων που προέρχονται από τους 

ελέγχους του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.  

 Η ταμειακή βεβαίωση των εσόδων, η λογιστική απεικόνιση της βεβαίωσης, 

των εισπράξεων, επιστροφών ή διαγραφών και η αποστολή των 

παραστατικών στοιχείων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  

 Η πίστωση των εισπράξεων που διενεργούνται μέσω τραπεζικού συστήματος, 

των ΕΛ.ΤΑ. ή εν γένει των φορέων είσπραξης.  

 Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των επιστροφών.  

 Η εφαρμογή προτύπων ελέγχου της απόδοσης του Τμήματος και του βαθμού 

εκπλήρωσης των στόχων που τίθενται από την Διεύθυνση Εισπράξεων.  

(γ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  

 Η διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.  
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 Η μέριμνα για την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων στέγασης του 

ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., για την εξασφάλιση των υλικών και του εξοπλισμού, που 

απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του, την συντήρηση και επισκευή 

αυτού, καθώς και η τήρηση των παγίων της υπηρεσίας 

 

 

 

3.3.Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ)
8
 

 

  Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), Ειδική Αποκεντρωμένη 

Υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, της Γενικής Διεύθυνσης 

Φορολογικής Διοίκησης, που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 

του ν. 4141/2013 (Α'81), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των περιπτώσεων 2 

και 3 της υποπαραγράφου Δ.1 της παρ. Δ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 

(Α'107), όπως εκάστοτε ισχύουν, έχει έδρα τον Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον 

αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων 

(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) είναι οι παρακάτω:  

(α) Η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής,  

(β) Η αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων, που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις 

όλης της Επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., με την εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών ελέγχου και είσπραξης 

αυτών.  

(γ) Η συμβολή στην βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων 

επιχειρήσεων. 

Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) διαρθρώνεται σε δύο (2) 

Υποδιευθύνσεις και δεκατέσσερα (14) Τμήματα, από τα οποία τέσσερα (4) Αυτοτελή, 

υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ως κάτωθι:  

I. Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α'  

Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Ε'  

II. Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β'  

Τμήματα Ελέγχου ΣΤ' έως και I'  

                                                           
8
 www.forin.gr 
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III. Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. υπάγονται απευθείας:  

α) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί 

Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.  

β) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  

γ) Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών  

δ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους 

Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) 

κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων του, ως ακολούθως:  

(α) Τμήματα Ελέγχου Α' έως και I'  

 Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου επί των φορολογουμένων που ορίζονται 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως εκάστοτε 

ισχύει.  

 Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων για την διαπίστωση της συμμόρφωσης 

των φορολογουμένων και τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών 

στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του 

έβδομου κεφαλαίου του ν. 4174/2013 (Α'170), όπως ισχύουν και με τα 

εκδοθέντα επιχειρησιακά προγράμματα.  

 Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης των ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά 

τύπο ελέγχου, που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής 

Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο 

και η παρακολούθηση της πορείας αυτών.  

 Η αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την 

ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα 

προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων.  

 Η τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από την 

Διεύθυνση Ελέγχων και η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών 

ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που 

έχουν τεθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 

Διοίκησης.  

(β) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης 

 Η επίτευξη των στόχων είσπραξης των εσόδων από κάθε είδους φόρο, όπως 

αυτοί έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης 

Φορολογικής Διοίκησης. 

 Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης της είσπραξης των οφειλών, σύμφωνα με 

τους δείκτες μέτρησης που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων και η 

παρακολούθηση της πορείας των εσόδων. 

 Η εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνικών είσπραξης των οφειλών, 

όπως έχουν υιοθετηθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων. 

 Η διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου με την τήρηση όλων των 

διαδικασιών και με την λήψη όλων των μέτρων, που προβλέπονται στον 
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Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) ή σε άλλες ειδικές διατάξεις, για 

την είσπραξη των φόρων και την διακοπή της παραγραφής. 

 Η τήρηση των διαδικασιών για την επιβολή των προστίμων και των τόκων, 

που προβλέπονται στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και εν γένει στην κείμενη 

νομοθεσία. 

 Ο συμψηφισμός του ποσού, που δικαιούται ο φορολογούμενος προς 

επιστροφή με οφειλόμενους από αυτόν φόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύουν. 

 Η λήψη όλων των μέτρων για την διασφάλιση των οφειλών στο Δημόσιο και 

για την αναγκαστική εκτέλεση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και των ειδικών διατάξεων. 

  Η έγκριση προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής των φορολογικών 

οφειλών και κατανομής κάθε καταβολής σε οποιονδήποτε οφειλόμενο φόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και σε ειδικές διατάξεις. 

 Η αποτελεσματική υλοποίηση των ειδικών προγραμμάτων είσπραξης των 

δημοσίων εσόδων, όπως καθορίζονται από την Διεύθυνση Εισπράξεων. 

 Η παρακολούθηση της είσπραξης των οφειλών, του υπολοίπου και της ροής 

των ληξιπροθέσμων και η ανάληψη δράσεων για την πλήρη επίτευξη των 

στόχων, σύμφωνα με τα επιχειρησιακά προγράμματα. 

 Η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και διασταυρώσεων επί των εισπράξεων 

της Δ.Ο.Υ., για την παρακολούθηση επίτευξης του στόχου αυτής. 

 Η νομική υποστήριξη του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., για αντικρούσεις επί προσφυγών κατά 

πράξεων αυτού, σε συνεργασία με τα Τμήματα Ελέγχου, καθώς και επί 

ενδίκων μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους. 

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων 

 Η είσπραξη κάθε είδους δημοσίων εσόδων που προέρχονται από τους 

ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και η παρακολούθηση των βεβαιωθέντων στην 

πρώην Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. 

  Η ταμειακή βεβαίωση των εσόδων, η λογιστική απεικόνιση της βεβαίωσης, 

των εισπράξεων, επιστροφών ή διαγραφών και η αποστολή των 

παραστατικών στοιχείων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 Η πίστωση των εισπράξεων που διενεργούνται μέσω τραπεζικού συστήματος, 

των ΕΛ.ΤΑ. ή εν γένει των φορέων είσπραξης. 

  Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των επιστροφών. 

 Η εφαρμογή προτύπων ελέγχου της απόδοσης του Τμήματος και του βαθμού 

εκπλήρωσης των στόχων που τίθενται από την Διεύθυνση Εισπράξεων. 

(γ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης 

 Η διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.. 

 Η μέριμνα για την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων στέγασης του 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., για την εξασφάλιση των υλικών και του εξοπλισμού, που 

απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του, την συντήρηση και επισκευή 

αυτού, καθώς και η τήρηση των παγίων της υπηρεσίας. 

(δ) Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών 
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 Η παραλαβή όλων των τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων για 

την περίοδο που λειτουργούσε η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και η 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, καθώς και των φορολογουμένων για τους οποίους το 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. είναι αρμόδιο για θέματα προηγούμενων ετών. 

 Τα συναφή θέματα που καθορίζονται ή θα καθορισθούν με αποφάσεις του 

Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

(ε) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους 

 Η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων 

επιχειρήσεων και η παροχή πληροφοριών σε αυτές σχετικά με την 

φορολογική νομοθεσία και τις φορολογικές διαδικασίες, καθώς και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό την βελτίωση της θετικής 

ανταπόκρισης στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

  Η έγγραφη παροχή ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και λύσεων στις 

μεγάλες επιχειρήσεις επί συγκεκριμένων φορολογικών και διαδικαστικών 

θεμάτων, καθώς και η επίλυση θεμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την 

διάρκεια της διεκπεραίωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων. 

 Η υποβολή προτάσεων στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης για 

την βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων επιχειρήσεων. 

 Η κατηγοριοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων ανά τομέα δραστηριότητας, η 

δημιουργία και η ενημέρωση του προφίλ επικινδυνότητας, ανά τομέα 

δραστηριότητας αλλά και ατομικά, καθώς και η ανάλυση κινδύνου, επίσης, 

ανά τομέα δραστηριότητας και ανά φορολογούμενο, σε συνεργασία με το 

αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. 

 Η θέσπιση κριτηρίων κινδύνου για την επιλογή μεγάλων επιχειρήσεων προς 

έλεγχο, η ανάλυση των αποτελεσμάτων ελέγχου, σε συνάρτηση με τα 

επιλεγμένα κριτήρια, καθώς και ο συνεχής αναπροσδιορισμός και η βελτίωση 

των κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο υποθέσεων, σε συνεργασία με το 

αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. 

 Ο εντοπισμός και η επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων φοροδιαφυγής. 

Η συστηματική παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων 

επιχειρήσεων, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, οι πληρωμές, οι οφειλές, σε 

συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, η 

συνεχής ενημέρωση και η παροχή των πληροφοριών στα Τμήματα Ελέγχου και στο 

Αυτοτελούς Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης της υπηρεσίας 

 

3.4.Λογιστής-Φοροτεχνικός 
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  Για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού, απαιτείται ειδική 

άδεια η οποία χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.). Το 

επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού ασκείται από τα μέλη του Ο.Ε.Ε., από τους 

πτυχιούχους των Τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 

των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι) και από μη πτυχιούχους. Όλα 

τα έγγραφα που συντάσσονται από τον λογιστή-φοροτεχνικό φέρουν εκτός από την 

υπογραφή και την σφραγίδα του, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το 

ονοματεπώνυμο αυτού, η τάξη και ο αριθμός αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, ο 

αριθμός του φορολογικού του μητρώου και η διεύθυνση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας. Έργο των λογιστών-φοροτεχνικών είναι: 

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

 Η εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και 

των αναλογούντων φόρων. 

 Η ενημέρωση και τήρηση των φορολογικών βιβλίων, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

 Η κατάρτιση και η υπογραφή των ισολογισμών και των λογαριασμών 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

 Η σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, συμπληρωματικών 

στοιχείων και καταστάσεων καθώς και η επιμέλεια εφαρμογής των 

απαιτούμενων διαδικασιών προς τις φορολογικές αρχές. 

 Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή συμπληρωματικών και στατιστικών 

στοιχείων και καταστάσεων από τις Δημόσιες Αρχές. 

 Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή μισθολογικών καταστάσεων και 

εισφορών. 

 

3.5.Οικονομικοί Επιθεωρητές 

  Προτείνεται ανεξάρτητος κλάδος οικονομικών επιθεωρητών με σκοπό τη 

διασφάλιση του εσωτερικού ελέγχου, την αναβάθμιση του επιθεωρησιακού έργου, 

του καλύτερου ελέγχου των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και τον έλεγχο 

της σωστής διαχείρισης των δημόσιων πόρων. 

Το έργο των επιθεωρητών είναι : 

 Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του εισπρακτικού και ελεγκτικού έργου των 

υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών του δημοσίου τομέα, των ΝΠΔΔ, 

των ΟΤΑ, των ΔΕΚΟ και των ΝΠΙΔ (σχολές, σύλλογοι, σωματεία) ή άλλων 

οργανισμών που επιχορηγούνται με οποιοδήποτε τρόπο από τον κρατικό 

προυπολογισμό, την Ε.Ε ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς. 
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 Η διεξαγωγή επανελέγχων  και πειθαρχικών ελέγχων των υπαλλήλων, η 

παροχή οδηγιών και συμβουλών για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία 

των υπηρεσιών καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων. 

 Ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών 

και ειδικότερα όσων ασχολούνται με τους ελέγχους. 

 

3.5.1.Ορισμός Οικονομικών Επιθεωρητών 

  Οι οικονομικοί επιθεωρητές προέρχονται από τους αντίστοιχους κλάδους 

υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, αποκλειστικά από απόφοιτους 

Πανεπιστημίων και ως ελάχιστη προϋπηρεσία εισαγωγής τους ορίζονται τα 15 έτη 

και η κατοχή του βαθμού Α. 

  Καθιερώνεται για τους οικονομικούς επιθεωρητές, για του ελεγκτές του τακτικού 

φορολογικού ελέγχου και για τους υπαλλήλους του ΣΔΟΕ, «πόθεν έσχες» ανάλογο με 

αυτό που ισχύει για τα πολιτικά πρόσωπα. 

  Ο έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων των οικονομικών επιθεωρητών ασκείται από 

τον αρμόδιο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή η 

μη υποβολή της, συνεπάγεται απομάκρυνση των προσώπων αυτών από την υπηρεσία. 

  Υπάρχουν 16 Οικονομικές επιθεωρήσεις ανά την Επικράτεια και είναι οι εξής: 

Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Υπολοίπου 

Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, 

Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης και Πελοποννήσου. 

 

 3.5.2.Φορολογικός επανέλεγχος από επιθεωρητές Δ.Ο.Υ.  

  Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές  μπορούν να ασκούν οι ίδιοι και να αναθέτουν τη 

διενέργεια του επανελέγχου οποιασδήποτε υπόθεσης των υπηρεσιών του Υπουργείου 

Οικονομικών, σε υπαλλήλους της ίδιας ή άλλης υπηρεσίας. Οι παραπάνω υπάλληλοι 

μετακινούνται με απόφαση του προισταμένου της περιφερειακής επιθεώρησης, 

ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Οικονομικού Επιθεωρητή. Οι παραπάνω 

υπάλληλοι μετακινούνται προς τούτο με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας 

περιφερειακής επιθεώρησης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Οικονομικού 

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

επανελέγχου υποθέσεων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με υπαλλήλους 

άλλων υπηρεσιών που υπάγονται στην εποπτεία άλλης περιφερειακής Οικονομικής 

Επιθεώρησης, η ανάθεση του επανελέγχου, καθώς και η μετακίνηση προς τούτο των 

παραπάνω υπαλλήλων, γίνεται με απόφαση της αρμόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας της 

Οικονομικής Επιθεώρησης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας 

περιφερειακής Οικονομικής Επιθεώρησης. Το ίδιο ισχύει και για τον επανέλεγχο 

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

 

3.6.Ορκωτοί Εκτιμητές 
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  Έλεγχο κατά κάποιο τρόπο ενεργούν και οι ορκωτοί εκτιμητές. Το Σώμα Ορκωτών 

Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν ανήκει 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται, ελέγχεται, διοικείται και λειτουργεί 

σύμφωνα με τις ειδικές περί αυτού διατάξεις, εφόσον αυτές δεν είναι αντίθετες με τις 

ρυθμίσεις αυτού του άρθρου. Μέλη του Σ.Ο.Ε. είναι οι Ορκωτοί Εκτιμητές και οι 

Βοηθοί Ορκωτοί Εκτιμητές, οι οποίοι ασκούν δημόσιο λειτούργημα, είναι ελεύθεροι 

επαγγελματίες και δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Σ.Ο.Ε. Το Σ.Ο.Ε. 

διοικείται και ελέγχεται από επταμελές Εποπτικό Συμβούλιο, που αποτελείται από : 

 

α) έναν επίτιμο Σύμβουλο της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτη ή Σύμβουλο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή πρόσωπο που 

διατελεί ή διετέλεσε καθηγητής ή αναπληρωτής ή επίκουρος καθηγητής Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικονομικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης, ως πρόεδρο, 

β) ένα πρόσωπο ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής με ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο, 

ως αντιπρόεδρο, 

γ) ένα μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ως μέλος, 

δ) ένα μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), ως μέλος, 

ε) έναν εκπρόσωπο της Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος, που υπηρετεί στην 

Τεχνική Υπηρεσία, ως μέλος, 

στ) δύο Ορκωτούς Εκτιμητές, που εκλέγονται από την Ολομέλεια του Σώματος για 

μια τετραετία, ως μέλη, 

ζ) ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας των μελών, κατά το χρόνο διορισμού του Εποπτικού 

Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε., τα 68 έτη. 

 

  Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο αυτού 

τουλάχιστον δύο φορές κάθε μήνα, εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και 

βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και τρία (3) 

τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 

προέδρου. 

 

 

3.7.Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 

  Οι Ορκωτοί Ελεγκτές είναι αποκλειστικώς αρμόδιοι για την άσκηση του 

τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων: 

 

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

β) Των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή 

κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν ιδιαιτέρων 

προνομίων, βάσει ειδικής διατάξεως νόμου ή κατ’ εξουσιοδότηση τούτου. 

γ) Των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιρειών επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου, των εταιρειών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, των εταιρειών 

χρηματοδοτικών μισθώσεων και των ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων. 

δ) Των ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των 

ετερορρύθμων κατά μετοχές εταιρειών. 

ε) Των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο καθώς και των ανωνύμων εταιρειών των οποίων το μετοχικό 

κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή. 
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  Οι Ορκωτοί Ελεγκτές είναι επίσης αποκλειστικώς αρμόδιοι για τη διενέργεια 

πραγματογνωμοσύνης, πάνω σε θέματα οικονομικής διαχειρίσεως ή καταστάσεως 

οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές 

γνώσεις.  

 

 

 

 

3.7.1.Η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών 

 

  Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους 

ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν 

ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Οι Α.Ε  εκλέγουν 

υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους Ορκωτούς 

Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του ν.δ. 3329/1955 “Περί συστάσεως 

Σώματος Ορκωτών Λογιστών” (ΦΕΚ 230Α/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 

της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, οι εταιρίες για τον 

τακτικό τους έλεγχο έχουν τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγουν ένα μόνο 

ορκωτό Λογιστή (από 14.7.1993 οι ορκωτοί λογιστές αντικαταστάθηκαν με τους 

ορκωτούς ελεγκτές). 

 

 

 

3.7.2.Υποχρεώσεις Ορκωτών Ελεγκτών 

 

  Ο Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεώνεται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων ή εταίρων, από την οποία ανατέθηκε σ’ αυτόν η διενέργεια ελέγχου, το 

«πιστοποιητικό ελέγχου», το οποίο επέχει τη θέση της εκθέσεως ελέγχου που 

προβλέπεται. Διαπιστώσεις του Ορκωτού Ελεγκτή οι οποίες δεν 

επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα χρήσεως, όπως αυτά 

προκύπτουν από τις δημοσιευμένες αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις 

(Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Διάθεση Κερδών κ.λπ.) ή παρατηρήσεις 

του για τη βελτίωση του συστήματος οργανώσεως ή λειτουργίας της εταιρείας, 

γνωστοποιούνται προς τη διοίκηση της ελεγχόμενης μονάδας με τις σχετικές 

υποδείξεις. 

 

  

3.7.3.Καθήκοντα και ευθύνη των Ορκωτών Ελεγκτών 

 

  Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη 

λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και έχουν το δικαίωμα να 

λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων 

και των πρακτικών της ΓΣ και του ΔΣ. Υποχρεούνται να κάνουν κάθε αναγκαία 

υπόδειξη προς το ΔΣ και, στην περίπτωση που διαπιστώνουν παράβαση των 

διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, να αναφέρονται στον Υπουργό Εμπορίου, 

που ασκεί την εποπτεία. 
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3.8.Υπηρεσία Οικονομικού ελέγχου (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε) 

  Στο Υπουργείο Οικονομίας ιδρύεται νέα υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Ειδικών 

Ελέγχων» (ΥΠ.Ε.Ε) υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και 

Οικονομικών, με την έναρξη της οποίας παύει η λειτουργία του Σώματος Δίωξης 

Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε)  του άρθρου 4 του Ν.2343/ 1995. 

  Κύριο έργο της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων είναι η αποκάλυψη πηγών 

οικονομικών εγκλημάτων, μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας, ο έλεγχος της 

κίνησης των κεφαλαίων, ο έλεγχος της διακίνησης των αγαθών, καθώς και της 

διακίνησης απαγορευμένων ουσιών, ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων 

που σχετίζονται με τις επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις καθώς και των διατάξεων που 

αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας. 

 

Συγκεκριμένα: 

1.Η έρευνα και ο εντοπισμός οικονομικών παραβάσεων μεγάλης βαρύτητας, όπως η 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), οι 

απάτες, οι παραβάσεις που σχετίζονται με τις επιχορηγήσεις, οι παράνομες 

χρηματιστηριακές συναλλαγές και γενικά οι οικονομικές απάτες σε βάρος των 

συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.  

2.Ο προληπτικός έλεγχος εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και ο προσωρινός 

έλεγχος, κυρίως του ΦΠΑ, όπως και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της 

τελωνειακής νομοθεσίας. 

3.Η έρευνα και καταπολέμηση παράνομων συναλλαγών που διενεργούνται μέσω  

διαδικτύου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. 

4.Η πρόληψη, δίωξη και καταπολέμηση άλλων παραβάσεων όπως ,παράνομη 

διακίνηση ναρκωτικών, όπλων εκρηκτικών, αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών. 

5.Η προστασία, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, του αιγιαλού , της παραλίας 

καθώς και άλλων δημόσιων χώρων από τις αυθαίρετες κατοικίες. 

 

Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων προβαίνει σε: 

1.Έλεγχο των μεταφορικών μέσων, καταστημάτων και άλλων χώρων που βρίσκονται 

αγαθά. 

2.Έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων, ως και έρευνες σε άλλους χώρους που 

δεν αφορούν την επαγγελματική απασχόληση του ελεγχόμενου, όταν υπάρχουν 

στοιχεία για την τέλεση οικονομικών παραβάσεων. 

3.Συλλήψεις και ανακρίσεις προσώπων και έρευνες μεταφορικών μέσων, αγαθών, 

προσώπων, καταστημάτων και λοιπών χώρων, για τα αδικήματα που προβλέπονται 

από την σχετική νομοθεσία και ανάγονται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ειδικών 

Ελέγχων. 

4.Κατασχέσεις βιβλίων, αγαθών και άλλων στοιχείων σύμφωνα με τις ισχύουσες 

φορολογικές διατάξεις. 

5.Δεσμεύσεις διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου ή μεγάλες εκτάσεις 

φοροδιαφυγής, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων , με έγγραφο 

της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων. 

 

 

  Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε 

πληροφορία που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου και της αποστολής 

τους, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή. Η οργάνωση, η διάρθρωση και. οι 
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αρμοδιότητες των υπηρεσιών που συγκροτούν την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, 

καθώς και τα θέματα λειτουργίας αυτών καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα. 

Επίσης, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο 

χρόνος έναρξης λειτουργίας των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, καθώς 

επίσης και ο χρόνος παύσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.   

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων εκτείνονται σε όλη την 

Ελληνική Επικράτεια και ασκούνται ανεξάρτητα από τις άλλες υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Οι υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Ε. λειτουργούν 

όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας και κατά τις ημέρες 

αργιών. 

  Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες και 

στοιχεία, που έχουν σχέση με το αντικείμενο της αποστολής της, με άλλες αρχές, 

υπηρεσίες και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού .Οι αστυνομικές, λιμενικές, 

στρατιωτικές και λοιπές αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να 

συνδράμουν άμεσα και αποτελεσματικά τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ειδικών 

Ελέγχων, καθώς επίσης και να χορηγούν κάθε σχετική πληροφορία ή στοιχείο. 

 

Οι περιφερειακές Διευθύνσεις του ΥΠ.Ε.Ε. (πρώην Σ.Δ.Ο.Ε) είναι οι εξής : 

1. Κεντρικής  Μακεδονίας  

2. Ανατολικής  Μακεδονίας & Θράκης  

3. Δυτικής Μακεδονίας  

4. Ηπείρου  

5. Θεσσαλίας  

6. Ιονίων Νήσων  

7. Δυτικής Ελλάδας  

8. Στερεάς Ελλάδας  

9. Πελοποννήσου  

10. Βορείου Αιγαίου 

11. Νοτίου Αιγαίου 

12. Κρήτης  

13. Αττική 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

4.1.Εισαγωγή 

 Σκοπός του κεφαλαίου είναι να αναλύσει την διαδικασία του ελέγχου, ποια είναι τα 

είδη του ελέγχου, τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τον φορολογικό έλεγχο 

καθώς και τις συνέπειες του. 

 

4.2.Είδη Ελέγχων 

  Ο φορολογικός έλεγχος διακρίνεται στα εξής είδη ελέγχου: 

4.2.1. Προληπτικός Έλεγχος 

  Ο έλεγχος αυτός διενεργείται κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου. 

Συνήθως ελέγχονται οι πράξεις ή οι παραλήψεις της επιχείρησης που ανάγονται στην 

τρέχουσα χρήση χωρίς να αποκλείεται ο έλεγχος πράξεων που έλαβαν χώρα σε 

προηγούμενες χρήσεις. 

  Σκοπός του προληπτικού ελέγχου είναι η δημιουργία αίσθησης στους 

φορολογούμενους ότι γίνεται διαρκής και αποτελεσματικός έλεγχος, ώστε να 

λειτουργεί αποτρεπτικά στη διάπραξη φορολογικών παραβάσεων. 

  Το Υπουργείο Οικονομικών παγίως δίνει πρωταρχική σημασία και προτεραιότητα 

στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, οι οποίοι αποσκοπούν τόσο στη δίκαιη 

κατανομή των φορολογικών βαρών και στη βελτίωση της συμμόρφωσης, όσο και 

στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. Ειδικά την θερινή περίοδο και ιδιαίτερα στις 

τουριστικές περιοχές η εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα των ελέγχων είναι 

ακόμα πιο επιτακτική. Στο πλαίσιο αυτό οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. εκτός των 

Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά, Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, Πλοίων και 

Κατοίκων Εξωτερικού θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη συγκρότηση και λειτουργία 

συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των 

φορολογικών υποχρεώσεων που κάθε ένα θα αποτελείται από δύο τουλάχιστον 

υπαλλήλους. 

   Έργο των εν λόγω συνεργείων είναι η διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων για 

την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων. Ειδικότερα: 

  Θα διενεργείται έλεγχος για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του 

Κ.Φ.Α.Σ., κυρίως όσον αφορά τη διακίνηση των αγαθών, την πώληση αυτών και την 

παροχή υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, θα εξετάζεται αν εκδόθηκαν τα οριζόμενα 

φορολογικά στοιχεία (Α.Λ.Π., Α.Π.Υ. ,τιμολόγια, έγγραφα μη τιμολογηθέντων 

αγαθών κ.λπ.) για τη διακίνηση και την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 

μεταξύ επιτηδευματιών ή μεταξύ επιτηδευματιών και ιδιωτών-καταναλωτών. 

  Για το σκοπό αυτό κάθε συνεργείο μερικού επιτόπιου ελέγχου όταν διαπιστώνει 

διακίνηση αγαθών στο δρόμο ή έξοδο πελατών από κάθε είδους επαγγελματική 

εγκατάσταση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, ή ελέγχου σε καταστήματα 
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εστίασης, θα ζητά το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο. Εφόσον διαπιστωθεί ότι 

εκδόθηκε φορολογικό στοιχείο, θα σημειώνονται τα στοιχεία του εκδότη 

(ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση, αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Στην περίπτωση 

αυτή δεν υπάρχει λόγος για την είσοδο των μελών του συνεργείου στην 

επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία. Αντίθετα, εφόσον διαπιστώνεται η 

μη έκδοση φορολογικού στοιχείου, τα μέλη του συνεργείου θα εισέρχονται στην 

επαγγελματική εγκατάσταση, θα αναφέρουν την ιδιότητά τους, θα επιδεικνύουν την 

εντολή ελέγχου και την αστυνομική τους ταυτότητα και θα επαληθεύουν την 

παράβαση, θεωρώντας ταυτόχρονα τα βιβλία και τα στοιχεία της επιχείρησης 

(ημερομηνία ελέγχου, ονοματεπώνυμο υπαλλήλων, υπογραφές). Στη συνέχεια θα 

ελέγχουν αν αποδόθηκαν οι επιρριπτόμενοι και παρακρατούμενοι φόροι (Φ.Π.Α., 

Φ.Μ.Υ., Αμοιβές τρίτων κλπ.) θα αναζητείται η υποβληθείσα δήλωση και η σχετική 

ταυτότητα οφειλής. 

  Σημειώνεται ότι όταν ο μερικός επιτόπιος έλεγχος διενεργείται σε επιχειρήσεις με 

οργανωμένα λογιστήρια (βιβλία διπλογραφικά Ρ κατηγορίας- Κ.Φ.Α.Σ.) σε ημέρες 

και ώρες που το λογιστήριο αποδεδειγμένα δε λειτουργεί, ο έλεγχος πρέπει να 

περιορίζεται στην ορθή έκδοση των πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων και να μη 

ζητά για θεώρηση τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, ούτε να καταλογίζονται 

παραβάσεις μη επίδειξης λογιστικών βιβλίων. Στην περίπτωση αυτή αν απαιτηθεί 

έλεγχος των τηρούμενων βιβλίων, αυτός πρέπει να γίνει σε εργάσιμη για το τμήμα 

του λογιστηρίου ημέρα και ώρα. 

Διαπίστωση μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ΦΠΑ 

  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη 

απόδοση ή η ανακριβής απόδοση Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων 

φόρων. Στις περιπτώσεις αυτές θα υποδεικνύεται εγγράφως, με απλή κοινοποίηση 

σχετικού Σημειώματος, στον υπόχρεο να εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις με τις νόμιμες 

προσαυξήσεις. Για τα παραπάνω θα ενημερώνεται εγγράφως και η αρμόδια για τον 

έλεγχο Δ.Ο.Υ. (εφόσον είναι άλλης αρμοδιότητας) προκειμένου σε περίπτωση μη 

υποβολής των προαναφερόμενων δηλώσεων να προγραμματίσει και διενεργήσει τους 

σχετικούς ελέγχους. Ακόμη, σημειώνεται ότι η μη επιτόπια επίδειξη των δηλώσεων 

Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων δεν αποτελεί κατ΄ αρχήν 

παράβαση. Στις περιπτώσεις αυτές θα υποδεικνύεται επίσης εγγράφως, με απλή 

κοινοποίηση στον επιτηδευματία ιδιαίτερου Σημειώματος, να προσκομίσει τις 

δηλώσεις στην αρμόδια για τον έλεγχο Δ.Ο.Υ. σε χρόνο (ημέρα κλπ.) που θα ορίζεται 

σαφώς στο Σημείωμα. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν οι σχετικές δηλώσεις η 

ως άνω Δ.Ο.Υ. θα προγραμματίζει τις περαιτέρω δέουσες ελεγκτικές της ενέργειες. 

Σημειώνεται ότι από 1.1.2014 μεταξύ άλλων καταργήθηκαν: 

α. Η υποχρέωση τήρησης ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετα βιβλία) από ορισμένες 

κατηγορίες υπόχρεων. 
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β. Η έκδοση δελτίου αποστολής για τις διακινήσεις αγαθών.
9
 

 

4.2.2. Προσωρινός Έλεγχος 

  Πρόκειται για μία κατηγορία ελέγχου στην οποία εμπεριέχονται όλα τα στοιχεία του 

προληπτικού ελέγχου αλλά περιέχεται και η δυνατότητα στα ελεγχόμενα όργανα να 

εκδώσουν προσωρινό φύλλο ελέγχου, δυνατότητα την οποία δεν είχαν κατά τον 

προληπτικό έλεγχο. Επομένως κατά τον προσωρινό έλεγχο εκδίδεται προσωρινό 

φύλλο ελέγχου, χωρίς να αναμένεται η διενέργεια τακτικού ελέγχου, με στόχο να 

καταλογιστούν φόροι και εισφορές που οφείλει η επιχείρηση. 

  Σκοπός του προσωρινού ελέγχου είναι η άμεση απόδοση στο Δημόσιο φόρων, 

τελών ή εισφορών. Ο προσωρινός έλεγχος έχει ευρύ πεδίο και  μπορεί να γίνει για 

ένα ή για περισσότερα φορολογικά αντικείμενα (έλεγχος δαπανών, έλεγχος ΦΠΑ, 

έλεγχος απαιτήσεων κ.λ.π ), για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους( π . χ 

μήνα, δίμηνο κ.λ.π ) ή συγκεκριμένη πράξη. 

Διατάξεις προσωρινού ελέγχου 

  Ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος διενεργείται , είτε επί μη υποβολής δήλωσης 

είτε επί ανακριβούς υποβολής αυτής, σε κάθε περίπτωση όμως οι καταλογιζόμενες 

διαφορές φόρων πρέπει να προκύπτουν αποκλειστικά από τα τηρούμενα βιβλία. Δεν 

πρέπει να διενεργείται προσωρινός έλεγχος για τον καταλογισμό παντός είδους 

φόρων, τελών ή εισφορών, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις μη έκδοσης φορολογικών 

στοιχείων ή σε περιπτώσεις λήψης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Σ 

αυτές τις περιπτώσεις διενεργείται υποχρεωτικά τακτικός έλεγχος. Επί έκδοσης 

πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων είναι επίσης σκόπιμο να διενεργείται 

κατά απόλυτη προτεραιότητα τακτικός έλεγχος και μόνο σε περιπτώσεις που η 

εικονικότητα ή η πλαστότητα είναι καταφανής ή αφορά την τρέχουσα χρήση που δεν 

έχει ελεγχθεί ακόμη. 

Ο προσωρινός έλεγχος συνήθως αφορά επιχειρήσεις: 

 Που δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις για όλα ή μερικά φορολογικά 

αντικείμενα. 

 Με αρνητικές-πιστωτικές φορολογικές δηλώσεις που είτε είναι συνεχείς είτε 

δε δικαιολογούνται λόγω του αντικειμένου εργασιών. 

 Που υποβάλλουν συχνά εκπρόθεσμες ή τροποποιημένες δηλώσεις. 

 Που υπάρχουν πληροφορίες ότι φοροδιαφεύγουν.  

 Που ακούν δραστηριότητα υψηλής επικινδυνότητας. 

 

                                                           
9
 Αρ. Πρωτ. 1100944/2014 
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Προσωρινός έλεγχος στη Φορολογία εισοδήματος 

  Ο προσωρινός έλεγχος στη φορολογία εισοδήματος γίνεται σε επιχειρήσεις και 

ελεύθερους επαγγελματίες, των οποίων το καθαρό εισόδημα βρίσκεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 31 περί λογιστικού προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος 

εμπορικών επιχειρήσεων και του άρθρου 49 περί ακαθάριστου και καθαρού 

εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών. Η εντολή ελέγχου εκδίδεται : 

α) Για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα θέματα του πλήρους φορολογικού ελέγχου 

β) Για να επαναληφθεί αν οι εκπτώσεις υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις 

γ) Για να διαπιστωθεί αν με ανακλητική δήλωση μειώθηκαν νόμιμα οι φορολογικές 

υποχρεώσεις 

δ) Για να διαπιστωθεί το αντικείμενο εργασιών του υπόχρεου 

ε) Για να διαπιστωθεί αν μειώθηκαν νόμιμα οι φορολογικές υποχρεώσεις και 

επιβαρύνσεις γενικά. 

  Επομένως, ο προσωρινός έλεγχος στη φορολογία εισοδήματος διενεργείται για τη 

διαπίστωση: 

 Τυχόν λογιστικών διαφορών που το καθαρό εισόδημα τους προσδιορίζεται 

λογιστικά. Έτσι, γίνεται έλεγχος των λογιστικών εγγραφών στα βιβλία, των 

δαπανών παραγωγής, διοίκησης και γενικών εξόδων, των αθροιστικών λαθών 

των βιβλίων εσόδων-εξόδων, της μη καταχώρησης φορολογικών στοιχείων 

στα βιβλία της επιχείρησης και της μη καταχώρησης στα βιβλία μη 

επαγγελματικών δαπανών. 

 Της ακριβούς ή μη μεταφοράς των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων στις 

φορολογικές δηλώσεις και στα συμπληρωματικά τους έντυπα. 

 Της ορθότητας των δεδομένων της δήλωσης. 

 Της συνδρομής των προβλεπόμενων προϋποθέσεων και της ορθής εφαρμογής 

των διατάξεων για το σχηματισμό ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών και 

αφορολόγητων εκπτώσεων. 

 Της ορθής εφαρμογής των διατάξεων περί τεκμηρίων διαβίωσης και 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των φυσικών προσώπων που διοικούν 

την εταιρεία.   

  Ο έλεγχος γίνεται στα στοιχεία των δηλώσεων και στα βιβλία και στοιχεία που 

τηρήθηκαν καθώς και στην επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου. Ο 

προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης γίνεται βάσει στοιχείων που προκύπτουν από 

τα βιβλία και στοιχεία και από κάθε άλλο σχετικό στοιχείο. 
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Προσωρινός έλεγχος ΦΠΑ 

  Ο προσωρινός έλεγχος περιστρέφεται και σε περιπτώσεις Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας. Έτσι, κρίνεται σκόπιμο από τα ελεγκτικά όργανα να διενεργούν έλεγχο για την 

υποβολή των περιοδικών δηλώσεων, εκκαθαριστικών, έκτακτων περιοδικών, 

δηλώσεων intrastat σε αντικείμενα ενδοκοινοτικών συναλλαγών και σε 

ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και τέλος σε δηλώσεις με έναρξη ή λήξη μεταβολών. 

Με τις διατάξεις του ν.3943/2011 προβλέφθηκε η δυνατότητα τεκμαρτού 

προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας και των ποσοστών των εκπτώσεων του 

φόρου στο πλαίσιο της έκδοσης προσωρινής πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ χωρίς τη 

διενέργεια άλλης ελεγκτικής ενέργειας, σε περίπτωση μη υποβολής περιοδικής 

δήλωσης ΦΠΑ για κάποια φορολογική περίοδο. Ειδικότερα για τον προσδιορισμό της 

φορολογητέας ύλης λαμβάνονται υπ όψη οι αντίστοιχοι μέσοι όροι που προκύπτουν 

από τις δηλώσεις των προηγούμενων τριών φορολογικών περιόδων, ενώ για τις 

επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας, 

των ποσοστών και των εκπτώσεων φόρου γίνεται με βάση τα στοιχεία της 

αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, προσαυξημένα κατά 15%.
10

 

Ελεγκτικές ενέργειες κατά τον προσωρινό έλεγχο του ΦΠΑ 

Α. Γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις 

  Κρίνεται αναγκαίο να διενεργούνται οι ακόλουθες ελεγκτικές ενέργειες για το 

χρονικό διάστημα για το οποίο έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου: 

 Έλεγχος υποβολής δηλώσεων (περιοδικών, έκτακτων περιοδικών, 

εκκαθαριστικών, στατιστικών δηλώσεων για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, 

ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, 

ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων) 

 Έλεγχος  δηλώσεων έναρξης, μεταβολών- μετάταξης, οριστικής παύσης 

εργασιών. 

 

 

Β. Ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις 

 Έλεγχος ορθής σύνταξης και υποβολής των περιοδικών και των 

εκκαθαριστικών δηλώσεων. Δηλαδή, αν έχουν αναγραφεί σωστά οι εισροές 

και εκροές όπως προκύπτουν από τους οικείους λογαριασμούς των 

τηρούμενων βιβλίων. 

 Έλεγχος της καταχώρησης στα τηρούμενα βιβλία του αναγραφόμενου ΦΠΑ 

στα ληφθέντα ή εκδοθέντα από την επιχείρηση φορολογικά στοιχεία. 

                                                           
10

 Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σακκούλα, 2011 
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 Έλεγχος αν μετά την υποβολή της αίτησης πιστωτικού υπολοίπου , η 

επιχείρηση κατά τον χρόνο που εκκρεμεί η επιστροφή , συνέχισε να μεταφέρει 

προς συμψηφισμό και έκπτωση , στις επόμενες περιόδους, το ποσό που 

ζήτησε να επιστραφεί. 

 Έλεγχος αν έχει γίνει απαλλαγή ΦΠΑ όπως αγορές επενδυτικών αγαθών, 

πωλήσεις σε πρεσβείες, πλοία κ.λ.π. 

 Έλεγχος αν έχει διενεργηθεί Pro-rata στις περιοδικές δηλώσεις ή 

διακανονισμός ΦΠΑ. 

 Έλεγχος εφαρμογής διατάξεων περί παραγραφής του ΦΠΑ. 

 Έλεγχος για την εξακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν τυχόν πιστωτικό 

υπόλοιπο για την ορθότητα ή μη αυτού. 

 Έλεγχος αν έπρεπε να γίνει ένταξη στο σύστημα μητρώου ΦΠΑ(VIES). 

 Έλεγχος για περιπτώσεις που απαιτείται καταβολή φόρου με έκτακτη δήλωση.  

 

Προσωρινός έλεγχος φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ) 

  Ο προσωρινός έλεγχος αναφέρεται στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το οποίο 

υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. Επομένως, ελέγχεται αν: 

 Έγινε ορθή παρακράτηση του φόρου 

 Αποδόθηκαν ορθά και εμπρόθεσμα στο Δημόσιο τα παρακρατηθέντα ποσά 

φόρου καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου. 

Προσωρινός έλεγχος σε επιχειρήσεις με βιβλία Β κατηγορίας 

  Ο Κ.Φ.Α.Σ περιέχει διατάξεις και ορίζει τρεις κατηγορίες τήρησης βιβλίων, ανάλογα 

με το ποσό των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων. Η δεύτερη κατηγορία προσδιορίζεται 

από 100.001 έως 1.000.000 ευρώ όπου και τηρούνται βιβλία εσόδων-εξόδων. Στην 

κατηγορία αυτή η παρακολούθηση των αγορών και των ακαθάριστων εσόδων γίνεται 

σε ξεχωριστές στήλες κατά συντελεστή ΦΠΑ, καθώς και των δαπανών με ή χωρίς 

δικαίωμα επιστροφής φόρου. Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν αγορές οι οποίες 

είναι απαλλασσόμενες του φόρου οφείλουν να τις παρακολουθούν σε ιδιαίτερη στήλη 

των εξόδων. Ενδέχεται να υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν 

πωλήσεις που να απαλλάσσονται του φόρου, με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του 

φόρου εισροών που αναλογεί σε αυτές. Σ αυτή την περίπτωση θα πρέπει οι 

επιχειρήσεις να παρακολουθούν τις πωλήσεις σε ιδιαίτερες στήλες των εσόδων στο 

τηρούμενο βιβλίο. 

  Επομένως, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή λαθών στις επιχειρήσεις 

που εκπίπτουν σε διαφορετικές στήλες το ΦΠΑ γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

διαφορετικός συντελεστής μικτού κέρδους  και να γίνουν σοβαρά λάθη. 
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 Προσωρινός έλεγχος σε βιβλία Γ κατηγορίας 

  Στις επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας πρέπει να γίνει διαχωρισμός αν τηρούνται 

χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού ΦΠΑ είναι 

πιστωτικό τότε αποδίδεται στο δημόσιο, αν είναι, όμως, χρεωστικό μεταφέρεται για 

συμψηφισμό στη διαχειριστική περίοδο η οποία έπεται. Ενδέχεται ακόμη να 

επιστραφεί στον φορολογούμενο σε ορισμένες περιπτώσεις. Στους προσωρινούς 

ελέγχους παρακολουθούνται οι Φόροι Μισθωτών Υπηρεσιών. Ο φόρος αυτός 

αναφέρεται στο προκύπτον κάθε οικονομικό έτος εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, 

το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και τελών χαρτοσήμου με βάση τις 

ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες οι 

παρακρατούντες έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση, αντί του πραγματικού 

φορολογουμένου και υπέχουν όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τον νόμο. Στον 

προσωρινό έλεγχο, ακόμη, στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας πρέπει 

να ελεγχθούν οι λογαριασμοί που αναφέρονται σε υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 

καθώς και λογαριασμοί που αναφέρονται σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όπου 

καταχωρούνται οι εισφορές στα σχετικά ταμεία. Τέλος, ο φορολογικός έλεγχος 

οφείλει να διερευνήσει την παρακράτηση φόρου από αμοιβές που καταβάλλονται σε 

τρίτους ( προμήθειες, μεσιτείες, μισθώματα ακινήτων κλπ). Σ αυτή την περίπτωση τα 

όργανα οφείλουν να διερευνήσουν το είδος των αμοιβών αν δηλαδή έγινε ορθή 

παρακράτηση του φόρου και αποδόθηκε ο φόρος εμπρόθεσμα στο δημόσιο. 

 

Προσωρινός έλεγχος φόρου μισθών μελών Δ.Σ της Α.Ε. 

  Ο έλεγχος αφορά την παρακράτηση φόρου στους μισθούς που καταβάλλονται από 

Α.Ε στα μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης 

μίσθωσης εργασίας, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη είναι ασφαλισμένα σε 

οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, εκτός του ΙΚΑ. Έτσι, ελέγχεται: 

 Αν με βάση το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ έγινε ανάθεση καθηκόντων σε μέλη 

του Δ.Σ. 

 Η ορθή παρακράτηση φόρου. 

 Η εμπρόθεσμη απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών στο Δημόσιο. 

 

 

4.2.3. Τακτικός έλεγχος 

  Ο κύριος σκοπός του τακτικού φορολογικού ελέγχου είναι να καταδείξει, μέσα από 

ένα σύνολο ελεγκτικών ενεργειών, την παροχή θεμελιωμένων στοιχείων που να 

συνθέτουν την ακρίβεια της φορολογικής δήλωσης ή να τονίζουν την ανακρίβεια 

αυτής. Η οικονομική δραστηριότητα σε μία επιχείρηση αντιπροσωπεύεται από 

συναλλαγές όπου εκφράζονται μέσα από τους τηρούμενους λογαριασμούς, στους 

οποίους θα στηριχθεί και ο φορολογικός έλεγχος. 
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  Είναι προφανές ότι η μορφή αυτή του ελέγχου προϋποθέτει την ύπαρξη ικανού 

αριθμού φορολογικών οργάνων με ειδικές γνώσεις που θα είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν στο μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που πρέπει να ελεγχθούν. Λόγω της 

αδυναμίας αυτής ο Υπουργός των Οικονομικών με αποφάσεις του είτε καθιερώνει το 

δειγματοληπτικό έλεγχο είτε καθορίζει την διαδικασία υπό την οποία περατώνονται 

συνοπτικά οι ανέλεγκτες υποθέσεις των επιχειρήσεων. Ειδικότερα προβλέπεται 

καταρχάς ο έλεγχος της τελευταίας ανέλεγκτης χρήσης και των δύο προηγούμενων. 

Εάν από τον έλεγχο προκύψει η ύπαρξη σοβαρών παραβάσεων, τότε ο έλεγχος 

επεκτείνεται και στις ανέλεγκτες μη παραγραφείσες χρήσεις. Έτσι ο έλεγχος 

επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν φορολογικές ή τελωνειακές 

παραβάσεις.
11

 

 

Κριτήρια επιλογής επιχειρήσεων για τακτικό έλεγχο 

  Στην πραγματικότητα είναι αδύνατο οι ελεγκτικές αρχές να ελέγχουν κάθε φορά το 

σύνολο των επιχειρήσεων, καθώς υπάρχει περιορισμός σε ανθρώπινο δυναμικό και σε 

τεχνική υποδομή. 

  Έτσι επιδιώκεται ο έλεγχος επιλεγμένου αριθμού φορολογούμενων έτσι ώστε ο 

αριθμός αυτός να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό της φοροδιαφυγής. Με 

βάση την απόφαση( ΠΟΛ 1072/2011), οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και 

λοιπών φορολογιών επιλέγονται για τακτικό έλεγχο με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

Α. Όταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ ή άλλα στοιχεία για 

φοροδιαφυγή. 

Β. Όταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων 

φορολογικών αντικειμένων. 

Γ. Όταν υφίσταται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το 

αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης. 

Δ. Όταν υπάρχουν κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία ή φορολογικές ταμειακές 

μηχανές. 

Ε. Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ στοιχείων των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ. 

ΣΤ. Όταν έγινε χρήση αναπτυξιακών νόμων. 

   

 

 

                                                           
11

 Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σακκούλα, 2011 
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Τακτικός έλεγχος στη φορολογία εισοδήματος 

  Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδομένων δηλώσεων και 

προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλλει 

ακόμη φορολογική δήλωση. 

Τακτικός έλεγχος στο ΦΠΑ 

  Για ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων για τον προσδιορισμό της 

φορολογητέας αξίας, των ποσοστών ή των εκπτώσεων λαμβάνονται υπόψη τα 

ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται ύστερα από έλεγχο στη φορολογία 

εισοδήματος  και τα συναφή στοιχεία που προκύπτουν από τον έλεγχο άλλων 

φορολογιών, από πληροφορίες που διαθέτει η Δ.Ο.Υ.  

4.2.4. Τυπικός φορολογικός έλεγχος 

  Ο τυπικός( λογιστικός) φορολογικός έλεγχος είναι αυτός που επιχειρεί να 

αναμορφώσει τα λογιστικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τα βιβλία και 

στοιχεία που τηρήθηκαν, προσθέτοντας σε αυτά δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ή διάφορα έσοδα που δεν περιλαμβάνονται σε 

αυτά ή μεταφέροντας αποτελέσματα ή εισοδήματα από μια πηγή σε άλλη. 

  Ο τυπικός φορολογικός έλεγχος πρέπει να είναι σύντομος αλλά και 

αποτελεσματικός. Πρέπει να ερευνά όλους τους αποτελεσματικούς λογαριασμούς 

αλλά στον καθένα από αυτούς να διατίθεται ανάλογος χρόνος για την σοβαρότητα 

του περιεχομένου του. Όταν γίνεται έλεγχος δαπανών να ερευνάται αν οι δαπάνες που 

πρέπει αν αφαιρούνται εφάπαξ έχουν μεταφερθεί στο κόστος των παγίων, με σκοπό 

να αποσβεσθούν περιοδικά, αλλά ταυτόχρονα έχουν αφαιρεθεί και από τα καθαρά 

κέρδη. Όταν γίνεται έλεγχος στις δαπάνες ή στις αγορές παγίων θα πρέπει να 

ερευνάται αν οι προκαταβολές έχουν καταχωρηθεί στις δαπάνες και στη συνέχεια 

ολόκληρη η δαπάνη να έχει καταχωρηθεί με βάση τα στοιχεία που εκδόθηκαν. 

  Ο τυπικός φορολογικός έλεγχος ερευνά και επαληθεύει από τα βιβλία και στοιχεία 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται ενδεικτικά : 

 Στην κάλυψη δαπανών με δικαιολογητικά : Έλεγχος αν οι δαπάνες 

καλύπτονται με δικαιολογητικά στοιχεία. 

 Στην ύπαρξη προϋποθέσεων εκπτώσεως των δαπανών : Έλεγχος αν οι 

δαπάνες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να μπορούν να αφαιρεθούν από 

τα ακαθάριστα έσοδα δηλαδή, αν είναι πραγματικές, παραγωγικές, αν έγιναν 

για έσοδα που υπόκεινται στη φορολογία κλπ. 

 Στην ορθή μεταφορά των δεδομένων των στοιχείων στα βιβλία : Έλεγχος αν 

καταχωρήθηκαν σωστά στα βιβλία τα στοιχεία κόστους, αγοράς 

εμπορευμάτων, δαπανών, εσόδων κλπ, που εκδόθηκαν από τρίτους. 

 Στην ορθότητα αριθμητικών πράξεων : Έλεγχος της ορθότητας των 

αριθμητικών πράξεων στα ημερολόγια, στα καθολικά και στο βιβλίο 

απογραφών. 
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 Στην καταχώρηση εσόδων στα βιβλία : Έλεγχος αν καταχωρήθηκαν στα 

βιβλία όλα τα έσοδα και αν εμφανίστηκαν σε αποτελεσματικούς 

λογαριασμούς και έπειτα στο λογαριασμό <<Αποτελέσματα Χρήσης>>. 

 Στο βιβλίο απογραφών : Έλεγχος αν καταχωρήθηκαν όλα τα εμπορεύσιμα 

στοιχεία στην απογραφή τέλους χρήσης, καθώς και αν έγιναν σωστά οι 

σχετικές αριθμητικές πράξεις. 

 

  Για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 

ελεγχόμενης χρήσης, ο έλεγχος πρέπει να ερευνήσει τα παρακάτω λογιστικά 

δεδομένα : 

 Λογαριασμοί πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, 

προιόντων και εμπορευμάτων : Έλεγχος για τον εντοπισμό αλλοιώσεων 

του κόστους, των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων αυτών. Ο έλεγχος 

θα γίνεται με αντιπαραβολή των δεδομένων των στοιχείων με αυτά που 

έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία, με τη διενέργεια κλειστής αποθήκης, με 

την επαλήθευση των αθροίσεων και των μεταφορών από σελίδα σε σελίδα 

κ.λ.π  

 Λογαριασμοί παγίων : Έλεγχος για τον εντοπισμό διόγκωσης του κόστους 

που θα συμβάλλει στη διόγκωση των δαπανών από τη διενέργεια 

αποσβέσεων σε μεγαλύτερες αξίες. 

 Λογαριασμοί παραγωγής ετοίμων προιόντων :Έλεγχος για τον εντοπισμό 

τυχόν διόγκωσης του κόστους ή υπερβολικής φύρας που πιθανολογεί την 

απόκρυψη παραγωγής και την διάθεση της χωρίς την έκδοση στοιχείων. 

 Μη αποτελεσματικοί λογαριασμοί του ενεργητικού και του παθητικού 

:Έλεγχος για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν καταχωρημένα στους 

λογαριασμούς αυτούς έσοδα που αφορούν την ελεγχόμενη χρήση και δε 

μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης. 

 Λογαριασμοί παγίων :Έλεγχος για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν 

καταχωρημένα στους λογαριασμούς αυτούς ανύπαρκτα πάγια στοιχεία ή 

πάγια που έχουν αποσβεσθεί. 

 Βιβλίο Απογραφών: Έλεγχος των δεδομένων της απογραφής τέλους 

χρήσης για τον εντοπισμό μείωσης της πραγματικής αξίας των 

εμπορεύσιμων στοιχείων. 

 Ισοζύγιο, Γενικό Καθολικό και Αναλυτικά Καθολικά: Έλεγχος για να 

διαπιστωθεί αν περιλαμβάνονται σ αυτά όλοι οι λογαριασμοί καν αν 

υπάρχει συμφωνία των ποσών της χρέωσης, της πίστωσης και των 

αντίστοιχων υπολοίπων. 
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4.2.5. Ουσιαστικός Έλεγχος   

  Ο ουσιαστικός έλεγχος είναι το μέρος εκείνο της ελεγκτικής διαδικασίας που 

πραγματοποιείται στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία για να διαπιστωθεί 1.Αν η 

τήρηση των βιβλίων και η έκδοση των στοιχείων της ελεγχόμενης χρήσης έγινε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦ.Α.Σ. ,αν είναι δυνατή η διενέργεια ελεγκτικών 

επαληθεύσεων στις συναλλαγές που έχουν καταχωρηθεί καθώς και τα αποτελέσματα 

που προκύπτουν από αυτά και 2. Αν τα δεδομένα της συναλλακτικής δραστηριότητας 

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

καθώς και τα στοιχεία που εκδόθηκαν από τρίτους, είναι αληθή και ακριβή. 

  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ουσιαστικού φορολογικού ελέγχου τα βιβλία και 

στοιχεία που τηρήθηκαν θα χαρακτηρισθούν : 

 Επαρκή : Εφόσον διαπιστώθηκαν πράξεις και παραλείψεις που καθιστούν 

αδύνατες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις. 

 Ανακριβή: Εφόσον διαπιστώθηκαν πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες 

επηρεάζουν ουσιωδώς τα δεδομένα ή τα οικονομικά αποτελέσματα που 

προκύπτουν από αυτά. 

Πορεία ελεγκτικού έργου  

  Ο ελεγκτής αφού λάβει εντολή ελέγχου και μελετήσει τους φακέλους και τα 

στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο της Δ.Ο.Υ για την επιχείρηση που θα ελεγχθεί, 

βάσει του ισολογισμού που της χρήσεως, των δεδομένων της εκκαθαριστικής 

δήλωσης ΦΠΑ, των συμπληρωματικών στοιχείων της δήλωσης φόρου εισοδήματος, 

κάνει μια πρώτη διάγνωση από την τεχνική ελέγχου που θα χρησιμοποιήσει και για 

τα σημεία που θα ρίξει περισσότερο βάρος στις ελεγκτικές επαληθεύσεις. Το είδος 

και η έκταση των ελεγκτικών επαληθεύσεων, όμως, εξαρτάται από τις γνώσεις και 

την ικανότητα του ελεγκτή να επιλέξει τις κατάλληλες ελεγκτικές επαληθεύσεις και 

τις μεθόδους πραγματοποίησης τους, ώστε να σχηματισθεί ασφαλής κρίση ως προς 

την ακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων που τηρήθηκαν. 

 

  1.Ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία που τηρήθηκαν 

  

 Τήρηση προβλεπόμενων βιβλίων :Ελέγχεται αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα 

βιβλία. 

 Βιβλία υποκαταστήματος :Ελέγχεται αν υπήρχε υποχρέωση τηρήσεως βιβλίων 

και στοιχείων του υποκαταστήματος. 

 Πρόσθετα βιβλία :Ελέγχεται αν υπάρχει υποχρέωση τηρήσεως τους. 

 Αναλυτικά καθολικά :Σχολιάζεται η τήρηση τους. 

 Θεώρηση της χρησιμοποίησης :Ελέγχεται αν έχουν θεωρηθεί προ της 

χρησιμοποίησής τους. 
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 Σύννομη τήρηση :Ελέγχεται αν τηρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κ.Φ.Α.Σ. 

 Εμπρόθεσμη ενημέρωση : Ελέγχεται αν η ενημέρωση τους ήταν εμπρόθεσμη 

κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Αυτό προκύπτει από τις ημερομηνίες 

καταχωρήσεως και τις ημερομηνίες εκδόσεως και λήψεως των στοιχείων. 

 Διαφύλαξη : Ελέγχεται αν διαφυλάχθηκαν όσο χρονικό διάστημα προβλέπουν 

οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. 

 Διαγραφές :Ελέγχεται αν έχουν διαγραφές ώστε να μην είναι δυνατή η 

ανάγνωση του ποσού που διαγράφηκε. 

 Συμφωνία τίτλου λογαριασμού με το περιεχόμενο του : Ελέγχεται δια 

αντιπαραβολής των εγγράφων με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά μήπως κάτω 

από τον λογαριασμό έχουν καταχωρηθεί εγγραφές άσχετες με τον τίτλο του. 

 Διαπίστωση της ύπαρξης του περιεχομένου του λογαριασμού :Π.χ ελέγχεται 

αν υπάρχουν τα αναφερόμενα στους λογαριασμούς πάγια. 

 Έλεγχος ορθής καταχώρησης στην απογραφή λήξεως των υπολοίπων των 

λογαριασμών. 

 Έλεγχος συμφωνίας των δεδομένων των πρόσθετων βιβλίων με τα δεδομένα 

των οικείων λογαριασμών. 

  

 

2.Ελεγκτικές επαληθεύσεις στα στοιχεία που εκδόθηκαν 

 Έκδοση προβλεπόμενων στοιχείων : Ελέγχεται αν εκδίδονται τα 

προβλεπόμενα στοιχεία. 

 Θεώρηση εκδιδόμενων στοιχείων. 

 Θεώρηση προ της χρησιμοποίησης :Αντιπαραβάλλεται σε κάθε μπλοκ η 

ημερομηνία θεώρησης του με την ημερομηνία του πρώτου εκδοθέντος 

στοιχείου. 

 Σύννομη έκδοση :Ελέγχεται αν εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κ.Φ.Α.Σ. 

 Περιεχόμενο στοιχείων :Ελέγχεται αν αναγράφονται στα στοιχεία, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., το είδος, η ποσότητα, η τιμή μονάδος και η 

συνολική αξία του αγαθού. 

 Έλεγχος ορθής καταχώρησης στα βιβλία των δικαιολογητικών της 

επιχείρησης :ως προς την χρονολογία, την ποσότητα, την αξία, το όνομα κλπ. 

 Πλαστά ή εικονικά στοιχεία. 

 Τιμολόγια πωλήσεως :Ελέγχεται αν αναγράφεται ο αριθμός του δελτίου 

αποστολής που έχε εκδώσει  η ελεγχόμενη επιχείρηση. 

 Διαφύλαξη : Ελέγχεται αν διαφυλάχθηκαν τα δελτία αποστολής για τις αγορές 

που έγιναν με δελτίο αποστολής και το τιμολόγιο εκδίδεται εκ των υστέρων. 

 Διαφύλαξη : Των στοιχείων των ανέλεγκτων χρήσεων. 
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 Διαφύλαξη : Στον έλεγχο των αντίτυπων των παραστατικών που εκδίδονται 

πέρα από τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. 

 Διαγραφές :Ελέγχεται αν έχουν γίνει διαγραφές ώστε να μην είναι δυνατή η 

ανάγνωση του ποσού που διαγράφηκε. 

 Αλλοιώσεις :Ελέγχεται αν έχουν γίνει αλλοιώσεις με τεχνάσματα π.χ σβήσιμο 

ενός ψηφίου που εκφράζει την ποσότητα. 

 Παρεχόμενες εκπτώσεις :Ελέγχεται αν αποτυπώνονται νόμιμα στα εκδιδόμενα 

τιμολόγια. 

 Παρεχόμενες εκπτώσεις λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων :Ελέγχεται αν οι 

παρεχόμενες με την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων εκπτώσεις λόγω ύψους 

ακαθάριστων εσόδων, έχουν γνωστοποιηθεί στη Δ.Ο.Υ προ τετραμήνου. 

 Υποβολή φορολογικών στοιχείων :Ελέγχεται αν υποβλήθηκαν τα 

προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία και αν τα ποσά τους συμφωνούν με την 

αξία που δηλώθηκε στο Έντυπο Ε3 της δήλωσης φόρου εισοδήματος. 

 Συστέγαση :Ελέγχεται αν η επιχείρηση συστεγάζεται με άλλη επιχείρηση που 

παράγει ίδια είδη. 

 

3.Έλεγχος αγορών 

 Βιβλίο αγορών- Ανάλυση στηλών για τη φορολογία εισοδήματος :Η αξία των 

αγορών πρέπει να αναλύεται σε κατηγορίες κατά μοναδικό συντελεστή 

καθαρού κέρδους για να γίνεται ακριβής προσδιορισμός του καθαρού 

κέρδους. 

 Βιβλίο εσόδων-εξόδων : Καταχωρούνται ξεχωριστά οι αγορές αγαθών και οι 

επιστροφές και εκπτώσεις. 

 Βιβλία Γ κατηγορίας :Η επιχείρηση παρακολουθεί τα αποθέματα της με τους 

λογαριασμούς της 2
ης

 ομάδας. 

 

 

Κατά τον ουσιαστικό φορολογικό έλεγχο των αγορών ο ελεγκτής ελέγχει: 

 

 Ποιες πρώτες ύλες χρησιμοποιεί η επιχείρηση. 

 Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση αγορών εσωτερικού και εισαγωγών. 

 Αν συμφωνεί η ποσότητα και η αξία των απογραφών ενάρξεως και λήξεως 

των πρώτων υλών στα βιβλία απογραφών. 

 Τις καταχωρήσεις στην απογραφή. 

 Τα στοιχεία του ΚΕΠΥΟ. 

 Την πιθανή έκδοση πλαστών και εικονικών στοιχείων. 

 Τα απολεσθέντα στοιχεία. 

 Τον συσχετισμό των Δελτίων Αποστολής και Τιμολογίων. 
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 Το ΑΦΜ της επιχείρησης στα στοιχεία των προμηθευτών. 

 Την κάλυψη των αγορών με δικαιολογητικά. 

 Τη σωστή καταχώρηση των τιμολογίων των προμηθευτών στα βιβλία της 

ελεγχόμενης. 

 Τη μη καταχώρηση των τιμολογίων 

 Τα τιμολόγια που αναγράφουν μεγάλα ποσά. 

 Τις εισαγωγές και εξαγωγές. 

 Τον εντοπισμό εικονικών συναλλαγών. 

 Τις επιστροφές αγορών. 

 Τις προκαταβολές των αγορών. 

 Τις φορτωτικές. 

 

 

  Κατά τον έλεγχο των πωλήσεων η  επιχείρηση απεικονίζει τα έσοδα της  στον                      

λογαριασμό της 7
ης

 ομάδας. Έτσι, κατά τον ουσιαστικό φορολογικό έλεγχο ο 

ελεγκτής ελέγχει : 

 Τη σωστή καταχώρηση των στοιχείων στα βιβλία. 

 Την επαλήθευση των αθροισμάτων των μηνιαίων ισοζυγίων. 

 Τον έλεγχο στις αθροίσεις και την μεταφορά από σελίδα σε σελίδα. 

 Τις τιμές των πωλήσεων. 

 Τις υπερτιμολογήσεις ή υποτιμολογήσεις των φορολογικών στοιχείων. 

 Τις πωλήσεις πρώτων υλών. 

 Τα στοιχεία του ΚΕΠΥΟ. 

 Τις αποδείξεις λιανικών πωλήσεων. 

 Τον συσχετισμό Δελτίων Αποστολής και Τιμολογίων. 

 Τα τιμολόγια χονδρικών πωλήσεων. 

 Τον εντοπισμό εικονικών συναλλαγών. 

 Τη διασταύρωση πωλήσεων με τις εγγραφές στα βιβλία των πελατών. 

 Τη συσχέτιση Αγορών, Πωλήσεων, Κόστους πωληθέντων και αποθεμάτων. 

 Το βιβλίο Αποθήκης. 

 Τις αποστολές στα υποκαταστήματα. 

 Τις πωλήσεις παγίων. 

 

Κατά τον ουσιαστικό φορολογικό έλεγχο ο ελεγκτής ελέγχει τις δαπάνες ως 

εξής : 

 Σωστή καταχώρηση των τιμολογίων των δαπανών στα βιβλία. 

 Επαληθεύσεις των τιμολογίων των προμηθευτών. 

 Τα στοιχεία ΚΕΠΥΟ. 

 Την κάλυψη δαπανών με δικαιολογητικά. 

 Τα τιμολόγια που αναγράφουν μεγάλα ποσά δαπανών. 

 Τη συσχέτιση δαπανών με αγορές και ακαθάριστα έσοδα. 
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 Τη μεταφορά των δαπανών από συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις. 

 

 

Κατά τον ουσιαστικό φορολογικό έλεγχο οι απογραφές ελέγχονται ως εξής :  

 Επαληθεύσεις στο βιβλίο των απογραφών μέσω του ελέγχου της κλειστής 

αποθήκης και της συνάφειας αγορών-πωλήσεων-αποθεμάτων. 

 Αποτίμηση των αποθεμάτων. 

 Ποσοτική καταχώρηση των εμπορευμάτων στις επιχειρήσεις που είτε τηρούν 

βιβλίο αποθήκης είτε όχι. 

 Ποσοτικός έλεγχος των παγίων με επιτόπιο έρευνα. 

 

 

Κατά τον ουσιαστικό φορολογικό έλεγχο στο βιβλίο της αποθήκης ελέγχεται: 

 Αν υπήρχε υποχρέωση τήρησης βιβλίου και δεν τηρήθηκε. 

 Αν το βιβλίο είναι θεωρημένο πριν τη χρησιμοποίηση του. 

 Αν τηρήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ. 

 Αν έχει γίνει ορθή καταχώρηση. 

 Αν συμφωνούν οι ημερομηνίες που αναγράφονται στα στοιχεία με αυτές που 

αναγράφονται στην αποθήκη. 

 Η δειγματοληπτική επαλήθευση ποσοτικών υπολοίπων της αποθήκης. 

 Αν στους διαθέσιμους αποθηκευτικούς χώρους υπάρχει δυνατότητα 

αποθήκευσης των εμπορευμάτων που εμφανίζονται κάθε φορά ως υπόλοιπο 

στο βιβλίο αποθήκης. 

 

 

Πόρισμα ουσιαστικού φορολογικού ελέγχου : 

  Οι λόγοι για τους οποίους ο ουσιαστικός φορολογικός έλεγχος κατέληξε στη τήρηση 

ή όχι των βιβλίων είναι: 

 Ειλικρινή βιβλία: Αν δεν έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις του ΚΦΑΣ τα βιβλία 

και στοιχεία κρίνονται επαρκή και ακριβή και τα αποτελέσματα 

προσδιορίζονται λογιστικά, δηλαδή, στα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

τα βιβλία προσθέτονται οι λογιστικές διαφορές που έχουν διαπιστωθεί. 

 Ανειλικρινή βιβλία:  

1. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ όταν μετά τον τακτικό έλεγχο διαπιστώσει ότι 

στα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευματία με βιβλία Γ κατηγορίας υπάρχουν 

πράξεις και παραλείψεις που κατά την γνώμη του συνιστούν ανακρίβειες, 

υποχρεούται να κοινοποιήσει στον επιτηδευματία σημείωμα για αυτές τις 

διαπιστώσεις. Τονίζεται ότι κάθε πράξη πρέπει να δικαιολογείται και να 

αναφέρεται η επίδρασή της στο κύρος των βιβλίων. 

2.Πόρισμα ελέγχου ανεπαρκών-ανακριβών: Στο πόρισμα ελέγχου γίνεται 

συνοπτική διατύπωση κάθε λόγου ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων 
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και στοιχείων, με ταυτόχρονη παραπομπή στα αντίστοιχα κεφάλαια των 

παρατηρήσεων ελέγχου. Ακόμη, πρέπει να δικαιολογείται πλήρως γιατί οι 

επικαλούμενοι λόγοι απορρίψεως των βιβλίων και στοιχείων είναι σοβαροί 

και καθιστούν αδύνατο τον λογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων. 

Τέλος, όταν έχουμε ανεπάρκεια βιβλίων και στοιχείων σε όσες περιπτώσεις 

γίνονται αποδεκτά τα ακαθάριστα έσοδα, πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι που 

συνηγορούν για να γίνει αποδεκτή αυτή η άποψη. 

 

4.3.Δικαιώματα και υποχρεώσεις ελεγκτικής αρχής  

4.3.1.Δικαιώματα της ελεγκτικής αρχής  

  Με στόχο τον αποτελεσματικό έλεγχο των φορολογικών υποθέσεων, ο νομοθέτης, 

με τα άρθρα 66 ΚΦΕ και 36 ΚΒΣ, παρέχει ορισμένες εξουσίες στα ελεγκτικά όργανα 

και καθιερώνει αντίστοιχες υποχρεώσεις των φορολογουμένων, η μη τήρηση των 

οποίων συνδέεται με κυρώσεις. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στο πλαίσιο 

της φορολογίας , ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδόμενων στοιχείων και προβαίνει σε 

έρευνα για την εξακρίβωση τους. Για αυτό το λόγο έχει : 

 

1.Δικαίωμα να ζητάει στοιχεία από το φορολογούμενο. 

 

  Η φορολογική αρχή μπορεί εγγράφως να καλέσει τον υπόχρεο, 

ανεξάρτητα από το αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση, να δώσει ο ίδιος ή 

εντολοδόχος του τις αναγκαίες διευκρινίσεις, μέσα σε σύντομη και τακτή προθεσμία, 

και να προσκομίσει κάθε λογαριασμό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο. Στο 

σημείο αυτό η ελεγκτική αρχή συνεργάζεται με το φορολογούμενο για τον 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης. 

 

2.Δικαίωμα να ζητάει πληροφορίες από τρίτους. 

  Η φορολογική αρχή έχει το δικαίωμα να ζητάει από τις 

δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις τράπεζες, τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις και, γενικά, κάθε οργάνωση επαγγελματική, 

εμπορική, βιομηχανική, γεωργική κλπ. οποιεσδήποτε πληροφορίες 

θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου της. Αυτό σημαίνει στην 

πράξη ότι τα προαναφερθέντα νομικά πρόσωπα οφείλουν να παρέχουν τις 

πληροφορίες που τους ζητούνται. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, 

μάλιστα, δεν μπορεί να αποτελεί εμπόδιο η επίκληση του απορρήτου των τραπεζικών 

καταθέσεων, το οποίο αίρεται, ειδικά προς διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου, 

μετά από κοινή απόφαση του αρμόδιου για το συγκεκριμένο έλεγχο επιθεωρητή της 

Δ.Ο.Υ. και του προϊσταμένου αυτής. 

Επίσης, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την ευχέρεια να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο 

και να ζητά από αυτό τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση του 

έργου του, οι οποίες πρέπει να διατυπώνονται εγγράφως. 

 

 

3.Δικαίωμα να διενεργεί επιτόπια εξέταση και έρευνα. 

 

  Και αυτό γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά την έρευνα 
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αυτή δικαιούται να ελέγχει τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ βιβλία και στοιχεία. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 ΚΒΣ, για τη διαπίστωση της ορθής 

τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των στοιχείων ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., ή ο 

υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση, να ελέγχει 

και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από τον επιτηδευματία, είτε 

αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ, είτε από τις διατάξεις άλλων νόμων, είτε 

τηρούνται προαιρετικά. Επίσης, στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. παρέχεται το δικαίωμα 

να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή στοιχείου βρίσκεται στην 

επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου 

υπόχρεου. Αντίστοιχα, προβλέπεται η υποχρέωση των φορολογουμένων προς 

επίδειξη των σχετικών βιβλίων και στοιχείων και, γενικότερα, προς διευκόλυνση του 

ελέγχου. Μάλιστα, τα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευματία πρέπει να 

επιδεικνύονται στον έλεγχο κατά τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης, ακόμα και 

όταν απουσιάζει ο ίδιος ο επιτηδευματίας ή ο αρμόδιος υπάλληλος. Ως εργάσιμη ώρα, 

θεωρείται εκείνη κατά την οποία το κατάστημα είναι ανοιχτό και λειτουργεί, χωρίς να 

εξετάζεται αν είναι αργία ή νυχτερινές ώρες (π.χ. εστιατόρια, μπαρ, κέντρα 

διασκέδασης). Η μη συμμόρφωση του υπόχρεου επισύρει πρόστιμο, ανεξάρτητα από 

το εάν υπάρχει ή όχι πρόθεση για παρεμπόδιση του ελέγχου. Ο έλεγχος των βιβλίων 

και στοιχείων του επιτηδευματία γίνεται στην επαγγελματική του εγκατάσταση .Ο 

έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας μπορεί να 

γίνει και στα γραφεία της Δ.Ο.Υ ,ύστερα από ειδική έγγραφη πρόσκληση του 

προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Επομένως, ο έλεγχος των βιβλίων στα γραφεία της Δ.Ο.Υ. 

δεν είναι δυνατός για τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. 

 Επίσης, τα φορολογικά όργανα μπορούν να ενεργούν ελεγκτικές 

επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία επιτηδευματιών αρμοδιότητας άλλου 

προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., που έχει την έδρα του στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νομό, για να 

διασταυρώσουν τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματία της δικής τους 

αρμοδιότητας.  

 

4.Δικαίωμα κατάσχεσης των βιβλίων και στοιχείων. 

 

  Αν, κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, υποπέσουν στην αντίληψη του 

οργάνου που ενεργεί το φορολογικό έλεγχο βιβλία, 

έγγραφα ή στοιχεία από τα οποία είναι ενδεχόμενο να προκύπτει απόκρυψη 

φορολογητέας ύλης, το φορολογικό όργανο προβαίνει σε κατάσχεση  των βιβλίων και 

στοιχείων. Αυτά παραδίδονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ο οποίος, με 

αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή και τα διαφυλάσσει. Στις περιπτώσεις που 

υπάρχουν υπόνοιες ότι στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο 

κατάστημα άλλου υπόχρεου αποκρύπτονται βιβλία τα οποία ασκούν επιρροή στον 

ακριβή προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, μπορεί ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο 

αρμόδιος επιθεωρητής να ζητήσει από τον εισαγγελέα, τη συνδρομή ανακριτικού 

υπαλλήλου για την έρευνα προς ανεύρεση των βιβλίων ή άλλων στοιχείων. Αναγκαίο 

για τη νομιμότητα της κατάσχεσης αποτελεί η σύνταξη, κατά τους όρους του νόμου, 

σχετικής έκθεσης κατάσχεσης, η υπογραφή της από όλους τους υπαλλήλους και τον 

επιτηδευματία και η παράδοση αντιγράφου της σ’ αυτόν. Και αυτό αφορά σε κάθε 

αφαίρεσης ή παραλαβής από υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ ή άλλης ελεγκτικής αρχής 

βιβλίων και στοιχείων από την επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, 

προκειμένου αυτά να δοθούν στον προϊστάμενο της φορολογικής αρχής για έλεγχο. 

Βεβαίως, η παράλειψη της σύνταξης ή κοινοποίησης της έκθεσης κατάσχεσης στον 

ελεγχόμενο φορολογούμενο συνεπάγεται ακυρότητα της καταλογιστικής πράξης της 
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φορολογικής αρχής, μόνον όταν αυτή περιλαμβάνει φορολογητέα ύλη που προκύπτει 

από τα κατασχεθέντα βιβλία ή στοιχεία. 

 

4.3.2.Υποχρεώσεις ελεγκτικής αρχής  

 

Ο ελεγκτής κατά τον έλεγχο υποχρεούται να: 

 

 Να είναι ευγενής απέναντι στο φορολογούμενο και αντικειμενικός στην κρίση 

του. 

 Να δείχνει στο φορολογούμενο κατά την πρώτη ημέρα του ελέγχου και πριν 

την έναρξη αυτού, την υπηρεσιακή ή αστυνομική του ταυτότητα. και να του 

επιδίδει αντίγραφο της εντολής ελέγχου. 

 Να συντάσσει και να επιδίδει έκθεση κατάσχεσης σε περίπτωση κατάσχεσης 

ανεπίσημων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών έγγραφων ή ταυτόχρονης 

κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών έγγραφων και 

επίσημων βιβλίων και στοιχείων. 

 Να παραδίδει τα κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα 

στον αρμόδιο Προϊστάμενο, ο οποίος, εφόσον με αυτά ενεργεί φορολογική 

εγγραφή, τα διαφυλάσσει. 

 Να επιδίδει σημείωμα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου επί απόρριψης των 

βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματιών αρμοδιότητας του Δ.Ε.Κ. Αθηνών ή 

Θεσσαλονίκης, προκειμένου ο ελεγχόμενος να μπορεί να απευθυνθεί σε 

ειδική προς τούτο επιτροπή, εφόσον το επιθυμεί. 

 Να συντάσσει μετά το πέρας του ελέγχου σχετική έκθεση ελέγχου με τις 

τυχόν διαπιστωθείσες παραλείψεις, η οποία θα θεωρηθεί από τον 

Προϊστάμενο της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής. 

 Να διαφυλάσσει το φορολογικό απόρρητο. 

 

 

 

 

 

 

4.4 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις φορολογούμενων 

 

4.4.1.Δικαιώματα φορολογούμενων 

 

  Ο φορολογούμενος στο πλαίσιο του ελέγχου δικαιούται να : 

 Να λαμβάνει γνώση της εντολής ελέγχου, αντίγραφο της οποίας επιδίδεται σ’ 

αυτόν από τον ελεγκτή κατά την πρώτη ημέρα επίσκεψής του στην 

επιχείρηση. 

 Να υποβάλλει, πριν την έναρξη του ελέγχου (προσωρινού ή τακτικού), 

αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και 

λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την επίδοση σε αυτόν επί αποδείξει σχετικής έγγραφης 

πρόσκλησης της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, προκειμένου να τύχει της 

προβλεπόμενης μείωσης στο ½ των πρόσθετων φόρων λόγω εκπροθέσμου 

των παραπάνω δηλώσεων.  
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 Να λαμβάνει με δαπάνες του αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων 

βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων. 

 Να παράσχει πριν την έκδοση σε βάρος του απόφασης επιβολής προστίμου 

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

Φορολογικών Μηχανισμών, τις απόψεις του για τις διαπιστωθείσες 

παραλείψεις ή παρατυπίες μετά από την επίδοση σε αυτόν επί αποδείξει 

σχετικής κλήσης προς ακρόαση και μέσα στην οριζόμενη από την κλήση αυτή 

προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των πέντε (5) ημερών (παρ. 

2 άρθρο 6 Ν. 2690/1999). 

 Να ζητήσει με αίτησή του εντός είκοσι (20) ημερών από της επίδοσης σ’ 

αυτόν σχετικού σημειώματος, την κρίση επί του κύρους των βιβλίων και 

στοιχείων του από ειδική προς τούτο επιτροπή μόνο για φορολογούμενους 

που ελέγχονται με τακτικό φορολογικό έλεγχο από το Δ.Ε.Κ. Αθηνών ή 

Θεσσαλονίκης και εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις που επηρεάζουν το 

κύρος και την αποδεικτική δύναμη των βιβλίων και στοιχείων τους (παρ. 5 

άρθρο 70 Ν. 2238/1994). 

 Να λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων του ελέγχου με την κοινοποίηση σ’ 

αυτόν των οικείων καταλογιστικών πράξεων και εκθέσεων ελέγχου (άρθρο 69 

Ν. 2238/1994). 

 

 

4.4.2.Υποχρεώσεις φορολογούμενων 

 

Κατά την διενέργεια ελέγχου ο φορολογούμενος υποχρεούται: 

 Να επιδεικνύει τα βιβλία και στοιχεία 

 Να παραδίδει άμεσα κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί και να παρέχει κάθε 

πληροφορία που γνωρίζει. 

 Να διευκολύνει τον έλεγχο και να μην προβάλλει προσκόμματα. 

 

 

 

 

4.5.Ενέργειες πριν την έναρξη του ελέγχου 

1. Συγκρότηση φακέλου 

 

Ο ελεγκτής λαμβάνει από το αρχείο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ τα ακόλουθα: 

 Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 

 Δηλώσεις ΦΠΑ και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 

 Δηλώσεις ΦΜΥ 

 Σημειώματα θεώρησης βιβλίων και στοιχείων 

 Παραβάσεις ΚΒΣ 

 Καταγγελίες 



45 
 

 Κατασχέσεις 

 Εκθέσεις προσωρινού ελέγχου 

 

  Με την συλλογή αυτών των στοιχείων, ο αρμόδιος ελεγκτής συντάσσει ειδικό 

σημείωμα με τα στοιχεία και την ημερομηνία παραλαβής τους ώστε να καθίσταται 

εύκολη η εύρεση του σε οποιαδήποτε αναζήτηση. 

2. Ενημέρωση για ληξιπρόθεσμες οφειλές 

  Ο ελεγκτής ζητάει από το δικαστικό τμήμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ σημείωμα για το 

ύψος των τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών της επιχείρησης. 

3. Αναζήτηση υπηρεσιακών στοιχείων 

 

4.6.Ενέργειες κατά την πρώτη ημέρα του ελέγχου 

1.Γνωστοποίηση της ιδιότητας του ελεγκτή 

2.Εντολή ελέγχου 

  Ο έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται μετά από γραπτή εντολή του αρμόδιου 

προισταμένου της Δ.Ο.Υ. Η ανυπαρξία της εντολής δημιουργεί ακυρότητα του 

φύλλου ελέγχου. 

3.Εγχειρίδιο φορολογικών ελέγχων 

  Επίδοση στο φορολογούμενο από τον ελεγκτή ένα εγχειρίδιο φορολογικών ελέγχων. 

Το εγχειρίδιο αυτό εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών. 

4.Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων 

  Ο ελεγκτής ελέγχει στο κατάστημα την ενημερότητα των τηρουμένων βιβλίων και 

την θεώρηση τους. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης των βιβλίων, εκδίδεται απόφαση 

και η επιχείρηση καταβάλλει πρόστιμο. 

 

5.Ενημέρωση για ληξιπρόθεσμες οφειλές 

6.Σύνταξη εντύπου περιουσιακής κατάστασης  

  Συντάσσεται το έντυπο της περιουσιακής κατάστασης της ελεγχόμενης επιχείρησης 

και παραδίδεται εντός 5 ημερών στον επόπτη ελέγχου. 

 

7.Ερωτήσεις 
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Διερευνητικές ερωτήσεις σχετικά με  

 Την επιχείρηση γενικά 

 Το αντικείμενο εργασιών της 

 Την παραγωγική της διαδικασία 

 Το λογιστικό της σύστημα 

 Τα τηρούμενα βιβλία της 

 Το σύστημα εσωτερικού της ελέγχου 

 

8.Έλεγχος ταμείου 

Ο έλεγχος διενεργείται  γίνεται ως εξής: 

 Θεώρηση λογιστικών στοιχείων (αποδείξεις, γραμμάτια). 

 Καταμέτρηση των μετρητών από τον υπεύθυνο της επιχείρησης μπροστά 

στους ελεγκτές. 

 Εξάγεται το υπόλοιπο του ταμείου( λογαριασμός 38 του ΕΓΛΣ). 

 Στο υπόλοιπο του ταμείου προστίθενται οι εισπράξεις και αφαιρούνται οι 

πληρωμές μέχρι την ημέρα και την ώρα του ελέγχου. 

9.Έλεγχος Αξιόγραφων 

Ο έλεγχος γίνεται ως εξής : 

 Θεώρηση των λογιστικών στοιχείων. 

 Γίνεται καταμέτρηση των αξιόγραφων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της 

επιχείρηση παρουσία ελεγκτών. 

 Συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο καταμέτρησης, το οποίο υπογράφεται από 

τον υπεύθυνο της επιχείρησης και τους ελεγκτές. 

 Εξάγεται το υπόλοιπο του λογαριασμού των επιταγών και των γραμματίων. 

 Στο υπόλοιπο των επιταγών και των γραμματίων προστίθενται τα αξιόγραφα 

βάσει τυχόν αποδείξεων παράδοσης ή παραλαβής μέχρι την ημέρα και την 

ώρα του ελέγχου. 

 

 

10.Έλεγχος αποθήκης 

  Ο έλεγχος γίνεται στην περίπτωση που η επιχείρηση τηρεί βιβλίο αποθήκης ή 

υπάρχει αποθηκευτικός χώρος. Ο έλεγχος γίνεται ως εξής: 

 Θεωρείται το βιβλίο της αποθήκης 

 Θεωρούνται όλα τα στοιχεία διακίνησης 
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 Επιλέγονται δύο βασικά είδη αντιπροσωπευτικά για να επηρεάσουν την 

διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. 

 Καταμέτρηση των εμπορευμάτων στο χώρο της αποθήκης. 

 Αναζήτηση των υπολοίπων του βιβλίου της αποθήκης. 

 Εξαγωγή του αποτελέσματος που πρέπει να συμφωνεί με την ποσότητα που 

καταμετρήθηκε. 

11.Σύνταξη υπηρεσιακού σημειώματος ελέγχου 

  Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις του ΚΒΣ από την πρώτη ημέρα 

του ελέγχου, συντάσσεται εις τριπλούν Υπηρεσιακό Σημείωμα Ελέγχου στο οποίο 

αναγράφονται συνοπτικά οι παραβάσεις. Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα Ελέγχου έχουν 

ενιαία ανά υπηρεσία αρίθμηση και είναι σφραγισμένα με στρόγγυλη σφραγίδα. Το 

πρωτότυπο επιδίδεται στον υπεύθυνο της ελεγχόμενης επιχείρησης, το δεύτερο 

τοποθετείται στον φάκελο της υπόθεσης και το τρίτο τοποθετείται σε ειδικό φάκελο 

και μένει στο τμήμα του ΚΒΣ της αρμόδιας υπηρεσίας. 

4.7.Προβλήματα κατά τον φορολογικό έλεγχο 

  Ο χειρισμός του φορολογικού ελέγχου των επιχειρήσεων αποτελεί διαχρονικά 

αντικείμενο πολλαπλών διενέξεων μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των 

επιχειρηματιών. Ο εκάστοτε κυβερνητικός μηχανισμός θεωρεί τον έλεγχο ως βάση 

της οικονομικής του πολιτικής. Με την προσέγγιση αυτή προσπαθεί να 

εξοικονομήσει χρήματα για να ασκήσει το έργο του. Όμως, η άσκηση πίεσης στη 

φορολογική διοίκηση για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής ώστε να εισπραχθούν 

δημόσια έσοδα, αποτελεί ένα πολύ δύσκολο έργο. 

  Το ελληνικό φορολογικό σύστημα χρειάζεται διαρθρωτικές επεμβάσεις, 

εκσυγχρονισμό και απλοποιήσεις. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν σε 

τέσσερις τομείς και είναι οι εξής: 

1. Στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου 

δυναμικού. 

2. Στη διάχυση γνώσης προς τους εργαζόμενους και πληροφόρησης προς τις 

επιχειρήσεις. 

3. Στην θετική μεταστροφή της κοινής γνώμης, 

4. Στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής, δικτύων και 

τηλεπικοινωνιών.   
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4.8.Συνέπειες φορολογικού ελέγχου 

  Οι φορολογικοί έλεγχοι καταλήγουν στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και 

σε περίπτωση παραβάσεων επιβάλλονται κυρώσεις. 

1.Ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης 

  Μετά το πέρας της διενέργειας των φορολογικών ελέγχων, η φορολογική αρχή 

προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη ,το καθαρό εισόδημα, που μπορεί να υπολογισθεί 

λογιστικά, εξωλογιστικά και τεκμαρτά. 

i. Λογιστικός προσδιορισμός 

  Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων που τηρούν 

βιβλία και στοιχεία Β και Γ  κατηγορίας του ΚΒΣ γίνεται με έκπτωση των από το 

νόμο προβλεπόμενων εξόδων( όπως γενικών εξόδων διαχείρισης, δαπανών 

συντήρησης μηχανημάτων κλπ) από τα ακαθάριστα έσοδα. Αυτό συμβαίνει, όταν οι 

ελεγκτικές επαληθεύσεις των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται, σε συνδυασμό με 

τα στοιχεία που έχει υπόψη της η φορολογική αρχή, επιτρέπουν την άμεση εξεύρεση 

του καθαρού εισοδήματος βάσει αυτών των βιβλίων και στοιχείων, που κρίνονται 

επαρκή και ακριβή. Επίσης, ο προιστάμενος της Δ.Ο.Υ υποχρεούται να αναγνωρίζει 

τα δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, των οποίων το 

κύρος και η αξιοπιστία δε θίγεται από τη διαπίστωση  παραλείψεων, εφόσον αυτές 

δεν είναι σοβαρές και μεγάλης έκτασης, ώστε να καθιστούν αδύνατο το λογιστικό 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης. 

ii. Εξωλογιστικός προσδιορισμός 

 

  Εξωλογιστικά, δηλαδή με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων της 

επιχείρησης με ειδικούς,  συντελεστές καθαρού κέρδους, προσδιορίζεται το καθαρό 

εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία Α κατηγορίας του ΚΒΣ, 

καθώς και αυτών που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία. Επίσης, ως προς τις 

επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία Β και Γ κατηγορίας του ΚΒΣ, 

εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού τους εισοδήματος διενεργείται, εάν οι 

πλημμέλειες οι οποίες διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο είναι σοβαρές, έτσι ώστε να 

καθίσταται αδύνατη η διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων και αδύνατος ο 

λογιστικός προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης, οπότε τα βιβλία και στοιχεία 

κρίνονται ως ανεπαρκή ή ανακριβή. 

  Περαιτέρω, όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού της φορολογητέας ύλης κατά τον 

εξωλογιστικό προσδιορισμό, δεν αναγνωρίζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

από τα βιβλία, αν και έχει γίνει δεκτό ότι ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί 

να λάβει υπόψη ενδεικτικά τα δεδομένα των βιβλίων της επιχείρησης  και σε κάθε 

περίπτωση η κρίση του δεν πρέπει να αφίσταται των δεδομένων της κοινής πείρας. 

Τέλος, σε περίπτωση απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματιών που 

ελέγχονται από το ΔΕΚ Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, στα οποία διαπιστώθηκαν 

παραβάσεις που συνιστούν ανεπάρκειες ή ανακρίβειες, η σχετική απόφαση της 

ελεγκτικής αρχής μπορεί να κριθεί, μετά από αίτηση του επιτηδευματία, από 

πενταμελή επιτροπή, πριν από την κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου ή της πράξης. 

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να κοινοποιείται στον επιτηδευματία σημείωμα με τις 

διαπιστώσεις του ελέγχου. Η εν λόγω αίτηση του επιτηδευματία μπορεί να υποβληθεί 

εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση του σημειώματος, η δε επιτροπή αποφαίνεται 

σχετικά εντός δύο μηνών. Η εν λόγω επιτροπή μπορεί να διατάξει και 
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συμπληρωματικό έλεγχο για διευκρίνιση των λόγων για τους οποίους ζητείται η 

απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων. Η απόφαση της Επιτροπής αυτής έχει 

δεσμευτικό χαρακτήρα για τον προϊστάμενο της ελεγκτικής αρχής. 

 

 

iii. Τεκμαρτός προσδιορισμός 

 

  Προκειμένου να αποφευχθεί ή τουλάχιστον να περιοριστεί η φοροδιαφυγή, η 

νομοθεσία προβλέπει τον τεκμαρτό προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος 

βάσει ενδείξεων, δηλαδή στοιχείων από τα οποία εμμέσως προκύπτει ένα ποσό ως 

βάση επιβολής του φόρου. 

  Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος έχουν θεσπιστεί ορισμένα τεκμήρια για τον 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης. Έτσι, ο νομοθέτης στην περίπτωση 

συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, εκλαμβάνει ως εισόδημα, πέρα από 

αυτό που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, και τα τεκμαρτά 

έσοδα από υπερτιμολογήσεις ή υποτιμολογήσεις, τα οποία προσαυξάνουν τα καθαρά 

κέρδη της που προκύπτουν από τα βιβλία της, χωρίς να επηρεάζεται το κύρος αυτών. 

Επίσης, προβλέπεται ο τεκμαρτός προσδιορισμός εισοδήματος με βάση τεκμήρια 

δαπανών διαβίωσης ή δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 

Ωστόσο, η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει δεχτεί ότι η μέθοδος του 

τεκμαρτού προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης συνεισφέρει στην καταπολέμηση 

της φοροδιαφυγής. Εξάλλου, με τα τεκμήρια, δεν επιβάλλεται φόρος επί πλασματικής 

φορολογητέας ύλης, αλλά καθιερώνεται ειδική μέθοδος  εξεύρεσης υπαρκτής μεν 

αλλά μη εμφανούς φορολογητέας ύλης. 

  Η χρήση όμως των φορολογικών τεκμηρίων πρέπει να γίνεται με φειδώ και μόνο 

στις περιπτώσεις που ο πραγματικός προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης είναι 

ανέφικτος. Σε αντίθετη περίπτωση, ενισχύεται η τυποποίηση του φορολογικού 

συστήματος και τίθεται υπό αμφισβήτηση η τήρηση της αρχής της νομιμότητας του 

φόρου και η αρχή της φορολογίας βάσει της φοροδοτικής ικανότητας. 

 

2.Η επιβολή κυρώσεων 

 

  Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο 

φορολογούμενος έχει αγνοήσει βασικές διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και 

προκύπτει πραγματικά παράβαση, τότε έρχεται αυτός αντιμέτωπος με σημαντικές 

κυρώσεις, που προβλέπονται, κυρίως, από το ν.2523/1997. Κύρια χαρακτηριτικά του 

νόμου είναι : 

Α.Ο ελαφρύτερος χαρακτήρας των πρόσθετων φόρων, σε σχέση με το 

προηγούμενο καθεστώς. 

Β.Η  ενιαία μείωση των πρόσθετων φόρων στα 3/5 και των 

επιβληθέντων προστίμων στο 1/3 σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού 

συμβιβασμού. 

Γ. Η  ενοποίηση των επιβαλλόμενων προστίμων σε περίπτωση 

παράβασης φορολογικής διάταξης. 

Δ.Η άρση του αξιόποινου χαρακτήρα των παραβάσεων σε κάθε 

περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού. 

Ε.Η καθιέρωση της αρχής της μη επιβολής ταυτόχρονα πρόσθετου φόρου και 

προστίμου, εκτός από την περίπτωση της μη απόδοσης ΦΠΑ βάσει εικονικών, 

πλαστών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων. 
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Οι κυρώσεις διακρίνονται σε: 

 

i. Διοικητικές φορολογικές κυρώσεις 

 

  Στο άρθρο 1 του ν.2523/1997 ορίζεται το πότε επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι στο 

φορολογούμενο. Έτσι, κατά την πρώτη παράγραφο, υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο, σε 

ποσοστό 1%, 2% ή 2,50%, κατά περίπτωση, επί του κύριου φόρου, για κάθε μήνα 

καθυστέρησης, όσοι υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση, ανακριβή δήλωση  ή δεν 

υποβάλλουν καθόλου δήλωση, ανεξάρτητα από την πρόθεσή τους να αποφύγουν ή 

όχι την πληρωμή του φόρου. Παράλληλα, ορίζεται πως δεν επιβάλλεται πρόσθετος 

φόρος, εφόσον ο φορολογούμενος ακολούθησε τις εγκυκλίους του Υπουργείου 

Οικονομικών αναφορικά με τη φορολογική του υποχρέωση. 

Έτσι, τα πρόσωπα που παραβαίνουν της υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την 

κείμενη φορολογική νομοθεσία υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο. Το 

πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή 

πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή. Σημειωτέον, ότι για 

την επιβολή του προστίμου είναι αδιάφορο αν η παράβαση οφείλεται σε εσφαλμένη, 

έστω και καλόπιστη, ερμηνεία του φορολογικού νόμου. 

 

ii. Διοικητικές κυρώσεις υπό στενή έννοια 

 

  Αυτές οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων 

προστίμων ή πρόσθετου φόρου. Διοικητικές κυρώσεις προβλέπονται: για μη δήλωση 

εισοδήματος από ακίνητα, για μη δήλωση εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις, 

για μη καταβολή τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, για παρεμπόδιση του 

φορολογικού ελέγχου, για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων και για μη υποβολή 

δήλωσης εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων ή για υποβολή 

ανακριβούς δήλωσης. 

  Το άρθρο 13 παρ. 1 προβλέπει ότι υπάρχει δυνατότητα αναστολής μέχρι ένα μήνα 

της λειτουργίας των καταστημάτων ή των εργοστασίων  επιτηδευματιών, λόγω της 

διάπραξης των συγκεκριμένων φορολογικών παραβάσεων. Επιπλέον, η μη χορήγηση 

πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας αποτελεί διοικητική κύρωση που 

προβλέπεται για τις περιπτώσεις μη καταβολής φορολογικών χρεών και μη απόδοσης 

παρακρατούμενων φόρων. 

iii. Ποινικές φορολογικές κυρώσεις 

  Ο νόμος προβλέπει και ποινικές κυρώσεις για αδικήματα φοροδιαφυγής. Οι 

προβλεπόμενες ποινές ξεκινούν κατά περίπτωση από φυλάκιση τουλάχιστον τριών 

μηνών για έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, για λήψη εικονικών 

ή για νόθευση φορολογικών στοιχείων και μπορεί να φτάσουν σε κάθειρξη μέχρι 

δέκα ετών για συγκεκριμένα αδικήματα φοροδιαφυγής. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 

5.1.Εισαγωγή 

 Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η έννοια της φοροδιαφυγής, η έκταση της στην 

Ελλάδα, οι συνέπειες της καθώς και οι κυρώσεις που αντιμετωπίζουν όσοι 

φοροδιαφεύγουν. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να αναδείξει την σοβαρότητα του 

προβλήματος και τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στη ζωή μας. 

5.2.Η έννοια της φοροδιαφυγής 

  Φοροδιαφυγή αποκαλείται η παράνομη απόκρυψη φορολογητέας ύλης ενός φυσικού 

ή νομικού προσώπου. Θεωρείται παράνομη και συνιστά το αδίκημα της μη 

καταβολής του απαιτούμενου φόρου με την παραβίαση ή την μη εφαρμογή του 

νόμου. Διακρίνεται κυρίως με δύο τρόπους: 

1)Αποκρύπτοντας εισοδήματα από διάφορες πηγές με σκοπό την πληρωμή του 

κατώτατου φόρου, και 

2)Εμφανίζοντας υπερβολικές δαπάνες με σκοπό να γίνει έκπτωση στο φόρο. 

 

  Η φοροδιαφυγή εντοπίζεται εύκολα σε εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτές 

υπηρεσίες, λόγω της διασταυρώσεως στοιχείων, ενώ δύσκολα από τα εισοδήματα των 

ελεύθερων επαγγελματιών. 

  Επίσης, με τον όρο φοροδιαφυγή , εννοούμε το σύνολο των παράνομων ενεργειών 

των επιχειρήσεων που αποβλέπουν στη μείωση ή στην εξάλειψη των φόρων. Τέτοιες 

ενέργειες είναι π.χ. η δήλωση στην εφορία μικρότερου μεγέθους εισόδημα από το 

πραγματικό κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, η εμφάνιση από τις 

επιχειρήσεις ακαθάριστων εσόδων( τζίρου) μικρότερων των πραγματικών κ. λ. π. 

 

 

5.3.Έκταση της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα 

  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα 

υπολογίζεται σήμερα στα 55 δις. Ευρώ, καθώς αντιστοιχεί στο 29% του ΑΕΠ της ενώ 

ο κύκλος εργασιών που δε δηλώνεται από τις επιχειρήσεις στα 15δις. το χρόνο. 

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat κατά το 2003,ανάμεσα σε 15 χώρες της 

Ε.Ε. η Ελλάδα κατείχε την 15
η
 θέση στους άμεσους φόρους και την 7

η
 θέση στους 

έμμεσους. Οι χαμηλές αυτές θέσεις οφείλονται στη μεγάλη έκταση στη φοροδιαφυγή. 

  Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι συνολικές απώλειες φορολογικών εσόδων λόγω 

φοροδιαφυγής κυμαίνονται από 200 έως 250 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων τα 40 εκατ. 

οφείλονται σε μη καταβολή ΦΠΑ. 
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5.4.Παράγοντες φοροδιαφυγής 

Οι κυριότεροι παράγοντες φοροδιαφυγής είναι οι εξής: 

 Το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού. Παρατηρείται ότι όσο χαμηλότερο 

είναι το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση 

για φοροδιαφυγή. 

 Το επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο 

φορολογικής επιβάρυνσης τόσο μεγαλύτερη και η τάση για φοροδιαφυγή. 

Αυτό οφείλεται διότι οι μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις μειώνουν το 

εισόδημα των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων. 

 Η διάρθρωση του φορολογικού συστήματος. Στην Ελλάδα το φορολογικό 

σύστημα είναι περίπλοκο και ευνοεί την φοροδιαφυγή. 

 Η οργάνωση των Υπηρεσιών. Το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και ηθικής των 

ελεγκτών συμβάλλει στη μείωση της φοροδιαφυγής. Η σωστή οργάνωση και 

χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών εργαλείων διευκολύνουν τον εντοπισμό των 

φοροφυγάδων. 

 Η ανάπτυξη της οικονομίας. Σε καλά οργανωμένες οικονομίες οι συναλλαγές 

καταγράφονται εύκολα με αποτέλεσμα την διευκόλυνση του ελεγκτικού 

έργου. 

 Το επίπεδο της προσωπικής ηθικής. 

 

5.5.Αιτίες φοροδιαφυγής 

  Η φοροδιαφυγή είναι μια μορφή κοινωνικής αδικίας όπου το επίπεδο των υπηρεσιών 

που μπορεί να προσφέρει το κράτος περιορίζεται από τα χαμηλά δημόσια έσοδα. 

Επίσης, δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Αυτό 

δημιουργεί  περισσότερο αρνητική στάση για καταβολή των φόρων που αναλογεί 

στον κάθε πολίτη και στην κάθε επιχείρηση. Η αποφυγή καταβολής φόρων εκ των 

οικονομικών μονάδων οφείλονται σε διάφορες αιτίες μερικές των οποίων είναι: 

 Η υψηλή φορολογία. 

Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές παίζουν καταλυτικό ρόλο στο μέγεθος της 

φοροδιαφυγής. Οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλοί 

και ακόμη περισσότερο σε σχέση με τις άλλες χώρες. Από την άλλη μεριά, το 

κράτος με την έκτακτη επιβολή εισφορών φόρου, ωθεί τις οικονομικές μονάδες 

στη φοροδιαφυγή. Το πιο οξύμωρο είναι ότι αυτοί που φοροδιαφεύγουν 

συστηματικά δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά επειδή δεν εμφανίζουν κέρδη, 

ενώ οι ειλικρινείς φορολογούμενοι ΄ ΄ τιμωρούνται ΄ ΄ για την ειλικρίνεια τους. 

Γενικά, παρατηρείται στη χώρα μας και σε χώρες με λιγότερο ανεπτυγμένη 
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συνείδηση ότι όσο ανέρχεται το επίπεδο της φορολογικής επιβάρυνσης, τόσο 

κατέρχεται το επίπεδο της φορολογικής ηθικής. 

 Το κοινωνικοοικονομικό σύστημα 

Στη χώρα μας είναι κοινή διαπίστωση ότι δεν υπάρχει σταθερή οικονομική 

πολιτική, το φορολογικό σύστημα διακατέχεται από πολυνομία, ενώ το κάθε 

κυβερνητικό σχήμα που έρχεται στην εξουσία, σχεδόν ανατρέπει το 

προϋφιστάμενο φορολογικό καθεστώς και εισάγει κάποιο δικό του. Στο υπάρχον 

κοινωνικό σύστημα κυριαρχεί το ατομικό έναντι του συνολικού συμφέροντος, με 

κύρια θύματα τις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες. 

 Οι φοροαπαλλαγές 

Στο φορολογικό μας σύστημα υπάρχουν οκτακόσιες και πλέον φοροαπαλλαγές. 

Οι φοροαπαλλαγές, για λόγους οικονομικούς ή κοινωνικούς, παρέχουν 

προνομιακή μεταχείριση σε ορισμένες επαγγελματικές τάξεις, ομάδες 

φορολογουμένων ή οικονομικές δραστηριότητες. Το σύστημα των 

φοροαπαλλαγών, όμως, παρουσιάζει πολλά μειονεκτήματα: 

1. Καταστρατηγείται η αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης. Ο μεγάλος 

αριθμός των φοροαπαλλαγών που κάποιος θα μπορούσε να έχει 

προϋποθέτει πολύ καλή γνώση του συστήματος, που μόνο αυτοί που 

έχουν μεγάλα εισοδήματα ενδιαφέρονται να την αποκτήσουν. Εξάλλου, οι 

μεγάλες ομάδες των πολιτών με χαμηλά εισοδήματα δεν φορολογούνται. 

2. Δημιουργούνται προβλήματα στη διαχείριση των φόρων. Το πλήθος των 

φοροαπαλλαγών δημιουργεί ένα τεράστιο όγκο βιβλιογραφίας που 

αποτελείται από νόμους και υπουργικές αποφάσεις, ο οποίος όγκος είναι 

δύσκολο να διαχειρίζεται από τους αρμοδίους δημόσιους λειτουργούς. 

3. Εμποδίζεται ο δημοσιονομικός έλεγχος. 

  Μέσα στο σύστημα των φοροαπαλλαγών εντάσσονται και τα φορολογικά κίνητρα 

των επιχειρήσεων. Αυτά μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες και 

συγκεκριμένα: α) Σε κίνητρα αναπτυξιακών νόμων και β) Σε εκπτώσεις από τα κέρδη 

χωρίς δικαιολογητικά. Όσον αφορά τα κίνητρα μέσω αναπτυξιακών νόμων για να 

μπορέσουν να λειτουργήσουν χωρίς να καταστρατηγούνται, πρέπει να υπάρχει στενή 

παρακολούθηση των επιχειρήσεων από τις φορολογικές Αρχές, κάτι που σήμερα δεν 

συμβαίνει λόγω και της διάρθρωσης των υπηρεσιών αυτών. Έτσι πολλές 

επιχειρήσεις, μεταχειρίζονται τα ποσά αυτά ως "φθηνή χρηματοδότηση" 

προκαλώντας τεράστιες στρεβλώσεις στο σύστημα. Σχετικά με τις εκπτώσεις χωρίς 

δικαιολογητικά, αυτές αναφέρονται κυρίως στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και σε αυτές 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τύπου. 
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 Οι Οργανωτικές Αδυναμίες στο χώρο των Φοροτεχνικών Υπηρεσιών 

  Το σοβαρότερο πρόβλημα σχετικά με τη λειτουργία των Δημόσιων Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) είναι η ανεπαρκής χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων της 

μηχανογράφησης και η μη καθολική εφαρμογή της σε όλες τις υπηρεσίες. Ακόμη, 

άλλη σοβαρή αδυναμία είναι η ανεπαρκής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του 

προσωπικού των Δ.Ο.Υ., μέσα σε ένα τόσο ρευστό και ευμετάβλητο νομικό, 

οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. 

 

 Το επίπεδο της Φορολογικής Ηθικής 

  Το επίπεδο της φορολογικής ηθικής σε μία χώρα πραγματώνεται κυρίως μέσα από 

την ιδιοσυγκρασία, τα πιστεύω και τις πεποιθήσεις των κατοίκων της, αλλά ακόμα 

και μέσα από τις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ του κράτους και των πολιτών 

του. Είναι αλήθεια ότι όσο ορθολογικότερη και κοινωνικά δικαιότερη είναι η διάθεση 

των πόρων από το κράτος, όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα των παρεχομένων 

υπηρεσιών, όσο αποτελεσματικότερη είναι η δημόσια διοίκηση, τόσο και το επίπεδο 

της φορολογικής ηθικής είναι υψηλότερο. 

 Το μέγεθος των επιχειρήσεων 

  Η χώρα μας κυριαρχείται από ένα πλήθος μικρού μεγέθους επιχειρήσεων. Το 

γεγονός αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι δεκτό ότι στην Ελλάδα η φοροδιαφυγή 

γίνεται περισσότερο σε μικρό μέγεθος από πολλούς και λιγότερο σε μεγάλο μέγεθος 

από λίγους. Το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων στη χώρα μας ξεκινά από τον 

οικογενειακό πυρήνα ανάπτυξης και αναφοράς του Έλληνα, ο οποίος μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο βλέπει και την εργασιακή του δραστηριότητα να δομείται σε οικογενειακό 

επίπεδο. Το πλήθος των κατοίκων της χώρας μας που δραστηριοποιούνται στον 

ιδιωτικό τομέα αποφεύγουν την έμμισθη σχέση εργασίας και προτιμούν να 

αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες σε μικρές επιχειρήσεις οικογενειακής 

εμβέλειας. Η λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων των 

επιχειρήσεων αυτών είναι συνήθως υποτυπώδης και η φοροδιαφυγή είναι ένα συνεχές 

γεγονός που αυξάνει σημαντικά την πραγματική κερδοφορία τους. 

 

5.6.Συνέπειες της φοροδιαφυγής 

  Η φοροδιαφυγή συμβάλλει στη μείωση της αποτελεσματικότητας της οικονομίας 

και τη διεύρυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Συγκεκριμένα: 

 Άτομα που έχουν την ίδια φοροδοτική ικανότητα έχουν διαφορετική 

φορολογική επιβάρυνση και αυτό γιατί όλοι οι φορολογούμενοι δεν έχουν τη 

διάθεση να γίνουν παραβάτες του νόμου. Το κράτος από την άλλη για να 

αναπληρώσει αυτή την απώλεια κρατά τους φορολογικούς συντελεστές 
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υψηλά με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται περισσότερο οι συνεπείς 

φορολογούμενοι. 

 Εφόσον το κράτος έχει μειωμένα έσοδα, αναγκάζεται να περιορίσει τις 

δαπάνες του σε δημόσια έργα και να προσφέρει χαμηλότερη ποσότητα 

δημόσιων αγαθών. Συνέπεια αυτού του χρόνιου ελλείμματος είναι η διόγκωση 

του χρέους και η έλλειψη σταθερότητας του εθνικού εισοδήματος. 

 Η φοροδιαφυγή προκαλεί μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων 

εφόσον η φορολογία είναι μεγάλο κόστος για τις επιχειρήσεις και όσες 

φοροδιαφεύγουν έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις νόμιμες. 

 Αναγκάζει το κράτος να καταφεύγει για την συγκέντρωση εσόδων σε 

μεγάλους έμμεσους φόρους προκαλώντας πρόσθετη επιβάρυνση για τα 

μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. 

 

5.7.Διοικητικές κυρώσεις για την φοροδιαφυγή 

1. Διοικητικές Κυρώσεις Για Τη Μη Υποβολή ή Την Ανακριβή 

Υποβολή Δήλωσης. 

Α) Χάνει το δικαίωμα της καταβολής του φόρου σε δόσεις. 

Β) Χάνει το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες του δημοσίου για χρονικό 

διάστημα που κυμαίνεται από έξη μήνες έως ένα χρόνο. 

Γ) Χάνει το δικαίωμα λήψης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας για χρονικό 

διάστημα από έξη μήνες έως ένα χρόνο. 

2. Διοικητικές Κυρώσεις Για Μη Απόδοση Παρακρατουμένων Φόρων. 

 

  Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 95 του Ν. 2238/1994, 

σε περίπτωση μη απόδοσης παρακρατουμένων φόρων ο υπόχρεος: 

Α) Χάνει το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες του δημοσίου και 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για χρονικό διάστημα ενός έτους. 

Β) Χάνει το δικαίωμα λήψης πιστοποιητικού φορολογικής 

ενημερότητας για χρονικό διάστημα ενός έτους. 

Γ) Απαγορεύεται για περίοδο τριών ετών να συνάψει συμβάσεις με 

το κράτος. 

Δ) Χάνει για περίοδο τριών ετών το δικαίωμα λήψης δανείων με 

την εγγύηση του δημοσίου. 

3. Αναστολή Λειτουργίας Καταστημάτων Επιτηδευματιών. 

  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 2065/1992, 

προβλέπεται η λήψη του μέτρου της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων, για 

τέσσερις μόνον, χαρακτηριστικές περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων ,από τις 

οποίες διαπιστώνεται ότι οι παραβάτες, αδιαμφισβήτητα, αποσκοπούσαν στη 

διάπραξη της φοροδιαφυγής. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής: 
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Α) Η έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η αποδοχή 

τέτοιων μεγάλης αξίας. 

Β) Η τήρηση ανεπισήμων βιβλίων και στοιχείων, από την επεξεργασία των οποίων να 

προκύπτει συγκεκριμένη φοροδιαφυγή. 

Γ) Η μη έκδοση φορολογικού στοιχείου, για πώληση, διακίνηση αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών. 

Δ) Η χωρίς άδεια της αρμόδιας φορολογικής Αρχής άσκηση επαγγέλματος ή άσκηση 

επαγγέλματος σε διεύθυνση που δεν δηλώθηκε ή σε διαφορετική από αυτή που 

δηλώθηκε. 

Αν λοιπόν κάποια επιχείρηση υποπέσει σε οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες 

φορολογικές παραβάσεις, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να 

διατάσσεται μέχρι και ένα μήνα, η παύση λειτουργίας του καταστήματος, γραφείου, 

εργοστασίου ή εργαστηρίου της επιχείρησης. 
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Συμπεράσματα-Περιορισμοί-Προτάσεις 

  Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται λεπτομερώς το θεωρητικό πλαίσιο 

του φορολογικού ελέγχου των επιχειρήσεων καθώς και το φαινόμενο της 

φοροδιαφυγής στη χώρα μας. Μέχρι σήμερα το ελληνικό φορολογικό σύστημα δεν 

απέδωσε τα αναμενόμενα αφού οι έλεγχοι δεν είχαν τα αποτελέσματα που θα έπρεπε 

να έχουν. 

  Ολοκληρώνοντας την έρευνα μου, παραθέτω κάποια συμπεράσματα που απορρέουν 

για την αναβάθμιση του φορολογικού ελέγχου και την πάταξη της φοροδιαφυγής 

όπως γίνονται αντιληπτά από τους απλούς φορολογούμενους πολίτες. Η ανάλυση που 

προηγήθηκε στα παραπάνω κεφάλαια είχε τα εξής συμπεράσματα: 

 Τα φορολογικά όργανα και οι υπηρεσίες που ασκούν τους φορολογικούς 

ελέγχους δεν είναι επαρκή οπότε το κράτος πρέπει να εκσυγχρονίσει και να 

εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα μέσα για την επιτυχημένη διεξαγωγή των 

ελέγχων. 

 Βασικός σκοπός του φορολογικού ελέγχου είναι η συγκέντρωση των εσόδων 

έτσι, τα φορολογικά ελεγκτικά όργανα θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τους 

ελέγχους. Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών και η μείωση του 

αφορολόγητου σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση των ελέγχων θα 

οδηγήσει και σε αύξηση των εσόδων. 

 Τέλος, η φοροδιαφυγή δεν αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα που η χώρα 

μας βρίσκετε σε ύφεση τα τελευταία χρόνια. Εξαιτίας αυτού καταλαβαίνουμε 

πως το πρόβλημα της κρίσης είναι βαθύτερο και δε περιορίζεται μόνο στη 

φορολογική πολιτική του κράτους. 

  Ο φορολογικός έλεγχος επομένως αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομικής 

πολιτικής της χώρας όπου θα πρέπει να βασίζεται στη διαφάνεια, την ουδετερότητα, 

την σταθερότητα, τη λειτουργικότητα, την ισότητα και τη νομιμότητα. Ένα 

φορολογικό σύστημα πρέπει να συμβάλλει στην άριστη διανομή του εισοδήματος 

καθώς και στη δίκαιη κατανομή των πόρων αφού έτσι αποδεικνύονται οι αξίες των 

πολιτών της χώρας. Τέλος, διαπιστώθηκε πως η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα αποτελεί 

ένα πρόβλημα με αρνητική επίπτωση στην οικονομία  σε μια περίοδο που η 

καταπολέμηση της αποτελεί ύψιστη ανάγκη.  

 

 

 

 

 

 



58 
 

Βιβλιογραφία 

Ελληνική Βιβλιογραφία 

 Νεγκάκης Χρήστος (2012), «Λογιστική Εταιρειών», εκδόσεις Σοφία 

 Φινοκαλιώτης Κ.(2011), «Φορολογικό Δίκαιο», εκδόσεις Σάκκουλα 

 Μάλλιου Α. (2009),« Η ανάγκη αναμόρφωσης των φορολογικών 

ελέγχων». 

 Πιερής Μ. , Κουτσούκος Χ. , Χαλβατσιώτης Δ., Μανουσάκης Ι. , 

Τρυποσκούφης Θ.(2008), «Οδηγός φορολογικού ελέγχου», Αθήνα  

 Κόντος Αρ., Λεονάρδος-Μάναλης (2007),«Η Φορολογία των 

επιχειρήσεων», Τόμος Α΄, εκδόσεις Σακκούλας 

 Λιόλιος Απόστολος (2006),«Ο έλεγχος των φορολογικών υποθέσεων», 

Εκδόσεις Λιόλιος 

 Πανταζόπουλου Π.(2006), «Οι έλεγχοι των φορολογικών αντικειμένων», 

Επιχείρηση  

 Παπαδόπουλος Α (1998), «Φορολογικός Έλεγχος και σχέδια εργασίας», 

εκδόσεις Φορολογιστική 

 Καλυβιανάκης, Μ., (1993), «Φορολογικό καθεστώς, παραοικονομία και 

φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών – εκδ. 

Παπαζήση, Αθήνα.  

 Κορομηλάς Γ. , Γιαννόπουλος Χ. ,«Οι αλλαγές στους φορολογικούς 

ελέγχους», Φορολογική Ημερίδα 

 Αναγνώστου Σπύρος, «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φορολογούμενων 

και Ελεγκτών κατά τον Προληπτικό-Προσωρινό και Τακτικό Φορολογικό 

Έλεγχο». 

 

Ξένη Βιβλιογραφία 

 M. Matsaganis, C. Leventi(2012) «The crisis and tax evasion in Greece: what 

are the distributional implications?» 

 Χατζηπαναγιώτου Α. Ευανθία(2010), μελέτη: «Προβλήματα κατά τον 

Φορολογικό Έλεγχο και Προτάσεις προς τη φορολογική Διοίκηση», 

Υπουργείο Οικονομικών , ΦΑΕ Πειραιά. 

 M. Matsaganis, M. Flevotomou(2010),«Distributional implications of tax 

evasion in Greece». 

 B.Torgler, M.Schaffner(2008), «Causes and consequences of tax morale: An 

empirical investigation». 

 J Slemrod (2007), «Cheating ourselves: the economics of tax evasion 

 J Hanousek, F Palda(2004), «Quality of government services and the civic 

duty to pay taxes in the Czech and Slovak Republics, and other transition 

countries». 

 



59 
 

 

Ηλεκτρονικές Πηγές 

 www.wikipedia.org 

 www.naftemporiki.gr 

 www.taxheaven.gr 

 www.kathimerini.gr 

 www.voria.gr 

 www.forin.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.taxheaven.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.voria.gr/
http://www.forin.gr/


60 
 

 


