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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
1.1 Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα – Mία Γενική επισκόπηση 
 
Ένα από τα σημαντικότερα  προβλήματα  που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες αρχές της 
χώρας  μας,  και  συνετέλεσε  συνδυαστικά  με  τις  υπόλοιπες  αναποτελεσματικές  
δημοσιονομικές  πολιτικές  που  ακολουθήθηκαν  μετά  την  περίοδο  της  
μεταπολίτευσης,  στην  διόγκωση  του  Δημοσίου  χρέους,  με  επακόλουθο  την 
πρωτόγνωρη οικονομική  κρίση  στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας τα τελευταία 
χρόνια  είναι  αυτό  της  φοροδιαφυγής  .    Οι  επιπτώσεις  της  φοροδιαφυγής  στα 
δημόσια  έσοδα  είναι  άμεσες,    με  συνακόλουθες    οικονομικές  και  πολιτικές 
επιπτώσεις εξαιτίας της διόγκωσης του φαινομένου.  
 
Ας προσδιορίσουμε όμως αρχικά την έννοια  της φοροδιαφυγής  (tax evasion όπως 
αναφέρεται  στη  Διεθνή  Βιβλιογραφία).  Φοροδιαφυγή  λοιπόν  θεωρείται  η 
ηθελημένη  απόκρυψη  φορολογητέου  εισοδήματος  και  άλλων  φορολογικών  
αντικειμένων κατά τη δήλωση και τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου, καθώς 
και η μη απόδοση του οφειλόμενου φόρου στις αρμόδιες κρατικές αρχές (π.χ. του 
φόρου  προστιθέμενης  αξίας  και  λοιπών  παρακρατούμενων  φόρων,  τελών  ή 
εισφορών). 
 
Σύμφωνα με τον Γεωργακόπουλο (1997) φοροδιαφυγή αποτελεί: «κάθε παράνομη 
πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου με την οποία επιδιώκεται η μείωση της 
φορολογικής του επιβάρυνσης ή η αποφυγή καταβολής του φόρου. Η φοροδιαφυγή 
αποτελεί  καταστρατήγηση  του  γράμματος  και  του  πνεύματος  του      φορολογικού 
νόμου.» 
 
Όσον αφορά  την πιο πρόσφατη Ελληνική φορολογική νομοθεσία,  σύμφωνα με τον 
Κώδικα  Φορολογικής  Διαδικασίας  (ΚΦΔ),  Ν.4174/2013,  που  τέθηκε  σε  ισχύ  από  
01/01/2014, η «φοροδιαφυγή» ορίζεται ως: « η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων 
από  οποιαδήποτε  πηγή  με  μη  υποβολή  δήλωσης  ή  με  υποβολή  ανακριβούς 
δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος. Ως απόκρυψη καθαρών 
εισοδημάτων  νοείται  και  η περίπτωση  κατά  την οποία  καταχωρούνται  στα βιβλία 
ανύπαρκτες ή εικονικές ολικά ή μερικά δαπάνες ή γίνεται επίκληση στη φορολογική 
δήλωση  τέτοιων  δαπανών,  ώστε  να  μην  εμφανίζονται  καθαρά  εισοδήματα  ή  να 
εμφανίζονται αυτά μειωμένα.»  (βλ.  το σχετικό με την φοροδιαφυγή άρθρο 55  του 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας  Ν.4174/2013 όπως ισχύει).  

Επίσης,  σύμφωνα  με  το  προαναφερόμενο  άρθρο  του  ΚΦΔ,    ως    φοροδιαφυγή 
νοείται   «η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης που έχει ως 
αποτέλεσμα τη μη καταβολή ποσού φόρου,   η   μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, 
συμψηφισμός,  έκπτωση  ή  διακράτηση  φόρου  προστιθέμενης  αξίας  και 
παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη 
υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή των 
παραπάνω φόρων  τελών  ή  εισφορών,  εφόσον  προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  της 
φορολογικής νομοθεσίας που αφορά φόρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του  Κώδικα  Φορολογικής  Διαδικασίας.  Η  είσπραξη  επιστροφής  των  παραπάνω 
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φόρων  από  τη  Φορολογική  Διοίκηση  μετά  από  παραπλάνηση  της  Φορολογικής 
Διοίκησης  με  την  παράσταση  ψευδών  γεγονότων  ως  αληθινών  ή  με  αθέμιτη 
παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, η έκδοση πλαστών φορολογικών 
στοιχείων,  καθώς  και  η  νόθευση  φορολογικών  στοιχείων,  η  έκδοση  εικονικών 
φορολογικών  στοιχείων  και  η  αποδοχή  αυτών,  η  μη  έκδοση  ή  ανακριβής  έκδοση 
παραστατικών  στοιχείων,  η  απόκρυψη  στοιχείων  που  αποτελούν  αντικείμενο  ή 
συνθέτουν το αντικείμενο του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων με μη υποβολή 
δήλωσης  ή  με  υποβολή  ανακριβούς  δήλωσης  και  με  σκοπό  τη  μη  πληρωμή  του 
ενιαίου  φόρου  ιδιοκτησίας  ακινήτων,  η  απόκρυψη  στοιχείων  που  αποτελούν 
αντικείμενο  ή  συνθέτουν  το  αντικείμενο  του  ειδικού  φόρου  ακινήτων  (Ν. 
3091/2002)  με  μη  υποβολή  δήλωσης  ή  με  υποβολή  ανακριβούς  δήλωσης  και  με 
σκοπό  τη  μη  πληρωμή  του  ειδικού  φόρου  ακινήτων  και  τέλος    η  απόκρυψη 
οποιασδήποτε  φορολογητέας  ύλης  με  μη  υποβολή  δήλωσης  ή  με  υποβολή 
ανακριβούς  δήλωσης  και  με  σκοπό  τη  μη  πληρωμή  οποιουδήποτε  άλλου  φόρου 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα.» 

Η φοροδιαφυγή συντελείται με μία πληθώρα τρόπων, επί της άμεσης και έμμεσης 
φορολόγησης,  από  νομικά  και  φυσικά  πρόσωπα  και  σε  όλα  τα  συστήματα 
φορολογίας  και  είδη φόρων,  από όλες  τις  επαγγελματικές ομάδες με  χαμηλότερο 
βέβαια  ποσοστό  από  την  ομάδα  των  μισθωτών  και  των  συνταξιούχων.    Από  την 
φοροδιαφυγή δημιουργείται ένα χάσμα  (tax gap) ανάμεσα στα έσοδα που θα είχε 
η φορολογική διοίκηση αν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα δήλωναν «εθελοντικά» 
και  ειλικρινά  τα  πραγματικά  εισοδήματά  τους  ,  και  σε  αυτά  που  τελικά 
εισπράττονται από την φορολογική διοίκηση. 

Πολύ συχνά παρατηρείται σύγχυση ανάμεσα στην έννοια της φοροδιαφυγής και της 
παραοικονομίας.  Δεν  θα  πρέπει  να  ταυτίζεται  η  φοροδιαφυγή  με  την 
παραοικονομία διότι ως παραοικονομία  (στη Διεθνή Βιβλιογραφία αναφέρεται ως 
shadow, black, hidden economy  ενώ από τον Διεθνή Οργανισμό για την Οικονομική 
Συνεργασία  και  Ανάπτυξη  Ο.Ο.Σ.Α.  –  O.E.C.D.  αναφέρεται  ως  non‐observed 
economy)  ορίζεται  το  σύνολο  όλων  των  δραστηριοτήτων  που  δεν  καταγράφεται 
στους εθνικούς λογαριασμούς (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ‐ ΑΕΠ)  ενώ θα έπρεπε 
(Schneider  and  Este,  2000),  και    αποτελείται  από  τέσσερα  στοιχεία:  τα  μη 
δηλωθέντα εισοδήματα από νόμιμες δραστηριότητες, τα μη δηλωθέντα εισοδήματα 
από  παράνομες  δραστηριότητες,  την  παραγωγή  αγαθών  για  ιδία  χρήση  και  την 
αδυναμία  καταγραφής  όλων  των  οικονομικών  δραστηριοτήτων  (Ο.E.C.D.  2012).  
Επομένως φοροδιαφυγή μπορεί να υπάρξει τόσο στην καταγεγραμμένη οικονομία 
όσο και στην μη καταγεγραμμένη δηλαδή την παραοικονομία.  
 

 
1.2 Το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της 
 
Από  τα  πιο  πρόσφατα  δημοσιευμένα  στατιστικά  δεδομένα  από    το  Υπουργείο 
Οικονομικών,  που βρέθηκαν στη διάθεση της παρούσας  μελέτης και έγιναν  κατά 
το  Δεκέμβριο  του    2012,  τα  οποία    αφορούν  την  επεξεργασία  των  φορολογικών 
δεδομένων  του  οικονομικού  έτους  2011  από  την  Γενική  Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων,   προκύπτουν σημαντικές ενδείξεις του μεγέθους της 
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φοροδιαφυγής.    Τα παραπάνω στατιστικά δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά  με  τη φορολογία  εισοδήματος φυσικών  προσώπων,    νομικών  προσώπων, 
τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας  (ΦΠΑ)  ,  τα πρόστιμα και  τη φορολογία κεφαλαίου 
(δηλαδή  τους  φόρους  και  τέλη  κληρονομιών,  γονικών  παροχών  κ.λ.π.  και  τους 
φόρους στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίου. 
 
Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που  προκύπτουν  από  το  παραπάνω  στατιστικό  δελτίο 
σχετικά  με  τη  φορολογία  εισοδήματος,    το  συνολικό  εισόδημα  που  αποκτήθηκε 
κατά  το  έτος 2011  ανήλθε  σε 116,5  δισ.  ευρώ,  εκ  των  οποίων  τα  81,8  δισ.  ευρώ 
(70,22  %)  αφορούσαν  το  φορολογούμενο  εισόδημα  φυσικών  προσώπων 
μισθωτών  και    συνταξιούχων1,  τα  21,9  δισ.  ευρώ  (18,79%)  αφορούσαν  το 
φορολογούμενο  εισόδημα  φυσικών  προσώπων  λοιπών  κατηγοριών  (με  πηγή 
εισοδήματος οποιαδήποτε άλλη εκτός των μισθών και συντάξεων)   και τα υπόλοιπα 
12,8  δισ.  ευρώ  (11,00 %)  τα φορολογητέα κέρδη  των νομικών προσώπων.      (βλ. 
διάγραμμα 1) 
 

 
Διάγραμμα 1 (Κατανομή Φορολογητέου Εισοδήματος  Οικονομικού Έτους 2011) 

 
Από  το σύνολο  των φόρων   10,4  δισ.  ευρώ  του Οικονομικού  έτους 2011  το ποσό 
που  αναλογούσε  σε φυσικά  πρόσωπα  ήταν    7,3  δισ.  ευρώ    (ή  70,53%),    και  τα 
υπόλοιπα 3,1  δισ. ευρώ (ή 29,37%) αναλογούν σε  φόρο επί των κερδών νομικών 
προσώπων.   
 
Από    το  συνολικό    ποσό  φόρων    φυσικών  προσώπων  ανά  επαγγελματική 
κατάσταση ή  ιδιότητα του υπόχρεου  (ή αλλιώς “ανά ομάδα επαγγέλματος”, όπως 
αναφέρεται  στο  στατιστικό  δελτίο),  προκύπτει  ότι  οι  μισθωτοί  και  συνταξιούχοι 
επωμίστηκαν  το  55,09  %  του  συνολικού  φορολογικού  βάρους  (φυσικών  και 
νομικών προσώπων), ενώ οι λοιποί φορολογούμενοι μόνο το 15,44 %. Εν ολίγοις, 
παραπάνω  από  το  50%  του  φορολογικού  βάρους  για  άλλη  μια  φορά    το 

                                                            
1 Μισθωτοί ‐ Συνταξιούχοι χαρακτηρίζονται οι φορολογούμενοι που έχουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις εν γένει –χωρίς 

να  αποκλείεται  και  εισόδημα  άλλης  πηγής.  Λοιποί  φορολογούμενοι  χαρακτηρίζονται  οι  φορολογούμενοι  των  οποίων  το 
εισόδημα προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη πηγή πλην του μισθωτού. 
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επωμίστηκαν  οι  μισθωτοί  και  οι  συνταξιούχοι,  ενώ  οι  άλλες  επαγγελματικές 
ομάδες και τα νομικά πρόσωπα συνεισέφεραν κατά πολύ λιγότερο. (βλ. διάγραμμα 
2) 
 

 
Διάγραμμα 2 (Κατανομή των φόρων του Οικονομικού Έτους 2011) 

 
Επίσης αναλύοντας    τα φορολογικά δεδομένα ανά πηγή   ατομικού φορολογητέου 
εισοδήματος    και  αριθμό  φορολογουμένων  από  τα  5,6    εκατ.  φορολογούμενα 
άτομα,  τα 3,6  εκατ.  (ή το 64%) φορολογήθηκαν ως μισθωτοί/συνταξιούχοι  και  τα 
υπόλοιπα 2 εκατ. (ή το 36%) ως μη μισθωτοί/μη συνταξιούχοι με βάση την κύρια 
πηγή προέλευσης του εισοδήματός τους.  
 
Το μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των μισθωτών/συνταξιούχων ανήλθε σε 22,72 
χιλ. ευρώ και ήταν υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου εισοδήματος που δηλώθηκε από 
τους μη μισθωτούς/μη συνταξιούχους  και  το  οποίο  διαμορφώθηκε  σε 10,95  χιλ.  
ευρώ.  
 
Από  τα 5,6    εκατ.  των φορολογουμένων  ,  το 49 %  (ή  τα 2,7  εκατ. άτομα)  δήλωσε 
ατομικό εισόδημα κάτω του βασικού αφορολόγητου ορίου  των 12.000 ευρώ και 
το 7,5 % μηδενικό εισόδημα.  
 
Από τα 2,9 εκατ. των μη μισθωτών/μη συνταξιούχων, το 86% (ή τα 2,5 εκατ. άτομα) 
δήλωσε ατομικό εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ και το 25% μηδενικό εισόδημα. 
Το αφορολόγητο όριο για τους μη μισθωτούς φορολογουμένους ανερχόταν το 2011 
σε 12.000 ευρώ.  
 
Περίπου το 69,2 % δήλωσε εισόδημα κάτω από το ετήσιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 
Ελλάδος,  το  οποίο  διαμορφώθηκε  σε  19.918  ευρώ  το  2010.  Σημειώνεται  ότι  τα 
ποσοστά  αυτά  ήταν  αυξημένα  σε  σύγκριση  με  το  προηγούμενο  έτος.  Πάνω  από 
900.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα δήλωσαν μόλις 20 μισθωτοί και άλλοι 31 
φορολογούμενοι  λοιπών  κατηγοριών.  Ετήσιο ατομικό  εισόδημα μεγαλύτερο από 
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100.000 ευρώ δήλωσαν συνολικά 21.660   άτομα, από τα 8.280.954 που υπέβαλαν 
φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή το 0,26% του συνόλου. 
 
Δηλαδή  η  μισθωτή  εργασία  ήταν  η  κύρια  πηγή  προέλευσης  εισοδήματος  των 
φυσικών προσώπων,   γεγονός που επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι η φοροδιαφυγή 
προφανώς  προέρχεται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  τα  επαγγέλματα  στα  οποία  γίνεται 
δύσκολα η διασταύρωση στοιχείων, όπως στα ελεύθερα επαγγέλματα.  
 
Από έρευνες που έχουν γίνει και σχετικά άρθρα που έχουν γραφτεί υπολογίζεται ότι 
η  φοροδιαφυγή  από  αυτούς  που  ασκούν  ελεύθερα  επαγγέλματα  κυμαίνεται  
τουλάχιστον  στο  50%  των  δραστηριοτήτων  που  ασκούν,  ενώ  η  φοροδιαφυγή 
στους ασκούντες μισθωτή εργασία περιορίζεται στο 1%. (βλ.S. Morse – S.Karlinsky 
– J.Bankman 2009, Slemrod, 2007).  
 
Επίσης  από  πρόσφατη  μελέτη  του  Κέντρου  Προγραμματισμού  και  Οικονομικών 
Ερευνών  (ΚΕΠΕ)  όπου εκτιμώνται  εισοδηματικές ελαστικότητες φόρου,    καταλήγει 
στο  συμπέρασμα  ότι  γενικά οι φορολογούμενοι  με  υψηλά  εισοδήματα  φαίνεται 
ότι  αποκρύπτουν  εισοδήματα  ανεξάρτητα  από  την  επαγγελματική  ομάδα  στην 
οποία  ανήκουν. Οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες  ωστόσο  είναι  εκείνοι  που  έχουν  τη 
μεγαλύτερη  ‘ευελιξία’  στη  δήλωση  εισοδημάτων,  καθώς  μπορούν  εύκολα  να 
αλλάξουν το χρονοδιάγραμμα της εργασίας τους, να ρυθμίσουν τις απολαβές τους 
ή/και  να  στραφούν  στην  παραοικονομία”.  (Βλ.  Καδίτη  Ε.  και  Ε.Ι.  Νίτση  ,  2011). 
Σύμφωνα  με  τον  Τάτσο  (2001),  για  την  Ελλάδα    προκύπτει  ότι  οι  ελεύθεροι 
επαγγελματίες  είναι  πιο  επιρρεπείς  στην  απόκρυψη  εισοδημάτων  και  στην 
φοροδιαφυγή.  
 
Τα παραπάνω στατιστικά δεδομένα επιβεβαιώνουν    το μέγεθος  του προβλήματος 
της  φοροδιαφυγής  στην  Ελλάδα,  το  οποίο  εντείνεται  σε  συνδυασμό  με  τις  
οργανωτικές  και  άλλες  αδυναμίες  του  φοροελεγκτικού  και  φοροεισπρακτικού 
μηχανισμού,    καθώς  και  την  περιπλοκότητα  και  συνεχή  μεταβολή  της  Ελληνικής 
Φορολογικής Νομοθεσίας. Είναι ωστόσο επιτακτική η ανάγκη   αναμόρφωσης    του 
Ελληνικού  φορολογικού συστήματος , µε βασική επιδίωξη αυτό να εξασφαλίζει τη 
διεύρυνση  της  φορολογικής  βάσης  και  τον  περιορισμό    της  φοροδιαφυγής  στα 
ελεύθερα επαγγέλματα, έτσι ώστε σύντομα  να υπάρξουν περιθώρια για μείωση της 
φορολογικής  επιβάρυνσης  των  ήδη    φορολογουμένων,    η  οποία  έχει  αυξηθεί 
υπέρμετρα    τα  τελευταία  χρόνια.  Σύμφωνα  με  την  Έκθεση  του  Διοικητή  της 
Τραπέζης  της  Ελλάδος  για  το  2012  η  αύξηση  αυτή  οφείλεται  κατά  πρώτον  στην 
επιλογή να στηριχθεί   η μείωση    του δημοσίου ελλείμματος    κυρίως στην αύξηση 
των  εσόδων  του  κράτους  μέσω  της  φορολογίας    και  δευτερευόντως  μέσω  του  
περιορισμού των δαπανών και κατά δεύτερον στην χρόνια διαρθρωτική αδυναμία 
του συστήματος  της φορολογικής διοίκησης να περιορίσει τη φοροδιαφυγή.   
 
Ο συνδυασμός    των παραπάνω παραγόντων προκάλεσε   δυσανάλογη αύξηση της 
φορολογικής  επιβάρυνσης  των  ήδη  φορολογουμένων  και  δημιούργησε    την 
πεποίθηση  ότι  η  αύξηση  των  φόρων  είναι  βασικός  στόχος  του  προγράμματος    
προσαρμογής   και ότι θα συνεχίζεται επ’ άπειρον.  
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1.3 Η προσπάθεια για  φορολογική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα 
 

Με  τον  Ν.  3845/2010  και  ουσιαστικά  το  1ο  Μνημόνιο  η  Ελληνική  Κυβέρνηση 
δεσμεύτηκε  στην  δρομολόγηση  μιας  σειράς  σημαντικών  διαρθρωτικών 
δημοσιονομικών    μεταρρυθμίσεων,  με  σκοπό    τη  βιωσιμότητα  της  Ελληνικής 
Οικονομίας,  συμβάλλοντας  στην  ενίσχυση  του  ελέγχου  επί  των  εσόδων  και  των 
δαπανών του κράτους.  
 
Ανάμεσα  στις  δεσμεύσεις  που  ανέλαβε  η  Ελλάδα  στους  δημοσιονομικούς  τομείς, 
δεσμεύτηκε  ειδικότερα  να  προχωρήσει  άμεσα  σε  φορολογική  μεταρρύθμιση, 
οπότε  κινούμενη  σε  αυτό  τον  άξονα  κατέβαλε  προσπάθεια ώστε να  νομοθετήσει 
ένα φορολογικό πλαίσιο το οποίο  περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις προκειμένου 
το φορολογικό σύστημα να καταστεί  αποτελεσματικότερο  και δικαιότερο.  
 
Το  σύστημα  φορολογίας  εισοδήματος  γίνεται  πιο  προοδευτικό,  και  παράλληλα 
εισάγεται μια σειρά μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν  στην  καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής και   περιλαμβάνουν    την υιοθέτηση αυστηρότερων υποχρεώσεων 
για τον ΦΠΑ,  την καθιέρωση τεκμηρίων διαβίωσης    και  την εισαγωγή τεκμηρίων 
φορολογίας. Επίσης γίνονται βελτιώσεις για την αναδιάρθρωση της   Φορολογικής 
Διοίκησης   σε συνδρομή με την τεχνική βοήθεια του ΔΝΤ.  
 
Στόχος απώτερος είναι η εξασφάλιση των εσόδων από τους φορολογουμένους με 
τα  μεγαλύτερα  εισοδήματα,  η αποτελεσματικότερη  και  αυστηρότερη  εφαρμογή 
των    νόμων,  ο  έλεγχος  των  ατόμων  με  υψηλό  πλούτο  καθώς  και  των 
αυτοαπασχολούμενων  (όπου  ο  κίνδυνος  φοροδιαφυγής  είναι  μεγαλύτερος  –  βλ. 
J.Slemrod  2007),        η  δίωξη  των  μεγαλύτερων  παραβατών  που  εμπλέκονται  σε 
υποθέσεις φοροδιαφυγής,    η ενίσχυση της δήλωσης και της πληρωμής του ΦΠΑ, 
καθώς και η συλλογή   του  μεγαλύτερου ποσού των ληξιπρόθεσμων φορολογικών 
οφειλών.  
 
Μεσοπρόθεσμα η Κυβέρνηση ανέλαβε να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων σε βασικούς τομείς συμμόρφωσης και διοίκησης στο φορολογικό 
σύστημα που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και τήρηση ενός συνεκτικού πλαισίου 
διαχείρισης  κινδύνου  στη  συμμόρφωση  ,  στην  ανάπτυξη  υποδομών  παροχής 
υπηρεσιών  προς  τους  φορολογούμενους  προκειμένου  να  υποστηριχθούν  οι 
προσπάθειες  βελτίωσης    της  συμμόρφωσης,    στην  ουσιαστική  βελτίωση  των 
ενεργειών επιβολής του νόμου, ειδικά στα επίπεδα του ελέγχου, μέσω της χρήσης 
μεθόδων  βασισμένων  στην  ιεράρχηση  των    κινδύνων  και    δημιουργία  υποδομών 
κεντρικού  στρατηγικού  σχεδιασμού  και  διαχείρισης  της  φορολογικής  και 
τελωνειακής διοίκησης.  
 
Επίσης με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013, που τέθηκε σε 
ισχύ από 01/01/2014 έγινε προσπάθεια βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου σχετικά 
με  τον  τρόπο  που  διενεργούνται  οι  φορολογικοί  έλεγχοι  με  την  εισαγωγή  της  
δυνατότητας  του  μερικού  φορολογικού  ελέγχου,  με  σκοπό  την  ταχύτερη 
ολοκλήρωση των ελεγχομένων υποθέσεων. Να σημειωθεί ότι με το μερικό έλεγχο  
το Δημόσιο διατηρεί  το  δικαίωμα  του  να  επανέλθει  για  επόμενο  έλεγχο μερικό  ή 
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πλήρη,  ενώ  ολοκληρώνει  άμεσα  την  αξιοποίηση  στοιχείων  για  υποθέσεις 
φοροδιαφυγής  που  προκύπτουν,  διότι  οι  μερικοί  έλεγχοι  μπορεί  να  είναι 
στοχευμένοι και ειδικοί, ώστε να αξιοποιήσουν άμεσα στοιχεία τα οποία βρίσκονται 
στη διάθεση  της Φορολογικής Διοίκησης  (για παράδειγμα λίστα  Laggard,  στοιχεία 
εμβασμάτων εξωτερικού κ.λπ.)  
 
Στα πλαίσια της φορολογικής μεταρρύθμισης που επιχειρείται με οργανωτική βάση 
τη  Γενική  Γραμματεία  Δημοσίων  Εσόδων  του  Υπουργείου  Οικονομικών,  κατά  το 
έτος 2013 τετραπλασιάστηκε ο αριθμός των ελεγκτών που κατέλαβαν θέσεις που 
προκηρύχτηκαν  στα Ελεγκτικά Κέντρα της Γ.Γ. και παράλληλα  με το άρθρο 34 του 
Ν.4141/2013  συστάθηκε  το  Κέντρο  Φορολογουμένων  Μεγάλου  Πλούτου 
(ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.).  Επίσης  έγινε  και  εξακολουθεί  να  γίνεται  μεγάλη  προσπάθεια  να 
αξιοποιηθούν  οι  νέες  τεχνολογίες,  πλέον  διενεργούνται  έλεγχοι  εισοδήματος  
φυσικών προσώπων με τις έμμεσες τεχνικές  και εφαρμόζονται  πολύ περισσότερα  
μέτρα συγκριτικά με το παρελθόν  για την πάταξη της φοροδιαφυγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 
2.1  Εισαγωγή  της  έννοιας  των  έμμεσων  τεχνικών  ελέγχου  στο 
Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα 
 

Στα  πλαίσια  των    παραπάνω  φορολογικών  μεταρρυθμίσεων,    επήλθαν 
τροποποιήσεις στους βασικούς νόμους Φορολογίας Εισοδήματος και ΦΠΑ ώστε να 
εισαχθούν σύγχρονες μέθοδοι για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος. 
 
Σύμφωνα με το  άρθρο 67Β του Ν.2238/1996 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 5Β 
περ.  1  του  Ν.4079/20‐09‐2012  ορίστηκαν  οι  έμμεσες  τεχνικές  ελέγχου,  για  τον  
προσδιορισμό  των  αποτελεσμάτων  με  έλεγχο,    μέσω  της    εφαρμογής  μιας  ή 
περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: 
 
α) της αρχής των αναλογιών (mark up method), 
 
β)  της  ανάλυσης  ρευστότητας  του  φορολογούμενου  (source  and  application  of 
funds method), 
 
γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method), 
 
δ)  της σχέσης  της  τιμής πώλησης προς  το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών  (unit 
and volume method) και 
 
ε)  του  ύψος  των  τραπεζικών  καταθέσεων  και  των  δαπανών  σε  μετρητά  (bank 
deposits and cash expenditure method). 
 
Με τις ως άνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα 
των φορολογουμένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη 
των  επιτηδευματιών  βάσει  των  γενικά  παραδεκτών  αρχών  και  τεχνικών  της 
ελεγκτικής. Τα προσδιοριζόμενα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή 
των  τεχνικών  ελέγχου,  λαμβάνονται  υπόψη  για  τον  προσδιορισμό  των  λοιπών 
φορολογικών υποχρεώσεων. 
 
Τέλος    εφόσον  τα  αποτελέσματα  του φορολογικού  ελέγχου  έχουν  εξαχθεί  με  την 

εφαρμογή  των  έμμεσων  τεχνικών  που  προαναφέρθηκαν    και  πριν  την  έκδοση 

φύλλων ή πράξεων καταλογισμού, ο Προϊστάμενος της ελεγκτικής μονάδας, καλεί 

τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος δικαιούται σε ανταπόδειξη. 

Στη  συνέχεια  με  το Ν.4172/2013,    το  νέο  Κώδικα Φορολογίας  Εισοδήματος  στο 

άρθρο 28 στην παράγραφο 1,  ορίζεται ότι το εισόδημα των φυσικών και νομικών 

προσώπων  και  νομικών  οντοτήτων  που  ασκούν  ή  προκύπτει  ότι  ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο 
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στοιχείο  ή  με  έμμεσες  μεθόδους  ελέγχου  κατά  τις  ειδικότερες  προβλέψεις  του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α)  όταν  τα  λογιστικά  αρχεία  δεν  τηρούνται  ή  οι  οικονομικές  καταστάσεις  δεν 

συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα,  

ή β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά 

δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,  

ή  γ)  όταν  τα  λογιστικά  αρχεία  ή  φορολογικά  στοιχεία  δεν  προσκομίζονται  στη 

Φορολογική Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση.  

Στην  παράγραφο  2  του  ιδίου  άρθρου  ορίζεται  ότι  το  εισόδημα  φυσικών 

προσώπων,  ανεξαρτήτως  αν  προέρχεται  από  άσκηση  επιχειρηματικής 

δραστηριότητας,  μπορεί  επίσης  να  προσδιορίζεται  με  βάση  κάθε  διαθέσιμο 

στοιχείο  ή  έμμεσες  μεθόδου  ελέγχου  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  διατάξεις  του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όταν το ποσό το δηλούμενου εισοδήματος δεν 

επαρκεί για  την  κάλυψη  των προσωπικών  δαπανών  διαβίωσης  ή  σε  περίπτωση 

που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούμενο 

εισόδημα.  

Επίσης  στον  Ν.  4174/2013  τον  Κώδικα  Φορολογικής  Διαδικασίας  στο  άρθρο  27,  
ορίζονται  οι  Μέθοδοι  έμμεσου  προσδιορισμού  της  φορολογητέας  ύλης.  Πιο 
συγκεκριμένα  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  27  ορίζεται  ότι  «Η  Φορολογική 
Διοίκηση  δύναται  να  προβαίνει  σε  εκτιμώμενο,  διορθωτικό  ή  προληπτικό 
προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και με  την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων 
από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: α) της αρχής των αναλογιών, β) της ανάλυσης 
ρευστότητας του φορολογούμενου, γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου, δ) 
της  σχέσης  της  τιμής  πώλησης  προς  το  συνολικό  όγκο  κύκλου  εργασιών,  ε)  του 
ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.   Με τις ως άνω 
τεχνικές  μπορούν  να  προσδιορίζονται  τα  φορολογητέα  εισοδήματα  των 
φορολογουμένων,  τα  ακαθάριστα  έσοδα,  οι  εκροές  και  τα φορολογητέα  κέρδη 
των υπόχρεων βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής.» 
 
Στην  παράγραφο  2  του  ιδίου  άρθρου  ορίζεται  ότι  «  Με  απόφαση  του  Γενικού 
Γραμματέα  καθορίζονται  το  ειδικότερο  περιεχόμενο  τεχνικών  ελέγχου  της 
παραγράφου 1, ο τρόπος εφαρμογής τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου.» 
 

 
2.2. Αντικείμενο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου 
 

Το αντικείμενο  καθώς και  το περιεχόμενο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον 
προσδιορισμό φορολογητέου  εισοδήματος φυσικών  προσώπων,  καθορίστηκαν  με 
την  ΔΕΣ  Α  1077357‐10/05/2013  Απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  και  στη 
συνέχεια με την ΠΟΛ 1050‐17/02/2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
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Εσόδων,  εξαιτίας των αλλαγών που επήλθαν με την εισαγωγή του Ν.4174/2013 και 
την  εισαγωγή  της  έννοιας    του    διορθωτικού    προσδιορισμού    της  φορολογητέας 
ύλης  φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού. 
 
Όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ 1050‐17/02/2014,   αντικείμενο των τεχνικών ελέγχου 
με  τη  χρήση  μεθόδων  έμμεσου  προσδιορισμού  της  φορολογητέας  ύλης    (των 
περιπτώσεων  β’,  γ’  και  ε’  της  παρ.  1  του  άρθρου  27  του  Ν.4174/2013)  είναι  ο 
προσδιορισμός  της  φορολογητέας  ύλης  προκειμένου  η  φορολογική  αρχή  να 
προχωρήσει  σε  έκδοση  πράξης  διορθωτικού  προσδιορισμού  φόρου  σε 
φορολογούμενο  φυσικό  πρόσωπο,  μέσω  μιας  μεθοδολογίας  που  αξιοποιεί  τα 
στοιχεία,  τις  πληροφορίες  και  τα  δεδομένα  για  τα  έσοδα  κάθε  πηγής  και  τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες πάσης φύσεως που η φορολογική διοίκηση διαθέτει 
ή  συγκεντρώνει  για  τον  ίδιο  τον/  την  σύζυγό  του  και  τα  προστατευόμενα  μέλη 
αυτών.  

 

 
2.3 Έννοιες που σχετίζονται με την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών 
 
•  Καταθέσεις  σε  ‐  Αναλήψεις  από  προσωπικούς  και  επαγγελματικούς 
λογαριασμούς σε ‐ από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
 
Οι  καταθέσεις  σε  ‐    αναλήψεις  από  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  (κάθε  μορφής 
στην  Ελλάδα  ή  το  Εξωτερικό),  του  φορολογούμενου,  της  συζύγου  και  των 
προστατευόμενων  μελών  αυτών  (λογαριασμοί  προσωπικοί,  οικογενειακοί  και 
επαγγελματικοί).  
 
Περιπτώσεις  κοινών  λογαριασμών  καταλογίζονται  στον  πραγματικό  δικαιούχο,  ο 
οποίος  καθορίζεται  με  βάση  τις  πραγματικές  περιστάσεις  και  τη  φύση  των 
συναλλαγών.  Εφόσον  αυτό  δεν  είναι  δυνατό,  τα  ποσά  κατανέμονται  ισόποσα  σε 
όλους τους συνδικαιούχους (ποσό διά αριθμό συνδικαιούχων).  
 
• Περιουσιακά στοιχεία 
 
Κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής του φορολογουμένου,  του  ‐
της  συζύγου  και  των  προστατευομένων  μελών  αυτών  στην  Ελλάδα  ή  και  στο 
Εξωτερικό. Η αποτίμηση γίνεται με βάση την αξία κτήσης ή το κόστος κατασκευής 
προσαυξημένη  με  την  αξία/κόστος  τυχόν  προσθηκών  ή  βελτιώσεων,  επίσης 
περιλαμβάνονται και τυχόν υπάρχουσες απαιτήσεις έναντι τρίτων.  
 
• Προστατευόμενα μέλη 
 
Τα  πρόσωπα  που  θεωρείται  ότι  βαρύνουν  τον  φορολογούμενο  σύμφωνα  με  το 
άρθρο  7  του  Ν.2238/94  ή  τα  εξαρτώμενα  μέλη  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 11 του Ν.4172/2013, ανάλογα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία 
εισοδήματος σε κάθε φορολογική περίοδο.  
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• Δαπάνες 
 
Δαπάνες  πάσης  φύσεως  που  πραγματοποιούνται  από  τον  ελεγχόμενο,  τον  ‐  την 
σύζυγο  του  και  τα  προστατευόμενα  μέλη  αυτών.  Σε  περίπτωση  όπου  είναι 
δεδομένη  η  πραγματοποίηση  της  δαπάνης,  αλλά  δεν  είναι  γνωστό  το  ποσό  που 
καταβλήθηκε και δεν παρέχονται στοιχεία από το φορολογούμενο για το ύψος του, 
αυτό προσδιορίζεται με βάσει τα στοιχεία που έχει στην διάθεση της η Φορολογική 
Διοίκηση.  
 
Όπου  αναφέρονται  δαπάνες  διαβίωσης  (προσωπικές  ‐  οικογενειακές)  αφορούν 
πραγματικές δαπάνες και όχι τεκμαρτές.  
 
• Φορολογική περίοδος 
 
Ειδικά για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου ως φορολογική περίοδος 
ορίζεται    η διαχειριστική  περίοδος  για  το  διάστημα  που  ίσχυαν  οι  διατάξεις  του 
Ν.2238/1994  και  το  φορολογικό  έτος  για  εισοδήματα  που  αποκτώνται  από 
1/1/2014  και  μετά.    Εξαιρετικά  στην  τεχνική  της  καθαρής  θέσης  μπορεί  η 
ελεγχόμενη  Φορολογική  περίοδος  να  περιλαμβάνει  περισσότερες  της  μίας 
συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους ή φορολογικά έτη.  
 
• Φορολογούμενος 
 
 Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  παρ  α΄  και  β΄  του  Κ.Φ.Δ.  «ως  «φορολογούμενος» 
νοείται:  κάθε  πρόσωπο  που  υποχρεούται  να  καταβάλλει  φόρο,  τέλος,  εισφορά  ή 
χρηματική  κύρωση  που  εμπίπτει  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  Κώδικα  ή  έχει 
οποιαδήποτε άλλη φορολογική υποχρέωση ή  κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να 
παρακρατεί  φόρους  και  να  τους  αποδίδει  στη  Φορολογική  Διοίκηση.    Ως 
«πρόσωπο»  νοείται:  κάθε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  καθώς  και  κάθε  είδους 
νομική  οντότητα»,    και  στο  άρθρο  2  παρ  α΄  και  β΄  του  ν.  4172/13  «ως  
«φορολογούμενος»:  κάθε    πρόσωπο  που  υπόκειται  σε  φόρο  εισοδήματος, 
σύμφωνα  με  τον  Κ.Φ.Ε.,  και  ως   «πρόσωπο»:  κάθε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή 
κάθε είδους νομική οντότητα», ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος. 
 

 
2.4 Υπαγόμενοι ‐ Πεδίο εφαρμογής – Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο 
 
Σύμφωνα  με  την ΠΟΛ  1050/17‐02‐2014,  στον  τρόπο  και  στη  διαδικασία  ελέγχου 
που ορίζεται με την απόφαση αυτή, μπορούν να υπαχθούν:  
 
1) οι  ανέλεγκτες  υποθέσεις φορολογίας  εισοδήματος  φορολογουμένων φυσικών 
προσώπων,  που  αναφέρονται  στο  άρθρο 28  του  ν.4172/2013,  για  τα φορολογικά 
έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά,  
 
2)  οι ανέλεγκτες  υποθέσεις φορολογίας  εισοδήματος φορολογουμένων φυσικών 
προσώπων για διαχειριστικές περιόδους που έληγαν πριν την έναρξη εφαρμογής 
των διατάξεων του Ν.4172/2013 για τις οποίες δεν είχε γίνει έναρξη ελέγχου μέχρι 
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31/12/2013  (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  66  του  Ν.4174/2013),  και 
συντρέχει μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω περιπτώσεις:  
α)  υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις),  
β)  παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα 
εισοδήματα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου(ατομικά και οικογενειακά),  
γ)  Είναι μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα αποτελέσματα, 
δ)  δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία ΚΒΣ/ΚΦΑΣ,  
ε)  υφίστανται  πληροφορίες  για  παράνομα  ή/και  αδήλωτα  εισοδήματα/αγορές/ 
δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές).  
 
Στις  πιο  πάνω  υποθέσεις  περιλαμβάνονται  και  αυτές  για  τις  οποίες  μία  ή 
περισσότερες  πηγές  εισοδήματος  (του  φορολογούμενου  ή  του/της  συζύγου) 
παραμένουν ανέλεγκτες. 
 
Η  επιλογή  των  υποθέσεων  στις  οποίες  θα  εφαρμοστούν  οι  τεχνικές  ελέγχου 
μεθόδων  έμμεσου  προσδιορισμού  φορολογητέας  ύλης  γίνεται  με  βάση  κριτήρια 
ανάλυσης κινδύνου, ή εξαιρετικά με βάση άλλα κριτήρια,  τα οποία καθορίζονται 
από τον Γενικό Γραμματέα, και δεν δημοσιοποιούνται όπως προβλέπεται από  τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του ΚΦΔ (Ν. 4174/2013). 
 

 
2.5 Μεθοδολογία των έμμεσων τεχνικών ελέγχου 
 
Με την ΠΟΛ 1270/ 24‐12‐2013 δόθηκαν οι οδηγίες για  την ορθή και ομοιόμορφη 
εφαρμογή κάθε μίας έμμεσης τεχνικής ελέγχου, από τις αναφερόμενες παραπάνω, 
καθορίζοντας την μεθοδολογία η οποία θα ακολουθείται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο  άρθρο  2  της    απόφασης  ΔΕΣ  Α  1077357/ΕΞ2013/10‐5‐2013  που 
προαναφέρθηκε,  σε  συνδυασμό  με  την  εγκύκλιο ΠΟΛ  1171/4‐7‐2013  και  αφορά 
οδηγίες σχετικά με    την παροχή στοιχείων από τους φορολογουμένους κατά τον 
έλεγχο φυσικών προσώπων. Παρακάτω αναλύεται η διαδικασία που ακολουθεί η 
φορολογική διοίκηση για την συγκέντρωση και αξιοποίηση των στοιχείων καθώς και 
η μεθοδολογία που εφαρμόζεται ανά τεχνική ελέγχου. 
 

 
2.5.1  Ενέργειες  της  Φορολογικής  Διοίκησης    για  την  εφαρμογή  των 
τεχνικών 
 
Καταρχήν η Φορολογική Διοίκηση θα πρέπει αφού εκδοθεί η εντολή ελέγχου όπως 
προβλέπεται  από  την      ΠΟΛ 1050/17‐02‐2014  να  συγκεντρώσει πληροφορίες  και 
στοιχεία  τόσο  από  Υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Οικονομικών  όσο  και  από  τρίτες 
πηγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Φ.Δ (Ν. 4174/2013), αλλά και 
από  τον  ίδιο  τον  φορολογούμενο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  14  του 
Κ.Φ.Δ (Ν. 4174/2013). 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία, οι παρεχόμενες από τον φορολογούμενο πληροφορίες καθώς 
και  τα  οικονομικά  δεδομένα  των  τηρουμένων  βιβλίων  και  στοιχείων  (στις 
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περιπτώσεις  όπου  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  σε  κάθε  φορολογική  περίοδο 
διατάξεις έχει υποχρέωση να τηρεί), λαμβάνονται υπόψη από τον έλεγχο κατά την 
εφαρμογή των τεχνικών έλεγχου. 
 
Για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών,   η Φορολογική Διοίκηση, με την έναρξη 
του ελέγχου ή κατά τη διάρκεια αυτού, μπορεί να ζητήσει από τον φορολογούμενο 
και αυτός έχει υποχρέωση να παράσχει στοιχεία για την περιουσιακή κατάσταση 
και  τις  συνθήκες  διαβίωσης  του  ιδίου,  του/της  συζύγου  του  και  των 
προστατευόμενων μελών τους, για τις ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους, καθώς 
και κάθε άλλο στοιχείο που η Φορολογική Διοίκηση θεωρεί απαραίτητο.   
 
Στα  ανωτέρω  στοιχεία  μπορούν  να  συμπεριλαμβάνονται:  στοιχεία  για  ακίνητα 
(οικόπεδα, αγροτεμάχια,  κτίσματα κάθε μορφής),  για κινητά μέσα  (οχήματα κάθε 
μορφής,  πλωτά και  εναέρια μέσα),  για επενδύσεις/συμμετοχές  κάθε μορφής,  για 
καταθέσεις κάθε μορφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για διαθέσιμα μετρητά, 
για  έργα  τέχνης,  συλλογές  και  λοιπά  τιμαλφή  και  για  απαιτήσεις/υποχρεώσεις 
κάθε είδους.  
 
Ειδικά ως προς τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγοριών έργων τέχνης, συλλογών 
και λοιπών τιμαλφών απαιτείται η παροχή στοιχείων μόνο εφόσον η αξία εκάστου 
υπερβαίνει  το  ποσό  των  πέντε  χιλιάδων  (5.000)  ευρώ.  Τα  ανωτέρω  στοιχεία 
παρέχονται  διακεκριμένα  για  κάθε  φορολογική  περίοδο  σε  περίπτωση  που 
υπάρχουν μεταβολές.  
 
Το  βάρος  της  απόδειξης  για  τα  διαθέσιμα  περιουσιακά  στοιχεία  φέρει  ο 
φορολογούμενος,  το ύψος  δε  των δηλούμενων  καταθέσεων  και  μετρητών  κατά 
την έναρξη της πρώτης ελεγχόμενης χρήσης, προκειμένου να γίνει δεκτό, σε καμία 
περίπτωση  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  πραγματικό  διαθέσιμο  κεφάλαιο 
προηγουμένων  ετών,  όπως  αυτό  προσδιορίζεται  με  βάση  τα  δεδομένα  των 
υποβληθεισών  δηλώσεων  φορολογίας  εισοδήματος,  ή  από  άλλα  στοιχεία  που 
έχει στην διάθεση της η ελεγκτική υπηρεσία. 
 
Σύμφωνα    με  την  ΠΟΛ  1171/2013  κατά  την  έναρξη  του  ελέγχου  η  ελεγκτική 
υπηρεσία, με την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, ζητά από τον φορολογούμενο 
και  ο  τελευταίος  υποχρεούται  να  παράσχει  όποια  στοιχεία  κρίνονται  από  την 
ελεγκτική  υπηρεσία  απαραίτητα  ως  προς  την  περιουσιακή  κατάσταση  και  τις 
συνθήκες διαβίωσης του φορολογουμένου, της συζύγου και των προστατευόμενων 
μελών αυτών κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις. 
 
Μετά  τα  παραπάνω  και  για  την  ορθή  και  ομοιόμορφη  εφαρμογή  των  διατάξεων 
κατά  την  άντληση  στοιχείων  από  τους  φορολογούμενους  (φυσικά  πρόσωπα) 
ορίστηκαν από τη Φορολογική Διοίκηση  τα ακόλουθα έντυπα: 
 
α) Διαθέσιμα Περιουσιακά στοιχεία 
 
β) Ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης‐μεταβολών‐υποχρεώσεων 
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γ) Επιστολή προς το φορολογούμενο 
 
Τα  έντυπα  αυτά  μπορεί  να  τροποποιούνται    ‐  συμπληρώνονται  από  τον  ελεγκτή 
ανάλογα  με  τα  δεδομένα  του  φακέλου  κάθε  υπόθεσης.    Επιδίδονται  στο 
φορολογούμενο  μαζί  με  την  εντολή  ελέγχου  ή  χωριστά,  αλλά  οπωσδήποτε  με  τη 
συνοδεία επιστολής προς το φορολογούμενο όπως προβλέπει η ΠΟΛ 1171/2013. Ο 
φορολογούμενος  συμπληρώνει  τα  έντυπα  και  προσκομίζει  κάθε  αποδεικτικό 
στοιχείο για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Πιο συγκεκριμένα: 
 
α) Το έντυπο Διαθεσίμων Περιουσιακών στοιχείων επιδίδεται σε δύο αντίτυπα στο 
φορολογούμενο. Το  ένα   συμπληρώνεται με τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε 
κατά την έναρξη της ελεγχόμενης περιόδου και το άλλο με τα περιουσιακά στοιχεία 
που διέθετε κατά την λήξη της ελεγχόμενης περιόδου. 
 
Παράδειγμα:  αν η  ελεγχόμενη περίοδος  είναι από 1/1/2003  έως  την 31/12/201Ο, 
θα συμπληρώνονται τα έντυπα με ημερομηνίες 1/1/2003 και 31/12/2010. 
 
Ειδικά  σε  περιπτώσεις  όπου  προκύπτει  σημαντική  απόκλιση  στα  περιουσιακά 
στοιχεία  (κάθε μορφής)  που αναγράφηκαν στα αντίστοιχα  έντυπα  έναρξης‐  λήξης 
της  ελεγχόμενης  περιόδου  επιδίδονται  στο  φορολογούμενο  προς  συμπλήρωση 
έντυπα  για  τη  λήξη  κάθε  ελεγχόμενης  χρήσης.  Αν  τα  ελεγχόμενα  έτη  δεν  είναι 
συνεχή  συμπληρώνονται    έντυπα  για  την  έναρξη  και  τη  λήξη  κάθε  διαχειριστικής 
περιόδου.  
 
Για  την  απόδειξη  των  αναγραφομένων  στο  έντυπο  περιουσιακών  στοιχείων  ο 
φορολογούμενος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  όλα  τα  σχετικά  έγγραφα  και  
δικαιολογητικά  που  αποδεικνύουν  την  ακρίβεια  των  αναγραφέντων  στοιχείων, 
όπως  τίτλους  ή  συμβόλαια  αγοράς  ακίνητης  περιουσίας,  αποδεικτικά  έγγραφα 
ανέγερσης  ακινήτων  (άδεια  οικοδομής,  νομιμοποιήσεις,  ΕΚΚΟ  και  λοιπά  έγγραφα 
που  μπορούν  να  υποστηρίξουν  τα  αναγραφόμενα  για  την  ακίνητη  περιουσία), 
τίτλους ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των κινητών μέσων, τίτλους ή συμβόλαια 
ή  πράξεις  απόκτησης  συμμετοχών  και  λοιπών  χρεογράφων,  βεβαιώσεις  ‐ 
πιστοποιητικά ή αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων ενημερωμένο με τα διαθέσιμα 
ποσά  κατά  την  έναρξη  ή  λήξη  της  ελεγχόμενης  χρήσης  και  τους  δικαιούχους  των 
ποσών αυτών,  τίτλους ή  συμβόλαια ή  τιμολόγια αγοράς  των  λοιπών  επενδυτικών 
στοιχείων (έργων τέχνης, συλλογών, τιμαλφών και λοιπών στοιχείων αξίας εκάστου 
5000  ευρώ  και  άνω),  έγγραφα  που  να  υποστηρίξουν  τις  τυχόν  υπάρχουσες 
απαιτήσεις έναντι τρίτων (ονόματα, ποσά κ.λπ.).  
 
Στο έντυπο συμπεριλαμβάνεται δήλωση του φορολογουμένου για τα μετρητά που 
κατείχε  σε  νομίσματα  κάθε  μορφής.  Σε  περίπτωση  που  δεν  συμπληρωθεί, 
θεωρείται από τον έλεγχο ότι ο ‐ η φορολογούμενος ‐ η  , ο ‐ η σύζυγός του και τα 
προστατευόμενα μέλη αυτών δεν είχαν στην κατοχή τους μετρητά, κατά την έναρξη 
ή λήξη της αντίστοιχης ελεγχόμενης περιόδου ή χρήσης. 
 
β)  Το  έντυπο  ερωτηματολόγιο  τρόπου  διαβίωσης  –  μεταβολών  ‐  υποχρεώσεων 
επιδίδεται  στο  φορολογούμενο  σε  ένα  (1)  αντίτυπο,  επί  του  οποίου  παρέχει 
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στοιχεία  για  όλα  τα  έτη  για  τα  οποία  ελέγχεται.  Στο  έντυπο  αυτό  παρέχονται 
πληροφορίες για τον τρόπο διαβίωσης του φορολογουμένου, του‐ της συζύγου και 
των  προστατευομένων  μελών  αυτών,  για  τις  μεταβολές  των  περιουσιακών  τους 
στοιχείων και για τις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους για όλα τα ελεγχόμενα έτη. 
 
γ)  Το  έντυπο  Επιστολή  προς  το  φορολογούμενο  συνοδεύει  υποχρεωτικά  τα  δύο 
προηγούμενα έντυπα και  περιέχει την προθεσμία που δίδεται στο φορολογούμενο 
για συμπλήρωση αυτών και την πράξη κοινοποίησης. 
 
Στο  παράρτημα  της  παρούσας  εργασίας  έχουν  συμπεριληφθεί  τα  έντυπα  που 
οφείλει  να  συμπληρώσει  και  να  προσκομίσει  στη  Φορολογική  Διοίκηση  ο 
φορολογούμενος.  
 

 
2.5.2 Η  τεχνική ανάλυσης ρευστότητας  του φορολογούμενου  (source 
and application of funds method) και η μεθοδολογία της  
 

Η τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου βασίζεται στην θεωρία 
ότι οποιαδήποτε υπέρβαση στα στοιχεία  των δαπανών  (αναλώσεων  κεφαλαίων) 
σε  σχέση  με  τα  στοιχεία  των  εσόδων  (πηγών  κεφαλαίων)  αντιπροσωπεύει  μια 
υποεκτίμηση  του φορολογητέου εισοδήματος  . Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει  το 
φορολογητέο  εισόδημα  αναλύοντας,  τα  έσοδα  (φορολογητέα  και  μη),  τις αγορές 
και  δαπάνες  (επαγγελματικές,  ατομικές  και  οικογενειακές)  και  τις  αυξήσεις  και 
μειώσεις  των  περιουσιακών  στοιχείων  και  των  υποχρεώσεων  (επαγγελματικών, 
ατομικών και οικογενειακών) του ελεγχόμενου.  
 
Για την εφαρμογή της  τεχνικής  αυτής  δημιουργείται ένα ισοζύγιο με δύο βασικές 
στήλες, «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων». 
 
Στην πρώτη στήλη «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» αθροίζονται: 
 
1)  Τα  υπόλοιπα  των  χρηματοπιστωτικών  λογαριασμών  (στην  Ελλάδα  ή  και  στο 
Εξωτερικό)  προσωπικών/οικογενειακών  και  επαγγελματικών  κατά  την  έναρξη  της 
ελεγχόμενης χρήσης. 
 
2)  Τα διαθέσιμα μετρητά  ή  και  το υπόλοιπο  ταμείου  στην αρχή  της  ελεγχόμενης 
χρήσης  (το  υπόλοιπο  ταμείου  αφορά  την  περίπτωση  ατομικής  επιχείρησης  με 
βιβλία Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ ή διπλογραφικά του ΚΦΑΣ). 
 
3)  Οι  αναλήψεις  από  επιχειρήσεις  όπου  συμμετέχει  ο  φορολογούμενος,  ο/η 
σύζυγός του ή και τα προστατευόμενα μέλη αυτών (όχι ατομικής επιχείρησης). 
 
4) Τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 
του φορολογούμενου ή του/της συζύγου. 
 
5) Τα έσοδα από λοιπές πηγές εισοδήματος όπως: 

 μισθώματα από εκμίσθωση ακινήτων (εκτός τεκμαρτών) 
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 εισόδημα από κινητές αξίες 

 εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις 

 δηλωθέν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 

 εισόδημα  από  λοιπές  πηγές  π.χ.  εισόδημα  αλλοδαπής  προέλευσης, 
εισόδημα  που  δεν  εντάσσεται  σε  κάποια  από  τις  κατηγορίες  Α‐Ζ  της  παρ.2  του 
άρθρου 4 ΚΦΕ. 
 
6)  Οι  εισπράξεις  από  λοιπά  μη  φορολογητέα  έσοδα,  όπως  αποζημιώσεις, 
επιδοτήσεις, δωρεές κ.λπ. 
 
7) Τα έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων προσωπικών/οικογενειακών ή 
και επαγγελματικών (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης). 
 
8) Τα ποσά δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε μορφής, ιδιώτες, κ.λ.π.( 
προσωπικά/οικογενειακά ή επαγγελματικά σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ). 
 
9) Τα λοιπά έσοδα πάσης φύσεως φορολογητέα ή μη. 
 
10)  Οι  αυξήσεις  πληρωτέων  λογαριασμών.    Σύμφωνα  με  την  τεχνική  ανάλυσης 
ρευστότητας  του  φορολογουμένου  στους  πληρωτέους  λογαριασμούς 
περιλαμβάνονται  οι  υποχρεώσεις  από  αγορές,  δαπάνες  γενικά  καθώς  και 
φορολογικές  υποχρεώσεις,  οι  οποίες  οφείλονται  στο  τέλος  κάθε  ελεγχομένου 
έτους.  Το αν υπάρχει αύξηση  των πληρωτέων  λογαριασμών,  καθορίζεται  από  την 
σύγκριση  του  υπόλοιπου  πληρωτέων  λογαριασμών  στο  τέλος  του  προηγούμενου 
έτους με το υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχόμενου έτους. 
 
11)  Οι  μειώσεις  λογαριασμών  εισπρακτέων.  Σύμφωνα  με  την  τεχνική  ανάλυσης 
ρευστότητας  του  φορολογουμένου,  στους  εισπρακτέους  λογαριασμούς 
περιλαμβάνονται  οι  απαιτήσεις  από  πωλήσεις  επαγγελματικές,  προσωπικές  κ.λπ. 
καθώς  και  απαιτήσεις  φορολογικές  (επιστροφές  φόρων  κ.λπ.)  οι  οποίες  είναι 
απαιτητές  στο  τέλος  κάθε  ελεγχομένου  έτους.  Το  αν  υπάρχει  μείωση  των 
εισπρακτέων  λογαριασμών  καθορίζεται  από  τη  σύγκριση  του  υπολοίπου 
εισπρακτέων λογαριασμών στο τέλος του προηγουμένου έτους με το υπόλοιπο στο 
τέλος του ελεγχομένου έτους.  
 
Αντιμετώπιση περιπτώσεων επιστροφής φόρων τελών και εισφορών (σε προσωπικό 
‐  οικογενειακό  επίπεδο  καθώς  και  σε  περίπτωση  ατομικής  επιχείρησης).  Στην 
περίπτωση που εκκρεμεί φόρος προς επιστροφή, ο οποίος τελικά επιστρέφεται στο 
επόμενο  ή  στα  επόμενα  έτη,  τότε  με  το  προς  επιστροφή  ποσό  θα  αυξηθούν  οι 
εισπρακτέοι λογαριασμοί. 
 
12)  Η αύξηση  των προκαταβολών  που  εισπράχθηκαν έναντι  εσόδων  επομένου  ‐
επομένων  έτους  ‐  ετών.  Εάν,  στο  τέλος  του  έτους,  το  ποσόν  των  προκαταβολών 
έναντι εσόδων επομένου/ων έτους/ων έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το ποσόν των 
προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου/ων έτους/ων στο τέλος του προηγουμένου 
έτους, η αύξηση θα καταχωρηθεί στη στήλη Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή 
«Αύξηση  των  προκαταβολών  έναντι  εσόδων  επομένου  έτους».    Σε  περίπτωση 
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μείωσης  των  προκαταβολών  η  μείωση  καταχωρείται    στη  στήλη  Αναλώσεις 
Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή «Μείωση προκαταβολών που εισπράχτηκαν έναντι 
εσόδων επομένου έτους».  
 
13)  Οι  λοιπές  περιπτώσεις  εσόδων.  Αναγράφεται  οποιαδήποτε  άλλη  περίπτωση 
εσόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω. 
 
Στην δεύτερη στήλη «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων» αθροίζονται: 
 
1)  Τα  υπόλοιπα  των  χρηματοπιστωτικών  λογαριασμών  (στην  Ελλάδα  ή  και  στο 
Εξωτερικό)  προσωπικών/οικογενειακών  και  επαγγελματικών  κατά  την  λήξη  της 
ελεγχόμενης χρήσης (τα υπόλοιπα των λογαριασμών την 31/12/200Χ). 
 
2) Τα διαθέσιμα μετρητά ή και το υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος της ελεγχόμενης 
χρήσης  (σε  περίπτωση  ατομικής  επιχείρησης  με  βιβλία  Γ΄  κατηγορίας  ΚΒΣ  ή 
διπλογραφικά του ΚΦΑΣ). 
 
3)  Οι  εισφορές  σε  λογαριασμούς  επιχειρήσεων  όπου  συμμετέχει  ο  ίδιος  ο 
φορολογούμενος, ο/η σύζυγος ή και τα προστατευόμενα μέλη αυτών (όχι ατομικές 
επιχειρήσεις). 
 
4) Η συνεισφορά ποσών για συμμετοχή στο κεφάλαιο κάθε μορφής επιχειρήσεων. 
 
5)  Οι  αγορές  περιουσιακών  στοιχείων  (προσωπικών/  οικογενειακών  και 
επαγγελματικών)  περιλαμβάνονται:  ανεγέρσεις  οικοδομών,  αγορές  ΕΙΧ,  δίτροχων 
κ.λπ.  οχημάτων,  πλοίων  ‐σκαφών,  αναψυχής  αεροσκαφών,  και  επενδυτικών 
αγαθών καθώς και οι δαπάνες που αφορούν βελτιώσεις αυτών. 
 
6) Οι  αγορές  εμπορευμάτων,  πρώτων  και  βοηθητικών  υλών  και  λοιπών  αγαθών 
αναγκαίων στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. 
 
7) Οι επαγγελματικές  ‐  επιχειρηματικές δαπάνες πάσης φύσεως  (εκπιπτόμενες ή 
μη  από  τα  ακαθάριστα  έσοδα  της  επιχείρησης).  Περιλαμβάνονται  και  οι  δαπάνες 
που  αφορούν  επισκευές  και  συντηρήσεις  των  επαγγελματικών  περιουσιακών 
στοιχείων. 
 
Παρατήρηση:  Χειρισμός  αποσβέσεων  για  πάγια  επαγγελματικά  περιουσιακά 
στοιχεία στην έμμεση τεχνική της ρευστότητας. Στην περίπτωση που οι αποσβέσεις 
συμπεριλαμβάνονται  στις  συνολικά  δηλωθείσες  επαγγελματικές  δαπάνες  για  την 
εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής με το ποσό των αποσβέσεων μειώνονται  οι  
επαγγελματικές  δαπάνες  που  καταχωρούνται    στην  αντίστοιχη  ένδειξη,    γιατί  οι 
αποσβέσεις δεν αποτελούν πραγματικές καταβολές. 
 
8) Τα ποσά αποπληρωμής προσωπικών ή επαγγελματικών δανείων (στην γραμμή 
αυτή αναγράφεται  μόνο  το  χρεολύσιο).  Τα  ποσά  των  τόκων ανάλογα  με  το  είδος 
του δανείου (προσωπικό ‐ επαγγελματικό) συμπεριλαμβάνονται   στις δαπάνες είτε 
στις προσωπικές  ‐ οικογενειακές είτε στις επαγγελματικές. 
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9)  Τα  ποσά  για  ασφάλιστρα,  αποζημιώσεις,  δωρεές  (όπως  γονικές  παροχές  ή 
χορηγίες χρηματικών ποσών κ.λπ.), και λοιπές δαπάνες.  
 
10) Τα ποσά για φόρους, τέλη εισφορές και πρόστιμα κάθε μορφής. 
 
11)  Τα  ποσά  για  κάθε  είδους  δαπάνες  διαβίωσης  (προσωπικές  ‐  οικογενειακές) 
καθώς και οι δαπάνες που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις των προσωπικών ‐ 
οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων (δαπάνες για το σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων του φορολογουμένου του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών 
αυτών). 
 
12) Οι μειώσεις των Πληρωτέων λογαριασμών. Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης 
ρευστότητας  του  φορολογουμένου  στους  πληρωτέους  λογαριασμούς 
περιλαμβάνονται  οι  υποχρεώσεις  από  αγορές,  δαπάνες  γενικά  καθώς  και  οι 
φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους . 
(Δεν  περιλαμβάνονται  τα  δάνεια,  τα  οποία  αναγράφονται  στη  γραμμή  «Ποσά 
αποπληρωμής  προσωπικών  ή  επαγγελματικών  δανείων».)  Το  αν  υπάρχει  μείωση 
των  πληρωτέων  λογαριασμών  καθορίζεται  από  τη  σύγκριση  του  υπολοίπου 
πληρωτέων λογαριασμών στο τέλος του προηγουμένου έτους με το υπόλοιπο στο 
τέλος του ελεγχομένου έτους . 
 
13)  Οι  αυξήσεις  Εισπρακτέων  λογαριασμών.  Σύμφωνα  με  την  τεχνική  ανάλυσης 
ρευστότητας  του  φορολογουμένου  στους  εισπρακτέους  λογαριασμούς 
περιλαμβάνονται  οι  απαιτήσεις  από  πωλήσεις  επαγγελματικές,  προσωπικές  και 
φορολογικές κ.λπ. οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. Το 
αν  υπάρχει  αύξηση  των  εισπρακτέων  λογαριασμών  καθορίζεται  από  τη  σύγκριση 
του υπολοίπου εισπρακτέων λογαριασμών στο  τέλος  του προηγουμένου έτους με 
το υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχομένου έτους. 
 
14) Οι χορηγήσεις δανείων σε τρίτους. 
 
15) Η μείωση προκαταβολών που εισπράχτηκαν έναντι εσόδων επομένου έτους  ‐ 
επομένων  ετών.    Εάν,  στο  τέλος  του  έτους,  το  ποσό  των  προκαταβολών  έναντι 
εσόδων  επομένου  έτους  ‐  επομένων  ετών  έχει  μειωθεί  σε  σύγκριση  με  το  ποσόν 
των προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου έτους ‐ επομένων ετών στο τέλος του 
προηγουμένου  έτους,  η  μείωση  θα  καταχωρηθεί  στήλη  Αναλώσεις  Κεφαλαίων  
Εσόδων  στη  γραμμή:  «Μείωση  προκαταβολών  που  εισπράχθηκαν  έναντι  εσόδων 
επόμενων  ετών».  Σε  περίπτωση  που  είχαμε  αύξηση  των  προκαταβολών  θα 
καταχωρούσαμε την αύξηση στην στήλη Πηγές Κεφαλαίων   ‐ Εσόδων στη γραμμή: 
«Αύξηση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένων ετών». 
 
16)  Οι  λοιπές  περιπτώσεις  αναλώσεων.  Αναγράφεται  οποιαδήποτε  άλλη 
περίπτωση δαπάνης/αγοράς που δεν αναφέρεται παραπάνω. 
 
Γενική παρατήρηση: Τόσο στα έσοδα, όσο στις αγορές και δαπάνες, αναγράφεται 
το  σύνολο  των  ποσών  που  ανάγεται  σε  κάθε  ελεγχόμενο  διαχειριστικό  έτος  (όχι 
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τεκμαρτά έσοδα ή δαπάνες). Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα ποσά τόσο των 
εσόδων όσο και των αγορών/δαπανών να μην υπολογίζονται δυο φορές. 
 
Εφαρμόζοντας  λοιπόν  την  παραπάνω  διαδικασία  δημιουργίας  του  ισοζυγίου  με 
στήλες τις «Πηγές Κεφαλαίων ‐ Εσόδων» και «Αναλώσεις Κεφαλαίων ‐ Εσόδων», η  
αρνητική  διαφορά  μεταξύ  στήλης  «Πηγές  Κεφαλαίων  ‐  Εσόδων»  και  στήλης 
«Αναλώσεις Κεφαλαίων  ‐ Εσόδων»,  ελέγχεται από τη Φορολογική Διοίκηση ως μη 
δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται σύμφωνα και με  τα οριζόμενα 
στο  άρθρο  10  της  Α.Υ.Ο  ΔΕΣ  Α  1077357/ΕΞ2013/10‐5‐2013,  υπόκειται  σε 
φορολόγηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 της ίδιας απόφασης. 
 
 

2.5.3  Τεχνική  καθαρής  θέσης  του  φορολογούμενου  (net  worth 
method) 
 

Η τεχνική της καθαρής θέσης του φορολογουμένου βασίζεται στη λογική ότι  όταν 
ένας φορολογούμενος συσσωρεύει  τον πλούτο σε ένα φορολογικό έτος,  είτε  τον 
επενδύει (σε περιουσιακά στοιχεία) είτε τον δαπανά. 
 
Η  τεχνική  της  καθαρής  θέσης  του φορολογουμένου αναδημιουργεί  το  οικονομικό 
ιστορικό  του  ελεγχόμενου  και  προσδιορίζει  φορολογητέο  εισόδημα  λαμβάνοντας 
υπόψη  για  περίοδο  μεγαλύτερη  ή  ίση  ενός  ή  περισσοτέρων  ετών  όλα  τα 
περιουσιακά  στοιχεία  και  τα  διαθέσιμα  κεφάλαια  (ενεργητικό),  τις  υποχρεώσεις 
(παθητικό),  τις  ατομικές  και  οικογενειακές  δαπάνες  ως  και  τα  εισοδήματα  από 
λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά). 
 
Κατά  την  τεχνική  αυτή δημιουργείται  ο  Πίνακας  Ενεργητικού  και  Παθητικού  για 
όλα τα ελεγχόμενα έτη και το έτος βάσης  (το αμέσως προηγούμενο από το πρώτο 
ελεγχόμενο έτος). 
 
Στο Ενεργητικό περιλαμβάνονται όλα  τα περιουσιακά στοιχεία  του ελεγχόμενου, 
του  ‐  της  συζύγου  και  των  προστατευομένων  μελών  αυτών,  (προσωπικά  – 
οικογενειακά  ‐  επαγγελματικά)  καθώς  και  οι  καταθέσεις  σε  χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα κατά τη λήξη εκάστου έτους όπως : 
 

 Ακίνητη περιουσία (κόστος) 

 Έπιπλα, Συσκευές, Λοιπός εξοπλισμός(επαγγελματικά) 

 Προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας (έπιπλα ,έργα τέχνης, συλλογές κ.λπ.) 
(άνω των 5.000€ έκαστο) 

 Κοσμήματα και λοιπά τιμαλφή (αξίας άνω των 5.000€ έκαστο) 

 Απαιτήσεις διάφορες: Περιλαμβάνονται οι εισπρακτέοι λογαριασμοί ήτοι οι 
απαιτήσεις  από  πωλήσεις  επαγγελματικές  και  προσωπικές/οικογενιακές  κ.λπ. 
καθώς  και  φορολογικές  (επιστροφές  φόρων  κ.λπ.)  οι  οποίες  είναι  απαιτητές  στο 
τέλος  κάθε  ελεγχομένου  έτους.  Το  προκύπτον  υπόλοιπο  στο  τέλος  κάθε 
ελεγχόμενου έτους συμπεριλαμβάνεται στο ενεργητικό. 

 Μηχανοκίνητα οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη κ.λπ. 
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 Μετρητά διαθέσιμα στην κατοχή του φορολογουμένου, του ‐ της συζύγου ή 
των προστατευόμενων μελών αυτών. 

 Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του φορολογουμένου, του ‐ της 
συζύγου  ή  των  προστατευόμενων  μελών  αυτών  π.χ.  σε  λογαριασμούς 
καταθετικούς,  όψεως, προθεσμίας και  σε τρεχούμενους. 

 Μετοχές, λοιποί τίτλοι 

 Σύνολο  απογραφής  τέλους  χρήσης  σε  περίπτωση  ατομικής  επιχείρησης 
(εμπορεύματα,  έτοιμα  προϊόντα,  α΄  και  β΄  ύλες  υλικά  συσκευασίας  ημιτελή    ‐ 
υπολείμματα).  Στις  περιπτώσεις  ελέγχου  συνεχόμενων  ετών  για  τις  οποίες  δεν 
υπάρχει  συνεχής  υποχρέωση  σύνταξης  απογραφής,  τυχόν  συνταχθείσα  ‐  ες 
απογραφή ‐ ές δεν υπολογίζονται (στη συγκεκριμένη τεχνική). 

 Διάφοροι  λογαριασμοί  ή  Λοιπά  περιουσιακά  στοιχεία  (προσωπικά  ‐ 
οικογενειακά ή επαγγελματικά) των οποίων η αξία υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. 
Σε  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις  ως  αξία  λαμβάνεται  το  πραγματικό  κόστος 
κτήσης,  όπως  αυτό  προκύπτει  από  τα  διαθέσιμα  στον  έλεγχο  στοιχεία.  Στις 
περιπτώσεις  ανέγερσης  οικοδομών,  ως  κόστος  λαμβάνεται  το  κόστος  ανέγερσης 
όπως αυτό προκύπτει από τα διαθέσιμα στον έλεγχο στοιχεία. Τα επαγγελματικά ‐ 
επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης. 
 
Στο  Παθητικό  περιλαμβάνονται  όλες  οι  υποχρεώσεις  του  ελεγχόμενου,  του/της 
συζύγου  και  των  προστατευομένων  μελών  αυτών,  ως  και  οι  επαγγελματικές 
υποχρεώσεις (που αφορούν περίπτωση ατομικής επιχείρησης).  
 
Συγκεκριμένα  περιλαμβάνονται  τα  δάνεια  από  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα,  τα 
γραμμάτια  και  οι  επιταγές  πληρωτέες  και  οποιαδήποτε  άλλη  αποδεικνυόμενη 
οφειλή ή υποχρέωση σε τρίτους: 

 Δάνεια (προσωπικά ‐ οικογενειακά ) 

 Δάνεια (επαγγελματικά ‐ σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης) 

 Γραμμάτια (προσωπικά  ‐ οικογενειακά ή της ατομικής του επιχείρησης) 

 Πιστωτές  διάφοροι:  Περιλαμβάνονται  οι  πληρωτέοι  λογαριασμοί  ήτοι  οι 
υποχρεώσεις  από  αγορές,  δαπάνες  γενικά  καθώς  και  φορολογικές  υποχρεώσεις 
επαγγελματικές,  προσωπικές/οικογενιακές  οι  οποίες  οφείλονται  στο  τέλος  κάθε 
ελεγχομένου  έτους.  Το  προκύπτον  υπόλοιπο  στο  τέλος  κάθε  ελεγχόμενου  έτους 
συμπεριλαμβάνεται στο παθητικό. 

 Υποχρεώσεις (Αποσβέσεις , κ.λπ.) 
 
Ενδεικτικά  στις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  η  υποχρέωση  του  έτους  βάσης  ή  καθενός 
από τα επόμενα μεταφέρεται και αυξάνεται αν οι υποχρεώσεις αυξηθούν π.χ. νέο 
δάνειο,  ή  μειώνεται  ανάλογα  με  τις  πραγματικές  καταβολές  αποπληρωμής  των 
υποχρεώσεων. 
 
Αντιμετώπιση αποσβέσεων 
Ειδικά για την τεχνική αυτή, εάν στο πίνακα του ενεργητικού περιλαμβάνονται και 
πάγια  επαγγελματικά  περιουσιακά  στοιχεία  για  τα  οποία  είχαν  διενεργηθεί 
αποσβέσεις  κατά  τον  υπολογισμό  του  φορολογητέου  εισοδήματός  τότε,  το 
σωρευτικό ποσόν αποσβέσεων για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται ως 
υποχρέωση στον πίνακα παθητικού. 
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Εάν  στο  ενεργητικό  περιλαμβάνονται  περιουσιακά  στοιχεία  τα  οποία  έχουν 
αποσβεσθεί  πλήρως,  στον  πίνακα  παθητικού  αναγράφεται  το  σύνολο  των 
αποσβέσεων  που  έχει  διενεργηθεί  για  αυτά  και  έχει  εκπέσει  από  τα  ακαθάριστα 
έσοδα. 
 
Όταν ένα από τα περιουσιακά στοιχεία στις 31/12 20ΧΧ δεν περιλαμβάνεται πλέον 
στον  κατάλογο  ενεργητικού  λόγω  πώλησης  ή  άλλου  τρόπου  διάθεσης,  πρέπει  η 
απόσβεση σχετικά με αυτό το περιουσιακό στοιχείο να μην περιλαμβάνεται πλέον 
στο σωρευτικό ποσόν αποσβέσεων που αναγράφεται ως υποχρέωση στον πίνακα 
παθητικού. 
 
Σημειώνεται  ότι  εάν  ο  φορολογούμενος  κατέχει  επαγγελματικά  περιουσιακά 
στοιχεία  για  τα  οποία  δεν  έχει  διενεργήσει  αποσβέσεις,  αυτές  δεν 
περιλαμβάνονται στον πίνακα παθητικού. 
 
Η διαφορά Ενεργητικού –  Παθητικού  αποτελεί  την Καθαρή Θέση  εκάστου  έτους 
(διαχειριστικής περιόδου). 
 
Από  την καθαρή θέση λήξης  κάθε διαχειριστικής περιόδου αφαιρείται  η καθαρή 
θέση  έναρξης  και δημιουργείται  ο  Πίνακας  Καθαρής Θέσης  (όπου  για  το  πρώτο 
ελεγχόμενο έτος καθαρή θέση έναρξης είναι η καθαρή θέση του έτους βάσης). 
 
Οι αυξήσεις ‐ μειώσεις της καθαρής θέσης αναπροσαρμόζονται με τις περιπτώσεις 
απόκτησης  περιουσιακών  στοιχείων  άνευ  ανταλλάγματος  κατά  το  εν  λόγω  έτος 
(αιτία  θανάτου,  δωρεάς,  γονικής  παροχής,  προίκας,  ανταλλαγής,  κερδών  από 
τυχερά παίγνια). 
 
Στο αποτέλεσμα αυτό προστίθενται: 
 
Οι  μη  εκπιπτόμενες  δαπάνες  (με  επιταγές,  μετρητά  ή  μέσω  τραπεζικών 
λογαριασμών) και συγκεκριμένα: 

 Προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης. 

 Λοιπές  δαπάνες/αγορές.  Δεν  περιλαμβάνονται  οι  επαγγελματικές  δαπάνες 
και αγορές, με εξαίρεση τις δαπάνες που είναι μη παραγωγικές ή δεν εκπίπτονται 
βάσει διατάξεων νόμου από  τα ακαθάριστα έσοδα  της  επιχείρησης,  οι οποίες  και 
αναγράφονται. 

 Ζημίες  από  εκποίηση  περιουσιακού  στοιχείου,  μη  αναγνωριζόμενες 
φορολογικώς. 
 
Από το μερικό αυτό σύνολο αφαιρούνται τα μη φορολογούμενα εισοδήματα και 
συγκεκριμένα: 

 Τα αφορολόγητα  έσοδα από διάφορες πηγές,  τα  οποία αφορούν    όλες  τις 
πηγές  εσόδων  του  φορολογουμένου  του/της  συζύγου  και  των  προστατευόμενων 
μελών αυτών που συμπεριλήφθηκαν ή όχι στην υποβληθείσα δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος αλλά δεν υπάγονται σε φορολόγηση βάσει διατάξεων νόμου. 
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 Μη φορολογητέες  περιπτώσεις  εσόδων  ή φορολογητέες  κατ’  ειδικό  τρόπο 
όπως  τα  έσοδα  από  δωρεές,  κέρδη  από  πώληση  περιουσιακού  στοιχείου, 
επιχορηγήσεις  και  λοιπές μη φορολογητέες περιπτώσεις που συμπεριλήφθηκαν ή 
όχι  στην  υποβληθείσα  δήλωση  φορολογίας  Εισοδήματος  αλλά  δεν  υπάγονται  σε 
φορολόγηση  βάσει  διατάξεων  νόμου  ή  φορολογηθήκαν  με  ειδικό  τρόπο.  Στις 
περιπτώσεις  πώλησης περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε με αντάλλαγμα  ή 
άνευ ανταλλάγματος λαμβάνεται  για  τη συγκεκριμένη  τεχνική μόνο  το προκύπτον 
κέρδος ή ζημία, εφόσον δεν φορολογήθηκε ή δεν εξέπεσε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.  Αυτά  αναγράφονται  αντίστοιχα  στις  «μη  φορολογούμενες  περιπτώσεις 
εσόδων» ή στις «ζημίες από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων». 
 
Ειδικά στις περιπτώσεις πώλησης περιουσιακού στοιχείου που είχε αποκτηθεί χωρίς 
αντάλλαγμα, ως κέρδος ή ζημία λαμβάνεται το σύνολο του ποσού πώλησης μείον το 
κόστος όπως προσδιορίστηκε στον πίνακα ενεργητικού. 
 
Το  Υπόλοιπο  αποτελεί  το  βάσει  της  τεχνικής  αυτής  προσδιοριζόμενο  Καθαρό 
Εισόδημα  του  ελεγχόμενου  φορολογουμένου,  της  συζύγου  και  των 
προστατευομένων  μελών  αυτών,  το  οποίο  συγκρίνεται  με  τα  αντίστοιχα 
δηλωθέντα  εισοδήματα  (υπαχθέντα  σε  φορολόγηση)  από  κάθε  πηγή  του 
φορολογουμένου του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών. 
 
Σύμφωνα με την τεχνική αυτή το προκύπτον υπόλοιπο ελέγχεται ως μη δηλούμενο 
εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται σύμφωνα και με  τα οριζόμενα στο άρθρο 
10  της  απόφασης  ΔΕΣ  Α  1077357/ΕΞ2013/10‐5‐2013,  υπόκειται  σε  φορολόγηση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 της ίδιας Α.Υ.Ο. 
 
 

2.5.4 Τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (bank 
deposits and cash expenditure method) 
 

Η  τεχνική  των  τραπεζικών  καταθέσεων  και δαπανών  σε  μετρητά    βασίζεται  στη 
θεωρία  ότι  εάν  ένας  φορολογούμενος  λάβει  χρήματα,  δύο  μόνον  πράγματα 
μπορούν να συμβούν: είτε αυτά να κατατεθούν είτε να δαπανηθούν. 
 
Η παραπάνω μέθοδος προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα παρακολουθώντας 
την κίνηση των (διαθεσίμων) κεφαλαίων του φορολογούμενου, του ‐ της συζύγου 
και  των  προστατευομένων  μελών  αυτών,  είτε  με  την  κατάθεση  αυτών  σε 
χρηματοπιστωτικούς  λογαριασμούς  είτε  με  την  ανάλωσή  τους  σε  διάφορες 
συναλλαγές με χρήση μετρητών. Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις και τα διαθέσιμα 
σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς και τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά τόσο 
σε  επαγγελματικό  όσο  και  σε  οικογενειακό  επίπεδο  κατά  τη  διάρκεια  της 
ελεγχόμενης χρήσης και τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα. 
 
Η  τεχνική  αυτή  προσδιορίζει  τα  έσοδα  του  φορολογουμένου  αναλύοντας  τις 
τραπεζικές  καταθέσεις  και  τις  δαπάνες  με  χρήση  μετρητών  σε  διάφορες 
συναλλαγές. Συγκεκριμένα: 
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1.  Προσδιορίζονται  οι  συνολικές  τραπεζικές  καταθέσεις  της  ελεγχόμενης 
περιόδου,  στις περιπτώσεις που υπάρχει άνοιγμα λογαριασμών. Περιλαμβάνονται 
οι πιστωτικές κινήσεις σε λογαριασμό ‐ ούς που αφορούν καθαρές καταθέσεις και 
έμμεσες  καταθετικές  πράξεις  (Προσωρινές  καταθέσεις  προς  εξόφληση 
υποχρεώσεων,  όπως  δάνεια  κ.λπ.  πράξεις).  Στις  περιπτώσεις  όπου  δεν  έχει 
πραγματοποιηθεί  άνοιγμα  λογαριασμών,  οι  συνολικές  τραπεζικές  καταθέσεις 
λαμβάνονται ως  η  διαφορά  υπολοίπου  τέλους  μείον  αρχή  χρήσης.  Επισημαίνεται 
ότι  η  τεχνική  παράγει  ανεπαρκή  –  ελλιπή  ‐  μη  ασφαλή  αποτελέσματα  στις 
περιπτώσεις μη ανοίγματος λογαριασμών. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται η 
διαφορά  υπολοίπου  τέλους‐αρχής,  η  τυχόν  προκύπτουσα  αρνητική  διαφορά  δεν 
αναγράφεται επί του εντύπου. 
2.  Αφαιρούνται  τα  κατατεθειμένα  ποσά  στους  πιο  πάνω  λογαριασμούς  που 
αφορούν: 
2.1. Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα. 
2.2. Ποσά από εκταμίευση δανείων. 
2.3.  Συμψηφιστικές  κινήσεις  μεταξύ  λογαριασμών  του  φορολογουμένου,  του/της 
συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών. 
2.4.  Συναλλαγές,  μεταφορές  και  λοιπές  πράξεις  που  δεν  αποτελούν  καθαρές 
καταθέσεις. 
 
3. Στο Υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται: 
3.1. Δαπάνες επιχειρηματικές ‐ επαγγελματικές (εξοφληθείσες με μετρητά). 
3.2.  Αγορές  εμπορευμάτων,  πρώτων  και  βοηθητικών  υλών  και  λοιπών  αγαθών 
αναγκαίων  στην  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας  (εξοφληθείσες  με 
μετρητά). 
3.3. Αγορές περιουσιακών στοιχείων προσωπικών/οικογενειακών, επαγγελματικών 
(εξοφληθείσες με μετρητά). 
3.4. Προσωπικές/οικογενειακές δαπάνες (εξοφληθείσες με μετρητά). 
3.5. Καταβληθέντες φόροι, εισφορές και πρόστιμα κάθε μορφής  (εξοφληθέντες με 
μετρητά). 
3.6. Αποπληρωμή / μείωση χρεών με μετρητά 
3.7.  Αύξηση/μείωση  διαθεσίμων  μετρητών  ελεγχόμενης  περιόδου.  Η  μείωση 
διαθεσίμων  μετρητών  τίθεται  με  αρνητικό  πρόσημο.  (παράδειγμα:  31/12/2003 
μετρητά  15.000  ευρώ.  31/12/2004  διαθέσιμα  μετρητά  12.000  ευρώ.  Στην  χρήση 
2004 θα καταχωρηθεί το ποσό      ‐3.000 ευρώ). 
3.8. Λοιπές καταβολές σε μετρητά. Συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις μείωσης των 
λογαριασμών πληρωτέων που εξοφλούνται με μετρητά. 
 
Παρατήρηση:  Τα  επαγγελματικά  περιουσιακά  στοιχεία  αφορούν  μόνο  περίπτωση 
ατομικής επιχείρησης. 
 
4.  Το  νέο  Υπόλοιπο  των  καθαρών  Τραπεζικών  καταθέσεων  μειώνεται  με  τα  μη 
υποκείμενα  σε φορολογία  έσοδα  που  δεν  κατατέθηκαν  σε  λογαριασμούς  και  με 
την  αύξηση  των  προκαταβολών  που  εισπράχθηκαν  έναντι  εσόδων  επομένου/ων 
έτους  ‐  ετών.  Αυξάνεται  με  την  μείωση  των  προκαταβολών  που  εισπράχθηκαν 
έναντι  εσόδων  επομένου  έτους  –  επομένων  ετών  και  με  την  αύξηση  των 
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εισπρακτέων  λογαριασμών  ή  μειώνεται  με  την  μείωση  των  εισπρακτέων 
λογαριασμών. 
 
Σημείωση:  Το  ποσόν  των  προκαταβολών,  που  εισπράττονται  έναντι  πωλήσεων 
επομένου έτους, προσδιορίζεται στο τέλος κάθε έτους 
 
Παρατήρηση 1: Αν ένα έσοδο έχει συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα έσοδα χωρίς να 
έχει  εισπραχτεί  μέχρι  τις  31/12/20ΧΧ  τότε  οι  τραπεζικές  καταθέσεις  στην 
συγκεκριμένη  χρήση  θα  είναι  μειωμένες  συγκρινόμενες  με  τα  ακαθάριστα  έσοδα 
κατά το ποσό αυτό. Έστω ότι την επομένη χρήση το ποσό αυτό εισπραχτεί τότε οι 
τραπεζικές  καταθέσεις  θα  είναι  μεγαλύτερες  συγκρινόμενες  με  τα  ακαθάριστα 
έσοδα κατά το ποσό αυτό. 
Παρατήρηση 2: Αν ένα έσοδο έχει ταμειακά εισπραχτεί μέχρι τις 31/12/20ΧΧ αλλά 
δεν έχει συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα έσοδα τότε οι τραπεζικές καταθέσεις στην 
συγκεκριμένη  χρήση  θα  είναι  αυξημένες  συγκρινόμενες  με  τα  ακαθάριστα  έσοδα 
κατά το ποσό αυτό. Έστω ότι την επομένη χρήση το ποσό αυτό τιμολογηθεί τότε τα 
ακαθάριστα  έσοδα  θα  είναι  μεγαλύτερα  κατά  το  ποσό  αυτό,  ενώ  οι  τραπεζικές 
καταθέσεις θα είναι μικρότερες. 
 
Παρατήρηση  3:  Για  την  συγκεκριμένη  έμμεση  τεχνική  εισπρακτέοι  λογαριασμοί 
θεωρούνται  οι  απαιτήσεις  από  πωλήσεις  επαγγελματικές, 
προσωπικές/οικογενειακές οι  οποίες  είναι απαιτητές στο  τέλος  κάθε  ελεγχομένου 
έτους. Για τον προσδιορισμό της αύξησης ή μείωσης των εισπρακτέων λογαριασμών 
συγκρίνεται το υπόλοιπο στο τέλος του έτους με το υπόλοιπο στην αρχή του έτους. 
Το  νέο  Υπόλοιπο,  όπως  αναμορφώθηκε,  αποτελεί  το  βάσει  τεχνικής  συνολικό 
εισόδημα  προς  φορολόγηση.  Το  Εισόδημα  αυτό  συγκρίνεται  με  το  Ακαθάριστο 
Εισόδημα του ελεγχόμενου καθώς και με το σύνολο των λοιπών εισοδημάτων του 
ελεγχόμενου και του/της συζύγου αυτού. Η θετική προκύπτουσα διαφορά ελέγχεται 
ως  μη  δηλούμενο  εισόδημα  και  εφόσον  δεν  αιτιολογείται  σύμφωνα  και  με  τα 
οριζόμενα  στο  άρθρο  10  της  απόφασης  ΔΕΣ  Α  1077357/ΕΞ2013/10‐5‐2013, 
υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 της ίδιας 
Α.Υ.Ο. 
 
 

2.5.5 Γενικές παρατηρήσεις για  τις τρεις μεθόδους έμμεσων τεχνικών 
 

1)  Στις  περιπτώσεις  όπου  οι  ελεγχόμενοι  έχουν  υπαχθεί  στις  διατάξεις  περί 
αυτοελέγχου  (άρθρα  13‐17  Ν.3296/2004),  τα  ακαθάριστα  έσοδα  και  καθαρά 
κέρδη που προσδιορίστηκαν με τις διατάξεις αυτές, λαμβάνονται προς σύγκριση με 
τα προκύπτοντα από την εφαρμογή των τεχνικών αποτελέσματα. 
 
2)  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  7  της  Α.ΥΟ  ΔΕΣ  Α  1077357/ΕΞ2013/10‐5‐2013 
εφαρμόζονται και οι τρείς τεχνικές ελέγχου και επιλέγεται μία τεχνική ελέγχου για 
όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις που είναι προσφορότερη για το δημόσιο συμφέρον. 
 
3) Όταν από στοιχεία που έχουν περιέλθει στην διάθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, 
προκύπτει  μεταφορά  χρηματικών  ποσών  στο  εξωτερικό  (έμβασμα)  κατά  την 
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διάρκεια  των  ελεγχομένων  χρήσεων από  τον  ελεγχόμενο,  τον  ‐  την σύζυγο  και  τα 
προστατευόμενα  μέλη  αυτών  (αρχικός/κοί  δικαιούχος/χοι  του/των 
λογαριασμού/ων από τον οποίο εκταμιεύτηκε το έμβασμα) και διαπιστωθεί από τα 
υπόλοιπα  στις  31/12/  εκάστου  έτους  των  τραπεζικών  λογαριασμών  σε 
χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  της  Ελλάδας  και  του  Εξωτερικού,  ότι  ο  τελικός/κοι 
αποδέκτης/τες  του  εμβάσματος  στο  εξωτερικό  είναι  πρόσωπο  διάφορο  των 
αρχικών δικαιούχων του εμβάσματος, ο ελεγχόμενος πρέπει να παρέχει στοιχεία 
που  να  αποδεικνύουν  την  πορεία  του  εμβάσματος  στο  εξωτερικό,  δηλ.  σε  ποιον 
λογαριασμό  μεταφερθήκαν  και  για  ποιο  λόγο  (πχ  δανεισμός  τρίτου,  εξόφληση 
υποχρεώσεων  στο  εξωτερικό  κ.λπ.),  ώστε  να  συμπεριληφθούν  στις  κατάλληλες 
ενδείξεις των εμμέσων τεχνικών. 
 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο ελεγχόμενος  ‐  νη δεν παρέχει κανένα στοιχείο 
για την πορεία του εμβάσματος στο εξωτερικό, τότε για την εφαρμογή των εμμέσων 
τεχνικών  θα  καταχωρείται  για  την  τεχνική  Ανάλυσης  Ρευστότητας  στην  στήλη 
Αναλώσεις κεφαλαίων ‐ εσόδων στην γραμμή: «Λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων», 
για  δε  την  τεχνική  της  Καθαρής  Θέσης  στον  πινάκα  της  Καθαρής  Θέσης 
καταχωρείται στην ένδειξη «Λοιπές δαπάνες  ‐ αγορές». 
 
4)  Το  βάρος  της  απόδειξης  για  τα  διαθέσιμα  περιουσιακά  στοιχεία  φέρει  ο 
φορολογούμενος, το ύψος δε των δηλούμενων καταθέσεων και μετρητών κατά την 
έναρξη  της  πρώτης  ελεγχομένης  χρήσης  προκειμένου  να  γίνει  δεκτό,    σε  καμία 
περίπτωση  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  πραγματικό  διαθέσιμο  κεφάλαιο 
προηγουμένων  ετών  όπως  αυτό  προσδιορίζεται  με  τις  υποβληθείσες  δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος. 
 
Για τον υπολογισμό του πραγματικού διαθεσίμου κεφαλαίου των προηγουμένων 
ετών πριν το πρώτο ελεγχόμενο έτος  (του ελεγχόμενου,  του/της συζύγου και των 
προστατευόμενων  μελών  αυτών)  από  τα  πραγματικά  εισοδήματα  (που  έχουν 
φορολογηθεί ή  νόμιμα απαλλαγεί από  τον φόρο),  όπως αυτά αναγράφονται στις 
υποβληθείσες  δηλώσεις  φορολογίας  εισοδήματος  αφαιρούνται  τα  πραγματικά 
αναλωθέντα  ποσά  για  αγορές  και  λοιπές  δαπάνες  (όχι  τεκμαρτές)  όπως  αυτές 
προκύπτουν  από  τις  υποβληθείσες  δηλώσεις  φορολογίας  εισοδήματος  ή  από 
στοιχεία που έχει στην διάθεση της η ελεγκτική υπηρεσία. 
 
Παρατήρηση: Όπου στην παρούσα μεθοδολογία αναφέρονται δαπάνες διαβίωσης 
(προσωπικές ‐  οικογενειακές) αφορούν πραγματικές δαπάνες και όχι τεκμαρτές. 
Για  την  εφαρμογή  των  έμμεσων  τεχνικών  ελέγχου  δεν  υπάρχει  περιορισμός  όσον 
αφορά  τα  παρελθόντα  έτη  που  εξετάζονται  προκειμένου  να  προσδιοριστεί  το 
πραγματικό  διαθέσιμο  κεφάλαιο  προηγουμένων  ετών,  εφόσον  βέβαια  αυτό  είναι 
δυνατό  να  διασταυρωθεί  με  τις  φορολογικές  δηλώσεις  και  τα  στοιχεία  που 
τηρούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  του ελεγχομένου ή με τεκμηριωμένα στοιχεία που 
προσκομίζονται από τον φορολογούμενο, (π.χ. φορολογικές δηλώσεις παρελθόντων 
ετών συνοδευόμενες με  τα εκκαθαριστικά σημειώματα, ή με απόδειξη κατάθεσης 
μέσω ταχυδρομείου, ή παραλαβής του αντιγράφου της δήλωσης από την αρμοδία 
Δ.Ο.Υ, κ.λπ.).  Οι υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (προκειμένου να 
ληφθούν  υπόψη  στον  προσδιορισμό  του  πραγματικού  διαθεσίμου)  θα  πρέπει  να 
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είναι συνεχόμενες και να φθάνουν μέχρι και την προηγούμενη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος του πρώτου ελεγχόμενου έτους. Δεν αναζητούνται τα δικαιολογητικά 
για  τα  ποσά  που  είναι  αναγεγραμμένα  στις  δηλώσεις  φορολογίας  εισοδήματος 
παρελθόντων  ετών  και  τα  οποία  χρησιμοποιούνται  για  τον  προσδιορισμό  του 
πραγματικού διαθεσίμου κεφαλαίου προηγουμένων ετών. 
 
Έσοδα  αποκτηθέντα  και  μη  περιληφθέντα  στις  υποβληθείσες  δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος παρελθόντων ετών του ελεγχόμενου,  του  ‐  της συζύγου 
και των προστατευόμενων μελών αυτών ως μη έχοντες φορολογική υποχρέωση να 
τα δηλώσουν, π.χ. έσοδα από τόκους, από πωλητήρια συμβόλαια, δηλώσεις φόρου 
δωρεάς‐  κληρονομιάς  χρημάτων,  κέρδη  από  τυχερά  παίγνια  γενικά,  συμβάσεις 
δανείων  και  κάθε  σχετικό  έγγραφο  θα  λαμβάνονται  υπ  όψιν  εφόσον  φέρουν 
βεβαία ημερομηνία και στοιχεία νομιμότητας. 
 
5)  Ως  προς  τις  δαπάνες  που  αφορούν  δίκτυα  κοινής  ωφέλειας,  σταθερή  /κινητή 
τηλεφωνία,  δίδακτρα  ιδιωτικών  σχολειών  –  κολλεγίων,  ασφάλιστρα  ΕΙΧ 
αυτοκίνητων, δικύκλων, ασφαλιστικά προγράμματα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, 
κ.λπ.,    ασφάλιστρα ακίνητων,  κινητών περιουσιακών στοιχείων, σε περίπτωση μη 
αναγραφής  ποσού  στο  ερωτηματολόγιο,  ούτε  προσκόμισης  στοιχείων  που  να 
αποδεικνύουν το ποσό της δαπάνης, θα καλείται ο ελεγχόμενος να συμπληρώσει 
υπεύθυνη δήλωση και να δηλώσει το ποσό της δαπάνης για κάθε ελεγχόμενο έτος. 
Ο  έλεγχος  δύναται  να  επαληθεύσει  τα  στοιχεία  ή  να  ζητά αυτά από  τις  αρμόδιες 
υπηρεσίες σε όποιες περιπτώσεις κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 
 
6) Ως προς την δαπάνη μέσω πιστωτικών καρτών, όπως αυτές συμπληρώθηκαν στο 
Ερωτηματολόγιο  τρόπου  διαβίωσης  –μεταβολές  –υποχρεώσεις,  o  ελεγχόμενος 
υποχρεούται  να  παράσχει  στοιχεία  που  αφορούν  την  σχετική  δαπάνη  λόγω  της 
χρήσης  πιστωτικών  καρτών  προσκομίζονται  τα  κατάλληλα  δικαιολογητικά.  Ο 
έλεγχος  δύναται  να  ζητά  τέτοια  στοιχεία από  τις  αρμόδια πιστωτικά  ιδρύματα σε 
όποιες περιπτώσεις κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 
 
7) Ο ελεγχόμενος (επιτηδευματίας) θα καλείται να παράσχει στοιχεία σε σχέση με 
τα  υπόλοιπα  απαιτήσεων  ‐  εισπράξεων,  υποχρεώσεων  ‐  καταβολών  από 
πωλήσεις,  αγορές,  δαπάνες  (επαγγελματικές  προσωπικές)  κ.λπ.  καθώς  και  των 
προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου/ων έτους/ων στη λήξη κάθε ελεγχόμενου 
έτους. Ο έλεγχος δύναται να προβαίνει σε επαληθεύσεις στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι εφικτό. 
 
8)  Η  συμπλήρωση  του  πίνακα  «Διαθέσιμα  Μετρητά  »  στο  έντυπο  Διαθέσιμα 
Περιουσιακά  Στοιχεία  στην  λήξη  κάθε  αντίστοιχης  ελεγχομένης  χρήσης  είναι 
απαραίτητη. Στην περίπτωση που δεν δηλωθούν διαθέσιμα μετρητά στην έναρξη ή 
στην  λήξη  κάθε αντίστοιχης  ελεγχομένης  χρήσης  τότε ο  έλεγχος θα θεωρήσει  ότι 
δεν υπήρχαν. 
 
9) Επαγγελματικές  ‐  προσωπικές  ‐  οικογενειακές  δαπάνες  που προκύπτουν  από 
τον  έλεγχο  ότι  πραγματοποιήθηκαν  αλλά  ο  ελεγχόμενος  δεν  αποδεικνύει  τον 
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τρόπο  εξόφλησης αυτών,  για  την  εφαρμογή  των  έμμεσων  τεχνικών θεωρείται ότι 
εξοφλήθηκαν με καταβολή μετρητών. 
 
10) Οι απαντήσεις του ελεγχομένου στα έντυπα : Διαθέσιμα Περιουσιακά Στοιχεία 
και  Ερωτηματολόγιο  τρόπου  διαβίωσης  –μεταβολές  –υποχρεώσεις  είναι 
δεσμευτικές ως προς τον φορολογούμενο. Σε περίπτωση κατάθεσης διορθωτικών 
εντύπων θα πρέπει  να  είναι πλήρως αιτιολογημένα  τα  σημεία που  τροποποιεί – 
διορθώνει, καθώς ο ελεγχόμενος φέρει το βάρος της απόδειξης. 
 
 

2.6 Κατανομή μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης και Προσδιορισμός 
καθαρού φορολογητέου εισοδήματος 
 

Όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ 1050/2014 στην περίπτωση που ο προσδιορισμός της 
φορολογητέας  ύλης  με  μεθόδους  εμμέσου  προσδιορισμού  γίνεται  για  συζύγους 
που  υποβάλουν  κοινή  δήλωση  και  προκύψει  μη  δηλωθείσα  φορολογητέα  ύλη, 
αυτή κατανέμεται μεταξύ των συζύγων κατά το ποσό που αφορά έκαστον, εφόσον 
αυτό  μπορεί  να  προσδιοριστεί  από  τον  έλεγχο,  ή  μερίζεται  κατ’  αναλογία  των 
δηλωθέντων εισοδημάτων όταν τα εισοδήματα και  των δυο συζύγων προέρχονται 
από επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν ο ένας σύζυγος έχει εισόδημα μόνο από 
μισθωτή  εργασία  /  συντάξεις,  ο  δε  άλλος  και  από  επιχειρηματική  δραστηριότητα 
τότε  η  μη  δηλωθείσα  φορολογητέα  ύλη  βαρύνει  τον/την  σύζυγο  που  έχει  και 
επιχειρηματική  δραστηριότητα,  εκτός  και  αν  προσδιοριστεί  διαφορετικά  από  τον 
έλεγχο.  
 
Η  μη  δηλωθείσα  φορολογητέα  ύλη,  κατανέμεται  στην  φορολογική  περίοδο  που 
αφορά  και  στις  πηγές  ‐  κατηγορίες  εισοδήματος  που  ανάγεται  εφόσον  αυτό 
τεκμηριώνεται.  
 
Αν  δεν  μπορεί  να  προσδιοριστεί  σαφώς  η  πηγή  ‐  κατηγορία  προέλευσης  του 
εισοδήματος  αυτού,  η  διαφορά  καταλογίζεται  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην 
παράγραφο  3  του  άρθρου  48  του  Ν.2238/1994  όπως  ίσχυαν  μέχρι  την  έναρξη 
εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4172/2013 ή στην παραγράφου 4 του άρθρου 21 
του ν.4172/2013 για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά.  
 
Όταν  η  ελεγχόμενη  φορολογική  περίοδος  περιλαμβάνει  περισσότερες  της  μίας 
συνεχόμενες  διαχειριστικές  περιόδους  ή  φορολογικά  έτη,  η  προσδιοριζόμενη 
φορολογητέα  ύλη  κατανέμεται  ισομερώς  μεταξύ  των  διαχειριστικών  περιόδων  ή 
φορολογικών ετών. 
 
Το  καθαρό  φορολογητέο  εισόδημα,  με  την  εφαρμογή  μεθόδων  εμμέσου 
προσδιορισμού,   προκύπτει  από  την άθροιση  της αποκριφθείσας φορολογητέας 
ύλης, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις τεχνικές ελέγχου που προαναφέρθηκαν  και 
κατανέμεται μεταξύ των συζύγων  σύμφωνα με τα παραπάνω , και του δηλωθέντος 
φορολογητέου  εισοδήματος  του  φορολογουμένου  ανά  φορολογική  περίοδο  και 
πηγή ‐ κατηγορία εισοδήματος.  
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Η  επιλογή  του  τελικού  προσδιορισθέντος  καθαρού  φορολογητέου  εισοδήματος 
του φορολογουμένου γίνεται ως εξής:  
 
•  Καταρχήν,  προσδιορίζεται  το  συνολικό  καθαρό  φορολογητέο  εισόδημα  του 
φορολογούμενου  από  όλες  τις  πηγές  ‐  κατηγορίες  εισοδήματος  με  τις  γενικές 
φορολογικές  διατάξεις,  όπως  αυτές  ίσχυαν  σε  κάθε  ελεγχόμενη/ο  διαχειριστική 
περίοδο/φορολογικό έτος.  
 
• Στην συνέχεια, προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 
φορολογούμενου  από  όλες  τις  πηγές  ‐  κατηγορίες  εισοδήματος  με  τις  έμμεσες 
τεχνικές ελέγχου, όπως αναφέρεται παραπάνω.  
•  Συγκρίνονται,  ανά  φορολογική  περίοδο,  τα  αποτελέσματα  των  δύο 
προσδιορισμών  και  ως  τελικό  φορολογητέο  εισόδημα  του  φορολογούμενου 
λαμβάνεται το μεγαλύτερο.  
 
Στην περίπτωση που ο προσδιορισμός του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος με 
τις τεχνικές ελέγχου γίνεται ενιαία για φορολογουμένους/συζύγους που υποβάλουν 
κοινή  δήλωση,  τότε  και  τα  προσδιορισθέντα  αποτελέσματα  του  φορολογικού 
ελέγχου με τις λοιπές γενικές διατάξεις θα πρέπει αντίστοιχα να αθροίζονται για να 
είναι δυνατή η σύγκριση με το ενιαίο προσδιορισθέν αποτελέσματα από τις τεχνικές 
ελέγχου.  
 
Στην συνέχεια, συγκρίνονται, ανά φορολογική περίοδο,  τα αποτελέσματα των δύο 
προσδιορισμών  και  ως  τελικό  φορολογητέο  εισόδημα  θα  λαμβάνεται  το 
μεγαλύτερο,  το  οποίο  θα  κατανέμεται  στους  φορολογουμένους  σύμφωνα  με  τον 
επιλεγέντα  τρόπο.    Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  θα  επιλέγεται  το  αποτέλεσμα  που 
προκύπτει από τον έλεγχο με τις γενικές φορολογικές διατάξεις.  
 
Αν  σε  κάποια  φορολογική  περίοδο,  το  φορολογητέο  εισόδημα  του 
φορολογούμενου/ης και του/της συζύγου του προσδιορίστηκε τεκμαρτά σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 19 του ν.2238/1994 ή του Κεφαλαίου Δ' του ν. 
4172/2013,  όπως  αυτές  ίσχυαν  σε  κάθε  ελεγχόμενη/ο  φορολογική 
περίοδο/διαχειριστικό  έτος,  ο  τεκμαρτός  προσδιορισμός  θα  λαμβάνεται  υπόψη 
για τον προσδιορισμό του τελικού φορολογητέου εισοδήματος. 
 
 

2.7  Προσδιορισμός  ακαθαρίστου  εισοδήματος  ‐  συνολικών  εσόδων 
στην περίπτωση εφαρμογής  τεχνικών ελέγχου με  τη χρήση μεθόδων 
εμμέσου προσδιορισμού 
 
Στην  ΠΟΛ  1050/2014  αναφέρεται  ότι  στην  περίπτωση  που  επιλεγεί  ο 
προσδιορισμός  του  τελικού  φορολογητέου  εισοδήματος  με  τις  λοιπές  γενικές 
φορολογικές διατάξεις  τότε  τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται   σύμφωνα με 
αυτές.  
 
Στην περίπτωση που το τελικό φορολογητέο εισόδημα  είναι το προσδιορισθέν με 
τις τεχνικές ελέγχου μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού,    τότε αν η προκύπτουσα 
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διαφορά  έχει  κατανεμηθεί  ολόκληρη  ή  τμήμα αυτής,  ως  εισόδημα  από  ατομική 
εμπορική  επιχείρηση  ή  από  άσκηση  ελευθερίου  επαγγέλματος  ή  από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, αυτή προστίθεται στα δηλωθέντα ή βάσει βιβλίων 
και  στοιχείων  ακαθάριστα  εισοδήματα/στα  συνολικά  έσοδα  για  τον 
προσδιορισμό των ακαθαρίστων εισοδημάτων/ συνολικών εσόδων.  
 

 
2.8 Δικαίωμα Ανταπόδειξης φορολογούμενου 
 
Όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία παρέχεται στο φορολογούμενο  το 
δικαίωμα  ανταπόδειξης,    σε  περίπτωση  διορθωτικού  προσδιορισμού 
φορολογητέας ύλης  με  τη  χρήση  των    έμμεσων  τεχνικών    ελέγχου,      στα πλαίσια 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 28 του N.4174/2013.  
 
Οι διαφορές  μεταξύ προσδιορισθείσας  βάσει  τεχνικών  ελέγχου  και δηλωθείσας 
φορολογητέας  ύλης  αιτιολογούνται  μόνο  με  τεκμηριωμένα  στοιχεία  που 
προσκομίζονται  από  τον  φορολογούμενο  και  δικαιολογούν  έσοδα  αποκτηθέντα 
και μη δηλωθέντα σε  κάθε  ελεγχόμενη φορολογική περίοδο ή διαχειριστικό  έτος, 
όπως  πωλητήρια  συμβόλαια,  δηλώσεις  φόρου  δωρεάς‐  κληρονομιάς  χρημάτων, 
κέρδη από τυχερά παίγνια γενικά, συμβάσεις δανείων και κάθε σχετικό έγγραφο το 
οποίο θα φέρει βεβαία ημερομηνία και στοιχεία νομιμότητας.  
 
Για  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις  θα  πρέπει  να  αποδεικνύεται  το  πραγματικό 
στοιχείο  της  συναλλαγής,  όπως  η  πίστωση  των  ποσών  σε  λογαριασμό  ‐  ους  του 
ελεγχόμενου,  του  ‐    της  συζύγου  ή  των  προστατευόμενων  μελών αυτών.  Σε  κάθε 
περίπτωση το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος. 
 

 
2.9  Έλεγχος  λοιπών  φορολογικών  αντικειμένων  στην  περίπτωση 
εφαρμογής  τεχνικών  ελέγχου  με  την  χρήση  μεθόδων  έμμεσου 
προσδιορισμού 
 
Μετά  τον  προσδιορισμό  των  εισοδημάτων  ή  συνολικών    εσόδων,    όπως 
προσδιορίζονται  σύμφωνα  με  το  όσα  προαναφέρθηκαν  στη  παράγραφο  2.7,  
ακολουθεί  και  προσδιορισμός  των  φόρων,  τελών  και  εισφορών  στις  λοιπές 
φορολογίες.  Ο  προσδιορισμός  πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες 
διατάξεις για κάθε φορολογία.  
 
Επί του προσδιορισθέντος συνολικού καθαρού εισοδήματος προσδιορίζεται Ειδική 
Εισφορά Αλληλεγγύης αρθ.29 Ν.3986/2011, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που 
προβλέπονταν σε κάθε ελεγχόμενη φορολογική περίοδο. 
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2.10  Η  εφαρμογή  «ELENXIS»  για  την  υποστήριξη  του  έργου  των 
ελεγκτών  
 

Για  την  υποστήριξη  του  ελεγκτικού  έργου,  δημιουργήθηκε  και  καταβάλλεται  
προσπάθεια να ολοκληρωθεί και να χρησιμοποιείται   για όλες τις μορφές ελέγχων  
και    από  όλους  τους  ελεγκτές  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων  Εσόδων  του  
Υπουργείου Οικονομικών,  το Πληροφοριακό Σύστημα «ELENXIS».  
 
 
Η μορφή που θα έχει η πλατφόρμα της «Διενέργειας» του «ELENXIS»,   όσον αφορά 
την υποστήριξη των ελέγχων προσδιορισμού του  φορολογητέου εισοδήματος των  
φυσικών  προσώπων  με  την  χρήση  των  έμμεσων  τεχνικών  ελέγχου,    η  οποία 
βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης από την υποστηρικτική Ομάδα Εργασίας του 
«ELENXIS»,  θα είναι η εξής: 
 
Ο  χρήστης  εισέρχεται    στο  σύστημα  της «Διενέργειας»  και  μετά  τον  συγχρονισμό 
της υπόθεσης ελέγχου,  εισέρχεται σε οθόνη εργασίας με  την ακόλουθη μορφή. 
  

 
 
Μετά  την  ολοκλήρωση  της  παραπάνω  εφαρμογής,      κάτω  από  την  επιλογή  του 
ελέγχου θα υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές. 
 

 Έμμεσοι τρόποι προσδιορισμού του φόρου (άρθρο 27 Ν.4174/2013) 
1) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου 
2) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου 
3) του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά 
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Για  κάθε  μία  από  τις  παραπάνω  τεχνικές  στη  συνέχεια  θα  υπάρχουν  οι  εξής 
επιλογές: 
 

 Φόρμα  καταχώρησης  αριθμητικών  –  οικονομικών    δεδομένων:    με 
άντληση  όποιων  δεδομένων  απαιτούνται  για  κάθε  μία  μέθοδο  ξεχωριστά  από  τα 
υποσυστήματα του TAXIS.  

 

 Εκτυπώσεις –  έντυπα: στα οποία θα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του 
ελέγχου και ο προσδιορισμός των όποιων φόρων προέκυψαν. 
Σημείωση:  Για    όλα  τα  παραπάνω  υλοποιείται  ηλεκτρονική  εφαρμογή,  ώστε  να 
παρέχεται η δυνατότητα στον ελεγχόμενο να υποβάλλει τα στοιχεία – έγγραφα της 
ΠΟΛ  1171/2013  σε  ηλεκτρονική  μορφή  –  με  την  υποβολή  τους  με  χρήση  των 
κωδικών του «TAXISNET».  
 
Στη  συνέχεια  μετά  τον  υπολογισμό  του  φορολογητέου  εισοδήματος  και  τις 
εκτυπώσεις  των  αποτελεσμάτων  με  χρήση  των  τριών  τεχνικών,   διενεργούνται  οι 
συγκρίσεις όπως   προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις   και έχουν περιγραφεί 
στην  μεθοδολογία  εφαρμογής  των  έμμεσων  τεχνικών.  Κατόπιν  τούτου  γίνεται 
αυτόματη ή ημιαυτόματη μεταφορά του αποτελέσματος στην Πράξη Διορθωτικού 
Προσδιορισμού  Φόρου  (στάδια  των  άρθρων  28  παρ.  1  και  28  παρ.  2  του 
Ν.4174/2013)  για  την  εκκαθάριση  του  φόρου  εισοδήματος  της  συγκεκριμένης 
χρήσης.  
 
Κατόπιν  των  ανωτέρω  και  μετά  το  πέρας  του  ελέγχου  τα  στάδια  ελέγχου  όπως 
έχουν αποτυπωθεί στην εφαρμογή και οι υπολογισμοί που έχουν διενεργηθεί, θα 
μεταφέρονται αυτόματα στον κορμό της Έκθεσης Ελέγχου της κύριας φορολογίας 
(εισοδήματος).  
 
Τέλος το αποτέλεσμα του προσδιορισμού του φόρου θα «απολογίζεται» από την 
πλατφόρμα  της  «Διενέργειας»  στην  πλατφόρμα  της  «Διαχείρισης»  για  την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγκρίσεων και της περαίωσης της υπόθεσης.  
 
Επίσης όταν θα έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή  της  εφαρμογής «SESAM2»  για  την 
υποστήριξη των ελέγχων φυσικών προσώπων με την χρήση των έμμεσων τεχνικών 
ελέγχου,  στο  υποσύστημα  της  «Διενέργειας»  του  «ELENXIS»,    τότε  κατά  την 
επεξεργασία  των δεδομένων  τα οποία είτε: α)  έχουν υποβληθεί  χειρόγραφα από 
τον  ελεγχόμενο  (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  ΠΟΛ1171/2013),  β)  με  μελλοντική 
ηλεκτρονική  υποβολή  στα  υποσυστήματα  του  «TAXIS»  μέσω  του  INTERNET,  θα 
χρησιμοποιείται η  εφαρμογή «SESAM»  για  τους  ελέγχους  –  διασταυρώσεις  των 
δεδομένων που έχει υποβάλλει ο ελεγχόμενος σε σχέση με  τις άλλες πηγές όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Ν.4174/2013 (Εθνικό Κτηματολόγιο,   Υπουργείο 
Εσωτερικών,  Υπουργείο  Μεταφορών,  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα    και 
ασφαλιστικές  εταιρίες,  οργανισμούς  συλλογικών  επενδύσεων,  επιμελητήρια, 

                                                            
2  SESAM:Εργαλείο  ελέγχου  που  πρόκειται  να  χρησιμοποιηθεί  ευρέως  από  τον  ελεγκτικό  μηχανισμό  σε  συνδυασμό  με  το 
ELENXIS,    το οποίο επεξεργάζεται και μετατρέπει    τα δεδομένα όπως αυτά παρέχονται από τις άλλες πηγές στο Υπουργείο 
Οικονομικών  για  να  διασταυρωθούν  με  τις  δηλώσεις  των  φορολογουμένων  και  την  εξακρίβωση  της  ακρίβειας  τους  ή  την 
αποκάλυψη αποκρυπτέας φορολογητέας ύλης. 
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συμβολαιογράφους,    υποθηκοφύλακες,    οικονομικούς  ή  κοινωνικούς  ή 
επαγγελματικούς  φορείς  ή  οργανώσεις  κ.λπ.)  προκειμένου  να  διαπιστώνεται  η 
ακρίβεια των παραπάνω υποβληθεισών δηλώσεων. 
 
 

2.11 Παραδείγματα Εφαρμογής των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου3 
 
2.11.1 Παραδείγματα Εφαρμογής της  Τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας 
του φορολογούμενου (source and application of funds method)  
 
Παράδειγμα1 : 
 
Υπόλοιπο εισπρακτέων 31/12/ 2003        560.000 € 
Απαιτήσεις του 2003 εισπραχθείσες κατά το έτος 2004    300.000 €   260.000€ 
Δημιουργία νέων απαιτήσεων εντός του 2004         290.000€ 
Υπόλοιπο εισπρακτέων 31/12/2004            550.000€ 
 
Στην  στήλη  Πήγες  Κεφαλαίων/Εσόδων  στη  γραμμή  (11)  «Μειώσεις  λογαριασμών 
εισπρακτέων» θα γράψουμε το πόσο των 10.000€ (560.000€‐550.000€) 
 
Παράδειγμα 2: 
 
Παρακρατήθηκε  από  ένα  φορολογούμενο  για  τη  χρήση  2004  πόσο  φόρου  3.500 
ευρώ.  Ο  πραγματικά  οφειλόμενος  φόρος  ήταν  3.000  ευρώ.  Στη  χρήση  2005 
επεστράφη η διαφορά ποσού 500 ευρώ. 
 
Σύμφωνα με την εν λόγω τεχνική ελέγχου στην χρήση 2004 στην στήλη Αναλώσεις 
Κεφαλαίων    ‐  Εσόδων  στη  γραμμή  (10)  «Ποσά  φόρων  τελών  εισφορών  και 
προστίμων κάθε μορφής», καταχωρείται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε και 
αντιστοιχούσε στο πραγματικό ποσό,  ήτοι 3.000  ευρώ,  το ποσό  των 500  ευρώ θα 
συμπεριληφθεί  ως  απαίτηση  που  δημιουργήθηκε  στη  χρήση  2004,  κατά  τον 
προσδιορισμό των αυξήσεων/μειώσεων των λογαριασμών εισπρακτέων.  
 
Έστω  ότι  στις  31/12/2003  ο  φορολογούμενος  είχε  μηδενικό  υπόλοιπο  στους 
λογαριασμούς  εισπρακτέους,  και  δεν  υπήρχαν  άλλες  απαιτήσεις  στις  31/12/2004 
τότε  το  ποσό  των  500€  θα  καταχωρηθεί  στην  στήλη  Αναλώσεις  Κεφαλαίων 
/Εσόδων) στη γραμμή (13) «Αυξήσεις λογαριασμών εισπρακτέων». 
 
Την χρήση 2005 , όταν επιστραφεί το ποσό των 500 ευρώ στο φορολογούμενο, θα 
συμπεριληφθεί  ως  μείωση  κατά  τον  προσδιορισμό  των  αυξήσεων/μειώσεων 
λογαριασμών εισπρακτέων και συγκεκριμένα, στη στήλη Πηγές Κεφαλαίων /Εσόδων 
στη γραμμή (11) «Μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων». 
 
 
 
                                                            
3 Τα παραδείγματα αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων του «ELENXIS» του Υπουργείου Οικονομικών.  
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Παράδειγμα 3 : 
 
Ένας φορολογούμενος για την χρήση 2012 έχει εισόδημα από εμπορική επιχείρηση 
ως ακολούθως: 
Ακαθάριστα έσοδα       150.000 € 
Κόστος πωληθέντων 100.000 € 
Δαπάνες      30.000 €    130.000 € 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ          20.000 € 
 
Επίσης δηλώνει και εισοδήματα από ενοίκια ποσό 6.000 € 
 
Από τα ακαθάριστα έσοδα σε ποσό 80.000 έχει γίνει παρακράτηση φόρου 16.000 €. 
Η σύζυγος  του  ελεγχόμενου δηλώνει  εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ποσού 
16.000 € με παρακρατηθέντα φόρο 1.420,00€ και αναλογούντα φόρο 1.441,30€ 
 
*Προκαταβολή προηγουμένης χρήσης 2.500,00€ 
*(σύμφωνα με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου η προκαταβολή προηγούμενης χρήσης 
2011 θεωρείται προπληρωμή έναντι της συνολικής υποχρέωσης προς καταβολή που 
θα υπολογιστεί για την χρήση 2012 και θα καταβληθεί στην χρήση 2012). 
 

Ενδεικτική Εκκαθάριση Φόρου Χρήσης 2012 
 

ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ  ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ 
ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 
Δ’ ΠΗΓΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ       
ΕΣΟΔΑ 100.000,00 

 
Δ’ ΠΗΓΗ  
ΚΑΘΑΡΑ 
ΚΕΡΔΗ 

 
 

20.000,00 

 
ΣΤ’ ΠΗΓΗ   

16.000,00 

 

  Α’ ΠΗΓΗ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 

 
6.185,00 

 
 

 

  Α’ ΠΗΓΗ 
ΚΑΘΑΡΑ 

 
6.000,00 

 
 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ    26.000,00    16.000,00   

ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 
3.920,00 

 
1.420,00 

 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜ/ΚΟΣ ΦΟΡΟΣ    6.185*1,5%
=92,77 

 
 

 

ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 
ΣΥΜ/ΚΟΣ Κ.Λ.Π. 

  (α) 
4.012,77 

 
(β) 1.420,00 

 

ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ Κ.Λ.Π.  

 
16.000,00 

 
1.441,30 

 

*ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(2011) 

 
2.500,00 

 
 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ (+/‐)    ‐14.487,23    ‐21,30   

ΠΛΕΟΝ ΧΑΡ/ΜΟ    (γ) 185,55       

ΜΕΙΩΣΗ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΦΟΡΟΥ 

 
0 

  (δ) 
(21,30*1,5%)=0,32 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ    14.301,68    ‐20,98  14.322,66 

 

Κατά  τον  υπολογισμό  της  τεχνικής  για  τη  χρήση  2012  στην  στήλη  Αναλώσεις 
Κεφαλιών/Εσόδων στη γραμμή (10) «Ποσά φόρων τελών εισφορών και προστίμων 
κάθε  μορφής»  αναγράφεται  το  σύνολο  φόρων  που  αναλογεί  στο  εισόδημα  του 
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ελεγχόμενου  και  της  συζύγου,  ήτοι  [(α)+(β)+(γ)+(δ)]  ή 
(4.012,77+1.420,00+185,55+0,32=5.618,64). 
 
Το  δε  ποσό  επιστροφής  14.322,66  €  [(16.000+2500+1441,3)‐5618,64]  εμφανίζεται 
στην  στήλη  Αναλώσεις‐Κεφαλαιων  /Εσόδων  στην  γραμμή  (13)  «Αυξήσεις 
Εισπρακτέων  Λογαριασμών»  ως  απαίτηση  κατά  τον  προσδιορισμό  των  αυξήσεων 
λογαριασμών εισπρακτέων. 
 
Στην  χρήση  2013  αν  ο  ελεγχόμενος  εισπράξει  το  ποσό  της  επιστροφής  των 
14.322,66€  τότε  θα  το  συμπεριλάβουμε  κατά  τον  προσδιορισμό  των 
αυξήσεων/μειώσεων των λογαριασμών εισπρακτέων. 
 
Παράδειγμα 4: 
 
Ένας  φορολογούμενος  για  την  χρήση  2005  και  την  χρήση  2006  έχει  τα  κάτωθι 
εισοδήματα : 
  ΧΡΗΣΗ 2005  ΧΡΗΣΗ 2006 

ΑΚΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ  18.540,00  17.865,00 

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ  17.631,00  16.078,50 

 
Η φορολογική  επιβάρυνση που  προκύπτει  για  τον  ελεγχόμενο ανά  χρήση  έχει ως 
ακολούθως: 
 
  ΧΡΗΣΗ 2005  ΧΡΗΣΗ 2006 

ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  2.383,00  1.923,55 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ  278,10  267,98 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ  667,44  643,14 

ΣΥΝΟΛΟ  3.329,44  2.834,67 

*  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ 
2004/2005 

‐745,80  ‐1.464,10 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ  2.853,64  1.370,57 

 
Στο  παράδειγμα  αυτό  διακρίνουμε  τρεις  περιπτώσεις  ως  προς  τον  χειρισμό  των 
λογαριασμών  πληρωτέων/εισπρακτέων  ανάλογα  με  τον  τρόπο  καταβολής  της 
συνολικής υποχρέωσης, θεωρώντας ότι το υπόλοιπο των λογαριασμών πληρωτέων 
στις 31/12/ 2004 είναι μηδενικό, επίσης ότι δεν εκκρεμούν άλλες υποχρεώσεις προς 
καταβολή στις 31/12/2005 και 31/12/2006 αντίστοιχα. 
 
*(σύμφωνα με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου η προκαταβολή προηγούμενης χρήσης 
2004/2005  θεωρείται  προπληρωμή  έναντι  της  συνολικής  υποχρέωσης  προς 
καταβολή  που  θα  υπολογιστεί  για  τις  χρήσεις  2005/2006  και  θα  καταβληθεί  στις 
χρήσεις 2005/2006 αντίστοιχα). 
 
Πρώτη περίπτωση : 
Ο  ελεγχόμενος  για  την  χρήση  2005  δεν  κατέβαλε  κανένα  ποσό  φόρου  δηλαδή 
οφείλει  το σύνολο ήτοι 2.583,64 €.  Στην χρήση 2006 η συνολική υποχρέωση προς 
καταβολή  ανέρχεται  στο  ποσό  των  1.370,57€  .  Άρα  οι  πληρωτέοι  λογαριασμοί 
αυξάνονται κατά το ποσό των 1.370,57€ . 
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2004    2005    2006 

0    2.583,64    3.954,21(2.583,64+1.370,57) 

↘  Αύξηση κατά 2.583,64  ↙           ↘  Αύξηση κατά 1.370,57  ↙ 

 
Στο έντυπο της τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας φορολογουμένου καταχωρούμε τα 
εξής πεδία. 
 

Πηγές 
κεφαλαίων/εσόδων 

 
Χρήση 2005 

 
Χρήση 
2006 

Αναλώσεις 
κεφαλαίων/εσόδων 

 
Χρήση 2005 

 
Χρήση 
2006 

10.  «Αυξήσεις 
πληρωτέων 
λογαριασμών» 

 
2.583,64 

 
1.370,57 

10.  «Ποσά  φόρων, 
τελών,  εισφορών  και 
προστίμων  κάθε 
μορφής» 

 
3.329,44 

 
2.834,67 

 
Δεύτερη περίπτωση: 
Ο ελεγχόμενος στην  χρήση 2006  καταβάλει ολόκληρο  το ποσό που όφειλε  για  την  χρήση 
2005 ήτοι 2.583, 64. Στην χρήση 2006 η συνολική υποχρέωση προς καταβολή ανέρχεται στο 
ποσό των 1.370,57€. 
 
2004    2005    2006 

0    2.583,64    1.370,57 

↘  Αύξηση κατά 2.583,64  ↙           ↘  Αύξηση κατά 1.213,07  ↙ 

 
Στο  έντυπο  της  τεχνικής  ανάλυσης  ρευστότητας  φορολογουμένου  καταχωρούμε  τα  εξής 
πεδία: 
 

Πηγές 
κεφαλαίων/εσόδων 

 
Χρήση 
2005 

 
Χρήση 
2006 

Αναλώσεις 
κεφαλαίων/εσόδων 

 
Χρήση 
2005 

 
Χρήση 
2006 

10.  «Αυξήσεις 
πληρωτέων 
λογαριασμών» 

 
2.583,64 

  10.  «Ποσά  φόρων,  τελών, 
εισφορών  και  προστίμων 
κάθε μορφής» 

 
3.329,44 

 
2.834,67 

11. «Μειώσεις 
λογαριασμών 
Εισπρακτέων» 

    11.  «Ποσά  για  κάθε  είδους 
Δαπάνες  διαβίωσης 
(προσωπικές/οικογενειακές» 

   

12.  «Προκαταβολές 
έναντι εσόδων επομένου 
έτους» 

    12.  «Μειώσεις  πληρωτέων 
λογαριασμών 

   
1.213,07 

 

Τρίτη περίπτωση: 
Ο ελεγχόμενος στην χρήση 2005 κατέβαλε μόνο 500,00€ από την συνολική οφειλή 
των 2.583,64€. 
 
Στην  χρήση  2006  η  συνολική  οφειλή  προς  καταβολή  ανέρχεται  στο  ποσό  των 
3.454,21 (2083,64€ +1.370,57€ ). 
 
2004    2005    2006 

0        2.083,64 

        1.370,57 

0    2.583,64    3.454,21 

↘  Αύξηση κατά 2.583,64  ↙           ↘  Αύξηση κατά 870,57  ↙ 
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Στο έντυπο της τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας φορολογουμένου καταχωρούμε τα 
εξής πεδία: 
 

Πηγές 
κεφαλαίων/εσόδων 

 
Χρήση 2005 

 
Χρήση 
2006 

Αναλώσεις 
κεφαλαίων/εσόδων 

 
Χρήση 2005 

 
Χρήση 
2006 

10.  «Αυξήσεις 
πληρωτέων 
λογαριασμών» 

 
2.583,64 

 
870,57 

10.  «Ποσά  φόρων, 
τελών,  εισφορών  και 
προστίμων  κάθε 
μορφής» 

 
3.329,44 

 
2.834,67 

 
Παράδειγμα 5: 
 
Στις  31/12/2007,  ξενοδοχειακή  μονάδα  δεν  είχε  εισπράξει  καμία  προκαταβολή 
έναντι  εσόδων  επομένων  χρήσεων.  Στην  χρήση  2008  εισέπραξε  150.000€  έναντι 
εσόδων  επόμενης  χρήσης,  στη  χρήση  2009  εξέδωσε  τιμολόγια  για  το  ανωτέρω 
ποσό. 
 
Σύμφωνα  με  την  τεχνική  αυτή  στη  χρήση  2008  στην  στήλη  Πηγές  Κεφαλαίων 
/Εσόδων  στην  γραμμή  (12)  «Αύξηση  προκαταβολών  έναντι  εσόδων  επομένου 
έτους» αναγράφεται το ποσό των 150.000€. Στην χρήση 2009 στην στήλη Αναλώσεις 
Κεφαλαίων  /  Εσόδων  στη  γραμμή  (15)  «Μείωση  προκαταβολών  έναντι  εσόδων 
επομένου έτους». αναγράφεται το ποσό των 150.000 €. 
 
Παράδειγμα 6: 
 
Φορολογούμενος  λαμβάνει  προκαταβολή  ποσού  20.000  ευρώ  την  20/5/2008  για 
την  πώληση  διαμερίσματος  κόστους  100.000  ευρώ.  Το  2009  πραγματοποιείται  η 
πώληση του διαμερίσματος και εξοφλείται το υπόλοιπο ποσόν των 80.000 €. 
 
Σύμφωνα με την τεχνική αυτή συμπληρώνονται: στη χρήση 2008 στην στήλη πηγές 
κεφαλαίων/εσόδων  στη  γραμμή  (12)  «Αύξηση  προκαταβολών  που  εισπράχτηκαν 
έναντι  εσόδων  επομένου/νων  έτους/ων»  το  ποσό  των  20.000  ευρώ.  Στην  χρήση 
2009  στην  στήλη Πηγές  Κεφαλαίων/Εσόδων  στη  γραμμή  (7) «Έσοδα  από πώληση 
περιουσιακών  στοιχείων  »  καταχωρείται  το  ποσό  των  100.000€  και  στην  στήλη 
Αναλώσεις  Κεφαλαίων  /Εσόδων  στη  γραμμή  (15)  «Μείωση  προκαταβολών  που 
εισπράχτηκαν έναντι εσόδων επομένου/νων έτους/ων» το ποσό 20.000€. 
 
 

2.11.2  Παραδείγματα  Εφαρμογής  της    τεχνικής  τραπεζικών 
καταθέσεων  και  δαπανών  σε  μετρητά  (bank  deposits  and  cash 
expenditure method) 
 
Παράδειγμα 7: 
 
Φορολογούμενος  μέχρι  31/12/2003  δεν  έχει  εισπράξει  κανένα  πόσο  έναντι 
πωλήσεων επόμενου έτους. 
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Κατά την διάρκεια του έτους 2004 εισπράττει ποσό 17.000 ευρώ έναντι πωλήσεων 
επομένου  έτους.  Μέχρι  τις  31/12/2004  έχει  εκδώσει  τιμολόγια  για  ποσό  12.000 
ευρώ, άρα στις 31/12/2004 έχει εισπράξει ποσό 5.000 € έναντι πωλήσεων επομένου 
έτους χωρίς να το έχει τιμολογήσει. 
 
Κατά την διάρκεια του έτους 2005 τιμολογεί το ποσό των 5.000 ευρώ (που αφορά 
το υπόλοιπο ποσό προκαταβολών που είχαν εισπραχτεί κατά το προηγούμενο έτος) 
και  λαμβάνει προκαταβολή ποσό 20.000  ευρώ έναντι πωλήσεων επομένου έτους, 
άρα στις 31/12/2004 προκύπτει τελικά αύξηση κατά 15.000€ (20.000‐5.000). 
 
Το  έτος  2006  τιμολογεί  το  ποσό  των  20.000  ευρώ  που  αφορούσε  προκαταβολές 
έναντι εσόδων προηγούμενου έτους. 
 
Σύμφωνα με την τεχνική αυτή οι υπολογισμοί έχουν ως εξής : 
 

2003    2004    2005    2006 

0 
 

↘ 

  5.000 
(17.000‐12.000) 

↙                             ↘ 

  20.000 
 

↙             ↘ 

  0 

  5.000    15.000    20.000   

 
Επομένως  ο  πίνακας  της  «Τεχνικής  τραπεζικών  καταθέσεων  και  δαπανών  σε 
μετρητά» θα διαμορφωθεί ως ακολούθως: 
 
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ  2004  2005  2006 

μείον  ΑΥΞΗΣΗ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ  ΠΟΥ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ  ΕΝΑΝΤΙ  ΕΣΟΔΩΝ 
ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ ΕΤΟΥΣ/ΝΩΝ 

5.000  15.000   

πλέον  ΜΕΙΩΣΗ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ  ΠΟΥ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ  ΕΝΑΝΤΙ  ΕΣΟΔΩΝ 
ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ ΕΤΟΥΣ/ΝΩΝ 

    20.000 

 

 
2.11.3 Παραδείγματα εφαρμογής των τριών μεθόδων για την εξαγωγή 
αποτελέσματος  
 

Παράδειγμα 8: 
 
Φορολογούμενος  επαγγελματίας  με  Β’  Κατηγορίας  Βιβλία  και  τα  παρακάτω 
στοιχεία: 
 

ΧΡΗΣΕΙΣ 
‘Eτος βάσης: 
χρήση  2007 

ΧΡΗΣΗ  2008  ΧΡΗΣΗ  2009  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Κόστος παγίων στοιχείων 
επιχείρησης  στο τέλος κάθε 
χρήσης  

100.000 €  120.000,00 €  145.000,00 € 

Κόστος  εξοπλισμού    της 
επιχ/σης    στο  τέλος  κάθε 
χρήσης. 

10.000 €  15.000,00 €  15.000,00 € 

Ο ελεγ/νος 
δεν έχει 
διενεργήσει 
αποσβέσεις  
για τα 
επαγ/κα 
περιουσιακά 
στοιχεία της 
επιχ/σης . 
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ΧΡΗΣΕΙΣ 
‘Eτος βάσης: 
χρήση  2007 

ΧΡΗΣΗ  2008  ΧΡΗΣΗ  2009  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Απογραφή  έναρξης      45.000,00 €  35.000,00 € 
 

Αγορές  χρήσης      80.000,00 €  90.000,00 €   

Απογραφή  λήξης   45.000 €  35.000,00 €  50.000,00 €   

Κόστος πωληθέντων      90.000,00 €  75.000,00 €   

             

Ακαθάριστα έσοδα αναλύονται 
ως εξής: 

0  150.000,00 €  145.000,00 € 
 

τοις μετρητοίς  0  100.000,00 €  145.000,00 €   

                          επί  πιστώσει    

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

   50.000,00 €    

 

Σύνολο  επαγ/κων  δαπανών 
αναλύονται ως εξής: 

   30.000,00 €  20.000,00 € 

 

  τοις μετρητοίς  0  15.000,00 €  10.000,00 €   

                         επί πιστώσει   

(η  επιχ/ση    δεν  προέβη    σε 
καμία  καταβολή  των  επί 
πίστωση  δαπανών    κατά  την 
διάρκεια  των  ελεγχομένων  
χρήσεων ) 

0  15.000,00 €  10.000,00 € 

 

             

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ      30.000,00 €  50.000,00 €   

             

Περιουσιακά  στοιχεία :            

120.000,00 €   

 

Σύνολο αξίας Ακινήτων  
(προσωπικά /οικογενειακά)   

120.000 € 

(μέσα  στην  χρήση  
αγοράστηκε  ακίνητο  
κόστους   60.000 €  και
πωλήθηκε μέσα στην 

ίδια χρήση αντί ποσού  

70.000€ ‐ το ποσό 

κατατέθηκε σε τραπεζικό  

λογ/σμό) 

120.000,00 € 

 

Καταθέσεις 31/12  40.000 €  240.000,00 €  230.000,00 €   

Μετρητά στο χέρι   31/12  4.000 €  1.500,00 €  3.000‐€   

Συνολικές Οικογενειακές 
δαπάνες (μετρητά) αναλύονται 
ως εξής: 

   32.000,00 €  53.000,00 € 

 

             

Ασφάλεια αυτοκινήτου            

Ασφάλεια ζωής                      1.150,00 €  1.400,00 €   

Ασφάλειες υγείας κ.λ.π.                         360,00 €  750,00 €   

Δίδακτρα σχολείου, λοιπών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  
,φροντιστηρίων  

                    3.600,00 €  5.600,00 € 

 

Δωρεές ‐ Χορηγίες            

Επισκευές και συντήρηση 
ιδιοκτησίας 

                    1.500,00 €  3.000,00 € 
 

Ιατρικά , φαρμακευτικά 
προϊόντα , νοσοκομειακές 

                       350,00 €  2.600,00 € 
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ΧΡΗΣΕΙΣ 
‘Eτος βάσης: 
χρήση  2007 

ΧΡΗΣΗ  2008  ΧΡΗΣΗ  2009  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

δαπάνες 

Καταβολές μισθωμάτων                      3.200,00 €  5.600,00 €   

Λοιπά έξοδα                      2.240,00 €  4.200,00 €   

Μισθοί οικιακού προσωπικού        7.000,00 €   

Πρόστιμα            

Συνδρομές σε λέσχες            

Συνταξιοδοτικές εισφορές, 
Εισφορές σε Ταμεία Ασφάλισης                               3.800,00 €  4.200,00 €   

Τηλέφωνα & ταχυδρομικά τέλη    
                               600,00 

€  750,00 €   

Τραπεζικά  Έξοδα ‐πιστωτικές 
κάρτες                               7.200,00 €  8.400,00 €   

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας                                6.000,00 €  6.500,00 €   

 Εισφορές      2.000,00 €  3.000,00 €   

 
1. Εφαρμόζουμε  την  τεχνική  ανάλυσης  ρευστότητας,  δημιουργώντας  το 
παρακάτω  ισοζύγιο  «Πηγές  Κεφαλαίων  /Εσόδων»  και  «Αναλώσεις  Κεφαλαίων  / 
Εσόδων»: 
 

I.  ΠΗΓΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩ

Ν 

ΧΡΗΣΗ        
1/1‐ 

31/12/2008 

ΧΡΗΣΗ        
1/1 – 

31/12/2009 

II.  
ΑΝΑΛΩΣΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
/ΕΣΟΔΩΝ 

ΧΡΗΣΗ        
1/1‐ 

31/12/2008 

ΧΡΗΣΗ        
1/1 ‐     

31/12/2009 

1.Υπόλοιπα 
χρηματοπιστωτικών 
λογαριασμών  στην 
έναρξη της 
ελεγχόμενης χρήσης  
(προσωπικοί, 
οικογενειακοί, 
επαγγελματικοί)  40.000,00  240.000,00 

1.Υπόλοιπα 
χρηματοπιστωτικών 
λογαριασμών  στη λήξη 
της ελεγχόμενης 
περιόδου  (προσωπικοί, 
οικογενειακοί, 
επαγγελματικοί)  240.000,00  230.000,00 

2. Διαθέσιμα  
μετρητά  ή και το 
Υπόλοιπο ταμείου 
στην έναρξη της 
ελεγχόμενης χρήσης 
(Ατομική επιχ/ση με 
βιβλία Γ΄ κατηγορίας 
ΚΒΣ  ή διπλογραφικά 
του ΚΦΑΣ).  4.000,00  1.500,00 

2. Διαθέσιμα  μετρητά  
ή και το Υπόλοιπο 
ταμείου στη λήξη της 
ελεγχόμενης χρήσης 
(Ατομική επιχ/ση με 
βιβλία Γ΄ κατηγορίας 
ΚΒΣ  ή διπλογραφικά 
του ΚΦΑΣ).   1.500,00  3.000,00 

3. Αναλήψεις από 
επιχείρηση/εις  0,00  0,00 

3. Εισφορές σε 
Λογαριασμούς 
επιχείρησης/ων       

4.Ακαθάριστα Έσοδα 
από επαγγελματική 
δραστηριότητα  150.000,00  145.000,00 

4. Ποσά συμμετοχής 
στο κεφάλαιο κάθε 
μορφής επιχειρήσεων       

5. Έσοδα από λοιπές 
πηγές  0,00  0,00 

5. Αγορές  
περιουσιακών 
στοιχείων 
(προσωπικών/επαγγελ
ματικών)  85.000,00  25.000,00 

6. Εισπράξεις από 
λοιπά μη 
φορολογητέα  έσοδα  0,00  0,00 

6. Αγορές εμπορ/των, 
α΄,β΄ υλών και λοιπών 
αγαθών αναγκαίων στη  80.000,00  90.000,00 



 
 

44

I.  ΠΗΓΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩ

Ν 

ΧΡΗΣΗ        
1/1‐ 

31/12/2008 

ΧΡΗΣΗ        
1/1 – 

31/12/2009 

II.  
ΑΝΑΛΩΣΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
/ΕΣΟΔΩΝ 

ΧΡΗΣΗ        
1/1‐ 

31/12/2008 

ΧΡΗΣΗ        
1/1 ‐     

31/12/2009 

(αποζημιώσεις, 
επιδοτήσεις, δωρεές 
κ.λπ.) 

άσκηση 
επαγγελματικής 
δραστηριότητας 

7. Έσοδα από 
Πώληση  
περιουσιακών 
στοιχείων  70.000,00  0,00 

7.Επαγγελματικές/επιχ
ειρηματικές δαπάνες 
πάσης φύσεως  30.000,00  20.000,00 

8. Δάνεια από 
χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα κ.λ.π  0,00  0,00 

8. Ποσά αποπληρωμής 
προσωπικών ή 
επαγγελματικών 
δανείων        

9. Λοιπά έσοδα 
πάσης φύσεως 
φορολογητέα ή μη   0,00  0,00 

9. Ποσά για  
ασφάλιστρα, 
αποζημιώσεις, δωρεές 
και λοιπές δαπάνες  1.510,00  2.150,00 

10. Αυξήσεις 
πληρωτέων  
λογαριασμών  15.000,00  10.000,00 

10. Ποσά φόρων, 
τελών, εισφορών και 
προστίμων κάθε 
μορφής  2.000,00  3.000,00 

11. Μειώσεις 
λογαριασμών 
Εισπρακτέων  0,00  50.000,00 

11. Ποσά για κάθε 
είδους Δαπάνες 
διαβίωσης 
(προσωπικές/οικογενει
ακές)  28.490,00  47.850,00 

12. Αύξηση των 
προκαταβολών που 
εισπράχτηκαν  έναντι 
εσόδων επομένου/ων  
έτους/νων  0,00  0,00 

12. Μειώσεις 
πληρωτέων 
λογαριασμών       

13. Λοιπές 
περιπτώσεις εσόδων  0,00  0,00 

13. Αυξήσεις 
λογαριασμών 
Εισπρακτέων  50.000,00    

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

   0,00  0,00 

15. Μείωση 
προκαταβολών  που 
εισπράχθηκαν έναντι 
εσόδων επομένου/ων 
έτους /ων       

   0,00  0,00 
16. Λοιπές περιπτώσεις 
αναλώσεων       

ΣΥΝΟΛΟ  279.000,00  446.500,00  ΣΥΝΟΛΟ  518.500,00  421.000,00 

 

Υπολογίζουμε  την  διαφορά  μεταξύ  της  στήλης  «Πηγές  Κεφαλαίων  /  Εσόδων»  και 
της  στήλης  «Αναλώσεις  Κεφαλαίων  /  Εσόδων»  και  οδηγούμαστε  στα  παρακάτω 
αποτελέσματα: 
 

III. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΧΡΗΣΗ          
     1/1‐ 

 31/12/2008 

ΧΡΗΣΗ            
1/1 – 

31/12/ 2009 

Σύνολο διαθεσίμων εσόδων/κεφαλαίων  279.000,00  446.500,00 

Διαθέσιμα έσοδα/κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν  518.500,00  421.000,00 

Υπόλοιπο  ‐239.500,00  25.500,00 
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Η αρνητική διαφορά για τη χρήση 1/1‐31/12/2008 ελέγχεται από τη Φορολογική Διοίκηση 
ως μη δηλούμενο εισόδημα. 
 

2. Εφαρμόζουμε την τεχνική καθαρής θέσης του φορολογουμένου 
 
Αρχικά δημιουργούμε τον Πίνακα Ενεργητικού Παθητικού ως εξής: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Ελεγχόμενες  χρήσεις 
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ: 
ΧΡΗΣΗ 2007 

ΧΡΗΣΗ 2008  ΧΡΗΣΗ 2009 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Περιουσιακά Στοιχεία  
προσωπικά/ οικογενειακά/Επαγγελματικά)    

Ακίνητη περιουσία (κόστος)  220.000,00  240.000,00  265.000,00 

Έπιπλα,  Συσκευές, Λοιπός εξοπλισμός  10.000,00  15.000,00  15.000,00 

Προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας >5000 €          

Κοσμήματα κ.λπ. Τιμαλφή >5000 €          

Απαιτήσεις διάφορες     50.000,00    

Μηχανοκίνητα Οχήματα‐ Σκάφη‐Αεροσκάφη 
κ.λπ.          

Μετρητά διαθέσιμα  4.000,00  1.500,00  3.000,00 

Καταθέσεις σε χρηματ/κά ιδρύματα  40.000,00  240.000,00  230.000,00 

Μετοχές, λοιποί τίτλοι          

Σύνολο Απογραφής τέλους χρήσης  45.000,00  35.000,00  50.000,00 

Διάφοροι λογ/σμοί‐λοιπά περιουσιακά 
στοιχεία          

           

Σύνολο Ενεργητικού  319.000,00  581.500,00  563.000,00 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Υποχρεώσεις προσωπικές / 
οικογενειακές / επαγγελματικές)     

Δάνεια προσωπικά/οικογενειακά          

Δάνεια επαγγελματικά (ατομική επιχ/ση)          

Γραμμάτια          

Πιστωτές διάφοροι     15.000,00  25.000,00 

Διάφορες υποχρεώσεις(αποσβεσεις  κ.λπ)          

Σύνολο Υποχρεώσεων  0,00  15.000,00  25.000,00 

Καθαρή Θέση  319.000,00 566.500,00  538.000,00

 
Από  την  καθαρή  θέση  λήξης  κάθε  διαχειριστικής  περιόδου  αφαιρείται  η  καθαρή 
θέση έναρξης και δημιουργείται ο παρακάτω Πίνακας Καθαρής Θέσης: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  
  ΧΡΗΣΗ          

1/1‐31/12/2008 

  ΧΡΗΣΗ        
1/1‐

31/12/2009 

   ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  566.500,00  538.000,00 

μείον  ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  319.000,00  566.500,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

   ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ  247.500,00  ‐28.500,00 

           

μείον 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛ/ΤΟΣ       

   ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  247.500,00  ‐28.500,00 

           

συν  ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (επιταγές και μετρητά)       

   ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  32.000,00  53.000,00 

   ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ        

   ΖΗΜΙΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ       

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  279.500,00  24.500,00 

μείον  ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ       

   ΕΣΟΔΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ        

  

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓ/ΝΕΣ  ή  ΦΟΡ/ΝΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ  
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ(ΔΩΡΕΕΣ, ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ, 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.)  10.000,00    

   ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ  10.000,00  0,00 

   ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Α)  269.500,00  24.500,00 

μείον  ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  (Β)  30.000,00  50.000,00 

   ΔΙΑΦΟΡΑ  (Α) ‐ (Β)  239.500,00  ‐25.500,00 

 

Το  υπόλοιπο  αποτελεί  το  προσδιοριζόμενο  βάσει  της  τεχνικής  καθαρής  θέσης 
Καθαρό Εισόδημα  του φορολογουμένου και ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα.  
 
3. Εφαρμόζουμε την τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ   ΧΡΗΣΗ  
2008  

 ΧΡΗΣΗ 
2009 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (ελεγχόμενης 
περιόδου)  200.000,00  0,00 

μείον 
ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ  70.000,00  0,00 

μείον  ΠΟΣΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ       

μείον  ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ       

μείον 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΛΠ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ       

   ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ   130.000,00  0,00 

πλέον  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (μετρητοίς)  15.000,00  10.000,00 

πλέον 
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ Ή ΒΟΗΘ. ΥΛΩΝ  Κ.ΛΠ. 
ΕΙΔΩΝ (μετρητοίς)  80.000,00  90.000,00 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ   ΧΡΗΣΗ  
2008  

 ΧΡΗΣΗ 
2009 

πλέον 
ΑΓΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ (μετρητοίς)       

πλέον  ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  (μετρητοίς)  30.000,00  50.000,00 

πλέον 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΕ 
ΜΟΡΦΗΣ  2.000,00  3.000,00 

πλέον  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΩΝ με μετρητά       

πλέον 
ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ‐2.500,00  1.500,00 

πλέον  ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ σε μετρητά       

πλέον          

  
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ  254.500,00  154.500,00 

μείον 

ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (π.χ. δάνεια, δωρεές 
επιστροφές φόρων κ.λπ.)       

μείον 
ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΠΡΑΧΘΗΚΑΝ  ΕΝΑΝΤΙ 
ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ  ΕΤΟΥΣ/ΩΝ       

πλέον 
ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙ 
ΕΣΟΔΩΝ  ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ ΕΤΟΥΣ/ΩΝ       

πλέον 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΙΣΠΑΡΚΤΕΩΝ  (π.χ πωλήσεις  με 
πίστωση)  50.000,00    

μείον 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ  (π.χ πωλήσεις  με 
πίστωση)     50.000,00 

μείον          

πλέον          

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ (Α)  304.500,00  104.500,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Β1)  150.000,00  145.000,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΗΛΩΣΗ (Β2)  πλην της ελεγχόμενης δραστηριότας       

   ΔΙΑΦΟΡΑ (Α)‐(Β1)‐(Β2)  154.500,00  ‐40.500,00 

 
Το αποτέλεσμα  του παραδείγματος,   ως προς την τεχνική τραπεζικών καταθέσεων 
κα δαπανών σε μετρητά είναι ανεπαρκές,   διότι δεν έχουμε άνοιγμα λογαριασμών 
αλλά έχουμε τα υπόλοιπα στο τέλος του κάθε έτους. 
 
Παράδειγμα 9: 
 
Φορολογούμενος  επαγγελματίας  με  Β’  Κατηγορίας  Βιβλία  και  τα  παρακάτω 
στοιχεία: 
 

ΧΡΗΣΕΙΣ 
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ     
ΧΡΗΣΗ  2001  ΧΡΗΣΗ 2002  ΧΡΗΣΗ 2003 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ιδιόκτητο κατάστημα  αξίας 
κτήσης στο τέλος κάθε  
χρήσης 

150.000,00 €  150.000,00 €  0,00 €  πωλείται στις  
1/7/2003 αντί ποσού 
120.000 ευρώ 

Έτος απόκτησης  ακίνητου  
1/1/2000 
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ΧΡΗΣΕΙΣ 
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ     
ΧΡΗΣΗ  2001  ΧΡΗΣΗ 2002  ΧΡΗΣΗ 2003 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αποσβήσεις  συνολικά μέχρι 
31/12/2001: 

15.000,00 €  7.500,00 €  3.750,00 € 

  

Κόστος εξοπλισμού της 
επιχείρησης  στο τέλος κάθε 
χρήσης  

0,00 €  50.000,00 €  50.000,00 €  Στην  χρήση 2002  
αγορά μηχ/τος 
50.000 ευρώ .        Ο 
φορολογούμενος  δεν 
διενέργησε  
αποσβέσεις  

Απογραφή  έναρξης      30.000,00 €  40.000,00 € 
  

Αγορές  χρήσης      80.000,00 €  100.000,00 € 
  

Απογραφή  λήξης   30.000,00 €  40.000,00 €  60.000,00 € 

  

Κόστος πωληθέντων      70.000,00 €  80.000,00 € 
  

Ακαθάριστα έσοδα 
μετρητοίς 

   150.000,00 €  170.000,00 € 
  

Συνολικές επαγ/κες δαπάνες  
αναλύονται : 

   60.000,00 €  70.000,00 €  Στο ποσό των 
επαγ/κων δαπανών 
συμπεριλαμβάνονται 
και οι αποσβέσεις  

Δαπάνες    με μετρητά  
0,00 €  40.000,00 €  60.000,00 € 

  

Δαπάνες  με  πίστωση στις 
31/12/2001 

0,00 €       

  

Δαπάνες με πίστωση για  την 
χρήση 1/1‐31/12/2002  

   20.000,00 €    

το ποσό  20.000 που 
αφορά επαγ/κες  
δαπάνες με πίστωση  
της χρήσης 2002   
εξοφλείται την  χρήση 
2003 

Δαπάνες με πίστωση για  την 
χρήση 1/1‐31/12/2003 

      10.000,00 € 

  

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ      20.000,00 €  20.000,00 €    

Σύνολο αξίας Ακινήτων  
(προσωπικά /οικογενειακά)   

400.000,00 €  350.000,00 €  350.000,00 €  Τη  χρήση 2002  
πωλήθηκε ακίνητο 
κόστους 50.000 ευρώ 
, αντί ποσού 80.000 
ευρώ 

Αυτοκίνητα  
προσωπικά/οικογενειακά  

20.000,00 €  100.000,00 €  20.000,00 € 

Τη χρήση  2002  
αγοράσθηκε   
αυτ/του αντί ποσού 
80.000,00€ . Τη 
χρήση 2003  
πωλήθηκε  αντί 
ποσού 50.000,00€ 

Καταθέσεις 31/12/200..  150.000,00 €  200.000,00 €  180.000,00 €    

Έμβασμα‐λογ. Εξωτερικού 
31/12/2003.. 

      300.000,00 € 

  

Μετρητά στο χέρι 31/12/20..  5.000,00 €  1.000,00 €  8.000,00 €    
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ΧΡΗΣΕΙΣ 
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ     
ΧΡΗΣΗ  2001  ΧΡΗΣΗ 2002  ΧΡΗΣΗ 2003 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Φόροι  0,00 €  8.000,00 €  9.000,00 € 

Την χρήση 2002   ο 
ελεγχόμενος 
κατέβαλε  8.000,00€ 
ενώ  ο πραγματικά 
οφειλόμενος φόρος 
ανήρχετο στο  ποσό 
των  6500 ευρώ/.  Τη 
χρήση   2003 του  
επεστράφη το  ποσό 
των  1.500 ευρώ 

Προσωπικό  δάνειο 
χορηγηθέν από  ιδιώτη         50.000,00 € 

το δάνειο  
κατατέθηκε  σε 
τραπεζικό  
λογαριασμό 

Τόκοι δανείου 
     

3.500,00 € 
  

Οικογενειακές δαπάνες ( με  
μετρητά) 

   20.000,00 €  25.000,00 € 

  

Ασφάλεια αυτοκινήτου 

                  500,00 
€ 

400,00 € 

  

Ασφάλεια ζωής 
                  550,00 

€ 
500,00 € 

  

Ασφάλειες υγείας κ.λ.π. 
                  360,00 

€ 
400,00 € 

  

Δίδακτρα σχολείου, λοιπών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  
,φροντιστηρίων  

  
            2.600,00 

€  2.800,00 €    

Δωρεές ‐ Χορηγίες                          ‐   €  0,00 €    

Επισκευές και συντήριση 
ιδιοκτησίας                          ‐   €  0,00 €    

Ιατρικά , φαρμακευτικά 
προϊόντα , νοσοκομειακές 
δαπάνες 

                  350,00 
€ 

2.000,00 € 

  

Καταβολές μισθωμάτων                          ‐   €  0,00 €    

Λοιπά έξοδα 
               1.140,00 

€ 
2.700,00 € 

  

Μισθοί οικιακού 
προσωπικού 

                             ‐   
€   0,00 €    

Πρόστιμα    
                          ‐   
€   0,00 €    

Συνδρομές σε λέσχες    
                          ‐   
€   0,00 €    

Συνταξιοδοτικές εισφορές, 
Εισφορές σε Ταμεία 
Ασφάλισης    

              
3.800,00 €   3.800,00 €    

Τηλέφωνα & ταχυδρομικά 
τέλη    

                 600,00 
€   700,00 €    

Τραπεζικά  Έξοδα ‐πιστωτικές 
κάρτες    

              
7.600,00 €   8.200,00 €    

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας     
              
2.500,00 €   3.500,00 €    

 

1. Εφαρμόζουμε  την  τεχνική  ανάλυσης  ρευστότητας,  δημιουργώντας  το 
παρακάτω  ισοζύγιο  «Πηγές  Κεφαλαίων  /Εσόδων»  και  «Αναλώσεις  Κεφαλαίων  / 
Εσόδων»: 
 
 



 
 

50

I.  ΠΗΓΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ 

ΧΡΗΣΗ 
1/1/‐

31/12/2002 

ΧΡΗΣΗ 
1/1/‐

31/12/2003 

II.  ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩ

Ν 

ΧΡΗΣΗ  
1/1/‐

31/12/2002 

ΧΡΗΣΗ 
1/1/‐

31/12/2003 

1.Υπόλοιπα 
χρηματοπιστωτικών 
λογαριασμών  στην 
έναρξη της 
ελεγχόμενης χρήσης  
(προσωπικοί, 
οικογενειακοί, 
επαγγελματικοί)  150.000,00  200.000,00 

1.Υπόλοιπα 

χρηματοπιστωτικών 

λογαριασμών  στη 

λήξη της ελεγχόμενης 

χρήσης (προσωπικοί, 

οικογενειακοί, 

επαγγελματικοί) 

200.000,00  480.000,00 

2. Διαθέσιμα  μετρητά  
ή και το Υπόλοιπο 
ταμείου  στην έναρξη 
της ελεγχόμενης 
χρήσης (Ατομική 
επιχ/ση με βιβλία 
Γ΄κατηγορίας ΚΒΣ ή 
διπλογραφικά του 
ΚΦΑΣ).  5.000,00  1.000,00 

2.  Διαθέσιμα  

μετρητά  ή και το 

Υπόλοιπο ταμείου  

στη λήξη της 

ελεγχόμενης χρήσης 

(Ατομική επιχ/ση με 

βιβλία Γ΄κατηγορίας 

ΚΒΣ ή διπλογραφικά 

του ΚΦΑΣ). 

1.000,00  8.000,00 

3. Αναλήψεις από 
επιχείρηση/εις       

3. Εισφορές σε 

Λογαριασμούς 

επιχείρησης/σεων 

     

4.Ακαθάριστα Έσοδα 
από επαγγελματική 
δραστηριότητα  150.000,00  170.000,00 

4. Ποσά συμμετοχής 
στο κεφάλαιο κάθε 
μορφής 
επιχειρήσεων       

5. Έσοδα από λοιπές 
πηγές       

5. Αγορές  
περιουσιακών 
στοιχείων 
(προσωπικών/επαγγε
λματικών)  130.000,00    

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

6. Αγορές εμπορ/των, 
α΄,β΄υλών και λοιπών 
αγαθών αναγκαίων 
στην άσκηση 
επαγγελματικής 
δραστηριότητας  80.000,00  100.000,00 

7. Έσοδα από Πώληση  
περιουσιακών 
στοιχείων  80.000,00  170.000,00 

7. 
Επαγγελματικές/επιχ
ειρηματικές δαπάνες 
πάσης φύσεως  52.500,00  66.250,00 

8. Δάνεια από 
χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα κ.λπ     50.000,00 

8. Ποσά 
αποπληρωμής 
προσωπικών ή 
επαγγελματικών 
δανείων        

9. Λοιπά έσοδα πάσης 
φύσεως φορολογητέα 
ή μη        

9. Ποσά για  
ασφάλιστρα, 
αποζημιώσεις, 
δωρεές και λοιπές 
δαπάνες  1.410,00  1.300,00 

10. Αυξήσεις 
πληρωτέων  
λογαριασμών  20.000,00    

10. Ποσά φόρων, 
τελών, εισφορών και 
προστίμων κάθε 
μορφής  6.500,00  9.000,00 



 
 

51

I.  ΠΗΓΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ 

ΧΡΗΣΗ 
1/1/‐

31/12/2002 

ΧΡΗΣΗ 
1/1/‐

31/12/2003 

II.  ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩ

Ν 

ΧΡΗΣΗ  
1/1/‐

31/12/2002 

ΧΡΗΣΗ 
1/1/‐

31/12/2003 

11. Μειώσεις 
λογαριασμών 
Εισπρακτεών     1.500,00 

11. Ποσά για κάθε 
είδους Δαπάνες 
διαβίωσης 
(προσωπικές/οικογεν
ειακές)  18.590,00  27.200,00 

12. Αυξηση των 
προκαταβολων που 
εισεπραχθηκαν  
έναντι εσόδων 
επομένου/ων  
έτους/νων       

12. Μειώσεις 
πληρωτέων 
λογαριασμών     10.000,00 

13. Λοιπές 
περιπτώσεις εσόδων       

13. Αυξήσεις 
λογαριασμών 
Εισπρακτεών  1.500,00    

       
14. Χορηγήσεις  
δανείων σε τρίτους.       

        

15.Mειωση 
προκαταβολών   που 
εισπράχθηκαν εναντι 
εσόδων 
επομένου/ναν έτους 
/νων       

        

16. Λοιπές 
περιπτώσεις 
αναλώσεων       

ΣΥΝΟΛΟ  405.000,00  592.500,00  ΣΥΝΟΛΟ  491.500,00  701.750,00 

 
Υπολογίζουμε  την  διαφορά  μεταξύ  της  στήλης  «Πηγές  Κεφαλαίων  /  Εσόδων»  και 
της  στήλης  «Αναλώσεις  Κεφαλαίων  /  Εσόδων»  και  οδηγούμαστε  στα  παρακάτω 
αποτελέσματα: 
 

III. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΧΡΗΣΗ 1/1/‐
31/12/2002 

ΧΡΗΣΗ 1/1/‐
31/12/2003 

Σύνολο διαθεσίμων εσόδων/κεφαλαίων  405.000,00  592.500,00 

Διαθέσιμα έσοδα/κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν  491.500,00  701.750,00 

Υπόλοιπο  ‐86.500,00  ‐109.250,00 

 
Η  αρνητική  διαφορά  για  τις  δύο  χρήσεις    ελέγχεται  από  τη Φορολογική  Διοίκηση ως  μη 
δηλούμενο εισόδημα. 

 
2.  Εφαρμόζουμε την τεχνική καθαρής θέσης του φορολογουμένου 
 
Αρχικά δημιουργούμε τον Πίνακα Ενεργητικού Παθητικού ως εξής: 
 

Ελεγχόμενες χρήσεις 
΄Ετος βάσης :   
ΧΡΗΣΗ 2001 

ΧΡΗΣΗ 2002  ΧΡΗΣΗ 2003 
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Ελεγχόμενες χρήσεις 
΄Ετος βάσης :   
ΧΡΗΣΗ 2001 

ΧΡΗΣΗ 2002  ΧΡΗΣΗ 2003 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Περιουσιακά Στοιχεία 
προσωπικά/ οικογενειακά/Επαγγελματικά)    

Ακίνητη περιουσία (κόστος)  550.000,00  500.000,00  350.000,00 

Έπιπλα,  Συσκευές, Λοιπός εξοπλισμός  0,00  50.000,00  50.000,00 

Προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας >5000 €          

Κοσμήματα κ.λπ. Τιμαλφή >5000 €          

Απαιτήσεις διάφορες     1.500,00    

Μηχανοκίνητα Οχήματα‐ Σκάφη‐Αεροσκάφη 
κ.λπ.  20.000,00  100.000,00  20.000,00 

Μετρητά διαθέσιμα  5.000,00  1.000,00  8.000,00 

Καταθέσεις σε χρηματ/κά ιδρύματα  150.000,00  200.000,00  480.000,00 

Μετοχές, λοιποί τίτλοι          

Σύνολο Απογραφής τέλους χρήσης  30.000,00  40.000,00  60.000,00 

Διάφοροι λογ/σμοί‐λοιπά περιουσιακά 
στοιχεία          

           

Σύνολο Ενεργητικού  755.000,00  892.500,00  968.000,00 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Υποχρεώσεις 
προσωπικές/οικογενειακές/επαγγελματικές)           

Δάνεια προσωπικά/οικογενειακά        50.000,00 

Δάνεια επαγγελματικά (ατομική επιχ/ση)          

Γραμμάτια          

Πιστωτές διάφοροι     20.000,00  10.000,00 

Διάφορες υποχρεώσεις(Αποσβεσεις κ.λπ)  15.000,00  22.500,00  0,00 

Σύνολο Υποχρεώσεων  15.000,00  42.500,00  60.000,00 

Καθαρή Θέση  740.000,00  850.000,00  908.000,00 

 
Από  την  καθαρή  θέση  λήξης  κάθε  διαχειριστικής  περιόδου  αφαιρείται  η  καθαρή 
θέση έναρξης και δημιουργείται ο παρακάτω Πίνακας Καθαρής Θέσης: 
 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  
    1/1/‐

31/12/2002 
  1/1/‐

31/12/2003   

   ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  850.000,00  908.000,00   

μείον  ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  740.000,00  850.000,00   

   ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ  110.000,00  58.000,00   

             

μείον 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛ/ΤΟΣ         

   ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  110.000,00  58.000,00   
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  
    1/1/‐

31/12/2002 
  1/1/‐

31/12/2003   

συν 
ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (επιταγές και 
μετρητά)         

  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  26.500,00  37.500,00   

   ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ          

  
ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ     33.750,00 

η πώληση 
του παγίου  
δημιουργεί 
ζημία 
3.750€ 

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  136.500,00  129.250,00   

μείον  ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ         

   ΕΣΟΔΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ          

  

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ( 
ΔΩΡΕΕΣ, ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ, 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.)  30.000,00      

   ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ  30.000,00  0,00   

  
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ    (Α)  106.500,00  129.250,00   

μείον  ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  (Β)  20.000,00  20.000,00   

   ΔΙΑΦΟΡΑ  (Α) ‐ (Β)  86.500,00  109.250,00   

 
Το  υπόλοιπο  αποτελεί  το  προσδιοριζόμενο  βάσει  της  τεχνικής  καθαρής  θέσης 
Καθαρό Εισόδημα  του φορολογουμένου και ελέγχεται από τη Φορολογική Διοίκηση 
ως μη δηλούμενο εισόδημα.  
 
3. Εφαρμόζουμε την τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ   ΧΡΗΣΕΙΣ   2002  2003 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (ελεγχόμενης περιόδου)  50.000,00  280.000,00 

μείον 
ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ       

μείον  ΠΟΣΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ     50.000,00 

μείον  ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ       

μείον 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΛΠ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 
ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ       

   ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ   50.000,00  230.000,00 

πλέον  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (μετρητοίς)  40.000,00  60.000,00 

πλέον 
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ Ή ΒΟΗΘ. ΥΛΩΝ  Κ.ΛΠ. ΕΙΔΩΝ 
(μετρητοίς)       

πλέον 
ΑΓΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
(μετρητοίς)       

πλέον  ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  (μετρητοίς)  20.000,00  25.000,00 

πλέον  ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ       

πλέον  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΩΝ με μετρητά       
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ   ΧΡΗΣΕΙΣ   2002  2003 

πλέον 
ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ‐4.000,00  7.000,00 

πλέον  ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ σε μετρητά       

πλέον          

   ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  106.000,00  322.000,00 

μείον 
ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (π.χ. δάνεια, δωρεές επιστροφές φορων κ.λπ.)  80.000,00  1.500,00 

μείον 
ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΠΡΑΧΘΗΚΑΝ  ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΟΔΩΝ 
ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ  ΕΤΟΥΣ/ΩΝ       

πλέον 
ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΟΔΩΝ  
ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ ΕΤΟΥΣ/ΩΝ       

πλέον  ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΙΣΠΑΡΚΤΕΩΝ  (π.χ πωλησεις  με πιστωση)       

μειον  ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ  (π.χ πωλησεις  με πιστωση)       

           

           

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (Α)  26.000,00  320.500,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(Β1)  150.000,00  170.000,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Β2)  
πλην της ελεγχόμενης δραστηριότητας       

   ΔΙΑΦΟΡΑ (Α)‐(Β1)‐(Β2)  ‐124.000,00  150.500,00 

 
Το αποτέλεσμα  του παραδείγματος,   ως προς την τεχνική τραπεζικών καταθέσεων 
και  δαπανών σε μετρητά είναι ανεπαρκές,   διότι δεν έχουμε άνοιγμα λογαριασμών 
αλλά έχουμε τα υπόλοιπα στο τέλος του κάθε έτους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
 
 
3.1  Η  συμβολή    των  έμμεσων  τεχνικών  ελέγχου  στην  πάταξη  της 
φοροδιαφυγής στη Ελλάδα 
 
Κατά τη συγγραφή της παρούσας εργασίας αναζητήθηκαν στατιστικά στοιχεία  της 
πορείας  των  ελέγχων  με  χρήση  έμμεσων  τεχνικών  προσδιορισμού  φορολογητέου 
εισοδήματος που πραγματοποιήθηκαν από  τα  ελεγκτικά κέντρα και  τις υπόλοιπες 
αρμόδιες  ελεγκτικές  υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Οικονομικών  κατά  το  έτος  2014. 
Ωστόσο λόγω  της περιπλοκότητας  τόσο  των Πληροφοριακών Συστημάτων όσο και 
του φορολογικού μηχανισμού  και της γραφειοκρατίας γενικότερα,     δυστυχώς δεν 
κατέστη επιτυχής  η παραπάνω προσπάθεια. 
 
Ωστόσο    ενδείξεις    του  αποτελέσματος  του  έργου  του  ελεγκτικού  μηχανισμού 
προκύπτουν  από  τα  στατιστικά  δεδομένα  που  βρέθηκαν  σε  δημοσιευμένα  στον 
τύπο στοιχεία, τα οποία  αφορούν την πορεία των ελέγχων που διενεργήθηκαν από 
το Κέντρο Ελέγχου  Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.).  
 
Το Κέντρο Ελέγχου  Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.) το  οποίο 
συστάθηκε  με  την  συνδρομή  της  τεχνικής  βοήθειας  που  παρείχε  στη  χώρα μας  η 
ομάδα  δράσης  της  Ε.Ε.  και  το  Διεθνές  Νομισματικό  Ταμείο,  χρησιμοποιώντας  το 
εργαλείο των έμμεσων τεχνικών φορολογικού ελέγχου, όπως προκύπτει   από  τα 
διαθέσιμα  στοιχεία,  μέχρι  τον  Οκτώβριο  2014    είχε  πραγματοποιήσει  576 
φορολογικούς  ελέγχους  σε  φορολογουμένους    οι  οποίοι    διαθέτουν  ακίνητα 
αντικειμενικής αξίας άνω των δυο εκατομμυρίων ευρώ ή διαθέτουν πραγματικό ή 
τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα άνω των 150.000 ευρώ ετησίως.   
 
Οι 402 υποθέσεις αφορούσαν ελέγχους που διενεργήθηκαν  με αφορμή εμβάσματα 
προς  το  εξωτερικό,  και  οι  υπόλοιποι    υποθέσεις  offshore  ή  ελέγχους  για 
προσαύξηση  περιουσίας  που  δεν  δικαιολογείται  από  τα  εισοδήματα  που  είχαν 
δηλωθεί    κατά  την  χρονική  περίοδο  2007‐2011,  με  βεβαιούμενα  ποσά  φόρων 
(κυρίων και πρόσθετων) καθώς και προστίμων  ύψους 150 εκ. ευρώ. 
 
Στους  576  φορολογούμενους  στους  οποίους  οι  έλεγχοι  ολοκληρώθηκαν,  
καταλογίστηκαν  πρόστιμα  και  πρόσθετοι  φόροι  συνολικού  ύψους  231,1 
εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά έχουν ήδη εισπραχθεί τα 58,2 εκατομμύρια ευρώ, 
ενώ τα υπόλοιπα είτε εκκρεμούν λόγω προσφυγών των ελεγχόμενων εναντίον των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου,  είτε επειδή οι ελεγχόμενοι δεν πληρώνουν.  
 
Τα 58,2 εκατ. ευρώ  που εισπράχθηκαν από τους ελέγχους του 2014 είναι κατά πολύ 
λιγότερα  από  αυτά  που  θα  μπορούσαν  να  έχουν  εισπραχθεί,  διότι  ο  στόχος  του 
Υπουργείου Οικονομικών  ήταν να εισπραχθεί έως το τέλος του έτους τουλάχιστον 
το 50% των βεβαιωμένων φόρων προστίμων.  Η αποτυχία αυτή δηλώνει  δυστυχώς 
ότι όσοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τα πρόστιμα και τους πρόσθετους φόρους που 
επιβάλλει το ΚΕΦΟΜΕΠ χρησιμοποιούν όποιους  τρόπους έχουν διαθέσιμους για να 
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καθυστερήσουν ή ακόμη και να αποφύγουν  τελικά την πληρωμή τους,  είτε μέσω 
των προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων του ελέγχου  μέσω της δικαιοσύνης,  είτε 
δυστυχώς  και  μέσω  της  καθυστέρησης  ή  διακοπής  των    διενεργούμενων  ελέγχων 
μέσω  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  αβάσιμων  καταγγελιών  κατά  των  ίδιων  των 
ελεγκτών. 
 
Να σημειωθεί ότι  σε 173 από  τις  προαναφερόμενες περιπτώσεις,    οι  ελεγχόμενοι 
παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη μέσω υποβολής μηνυτήριας αναφοράς εναντίον 
τους από το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. καθώς η φοροδιαφυγή που πραγματοποίησαν, βάσει των 
αποτελεσμάτων του  ελέγχου, ξεπέρασε τα 50.000 ευρώ. 
 
Από τα παραπάνω αποτελέσματα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα,   ότι  καταρχήν ο 
στοχευόμενος  φορολογικός  έλεγχος  με  την  χρήση  των  έμμεσων  τεχνικών 
προσδιορισμού  του  φορολογητέου  εισοδήματος  σε  φυσικά  πρόσωπα  μεγάλου 
πλούτου από  το  ΚΕΦΟΜΕΠ μπορεί  να παράγει αποτελέσματα.  Τα αποτελέσματα 
αυτά μπορούν να οδηγήσουν  δυνητικά στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με 
περαιτέρω  συνέπεια  την  ελάφρυνση  των  μέχρι  σήμερα  υπερβαρυμένων 
νοικοκυριών και την επίτευξη φορολογικής ισότητας.  
 
Μακροπρόθεσμα    μπορεί  να  συμβάλλει  στη  συνειδητοποίηση  της  αλλαγής  μιας 
ολόκληρης  εποχής.  Σιγά‐σιγά,  καθίσταται  ευρεία  η  αντίληψη  ότι  κάθε  Έλληνας 
φορολογικός  κάτοικος  οφείλει  να  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη  της  χώρας, 
καταβάλλοντας  τον  φόρο  εισοδήματος  που  αναλογεί  πραγματικά  τόσο  για  τα 
ελληνικά  όσο  και  συγχρόνως  για  τα  παγκόσμια  εισοδήματά  του.  Δεν  υπάρχουν 
περιθώρια  για  καθυστερήσεις  στην  εφαρμογή πολιτικών που θα βοηθήσουν στην 
πάταξη  της  φοροδιαφυγής  αλλά  και  στην  δίκαιη  κατανομή  των  φόρων  στην 
φορολογική βάση της χώρας. 
 

 
3.2  Τελικά  συμπεράσματα  –  προτάσεις  για  την  πάταξη  της 
φοροδιαφυγής 
 

Για  να  μπορέσουν  να  αποδώσουν  τα  μέγιστα  οι  έμμεσες  τεχνικές  προσδιορισμού 
του  φορολογητέου  εισοδήματος  στην  πάταξη  της  φοροδιαφυγής  ,  θα  πρέπει 
καταρχήν  να  εντατικοποιηθούν  οι  φορολογικοί  έλεγχοι  με  την  χρήση  των 
συγκεκριμένων μεθόδων τόσο από το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. όσο και από  όλα τα υπόλοιπα 
ελεγκτικά κέντρα του Υπουργείου Οικονομικών ανάλογα με την αρμοδιότητά τους.  
Ωστόσο  θα  πρέπει  η  στροφή  του  ελεγκτικού  μηχανισμού  προς  αυτού  του  είδους 
ελέγχους,    να  ενταχθεί  σε    μια  δέσμη  μέτρων  και  αλλαγών  συνολικά  στην 
Φορολογική Οργάνωση και Διοίκηση της χώρας μας.  
 

Στα πλαίσια των αλλαγών που πρέπει να γίνουν με απώτερο στόχο την άμβλυνση 
των  φαινομένων  της  φοροδιαφυγής  και  της  παραοικονομίας,      πρωταρχικής 
σημασίας  είναι  η απλοποίηση  του πολύπλοκου  και αναποτελεσματικού μέχρι  και 
πρόσφατα  ελληνικού  φορολογικού  συστήματος,  μέσω  της  απλοποίησης  της 
νομοθεσίας  και  του  εξορθολογισμού    του  φορολογικού  ρυθμιστικού  πλαισίου,  



 
 

57

ώστε καταστεί  πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό,   με  ταυτόχρονο περιορισμό των 
ερμηνευτικών εγκυκλίων  αλλά και της γραφειοκρατίας.  
 
Είναι  εύλογο  ότι  η  ύπαρξη  πολλαπλών  συστημάτων  φορολογίας  και  η  συνεχής 
αναθεώρηση των σχετικών διατάξεών τους,   δημιουργούν   σύγχυση και αυξάνουν 
τις  πιθανότητες    εξαιρέσεων,  ειδικών  ρυθμίσεων,  παρατυπιών  και  παραλείψεων 
κατά την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής.  
 
Παράλληλα  η  ελλιπής  επικοινωνία  μεταξύ  των  φορολογικών  αρχών  και  της 
δικαιοσύνης  αλλά  και    η  εξαιρετικά  χρονοβόρα    δικαστική  διαδικασία  επίλυσης 
των  φορολογικών  διαφορών  (η  οποία  συχνά  φθάνει  τα  δέκα  έτη)  δημιουργούν 
αντικίνητρο για τη  φορολογική συμμόρφωση.  
 
Θα  πρέπει  επίσης  να  δοθεί  ιδιαίτερη  μέριμνα  στην  άμεση    υλοποίηση  μιας  
αποτελεσματικής  αναδιοργάνωσης  του  φοροελεγκτικού  και  φοροεισπρακτικού 
μηχανισμού,    ώστε  να  ξεπεραστούν  οι  οργανωτικές  αδυναμίες  που  εντείνουν  το 
πρόβλημα  της φοροδιαφυγής  και  να  δοθεί  ιδιαίτερη  έμφαση  στην    κινητοποίηση 
της φορολογικής διοίκησης στον εισπρακτικό τομέα.  
 
Επίσης  θα  πρέπει  να  επιδιωχθεί    η  μείωση  της  γραφειοκρατίας  και  η 
αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των φορολογικών αλλά και άλλων αρχών,  
μέσω    του    εκσυγχρονισμού    της  μηχανογράφησης    και  της  ενοποίησης  των 
πληροφοριακών  συστημάτων.        Απαιτείται  ακόμη      η  υλοποίηση  της    άμεσης 
παροχής και διασταύρωσης στοιχείων μεταξύ των διαφόρων αρχών – όχι μόνο των 
φορολογικών  ‐  μέσα  από  ένα  ολοκληρωμένο  πληροφοριακό  σύστημα,  ώστε  να 
καταστούν αποτελεσματικοί οι φορολογικοί έλεγχοι και  ιδιαίτερα οι έλεγχοι με τη 
χρήση των έμμεσων τεχνικών.  
 
Το  σύστημα  «ELENXIS»  του  Υπουργείου  Οικονομικών  το  οποίο  αποτελεί  μια  
ηλεκτρονική  πλατφόρμα  υποστήριξης  του  ελεγκτικού  έργου,  η  οποία  παρέχει  τη 
δυνατότητα διασταύρωσης φορολογικών στοιχείων και  επιλογής υποθέσεων προς 
έλεγχο  με βάση κριτήρια κινδύνου αποτελεί τη αρχή αυτής της διαδικασίας.  
 
Ωστόσο, προκειμένου να γίνει η ελεγκτική διαδικασία αποτελεσματική θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί όσον αφορά το κομμάτι  των άμεσων διασταυρώσεων,     η εισαγωγή 
της εφαρμογής «SESAM» στη διάθεση της ελεγκτικής διαδικασίας, εφαρμογή που 
χρησιμοποιείται ευρέως από τις φορολογικές αρχές άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης    για  την  πάταξη  της  φοροδιαφυγής.  Επίσης  απαιτείται  εντατικότερη 
συνεργασία  με  τις  αρχές  του  εξωτερικού    που  συνεργάζονται  στο  φορολογικό 
έλεγχο  για  την  ταχύτερη  και  αποτελεσματικότερη  ανταλλαγή  πληροφοριών  και 
διασταύρωση στοιχείων.   
 
Ιδιαίτερη  βαρύτητα  πρέπει  να  δοθεί  στη   διαρκή  και    εξειδικευμένη  εκπαίδευση 
του  ανθρώπινου  δυναμικού  του  Φοροελεγκτικού  μηχανισμού,  λόγω  της 
πολυπλοκότητας,  ιδιαιτερότητας  και  πλήθους  των  υποθέσεων  και  ελέγχων    που 
καλούνται  να  διεκπεραιώσουν  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα,  ώστε  το 
μεγιστοποιηθεί η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα του έργου τους.   Στο 
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διαρκώς  μεταβαλλόμενο  φορολογικό  περιβάλλον  οι  ελεγκτές  χρειάζονται  συνεχή 
πρόσβαση στη γνώση και την ενημέρωση και γι’ αυτό απαιτείται άμεση διεξαγωγή 
επικαιροποιημένων σεμιναρίων για την εφαρμογή όλων των τεχνικών ελέγχου, και 
επίσης  online  σύνδεση  των  υπηρεσιακών  υπολογιστών  των  ελεγκτών  με  σχετικές 
ηλεκτρονικές  τράπεζες  πληροφοριών.  Επίσης  λόγω  των  συνεχών  αλλαγών  στη 
φορολογική νομοθεσία το τελευταίο χρονικό διάστημα απαιτείται για πάρα πολλά 
θέματα από την πλευρά των αρμόδιων Διευθύνσεων του  Υπουργείου Οικονομικών 
η  έκδοση  των  απαραίτητων    ερμηνευτικών  εγκυκλίων.  Πολύ  ουσιαστική  επίσης 
μπορεί  να  αποδειχθεί  η  πρόταση  για      εξειδίκευση  των  ελεγκτών  σε  θεματικές 
κατηγορίες ελέγχων,  ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα καθώς  και η ποσοτική και 
ποιοτική απόδοσή τους. 
 
Παράλληλα  ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην εξάλειψη των περιπτώσεων 
αποδεδειγμένης διαφθοράς στο ελεγκτικό σώμα, στην οποία μπορεί να συμβάλλει  
καθοριστικά  ο  περιορισμός  της  προσωπικής  επαφής  μεταξύ φορολογουμένου  και 
ελεγκτή.  Στις προηγμένες χώρες οι φορολογικές αρχές πολλές φορές δεν έρχονται 
ποτέ  σε  προσωπική  επαφή  με  τους  ελεγχόμενους.  Αυτό  μπορεί  να  διευθετηθεί 
μέσω  του  διαχωρισμού  των  φοροελεγκτικών  μηχανισμών  από  τις 
φοροεισπρακτικές υπηρεσίες.  
 
Ιδιαίτερο  μέλημα  πρέπει  να  δοθεί      λόγω  του  προβλήματος  που  έχει  ανακύψει 
εξαιτίας    των ανώνυμων  καταγγελιών  που  αποστέλλονται  καθημερινά  και  με  τις 
οποίες επιχειρείται ο εκφοβισμός των ελεγκτών, προκειμένου να καθυστερήσουν ή 
να  διακοπούν  οι  έλεγχοι  για  περιπτώσεις  φοροδιαφυγής.    Χρειάζεται  να 
θεσμοθετηθεί νομοθετικά η κάλυψη των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών 
οι  οποίοι  θα  πρέπει  να  διώκονται  μόνο  σε  αποδεδειγμένες  περιπτώσεις  δόλου, 
διαφθοράς και δωροδοκίας.  
 
Παράλληλα   ο περιορισμός  του μεγάλου αριθμού των τοπικών εφοριών που ήδη 
βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης από το 2012,  με την ταυτόχρονη ενίσχυση των 
αρμοδιοτήτων    και  του  ανθρωπίνου  δυναμικού  των  ελεγκτικών  κέντρων,  σε 
συνδυασμό  με  την    πλήρη  αυτοματοποίηση  των  βασικών φορολογικών  εργασιών 
και  λειτουργιών  μέσω  του  TAXISNET  και  της  υποχρεωτικής  εγγραφής  των 
φορολογουμένων  και  της  υποχρεωτικής  ηλεκτρονικής  υποβολής    όλων  των 
δηλωτικών  υποχρεώσεων  θα  οδηγήσει  στην  αποτελεσματικότητα  του  έργου  της 
Φορολογικής Διοίκησης. 
 
 Ένα  επιπλέον  μέτρο  που  θα  μπορούσε  να  υλοποιηθεί ώστε  να    αποφέρει  άμεσα 
στον εισπρακτικό τομέα, θα ήταν να γίνεται η απόδοση του ΦΠΑ στο δημόσιο κατά 
την  πραγματοποίηση  των  συναλλαγών  και  η  εξόφληση  όλων  των  υπηρεσιών  να 
γίνεται με την χρήση καρτών και τραπεζικών λογαριασμών,  η οποία βέβαια για να 
τύχει    εφαρμογής   θα μπορούσε να υποστηριχθεί από ένα σύστημα φορολογικών 
κινήτρων και επιβράβευσης των φορολογουμένων για την φορολογική συνέπεια και 
συμμόρφωση.  
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Με  την  υιοθέτηση  ενός  συστήματος  κινήτρων  μπορεί  να  καλλιεργηθεί 
μακροπρόθεσμα  η  αλλαγή  φορολογικής  νοοτροπίας  και  η  δημιουργία 
φορολογικής συνείδησης στην Ελλάδα.  
Πέρα από  την υλοποίηση  της πολιτικής  για  την καταπολέμηση  της φοροδιαφυγής 
χρειάζεται από την πλευρά της πολιτείας διαφάνεια όσον αφορά τους φόρους που 
συλλέγονται  με  άμεση  δημοσιοποίηση  των  πρόσφατων  αποτελεσμάτων  από  τη 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αλλά και την χρήση τους στη συνέχεια, για να 
αποκατασταθεί η αξιοπιστία του κράτους απέναντι στην κοινωνία.  
 
Θα  πρέπει  να  επιδιωχθεί  άμεσα  η  δίωξη  και  η  τιμωρία  των  μεγάλων 
φοροφυγάδων,  με  την  άμεση  αξιοποίηση  από  την  πλευρά  της  φορολογικής 
διοίκησης των στοιχείων που έχουν περιέλθει με τις προς έλεγχο λίστες με ονόματα 
(Laggard,  εμβασμάτων  εξωτερικού  κ.λπ.)  για  τον  παραδειγματισμό,  την 
αποκατάσταση  της  κοινωνικής  δικαιοσύνης  αλλά  και  της  άμεσης  είσπραξης 
πολύτιμων για την Οικονομική κατάσταση της χώρας φορολογικών εσόδων. 
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Επίλογος 
 

Η δυνατότητα της ανάπτυξης περνά και από το φορολογικό σύστημα και  εξαρτάται 
από  τις  επιμέρους πολιτικές επιλογές, αλλά και από  το επίπεδο  της  τεχνογνωσίας 
των  φορολογικών  ελεγκτών,  που  έχουν  την  ευθύνη  να  βεβαιώνουν  φόρους,  υπό 
τρόπο  αντικειμενικό  και  σύμφωνα  με  τη  φοροδοτική  ικανότητα  του  υπόχρεου.  Ο 
τελικός  στόχος  της    αναμόρφωσης  της  φορολογικής    πολιτικής      μακροπρόθεσμα  
πρέπει  να  είναι    η  μείωση    των  φόρων  ώστε  να  αποκατασταθεί  το    αίσθημα 
φορολογικής δικαιοσύνης , μέσω της  διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, η οποία 
θα πρέπει να προέλθει κυρίως από την καταπολέμηση   της φοροδιαφυγής και όχι 
την  επιβολή  νέων φόρων ή  τη  συνεχή αύξηση  της φορολογικής  επιβάρυνσης  των 
ήδη φορολογουμένων.  
 
Η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και  
ο  εκσυγχρονισμός  των  μεθόδων  ελέγχου  με  τη  χρήση  σύγχρονων  εργαλείων  και 
έμμεσων τεχνικών ελέγχου σύμφωνα με τα μοντέλα του  IRS,   είναι αποφασιστικής 
σημασίας  για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την εδραίωση ενός κλίματος  
κοινωνικής  δικαιοσύνης,  όπου  όλοι  θα  συμμετέχουν    ανάλογα µε  τη  φοροδοτική 
τους ικανότητα στην προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης. Αν υπάρξει πρόοδος 
προς αυτή την κατεύθυνση, διευρύνονται οι δυνατότητες να μειωθεί  η φορολογική 
επιβάρυνση των ήδη φορολογουμένων  που έχει αυξηθεί υπέρμετρα  τα τελευταία 
χρόνια.4 
 
Είναι καιρός πλέον να παρθούν σημαντικές αποφάσεις και η Πολιτεία να αναλάβει 
ενεργό  δράση  και  πρωτοβουλίες  για  την  χάραξη  μιας  νέας  στρατηγικής  στην 
Φορολογική  Οργάνωση  και  Διοίκηση,  ώστε  να  καταστεί  πραγματικότητα  και  όχι 
εικασία  η  αποκατάσταση  της  φορολογικής  δικαιοσύνης  και  η  πάταξη  της 
φοροδιαφυγής  στη  χώρα  μας.    Τα  σύγχρονα  εργαλεία  των  έμμεσων  τεχνικών 
ελέγχου  τα  οποία    θα  ενισχύσουν  αυτή  την  προσπάθεια  έχουν  θεσμοθετηθεί! 
Επομένως  απομένει  η  ευρεία  εφαρμογή  τους  στα  πλαίσια  της  ελεγκτικής 
διαδικασίας,    ώστε  να  αποφέρουν  άμεσα  πολύτιμα  αποτελέσματα  εν  μέσω  της  
δύσκολης  περιόδου Οικονομικής  ύφεσης    που  διανύουμε,    δηλαδή      φορολογικά 
έσοδα  στα  ταμεία  του  Κράτους,    και  μάλιστα  από    την  κατηγορία  των 
φορολογουμένων που αποφεύγει  να αποδώσει  τους φόρους που αναλογούν   στα  
εισοδήματά της εδώ και αρκετά χρόνια – δεκαετίες στην Ελληνική πραγματικότητα.  
 

 

 

 

 

                                                            
4 Έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος για το 2012. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

1. Έντυπα της ΠΟΛ 1171/2013  
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ‐ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ‐ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Για την/τις ελεγχόμενη/ες χρήση/εις: …………. ……..……………………………………………                  
 
 
Α. Βασικές πληροφορίες 

Στοιχεία Ελεγχομένου 

 
Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………. 

 ΑΦΜ:………………………………. 

 Ημερομηνία Γέννησης:……………   Τόπος Γέννησης: ………………………………. 

 Τόπος καταγωγής από: Πατέρα:…………………….      Μητέρα: ……………………. 

 Επάγγελμα:……………………………… Δ/νση επαγγ/τος:……………………………. 

 Τηλέφωνο εργασίας: ……………………………. 

 Τηλέφωνο οικίας:  ……………………………….. 

 Τηλέφωνο κινητό: ……………………………….. 

 E-mail Εργασίας: ………………………………… 

 E-mail Προσωπικό: ……………………………… 

 Έγγαμος            - Άγαμος:               

     

 
Στοιχεία συζύγου 

 Ονοματεπώνυμο συζύγου: ……………………………………………………………… 

 ΑΦΜ συζύγου: …………………....... 

 Ημερομηνία Γέννησης συζύγου: ………………..  Τόπος γέννησης: …………………….. 

 Τόπος καταγωγής από: Πατέρα:……………………….  Μητέρα: …….…………………. 

 Επάγγελμα συζύγου: ………………… Δ/νση Επαγγ/τος: …………….......................... 
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Στοιχεία Τέκνων/Προστατευόμενων μελών 

Παρακαλώ συμπληρώστε τον πίνακα 

ΤΕΚΝΑ-ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 
 
Έτος απόκτησης  

 
Όνομα Είδος 

Συγγένειας 

 
Έτος 

γέννησης 

 
Σχολείο-
σχολή 
φοίτησης 
(βεβαίωση) 

 
Πόλη 

 
Έτος 
εισαγωγής 
στο σχολείο/ 
σχολή 

 
Πτυχίου 

 
Μεταπτυ-
χιακού 

               
        
        
        
        
        
        
               
        
        

 
 υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση τα τέκνα;                                                
 
 Αν είστε διαζευγμένος  Έχετε την επιμέλεια των τέκνων;  

 

Στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου 

 Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………… 

 ΑΦΜ: ………………………………….. 

 Τηλέφωνο εργασίας: …………………………….. 

 Τηλέφωνο κινητό: ………………………………... 

 E-mail: ………………………………………….. 
 
Β. Ερωτήσεις 

 
1. Αν φιλοξενείστε ή φιλοξενηθήκατε κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις, αναφέρετε από 

ποιόν/ούς και τη διεύθυνση κατοικίας  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Α.Φ.Μ. 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
φιλοξενίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

2. Σε περίπτωση που είστε διαζευγμένος ή σε διάσταση, καταβάλετε διατροφή 

συζύγου ή τέκνων; ΝΑΙ             ΟΧΙ  

Αν ναι, αναφέρετε στοιχεία ατόμων και ποσά για κάθε ελεγχόμενο έτος 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

ΝΑΙ ΌΧΙ 

ΝΑΙ ΌΧΙ 
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3. Αναγράψτε τον αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των 

ιδιοχρησιμοποιούμενων κατοικιών σας (κύρια, εξοχική ή δευτερεύουσα), για κάθε 

ελεγχόμενο έτος.  

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜ/ΚΕ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΟΧΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΔ/ΣΗΣ ΕΤΟΣ 

 
Μέση ετήσια 
δαπάνη 

ηλεκτροδ/σης 

ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΔΡΟΔΟΤ
ΗΣΗΣ ΕΤΟΣ

            
 

    

            
 

    

            
 

    

            
 

    

            
 

    

            
 

    

            
 

    

      
 

  

      
 

  

            
 

    

            
 

    

            
 

    

Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 

 

4. Αναγράψτε τα πιο κάτω στοιχεία για λογαριασμούς σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας  

για κάθε ελεγχόμενο έτος. Αν δεν έχετε τα ακριβή στοιχεία, αναφέρετε οπωσδήποτε τις 

εταιρείες με τις οποίες έχετε συμβληθεί για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας και τους 

αριθμούς σταθερών και κινητών τηλεφώνων ανά χρήστη/μέλος της οικογένειας. 

Είδος λογ/σμού 

Πρόσωπο στο 
όνομα του οποίου 

εκδίδεται ο 
λογ/σμός 

Ονοματεπώνυμο 
χρήστη 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ή 
ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
Εταιρεία 
Πάροχος 

Διάστημα 
Σύνδεσης 
με την 
εταιρεία ΕΤΟΣ 
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5. Σε περίπτωση απόκτησης ή άλλης μεταβολής  περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων) 

από αγορά, κληρονομιά, γονική παροχή κ.λπ. σε κάποιο από τα ελεγχόμενα έτη. 

Συμπληρώστε τα ποσά που καταβάλατε, και τα λοιπά στοιχεία για κάθε ελεγχόμενο έτος, 

σε: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΤΟΣ 
Μεταβολής 

ΕΙΔΟΣ 
Μεταβολής 

Ονοματ/μο 
Συμβολ/φου 

Συμβολ/κά 
έξοδα 

Ονοματ/μο 
Δικηγόρου 

Έξοδα 
δικηγόρου

Αρμόδιο 
Υποθ/κειο 

Έξοδα 
Υποθ/κ
είου 

Καταβλ. 
Φόροι 

Λοιπά 
έξοδα (π.χ. 
εξάλειψης 
υποθήκης) 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 

 
6. Καταβάλατε εισφορές (υποχρεωτικές και προαιρετικές) σε ασφαλιστικά ταμεία, 
συλλόγους, επιμελητήρια, κ.λπ. οργανώσεις κατά τα ελεγχόμενα έτη; Αν ναι, αναφέρετε 
που και για ποια έτη. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΕΠΑΓΓ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
Κ.ΛΠ. ΦΟΡΕΙΣ ΕΤΟΣ 
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7. Διαθέτατε πιστωτικές κάρτες εσείς, ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη σας 

κατά τα ελεγχόμενα έτη;  

 ΝΑΙ              ΟΧΙ 

Αν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.  

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΡΤΑΣ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ 

ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ 

Υπόχρεος 
εξόφλησης 
Συναλλαγών 

              

              

              

              

         

         

              

              

              

              

              

              

              

              

Στις κάρτες περιλαμβάνονται και οι τυχόν επαγγελματικές που χρησιμοποιούσατε κατά τα 

ελεγχόμενα έτη. 

 

8. Αναφέρετε κάθε είδους δάνεια που λάβατε κατά τα ελεγχόμενα έτη, 

συμπληρώνοντας τον πίνακα: 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ή ΑΛΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΟΣΟ 
ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΕΤΟΣ 
εκταμίευσης 

ΛΗΠΤΗΣ/ΕΣ 
ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΑΙΤΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ στη 

λήξη της 
τελευταίας 
ελεγχ/νης 
χρήσης 

                 

                 

                 

           

           

                 

                 

Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  οφειλόμενου υπολοίπου, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 
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9. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα ΕΙΧ αυτοκινήτων ή Δικύκλων για τα 

ελεγχόμενα έτη.  

ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦ. 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ή ΔΙΚΥΚΛΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ 

ΕΤΟΣ ή ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

          

          

          

          

          

          

       

          

          

Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 

 

10. Συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα, εφόσον εσείς, ο/η σύζυγος ή τα 

προστατευόμενα μέλη σας συμμετείχατε σε κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα 

(ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης κ.λπ.) κατά τα ελεγχόμενα έτη. 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ 
ΜΕΛΗ 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 

 

11. Αν ασφαλίσατε κάποιο/α από τα ακίνητά σας κατά τα ελεγχόμενα έτη 

συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

              

              

              

              

              

Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 
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12. Αν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για δίδακτρα σε σχολεία κάθε μορφής 

εκπαίδευσης ή φροντιστήρια κάθε μορφής, κατά τα ελεγχόμενα έτη, συμπληρώστε 

τον παρακάτω πίνακα. 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΙΕΚ, 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ή 
ΦΡΟΝΤ/ΡΙΟΥκ.λπ. 

Εκπαιδευόμενο μέλος της 
οικογένειας ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 
 
 

13. Αναφέρετε τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις προς τρίτους κατά τα ελεγχόμενα έτη.  

Αν ναι, αναφέρετε στοιχεία και ποσά για κάθε ελεγχόμενο έτος 

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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14. Αναφέρετε τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς ή επαγγελματικούς) που 

διατηρούσατε ή συμμετείχατε (εσείς προσωπικά, ο/η σύζυγος ή τα 

προστατευόμενα μέλη σας) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κατά τα ελεγχόμενα έτη. 

Περιλαμβάνονται και οι λογαριασμοί που άνοιξαν και έκλεισαν κατά τη διάρκεια 

των ελεγχόμενων ετών. 

α/α 
ΤΥΠΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ  ΧΩΡΑ  ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ή 
και 

ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

                 

                 

           

           

           

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

Σημείωση: Οι πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν έντυπο αφορούν τον 

ελεγχόμενο, τον/την σύζυγο αυτού και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, για όλα τα 

ελεγχόμενα διαχειριστικά έτη. 

 

ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω ότι όλες οι πληροφορίες που ανέγραψα στο Έντυπο αυτό είναι αληθείς και 

αποδεικνύονται από σχετικά έγγραφα ή στοιχεία. 

Γνωρίζω ότι όσοι  αρνούνται ή παραλείπουν αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες 

για την εξακρίβωση του εισοδήματος υπόκεινται στις συνέπειες των άρθρων 4 και 9 

του Ν.2523/97. 

 

            /       /201 
       Ο Φορολογούμενος                                                                  Ο/Η Σύζυγος                                                 

 

Η παρούσα Δήλωση Ερωτηματολόγιο τρόπου Διαβίωσης μπορεί να τροποποιείται/συμπληρώνεται 

από τον ελεγκτή, ανάλογα και με τα δεδομένα της ελεγχόμενης υπόθεσης. 



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ _____________ 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  Α.Φ.Μ. 
ΗΜΕΡ. 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ  Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ   Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                       

                 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  Α.Φ.Μ. 
ΗΜΕΡ. 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ  Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ   Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                       

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΟΥ             

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  Α.Φ.Μ.  ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

              

         

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΟΥ             

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  Α.Φ.Μ.  ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
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5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΟΥ             

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  Α.Φ.Μ.  ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

              

              

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ       

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  Α.Φ.Μ.  ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

              

         

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ       

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  Α.Φ.Μ.  ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

              

         

8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ       

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  Α.Φ.Μ.  ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΟΙΚΟΠΕΔΟ/ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

α/α  ΧΩΡΑ  ΝΟΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ή 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΡΗΣΗ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΕΤΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΜΠΡ/ΤΟΥ 
ΔΙΚ/ΤΟΣ 

Ποσοστό 
Συνιδ/σίας 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ (ο  
σύζυγος, η 
σύζυγος, 

προστατευόμενα 
μέλη) 

ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 
ΚΤΙΣΜΑ 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΤΙΣΜΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΧΩΡΩΝ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΕΡΓΑ/ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. 

α/α  ΧΩΡΑ  ΝΟΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ή 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΡΗΣΗ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΟΡΟΦΟΣ  κύριοι  βοηθ/κοί 

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ/ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ/ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΜΠΡ/ΤΟΥ 
ΔΙΚ/ΤΟΣ 

Ποσοστό 
Συνδ/σίας

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ(
ο σύζυγος, η 
σύζυγος, τα 
προστ/να 
μέλη) 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ/ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ 

ΚΤΙΣΜΑ 
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Κ.ΛΠ.) 

α/α  ΕΙΔΟΣ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 
ΤΥΠΟΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

 
 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΚΥΒΙΣΜΟΣ/ 
ΙΣΧΥΣ (σε κυβικά 

ή ίππους ή 
λίμπρες) 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(κόροι) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΝΙΔ/ΣΙΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ(ο  
σύζυγος, η 
σύζυγος, 

προστατευόμενα 
μέλη) 

ΤΟΠΟΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 

Αριθμός / 
Λιμάνι 

Νηολόγησης 
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Δ.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 

α/α 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ή 
ΜΕΡΙΔΙΩΝ ή ΑΜΟΙΒ. 

ΚΕΦΑΛ. Κ.ΛΠ.  
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 
 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ (ο  σύζυγος, η 
σύζυγος, προστατευόμενα 

μέλη) 
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Ε1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

α/α 
ΤΥΠΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ  ΧΩΡΑ  ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ  ΠΟΣΟ  
ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ή και 
ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΥΠΑΡΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 
ΘΥΡΙΔΑΣ στο 

χρηματ/κό ίδρυμα της 
3ης στήλης (ναι/ όχι) 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

Ε2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (σε περίπτωση που ο φορ/νος ή ο/η σύζυγος είναι υποκείμενοι στις διατάξεις του ΚΦΑΣ) 

α/α 
ΤΥΠΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ  ΧΩΡΑ  ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ  ΠΟΣΟ  
ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ή και 
ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  Παρατηρήσεις 

                          

                          

                          

                          

                          



 
 

76

 

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΤΙΜΑΛΦΗ Κ.ΛΠ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

α/α  ΕΙΔΟΣ/ΤΥΠΟΣ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ  ΠΟΣΟ   ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ (ο  σύζυγος, η 
σύζυγος, προστατευόμενα 

μέλη) 
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Ζ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 

α/α  ΕΙΔΟΣ/ΤΥΠΟΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  ΠΟΣΟ  ΕΤΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/ΟΙ (ο  
σύζυγος, η σύζυγος, 

προστατευόμενα μέλη)  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

Η. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΡΗΤΑ 

ΠΟΣΟ 
 

ΝΟΜΙΣΜΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/ΟΙ  (ο  σύζυγος, η σύζυγος, προστατευόμενα μέλη)  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

          

          

          

          

 



Θ.  ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω ότι όλες οι πληροφορίες που ανέγραψα στη Δήλωση αυτή 

είναι αληθείς.  

Γνωρίζω ότι όσοι  αρνούνται ή παραλείπουν αναιτιολογήτως να δώσουν 

πληροφορίες για την εξακρίβωση του εισοδήματος υπόκεινται στις συνέπειες 

των άρθρων 4 και 9 του Ν.2523/97. 

 

            /       /201 
             Ο  Φορολογούμενος                                     

Ο/Η Σύζυγος 

 

Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ‐ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στο  παρόν  έντυπο  Διαθέσιμων  Περιουσιακών  Στοιχείων  θα  πρέπει  να 

συμπεριλάβετε όλα τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχετε εσείς, ο/η σύζυγος και 

τα προστατευόμενα μέλη σας, όπως αναγράφονται στους οικείους πίνακες. 

Ακίνητα  που  έχετε  συμπεριλάβει  στα  υποβληθέντα  Έντυπα  Δήλωσης  Ακινήτων 

(Ε9) δεν απαιτείται να τα επαναγράψετε στο παρόν έντυπο. Αναγράψτε μόνο τον 

αντίστοιχο αριθμό του ακινήτου από το έντυπο Ε9 και επισυνάψτε, προαιρετικά, 

φωτοτυπία του. 

Όπου  ο  χώρος  στους  επιμέρους  πίνακες  του  παρόντος  εντύπου  δεν  επαρκεί, 

επισυνάψτε αντίγραφο της σχετικής σελίδας. 

Τα στοιχεία που θα αναφέρετε στο παρόν έντυπο θα πρέπει να συνοδεύονται από 

σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

Στον πίνακα Β και στη στήλη «οικόπεδο/αγροτεμάχιο επί του οποίου υφίσταται το 

κτίσμα»  αναφέρετε  τον  αντίστοιχο  αριθμό  του  οικοπέδου/αγροτεμαχίου  από  τον 

πίνακα Α.  

Ως Αξία Κτήσης  στους πίνακες Α και Β αναγράψετε την πραγματική αξία. 

Ως  έτος  κτήσης  περιουσιακού  στοιχείου  αναγράψτε  το  έτος  κατά  το  οποίο 

συντάχθηκε το έγγραφο/τίτλος απόκτησής του. 

 

Στοιχεία που πρέπει να επισυναφθούν: 

 Τίτλοι  ή  συμβόλαια  αγοράς  ακίνητης  περιουσίας,  αποδεικτικά  έγγραφα 

ανέγερσης  ακινήτων  (άδεια  οικοδομής,  νομιμοποιήσεις,  ΕΚΚΟ  και  λοιπά 

έγγραφα  που  μπορούν  να  υποστηρίξουν  τα  αναγραφόμενα  για  την  ακίνητη 

περιουσία σας‐πίνακες Α και Β).  Ισχύει και για ακίνητα που δεν θα δηλωθούν 

στο  παρόν  έντυπο  αφού  είχαν  συμπεριληφθεί  σε  υποβληθείσες  δηλώσεις 

στοιχείων ακινήτων (Ε9). 



 
 

79

 Τίτλοι  ή  συμβόλαια  ή  τιμολόγια  αγοράς  των  κινητών  μέσων  που  διαθέτετε 

καθώς  και  λοιπά  έγγραφα  που  μπορούν  να  υποστηρίξουν  τα  αναγραφόμενα 

για αυτά στο σχετικό πίνακα Γ΄. 

 Τίτλοι ή συμβόλαια ή πράξεις απόκτησης συμμετοχών και λοιπών χρεογράφων 

καθώς  και  λοιπά  έγγραφα  που  μπορούν  να  υποστηρίξουν  τα  αναγραφόμενα 

στο σχετικό πίνακα Δ΄. 

 Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά ή αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων ενημερωμένο 

με τα διαθέσιμα ποσά κατά την έναρξη ή λήξη της ελεγχόμενης χρήσης και τους 

δικαιούχους των ποσών αυτών. 

 Βεβαιώσεις από τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργαστήκατε για τις υπό έλεγχο 

χρήσεις,  ότι  δεν  διατηρούσατε  άλλους  λογαριασμούς  στο  όνομά  σας  ή  στο 

όνομα  του/της  συζύγου  σας  ή  στο  όνομα  των  προστατευομένων  μελών  σας, 

εκτός από εκείνους που ήδη αναγράψατε στην Δήλωση αυτή. 

 Τίτλοι  ή  συμβόλαια  ή  τιμολόγια  αγοράς  των  λοιπών  επενδυτικών  στοιχείων 

(έργα τέχνης, συλλογές, τιμαλφή και λοιπά στοιχεία αξίας εκάστου 5000 ευρώ 

και  άνω)  που  διαθέτετε  καθώς  και  λοιπά  έγγραφα  που  μπορούν  να 

υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για αυτά στο σχετικό πίνακα ΣΤ΄. 

 Έγγραφα που διαθέτετε  που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για 

τις απαιτήσεις σας έναντι τρίτων  (ονόματα, ποσά κ.λπ.). 

 Συμπληρώστε  υποχρεωτικά  τον  πίνακα  Η΄.  Συμπεριλαμβάνονται  μετρητά  σε 

νομίσματα κάθε μορφής.    Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί, ο έλεγχος θα 

θεωρήσει  ότι  κατά  την  έναρξη  ή  λήξη  της  αντίστοιχης  χρήσης  δεν  είχατε  

διαθέσιμα μετρητά. 

 

 Στοιχεία  εκ  των  ανωτέρω  που  ήδη  είχατε  συνυποβάλει  με  τις  οικείες  δηλώσεις 

φορολογίας Εισοδήματος δεν απαιτείται να επισυναφθούν. 
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2.  Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία  σχετική  με  τις  Έμμεσες  Τεχνικές 
Ελέγχου  και  τη  Φορολογική  Διαδικασία  που  απαιτείται  για  την 
εφαρμογή τους 

 
1. Άρθρα 3, 14,15,16, 27, 55 του Ν.4174/2013 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 
Για τους σκοπούς του Κώδικα, ισχύουν οι έννοιες των όρων, όπως εκάστοτε ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εκτός αν τους 
αποδίδεται ρητώς διαφορετική έννοια στον Κώδικα. Οι παρακάτω ορισμοί ισχύουν για τους σκοπούς του Κώδικα: 
α) ως «φορολογούμενος» νοείται: 
αα.  κάθε  πρόσωπο  που  υποχρεούται  να  καταβάλλει  φόρο,  τέλος,  εισφορά  ή  χρηματική  κύρωση  που  εμπίπτει  στο  πεδίο 
εφαρμογής του Κώδικα ή έχει οποιαδήποτε άλλη φορολογική υποχρέωση ή 
ββ. κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να παρακρατεί φόρους και να τους αποδίδει στη Φορολογική Διοίκηση· 
β) ως «πρόσωπο» νοείται: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε είδους νομική οντότητα· 
γ) ως «νομικό πρόσωπο» νοείται: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή και κάθε ένωση επιχειρήσεων ή 
εταιρειών με νομική προσωπικότητα· 
δ) ως «νομική οντότητα» νοείται:  κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και  κερδοσκοπικού ή μη  χαρακτήρα που δεν 
είναι  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  όπως  ιδίως  συνεταιρισμός,  οργανισμός,  υπεράκτια  ή  εξωχώρια  εταιρεία,  κάθε  μορφής 
εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε 
μορφής ίδρυμα, σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε 
οντότητα  προσωπικού  χαρακτήρα,  κάθε  μορφής  κοινή  επιχείρηση,  κάθε  μορφής  εταιρεία  διαχείρισης  κεφαλαίου  ή  πε‐
ριουσίας  ή  διαθήκης  ή  κληρονομίας  ή  κληροδοσίας  ή  δωρεάς,  κάθε  φύσης  κοινοπραξία,  κάθε  μορφής  εταιρεία  αστικού 
δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου· 
ε)  ως  «νόμιμη  προθεσμία  καταβολής»  νοείται:  το  χρονικό  διάστημα  εντός  του  οποίου  καταβάλλονται  οι  φόροι  και  τα 
πρόστιμα,  όπως  προβλέπεται  στο  νόμο  που  επιβάλλει  την  αντίστοιχη  φορολογία  και  στις  διατάξεις  του  Κώδικα,  ενώ  ως 
«ληξιπρόθεσμα» νοούνται οι φόροι και τα πρόστιμα μετά την παρέλευση του ανωτέρου χρονικού διαστήματος· 
στ) ως «Φορολογική Διοίκηση» νοείται: η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων· 
ζ) ως «Γενικός Γραμματέας» νοείται: ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων· 
η) ως «Υπουργός» νοείται ο Υπουργός Οικονομικών· 
θ)  ως «φορολογικός  κάτοικος»  νοείται  οποιοδήποτε  πρόσωπο  θεωρείται φορολογικός  κάτοικος,  σύμφωνα  με  τον  Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος. 
Άρθρο 14 
Πληροφορίες από τον φορολογούμενο 
1. Πληροφορίες,  τις  οποίες  ζητά  εγγράφως  η Φορολογική  Διοίκηση  από  τον  φορολογούμενο,  πρέπει  να  παρέχονται  εντός 
πέντε  (5)  εργασίμων  ημερών  από  την  κοινοποίηση  του  σχετικού  αιτήματος,  εκτός  εάν  ο  φορολογούμενος  προσκομίσει 
επαρκείς  αποδείξεις  για  πιθανές  δυσχέρειες  κατά  την  προετοιμασία  και  υποβολή  των  πληροφοριών  που  του  ζητήθηκαν, 
εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. 
2. Κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Φορολογικής Διοίκησης, αντίγραφα μέρους των βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε 
συναφούς  εγγράφου,  πρέπει  να  παρέχονται  στη  Φορολογική  Διοίκηση  εντός  πέντε  (5)  εργασίμων  ημερών  από  την 
κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες 
κατά  την  προετοιμασία  και  παράδοση  των  πληροφοριών  που  του  ζητήθηκαν,  εφόσον  οι  δυσχέρειες  αυτές  οφείλονται  σε 
πράξεις ή παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Όταν τα βιβλία τηρούνται ή τα στοιχεία εκ‐ 
δίδονται  μηχανογραφικά  παρέχονται  αντίγραφα  των  ηλεκτρονικών  αρχείων.  Η  Φορολογική  Διοίκηση  υποχρεούται  να 
παραδίδει  στον  φορολογούμενο  αποδεικτικό  παράδοσης,  στο  οποίο  γίνεται  μνεία  όλων  των  παραδοθέντων  εγγράφων  ή 
αρχείων. 
3.  Κάθε  φυσικό  πρόσωπο  με  εισόδημα  από  επιχειρηματική  δραστηριότητα,  κάθε  νομικό  πρόσωπο  και  νομική  οντότητα, 
καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών 
στοιχείων,  προμηθευτών  και  πελατών,  για  τα  εκδοθέντα  και  ληφθέντα  φορολογικά  στοιχεία  αποκλειστικά  με  τη  χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης 
αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Οι καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου αφορούν φορολογικά 
στοιχεία  που  σχετίζονται  αποκλειστικά  με  την  επαγγελματική  εξυπηρέτηση,  καθώς  και  την  εκπλήρωση  του  σκοπού  των 
προσώπων του προηγούμενου εδαφίου. Για τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδομένα. 
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση 
εφαρμογής,  το  ύψος  της  αξίας  των  στοιχείων,  ο  τρόπος  επιβεβαίωσης  και  κάθε  άλλο  θέμα  σχετικά  με  την  εφαρμογή  της 
προηγούμενης παραγράφου. 
Άρθρο 15 
Πληροφορίες από τρίτους 
1. Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος του Γενικού Γραμματέα, οι κρατικές υπηρεσίες και κάθε φορέας της Γενικής 
Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και όλων των δημόσιων οργανισμών, φορέων 
και  εταιρειών,  όπου  συμμετέχει  ή  έχει  την  εποπτεία  το  Κράτος,  καθώς  και  των  ανεξάρτητων  αρχών,  υποχρεούνται  να 
παρέχουν στη Φορολογική Διοίκηση κάθε διαθέσιμη πληροφορία και  να επιδεικνύουν,  χωρίς  τη μεταφορά  τους  εκτός  των 
εγκαταστάσεων, όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, μητρώα και στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους. 
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η Φορολογική Διοίκηση δεν μπορεί να λαμβάνει γνώση πληροφοριών ή εγγράφων 
που αφορούν σε ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών ή των ποινικών δικαστηρίων, 
χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη  άδεια  του  αρμόδιου  Εισαγγελέα.  Πληροφορίες  οι  οποίες  προέρχονται  από  την  Αρχή 
Καταπολέμησης  της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες  και  της Χρηματοδότησης  της Τρομοκρατίας 
και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης χορηγούνται στη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3691/2008, με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. 
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3.  Ο  Γενικός  Γραμματέας  δικαιούται  να  ζητά  πληροφορίες  ή  έγγραφα  από  λοιπά  τρίτα  πρόσωπα,  όπως  ιδίως  από  τα 
χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα,  τους  οργανισμούς  συλλογικών  επενδύσεων,  τα  επιμελητήρια,  τους  συμβολαιογράφους,  τους 
υποθηκοφύλακες, τους προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων, τους οικονομικούς ή κοινωνικούς ή επαγγελματικούς 
φορείς  ή  οργανώσεις,  για  τον  καθορισμό  της  φορολογικής  υποχρέωσης,  που  προκύπτει  με  βάση  τις  διασταυρώσεις  των 
στοιχείων και την είσπραξη της φορολογικής οφειλής με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο  
1.  Για  την  εφαρμογή  του  προηγούμενου  εδαφίου,  η  Φορολογική  Διοίκηση  δύναται  να  αποστέλλει  ερώτημα,  έγγραφο  ή 
ηλεκτρονικό,  το  οποίο  πρέπει  να  απαντάται  από  το  τρίτο  πρόσωπο  εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  την  παραλαβή  του.  Σε 
εξαιρετικά σύνθετες υποθέσεις, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες. 
4.  Ο  Γενικός  Γραμματέας  δύναται  να  εκδίδει  απόφαση,  με  την  οποία  ορίζονται  ορισμένες  κατηγορίες  προσώπων  που 
υποχρεούνται  να παρέχουν αυτομάτως πληροφορίες σχετικά με  τις οικονομικές συναλλαγές  τους με φορολογούμενους,  οι 
όροι  και  οι  προϋποθέσεις  για  την  παροχή  αυτών  των  πληροφοριών,  καθώς  και  οι  λεπτομέρειες  για  την  εφαρμογή  της 
παρούσας παραγράφου. 
5.  Τρίτα  πρόσωπα  που  δεσμεύονται  από  επαγγελματικό  απόρρητο  υποχρεούνται  στη  χορήγηση  των  πληροφοριών  της 
παραγράφου 3, εφόσον αυτές αφορούν οικονομικές συναλλαγές τους με τον φορολογούμενο. Για τις λοιπές πληροφορίες που 
προστατεύονται από επαγγελματικό απόρρητο απαιτείται έγγραφη άδεια από τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Για τη χορήγηση της 
άδειας αυτής, ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει στον αρμόδιο Εισαγγελέα αίτημα, στο οποίο περιλαμβάνονται: 
α) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και η δραστηριότητα του φορολογούμενου, 
β) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και η δραστηριότητα του προσώπου που δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο, 
γ) οι σημαντικές ενδείξεις φοροδιαφυγής που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση εναντίον του φορολογούμενου, 
δ) οι λόγοι για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση επιθυμεί να αποκτήσει πληροφορίες από το πρόσωπο που δεσμεύεται 
από επαγγελματικό απόρρητο. Αντίγραφο της άδειας επισυνάπτεται στο αίτημα πληροφοριών. Σε περίπτωση χορήγησης της 
άδειας, ο 
τρίτος δεν ευθύνεται ποινικά ή αστικά για παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου. 
Άρθρο 16 
Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα 
1. Ο  Γενικός  Γραμματέας  δύναται  να  ζητά  από  τον  φορολογούμενο  να  υποβάλει,  σε  επίσημη  μετάφραση  στην  ελληνική 
γλώσσα, βιβλία, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο που θεωρεί απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης 
του φορολογουμένου. Ο Γενικός Γραμματέας θέτει εύλογη προθεσμία για τη συμμόρφωση του φορολογουμένου. 
2. Με απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  καθορίζονται  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  έγγραφα,  καθώς  και  κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την πίστωση του φόρου αλλοδαπής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.. 
 
Άρθρο 27 
Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης 
1. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβαίνει σε εκτιμώμενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό της φορολογητέας 
ύλης και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: 
α) της αρχής των αναλογιών, 
β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου, 
γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου, 
δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και 
ε) του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά. 
Με  τις  ως  άνω  τεχνικές  μπορούν  να  προσδιορίζονται  τα  φορολογητέα  εισοδήματα  των  φορολογουμένων,  τα  ακαθάριστα 
έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των υπόχρεων βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής. 
2. Με  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  καθορίζονται  το  ειδικότερο  περιεχόμενο  τεχνικών  ελέγχου  της  παραγράφου  1,  ο 
τρόπος εφαρμογής τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
 
Άρθρο 55 
Παραβάσεις φοροδιαφυγής 
1. Για τους σκοπούς του Κώδικα, ως «φοροδιαφυγή» νοείται: 
α) η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης 
και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος. Ως απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων νοείται και η περίπτωση κατά την 
οποία καταχωρούνται στα βιβλία ανύπαρκτες ή εικονικές ολικά ή μερικά δαπάνες ή γίνεται επίκληση στη φορολογική δήλωση 
τέτοιων δαπανών, ώστε να μην εμφανίζονται καθαρά εισοδήματα ή να εμφανίζονται αυτά μειωμένα. Για την εφαρμογή της 
παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη εισοδημάτων θεωρείται η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης που 
έχει ως αποτέλεσμα τη μη καταβολή ποσού φόρου τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογικό έτος, εφόσον 
πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ 
ανά  φορολογικό  έτος  εφόσον  πρόκειται  για  υπόχρεους  τήρησης  διπλογραφικών  βιβλίων.  β)  η  μη  απόδοση,  ανακριβής 
απόδοση,  συμψηφισμός,  έκπτωση  ή  διακράτηση  φόρου  προστιθέμενης  αξίας  και  παρακρατούμενων  και  επιρριπτόμενων 
φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή 
των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά 
φόρους  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  Κώδικα.  Για  την  εφαρμογή  της  παρούσας  περίπτωσης,  ως  μη  απόδοση, 
ανακριβής απόδοση,  συμψηφισμός,  έκπτωση ή  διακράτηση θεωρείται  η  μη απόδοση,  ανακριβής απόδοση,  συμψηφισμός, 
έκπτωση ή  διακράτηση,  για  κάθε φορολογικό  έτος  ή  διαχειριστική περίοδο  και  για  καθεμία φορολογία,  τουλάχιστον  δέκα 
χιλιάδων  (10.000)  ευρώ,  εφόσον  πρόκειται  για  φυσικά  πρόσωπα  ή  υπόχρεους  τήρησης  απλογραφικών  βιβλίων  και 
τουλάχιστον  εξήντα  χιλιάδων  (60.000)  ευρώ,  εφόσον  πρόκειται  για  υπόχρεους  τήρησης  διπλογραφικών  βιβλίων  ,  γ)  η 
είσπραξη  επιστροφής  των  παραπάνω  φόρων  από  τη  Φορολογική  Διοίκηση  μετά  από  παραπλάνηση  της  Φορολογικής 
Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, 
δ) η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων,  καθώς και η  νόθευση φορολογικών στοιχείων. Θεωρείται ως πλαστό και  το 
φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία 
της Φορολογικής Διοίκησης σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη 
θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο και όταν οι αξίες που αναγράφονται 
στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού, το οποίο χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές, ε) η έκδοση 
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εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών. Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη 
στο  σύνολό  της  ή  για  μέρος  αυτής  ή  για  συναλλαγή  που  πραγματοποιήθηκε  από  πρόσωπα  διαφορετικά  από  αυτά  που 
αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την 
έναρξη  του επιτηδεύματός  του ούτε  έχει θεωρήσει στοιχεία στην Φορολογικής Διοίκηση.  Εικονικό είναι επίσης  το στοιχείο 
που  φέρεται  ότι  εκδόθηκε  ή  έχει  ληφθεί  από  εικονική  εταιρία,  κοινοπραξία,  κοινωνία  ή  άλλη  οποιασδήποτε  μορφής 
επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται, ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, 
οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά 
του πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη 
της πραγματικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα 
οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας, 
στ) η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών στοιχείων, εφόσον η συνολική αποκρυβείσα αξία ανέρχεται τουλάχιστον 
σε  πέντε  χιλιάδες  (5.000,00)  ευρώ,  ζ) η  απόκρυψη  στοιχείων  που  αποτελούν  αντικείμενο  ή  συνθέτουν  το  αντικείμενο  του 
ενιαίου  φόρου  ιδιοκτησίας  ακινήτων  με  μη  υποβολή  δήλωσης  ή  με  υποβολή  ανακριβούς  δήλωσης  και  με  σκοπό  τη  μη 
πληρωμή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η 
μη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ποσού φόρου τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, η) η απόκρυψη στοιχείων 
που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το αντικείμενο του ειδικού φόρου ακινήτων (ν. 3091/2002) με μη υποβολή δήλωσης 
ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή του ειδικού φόρου ακινήτων, 
θ) η απόκρυψη οποιασδήποτε φορολογητέας ύλης με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό 
τη  μη πληρωμή οποιουδήποτε άλλου φόρου  εμπίπτει  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  Κώδικα.  Για  την  εφαρμογή  της  παρούσας 
περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η μη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ή κάθε φορολογική υπόθεση ποσού φόρου 
τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. 
2. α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την 
απόκρυψη  της  συναλλαγής  ή  μέρους  αυτής,  η  δε  αποκρυβείσα  αξία  είναι  μεγαλύτερη  των  πέντε  χιλιάδων  (5.000)  ευρώ, 
επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους 
αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου στην περίπτωση αυτή το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) 
ευρώ. 
β) Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%) της αξίας του στοιχείου. 
γ)  Σε  περίπτωση  έκδοσης  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  ή  λήψης  εικονικών  στοιχείων  ή  νόθευσης  αυτών,  καθώς  και 
καταχώρησης  στα  βιβλία,  αγορών  ή  εξόδων  που  δεν  έχουν  πραγματοποιηθεί  και  δεν  έχει  εκδοθεί  φορολογικό  στοιχείο 
επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του 
στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας. 
Εξαιρετικά στις κατωτέρω περιπτώσεις το πρόστιμο της περίπτωσης γ΄ μειώνεται ως εξής: 
αα) Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με 
ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου. 
ββ) Όταν η  εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο  του εκδότη,  στο λήπτη  του εικονικού στοιχείου επιβάλλεται 
πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου. 
γγ) Στον λήπτη εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 
αξίας του στοιχείου, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου 
φορολογικού έτους. 
δδ) Όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, η οποία αποδεικνύεται ότι 
αφορά άλλη υποκρυπτόμενη πραγματική συναλλαγή και κατά συνέπεια η έκδοση του εικονικού στοιχείου δεν επιφέρει καμία 
απώλεια εσόδων σχετικά με φόρους, επιβάλλεται πρόστιμο για την έκδοση μη προσήκοντος στοιχείου, ύψους πεντακοσίων 
ευρώ ανά στοιχείο και με ανώτατο ύψος προστίμου πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος. 
δ) Στο Φ.Π.Α., όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή 
στοιχείου  το  οποίο  νόθευσε  αυτός  ή  άλλοι  για  λογαριασμό  του,  διενήργησε  έκπτωση φόρου  εισροών  ή  έλαβε  επιστροφή 
φόρου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  περί Φ.Π.Α.,  ή ως  εκδότης  δεν  απέδωσε φόρο,  με  βάση  πλαστά,  εικονικά  ή  νοθευμένα 
φορολογικά  στοιχεία,  επιβάλλεται  πρόστιμο  ισόποσο  με  το  πενήντα  τοις  εκατό  (50%)  του  φόρου  που  εξέπεσε  ή  που 
επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή. 
Το  πρόστιμο  αυτό  επιβάλλεται  και  στα  πρόσωπα  που  έλαβαν  επιστροφή  φόρου  με  βάση  πλαστά,  εικονικά  ή  νοθευμένα 
φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι. 
3. Η επιβολή προστίμων  και  όλες οι  διαδικασίες που προβλέπονται  σύμφωνα με  τον Κώδικα  είναι ανεξάρτητες από  τυχόν 
ποινικές κυρώσεις και οποιαδήποτε ποινική διαδικασία προβλέπεται από οποιονδήποτε άλλο νόμο. 
4.  Πληροφορίες  ή  έγγραφα,  τα  οποία  αφορούν  ποινική  διαδικασία,  δεν  χορηγούνται  στη  Φορολογική  Διοίκηση  χωρίς 
προηγούμενη έγγραφη άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα. 
5. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να ερευνά παραβάσεις του παρόντος Κώδικα και άλλων νόμων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής αυτού χωρίς να θίγεται η εφαρμογή του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

 
 

2. Άρθρα 2, 28, 21 περ.4  του Ν. 4172/2013  

Άρθρο 2 
Ορισμοί 
Οι όροι που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε. έχουν την έννοια που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν ο 
Κ.Φ.Ε. ορίζει διαφορετικά. Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως: 
α) «φορολογούμενος»: κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., 
β) «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, 
γ) «νομικό πρόσωπο»: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική 
προσωπικότητα, 



 
 

83

δ) «νομική οντότητα»: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών 
επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή 
σωματείο  ή  οποιοδήποτε  μόρφωμα  παρόμοιας  φύσης,  κάθε  μορφή  προσωπικής  επιχείρησης  ή  οποιαδήποτε  οντότητα 
προσωπικού  χαρακτήρα,  κάθε  μορφής  κοινή  επιχείρηση,  κάθε  μορφής  εταιρείας  διαχείρισης  κεφαλαίου  ή  περιουσίας  ή 
διαθήκης  ή  κληρονομίας  ή  κληροδοσίας  ή  δωρεάς,  κάθε  φύσης  κοινοπραξία,  κάθε  μορφής  εταιρεία  αστικού  δικαίου, 
συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου, 
ε)  «υπόχρεος  σε  παρακράτηση»:  κάθε  πρόσωπο  που  υποχρεούται  σε  παρακράτηση  φόρου  στην  πηγή,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του Κ.Φ.Ε., 
στ) «συγγενικό πρόσωπο»: ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή, 
ζ) «συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο 
άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. 
Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα: 
αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις 
εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου, 
ββ)  δύο  ή  περισσότερα  πρόσωπα,  εάν  κάποιο  πρόσωπο  κατέχει  άμεσα  ή  έμμεσα  μετοχές,  μερίδια  δικαιώματα  ψήφου  ή 
συμμετοχής  στο  κεφάλαιο  τουλάχιστον  τριάντα  τρία  τοις  εκατό  (33%),  βάσει  αξίας  ή  αριθμού,  ή  δικαιώματα  σε  κέρδη  ή 
δικαιώματα ψήφου, 
 γγ)  κάθε  πρόσωπο  με  το  οποίο  υπάρχει  σχέση  άμεσης  ή  έμμεσης  ουσιώδους  διοικητικής  εξάρτησης  ή  ελέγχου  ή  ασκεί 
καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο 
πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής 
επιρροής από τρίτο πρόσωπο. 
Άρθρο 28 
Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων 
1.  Το  εισόδημα  των  φυσικών  και  νομικών  προσώπων  και  νομικών  οντοτήτων  που  ασκούν  ή  προκύπτει  ότι  ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου 
κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α)  όταν  τα  λογιστικά  αρχεία  δεν  τηρούνται  ή  οι  οικονομικές  καταστάσεις  δεν  συντάσσονται  σύμφωνα  με  τον  νόμο  για  τα 
λογιστικά πρότυπα, ή 
β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας, ή 
γ)  όταν  τα  λογιστικά  αρχεία  ή  φορολογικά  στοιχεία  δεν  προσκομίζονται  στη  Φορολογική  Διοίκηση  μετά  από  σχετική 
πρόσκληση. 
2.  Το  εισόδημα  φυσικών  προσώπων,  ανεξαρτήτως  αν  προέρχεται  από  άσκηση  επιχειρηματικής  δραστηριότητας,  μπορεί 
επίσης να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του  Κώδικα  Φορολογικής  Διαδικασίας,  όταν  το  ποσό  του  δηλούμενου  εισοδήματος  δεν  επαρκεί  για  την  κάλυψη  των 
προσωπικών  δαπανών  διαβίωσης  ή  σε  περίπτωση  που  υπάρχει  προσαύξηση  περιουσίας  η  οποία  δεν  καλύπτεται  από  το 
δηλούμενο εισόδημα. 
Άρθρο 21 περ. 4 
Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 

4. Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος 

από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

3. Άρθρο 8 του Ν.3943/2011 

Άρθρο 8 
Βελτίωση αποτελεσματικότητας συστήματος ελέγχων 
1. Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄) μετά το άρθρο 67 προστίθεται νέο άρθρο 67Α, ως 
εξής:  «Άρθρο  67

Α
  Έλεγχος  από  το  γραφείο  1.  Οι  υποκείμενοι  σε  φόρο  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  2  και  101  του  Κ.Φ.Ε. 

μπορούν να υπαχθούν σε τακτικό ή προσωρινό έλεγχο από το γραφείο της ελεγκτικής υπηρεσίας στην οποία υπάγονται για το 
μερικό προσδιορισμό του εισοδήματός τους. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται από τον προϊστάμενο της ελεγκτικής υπη− 
ρεσίας για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα θέματα και φορολογικά αντικείμενα και διενεργείται στην ελεγκτική υπηρεσία με 
βάση: 
α) τα στοιχεία του φακέλου, 
β) τα δελτία πληροφοριών, 
γ) τις εκθέσεις ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. και άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, 
δ) τα βιβλία και στοιχεία που θα κληθεί να προσκομίσει ο ελεγχόμενος, 
ε) τα στοιχεία και τις πληροφορίες των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3842/2010 και 
στ) τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μηχανογραφική επεξεργασία δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.. 
2. Ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας διενεργεί έλεγχο στην έδρα της επιχείρησης, ιδίως σε υποθέσεις για τις οποίες: 
α) αποφαίνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσει εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 32 για τον εξωλογιστικό προσδιορισμό 
του  εισοδήματος,  σύμφωνα  με  τον  έλεγχο  που  διενεργήθηκε  από  το  γραφείο  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  67  και  στην 
προηγούμενη παράγραφο, 
β) απαιτείται έλεγχος της παραγωγής για τον προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης, 
γ) απαιτείται χρήση ειδικού λογισμικού για την επαλήθευση της εγκυρότητας των οικονομικών στοιχείων που δίνονται στις 
φορολογικές αρχές, 
δ) απαιτείται έλεγχος των ειδικών αρχείων προκειμένου για επιχειρήσεις που ασχολούνται με το  ηλεκτρονικό εμπόριο, 
ε) κρίνει αιτιολογημένα ότι είναι αναγκαίο, 
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στ)  έχει  διενεργηθεί  έλεγχος  από  το  γραφείο,  για  συγκεκριμένο  ποσοστό  υποθέσεων  το  οποίο  καθορίζεται  με  υπουργική 
απόφαση. 
3. Οι διατάξεις  της παραγράφου 1  του άρθρου 66,  των παραγράφων 3, 4  και 5  του άρθρου 67  και  της παραγράφου 5  του 
άρθρου 68 έχουν ανάλογη εφαρμογή. 
4. Τα δικαιώματα ελέγχου που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, καθώς και στα προηγούμενα άρθρα 66 και 67 έχει και η Γενική 
Διεύθυνση Φορολογικών  Ελέγχων η  οποία μπορεί  να  διατάσσει  και  επανέλεγχο  για  οποιαδήποτε φορολογική  υπόθεση με 
υπαλλήλους της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας ή με άλλους υπαλλήλου των ελεγκτικών υπηρεσιών που εποπτεύει, οι οποίοι 
μετακινούνται για το σκοπό αυτόν με απόφασή της. 
5. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων σχεδιάζει, επιβλέπει τη διενέργεια των ελέγχων και διασταυρώσεων με βάση 
καθορισμένες ελεγκτικές διαδικασίες και τεχνικές ελέγχου και συμμετέχει στη διαδικασία ελέγχου. 
Η  επιλογή υποθέσεων που θα  ελεγχθούν  γίνεται από  τη  Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων,  μετά από  εισήγηση  του 
προϊστάμενου  της  ελεγκτικής  υπηρεσίας,  με  τη  συνεργασία  της  Γ.Γ.Π.Σ.  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  80  του  ν. 
3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).» 
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχει 
την  ακρίβεια  των  επιδιδόμενων  δηλώσεων  και  προβαίνει  σε  έρευνα  για  την  εξακρίβωση  των  υπόχρεων  που  δεν  έχουν 
υποβάλει δήλωση. Για το σκοπό αυτό δικαιούται: 
α. Να  καλεί  εγγράφως  τον υπόχρεο,  ανεξάρτητα αν  έχει υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση,  να δώσει μέσα σε  τακτή και 
σύντομη προθεσμία, είτε αυτοπροσώπως είτε με εντολοδόχο που ορίζεται με δήλωσή του προς την ελεγκτική υπηρεσία, τις 
αναγκαίες διευκρινίσεις  και  να προσκομίσει  κάθε λογαριασμό και  κάθε στοιχείο που είναι  χρήσιμο για  τον  καθορισμό  του 
εισοδήματος. 
β. Να ζητεί από κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), που 
έχει προστεθεί με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄), κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ιδιωτική επιχείρηση και γενικά 
από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική κ.λπ. οποιαδήποτε πληροφορία θεωρεί αναγκαία για 
τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου του, οι οποίοι υποχρεούνται να την παρέχουν. Για την εκπλήρωση 
της  υποχρέωσης  αυτής,  οποιασδήποτε  μορφής  γενικό  ή  ειδικό  απόρρητο  αίρεται  με  πράξη  του  Εισαγγελέα  Οικονομικού 
Εγκλήματος,  μετά  από  αίτημα  του  οργάνου  που  διενεργεί  τον  έλεγχο  και  σύμφωνη  γνώμη  του  προϊσταμένου  της  Γενικής 
Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων. 
γ. Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητεί από αυτό τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη δίνονται εγγράφως. 
δ. Να ενεργεί, είτε ο ίδιος είτε ο οριζόμενος με έγγραφη εντολή του υπάλληλος της ελεγκτικής υπηρεσίας ή άλλος δημόσιος 
υπάλληλος ή άλλη αρχή, οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση που θα κρίνει αναγκαία και ειδικά, προκειμένου για υπόχρεους που 
υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και σύμφωνα με αυτές. 
ε. Να ενεργεί, είτε ο ίδιος είτε ο οριζόμενος με έγγραφη εντολή του υπάλληλος της ελεγκτικής υπηρεσίας, 
ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία επιτηδευματία αρμοδιότητας άλλου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., που έχει την έδρα 
του  στην  ίδια  πόλη  ή  στον  ίδιο  νομό,  για  να  διαπιστώνει  την  ακρίβεια  των  δεδομένων  των  στοιχείων  και  βιβλίων 
επιτηδευματία  ο  οποίος  υπάγεται  στη  δική  του  ελεγκτική  αρμοδιότητα,  καλώντας  τον  επιτηδευματία  να  προσκομίσει  τα 
ζητούμενα βιβλία και  στοιχεία στα γραφεία της ελεγκτικής υπηρεσίας. Ο έλεγχος του άλλου επιτηδευματία περιορίζεται στη 
διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που φέρεται ως  εκδότης ή  λήπτης αυτών,  με  τα δεδομένα  των βιβλίων και στοιχείων 
του. Στον έλεγχο αυτό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 36 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 
Α΄).» 
3. Στον Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), μετά το άρθρο 48 προστίθεται νέο 
άρθρο 48 Α ως εξής: 
«Άρθρο  48Α  Έλεγχος  από  το  γραφείο  1.  Αν  από  τα  βιβλία  και  στοιχεία  του  υπόχρεου  στο  φόρο,  τις  ήδη  διαπιστωμένες 
παραβάσεις  και  τα  λοιπά  στοιχεία  του  φακέλου,  τα  δελτία  πληροφοριών,  τις  εκθέσεις  ελέγχου  του  Σ.Δ.Ο.Ε.  και  άλλων 
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, τα στοιχεία και τις πληροφορίες των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 
3842/2010, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μηχανογραφική επεξεργασία δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., προκύπτει 
ότι  ο  υπόχρεος  στο  φόρο  παρέλειψε  να  δηλώσει  ή  δήλωσε  ανακριβώς  τη  φορολογητέα  αξία  ή  υπολόγισε  εσφαλμένα  τα 
ποσοστά  ή  τις  εκπτώσεις,  ο  προϊστάμενος  της  ελεγκτικής  υπηρεσίας  μπορεί  να  εκδώσει  από  το  γραφείo  μερική  πράξη 
προσδιορισμού του φόρου για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή 
και για ολόκληρη διαχειριστική περίοδο ακόμα και χωρίς έλεγχο όλων των βιβλίων και στοιχείων και χωρίς να είναι αναγκαία 
η διενέργεια ελέγχου σε άλλες φορολογίες. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα κριτήρια και οι τεχνικές βάσει των γενικά 
παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής με τις οποίες προσδιορίζονται οι εκροές του ελεγχόμενου επιτηδευματία.» 
4. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 50 του Κώδικα Φ.Π.Α., αναριθμούνται σε 3, 4 και 5 και προστίθεται νέα παράγραφος 
2 ως εξής: «2. Εφόσον διαπιστώνεται η μη υποβολή από τον 
υπόχρεο του φόρου, περιοδικής δήλωσης για κάποια φορολογική περίοδο, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας μπορεί, 
χωρίς  άλλη  ελεγκτική  ενέργεια,  να  εκδώσει  προσωρινή  πράξη  προσδιορισμού  του  φόρου,  με  την  οποία  προβαίνει  στον 
προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, των ποσοστών και των εκπτώσεων του φόρου με βάση τα στοιχεία των περιοδικών 
δηλώσεωνστις οποίες έχει προβεί ο υπόχρεος κατά τις τρεις προηγούμενες φορολογικές περιόδους. Στην περίπτωση αυτή, ως 
φορολογητέα  αξία  ανά  συντελεστή  φόρου  λαμβάνονται  οι  αντίστοιχοι  μέσοι  όροι  που  προκύπτουν  από  τις  παραπάνω 
δηλώσεις.  Για  επιχειρήσεις  που  λειτουργούν  εποχιακά  ο  προσδιορισμός  της  φορολογητέας  αξίας,  των  ποσοστών  και  των 
εκπτώσεων του φόρου γίνεται με βάση τα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, προσαυξημένα κατά 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%).» 
5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων αντικαθίσταται ως εξής: 
«Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό γίνεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του 
επιτηδευματία ή στην έδρα της Δ.Ο.Υ. ή της ελεγκτικής υπηρεσίας μετά από έγγραφη πρόσκληση του προϊσταμένου αυτής.» 
6.  Οι  καταλογιστικές  εν  γένει  πράξεις  φόρου,  τέλους,  εισφοράς  ή  προστίμου  που  εκδίδονται  από  τις  φορολογικές  και 
τελωνειακές αρχές μπορεί να επιδίδονται στον υπόχρεο και στα πρόσωπα γενικώς στα οποία προβλέπεται η επίδοσή τους με 
δικαστικούς  επιμελητές.  Η  επιλογή  των  δικαστικών  επιμελητών  γίνεται  από  τον  προϊστάμενο  της  φορολογικής  και 
τελωνειακής  αρχήμε  βάση  κατάσταση  που  αποστέλλεται  από  τον  πρόεδρο  του  συλλόγου  των  δικαστικών  επιμελητών  του 
οικείου πρωτοδικείου. 
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Η αμοιβή των δικαστικών επιμελητών για τις επιδόσεις των ως άνω πράξεων ορίζεται στο ήμισυ αυτής που καθορίζεται με την 
κοινή  υπουργική  απόφαση  που  εκδίδεται  κατ’  εξουσιοδότηση  του  άρθρου  50  του  Κώδικα  Δικαστικών  Επιμελητών,  που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2318/1995 (ΦΕΚ 126 Α΄) και βαρύνει το Δημόσιο. Σε περίπτωση μη επίτευξης διοικητικής 
επίλυσης  της  διαφοράς  για  πράξη  που  επιδόθηκε  με  δικαστικό  επιμελητή  κατά  τα  ανωτέρω  οριζόμενα,  η  δαπάνη  για  την 
επίδοσή της βεβαιώνεται σε βάρος του υπόχρεου και καταβάλλεται εφάπαξ.  
Με απόφαση  του Υπουργού Οικονομικών,  καθορίζεται  το  είδος  των παραπάνω πράξεων που  επιδίδονται αποκλειστικά με 
δικαστικούς επιμελητές, ο τρόπος και o χρόνος βεβαίωσης σε βάρος του υπόχρεου της δαπάνης για την επίδοση των σχετικών 
πράξεων,  καθώς  και  κάθε άλλη αναγκαία  λεπτομέρεια  για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του παρόντος άρθρου.  Ειδικά ως 
προς  τις ως άνω αναφερόμενες καταστάσεις δικαστικών επιμελητών που αποστέλλονται στις φορολογικές και  τελωνειακές 
αρχές,  καθορίζεται  με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών  και  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων,  ο  τρόπος  και  ο  χρόνος αποστολής  τους στις  εν  λόγω αρχές,  καθώς  και  κάθε άλλη αναγκαία  λεπτομέρεια σε 
σχέση με το θέμα αυτό. 

 

4. Άρθρο 37 του Ν.4141/2013 

Άρθρο 37 
Ρυθμίσεις για τους φορολογικούς ελέγχους 
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, Α΄151) αντικαθίσταται 
ως  εξής:  «Όταν  από  τον  προσωρινό  έλεγχο  διαπιστωθεί  ότι  τα  φορολογικά  στοιχεία  δεν  έχουν  καταχωρηθεί  ή  έχουν 
καταχωρηθεί ανακριβώς στα τηρούμενα βιβλία, τότε η υπόθεση καθίσταται υποχρεωτικά ελεγκτέα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (A΄ 58).» 
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 67Α του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «Ο έλεγχος αυτός διενεργείται 
από  τον Προϊστάμενο  της  ελεγκτικής υπηρεσίας  για  ένα  ή περισσότερα συγκεκριμένα θέματα  και φορολογικά αντικείμενα 
εφόσον επιλεγούν προς έλεγχο από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και διενεργείται 
στην ελεγκτική υπηρεσία με βάση: 
α) τα στοιχεία του φακέλου, 
β) τα δελτία πληροφοριών, 
γ) τις εκθέσεις ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. και άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, 
δ) τα βιβλία και στοιχεία που θα κληθεί να προσκομίσει ο φορολογούμενος, 
ε) τα στοιχεία και τις πληροφορίες των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3842/2010 και 
στ) τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μηχανογραφική επεξεργασία δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ..» 
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 67

Α
 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται 

και προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: «5. Η επιλογή υποθέσεων που θα ελεγχθούν γίνεται 
από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3842/2010 
(Α΄ 58). Ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας υποχρεούται να προτείνει στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων υποθέσεις για επιλογή με βάση επιβαρυντικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.» 
4. Από τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των 
οποίων  επίκειται  ο  χρόνος  παραγραφής,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  ελέγχονται  οι  υποθέσεις  που  παρουσιάζουν 
φορολογικό  ενδιαφέρον. Η  επιλογή προς  έλεγχο  των ως άνω υποθέσεων  γίνεται με  τη  χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης 
κινδύνου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  80  του  ν.  3842/2010  (Α΄  58),  καθώς  και  κριτήρια  που  σχετίζονται  με  τη 
δυνατότητα είσπραξης των ποσών που θα βεβαιωθούν. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται 
τα  εν  γένει  στοιχεία  και  κριτήρια που  λαμβάνονται  υπόψη  για  τον  καθορισμό  των προς  έλεγχο  υποθέσεων,  τα  μόρια που 
αντιστοιχούν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να 
ορίζεται δείγμα σε ποσοστό μέχρι 20% των υπαγομένων σε έλεγχο υποθέσεων χωρίς τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης 
κινδύνου, με βάση εν γένει επιβαρυντικά στοιχεία που βρίσκονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες. 
5.  Από  τις  ανέλεγκτες  υποθέσεις  φορολογίας  εισοδήματος  και  λοιπών  φορολογικών  αντικειμένων  των  οποίων  επίκειται  ο 
χρόνος  παραγραφής  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  για  τις  οποίες  έχει  εκδοθεί  εντολή  ελέγχου  μέχρι  το  χρόνο 
παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων, επιβολής του φόρου και λοιπών 
καταλογιστικών πράξεων, παρατείνεται το δικαίωμα αυτό για δύο ακόμα έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες 
κατά περίπτωση διατάξεις. 
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προθεσμία παραγραφής 
λήγει από 31.12.2013 και μετά. 
6. Το άρθρο 80 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η επιλογή των υποθέσεων, καθώς και των ετών που θα 
ελεγχθούν γίνεται με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, οι οποίες βασίζονται: 
α)  Σε  ποιοτικά  χαρακτηριστικά,  όπως  τη  νομική  μορφή,  την  κατηγορία  των  τηρουμένων  βιβλίων  του  Κώδικα  Βιβλίων  και 
Στοιχείων  (π.δ.186/1992, Α΄ 84)  και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών  (ν  .4093/2012, Α΄ 222),  τον κλάδο ή 
τομέα  δραστηριότητας,  ανάλογα  με  την  επικινδυνότητα  και  παραβατικότητα  αυτού,  την  ύπαρξη  παραβάσεων  και 
παραλείψεων  των  διατάξεων  της  φορολογικής  και  τελωνειακής  νομοθεσίας,  ανάλογα  με  το  είδος,  τη  βαρύτητα  και  τη 
συχνότητα εμφάνισής τους,  την ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις του πληροφοριακού συστήματος ή από ελέγχους σε 
τρίτους υπόχρεους ή από τρίτες πηγές για απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή διάπραξη φορολογικών αδικημάτων και την εν 
γένει φορολογική εικόνα και συμπεριφορά των υπόχρεων. 
β)  Σε  οικονομικά  δεδομένα,  όπως  ακαθάριστα  έσοδα,  δαπάνες,  καθαρά  κέρδη  ή  ζημιές,  συντελεστές  μικτού  και  καθαρού 
κέρδους, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας,  καθώς και διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις δεδομένων, 
στατιστική ανάλυση, εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και άλλες πηγές πληροφοριών. 
γ)  Σε  χωροταξικά  και  χρονικά  δεδομένα,  όπως  τόπος  παραγωγής  και  διακίνησης,  εποχιακές  δραστηριότητες  και  τοπικές 
ιδιαιτερότητες.  
Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται οι παραβάσεις ή παραλείψεις, τα στοιχεία και γενικά τα 
κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των προς έλεγχο δηλώσεων, τα μόρια που αντιστοιχούν, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. 
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Με  όμοιες  αποφάσεις  μπορεί  να  ορίζεται  και  τυχαίο  δείγμα  υπαγόμενων  σε  έλεγχο  δηλώσεων  φορολογίας  εισοδήματος, 
χωρίς τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου. 
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν ανάλογα και για τις λοιπές φορολογίες. 
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 (Α΄137), του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Β΄ του μέρους Α΄ του 
ν. 2324/1995 (Α΄ 146), του άρθρου 2 του ν. 2733/1999 (Α΄ 155) και του άρθρου 20 του ν. 3371/2005 που προβλέπουν τον κατά 
προτεραιότητα φορολογικό έλεγχο κατηγοριών υπόχρεων εξακολουθούν να ισχύουν. 
4.  Οι  διατάξεις  των  προηγούμενων  παραγράφων  ισχύουν  από  το  χρόνο  έκδοσης  των  οικείων  αποφάσεων  του  Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και κατά τα τυχόν ειδικότερα οριζόμενα από αυτές. 
5.  Η  επιλογή  των  προς  έλεγχο  υποθέσεων  και  ετών  γίνεται  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  1  του  παρόντος 
άρθρου ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 66 έως 67Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  (ν. 
2238/1994, Α΄151) και του άρθρου 48 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν.2859/2000, Α΄ 248).» 
7. Μετά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «ή δ) περιέλθουν 
στις φορολογικές αρχές στοιχεία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (Α΄258).» 

 
 

5. Άρθρο 68 του Ν.2238/1994 

Άρθρο 68 
Έκδοση φύλλων ελέγχου 
1.  Με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  ο  προϊστάμενος  της  δημόσιας  οικονομικής  υπηρεσίας  εκδίδει  φύλλα  ελέγχου 
προσδιορισμού του φόρου, τόσο γι' αυτούς που έχουν επιδώσει δηλώσεις, όσο και γι' αυτούς που παρέλειψαν να επιδώσουν 
δήλωση. Στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 61 το φύλλο ελέγχου εκδίδεται: 
α) Αν πρόκειται για σχολάζουσα κληρονομιά στο όνομα του θανόντος, για επιδικία ή μεσεγγύηση, στο όνομα του τελευταίου 
πριν από την επιδικία ή μεσεγγύηση νομέα ή επικαρπωτή. 
β) Αν πρόκειται για ανηλίκους, δικαστικώς ή νομίμως απαγορευμένους ή υπό δικαστική αντίληψη τελούντες, στο όνομα του 
προσώπου που τελεί σε μια από τις νομικές αυτές καταστάσεις. 
γ) Αν πρόκειται για πτώχευση, στο όνομα του πτωχού. 
δ)  Αν  πρόκειται  για  θανόντα φορολογούμενο,  στο  όνομα  του  για  τα  εισοδήματα που απέκτησε μέχρι  την ημερομηνία  του 
θανάτου του. 
Φύλλο ελέγχου εκδίδεται και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ζημία από εμπορική επιχείρηση, γεωργική εκμετάλλευση ή 
ελευθέριο  επάγγελμα,  εφόσον  η  ζημία  αυτή  προσδιορίζεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  30,  31,  41  και  49  και 
προκύπτει  από  τα  βιβλία  που  τηρεί  ο  υπόχρεος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κώδικα  Βιβλίων  και  Στοιχείων.  Με  την 
επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου 
εδαφίου  δεν  εκδίδεται  φύλλο  ελέγχου,  αν  το  ποσό  που  τελικά  οφείλεται  δεν  υπερβαίνει  τα  είκοσι  έξι  (26,41)  Ευρώ, 
αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογούμενο και τη σύζυγο του. 
2. Φύλλο ελέγχου και αν ακόμη έγινε οριστικό δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, 
αν:  α)  από  συμπληρωματικά  στοιχεία,  που  περιήλθαν  σε  γνώση  του  προϊσταμένου  της  δημόσιας  οικονομικής  υπηρεσίας, 
εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου, 
β) η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή ή γ) περιέλθουν σε 
γνώση  του  προϊσταμένου  της  δημόσιας  οικονομικής  υπηρεσίας  στοιχεία  βάσει  της  αμοιβαίας  διοικητικής  συνδρομής  από 
φορολογικές  ή  τελωνειακές  αρχές  άλλων  Κρατών  ‐  Μελών  της  Ε.Ε.  ή  τρίτων  χωρών  που  αποδεικνύονται  ανακριβείς  οι 
συναλλαγές,  έστω  και  αν  αυτά  ζητήθηκαν  πριν  από  την  έκδοση  του  οριστικού  φύλλου  ελέγχου  ή  δ)  περιέλθουν  στις 
φορολογικές αρχές στοιχεία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (Α΄258). Στις 
πιο πάνω περιπτώσεις το νέο φύλλο ελέγχου εκδίδεται για το άθροισμα του εισοδήματος που προκύπτει από το προηγούμενο 
φύλλο ελέγχου, καθώς και αυτού που εξακριβώθηκε με βάση τα πιο πάνω στοιχεία. Αν εκδοθεί το πιο πάνω φύλλο ελέγχου, 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 70. 
3. Τα φύλλα ελέγχου καταχωρίζονται στο βιβλίο μεταγραφής φύλλων ελέγχου με βάση τη χρονολογική σειρά έκδοσης τους. 
4. Αν ο προσδιορισμός του συνολικού ποσού της φορολογητέας ύλης με ένα φύλλο ελέγχου είναι δυσχερής, επειδή ορισμένα 
αντικείμενα απαιτούν ειδικότερη εξέταση ή τη διενέργεια ελέγχου μέσα ή έξω από την περιφέρεια της αρμόδιας δημόσιας 
οικονομικής  υπηρεσίας,  εκδίδεται  μερικό  φύλλο  ελέγχου  προσδιορισμού  του  φόρου,  στο  οποίο  περιλαμβάνεται  η 
φορολογητέα ύλη, για την οποία ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας διαθέτει τα απαιτούμενα στοιχεία. 
Σε αυτό το φύλλο ελέγχου διατυπώνεται ρητή επιφύλαξη ότι ο προσδιορισμός της υπόλοιπης φορολογητέας ύλης θα γίνει με 
την  έκδοση  συμπληρωματικού  φύλλου  ελέγχου.  Η  αίτηση  για  τη  διοικητική  επίλυση  της  διαφοράς  ή  η  προσφυγή  στο 
διοικητικό δικαστήριο κατά του συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου αφορά μόνο τη φορολογητέα ύλη που προσδιορίζεται με 
αυτό. 
5.  Στις  περιπτώσεις  προσωρινού  φορολογικού  ελέγχου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  προηγούμενου  άρθρου,  αν  από  τα 
βιβλία  και  στοιχεία  του  υπόχρεου  ή  από  κάθε  άλλο  στοιχείο  και  πληροφορία  που  έχει  στη  διάθεσή  της  η  φορολογική 
διοίκηση,  προκύπτει  ότι  ο  φορολογούμενος  παρέλειψε  να  δηλώσει  ή  δήλωσε  ανακριβώς  τη  φορολογητέα  ύλη  του  ή 
παρέλειψε να παρακρατήσει ή να αποδώσει ή παρακράτησε ή απέδωσε ανακριβώς το φόρο, ο προϊστάμενος της δημόσιας 
ελεγκτικής υπηρεσίας εκδίδει προσωρινό φύλλο ελέγχου προσδιορισμού του φόρου. Το προσωρινό φύλλο ελέγχου πρέπει να 
περιέχει τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τον έλεγχο και το φόρο που αναλογεί σε αυτή με τις νόμιμες προσαυξήσεις. 
Οι τυχόν δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για τα προσωρινά φύλλα ελέγχου 
αποτελούν προσωρινό δεδικασμένο και δεν επηρεάζουν την κύρια δίκη. 
[Η παράγραφος 5 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την περ. β. του άρθρου 22 του ν. 4203/2013 και 
ισχύει από την δημοσίευσή του στο Φ.Ε.Κ. ήτοι από την 1/11/2013, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ιδίου νόμου.] 
6. Η περαίωση των δηλώσεων που κρίνονται ειλικρινείς ενεργείται με περιληπτικό φύλλο ελέγχου. 
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των φύλλων ελέγχου. 
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6. Άρθρα 70, 70Α, 71,  74 και 82 του Ν.2238/1994 
 

70. Διοικητική επίλυση της διαφοράς 
[Το άρθρο 70 αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3220/2004, όμως με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 3259/2004 το αντικατασταθέν άρθρο καταργήθηκε από την έναρξη της ισχύος του και 
από την ίδια ημερομηνία επανήρθαν σε ισχύ οι προηγούμενες διατάξεις.] 
1. Ο υπόχρεος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το φύλλο ελέγχου, μπορεί, αν αμφισβητεί την ορθότητα του, να προτείνει τη 
διοικητική επίλυση της διαφοράς μεταξύ αυτού και του αρμόδιου προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. 
2.  Η  πρόταση  για  διοικητική  επίλυση  της  διαφοράς  υποβάλλεται,  προκειμένου  για  σχολάζουσα  κληρονομιά,  από  τον 
κηδεμόνα,  για  επιδικία  από  τον  προσωρινό  διαχειριστή,  για  μεσεγγύηση  από  το  μεσεγγυούχο,  για  πτωχεύσαντα  από  το 
σύνδικο, για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς ή γι' αυτόν που έχει 
υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση από το δικαστικό συμπαραστάτη και προκειμένου για θανόντα φορολογούμενο από 
τους κληρονόμους του. 
Τα πρόσωπα, που, κατά το προηγούμενο εδάφιο, προτείνουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, υπογράφουν και την πράξη 
που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού. 
3. Η πρόταση υποβάλλεται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που έχει εκδώσει το φύλλο ελέγχου, με το 
δικόγραφο  της  προσφυγής  ή  με  ιδιαίτερη  αίτηση  που  κατατίθεται  μέσα  στη  νόμιμη  προθεσμία  για  την  άσκηση  της 
προσφυγής.  Αυτός  που  υποβάλλει  την  αίτηση  για  τη  διοικητική  επίλυση  της  διαφοράς  υποχρεούται  να  προσκομίσει  μέσα 
στην παραπάνω προθεσμία τα αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της αίτησης του και να αναπτύξει τους ισχυρισμούς 
του. 
4. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, αφού λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τα 
στοιχεία που προσκομίζονται από το φορολογούμενο και όσα αναπτύσσονται από αυτόν εγγράφως ή προφορικώς, καθώς και 
κάθε άλλο στοιχείο, μπορεί, εφόσον κρίνει το αίτημα βάσιμο, να αποδεχθεί την ακύρωση του φύλλου ελέγχου ή τη διαγραφή 
των εισοδημάτων μερικών μόνο πηγών ή τον περιορισμό του συνόλου της φορολογητέας ύλης που αναφέρεται στο φύλλο 
ελέγχου ή μερικών μόνο πηγών ή της ίδιας πηγής ή του φόρου ή άλλου δικαιώματος. 
5.  Ειδικώς,  όταν  στο  φύλλο  ελέγχου  περιλαμβάνονται  και  εισοδήματα  που  προέρχονται  από  γεωργικές  ή  εμπορικές 
επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος ή μόνο τέτοια εισοδήματα, που προέρχονται όμως αποκλειστικά 
από  άσκηση  επιχειρήσεων,  που  τηρούν  βιβλία  και  στοιχεία  της  τρίτης  κατηγορίας  του  Κώδικα  Βιβλίων  και  Στοιχείων:  α) 
υποχρεωτικά  λόγω  ύψους  ακαθάριστων  εσόδων  ή  β)  υποχρεωτικά  λόγω  νομικής  μορφής  ή  προαιρετικά,  εφόσον  στις 
περιπτώσεις αυτές το ύψος  των ακαθάριστων εσόδων υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των ακαθάριστων εσόδων που 
απαιτούνται για την υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και στοιχείων της τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τότε 
η διοικητική επίλυση της διαφοράς γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από τον αρμόδιο επιθεωρητή, τον προϊστάμενο της 
δημόσιας  οικονομικής  υπηρεσίας  ή  τους  νόμιμους  αναπληρωτές  τους  και,  ανάλογα  με  το  είδος  της  δραστηριότητας  της 
κρινόμενης  υπόθεσης,  από  εκπρόσωπο  του  Εμπορικού  και  Βιομηχανικού  ή  του  Οικονομικού  ή  του  Βιοτεχνικού  και 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή του εμπορικού ή επαγγελματικού συλλόγου της περιοχής, στην οποία εδρεύει η αρμόδια 
δημόσια οικονομική υπηρεσία. 
Εξαιρετικά,  στις  περιπτώσεις  που  η  διοικητική  επίλυση  της  διαφοράς  διενεργείται  από  τα Περιφερειακά  Ελεγκτικά  Κέντρα 
(Π.Ε.Κ.)  ή  τα  Διαπεριφερειακά  Ελεγκτικά  Κέντρα  (Δ.Ε.Κ.),  στην  επιτροπή  συμμετέχει  αντί  του  προϊσταμένου  αυτών,  ένας 
πάρεδρος  του  Νομικού  Συμβουλίου  του  Κράτους,  ως  πρόεδρος  αυτής.  Στην  ως  άνω  επιτροπή  συμμετέχει  ως  εισηγητής  ο 
Επόπτης  ελέγχου  της  εξεταζόμενης  υπόθεσης.  Κατ'  εξαίρεση,  οι  επιτροπές  του  Δ.Ε.Κ.  Αθηνών  και  των  Π.Ε.Κ.  Αθηνών  και 
Πειραιώς  είναι  πενταμελείς  και  σε  αυτές  μετέχουν,  εκτός  από  τα  ανωτέρω  προβλεπόμενα  μέλη,  ο  προϊστάμενος  της 
Διεύθυνσης  Ελέγχου  της  Γενικής  Διεύθυνσης Φορολογικών  Ελέγχων  του  Υπουργείου  Οικονομικών  και  ο  προϊστάμενος  της 
Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του ίδιου Υπουργείου. 
Οι πιο πάνω φορείς ορίζουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους, ύστερα από έγγραφο του προϊσταμένου της 
αρμόδιας  δημόσιας  οικονομικής  υπηρεσίας.  Η  θητεία  των  εκπροσώπων  του  Εμπορικού  και  Βιομηχανικού  ή  Οικονομικού 
Επιμελητηρίου  ή  εμπορικού  ή  επαγγελματικού  συλλόγου,  καθώς  και  των  νόμιμων  αναπληρωτών  τους,  που  μετέχουν  στη 
διοικητική  επίλυση  της  διαφοράς,  είναι  διετής  και  αρχίζει  από  την  ημερομηνία  που  αυτοί  ορίστηκαν  ως  εκπρόσωποι.  Οι 
εκπρόσωποι  των  παραπάνω  φορέων  που  δεν  είναι  δημόσιοι  υπάλληλοι  οφείλουν  να  δώσουν  ενώπιον  του  αρμόδιου 
επιθεωρητή  της  δημόσιας  οικονομικής  υπηρεσίας  τον  όρκο  του  δημοσίου  υπαλλήλου,  συντασσόμενης  σχετικής  πράξης.  Η 
εξέταση του αιτήματος για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς δεν κωλύεται αν απουσιάζει κατά τη συζήτηση ένα από τα 
τρία μέλη της επιτροπής. Κατά τη συζήτηση της πρότασης για 
διοικητική επίλυση της διαφοράς παρίσταται ο φορολογούμενος αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο  του  κατά  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  7.  Αν  δεν  παραστεί  ο  φορολογούμενος  ή  εκπρόσωπος  του  κατά  τη 
συνεδρίαση που έχει ορισθεί για την εξέταση της πρότασης του, η διοικητική επίλυση της διαφοράς ματαιώνεται. 
6. Αν συμπέσουν οι απόψεις του υπόχρεου και: α) του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, όταν πρόκειται 
για πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, τα οποία τηρούν κατά περίπτωση βιβλία πρώτης ή δεύτερης 
κατηγορίας  του  Κώδικα  Βιβλίων  και  Στοιχείων,  β)  δύο  (2)  τουλάχιστον  από  τα  μέλη  της  επιτροπής  της  προηγούμενης 
παραγράφου, όταν πρόκειται για φύλλα ελέγχου που αναφέρονται σε αυτή, συντάσσεται και υπογράφεται, από όλα τα μέρη 
που μετείχαν στη διαδικασία, πράξη επίλυσης της διαφοράς, με την αναγραφή της γνώμης τυχόν μειοψηφήσαντος μέλους της 
επιτροπής. Με την πράξη αυτή που είναι αμετάκλητη θεωρείται ότι η διαφορά επιλύθηκε ολικά ή μερικά, κατά περίπτωση, 
ανάλογα με το αποτέλεσμα που επήλθε από τη σύμπτωση των απόψεων των μερών. Στην περίπτωση αυτήν, η προσφυγή που 
τυχόν ασκήθηκε δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ή  ισχύει μόνο για το μέρος που δεν επιλύθηκε η διαφορά. Αν υποβληθεί 
αίτημα για διοικητική επίλυση της διαφοράς με ιδιαίτερη αίτηση, η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται 
με την υποβολή της αίτησης, μη υπολογιζόμενης της ημέρας υποβολής αυτής και συνεχίζει από την επόμενη εργάσιμη για τις 
δημόσιες υπηρεσίες ημέρα της ημέρας υπογραφής της πράξης ματαίωσης ή μερικής επίλυσης της διαφοράς. 
7. Η συζήτηση της αίτησης για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και η υπογραφή της σχετικής πράξης μπορεί να γίνει και 
από ειδικό πληρεξούσιο του υποχρέου, εφόσον κατατεθεί στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή 
του  ελεγκτικού  κέντρου πληρεξούσιο  έγγραφο δημόσιο  ή  ιδιωτικό  με θεώρηση  του  γνήσιου  της  υπογραφής από  την  κατά 
νόμο αρμόδια αρχή. Αν ο υπόχρεος είναι αγράμματος,  το  ιδιωτικό πληρεξούσιο έγγραφο υπογράφεται από δυο μάρτυρες, 
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των  οποίων  η  γνησιότητα  των  υπογραφών  επιβεβαιώνεται,  όπως  στο  προηγούμενο  εδάφιο  αναφέρεται  ή  αναπληρώνεται 
τούτο από έγγραφο δημόσιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, το οποίο περιέχει τη δήλωση που έγινε ενώπιον αυτών από τον 
υπόχρεο. 
8.  Στα  πρόσωπα  που  ορίζονται  στην  παράγραφο  5  αυτού  του  άρθρου  για  να  εξετάζουν  με  δικαίωμα  ψήφου  το  αίτημα 
διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, καθώς και στον υπάλληλο που ορίζεται για την τήρηση των πρακτικών, καταβάλλεται για 
κάθε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν, αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Με 
όμοιες αποφάσεις καθορίζεται η διαδικασία για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, για τη λειτουργία της επιτροπής, καθώς 
και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή αυτού του άρθρου. 
9. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4125/1960 εφαρμόζεται και επί προσφυγής που ασκείται 
από νομικό πρόσωπο,  όταν ο  εκπρόσωπος αυτού διαμένει,  κατά  το  χρόνο άσκησης  της προσφυγής,  έξω από  την  έδρα  της 
φορολογικής αρχής που εξέδωσε τη με αυτή προσβαλλόμενη πράξη. 
10. Επί διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7, περιορίζεται στο μισό 
(1/2)  το  προβλεπόμενο  ποσοστό  προσαύξησης  του  συντελεστή  καθαρού  κέρδους  ή  καθαρού  εισοδήματος  ή  καθαρών 
αμοιβών, στις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 2 του άρθρου 32, 2 και 5 του άρθρου 34 και 5 του 
άρθρου 49, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα οι πιο πάνω διατάξεις έχουν ανάλογη 
εφαρμογή. Οι κατά περίπτωση διατάξεις που ορίζουν ότι επί εξωλογιστικού προσδιορισμού εφαρμόζεται ο συντελεστής που 
προκύπτει  από  το  λογιστικό  προσδιορισμό,  εφόσον  αυτός  είναι  μεγαλύτερος  από  το  συντελεστή  που  προβλέπεται  για  το 
οικείο επάγγελμα, ισχύουν ανάλογα και κατά την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου. 
11. Αντίγραφο του πρακτικού της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς παραδίδεται στον υπόχρεο. Το πρακτικά αυτό επέχει και 
θέση ατομικής ειδοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.). 
[Επισημάνσεις: 
1) Σύμφωνα με την περίπτωση 2.β. της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α.5. της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Οι 
διατάξεις  του άρθρου 70  του  Κ.Φ.Ε.,  όπως  ισχύουν  κατά  τη  δημοσίευση  του  νόμου  (ήτοι  κατά  την 9/5/2013),  ισχύουν  για 
πράξεις που εκδίδονται μέχρι 31/7/2013». 
2)  Υπόψη  και  η  διάταξη  του  άρθρου  4  του  ν.  4183/2013  (με  ισχύ  από  τη  δημοσίευση  του  νόμου  στην  Εφημερίδα  της 
Κυβερνήσεως, ήτοι από 11.9.2013, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ιδίου νόμου) η οποία έχει επ’ ακριβώς ως εξής: 
«  Άρθρο  τέταρτο.  Επιτροπή  Διοικητικής  Επίλυσης  Φορολογικών  Διαφορών  του  άρθρου  70Α  του  ν.  2238/1994  Αιτήσεις 
διοικητικής  επίλυσης  που  αφορούν  πράξεις  των  φορολογικών  αρχών  που  εκδόθηκαν  μέχρι  31/7/2013  για  τις  οποίες  η 
Επιτροπή  Διοικητικής  Επίλυσης  Φορολογικών  Διαφορών  (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.)  καθίσταται  αρμόδιο  ή  αποκλειστικά  αρμόδιο  όργανο 
σύμφωνα  με  το  άρθρο  70Α  του  Κ.Φ.Ε.,  εξετάζονται  από  την  Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.  μέχρι  31/12/2013.  Εάν  κατά  την  τελευταία  αυτή 
ημερομηνία  δεν  έχει  εξεταστεί  η  αίτηση  του  υπόχρεου,  τότε  θεωρείται  κατά  περίπτωση  ότι  δεν  έχει  επέλθει  η  διοικητική 
επίλυση  της  διαφοράς  ή  ότι  η  αίτηση  έχει  απορριφθεί  και  ο  υπόχρεος  μπορεί  να  προσφύγει  ενώπιον  του  διοικητικού 
δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, διαφορετικά η πράξη οριστικοποιείται.»] 
 

Άρθρο 70Α 
Διοικητική  επίλυση  φορολογικών  διαφορών  στη  Γενική  Διεύθυνση  Φορολογικών  Ελέγχων  και  Είσπραξης  Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών 
1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών πενταμελής Επιτροπή αποτελούμενη από έναν πρώην δικαστικό λειτουργό ή 
πρώην  λειτουργό  του  Νομικού  Συμβουλίου  του  Κράτους  ως  Πρόεδρο,  δύο  υπαλλήλους  με  βαθμό  τουλάχιστον  Β΄  της 
Κεντρικής  Υπηρεσίας  του  Υπουργείου  Οικονομικών,  έναν  υπάλληλο  του  Σώματος  Δίωξης  Οικονομικού  Εγκλήματος, 
προϊστάμενο οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
και  Βιομηχανιών  (Σ.Ε.Β.).  Αν  ο  φορολογούμενος  είναι  μέλος  ομοσπονδίας  επαγγελματιών,  βιοτεχνών  ή  εμπόρων  αντί  του 
εκπροσώπου  του  Σ.Ε.Β.  στην  επιτροπή  που  προβλέπεται  στο  προηγούμενο  εδάφιο  μετέχει  ένας  εκπρόσωπος  της  Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος. 
Η Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με την ίδια 
απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών της. 
2. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η διοικητική επίλυση των μετά από έλεγχο φορολογικών διαφορών σε κάθε φορολογικό 
αντικείμενο,  εφόσον  η  αμφισβητούμενη  από  τον  υπόχρεο  διαφορά  του  κύριου  φόρου,  τέλους,  εισφοράς  ή  προστίμου 
υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 
3.  Αν  το  ποσό  της  διαφοράς  είναι  μικρότερο  των  τριακοσίων  χιλιάδων  (300.000)  ευρώ,  η  κατάθεση  της  αίτησης  προς  την 
Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθιστά αυτήν αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επίλυση 
της  διαφοράς  και  συνιστά παραίτηση  του αιτούντος από προγενέστερη αίτηση που  τυχόν  έχει  υποβάλει  για  τη  διοικητική 
επίλυση αυτής ενώπιον άλλου διοικητικού οργάνου με βάση άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 
Εφόσον η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου υπερβαίνει το ποσό 
των  τριακοσίων  χιλιάδων  (300.000)  ευρώ,  η  Επιτροπή  του παρόντος άρθρου  είναι αποκλειστικά αρμόδια  για  τη διοικητική 
επίλυση της διαφοράς. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται της διοικητικής επίλυσης του συνόλου των διαφορών των καταλογιστικών 
πράξεων που αφορούν τον ίδιο έλεγχο, εφόσον η διαφορά σε μία τουλάχιστον από αυτές καθιστά την Επιτροπή αρμόδια ή 
αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επίλυση αυτής. 
[Η παράγραφος 3 του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε., τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 3.α. της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
Α.5. της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ήτοι από 9/5/2013, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου.] 
4.  α.  Ο  φορολογούμενος,  εφόσον  αμφισβητεί  την  πράξη  προσδιορισμού  του  κύριου  ή  πρόσθετου  φόρου,  προστίμου, 
προσαυξήσεων, ή/και τελών ή πράξη επιβολής οποιασδήποτε κυρώσεως για παράβαση της φορολογικής εν γένει νομοθεσίας 
που έχει εκδοθεί σε βάρος του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3, μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του την 
επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.. 
β. Η αίτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς απευθύνεται στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. και υποβάλλεται στην υπηρεσία, η οποία 
έχει  εκδώσει  την  προσβαλλόμενη  πράξη  μέσα  σε  τριάντα  (30)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πράξης 
προσδιορισμού  του κύριου ή πρόσθετου φόρου,  προστίμου,  προσαυξήσεων,  ή/και  τελών ή πράξη επιβολής οποιασδήποτε 
κυρώσεως για παράβαση της φορολογικής εν γένει νομοθεσίας. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα 
στα οποία ο φορολογούμενος βασίζει το αίτημά του. Η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, τη διαβιβάζει, μαζί με το 
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σχετικό φάκελο, στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την κατάθεσή της συνοδευόμενη από πράξη του 
προϊσταμένου της αρμόδιας φορολογικής αρχής με την οποία ορίζεται εισηγητής για την ενώπιον της Επιτροπής συζήτηση της 
υπόθεσης.  Ως  εισηγητές  ορίζονται  υπάλληλοι  κατηγορίας  ΠΕ  του  Υπουργείου  Οικονομικών  ή  υπάλληλοι  με  δεκαετή 
τουλάχιστον  εμπειρία  σε  φορολογικούς  ελέγχους.  Οι  εισηγητές  οφείλουν  να  υποβάλουν  στη  Γραμματεία  της  Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. 
γραπτή εισήγηση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της πράξης ορισμού τους 
ως εισηγητών, προκειμένου να προσδιορισθεί με πράξη του προέδρου της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης. Η 
εισήγηση  πρέπει  να  είναι  επαρκώς  τεκμηριωμένη  με  νομικούς  ή/και  πραγματικούς  ισχυρισμούς  και  να  περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη πρόταση για τη δυνατότητα ή μη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις. 
[Η παράγραφος 4 του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε., τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 3.β. της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
Α.5. της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ήτοι από 9/5/2013, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου.] 
5. Η υποβολή της αίτησης αυτής αποκλείει  την υποβολή για  την  ίδια υπόθεση και άλλης αίτησης διοικητικής επίλυσης  της 
διαφοράς με βάση τις λοιπές ισχύουσες διαδικασίες για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών. 
Αν  έχει υποβληθεί προγενεστέρως άλλη αίτηση διοικητικής  επίλυσης  της διαφοράς σε άλλο υφιστάμενο όργανο,  η αίτηση 
προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. διαβιβάζεται σε αυτήν, εφόσον ο φορολογούμενος παραιτηθεί από την προγενέστερη αίτηση πριν από τη 
συζήτηση αυτής στο υφιστάμενο όργανο. 
[Το  τελευταίο εδάφιο  της παραγράφου 5  του άρθρου 70Α  του Κ.Φ.Ε.,  τέθηκε όπως προστέθηκε με  την περίπτωση 3.γ.  της 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α.5. της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 9/5/2013, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου.] 
6. α. Εφόσον η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, για 
την άσκηση προσφυγής του φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, απαιτείται, επί 
ποινή απαραδέκτου ασκήσεως της προσφυγής, να έχει προηγηθεί η αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης 
της διαφοράς, η οποία στην 
περίπτωση αυτή έχει το χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, και η ολοκλήρωση αυτής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της. 
β. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή, η Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. 
εκδίδει απόφαση, την οποία κοινοποιεί στον φορολογούμενο, λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση, τις πληροφορίες που έλαβε 
από  τον  φορολογούμενο  και  τις  απόψεις  της  αρμόδιας  φορολογικής  αρχής.  Εάν,  εντός  της  προθεσμίας  των  τεσσάρων  (4) 
μηνών,  δεν  εκδοθεί  απόφαση  ή  δεν  κοινοποιηθεί  απόφαση  στον  φορολογούμενο,  τότε  θεωρείται  ότι  η  ενδικοφανής 
προσφυγή  έχει  απορριφθεί  από  την  Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.  και  ο  φορολογούμενος  έχει  λάβει  γνώση  αυτής  της  απόρριψης  κατά  την 
εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας. 
γ. Για τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι αποφάσεις της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. 
εκδίδονται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 
[Η παράγραφος 6  του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε.,  τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με  την περίπτωση 3.δ.  της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
Α.5. της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ήτοι από 9/5/2013, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου.] 
7.  α.  Εάν  με  την  απόφαση  ακυρώνεται,  μερικά  ή  ολικά,  ή  τροποποιείται  η  πράξη  της  φορολογικής  αρχής,  η  Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. 
αιτιολογεί  την  απόφαση  αυτή  επαρκώς  με  νομικούς  ή/και  πραγματικούς  ισχυρισμούς.  Σε  περίπτωση  απόρριψης  της 
ενδικοφανούς προσφυγής η αιτιολογία μπορεί να συνίσταται στην αποδοχή των διαπιστώσεων της οικείας έκθεσης ελέγχου. 
Σε κάθε περίπτωση η απόφαση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την οριστική φορολογική υποχρέωση του φορολογούμενου, 
το καταλογιζόμενο ποσό και την προθεσμία καταβολής αυτού. 
β. Η αρμόδια φορολογική αρχή δεν έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.. 
γ. Για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατά 
τα λοιπά οι ισχύουσες διαδικαστικές και ουσιαστικές διατάξεις για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών. 
δ. Με απόφαση  του  Υπουργού Οικονομικών  καθορίζονται  οι  λεπτομέρειες  για  τη  λειτουργία  της  Επιτροπής  και  τον  τρόπο 
έκδοσης των αποφάσεων της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.. [Η παράγραφος 7 του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε., τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 
περίπτωση 3.δ. της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
Α.5. της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ήτοι από 9/5/2013, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου.] 
8.  Γραμματειακή  υποστήριξη  στην  Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.  παρέχεται  από  τη  Γενική  Διεύθυνση  Φορολογικών  Ελέγχων  και  Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Με πράξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων 
και  Είσπραξης  Δημοσίων  Εσόδων  ως  εισηγητές  ενώπιον  της  Επιτροπής  μπορούν  να  ορίζονται  προϊστάμενοι  οργανικής 
μονάδας  επιπέδου  τμήματος  της  Κεντρικής  Υπηρεσίας  του  Υπουργείου  Οικονομικών.  Επίσης,  ως  εισηγητές  μπορούν  να 
ορίζονται  κατά  τα  ανωτέρω  και  επόπτες  ελέγχου  ή  προϊστάμενοι  οργανικής  μονάδας  επιπέδου  τμήματος  ή  προϊστάμενοι 
Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν. 1914/1990  (Α' 178), όπως ισχύει, για τις υποθέσεις της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων 
Επιχειρήσεων, των Ελεγκτικών Κέντρων και των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν. 1914/1990, για τις λοιπές 
δε υποθέσεις και επόπτες ελέγχου ή προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος των Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής. 
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η ημερομηνία από την οποία μπορεί να υποβάλλονται στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. 
αιτήσεις για διοικητική επίλυση φορολογικής διαφοράς. 
10. Με  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  καθορίζεται  αποζημίωση  για  τον  Πρόεδρο,  τα  μέλη  και  τον  Γραμματέα  της 
Επιτροπής και μπορεί να ιδρύονται τμήματα της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., να καθορίζεται η αρμοδιότητα τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα 
σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπή και της υπηρεσίας για τη γραμματειακή της υποστήριξη. 
11. Οι διατάξεις του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο (ήτοι   τον 4152/2013), ισχύουν για 
πράξεις της φορολογικής αρχής που εκδίδονται μέχρι 31.7.2013 [Η παράγραφος 11 του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε., τέθηκε όπως 
προστέθηκε με την περίπτωση 3.ε. της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α.5. της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και 
ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 9/5/2013, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο 
του ιδίου νόμου.] 
 

Άρθρο 71 
Δικαστικός συμβιβασμός 
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[Το άρθρο 71 αρχικά καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν. 2648/1998 και η κατάργησή του ίσχυσε από την 
πρώτη του μεθεπόμενου από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 1/1/1998, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου. 
Στη  συνέχεια  όμως  επανήλθε  σε  ισχύ,  διότι  με  την  παράγραφο  2  του  άρθρου  12  του  ν.  2753/1999,  οι  διατάξεις  της 
παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 2648/1998, καταργήθηκαν.] 
1. Δικαστικός  συμβιβασμός  με  βάση  αυτό  το  νόμο  είναι  δυνατός  σε  όσες  περιπτώσεις  επιτρέπεται  και  όπως  προβλέπεται 
διοικητική  επίλυση  της  διαφοράς.  Στο  δικαστικό  συμβιβασμό  δεν  έχουν  εφαρμογή  οι  διατάξεις  της  παραγράφου  10  του 
άρθρου 70. 
[Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 71 που είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 
3220/2004, καταργήθηκε από την έναρξη της ισχύος του και ουσιαστικά ουδέποτε ίσχυσε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 22 του ν. 3259/2004. Με την διάταξη αυτή επανήλθαν σε ισχύ οι διατάξεις που ίσχυαν πριν την αντικατάσταση τους 
με το ν. 3220/2004.] 
2. Κατά τη συζήτηση πού διεξάγεται επί του ακροατηρίου ενώπιον οποιουδήποτε διοικητικού δικαστηρίου και σε κάθε στάση 
της δίκης, παρουσία και  των δύο μερών,  κάθε διάδικος μπορεί να προτείνει  την κατάργηση της φορολογικής δίκης, με την 
κατάθεση δήλωσης στο γραμματέα του δικαστηρίου πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση. Η δήλωση 
αφού  υπογραφεί  και  από  το  διάδικο  που  αποδέχθηκε  την  πρόταση  και  θεωρηθεί  από  αυτόν  που  διευθύνει  τη  συζήτηση, 
καταχωρίζεται ολόκληρη στα πρακτικά τα οποία έχουν τα αποτελέσματα αμετάκλητης απόφασης. 
3.  Ύστερα  από  αίτηση  ενός  από  τους  διαδίκους  ή  αυτεπάγγελτα,  το  δικαστήριο  αναβάλλει  εφάπαξ  τη  συζήτηση  για  την 
πρόταση.  Η  δήλωση  που  κατατέθηκε  δεν  ανακαλείται,  μπορεί  όμως  μέχρι  την,  μετά  την  αναβολή,  συζήτηση  ή  κατά  τη 
διάρκεια αυτής να συμπληρωθεί για να βελτιωθεί. 
4. Αν αποκρουσθεί η πρόταση από τον άλλο διάδικο, αυτή θεωρείται ως να μην έχει γίνει και συνεχίζεται η διαδικασία. 
5. Σε περίπτωση ομοδικίας η πρόταση γίνεται από κοινού από όλους τους ομοδίκους, εκτός αν το δικαστήριο έχει διατάξει το 
χωρισμό. Σε περίπτωση παρέμβασης δεν απαιτείται σύμπραξη αυτού που παρεμβαίνει. 
6. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4125/1960, εφαρμόζονται και στην περίπτωση του άρθρου αυτού. 
[Η παρ. 6  του  άρθρου 71  που  είχε  αντικατασταθεί  με  την  παρ. 3  του  άρθρου 24  του  ν. 3220/2004,  καταργήθηκε  από  την 
έναρξη  της  ισχύος  της  και ουσιαστικά ουδέποτε  ίσχυσε,  σύμφωνα με  την παρ. 2  του άρθρου 22  του ν. 3259/2004. Με  την 
διάταξη αυτή επανήλθαν σε ισχύ οι διατάξεις που ίσχυαν πριν την αντικατάσταση τους με το ν. 3220/2004.] 
7. Δεύτερη πρόταση από τον ίδιο διάδικο και στον ίδιο βαθμό δικαιοδοσίας δεν συγχωρείται. 

Άρθρο 74 

Βεβαίωση του φόρου 
1.  Ο  προϊστάμενος  της  δημόσιας  οικονομικής  υπηρεσίας  βεβαιώνει  το  φόρο,  αρχικό  ή  πρόσθετο,  κατά  περίπτωση,  που 
προκύπτει: 
α) Βάσει των δηλώσεων που υποβάλλονται. 
β) Βάσει των φύλλων ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 68, εφόσον αυτά έχουν οριστικοποιηθεί με πρακτικό αποδοχής 
στο  πλαίσιο  διοικητικής  επίλυσης  της  διαφοράς  ή  ενδικοφανούς  προσφυγής  ή  λόγω μη  άσκησης  ή  εκπρόθεσμης  άσκησης 
προσφυγής. 
[Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του ν. 2238/1994, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α΄ της 
παραγράφου 8 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013 με ισχύ από 1/8/2013 και αφορά πράξεις που εκδίδονται μετά την 1/8/2013, 
σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου και νόμου.] 
γ) Βάσει οριστικών αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών δικαστικού συμβιβασμού. 
2. Για τη βεβαίωση του φόρου, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας συντάσσει χρηματικό κατάλογο μέσα σε 
προθεσμία δύο (2) μηνών από τη λήξη του μήνα που αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τρία 
(3)  έτη  από  το  τέλος  του  έτους  στο  οποίο  αποκτήθηκε  ο  τίτλος  βεβαίωσης.  Η  παράλειψη  βεβαίωσης  του  φόρου  στην 
προθεσμία  των  δύο  (2)  μηνών  αποτελεί  πειθαρχικό  αδίκημα,  που  τιμωρείται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Υπαλληλικού 
Κώδικα. 
3. Δεν βεβαιώνεται  το ποσό που  τελικώς οφείλεται με βάση οποιονδήποτε  νόμιμο  τίτλο,  εφόσον  τούτο δεν υπερβαίνει  τα 
είκοσι επτά (27) Ευρώ, αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογούμενο και τη σύζυγο του. 
4.  Για  τους  εγγάμους,  εφόσον συντρέχει  περίπτωση  της παρ. 1  του άρθρου 5,  η  οφειλή  για φόρο,  τέλη  και  εισφορές,  που 
αναλογούν στα εισοδήματά τους βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο. 
Με απόφαση  του Υπουργού Οικονομικών  καθορίζεται  η  διαδικασία  και  κάθε άλλο θέμα  για  την  εφαρμογή  των διατάξεων 
αυτής της παραγράφου. 
[Η παρ. 4 του άρθρου 74 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α' της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3842/2010 και 
έχει  εφαρμογή για  τις δηλώσεις  του οικονομικού έτους 2011  και μετά,  σύμφωνα με  την περ.  β΄  της  ίδιας παραγράφου  και 
άρθρου.  Το  τελευταίο  εδάφιο  της  παρ.  4  του  άρθρου  74  τέθηκε  όπως  προστέθηκε  με  την  παρ.  17  του  άρθρου  8  του  ν. 
3842/2010 και ισχύει από 23/4/2010), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 92 του ιδίου νόμου.] 
[Επισήμανση:  Υπόψη  ότι  κατά  ρητή  διατύπωση  της  παραγράφου  7  του  άρθρου  10  του  ν.  4110/2013  (με  ισχύ  από  τη 
δημοσίευση  του νόμου στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως,  ήτοι από 23/1/2013,  σύμφωνα παρ. 2  του άρθρου 28  του  ιδίου 
νόμου) προβλέπεται ότι: 
«Η ισχύς της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε. όπως τέθηκε με την παράγραφο 16α του άρθρου 8 του ν. 3842/2010 
(Α΄  58)  αναστέλλεται  για  τις  δηλώσεις  οικονομικών  ετών  2011,  2012  και  2013  και  για  το  χρονικό  διάστημα  αυτό 
εφαρμόζεται όπως ίσχυε πριν την κατάργησή της.»] 
5. Ο φόρος που βεβαιώνεται κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους ή μεταγενέστερα από τη 
 α) Με βάση φύλλο ελέγχου που έγινε οριστικό, λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής, καταβάλλεται εφάπαξ 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα. 
β) Με βάση πρακτικό αποδοχής της διαφοράς και την καταβολή του ενός πέμπτου (1/5), το υπόλοιπο καταβάλλεται εφάπαξ 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από την υπογραφή του πρακτικού μήνα. 
γ)  Με  βάση  απόφαση  διοικητικού  δικαστηρίου,  καταβάλλεται  εφάπαξ  μέχρι  την  τελευταία  εργάσιμη,  για  τις  δημόσιες 
υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα. 
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[Η παράγραφος 5  του άρθρου 74 του ν. 2238/1994, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 
του άρθρου 74 του ν. 4172/2013 με ισχύ από 1/8/2013 και αφορά πράξεις που εκδίδονται μετά την 1/8/2013, σύμφωνα με 
την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου και νόμου.] 
6.  Αν  ασκηθεί  από  τον  φορολογούμενο  εμπρόθεσμη  προσφυγή,  βεβαιώνεται  αμέσως  από  τον  προϊστάμενο  της  Δ.Ο.Υ., 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων με 
αυτόν  φόρων  και  τελών.  Το  ποσό  αυτό  βεβαιώνεται  μετά  την  πάροδο  της  προβλεπόμενης  προθεσμίας  για  την  άσκηση 
προσφυγής και καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη 
βεβαίωση μήνα. Η αναστολή που χορηγείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 200 έως 205 του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄), δεν 
αποκλείει  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  βεβαίωσης  και  ταμειακώς  του  παραπάνω  ποσοστού  του  αμφισβητούμενου 
κύριου φόρου, του πρόσθετου φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων φόρων και τελών. 
[Τα  δύο  πρώτα  εδάφια  της  παραγράφου  6  του  άρθρου  74  του  ν.  2238/1994,  τέθηκαν  όπως  αντικαταστάθηκαν  με  την 
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013 με ισχύ από 1/8/2013 και αφορούν πράξεις που εκδίδονται 
μετά την 1/8/2013, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου και νόμου.] 
7. Φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται με βάση οριστική απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου, 
εκπίπτει  ή  επιστρέφεται  κατά  περίπτωση.  Τυχόν  άσκηση  έφεσης  από  το  Δημόσιο  κατά  οριστικών  αποφάσεων  διοικητικών 
πρωτοδικείων  δεν  αναστέλλει  σε  καμιά  περίπτωση  τη  διαδικασία  της  έκπτωσης  των  ποσών  που  βεβαιώθηκαν  ή  της 
επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν αλλά δεν οφείλονται βάσει των αποφάσεων αυτών. 
8.  Βάσει  των  αποφάσεων  των  διοικητικών  εφετείων  ή  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  ο  προϊστάμενος  της  δημόσιας 
οικονομικής  υπηρεσίας  προβαίνει  σε  νέα  εκκαθάριση φόρου  και  ενεργεί  συμπληρωματική  βεβαίωση  του  επιπλέον φόρου 
που τυχόν οφείλεται ή έκπτωση του επιπλέον ποσού φόρου που βεβαιώθηκε. 
9. Φόροι,  τέλη  και  εισφορές  που  βεβαιώνονται,  βάσει  προσωρινού  φύλλου  ελέγχου,  που  εκδόθηκε  μετά  από  προσωρινό 
έλεγχο που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 67, μετά την υπογραφή του πρακτικού και την καταβολή του ενός 
πέμπτου  (1/5)  αυτών,  όπως προβλέπεται στην παρ. 2  του άρθρου 24  του ν. 2523/1997,  καταβάλλονται,  κατά  το υπόλοιπο 
μέρος αυτών, εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μήνα που ακολουθεί. Η πρώτη 
δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από την υπογραφή του 
πρακτικού  μήνα  και  οι  υπόλοιπες  μέχρι  την  τελευταία  εργάσιμη,  για  τις  δημόσιες  υπηρεσίες,  ημέρα  των  μηνών  που 
ακολουθούν.  Επί  δικαστικού συμβιβασμού ο φόρος  καταβάλλεται  εφάπαξ. Η  άσκηση προσφυγής  ενώπιον  του διοικητικού 
δικαστηρίου δεν αναστέλλει  την προσωρινή βεβαίωση  του φόρου,  ο  οποίος  καταβάλλεται  εφάπαξ. Από  το φόρο,  τέλη  και 
εισφορές  που  βεβαιώνονται  τελεσίδικα,  βάσει  του  οριστικού  φύλλου  ελέγχου,  ο  προϊστάμενος  της  δημόσιας  οικονομικής 
υπηρεσίας εκπίπτει τα ποσά που καταλογίστηκαν με το προσωρινό φύλλο ελέγχου. 
Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 ισχύουν και για τη βεβαίωση των φόρων, τελών και εισφορών βάσει 
προσωρινού φύλλου ελέγχου για το οποίο ασκήθηκε προσφυγή. 
[Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 74 του ν. 2238/1994, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση δ΄ 
της  παραγράφου  8  του  άρθρου 74  του  ν. 4172/2013  με  ισχύ  από 1/8/2013  και αφορά  πράξεις  που  εκδίδονται  μετά  την 
1/8/2013, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου και νόμου.] 
10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ο φόρος που προκύπτει στην περίπτωση β' της παραγράφου 5 
μπορεί  να  καταβάλλεται  και  σε  περισσότερες  μηνιαίες  δόσεις  που  σε  καμιά  περίπτωση  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνουν  τις 
τριάντα έξι (36). Από τη λήξη του 
 

Άρθρο 82 
Λοιπές υποχρεώσεις φορολογουμένων, υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων γενικά 
[Ο τίτλος του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013] 
1.  Οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  για  την  έκδοση  οικοδομικών  αδειών  υποχρεούνται  να  στέλνουν  αντίγραφα  των  αδειών  που 
εκδίδονται από αυτές στην αρμόδια για τη φορολογία του ιδιοκτήτη της οικοδομής δημόσια οικονομική υπηρεσία, στο τέλος 
κάθε τριμήνου για τις άδειες που εκδόθηκαν μέσα στο τρίμηνο αυτό. 
2. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Β του Ν. 2362/1995, οι δικαστικές αρχές, οι δημόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισμοί και λοιποί φορείς του Δημοσίου, οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού  δικαίου,  οι  οργανισμοί  συλλογικών  επενδύσεων  σε  κινητές  αξίες,  τα  επιμελητήρια,  οι  συμβολαιογράφοι,  οι 
υποθηκοφύλακες,  οι  προϊστάμενοι  των  κτηματολογικών  γραφείων,  οι  οικονομικοί  ή  κοινωνικοί  ή  επαγγελματικοί φορείς  ή 
οργανώσεις, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων, οι εταιρείες μεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, 
τα ιδρύματα πληρωμών, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα και τα ελληνικά ταχυδρομεία, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών, οι 
ενώσεις προσώπων, καθώς και κάθε άλλος επαγγελματικός φορέας ή οργάνωση, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
στο Υπουργείο Οικονομικών κάθε στοιχείο και πληροφορία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος που τους ζητείται, 
όπως αμοιβές, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις, απαιτήσεις από δικαστικές διεκδικήσεις, στοιχεία για την 
παροχή αδειών άσκησης επαγγέλματος, στοιχεία λογαριασμών ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν, 
στοιχεία για μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις, τραπεζικές επιταγές, εισπράξεις μέσω πιστωτικών καρτών, 
καθώς  και  δάνεια  προς  νοικοκυριά  και  επιχειρήσεις,  κατ’  εξαίρεση  των  διατάξεων  για  το  επαγγελματικό  και  τραπεζικό 
απόρρητο,  καθώς και στοιχεία  και πληροφορίες  για ακίνητη και  κινητή περιουσία,  ιδίως ακίνητα,  αυτοκίνητα,  αεροσκάφη, 
πλοία  ή  σκάφη  αναψυχής  και  λοιπά  περιουσιακά  στοιχεία,  καθώς  και  κάθε  άλλου  στοιχείου  αναγκαίου  στις  διαδικασίες 
βεβαίωσης  και  είσπραξης  του  φόρου,  καθώς  και  στις  διαδικασίες  του  ελέγχου  και  των  διασταυρώσεων.  Η  επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διάταξης αυτής δεν προϋποθέτει ενημέρωση και συγκατάθεση του φυσικού 
προσώπου του οποίου τα δεδομένα διαβιβάζονται, ούτε άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με απόφαση 
του  Υπουργού  Οικονομικών  καθορίζεται  το  είδος  των  υποβαλλόμενων  στοιχείων  και  πληροφοριών,  οι  μορφότυποι 
ανταλλαγής  τους,  ο  τρόπος  και  ο  χρόνος  υποβολής  τους  και  κάθε  άλλο  αναγκαίο  θέμα  για  την  εφαρμογή  της  παρούσας 
παραγράφου. 
[Η παράγραφος 2  του άρθρου 82 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του Ν. 3986/2011 και 
ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από την 1/7/2011.] 
3. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ή δηλώνουν 
ανακριβή  στοιχεία,  επιβάλλονται  οι  διοικητικές  κυρώσεις  που  προβλέπονται  στην  παράγραφο  3  του  άρθρου  4  του  Ν. 
2523/1997. 
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[Η παράγραφος 3 του άρθρου 82 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10α του άρθρου 21 του νόμου 3943/2011 
και ισχύει από την 31/3/2011.] 
4. Οργανώσεις,  σύλλογοι,  σωματεία,  ιδρύματα,  οργανισμοί  κ.λπ.,  όταν  πραγματοποιούν  χορούς,  συγκεντρώσεις,  δεξιώσεις 
υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  στην  αρμόδια  δημόσια  οικονομική  υπηρεσία,  που  υπάγεται  το  κέντρο  διασκέδασης  ή  το 
ξενοδοχείο, αίτηση στην οποία επισυνάπτεται  το συμφωνητικό με  το κέντρο ή  το  ξενοδοχείο και αναφέρεται ο σκοπός  της 
εκδήλωσης, η επιβάρυνση κατά άτομο και ο αριθμός των προσκλήσεων που θα εκδοθούν. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
πραγματοποίηση του χορού ή της συγκέντρωσης ή της δεξίωσης οι παραπάνω φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν στην 
ανωτέρω  δημόσια  οικονομική  υπηρεσία  φωτοτυπία  του  τιμολογίου  του  κέντρου  διασκέδασης  ή  του  ξενοδοχείου.  Σε 
περίπτωση  που  δεν  τηρηθεί  η  παραπάνω  διαδικασία,  επιβάλλεται,  με  πράξη  του  προϊσταμένου  της  αρμόδιας  δημόσιας 
οικονομικής  υπηρεσίας,  στον  υπόχρεο  πρόστιμο  χιλίων  τετρακοσίων  εξήντα  (1.460)  Ευρώ  μέχρι  δύο  χιλιάδες  εννιακόσια 
τριάντα  (2.930)  Ευρώ.  Το  πρόστιμο  αυτό  μπορεί  να  αναπροσαρμόζεται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών,  που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
5. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν.3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α΄) και 
διενεργούν  υποχρεωτικούς  ελέγχους  σε  ανώνυμες  εταιρείες,  εταιρείες  περιορισμένης  ευθύνης,  καθώς  και  σε 
υποκαταστήματα  αλλοδαπών  επιχειρήσεων,  υποχρεούνται  στην  έκδοση  ετήσιου  πιστοποιητικού.  Το  πιστοποιητικό  αυτό 
εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή 
των  φορολογικών  διατάξεων  σε  φορολογικά  αντικείμενα.  Φορολογικές  παραβάσεις,  καθώς  και  μη  απόδοση  ή  ανακριβής 
απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του 
διαχειριστικού  ελέγχου,  αναφέρονται  αναλυτικά  στο  πιστοποιητικό  αυτό.  Αν  το  πιστοποιητικό  δεν  περιλαμβάνει 
παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος, 
επιφυλασσομένων  των  διατάξεων  του  άρθρου  80  του  ν.  3842/2010  (ΦΕΚ  58  Α΄).  Αν  από  το  πιστοποιητικό  προκύπτουν 
συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική 
αρχή,  το  εν  λόγω  πιστοποιητικό  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  των  εκθέσεων  ελέγχου  της  ως  άνω  αρχής.  Τα  πιο  πάνω 
πρόσωπα  διώκονται  και  τιμωρούνται  για  κάθε  παράλειψη  των  υποχρεώσεών  τους  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν. 
3693/2008. 
Στις  ανώνυμες  εταιρίες  και  στις  εταιρίες  περιορισμένης  ευθύνης  του πρώτου  εδαφίου  της  παρούσας παραγράφου,  για  τις 
οποίες δεν  έχει  εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω,  διενεργείται  κατά προτεραιότητα 
φορολογικός έλεγχος από την αρμόδια φορολογική αρχή και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 
100.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που 
έχουν πραγματοποιήσει κατά την ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο. 
[Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 82, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 4 του Ν. 
4038/2012 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (2/2/2012), σύμφωνα με το άρθρο 37 
του ιδίου νόμου. 
Το  πρώτο  εδάφιο  της  παραγράφου 5  του άρθρου 82  του  Κ.Φ.Ε.  τέθηκε  όπως αντικαταστάθηκε από  την  παράγραφο 8  του 
άρθρου 8 του 4110/2013 και  ισχύει για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30η Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με την παρ. 
1.ιβ΄ του άρθρου 28 του ιδίου νόμου.] 
6.  Κρατικές  υπηρεσίες  ή  κρατικοί  φορείς,  αρμόδιοι  για  την  έγκριση  και  καταβολή  επιδοτήσεων  ή  αποζημιώσεων  σε 
δικαιούχους, αναγράφουν υποχρεωτικά στις εγκριτικές ή διαπιστωτικές πράξεις που συντάσσουν, εκτός των λοιπών στοιχείων 
των  δικαιούχων,  και  τον  αριθμό  φορολογικού  μητρώου  και  την  αρμόδια  για  τη  φορολογία  του  δικαιούχου  Δημόσια 
Οικονομική  Υπηρεσία  (Δ.Ο.Υ.).  Αντίγραφα  των πράξεων αυτών ή άλλα στοιχεία,  αναγκαία  για  τις  ελεγκτικές  επαληθεύσεις, 
διαβιβάζονται στις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. 
7.  Για  κάθε  σύμβαση  μίσθωσης  εργασίας  ή  έργου  μεταξύ  τραγουδιστή  των  κέντρων  διασκέδασης,  αναψυκτηρίων  ή 
συναυλιών  και  οποιουδήποτε  αντισυμβαλλομένου,  για  την  άσκηση  του  επαγγέλματος  του  καταρτίζεται  συμφωνητικό,  το 
οποίο  κατατίθεται  από  τον  αντισυμβαλλόμενο  του  τραγουδιστή  μέσα  σε  δέκα  (10)  ημέρες  από  τη  σύνταξη  του,  στον 
προϊστάμενο  της  δημόσιας  οικονομικής  υπηρεσίας  που  είναι  αρμόδιος  για  τη  φορολογία  του.  Το  συμφωνητικό  αυτό 
υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε και το άλλο 
διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του τραγουδιστή δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. 
Στο συμφωνητικό αυτό πρέπει να αναγράφονται ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της σύμβασης, ο αριθμός των εμφανίσεων 
του τραγουδιστή και  το ποσό της αμοιβής του.  Σε κάθε κέντρο διασκέδασης τηρείται από τον εκμεταλλευτή του  ιδιαίτερος 
φάκελος με τα συμφωνητικά που έχουν καταρτιστεί με τους τραγουδιστές που απασχολούνται στο κέντρο και τίθεται κάθε 
φορά στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου. Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία ή τα στοιχεία που δηλώνονται είναι 
ανακριβή, επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στον υπόχρεο πρόστιμο 
για κάθε παράβαση πεντακοσίων ογδόντα (580) Ευρώ μέχρι δύο χιλιάδες τριακόσια (2.300) Ευρώ. Επίσης, αν δεν κατατεθεί το 
παραπάνω  συμφωνητικό  στην  αρμόδια  δημόσια  οικονομική  υπηρεσία,  η  αμοιβή  που  καταβλήθηκε  στον  τραγουδιστή  δεν 
εκπίπτει  από  τα  ακαθάριστα  έσοδα  του  αντισυμβαλλομένου.  Σε  περίπτωση  υπογραφής  αντεγγράφου,  από  το  οποίο 
προκύπτει  ότι  συμφωνήθηκε  ή  καταβλήθηκε  ποσό  αμοιβής  ή  μισθού  στον  τραγουδιστή  διαφορετικό  από  εκείνο  που 
αναφέρεται στο συμφωνητικό που κατατέθηκε στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ανεξάρτητα 
από τις άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο, επιβάλλεται σε κάθε αντισυμβαλλόμενο πρόστιμο ίσο με το πενήντα 
τοις εκατό (50%) της διαφοράς μεταξύ του ποσού της αμοιβής ή μισθού που αναγράφεται στο αντέγγραφο και του ποσού της 
αμοιβής ή μισθού που αναγράφεται στο συμφωνητικό που υποβλήθηκε στη δημόσια οικονομική υπηρεσία. Το αντέγγραφο 
ως  προς  τις  μεταξύ  των  συμβαλλομένων  σχέσεις  είναι  ανίσχυρο  και  δεν  παράγει  έννομο  αποτέλεσμα.  Εισόδημα  για  τον 
τραγουδιστή θεωρείται το μεγαλύτερο οπό τα ποσά που αναγράφονται στο συμφωνητικό και στο αντέγγραφο. Οι διατάξεις 
της  παραγράφου  αυτής  εφαρμόζονται  ανάλογα  και  για  τα  συμφωνητικά  που  καταρτίζονται  μεταξύ  αμειβόμενου  αθλητή 
γενικά ή προπονητή και οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και 
για τις αμοιβές ή μισθούς που καταβάλλονται στα πρόσωπα αυτά. Για τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 

αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 87. Συμφωνητικά, τα οποία έχουν υπογραφεί πριν από 

την  έναρξη  ισχύος  της παρούσας παραγράφου  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν  κατά  τη δημοσίευση  της,  κατατίθενται με  τη 

διαδικασία της ίδιας παραγράφου στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του 

νόμου αυτού. 
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[Η  παράγραφος  7  του  άρθρου  82  τέθηκε  όπως  αναριθμήθηκε  με  την  παράγραφο  5  του  άρθρου  17  του  ν.  3842/2010. 

Προηγουμένως αποτελούσε την παράγραφο 8.] 

8. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΕΛΤΕ, καθορίζονται τα συγκεκριμένα επί 

μέρους φορολογικά αντικείμενα του ελέγχου αυτού, το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού που εκδίδεται, ο τρόπος, 

ο  χρόνος  και  η  διαδικασία  υποβολής  του  και  κάθε άλλο σχετικό θέμα. Πέραν  της  εφαρμογής  του  τελευταίου  εδαφίου  της 

παραγράφου 5, στους νόμιμους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 5 και 

της  κανονιστικής  απόφασης  που  προβλέπεται  στο  προηγούμενο  εδάφιο  επιβάλλονται  οι  διοικητικές  κυρώσεις  που 

προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997. β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το 

είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα για 

την  εφαρμογή  της  προηγούμενης  παραγράφου.  Μέχρι  την  έκδοση  των  ανωτέρω  αποφάσεων  ισχύει  η  Α.Υ.Ο.  ΠΟΛ. 

1159/22.7.2011. 

[Η φράση: «Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων ισχύει η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/22.7.2011» στο τέλος της παραγράφου 8 

του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε., προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013 με ισχύ από τη δημοσίευση του 

νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 23/1/2013, σύμφωνα παρ. 2 του άρθρου 28 του ιδίου νόμου.] 

9.  Η  ανώνυμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  Α.Ε.»  υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στο  Υπουργείο 

Οικονομικών μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους τα φυσικά και νομικά πρόσωπα προς τα οποία διανεμήθηκαν 

μερίσματα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών,  τον 

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους, τον αριθμό μερίδας στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων, τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται, καθώς 

και τα στοιχεία της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα, το ύψος αυτού και το ποσό του φόρου που αναλογεί. 

7. Άρθρα 15 και 16 του Ν.3888/2010  

Αρθρο 15 

Διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων ‐ Κατάργηση του Κ.Β.Σ. 

1. Το άρθρο 9 του ν. 356/1975 (ΚΕΔΕ), αντικαθίσταται ως εξής: 

"Άρθρο 9 Απαρίθμηση αναγκαστικών μέτρων 

Τα αναγκαστικά μέτρα που εφαρμόζονται για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων είναι τα εξής: 

1) Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεων του, εν γένει στα χέρια τρίτου. 

2) Κατάσχεση ακινήτων: 

   Η  χρήση  των αναγκαστικών αυτών μέτρων  εναπόκειται  στην  κρίση  του Προϊσταμένου  της  Δ.Ο.Υ.  ή  του  Τελωνείου που 
είναι  βεβαιωμένο  το  έσοδο,  ο  οποίος  μπορεί  να  τα  λάβει  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του παρόντος,  είτε  αθροιστικά  είτε 
καθένα  χωριστά  κατά  την  ελεύθερη  κρίση  του.  Τα  αναγκαστικά  μέτρα  του  άρθρου  αυτού,  καθώς  και  τα  μέτρα  του 
προηγούμενου  άρθρου,  μπορεί  να  λαμβάνονται  είτε  αθροιστικά  είτε  καθένα  ξεχωριστά  για  έναν  ή  περισσότερους 
οφειλέτες  και  από  το  διοικητικό  όργανο  που  ορίζεται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  που  δημοσιεύεται  στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να κατανέμονται οι αρμοδιότητες κατά την χρήση των αναγκαστικών 
μέτρων και την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων της εκτελέσεως μεταξύ των προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. ή των Τελωνείων 
που είναι βεβαιωμένο το έσοδο και του διοικητικού οργάνου που ορίζεται με την υπουργική απόφαση και να ρυθμίζεται 
κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου." 

2.   Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

"Ομοίως δύναται να αντιταχθεί σε συμψηφισμό και απαίτηση βεβαιωμένη ακόμη και αν δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη." 

3.  Στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 

151 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

"Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή  μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία,  ο φορολογούμενος 
μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσης της είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις 
είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες 
ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση." 

4.      Από  την  έναρξη  ισχύος  του  νόμου  αυτού  και  μέχρι  31.12.2012  παρατείνεται  η  παραγραφή  των  πάσης  φύσεως 
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία χρεών. 

5.    α)  Οι  διατάξεις  του Προεδρικού Διατάγματος 186/1992  "Κώδικας  Βιβλίων  και  Στοιχείων"  ( ΦΕΚ 84  Α'  ‐  Κ.Β.Σ.),  με  τις 
οποίες  ορίζονται  οι  υποχρεώσεις  και  τα  δικαιώματα  των  επιτηδευματιών,  σχετικά  με  την  τήρηση  των  Βιβλίων  και  την 
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έκδοση     των Στοιχείων για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, παύουν να ισχύουν στο σύνολο τους από την 
1η Ιανουαρίου 2012. 

β)  Συνιστάται  στο  Υπουργείο  Οικονομικών  ειδική  νομοπαρασκευαστική  Επιτροπή  με  σκοπό  τον  έλεγχο  των  ισχυουσών 
διατάξεων του Κ.Β.Σ.. Η Επιτροπή αξιολογεί τις διατάξεις και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την ένταξη 
εκείνων των διατάξεων που αξιολογούνται ως σκόπιμες και λειτουργικές είτε αυτούσιων είτε τροποποιημένων στον Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 ‐ ΦΕΚ 151 Α') ή σε άλλο φορολογικό νόμο. 

 Η  Επιτροπή  συγκροτείται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών,  είναι  εννεαμελής  και    αποτελείται  από  ανώτατο 
δικαστικό λειτουργό ή μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή μη, ως Πρόεδρο και από δημόσιους λειτουργούς, υπαλλήλους του 
Υπουργείου  Οικονομικών  και  πρόσωπα  με  ειδικές  γνώσεις  και  εμπειρία,  ως  μέλη.  Με  την  ίδια  απόφαση  ορίζεται  ως 
γραμματέας της Επιτροπής υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει 
την εισήγηση της το αργότερο μέχρι τις 30.6.2011. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών οι εργασίες της Επιτροπής 
μπορεί να παραταθούν για τρεις μήνες. 

Αρθρο 16 

Διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν.2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 

"1.  Αδίκημα  μη  απόδοσης  ή  ανακριβούς  απόδοσης  στο  Δημόσιο  του  φόρου  προστιθέμενης  αξίας,  του  φόρου  κύκλου  ‐ 
εργασιών  και  των  παρακρατούμενων  και  επιρριπτόμενων  φόρων,  τελών  ή  εισφορών  διαπράττει  ο  φορολογούμενος  ο 
οποίος  προκειμένου  να  αποφύγει  την  πληρωμή  αυτών  δεν  απέδωσε  ή  απέδωσε  ανακριβώς  τους  άνω  φόρους,  τέλη  ή 
εισφορές  ή  συμψήφισε  ή  εξαπατώντας  τη  φορολογική  αρχή  με  την  παράσταση  ψευδών  γεγονότων  ως  αληθών  ή  την 
αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, έλαβε επιστροφή Φ.Π.Α., τιμωρούμενος: α) με φυλάκιση εφόσον 
το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του Φ.Π.Α. που συμψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε ή 
αποδόθηκε  ανακριβώς,  ανέρχεται  σε  ετήσια  βάση  έως  το  ποσό  των  τριών  χιλιάδων  (3.000)  ευρώ,  β)  με  φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου,  τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του Φ.Π.Α. 
που συμψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε ετήσια βάση από το ποσό των τριών χιλιάδων 
(3.000) ευρώ μέχρι το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ και γ) με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) έτη, εφόσον το 
ως άνω ποσό υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ. 

Σε  περίπτωση συρροής περισσότερων  τέτοιων φόρων,  τελών ή  εισφορών  τα ως άνω ποσά υπολογίζονται  ξεχωριστά  για 
κάθε μερικότερο φόρο, τέλος ή εισφορά." 

2.  Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του ν.2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 

"5.  Επίσης,  με  ποινή  φυλάκισης  τουλάχιστον  τεσσάρων  (4)  μηνών  τιμωρείται  ο  υπόχρεος  που  δεν  εκδίδει  ή  εκδίδει 
ανακριβώς τα προβλεπόμενα από το π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχεία κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών ή δεν καταχωρεί στα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, τις 
συναλλαγές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία εσόδων, εφόσον εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 
του  άρθρου  13.  Ειδικά  για  υπόχρεους  που,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  προηγούμενο  εδάφιο,  εμπίπτουν  στις  διατάξεις  του 
πέμπτου και έκτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Οι 
διατάξεις της παραγράφου 2 καταλαμβάνουν και το αδίκημα της παρούσας παραγράφου." 

3.  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 

"Ειδικά, στις περιπτώσεις: α) της παραγράφου 1 περίπτωση γ' του άρθρου 18, β) της παραγράφου 5 του άρθρου 19, όταν το 
πλήθος των μη εκδοθέντων παραστατικών στοιχείων είναι πλέον των δέκα (10) ή υπερβαίνουν σε αξία τα πεντακόσια (500) 
ευρώ  και  γ)  της  περίπτωσης  β'της  παραγράφου  1  του  άρθρου  19,  δεν  ακολουθείται  η  διαδικασία  του  προηγούμενου 
εδαφίου, αλλά η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αμέσως με την ολοκλήρωση του ελέγχου και ζητείται από τον αρμόδιο 
εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου." 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997, αντικαθίσταται ως εξής: 

"4.    Ο  προϊστάμενος  της  αρμόδιας  δημόσιας  οικονομικής  υπηρεσίας,  με  την  επιφύλαξη  των  διατάξεων  του  τελευταίου 
εδαφίου  της  παραγράφου  2,  εφόσον  δεν  ασκήθηκε  προσφυγή  κατά  του  οικείου  φύλλου  ελέγχου,  υποβάλλει  αμελλητί, 
σχετική μηνυτήρια αναφορά στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, για την άσκηση της κατά νόμο ποινικής δίωξης." 

5.  Η παράγραφος 5 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 

"5.  Αρμόδιο  δικαστήριο  είναι  κατά  περίπτωση  το  τριμελές  πλημμελειοδικείο  ή  το  τριμελές  εφετείο  κακουργημάτων  του 
τόπου της έδρας της αρμόδιας για τη φορολόγηση δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας." 

6.  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2523/1997 προστίθενται εδάφια ως εξής: 

"Αν  κατά  τον  ίδιο  έλεγχο  διαπιστωθεί  η  μη  έκδοση  πλέον  των  δέκα  (10)  παραστατικών  στοιχείων  ή,  ανεξαρτήτως  του 
πλήθους,  τα  μη  εκδοθέντα  ή  το  μη  εκδοθέν  παραστατικό  στοιχείο  υπερβαίνει  σε  αξία  τα  πεντακόσια  (500)  ευρώ,  η 
λειτουργία  του  καταστήματος,  γραφείου,  εργοστασίου,  εργαστηρίου,  αποθήκης  και  γενικά  κάθε  επαγγελματικής 
εγκατάστασης του υπόχρεου επαγγελματία, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, με πράξη των οργάνων που διενεργούν τον 
έλεγχο  και  η  επαγγελματική  εγκατάσταση  σφραγίζεται  με  τη  συνδρομή  της  αστυνομικής  αρχής,  εφόσον  ζητηθεί  από  τα 
ελεγκτικά όργανα. 
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Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται από τα ελεγκτικά όργανα υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ειδική 
εντολή ελέγχου από τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. για την εφαρμογή του ως άνω μέτρου κατά την ημερομηνία έκδοσης 
της ειδικής εντολής. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται η ειδικότερη διαδικασία και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την 
εφαρμογή  του  προηγούμενου  εδαφίου.  Η,  σύμφωνα  με  τα  δύο  προηγούμενα  εδάφια,  αναστολή  της  λειτουργίας  της 
επαγγελματικής εγκατάστασης με πράξη των ελεγκτικών οργάνων, δεν εμποδίζει την περαιτέρω αναστολή λειτουργίας της 
επαγγελματικής  εγκατάστασης  του  υπόχρεου  επιτηδευματία  με  απόφαση  του  Υπουργού Οικονομικών  σύμφωνα  με  όσα 
ορίζονται στις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων." 

 

8. Ν.4141/2013 άρθρα 34 και 35 

Άρθρο 34 
Κέντρο  Ελέγχου  Φορολογουμένων  Μεγάλου  Πλούτου  (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.),  Κέντρο  Ελέγχου  Μεγάλων  Επιχειρήσεων 
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.),  Διαπεριφερειακά  Ελεγκτικά  Κέντρα  (Δ.Ε.Κ.)  Αθηνών  και  Θεσσαλονίκης  και  άλλα  θέματα  του  Υπουργείου 
Οικονομικών 
1.α.  Συνιστάται  ειδική  αποκεντρωμένη  υπηρεσία  φορολογικού  ελέγχου  επιπέδου  Διεύθυνσης,  με  τίτλο  «Κέντρο  Ελέγχου 
Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου  (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)»,  η  οποία  υπάγεται  στη  Γενική  Διεύθυνση Φορολογικών  Ελέγχων  και 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, έχει έδρα στο Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά 
του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Η Υποδιεύθυνση Γ΄ και έξι Εποπτείες Ελέγχου, επιπέδου τμήματος, αποσπώνται από το 
Διαπεριφερειακό  Ελεγκτικό  Κέντρο  (Δ.Ε.Κ.)  Αθηνών,  μετονομάζονται  και  μεταφέρονται  στην  υπηρεσία  του  προηγούμενου 
εδαφίου,  στην  οποία  συνιστάται  μία  ακόμη  Υποδιεύθυνση  και  έξι  επιπλέον  οργανικές  μονάδες  επιπέδου  τμήματος.  Στο 
Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου μεταφέρονται οι κατωτέρω αρμοδιότητες για τους φορολογουμένους 
μεγάλου  πλούτου  όλης  της  Επικράτειας:  αα)  Οι  αρμοδιότητες  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  3  του  ν. 
2343/1995  (Α΄ 211), όπως  ισχύει,  και  της παρ. 4  του άρθρου 1  του π.δ. 280/1997  (Α΄203), όπως  ισχύουν.  Κατά την έναρξη 
λειτουργίας  του  το  Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.  είναι  αρμόδιο  για  τον  έλεγχο  των  υποθέσεων  που  προβλέπονται  από  την  απόφαση  του 
Υπουργού Οικονομικών 1039/2012  (Β΄342), όπως  ισχύει μετά από την  τροποποίησή της με  την όμοια απόφαση 1202/2012 
(Β΄3007),  των  υποθέσεων  που  έχουν  ανατεθεί  στο  ΔΕΚ  Αθηνών  με  την  απόφαση  του  Υπουργού Οικονομικών  αριθ.  ΔΕΛ  Α 
1139975  ΕΞ 2012/10.10.2012  (Β΄ 2756),  καθώς  και  των αλλοδαπών  εταιρειών  εκμετάλλευσης ακινήτων,  για  τις  οποίες  δεν 
προκύπτει  το  φυσικό  πρόσωπο  ή  των  ημεδαπών  εταιρειών  εκμετάλλευσης  ακινήτων,  στις  οποίες  συμμετέχει  αλλοδαπή 
εταιρεία χωρίς να εμφανίζεται το φυσικό πρόσωπο. ββ) Οι αρμοδιότητες που αφορούν στη βεβαίωση και στην αναγκαστική 
είσπραξη για τα έσοδα που προέρχονται από ενέργειες του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., για τους φορολογουμένους μεγάλου πλούτου. Οι 
φορολογούμενοι  μεγάλου  πλούτου  καθορίζονται  ή  ανακαθορίζονται,  με  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Γενικής 
Γραμματείας  Δημοσίων  Εσόδων,  που  δημοσιεύονται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως.  β.1.  Το  Κέντρο  Ελέγχου 
Φορολογουμένων Μεγάλου  Πλούτου  διαρθρώνεται  σε  δύο  (2)  Υποδιευθύνσεις,  δώδεκα  (12)  Τμήματα,  από  τα  οποία  δύο 
αυτοτελή και ένα Γραφείο, ως εξής: αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α΄ Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ε΄ ββ) Υποδιεύθυνση Ελέγχων 
Β΄  Τμήματα  Ελέγχου  ΣΤ΄  έως  και  Ι΄  γγ)  Στον  Προϊστάμενο  του  Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π  υπάγονται,  απευθείας:  i.  Αυτοτελές  Τμήμα 
Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.  ii. Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικής  και  Μηχανογραφικής  Υποστήριξης.  β.2.  Οι  αρμοδιότητες  του  Κέντρου  Ελέγχου  Φορολογουμένων  Μεγάλου 
Πλούτου κατανέμονται στις οργανικές του μονάδες, ως ακολούθως: αα) Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ι΄ Κάθε Τμήμα Ελέγχου 
ασκεί  όλες  τις  αρμοδιότητες  που  ορίζονται  στην  παράγραφο  4  του  άρθρου  1  του  π.δ.  280/1997  επί  των  υποθέσεων  που 
ανατίθενται  σε  αυτό  με  πράξη  του  Προϊσταμένου  του  Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π..  ββ)  Αυτοτελές  Τμήμα  Δικαστικού  και  Νομικής 
Υποστήριξης Το Τμήμα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες  διατάξεις,  όπως  επίσης  τις  αρμοδιότητες  των  εδαφίων α΄  έως  και  ε΄  της παραγράφου 3  του άρθρου 2  του π.δ. 
280/1997 και τη νομική υποστήριξη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Εσόδων των 
Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, μετά από τη μεταφορά σε αυτό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος «Λογιστικό» των ιδίων Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με 
τις  ισχύουσες  διατάξεις,  για  τα  έσοδα που προέρχονται  από  τους  ελέγχους  του  Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.,  που  διενεργούνται  από  την 
έναρξη  της  λειτουργίας  του  και  εξής.  Στο  Τμήμα  λειτουργεί  Γραφείο  Βεβαίωσης  και  Είσπραξης  Εσόδων,  στο  οποίο 
περιέρχονται οι αρμοδιότητες, που περιγράφονται στο αμέσως προηγούμενο 
εδάφιο της παρούσας περίπτωσης. γγ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής 
Υποστήριξης  Μηχανογραφικής  υποστήριξης  του  Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.  γ.  Οι  υφιστάμενες,  κατά  την  έναρξη  λειτουργίας  του 

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., εκκρεμείς υποθέσεις φορολογουμένων μεγάλου πλούτου του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών 

ολοκληρώνονται  από  το  Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.,  στο  οποίο  μεταφέρονται  οι  αρμοδιότητες  της  υποπαραγράφου  α΄  της  παρούσας 

παραγράφου γι’ αυτές, μαζί με το σχετικό αρχείο. Ο έλεγχος των υποθέσεων αυτών θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί, χωρίς 

να  απαιτείται  η  έκδοση  νέας  εντολής,  από  τον  ίδιο  ή  τους  ίδιους  ελεγκτές,  στους  οποίους  έχει  ανατεθεί,  οι  οποίοι 

μετακινούνται για αυτόν το σκοπό στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.. Από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ασκείται επίσης η εκπροσώπηση της φορολογικής 

αρχής  στα  δικαστήρια  για  τις  υποθέσεις  αυτές. Με αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων 

Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες, η διαδικασία και 

ο  τρόπος  μεταφοράς  των υποθέσεων  και  κάθε αναγκαίο  ζήτημα  για  την  εφαρμογή  της  παρούσας. 2.α.  Η  Δ.Ο.Υ. Μεγάλων 

Επιχειρήσεων (παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011/Α΄ 180) μετατρέπεται σε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού 

ελέγχου,  που  υπάγεται  στη  Γενική  Διεύθυνση  Φορολογικών  Ελέγχων  και  Είσπραξης  Δημοσίων  Εσόδων,  μετονομάζεται  σε 

«Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων  (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)»,  έχει  έδρα στο Δήμο Αθηναίων  και  η  κατά  τόπον αρμοδιότητά  του 

εκτείνεται σε όλη  την Επικράτεια.  Το Κέντρο  του προηγούμενου εδαφίου έχει  τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από  τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α΄ 203), όπως ισχύουν και 

τις αρμοδιότητες της βεβαίωσης και της αναγκαστικής είσπραξης εσόδων που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις όλης της 

Επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους της υπηρεσίας αυτής. Ως προς τον έλεγχο, το Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ. έχει 

αρμοδιότητα  τακτικού  (οριστικού)  φορολογικού  ελέγχου,  σε:  αα) Φορολογουμένους,  γενικά,  με  ετήσια  ακαθάριστα  έσοδα 
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άνω  των  είκοσι  πέντε  εκατομμυρίων  (25.000.000)  ευρώ.  ββ)  Συνδεδεμένες  επιχειρήσεις,  ανεξάρτητα  από  το  ύψος  των 

ετήσιων  ακαθάριστων  εσόδων  τους  ή  σε  μητρικές  επιχειρήσεις  των  συνδεδεμένων  επιχειρήσεων  που  υποχρεούνται  να 

καταρτίζουν  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  90  του  κ.ν.  2190/1920, 

ανεξάρτητα από  τη διαχειριστική περίοδο που αφορούν και  το ύψος  των ακαθάριστων εσόδων  τους.  γγ)  Επιχειρήσεις που 

προήλθαν  από  οποιονδήποτε  μετασχηματισμό,  καθώς  και  των  πριν  το  μετασχηματισμό  επιχειρήσεων.  Οι  μεγάλες 

επιχειρήσεις  καθορίζονται  ή  ανακαθορίζονται,  με  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων 

Εσόδων,  που  δημοσιεύονται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως.  β.1.  Το  Κέντρο  Ελέγχου  Μεγάλων  Επιχειρήσεων 

διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δεκατρία (13) Τμήματα, από τα οποία τρία αυτοτελή και ένα Γραφείο, ως εξής: αα) 

Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α΄ Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ε΄ ββ) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β΄ Τμήματα Ελέγχου ΣΤ΄ έως και Ι΄ γγ) 

Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., υπάγονται, απευθείας: i. Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο 

λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων. ii. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης. iii. 

Αυτοτελές  Τμήμα  Φορολογικών  Διαδικασιών.  β.2.  Οι  αρμοδιότητες  του  Κέντρου  Ελέγχου  Μεγάλων  Επιχειρήσεων 

κατανέμονται στις οργανικές  του μονάδες, ως ακολούθως:  αα)  Τμήματα Ελέγχου Α΄  έως και  Ι΄.  Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί 

όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται 

σε αυτό με πράξη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.. ββ) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης. Το Τμήμα 

ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

τις αρμοδιότητες των εδαφίων α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997 και τη νομική υποστήριξη του 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το Τμήμα Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, μετά από τη μεταφορά σε αυτό των 

αρμοδιοτήτων  του  Τμήματος  «Λογιστικό»  των  ίδιων  Δ.Ο.Υ.,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  για  τα  έσοδα  που 

προέρχονται  από  τους  ελέγχους  του  Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.  και,  επίσης,  παρακολουθεί  τα  βεβαιωθέντα  στη  Δ.Ο.Υ.  Μεγάλων 

Επιχειρήσεων  έσοδα.  Στο  Τμήμα  λειτουργεί  Γραφείο  Βεβαίωσης  και  Είσπραξης  Εσόδων,  στο  οποίο  περιέρχονται  οι 

αρμοδιότητες του Τμήματος, που περιγράφονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης. γγ) Αυτοτελές 

Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης. Το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη 

του  Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ..  δδ)  Αυτοτελές  Τμήμα  Φορολογικών  Διαδικασιών.    Το  Τμήμα  παραλαμβάνει  όλες  τις  τροποποιητικές  – 

συμπληρωματικές δηλώσεις για την περίοδο που λειτουργούσε η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και η Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, 

καθώς  και  συναφή  θέματα  που  θα  καθορισθούν  με  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων 

Εσόδων,  που  δημοσιεύονται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως.  Με  όμοια  απόφαση  ορίζεται  η  ημερομηνία  παύσης 

λειτουργίας του Τμήματος. γ. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στη με αριθμό 1039/2012 όπως  ισχύει, μέχρι  την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος,  ελέγχονται από αυτές, 

εκτός  των  υποθέσεων  που  μεταφέρονται  στο  Κέντρο  Ελέγχου  Φορολογουμένων  Μεγάλου  Πλούτου.  Από  το  Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 

ασκείται επίσης η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές. Με αποφάσεις του Γενικού 

Γραμματέα  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων  Εσόδων,  που  δημοσιεύονται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως, 

εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες, η διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς των υποθέσεων και κάθε αναγκαίο ζήτημα 

για  την  εφαρμογή  της  παρούσας.  δ.  Από  την  έναρξη  λειτουργίας  του  Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.  μεταφέρονται  όλες  οι  αρμοδιότητες,  που 

αφορούν  στις  μεγάλες  επιχειρήσεις,  εφόσον  δεν  περιλαμβάνονται  στις  υποπαραγράφους  α΄  και  β΄  της  παρούσας 

παραγράφου,  από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων στις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ.  και στις Φ.Α.Ε. Ανωνύμων Εταιρειών. 

3.α. Στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται 

από  τις  διατάξεις  του άρθρου 3  του  ν. 2343/1995  (Α΄ 211)  και  της  παρ. 4  του  άρθρου 1  του π.δ. 280/1997  (Α΄203),  όπως 

ισχύουν, μεταφέρονται από τις Δ.Ο.Υ., κατά λόγο της καθ’  ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητάς τους και οι αρμοδιότητες που 

αφορούν την αναγκαστική είσπραξη των βεβαιωμένων από αυτά οφειλών, από την έναρξη λειτουργίας αυτών με τη νέα τους 

συγκρότηση.  Ως  προς  τον  έλεγχο,  τα  Διαπεριφερειακά  Ελεγκτικά  Κέντρα  έχουν  αρμοδιότητα  τακτικού  (οριστικού) 

φορολογικού ελέγχου σε φορολογουμένους με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και 

μέχρι είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ χωρικής αρμοδιότητάς τους. Α.i. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο 

(Δ.Ε.Κ.) Αθηνών ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε δύο  (2)  Υποδιευθύνσεις και έντεκα  (11)  Τμήματα,  από τα οποία ένα 

αυτοτελές και δύο Γραφεία, ως εξής: α) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α΄ Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ε΄ β) Υποδιεύθυνση Ελέγχων 

Β΄  Τμήματα  Ελέγχου  ΣΤ΄  έως  και  Ι΄  γ)  Στον  Προϊστάμενο  του  Δ.Ε.Κ.  Αθηνών  υπάγονται,  απευθείας:  αα)  Αυτοτελές  Τμήμα 

Δικαστικού  και  Νομικής  Υπο−  στήριξης,  στο  οποίο  λειτουργεί  Γραφείο  Βεβαίωσης  και  Είσπραξης  Εσόδων.  ββ)  Γραφείο 

Διοικητικής  και  Μηχανογραφικής  Υποστήριξης.  ii.  Οι  αρμοδιότητες  του  Διαπεριφερειακού  Ελεγκτικού  Κέντρου  Αθηνών 

κατανέμονται στις οργανικές του μονάδες, ως ακολούθως: α) Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ι΄ Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί όλες 

τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε 

αυτό με πράξη  του Προϊσταμένου του Δ.Ε.Κ.. β) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης.    Το Τμήμα έχει  τις 

ίδιες  αρμοδιότητες  με  αυτές  του  Τμήματος  Δικαστικού  των  Δ.Ο.Υ.  Α΄  τάξεως,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  τις 

αρμοδιότητες των εδαφίων α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997 και τη νομική υποστήριξη του 

ΔΕΚ. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, μετά από τη μεταφορά  σε αυτό 

των  αρμοδιοτήτων  του  Τμήματος  «Λογιστικό»  των  ίδιων  Δ.Ο.Υ.,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  για  τα  έσοδα  που 

προέρχονται  από  τους  ελέγχους  του  Δ.Ε.Κ.,  που  λαμβάνουν  χώρα  από  την  έναρξη  λειτουργίας  του  Τμήματος.  Στο  Τμήμα 

λειτουργεί  Γραφείο  Βεβαίωσης  και  Είσπραξης  Εσόδων,  στο  οποίο  περιέρχονται  οι  αρμοδιότητες  του  Τμήματος,  που 

περιγράφονται  στο  αμέσως  προηγούμενο  εδάφιο  της  παρούσας  περίπτωσης.  γ)  Γραφείο  Διοικητικής  και Μηχανογραφικής 

Υποστήριξης.  Το  Γραφείο  αναλαμβάνει  τη  διοικητική  και  μηχανογραφική  υποστήριξη  του  ΔΕΚ.    Β.i.  Το  Διαπεριφερειακό 

Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και δύο Γραφεία, ως εξής: 

α) Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Γ΄ β) Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης 

και Είσπραξης Εσόδων. γ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης. ii. Οι αρμοδιότητες του Διαπεριφερειακού 
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Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και Γραφείων του και είναι ίδιες με τις αρμοδιότητες 

των  ομώνυμων  Τμημάτων  και  Γραφείων  του ΔΕΚ Αθηνών.  iii.  Η  παρ. 5  του  άρθρου 23  του  ν. 3259/2004  (Α΄149)  παύει  να 

ισχύει.  β.  Με  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων  Εσόδων,  που  δημοσιεύονται  στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ορίζεται κάθε 

αναγκαίο ζήτημα για τις εκκρεμείς υποθέσεις αυτών, καθώς και για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. γ. Υποθέσεις 

για  τις  οποίες  έχει  αρχίσει  ο  έλεγχος  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στην  απόφαση  με  αριθμό 

1039/2012  όπως  ισχύει,  μέχρι  την  έναρξη  λειτουργίας  των  ΔΕΚ  Αθηνών  και  Θεσσαλονίκης  με  τη  νέα  τους  συγκρότηση, 

ελέγχονται από αυτές, εκτός των υποθέσεων που μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου. Οι 

υφιστάμενες,  κατά  την  έναρξη  λειτουργίας  των  ΔΕΚ  Αθηνών  και  Θεσσαλονίκης  με  τη  νέα  τους  συγκρότηση,  εκκρεμείς 

υποθέσεις,  που  έχουν  ανατεθεί:  i.  Στις  υφιστάμενες  Εποπτείες  Ελέγχου  του  ΔΕΚ  Αθηνών  και  ii.  στα  υφιστάμενα  Τμήματα 

Ελέγχου του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, ανατίθενται με πράξη του Προϊσταμένου εκάστου ανασυγκροτημένου ΔΕΚ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997, στα Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ι΄ του ΔΕΚ Αθηνών και στα Τμήματα 

Ελέγχου Α΄  έως  και  Γ΄  του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης,  αντίστοιχα,  πλην όσων μεταφέρονται  στο Κέντρο  Ελέγχου Φορολογουμένων 

Μεγάλου  Πλούτου.  Σε  περίπτωση  που  δεν  έχει  ολοκληρωθεί  ο  έλεγχος,  αυτός  μπορεί  να  συνεχιστεί  από  τους  ίδιους 

υπαλλήλους,  στους  οποίους  έχει  ανατεθεί  με  την  αρχική  εντολή  ελέγχου,  ανεξάρτητα  αν  οι  υπάλληλοι  αυτοί  έχουν 

τοποθετηθεί σε άλλο Τμήμα ελέγχου χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας εντολής. Κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για 

την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο υπάλληλος θεωρείται ότι υπηρετεί στο Τμήμα ελέγχου που είναι αρμόδιο για τη διενέργεια 

του ελέγχου αυτού. 4. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και 

ΔΕΚ είναι υπόλογοι έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6). 5.α. 

Των  Κέντρων  Ελέγχου  Φορολογουμένων  Μεγάλου  Πλούτου  και  Μεγάλων  Επιχειρήσεων,  των  Υποδιευθύνσεων  και  των 

Τμημάτων  αυτών,  πλην  των  Τμημάτων  Δικαστικού  και  Νομικής  υποστήριξης  και  Διοικητικής  και  Μηχανογραφικής 

Υποστήριξης,  προΐστανται  υπάλληλοι,  κατηγορίας  ΠΕ,  του  κλάδου  Εφοριακών  και  των  αντίστοιχων  προσωρινών, 

εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν για τους προϊσταμένους Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Εποπτειών 

Ελέγχου και Τμημάτων Ελέγχου των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης. β. Των Τμημάτων Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης 

των  Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.,  ΜΕ.ΕΠ.  και  των  ΔΕΚ  Αθηνών  και  Θεσσαλονίκης  προΐστανται  υπάλληλοι  κατηγορίας  ΠΕ  του  κλάδου 

Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, με τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπαραγράφου της 

παρούσας  παραγράφου,  κατά  προτεραιότητα  με  πτυχίο  νομικών  σπουδών  ή  αντίστοιχη  εμπειρία.  γ.  Των  Τμημάτων 

Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και ΜΕ.ΕΠ. προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του 

κλάδου  Εφοριακών  και  των  αντίστοιχων  προσωρινών.  6.  Ο  χρόνος  έναρξης  λειτουργίας  των  Κέντρων  Ελέγχου 

Φορολογουμένων  Μεγάλου  Πλούτου  και  Μεγάλων  Επιχειρήσεων,  καθώς  και  των  νέων  τμημάτων  και  γραφείων  των  ΔΕΚ 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ο χρόνος παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων ορίζεται σε ένα μήνα από τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

7. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται και ανακαθορίζονται: α. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα 
του  Κέντρου  Ελέγχου  Φορολογουμένων  Μεγάλου  Πλούτου,  του  Κέντρου  Ελέγχου  Μεγάλων  Επιχειρήσεων  και  των  ΔΕΚ 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και οι θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους 
του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66). β. Η κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ανωτέρω Υπηρεσιών, η περαιτέρω 
εξειδίκευση  των αρμοδιοτήτων  και  η  κατανομή  τους  στις  οργανικές  μονάδες  των  προηγούμενων  παραγράφων,  καθώς  και 
κάθε άλλο θέμα,  που προκαλείται από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων ή αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου  και  στη  λειτουργία  των  παραπάνω  υπηρεσιών.  γ.  Ο  κανονισμός  λειτουργίας  των  Κέντρων  Ελέγχου,  των 
Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ., ο κανονισμός καθηκόντων του προσωπικού τους και η περιγραφή των 
θέσεων εργασίας αυτών. 8.α. Στην υποπαράγραφο β΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄180), όπως προστέθηκε 
με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α΄14), μετά από τη λέξη «καταργούνται» τίθενται οι λέξεις «ή να αναστέλλεται 
η  λειτουργία»  και  μετά  από  τη  φράση  «οποιουδήποτε  επιπέδου»  τίθενται  οι  λέξεις  «ή  επιμέρους  οργανικών  μονάδων 
υπαγόμενων σε αυτές». β. Στην υποπαράγραφο α΄ της παρ. 15 του άρθρου 55 του ν. 4002/2012 (Α΄180), μετά από τις λέξεις 
«Αυτοτελές    Γραφείο»  τίθενται  οι  λέξεις  «ή  από  Υπηρεσία,  επιπέδου  Διεύθυνσης  ή  Τμήματος  σε  Υποδιεύθυνση  ή  Τμήμα 
υπαγόμενο σε Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο». Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθορίζονται και 
ανακαθορίζονται  μεταξύ  των  Υπηρεσιών  του  Υπουργείου  Οικονομικών,  με  αποφάσεις  του  Υπουργού  Οικονομικών,  που 
δημοσιεύονται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως.  Με  όμοιες  αποφάσεις  καθορίζεται  και  ανακαθορίζεται  ο  αριθμός  των 
θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και οι οργανικές μονάδες, στις οποίες 
κατανέμονται και ανακατανέμονται αυτές, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3943/2011. Τα 
προηγούμενα  εδάφια  ισχύουν  με  την  επιφύλαξη  των  οριζομένων  της  παραγράφου  7  του  παρόντος  άρθρου.  9.α.  Με 
αποφάσεις  του αρμόδιου για  τη συγκρότηση οργάνου, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να 
ανασυγκροτούνται  συλλογικά  όργανα  (επιτροπές,  συμβούλια,  ομάδες  εργασίας  ή  έργου)  του  Υπουργείου Οικονομικών,  σε 
οποιαδήποτε περίπτωση προκύψει μετονομασία ή μεταβολή στην οργάνωση των Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών αυτού, στις 
Γενικές  Διευθύνσεις  ή  σε  οποιαδήποτε  οργανική  μονάδα,  από  την  οποία  προβλέπεται  για  τη  νόμιμη  συγκρότηση  του 
συλλογικού  οργάνου  η  συμμετοχή  υπαλλήλου,  ως  προέδρου,  συντονιστή  ή  μέλους.  β.  Όπου  για  τη  συμμετοχή  μελών, 
εισηγητών  ή  γραμματέων  σε  συλλογικό  όργανο  κάθε  μορφής,  αρμοδιότητας  του  Υπουργείου  Οικονομικών,  απαιτείται  ως 
τυπική προϋπόθεση η κατοχή Α΄ ή Β΄ βαθμού, στο εξής απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον Γ΄ ή Δ΄ , αντίστοιχα, βαθμού. γ. Όπου 
για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου προβλέπεται η συμμετοχή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου 
Οικονομικών,  ως  προέδρου,  συντονιστή  ή  μέλους,  σε  περίπτωση  που  δεν  υφίσταται  ή  ελλείπει  αυτός,  με  απόφαση  του 
οργάνου  το  οποίο  είναι  αρμόδιο  για  τη  συγκρότηση  αυτού,  ορίζεται  στη  θέση  του  Προϊσταμένου  Γενικής  Διεύθυνσης  στο 
συλλογικό  όργανο  και  μέχρι  την  πλήρωση  της  θέσης  αυτού  στη  Γενική  Διεύθυνση,  ένας  προϊστάμενος  Διεύθυνσης  ή 
υπηρεσίας  επιπέδου  Διεύθυνσης  της  ίδιας  Γενικής  Διεύθυνσης  του  Υπουργείου  Οικονομικών.  10.  Το  πρώτο  εδάφιο  της 
παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 1882/1990 (Α΄43) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν μόνο τα πιστοποιητικά 
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και  τις βεβαιώσεις,  που περιλαμβάνονται σε αποφάσεις  του Υπουργού Οικονομικών ή σε  κοινές αποφάσεις  του Υπουργού 
Οικονομικών  και  του αρμόδιου  κατά περίπτωση Υπουργού,  οι  οποίες  κατά  την πρώτη  εφαρμογή  του παρόντος  εκδίδονται 
εντός διμήνου, από της δημοσιεύσεώς του.» 11. Στις Ειδικές Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής του ν. 57/1973 (Α΄ 149) και της με 
αριθμό  139491/  16.11.2006  κοινής  υπουργικής  απόφασης,  όπως  ισχύουν,  που  λειτουργούν  στους  οργανισμούς  τοπικής 
αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α.)  και  οι  οποίες  ανασυγκροτούνται  με  όμοια  κοινή  υπουργική  απόφαση,  δεν  συμμετέχουν,  από  της 
δημοσιεύσεως  της  παρούσας  διάταξης,  υπάλληλοι  του  Υπουργείου  Οικονομικών.  Τα  στοιχεία  που  απαιτούνται  για  τη 
λειτουργία  των  Επιτροπών  ζητούνται  εγγράφως  από  αυτές  και  χορηγούνται,  επίσης  εγγράφως  ή  ηλεκτρονικά,  από  τις 
αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τη Γ.Γ.Π.Σ.. 12. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως 
εξής:  «Στις  δίκες  που  αφορούν  αδικήματα  των  άρθρων  17  και  18  του  παρόντος  νόμου,  η  εμφάνιση  του  μάρτυρα  στο 
ακροατήριο  δεν  είναι  υποχρεωτική,  εφόσον  έχει  λάβει  χώρα  έγγραφη  ενημέρωση  του  αρμόδιου  εισαγγελέα  ή  του 
δικαστηρίου εκ μέρους του Προϊσταμένου της Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο σχετικά με τη διάρκεια της απόκρυψης των 
εισοδημάτων  που  αποκρύφτηκαν  ή  τη  διάρκεια  της  μη  απόδοσης  ή  ανακριβούς  απόδοσης  ή  διακράτησης  του  μη 
αποδοθέντος ή ανακριβώς αποδοθέντος ή διακρατηθέντος φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, καθώς και 
των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών και την πληρωμή τέτοιων φόρων, τελών και εισφορών 
με  τις  κάθε  είδους  προβλεπόμενες  προσαυξήσεις,  τέλη  και  πρόστιμα  επ’  αυτών,  τρεις  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  τη 
δικάσιμο.» 13. Το εδάφιο δ΄ της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) εφαρμόζεται και για 
τη διενέργεια ελέγχων από τα όργανα της παραγράφου 2 του παρόντος. 
Άρθρο 35 
Ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 
1.  Η  προβλεπόμενη  αξιολόγηση  της  παραγράφου  21  του  άρθρου  55  του  ν.  4002/2011  (Α΄  180)  επεκτείνεται  και  για  τους 
λοιπούς υπαλλήλους, ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης, όλων των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων  ως  προς  την  επίτευξη  των  ποιοτικών  και  ποσοτικών  στόχων  που  τίθενται.  Με  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα 
Δημοσίων  Εσόδων,  που  δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  καθορίζονται  τα  κριτήρια  αξιολόγησης  των 
υπαλλήλων αυτών, ο τρόπος, η διαδικασία, τα όργανα αξιολόγησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του συνόλου 
της διαδικασίας. 2. Στην υποπαράγραφο γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτή προστέθηκε με 
την  παρ.  9  του  άρθρου  4  του  ν.  4038/2012  (Α΄  14),  προστίθεται  εδάφιο  δεύτερο,  ως  εξής:  «Με  αποφάσεις  του  Γενικού 
Γραμματέα  Δημοσίων  Εσόδων,  που  δημοσιεύονται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  ύστερα  από  γνώμη  του  Γενικού 
Γραμματέα  του  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  μπορεί  να  καθορίζεται  ή  να 
ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση, ειδικά, των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών  και  να συστήνονται ή  να καταργούνται οργανικές μονάδες  επιπέδου  τμήματος,  υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης 
της εν λόγω Γενικής Γραμματείας.» 3. Ο τίτλος της υποπαραγράφου Ε.2. της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 
222)  αντικαθίσταται  ως  εξής:  «ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Ε.2.  ΣΥΣΤΑΣΗ  ΘΕΣΗΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ».  4.  Στο 
τέλος  της  περίπτωσης  2  της  υποπαραγράφου  Ε.2  της  παραγράφου  Ε΄  του  άρθρου  πρώτου  του  ν.  4093/2012  προστίθεται 
υποπερίπτωση  η΄,  ως  εξής:  «η.  Δημόσιες  Οικονομικές  Υπηρεσίες  (Δ.Ο.Υ.).»  5.α.  Στο  τέλος  της  υποπερίπτωσης  5  της 
περίπτωσης 3.α της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 μετά τις λέξεις «κατανομή 
του ανθρώπινου δυναμικού» προστίθενται λέξεις ως εξής: «, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου γ΄ 
της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄180).» β. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 6.α της υποπαραγράφου Ε.2 
της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται νέο εδάφιο ως 
εξής:  «Επιτρέπεται  κατ’  εξαίρεση  μέχρι  30.12.2013  και  χωρίς  αμοιβή  η  παράλληλη  άσκηση  των  καθηκόντων  του  Γενικού 
Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων.» γ. Στο τέλος της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012 προστίθεται περίπτωση 7, ως εξής: «7. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο Γενικός 
Γραμματέας  της  Γενικής  Γραμματείας  Φορολογικών  και  Τελωνειακών  Θεμάτων,  νοείται  ο  Γενικός  Γραμματέας  της  Γενικής 
Γραμματείας  Δημοσίων  Εσόδων.» 6.  Καταργείται  η  ειδικότητα  του  Κτηματικού  από  τον  κλάδο  των  Εφοριακών,  όπως  αυτή 
ορίστηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του ν. 1882/1990. Οι οργανικές θέσεις των Εφοριακών υπαλλήλων που έφεραν 
τη συγκεκριμένη ειδικότητα προστίθενται στο σύνολο των οργανικών θέσεων των Εφοριακών υπαλλήλων χωρίς ειδικότητα. 
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