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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το φαινόµενο της έκδοσης εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων παρουσιάζεται

εκτεταµένο  τα  τελευταία  χρόνια  στη  χώρα  µας  και  παρατηρείται  σε  όλους  τους  χώρους

οικονοµικής  δραστηριότητας,  από  την  παραγωγή  και  το  εµπόριο  αγαθών,  την  παροχή

υπηρεσιών , µέχρι το χώρο των κατασκευών και των ελεύθερων επαγγελµατιών.

Από  φορολογικούς  ελέγχους,  προληπτικούς,  προσωρινούς  και  τακτικούς,  που  έχουν

διενεργηθεί  από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών ( Σ.∆.Ο.Ε.  ,  ∆.Ο.Υ. ,  Ελεγκτικά

κέντρα),  προκύπτει  ότι  το  φαινόµενο  της  έκδοσης  πλαστών  και  εικονικών  φορολογικών

στοιχείων, έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις αφού καθηµερινά αποκαλύπτονται νέες περιπτώσεις

και νέες µορφές απάτης. Υπολογίζεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των συναλλαγών αυτών

αναφέρεται στο χονδρικό εµπόριο, στη βιοµηχανική παραγωγή, στον κατασκευαστικό τοµέα

και στον κλάδο παράδοσης ανακυκλώσιµων απορριµµάτων (σκραπ) καθώς και στο χώρο της

διαφήµισης,  και  σε  µικρότερο  ποσοστό  στο  λιανικό  εµπόριο,  στο  χώρο  των  ελεύθερων

επαγγελµατιών και των επιχειρήσεων Leasing, των γραφικών τεχνών και λοιπών κλάδων. 

Ενδεικτικά να αναφέρουµε ότι µε βάση τα στατιστικά στοιχεία του Σ.∆.Ο.Ε. στην ετήσια

έκθεσή του για τη δράση του έτους 2008 εµφανίζεται ότι εντοπίστηκαν 44.550 περιπτώσεις

χρήσης  (  έκδοση  ή  λήψη)  εικονικών  ή  εικονικών-πλαστών  ή  νοθευµένων  φορολογικών

στοιχείων, η αξία των οποίων υπερβαίνει  τα 946.000.000 ευρώ. Αντίστοιχα , στην ετήσια

έκθεσή της για τη δράση του έτους 2007 εµφανίζεται ότι εντοπίστηκαν περισσότερες από

28.000  περιπτώσεις  χρήσης  (έκδοσης  ή  λήψης)  εικονικών  ή  εικονικών-πλαστών  ή

νοθευµένων φορολογικών στοιχείων, η αξία των οποίων προσεγγίζει τα 500.000.000 ευρώ.

Επισηµαίνεται µάλιστα, ότι ο αριθµός των επιχειρήσεων που έλαβαν και καταχώρησαν στα

φορολογικά τους βιβλία τα στοιχεία αυτά ( λήπτριες επιχειρήσεις) είναι πολλαπλάσιος του

αριθµού των επιχειρήσεων που τα εξέδωσαν.

Μέσω της χρήσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων επιδιώκεται η µη

καταβολή ή η µείωση καταβολής των ποσών τόσο έµµεσων όσο και άµεσων φόρων και

σε µερικές περιπτώσεις η τακτοποίηση λογιστικών – φορολογικών ατασθαλιών που πάντα

προέρχονται από την προσπάθεια των επιτηδευµατιών και επιχειρήσεων να µην καταβάλουν

φόρους, αφού προηγήθηκαν άλλοι µέθοδοι φοροδιαφυγής. 

Η  µη  καταβολή  έµµεσων  φόρων  ή  η  καταβολή  µειωµένου  ποσού  φόρου  εστιάζεται

κυρίως στο Φ.Π.Α. µε τη διόγκωση του Φ.Π.Α. των εισροών, ο οποίος συµψηφίζεται µε το

Φ.Π.Α. των εκροών, µε φορολογικά στοιχεία κυρίως για ανύπαρκτες αγορές και δαπάνες. 

Η µη καταβολή ή η µείωση καταβολής άµεσων φόρων επιδιώκεται µέσω της µείωσης

των κερδών, µε την αύξηση είτε των δαπανών, είτε του κόστους πωληθέντων προϊόντων ή

εµπορευµάτων  ή  παρασχεθέντων  υπηρεσιών,  µε  φορολογικά  στοιχεία  για  ανύπαρκτες

δαπάνες ή αγορές, που έχουν σαν αποτέλεσµα τη µεταβολή των αποτελεσµάτων (µείωση των

κερδών, µείωση ή µηδενισµό της ζηµίας). 

Στις  ενδοκοινοτικές  συναλλαγές  διαπιστώνεται  ότι  υφίστανται  σειρά  συναλλαγών  οι

οποίες αποτελούν µέρος κυκλικών συναλλαγών που σκοπό έχουν είτε να εισπράξουν ποσό

Φ.Π.Α.  µέσω  της  διαδικασίας  επιστροφής  που  προβλέπεται  για  το  Φ.Π.Α.,  είτε  να  µην

αποδοθεί  ποτέ  το  ποσό  Φ.Π.Α.  που  αντιστοιχεί  στις  συναλλαγές  αυτές,  µε  τη  βοήθεια

κατασκευασµένων κυκλωµάτων από εµπλεκόµενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε

διεθνές επίπεδο (π.χ. απάτη τύπου Καρουζέλ ή κυκλική απάτη). 

Οι συναλλαγές αυτές έχουν, συνήθως, ως αντικείµενο την εµπορία κινητών τηλεφώνων,

την  εµπορία  εξαρτηµάτων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  την  εµπορία  κοσµηµάτων,

µεταχειρισµένων αγαθών του περιθωρίου κέρδους κ.λπ.. 

3



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1Ο

1.1  ΕΝΝΟΙΕΣ  ΠΛΑΣΤΟΥ  ,  ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΝΟΘΕΥΜΕΝΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Στο  άρθρο  55  του  Ν.  4174/2013  ορίζονται  οι  έννοιες  του  πλαστού,  εικονικού  και

νοθευµένου φορολογικού στοιχείου, οι οποίες έχουν ως εξής:

Α.   Ν. 4174/2013  Άρθρο 55   Παραβάσεις Φοροδιαφυγής

1. Για τους σκοπούς του Κώδικα, ως Φοροδιαφυγή νοείται:

………………….

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 ∆ιοίκησης σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η µη καταχώρηση τελεί σε

γνώση του υπόχρεου για την 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 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 στη Φορολογική 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 αξίας.

Β.  Οι  έννοιες  του  πλαστού,  εικονικού  και  νοθευµένου  φορολογικού  στοιχείου

προγενέστερα δινόταν από τις διατάξεις  των παρ. 3 και 4 του άρθρου 19 του ν. 2523/97

Ειδικότερα σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις: 

1. Ως Πλαστό θεωρείται και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγισθεί µε

οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της αρµόδιας φορολογικής

αρχής  σχετική  πράξη  θεώρησής  του  και  εφόσον  η  µη  καταχώρηση  τελεί  σε  γνώση  του

υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. 

Θεωρείται  επίσης ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόµενο και τα

λοιπά  στοιχεία  του  πρωτότυπου  ή  αντίτυπου  αυτού  είναι  διαφορετικά  από  αυτά  που

αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου. 

2. Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή

για  µέρος  αυτής  (εικονικότητα  ως  προς  τη  συναλλαγή)  ή  για  συναλλαγή  που
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πραγµατοποιήθηκε  µεν αλλά  από  πρόσωπα διαφορετικά από  αυτά που αναγράφονται  στο

στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικά πρόσωπο, µε την έννοια ότι δεν έχει

δηλώσει  την έναρξη του επιτηδεύµατός  του ούτε  έχει  θεωρήσει στοιχεία  στην κατά τόπο

αρµόδια,  σύµφωνα  µε  την  αναγραφόµενη  στο  στοιχείο  διεύθυνση,  δηµόσια  οικονοµική

υπηρεσία (εικονικότητα ως προς το πρόσωπο). 

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,

και  η  ποινική  δίωξη  ασκείται  κατά  του  πραγµατικού  υπεύθυνου  που  υποκρύπτεται.  Τα

φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται  αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγµατικής

θεωρούνται πάντοτε ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία

µεγαλύτερη της πραγµατικής θεωρούνται ως εικονικά     κατά το µέρος της µεγαλύτερης αυτής

αξίας. 

3.  Έκδοση  ή  λήψη  φορολογικών  στοιχείων  από  κοινωνία  κληρονόµων  και  λοιπά

πρόσωπα στο όνοµα αποβιώσαντος ή στο όνοµα συνταξιοδοτηθέντος επιτηδευµατία. 

Αναφορικά  µε  το  ανωτέρω  θέµα  και  την  αντιµετώπιση  εκδοθέντων  ή  ληφθέντων

φορολογικών στοιχείων, µε τα τέσσερα τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 19 του  N.

2523/1997, τα οποία προστέθηκαν µε την παράγραφο 24 του άρθρου 4 του  N. 2873/2000,

ορίζεται ρητά, ότι δεν είναι εικονικό το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε ή έλαβε η κοινωνία

κληρονόµων  ή  ο  κληρονόµος  ή  σύζυγος  ή  τέκνο  αποβιώσαντος  ή  συνταξιοδοτηθέντος

συζύγου  ή  γονέα,  το  οποίο  φέρεται  ότι  εκδόθηκε  ή  λήφθηκε  από  τον  αποβιώσαντα  ή

συνταξιοδοτηθέντα επιτηδευµατία, εφόσον αφορά πραγµατική συναλλαγή και πριν από κάθε

είδους φορολογικό έλεγχο, έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τόσο του λαµβάνοντα, όσο και του

εκδώσαντα το στοιχείο, η αξία αυτού έχει συµπεριληφθεί στις οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α. και

Φορολογίας  Εισοδήµατος  και  έχει  γίνει  η  απόδοση  των  φόρων  που  προκύπτουν  από  το

στοιχείο αυτό. 

Από τις ίδιες διατάξεις και για το ίδιο θέµα, ορίζεται ότι σε περίπτωση που η έκδοση

φορολογικών στοιχείων συνεχίζεται µετά την πάροδο εξαµήνου από το χρόνο που προέκυψε η

µεταβολή στο φορέα της επιχείρησης, επιβάλλεται σε βάρος του ασκούντος την επιχείρηση το

πρόστιµο της παραγράφου 2 περιπτώσεις α΄ και ε΄ του άρθρου 5 του  N. 2523/1997 (γενική

παράβαση). 

4. Νόθευση γενικά είναι η επέµβαση επί του στοιχείου σε µεταγενέστερο χρόνο, από τον

χρόνο έκδοσής του, παραποιώντας ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία των συµβαλλοµένων ή

των δεδοµένων της συναλλαγής. 

5. Εικονική επιχείρηση –κυρώσεις σε υποκρυπτόµενο: 

Αναφορικά µε την εικονική επιχείρηση και τις κυρώσεις σε υποκρυπτόµενο πρόσωπο,

τέθηκε σχετικό ερώτηµα στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σε βάρος ποίου θα

γίνει  ο  καταλογισµός  των  φορολογικών  υποχρεώσεων  µιας  επιχείρησης,  σε  περίπτωση

εικονικότητας του προσώπου που φέρεται ως φορέας της επιχείρησης. Το Ν.Σ.Κ. εξέδωσε την

αριθ.  84/1999  Γνωµοδότησή  του,  που  κοινοποιήθηκε  µε  την  εγκύκλιο  ΠΟΛ.

1093/16.04.1999,  και  η  οποία  αποτέλεσε  περαιτέρω  αιτία  για  νοµοθετική  ρύθµιση  του

ανωτέρω θέµατος. Έτσι ρητά πλέον ορίζεται µε τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του

άρθρου 40 του N. 3220/2004 (ΦΕΚ Α΄15/28.1.2004), ότι: 

«Επί εικονικών φορολογικών στοιχείων τα οποία φέρονται ότι εκδόθηκαν από εικονική

εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση ή από οποιοδήποτε

φυσικό, νοµικό ή άλλης µορφής πρόσωπο, εφόσον τα πρόσωπα αυτά αποδεικνύουν ότι είναι

παντελώς αµέτοχα µε τη συγκεκριµένη συναλλαγή, οι αναλογούντες φόροι, τέλη και εισφορές

και γενικά οι κάθε είδους φορολογικές επιβαρύνσεις και διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται,
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καθώς  και  η  ποινική  δίωξη  ασκείται  αποκλειστικά  κατά  του  πραγµατικού  υπόχρεου  που

υποκρύπτεται και όχι κατά του φερόµενου εκδότη. 

Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και για παραβάσεις που έχουν

διαπραχθεί  µέχρι  το  χρόνο  δηµοσίευσης  του  νόµου  αυτού  (28  Ιανουαρίου  2004),  για  τις

οποίες δεν έχουν εκδοθεί οι οικείες καταλογιστικές πράξεις ή εφόσον εκδόθηκαν δεν έχουν

οριστικοποιηθεί  κατά  οποιονδήποτε  τρόπο  ή  εκκρεµούν  ενώπιον  των  διοικητικών

δικαστηρίων  ή  του  Συµβουλίου  της  Επικρατείας,  εφαρµοζοµένων  των  διατάξεων  περί

δικαστικού συµβιβασµού, όπου συντρέχει περίπτωση». 

Με βάση τα παραπάνω και για τις περιπτώσεις που συντρέχει εφαρµογή των άρθρων 14

του  N.  2523/1997  για  τη  διασφάλιση  των  συµφερόντων  του  ∆ηµοσίου,  η  προβλεπόµενη

Ειδική Έκθεση Ελέγχου συντάσσεται σε βάρος του πραγµατικού υπόχρεου που υποκρύπτεται,

ως  πράγµατι  ασκών  τη  δραστηριότητα  της  επιχείρησης  και  όχι  σε  βάρος  του  φερόµενου

εκδότη που αποδεικνύει ότι είναι παντελώς αµέτοχος µε τη συναλλαγή. 

Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται

ότι ο φερόµενος εκδότης δεν είναι παντελώς αµέτοχος µε τις συγκεκριµένες συναλλαγές,

οι φορολογικές και λοιπές κυρώσεις επιβάλλονται αυτοτελώς και παράλληλα τόσο στο

φερόµενο εκδότη, όσο και στον υποκρυπτόµενο ο οποίος ασκεί πράγµατι την επιχείρηση

(Σ.τ.Ε. 3446/2000 και 4347/2001). 

6. Στις διατάξεις του N. 2523/1997 (άρθρο 5 παρ.10 περίπτωση β΄) προβλέπεται ρητά η

επιβολή  προστίµων  Κ.Β.Σ.  για  τη  χρήση  νοθευµένων  στοιχείων,  αντιµετωπιζόµενη  η

περίπτωση αυτή όπως και η έκδοση πλαστών ή η έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών

στοιχείων. Για νόθευση φορολογικού στοιχείου το πρόστιµο επιβάλλεται σε βάρος εκείνου

που πραγµατοποίησε τη νόθευση, ενώ για πλαστό στοιχείο  το πρόστιµο επιβάλλεται  στον

εκδότη του στοιχείου αυτού. 

1.2   ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΚΥΡΩΣΕΙΣ   (ΠΡΟΣΤΙΜΑ  Κ.Φ.Α.Σ.)   ΓΙΑ  ΤΗΝ

ΕΚ∆ΟΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΛΑΣΤΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στο άρθρο 55 παρ. 2 του ν. 4174/2013 καθορίζονται τα πρόστιµα  που επιβάλλονται στις

επιχειρήσεις που εκδίδουν και λαµβάνουν εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία, ως εξής:

2. 

……………

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. 
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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. 

Σύµφωνα  µε  το  άρθρο  66  (Μεταβατικές  διατάξεις)  παρ.  2  του  ν.  4174/2013  τα

ανωτέρω  πρόστιµα  καταλογίζονται  για  παραβάσεις  που  διαπράττονται  από  την

δηµοσίευση του παρόντος νόµου αυτού, δηλαδή από 26/7/2013.

 Ειδικότερα η παρ. 2 του άρθρου 66 ν. 4174/2013 έχει ως εξής:

2. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα ισχύουν για τις παραβάσεις

που διαπράττονται  από  την  ηµεροµηνία  ισχύος  αυτού µε  εξαίρεση την  παράγραφο 2 του

άρθρου  55,  το  οποίο  ισχύει  για  παραβάσεις  που  διαπράττονται  από  τη  δηµοσίευση  του

παρόντος.  Η  παράγραφος  10  του  άρθρου  5  και  η  παράγραφος  1  του  άρθρου  6  του  ν.

2523/1997 καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος. 

Για παραβάσεις έκδοσης και λήψης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων που

διαπράχθηκαν πριν από την δηµοσίευση του ν. 4174/26-7-2013 , ισχύουν τα πρόστιµα των

παρ.  10  του  άρθρου  5  και  η  παράγραφος  1  του  άρθρου  6  του  ν.  2523/1997,  τα  οποία

καταργούνται από τη δηµοσίευση του ν. 4174/2013.

∆εδοµένου ότι από τους  ελέγχους που διενεργούνται από την φορολογική διοίκηση σε

παλαιότερες χρήσεις  και  µέχρι τη δηµοσίευση του ν.  4174/26-7-2013 ,  καταλογίζονται  τα

πρόστιµα  των παρ. 10 του άρθρου 5 και η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997,

θεωρούµε επιβεβληµένο να αναφέρουµε τις διοικητικές κυρώσεις του νόµου αυτού.

Συγκεκριµένα η παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 έχει ως εξής:

10.

 β) Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η

νόθευση  αυτών,  καθώς  και  η  καταχώρηση  στα  βιβλία  αγορών  ή  εξόδων  που  δεν  έχουν

πραγµατοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, συνιστά ιδιάζουσα φορολογική

παράβαση  και  επισύρει  πρόστιµο  ίσο  µε  το  διπλάσιο  της  αξίας  κάθε  στοιχείου  ή
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καταχώρησης,  µη  συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α.  εφόσον  αυτή  είναι  µεγαλύτερη  των

χιλίων  διακοσίων  (1.200)  ευρώ.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  θεωρείται  ιδιαίτερη  κατηγορία

αυτοτελούς  παράβασης  και  επιβάλλεται  το  πρόστιµο  κατ'  εφαρµογή  των  διατάξεων  των

παραγράφων 8 και 9.

 Αν η αξία του στοιχείου είναι µερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιµο επιβάλλεται για το

µέρος της εικονικής αξίας. Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός της µερικώς εικονικής

αξίας  το πρόστιµο της περίπτωσης αυτής,  επιβάλλεται  µειωµένο κατά πενήντα τοις  εκατό

(50%). Η ίδια µείωση ισχύει και για το λήπτη εικονικού στοιχείου στην περίπτωση που η

εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη. 

Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων από φορολογική ταµειακή µηχανή

(φ.τ.µ.)  του  ν.  1809/  1988,  στις  οποίες  τα  εκτυπούµενα ατοµικά στοιχεία  του  εκδότη  δεν

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, επιβάλλεται πρόσηµο σύµφωνα µε τις διατάξεις της

περίπτωσης  α'  της  παραγράφου  2,  εφόσον  οι  εκδοθείσες  αποδείξεις  έχουν  καταχωρηθεί

εµπρόθεσµα στα τηρούµενα βιβλία του κατόχου -  χρήστη επιτηδευµατία,  η δε  φ.τ.µ.  έχει

δηλωθεί από αυτόν στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις

τουν.1809/1988.  

γ) Στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., λήπτες εικονικών φορολογικών

στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολο ή µέρος αυτής, επιβάλλεται το πρόστιµο που

προβλέπεται για την περίπτωση γ' της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού, ανεξαρτήτως της

αξίας  των  στοιχείων  αυτών.  Εφόσον  η  εικονικότητα  των  στοιχείων  του  προηγούµενου

εδαφίου ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, δεν επιβάλλεται πρόστιµο στους

αγρότες - λήπτες των στοιχείων.

Άρθρο 6 Ν. 2523/97 Πρόστιµα Φ.Π.Α. για πλαστά, νοθευµένα ή εικονικά φορολογικά

στοιχεία 

1. 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 ειδικό πρόστιµο ισόποσο µε το τριπλάσιο του

φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά

ποσό φόρου για καταβολή. 

Αν  συγκρίνουµε  τα  πρόστιµα  που  καταλογίζονται  µε  τους  δύο  παραπάνω  νόµους,

διαπιστώνουµε τα πρόστιµα του ν. 4174/2013 είναι ευνοϊκότερα από αυτά του ν. 2523/97.

Αναφέρουµε κάποια ενδεικτικά παραδείγµατα:

1. Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων

α) Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε 

παράβαση ίσο µε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του στοιχείου.

 

Παράδειγµα

Καταλογίζεται παράβαση στις 25/10/13 για  έκδοση πλαστού τιµολογίου ∆ελτίου Αποστολής 

10.000,00

Ι  ) Πρόστιµο µε τον Ν. 4174/13

10.000χ100%=10.000,00

ΙΙ  ) Πρόστιµο µε τον Ν. 2523/97

10.000χ2=20.000,00 (διπλάσιο)
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Σηµείωση. Στο λήπτη πλαστού δεν καταλογίζεται παράβαση.

2. Έκδοση ή λήψη εικονικών

β) Σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών στοιχείων 

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:

 

Παράδειγµα

Καταλογίζεται  παράβαση  στις  25/3/14  για  έκδοση  εικονικού  τιµολογίου  ∆ελτίου

Αποστολής  10.000,00 ως προς στην συναλλαγή

Ι)     Πρόστιµο µε τον Ν. 4174/13

10.000χ50%=5.000,00

ΙΙ  ) Πρόστιµο µε τον Ν. 2523/97

10.000χ2=20.000,00 (διπλάσιο)

 

3.  Μερικώς  εικονικό  χωρίς      να  είναι  δυνατός  ο  προσδιορισµός  της  εικονικότητας

 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.

4. Εικονικότητα ως προς τον εκδότη

 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. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης του στοιχείου

έχει εξοφλήσει µέσω πιστωτικού ιδρύµατος ή αξιογράφων πλήρως την αξία του τιµολογίου

και τον αναλογούντα φόρο προστιθέµενης αξίας στον εκδότη του στοιχείου και καταθέσει στη

Φορολογική  ∆ιοίκηση  τα  σχετικά  παραστατικά  µε  αναφορά  στο  εικονικό  στοιχείο

τεκµαίρεται ότι τελούσε σε καλή πίστη και δεν επιβάλλεται πρόστιµο στον λήπτη. Σε αυτή

την περίπτωση το πρόστιµο που επιβάλλεται στον εκδότη διπλασιάζεται.

(σηµαντική διάταξη σώζει αθώο κόσµο που έπεσε θύµα ... απατεώνων )

Παράδειγµα 1

Καταλογίζεται  παράβαση  στις  25/3/14  για  έκδοση  εικονικού  τιµολογίου  ∆ελτίου

Αποστολής  10.000,00  ως  προς  τον  εκδότη.  (µη  προσκόµιση  επιταγών,  εντάλµατα

καταθέσεων κλπ εξόφλησης από τον λήπτη)

α) Εκδότης

Ι  ) Πρόστιµο µε τον Ν. 4174/13

10.000χ25%;=2.500,00.

ΙΙ  ) Πρόστιµο µε τον Ν. 2523/97

10.000χ2χ50%=10.000,00.

β) Λήπτης

Ι  ) Πρόστιµο µε τον Ν. 4174/13
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10.000χ25%=2.500,00

ΙΙ  ) Πρόστιµο µε τον Ν. 2523/97

10.000χ2χ50%=10.000,00.

 

Παράδειγµα 2

Καταλογίζεται  παράβαση  στις  20/11/13  για  έκδοση  εικονικού  τιµολογίου  ∆ελτίου

Αποστολής  10.000,00  ως  προς  τον  εκδότη.  (µε  προσκόµιση  επιταγών,  εντάλµατα

καταθέσεων κλπ εξόφλησης από τον λήπτη)

α) Εκδότης

Ι  ) Πρόστιµο µε τον Ν. 4174/13

10.000χ25%χ2=5.000,00 (διπλασιασµός)

ΙΙ  ) Πρόστιµο µε τον Ν. 2523/97

10.000χ2χ50%=10.000,00.

β) Λήπτης

Ι  ) Πρόστιµο µε τον Ν. 4174/13

10.000χ0,00=0,00 ∆εν επιβάλλεται πρόστιµο.

ΙΙ  ) Πρόστιµο µε τον Ν. 2523/97

10.000χ2χ50%=10.000,00.

Εδώ πρόκειται  για  µεγάλη αλλαγή η οποία  ήταν  και  αναµενόµενη.  Είχαν εκδοθεί  πολλές

αποφάσεις δικαστηρίων που δικαίωναν όσους είχαν καλή πίστη. Είχαν πέσει πολλές υγιείς

επιχειρήσεις θύµατα απατεώνων.

5. Λήπτης εικονικού.

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.

Παράδειγµα

Καταλογίζεται παράβαση στις  25/7/14 για  λήψη εικονικού τιµολογίου ∆ελτίου Αποστολής 

10.000,00  το  οποίο  καταχωρήθηκε  στα  βιβλία,  αλλά  το  τιµολόγιο  αυτό   δηλώθηκε  ως

λογιστικά διαφορά στην  ΚΦΑ.( η λήψη αυτή δεν επέφερε µείωση εισοδήµατος)

Ι  ) Πρόστιµο µε τον Ν. 4174/13

10.000χ15%=1.500,00

ΙΙ  ) Πρόστιµο µε τον Ν. 2523/97

10.000χ2 =20.000,00 (διπλάσιο)

 

Εικονικότητα  χωρίς  απώλεια  εσόδων  µε  υποκρυπτόµενη  συναλλαγή.

 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

10



πεντακοσίων ευρώ ανά στοιχείο και µε ανώτατο ύψος προστίµου πενήντα χιλιάδες (50.000)

ευρώ ανά ελεγχόµενο φορολογικό έτος.

Παράδειγµα

 Καταλογίζεται  παράβαση  στις  25/8/14  για  έκδοση   εικονικού  τιµολογίου  ∆ελτίου

Αποστολής  10.000,00 για ένα τεχνικό έργο  που ενώ εκδόθηκε τιµολόγιο από την Α&Β ΟΕ

το έργο διαπιστώθηκε ότι εκτελέστηκε από τον εταίρο Α.  ( η λήψη αυτή δεν επέφερε µείωση

εισοδήµατος  και  πρόκειται  για  πραγµατική  συναλλαγή  και  είναι  και  υποκρυπτόµενος,  ο

εταίρος...)

Ι  ) Πρόστιµο µε τον Ν. 4174/13

1χ500,00=500,00

ΙΙ  ) Πρόστιµο µε τον Ν. 2523/97

10.000χ2 =20.000,00

(το ανωτέρω παράδειγµα µε επιφύλαξη.......)

Αν  και  δεν  γνωρίζουµε  σε  ποιες  περιπτώσεις  αναφέρεται  και  ποιοι  υπάγονται,  πρόκειται

πάντως για ..χάδι στην ουσία ατιµωρησία..., όσοι υπαχθούν στη περίπτωση αυτή στην ουσία

απαλλάσσονται........

6. Πρόστιµο ΦΠΑ

 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.

Παράδειγµα1

Καταλογίζεται πρόστιµο στις  25/6/14 για  λήψη  εικονικού τιµολογίου ∆ελτίου Αποστολής 

10.000,00 µε ΦΠΑ 2.300,00.

Ι  ) Πρόστιµο ΦΠΑ      µε τον Ν. 4174/13

2.300χ50%=1.150,00€

ΙΙ  ) Πρόστιµο ΦΠΑ      µε τον Ν. 2523/97

2.300,00χ3=6.900,00€.

Παράδειγµα2

Καταλογίζεται  πρόστιµο  σε  αγρότη  του  ειδικού  καθεστώτος  στις  25/9/13  για  λήψη

 εικονικού – πλαστού τιµολογίου ∆ελτίου Αποστολής τιµολόγιο αγοράς χρήσης 2010 αξίας

  10.000,00 µε µε το οποίο έλαβε ΦΠΑ  επιστροφή 1.100,00.

Ι  ) Πρόστιµο ΦΠΑ µε τον Ν. 4174/13

1.100χ50%=550,00€

ΙΙ  ) Πρόστιµο ΦΠΑ µε τον Ν. 2523/97
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1.100,00χ3=3.300,00€.

Η παρ. 4 του άρθρου 66 (Μεταβατικές διατάξεις) του ν. 4174/2013 , δίνει τη δυνατότητα

στον φορολογούµενο να υπαχθεί στις ευνοϊκότερες γι΄ αυτόν διατάξεις.

Ειδικότερα η παρ. 4 του άρθρου 66 (Μεταβατικές διατάξεις) έχει ως εξής:

4.  Εξαιρετικά  οι  διατάξεις  του  άρθρου  55  παρ.  2  του  Κώδικα  είναι  δυνατόν  να

εφαρµοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως το χρόνο δηµοσίευσης αυτού και

επισύρουν πρόστιµα των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997 ανεξάρτητα από το χρόνο

διαπίστωσής  τους,  εφόσον  το  νέο  καθεστώς  του  άρθρου  54  του  Κώδικα  επιλεγεί  ως

ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται  στην ίδια

πράξη  ή  απόφαση  επιβολής  προστίµου,  κατά  τα  ειδικότερα  αναφερόµενα  κατωτέρω,  ανά

κατηγορία  υποθέσεων:

α.  Για  τις  υποθέσεις  για  τις  οποίες  δεν  έχουν  εκδοθεί  Αποφάσεις  Επιβολής  Προστίµου

(Α.Ε.Π.) µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Κώδικα, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα

εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής

Α.Ε.Π.. Εξαιρετικά, για τις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής οι σχετικές Α.Ε.Π. µπορεί να

εκδοθούν απευθείας µε βάση το νέο καθεστώς, εφόσον πριν την έκδοσή τους ο υπόχρεος

υποβάλλει ανέκκλητη δήλωση επιλογής των διατάξεων που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης

τηςΑ.Ε.Π..

1.3  ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ

ΠΛΑΣΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.∆.) , « η επιβολή των προστίµων
και  όλες  οι  διαδικασίες  που  προβλέπονται  σύµφωνα µε  τον  Κώδικα  είναι  ανεξάρτητες  από τυχόν
ποινικές κυρώσεις και οποιαδήποτε ποινική διαδικασία προβλέπεται από οποιαδήποτε άλλο νόµο».

Οι ποινικές αυτές κυρώσεις ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19  του ν.

2523/97

Ειδικότερα οι ανωτέρω διατάξεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 17 

Αδίκηµα φοροδιαφυγής για την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης

στη φορολογία εισοδήµατος 

2. Ο δράστης του αδικήµατος αυτού τιµωρείται:

 α)  µε  ποινή  φυλάκισης  τουλάχιστον  ενός  (1)  έτους,  εφόσον  ο  φόρος  που  αναλογεί  στα

καθαρά εισοδήµατα που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό

των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και 

β)  «µε  κάθειρξη»,  εφόσον  ο  φόρος  που  αναλογεί  στα  καθαρά  εισοδήµατα  που  έχουν

αποκρυβεί υπερβαίνει σε κά8ε διαχειριστική περίοδο το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων

(150.000)  ευρώ.  Κατά  την  επιµέτρηση  της  ποινής  λαµβάνεται  υπόψη και  η  διάρκεια  της

απόκρυψης. 

Άρθρο 18

 Αδίκηµα  φοροδιαφυγής  για  µη  απόδοση  ή  ανακριβή  απόδοση  Φ.Π.Α.  και

παρακρατούµενων φόρων, τελών ή εισφορών 

1. Όποιος, προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή του φόρου προστιθέµενης αξίας, του

φόρου  κύκλου  εργασιών  και  των  παρακρατούµενων  και  επιρριπτόµενων  φόρων,  τελών  ή

εισφορών,  δεν  αποδίδει  ή  αποδίδει  ανακριβώς  ή  συµψηφίζει  αυτούς,  καθώς  και  όποιος
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παραπλανά  τη  φορολογική Άρθρο 18 43  αρχή  µε την  παράσταση  ψευδών γεγονότων ως

αληθινών ή µε την αθέµιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και λαµβάνει

επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές, τιµωρείται: 

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» 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 ξε- χωριστά για κάθε µερικότερο φόρο, τέλος ή

εισφορά. Κατά την επιµέτρηση της ποινής λαµβάνεται υπόψη και η διάρκεια της µη απόδοσης

ή ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης τέτοιων φόρων, τελών ή εισφορών. 

Άρθρο 19 

Αδίκηµα φοροδιαφυγής για πλαστά, εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία, καθώς

και για µη εφαρµογή διατάξεων του Κ.Β.Σ.

1. Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται

εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή

µη  την  πληρωµή  φόρου,  τιµωρείται  µε  ποινή  φυλάκισης  τουλάχιστον  τριών  (3)  µηνών.

Ειδικά, όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή

στο σύνολό της ή για µέρος αυτής, τιµωρείται:

 α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών

φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και 

β)  «µε  κάθειρξη»,  εφόσον  το  ως  άνω  ποσό  υπερβαίνει  τις  εκατόν  πενήντα  χιλιάδες

(150.000) ευρώ.

Όταν  η  συνολική  αξία  των  πλαστών  και  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων,  για  την

πλαστότητα ή εικονικότητα των οποίων καταδικάζεται ο δράστης, υπερβαίνει το ποσό των

235.000 ευρώ, επιβάλλεται ως παρεπόµενη ποινή το κλείσιµο του καταστήµατος, γραφείου,

εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά επαγγελµατικής εγκατάστασης αυτού µέχρι

ένα  (1)  µήνα.  Η  εκτέλεση  της  παρεπόµενης  αυτής  ποινής  ουδεµία  ασκεί  επίδραση  στις

ενοχικές σχέσεις του επιτηδευµατία µε τους µισθωτούς που συνδέονται µε αυτόν µε σύµβαση

παροχής εξαρτηµένης εργασίας.

1.4. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

Α. Άρθρα  14 και 15  του Ν.  2523/97

Με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  14  και  15  του  Ν.  2523/1997,  ορίζονται  οι  εκάστοτε

επιβαλλόµενες διοικητικές κυρώσεις για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου σε

περίπτωση φοροδιαφυγής. 

Ειδικά στους παραβάτες λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοσης

εικονικών, πλαστών φορολογικών στοιχείων και νόθευσης τέτοιων στοιχείων, εφόσον βάσει

ειδικής έκθεσης ελέγχου προκύπτει  ότι  η  αξία των συναλλαγών,  αθροιστικά λαµβανοµένη

κατά το χρόνο διαπίστωσης των παραβάσεων, υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων

(300.000,00)  ευρώ,  απαγορεύεται  στις  αρµόδιες  δηµόσιες  οικονοµικές  υπηρεσίες  να

παραλαµβάνουν δηλώσεις ή να χορηγούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που απαιτούνται κατά

τις  κείµενες  διατάξεις  και  ζητούνται  από  τον  παραβάτη,  για  την  κατάρτιση

συµβολαιογραφικών πράξεων µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. 
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Επίσης στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται έναντι του ∆ηµοσίου και το απόρρητο των

καταθέσεων, των λογαριασµών, των κοινών λογαριασµών, των πάσης φύσεως επενδυτικών

λογαριασµών, των συµβάσεων και πράξεων επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων

και  του  περιεχοµένου  των  θυρίδων  του  φορολογούµενου  σε  τράπεζες  ή  άλλα  πιστωτικά

ιδρύµατα  και  δεσµεύεται  το  πενήντα  τοις  εκατό  (50%)  αυτών.  Οι  δεσµεύσεις  αυτές  δεν

εφαρµόζονται  για  ποσά  µισθών  και  συντάξεων  που  κατατίθενται  στους  οικείους

λογαριασµούς φυσικών προσώπων. 

Τα  ανωτέρω  δεν  επιβάλλονται  στους  παραβάτες  λήψης  και  χρήσης  εικονικών

φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση που η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο

πρόσωπο του εκδότη, σε υπαρκτές όµως συναλλαγές. 

Στις  περιπτώσεις  λήψης  και  χρήσης  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων,  έκδοσης

εικονικών,  πλαστών  φορολογικών  στοιχείων  και  νόθευσης  τέτοιων  στοιχείων,  οι  ίδιες

κυρώσεις επιβάλλονται και για τα πρόσωπα που είχαν µία από τις ιδιότητες των παραγράφων

1, 2, 3 και 4 του άρθρου 20 του Ν. 2523/1997 κατά την τέλεση της παράβασης. 

Επισηµαίνεται ότι τα µέτρα αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους εφόσον ο υπόχρεος

φορολογούµενος καταβάλει ποσό πάνω από εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των

οφειλόµενων οικείων ποσών φόρων, τελών και εισφορών µετά των νοµίµων προσαυξήσεων ή

προστίµων. 

Με το άρθρο 15 του Ν. 2523/1997, ορίζεται ότι το διοικητικό εφετείο, για τους λόγους

και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, απαγγέλλει υποχρεωτικά σε βάρος

του υπόχρεου µία τουλάχιστον από τις κυρώσεις: 

α)  Την  απώλεια  του  δικαιώµατος  συµµετοχής  σε  δηµοπρασίες  του  ∆ηµοσίου,  των

νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κοινωφελών ιδρυµάτων και οργανισµών κοινής

ωφέλειας για χρονικό διάστηµα (1) ενός έτους. 

β) Την απώλεια του δικαιώµατος λήψης πιστοποιητικού φορολογικής ενηµερότητας για

χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. 

γ) Την απαγόρευση για περίοδο τριών (3) ετών της σύναψης σύµβασης µε το ∆ηµόσιο ή

άλλους δηµόσιους οργανισµούς ή φορείς. 

δ)  Την  απώλεια  για  περίοδο τριών  (3)  ετών του δικαιώµατος  λήψης  δανείων  µε την

εγγύηση του ∆ηµοσίου ή δηµόσιων επιχορηγήσεων ή κρατικών πιστώσεων. 

Β.  Άρθρο  46  (Λήψη  διασφαλιστικών  µέτρων)   παρ.  5  και  6  του  Ν.  4174/2013  (Κώδικας
φορολογικής διαδικασίας) , όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4223/2013  και  Ν.  4254/2014

Για την διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου από ενάρξεως του Ν. 4174/2013 ισχύουν οι
διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 , οι οποίες έχουν ως εξής:

Άρθρο 46 του Ν. 4174/2013
::::::::
5. Εφόσον η φορολογική διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την έννοια των

περιπτώσεων  β΄  και  γ΄  της  παρ.  1  του  άρθρου  55,  και  ανεξαρτήτως  των χρηµατικών  ορίων  που
τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ , αθροιστικά άνω του ποσού των 150.000 ευρώ ή κατά
την έννοια των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του κώδικα (πλαστά και εικονικά φορ.
Στοιχεία) , εφόσον η αξία των συναλλαγών των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό
των 300.000 ευρώ, µπορεί,  βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη
προληπτικά  ή  διασφαλιστικά  του  δηµοσίου  συµφέροντος  µέτρα  άµεσα  και  επείγοντος  χαρακτήρα.
Ειδικότερα η φορολογική διοίκηση µπορεί  να µην παραλαµβάνει  και  να µην χορηγεί  έγγραφα που
απαιτούνται για την µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσµεύεται το 50%
των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασµών και παρακαταθηκών και του περιεχοµένου των
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θυρίδων του παραβάτη. Το µη χρηµατικό περιεχόµενο θυρίδων και οι µη χρηµατικές παρακαταθήκες,
δεσµεύονται στο σύνολό τους.

6. Τα µέτρα της παρ. 5 επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των οµορρύθµων εταίρων προσωπικών
εταιριών, καθώς και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλµένου από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή
διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας από την τέλεση
της  παράβασης  και  εφεξής,  ανεξάρτητα  αν  έχουν  αποβάλει  την  ιδιότητα  αυτή  στην  περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55, και
ανεξαρτήτως των χρηµατικών ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ , και κατά την
τέλεση αυτής στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων δ΄ και ε΄
(πλαστά και εικονικά φορ. στοιχεία) της παρ. 1 του άρθρου 55 του κώδικα. Με απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα εξειδικεύονται τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου, καθορίζονται οι περιπτώσεις
κατά τις  οποίες  τα  µέτρα  αίρονται  εν  όλω ή  εν  µέρει  και  οι  περιπτώσεις  µη  µη  εφαρµογής  τους,
προσδιορίζεται ο χρόνος διατήρησης αυτών και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα. Η προθεσµία και η άσκηση
της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του κώδικα, δεν αναστέλλουν την εφαρµογή των µέτρων,
εφαρµοζοµένων αναλογικά των οριζοµένων στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου.

1.5. ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ      ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Είδη µηνυτήριων αναφορών

- Οι µηνυτήριες αναφορές εισοδήµατος – Φ.Π.Α. – παρακρατουµένων φόρων, υποβάλλονται 

για όλες τις περιπτώσεις των αδικηµάτων που διαπράχθηκαν από την 1/1/1998 και εξής και 

αναφέρονται στα άρθρα 17 και 18 του ν.2523/1997 σε συνδυασµό και µε τα άρθρα 20 και 21 

του ίδιου νόµου.

Καταρχήν, εάν οι φόροι, τα τέλη οι εισφορές που οφείλονται υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια 

που προβλέπονται από τα παραπάνω άρθρα, σε κάθε µία χρήση και για κάθε µία φορολογία 

ξεχωριστά υποβάλλεται ξεχωριστή µηνυτήρια αναφορά, καθόσον σε περίπτωση συρροής 

περισσότερων τέτοιων φόρων, τελών ή εισφορών τα ποσά υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε 

µερικότερο φόρο, τέλος ή εισφορά ανά χρήση.

Επιπλέον οι φορολογικές εγγραφές πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί µε την παρέλευση 

άπρακτης της προθεσµίας γι άσκηση προσφυγής ή κατάθεσης αιτήµατος για διοικητική 

επίλυση της διαφοράς.

- Η µηνυτήρια αναφορά του Κ.Β.Σ., υποβάλλεται για όλες τις περιπτώσεις των αδικηµάτων 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν.2523/1997, όπως ίσχυε πριν τη 

συµπλήρωσή του µε την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν.3220/2004 και τα αδικήµατα αυτά

διαπράχθηκαν από την 1/1/1998 και εξής, ανεξάρτητα από τη συνολική αξία των 

φορολογικών στοιχείων.

Επίσης υποβάλλεται για τις περιπτώσεις των αδικηµάτων που διαπράχθηκαν από την 1/1/1998

µέχρι σήµερα και αφορούν α) στην έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων ή στη νόθευση 

τέτοιων στοιχείων, ανεξάρτητα από τη συνολική αξία των φορολογικών στοιχείων β) στην 

έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, για ανύπαρκτη συναλλαγή (στο σύνολο

της ή σε µέρος αυτής), συνολικής αξίας κάτω των 3.000,00 ευρώ  και γ) σε κάθε άλλη 

περίπτωση έκδοσης ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων, ανεξάρτητα από τη 

συνολική αξία των φορολογικών στοιχείων, που όµως η εικονικότητα δεν αναφέρεται σε 

ανύπαρκτη συναλλαγή (στο σύνολο της ή σε µέρος αυτής).

Υποβάλλεται µια µηνυτήρια αναφορά και τα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 19 του 

ν.2523/1997, αφορούν στη συνολικά αξία των φορολογικών στοιχείων για τα οποία 

διαπιστώθηκε η διάπραξη των παραπάνω αδικηµάτων.

- Η µηνυτήρια αναφορά του Κ.Β.Σ., µε βάση το άρθρο 40 ν.3220/2004, υποβάλλεται για τις 

περιπτώσεις των αδικηµάτων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του 

άρθρου 19 του ν.2523/1997, όπως ισχύει µετά τη συµπλήρωσή του µε την παράγραφο 1 του 

άρθρου 40 του ν.3220/2004.

Τα αδικήµατα αυτά πρέπει να έχουν διαπραχθεί µετά την 28/1/2004 και να αφορούν στην 
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έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή, στο σύνολο 

της ή σε µέρος αυτής, αξίας άνω των 3.000,00 ευρώ.

Ειδικά όταν η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν ανύπαρκτη 

συναλλαγή στο σύνολο της ή για µέρος αυτής υπερβαίνει το ποσό των 150.000,00 ευρώ, 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.

Επισήµανση : Σε σχέση µε τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι η υποβολή µηνυτήριας αναφοράς 

εντός των προβλεποµένων προθεσµιών, είναι αρµοδιότητα του Προϊσταµένου της Ελεγκτικής 

αρχής, ενώ η άσκηση ποινικής δίωξης αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα της Εισαγγελικής 

αρχής.

      ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

1. Όπως είναι γνωστό από την Νοµική Επιστήµη, µόλις ο Εισαγγελέας λάβει την αίτηση 

της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο για πλαστά - εικονικά φορολογικά στοιχεία 

σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ν.2523/1997 (άρθρο 41 Κ.Π.∆ αίτηση της αρχής), τότε κινεί τη 

διαδικασία για την άσκηση ποινικής δίωξης (άρθρο 43 Κ.Π.∆. ):

- Είτε µε παραγγελία για ανάκριση, την οποία ενεργεί µόνο ο ανακριτής µετά από γραπτή 

παραγγελία του εισαγγελέα η οποία καθορίζει και εξειδικεύει την αξιόποινη πράξη και την 

ποινική διάταξη που την προβλέπει και η οποία σκοπό, κατά το άρθρο 239 του ΚΠ∆, έχει τη 

συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων προκειµένου να βεβαιωθεί η τέλεση 

εγκλήµατος και να αποφασιστεί αν πρέπει να εισαχθεί κάποιος σε δίκη για αυτό.

- Είτε µε   παραγγελία για προανάκριση, η οποία ενεργείται από οποιονδήποτε ανακριτικό 

υπάλληλο µετά από γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα ή από τον ανακριτή στις περιπτώσεις 

που ορίζει ο νόµος.

- Είτε εισάγοντας την υπόθεση µε απευθείας κλήση του κατηγορούµενου στο ακροατήριο, 

στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται.

Η απευθείας κλήση στο ακροατήριο χρησιµοποιείται όταν πρόκειται για πταίσµατα, ή ελαφρά

πληµµελήµατα ή σε περιπτώσεις όπου η προανάκριση για διάφορους λόγους προφανώς δεν 

είναι αναγκαία (π.χ. στα αυτόφωρα πληµµελήµατα, ή όταν προηγήθηκε προκαταρκτική 

εξέταση).

2. Με δεδοµένα:

α)   Την σοβαρότητα του αδικήµατος και

β) Το Νοµικό καθεστώς που ισχύει σήµερα, το οποίο θεωρεί, το αδίκηµα της φοροδιαφυγής 

από την έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, τη λήψη εικονικών 

φορολογικών στοιχείων, καθώς και τη νόθευση φορολογικών στοιχείων,  πληµµέληµα και ότι 

η ποινική δίωξη ασκείται µε απευθείας κλήση στο ακροατήριο, κατά τη σύνταξη της Έκθεσης

Ελέγχου Κ.Β.Σ., χρειάζεται ιδιαίτερη επιµέλεια, αφού σ΄ αυτή καταγράφονται µε σαφήνεια 

τα  αποδεικτικά της διάπραξης του αδικήµατος, στοιχεία που προέκυψαν από την ελεγκτική 

έρευνα, η οποία λαµβάνεται στην περίπτωση αυτή και ως «προκαταρκτική εξέταση» 

(πρόχειρη δηλαδή ανάκριση και αναζήτηση της αλήθειας).
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3. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο διαπιστώνεται η διάπραξη ή απόπειρα 

διάπραξης αξιοποίνων πράξεων που διώκονται αυτεπάγγελτα όπως είναι η πλαστογραφία, η 

λαθρεµπορία, η κατοχή και χρήση σφραγίδων ∆ηµοσίου και φορολογικών στοιχείων 

µηδέποτε θεωρηµένων νόµιµα σε ∆.Ο.Υ., πρέπει να ανακοινώνεται αµέσως στον αρµόδιο 

Εισαγγελέα η αξιόποινη πράξη κατά το άρθρο 37 του Κ.Π.∆.

4. Αναφορικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, σηµειώνεται 

ότι µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του νέου άρθρου 2α του ν.2331/1995, όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του ν.3424/2005 (ΦΕΚ Α΄ 305) και µε 

το άρθρο 17 του ν.3472/2006 (ΦΕΚ Α΄ 135/4.7.2006),  ορίζεται ότι, ειδικά για τα αδικήµατα 

της φοροδιαφυγής, λαθρεµπορίας και άλλα αδικήµατα της φορολογικής και τελωνειακής 

νοµοθεσίας που υπάγονται στα βασικά εγκλήµατα όπως αυτά καθορίζονται από το νόµο αυτό,

η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) είναι αρµόδια για την παραποµπή στη δικαιοσύνη 

υποθέσεων νοµιµοποίησης εσόδων από λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή και για υποθέσεις που 

υπάγονται στις λοιπές αρµοδιότητές της εφόσον έχει συντάξει τη σχετική πορισµατική 

αναφορά. Η υποβολή της αναφοράς στη δικαιοσύνη γίνεται µέσω του αρµόδιου Εισαγγελέα 

της ΥΠ.Ε.Ε. µε ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης Ειδικών Οικονοµικών Υποθέσεων και της 

Ανεξάρτητης Αρχής του άρθρου 7 του ν.2331/1995.

Για υποθέσεις για τις οποίες έχουν επιληφθεί οι ∆.Ο.Υ. , ή τα Ελεγκτικά Κέντρα ή τα 

Τελωνεία, υποβάλλονται αναφορές στην Ανεξάρτητη αρχή του άρθρου 7 του ν. 2331/1995 

µέσω των αντίστοιχων Γενικών ∆ιευθύνσεων Φορολογικών Ελέγχων και Τελωνείων (σχετ. 

εγκ. ΠΟΛ. 1131/2006).  

Σε σχέση µε το ίδιο θέµα,  διευκρινίζεται επίσης ότι οι διατάξεις του ν.2331/1995, όπως πλέον

ισχύουν, εξακολουθούν να έχουν εφαρµογή και δε θίγονται ακόµα και στις περιπτώσεις 

άρσης του φορολογικού αξιοποίνου λόγω συµβιβασµού.

Όλα τα ανωτέρω σχετικά εφαρµόζονται για υποθέσεις για τις οποίες µε βάση τα υφιστάµενα 

δεδοµένα τα σχετικά εγκλήµατα τελούνται από της δηµοσίευσης του ν.3424/2005 

(13/12/2005) και εφεξής (σχετ. εγκ. ΠΟΛ. 1131/2006).

1.6.  ΠΡΟΣΩΠΑ   ΤΑ  ΟΠΟΙΑ  ∆ΙΩΚΟΝΤΑΙ  ΠΟΙΝΙΚΑ   ΓΙΑ  ΤΗΝ

ΕΚ∆ΟΣΗ   ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  -ΠΛΑΣΤΩΝ    ΚΑΙ  ΤΗ   ΛΗΨΗ  ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι  διοικητικές  κυρώσεις,  δηλαδή   τα  πρόστιµα   του  Κ.Β.Σ.  και  του  Φ.Π.Α.,  για

την  έκδοση    πλαστών   και  εικονικών   φορολογικών  στοιχείων,   καθώς   και   για  τη

λήψη   εικονικών φορολογικών  στοιχείων,      επιβάλλονται   σε  βάρος  των  επιχειρήσεων,

είτε  πρόκειται   :

-   για  ατοµικές  επιχειρήσεις, 

-   για    οµόρρυθµες  ή ετερόρρυθµες  εταιρείες,

-     Ε.Π.Ε.,

-     Α.Ε.,   κλπ

Οι  ποινικές  κυρώσεις  για   την  έκδοση    πλαστών   και  εικονικών   φορολογικών

στοιχείων,   καθώς   και   για  τη  λήψη   εικονικών φορολογικών  στοιχείων,      επιβάλλονται

σε  βάρος  των  νοµίµων   εκπροσώπων   των  επιχειρήσεων:

Στο   άρθρο   20   του ν.2523/1997   «Αυτουργοί  και  συνεργοί»,    ορίζεται  ποιοί

θεωρούνται   αυτουργοί  του   αδικήµατος  της   φοροδιαφυγής  στα  νοµικά  πρόσωπα  ,  και

κατά  συνέπεια   σε  βάρος  ποιών     ασκείται   ποινική  δίωξη  από  τις  διωκτικές  αρχές  για

τα  αδικήµατα   που  σχετίζονται   µε  τα  εικονικά   φορολογικά  στοιχεία:
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  -   Στις   ηµεδαπές    ανώνυµες    εταιρίες,   είναι    οι   πρόεδροι    των    ∆.Σ.,  οι

διευθύνοντες    ή    εντεταλµένοι  ή  συµπράττοντες  σύµβουλοι,  οι  διοικητές,  οι  γενικοί

διευθυντές ή διευθυντές, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από το νόµο

είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών.      

    Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα µέλη των

διοικητικών  συµβουλίων  των  εταιριών  αυτών,  εφόσον  ασκούν  πράγµατι  προσωρινά  ή

διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω.

- Στις   εταιρίες   οµόρρυθµες   ή   ετερόρρυθµες  , είναι    οι  οµόρρυθµοι   εταίροι    ή

διαχειριστές αυτών και   στις   περιορισµένης    ευθύνης   εταιρίες  , οι διαχειριστές αυτών και

όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν αυτοί, ο κάθε εταίρος.

  -Στους  συνεταιρισµούς  είναι     οι  πρόεδροι    ή    οι  γραµµατείς  ή  οι  ταµίες  ή  οι

διαχειριστές αυτών.

 - Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συµµετοχικές ή αφανείς εταιρίες, ως αυτουργοί

του αδικήµατος της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι εκπρόσωποί τους και αν ελλείπουν αυτοί, τα

µέλη  τους.  Όταν  στα  µέλη  αυτών  περιλαµβάνονται  και  νοµικά  πρόσωπα  ή  αλλοδαπές

επιχειρήσεις  ή  αλλοδαποί  οργανισµοί,  εφαρµόζονται  ανάλογα  και  οι  διατάξεις  των

παραγράφων 1 και 3.

- Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισµούς, ως

αυτουργοί του αδικήµατος της φοροδιαφυγής θεωρούνται  οι  διευθυντές ή αντιπρόσωποι  ή

πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα.

   Επίσης    εκτός  των  ανωτέρω,   αυτουργοί   θεωρούνται   και: 

α) όσοι δυνάµει νόµου ή δικαστικής απόφασης ή διάταξης τελευταίας βούλησης είναι

διαχειριστές αλλότριας περιουσίας και 

β) ο επίτροπος ή κηδεµόνας ή διοικητής αλλότριων κατά τις διατάξεις του Α.Κ..

Στο  νόµο   ρητά  ορίζεται   ότι,  οι   ανωτέρω   αυτουργοί   ,   τιµωρούνται    εφόσον :

 -κατά    το    χρόνο   διάπραξης   του   αδικήµατος   είχαν   την   ιδιότητα   αυτή   , 

        - και  εφόσον  γνώριζαν   ή   από   την  ιδιότητά   τους   και    εν   όψει  των

συγκεκριµένων  περιστάσεων  γίνεται φανερό  ότι  γνώριζαν   για   τις πράξεις  ή παραλείψεις,

µε   τις   οποίες   εκπληρώθηκαν   οι   όροι   των    εν  λόγω  αδικηµάτων .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2Ο 

2.1. ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΟΙ-  ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΙ     ΣΤΗΝ  ΕΚ∆ΟΣΗ

ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΠΛΑΣΤΩΝ  Η   ΣΤΗ   ΛΗΨΗ   ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

            Στις    εικονικές   επιχειρήσεις   και   στις    επιχειρήσεις   «αχυρανθρώπων»   οι

οποίες     εκδίδουν     εικονικά   και  πλαστά    φορολογικά    στοιχεία   κατ’   εξακολούθηση

,    υποκρύπτονται     πάντα    πρόσωπα ,     τα   οποία   εµπλέκονται    στην   ίδρυση   των

επιχειρήσεων     αυτών,   και   στην  έκδοση  και  διακίνηση   των  φορολογικών  στοιχείων

τους.  

           Τα  πρόσωπα   αυτά   χαρακτηρίζονται   ως   υποκρυπτόµενοι   -συναυτουργοί   , και

τα  περισσότερα   από  αυτά    απασχολούν    επανειληµµένα  τις  ελεγκτικές  διωκτικές  αρχές

(Σ.∆.Ο.Ε.,  ∆.Ο.Υ.  κλπ),  σε  υποθέσεις   έκδοσης  και διακίνησης εικονικών φορολογικών

στοιχείων εκδόσεως  διαφόρων επιχειρήσεων. 

            Συνήθως    οι   υποκρυπτόµενοι-συναυτουργοί     ,   βρίσκουν   οικονοµικούς

µετανάστες     από  διάφορες   χώρες,     τοξικοµανείς,  µικροαπατεώνες,    ιερόδουλες,

χαρτοπαίκτες ,    θαµώνες   των  καζίνο,   καθώς   και  άλλα  πρόσωπα   τα  οποία    κινούνταν

στο  περιθώριο  της   κοινωνικής   ζωής ,    και   εκµεταλλευόµενοι    την  άσχηµη  οικονοµική

τους   κατάσταση,   και   το  ότι   δεν    έχουν   τις   απαιτούµενες   γραµµατικές   γνώσεις  ( σε

πολλές   περιπτώσεις   οι  αλλοδαποί   δεν  γνωρίζουν   ελληνική    γραφή)    ,   τους  πείθουν

έναντι    ενός  χρηµατικού ποσού,  να  υποβάλουν   ενάρξεις    στις   ∆.Ο.Υ.,   για   ατοµικές

επιχειρήσεις,  ή   για   µονοπρόσωπες    Ε.Π.Ε.

Για  τη  στρατολόγηση   των  ανθρώπων  αυτών,   συχνά   χρησιµοποιούνται  άτοµα

που   κινούνται  σε  χώρους    του  περιθωρίου,   οι   οποίοι   επιλέγουν   τα  θύµατα   τους   µε

την  απαραίτητη  προϋπόθεση  να   είναι   άγνωστα   στις  φορολογικές  αρχές  (  να  µην

έχουν    οφειλές,   φορολογικές   παραβάσεις   κλπ)    ,   ώστε   να   µην   δηµιουργηθούν

προβλήµατα  στις    ∆.Ο.Υ.   κατά  την  έναρξη  των  επιχειρήσεων.

              Σκοπός   της    ίδρυσης    των   επιχειρήσεων   αυτών,     δεν   είναι    να

πραγµατοποιήσουν   νόµιµες   συναλλαγές,   αλλά  να  εκδώσουν   και  να  λάβουν   εικονικά

φορολογικά  στοιχεία   µε  µοναδικό  σκοπό  να   αποκτήσουν  οικονοµικά   οφέλη  οι

υποκρυπτόµενοι.  

Οι   υποκρυπτόµενοι   δεν  συµµετέχουν   στις  επιχειρήσεις   που  ιδρύονται,   προκειµένου :  

-   oι   ίδιοι    να   µην   φέρουν    καµία  ευθύνη  για  τις  συναλλαγές    και   τις

υποχρεώσεις   των   εν  λόγω  επιχειρήσεων     έναντι  τρίτων   και    έναντι   του    Ελληνικού

∆ηµοσίου,  και

-   για   να  είναι   οι   εκπρόσωποι   των  επιχειρήσεων   οι  µόνοι   υπεύθυνοι   για

όλες   τις υποχρεώσεις   αυτών   ,  και   να    καταλογισθούν     σε   βάρος   τους     όλες    οι

προκύπτουσες   παραβάσεις    για    έκδοση  ,   λήψη     και    διακίνηση     εικονικών

φορολογικών στοιχείων  ,   σε  περίπτωση   που   θα    διενεργηθεί    έλεγχος  από  τις

ελεγκτικές  υπηρεσίες   . 

Ως  έδρες   των  επιχειρήσεων   δηλώνονται   χώροι  νοικιασµένοι,   µικρού   εµβαδού

(συνήθως   γραφεία),   τα  οποία   νοικιάζουν  οι  ίδιοι  οι  υποκρυπτόµενοι,   οι  οποίοι

πληρώνουν  2-3  ενοίκια  στην  αρχή   ,  και  στη  συνέχεια   τα  εγκαταλείπουν,     και

χάνονται    τα  ίχνη  τους  .  Στις  έδρες  των  επιχειρήσεων,   δεν   υπάρχουν   εµπορεύµατα,

και  δεν  γίνονται  συναλλαγές.
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Οι      υποκρυπτόµενοι  ,    παραλαµβάνουν   τα   φορολογικά    στοιχεία   που

θεώρησαν      οι     «αχυράνθρωποι»        στις   αρµόδιες     ∆.Ο.Υ.   και  :

-   είτε   εκδίδουν  οι  ίδιοι   εικονικά    φορολογικά    στοιχεία    εκδόσεως   των

επιχειρήσεων   αυτών,     για   συναλλαγές    ιδιαίτερα   µεγάλης   αξίας,    µε    λήπτες

διάφορες  επιχειρήσεις,  ή   επιχειρήσεις   δικών  τους  

 συµφερόντων,  

-     είτε   τα   δίνουν  σε  τρίτα  πρόσωπα   έναντι   αµοιβής   (πουλούν  ολόκληρα

λευκά    στελέχη-µπλοκ  φορολογικών  στοιχείων,  ή   µεµονωµένα   λευκά   φορολογικά

στοιχεία)   ,

-   είτε    τα   εκδίδουν     για    λογαριασµό   τους  ,  για   συναλλαγές   πραγµατικές

που    πραγµατοποιούν   οι  ίδιοι   χωρίς  να  εκδίδουν  φορολογικά  στοιχεία   των  δικών

τους  επιχειρήσεων,  για  να  µην  φορολογηθούν   (είναι   σύνηθες   σε  επιχειρήσεις  αγοράς

και   εµπορίας   αγροτικών  προϊόντων).

Με    τον   τρόπο  αυτό,   οι      υποκρυπτόµενοι     καθιστούν  υπόχρεες  τις  ανωτέρω

επιχειρήσεις  « των   αχυρανθρώπων»    να  καταβάλλουν  στο  Ελληνικό  ∆ηµόσιο    τους

φόρους  ( ΦΠΑ,   ΕΛΓΑ,  Φόρο   εισοδήµατος)    που  αναλογούν  στα    φορολογικά

στοιχεία  που  οι   ίδιοι   εκδίδουν   και   διακινούν .    Για  το  λόγο  όµως     οτι  οι  εν  λόγω

επιχειρήσεις   δεν  τηρούν  τις  φορολογικές  τους  υποχρεώσεις,   το  Ελληνικό  ∆ηµόσιο

ουδέποτε  εισπράττει  τους  φόρους  αυτούς.  

  

Η   διοίκηση   των  επιχειρήσεων  αυτών  ( οι  οποίες   δεν  ασκούν  πραγµατική

εµπορική   δραστηριότητα)   ,  ασκείται   αποκλειστικά  από  τους  υποκρυπτόµενους  .    

  Από   την   έρευνα   των   ελεγκτικών  υπηρεσιών     προκύπτει   οτι ,     σε  όλες   τις

περιπτώσεις   οι  φερόµενοι  ως  επιχειρηµατίες  ,   ουδεµία   συµµετοχή    έχουν    στην

άσκηση  της    δραστηριότητας  των   ανωτέρω     επιχειρήσεων,   καθώς   και    στην   έκδοση

των   φορολογικών στοιχείων   τους .  

Σχεδόν  ποτέ    δεν    γνωρίζουν  :

• εάν  οι   επιχειρήσεις   τους   τηρούν   τις   φορολογικές    τους   υποχρεώσεις,   

• πόσα   και   ποια  φορολογικά   στοιχεία   φέρεται   ότι   εξέδωσαν   και   έλαβαν ,     

• τι αξία είχαν αυτά,    

• ποιους έφεραν  ως   λήπτες  τα φορολογικά στοιχεία   που   εξέδωσαν ,  

• ποιους έφεραν   ως  εκδότες τα φορολογικά  στοιχεία  που   έλαβαν  ,  

• πως   εξοφλήθηκαν   τα   φορολογικά   στοιχεία    (εαν  εισπράχθηκαν   µετρητά,

επιταγές, κλπ)    

Επίσης    οι  ίδιοι   δεν  έχουν   γνώσεις   περί   του αντικειµένου   εργασιών   των

επιχειρήσεων   τους,   ή    των  επιχειρήσεων    που   φέρεται   οτι    εκπροσωπούν.    

 Συνήθως  το  πρώτο  διάστηµα  λειτουργίας  των  επιχειρήσεων,  οι   «αχυράνθρωποι»

φερόµενοι   ως  επιτηδευµατίες,    λαµβάνουν  µικροποσά   από  τους  υποκρυπτόµενους   για

να  συντηρούνται,  και  οι  τοξικοµανείς   για  να  προµηθεύονται    ναρκωτικά. 

Πλήθος  τέτοιων  επιχειρήσεων  δηµιουργήθηκαν  σε  κυκλώµατα  επιχειρήσεων  που

λειτουργούσαν  µε  το  σύστηµα  CAROYZEL,  µε  µοναδικό  σκοπό  την  εξαπάτηση  των

φορολογικών  αρχών,  και  την  είσπραξη  παράνοµων  επιστροφών  Φ.Π.Α. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σε   πολλές  περιπτώσεις    οι    υποκρυπτόµενοι ,     για   να   εµφανίζουν   οτι

ενεργούν   εντός   νοµίµων  πλαισίων    και    να    έχουν   πλήρη   ελευθερία   κινήσεων  ,

πείθουν   τους   «αχυρανθρώπους-  φερόµενους   επιτηδευµατίες»,  να   τους    υπογράψουν

πληρεξούσια   µε  τα  οποία   να   τους   δίνουν  εντολή   και  πληρεξουσιότητα   να  ενεργούν

για  λογαριασµό  τους   πράξεις   διαχείρισης,   αντιπροσώπευσης   και   εκπροσώπησης  ,
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δηλαδή   να    πραγµατοποιούν  αγοραπωλησίες,  να  τους  εκπροσωπούν  στις  Τράπεζες,   να

υπογράφουν   κάθε   νόµιµο  έγγραφο  που  αφορά  τις   επιχειρήσεις   αυτές    κ.λ.π.

Κατά   τους  ελέγχους    που  διενεργούνται  από  τις  ελεγκτικές  αρχές  διαπιστώνεται

ότι,   σε   αρκετές   περιπτώσεις    γίνεται   χρήση    πληρεξουσίων  που  έχουν  ανακληθεί   ,

πληρεξουσίων  πλαστών,   καθώς    και      πληρεξουσίων   τα  οποία   συντάχθηκαν  χωρίς

να  παρίστανται   οι    «αχυράνθρωποι-  φερόµενοι   επιτηδευµατίες»   ,  εν  αγνοία   τους.  

Στις   περιπτώσεις   που  κατά  τον  έλεγχο   ο  υποκρυπτόµενος   επιτηδευµατίας

προσκοµίσει   νόµιµο    πληρεξούσιο    του    «αχυρανθρώπου -  φερόµενου   επιτηδευµατία»

,   τότε   για   τις   ελεγκτικές    αρχές    η  τεκµηρίωση    των   παραβάσεων   σε  βάρος      του

υποκρυπτόµενου  ,  είναι   ιδιαίτερα   δύσκολη.

2.2.  ΣΥΝΕΡΓΟΙ   ΣΤΗΝ  ΕΚ∆ΟΣΗ  ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ   ΚΑΙ    ΠΛΑΣΤΩΝ  Η

ΣΤΗ   ΛΗΨΗ   ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η παρ. 5 του άρθρου  20   του ν.2523/1997   «Αυτουργοί και συνεργοί»,  ορίζει  ποιά

πρόσωπα   θεωρούνται   άµεσοι συνεργοί του αδικήµατος της φοροδιαφυγής :

« Ως   άµεσοι συνεργοί του αδικήµατος της φοροδιαφυγής θεωρούνται  ο προϊστάµενος

του λογιστηρίου κάθε µορφής ή τύπου επιχείρησης ή όποιος συµπράττει  µε οποιονδήποτε

τρόπο γενικά στη διάπραξη των αδικηµάτων του παρόντος, ως τοιούτου νοουµένου και του

υπογράφοντος τη δήλωση ως πληρεξούσιος» .

Οι  συνεργοί τιµωρούνται εφόσον:

-   κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήµατος είχαν την ιδιότητα αυτή και 

-  εφόσον γνώριζαν ή από την ιδιότητά τους και εν όψει των συγκεκριµένων περιστάσεων

γίνεται φανερό ότι γνώριζαν για τις πράξεις ή παραλείψεις, µε τις οποίες εκπληρώθηκαν οι

όροι των  εν  λόγω  αδικηµάτων .

O  ι    Συνεργοί   , ποινικά    διακρίνονται   σε   Απλούς    και   σε   Άµεσους  Συνεργούς.  

Η   έννοια  του  Απλού    και   του    Άµεσου   Συνεργού,  αναλύεται   στα  άρθρα   46  και

47   του  Ποινικού  Κώδικα,  σύµφωνα   µε  τα  οποία   :

Άµεση   συνέργεια,   είναι  η   άµεση συνδροµή  στο φυσικό αυτουργό  κατά τη διάρκεια

της άδικης πράξης ,  στην  εκτέλεση  της  πράξης . 

 Απλή   συνέργεια,   είναι     οποιαδήποτε συνδροµή   πριν   ή   κατά  την  τέλεση της

άδικης  πράξης  (όχι µετά την τέλεση ) . 

Ο   απλός   συνεργός   τιµωρείται   µε  ποινή   ελαττωµένη  από  αυτή   του  άµεσου

συνεργού  (άρθρο  47   του  Ποινικού  Κώδικα).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3Ο

3.1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή

ΝΟΘΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ
Πριν γίνει οποιαδήποτε αναφορά για την σκοπιµότητα χρήσης εικονικών και πλαστών

φορολογικών  στοιχείων,  θεωρούµε  επιβεβληµένο  να  αναφερθούµε  σε  κάποιες  σηµαντικές

αλλαγές που επήλθαν µε την κατάργηση του Π.∆. 186/92 (Κ.Β.Σ.)  από τον νόµο 4093/12

(κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών) , η ισχύς του οποίου είναι από 1/1/2013.

Από 1/1/2013 καταργούνται  τα  βιβλία  Α΄ κατηγορίας  και  τηρούνται  τα  απλογραφικά

(πρώην Β΄ κατηγορίας)  και διπλογραφικά ( πρώην Γ΄ κατηγορίας) βιβλία.

∆εδοµένου  όµως  ότι  από  τις  αρµόδιες  ελεγκτικές  αρχές  του  Υπουργείου

Οικονοµιών( ∆.Ο.Υ. , Σ.∆.Ο.Ε., ελεγκτικά κέντρα) , διενεργούνται έλεγχοι σε παλιές χρήσεις

για τις οποίες  δεν έχει παραγραφεί το δικαίωµα του δηµοσίου και στις  οποίες ισχύουν οι

διατάξεις του Π.∆. 186/92 (Κ.Β.Σ.), αναφερόµαστε και σε περιπτώσεις που έχουν εφαρµογή

οι διατάξεις του εν λόγω Π.∆.

Ο ουσιαστικός λόγος χρήσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, όπως

προαναφέρθηκε, είναι η µείωση της καταβολής ή η µη καταβολή τόσο έµµεσων όσο και

άµεσων φόρων. 

Ως προς την σκοπιµότητα που εξυπηρετεί η έκδοση εικονικών ή πλαστών φορολογικών

στοιχείων, ή η λήψη και η χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων καθώς και η νόθευση

τέτοιων στοιχείων διαπιστώνονται τα παρακάτω: 

1. Έκδοση  εικονικών  τιµολογίων  –  δελτίων  αποστολής  ή  λοιπών  στοιχείων,  µε

οικονοµικά  ανταλλάγµατα,  από  επιχειρήσεις  που  τηρούν  βιβλία  Β΄  ή  Α΄  κατηγορίας  του

Κ.Β.Σ.  οι  οποίες  προσδιορίζουν  εξωλογιστικά  τα  καθαρά  τους  κέρδη,  δηλαδή  µε  την

εφαρµογή επί των ακαθαρίστων εσόδων ή αµοιβών ή επί των αγορών, κατά περίπτωση, των

Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο,

προς επιχειρήσεις που προσδιορίζουν λογιστικά το αποτέλεσµά τους οι οποίες είτε τηρούν

βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. είτε τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Το ίδιο ισχύει

και για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και προσδιορίζουν

λογιστικά το αποτέλεσµά τους. 

2. Έκδοση  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  µε  τη  βοήθεια  κατασκευασµένων

κυκλωµάτων µε εµπλεκόµενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εθνικό ή κοινοτικό ή

διεθνές  πλαίσιο,  οι  οποίες,  χρησιµοποιώντας  διάφορα  συστήµατα  και  µηχανισµούς,

αποβλέπουν  στη µη καταβολή  του οφειλόµενου Φ.Π.Α.  ή στην αδικαιολόγητη  επιστροφή

Φ.Π.Α.  Πρόκειται  δηλαδή  για  εξαφανισµένους  εµπόρους  ή  για  ενδιάµεσους  εµπόρους  ή

µεσάζοντες ή διοργανωτές  των κυκλωµάτων αυτών (απάτη τύπου CAROUSEL ή κυκλική

απάτη). Το όνοµα της απάτης αυτής οφείλεται στον τρόπο µε τον οποίο κυκλοφορούν τα ίδια

αγαθά,  από το ένα κράτος  στο άλλο,  απ΄ όπου και  επιστρέφουν χωρίς να καταλήξουν σε

κάποιο τελικό χρήστη. Στην απλούστερη µορφή της, η διαδικασία αυτή προϋποθέτει  τρεις

εµπόρους εγγεγραµµένους στα µητρώα των υποκειµένων στον Φ.Π.Α. σε δύο διαφορετικά

κράτη µέλη, αν και, συνήθως, συµµετέχουν περισσότεροι έµποροι εγκατεστηµένοι σε δύο ή

παραπάνω κράτη µέλη. Στις περιπτώσεις αυτές, πρωταγωνιστής της διαδικασίας αυτής είναι ο

εξαφανισµένος έµπορος. 

Ο εξαφανισµένος  έµπορος,  επωφελείται  της  δυνατότητάς  να  αγοράσει  στο  εξωτερικό

χωρίς Φ.Π.Α., για να µεταπωλήσει στην εσωτερική-εθνική αγορά, έχοντας υπόψη του ότι θα
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εισπράξει  Φ.Π.Α.  τον  οποίο  όµως  δεν  θα  αποδώσει  ποτέ  στο  ∆ηµόσιο  αλλά  θα  τον

οικειοποιηθεί.  Ο εξαφανισµένος έµπορος τις  περισσότερες φορές δεν υποβάλλει  δηλώσεις,

µερικές φορές υποβάλλει µηδενικές δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις παρά τις πολύ µεγάλες

αγορές που πραγµατοποιεί από το εξωτερικό. Επειδή έχει κερδίσει εκ των προτέρων τα ποσά

που επιθυµεί, έχει τη δυνατότητα να διαθέσει τα αγαθά του στην εσωτερική αγορά σε πολύ

χαµηλές τιµές – µε ζηµία. (Αναλυτικότερη αναφορά για το θέµα αυτό γίνεται στο κεφάλαιο

των διεθνών συναλλαγών). 

3. Έκδοση  ή  λήψη  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  από  επιχειρήσεις  που

δραστηριοποιούνται  στον  τοµέα  ανέγερσης  νέων  ακίνητων,  η  µεταβίβαση  των  οποίων

υπάγεται σε ΦΠΑ από 1/1/2006 και µετά (Ν. 3427/27.12.2005) και για τα οποία υφίσταται

διαφορετικό καθεστώς αντιµετώπισης της µεταβίβασης αυτών σε σχέση µε τα λοιπά ακίνητα.

Ο τρόπος άσκησης καθώς και το δικαιούµενο ποσοστό έκπτωσης του φόρου στις περιπτώσεις

αυτές καθορίσθηκε µε διατάξεις του ίδιου νόµου. Στις περιπτώσεις αυτές η λήψη εικονικών

φορολογικών  στοιχείων  οδηγεί  σε  αύξηση  του  φόρου  εισροών  που  αφορούν  στη  νέα

οικοδοµή και  συνεπώς στην καταβολή µικρότερου ποσού φόρου εκροών για την εν λόγω

οικοδοµή. 

Σηµειώνεται  ότι,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  Κώδικα  ΦΠΑ  (Ν.  2859/2000),

προϋπόθεση  για  την  έκπτωση  του  Φ.Π.Α.  µε  τον  οποίο  επιβαρύνθηκαν  οι  εισροές  της

επιχείρησης  είναι,  οι  εισροές  αυτές  να  χρησιµοποιούνται  για  την  πραγµατοποίηση

φορολογητέων  πράξεων.  Έτσι  όταν  µια  κατασκευαστική  επιχείρηση διενεργεί  παραδόσεις

ακινήτων υποκείµενες σε Φ.Π.Α., εκπίπτει ολόκληρο το φόρο των εισροών της. Σε περίπτωση

όµως που διενεργεί πράξεις απαλλασσόµενες από το φόρο για τις οποίες δεν προβλέπεται από

το νόµο δικαίωµα έκπτωσης (π.χ. µεταβίβαση πρώτης κατοικίας, δωρεά ακινήτου κ.λπ.) δεν

µπορεί  να  εκπέσει  το  φόρο  που  επιβάρυνε  τις  εισροές  που  χρησιµοποιήθηκαν  για  την

κατασκευή αυτών των ιδιοκτησιών. Για το λόγο αυτό πρέπει να προσδιοριστεί σύµφωνα µε τα

ανωτέρω ο Φ.Π.Α. των εισροών που βάρυνε τις ιδιοκτησίες για τις οποίες παρέχεται δικαίωµα

έκπτωσης  καθώς  και  ο  Φ.Π.Α.  που  βάρυνε  τις  ιδιοκτησίες  για  τις  οποίες  δεν  παρέχεται

δικαίωµα έκπτωσης και να διακανονισθεί αυτός µέσω της περιοδικής δήλωσης. 

Επί πλέον διευκρινίζεται ότι το ποσό του εκπιπτόµενου φόρου προσδιορίζεται ανάλογα

µε  το  ποσοστό  συµµετοχής  κάθε  ιδιοκτησίας  στο  συνολικό  φόρο  εισροών,  µε  βάση  την

πραγµατική  διάθεση  των  αγαθών  ή  υπηρεσιών  ανά  οικοδοµή,  όπως  προκύπτει  από  τα

τηρούµενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. 

Τέλος,  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  της  απόφασης  1031382/1116/ΠΟΛ.

1054/27.3.2006,  προβλέπεται  ότι  ως  προς  το  φόρο  εκροών  που  αφορά  το  τίµηµα  του

µεταβιβαζόµενου  ακινήτου,  εξαντλείται  σε  επίπεδο  ∆.Ο.Υ.  ο  έλεγχος  αυτός  και  οι

υποβαλλόµενες  ειδικές  δηλώσεις  ΦΠΑ  του  µεταβιβαζόµενου  ακινήτου  θεωρούνται  υπό

προϋποθέσεις ειλικρινείς. 

4. Έκδοση  εικονικών  τιµολογίων  –  δελτίων  αποστολής  ή  λοιπών  στοιχείων,  για

εξυπηρέτηση  κάποιου  τρίτου  ο  οποίος  αδυνατεί  να  εκδώσει  φορολογικά  στοιχεία,  για

διάφορους λόγους, όπως είναι η περίπτωση µη δήλωσης έναρξης εργασιών, ή η µη θεώρηση

στοιχείων  λόγω  οφειλών προς  το  δηµόσιο  κ.λπ.  Οι  περιπτώσεις  αυτές  αφορούν  συνήθως

πραγµατικές συναλλαγές οι οποίες όµως διενεργούνται από πρόσωπο διαφορετικό από αυτό

που αναγράφεται στα στοιχεία (εικονικότητα ως προς το πρόσωπο). 

5. Έκδοση Τιµολογίων Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων µε πολύ µεγάλες αξίες, αφού δεν

καταβάλλεται Φ.Π.Α. κατά την αγορά των προϊόντων αυτών, αλλά η ειδική εισφορά υπέρ

ΕΛ.Γ.Α. Στην προκειµένη περίπτωση λειτουργεί το αµοιβαίο συµφέρον του αγοραστή των

αγροτικών  προϊόντων  και  του  πωλητή  –  αγρότη.  Ο  µεν  πρώτος  αυξάνοντας  την  τιµή

αποβλέπει κατ΄ αρχήν, στην αύξηση του κόστους πωληθέντων, µέσω του οποίου επιτυγχάνει

αλλοίωση των αποτελεσµάτων του και περαιτέρω αποβλέπει στην απόκτηση των αγροτικών

23



προϊόντων σε διογκωµένη - αυξηµένη τιµή µε βάση την οποία έχει τη δυνατότητα πώλησης

των προϊόντων αυτών σε τέτοια τιµή που να προκύπτει µικρός συντελεστής µικτού κέρδους,

αποφεύγοντας  έτσι  και  τον  έλεγχο  περί  υπερβολικού  κέρδους,  ο  δε  αγρότης  εισπράττει

µεγαλύτερο  ποσό  επιστροφής  Φ.Π.Α.,  το  οποίο  προκύπτει  µε  την  εφαρµογή  των  κατ΄

αποκοπή  συντελεστών,  στην  αξία  των  παραδιδόµενων  αγροτικών  προϊόντων  και  των

παρεχόµενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήµατος  IV του Ν. 2859/2000 (παρ.  2 του

άρθρου 41 του Ν. 2859/2000), καθώς και περισσότερο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)

στα καύσιµα. 

6. Έκδοση  εικονικών φορολογικών στοιχείων  για την  κάλυψη παρανόµων ενεργειών,

όπως είναι η τοκογλυφία, το ξέπλυµα χρήµατος, η κάλυψη λαθραίων εισαγωγών κλπ. 

7. Έκδοση  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων,  από  επιχειρήσεις  που  τηρούν  βιβλίο

αποθήκης, προς ανύπαρκτους πελάτες για την κάλυψη άλλων συναλλαγών, για τις οποίες δεν

εκδόθηκαν φορολογικά στοιχεία πώλησης. 

8. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατά τους τελευταίους µήνες της χρήσης

επειδή  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  χρήσης  εµφάνιζαν  υψηλές  αγορές  και  χαµηλές  πωλήσεις,

προκειµένου τα ανωτέρω µεγέθη να εµφανισθούν στο ίδιο περίπου ύψος ή και µεγαλύτερο ή

και για λόγους που αφορούν και συσχετίζονται µε ειδικές διαδικασίες (π.χ. αυτοέλεγχος βάσει

του Ν. 3296/2004 κ.λπ). 

9. Έκδοση εικονικών ή νόθευση φορολογικών στοιχείων για την εµφάνιση πωλήσεων ή

υπηρεσιών σε τέτοιο ύψος που είναι καθορισµένο από διατάξεις άλλων νόµων (πολλές φορές

µη φορολογικών) για τη χορήγηση ωφέλειας στην επιχείρηση, π.χ. άδεια πετρελαιοκίνητου

αυτοκινήτου, επιδοτήσεις, οικονοµικές ενισχύσεις, δανειοδοτήσεις κ.λπ. 

10. Έκδοση  πλαστών  φορολογικών  στοιχείων  για  όλους  τους  ανωτέρω  λόγους  και

πρόσθετα για την εξυπηρέτηση των ληπτών των στοιχείων αυτών, πάντα µε ίδιο οικονοµικό

όφελος (εµπορία στοιχείων). 

11. Έκδοση  εικονικών  πιστωτικών  τιµολογίων  για  την  εµφάνιση  εκ  µέρους  των

επιχειρήσεων,  µικρότερων  ακαθαρίστων  εσόδων  ή  αµοιβών  και  συνεπώς  µικρότερων

φορολογητέων εκροών για την απόδοση του Φ.Π.Α. 

12. Έκδοση  εικονικών  πιστωτικών  τιµολογίων,  κυρίως  στο  τέλος  διαχειριστικών

χρήσεων, προκειµένου να αποφύγουν οι επιχειρήσεις τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις

διατάξεις του Κ.Β.Σ., δηλαδή την υποχρέωση τήρησης βιβλίων ανώτερης κατηγορίας ή την

υποχρέωση σύνταξης απογραφής ή τήρησης βιβλίου αποθήκη ή επιδιώκοντας την υπαγωγή

τους στα άρθρα 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν. 3296/2004 (αυτοέλεγχος). Στις προηγούµενες

δύο περιπτώσεις τις ενέργειες του εκδότη, την έκδοση δηλαδή πιστωτικών τιµολογίων, πολλές

φορές δε γνωρίζει ο αναφερόµενος στα στοιχεία ως αντισυµβαλλόµενος. Άλλες όµως φορές,

υπεισέρχεται το στοιχείο της αµοιβαιότητας, που εντοπίζεται κυρίως στους λήπτες που δεν

τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλίο αγορών, στην προσπάθειά τους να µην υπερβούν τα εκάστοτε

προβλεπόµενα από τον Κ.Β.Σ. όρια, για την απαλλαγή ή την τήρηση βιβλίου αγορών. 

13. Αντίστοιχα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω για την έκδοση εικονικών ή πλαστών

φορολογικών στοιχείων, ισχύουν και  για τη λήψη τέτοιων στοιχείων. Στις  σχέσεις  εκδότη

λήπτη  συνήθως  υπάρχει  το  στοιχείο  της  αµοιβαιότητας,  δηλαδή  η  διευκόλυνση  για  την

καταστρατήγηση φορολογικών διατάξεων, µε οικονοµικά ή άλλα ανταλλάγµατα. 

3.2. ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΚ∆ΟΤΕΣ

ΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
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Οι  επιχειρήσεις  που  δέχονται  πλαστά  ή  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία  είναι  συνήθως

οικονοµικά εύρωστες, σε αντίθεση µε αυτές που εκδίδουν τέτοια στοιχεία, οι οποίες βασικά

είναι αδύναµες οικονοµικά ή και ανύπαρκτες. 

3.2.1. Εκδότες πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων
Εκδότες µπορεί να είναι : 

α) Υπαρκτά  πρόσωπα που  θεωρούν  φορολογικά  στοιχεία  στις  ∆.Ο.Υ.  µε  την

προβλεπόµενη  διαδικασία  τα  οποία  χρησιµοποιούν  για  εικονικές  συναλλαγές  τις  οποίες

διενεργούν σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα και στη συνέχεια εγκαταλείποντας τη δηλωθείσα

εγκατάσταση δεν εντοπίζονται από τους φορολογικούς ελέγχους ή µετά από ορισµένο χρονικό

διάστηµα εξαφανίζονται. 

Οι  περιπτώσεις  αυτές  είναι  από  τις  πιο  δυσχερείς  όσον  αφορά  την  απόδειξη  και

τεκµηρίωση  της  εικονικότητας  δεδοµένου  ότι  δεν  εµφανίζονται  τα  πρόσωπα  και  δεν

υφίστανται στοιχεία, αφού δεν προσκοµίζονται ούτε τα βιβλία ούτε τα στοιχεία, προκειµένου

να αξιολογηθούν και να εκτιµηθούν για την τελική τεκµηρίωση της εικονικότητας. 

β) Ανύπαρκτες  επιχειρήσεις που  εκδίδουν  πλαστά  στοιχεία  για  πραγµατικές  ή  για

εικονικές συναλλαγές. 

γ) Επιχειρήσεις µε νοµιµοφανείς συναλλαγές 

- Άτοµα τα οποία χρησιµοποιώντας κλεµµένες ή χαµένες ταυτότητες και κυρίως χαµένα

προσωρινά  δελτία  ταυτότητας  (στα  οποία  εύκολα  αντικαθίσταται  η  φωτογραφία),

παρουσιάζονται  στις ∆.Ο.Υ. και αφού προσκοµίσουν και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά

που  απαιτούνται  για  την  έναρξη  επαγγέλµατος,  όπως  βεβαιώσεις  επιµελητηρίων  και

ασφαλιστικών  ταµείων,  µισθωτήρια  συµβόλαια  κ.λπ.,  θεωρούν  βιβλία  και  φορολογικά

στοιχεία, από τα οποία στη συνέχεια εκδίδουν στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνήθως

µεγάλης αξίας. 

-  Επιτήδειοι  (υποκρυπτόµενοι)  εκµεταλλευόµενοι  άτοµα  που  βρίσκονται  σε  δύσκολη

κατάσταση κάνουν έναρξη εργασιών και θεωρούν φορολογικά στοιχεία στο όνοµα αυτών, τα

οποία στη συνέχεια χρησιµοποιούν για την κάλυψη ανύπαρκτων συναλλαγών, είτε δικών τους

είτε προς τρίτους. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις και για να δοθεί νοµιµοφάνεια στις συναλλαγές αυτές, υπάρχει

το ενδεχόµενο υποβολής στις ∆.Ο.Υ. δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α. κ.λπ., όπου

οι προς απόδοση φόροι (Φ.Π.Α., εισοδήµατος) είναι ελάχιστοι, αφού συµψηφίζουν το Φ.Π.Α.

των υποτιθέµενων (ανύπαρκτων) εισροών µε εκείνο των εικονικών εκροών, τα δε δηλούµενα

καθαρά κέρδη επίσης είναι ελάχιστα. 

δ) Επίσης έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων γίνεται και από επιχειρήσεις που

εµπλέκονται στις περιπτώσεις κυκλικής απάτης όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. 

ε) Επίσης έκδοση εικονικών στοιχείων γίνεται και από επιχειρήσεις ή και επαγγελµατίες,

που φορολογούνται εξωλογιστικά ή µε ειδικό τρόπο ή που έχουν ελάχιστα έσοδα και βέβαια

εφόσον  στο  τέλος  κάθε  διαχειριστικής  περιόδου  υπάρχει  σ΄  αυτούς  περιθώριο  εσόδων,

προκειµένου να καλύψουν φορολογικές ανάγκες τρίτων. 

στ) Μία άλλη περίπτωση, που διαπιστώνεται σε µικρή κλίµακα, είναι η έκδοση στοιχείων

που καλύπτουν ανύπαρκτες συναλλαγές, µερικώς ή στο σύνολό τους, από εύρυθµες κατά τ΄

άλλα επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που µεταξύ τους υφίσταται συγγενική σχέση. Σηµειώνεται

εδώ ότι στις περιπτώσεις ηµεδαπών επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχει µεταξύ τους σχέση

άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονοµικής εξάρτησης ή ελέγχου ή η ηµεδαπή

εταιρεία τελεί υπό τον έλεγχο της αλλοδαπής, λόγω συµµετοχής της δεύτερης στο κεφάλαιο ή

τη διοίκηση της πρώτης, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2238/1994 περί

υπερτιµολογήσεων και υποτιµολογήσεων. 
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3.2.2. Τρόποι κατασκευής και έκδοσης πλαστών και εικονικών στοιχείων.

  ∆εδοµένου  ότι  η  θεώρηση  των  φορολογικών  στοιχείων  από  τις  ∆.Ο.Υ.  που

προβλέπονταν από τις διατάξεις του Π.∆. 186/92 έχει πλέον καταργηθεί και δεν υφίσταται , η

αναφορά µας στο κεφάλαιο αυτό γίνεται για τις χρήσεις στις οποίες ίσχυε η θεώρηση.

    1.   Λαθροδιάτρηση στη ∆.Ο.Υ.

      ∆ιάτρηση  σε  µηχανή  ∆.Ο.Υ.

      Παρατηρήθηκε λαθραία διάτρηση µε παρεµβολή επί πλέον φύλλων σε στελέχη ή

µηχανογραφηµένα   έντυπα  στοιχείων,  τα  οποία  προσκοµίζονται  για  θεώρηση.  Στην

συγκεκριµένη  περίπτωση   συρράπτονται  σ   ένα  µπλοκ    φορολογικών  στοιχείων  που

πρόκειται να θεωρηθούν νόµιµα  και λευκά έντυπα (χωρίς συνήθως τα ατοµικά στοιχεία του

εκδότη),  τα οποία στην  συνέχεια αποκόπτονται,   τίθενται σ  αυτά σφραγίδες µε στοιχεία

κάποιας    ανύπαρκτης επιχείρησης και διακινούνται στις  παράνοµες συναλλαγές.

      2.   Παράνοµη διάτρηση εκτός ∆.Ο.Υ.

      Εµφάνιση  διάτρησης  στα  στοιχεία  όµοιας  ή  σχεδόν  όµοιας  µε  αυτή  που

πραγµατοποιείται από τις  διατρητικές µηχανές των ∆.Ο.Υ. Αυτό  επιτυγχάνεται µε διάφορους

µηχανισµούς  όπως ραπτοµηχανές  κλπ., καθώς και ιδιοκατασκευές, όπως παλαιές µηχανές

τυπογραφείων  ή και µε απλά αιχµηρά  αντικείµενα, όπως καρφίτσα κ.α.

      3.  Αλλαγή χρήσης θεωρηθέντων στοιχείων

      Μέχρι έναρξης ισχύος του νέου Κ.Β.Σ. (1/7/1992) προβλεπόταν η θεώρηση και των

τιµολογίων. 

      Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία δεν απαιτείται από τον Κ.Β.Σ., η θεώρηση των

τιµολογίων πώλησης  τα οποία εκδίδονται για κάλυψη συναλλαγών που έγιναν µε θεωρηµένο

στοιχείο διακίνησης (∆ελτίο  Αποστολής). Πολλά από  αυτά τα στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν

ως  Τιµολόγια  -  ∆ελτία  Αποστολής,  αφού  συµπληρώθηκε  στο  πρωτότυπο  µε  σφραγίδα,  η

ένδειξη ∆ελτίο Αποστολής. 'Έτσι απόκτησαν  νοµιµοφάνεια ως προς τη διακίνηση, αλλά οι

συναλλαγές  αυτές  δεν  καταχωρούνται  στα  βιβλία  της   επιχείρησης  που  εµφανίζεται  ως

εκδότρια.

      4.   Παράνοµη χρήση των επί πλέον θεωρηµένων αντιτύπων

      Από τον Κ.Β.Σ. προβλέπεται η έκδοση και συνεπώς και η θεώρηση ενός φορολογικού

στοιχείου  τουλάχιστον ως διπλότυπο. Μπορεί όµως ο  επιτηδευµατίας να θεωρήσει και να

εκδίδει  τα  φορολογικά   στοιχεία  σε    περισσότερα  αντίτυπα  εφόσον  σε  κάθε  αντίτυπο

αναγράφεται µε σφραγίδα ή  εντύπως ο  προορισµός του.

      Παρατηρήθηκε θεώρηση στοιχείων, είτε χειρόγραφων,  είτε µηχανογραφικών,  σε

περισσότερα   αντίτυπα,  στα  οποία  ο  προορισµός  τους   αναγράφεται  σε  θέση τέτοια  που

µπορούν να αποκοπούν  και   να χρησιµοποιηθούν  ως πρωτότυπα για τον πελάτη όλα τα

αντίτυπα.  

      5.   Χρήση αποκρυβέντων εντύπων από προσκοµισθέντα για ακύρωση  στοιχεία

      Η επιχείρηση θεωρεί στη ∆.Ο.Υ. µεγάλο αριθµό µηχανογραφικών στοιχείων. Στην

συνέχεια υποβάλει   στη ∆.Ο.Υ.  δήλωση διακοπής  εργασιών και  ακυρώνει  τα θεωρηθέντα

στοιχεία  από  τα  οποία  όµως,   χωρίς  να    διακόπτεται  η  συνέχεια  του  µηχανογραφικού

εντύπου, έχει  αποσπαστεί  ένας  αριθµός  πρωτότυπων στοιχείων, τα  οποία στη συνέχεια

χρησιµοποιούνται   σε  παράνοµες  συναλλαγές,  για  τις   οποίες  δεν  εκπληρώνονται  οι

φορολογικές υποχρεώσεις του εκδότη, αφού έχει   ήδη δηλώσει διακοπή επαγγέλµατος και

έχει  ακυρώσει βιβλία και  στοιχεία.  Σ  αυτή την περίπτωση η εµφανιζόµενη ως  εκδότρια

επιχείρηση επικαλείται την ακύρωση των στοιχείων, αφού διαθέτει και σχετική βεβαίωση  της

∆.Ο.Υ.

      6.   Χρησιµοποίηση απωλεσθέντων (δήθεν) στοιχείων
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      Χρησιµοποίηση φορολογικών στοιχείων  από τον  εκδότη τους,  ο οποίος  έχει

υποβάλει στη ∆.Ο.Υ.  δήλωση απώλειάς τους. Στις περιπτώσεις αυτές  δεν εκπληρώνονται οι

φορολογικές υποχρεώσεις του  εκδότη , αφού οι    συναλλαγές δεν εµφανίζονται στα βιβλία

του.

      7.    Παράνοµη χρήση φορολογικών µηχανισµών 

Έκδοση φορολογικών στοιχείων από µηχανισµούς του Ν. 1809/1988 µη νόµιµους ή από

παραποιηµένους ή από µη δηλωµένους µηχανισµούς µε καταχωρηµένα στοιχεία σ΄ αυτούς,

στοιχεία επιχειρήσεων που λειτουργούν νόµιµα και εκδίδουν νόµιµα φορολογικά στοιχεία. 

Ως  φορολογικός  µηχανισµός  σύµφωνα  µε  το  Ν.  1809/1988,  χαρακτηρίζεται  κάθε

συσκευή  ή  σύστηµα  το  οποίο  χρησιµοποιείται  για  την  έκδοση,  την  πιστοποίηση  και

διαφύλαξη  στοιχείων,  διαθέτει  ασφαλή  φορολογική  µνήµη,  κατάλληλο  λογισµικό,  θύρες

διασύνδεσης,  καθώς  και  άλλα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  τα  οποία  καθορίζονται  και

εξειδικεύονται κατά περίπτωση από τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, και διαθέτει επίσης

άδεια  καταλληλότητας  που  έχει  χορηγηθεί  από  την  επιτροπή  του  άρθρου  7  του  νόµου

1809/1988. 

      8.  'Άλλοι µέθοδοι

      Οι κατασκευαστές πλαστών στοιχείων, χρησιµοποιούν και τις παρακάτω  µεθόδους:

      α) Χρησιµοποιούν  Α.Φ.Μ. υπαρκτής επιχείρησης και παρεµφερή  επωνυµία  και

αντικείµενο  εργασιών.

      β) Χρησιµοποιούν  στοιχεία  υπαρκτής  επιχείρησης  µε ανύπαρκτο Α.Φ.Μ.

      γ) Χρησιµοποιούν  πλήρη  στοιχεία  υπαρκτής  επιχείρησης.

      Στόχος   στις  περιπτώσεις  αυτές   είναι   να  µη µπορούν   να  επαληθευτούν  οι

συναλλαγές  µε τον  πραγµατικό  εκδότη  των στοιχείων  και στην τελευταία περίπτωση (γ)

δηµιουργούν   προβλήµατα   στις  επιχειρήσεις  που   εν  αγνοία  τους   χρησιµοποιήθηκε  το

ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία τους  στα πλαστά και  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία.  Για την

περίπτωση αυτή σηµειώνεται ότι δεν πρέπει να  καταλογίζονται παραβάσεις στη φερόµενη ως

εκδότρια,  εφόσον  από  την  έρευνα  και  τις  ελεγκτικές   επαληθεύσεις  προκύψει  ότι

αποδεδειγµένα δεν είχε συµµετοχή και τελούσε σε πλήρη άγνοια.

3.3.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   ΜΕ   ΜΕΓΑΛΗ  ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΤΗΝ

ΕΚ∆ΟΣΗ   ΚΑΙ  ΛΗΨΗ   ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σε    ορισµένους   επιχειρηµατικούς     κλάδους      παρατηρείται    µεγάλη

παραβατικότητα   στην  έκδοση  και  λήψη   εικονικών  φορολογικών   στοιχείων.   Για   το

λόγο   αυτό,    από   τις   ελεγκτικές   Υπηρεσίες  διενεργούνται   περισσότεροι   και   πιο

ενδελεχείς   έλεγχοι   στις   επιχειρήσεις  των   κλάδων   αυτών  ,   κατά  τους  οποίους

διαπιστώνεται  συχνά   η  έκδοση   και  η  λήψη  εικονικών  κυρίως   , αλλά  και  πλαστών

φορολογικών  στοιχείων.  

           Οι    επιχειρήσεις   αυτές   κυρίως   είναι:

-  ∆ιαφηµιστικές   επιχειρήσεις.

-  Επιχειρήσεις   γραφικών   τεχνών.

-  Επιχειρήσεις   εµπορίας   σιδήρου,  σκραπλ,   και  λοιπών  µεταλλευµάτων.

-  Επιχειρήσεις   εµπορίας   αγροτικών  προιόντων , 

-  Επιχειρήσεις   εµπορίας  χρυσού.

 -  Επιχειρήσεις  που  έχουν  συναλλαγές  µε  το  εξωτερικό.

-  Επιχειρήσεις     παροχής    υπηρεσίες   γενικά.

-  Επιχειρήσεις    που   παρέχουν   υπηρεσίες   στο  ∆ηµόσιο  ή  Οργανισµούς  . 

-   Επιχειρήσεις   Τεχνικές    και    Κατασκευαστικές   .  
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-  Ελεύθεροι   επαγγελµατίες .

Στη   συνέχεια ,  αναφέρουµε   αναλυτικά   ορισµένες   από  τις   επιχειρήσεις   αυτές: 

3.3.1.  ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεταξύ   των   επιχειρήσεων  που  εµφανίζουν   τη  µεγαλύτερη   παραβατικότητα   στην

έκδοση   εικονικών   φορολογικών  στοιχείων   ,  είναι  οι  διαφηµιστικές    επιχειρήσεις.  

α)   Στον  κλάδο,  υπάρχει   µεγάλος  αριθµός  επιχειρήσεων  οι  οποίες  ιδρύονται  µε

µοναδικό   σκοπό  την  έκδοση  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  (ατοµικές  επιχειρήσεις,

µονοπρόσωπες  ΕΠΕ,   Α.Ε.  κλπ)  .  Οι  επιχειρήσεις  αυτές  εκδίδουν  εικονικά   φορολογικά

στοιχεία   για  πωλήσεις   εντύπων,  κατασκευή  µακετών,  καταχώρηση  διαφηµίσεων  σε

εφηµερίδες,  περιοδικά,  στο  διαδίκτυο,    σε  πινακίδες  τοποθετηµένες  στους  δρόµους,

στα  γήπεδα,  κλπ.   ∆εν  εµφανίζουν  καθόλου  αγορές  από  άλλες   επιχειρήσεις,    ή

εµφανίζουν  αγορές   µε  εικονικά   φορολογικά  στοιχεία,  και   εκδίδουν   φορολογικά

στοιχεία  τα  οποία   αφορούν  όλα  ανύπαρκτες  συναλλαγές.  

Κατά  τους  ελέγχους  που  διενεργούνται  από  τις  ελεγκτικές  υπηρεσίες    στις   εν

λόγω    επιχειρήσεις,   διαπιστώνεται   οτι,    δεν  τηρούν   βιβλία  ΚΒΣ   ,  και     δεν

αποδίδουν    τον   ΦΠΑ  των   φορολογικών   στοιχείων   που  εκδίδουν .    Συνήθως

υποβάλλουν   µηδενικές  δηλώσεις  ΦΠΑ,  ή  συµψηφίζουν   τον  ΦΠΑ  των  εκροών  µε   τον

ΦΠΑ   των   εισροών  από  τα  εικονικά   φορολογικά  στοιχεία  που  λαµβάνουν,    µε

αποτέλεσµα  να  προκύπτει  µηδενικός   ΦΠΑ  προς   απόδοση  .   

Επίσης,  δεν  υποβάλλουν  συγκεντρωτικές  καταστάσεις  πελατών-προµηθευτών  του

άρθρου  20   του  Π.∆.  186/92  (ΚΒΣ) ,  µε  αποτέλεσµα  οι  ελεγκτικές  υπηρεσίες    ,  εάν  οι

επιχειρήσεις   δεν  προσκοµίσουν   προς   έλεγχο   τα   εκδοθέντα   φορολογικά   στοιχεία

τους   (βιβλία  ΚΒΣ  κατά  κανόνα   δεν  τηρούν)   να   προσπαθούν   να  εντοπίσουν   τους

λήπτες   των  φορολογικών   στοιχείων   που  εξέδωσαν,    µέσω  του  ΚΕΠΥΟ,   από  τις

συγκεντρωτικές  καταστάσεις  πελατών-προµηθευτών  των  επιχειρήσεων  που  δήλωσαν  την

ελεγχόµενη  επιχείρηση,  ως  προµηθευτή. 

Στις  περιπτώσεις  που  οι  λήπτριες   επιχειρήσεις   δεν   υποβάλλουν  συγκεντρωτικές

καταστάσεις  πελατών-προµηθευτών,   ή  εάν   υπέβαλλαν   δεν   δήλωσαν  τις  συναλλαγές

µε  την  ελεγχόµενη   επιχείρηση,     οι   ελεγκτικές   υπηρεσίες   είναι   πολύ     δύσκολο  να

εντοπίσουν  τα  εικονικά   φορολογικά   στοιχεία   που  εκδόθηκαν  . 

β)  Επίσης,   εκτός  από  τις  επιχειρήσεις  που  αναφέρθηκαν  ανωτέρω,  υπάρχουν  στον

κλάδο  των  διαφηµηστικών  ,  και    επιχειρήσεις   οι  οποίες    πραγµατοποιούν   κυρίως

πραγµατικές    συναλλαγές   ,    εκδίδουν    όµως    ένα    µικρό    αριθµό    εικονικών

φορολογικών  στοιχείων  τα  οποία   αφορούν  ανύπαρκτες  συναλλαγές   ,  ή      ένα   µικρό

αριθµό    φορολογικών  στοιχείων  τα  οποία   αφορούν  πραγµατικές  συναλλαγές,  αλλά

είναι   υπερτιµολογηµένα,   δηλαδή  η  αξία  τους  είναι  µεγαλύτερη  από  την  πραγµατική.  

Στις     ανωτέρω    επιχειρήσεις    ,   και   κυρίως    στην   περίπτωση    των

υπερτιµολογηµένων   φορολογικών   στοιχείων,    είναι   δύσκολο   να    διαπιστωθεί    από

τις    ελεγκτικές   υπηρεσίες   ποιά    είναι    η  πραγµατική   αξία    των  φορολογικών

στοιχείων ,  και   ποιά   είναι   η  αξία  που  έχει  υπερτιµολογηθεί.  

3.3.2.    E  ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΠΑΡΕΧΟΥΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΣΤΟ  ∆ΗΜΟΣΙΟ  Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  ΚΑΙ  ΘΕΛΟΥΝ  ΝΑ  ∆ΙΟΓΚΩΣΟΥΝ  ΤΙΣ  ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΤΟΥΣ

Είναι   σύνηθες      ,  οι   επιχειρήσεις   που    παρέχουν   υπηρεσίες  στο  ∆ηµόσιο,  σε

Οργανισµούς,    ∆ήµους,  Ν.Π.∆.∆.,      κλπ,   (π.χ.  επιχειρήσεις  που  παρέχουν   υπηρεσίες

καθαριότητας   σε  Νοσοκοµεία,  ∆ηµόσιες  Υπηρεσίες,  Πανεπιστήµια  ),   να  λαµβάνουν

πλήθος  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  δαπανών.    
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Οι   επιχειρήσεις  αυτές    υπογράφουν   συµβάσεις   µε    το  ∆ηµόσιο  ,  τους

Οργανισµούς  κλπ.    και     εκδίδουν  φορολογικά  στοιχεία ,   βάση   των   συµβάσεων

αυτών.      Για   το  λόγο   οτι     εκδίδουν    φορολογικά   στοιχεία   για   όλες   τις   υπηρεσίες

που  παρέχουν  (διότι    είναι   προς  το  ∆ηµόσιο  )   ,    εµφανίζουν   µεγάλα    ακαθάριστα

έσοδα      ,  και  επειδή   είναι  υπηρεσίες  παροχής  υπηρεσίας,  έχουν  λίγες  δαπάνες.    Για

το  λόγο  αυτό  ,  συνήθως   λαµβάνουν   εικονικά  φορολογικά  στοιχεία  προκειµένου  να

αυξήσουν  τις  δαπάνες  τους  ,  και  να  καταβάλλουν  λιγότερο   φόρο  εισοδήµατος,  ΦΠΑ,

κ.λ.π.       

3.3.3.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    ΠΟΥ   ΕΧΟΥΝ    ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ   ΜΕ   ΤΟ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 Είναι   συχνό  φαινόµενο   η   έκδοση   και   η    λήψη   εικονικών   φορολογικών

στοιχείων   τα  οποία     αφορούν  συναλλαγές   µε   το   εξωτερικό   και   κυρίως   µε    Κράτη

– Μέλη  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από   το  έτος   1993       δηµιουργήθηκε   η  ενιαία   αγορά     µεταξύ   των   Κρατών

Μελών   της   Ε.Ε.,   η  οποία   είχε   ως  αποτέλεσµα      την    κατάργηση   των   ελέγχων

στα   Τελωνειακά   σύνορα   και   την απλούστευση   των    διαδικασιών .  Στη   συνέχεια

λόγω   της    αύξησης  των  µελών  της  Ε.Ε.,   και     του    διαρκώς   αυξανόµενου   όγκου

των   ενδοκοινοτικών   συναλλαγών ,   παρουσιάσθηκε    µεγάλη   παραβατικότητα    και

µεγάλη   φοροδιαφυγή    στις    ενδοκοινοτικές   συναλλαγές,  µε   κυριότερο   στόχο   την   µη

απόδοση      ,  καθώς    και   την  είσπραξη   παράνοµων   επιστροφών   Φ.Π.Α.

Η    Ευρωπαϊκή  Ένωση    για    την     αντιµετώπιση    του     φαινοµένου   της

φοροδιαφυγής    και  την   προστασία   των Κρατών Μελών,    καθιέρωσε    το   σύστηµα

VIES   και  τις  διασταυρώσεις    µέσω   των   υποβαλλόµενων  από   τις    επιχειρήσεις

καταστάσεων  ενδοκοινοτικών  παραδόσεων  και  αποκτήσεων.  

 

Από     τους    ελέγχους   που  διενεργήθηκαν    από   την      Ευρωπαϊκή    Ένωση

προέκυψε   ότι ,   οι      επιχειρήσεις    των   Κρατών  -  Μελών   για    να  φοροδιαφεύγουν   ,

ακολουθούν   διάφορες    τεχνικές  ,    οι   κυριότερες     από  τις  οποίες    είναι  οι  κάτωθι  :

1) Επιχειρήσεις    πουλούν    εµπορεύµατα   στην    εσωτερική   αγορά   ( τα   οποία

έχουν   αγοράσει   µε  νόµιµα    φορολογικά   στοιχεία )    χωρίς  να  εκδώσουν    φορολογικά

στοιχεία  πώλησης,    και  στη  συνέχεια    εκδίδουν    εικονικά    φορολογικά  στοιχεία

πώλησης  εξωτερικού    (ΙNVOICE),  µε   τα  οποία     φέρεται    ότι    κάνουν  ενδοκοινοτική

παράδοση    σε  επιχειρήσεις   άλλου  Κράτους - Μέλος της Ε.Ε. ,   τα  ίδια   εµπορεύµατα.  

Στα    ΙΝVOICE   οι   επιχειρήσεις    δεν   χρεώνουν   ΦΠΑ  (διότι   είναι   πώληση

εξωτερικού   η  οποία  απαλλάσεται    του  Φ.Π.Α. ),   και    στη   συνέχεια   ζητούν   και

λαµβάνουν   από   την  αντίστοιχη    οικονοµική   υπηρεσία   του  Κράτους-Μέλους    στο

οποίο    ανήκουν,    την  επιστροφή   του  Φ.Π.Α.   που  αντιστοιχεί   στις   ενδοκοινοτικές

παραδόσεις  που  φέρεται   ότι  πραγµατοποίησαν.    

Με  τον   τρόπο  αυτό,  το  Κράτος – Μέλος  :

 α)    δεν   εισπράττει    τον  Φ.Π.Α.    που  αντιστοιχεί    στα  εµπορεύµατα   που

πουλήθηκαν   από   την   επιχείρηση    στην  εσωτερική  αγορά,   και  

β)  επιστρέφει     στην  επιχείρηση   Φ.Π.Α.,   τον  οποίον  όµως   δεν  δικαιούται,  διότι

ουδέποτε   εξήγαγε   τα  εµπορεύµατα  αυτά   σε   άλλο  Κράτος -Μέλος  .

2)  Επιχειρήσεις   λαµβάνουν   εικονικά  φορολογικά   στοιχεία   για    ανύπαρκτες

συναλλαγές   ,     µε  τα  οποία   φέρεται   ότι   αγοράζουν   εµπορεύµατα    από  την

εσωτερική  αγορά.    Στη   συνέχεια     εκδίδουν    εικονικά    φορολογικά  στοιχεία   πώλησης

εξωτερικού    (ΙNVOICE),  µε   τα  οποία     φέρεται    ότι   πουλούν       σε  επιχειρήσεις

άλλου    Κράτος – Μέλος  της   Ε.Ε. ,   τα  ίδια   εµπορεύµατα.  
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Για   τις    ενδοκοινοτικές    παραδόσεις    που  φέρεται   ότι  πραγµατοποιούν ,    ζητούν

και  λαµβάνουν        επιστροφή   του  Φ.Π.Α. ,   διότι   φέρεται   ότι  πλήρωσαν   Φ.Π.Α.

στον   προµηθευτή    τους,  κατά   την  αγορά   των   εµπορευµάτων  αυτών.  

3)  Επιχειρήσεις "Φοίνικας".   

Στην  περίπτωση   αυτή   αναβιώνουν   επιχειρήσεις    που   είχαν   τεθεί    σε   αδράνεια

και   στη  συνέχεια   εµφανίζουν     ότι    δραστηριοποιούνται    ξανά,    µε   µοναδικό    σκοπό

την    έκδοση   και    λήψη   πλαστών  και   εικονικών   φορολογικών   στοιχείων .  Οι

επιχειρήσεις    αυτές    εµφανίζουν    ότι     πραγµατοποιούν     ενδοκοινοτικές    συναλλαγές

, µε   µοναδικό   σκοπό    τη   µη   απόδοση   Φ.Π.Α.   

3.3.4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   ΠΟΥ   ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ   ΣΕ  ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ   ΑΠΑΤΗΣ

ΤΥΠΟΥ   «  CAROUSEL  »  ή  ΚΥΚΛΙΚΗ  ΑΠΑΤΗ

Στην   περίπτωση   αυτή  γίνεται  µετακύλιση  του  Φ.Π.Α.  από   τη  µία   επιχείρηση

προς  την  άλλη,  µε    διαδοχικές   πωλήσεις   εµπορευµάτων.  Στις     επιχειρήσεις   αυτές,

συµµετέχουν   συνήθως   τα ίδια   άτοµα,    και   τελικός   σκοπός   τους   είναι  η   µη

απόδοση   του   Φ.Π.Α.  ,  ή  η  είσπραξη  παράνοµων   επιστροφών  Φ.Π.Α.   Μεταξύ   των

επιχειρήσεων  που   εµπλέκονται   στα   «κυκλώµατα»     τύπου " CAROUSEL ",  είναι

συχνά   εικονικές   επιχειρήσεις.    

Το φαινόµενο της οργανωµένης απάτης στον ΦΠΑ, εµφανίζεται για πρώτη φορά στο

τέλος της δεκαετίας του1970 και στην αρχή του 1980 στις χώρες της BENELUX (Βέλγιο,

Ολλανδία,  Λουξεµβούργο).  Η απάτη του τύπου CAROUSEL είναι ένας γενικός όρος που

χρησιµοποιείται  συχνά  για  να  προσδιορίσει  αυτόν  τον  τύπο  της  απάτης.  Η  λέξη

«CAROUSEL» παραπέµπει στην κυκλική κίνηση των αγαθών µέσα στο κύκλωµα της απάτης.

Παρόλα αυτά, αυτή η κυκλική κίνηση δεν πραγµατοποιείται πάντα και δεν είναι βεβαίως ένα

ουσιαστικό  στοιχείο  της  απάτης.  Γι΄  αυτό  πρέπει  καλύτερα  να  µιλάµε  για  ’’οργανωµένη

φοροδιαφυγή  ΦΠΑ’’,  που  ορίζεται  ως  εξής:  Η  φοροδιαφυγή  πραγµατοποιείται

χρησιµοποιώντας συστήµατα και µηχανισµούς αποφυγής του ΦΠΑ, µη καταβάλλοντας τον

οφειλόµενο  ΦΠΑ  ή  απαιτώντας  αδικαιολόγητα  επιστροφές  του  ΦΠΑ,  µε  τη  βοήθεια

κατασκευασµένων κυκλωµάτων µε εµπλεκόµενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται µέσα

σε ένα διεθνές πλαίσιο.

Απάτη στον ΦΠΑ – παράγοντες
Όπως συµβαίνει σε όλες τις ποινικές υποθέσεις, έτσι κι εδώ µπορεί να γίνει διάκριση

ανάµεσα στους θύτες και τα θύµατα.

ΘΥΤΕΣ

• Αφανής επιτηδευµατίας ή Εξαφανισµένος έµπορος

• Αποµονωτής

• Μεσάζων

• ∆ιοργανωτής ή αρχική επιχείρηση

ΘΥΜΑΤΑ

• Κράτος

• Φορολογούµενοι

• Τίµιοι έµποροι

• Τριτογενής τοµέας

Εµπλεκόµενα πρόσωπα 

Αφανής επιτηδευµατίας ή Εξαφανισµένος έµπορος
Ο εξαφανισµένος έµπορος παίζει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο µέσα σε κάθε κύκλωµα

απάτης  στο  ΦΠΑ  .  Ο  εξαφανισµένος  έµπορος  είναι  µια  επιχείρηση  που  δεν  σέβεται  τις
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φορολογικές της υποχρεώσεις όσον αφορά το ΦΠΑ. ∆ιακρίνονται τρεις τύποι εξαφανισµένων

εµπόρων ανάλογα µε τη διάρκεια της ζωής τους :

Αυτοί  που  δεν  υποβάλλουν  δηλώσεις  :  δεν  τηρούν  λογιστική  και  δεν  καταθέτουν

εποµένως  ούτε  δηλώσεις  ΦΠΑ  .  Ένας  εξαφανισµένος  έµπορος  αυτού  του  τύπου  θα

προσελκύσει αρκετά γρήγορα την προσοχή των υπηρεσιών του φορολογικού ελέγχου.

Αυτοί που υποβάλλουν µηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ: καταθέτουν µια µηδενική δήλωση

ΦΠΑ, η οποία σηµαίνει ότι καµία δραστηριότητα δεν έχει πραγµατοποιηθεί . Ο στόχος της

µηδενικής δήλωσης είναι η καθυστέρηση της ανακάλυψης της απάτης. Αυτή η περίπτωση δεν

θα προσελκύσει την προσοχή των ελεγκτικών αρχών, παρά µόνο αν εµφανιστεί µια αντίφαση

µεταξύ δήλωσης ΦΠΑ και στις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Αυτοί  που  δεν  πληρώνουν  :  σε  αυτήν  την  περίπτωση,  ο  εξαφανισµένος  έµπορος

υποβάλλει µια δήλωση ΦΠΑ, αλλά δεν σέβεται άλλη υποχρέωση όσον αφορά την καταβολή

του ΦΠΑ που προκύπτει από τις δραστηριότητές του. Ο µόνος λόγος υποβολής αυτής της

δήλωσης είναι για να καθυστερήσει την ανακάλυψη της απάτης .

Οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούνται ως εξαφανισµένοι έµποροι µπορεί πρόσφατα να

εγκαταστάθηκαν και να τους χορηγήθηκε ΑΦΜ ή µπορεί να είναι επιχειρήσεις σε αδράνεια

που επανενεργοποιούνται.  Η δηµιουργία καινούργιων εγκαταστάσεων προϋποθέτει κάποιες

διοικητικές υποχρεώσεις – όπως η χορήγηση ΑΦΜ/ΦΠΑ. Οι περισσότεροι διοργανωτές της

απάτης  προτιµούν,  για  λόγους  ασφάλειας,  να  αγοράσουν  µια  υπαρκτή  επιχείρηση  που

βρίσκεται σε αδράνεια, διότι έτσι υπάρχει εγγύηση για ακόµη περισσότερη ανωνυµία.

Οποιαδήποτε και να είναι η µέθοδος που χρησιµοποιείται, η πρόθεση για φοροδιαφυγή

συνίσταται στο γεγονός ότι επιθυµούν να µην καταβληθεί ο ΦΠΑ στο ∆ηµόσιο, να επιτραπεί

σε  άλλες  επιχειρήσεις  µέσα  στο  κύκλωµα  της  απάτης  να  εκπέσουν  ΦΠΑ  εικονικών

συναλλαγών ή να ζητήσουν επιστροφές ή ακόµη για να µειώσουν το χρέος του ΦΠΑ.

Ο  διοργανωτής  ενός  κυκλώµατος  της  απάτης  του  ΦΠΑ  στρατολογεί  συχνά

περιθωριακούς ανθρώπους για να εµπλακούν στο κύκλωµα και τους υπόσχεται πολλά και

γρήγορα  κέρδη.  Εάν  δεν  βρεθεί  κατάλληλος  αχυράνθρωπος,  χρησιµοποιούνται  ψεύτικες

ταυτότητες, προκειµένου ο «εξαφανισµένος έµπορος» να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ.

Η έδρα της επιχείρησης ενός τέτοιου εξαφανισµένου εµπόρου περιορίζεται συχνά σε

ένα ταχυδροµικό κουτί. Ο αχυράνθρωπος εξαφανίζεται έπειτα από µερικούς µήνες, η έδρα της

επιχείρησης εκκενώνεται και οι διοικητικές ή νοµικές αρχές δεν έχουν τίποτα να ελέγξουν.

Αποµονωτής ή ρυθµιστής
Οι διοργανωτές της απάτης χρησιµοποιούν εθελοντικά µια επιχείρηση ως µεσάζοντα

για  να  περιπλέξουν  την  ανίχνευση  της  απάτης.  Μέσα  στη  ροή  των  τιµολογίων,  ένας

ρυθµιστής,  βρίσκεται  καταρχήν  µετά  από  τον  εξαφανισµένο  έµπορο  και  παρεµβάλλεται

ανάµεσα στον εξαφανισµένο έµπορο και στον µεσολαβητή για να καλύψει τον τελευταίο.

Καταρχήν, ο αποµονωτής ή ο ρυθµιστής, τηρεί τις φορολογικές του υποχρεώσεις όσον αφορά

το ΦΠΑ. Πληρώνει το χρέος του ΦΠΑ (συχνά πολύ χαµηλά ποσά) και εµπρόθεσµα.

Μεσάζων ή Μεσολαβητής
Ο Μεσολαβητής ή µεσάζων, είναι µια ειδική µορφή µεσάζοντα. Γενικά, πρόκειται για

τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας της τιµολόγησης. Συνεργάζεται µε τους διοργανωτές της

απάτης  και  επωφελείται  από  τις  τιµές  εκτός  του  ανταγωνισµού  που  εκείνος  µπορεί  να

προσφέρει  όταν  πωλεί  αυτά  τα  εµπορεύµατα  ο  ίδιος  στην  εθνική  αγορά.  Σε  κάποιες

περιπτώσεις, αυτός θα πωλήσει πάλι τα εµπορεύµατα προς άλλα κράτη µέλη. Μπορεί επίσης

να εξάγει τα αγαθά σε τρίτες χώρες.

∆ιοργανωτής ή Αρχική επιχείρηση
Ο διοργανωτής είναι το κεντρικό πρόσωπο µέσα στο κύκλωµα της απάτης ΦΠΑ του

τύπου  CAROUSEL  .  Οργανώνει  όλο  το  σύστηµα  της  απάτης  και  µεταµφιέζεται

χρησιµοποιώντας αχυρανθρώπους και µεσάζοντες. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο διοργανωτής θα

χρησιµοποιήσει αποµονωτή , και τότε θα τηρήσει νόµιµα λογιστικά βιβλία και θα σεβαστεί τις
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φορολογικές του υποχρεώσεις όσον αφορά το ΦΠΑ. Ο διοργανωτής προφασίζεται πάντα ότι

είναι καλός και προσπαθεί να το αποδείξει µε το να τηρεί σωστή λογιστική .

Αυτή  η  λογιστική  αποτελείται  από  µια  ροή  τιµολογίων  που  προέρχονται  από

εξαφανισµένους εµπόρους και µεσάζοντες .

Κράτος
Το θύµα είναι  το  ∆ηµόσιο που χάνει  ένα σηµαντικό µέρος  των εσόδων του ΦΠΑ

εξαιτίας της οργανωµένης απάτης.

Φορολογούµενος
Ο φορολογούµενος είναι ένα έµµεσο θύµα απάτης που οργανώνεται στο ΦΠΑ.

Ο τελικός αγοραστής, πληρώνει το ΦΠΑ κατά την αγορά των αγαθών κατανάλωσης.

Ο στόχος  είναι  οι  φόροι  να πηγαίνουν στο ∆ηµόσιο και  εκεί  να χρησιµοποιούνται  για τη

λειτουργία του Κράτους. Παρόλα αυτά, εξαιτίας της απάτης που οργανώνεται στο ΦΠΑ, ένα

µέρος αυτών των φόρων µένει στα χέρια των απατεώνων.

Η απάτη στη ΦΠΑ βλάπτει έτσι την εµπιστοσύνη του πολίτη στο Κράτος . Αφού το

Κράτος  ζηµιώνεται  ,εξαιτίας  αυτής της  µορφής της απάτης,  τα εισοδήµατα του που είναι

λιγότερα, θα πρέπει να συµψηφιστούν µε άλλες πιστώσεις του φορολογούµενου. Αυτός θα

πρέπει να πληρώσει πιο πολλούς έµµεσους φόρους, ή ειδικούς φόρους κατανάλωσης ,ή /και οι

έµµεσοι  φόροι  σε  κάποια  προϊόντα  θα  αυξηθούν.  Μπορούµε  να  συµπεράνουµε  ότι  ο

φορολογούµενος θα πλήρωνε λιγότερους φόρους εάν η απάτη που οργανώνεται στο ΦΠΑ

ήταν δυνατόν να καταπολεµηθεί αποτελεσµατικά.

Τίµιος έµπορος
Η απάτη στο ΦΠΑ δηµιουργεί έναν παράνοµο ανταγωνισµό. Εξαιτίας της απάτης, τα

εµπορεύµατα  εισάγονται  στην  αγορά  σε  πολύ  χαµηλές  τιµές  που  βλάπτουν  τους  υγιείς

κανόνες του ανταγωνισµού και µε τον τρόπο αυτό δίδεται η δυνατότητα στους απατεώνες να

ελέγχουν την αγορά. Η κανονική λειτουργία της αγοράς διαταράσσεται και οι επιχειρήσεις

που τηρούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά το ΦΠΑ βλάπτονται. Συνεπώς, οι

τίµιοι έµποροι έρχονται αντιµέτωποι µε µια επιλογή: να κλείσουν ή να πάρουν µέρος στην

απάτη .

Για  να  αυξήσουν  το  µερίδιό  τους  στην  αγορά  ,  οι  διοργανωτές  προσπαθούν  να

περιλαµβάνουν υπαρκτές επιχειρήσεις της αγοράς µέσα στις ψευδείς δραστηριότητές τους.

Για αυτόν το λόγο, επωφελούνται από την άγνοια των επιχειρήσεων αυτών, για παράδειγµα

λέγοντας ότι επιζητούν τη συνεργασία για να αποφύγουν την προκαταβολή του ΦΠΑ ή λόγω

ανειληµµένων  συµφωνιών  ή  αντιπαραθέσεων  µε  εδραιωµένους  προµηθευτές  ή  ακόµα

προσφέροντας <<προµήθειες στη µαύρη αγορά >> που στην ουσία δεν αποτελούν παρά µέρος

του κλεµµένου ΦΠΑ . 

Παρόλα  αυτά,  η  δηµιουργία  σχέσεων  µε  επιχειρήσεις  που  δεν  σέβονται  τις

υποχρεώσεις τους όσον αφορά το ΦΠΑ µπορεί να έχε σοβαρές συνέπειες. Οι τίµιοι έµποροι

που  τελικά  υφίστανται  οικονοµικές  συνέπειες  εξαιτίας  της  φορολογικής  απάτης  ενός

ανταγωνιστή,  µπορούν να  απαιτήσουν  µια  αποζηµίωση.  Εκτός  από  τις  αστικές  συνέπειες,

στον έµπορο µπορεί να επιβληθούν διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις.

Τριτογενής τοµέας

Ο  τριτογενής  τοµέας  περιλαµβάνει  µεταξύ  άλλων  τις  τράπεζες,  τα  γραφεία

συναλλάγµατος και τα ενεχυροδανειστήρια . Αυτά τα ιδρύµατα µπορεί να έχουν προβλήµατα

από την απάτη που οργανώνεται στο ΦΠΑ, επειδή προσφέρουν υπηρεσίες σε πρόσωπα µε

εγκληµατικές  προθέσεις  και  επειδή  προσελκύουν  την  αρνητική  προσοχή  των

δηµοσιογράφων  .  Επιπλέον,  θα  µπορούσαν,  ακούσια  και  ίσως  άδικα,  να  θεωρηθούν  ως

συνεργοί, µετά από κάποια έρευνα, εξαιτίας των επαφών τους µε την οργανωµένη απάτη .

Α (Αφανής Επιτηδευµατίας)
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Β (Ρυθµιστής)

0% VAT

€ 1000

€ 900 +ΦΠΑ

ή (Ζηµιά)

€ 920+ΦΠΑ

0% VAT

Α) Απλό Μοντέλο Κυκλικής Απάτης

Γ (Μεσάζων)

∆ (Οργανωτής) € 950

Α (Αφανής

Επιτηδευµατίας)

Β (Ρυθµιστής)

€ 900 +ΦΠΑ
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(ή Ζηµιά)

€ 920+ΦΠΑ 

+ VAT

Β) Απλό Μοντέλο Κυκλικής Απάτης

(µε την ολοκλήρωση του κύκλου απάτης)

Γ (Μεσάζων)

€ 950

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ME  ΘΟ∆ΟΣ   «  CAROYSEL  »

   

       Θεωρώ  απαραίτητο  να  αναφερθώ  συνοπτικά  στον  τρόπο  λειτουργίας  των

επιχειρήσεων  τύπου  «carousel»   : 

 

            1)      Συστήνεται µία επιχείρηση νόµιµα αλλά κατ’ ουσία είναι εικονική δηλαδή

προβαίνει  σε έναρξη εργασιών, θεωρεί βιβλία και στοιχεία στην ∆.Ο.Υ και κάνει όλες τις

ενέργειες που απαιτούνται για την νοµιµοφανή λειτουργία της.  Η εν λόγω επιχείρηση δεν έχει

σκοπό να  αγοράσει  και  να πουλήσει  κατά την  συνήθη πορεία των  συναλλαγών,  αλλά να

τροφοδοτήσει  τις  επιχειρήσεις  του  κυκλώµατος  µε  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία  για

συναλλαγές  ανύπαρκτες  στο  σύνολο  τους.  Την  επιχείρηση  αυτή,  θα  µπορούσαµε  να  την

χαρακτηρίσουµε  ως    «µητρική» επιχείρηση.  

 Τα  χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των   «µητρικών »    επιχειρήσεων είναι τα εξής:
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α).  το  σύνολο  των  φορολογικών  στοιχείων  που  έχουν  θεωρήσει  στη  ∆.Ο.Υ,  τα

εκδίδουν αποκλειστικά και µόνο προς τις επιχειρήσεις του «κυκλώµατος».

β). δεν παρουσιάζουν  αγορές  εµπορευµάτων   από  την  εσωτερική   αγορά,  από

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή από   εισαγωγές από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής  Ένωσης .

γ). δεν τηρούν  τις   φορολογικές  τους  υποχρεώσεις   (δεν  υποβάλλουν δηλώσεις

Φ.Π.Α, εισοδήµατος, συγκεντρωτικές  καταστάσεις πελατών-προµηθευτών κ.λ.π )

2)  Στη   συνέχεια,   οι επιχειρήσεις του «κυκλώµατος» που λαµβάνουν τα εικονικά

φορολογικά  στοιχεία  εκδόσεως  της  «µητρικής»  επιχείρησης,   λειτουργώντας    ως

«ενδιάµεσες»   επιχειρήσεις,   εκδίδουν  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία  προς  τις   λοιπές

επιχειρήσεις του «κυκλώµατος»,  µε  τα  οποία   φέρεται  ότι  πουλούν  τα  εµπορεύµατα  που

αγόρασαν   από τις   «µητρικές»   επιχειρήσεις. 

Τα   χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των     «ενδιάµεσων»   επιχειρήσεων,   είναι τα εξής:

α)  υποβάλλουν  ψευδείς  δηλώσεις  Φ.Π.Α,  εισοδήµατος  κ.λ.π  κατά  τέτοιο  τρόπο  ,

ώστε να φαίνεται   ότι  λειτουργούν νοµότυπα,    χωρίς όµως  να προκύπτουν  φόροι προς

απόδοση.

β)  το σύνολο των εµπορευµάτων που φέρεται να αγοράζουν µε εικονικά φορολογικά

στοιχεία από την «µητρική» επιχείρηση, φέρεται να τα πουλάνε στις λοιπές επιχειρήσεις –

τελικούς   αποδέκτες   του «κυκλώµατος».

3)   Στη  συνέχεια,   οι τελευταίες επιχειρήσεις του «κυκλώµατος» ,  

-  είτε τα εµπορεύµατα που φέρεται ότι αγόρασαν µε εικονικά φορολογικά στοιχεία

από τις «ενδιάµεσες» επιχειρήσεις φέρεται να τα εξάγουν εικονικά σε χώρες της   Ευρωπαϊκής

Ένωσης   (Ε.Ε.)   ή   σε  χώρες   εκτός Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε) , εκδίδοντας   εικονικά

φορολογικά  στοιχεία  (Τιµολόγια  πώλησης  εξωτερικού),  και   αποκτούν  έτσι   το δικαίωµα

να ζητήσουν  και να λάβουν  παράνοµα  επιστροφές  ΦΠΑ .,  

-  είτε   συµψηφίζουν  µεγάλα  ποσά  του ΦΠΑ  των εν λόγω εικονικών   φορολογικών

στοιχείων,  µε   το   ΦΠΑ   εκροών ,   µε  αποτέλεσµα  οι   επιχειρήσεις   να  µην  αποδίδουν

στο  Ελληνικό  ∆ηµόσιο   τον  ΦΠΑ   που  πραγµατικά   προκύπτει   από  τα  τηρούµενα

βιβλία  τους,  

              -   είτε   εκδίδουν   εικονικά   φορολογικά   στοιχεία   προς  την εσωτερική   αγορά

µε   τα   οποία    φέρεται    ότι   πουλούν   τα   εµπορεύµατα   που   αγόρασαν   από   τις

«ενδιάµεσες»    επιχειρήσεις,   προκειµένου  να  «εξυπηρετήσουν»   άλλους   παράνοµους

σκοπούς

( τοκογλυφία  κ.λ.π )   .

3.3.5.    E  ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ     ΠΟΥ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

ΣΤΟΝ  ΤΟΜΕΑ   ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ   ΝΕΩΝ   ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στις   επιχειρήσεις   που  δραστηριοποιούνται   στον  τοµέα  ανέγερσης  νέων  ακίνητων  ,

η    µεταβίβαση των οποίων   υπάγεται  σε  ΦΠΑ   από   1-1-2006   και  έπειτα     (Ν.

3427/27.12.2005) ,   παρατηρείται   παραβατικότητα   στην     έκδοση   και    λήψη   εικονικών

φορολογικών   στοιχείων.    Αυτό  οφείλεται   στο      ότι   για   τα   νέα     ακίνητα

υφίσταται   διαφορετικό    καθεστώς  κατά   τη   µεταβίβαση   τους ,     από   αυτό   που  ισχύει

για    τα λοιπά   ακίνητα.      

      Η  λήψη  εικονικών   φορολογικών   στοιχείων   από  τις   επιχειρήσεις   του  κλάδου

αυτού  ,    οδηγεί σε   αύξηση των   δαπανών   τους   ,  σε   αύξηση    του     φόρου    εισροών

(Φ.Π.Α.)   που αφορά      τη   νέα   οικοδοµή   και   κατά    συνέπεια   στην   καταβολή

λιγότερου  φόρου εισοδήµατος    και  λιγότερου   φόρου   εκροών (Φ.Π.Α.)   για   την   εν

λόγω    οικοδοµή.
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3.3.6.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   ΕΜΠΟΡΙΑΣ     ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

     Η   έκδοση     εικονικών  και  πλαστών  φορολογικών  στοιχείων    στον  κλάδο  των

αγροτικών  προιόντων  είναι   εδώ  και  πολλά   χρόνια  ,    συχνό  φαινόµενο.

   Πλήθος   ατόµων  τα  οποία   εµφανίζονται   ως  µεσίτες,   ή   ως   εκπρόσωποι

διαφόρων  επιχειρήσεων,  πάνε   στα  χωριά    και   συλλέγουν  από  τους  αγρότες  σιτηρά,

καθώς  και  άλλα  αγροτικά  προιόντα,  και  εκδίδουν   προς  αυτούς   φορολογικά  στοιχεία

για   την  αγορά   των  αγροτικών  προιόντων   ,  εκδόσεως   των  επιχειρήσεων  που  φέρεται

οτι    εκπροσωπούν   ,  οι  οποίες  είναι   «επιχειρήσεις  αχυρανθρώπων»   (ατοµικές  ή

µονοπρόσωπες    Ε.Π.Ε.)   .   Στα   εκδοθέντα    φορολογικά   στοιχεία   αναγράφεται

παρακρατηθείς   εισφορά  υπέρ  ΕΛΓΑ  3%    (η  οποία   πρέπει   να   παρακρατηθεί   από

τους  αγρότες,  και  να  αποδοθεί  στη  συνέχεια   από  την  επιχείρηση - εκδότρια   του

φορολογικού   στοιχείου  στην  αρµόδια  ∆.Ο.Υ.) . 

    Συχνά  οι  φερόµενοι   ως  µεσίτες,   προσφέρουν  στους  αγρότες    τιµή  ανά   κιλό

για   τα  αγροτικά   προιόντα,     λίγο  υψηλότερη    από  αυτή  που  προσφέρουν  οι   νόµιµοι

µεσίτες  και  οι  νόµιµοι  έµποροι,   µε  σκοπό  να  συλλέξουν  όσο  το  δυνατόν   µεγαλύτερες

ποσότητες   αγροτικών  προιόντων .     

  Σε   πολλές    περιπτώσεις  οι  φερόµενοι   ως  µεσίτες   συλλέγουν   τα  αγροτικά

προιόντα,    και   δεν   πληρώνουν   στους  αγρότες   την  αξία  των   προιόντων  αυτών,       µε

αποτέλεσµα   οι   αγρότες   να   παθαίνουν  οικονοµική  καταστροφή. 

               Σε    άλλες    περιπτώσεις  οι  φερόµενοι   ως  µεσίτες   πληρώνουν   στους

αγρότες   την  αξία  των   προιόντων  που   αγόρασαν  ,  από  τους  οποίους  παρακρατούν

εισφορά  υπέρ  ΕΛΓΑ  3%,  η  οποία  όµως   στη  συνέχεια   δεν  αποδίδεται  στη  Ελληνικό

∆ηµόσιο,  διότι  οι  εκδότριες  επιχειρήσεις  δεν  τηρούν  τις  φορολογικές  τους  υποχρεώσεις.

Στις    ανωτέρω  περιπτώσεις,   οι    ποσότητες   των   αγροτικών   προιόντων   που

συλλέγονται,    πωλούνται    στη  συνέχεια    από   τους   υποκρυπτόµενους  (αυτούς   που

υποκρύπτονται    στις   «επιχειρήσεις   των  αχυρανθρώπων» )       ,   σε    επιχειρήσεις

εµπορίας    αγροτικών   προιόντων ,    µε   φορολογικά  στοιχεία (Τιµολόγια  πώλησης)

εκδόσεως   των   «επιχειρήσεων-αχυρανθρώπων» .  Οι  υποκρυπτόµενοι   εισπράττουν  από

τις  λήπτριες  επιχειρήσεις   την  αξία   των  πωληθέντων   προιόντων,    καθώς   και    τον

αναλογούντα   ΦΠΑ    των    φορολογικών   στοιχείων  που  εξέδωσαν  ( των  Τιµολογίων

πώλησης)    τον  οποίον  και   παρακρατούν,   διότι  οι  εκδότριες  επιχειρήσεις   δεν  τηρούν

τις  φορολογικές  τους  υποχρεώσεις,  και  έτσι   δεν  αποδίδεται  στο  Ελληνικό  ∆ηµόσιο.

              Εξαιτίας  του   οτι  :

� το  φαινόµενο   της  έκδοσης  των  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων   είναι

ιδιαίτερα  συχνό  στα  αγροτικά  προιόντα,   και  

� για  το  λόγο  οτι   οι  αγρότες   είναι    δύσκολο   να  διαπιστώσουν  για   τα

φορολογικά   στοιχεία   που   λαµβάνουν   ,  εάν   οι  επιχειρήσεις  που   εµφανίζονται

ως  εκδότες    τους  , ασκούν  νόµιµη     δραστηριότητα,   

ο  νοµοθέτης    προέβλεψε  οτι,  στις  περιπτώσεις  που  τα  φορολογικά  στοιχεία  είναι

εικονικά  µόνο  ως  προς  το  πρόσωπο  του  εκδότη,  και  αφορούν  πραγµατικές  συναλλαγές,

δεν  καταλογίζονται  στους  λήπτες-αγρότες ,   παραβάσεις   Κ.Β.Σ.   (άρθρο   5   παράγραφος

10γ’   του  Ν.  2523/97,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει)  .   

Επίσης,   συναντάται    συχνά  το  φαινόµενο,      οι   αγρότες  να  λαµβάνουν  εικονικά

φορολογικά  στοιχεία  µεγάλης   συνήθως   αξίας,    τα  οποία    αφορούν  ανύπαρκτες

συναλλαγές,  και   αναγράφουν    µεγάλες  ποσότητες  αγροτικών  προιόντων .  Τα  τιµολόγια

αυτά,  εκδίδονται   µε  µοναδικό  σκοπό   οι  αγρότες   να  τα  καταθέσουν   στην  αρµόδια

∆.Ο.Υ.   που  ανήκουν,    και   να  εισπράξουν  παράνοµα  επιστροφή  ΦΠΑ  και  ΕΦΚ

(Ειδικού  φόρου  κατανάλωσης),  τον  οποίο  στη  συνέχεια  να  µοιραστούν  από  κοινού  µε

τους  εκδότες  των  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων.    
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Σε   κάθε   περίπτωση  ,  οι  αγρότες  όταν   λαµβάνουν   εικονικά    φορολογικά  στοιχεία

(είτε   είναι   εικονικά  στο  σύνολο  τους,   είτε  είναι   εικονικά   ως  προς  το  πρόσωπο  του

εκδότη ) ,    δεν  δικαιούνται  να  εισπράξουν  επιστροφή  ΦΠΑ   και   Ε.Φ.Κ.   από   τις

αρµόδιες   ∆.Ο.Υ.   (διότι  τα  φορολογικά  στοιχεία   δεν   είναι   νόµιµα)  . Στις  περιπτώσεις

που  εισέπραξαν,    οι  ∆.Ο.Υ.  θα  ζητήσουν  πίσω  τα  χρήµατα  της  επιστροφής  του  Φ.Π.Α.

και   του   Ε.Φ.Κ.   που   τους  έδωσαν. 

Για   τον  περιορισµό   της   έκδοσης   των   εικονικών   φορολογικών  στοιχείων  στις

επιχειρήσεις   εµπορίας     αγροτικών   προιόντων ,    από   1-6-10  και   έπειτα  ,  µε    το

άρθρο  18  παρ.  2   του  Π∆  186/92  (ΚΒΣ)   ορίσθηκε    οτι  ,   για   την  εξόφληση   των

φορολογικών  στοιχείων   που   αφορούν  αγορές   αγροτικών  προιόντων   ,  ισχύουν  τα

εξής:   

-    Φορολογικά  στοιχεία  αξίας   χιλίων   (1.000,00)    ευρώ  και  άνω, τα  οποία

αφορούν  αγορές  αγροτικών  προιόντων  από  πρόσωπο  που  παράγει  τα  προιόντα   αυτά,

εξοφλούνται   αποκλειστικά  και  µόνο  µε  επιταγή  του  αγοραστή,  ή  µε  κατάθεση  σε

τραπεζικό  λογαριασµό.  

Από   τους  ελέγχους   που  διενεργούνται  από  τις  ελεγκτικές  υπηρεσίες  προκύπτει  οτι,

τα   εικονικά  φορολογικά    στοιχεία   τα  οποία    εκδίδονται    στον  τοµέα   της   εµπορίας

των    αγροτικών   προιόντων ,  διακρίνονται   σε   τέσσερις  (4)  κατηγορίες,  ως  εξής        :

α)   Eίτε  αφορούν  πραγµατικές  συναλλαγές  ,  οι  οποίες  πραγµατοποιούνται  µεταξύ

των   αγροτών   και     προσώπων  ή  επιχειρήσεων   άλλων   από   αυτούς   που  εµφανίζονται

ως   εκδότες   των   φορολογικών   στοιχείων.  Στις   περιπτώσεις   αυτές,  οι  αγρότες

πουλούν  τα  προιόντα   τους,  αλλά  οι  πραγµατικοί  αγοραστές   δεν   είναι   οι   φερόµενοι

ως  εκδότες  των  φορολογικών  στοιχείων ,  αλλά    είναι  πρόσωπα   τρίτα ,  τα  οποία

υποκρύπτονται  στις  εκδότριες  επιχειρήσεις  (ονοµάζονται  υποκρυπτόµενοι  ,   και  για

αυτούς   θα   αναφερθούµε   αναλυτικά   στη   συνέχεια).   Στις   περιπτώσεις   αυτές,   τα

εκδοθέντα  φορολογικά  στοιχεία,  είναι  εικονικά  ως  προς  το  πρόσωπο  του εκδότη.  

π.χ.   Ο    «Α »  αγοράζει  από    τον  αγρότη  «Β »  σιτηρά,  και  εκδίδει   προς  αυτόν

ένα  φορολογικό  στοιχείο  µε  εκδότη   την  επιχείρηση  «Γ » ,  η  οποία   είναι   εκδότης

εικονικών   φορολογικών  στοιχείων   .  Ο   «Α»  παρακρατεί  από  τον  αγρότη  «Β »  ,

εισφορά  υπέρ  ΕΛΓΑ  3%  ,  η  οποία  όµως   δεν  αποδίδεται  στο      Ελληνικό  ∆ηµόσιο,

διότι   η  επιχείρηση  «Γ »  δεν  τηρεί  τις  φορολογικές   της  υποχρεώσεις.  

β)   Eίτε  αφορούν  ανύπαρκτες   συναλλαγές  και   εκδίδονται   κατόπιν   συµφωνίας

µεταξύ   των  εκδοτών   των   φορολογικών   στοιχείων   (ή  των  υποκρυπτόµενων)   µε  τους

αγρότες-λήπτες   ,   µε  µεγάλες  συνήθως  αξίες  .  Σκοπός    της  έκδοσης    τους    είναι,    οι

αγρότες   να   καταθέσουν   τα    φορολογικά   στοιχεία  στις   αρµόδιες    ∆.Ο.Υ.  ,   και  να

εισπράξουν    παράνοµα    επιστροφές   Φ.Π.Α.,   και    Ειδικό   Φόρο    Κατανάλωσης

(Ε.Φ.Κ.)   για  τα  καύσιµα.  

Στις  περιπτώσεις  αυτές,  τα  ποσά   που  εισπράτουν  οι  αγρότες    από  τις   αρµόδιες

∆.Ο.Υ. ,  στη  συνέχεια   τα    µοιράζονται   µε  τους  εκδότες   των   φορολογικών  στοιχείων

(ή  µε   τους  υποκρυπτόµενους )   .

π.χ.  Ο  αγρότης  «Α»,  ο  οποίος  καλλιεργεί   µόνο   πατάτες,   καταθέτει  στη  ∆.Ο.Υ.

φορολογικά  στοιχεία  µε  τα  οποία  φέρεται  οτι  πούλησε  µεγάλη  ποσότητα  µανταρινιών

στην    επιχείρηση   «Β».  Από  τον  έλεγχο  προκύπτει  οτι   ο  «Α»  ουδέποτε  καλλιέργησε

µανταρίνια  ,  και  κατά  συνέπεια  τα  εκδοθέντα  φορολογικά  στοιχεία  είναι  εικονικά.

Εκδόθηκαν  µε  µοναδικό  σκοπό  την  εξαπάτηση  του  Ελληνικού  ∆ηµοσίου,  και  την

είσπραξη   παράνοµης  επιστροφής  Φ.Π.Α. και  Ε.Φ.Κ.   
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γ)    Είτε   είναι   φορολογικά   στοιχεία     υπερτιµολογηµένα,  δηλαδή  εµφανίζουν

ποσότητες  και  αξίες  µεγαλύτερες  από  τις  πραγµατικές   , και   εκδίδονται   και   αυτά

κατόπιν   συµφωνίας   µεταξύ   των  εκδοτών   των   φορολογικών   στοιχείων  (ή  των

υποκρυπτόµενων)   µε  τους  αγρότες-λήπτες   . Σκοπός    της  έκδοσης  τους  είναι,    οι

αγρότες   να   τα   καταθέσουν   στις   αρµόδιες    ∆.Ο.Υ.   και  να  εισπράξουν    παράνοµα

µεγαλύτερες   επιστροφές   Φ.Π.Α.,  και    µεγαλύτερο   Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ,

από   αυτόν  που   δικαιούνται  .    Στις  περιπτώσεις  αυτές,  τα  επιπλέον   ποσά   που

εισπράτουν  οι  αγρότες    από  τις    ∆.Ο.Υ. ,  στη  συνέχεια   τα    µοιράζονται   µε  τους

εκδότες   των   φορολογικών  στοιχείων. 

π.χ.  Ο  αγρότης  «Α»,  πούλησε   ποσότητα   10   τόνους   πατάτες  έναντι    0,50   ευρώ

ανά  κιλό   (συνολικής   αξίας    5.000,00   ευρώ)   στην    επιχείρηση   «Β»,  και   έλαβε   από

αυτήν    ένα  φορολογικό   στοιχείο    για   ποσότητα    50   τόνους    πατάτες,  αξίας

25.000,00   ευρώ   ,  το  οποίο  κατέθεσε  στη  ∆.Ο.Υ.  για  να  πάρει  επιστροφή  ΦΠΑ  και

ΕΦΚ. 

Η    αξία  του   φορολογικού  στοιχείου   είναι   µεγαλύτερη   της  πραγµατικής,    διότι

είναι   25.000,00  ευρώ   αντί   για   5.000,00  ευρώ,    και   εκδόθηκε   µε   µοναδικό  σκοπό

την  εξαπάτηση  του  Ελληνικού  ∆ηµοσίου,  και  την  είσπραξη   παράνοµης  επιστροφής

ΦΠΑ   και   ΕΦΚ. 

.  

δ)   Τέλος,  υπάρχουν  περιπτώσεις  που  διαπιστώνεται  από  τις  ελεγκτικές  αρχές  οτι,

επιτήδειοι  ,  µέσω  των  Αγροτικών  Συνεταιρισµών,  υποβάλλουν  Αιτήσεις  επιστροφής

ΦΠΑ  και  Ε.Φ.Κ.   στις    ∆.Ο.Υ.,   σε  ονόµατα  αγροτών  (κυρίως  υπερήλικων),  εν  αγνοία

των   ίδιων  των  αγροτών,     στις   οποίες   επισυνάπτουν   εικονικά   φορολογικά   στοιχεία.

Στη   συνέχεια  εξαπατώντας  τις   ∆.Ο.Υ.,   λαµβάνουν  οι   ίδιοι   για  λογαριασµό  των

αγροτών  παράνοµα     επιστροφές   Φ.Π.Α.,  και    Ειδικού   Φόρου   Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ,

χρήµατα   τα   οποία   δεν  δίνουν  στους  αγρότες,  αλλά   τα  ιδιοποιούνται  .  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σε  όλες  τις  ανωτέρω  περιπτώσεις  ,  από  τις  ελεγκτικές  αρχές  διενεργείται  έλεγχος

προκειµένου  να   διαπιστωθεί   :

-   εάν  ο  αγρότης   καλλιεργούσε   τα  προϊόντα    τα  οποία  φέρεται   ότι  πούλησε  (π.χ.

µανταρίνια)  ,

-   εάν    βάση  καταστάσεων  που  εκδίδει  ανά  έτος   , και   ανά   περιοχή  ,   το

Υπουργείο   Γεωργίας    για  τη  στρεµµατική  απόδοση  των  χωραφιών  των  αγροτών  ,  ο

αγρότης   για  τον   οποίο   διενεργείται   έλεγχος,     είχε   δυνατότητα   να  παράγει    τις

ποσότητες   που  φέρεται   ότι  πούλησε,

-   εάν   το  ίδιο  έτος  έλαβε   αποζηµίωση  από  τον  Ε.Λ.Γ.Α.,  για  καταστροφή  της

παραγωγής   του,   λόγω παγετού  ,  χαλαζιού,  κλπ. ,  και  σε  τι  ποσοστό  ανέρχεται  η

παραγωγή  που  καταστράφηκε  (π.χ.  εάν  ο  αγρότης  έλαβε  το  2010   αποζηµίωση  για  το

100%  της  παραγωγής  του  λόγω  παγετού,  είναι  προφανές  οτι,  δεν  είχε   αγροτικά

προϊόντα   το  2010   για  να  πουλήσει  ,  διότι  όλα  καταστράφηκαν).  

3.4.   ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο  εντοπισµός,  τόσο  ενός  πλαστού,  όσο  και  ενός  εικονικού  φορολογικού  στοιχείου,

πολλές  φορές  είναι  εύκολος,  µε  µόνο  τον  έλεγχο  του  στοιχείου  ως  εντύπου  ή  του

περιεχοµένου του. Στις περισσότερες όµως περιπτώσεις χρειάζεται ειδική µελέτη τόσο του
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στοιχείου, ως εντύπου, όσο και επαλήθευση του περιεχοµένου του ως προς τα στοιχεία των

αντισυµβαλλοµένων  και  σε  βάθος  έλεγχος,  για  τη  διαπίστωση  της  γνησιότητας  του

φορολογικού στοιχείου και της πραγµατοποίησης ή µη της συναλλαγής. 

Β.  ΜΕΘΟ∆ΟΙ  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ  ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  Ή  ΠΛΑΣΤΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Οι  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στη  συνέχεια,  δεν  µπορεί  κάθε  µία  χωριστά  να

αποτελέσει  απόδειξη για πλαστότητα του στοιχείου ή εικονικότητα της συναλλαγής ή του

προσώπου που διενήργησε τη συναλλαγή. Αυτές αποτελούν ενδείξεις που θα οδηγήσουν τον

έλεγχο σε σειρά άλλων ελεγκτικών επαληθεύσεων και διαπιστώσεων, από τη διενέργεια των

οποίων  ο  έλεγχος  θα  αποκτήσει  τα  στοιχεία  εκείνα  τα  οποία  είναι  απαραίτητα  για  να

στοιχειοθετήσει  και  να  αποδείξει  τη  βασιµότητα  του  χαρακτηρισµού  των  στοιχείων  ως

πλαστών και των συναλλαγών ως εικονικών: 

1. Η έλλειψη στοιχείου διακίνησης ή η µη αναγραφή του αριθµού κυκλοφορίας του

πρώτου  φορτηγού  αυτοκινήτου  ή  του  ονόµατος  του  πλωτού  µέσου  στα  στοιχεία

διακίνησης. 

Πολλές  συναλλαγές  εµφανίζονται  µόνο  σε  φορολογικά  στοιχεία  αξίας,  τα  οποία  δεν

µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  στη  διακίνηση.  ΄Αν  δεν  υπάρχουν  στοιχεία  διακίνησης  οι

συναλλαγές  αυτές  µπορεί  να  είναι  εικονικές,  αφού  η  διακίνηση  δεν  καλύπτεται  µε  τα

προβλεπόµενα στοιχεία. Είναι όµως δυνατό να υπάρχουν και τα στοιχεία διακίνησης αλλά να

µην πληρείται η υποχρέωση αναγραφής στο δελτίο αποστολής ή στο Σ.∆.Α. πέραν των όσων

ήδη  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  Κώδικα  Βιβλίων  και  Στοιχείων,  του  αριθµού

κυκλοφορίας  του  πρώτου  φορτηγού  αυτοκινήτου  δηµόσιας  ή  ιδιωτικής  χρήσης,  που

χρησιµοποιείται  κατά  τη  µεταφορά  των  αγαθών  (έναρξη  διακίνησης)  ή  προκειµένου  για

θαλάσσιες µεταφορές, το όνοµα του πλωτού µέσου, η οποία θεσπίσθηκε για τον πληρέστερο

έλεγχο  της  πραγµατοποίησης  των  διακινήσεων  αγαθών  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  16,

παράγραφος 4 του Ν. 2992/2002 (Ισχύς από 20.3.2002). 

Περαιτέρω, προκειµένου να διαπιστωθεί αν έγινε πράγµατι η µεταφορά µε οχήµατα που

εκµεταλλεύεται η επιχείρηση, θα πρέπει να αξιοποιούνται όλα τα δεδοµένα που προκύπτουν

από  υφιστάµενα  στοιχεία  δαπανών  αναφορικά  µε  µεταφορές  π.χ.  αποδείξεις  για  διόδια,

δαπάνες  επισκευής  αυτοκινήτων,  δαπάνες  διανυκτέρευσης,  δαπάνες  που  αφορούν  το

πετρέλαιο  κίνησης κ.λπ.  Επί  πλέον  για επαλήθευση µπορεί  να ζητούνται  στοιχεία από τις

Λιµενικές αρχές οι οποίες υποχρεούνται στην καταγραφή των αυτοκινήτων που µεταφέρονται

µε οχηµαταγωγά πλοία. 

Επίσης  ο  έλεγχος  πρέπει  να  προσανατολίζεται  κατά  τη  διακίνηση  στην  αναζήτηση

στοιχείων που να αποδεικνύουν για λογαριασµό τίνος γίνεται κάθε φορά η µεταφορά και στα

ηµεδαπά  αλλά  και  στα  αλλοδαπά  φορτηγά  αυτοκίνητα,  τα  οποία  υποκρυπτόµενα  πολλές

φορές πίσω από τη χρήση οχήµατος µε πινακίδες κυκλοφορίας άλλης χώρας και µε τα CMR

που συνοδεύουν τα αγαθά, διακινούν αυτά στο εσωτερικό της χώρας χωρίς να έχουν εκδώσει

τη σχετική φορτωτική. 

2. Το µεταφορικό µέσο και ο τρόπος µεταφοράς 

Στα  φορολογικά  στοιχεία  διακίνησης  είναι  ενδεχόµενο  να  αναγράφονται  µεγάλες

ποσότητες, όπου το βάρος τους ή ο όγκος τους ή το είδος τους (π.χ. σε υγρή µορφή) να είναι

τέτοιος  που  η  µεταφορά  τους  να  είναι  αδύνατη  µε  οποιοδήποτε  µεταφορικό  µέσο  ή  το

φορτηγό αυτοκίνητο να αδυνατεί να µεταφέρει τέτοιου είδους αγαθό που αναγράφεται στο

φορολογικό στοιχείο. Για την επαλήθευση αυτή και την πληρότητα του ελέγχου θα πρέπει,

πέραν των άλλων,  να διαπιστώνεται  το ωφέλιµο φορτίο του φορτηγού αυτοκινήτου µε το

οποίο  φαίνεται  ότι  διενεργήθηκε  η  µεταφορά  και  να  επισυνάπτεται,  εάν  είναι  δυνατόν,

φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στην οικεία έκθεση ελέγχου. 
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Παράδειγµα: Σε  ένα φορολογικό  στοιχείο  διακίνησης αποτυπώνεται  η µεταφορά 100

τόνων τσιµέντου από την Αθήνα στη Λάρισα. Αυτό αποτελεί ένδειξη για την εικονικότητα

του στοιχείου, αφού κανένα αυτοκίνητο δεν µπορεί να µεταφέρει αυτή την ποσότητα. 

Είναι επίσης δυνατόν, µέσω της ώρας έναρξης αποστολής που αναγράφεται σε δύο δελτία

αποστολής  να  τεκµηριώνονται  ή  να  ενισχύονται  οι  ενδείξεις  εικονικότητας  φορολογικών

στοιχείων (π.χ. δύο µεταφορές αγαθών µε το ίδιο φορτηγό αυτοκίνητο, η µία από Λαµία προς

Σπάρτη – µε ώρα έναρξης αποστολής την 09:00΄ π.µ. και η άλλη από Λαµία προς Καβάλα µε

ώρα έναρξης αποστολής την 11:35΄ π.µ. της ίδιας ηµέρας. Με δεδοµένο ότι στο µικρό χρονικό

διάστηµα  (2  ώρες  και  35΄  λεπτά)  που  µεσολαβεί  µεταξύ  των  δύο  µεταφορών,  η

πραγµατοποίηση και των δύο µεταφορών είναι αδύνατη µε τον τρόπο αυτό και συνεπώς είναι

εµφανές  ότι  τουλάχιστον  µία  εκ  των  δύο  συναλλαγών  είναι  εικονική  και  περαιτέρω

εναπόκειται στον έλεγχο µέσω επιπλέον ελεγκτικών επαληθεύσεων (π.χ. στοιχεία εφοδιασµού

µε καύσιµα, στοιχεία διοδίων, ύπαρξη αποθεµάτων των µεταφεροµένων αγαθών κ.λ.π.), να

προσδιορίσει επακριβώς το ή τα φορολογικά στοιχεία που πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.

3. Η έλλειψη φορτωτικών εγγράφων 

Όταν η επιχείρηση δεν διαθέτει µεταφορικά µέσα, η µη ύπαρξη φορτωτικών µεταφοράς

πρέπει  να  οδηγήσει  σε  έρευνα  αν  ο  αντισυµβαλλόµενος,  αγοραστής  ή  πωλητής,  διαθέτει

τέτοια µέσα. Αν δεν διαπιστώνεται  η ύπαρξη µεταφορικών µέσων, αυτό αποτελεί  σοβαρή

ένδειξη εικονικότητας της συναλλαγής. 

4. Η έλλειψη µηχανολογικού εξοπλισµού και εξειδικευµένου τεχνικού προσωπικού

εκτέλεσης έργου 

Για  εκτελέσεις  τεχνικών  έργων  µπορεί  να  εµφανίζονται  ως  εκδότες  τιµολογίων

επιχειρήσεις,  οι  οποίες  δεν  διαθέτουν  ούτε  τον  απαιτούµενο  για  την  εκτέλεση  του  έργου

µηχανολογικό  εξοπλισµό  (µηχανήµατα  εκσκαφών,  επιστρώσεων,  φορτωτές,  αυτοκίνητα

κ.λ.π.) ούτε απασχολούν ανθρώπινο δυναµικό ικανό να εκτελέσει το έργο, ούτε έχουν λάβει

φορολογικό  στοιχείο  από  άλλη  επιχείρηση  που  κατέχει  ή  εκµισθώνει  µηχανήµατα  ή

εξοπλισµό ή  απασχολεί  ανθρώπινο  δυναµικό,  ικανά  να  πραγµατοποιήσουν  τέτοιου  είδους

εργασίες.  Σε σχέση µε το ανωτέρω προκύπτει  ότι  ο  έλεγχος  οφείλει  να επεκταθεί  και  σε

έρευνα  και  των  συναλλασσοµένων  µε  την  ελεγχόµενη  επιχείρηση  προκειµένου  να

διαπιστώσει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών ή τεχνικών έργων. 

Επί πλέον διασταύρωση της κατοχής ή µη τέτοιων µηχανηµάτων µπορεί να γίνει από τη

∆/νση ∆13- Τµήµα Ε΄ του ΥΠΕΧΩ∆Ε, (Λ. Αλεξάνδρας 38, Τ.Κ. 11473 ΑΘΗΝΑ, τηλέφωνο

210 8830710, FAX: 210 8830772). 

5. Ο τρόπος πληρωµής 

Η εξόφληση των συναλλαγών µε εικονικά ή πλαστά στοιχεία γίνεται τις περισσότερες

φορές µε καταβολή µετρητών σε όποιο ύψος και αν ανέρχονται αυτές. Και ενώ η επιχείρηση

εξοφλεί  προµηθευτές  και  άλλες  υποχρεώσεις  της,  ακόµη και  µικρών ποσών,  µε  επιταγές,

αυτές τις συναλλαγές (εικονικές) τις εξοφλεί «µετρητοίς».  Στις περιπτώσεις αυτές κρίνεται

κατ΄ αρχήν αναγκαία η επαλήθευση της ύπαρξης υπολοίπου του λογαριασµού «ΤΑΜΕΙΟΥ»,

ικανού να ανταποκριθεί στην καταβολή µετρητών στο ύψος των υποτιθέµενων συναλλαγών

(  σε  περίπτωση  τήρησης  βιβλίων  Γ΄  κατηγορίας).  Όταν  δεν  υπάρχουν  µετρητά  για  να

καλυφθεί η συναλλαγή,  το Ταµείο θα παρουσιάσει πιστωτικό υπόλοιπο ή θα καταχωρηθεί

εικονική εγγραφή µε ανάληψη µετρητών από τραπεζικό λογαριασµό καταθέσεων, κλπ. 

Παράδειγµα: Επιχείρηση εµφανίζεται να εξοφλεί προµηθευτή της, µε την καταβολή την

15/12/2003  µετρητών  95.000,00  ευρώ,  όσο  ήταν  και  η  συνολική  αξία  του  στοιχείου  του

προµηθευτή.  Την ίδια ηµέρα µετά τη συναλλαγή το Ταµείο εµφάνιζε πιστωτικό υπόλοιπο

37.000,00 ευρώ περίπου. Αυτό αποτελεί ένδειξη εικονικότητας της συναλλαγής. 

Η επιχείρηση για την ίδια συναλλαγή καλύπτει το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού

Ταµείο µε την ακόλουθη εγγραφή: 
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15/12/2003

Ταµείο 40.600,00

Σε Καταθέσεις όψεως 40.600,00 ευρώ

Ανάληψη µετρητών από Τράπεζα

Για την εγγραφή αυτή διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει αποδεικτικό της τράπεζας (EXTRE)

ότι έγινε η ανάληψη των µετρητών που εµφανίζονται στην εγγραφή. 

Περαιτέρω, κρίνεται απαραίτητο στην περίπτωση αυτή, να επαληθευθεί  αν για την εν

λόγω  συναλλαγή,  όπως  ανωτέρω  αναφέρθηκε,  τηρήθηκε  η  προβλεπόµενη  διαδικασία

εξόφλησης  µέσω  τραπεζικού  λογαριασµού  ή  µε  δίγραµµη  επιταγή.  Προκειµένου  να

αποδειχθεί η συναλλαγή, θα πρέπει στην περίπτωση εξόφλησης τµηµατικής ή ολικής, από το

λήπτη των φορολογικών στοιχείων µε δίγραµµη επιταγή, ο εκδότης αυτής να αποδεικνύει τη

συναλλαγή  µε  φωτοαντίγραφο  της  επιταγής  ή  µε  άλλο  πρόσφορο  τρόπο  ή  µέσο,

διαφυλάσσοντας  τα  αποδεικτικά  στοιχεία,  για  όσο  χρόνο  ορίζεται  από  τις  διατάξεις  του

Κ.Β.Σ.,  ενώ  αν  η  συναλλαγή  γίνεται  µέσω  τραπεζικού  λογαριασµού,  η  απόδειξη  της

συναλλαγής θα πρέπει να προκύπτει µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο π.χ. από τα εκδιδόµενα

τραπεζικά παραστατικά ή έγγραφα, που αποδεικνύουν την κίνηση του λογαριασµού, τα οποία

επίσης  πρέπει  να  διαφυλάσσονται  από  τον  λήπτη  του  στοιχείου,  για  όσο  χρόνο  επίσης

προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ. 

Σε  παρά  πολλές  περιπτώσεις  διαπιστώνεται  ότι  για  τις  εικονικές  συναλλαγές

καταβάλλεται µε µετρητά µόνο το ποσό ΦΠΑ που αφορά τις συναλλαγές αυτές και η καθαρή

αξία των στοιχείων αυτών εξοφλείται µε διαφορετικό τρόπο. 

6. Ο χρόνος έκδοσης του στοιχείου 

Σοβαρές ενδείξεις για περαιτέρω έλεγχο αποτελούν τα φορολογικά στοιχεία ιδιαίτερης

αξίας  που εκδίδονται  στο τέλος φορολογικών περιόδων απόδοσης Φ.Π.Α.  και  κυρίως στο

τέλος διαχειριστικών περιόδων, µε σκοπό να µην αποδοθούν τα οφειλόµενα ποσά Φ.Π.Α.. 

Παράδειγµα: Επιχείρηση  µε  βιβλία  Β΄  κατηγορίας  του  Κ.Β.Σ.  διαπιστώνει  από  την

εµφάνιση των συναλλαγών  της  στο  βιβλίο Εσόδων -  Εξόδων ότι  το  προς  απόδοση ποσό

Φ.Π.Α. ενός διµήνου είναι π.χ. 4.000,00 ευρώ. 

Όµως, µε  τη λήψη ενός εικονικού φορολογικού στοιχείου αγοράς  αγαθών ή παροχής

υπηρεσιών, αξίας 20.000,00 ευρώ µε αναλογούντα Φ.Π.Α. 3.800,00 ευρώ, ο προς απόδοση

Φ.Π.Α. γίνεται 200,00 ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές κρίνεται απαραίτητο µεταξύ των άλλων

επαληθεύσεων να διαπιστωθεί αν αποδόθηκε από τον προµηθευτή ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί

στο  εν  λόγω  στοιχείο  ή  έχει  συµπεριληφθεί  στην  οικεία  περιοδική  δήλωση  της  σχετικής

φορολογικής περιόδου. 

7. Η συνάφεια της δραστηριότητας του εκδότη µε το αντικείµενο εργασιών 

Το αντικείµενο εργασιών του εκδότη µπορεί να διαφοροποιείται σε µεγάλο βαθµό από το

αντικείµενο που εµφανίζεται στο εκδοθέν φορολογικό στοιχείο της συναλλαγής. 

Παράδειγµα: Εκδότης  ο  οποίος  στο  φορολογικό  στοιχείο  και  στην  αρµόδια  ∆.Ο.Υ.

εµφανίζει ως αντικείµενο εργασιών την εµπορία ενδυµάτων, εκδίδει φορολογικό στοιχείο µε

αιτιολογία την εκτέλεση χωµατουργικών έργων. 

Συνεπώς  στις  περιπτώσεις  αυτές,  χωρίς  να  αποκλείεται  ότι  υπήρξε  επέκταση  των

δραστηριοτήτων  της  επιχείρησης  για  τις  οποίες  δεν  έχουν  γίνει  οι  αντίστοιχες  δηλώσεις

µεταβολών στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα εκτέλεσης σχετικών

εργασιών ή των τεχνικών έργων αν πρόκειται για έργα ή, εφόσον πρόκειται για εµπορία, η

ύπαρξη αποθεµάτων, τα οποία προέρχονται από πραγµατικές αγορές. 

8. Ο προµηθευτής. 
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- Η εµφάνιση στα βιβλία της επιχείρησης, για µια και µοναδική φορά, προµηθευτή µε

συναλλαγές  σηµαντικών ποσοτήτων και  µεγάλης  αξίας,  πρέπει  να οδηγήσει  σε περαιτέρω

έρευνα  για  την  εγκυρότητα  των  φορολογικών  στοιχείων  και  την  εικονικότητα  ή  µη  των

συναλλαγών. 

- Η εµφάνιση στα βιβλία προµήθειας αγαθών ή υπηρεσιών από προµηθευτή που είναι

εγκαταστηµένος σε µεγάλη απόσταση και τα έξοδα µεταφοράς είναι σηµαντικά, ενώ υπήρχε η

δυνατότητα προµήθειας από επιχειρήσεις  που βρίσκονται  στον τόπο ή πλησίον του τόπου

λειτουργίας της λήπτριας επιχείρησης καθώς και σε τιµή µικρότερη από την αναγραφόµενη

στα  φορολογικά  στοιχεία,  γεγονός  που  µπορεί  να  αποδεικνύεται  από  προσφορές  ή  από

φορολογικά στοιχεία οµοειδών επιχειρήσεων κ.λπ.. 

-  Η  εµφάνιση στα  βιβλία  της  επιχείρησης  µιας  µόνο  συναλλαγής  µεγάλου  ύψους  µε

προµηθευτή σε ένα έτος ή σε κάποια έτη. 

Ο έλεγχος των εν λόγω συναλλαγών των προµηθευτών γίνεται κυρίως από τον έλεγχο

των συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. ή από έλεγχο των ίδιων των

επιτηδευµατιών προµηθευτών ή από τις οικείες εγγραφές στα τηρούµενα βιβλία ή από άλλες

λοιπές διασταυρώσεις ή πληροφορίες. 

9. Οι αποθηκευτικοί χώροι και η ύπαρξη των πωληθέντων ως αποθέµατα. 

Η  επιχείρηση  αγοράζει  και  αποθηκεύει,  για  µεγάλο  ή  µικρό  χρονικό  διάστηµα,

εµπορεύµατα  για  τα  οποία  δεν  διαθέτει  κατάλληλους  αποθηκευτικούς  χώρους  ή  ο  ήδη

υπάρχον αποθηκευτικός χώρος δεν επαρκεί για την αγοραζόµενη ποσότητα εµπορευµάτων. 

Παραδείγµατα: Επιχείρηση εµφανίζει  αγορά αγαθών για την συντήρηση των οποίων

απαιτείται  ψυκτικός  θάλαµος,  τον  οποίο  δεν  διαθέτει,  αλλά  ούτε  και  από  άλλο  στοιχείο

αποδεικνύεται αποθήκευση των αγαθών αυτών σε ψυκτικούς θαλάµους τρίτων. 

Επιχείρηση αγοράζει  µεγάλες  ποσότητες  που  είναι  αδύνατον  να  αποθηκευτούν  στους

χώρους που διαθέτει αυτή και από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει αποθήκευσή τους σε άλλο

χώρο αφού από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν αδήλωτες εγκαταστάσεις. 

Σε  κάθε  περίπτωση  θα  πρέπει  να  εξετάζεται  αν  τα  εµπορεύµατα  ή  τα  προϊόντα  που

εµφανίζονται  στις  συναλλαγές  υπήρχαν  ως  αποθέµατα,  όταν  αυτό  είναι  δυνατόν  και  να

κατευθύνεται ο έλεγχος στα αγαθά εκείνα τα οποία χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνα. 

10. Ο πάγιος εξοπλισµός 

Πρόκειται,  στην  περίπτωση  αυτή  για  αγορές  αγαθών  που  χρησιµοποιούνται  από  την

λήπτρια  επιχείρηση  ως  πάγια  (π.χ.  έπιπλα)  ή  µηχανήµατα  χωρίς  ταυτότητα,  τα  οποία

διαπιστώνεται ότι δεν είναι καινούργια. 

Τα  αγαθά  αυτά  είχε  προµηθευτεί  η  επιχείρηση  σε  προηγούµενες  διαχειριστικές

περιόδους, µε τη λήψη καθόλα νόµιµων φορολογικών στοιχείων. Για τα ίδια αγαθά λαµβάνει

εκ νέου φορολογικά στοιχεία. 

Περαιτέρω για τα πάγια  που εµφανίζονται  στα βιβλία  της επιχείρησης,  εξετάζεται  αν

υπάρχουν  στις  εγκαταστάσεις  της  και  διερευνάται  επίσης  αν εµφανίζονται  πάγια  που δεν

συνάδουν µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Παράδειγµα: 

Επιχείρηση έχει  προµηθευτεί  νόµιµα µηχανήµατα ή έπιπλα.  Αφού παρέλθει  ο χρόνος,

εντός  του  οποίου  γίνονται  οι  νόµιµες  αποσβέσεις  και  έχει  µεσολαβήσει  και  τακτικός

φορολογικός έλεγχος ή περαίωση µε οποιονδήποτε τρόπο, λαµβάνει εικονικά ή και πλαστά

φορολογικά στοιχεία αγοράς των ίδιων αγαθών, προκειµένου να τύχει  όλων των ανωτέρω

αναφερόµενων για τη λήψη εικονικών στοιχείων (µείωση Φ.Π.Α., αλλοίωση αποτελεσµάτων

κ.λπ.). 

11.  Προµήθεια  µη  συµβατών  µε  τη  δραστηριότητα  της  επιχείρησης  ειδών  ή

προµήθεια ειδών σε ποσότητες δυσανάλογες των ποσοτήτων προηγούµενων ετών. 
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Αγοράζονται είδη και σε ποσότητες που εκ των πραγµάτων δεν είναι απαραίτητα και δεν

χρησιµοποιούνται  από  την  επιχείρηση  ή  χρησιµοποιούνται  αλλά  είναι  αδύνατο  από  τη

συχνότητα λήψης των φορολογικών στοιχείων και την ποσότητα να αναλωθούν όλα τα είδη.

Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εξετάζετε αν µεσολάβησε επέκταση των δραστηριοτήτων

της  επιχείρησης,  αύξηση  των  λοιπών  αγορών,  αύξηση  των  ακαθαρίστων  εσόδων  ή

οποιαδήποτε άλλη µεταβολή ικανή να δικαιολογήσει την παραπάνω αγορά. 

Παράδειγµα: 

Επιχείρηση αγοράζει 20.000 µπλοκ ∆ελτία Αποστολής, Τιµολόγια, κλπ., ενώ εκδίδει τα

φορολογικά  της  στοιχεία  µηχανογραφικά  ή  αγοράζει  αναλώσιµα  υλικά  σε  τριπλάσια

ποσότητα σε σχέση µε τις προηγούµενες χρήσεις χωρίς να υπάρξει άλλη µεταβολή που να

δικαιολογεί την αγορά αυτή. 

12. Οι τιµές των αγαθών 

Προµήθεια - αγορά αγαθών για τα οποία είναι εµφανής η διαφορά τιµής προµήθειας από

τις κοινώς αποδεκτές τιµές εµπορίου ή αγορά από την ίδια επιχείρηση σε τιµές τέτοιες που

είναι κατώτερες των τιµών της αγοράς. Στη δεύτερη περίπτωση εξετάζεται αν τυχόν πρόκειται

για συναλλαγή µε εξαφανισµένο έµπορο. 

Παράδειγµα: 

Αγορά αγαθών σε τιµή διπλάσια της τιµής της αγοράς. 

13. Η συχνότητα των συναλλαγών και η ποσότητα αγοράς των αγαθών 

Προµήθεια - αγορά αγαθών τόσο συχνά και σε τόσο µεγάλη ποσότητα που είναι αδύνατο

λόγω της φύσης του αγαθού να πουληθεί σε µικρό - σύντοµο χρονικό διάστηµα και σε τέτοια

µειωµένη τιµή που να διαφέρει από την επικρατούσα τιµή στην αγορά, µε την προϋπόθεση

βεβαίως να µην υφίστανται τα αγαθά ως αποθέµατα κατά τον έλεγχο. 

Επίσης αγορά παγίων σε τέτοια µεγέθη και σε τέτοιες διαστάσεις τα οποία είναι αδύνατον

να εγκατασταθούν στους ήδη υπάρχοντες χώρους της ελεγχόµενης επιχείρησης. 

Σε σχέση µε τα ανωτέρω διαπιστώθηκε σε επιχείρηση να έχει χρησιµοποιήσει σε κτίριο

επιφάνειας  58  m2 µοκέτα  και  να  έχει  λάβει  φορολογικά  στοιχεία  για  αγορά  µοκέτας

επιφάνειας 3.500 m2 , χωρίς την ύπαρξη αποθεµάτων. 

14. Η τραπεζική δανειοδότηση 

Επί  του  φορολογικού  στοιχείου  να  υπάρχει  η  πιστοποίηση  κάποιας  Τράπεζας  ότι:

«∆ανειοδοτήθηκε για ποσό ………..»,  αξίας ίσης µε αυτή του φορολογικού στοιχείου και

στην  συνέχεια  να  εκδίδεται  Πιστωτικό  Τιµολόγιο  για  επιστροφή  των  αγαθών  στον

προµηθευτή. Η συναλλαγή αυτή έχει όλες τις ενδείξεις της εικονικότητας. 

15. Η διαφορά στην επιχειρηµατική πρακτική 

Ορισµένες  συναλλαγές  που  γίνονται  διαφοροποιούνται  ως  προς  την  ακολουθούµενη

οργανωµένη επιχειρηµατική πρακτική της επιχείρησης. 

Παράδειγµα: 

Επιχείρηση  µε  οργανωµένο  τµήµα  προµηθειών,  για  κάθε  αγορά  δαπάνη  εκδίδει

αριθµηµένο δελτίο παραγγελίας, στο οποίο παρακολουθείται η έγκριση αγοράς ή παραλαβής

κ.λπ. Για τις εικονικές όµως συναλλαγές τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν για να περιορίζεται και

ο κύκλος γνώσης της εικονικότητας. 

16. Ο γραφικός χαρακτήρας 

Ο γραφικός χαρακτήρας του εκδότη και η ύπαρξη ορθογραφικών λαθών στα φορολογικά

στοιχεία σε σχέση µε το αντικείµενο εργασιών αποτελούν ενδείξεις για συνέχιση της έρευνας

για την εγκυρότητα της συναλλαγής. 

Παράδειγµα: 

Επιχείρηση  εκδίδει  Τ.Π.Υ.  για  διενεργηθείσα  απ΄  αυτή  έρευνα  αγοράς  στον  τοµέα

ψηφιακής τεχνολογίας και στα στοιχεία αυτά υπάρχουν σοβαρά ορθογραφικά λάθη, γεγονός

που δεν είναι συµβατό µε τις γραµµατικές γνώσεις που πρέπει να έχει κάποιος που ασχολείται
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µε το αντικείµενο  αυτό  χωρίς  να  αποκλείεται  βέβαια  ότι  οφείλεται  η  ύπαρξη των λαθών

αυτών στο απασχολούµενο προσωπικό. 

17. Οι αλλοιώσεις στοιχείων ή εγγραφών 

Τα  στοιχεία  φέρουν  διορθώσεις,  διαγραφές,  επιγραφές,  ξυσίµατα  που  εµφανώς

αλλοιώνουν το περιεχόµενό τους ως προς την ηµεροµηνία, τις ποσότητες, τις αξίες, κ.λπ.. 

18. Η χωρική αρµοδιότητα της ∆.Ο.Υ. 

Η σύγκριση της χωρικής αρµοδιότητος της ∆.Ο.Υ. µε τη ∆.Ο.Υ. και τη διεύθυνση που

αναγράφει στα στοιχεία του ο εκδότης, σε συνδυασµό µε τον κωδικό που εµφανίζεται στη

διάτρηση  µπορεί  να  αποκαλύψει  την  πλαστότητα  του  στοιχείου  εφόσον  πρόκειται  για

θεωρηµένα από τη ∆.Ο.Υ. στοιχεία. Σηµειώνεται ότι κάθε θεωρηµένο στοιχείο φέρει εκτός

των άλλων τον τετραψήφιο κωδικό της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. Ως εκ τούτου αν ένα στοιχείο έχει

στη διάτρηση κωδικό ∆.Ο.Υ. που η χωρική αρµοδιότητα δεν περιλαµβάνει τη διεύθυνση του

εκδότη, είναι ένα στοιχείο που µας οδηγεί στην παραπέρα διερεύνηση της γνησιότητας του

στοιχείου  και  της  συναλλαγής.  Επί  πλέον  λόγος  περαιτέρω  διερεύνησης  της  συναλλαγής

αποτελεί και το ανύπαρκτο Α.Φ.Μ.. 

19. Τεχνικές επιχειρήσεις του άρθρου 34 του Ν. 2238/1994 

α)  Αξίζει  να  σηµειωθεί  ότι  ένας  επιπλέον  λόγος  πέραν  των  προαναφεροµένων,  που

επιχειρήσεις κατασκευών οι οποίες ασχολούνται µε τεχνικά έργα, δηµόσια ή ιδιωτικά ή µε

ανέγερση  οικοδοµών  (τεχνικές  επιχειρήσεις  του  άρθρου  34  του  Ν.  2238/1994),  για  τα

δηµόσια ή ιδιωτικά έργα που η ανάληψή τους έχει γίνει πριν από την 1η Ιανουαρίου του

2007  και  για  οικοδοµές  των  οποίων  η  άδεια  κατασκευής  εκδόθηκε  πριν  από την  1η

Ιανουαρίου  του  2007,  λαµβάνουν  πλαστά  ή  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία,  είναι  και  η

κάλυψη της προφανούς δυσαναλογίας των δαπανών κατασκευής που εµφανίζουν στα βιβλία

και στοιχεία τους, σε σχέση µε το πραγµατικό κόστος κατασκευής. 

Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2238/1994 (ΚΦΕ) προβλέπεται ότι,

για τα παραπάνω έργα ή οικοδοµές, τα καθαρά κέρδη ορισµένων επιχειρήσεων του άρθρου

αυτού, εξευρίσκονται µε τη χρήση συντελεστού στα ακαθάριστα έσοδα (10%, 12%, 25%),

ανάλογα µε τη µορφή του τεχνικού έργου (∆ηµόσια, ιδιωτικά) και του τρόπου κατασκευής

(µε ίδια υλικά ή µη).  Αν όµως οι  δαπάνες  κατασκευής,  που εµφανίζονται  στα βιβλία και

στοιχεία της επιχείρησης ότι πραγµατοποιήθηκαν για την κατασκευή των τεχνικών έργων ή

των οικοδοµών,  βρίσκονται  σε προφανή δυσαναλογία σε σχέση µε το πραγµατικό  κόστος

κατασκευής,  ο  προϊστάµενος  της  ∆.Ο.Υ.  δικαιούται  να  προσαυξήσει  τους  συντελεστές

καθαρού  κέρδους  που  προαναφέρθηκαν  µέχρι  60%.  Επειδή  δεν  θεωρείται  ότι  υπάρχει

δυσαναλογία όταν η διαφορά µεταξύ των δαπανών κατασκευής που πραγµατοποιήθηκαν και

του  πραγµατικού  κόστους  κατασκευής  είναι  µέχρι  20%  του  πραγµατικού  κόστους

κατασκευής,  λαµβάνουν  πλαστά  ή  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία  προκειµένου  να

µειώσουν τη διαφορά στο ποσοστό αυτό. 

Σηµειώνεται ότι µε τις νέες διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3522/2006 τροποποιήθηκε

το άρθρο 34 του Ν. 2238/1994 και ορίζεται ότι οι νέες διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν

για τα  δηµόσια ή ιδιωτικά έργα που αναλαµβάνονται από 1ης Ιανουαρίου του 2007 και

µετά και για οικοδοµές των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης Ιανουαρίου

του 2007 και µετά. 

Ένας επί πλέον λόγος που οι επιχειρήσεις αυτές προβαίνουν σε λήψη τέτοιων στοιχείων

είναι ότι ναι µεν κρίνονταν τα βιβλία και στοιχεία τους ως ανακριβή, κατά τις διατάξεις του

άρθρου 30 του Π.∆. 186/92 εκ του λόγου αυτού, δεν προσαυξάνονταν όµως στις περιπτώσεις

αυτές ο συντελεστής κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισµό των καθαρών κερδών τους µέχρι

και τη χρήση 2006. Σηµειώνεται όµως ότι σε τέτοιες ως άνω περιπτώσεις µε τις νέες διατάξεις
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του άρθρου 12 του Ν. 3522/2006 µε το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 34 του Ν. 2238/1994,

προσαυξάνεται ο συντελεστής καθαρού κέρδους κατά το ποσοστό και στις περιπτώσεις που

ορίζει  ο  νόµος  αυτός,  όταν  πρόκειται  για  επιχειρήσεις  που  ασχολούνται  µε  την  πώληση

ανεγειρόµενων οικοδοµών ή για επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την εργολαβική κατασκευή

δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γενικά. 

Τέλος  είναι  δυνατόν  επιχειρήσεις  που  αναλαµβάνουν  δηµόσια  έργα  να  εµφανίζουν

εκτέλεση εργασιών και προµήθεια υλικών σε µεταγενέστερο χρόνο των πιστοποιήσεων των

έργων και σε ποσότητες δυσανάλογες µε τις προϋπολογισθείσες εργασίες και την προσφορά

ανάληψης  του  έργου.  Σηµαντικό  στοιχείο  ελέγχου  των  τεχνικών  επιχειρήσεων  που

κατασκευάζουν δηµόσια έργα είναι οι, κατά χρονικά διαστήµατα, πιστοποιήσεις σε σχέση µε

τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται. 

β)  Ειδικά  για  τις  νέες  οικοδοµές  που  από  1/1/2006  υπάγονται  σε  Φ.Π.Α., επειδή

µεταβιβάζονται σταδιακά τα ακίνητα και συµψηφίζεται σταδιακά ο αναλογών φόρος εισροών

για κάθε ακίνητο µέχρι το χρόνο που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις, είναι προφανές ότι

µέχρι  την  ολοκλήρωση  και  τη  µεταβίβαση  του  τελευταίου  ακινήτου  της  οικοδοµής

λαµβάνονται στοιχεία εισροών (δαπανών και υπηρεσιών), προκειµένου να υπάρξει µείωση

του φόρου εκροών, τα οποία πιθανόν να αφορούν εικονικές συναλλαγές αφού ο αριθµός των

συναλλασσόµενων στις περιπτώσεις αυτές είναι αρκετά µεγάλος. 

 Συνεπώς  για  τις  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στο  τοµέα  αυτό,  λόγου  της

ιδιαιτερότητας του αντικειµένου τους και του τρόπου διενέργειας των συναλλαγών µεταξύ

των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την ανέγερση του ακινήτου ή µέρος αυτού (εργολάβοι

και  υπεργολάβοι),  απαιτείται  ιδιαίτερη  προσοχή ως προς  τον  έλεγχο  των διενεργούµενων

συναλλαγών τους, επειδή ο αριθµός των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων στο τοµέα αυτό είναι

µεγάλος και υφίσταται αλυσιδωτή σχέση των συναλλαγών αυτών. 

Επί  πλέον κρίνεται  σκόπιµο σε όλες τις περιπτώσεις να εξαντλείται  ο έλεγχος  και  να

φθάνει  µέχρι και  τον τελευταίο εργολάβο ή υπεργολάβο,  προκειµένου να εντοπίζονται  µη

νόµιµα  φορολογικά  στοιχεία  ή  τυχόν  µη  απόδοση  Φ.Π.Α.  από  κάποιον  ενδιάµεσο

συναλλασσόµενο. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ  ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ  Ή

ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Α/Α ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1. Έλλειψη  στοιχείου

διακίνησης  ή  ύπαρξης

στοιχείων  αξίας  (Τιµολόγια

πώλησης,  εκκαθαρίσεις

κ.λπ.)  χωρίς  να  συνδέονται

µε  ∆.Α.,  ή  χωρίς  αναγραφή

στο ∆Α ή Σ∆Α του αριθµού

κυκλοφορίας  του  πρώτου

φορτηγού  αυτοκινήτου

(Φ.∆.Χ.,  Φ.Ι.Χ.)  ή  του

ονόµατος πλωτού µέσου 

-  Εικονικότητα

συναλλαγής 

Ποσοτικός έλεγχος (κλειστή 

αποθήκη) 

Έλεγχος τρόπου διακίνησης 

Ύπαρξη φορτωτικών ή 

άλλων στοιχείων 

Έλεγχος του εκδότη των 

στοιχείων 

2. Ανέφικτο  µεταφοράς  λόγω

όγκου  ή  βάρους  ή  είδους.  

Αδύνατη  µεταφορά την  ίδια

µέρα  µε  το  ίδιο  αυτοκίνητο

-  Εικονική

συναλλαγή 

Έλεγχος  αποθεµάτων  και

αυτοκινήτων  οχηµάτων  

Έλεγχος  στοιχείων  εκδότη,

έλεγχος  τρόπου  διακίνησης
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φορτηγό όχηµα άλλων εµπορευµάτων κ.λ.π. 

Λήψη  πληροφοριών  και

έλεγχος  για  λοιπά  άλλα

στοιχεία 

3. Μεταφορές  χωρίς  ύπαρξη

φορτωτικών  εγγράφων  όταν

η επιχείρηση δεν  διαθέτει  η

ίδια µεταφορικά µέσα 

-  Εικονική

συναλλαγή 

Έλεγχος  ποσοτικός  

Έλεγχος  ταµείου  

Λήψη  πληροφοριών  και

έλεγχος  για  λοιπά  άλλα

στοιχεία  

Έλεγχος  σε

αντισυµβαλλόµενους  για

ύπαρξη µεταφορικών µέσων 

4. Ανεπάρκεια  ή  έλλειψη

µηχανολογικού  εξοπλισµού

για  εκτέλεση  έργου  ή

έλλειψη  εξειδικευµένου

τεχνικού  προσωπικού  που

απαιτείται  για  την  εκτέλεση

του έργου 

-  Εικονική

συναλλαγή 

Αξιοποίηση  πληροφοριών

από ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆.13-Τµ.Ε΄ 

Λήψη  πληροφοριών  για

εκδότη,  έλεγχος  εκδότη,

έλεγχος  υλικοτεχνικής

υποδοµής,  έλεγχος  για

ειδικευµένο  προσωπικό,

πρόσληψη αυτών ή έλεγχος

τυχόν  άλλων

συµβαλλοµένων  για  τη

δυνατότητα  εκτέλεσης  του

έργου  

Στοιχεία  από  ΙΚΑ  για  την

απασχόληση προσωπικού 

5. Επιλεκτική  εξόφληση

«µετρητοίς»  στοιχείων

µεγάλης  αξίας  ή  εξόφληση

στοιχείων  αξίας  άνω  των

15.000,00  ευρώ  χωρίς  την

οριζόµενη  διαδικασία  ή

εξόφληση  µόνο  του  ΦΠΑ

του στοιχείου 

-  Εικονικότητα  ως

προς τη συναλλαγή ή

εικονικότητα ως προς

το πρόσωπο 

Έλεγχος  ταµείου  

Έλεγχος ποσοτικός (κλειστή

αποθήκη)  

Λήψη πληροφοριών για τον

εκδότη,  έλεγχος  τραπεζικών

λογαριασµών,  όπου  αυτό

είναι  δυνατόν.  

Ελεγχος στοιχείων Γ.Γ.Π.Σ. 

6. Χρόνος  έκδοσης  στοιχείου

(στο  τέλος  φορολογικών

περιόδων  ή  στη  λήξη  των

χρήσεων) 

-  Εικονικότητα

συναλλαγής 

Έλεγχος  αποθεµάτων  

Έλεγχος  στοιχείων  εκδότη,

έλεγχος λήπτη. 

7. Μη  ύπαρξης  συνάφειας

δραστηριότητας  εκδότη  µε

το  αντικείµενο  της

συναλλαγής 

-  Εικονική

συναλλαγή  

-  Πλαστό ή εικονικό

στοιχείο 

Έλεγχος  ύπαρξης  εκδότη,

ύπαρξη  ανάλογων

εγκαταστάσεων  ή  τεχνικού

εξοπλισµού  κλπ.  Έλεγχος

εντοπισµού  και  άλλων

παρόµοιων στοιχείων 

8. Εµφάνιση  νέου  προµηθευτή

µε  συναλλαγές  σηµαντικού

µεγέθους  

Συναλλαγές  µε  προµηθευτές

-  Εικονική

συναλλαγή 

Έλεγχος  ύπαρξης  του

προµηθευτή, της διακίνησης,

των  µεταφορικών  µέσων

κ.λπ.  
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εγκατεστηµένους  σε  µεγάλη

απόσταση 

Έλεγχος αποθεµάτων από τα

αγορασθέντα  είδη,  έλεγχος

των  προµηθειών  του

προµηθευτή και αν χρειαστεί

όλης  της  αλυσίδας  των

προµηθευτών.  

Έλεγχος  ταµείου  -  Λοιποί

έλεγχοι 

9. Αγορές  αγαθών  που

απαιτούν  αποθηκευτικούς  ή

ειδικά  διασκευασµένους

χώρους  (π.χ.  ψυκτικούς

θαλάµους) που δεν διαθέτει η

επιχείρηση, ή µη ύπαρξη των

πωληθέντων ως αποθέµατα 

-  Εικονική

συναλλαγή 

Έλεγχος  ποσοτικός,  έλεγχος

παγίων,  έλεγχος

εγκαταστάσεων  

Έλεγχος  και  στον  εκδότη

του  στοιχείου  ή  εφόσον

απαιτείται και σε όλους τους

εµπλεκόµενους προµηθευτές

10. Αγορά  µεταχειρισµένου

πάγιου  εξοπλισµού  χωρίς

ταυτότητα  ή  αγορά  παγίων

που  δεν  συνάδουν  µε  το

αντικείµενο της επιχείρησης 

-  Εικονική

συναλλαγή 

Έλεγχος  αν  τα  ίδια  είδη

είχαν  αγορασθεί  στο

παρελθόν  και  είχαν

αποσβεστεί  

Έλεγχος προµηθευτή 

11. Αγορά αγαθών µη συµβατών

µε  τη  δραστηριότητα  ή  το

αντικείµενο  εργασιών  ή

παγίων  που  δεν  είναι

χρήσιµα  για  τη

δραστηριότητα. 

-  Εικονική

συναλλαγή 

Επαλήθευση  στοιχείου

εκδότη  

Έλεγχος χρήσης των αγαθών

Έλεγχος  αποθεµάτων,

έλεγχος  αύξησης  αγορών  ή

ακαθαρίστων  εσόδων,

έλεγχος εκδότη 

12. Προµήθεια  αγαθών  σε

υπερβολικές τιµές ή σε τιµές

µικρότερες  από  τις

επικρατούσες στην αγορά. 

-  Υπερτιµολόγηση  

-  Υποτιµολόγηση  

-  Εικονική

συναλλαγή 

Έλεγχος  σχέσης  εκδότριας

και λήπτριας του στοιχείου  

Αντιπαραβολή  µε  τις  τιµές

αγοράς  όµοιων  αγαθών  

Έλεγχος  προκειµένου  να

διαπιστωθεί  αν  τυχόν

πρόκειται για κυκλική απάτη

13. Συχνή προµήθεια αγαθών και

αγορά  αγαθών  σε  µεγάλες

ποσότητες 

-  Εικονική

συναλλαγή 

Έλεγχος της συχνότητας των

συναλλαγών,  του  τρόπου

διακίνησης,  της  εξόφλησης,

της  αποθήκευσης  και

έλεγχος του προµηθευτή και

αν  χρειασθεί  και  του

προµηθευτή του προµηθευτή

14. Ενδείξεις  δανειοδότησης  ή

επιχορήγησης,  επένδυσης

κ.λπ. 

-  Εικονική

συναλλαγή 

Προµήθεια  των  ίδιων

αγαθών  παλαιότερα  

Ύπαρξη  πιθανόν  και

αντίστοιχου  πιστωτικού

τιµολογίου 

15. ∆ιαφοροποίηση  στην -  Εικονική Έλεγχος  ταµείου  
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επιχειρηµατική πρακτική συναλλαγή ∆ιαπίστωση  για  την

αναγκαιότητα  της

συναλλαγής 

16. Γραφικός χαρακτήρας όµοιος

σε  διαφορετικό  προµηθευτή

Πλήθος  ορθογραφικά  λάθη

σε εξειδικευµένες υπηρεσίες 

-  Εικονική

συναλλαγή  

- Πλαστό στοιχείο 

Επαλήθευση  στοιχείων

εκδότη,  έλεγχος  µε  άλλα

στοιχεία  του  εκδότη,

διασταύρωση των στοιχείων 

17. Αλλοιώσεις  επί  του

στοιχείου 

-  Πλαστό  στοιχείο  

-

Επαναχρησιµοποίηση

Αντιπαραβολή µε στέλεχος  

΄Έλεγχος  αγορασθέντων

αγαθών 

18. Αναρµοδιότητα  ∆.Ο.Υ.

θεώρησης

Ανακρίβεια Α.Φ.Μ. εκδότη  

Ανύπαρκτο Α.Φ.Μ. 

-  Πλαστότητα

θεώρησης  

-  Πλαστό  και

εικονικό στοιχείο 

Έρευνα  για  τον  εκδότη,

στοιχεία  από  ∆.Ο.Υ.,

Γ.Γ.Π.Σ.  

Έλεγχος  στο  λήπτη  και  τον

εκδότη 

19. 

∆υσαναλογία  υλικών  µε

εκτελεσθέν  έργο,  και

συναλλαγές  εργολάβων  και

υπεργολάβων  ειδικά  στις

νέες  οικοδοµές  που

υπάγονται σε ΦΠΑ 

-  Υπερτιµολόγηση  

-  Εικονική

συναλλαγή 

Έλεγχος  σχέσης  εκδότριας

και λήπτριας του στοιχείου  

Έλεγχος  προκειµένου  να

διαπιστωθεί  αν  τυχόν

πρόκειται  για  κυκλικές

συναλλαγές 

3.5. ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ "ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ"

ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στην έκδοση και λήψη εικονικών στοιχείων που αφορούν

συναλλαγές  µε το εξωτερικό και κυρίως από και προς τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης δεδοµένου του διαρκώς αυξανόµενου όγκου των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και

της  δυνατότητας  εύκολης  καταστρατήγησης  των  σχετικών  διατάξεων.  Σχετικά  µε  τις

συναλλαγές αυτές σηµειώνονται τα εξής: 

1. Η δηµιουργία της ενιαίας αγοράς το 1993 µεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε.,  η

αύξηση  των  µελών  της  Ε.Ε.,  η  κατάργηση  των  ελέγχων  στα  Τελωνειακά  σύνορα  και  η

απλούστευση των διαδικασιών, επέφερε ραγδαία αύξηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών,

γεγονός που διευκόλυνε την φοροδιαφυγή στον τοµέα αυτό. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιµετώπιση του φαινοµένου αυτού και την προστασία

των  Κρατών  Μελών,  καθιέρωσε  το  σύστηµα  VIES  και  τις  διασταυρώσεις  µέσω  των

υποβαλλόµενων  από  τις  επιχειρήσεις  καταστάσεων  ενδοκοινοτικών  παραδόσεων  και

αποκτήσεων. 

Παράλληλα,  από σχετικές µελέτες της Ε.Ε. προέκυψε ότι  οι περισσότερες µη νόµιµες

ενέργειες  στον  τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών  ως  προς  το  Φ.Π.Α.  διενεργούνται

µέσω των εξής µηχανισµών: 

α) Ψευδείς ενδοκοινοτικές παραδόσεις εµπορευµάτων  σε άλλο Κράτος - Μέλος της

Ε.Ε.  χωρίς  να  χρεωθεί  ο  Φ.Π.Α.  στο  Τιµολόγιο  (όπως  άλλωστε  προβλέπεται),  ενώ  στην

πραγµατικότητα τα εµπορεύµατα είτε έχουν πωληθεί στην εσωτερική αγορά και ο Φ.Π.Α. δεν

έχει αποδοθεί είτε έχουν ληφθεί εικονικά τιµολόγια αγορών από την εσωτερική αγορά και στη

συνέχεια ζητείται η επιστροφή του Φ.Π.Α. αυτών. 
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Στις  ενδοκοινοτικές  παραδόσεις,  οι  εµπλεκόµενοι  σε  τέτοιου  είδους  συναλλαγές

επωφελούνται από την καθυστέρηση της Αµοιβαίας Συνδροµής µεταξύ των Κρατών Μελών.

Τα  εµπορεύµατα  µπορεί  να  δηλώνονται  ότι  παραδίδονται  σε  άλλο  Κράτος  -  Μέλος  (ως

ενδοκοινοτική παράδοση µε απαλλαγή του Φ.Π.Α.), ενώ αυτά διοχετεύονται στο εσωτερικό

της χώρας χωρίς να εκδίδεται φορολογικό στοιχείο και χωρίς να εµφανίζονται τα ακαθάριστα

έσοδα. 

β) Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών από άλλο Κράτος - Μέλος, οι οποίες είτε  δεν

καταχωρούνται στα  βιβλία  και  δηλώνονται  στις  οικείες  δηλώσεις,  είτε  δηλώνονται µε

διαφορετική αξία. 

γ)  Απάτη  τύπου  "Καρουζέλ" ή  κυκλική  απάτη.  Στην  περίπτωση  αυτή  γίνεται

µετακύλιση του φόρου εισροών µέσω διαδοχικών πωλήσεων της µιας επιχείρησης προς την

άλλη.  Χρησιµοποιούνται  διάφορες επιχειρήσεις  (στις οποίες συνήθως συµµετέχουν τα ίδια

άτοµα) και τελικά κάποια ή κάποιες από αυτές δεν αποδίδουν το φόρο και εξαφανίζονται

(κυκλική απάτη). 

δ) Επιχειρήσεις "Φοίνικας". Αναβίωση επιχειρήσεων που είχαν τεθεί σε αδράνεια και

προχώρησαν  σε  επαναδραστηριοποίηση  µε  σκοπό  την  «πραγµατοποίηση  ενδοκοινοτικών

συναλλαγών»,  τη  µη  απόδοση  Φ.Π.Α.  ή  την  έκδοση  και  λήψη  πλαστών  -  εικονικών

φορολογικών στοιχείων. 

2. Σε σχέση µε την κυκλική απάτη και τον τρόπο λειτουργίας της σηµειώνουµε τα εξής : 

Στην  απλούστερη  µορφή  της  η  κυκλική  απάτη  λειτουργεί  ως  εξής  :  Έµπορος  Α

εγγεγραµµένος  στα  µητρώα  Φ.Π.Α.  κράτους  -  µέλους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  πωλεί

φορολογητέα αγαθά σε έµπορο Β εγγεγραµµένο στα µητρώα Φ.Π.Α. άλλου κράτους µέλους.

Ο Β θα έπρεπε να δηλώσει την αγορά αυτή ως ενδοκοινοτική απόκτηση και να καταβάλει το

Φ.Π.Α.  στο  δικό  του  κράτος  µέλος  και  στη  συνέχεια,  βάσει  του  ότι  σκοπεύει  να

χρησιµοποιήσει  τα αγαθά αυτά για να προβεί  σε επακόλουθη φορολογητέα παράδοση,  να

πιστώσει  το  ίδιο  ποσό ως  φόρο  επί  των  εισροών.  Συνήθως,  αν  συµµετέχει  στο  σύστηµα

κυκλικής απάτης, δεν κάνει τίποτα από αυτά. Ο Β, πριν γίνει αντιληπτό ότι είναι ή πρόκειται

να  γίνει  εξαφανισµένος  έµπορος,  πωλεί  τα  αγαθά  σε  άλλο  έµπορο  Γ  εγγεγραµµένο  στα

µητρώα Φ.Π.Α.  του  δικού  του  κράτους  µέλους,  χρεώνοντας  και  λαµβάνοντας  Φ.Π.Α.  εξ

επαχθούς  αιτίας.  Εντούτοις,  δεν  αποδίδει  στις  φορολογικές  αρχές  το  Φ.Π.Α.  αυτόν  και

εξαφανίζεται. Είναι αυτός που αναφέρεται ως «εξαφανισµένος έµπορος». Ο Γ (που µπορεί να

λειτουργεί  εν  προκειµένω  ως  «µεσάζων»)  πωλεί  στη  συνέχεια  τα  αγαθά  σε  έµπορο

καταχωρηµένο στα µητρώα Φ.Π.Α. άλλου κράτους µέλους. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα της

απλούστερης  µορφής  της  απάτης  αυτής  είναι  ότι  ο  αγοραστής  αυτός  είναι  ο  Α,  από  την

κυκλικότητα δε αυτή προέκυψε η ονοµασία «κυκλική απάτη». Ο Γ πιστώνει το φόρο επί των

εισροών αλλά, επειδή στην πώλησή του προς τον Α εφαρµόζεται µηδενικός συντελεστής στο

κράτος µέλος του Γ (ενδοκοινοτική παράδοση), δεν απαιτείται να αποδώσει Φ.Π.Α. επί των

εκροών, και δύναται να ζητήσει επιστροφή του Φ.Π.Α. Το αποτέλεσµα είναι ότι, αν η απάτη

επιτύχει, ο Β έλαβε, αλλά δεν απέδωσε, το Φ.Π.Α. τον οποίο οι φορολογικές αρχές πρέπει να

καταβάλουν στον Γ ως επιστροφή. Ο Γ όµως µπορεί να συµµετέχει στο κύκλωµα ή να αγνοεί

παντελώς το τι συνέβη και το πώς χρησιµοποιήθηκε στις εν λόγω συναλλαγές. Ο στόχος του

Β, δεν είναι να αγοράσει και να πωλήσει κατά τη συνήθη πορεία των συναλλαγών, αλλά να

βρεθεί σε τέτοια θέση ώστε να εισπράξει το Φ.Π.Α. επί των εκροών του τον οποίο ποτέ δεν θα

αποδώσει. Στην περίπτωση που ο Α και ο Β ενεργούν από κοινού, η αγορά εκ νέου από τον Α

είναι  επιθυµητή,  εν  µέρει  για  λόγους  ελέγχου  και  εν  µέρει  διότι  είναι  απλούστερο  και

φθηνότερο να χρησιµοποιείται µία περιορισµένη ποσότητα αγαθών αρκετές φορές από το να

αγοράζεται νέο εµπόρευµα στην ελεύθερη αγορά για κάθε νέο κύκλο. Ο Β, προκειµένου να

εξασφαλίσει  την πώληση,  γνωρίζοντας  ότι  θα αποκοµίσει  κέρδος από τη µη απόδοση του
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Φ.Π.Α. επί των εκροών, έχει τη δυνατότητα να πωλήσει αγαθά στον Γ σε τιµή κατώτερη από

αυτήν που πλήρωσε στον Α και θα το κάνει αυτό, αν είναι αναγκαίο. 

Στην  πιο  σύνθετη  µορφή  της  στην  περίπτωση  αυτή,  µπορεί  να  δραστηριοποιούνται

πολλές επιχειρήσεις και να εµφανίζονται στο κύκλωµα πάνω από δύο εξαφανισµένοι έµποροι

και σε πολλές περιπτώσεις να ζητείται επιστροφή από πολλές εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, µε

αποτέλεσµα να υπάρχει πολλαπλάσια απώλεια από την επιστροφή Φ.Π.Α. 

3.  Πέραν  των ανωτέρω περιπτώσεων υπάρχουν  και  επιχειρήσεις  που εµπλέκονται  σε

κυκλώµατα  (αντί  των  εξαφανισµένων εµπόρων ή  των κλεµµένων Α.Φ.Μ.),  οι  οποίες  δεν

καταβάλλουν  στο  ∆ηµόσιο  τον  οφειλόµενο  Φ.Π.Α..  Αγοράζουν  αγαθά  από  την  Ε.Ε.  µε

µηδενικό  συντελεστή  Φ.Π.Α.  ως  ενδοκοινοτική  απόκτηση.  ∆εν  δηλώνουν  όµως

ενδοκοινοτική  απόκτηση και δεν συµψηφίζουν καθόλου Φ.Π.Α.  Στη συνέχεια,  πωλούν τα

αγαθά  µε  ένα  πολύ  µικρό  περιθώριο  κέρδους  σε  άλλους  ενδιάµεσους  εµπλεκόµενους  σε

κύκλωµα.  Η  τελική  πώληση  των  αγαθών  πραγµατοποιείται  από  άλλη  εµπλεκόµενη  στο

κύκλωµα  επιχείρηση  η  οποία  πωλεί  τα  ίδια  αγαθά  σε  άλλο  Κράτος  Μέλος  µε  µηδενικό

συντελεστή  Φ.Π.Α.  (ενδοκοινοτική  παράδοση)  ή  τα  εξάγει  σε  Τρίτη  χώρα  και  ζητάει

επιστροφή  του  Φ.Π.Α.  εισροών.  Τα  αγαθά  αυτά  επανέρχονται  στην  αγορά  του  πρώτου

Κράτους Μέλους και η κυκλική απάτη αρχίζει εκ νέου. Οι επιχειρήσεις αυτές (επισφαλείς

οφειλέτες)  δηµιουργούν  ένα  τεράστιο  χρέος  οφειλόµενου  Φ.Π.Α.  γιατί  δεν  έχουν  φόρο

εισροών για να εκπέσουν το Φ.Π.Α. εκροών. ∆εν έχουν πόρους για να πληρώσουν το χρέος

του και απλά συνεχίζουν τη δράση τους µέχρι να γίνουν αντιληπτοί από τη Φορολογική Αρχή.

4.  Επιπρόσθετα  για  τις  ανωτέρω  εικονικές  ενδοκοινοτικές  συναλλαγές  (αποκτήσεις  -

παραδόσεις) από ένα κράτος µέλος σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να

χρεωθεί ο Φ.Π.Α., ή τις εικονικές εξαγωγές εµπορευµάτων σε Τρίτη χώρα, αναφέρουµε τα

εξής: 

α.  Η  τεχνική  δραστηριοποίησης  των  επιχειρήσεων  που  εµπλέκονται  στις  ανωτέρω

συναλλαγές,  συνίσταται  στο  να  προστεθούν  µια  σειρά  εικονικών  συναλλαγών  που  θα

χρησιµοποιηθούν  για  να  καλύψουν  τις  αγορές  στο  εξωτερικό  και  τις  πωλήσεις  µέσα στη

χώρα,  δηλαδή  συνίστανται  σε  εικονικές  ανύπαρκτες  εθνικές  αγορές  ή  ενδοκοινοτικές

παραδόσεις ή εξαγωγές. 

β.  Σε  κάποιες  από  τις  παραπάνω  περιπτώσεις  µπορεί  να  εµπλέκονται  επιχειρήσεις

εικονικές που παίζουν το ρόλο του αχυράνθρωπου. ∆εν ασκούν πραγµατικές δραστηριότητες,

ούτε διαθέτουν έδρα της επιχείρησης ή µόνιµη εγκατάσταση. Ο πραγµατικός  διοργανωτής

κυκλώµατος,  στις  περιπτώσεις  αυτές,  ενεργεί  µόνο µε αυτούς που εισπράττει,  εποµένως ο

αχυράνθρωπος  δεν  ενηµερώνεται  για  την  πραγµατική  ταυτότητα  αυτών  που  τον

χρησιµοποιούν,  για να λάβει  τα µέτρα του. Αυτοί που κινούν τα νήµατα είναι  αυτοί  που

συνεργάζονται  από  τη  µια  µε  τους  αλλοδαπούς  προµηθευτές  και  από  την  άλλη  µε  τους

µεσάζοντες. Σε αυτή την κατηγορία συναντώνται οι πιο πολλές περιπτώσεις φοροδιαφυγής. 

 Οι  µεσάζοντες  στις  περιπτώσεις  αυτές  έχουν  έναν  διπλό  αλλά  ουσιαστικό  ρόλο:  να

µπερδεύουν τους  ελεγκτές  και  να εκδίδουν νοµιµοφανή τιµολόγια που θα καταλήξουν σε

εµπόρους  νόµιµα  εγκατεστηµένους.  Είναι  οι  πελάτες  του  «εξαφανισµένου  εµπόρου».  Η

φορολογική κατάστασή τους είναι συχνά δύσκολο να γίνει αντιληπτή χωρίς να ανακαλυφθεί

το σύνολο του κυκλώµατος. 

γ. Η µέθοδος µε διεθνείς µεσάζοντες συνίσταται στη συστηµατική παράδοση αγαθών, µε

τη συνεργασία των πελατών και των προµηθευτών, προς ανύπαρκτους εγκατεστηµένους στο

εξωτερικό. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα αγαθά έχουν προέλευση τη χώρα παράδοσης. Συχνά,

οι µεταφορές πραγµατοποιούνται από το ένα Κράτος Μέλος στο άλλο. 

δ. Παρόµοια µε τη φοροδιαφυγή στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι και  οι ψευδείς

εξαγωγές  προς  τρίτες  χώρες  (εκτός  Ε.Ε.),  όπου  χρησιµοποιούνται  παραποιηµένα  έγγραφα

(διασαφήσεις). 
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Οι εικονικές εξαγωγές, είναι  το οµοίωµα ή µάλλον το πρωτότυπο της µεθόδου µε τις

εικονικές  ενδοκοινοτικές  παραδόσεις.  Ο στόχος είναι  πάντα ίδιος,  να  απαλλαγούν από το

Φ.Π.Α.  τα  εµπορεύµατα  που  εξάγονται  µε  σκοπό  να  διοχετευτούν  στη  συνέχεια  στην

εσωτερική αγορά, ή στη µαύρη αγορά µε τη βοήθεια πλαστών τιµολογίων. Στην προκειµένη

περίπτωση επειδή υφίστανται τα σύνορα µε τις τρίτες χώρες, πρέπει να υπάρχουν ψεύτικα

τελωνειακά παραστατικά εξαγωγής µε τη βοήθεια µη νόµιµων σφραγίδων και µη νόµιµων

µεταφορικών εγγράφων. 

5.  Για  τον  εντοπισµό και  την  αντιµετώπιση των ανωτέρω φαινοµένων φοροδιαφυγής

κρίνονται αναγκαία: 

-  Η  επαλήθευση  του  Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.  του  αλλοδαπού  αγοραστή,  αν  δηλαδή  είναι

εγγεγραµµένος στο σύστηµα VIES στη χώρα του. 

- Ο έλεγχος των ετήσιων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. 

-  Η  παρακολούθηση  επιχειρήσεων  µε  πραγµατοποίηση  ενδοκοινοτικών  συναλλαγών

ιδιαιτέρως  και  επισταµένως,  ως  προς  την  ορθή  απόδοση  του  Φ.Π.Α.  Επίσης  η

παρακολούθηση ξεχωριστά των επιχειρήσεων κατά το πρώτο διάστηµα λειτουργίας τους από

την έναρξη των εργασιών τους ή από την ηµεροµηνία υποβολής δήλωσης µεταβολής για την

πραγµατοποίηση  ενδοκοινοτικών  συναλλαγών  ή  από  την  ηµεροµηνία  που  παύουν  να

βρίσκονται σε αδράνεια και επαναδραστηριοποιούνται. 

- Στις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν εξαγωγές σε τρίτες χώρες ή εισαγωγές από τρίτες

χώρες εκτός Ε.Ε., να ελέγχεται αν οι υπάρχουσες διασαφήσεις (η κατοχή από την εξαγωγική

επιχείρηση  του αντιτύπου Ε.∆.Ε.  3  αποτελεί  αποδεικτικό  στοιχείο  της  εξαγωγής)  είναι  οι

ορθές  ή  έχουν  παραποιηθεί  και  σε  περίπτωση  υπονοιών,  ζητούνται  πληροφορίες  µε  κάθε

πρόσφορο τρόπο από το αρµόδιο τελωνείο εισόδου ή εξόδου των εµπορευµάτων. 

-  Σε  κάθε  περίπτωση  ενδοκοινοτικών  συναλλαγών  (παραδόσεων  ή  αποκτήσεων)  ή

εισαγωγών ή εξαγωγών από ή προς τρίτη χώρα αντίστοιχα, να ελέγχεται ο τρόπος εξόφλησης

κάθε τιµολογίου, αν δηλαδή υπάρχει παραστατικό τράπεζας για την είσπραξη ή την πληρωµή

κατά  περίπτωση  του  σχετικού  ποσού.  Όταν  δεν  υφίστανται  τέτοια  παραστατικά  και  η

επιχείρηση ισχυρίζεται ότι η συναλλαγή έγινε µε µετρητά, χωρίς τη µεσολάβηση τράπεζας,

τότε η υπόθεση θεωρείται ύποπτη και ο έλεγχος της συγκεκριµένης περίπτωσης διενεργείται

σε βάθος. 

-  Έλεγχος  αν υφίσταται  κάθε  στοιχείο,  από  το  οποίο  αποδεικνύεται  η µεταφορά των

αγαθών από την Ελλάδα στο άλλο κράτος µέλος. Ειδικότερα: 

α) ∆ελτίο αποστολής και τιµολόγιο πώλησης ή ∆ελτίο αποστολής – Τιµολόγιο πώλησης,

όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Στα ανωτέρω στοιχεία αναγράφεται

εκτός των άλλων υποχρεωτικά και ο Α.Φ.Μ. του αγοραστή, 

β) Αποδεικτικά περί µεταφοράς των αγαθών από την Ελλάδα στο άλλο κράτος µέλος.

Όσον  αφορά  στα  αποδεικτικά  αυτά,  διευκρινίζουµε  τα  εξής,  ανάλογα  µε  τον  τρόπο

µεταφοράς. 

- Μεταφορά µε δηµοσίας χρήσης µεταφορικά µέσα. 

Στην  περίπτωση  αυτή  απαιτείται  αντίτυπο  της  φορτωτικής  του  µεταφορέα  ή  του

µεταφορικού γραφείου κ.λπ., όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.

(φορτωτική, CΜR, κ.λπ.). 

- Μεταφορά µε ιδιωτικής χρήσης µεταφορικά µέσα του πωλητή. 

Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται: 

- Στο ∆ελτίο αποστολής ή στο ∆ελτίο αποστολής - Τιµολόγιο, αναγράφεται και ο αριθµός

του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, µε το οποίο πραγµατοποιήθηκε η µεταφορά. 

- Φορτωτική ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο του θαλάσσιου µέσου µεταφοράς που εκδίδεται

για τη µεταφορά του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου. 
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- Βεβαίωση του παραλήπτη, ότι παρέλαβε τα αγαθά. Η βεβαίωση αυτή γίνεται είτε µε

υπογραφή, σε συνοδευτικό έγγραφο των εµπορευµάτων, είτε στη φορτωτική, είτε σε χωριστό

έγγραφο. 

Στη  βεβαίωση  αυτή  πρέπει  να  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  παραλαβόντος  και  να

επισυνάπτεται φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς του. 

-  Αποδείξεις  διοδίων,  τελών  διέλευσης  ή  άλλων  επιβαρύνσεων  και  δαπανών  που

πραγµατοποιήθηκαν κατά τη µεταφορά, τόσο εντός της χώρας, όσο και εκτός αυτής, καθώς

και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η διέλευση του αυτοκινήτου από τον τόπο

φόρτωσης, µέχρι τον τόπο παράδοσης των αγαθών στο άλλο κράτος µέλος. 

γ) Μεταφορά µε ιδιωτικής χρήσης µεταφορικά µέσα του αγοραστή. 

Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται : 

-  Στο ∆ελτίο  αποστολής  ή στο ∆ελτίο αποστολής  - Τιµολόγιο πώλησης θα πρέπει  να

αναγράφεται  ο  αριθµός  κυκλοφορίας  του  αυτοκινήτου  του  αγοραστή,  και  υπογραφή  του

παραλαβόντος  τα  αγαθά,  καθώς  επίσης  και  βεβαίωση  του  ιδίου,  ότι  προτίθεται  να  τα

µεταφέρει στο άλλο κράτος µέλος. 

Επίσης ο πωλητής  θα πρέπει  να κατέχει  φωτοαντίγραφα της  άδειας  κυκλοφορίας  του

αυτοκινήτου και του διαβατηρίου του παραλαβόντος. 

-  Αντίγραφα  (φωτοτυπίες)  των  φορτωτικών  ή  άλλων  αποδεικτικών  στοιχείων  του

θαλάσσιου µέσου µεταφοράς που εκδίδεται για τη µεταφορά του αυτοκινήτου, τόσο για την

άφιξή του στην Ελλάδα, όσο και για τη µεταφορά του στο άλλο κράτος µέλος, για τα οποία ο

πωλητής  θα πρέπει  να επιµελείται  ώστε να  περιέρχονται  στα χέρια του έστω και  εκ  των

υστέρων. 

-  Αντίγραφα  (φωτοτυπίες)  των  αποδείξεων  διοδίων,  τελών  διέλευσης  ή  άλλων

επιβαρύνσεων  και  δαπανών  που  πραγµατοποιήθηκαν  κατά  τη  µεταφορά,  τόσο  εντός  της

χώρας, όσο και εκτός αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η

άφιξη του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, καθώς η επιστροφή του στο άλλο κράτος µέλος. 

-Έλεγχος  κάθε  άλλου  στοιχείου,  το  οποίο  κατά  την  κρίση  του  ελέγχου  θεωρείται

απαραίτητο,  όπως  π.χ.  η  ύπαρξη  εµβάσµατος  σε  τραπεζικό  λογαριασµό,  η  δήλωση  της

ενδοκοινοτικής απόκτησης από τον αλλοδαπό υποκείµενο, κ.λπ.. 

6. Η ύπαρξη των ανωτέρω δικαιολογητικών διασφαλίζει κατ΄ αρχήν τη νοµιµότητα της

µη  επιβολής  Φ.Π.Α.  στις  ενδοκοινοτικές  συναλλαγές  και  κατά  συνέπεια  το  δικαίωµα

επιστροφής στους υποκειµένους του φόρου εισροών που αναλογεί στις ενδοκοινοτικές αυτές

παραδόσεις καθώς και σε µεγάλο βαθµό το ότι δεν πρόκειται για εικονικές συναλλαγές. 

7. Τέλος, η αναζήτηση στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται η πραγµατοποίηση µιας

ενδοκοινοτικής συναλλαγής, εξαρτάται από τη φύση της συναλλαγής 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4Ο 

4.1.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΑΦΗΝΕΙΑ  ΕΚΘΕΣΗΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ

      Με δεδοµένη την σοβαρότητα της φορολογικής παράβασης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

και  µελέτη   της  οποιαδήποτε  συναλλαγής  κρίνεται  από   τον  έλεγχο  ως  εικονική  ή

καλυπτόµενη µε πλαστό   φορολογικό στοιχείο,     κάτι  που πρέπει  να διατυπώνεται  στην

Έκθεση  Ελέγχου  Κ.Β.Σ.  µε   σαφήνεια   και  όχι  ως  συµπεράσµατα,  µε  τεκµηρίωση  και

περιεχόµενο των θέσεων του ελέγχου που απαντούν  στα ερωτήµατα:

      - Ποιο φορολογικό στοιχείο  κρίνεται;

      - Ποιος εµφανίζεται ως εκδότης του στοιχείου;

      - Ποιο είναι το περιεχόµενο του στοιχείου, (είδη, υπηρεσία κ.λ.π.);

      - Ποια  η αξία του στοιχείου και ποιος ο αναλογών Φ.Π.Α.;

      - Σε ποιο βιβλίο καταχωρήθηκε το στοιχείο;

      - Ποιο το αποτέλεσµα της χρήσης του πλαστού ή εικονικού στοιχείου;

      - Στην θέση του ελέγχου, ποιος ο ισχυρισµός, περί του αντιθέτου, του  φορολογούµενου;

      - Ποια η θέση του ελέγχου στους ισχυρισµούς του φορολογούµενου;

      - Ποια τα στοιχεία του ελέγχου που αναιρούν, χωρίς αµφισβήτηση, πιθανούς ισχυρισµούς

του  φορολογουµένου;

      -  Η  εικονικότητα  ενός  στοιχείου  αναφέρεται  (αφορά  )  στην  συναλλαγή  ή    στα

συναλλασσόµενα  πρόσωπα;

      - Σε περίπτωση που αφορά τη συναλλαγή, η εικονικότητα  αναφέρεται στο  σύνολο ή για

µέρος αυτής.

           Τέλος, από την όλη παρουσίαση - καταγραφή της ελεγχόµενης επιχείρησης στην

'Έκθεση Ελέγχου  Κ.Β.Σ. και ειδικά στα Νοµικά πρόσωπα, πρέπει να προκύπτουν τα φυσικά

πρόσωπα που ευθύνονται  ως αυτουργοί ή συνεργοί  στο αδίκηµα της φοροδιαφυγής, όπως

αυτά  προσδιορίζονται  από  τις   διατάξεις  του  άρθρου  20  του  ν.  2523/97.  Βέβαια  αν  δεν

προκύπτουν τα πρόσωπα στην έκθεση  ελέγχου, δεν υπάρχει πρόβληµα ως προς την ποινική

τους  δίωξη,  απλά  µεσολαβεί,  µέχρι  να   προσδιορισθούν  τα  πρόσωπα,  καθυστέρηση  που

πρέπει να αποφεύγεται. 

4.2.  ΕΚ∆ΟΣΗ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ   ΕΠΙΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ    ΑΠΟ  ΤΗ

∆.Ο.Υ.

Μετά   την  σύνταξη  της  έκθεσης   ελέγχου   Κ.Φ.Α.Σ.   από τον ελεγκτή (ές) της

∆.Ο.Υ ή  του  Σ.∆.Ο.Ε.  ή ελεγκτικού  κέντρου  ,      εκδίδεται   από    τη    ∆.Ο.Υ  στην

αρµοδιότητα  της   οποίας   ανήκει    η   ελεγχόµενη  επιχείρηση  ,   Απόφαση    επιβολής

προστίµου  (Α.Ε.Π.)   ,  η οποία  κοινοποιείται   νοµότυπα    στο  φορολογούµενο,   ή   στο

νόµιµο   εκπρόσωπο  της   ελεγχόµενης   επιχείρησης.    

Οι    Αποφάσεις    επιβολής   προστίµου    εκδίδονται   ανά  χρήση.  ∆ηλαδή  εάν  π.χ.

έχουν  καταλογισθεί  πρόστιµα   Κ.Β.Σ.  σε  βάρος   της  ελεγχόµενης   επιχείρησης  για

έκδοση  πλαστών-εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  στις  χρήσεις   2009,  2010  και  2011,
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από   τη  ∆.Ο.Υ.  θα   εκδοθούν   τρείς   (3)     Αποφάσεις    επιβολής   προστίµου      µία   για

κάθε  χρήση.

4.3. ΕΝ∆ΙΚΟΦΑΝΗΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

4.3.1.  Πότε και γιατί υποβάλλονται οι ενδικοφανείς προσφυγές

Οι  ενδικοφανείς  προσφυγές  υποβάλλονται  για  την  επανεξέταση  των  πράξεων  της

φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας. 

Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντοµες προθεσµίες, ώστε να

επιτυγχάνεται  η  συντοµότερη  είσπραξη  δηµοσίων  εσόδων  και  η  αποσυµφόρηση  των

διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που µπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής

διοίκησης. 

4.3.2.  Ποια υπηρεσία είναι αρµόδια για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών

Η ενδικοφανής  προσφυγή  ασκείται  ενώπιον  της  ∆ιεύθυνσης  Επίλυσης  ∆ιαφορών της

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών. 

•  Σηµειώνεται ότι µε την αριθ. ∆6Α 1198069 ΕΞ 2013/30-12-2013 (Φ.Ε.Κ. 3367 Β΄/31-

12-2013)  Απόφαση  του  Γενικού  Γραµµατέα  ∆ηµοσίων  Εσόδων  η  Υπηρεσία  Εσωτερικής

Επανεξέτασης  της  Γενικής  Γραµµατείας  ∆ηµοσίων  Εσόδων  του  Υπουργείου  Οικονοµικών

(ειδική  αποκεντρωµένη  υπηρεσία,  επιπέδου  ∆ιεύθυνσης,  υπαγόµενη  απευθείας  στον  Γενικό

Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων) µετονοµάστηκε σε ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών. 

Η ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών ασκεί, µεταξύ άλλων που της ανατέθηκαν µεταβατικώς

και  περιστασιακά,  και  εκτός  της  κύριας  αρµοδιότητάς  της,  που  είναι  η  επανεξέταση  των

πράξεων  της  φορολογικής  διοίκησης  στο  πλαίσιο  της  διοικητικής  διαδικασίας,  κατόπιν

υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, υποχρεωτικά προ της άσκησης δικαστικής προσφυγής,

τις κατωτέρω αρµοδιότητες: 

α) Την εξέταση αιτηµάτων αναστολής της καταβολής  του 50% του αµφισβητούµενου

ποσού της προσβαλλόµενης µε την ενδικοφανή προσφυγή πράξης. 

β)  Την  επανεξέταση,  στο  πλαίσιο  της  διοικητικής  διαδικασίας  κατόπιν  υποβολής

ενδικοφανούς προσφυγής, των αποφάσεων της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.2523/1997, για τη

µερική άρση των µέτρων διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, συνεπεία των οποίων

αναβιώνει  η  επιβολή  αυτών  σε  χρόνο  µεταγενέστερο  της  έναρξης  ισχύος  του  Κώδικα

Φορολογικής  ∆ιαδικασίας,  εφόσον  δεν  έχει  ασκηθεί  προσφυγή  ενώπιον  των  διοικητικών

δικαστηρίων κατά αυτών και µε την προϋπόθεση ότι το αίτηµα επανεξέτασης υποβάλλεται

εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την αναβίωση των µέτρων. 

γ) Την επανεξέταση υποθέσεων, σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις της παρ. 10 του

άρθρου 66 του Κ.Φ.∆., που αναπέµπονται στη Φορολογική ∆ιοίκηση µε απόφαση διοικητικού

δικαστηρίου για να τηρηθεί η διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Ειδικότερα, σε

περίπτωση έκδοσης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου µε την οποία κηρύσσεται απαράδεκτη

η  συζήτηση  ενδίκου  βοηθήµατος  ή  µέσου  και  αναπέµπεται  η  υπόθεση  στη  Φορολογική

∆ιοίκηση  για  να  τηρηθεί  η  διαδικασία  διοικητικής  επίλυσης  της  διαφοράς  (και  επειδή  η

διαδικασία αυτή 55  καταργήθηκε για πράξεις  που εκδίδονται από 1.8.2013 και εφεξής),  η

υπόθεση εξετάζεται από τη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του

άρθρου 63 του Κ.Φ.∆., εκτός εάν ο φορολογούµενος αποδεχθεί την προσβαλλόµενη πράξη

εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της δικαστικής

απόφασης ή σχετικής πρόσκλησης της Φορολογικής  ∆ιοίκησης.  Στις περιπτώσεις αυτές οι

υποθέσεις  διαβιβάζονται  οίκοθεν  από  τη  φορολογική  αρχή  στη  ∆ιεύθυνση  Επίλυσης
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∆ιαφορών, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στις ΠΟΛ 1002/31.12.2013 και

1069/4.3.2014 (δηλαδή χωρίς να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή από τον φορολογούµενο)

και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην περ. 95 του άρθρου 1 της

υπ’ αριθ. ∆6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 Απόφασης του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων

Εσόδων (ΦΕΚ 478Β΄/26-2-2014)  «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής

“Με Εντολή Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φορολογικής ∆ιοίκησης»,

όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. ∆6Α 1054391 ΕΞ 2014/1.4.2014 (ΦΕΚ 796 Β΄/01-04-

2014) όµοια Απόφαση. 

4.3.3.  Σε  ποιες  περιπτώσεις  υποβάλλεται   ενδικοφανής  προσφυγή  ενώπιον  της

∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών; 

Ο  υπόχρεος,  εφόσον  αµφισβητεί  πράξεις,  ρητές  ή  σιωπηρές,  που  εκδίδονται  ή

συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Αρχή και εµπίπτουν

στο πεδίο  εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής  ∆ιαδικασίας  (άρθρο 2 του Ν. 4174/2013)

οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή

προσφυγή ενώπιον της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων

Εσόδων  µε  αίτηµα  επανεξέτασης  στο  πλαίσιο  διοικητικής  διαδικασίας.  Η  ενδικοφανής

προσφυγή  κατατίθεται  στην  αρµόδια  φορολογική  αρχή  που  εξέδωσε  την  προσβαλλόµενη

πράξη. 

Σηµειώνεται ότι για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της ∆ιεύθυνσης

Επίλυσης ∆ιαφορών δεν απαιτείται παράβολο. 

       Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των υποκειµένων στην

ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι απαράδεκτη 

Η  άσκηση  προσφυγής  απευθείας  στα  τακτικά  διοικητικά  δικαστήρια  κατά  των

υποκειµένων  στην  ενδικοφανή  προσφυγή  πράξεων  των  φορολογικών  αρχών  είναι

απαράδεκτη. 

 4.3.4. Προθεσµία άσκησης  ενδικοφανούς  προσφυγής 

Η  ενδικοφανής  προσφυγή  ασκείται  κατά  πράξεων  των  φορολογικών  αρχών,  εντός

ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της πράξεως

ή  τη  συντέλεση  της  παράλειψης,  σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στο  άρθρο  5  του  Κ.Φ.∆.  ή

αντίστοιχα του άρθρου 63 του Κ.∆.∆/µιας. 

 4.3.5. Υπηρεσία  κατάθεσης της ενδικοφανούς προσφυγής 

Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρµόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την

προσβαλλόµενη πράξη. 

¬  Σε  περιπτώσεις  κατάργησης  ή  αναστολής  λειτουργίας,  κατά  περίπτωση,  της

φορολογικής αρχής  ή τµήµατος  ή γραφείου αυτής, που εξέδωσε την πράξη, η ενδικοφανής

προσφυγή  υποβάλλεται  στη  ∆.Ο.Υ.  υποδοχής,  η  οποία  την  διαβιβάζει  στη  ∆ιεύθυνση

Επίλυσης ∆ιαφορών (δηλαδή σε περίπτωση κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας Τµήµατος

Ελέγχου ή ∆ικαστικού, η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ. υποδοχής, µόνο

εφόσον η πράξη εκδόθηκε µετά από έλεγχο). 

 4.3.6. Ποιος µπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή

Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται από τον υπόχρεο και εν γένει από κάθε πρόσωπο

του άρθρου 64 παρ. 1 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, καθώς και από όλα τα ευθυνόµενα

φυσικά  πρόσωπα  για  την  καταβολή  του  φόρου  εκ  µέρους  του  νοµικού  προσώπου  ή  της

νοµικής  οντότητας,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  της  παρ.5  του  άρθρου  50  του  Κώδικα

Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ν.4174/2013). 

Ειδικότερα, η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται: 
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• 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 ή τον επίτροπο και επί πλειόνων από

τον έναν από αυτούς, 

• για πρόσωπο που τελεί σε δικαστική συµπαράσταση από το δικαστικό συµπαραστάτη, 

• για θανόντα φορολογούµενο από τους κληρονόµους του, 

• οι εκκαθαριστές για νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες σε εκκαθάριση, 

•  τα  πρόσωπα που είναι  πρόεδροι,  διευθυντές,  διαχειριστές,  διευθύνοντες  σύµβουλοι,

εντεταλµένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων

κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, καθώς και οι κατά τον χρόνο διάλυσης

αυτών µέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών,  µε  ποσοστό συµµετοχής  τουλάχιστον

δέκα τοις  εκατό.  Για τις  όλες  τις  ως άνω περιπτώσεις,  υποχρεωτικώς µε την άσκηση της

ενδικοφανούς  προσφυγής  συνυποβάλλονται  και  τα  νοµιµοποιητικά έγγραφα από  τα  οποία

προκύπτουν οι παραπάνω ιδιότητες. 

4.3.7.   Ποιός  µπορεί  να  ασκήσει  ενδικοφανή  προσφυγή  κατά  της  πράξης

διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου

Η ενδικοφανής προσφυγή κατά της πράξης διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου

δύναται  να  υποβληθεί  από  τον  παραβάτη  σε  βάρος  του  οποίου  επιβάλλονται  τα  µέτρα

διασφάλισης  των  συµφερόντων  του  ∆ηµοσίου  της  παραγράφου  5  του  άρθρου  46  του  ν.

4174/2013,  όπως  ισχύει,  καθώς και  από  τα  πρόσωπα  σε  βάρος  των  οποίων επιβλήθηκαν

σωρευτικά  τα  ανωτέρω  µέτρα  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  της  παρ.6  του  άρθρου  46  του

ν.4174/2013, όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013. 

4.3.8.  Αίτηµα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του

αµφισβητούµενου ποσού της πράξης 

Ο υπόχρεος έχει δικαίωµα να υποβάλει, ταυτόχρονα µε την ενδικοφανή προσφυγή και

αίτηµα  αναστολής  του  καταβλητέου  ποσοστού  πενήντα  τοις  εκατό  (50%)  του

αµφισβητούµενου ποσού της πράξης. 

Το αίτηµα αναστολής είτε συµπεριλαµβάνεται στο έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής

είτε υποβάλλεται αυτοτελώς µε ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ηµέρα µε την

άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. 

Με  την  άσκηση  της  ενδικοφανούς  προσφυγής  αναστέλλεται  η  καταβολή  ποσοστού

πενήντα τοις εκατό (50%) του αµφισβητούµενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι

έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι’

αυτό και γίνει αποδεκτό αίτηµα αναστολής. 

Η αναστολή δεν ισχύει επί του άµεσου προσδιορισµού του φόρου, καθώς και επί πράξης

διοικητικού προσδιορισµού του φόρου, που εκδίδεται µε βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί

από τον φορολογούµενο σε φορολογική του δήλωση. 

Με την  αίτηση  αναστολής  υποβάλλονται  στη  ∆ιεύθυνση  Επίλυσης  ∆ιαφορών και  τα

αποδεικτικά  στοιχεία  µε  τα  οποία  τεκµηριώνονται  οι  ισχυρισµοί  του  αιτούντος  και

απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει:

α) τα παγκόσµια έσοδα ή εισοδήµατά του από κάθε πηγή κατά το προηγούµενο και κατά το

τρέχον  έτος  και  β)  την  περιουσιακή  του  κατάσταση  στην  Ελλάδα  και  οπουδήποτε  στην

αλλοδαπή  κατά  το  χρόνο  κατάθεσης  της  αίτησης  αναστολής.  Αν  ο  αιτών  είναι  φυσικό

πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσµια έσοδα ή εισοδήµατα από κάθε πηγή κατά

το προηγούµενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε

στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το

χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής. 
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Αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε µορφής νοµική οντότητα, δηλώνονται

επιπλέον και τα παγκόσµια έσοδα ή εισοδήµατα από κάθε πηγή κατά το προηγούµενο και

κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην

αλλοδαπή,  κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής, των νοµικών προσώπων και

νοµικών οντοτήτων στο κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει ο αιτών, καθώς και των φυσικών

προσώπων που σύµφωνα µε τις  εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις  ευθύνονται  ατοµικά για τις

φορολογικές υποχρεώσεις του αιτούντος. 

Η περιουσιακή κατάσταση περιλαµβάνει ιδίως τα εµπράγµατα και ενοχικά δικαιώµατα σε

ακίνητα,  τις  καταθέσεις  οποιουδήποτε  είδους  και  τα  συναφή  τραπεζικά  προϊόντα,  τις

επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα µηχανοκίνητα ιδιωτικά µέσα µεταφοράς, τα δάνεια και τις

δωρεές,  τις  µετοχές,  τα  µερίδια,  τα  δικαιώµατα  ψήφου  ή  συµµετοχής  σε  κεφάλαιο  σε

οποιασδήποτε µορφής νοµική οντότητα,  όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.∆. (Ν.

4174/2013)  και  τα  εµπράγµατα  και  ενοχικά  δικαιώµατα  σε  κινητά  αξίας  άνω  των  δέκα

χιλιάδων (10.000) ευρώ.  (Τα ανωτέρω πρέπει να δηλώνονται έστω και αρνητικά, δηλαδή
ότι δεν υπάρχουν). 

Μαζί µε την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιµώµενη

αγοραία  αξία  των  περιουσιακών  στοιχείων  που  περιλαµβάνονται  σε  αυτήν.  Για  τα

ακίνητα δηλώνεται και η αντικειµενική αξία αυτών. 

Αν ο αιτών τηρεί λογιστικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. κατά τη διπλογραφική µέθοδο, µε

την  αίτηση  αναστολής  συνυποβάλλονται  ο  τελευταίος  ισολογισµός  και  το  τελευταίο

αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους. 

ϖ Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκοµίζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία

απορρίπτεται. 

Για  το  λόγο  αυτό  πρέπει  ο  αιτών  να  επιδεικνύει  ιδιαίτερη  επιµέλεια  και  σε  κάθε

περίπτωση  να  υποβάλει:  α)  την  υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου  8  ν.  1599/1986  για  τα

εισοδήµατα και την περιουσιακή του κατάσταση µε το περιεχόµενο που αναφέρεται ανωτέρω,

β) εφόσον τηρεί λογιστικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. κατά τη διπλογραφική µέθοδο, να υποβάλει

και τον τελευταίο ισολογισµό και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του

τρέχοντος έτους, καθώς και γ) να προσκοµίζει κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο που κρίνει

αναγκαίο  για  την  απόδειξη  της  ανεπανόρθωτης  βλάβης  που  δικαιολογεί  τη  χορήγηση

αναστολής. 

Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής  και µέχρι την έκδοση απόφασης επ’  αυτής

άλλως µέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος για την έκδοσή

της, δεν λαµβάνονται µέτρα αναγκαστικής είσπραξης από τη φορολογική αρχή. 

4.3.9.  Άσκηση  ενδικοφανούς  προσφυγής  και  αναστολή  καταβολής  του

αµφισβητούµενου ποσού της πράξης

- Παράδειγµα:  Περίπτωση 1 (Ενδικοφανής προσφυγή χωρίς αίτηµα αναστολής): 
Κατά της …/…-…-2014 Απόφασης Επιβολής Προστίµου Κ.Φ.Α.Σ., ποσού 100.000 ευρώ

για έκδοση εικονικών τιµολογίων,  υποβάλλεται  εµπρόθεσµα ενδικοφανής  προσφυγή χωρίς

αίτηµα  αναστολής.  Στην  περίπτωση  αυτή,  είναι  καταβλητέο  άµεσα  το  ποσοστό  50% του

αµφισβητούµενου ποσού, δηλ. 50.000 ευρώ και, εφόσον αυτό καταβληθεί, αναστέλλεται η

υποχρέωση καταβολής του υπολοίπου 50 % (αν όµως δεν γίνει  η απαιτούµενη καταβολή,

είναι  απαιτητό  το  100% σύµφωνα  µε  τις  κείµενες  διατάξεις  και  δεν  αποκλείεται  η  λήψη

µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από τη φορολογική αρχή). 

Περίπτωση 2 (Ενδικοφανής προσφυγή µε αίτηµα αναστολής): 
Κατά της …/…-…-2014 Απόφασης Επιβολής Προστίµου Κ.Φ.Α.Σ., ποσού 100.000 ευρώ

για  έκδοση  εικονικών  τιµολογίων,  υποβάλλεται  εµπρόθεσµα  ενδικοφανής  προσφυγή  και

ταυτόχρονα  υποβάλλεται  αίτηµα  αναστολής  του  καταβλητέου  ποσοστού  50%  του

αµφισβητούµενου ποσού. Στην περίπτωση αυτή, µε την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και
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µέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής ή την άπρακτη πάροδο του προβλεπόµενου χρονικού

διαστήµατος  για την  έκδοσή της,  δεν λαµβάνονται  µέτρα αναγκαστικής  είσπραξης  για το

σύνολο του αµφισβητούµενου ποσού (100.000 ευρώ). 

Αν  το  αίτηµα  αναστολής  γίνει  δεκτό,  αναστέλλεται  η  καταβολή  του  συνόλου  του

αµφισβητούµενου  ποσού  (100.000  ευρώ)  µέχρι  την  έκδοση  της  απόφασης  επί  της

ενδικοφανούς προσφυγής ή την άπρακτη πάροδο του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος

για την έκδοσή της. 

4.3.10.  Σε ποιες περιπτώσεις µπορεί να γίνει δεκτό το αίτηµα αναστολής

Η ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωµή του καταβλητέου

ποσοστού πενήντα τοις  εκατό (50%) του αµφισβητούµενου ποσού της πράξης,  µόνο στην

περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για

τον υπόχρεο. 

4.3.11.  Σε πόσες ηµέρες εκδίδεται απόφαση επί του αιτήµατος αναστολής

Η απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής καταβολής εκδίδεται εντός προθεσµίας είκοσι

(20) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής. 

Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή της αίτησης στη

φορολογική αρχή, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. 

4.3.12.  Μέχρι  πότε  ισχύει  η  αναστολή της πληρωµής του καταβλητέου ποσοστού

πενήντα τοις εκατό (50%) του αµφισβητούµενου ποσού της πράξης που χορηγείται από

τη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών 

Η αναστολή ισχύει µέχρι την έκδοση της απόφασής επί της ενδικοφανούς προσφυγής,

άλλως µέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος για την έκδοσή

της. 

Για  την  αναστολή  λόγω  άσκησης  προσφυγής  ενώπιον  των  ∆ιοικητικών  ∆ικαστηρίων

ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 63 Κ.Φ.∆., δηλαδή µε την άσκηση της

προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 50% του αµφισβητούµενου ποσού, υπό την

προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο 50%. Η αναστολή δεν ισχύει επί του άµεσου

προσδιορισµού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισµού του φόρου, που

εκδίδεται µε βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούµενο σε φορολογική

του δήλωση. 

Τυχόν  αναστολή  της  πληρωµής  δεν  απαλλάσσει  τον  υπόχρεο  από  την  υποχρέωση

καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσµης καταβολής του φόρου. 

4.3.13.  Μπορεί να υποβληθεί ενώπιον της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών αίτηµα

αναστολής εφαρµογής των µέτρων διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου

Σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στο  άρθρο  5  της  αριθ.  ΠΟΛ  1282/2013  Απόφασης  του

Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, ταυτόχρονα µε την ενδικοφανή προσφυγή µπορεί να

υποβληθεί και αίτηµα αναστολής εφαρµογής των µέτρων. 

Η ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών δύναται να αναστείλει εν όλω ή εν µέρει την εφαρµογή

των µέτρων, µέχρι την κοινοποίηση της απόφασής της, µόνο στην περίπτωση κατά την οποία

η εφαρµογή τους θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον αιτούντα. 

Σηµειώνεται ότι η προθεσµία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκησή της

δεν αναστέλλουν την εφαρµογή των µέτρων. 

4.3.14. Περιεχόµενο Ενδικοφανούς Προσφυγής - Συνυποβαλλόµενα στοιχεία 

Α. Ποιο είναι το περιεχόµενο της ενδικοφανούς προσφυγής

Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να αναφέρει: 

• τα ακριβή στοιχεία του υπόχρεου, 

• την προσβαλλόµενη πράξη, 

• τους λόγους, τους ισχυρισµούς και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτηµά

του, 
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•  τη  διεύθυνση  στην  οποία  θα  συντελούνται  οι  κοινοποιήσεις  των  αποφάσεων,  των

πράξεων και των λοιπών εγγράφων της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών, την διεύθυνση του

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου. 

Σε κάθε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων επικοινωνίας που επήλθε µετά την υποβολή

του αιτήµατος της ενδικοφανούς προσφυγής, ο υπόχρεος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως

αυτά στη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών, διαφορετικά οι κοινοποιήσεις γίνονται νοµίµως

βάσει των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων. 

Υπόχρεο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που δεν έχει την κατοικία ή την έδρα του στην

Περιφέρεια  Αττικής,  δύναται,  εφόσον  επιθυµεί,  µε  το  έγγραφο  της  ενδικοφανούς

προσφυγής, να διορίζει ως αντίκλητο, πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τον χώρο της

εργασίας του εντός αυτής και να αναφέρει  τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας µε αυτόν

(όνοµα,  επώνυµο,  πατρώνυµο,  επάγγελµα,  διεύθυνση  επικοινωνίας,  τηλέφωνο,

τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). 62 

Β. Ποια στοιχεία πρέπει να συνυποβληθούν  µε την ενδικοφανή προσφυγή

Ο υπόχρεος ταυτόχρονα µε την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής,  συνυποβάλλει

στην αρµόδια φορολογική αρχή: 

α. Τα έγγραφα στα οποία βασίζει το αίτηµά του. 

β.  Ηλεκτρονικό  φάκελο  (σε  οπτικό  δίσκο  –  CD  ή  USB  κλπ.),  στον  οποίο

περιλαµβάνονται σε µαγνητική µορφή και σε οποιαδήποτε αναγνώσιµη µορφή αρχείου: 

αα) η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή, 

ββ) η αίτηση αναστολής σε περίπτωση αυτοτελούς υποβολής, 

γγ) τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επικαλείται (σε ηλεκτρονικά αρχεία). 

-  ∆ιευκρινίζεται  ότι  δεν  απαιτείται  να  συµπεριλαµβάνεται  η  έκθεση  ελέγχου  και  η

προσβαλλόµενη πράξη, τις οποίες θα αποστείλει η αρµόδια φορολογική αρχή. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986, µε την οποία δηλώνεται το ακριβές του

περιεχοµένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου. 

Γ. Σε ποιες περιπτώσεις ο ενδιαφερρόµενος  καλείται  να εκφράσει τις απόψεις του

εγγράφως ή προφορικώς ενώπιον της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών για τους λόγους

που προβάλλονται µε την ενδικοφανή προσφυγή 

Η  ∆ιεύθυνση  Επίλυσης  ∆ιαφορών,  εάν  το  κρίνει  απαραίτητο,  δύναται  εντός  της

οριζόµενης προθεσµίας για την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, να

καλεί τον υπόχρεο εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, προκειµένου αυτός να εκφράσει τις

απόψεις  του  εγγράφως  ως  προς  τα  σχετικά  ζητήµατα  και  τους  προβαλλόµενους  µε  την

άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής λόγους και ισχυρισµούς. 

Στις περιπτώσεις που µε την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής προσκοµισθούν στην

∆ιεύθυνση  Επίλυσης  ∆ιαφορών  νέα  στοιχεία  ή  γίνει  επίκληση  νέων  πραγµατικών

περιστατικών,  ο  υπόχρεος  καλείται  σε  ακρόαση,  προκειµένου  να  εκφράσει  εγγράφως  τις

απόψεις του, αναπτύσσοντας τους προβαλλόµενους µε την ενδικοφανή προσφυγή λόγους και

τα τυχόν συνυποβαλλόµενα σε αυτήν νέα στοιχεία ή τα επικαλούµενα µε το αίτηµά του νέα

πραγµατικά περιστατικά σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα.  Ως νέα  στοιχεία  ορίζονται

αυτά τα οποία δεν είχε στη διάθεσή της η φορολογική αρχή και δεν ήταν δυνατόν να τα λάβει

υπ’ όψιν της κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόµενης πράξης. Προκειµένου να τύχουν

εφαρµογής τα ανωτέρω αναφερόµενα, η ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών κρίνει εάν πρόκειται

για νέα στοιχεία ή όχι ή για νέα πραγµατικά περιστατικά,  συνεκτιµώντας τα στοιχεία του

φακέλου της υπόθεσης που έχει  διαβιβασθεί  από την αρµόδια φορολογική αρχή και  κάθε

άλλο πρόσφορο στοιχείο. 

Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  και  εφόσον  κατά  την  κρίση  της  ∆ιεύθυνσης  Επίλυσης

∆ιαφορών  συντρέχει  λόγος,  η  διενεργούµενη  ακρόαση  διεξάγεται  και  προφορικώς  σε

καθορισµένη  ώρα  και  ηµεροµηνία  εντός  της  Υπηρεσίας,  ώστε  ο  υπόχρεος  να  αναπτύξει
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λεπτοµερέστερα τους διαλαµβανόµενους στο έγγραφο της ακρόασής του ισχυρισµούς και τα

τυχόν συνυποβαλλόµενα µε την ενδικοφανή προσφυγή νέα στοιχεία ή τα επικαλούµενα µε το

αίτηµά  του  νέα  πραγµατικά  περιστατικά.  Ο  υπόχρεος  παρίσταται  αυτοπροσώπως  ή  µε

εξουσιοδοτηµένο  αντιπρόσωπο  µε  βάση  ειδικό  πληρεξούσιο  έγγραφο  µε  θεώρηση  του

γνήσιου της υπογραφής από την κατά νόµο αρµόδια αρχή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο αιτών

αναµένει  την κοινοποίηση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την άπρακτη

πάροδο της προθεσµίας προς έκδοση της απόφασης και δεν είναι αναγκαίο να επικοινωνεί µε

την ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών για παροχή πληροφοριών ή συµπληρωµατικών στοιχείων

σχετικά µε την υπό εξέταση υπόθεση. 

∆. Σε ποια προθεσµία εκδίδεται απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής

Η απόφαση επί  της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται  εντός προθεσµίας εξήντα (60)

ηµερών  από  την  ηµεροµηνία  υποβολής  της  ενδικοφανούς  προσφυγής  στην  αρµόδια

φορολογική αρχή. 

Αν εντός της κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενης προθεσµίας, δεν εκδοθεί απόφαση και δεν

ενηµερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής

προσφυγή έχει απορριφθεί από τη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει

γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσµίας. 

4.3.14.  Οι διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών 

Για  πράξεις  που  εκδίδονται  από  1η  Ιανουαρίου  2014  εφαρµόζεται  το  άρθρο  63  του

Κ.Φ.∆., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4223/2013 και

της υποπαρ. ∆.2 περ.14 άρθρου πρώτου ν. 4254/2014, καθώς και οι ΠΟΛ: 1002/31.12.2013

Απόφαση  του  Γενικού  Γραµµατέα  ∆ηµοσίων  Εσόδων  και  1069/4.3.2014  Εγκύκλιος  της

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων. 

•  Σηµειώνεται  ότι  ενδικοφανείς  προσφυγές  που  ασκούνται  για  πράξεις  που  εκδόθηκαν

µέχρι 31/12/2013, εξετάζονται από τη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις

του  άρθρου  70Β΄  του  ν.2238/1994  και  τα  οριζόµενα  στα  άρθρα  1  έως  5  της  ΠΟΛ.

1209/6.9.2013. 

• Κυριότερες αλλαγές σε σχέση µε τα οριζόµενα στο άρθρο 70Β΄ του ν.2238/1994 είναι: 

α) η δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής και σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης

της Φορολογικής ∆ιοίκησης, 

β) η πρόβλεψη ότι µε την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή

ποσοστού  πενήντα  τοις  εκατό  (50%)  του  αµφισβητούµενου  ποσού  της  πράξης  (που  είναι

βεβαιωµένο  πλέον  στο  σύνολό  του),  υπό  την  προϋπόθεση ότι  έχει  καταβληθεί  το  υπόλοιπο

πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι’ αυτό και γίνει αποδεκτό αίτηµα αναστολής.

(βλ. σχετικό Κεφάλαιο Β΄ στο παρόν Εγχειρίδιο). 

γ) υπαγωγή στην ειδική διοικητική διαδικασία και των διασφαλιστικών µέτρων κατ’ άρθρο

46 Κ.Φ.∆. (ν.4174/2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

•  Επίσης,  ενδικοφανείς  προσφυγές  που ασκούνται  κατά των πράξεων της  φορολογικής

διοίκησης,  µε τις  οποίες  εφαρµόζονται  µέτρα διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου,

σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν,

καθώς και αιτήµατα αναστολής εκτέλεσης των πράξεων αυτών, εξετάζονται  από την ∆.Ε.∆.

σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΠΟΛ 1282/31.12.2013 (ΦΕΚ 54Β/16.1.2014)

Απόφασης του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων. 

Σχετικές ΠΟΛ: 

•  ΠΟΛ 1002/31.12.2013: «Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.  4174/2013

(Ειδική ∆ιοικητική ∆ιαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει

από  1/1/2014  και  καθορισµός  λεπτοµερειών  για  τη  λειτουργία  της  ∆ιεύθυνσης  Επίλυσης
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∆ιαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων

Εσόδων, την εφαρµοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής». 

• ΠΟΛ 1069/4.3.2014: «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 63

του ν.  4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) «Ειδική ∆ιοικητική ∆ιαδικασία – Ενδικοφανής

προσφυγή», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 49 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ A΄ 287/31.12.2013)

για  την  διαδικασία  υποβολής  και  εξέτασης  ενδικοφανών  προσφυγών  από  τη  ∆ιεύθυνση

Επίλυσης ∆ιαφορών». 

• ΠΟΛ 1282/31.12.2013 «Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δηµοσίου συµφέροντος µέτρα

άµεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των

παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος

των οποίων αυτά επιβάλλονται,  καθορισµός των περιπτώσεων ολικής ή µερικής άρσης των

µέτρων  και  µη  εφαρµογής  αυτών,  προσδιορισµός  χρόνου  διατήρησής  τους  και  άλλων

ειδικότερων θεµάτων». 

•  ΠΟΛ 1066/27.2.2014:  «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 50 του ν. 4238/2014

αναφορικά µε την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (∆ιεύθυνση Επίλυσης

∆ιαφορών)  υποθέσεων  που  είχαν  εισαχθεί  ενώπιον  της  Επιτροπής  ∆ιοικητικής  Επίλυσης

∆ιαφορών (Ε.∆.Ε.Φ.∆.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 και οδηγίες για την εφαρµογή τους». 

•  ΠΟΛ 1142/15.5.2014:  «Κοινοποίηση των διατάξεων της  περ.  γ΄  του άρθρου 50 του

ν.4238/2014  όπως αυτές  προστέθηκαν  µε  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  184 του  ν.

4261/2014 αναφορικά µε την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης υποθέσεων

που είχαν εισαχθεί ενώπιον της Επιτροπής ∆ιοικητικής Επίλυσης ∆ιαφορών (Ε.∆.Ε.Φ.∆.) του

άρθρου 70Α του ν.2238/1994 µε αίτηµα διοικητικού συµβιβασµού και δεν εξετάσθηκαν». 

•  ΠΟΛ  1086/26.3.2014:  «Κοινοποίηση  της  µε  αριθµό  32/2014  Γνωµοδότησης  του

Νοµικού  Συµβουλίου  του  Κράτους  αναφορικά  µε  την  δυνατότητα άσκησης  ενδικοφανούς  ή

δικαστικής προσφυγής µετά την υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 55 και 66 παρ.4 του Ν.

4174/2013 (ΦΕΚ 170Α /26-7-2013)». 

4.4. ΑΣΚΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ  ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Κατά της απόφασης της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών ή της σιωπηρής απόρριψης της

ενδικοφανούς  προσφυγής  λόγω  παρόδου  της  προθεσµίας  προς  έκδοση  της  απόφασης,  ο

υπόχρεος  δύναται  να  ασκήσει  προσφυγή  ενώπιον  του  αρµόδιου  ∆ιοικητικού  ∆ικαστηρίου

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. 

Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απευθείας κατά οποιασδήποτε πράξης που εξέδωσε

η Φορολογική ∆ιοίκηση είναι απαράδεκτη. 

• Η προσφυγή κατατίθεται από τον υπόχρεο στη γραµµατεία της έδρας του δικαστηρίου

στο  οποίο  απευθύνεται,  εντός  τριάντα  (30)  ηµερών  από  την  κοινοποίηση  σε  αυτόν  της

απόφασης  της  ∆ιεύθυνσης  Επίλυσης  ∆ιαφορών  ή  της  σιωπηρής  απόρριψης  της

ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσµίας προς έκδοση της απόφασης (εφόσον

η απόφαση αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή, θεωρείται ότι έχει νοµίµως κοινοποιηθεί

µετά την παρέλευση δεκαπέντε ηµερών από την ηµέρα αποστολής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα

στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας). 

•  Με  επιµέλεια  του  υπόχρεου  και  επί  ποινή  απαραδέκτου  άσκησης  της  προσφυγής,

απαιτείται  η  επίδοση  επικυρωµένου  αντιγράφου  του  δικογράφου  της  προσφυγής  στη

∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών, µε δικαστικό επιµελητή όπως προβλέπεται από το άρθρο 48

του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας

για την άσκηση της προσφυγής. 
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Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1192/8-9-2011, προκειµένου να υπολογισθεί και να καταβληθεί το

προβλεπόµενο  κατά  περίπτωση  ποσό  παραβόλου  µε  βάση  το  ποσό  του  αντικειµένου  της

διαφοράς  (2% όπως  ορίζεται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου 277  του  Κώδικα  ∆ιοικητικής

∆ικονοµίας) που προσδιορίσθηκε µε την απόφαση της  ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών, ο

υπόχρεος,  κατά  την  κατάθεση  της  προσφυγής,  απευθύνεται  µε  σχετική  αίτησή  του,  στη

φορολογική  αρχή  που  εξέδωσε  την  αµφισβητούµενη  πράξη,  η  οποία  του  χορηγεί  ειδικό

σηµείωµα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5Ο 

5.1  ΜΕΓΑΛΕΣ   ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ   ΑΠΑΤΗΣ   ΓΙΑ

ΠΛΑΣΤΑ -  ΕΙΚΟΝΙΚΑ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ,     ΟΙ  ΟΠΟΙΕΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ   ΑΠΟ ΤΙΣ   ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
          Από  τις   πολύ   γνωστές   υποθέσεις   φορολογικής  απάτης   που  αποκαλύφθηκαν   από  τις

ελληνικές ελεγκτικές αρχές, είναι η  διαλεύκανση της απάτης που διέπραξαν  επιχειρήσεις που

έδρασαν  ως  «κύκλωµα»  µε  την  µέθοδο  «carousel»   στην  ευρύτερη  περιοχή  της  Κ.

Μακεδονίας αλλά  και την πόλη των Αθηνών.

Οι επιχειρήσεις που εµπλέκονται σ’ αυτό το  «κύκλωµα» carousel λειτούργησαν  ως εξής:  

-Συστήνεται  µία επιχείρηση νόµιµα  αλλά κατ’  ουσία είναι  εικονική δηλαδή,  προβαίνει  σε

έναρξη εργασιών  θεωρεί βιβλία και στοιχεία στην ∆.Ο.Υ και κάνει όλες τις ενέργειες που

απαιτούνται  για  την  νοµιµοφανή λειτουργία  της,  θα  µπορούσαµε  να  την  χαρακτηρίσουµε

«µητρική» επιχείρηση.  Η εν λόγω επιχείρηση δεν έχει σκοπό να αγοράσει και να πουλήσει

κατά  την  συνήθη  πορεία  των  συναλλαγών  αλλά  να  τροφοδοτήσει  τις  επιχειρήσεις  του

κυκλώµατος µε εικονικά φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολο τους.

Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των εν λόγω επιχειρήσεων είναι τα εξής:

α.  το  σύνολο  των  φορολογικών  στοιχείων  που  έχουν  θεωρήσει  στη  ∆.Ο.Υ  τα  εκδίδουν

αποκλειστικά και µόνο προς τις επιχειρήσεις του «κυκλώµατος».

β. δεν παρουσιάζουν αγορές ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή εισαγωγές από τρίτες χώρες εκτός

Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

γ. ∆εν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α, εισοδήµατος, συγκεντρωτικές  καταστάσεις πελατών-

προµηθευτών κ.λ.π που απαιτούνται για την νόµιµη λειτουργία τους.  

Αυτού του τύπου οι επιχειρήσεις είναι οι λεγόµενες «εξαφανισµένες» επιχειρήσεις». 

-  Ακολούθως  οι  επιχειρήσεις  του  «κυκλώµατος» που λαµβάνουν τα  εικονικά  φορολογικά

στοιχεία εκδόσεως της «µητρικής» επιχείρησης εκδίδουν εικονικά φορολογικά στοιχεία προς

τις άλλες επιχειρήσεις του «κυκλώµατος», αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις θα µπορούσαµε

να τις χαρακτηρίσουµε «ενδιάµεσες».

Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των εν λόγω επιχειρήσεων είναι τα εξής:

α. υποβάλλουν ψευδής δηλώσεις Φ.Π.Α, εισοδήµατος κ.λ.π κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να

φαίνονται  ότι  λειτουργούν νοµότυπα αλλά χωρίς  να προκύπτουν είτε άµεσοι είτε έµµεσοι

φόροι προς απόδοση.

β. το σύνολο των εµπορευµάτων που φέρεται να αγοράζουν µε εικονικά φορολογικά στοιχεία

από  την  «µητρική»  επιχείρηση,  φέρεται  να  τα  πουλάνε  στις  λοιπές  επιχειρήσεις  του

«κυκλώµατος».

- Ακολούθως οι τελευταίες επιχειρήσεις του «κυκλώµατος» τα εµπορεύµατα που φέρεται ότι

αγόρασαν µε εικονικά φορολογικά στοιχεία από τις «ενδιάµεσες» επιχειρήσεις φέρεται να τα

εξάγουν  εικονικά  προς  τρίτες  χώρες  εκτός  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  (Ε.Ε)  όπου

χρησιµοποιούν παραποιηµένα έγγραφα (διασαφήσεις)  και εικονικά τιµολόγια.
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Οι τελευταίες επιχειρήσεις του «κυκλώµατος» πιστώνουν το Φ.Π.Α των φερόµενων εισροών-

αγορών άλλα επειδή  κατά την πώληση τους  εξαγωγή εκτός  (Ε.Ε) εφαρµόζεται  µηδενικός

συντελεστής  Φ.Π.Α  δεν  απαιτείται  να  αποδώσει  Φ.Π.Α  επί  των  εκροών-πωλήσεων  και

δύναται να ζητήσει επιστροφή του Φ.Π.Α των εισροών-αγορών του, τον οποίο οι φορολογικές

αρχές αν δεν αντιληφθούν την απάτη θα πρέπει να καταβάλλουν στις εν λόγω επιχειρήσεις ως

επιστροφή Φ.Π.Α.  

     Ο σκοπός, που ακολούθησαν όλη αυτή τη διαδροµή τα εµπορεύµατα που απετέλεσαν

αντικείµενο εξαγωγής προς τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. ήταν να χαθούν τα ίχνη τους, έτσι ώστε

να  γίνει δυσκολότερος ο έλεγχος και ακόµα ποιο δυσκολότερη η αποκάλυψη της  απάτης.  

Η αποκάλυψη του κυκλώµατος από τις Ελληνικές ελεγκτικές αρχές, είχε ως αποτέλεσµα

να  σταµατήσει  η  παράνοµη  δραστηριότητα  των  επιχειρήσεων  που  λειτουργούσαν  µε  τον

τρόπο που προαναφέραµε και απέφερε µεγάλη ζηµιά στο ελληνικό δηµόσιο. Σε βάρος των

επιχειρήσεων αυτών καταλογίστηκαν πρόστιµα και φόροι πολλών εκατοµµυρίων ευρώ, όπως

προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.

5.2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.∆.) και τις τροποποιήσεις του µε το ν. 4223/2013

και 4254/2014,  επήλθαν µεγάλες αλλαγές στην φορολογική νοµοθεσία αλλά και ειδικότερα

σε  ότι  αφορά  τα  πλαστά  και  εικονικά  τιµολόγια.  Τα  πρόστιµα  που  επιβάλλονται  µε  τις

διατάξεις του νέου νόµου   για τα πλαστά και εικονικά τιµολόγια είναι σαφώς  µικρότερα σε

σχέση µε τα πρόστιµα που επιβαλλόταν από τον ν. 2523/97. Αν θελήσουµε να κρίνουµε την

αλλαγή αυτή θεωρώ ότι κινήθηκε προς την σωστή κατεύθυνση.

 Για τους  µεν εκδότες  εικονικών τιµολογίων οι  οποίοι  ως επί  το πλείστον ήταν µέλη

κυκλωµάτων  που  ίδρυαν  εικονικές  επιχειρήσεις  ,  η  φορολογική  διοίκηση  καταλόγιζε  και

βεβαίωνε  τεράστια ποσά από τα οποία το ∆ηµόσιο τις περισσότερες φορές δεν εισέπραττε

σχεδόν τίποτα.

 Για τους δε λήπτες των εικονικών τιµολογίων οι οποίοι και αυτοί µπορεί να ήταν µέλη

του κυκλώµατος , οπότε το δηµόσιο δεν εισέπραττε επίσης τίποτε, µπορεί να ήταν όµως και

υπαρκτές  επιχειρήσεις  οι  οποίες  ελάµβαναν  εικονικά  τιµολόγια  προκειµένου  να  µην

πληρώνουν ή να πληρώνουν λιγότερο  Φ.Π.Α. , αλλά και για να περιορίζουν τα κέρδη τους

και  να  πληρώνουν  λιγότερο  φόρο  εισοδήµατος.  Στην  περίπτωση  αυτή  τα  πρόστιµα  που

καταλόγιζε  η φορολογική διοίκηση ήταν  επίσης  µεγάλα,  µε  αποτέλεσµα να δηµιουργείται

µεγάλο πρόβληµα στην λειτουργία της επιχείρησης. Με τα νέα πρόστιµα  πετυχαίνονται δύο

πράγµατα,  αφενός  µεν  να   τιµωρείται  η  επιχείρηση  η  οποία  κάνει  χρήση  εικονικών

τιµολογίων, αφετέρου δε τα πρόστιµα να είναι  εφικτό να πληρωθούν από τις επιχειρήσεις,

οπότε εισπράττει και το δηµόσιο.

Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο κίνδυνος  η µείωση των προστίµων σε συνδυασµό και µε

την  κατάργηση της  θεώρησης των φορολογικών στοιχείων  από  τις  αρµόδιες   ∆.Ο.Υ.   να

δηµιουργήσει έξαρση του φαινοµένου και µάλιστα πολύ περισσότερο αυτή την περίοδο που η

κρίση µαστίζει τη χώρα. 

Η κατάργηση της θεώρησης των βιβλίων και στοιχείων από τις  ∆.Ο.Υ., σίγουρα ήταν

επιβεβληµένη γιατί ήταν ένα µέτρο καθαρά γραφειοκρατικού χαρακτήρα που δηµιουργούσε

πρόβληµα  τόσο  στην  λειτουργία  των   ∆.Ο.Υ.  όσο  και  στις  επιχειρήσεις.  Η  φορολογική

διοίκηση στο θέµα της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των στοιχείων, οµολογουµένως

έχει κάνει θεαµατικά βήµατα µπροστά. Στην περίπτωση αυτή θεωρώ ότι είναι απαραίτητο η

υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων από τις επιχειρήσεις να γίνεται υποχρεωτικά σε

µηνιαία βάση, έτσι ώστε οι διασταυρώσεις  να γίνονται  σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από

την έκδοση των φορολογικών στοιχείων.
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Το ζητούµενο για το δηµόσιο είναι να εισπράττει   από τις επιχειρήσεις  αυτό που του

αναλογεί  µε  βάση  τους  ισχύοντες  νόµους  και  αυτό  αφορά το  γενικότερο   πρόβληµα  της

φοροδιαφυγής  που  υπάρχει  στη  χώρα  και  όχι  µόνο  της  χρήσης  εικονικών  και  πλαστών

φορολογικών στοιχείων.

Θεωρώ ότι η λύση του προβλήµατος αυτού είναι  ο έλεγχος που πρέπει να διενεργείται

από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές, να είναι εντατικότερος και αποτελεσµατικότερος. Θα

πρέπει  να  δοθεί  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στον  εκσυγχρονισµό  των  υπηρεσιών  του  υπουργείου

οικονοµικών, ενώ παράλληλα  να δηµιουργηθούν  οι κατάλληλοι ελεγκτικοί µηχανισµοί οι

οποίοι θα είναι ικανοί για την πάταξη του φαινοµένου της φοροδιαφυγής.
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