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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο απνηειεί κηα ειεγθηηθή δηαδηθαζία κε πνιιαπιά νθέιε  γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή.  Σα θνξνινγηθά φξγαλα θαη νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο 

πξνβαίλνπλ ζε κηα ζεηξά ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ, έηζη ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο απφ ηα θνξνινγνχκελα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα.  

      Οη θνξνινγηθνί ειεγθηέο κέζσ κηαο ζεηξάο κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ έρνπλ σο ζηφρν 

λα εθηηκήζνπλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ  έηζη ψζηε λα 

θαζνξηζηεί ε θνξνινγεηέα χιε θαη νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ.  

    ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο απνηειεί ε δηεξεχλεζε θαη παξνπζίαζε ηνπ ζεζκηθνχ θαη 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ δηελέξγεηα ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ  ζηελ ρψξα καο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ έρεη δηακνξθσζεί έλα 

λέν λνκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα, κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ηελ 

ελίζρπζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη ηελ δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο.  

    Μηα ζεηξά λφκσλ θαη απνθάζεσλ ζηελ ρψξα θαζνξίδνπλ ιεπηνκεξψο ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηηο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη αλά πεξίπησζε θαηά ηνλ 

έιεγρν ησλ θνξνινγνχκελσλ θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ 

κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ην πφξηζκα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη δηαρξνληθά ε Διιάδα απνηειεί ε 

κε ηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ε θνξνδηαθπγή ηφζν ησλ θπζηθψλ φζν θαη ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

    Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ρψξα βηψλεη κηα πξσηνθαλή δεκνζηνλνκηθή θξίζε. Κάζε 

πξνζπάζεηα ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο λα εθαξκφζεη ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θαη λα 

επαλαθέξεη ηελ νηθνλνκία ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο ππνλνκεχεηαη απφ ηελ κε ηήξεζε ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο απφ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ. 

      Οη θνξνινγνχκελνη εθκεηαιιεχνληαη είηε ηπρφλ λνκνζεηηθά θελά είηε ηελ έιιεηςε θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθξχςνπλ ην νξζφ 

χςνο ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη λα κεηψζνπλ ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

     Έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ δηαζέηνπλ νη θπβεξλήζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

θαηλνκέλσλ θνξνδηαθπγήο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ απνηειεί ε δηελέξγεηα 

απνηειεζκαηηθψλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ απφ ηα αξκφδηα θνξνινγηθά φξγαλα.  

   ηα πιαίζηα απηά, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηακνξθσζεί έλα λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θνξνινγηθψλ νξγάλσλ θαη ηελ δηαδηθαζία ησλ θνξνινγηθψλ 

ειέγρσλ πνπ αθνινπζείηαη απφ απηνχο κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο δηακφξθσζεο ελφο αηζζήκαηνο δηθαηνζχλεο ζηνπο 

θνξνινγνπκέλνπο.  

    Ζ εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπφ ηελ κειέηε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνινπζνχληαη θαη πξνβιέπνληαη ζηελ Διιάδα ζηελ πεξίπησζε 

ησλ λνκηθψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ. πγθεθξηκέλα, πεξηγξάθνληαη νη ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο, επαιεζεχζεηο θαη ηερληθέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ειιεληθφ λνκηθφ πιαίζην 

θαη αθνινπζνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά φξγαλα θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν.   

     Ζ δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο γίλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην 

απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα, ην ξφιν θαη ηα είδε ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαζψο 

θαη ζηα αξκφδηα φξγαλα δηελέξγεηαο θνξνινγηθψλ ειέγρσλ ζηελ ρψξα.  

   Σν δεχηεξν θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

πεξηγξάθνληαη φια ηα βήκαηα ηνπ ειέγρνπ θαζψο θαη νη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θνξνινγηθέο αξρέο.  
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     ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη λέεο έκκεζεο ηερληθέο ειέγρνπ πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ.  

    Σν ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηα πνξίζκαηα θαη ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 

1.1 Έλλνηα θαη θνπφο Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ  

 

Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ελεξγεηψλ ησλ 

αξκφδησλ θνξνινγηθψλ νξγάλσλ, έηζη ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ : 

 ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο 

 ηελ νξζή ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ 

 ηνλ νξζφ πξνζδηνξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ 

 ηελ νξζή ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ 

 ηελ αμηνπηζηία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ 

 ηελ χπαξμε πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ πνπ νδήγεζαλ αθνχζηα ή εθνχζηα ζηε κε 

ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ηειψλ, εηζθνξψλ θαη γεληθά ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

     Σα θνξνινγηθά φξγαλα πνπ δηελεξγνχλ ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο θαη ηελ 

θνξνινγηθή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία είλαη νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο, πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα, πείξα θαη ηζρπξφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. Οθείινπλ λα δηαζέηνπλ 

γλψζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, γλψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο, Λνγηζηηθήο θαη 

Οηθνλνκηθήο θαζψο θαη ειάρηζην επίπεδν λνκηθψλ γλψζεσλ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα 

επηδεηθλχνπλ αληηθεηκεληθφηεηα, αθεξαηφηεηα, αλεμαξηεζία έθθξαζε γλψκεο, ήζνο θαη 

ηαρεία αληίιεςε.  

      χκθσλα κε ηνλ Ν. 4174/13, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε έρεη ηελ εμνπζία λα 

επαιεζεχεη, λα ειέγρεη θαη λα δηαζηαπξψλεη ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ 

εθ κέξνπο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ηελ αθξίβεηα ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε απηήλ θαη λα επηβεβαηψλεη ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ 

νθεηιφκελνπ θφξνπ, δηελεξγψληαο έιεγρν ζε έγγξαθα, ινγηζηηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία 

γλσζηνπνηήζεσλ θαη παξφκνηεο πιεξνθνξίεο, ζέηνληαο εξσηήζεηο ζηνλ θνξνινγνχκελν θαη 

ζε ηξίηα πξφζσπα, εξεπλψληαο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία, θαη 
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ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο
1
.  

    Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο πξνβιέπεη ηελ ζπιινγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε λα εθηηκεζεί ε πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ  θαη λα θαζνξηζηεί ε θνξνινγεηέα χιε θαη νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ησλ 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ.  

    Ζ δηαδηθαζία ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαηαιήγεη ζε έλα πφξηζκα ειέγρνπ, φπνπ 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη δηαηππψλεηαη ε άπνςε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειεγθηή
2
.  

      πλνιηθά, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή δσή θαζψο ζπκβάιιεη ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο 

ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ηελ δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνο, απνηειψληαο 

ηελ βάζε ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο. Ο απνηειεζκαηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο δεκηνπξγεί 

έλα αίζζεκα δηθαηνζχλεο ζηνπο θνξνινγνπκέλνπο θαη ηελ πεπνίζεζε φηη ν θαζέλαο εηζθέξεη 

αλάινγα κε ηελ θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ
3
. Έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα θνξνινγηθψλ 

ειέγρσλ ζπκβάιιεη:  

 ζηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ 

 ζηελ επηηάρπλζε ηνπ αξηζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

 ζηελ δίθαηε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ
4
 

 

 

1.2 Όξγαλα Γηελέξγεηαο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ  

 

1.2.1 ώμα Δίυξηρ Οικονομικού Εγκλήμαηορ 

 

Σν ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.) ζπζηάζεθε κε ηνλ Ν.2343/1995. Με 

ην Π.Γ 85/2005 κεηνλνκάζηεθε ζε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ, αιιά ην 2010 επέζηξεςε 

ζηελ αξρηθή ηνπ νλνκαζία.  

    Οη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο θαη ε απνζηνιή ηνπ .Γ.Ο.Δ πεξηιακβάλνπλ:  

                                                           
1
 Νφκνο 4174/2013, «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», Φ.Δ.Κ.170/Α΄/26.7.2013 

2
 Υξήζηνο Νεγθάθεο, Παλαγηψηεο Σαρπλάθεο, «χγρξνλα Θέκαηα Διεγθηηθήο & Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ», 

Δθδφζεηο Γηπινγξαθία, Αζήλα 2013, ζει. 326-327 
3
 Υξήζηνο Καδαληδήο, «Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο», Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ., Πεηξαηάο 2006, ζει 

98-99 
4
 Γηψξγνο Α. Κνξνκειάο, Υξήζηνο Ζ. Γηαλλφπνπινο, «Φνξνινγηθφο Έιεγρνο Δπηρεηξήζεσλ», tax advisors, 

Μάξηηνο 2006 
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 ηελ έξεπλα, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαζηνιή νηθνλνκηθψλ παξαβάζεσλ ηδηαίηεξεο 

βαξχηεηαο θαη ζεκαζίαο, φπσο ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα ρξήκαηνο), νη απάηεο θαη παξαηππίεο, νη παξαβάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πξνκήζεηεο, επηδνηήζεηο θαη επηρνξεγήζεηο, νη παξάλνκεο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο θαη γεληθά νη νηθνλνκηθέο 

απάηεο ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν ηέιεζεο 

 ηελ επηηήξεζε ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ κε δηελέξγεηα ειέγρσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ 

 ηελ έξεπλα, απνθάιπςε θαη θαηαπνιέκεζε παξάλνκσλ ζπλαιιαγψλ, απαηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ δηελεξγνχληαη κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαη λέσλ ηερλνινγηψλ 

 Μεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ .Γ.Ο.Δ πεξηιακβαλφηαλ θαη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαζψο θαη ν πξνζσξηλφο 

θνξνινγηθφο έιεγρνο, ηδίσο ζηνπο παξαθξαηνχκελνπο θαη επηξξηπηφκελνπο θφξνπο, κε 

έκθαζε ζην Φ.Π.Α., θαζψο θαη ν έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηεισλεηαθήο 

λνκνζεζίαο. Χζηφζν, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ην 2013, νη αξκνδηφηεηεο 

ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ εθαξκνγήο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ειέγρσλ κεηαθέξζεθαλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ, πξνθεηκέλνπ ην ΓΟΔ 

λα αζρνιείηαη κφλν κε ηηο ππνζέζεηο κεγάινπ θνξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

 

 

1.2.2 Τπηπεζία Επεςνών και Διαζθάλιζηρ Δημοζίυν Εζόδυν 

 

Ζ Τπεξεζία Δξεπλψλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ) απνηειεί εηδηθή 

απνθεληξσκέλε ππεξεζία πνπ ππάγεηαη ζηνλ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη 

αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ειέγρσλ πξφιεςεο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο.  

      Πξνβαίλεη, βάζεη εηδηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ζε έξεπλεο, ζε ειέγρνπο πξφιεςεο θαη 

ζε κεξηθνχο ειέγρνπο εθαξκνγήο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, θπξίσο ζηνπο  

 

 

 



10 
 

παξαθξαηνχκελνπο, επηξξηπηφκελνπο θφξνπο θαη ζην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο , ζε 

ειέγρνπο ζηε δηαθίλεζε, ζηε δηακεηαθφκηζε, ζηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο, ζηνλ εθνδηαζκφ 

θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο θαη γεληθά ζε 

ειέγρνπο εθαξκνγήο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξναπνθπγήο, ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο ιαζξεκπνξίαο κέζσ ηεο δηαπίζησζεο θαη ηεο 

αληηκεηψπηζεο θάζε κνξθήο απάηεο ζε βάξνο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ
5
. 

 

1.2.3 Κένηπα Ελέγσος  

 

Με ην Π.Γ. 111/2014 πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία δχν θέληξσλ ειέγρνπ: α) ην  Κέληξν Διέγρνπ 

Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) θαη β) ην Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ 

Μεγάινπ Πινχηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.). 

     To Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ απνηειεί εηδηθή απνθεληξσκέλε 

ππεξεζία θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κε αξκνδηφηεηεο ζηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν, επί ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ φιεο ηεο επηθξάηεηαο πνπ έρεη σο ζηφρν:  

 ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξναπνθπγήο 

 ηελ απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ εζφδσλ, πνπ αθνξνχλ ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

φιεο ηεο Δπηθξάηεηαο, γηα ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ειέγρνπο ηνπ 

Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ., κε ηελ εθαξκνγή βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη είζπξαμεο 

απηψλ 

 ηελ ζπκβνιή ζηελ βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ 

       Χο πξνο ηνλ έιεγρν, ην Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ. έρεη αξκνδηφηεηα ηαθηηθνχ (νξηζηηθνχ) 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ζε: α) θνξνινγνπκέλνπο  κε εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα άλσ ησλ 

25.000.000€, β) ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ησλ εηήζησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο ή ζε κεηξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ππνρξενχληαη λα θαηαξηίδνπλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ λ.2190/1920, αλεμάξηεηα απφ ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ 

αθνξνχλ θαη ην χςνο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο, γ) επηρεηξήζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ 

νπνηνδήπνηε κεηαζρεκαηηζκφ θαζψο θαη ησλ πξηλ ην κεηαζρεκαηηζκφ επηρεηξήζεσλ. 

                                                           
5
 Π.Γ. 111/2014, «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ΦΔΚ Α 178/29-8-2014 



11 
 

    Αληίζηνηρα, ην Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινχηνπ απνηειεί 

εηδηθή απνθεληξσκέλε ππεξεζία θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κε αξκνδηφηεηεο ζηνλ θνξνινγηθφ 

έιεγρν επί ησλ θνξνινγνπκέλσλ κεγάινπ πινχηνπ φιεο ηεο επηθξάηεηαο πνπ έρεη σο ζηφρν:  

 ηελ  πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξναπνθπγήο 

 ηελ απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ εζφδσλ, πνπ αθνξνχλ ζηνπο θνξνινγνπκέλνπο 

Μεγάινπ Πινχηνπ φιεο ηεο Δπηθξάηεηαο, γηα ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο 

ειέγρνπο ηνπ Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π., κε ηελ εθαξκνγή βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ 

θαη είζπξαμεο απηψλ. 

     Καηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ην Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π. είλαη αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ππνζέζεσλ  πνπ είραλ αλαηεζεί ζην ΓΔΚ Αζελψλ, δειαδή γηα ηηο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο κε 

εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ή ακνηβέο απφ 7.000.001 έσο 30.000.000 επξψ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν πνπ έθιεηζε εληφο ηνπ έηνπο 2009 θαζψο θαη φιεο νη αλέιεγθηεο ππνζέζεηο ησλ ίδησλ 

επηηεδεπκαηηψλ θαη θνξνινγνπκέλσλ, γεληθά, πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο 

πεξηφδνπο, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαζψο θαη ησλ 

ππνζέζεσλ ησλ ίδησλ επηηεδεπκαηηψλ θαη θνξνινγνπκέλσλ, γεληθά, πνπ αθνξνχλ 

δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ θιείλνπλ εληφο ηνπ 2010 θαη 2011 θαη δελ ππάγνληαη ζηελ 

ειεγθηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Γ.Ο.Τ. Δπηπιένλ είλαη αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ησλ 

αιινδαπψλ εηαηξεηψλ εθκεηάιιεπζεο αθηλήησλ, γηα ηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη ην θπζηθφ 

πξφζσπν ή ησλ εκεδαπψλ εηαηξεηψλ εθκεηάιιεπζεο αθηλήησλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη 

αιινδαπή εηαηξεία ρσξίο λα εκθαλίδεηαη ην θπζηθφ πξφζσπν θαζψο θαη γηα ηε βεβαίσζε θαη 

ηελ αλαγθαζηηθή είζπξαμε γηα ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ελέξγεηεο ηνπ Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π., 

γηα ηνπο θνξνινγνπκέλνπο κεγάινπ πινχηνπ
6
 

 

 

1.2.4 Δημόζιερ Οικονομικέρ Τπηπεζίερ 

 

Οη Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) έρνπλ, ζηα φξηα ηεο θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηάο 

ηνπο, σο ζηφρν:  

 ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξναπνθπγήο, 

 ηελ βειηίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ηελ πνηνηηθή εμππεξέηεζε 

απηψλ 

 ηελ απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη  

                                                           
6
 Π.Γ. 111/2014, «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ΦΔΚ Α 178/29-8-2014 
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 ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο. 

Οη  αξκνδηφηεηεο ησλ Γεκφζησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ ησλ 

άιισλ ηελ δηελέξγεηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ζε επηρεηξήζεηο, κε εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα, 

φπσο θαζνξίδνληαη θαη αλαθαζνξίδνληαη εθάζηνηε κε απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ θαη ζε θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία δελ ραξαθηεξίδνληαη σο 

θνξνινγνχκελνη κεγάινπ πινχηνπ γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ εηζνδεκάησλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ έρνπλ 

δεισζεί
7
.  

 

 

1.2.5 Διεύθςνζη Οικονομικήρ Αζηςνομίαρ 

 

Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο απνηειεί εηδηθή ππεξεζία ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 

ε νπνία έρεη  σο ζηφρν ηελ πξφιεςε, έξεπλα θαη θαηαζηνιή νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ θαη 

ηδίσο απηψλ πνπ ηειέζηεθαλ ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο ή έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. 

 

 

 1.2.6 Οπκυηοί Ελεγκηέρ Λογιζηέρ 

 

Με ηελ ΠΟΛ.1159/2011 πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ηνπο νξθσηνχο 

ειεγθηέο ινγηζηέο. πγθεθξηκέλα, θαζηεξψλεηαη ην θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ αθνξά ηηο 

Αλψλπκεο Δηαηξείεο θαη ηηο Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

ηνπο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ λφκηκνπο ειεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία θαη 

εθδίδεηαη κεηά απφ θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ λφκηκνπο ειεγθηέο θαη ειεγθηηθά 

γξαθεία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην δεκφζην Μεηξψν ηνπ λ. 3693/2008. 

      Με ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ ειέγρεηαη ε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

απφ νξθσηνχο ειεγθηέο θαη θαηαγξάθεηαη αλ πξνθχπηνπλ παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο
8
.  

 

 

                                                           
7
 Π.Γ. 111/2014, «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ΦΔΚ Α 178/29-8-2014 

8
 Υξήζηνο Νεγθάθεο, Παλαγηψηεο Σαρπλάθεο, «χγρξνλα Θέκαηα Διεγθηηθήο & Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ», 

Δθδφζεηο Γηπινγξαθία, Αζήλα 2013, ζει. 326-327 
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1.2.7 Ειδικά ςνεπγεία Ελέγσος 

 

χκθσλα κε ηνλ Ν. 1914/90, κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξνχλ λα 

ζπγθξνηεζνχλ εηδηθά ζπλεξγεία ειέγρνπ γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη επαλειέγρσλ, κε 

αξκνδηφηεηα ζε φιε ηε ρψξα.  

 Έξγν ησλ εηδηθψλ απηψλ ζπλεξγείσλ απνηειεί ε δηελέξγεηα πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ γηα 

ηε δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..), ηνπ Ν. 2238/1994 

θαη ηνπ Ν. 2859/2000
9
. 

 

1.3 Δίδε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ 

 

1.3.1 Σόπορ Διενέπγειαρ Φοπολογικού Ελέγσος  

 

Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε  κπνξεί λα έρεη ηε 

κνξθή είηε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ηα γξαθεία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο είηε επηηφπηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 

     Σα αξκφδηα θνξνινγηθά φξγαλα δηελεξγνχλ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ηα γξαθεία 

ηνπο κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δειψζεηο, θαη ινηπά έγγξαθα πνπ ππνβάιιεη ν 

θνξνινγνχκελνο, θαζψο θαη έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο. 

   Χζηφζν, είλαη πηζαλφ λα απνθαζηζηεί ε δηελέξγεηα  επηηφπηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν έιεγρνο δηελεξγείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο. 

Ο επηηφπηνο θνξνινγηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαηά 

ην επίζεκν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κπνξεί 

λα δηελεξγήζεη επηηφπην θνξνινγηθφ έιεγρν θαη εθηφο ηνπ επίζεκνπ σξαξίνπ εξγαζίαο 

εθφζνλ απαηηείηαη απφ ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ. ηελ πεξίπησζε 

απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη εηδηθή κλεία ζηελ εληνιή θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Ζ είζνδνο ζηελ 

θαηνηθία ηνπ θνξνινγνχκελνπ επηηξέπεηαη κφλν κε εληνιή ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα. 

     Ζ απφθαζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γηα ηε δηελέξγεηα πιήξνπο επηηφπηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζην θνξνινγνχκελν κε πξνεγνχκελε έγγξαθε 

εηδνπνίεζε. Κάζε άιινο επηηφπηνο θνξνινγηθφο έιεγρνο είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγείηαη ρσξίο 

πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε. Δίλαη πηζαλφλ φκσο λα δηελεξγείηαη πιήξεο επηηφπηνο θνξνινγηθφο 

                                                           
9
 ΠΟΛ 1074/2009, «πγθξφηεζε Δηδηθψλ πλεξγείσλ Διέγρνπ γηα ηνλ πξνιεπηηθφ   έιεγρν εθαξκνγήο 

θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ», 10  Ηνπλίνπ  2009      
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έιεγρνο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε, ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έρεη δηαπξαρζεί θνξνδηαθπγή  

 

 

1.3.2 Πλήπηρ και Μεπικόρ Φοπολογικόρ Έλεγσορ  

 

χκθσλα κε ηνλ λέν Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο πιήξεο ή κεξηθφο. Ζ εληνιή δηελέξγεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κεηαμχ 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα θέξεη  είλαη ε θαη δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη 

ν ραξαθηεξηζκφο σο πιήξεο ή κεξηθφο έιεγρνο. Ζ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ πνπ ηίζεηαη 

ζπλαξηάηαη άκεζα ηφζν κε ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο πιήξε ή κεξηθφ.  

     Χο πιήξεο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ δηελεξγείηαη γηα φιεο ηηο θνξνινγίεο θαη φια ηα 

θνξνινγηθά αληηθείκελα θαζψο θαη γηα ηηο εηζθνξέο θαη ηα ηέιε ν νπνίνο είλαη θαη νξηζηηθφο, 

ελψ κεξηθφο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ δελ ζπγθεληξψλεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνπ πιήξνπο 

ειέγρνπ
10

 

 

1.3.3 Φοπολογικόρ Έλεγσορ Φςζικών και Νομικών Πποζώπυν  

 

Με θξηηήξην ηνλ  θνξνινγνχκελν, δηαθξίλεηαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ θαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ.  

      ηελ πεξίπησζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πξνζδηνξίδεηαη ε πξαγκαηηθή θνξνινγεηέα 

χιε πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί πξάμε  πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ζε θνξνινγνχκελν θπζηθφ 

πξφζσπν,  αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα γηα έζνδα θάζε πεγήο 

θαη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, πνπ ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δηαζέηεη ή 

ζπγθεληξψλεη, γηα ηνλ ίδην ηνλ/ηελ ζχδπγφ ηνπ θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε απηψλ. 

    Απφ ηελ άιιε, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ αλαθέξεηαη ζηελ ζπιινγή 

φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Γηακνξθψλεηαη κηα πιήξεο 

εηθφλα  γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ηελ δπλακηθφηεηα, ην αληηθείκελν εξγαζηψλ θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Ο ινγηζηηθφο (ηππηθφο) θνξνινγηθφο έιεγρνο επηρεηξεί λα 

αλακνξθψζεη ηα ινγηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία, πξνζζέηνληαο ζε απηά ηηο δαπάλεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη 

                                                           
10

 Νφκνο 4174/2013, «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», Φ.Δ.Κ.170/Α΄/26.7.2013 
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γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ή δηάθνξα έζνδα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε 

απηά ή κεηαθέξνληαο έζνδα απφ ηα απαιιαζζφκελα ζηα θνξνινγεηέα θαη αληίζηξνθα
11

.  

 

1.3.4 Πεπιεσόμενο Φοπολογικού Ελέγσος  

 

Γηα ηηο εληνιέο ειέγρνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη θαη ηηο 31.12.2013 θαη πξηλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ λ. 4174/2013 νη θνξνινγηθνί έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο 

θνξνινγηθέο αξρέο ιάκβαλαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο: α) πξνιεπηηθφο έιεγρνο, β) 

πξνζσξηλφο έιεγρνο θαη γ) ηαθηηθφο έιεγρνο.  

     Πξνιεπηηθφο είλαη ν έιεγρνο πνπ γίλεηαη κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαζψο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ελ 

γέλεη θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, 

ηνλ Φφξν Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ θαη ινηπνχο Παξαθξαηεζέληεο θφξνπο. Μέζσ ηεο αηθλίδηαο 

παξνπζίαο ησλ θνξνινγηθψλ ππαιιήισλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ή εθηφο απηήο 

θαηά ηε δηαθίλεζε, ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο έρεη σο ζηφρν λα απνηξέςεη ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο απφ ηε δηάπξαμε θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ειέγρνπ απηνχ, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθφο θαη ζχληνκνο, ν ειεγθηήο κπνξεί λα 

ιακβάλεη γλψζε νπνηνπδήπνηε άιινπ βηβιίνπ θαη ζηνηρείνπ εθηφο ησλ ππνρξεσηηθψλ 

ηεξνπκέλσλ.  

     Ο ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο αθνξά ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν. 2238/1994 θαη ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο θαη νξηζηηθφο. 

Αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ππνρξεψζεσλ κηαο 

επηρείξεζεο. Ο ειεγθηήο πξνζδηνξίδεη ηε θνξνινγεηέα χιε κε ηεθκεξησκέλν πφξηζκα, ηφζν 

απφ ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ, φζν θαη απφ ινηπά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ. 

    Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία ειέγρνπ αθνξά ηνλ πξνζσξηλφ έιεγρν πνπ πεξηιακβάλεη 

ζηνηρεία πξνιεπηηθνχ θαη ηαθηηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Ο ειεγθηήο κπνξεί λα εθδψζεη 

πξνζσξηλφ θχιιν ειέγρνπ, ρσξίο λ' αλακέλεηαη λα δηελεξγεζεί ηαθηηθφο έιεγρνο, γηα λα 

θαηαινγηζηνχλ νη θφξνη, ηα ηέιε θ.ιπ. πνπ νθείιεη ε επηρείξεζε κεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο κε 

εθπιήξσζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ή ηελ δηαπίζησζε ηεο 

εθπιήξσζεο νξηζκέλσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. Οη νθεηιέο απηέο πξέπεη λα πξνθχπηνπλ 

                                                           
11

 Γεκήηξηνο Μειάο, «Μέζνδνη Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ», 

Οηθνλνκηθέο Δθδφζεηο Δ.Δ., 2015, ζει. 118 
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απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία ή απφ ηα εθδνζέληα ή ιεθζέληα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη ινηπά 

δηθαηνινγεηηθά ησλ εγγξαθψλ
12

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Γηψξγνο Α. Κνξνκειάο, Υξήζηνο Ζ. Γηαλλφπνπινο, «Φνξνινγηθφο Έιεγρνο Δπηρεηξήζεσλ», tax advisors, 

Μάξηηνο 2006 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

 

2.1 Δπηινγή Τπνζέζεσλ πξνο Έιεγρν 

 

Πξνθαλψο είλαη αδχλαηνλ γηα ηηο ειεγθηηθέο αξρέο λα ειέγμνπλ ην ζχλνιν ησλ αλέιεγθησλ 

ππνζέζεσλ θαζψο ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ηελ ηερληθή ππνδνκή. 

Έηζη ειέγρεηαη έλα κέξνο ησλ θνξνινγνχκελσλ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ 

πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θνξνινγεηέαο χιεο ή ηεο ζπλνιηθήο πηζαλνινγνχκελεο 

θνξνδηαθπγήο. Μέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 3842/2010, νη θνξνινγηθέο αξρέο είραλ νξίζεη 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηινγήο ησλ θνξνινγνπκέλσλ, πνπ ζα ειεγρζνχλ.  

   χκθσλα κε ηηο πνιπγξαθεκέλεο ππνπξγηθέο εγθπθιίνπο  δηαηαγέο  πνπ έρεη εθδψζεη 

θαηά θαηξνχο ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (ΠΟΛ 1037/2005, ΠΟΛ 1072/2011) , νη εθθξεκείο 

ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ ησλ επηηεδεπκαηηψλ επηιέγνληαλ 

γηα έιεγρν κε βάζε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, φπσο: 

 

 φηαλ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο παξαβάζεηο ηνπ ΚΒ ή δειηία πιεξνθνξηψλ ή άιια 

ζηνηρεία γηα θνξνδηαθπγή 

 φηαλ δελ ππνβιήζεθαλ δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ΦΠΑ ή άιισλ 

θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ 

 φηαλ πθίζηαληαη κεγάια πηζησηηθά ππφινηπα ΦΠΑ πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη απφ ην 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

 ζε πεξηπηψζεηο θαηάζρεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ή θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ 

κεραλψλ ή θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ 

 ζε πεξηπηψζεηο απψιεηαο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ή θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ 

ή θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ 

 φηαλ επί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ αμηφινγα απνζέκαηα ή 

επί ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ δειψζεθαλ κεγάια πνζά δαπαλψλ 

 φηαλ ηα θαζαξά θέξδε δελ πξνζδηνξίζηεθαλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή δελ 

εθαξκφζζεθε ν πξνβιεπφκελνο ζπληειεζηήο θαζαξψλ θεξδψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ν 

εμσινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπο 
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 φηαλ ππάξρεη αδηθαηνιφγεηε δηαθνξά κεηαμχ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη δειψζεσλ ΦΠΑ. 

Με ην άξζξν 80 παξ. 1 ηνπ λ.3842/2010 θαζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά ε επηινγή ησλ 

πξνο έιεγρν ππνζέζεσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ κεζνδνινγία αλάιπζεο θηλδχλνπ 

(risk analysis). 

Με ηελ έθδνζε ηεο ΠΟΛ 1178/2011 θαζνξίζηεθαλ ηα θξηηήξηα θαη νη θαλφλεο 

επηινγήο ππνζέζεσλ γηα έιεγρν θαη ε κνξηνδφηεζε απηψλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο 

γίλεηαη ε επηινγή ησλ πξνο έιεγρν ππνζέζεσλ. 

 Με ηα παξαπάλσ θξηηήξηα επηινγήο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο αλάιπζεο θηλδχλνπ ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ELENXIS ζα γίλεηαη ε ζηφρεπζε θαη ε 

επηινγή θνξνινγνχκελσλ πςειήο κνξηνδφηεζεο. Ζ Δπηινγή ησλ ππνζέζεσλ πξνο 

έιεγρν πιένλ γίλεηαη απηνκαηνπνηεκέλα,  νη ιίζηεο κε ηνπο θνξνινγνχκελνπο πςειήο 

κνξηνδφηεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία  απνζηέιινληαη ζηνπο 

Πξντζηακέλνπο ησλ Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην ELENXIS ψζηε λα εθδνζεί ε 

ζρεηηθή εληνιή ειέγρνπ. 

Με ηελ αλσηέξσ δηαηαγή νξίζηεθαλ 85 θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνζέζεσλ πξνο 

έιεγρν πνπ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

1) Παξαβάζεηο ιήςεο θαη έθδνζεο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεηψλ, 2) Οπζηαζηηθέο 

παξαβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα βηβιία θαη ζηνηρεία, 3) Γειηία πιεξνθνξηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ γηα θνξνδηαθπγή, 4) Παξαβάζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ λ.2859/2000 ΦΠΑ, 5) Με ππνβνιή δειψζεσλ εηζνδήκαηνο 

ΦΠΑ, παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ, 6) πλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ, 7) Δθαξκνγή 

δηαηάμεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, 8) πζζσξεπκέλεο δεκίεο, 9) Αγνξέο πσιήζεηο 

αθηλήησλ. 

 

2.2 Πξνεηνηκαζία Διέγρνπ 

 

Μεηά ηελ παξαιαβή ηεο εληνιήο ειέγρνπ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη γλψζε γηα ηελ επηρείξεζε 

πνπ θαιείηαη λα ειέγμεη, ην θξηηήξην επηινγήο ηεο ππφζεζεο θαζψο θαη ηηο ππφ έιεγρν 

ρξήζεηο.  

ε πξψηε θάζε, ν ειεγθηήο πξνεηνηκάδεη ηνλ θάθειν ηεο ππφζεζεο πνπ θαιείηαη λα 

ειέγμεη θαη πεξηιακβάλεη: ηηο ππνβιεζείζεο δειψζεηο απφ ην αλέιεγθην αξρείν, νπνηνδήπνηε 
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άιιν ζηνηρείν ή πιεξνθνξία ππάξρεη ηελ ππεξεζία θαη αθνξά ηελ ειεγρφκελε θαζψο θαη 

ζηνηρεία απφ ην ειεγκέλν αξρείν πνπ θξίλεη φηη ζα ηνπ ρξεηαζηνχλ ζηνλ έιεγρν. 

   Μέζσ απηνχ ηνπ θαθέινπ, ν ειεγθηήο εμάγεη ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ γηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη 

εθδηδφκελα ζηνηρεία, ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ησλ πσιήζεσλ, ελψ ιακβάλεη γλψζε ησλ 

παξαηεξήζεσλ ζε εθζέζεηο πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ, ηπρφλ πηζηνπνηεηηθψλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ δειψζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ηηο ππφ έιεγρν ρξήζεηο, ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηπρφλ αηηεκάησλ ή ζπκβάζεσλ θαη ηεο αιιεινγξαθία κε άιιεο ππεξεζίεο.  

   Μεηά ηελ κειέηε ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο, ν ειεγθηήο ζπληάζζεη εξσηεκαηνιφγην 

αξρηθήο ζπλέληεπμεο κε εξσηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηνλ επηρεηξεκαηία θαηά ηελ πξψηε 

εκέξα ηνπ ειέγρνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη: α) γεληθέο εξσηήζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, β) εξσηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εμέηαζε ηνπ 

εθάζηνηε θιάδνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κειέηε ηνπ ηπρφλ δηαζέζηκνπ νδεγνχ ειέγρνπ ηνπ 

θιάδνπ θαη γ) εξσηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ κειέηε ηνπ θαθέινπ θαη ηα αδχλακα ζεκεία 

πνπ εληνπίζηεθαλ. Οη εξσηήζεηο κπνξεί λα αθνξνχλ γεληθά ηελ επηρείξεζε, ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο, ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο, θαζψο θαη ηηο 

ελδείμεηο γηα πηζαλά αδχλακα ζεκεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κειέηε ηνπ θαθέινπ. 

    εκαληηθή γηα ηνλ έιεγρν απνηειεί θαη ε δηαδηθαζία θαηάζηξσζεο ησλ ινγαξηαζκψλ 

ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο κε βάζε ηα ζηνηρεία απφ ην ηζνδχγην ηεο, θαζψο θαη ε επαιήζεπζε 

ηεο νξζήο κεηαθνξάο ησλ πνζψλ πνπ εκθαλίδεη ην ηζνδχγην ζηηο ππνβιεζείζεο θνξνινγηθέο 

δειψζεηο , ψζηε λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο θαη λα 

ζηνρεχζεη ν έιεγρνο ζε ζπγθεθξηκέλεο ειεγθηηθέο ελφηεηεο. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, 

αλαιχνληαη θαη νη βαζηθέο αξηζκνδείθηεο ηεο επηρείξεζεο (δείθηεο ξεπζηφηεηαο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε, ζπληειεζηήο κηθηνχ θέξδνπο, ζπληειεζηέο θαζαξνχ θέξδνπο), 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε δηαρξνληθή νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαη λα ζηνρεχζεη ν 

έιεγρνο ζε εκθαλείο αδπλακίεο ηεο.
13
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 Γεκήηξηνο Μειάο, «Μέζνδνη Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ», 

Οηθνλνκηθέο Δθδφζεηο Δ.Δ., 2015, ζει. 123-127 
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2.3 Γηαδηθαζία Διέγρνπ 

 

Μεηά ηελ επηινγή ηεο πξνο έιεγρν ππφζεζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε έθδνζε ηεο 

ζρεηηθήο εληνιήο ειέγρνπ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ειεγθηηθήο ππεξεζίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα 

ε επίδνζεο απηήο ζηνλ θνξνινγνχκελν.  

    Ζ έθδνζε ηεο εληνιήο ειέγρνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Με βάζε ηνλ Ν. 4174/2013, ν νξηδφκελνο απφ ηε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ππάιιεινο θέξεη έγγξαθε εληνιή 

δηελέξγεηαο επηηφπηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία έρεη εθδνζεί απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα 

ή απφ εμνπζηνδνηεκέλα απφ απηφλ φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, θαη ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

α) ηνλ αξηζκφ θαη ηελ εκεξνκελία ηεο εληνιήο 

β) ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππαιιήινπ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ν θνξνινγηθφο έιεγρνο 

γ) ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 

ηνπ θνξνινγνχκελνπ 

δ) ηε θνξνινγηθή πεξίνδν θαη ην είδνο θνξνινγίαο πνπ αθνξά ν θνξνινγηθφο έιεγρνο, 

ε) ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, 

ζη) ηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, θαη 

δ) ηνλ ραξαθηεξηζκφ «πιήξεο» ή «κεξηθφο» έιεγρνο, θαηά πεξίπησζε
14

 

     Ο νξηδφκελνο απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ, ππάιιεινο πξέπεη λα επηδεηθλχεη ην δειηίν ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ηελ εληνιή 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ.  

   Δπηπξφζζεηα δφζεθαλ νδεγίεο, έηζη ψζηε λα απνζηέιιεηαη ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηνλ 

θνξνινγνχκελν, κε ηελ νπνία ζα αλαθνηλψλεηαη φηη έρεη εθδνζεί εληνιή ειέγρνπ, ελψ κεηά 

ηελ έθδνζε ηεο εληνιήο ειέγρνπ δελ επηηξέπεηαη πιένλ ε ππνβνιή αξρηθψλ ή  

ηξνπνπνηεηηθψλ δειψζεσλ.  

   Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, ν πξντζηάκελνο ηεο ειεγθηηθήο αξρήο πξνθεηκέλνπ 

λα ειέγμεη ηελ αθξίβεηα ησλ δειψζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί έρεη ην δηθαίσκα:  

 λα δεηήζεη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν λα δψζεη εληφο ζχληνκεο θαη ηαθηήο πξνζεζκίαο 

ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλήζεηο θαη λα πξνζθνκίζεη θάζε ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ 

είλαη ρξήζηκε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ 

                                                           
14

 Νφκνο 4174/2013, «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», Φ.Δ.Κ.170/Α΄/26.7.2013 
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 λα δεηήζεη απφ ηηο ηξάπεδεο, ηηο δεκφζηεο ή δεκνηηθέο αξρέο, ηα λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθά απφ νπνηνδήπνηε θνξέα 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζεσξεί αλαγθαία γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

 λα θαιέζεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν θαη λα δεηήζεη εγγξάθσο απφ απηφ πιεξνθνξίεο 

πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

 λα ελεξγήζεη νπνηαδήπνηε επηηφπηα εμέηαζε θξηζεί αλαγθαία 

 λα ελεξγήζεη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία θνξνινγνπκέλνπ πνπ 

ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ πξντζηακέλνπ δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο 

πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ ίδηα πφιε ή ζηνλ ίδην λνκφ, γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ 

αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θνξνινγνπκέλνπ πνπ ππάγεηαη 

ζηελ δηθή ηνπ αξκνδηφηεηα
15

 

 

 

 2.4 Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Elenxis 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ειέγρνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ELENXIS», ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί 

ηερληθέο αλάιπζεο θηλδχλνπ. Απνηειεί έλα Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ησλ 

Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ. 

       Μέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο νη ειεγθηέο ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο βάζεηο θνξνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Έηζη νη ειεγθηέο κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ 

άκεζα θαη γξήγνξα κηα  πιήξε εηθφλα γηα ηελ ειεγρφκελε εηαηξία, αληιψληαο πιεξνθνξίεο 

θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηεο, ην ηζηνξηθφ 

θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ηα αξηζκεηηθά θαη ινηπά δεδνκέλα 

ησλ δειψζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί , ηα απνηειέζκαηα δηαζηαπξψζεσλ,  ηα λνκίκσο 

ζεσξεκέλα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία, ηα νρήκαηα πνπ έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηεο ε ειεγρφκελε 

επηρείξεζε θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν είλαη δηαζέζηκν ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
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 Γεκήηξηνο Μειάο, «Μέζνδνη Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ», 

Οηθνλνκηθέο Δθδφζεηο Δ.Δ., 2015, ζει. 128-129 
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    Οη πξνο έιεγρν ππνζέζεηο επηιέγνληαη κέζα απφ κηα ζεηξά πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

θξηηεξίσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ παξάγνληεο φπσο ε λνκηθή κνξθή, ε θαηεγνξία ησλ 

ηεξνχκελσλ βηβιίσλ, ν θιάδνο, ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα , ε θαηαβνιή ή κε 

παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ θα.  

   Δθφζνλ εληνπηζηνχλ θνξνινγηθέο παξαβάζεηο θαη δηαθνξέο θφξσλ, εθθαζαξίδνληαη 

νη θχξηνη θαη πξφζζεηνη θφξνη, ζπληάζζνληαη εθζέζεηο ειέγρνπ θαη θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο, 

απνινγίδεηαη ην ειεγθηηθφ έξγν κε ην είδνο θαη ην χςνο ησλ δηαθνξψλ θαη αλαηξνθνδνηείηαη 

ε απνζήθε δεδνκέλσλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ελεκεξψλνληαο ζπλερψο ηελ εηθφλα 

ηνπ θνξνινγνχκελνπ κε ην ηζηνξηθφ ειέγρσλ ηνπ
16

.   

 

 

2.5 Διεγθηηθέο Δπαιεζεχζεηο  

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξε κλεία ζηηο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ησλ ΠΟΛ 

1037/2005, 1072/2011 θαη 1159/2011 θαζφηη ζηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγεί ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά νη ειεγθηηθέο επαιεζεχεηο πνπ νξίδνπλ νη ελ ιφγσ 

δηαηάμεηο, αλάινγα κε ηελ ειεγρφκελε ρξήζε. 

‘Έηζη γηα εληνιέο πνπ εθδίδνληαη γηα ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1072/8.4.2011 θαη κέρξη ηε ρξήζε 2009 εθαξκόδνληαη νη ειεγθηηθέο επαιεζεύζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ ακέζσο σο άλσ Α.Υ.Ο. θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ 4174/2013. Γηα ηηο κεηέπεηηα ρξήζεηο εθαξκόδνληαη νη ειεγθηηθέο 

επαιεζεύζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1037/1.3.2005 θαη ζηε ζπλέρεηα 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4174/2013.  

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο Κ.Β.Σ. (δηπινγξαθηθά βηβιία) θαη έρνπλ θιείζεη 

ηζνινγηζκό κεηά ηελ 30.6.2011 εθαξκόδνληαη νη ειεγθηηθέο επαιεζεύζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ 

ΠΟΛ 1159/22.07.2011. 

χκθσλα κε ην αλσηέξσ λνκνζεηηθφ πιαίζην είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν γηα αλέιεγθηεο 

ππνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο 3 θνξνινγηθέο πεξηφδνπο ήηνη απφ 2009 θαη εθεμήο, λα 

θαιείηαη ν ειεγθηήο λα εθαξκφζεη ηηο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη ζηηο 3 

σο άλσ δηαηαγέο θαζηζηψληαο ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία δπζθίλεηε θαη ην απνηέιεζκα ησλ ελ 

ιφγσ ειέγρσλ ακθίβνιν. 
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«Ζ Καζεκεξηλή», Ηαλνπάξηνο 2011 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12131
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/2863
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529


23 
 

2.5.1 Γενικέρ Ελεγκηικέρ Επαληθεύζειρ  

 

Ζ ΠΟΛ 1037/2005 θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα έιεγρν, ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ ησλ 

επηηεδεπκαηηψλ, θαζψο θαη εηδηθφ ηξφπν βεβαίσζεο θαη θαηαβνιήο ησλ δηαθνξψλ θφξσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν απηφ. 

       χκθσλα κε ηελ σο άλσ δηαηαγή, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ, 

αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ θαηεγνξία ησλ 

ηεξνχκελσλ βηβιίσλ, ειέγρνληαη θαη δηαπηζηψλνληαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:  

1. επαιεζεχζεηο βάζεη ζηνηρείσλ επηηεδεπκαηία 

2. επαιεζεχζεηο βάζεη ππεξεζηαθψλ ζηνηρείσλ 

3. έιεγρνο έθδνζεο πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θαη ιήςεο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ  

   Οη επαιεζεχζεηο βάζεη ζηνηρείσλ επηηεδεπκαηία αθνξνχλ:  

i. έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία, 

γηα ην θεληξηθφ θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα 

ii. έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ηνπ θεληξηθνχ θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξφζζεησλ,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο 

iii. έιεγρν ηεο χπαξμεο  γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ηηο Δ.Π.Δ. θαη ηα λνκηθά πξφζσπα 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λφκηκνπ ζπζηαηηθνχ εγγξάθνπ θαη ηεο λνκφηππεο 

θάιπςεο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

iv. χπαξμε θαηάζεζεο γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ησλ επηηεδεπκαηηψλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθεο ζπκθσλίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη αλ 

ηεξήζεθαλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ηνλ λφκν 

v. επαιήζεπζε ηνπ χςνπο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ κε ηε δηελέξγεηα ηνπιάρηζηνλ ησλ 

εμήο ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ: α) επαιήζεπζε ηεο νξζήο θαηαρψξεζεο ζηα βηβιία, 

ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ απφ ηα αζξνίζκαηα «Ε» ησλ θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ 

κεραλψλ, ησλ απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ησλ ρνλδξηθψλ πσιήζεσλ απφ ηα 

νηθεία ηηκνιφγηα πψιεζεο θαη γεληθά ησλ πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

εζφδσλ, γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε ελφο κελφο θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη 

πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ, β) επαιήζεπζε ηεο έθδνζεο αληίζηνηρσλ 

ηηκνινγίσλ πψιεζεο ή απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο θαη γεληθψο θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ αμίαο γηα ηα εθδνζέληα δειηία απνζηνιήο σο θαη γηα ηπρφλ έζνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ππάξρνληα ζπκθσλεηηθά, γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε είθνζη εκεξψλ 

αλ πξφθεηηαη γηα κε ηεξνχληεο βηβιία ή γηα βηβιία Α’ ή Β’ θαηεγνξίαο θαη δέθα 
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εκεξψλ αλ πξφθεηηαη γηα βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη 

πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ, γ) επαιήζεπζε ησλ επηζηξνθψλ θαη 

εθπηψζεσλ εάλ θαιχπηνληαη κε λφκηκα δηθαηνινγεηηθά, γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε 

ελφο κελφο θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

ειέγρνπ, δ) επαιήζεπζε ηεο έθδνζεο αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ εζφδσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

θαηαρσξήζεηο ζηα πξφζζεηα βηβιία πνπ ηεξνχληαη, γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε ελφο 

κελφο θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ θαη 

ε) ζε πεξίπησζε πνπ ηα βηβιία ηεξνχληαη ρεηξφγξαθα, επαιήζεπζε ησλ αζξνίζεσλ 

εζφδσλ, γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε δχν κελψλ θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη 

πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ 

vi. επαιήζεπζε ηνπ χςνπο ησλ αγνξψλ κε ηε δηελέξγεηα ηνπιάρηζηνλ ησλ εμήο 

ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ: α) επαιήζεπζε ηεο νξζήο θαηαρψξεζεο ζηα βηβιία κε 

βάζε ηα ηηκνιφγηα θαη ηηο δηαζαθήζεηο εηζαγσγήο, γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε ελφο 

κελφο θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ, β) 

επαιήζεπζε ησλ επηζηξνθψλ, εθπηψζεσλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ αγνξψλ, εάλ 

θαιχπηνληαη κε λφκηκα δηθαηνινγεηηθά, γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε ελφο κελφο θάζε 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ, γ) επαιήζεπζε 

ησλ αγνξψλ κε βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα νηθεία δειηία απνζηνιήο ή 

θαη ηπρφλ θνξησηηθέο, γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε ελφο κελφο θάζε δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηφδνπ θαη πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ, δ) ζε πεξίπησζε πνπ ηα 

βηβιία ηεξνχληαη ρεηξφγξαθα, επαιήζεπζε ησλ αζξνίζεσλ αγνξψλ, γηα δηάζηεκα 

νπσζδήπνηε δχν κελψλ θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη πέξαλ απηνχ θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ ειέγρνπ. 

vii. ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηηο παξαγσγηθέο επελδχζεηο θαη αθνξνιφγεηεο θξαηήζεηο ησλ 

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ 

viii. χπαξμε ππεξηηκνινγήζεσλ – ππνηηκνινγήζεσλ  θαηά ην άξζξν 39 ηνπ λ.2238/1994 

ix. ηήξεζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο αθηλήησλ, φπνπ 

απηφ πξνβιέπεηαη 

x. επέθηαζε ηνπ ειέγρνπ ζε φιε ηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν αλ πξνέθπςαλ δηαθνξέο ζηηο 

ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ v θαη vi 

       Με ηελ ΠΟΛ 1072/2011, νη επαιεζεχζεηο βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ επηηεδεπκαηία 

ηξνπνπνηνχληαη ειαθξψο θαη αθνξνχλ:  

i. ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία, θαηά πεξίπησζε, γηα 

ην θεληξηθφ θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα 
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ii. ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ηνπ θεληξηθνχ θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξφζζεησλ, ηεξήζεθαλ ζχκθσλα ηελ λνκνζεζία θαηά 

πεξίπησζε 

iii. ηελ εθαξκνγή ησλ θείκελσλ θαηά πεξίπησζε δηαηάμεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ  

iv. ηνλ έιεγρν αλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ 

εθαξκφζηεθαλ νη θείκελεο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο 

v. αλ ζε εηήζηα βάζε θαη ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ έσο 1.500.000 €, ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θνξνινγηθέο ηακεηαθέο κεραλέο 

ζπκθσλνχλ κε ηηο αληίζηνηρεο θαηαρσξήζεηο ζηα ηεξνχκελα βηβιία θαη πέξαλ ηνπ 

αλσηέξσ νξίνπ δεηγκαηνιεπηηθά, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ 

vi. αλ γηα ηηο επηζηξνθέο θαη εθπηψζεηο πσιήζεσλ ππάξρνπλ λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Γηα 

επηηεδεπκαηίεο πνπ δελ ηεξνχλ βηβιία ή ηεξνχλ βηβιία Α'Α ή Β'Α θαηεγνξίαο 

ειέγρνληαη επηζηξνθέο θαη εθπηψζεηο άλσ ησλ 1000 € γηα θάζε θνξνινγηθφ ζηνηρείν 

θαη γηα επηηεδεπκαηίεο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ'Α θαηεγνξίαο ειέγρνληαη επηζηξνθέο θαη 

εθπηψζεηο άλσ ησλ 1.000€ γηα θάζε θνξνινγηθφ ζηνηρείν ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην 

θχθιν εξγαζηψλ έσο 1.500.000 €, άλσ ησλ 3.000€ γηα θάζε θνξνινγηθφ ζηνηρείν ζε 

επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ 1.500.000 θαη έσο 9.000.000€ θαη 

άλσ ησλ 5.000€  ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 9.000.000€ 

vii. ηελ εθαξκνγή ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηηο παξαγσγηθέο επελδχζεηο θαη 

αθνξνιφγεηεο θξαηήζεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ  

viii. ηνλ έιεγρν ησλ βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 

ix. ηνλ έιεγρν θάζε δαπάλεο πνπ αθνξά αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ απφ εμσρψξηα 

εηαηξεία, θαζψο θαη ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε εμσρψξηα εηαηξεία γηα θάζε 

είδνπο δηθαηψκαηα θαη απνδεκηψζεηο αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο απηψλ. 

       ην πιαίζην ηνπ ηαθηηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, νη επαιεζεχζεηο βάζεη ππεξεζηαθψλ 

ζηνηρείσλ αθνξνχλ: α) αλ ππάξρνπλ παξαβάζεηο ΚΒ ή άιια έγγξαθα ή ζηνηρεία απφ ηα 

νπνία πξνθχπηεη θνξνδηαθπγή ή επεξεάδεηαη ην θχξνο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη β) 

αμηνπνίεζε ηπρφλ ζηνηρείσλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ ή δηαζηαπξψζεσλ πνπ 

απνζηέιινληαη ζηηο Γ.Ο.Τ., δειηίσλ πιεξνθνξηψλ, θαηαζηάζεσλ ηεο Γ.Γ.Π.. θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ απφ Οξγαληζκνχο, Σξάπεδεο, πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο θαη ινηπέο ππεξεζίεο ή 

αξρέο.  
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 Σέινο, o έιεγρνο έθδνζεο πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θαη ιήςεο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ αλαθέξεηαη ζε: α) αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ, θαηαζηάζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, γηα 

εθδφηεο πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θαζψο θαη ιήπηεο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, έιεγρνο 

κέζσ ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ΚΒ κεκνλσκέλσλ αγνξψλ ή 

δαπαλψλ ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο απφ πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρνπλ 

ζπζηεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, θαζψο θαη έιεγρνο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ηδηαίηεξα απηψλ 

κε κεγάιε αμία, γηα ηπρφλ πιαζηφηεηα, εηθνληθφηεηα ή λφζεπζή ηνπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηνλ έιεγρν ηεο ζεψξεζήο ηνπο θαη ηεο νξζήο έθδνζήο ηνπο θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, β) 

έιεγρν ηνπ ηξφπνπ δηαθίλεζεο ησλ αγαζψλ θαη έθδνζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνηρείσλ 

δηαθίλεζεο θαη κεηαθνξάο (δειηία απνζηνιήο, θνξησηηθέο), δηαζηαπξσηηθέο επαιεζεχζεηο 

ησλ πξσηφηππσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε ηα αληίζηνηρα ζηειέρε δεηγκαηνιεπηηθά, θαζψο 

θαη έιεγρνο δπλαηφηεηαο παξαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο αγαζψλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα κεγάιεο ηδίσο αμίαο θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη χπαξμεο αλάινγσλ 

επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ ή εμνπιηζκνχ θαη γ) εηδηθά επί επηρεηξήζεσλ 

πνπ δηελεξγνχλ ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο, δεηνχληαη, αμηνινγνχληαη θαη ειέγρνληαη 

ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Γ΄ (Γηνηθεηηθήο πλεξγαζίαο θαη Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηψλ) ηεο 

Γηεχζπλζεο 14εο ΦΠΑ, ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ησλ ΑΦΜ/ΦΠΑ θνηλνηηθψλ εκπφξσλ θαη 

ηηο αμίεο ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ
17

. 

 

 

2.5.2 Ειδικέρ Ελεγκηικέρ Επαληθεύζειρ 

 

Δθηφο ησλ γεληθψλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ, ππάξρνπλ εηδηθέο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο 

πνπ δηελεξγνχληαη ππνρξεσηηθά γηα θάζε θαηεγνξία βηβιίσλ. πγθεθξηκέλα:  

 

i. κε βάζε ηελ ΠΟΛ 1037/2005, ζηα βηβιία Α’ Καηεγνξίαο δηελεξγείηαη 

1. επαιήζεπζε ησλ αζξνίζεσλ ηνπ βηβιίνπ αγνξψλ, γηα φιν ην δηάζηεκα θάζε 

εθθξεκνχο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 

2. επαιήζεπζε ηεο νξζήο θαηαρψξεζεο ηεο αμίαο ησλ ιεθζέλησλ ζηνηρείσλ αγνξψλ θαη 

δαπαλψλ ζην βηβιίν αγνξψλ, γηα φιν ην δηάζηεκα θάζε εθθξεκνχο δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηφδνπ. 

                                                           
17

 ΠΟΛ 1037/2005, «Έιεγρνο εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ επηηεδεπκαηηψλ θαη βεβαίσζε θαη θαηαβνιή 

ησλ θφξσλ», 01/03/2005 
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3. δηαπίζησζε ηεο θαλνληθήο κεηαθνξάο ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξψλ θαη δαπαλψλ ζηα 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

      ηα παξαπάλσ ε ΠΟΛ1072/2011 πξνζζέηεη ηνλ έιεγρν αλ ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα 

έζνδα είλαη ίζα ή κεγαιχηεξα ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ 

αζξνίζκαηνο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ (εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ) θαη ησλ εμφδσλ θαη 

δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ, 

κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα 

 

ii. ζηα βηβιία Β’ Καηεγνξίαο, ε ΠΟΛ 1037/2005 πξνβιέπεη :  

1. επαιήζεπζε αλ ηα δεδνκέλα ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ εμφδσλ κεηαθέξζεθαλ επαθξηβψο 

ζηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

2. φπνπ έρεη δηελεξγεζεί απνγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη θιεηζηή απνζήθε ζε δχν 

ηνπιάρηζηνλ είδε ζε θάζε εθθξεκή δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, επηιεθηηθά κε βάζε ηελ 

ηηκή κνλάδαο ή ηελ πνζφηεηα ή ηε ζπλνιηθή αμία, ππνρξεσηηθά ζε φζνπο πσινχλ 

απνθιεηζηηθά ρνλδξηθψο θαη φπνπ είλαη εθηθηφ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ 

ρνλδξηθψο θαη ιηαληθψο ή απνθιεηζηηθά ιηαληθψο 

3. έιεγρν  αλ ζηηο ππνβιεζείζεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηα θαζαξά θέξδε ή 

επί ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ νη θαζαξέο ακνηβέο, πξνζδηνξίζηεθαλ νξζά, ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα γηα θάζε ρξήζε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

4. γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, έιεγρν ησλ αζξνίζεσλ εζφδσλ-ακνηβψλ θαη 

δαπαλψλ γηα φιν ην δηάζηεκα θάζε εθθξεκνχο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 

5. έιεγρν ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ρσξίο αμηφινγα απνζέκαηα, θάζε 

δαπάλεο πνπ ππεξβαίλεη ηηο 100.000 δξαρκέο ή ηα 294 επξψ. Ζ επαιήζεπζε απηή 

ελεξγείηαη θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πψιεζεο αγαζψλ ή παξαγσγήο θαη ζηηο κηθηέο, γηα ηηο 

ρξήζεηο 1999 θαη επφκελεο. Όζεο απφ ηηο δαπάλεο απηέο δελ αλαγλσξίδνληαη γηα 

έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πξνζηίζεληαη 

σο ινγηζηηθέο δηαθνξέο. Δμαηξεηηθά, ειέγρνληαη αλεμαξηήησο πνζνχ, ηα έμνδα 

ηαμηδηψλ, ππνδνρήο θαη θηινμελίαο, νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ επηβαηηθά απηνθίλεηα 

θαη αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 

2238/1994, θαζψο θαη νη απνζβέζεηο παγίσλ 

6. γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, ν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ δηελεξγείηαη γηα φιεο 

γεληθά ηηο δαπάλεο αλεμαξηήησο πνζνχ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηε δηαπίζησζε 

ηπρφλ εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή δαπαλψλ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 
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αθνξνχλ ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή δαπαλψλ πνπ δελ 

θαιχπηνληαη κε λφκηκα παξαζηαηηθά 

7.  έιεγρν αλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ 

εθαξκφζηεθαλ νη πξνβιεπφκελνη εηδηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο απηέο ζπληειεζηέο επί 

ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη αλ νη δαπάλεο θαηαζθεπήο βξίζθνληαη ζε πξνθαλή 

δπζαλαινγία κε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο θαηά ηα νξηδφκελα απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο 

    Με ηελ ΠΟΛ 1072/2011 πξνβιέπεηαη ζηα βηβιία Β’ Καηεγνξίαο: 

1. έιεγρνο ησλ αζξνίζεσλ εζφδσλ, αγνξψλ θαη δαπαλψλ γηα ην κήλα κε ηα κεγαιχηεξα 

αθαζάξηζηα έζνδα 

2. έιεγρνο ζην κήλα κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα αλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία 

εθδφζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ 

3. έιεγρνο ζην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ κήλα κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα 

αλ γηα ηηο θαηαρσξήζεηο πνπ έγηλαλ ζηα ηπρφλ ηεξνχκελα πξφζζεηα βηβιία εθδφζεθαλ 

αληίζηνηρα θνξνινγηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ, θαηά 

πεξίπησζε, φπνπ πθίζηαηαη ηέηνηα ππνρξέσζε 

4. επαιήζεπζε ηεο νξζήο κεηαθνξάο ηεο αμίαο ησλ εθδνζέλησλ ζηνηρείσλ εζφδσλ ζην 

βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ γηα ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ κήλα κε ηα κεγαιχηεξα 

αθαζάξηζηα έζνδα 

5. επαιήζεπζε ηεο νξζήο κεηαθνξάο ησλ ιεθζέλησλ ζηνηρείσλ αγνξψλ ή δαπαλψλ ζην 

βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ γηα ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ κήλα κε ηα κεγαιχηεξα 

αθαζάξηζηα έζνδα 

6. έιεγρνο αλ γηα ηα δειηία απνζηνιήο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ ειεγρφκελε 

επηρείξεζε ηηο ηειεπηαίεο πέληε εκέξεο ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ, έρνπλ εθδνζεί 

αληίζηνηρα θνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ, θαηά 

πεξίπησζε 

7. επαιήζεπζε αλ ηα δεδνκέλα ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ - εμφδσλ κεηαθέξζεθαλ επαθξηβψο 

ζηα έληππα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εηήζηα δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ζηηο 

ινηπέο δειψζεηο 

8. φπνπ έρεη δηελεξγεζεί απνγξαθή ζα πξαγκαηνπνηείηαη θιεηζηή απνζήθε ζε έλα 

ηνπιάρηζηνλ είδνο επηιεθηηθά κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο ή ηελ πνζφηεηα ή ηε 

ζπλνιηθή αμία, ππνρξεσηηθά ζε φζνπο πσινχλ απνθιεηζηηθά ρνλδξηθψο θαη φπνπ 

είλαη εθηθηφ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ ρνλδξηθψο θαη ιηαληθψο ή απνθιεηζηηθά 

ιηαληθψο 

9. έιεγρνο θάζε δαπάλεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 700 επξψ 
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10. επί εκπνξηθψλ ή κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ εξεπλάηαη εάλ ηα δεισζέληα 

αθαζάξηζηα έζνδα είλαη ίζα ή κεγαιχηεξα ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ (εκπνξεπκάησλ ή 

πξντφλησλ) θαη ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε 

θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ, κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο απηνχ ζε 

αθαζάξηζηα έζνδα 

11. επί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ εξεπλάηαη εάλ ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα 

είλαη ίζα ή κεγαιχηεξα ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε 

θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ, κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο απηνχ ζε 

αθαζάξηζηα έζνδα 

12. επί κεηθηψλ επηρεηξήζεσλ εξεπλάηαη εάλ ην πνζφ ησλ αλά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο 

δεισζέλησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 

αληίζηνηρνπ πνζνχ πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο φπσο 

νξίδνληαη παξαπάλσ 

 

iii. ζηα βηβιία Γ’ Καηεγνξίαο πξνβιέπεηαη κε βάζε ηελ ΠΟΛ 1037/2005: 

1. έιεγρνο ηακείνπ θαη αμηνγξάθσλ, γηα δηαπίζησζε ηπρφλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ ή 

δηαθνξψλ, γηα δηάζηεκα νπσζδήπνηε δέθα  εκεξψλ θάζε εθθξεκνχο δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηφδνπ θαη πέξαλ απηνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειέγρνπ. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηελ 

πξψηε εκέξα ηνπ ειέγρνπ ησλ εθθξεκψλ δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ θαη πξηλ απφ ηε 

δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε άιιεο ειεγθηηθήο επαιήζεπζεο, δηελεξγείηαη έιεγρνο 

ηακείνπ θαη αμηνγξάθσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 

3296/2004 

2. εάλ ζηνλ ηφπν ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ππάξρεη απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη ηεξείηαη απφ 

ηελ επηρείξεζε βηβιίν Απνζήθεο, δηελεξγείηαη θαηά ηελ πξψηε επίζεο εκέξα ηνπ 

ειέγρνπ πνζνηηθή θαηακέηξεζε ζε δχν ηνπιάρηζηνλ βαζηθά είδε θαη αληηπαξαβνιή 

κε ηα εκθαληδφκελα ππφινηπα ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο. 

3. επαιήζεπζε αλ ηα ινγηζηηθά πνζνηηθά ππφινηπα ησλ κεξίδσλ ηνπ βηβιίνπ Απνζήθεο, 

επηιεθηηθά γηα ηξία είδε κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο ή ηελ πνζφηεηα ή ηε ζπλνιηθή 

αμία, ζπκθσλνχλ κε ηηο πνζφηεηεο πνπ απνγξάθεθαλ ζην ηέινο θάζε εθθξεκνχο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

4. πξαγκαηνπνηείηαη θιεηζηή απνζήθε ζε δχν ηνπιάρηζηνλ είδε ζε θάζε εθθξεκή 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, επηιεθηηθά κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο ή ηελ πνζφηεηα ή ηε 
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ζπλνιηθή αμία, ππνρξεσηηθά ζε φζνπο πσινχλ απνθιεηζηηθά ρνλδξηθψο θαη φπνπ 

είλαη εθηθηφ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ ρνλδξηθψο θαη ιηαληθψο ή απνθιεηζηηθά 

ιηαληθψο. 

5. έιεγρνο ηεο νξζήο απνηίκεζεο ησλ απνγξαθέλησλ απνζεκάησλ ζην ηέινο θάζε 

εθθξεκνχο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, επηιεθηηθά ζε δχν ηνπιάρηζηνλ είδε, κε βάζε 

ηελ ηηκή κνλάδαο ή ηελ πνζφηεηα ή ηε ζπλνιηθή αμία, γηα θάζε απνζεθεπηηθφ ρψξν, 

εθφζνλ ηεξείηαη πιήξεο απνζήθε θαη ζε έλα ηνπιάρηζηνλ είδνο ζηηο ινηπέο 

πεξηπηψζεηο. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο δηαθνξψλ, ν έιεγρνο επεθηείλεηαη θαη ζε 

πεξηζζφηεξα είδε. 

6. γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, έιεγρνο ησλ αζξνίζεσλ εζφδσλ – ακνηβψλ θαη 

δαπαλψλ γηα φιν ην δηάζηεκα θάζε εθθξεκνχο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

7. έιεγρνο θάζε δαπάλεο πνπ ππεξβαίλεη ηηο 300.000 δξαρκέο ή ηα 881 επξψ. Όζεο απφ 

ηηο δαπάλεο απηέο δελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πξνζηίζεληαη σο ινγηζηηθέο δηαθνξέο. 

Δμαηξεηηθά, ειέγρνληαη αλεμαξηήησο πνζνχ, ηα έμνδα ηαμηδηψλ, ππνδνρήο θαη 

θηινμελίαο, θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ επηβαηηθά απηνθίλεηα θαη 

αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2238/1994. 

Δπίζεο, ειέγρνληαη αλεμαξηήησο πνζνχ ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο ησλ ινγαξηαζκψλ 

60 «ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ», 63 «θφξνη-ηέιε» θαη 68 «πξνβιέςεηο 

εθκεηαιιεχζεσο» ηνπ Δ.Γ.Λ.. θαη νη απνζβέζεηο παγίσλ θαη επηζθαιψλ 

απαηηήζεσλ. 

8. γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, ν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ δηελεξγείηαη γηα φιεο 

γεληθά ηηο δαπάλεο αλεμαξηήησο πνζνχ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηε δηαπίζησζε 

ηπρφλ εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή δαπαλψλ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

αθνξνχλ ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή δαπαλψλ πνπ δελ 

θαιχπηνληαη κε λφκηκα παξαζηαηηθά. 

9. έιεγρνο αλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ 

εθαξκφζηεθαλ νη θείκελεο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο. 

10. επαιήζεπζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο "Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο" θαη "Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο" ηεο νξζήο θαηαρψξεζεο ησλ ππνινίπσλ ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ απφ ην Γεληθφ θαη ηα Αλαιπηηθά Καζνιηθά, θαζψο θαη δηαπίζησζε 

ηπρφλ θαηαρψξεζεο ζ' απηνχο πνζψλ απφ κε απνηειεζκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ή 

πξνβιέςεσλ κε εθπεζηέσλ ή αληηινγηζκψλ. 
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11. ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ειεγρζεί απφ νξθσηνχο ειεγθηέο θαη 

γεληθά αλαγλσξηζκέλεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο, ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζπλεθηηκνχληαη 

νη παξαηεξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη ζηηο ηπρφλ εθζέζεηο 

ειέγρνπ. 

12. επί επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ βηβιίν παξαγσγήο - θνζηνινγίνπ ειέγρεηαη ζε θάζε 

εθθξεκή δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν αλ γηα δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα παξαγφκελα είδε, 

επηιεθηηθά κε βάζε ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ή αμία, πθίζηαληαη αδηθαηνιφγεηεο 

απνθιίζεηο κεηαμχ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη παξαγσγήο, θαζψο θαη αλ ζε θάπνην 

απφ ηα παξαγφκελα είδε ππάξρεη αδηθαηνιφγεηα κεγάιε θχξα 

   Με βάζε ηελ ΠΟΛ 1072/11, πξνβιέπεηαη:  

1. έιεγρνο αλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία εθδφζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ, 

θαηά πεξίπησζε, θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ κήλα κε ηα 

κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ έσο 

1.500.000 €, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ κήλα κε ηα κεγαιχηεξα 

αθαζάξηζηα έζνδα ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ 1.500.000€ 

θαη έσο 9.000.000€  θαη θαηά ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κήλα κε ηα 

κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 

9.000.000€ 

2. έιεγρνο αλ γηα ηηο θαηαρσξήζεηο πνπ έγηλαλ ζηα ηπρφλ ηεξνχκελα πξφζζεηα βηβιία, 

εθδφζεθαλ αληίζηνηρα θνξνινγηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ, θαηά 

πεξίπησζε, φπνπ πθίζηαηαη ηέηνηα ππνρξέσζε, θαηά ηηο ηειεπηαίεο πέληε εξγάζηκεο 

εκέξεο ηνπ κήλα κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα 

3. έιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο νξζήο θαηαρψξεζεο ζηα ηεξνχκελα βηβιία, ηεο αμίαο, 

θαηά πεξίπησζε, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εζφδσλ, αγνξψλ γηα ηηο ηξεηο πξψηεο 

εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ δεχηεξνπ δεθαπελζήκεξνπ ηνπ κήλα κε ηα κεγαιχηεξα 

αθαζάξηζηα έζνδα, γηα ηηο νπνίεο εθδφζεθαλ ή ιήθζεθαλ θνξνινγηθά ζηνηρεία, ζε 

επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ έσο 1.500.000 €, θαηά ηηο δχν πξψηεο 

εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ δεχηεξνπ δεθαπελζήκεξνπ ηνπ κήλα κε ηα κεγαιχηεξα 

αθαζάξηζηα έζνδα ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ 1.500.000€ 

θαη έσο 9.000.000€ θαη θαηά ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δεχηεξνπ 

δεθαπελζήκεξνπ ηνπ κήλα κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα ζε επηρεηξήζεηο κε 

εηήζην θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 9.000.000 € 

4. έιεγρνο ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ έσο 1.500.000 €, αλ γηα ηα δειηία 

απνζηνιήο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηξείο εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ κελφο 
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Γεθεκβξίνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θιείλνπλ δηαρείξηζε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ θαη γηα 

ην ίδην δηάζηεκα ηνπ κελφο Ηνπλίνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θιείλνπλ δηαρείξηζε ζηηο 

30 Ηνπλίνπ, γηα θάζε έηνο, έρνπλ εθδνζεί αληίζηνηρα θνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ, θαηά πεξίπησζε. Δηδηθά ζε επηρεηξήζεηο κε 

εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ 1.500.000€ θαη έσο 9.000.000 €, ε  επαιήζεπζε 

απηή δηελεξγείηαη γηα ηηο δχν  ηειεπηαίεο εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ αλσηέξσ νξηδνκέλνπ 

θαηά πεξίπησζε δηαζηήκαηνο θαη ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 

9.000.000 € ε αλσηέξσ επαιήζεπζε δηελεξγείηαη γηα ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα 

ηνπ αλσηέξσ νξηδφκελνπ θαηά πεξίπησζε δηαζηήκαηνο 

5. ζε επηρεηξήζεηο πνπ δελ ηεξνχλ βηβιίν απνζήθεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θιεηζηή 

απνζήθε ζε έλα ηνπιάρηζηνλ είδνο, επηιεθηηθά κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο ή ηελ 

πνζφηεηα ή ηε ζπλνιηθή αμία, ππνρξεσηηθά ζε φζνπο πσινχλ απνθιεηζηηθά 

ρνλδξηθψο θαη φπνπ είλαη εθηθηφ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ ρνλδξηθψο θαη 

ιηαληθψο ή απνθιεηζηηθά ιηαληθψο 

6. έιεγρνο νξζήο απνηίκεζεο ησλ απνγξαθέλησλ απνζεκάησλ ηέινπο ρξήζεο, 

επηιεθηηθά ζε δχν είδε, κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο ή ηελ πνζφηεηα ή ηε ζπλνιηθή 

αμία, ίδηα γηα θάζε απνζεθεπηηθφ ρψξν, εθφζνλ ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο θαη ζε έλα 

είδνο ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο δηαθνξψλ, ν έιεγρνο 

επεθηείλεηαη θαη ζε πεξηζζφηεξα είδε. 

7. έιεγρνο θάζε δαπάλεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 1.000 € ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ έσο 1.500.000 €, ηα 2.000€ ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πάλσ 

απφ 1.500.000 € θαη έσο 9.000.000 €  θαη ηα 5.000 € ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ άλσ ησλ 9.000.000 €. Όζεο απφ ηηο δαπάλεο απηέο δελ αλαγλσξίδνληαη γηα 

έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πξνζηίζεληαη 

σο ινγηζηηθέο δηαθνξέο 

8. ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ειεγρζεί απφ νξθσηνχο ειεγθηέο θαη 

γεληθά αλαγλσξηζκέλεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο, ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζπλεθηηκνχληαη 

νη παξαηεξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη ζηηο ηπρφλ εθζέζεηο 

ειέγρνπ 

9. επί επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ βηβιίν παξαγσγήο - θνζηνινγίνπ ειέγρεηαη αλ γηα 

ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαγφκελα είδε, επηιεθηηθά κε βάζε ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα 

ή αμία, πθίζηαληαη αδηθαηνιφγεηεο απνθιίζεηο κεηαμχ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

παξαγσγήο 
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10. αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 39 ΚΦΔ πεξί 

ππεξηηκνινγήζεσλ-ππνηηκνινγήζεσλ 

11. έιεγρνο ηεο νξζήο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ «Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεσο» ή νξζνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ 

12. έιεγρνο νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ 

αθηλήησλ, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη. 

 

iv. ζηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ δελ είραλ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ πξνβιέπεηαη :  

1. έιεγρνο αλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ. 

2. έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ αγνξψλ θαη ησλ δαπαλψλ θαζψο θαη ηεο νξζήο 

κεηαθνξάο απηψλ ζηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία δειψζεσλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο
18

 
, 19

 

 

2.5.3 Ππόζθεηερ Ελεγκηικέρ Επαληθεύζειρ- Έλεγσορ Λοιπών Φοπολογιών 

 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, γεληθψλ θαη εηδηθψλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ κπνξεί λα 

δηελεξγνχληαη πξφζζεηεο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο, αλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν κε βάζε ηα 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ηε βαξχηεηα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

θιάδνπ γεληθά.  

    Παξάιιεια, κε ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ειέγρνληαη θαη νη ινηπέο θνξνινγίεο.  Γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο ζηηο θνξνινγίεο απηέο δηελεξγνχληαη νη 

απαξαίηεηεο θαηά πεξίπησζε επαιεζεχζεηο θαη εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο αλά θνξνινγία 

δηαηάμεηο. Σα αθαζάξηζηα έζνδα ή νη αγνξέο πνπ δειψζεθαλ ή πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία ή πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ έιεγρν γηα ηε θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο, ιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θφξσλ, ηειψλ θαη 

εηζθνξψλ ζηηο ινηπέο θνξνινγίεο. Δηδηθά ζηε θνξνινγία ΦΠΑ γίλεηαη ππνρξεσηηθά έιεγρνο 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηα εμήο: 

 

 

                                                           
18

 ΠΟΛ 1037/2005, «Έιεγρνο εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ επηηεδεπκαηηψλ θαη βεβαίσζε θαη θαηαβνιή 

ησλ θφξσλ», 01/03/2005 
19

 ΠΟΛ 1072/2011, «Έιεγρνο θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ επηηεδεπκαηηψλ, επίιπζε θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ, 

βεβαίσζε θαη θαηαβνιή ησλ θφξσλ», 8/04/2011 
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1. αλ κεηαθέξζεθαλ ζσζηά ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ζηηο ππνβιεζείζεο δειψζεηο ΦΠΑ. 

Διέγρνληαη επίζεο θαη νη αλαθεθαιαησηηθνί πίλαθεο ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ 

θαζψο θαη νη δειψζεηο INTRASTAT, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε 

2. αλ ηεξήζεθαλ νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαη πξνυπνζέζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο 

έθπησζεο επί ηνπ ηδίξνπ θαη ζηα εηδηθά θαζεζηψηα ΦΠΑ 

3. αλ γηα δαπάλεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 2859/2000 (άξζξν 23 ηνπ λ. 

1642/1986) πνζνχ άλσ ησλ 50.000 δξαρκψλ ή ησλ 147 επξψ, εθπέζζεθε ν αλαινγψλ 

ΦΠΑ, ρσξίο λα ππάξρεη ηέηνην δηθαίσκα 

4. αλ γηα δαπάλεο αμίαο κεγαιχηεξεο ησλ 100.000 δξαρκψλ ή ησλ 294 επξψ, 

πξνθεηκέλνπ γηα βηβιία Α’ ή Β’ θαηεγνξίαο θαη ησλ 300.000 δξαρκψλ ή ησλ 881 

επξψ, πξνθεηκέλνπ γηα βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο, γηα ηηο νπνίεο έρεη εθπεζζεί ΦΠΑ, 

ππάξρνπλ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη παξέρεηαη γη’ απηέο δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ 

αλαινγνχληνο ΦΠΑ 

5. αλ ηπρφλ πηζησηηθφ ππφινηπν ΦΠΑ κεηαθέξζεθε γηα ζπκςεθηζκφ ρσξίο λα ππάξρεη 

δηθαίσκα ιφγσ παξαγξαθήο ή άιινπ ιφγνπ 

6. αλ δηελεξγήζεθε δηαθαλνληζκφο εκπνξεχζηκσλ ή παγίσλ ζηνηρείσλ εθφζνλ ππήξρε 

ππνρξέσζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 2859/2000  

7. αλ δηελεξγήζεθε επηκεξηζκφο ηνπ θφξνπ ησλ θνηλψλ εηζξνψλ (Pro-rata) εθφζνλ 

ππήξρε ππνρξέσζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2859/2000  

8. αλ εθαξκφζζεθαλ νη νξζνί ζπληειεζηέο ΦΠΑ εθξνψλ θαη εηζξνψλ θαη πξνθεηκέλνπ 

γηα απαιιαζζφκελεο πσιήζεηο αλ έρνπλ ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαη 

ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά 

9. αλ επί πσιήζεσλ αγαζψλ κε πξννξηζκφ πεξηνρέο κε κεησκέλνπο ζπληειεζηέο 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο ζρεηηθέο 

εγθπθιίνπο, γηα θνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο άλσ ησλ 500.000 δξαρκψλ ή ησλ 1468 

επξψ 

10. αλ έγηλε κεηαηφπηζε εθξνψλ απφ πςειφηεξν ζε ρακειφηεξν ζπληειεζηή ΦΠΑ
20

 

11. αλ νη ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ εκθαλίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε φλησο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη αλ είλαη λφκηκα ηα νηθεία εθδνζέληα θνξνινγηθά ζηνηρεία
21

. 

 

 

                                                           
20

 ΠΟΛ 1037/2005, «Έιεγρνο εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ επηηεδεπκαηηψλ θαη βεβαίσζε θαη θαηαβνιή 

ησλ θφξσλ», 01/03/2005 
21

 ΠΟΛ 1037/2005, «Έιεγρνο εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ επηηεδεπκαηηψλ θαη βεβαίσζε θαη θαηαβνιή 

ησλ θφξσλ», 01/03/2005 



35 
 

2.6 Φνξνινγηθφ Πηζηνπνηεηηθφ (ΠΟΛ 1159/2011) 

 

2.6.1 Γενικά 

 

Ζ ΠΟΛ 1159/2011 αλαθέξεηαη ζην εηήζην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ λφκηκνπο 

ειεγθηέο ή ειεγθηηθά γξαθεία. πγθεθξηκέλα ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ, αθνξά ηηο Αλψλπκεο 

Δηαηξείεο θαη ηηο Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ λφκηκνπο ειεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία θαη 

εθδίδεηαη κεηά απφ θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλα ζην δεκφζην Μεηξψν ηνπ λ. 3693/2008. Ο θνξνινγηθφο απηφο έιεγρνο 

πξαγκαηνπνηείηαη επί ζπγθεθξηκέλσλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε 

εηδηθφ πξφγξακκα ειέγρνπ. 

    Σν θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ δηαθξίλεηαη ζε δχν κέξε : α) ζηελ «Έθζεζε 

Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» θαη β) ζην «Πξνζάξηεκα ησλ αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ». 

 

2.6.2 Έκθεζη Φοπολογικήρ ςμμόπθυζηρ  

 

Ζ έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο δηέπεηαη απφ ην πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην 

Γηεζλέο Πξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000, «Έξγα Γηαζθάιηζεο πέξαλ ειέγρνπ ή 

Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο» θαη θαιχπηεη φια ηα αληηθείκελα πνπ 

νξίδνληαη ζην πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ θνηλνπνηείηαη κε ηελ ΠΟΛ 1159/2011.  

    Ζ έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο πεξηιακβάλεη :  

i. ηα ζηνηρεία ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο 

ii. αλαθνξά ζηηο επζχλεο ηεο Γηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο 

iii. αλαθνξά ζηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή 

iv. ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ν ειεγθηήο κε βάζε ηελ εξγαζία πνπ εθηειέζηεθε 

v. παξάγξαθν κε ηνλ πεξηνξηζκφ ρξήζεο ηεο έθζεζεο, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ε έθζεζε 

είλαη εκπηζηεπηηθή θαη θαηαξηίδεηαη ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ειεγρφκελεο 

εηαηξίαο πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

vi. παξάγξαθν κε πιεξνθνξίεο άιισλ ζεκάησλ 

       Ζ έθζεζε απηή νινθιεξψλεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία 

νπσζδήπνηε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ην αξγφηεξν δέθα 
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εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο., ελψ 

ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απφ ηνπο 

ειεγθηέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξεί ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ σο ηελ δέθαηε εκέξα ηνπ έβδνκνπ κήλα απφ ηελ ιήμε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, αλ θαη ε πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηείλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.  

Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ζπκπεξάζκαηνο ηεο έθζεζεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ησλ 

λφκηκσλ ειεγθηψλ, δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

 

i. έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ρσξίο επηθχιαμε  

 

Απηή ε έθζεζε ζπληάζζεηαη φηαλ δελ πξνθχπηνπλ παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή πξνθχπηνπλ 

θνξνινγηθέο παξαβάζεηο πνπ δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο.. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη 

εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ λα απνζηαιεί 

ζηελ ειεγρφκελε εηαηξεία επηζηνιή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη α) ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν 

ησλ ειεγθηψλ δελ πξνέθπςαλ παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, β) απηφ γίλεηαη 

θαηαξρήλ δεθηφ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη γ) νη θνξνινγηθέο εγγξαθέο ζα 

νξηζηηθνπνηεζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ 

 

ii. έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ρσξίο επηθχιαμε κε ζέκαηα έκθαζεο 

 

   Έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ρσξίο επηθχιαμε κε ζέκαηα έκθαζεο     εθδίδεηαη 

φηαλ  πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν ζέκαηα γηα ηα νπνία ακθηζβεηείηαη ε θνξνινγηθή ηνπο 

κεηαρείξηζε. Θα πξέπεη λα εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα ειεγθηηθή ππεξεζία εληνιή ειέγρνπ γηα 

ηα ζέκαηα έκθαζεο. Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θαη 

νινθιεξψλνληαη  εληφο 18 κελψλ απφ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο 

ή ειεγθηηθά γξαθεία ηεο έθζεζεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

Ο έιεγρνο ζεσξείηαη πεξαησκέλνο κεηά ηε βεβαίσζε ηπρφλ θφξσλ.  
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iii. έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κε επηθχιαμε 

 

  Αθνξά πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα κε επηθχιαμε, ιφγσ κε 

ζπκκφξθσζεο κε ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία, γηα δηαθνξέο πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

θαηαινγηζηνχλ νη ζρεηηθνί θφξνη κεηά απφ έιεγρν ηεο θνξνινγηθήο αξρήο. Δθδίδεηαη  εληνιή 

ειέγρνπ γηα ηα αληηθείκελα απηά. Ζ αξκφδηα ειεγθηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν θάζε έγγξαθν 

πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. 

 

iv. έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κε αξλεηηθφ ζπκπέξαζκα  

 

    Έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κε αξλεηηθφ ζπκπέξαζκα εθδίδεηαη φηαλ ε 

ειεγρφκελε εηαηξία δελ ζπκκνξθψλεηαη απφ θάζε νπζηψδε άπνςε κε ηελ θνξνινγηθή 

λνκνζεζία γηα ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ειέγρνπ ζχκθσλα κε 

ην πξφγξακκα θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο.  

 

v.  έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κε αδπλακία έθθξαζεο ζπκπεξάζκαηνο 

 

     Δθδίδεηαη  φηαλ πξνθχπηεη αδπλακία έθθξαζεο επεηδή δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο 

ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο απφ ηνλ έιεγρν, δελ έρεη θαηαζηεί δπλαηφλ γηα ηνλ ειεγθηή λα 

ζπγθεληξψζεη ηα θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα ή δελ έρεη γίλεη έιεγρνο.. ηελ πεξίπησζε 

απηή εθδίδεηαη εληνιή ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. Σν πξνζάξηεκα ησλ αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο 

απφςεηο ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ ινγηζηή πνπ ππνγξάθεη ηηο θνξνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ειεγρφκελεο εηαηξίαο, πνπ ζα πξέπεη λα αηηηνινγήζεη γηαηί δελ εληφπηζε ηηο παξαβάζεηο 

απηέο. 

 

2.6.3 Πποζάπηημα Αναλςηικών Πληποθοπιών 

 

ην Πξνζάξηεκα ησλ αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ βεβαηψλεηαη φηη ηα δεδνκέλα 

ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ηέζεθαλ εγγξάθσο ππφςε ηεο επηρείξεζεο θαη απηή δηαηχπσζε 

εγγξάθσο ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο. Πεξηιακβάλνληαη  πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ 

ειεγρφκελε εηαηξία θαη ηνλ λφκηκν ειεγθηή θαη ειεγθηηθφ γξαθείν, ε αλάιπζε ησλ 

επξεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν, πεξηγξαθή ζεκάησλ έκθαζεο, επηθχιαμεο, 
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αδπλακίαο έθθξαζεο γλψκεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε, θαζψο πνζνηηθά δεδνκέλα 

ηεο ειεγρφκελεο πεξηφδνπ κε ηα αληίζηνηρα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο ζπγθξίζηκεο πεξηφδνπ
22

. 

 

2.6.4 Ππόγπαμμα Ελέγσος 

 

Σα εηδηθά θνξνινγηθά αληηθείκελα πνπ ειέγρνληαη απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο θαη ειεγθηηθά 

γξαθεία, εθφζνλ έρνπλ εθαξκνγή ζε κία ειεγρφκελε εηαηξεία, νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ην 

πξφγξακκα ειέγρνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ θεθάιαηα: 

 Πξνυπνζέζεηο - Πεξηνξηζκνί δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ 

 Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ειεγρφκελεο εηαηξείαο 

 Έιεγρνο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

 Έιεγρνο Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) 

 Έιεγρνο Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (ΚΒ).  

 Έιεγρνο θνξνινγίαο αθηλήησλ 

 Έιεγρνο Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΦΑΠ) 

 Έιεγρνο Γήισζεο ηνηρείσλ Αθηλήησλ (Δ9) 

 Έιεγρνο Φφξνπ ππεξαμίαο απφ αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ (Ν. 2065/1992) 

 Έιεγρνο Σέινπο ραξηνζήκνπ 

 Τπνρξεψζεηο παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ 

 Μεηαζρεκαηηζκνί επηρεηξήζεσλ 

 Δλδννκηιηθέο πλαιιαγέο 

 E-Commerce
23

 

ην πξφγξακκα ειέγρνπ πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη γηα θάζε 

ειεγθηηθή επαιήζεπζε πξέπεη λα αλαιχνληαη ε κεζνδνινγία ηνπ δείγκαηνο, ε εθηειεζζείζα 

εξγαζία, ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ειεγθηηθή εξγαζία θαη ην ηειηθφ ζπκπέξαζκα. 

 

 

                                                           
22

 Γεκήηξηνο Μειάο, «Μέζνδνη Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ», 

Οηθνλνκηθέο Δθδφζεηο Δ.Δ., 2015, ζει. 214-218 
23

 ΠΟΛ.1159/2011, «Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Κψδηθα 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ. 2238/1994) αλαθνξηθά κε ην Δηήζην Πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα εθδίδεηαη απφ 

Νφκηκνπο Διεγθηέο ή ειεγθηηθά γξαθεία εγγεγξακκέλα ζην δεκφζην Μεηξψν ηνπ λ. 3693/2008», ΦΔΚ Α' 174, 

22.7.2011 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: 

ΔΜΜΔΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Οη έκκεζεο ηερληθέο ειέγρνπ απνηεινχλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θπξίσο αδήισησλ εηζνδεκάησλ θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηνλ 

ηαθηηθφ έιεγρν κφλν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν 

ην πξαγκαηηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα.  

3.1 Δθαξκνγή Έκκεζσλ Σερληθψλ Διέγρνπ 

Σα αξκφδηα θνξνινγηθά φξγαλα κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε εθηηκψκελν, δηνξζσηηθφ ή 

πξνιεπηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο  κε ηελ εθαξκνγή κηαο ή πεξηζζνηέξσλ 

απφ ηηο εμήο έκκεζεο ηερληθέο ειέγρνπ: 

i. ηεο αξρήο ησλ αλαινγηψλ 

ii. ηεο αλάιπζεο ξεπζηφηεηαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ 

iii. ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ 

iv. ηεο ζρέζεο ηεο ηηκήο πψιεζεο πξνο ην ζπλνιηθφ φγθν θχθινπ εξγαζηψλ θα 

v. ηνπ χςνπο ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ ζε κεηξεηά 

   Με ηελ Α.Τ.Ο. ΓΔ Α 1077357/ΔΞ2013/10-5-2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ 

1050/2014 νξίδεηαη ην πεξηερφκελν θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ 

έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ θαη ζπγθεθξηκέλα α) ηεο αλάιπζεο ξεπζηφηεηαο ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ, β) ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη γ) ησλ ηξαπεδηθψλ 

θαηαζέζεσλ θαη δαπαλψλ ζε κεηξεηά. 

      Με ηηο κεζφδνπο απηέο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνληαη ηα θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα 

ησλ θνξνινγνπκέλσλ, ηα αθαζάξηζηα έζνδα, νη εθξνέο θαη ηα θνξνινγεηέα θέξδε ησλ 

ππφρξεσλ βάζεη ησλ γεληθά παξαδεθηψλ αξρψλ θαη ηερληθψλ ηεο ειεγθηηθήο
24

. Αληηθείκελν 

ησλ ηερληθψλ απηψλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί 

πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ζε θνξνινγνχκελν θπζηθφ πξφζσπν, κέζσ κηαο 

κεζνδνινγίαο πνπ αμηνπνηεί ηα ζηνηρεία, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα γηα έζνδα θάζε 

πεγήο θαη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, πνπ ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δηαζέηεη 

ή ζπγθεληξψλεη, γηα ηνλ ίδην ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε απηψλ. 

     Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ κε βάζε ηηο έκκεζεο απηέο ηερληθέο ειέγρνπ αθνξά: α) 

αλέιεγθηεο ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγνπκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ Ν.4172/2013, γηα ηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ 

1/1/2014 θαη κεηά, θαη β) αλέιεγθηεο ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγνπκέλσλ 

                                                           
24

 Νφκνο 4174/2013, «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», Φ.Δ.Κ.170/Α΄/26.7.2013 
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θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ έιεγαλ πξηλ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4172/2013 γηα ηηο νπνίεο δελ είρε γίλεη έλαξμε ειέγρνπ κέρξη 31/12/2013 

εθφζνλ ζπληξέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  

 πθίζηαηαη αδηθαηνιφγεηνο πινπηηζκφο 

 παξνπζηάδνληαη κεγάιεο δαπάλεο πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη απφ ηα δεισζέληα 

εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ 

 είλαη κέιε εηαηξηψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο κε δεκηνγφλα απνηειέζκαηα 

 δελ ηεξνχληαη ή δελ επηδεηθλχνληαη ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία ΚΒ/ΚΦΑ 

 πθίζηαληαη πιεξνθνξίεο γηα παξάλνκα ή/θαη αδήισηα εηζνδήκαηα/αγνξέο/ δαπάλεο
25

 

 

3.2 Αλάιπζε Έκκεζσλ Σερληθψλ Διέγρνπ 

 

3.2.1 Σεσνική Ανάλςζηρ Ρεςζηόηηηαρ  

 

Ζ ηερληθή ηεο αλάιπζεο ξεπζηφηεηαο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ πξνζδηνξίδεη ηε θνξνινγεηέα 

χιε αλαιχνληαο ηα θνξνινγεηέα θαη κε έζνδα , ηηο επαγγεικαηηθέο, αηνκηθέο θαη 

νηθνγελεηαθέο αγνξέο θαη δαπάλεο  θαη ηηο απμήζεηο θαη κεηψζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ, αηνκηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

     Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηή δεκηνπξγείηαη έλα ηζνδχγην κε δχν βαζηθέο 

ζηήιεο: α) «Πεγέο Κεθαιαίσλ/Δζφδσλ» θαη β) «Αλαιψζεηο Κεθαιαίσλ/Δζφδσλ». 

    Ζ πξψηε ζηήιε πεξηιακβάλεη ηηο πεγέο θεθαιαίσλ, δειαδή ηα θάζε κνξθήο έζνδα 

πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί ζηελ δηάξθεηα ηεο ειεγρνκέλεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ, ησλ νπνίσλ 

απνδεηθλχεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε θαη ε λνκηκφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, φπσο ηα ππφινηπα ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο, ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα απφ ηελ αηνκηθή άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ ή 

ηνπ/ηεο ζπδχγνπ, νη εηζπξάμεηο απφ ινηπά κε θνξνινγεηέα έζνδα, ηα έζνδα απφ πψιεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα πνζά δαλείσλ απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θάζε κνξθήο, ηα 

ινηπά έζνδα πάζεο θχζεσο θνξνινγεηέα ή κε, νη απμήζεηο πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ, νη 

κεηψζεηο ινγαξηαζκψλ εηζπξαθηέσλ θα.  

                                                           
25

 ΠΟΛ.1050/2014, «Καζνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ ειέγρνπ ησλ 
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   Απφ ηελ άιιε, ε δεχηεξε ζηήιε αλαθέξεηαη ζηηο αλαιψζεηο θεθαιαίσλ θαη 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο αλαιψζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεγρνκέλεο 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ, φπσο  ηα ππφινηπα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαηά ηελ 

ιήμε ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο, ε ζπλεηζθνξά πνζψλ γηα ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην θάζε 

κνξθήο επηρεηξήζεσλ, νη αγνξέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νη επαγγεικαηηθέο/επηρεηξεκαηηθέο 

δαπάλεο πάζεο θχζεσο, ηα πνζά απνπιεξσκήο πξνζσπηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ δαλείσλ, ηα 

πνζά γηα θφξνπο, ηέιε εηζθνξέο θαη πξφζηηκα θάζε κνξθήο, ηα πνζά γηα θάζε είδνπο δαπάλεο 

δηαβίσζεο, νη κεηψζεηο ησλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ, νη απμήζεηο εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ 

θηι.  

     Ζ δηαθνξά κεηαμχ ζηήιεο «Αλαιψζεηο Κεθαιαίσλ/ Δζφδσλ» θαη ζηήιεο «Πεγέο 

Κεθαιαίσλ/Δζφδσλ», ζεσξείηαη κε δεισζείζα θνξνινγεηέα χιε θαη εθφζνλ δελ 

αηηηνινγείηαη ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
26

.  

 

 

3.2.2 Σεσνική Καθαπήρ Θέζηρ 

 

Ζ δεχηεξε ηερληθή αθνξά απηή ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ε νπνία 

αλαδεκηνπξγεί ην νηθνλνκηθφ ηζηνξηθφ ηνπ θνξνινγνχκελνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη 

πξνζδηνξίδεη ηελ θνξνινγεηέα χιε, αθνχ ιάβεη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα 

δηαζέζηκα θεθάιαηα πξνζσπηθά, νηθνγελεηαθά, επαγγεικαηηθά, ηηο δηάθνξεο απαηηήζεηο 

πξνζσπηθέο, νηθνγελεηαθέο, επαγγεικαηηθέο , ηηο ππνρξεψζεηο πξνζσπηθέο, νηθνγελεηαθέο ή 

επαγγεικαηηθέο , ηηο αηνκηθέο, νηθνγελεηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο δαπάλεο σο θαη ηα αηνκηθά 

θαη νηθνγελεηαθά εηζνδήκαηα απφ ινηπέο πεγέο. 

   Ζ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο απηήο βαζίδεηαη ζε έλα Πίλαθα Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ 

γηα φιεο ηηο ειεγρφκελεο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο κε θνξνινγηθή πεξίνδν βάζεο ηελ ακέζσο 

πξνεγνχκελε απφ ηελ πξψηε ειεγρφκελε θνξνινγηθή πεξίνδν.  

    Σν  ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλεη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο θαηαζέζεηο ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαηά ηελ ιήμε θάζε θνξνινγηθήο πεξηφδνπ, φπσο αθίλεηε 

πεξηνπζία, έπηπια, ζπζθεπέο, θνζκήκαηα θαη ινηπά ηηκαιθή, πξνζσπηθά αληηθείκελα 

κεγάιεο αμίαο, κεηξεηά δηαζέζηκα, θαηαζέζεηο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, κεηνρέο, 

ινηπνί ηίηινη θηι. 
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   Απφ ηελ άιιε, ην παζεηηθφ πεξηιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο, φπσο ηα 

δάλεηα απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα γξακκάηηα θαη νη επηηαγέο πιεξσηέεο θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε απνδεηθλπφκελε νθεηιή ή ππνρξέσζε ζε ηξίηνπο.  

     Ζ δηαθνξά κεηαμχ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ απνηειεί ηελ Καζαξή Θέζε θάζε 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ. Απφ ηελ θαζαξή ζέζε ιήμεο θάζε θνξνινγηθήο πεξηφδνπ αθαηξείηαη 

ε θαζαξή ζέζε έλαξμεο θαη απηή ε αχμεζε ή κείσζε ηεο Καζαξήο Θέζεο αλαπξνζαξκφδεηαη 

κε ηηο πεξηπηψζεηο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ άλεπ αληαιιάγκαηνο, πρ αηηία 

ζαλάηνπ, δσξεάο, γνληθήο παξνρήο, θηι θαζψο θαη ηηο πεξηπηψζεηο εθπνίεζεο απηψλ, κε ηηο 

αηνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο δαπάλεο θάζε είδνπο, θαη  ηα κε θνξνινγνχκελα εηζνδήκαηα θαη 

ζπγθξίλνληαη κε ηα δεισζέληα εηζνδήκαηα. 

    Ζ ηειηθή απηή δηαθνξά, πνπ πξνθχπηεη, ζεσξείηαη σο ε κε δεισζείζα θνξνινγεηέα 

χιε θαη εθφζνλ δελ αηηηνινγείηαη ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε, κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο
27

.  

 

 

3.2.3 Σεσνική ηος Ύτοςρ ηυν Σπαπεζικών Καηαθέζευν και ηυν Δαπανών ζε   

            Μεηπηηά 

 

Ζ ηξίηε ηερληθή, απηή ηνπ χςνπο ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ ζε κεηξεηά, 

πξνζδηνξίδεη θνξνινγεηέα χιε παξαθνινπζψληαο ηελ θίλεζε ησλ δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ 

ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ηνπ/ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ απηψλ, είηε κε ηελ 

θαηάζεζε απηψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθνχο ινγαξηαζκνχο είηε κε ηελ αλάισζε ηνπο ζε 

δηάθνξεο ζπλαιιαγέο κε ρξήζε κεηξεηψλ. Αλαιχεη ηηο ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο ινγαξηαζκνχο, ηα δηαζέζηκα, ηηο αγνξέο θαη δαπάλεο ζε κεηξεηά ηφζν 

ζε επαγγεικαηηθφ φζν θαη ζε νηθνγελεηαθφ επίπεδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεγρνκέλεο 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ θαη ηα ζπγθξίλεη κε ηα ζπλνιηθά δεισζέληα έζνδα. 

      Πξνζδηνξίδνληαη νη ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ηεο ειεγρφκελεο πεξηφδνπ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη άλνηγκα ινγαξηαζκψλ. Πεξηιακβάλνληαη νη πηζησηηθέο θηλήζεηο ζε 

ινγαξηαζκνχο πνπ αθνξνχλ θαζαξέο θαηαζέζεηο θαη έκκεζεο θαηαζεηηθέο πξάμεηο. ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άλνηγκα ινγαξηαζκψλ, νη ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο 

θαηαζέζεηο ιακβάλνληαη σο ε δηαθνξά ππνινίπνπ ηέινπο κείνλ αξρή ρξήζεο.  
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     Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο απηήο απφ ηηο ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ηεο 

ειεγρφκελεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ αθαηξνχληαη ηα θαηαηεζεηκέλα πνζά πνπ αθνξνχλ κε 

ππνθείκελα ζε θνξνινγία έζνδα, φπσο είλαη νη εθηακηεχζεηο δαλείσλ, νη ζπκςεθηζηηθέο 

θηλήζεηο θαη ινηπέο πξάμεηο πνπ δελ απνηεινχλ θαζαξέο θαηαζέζεηο. Σν ππφινηπν πνπ 

πξνθχπηεη απνηειεί ηηο θαζαξέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, φπνπ πξνζηίζεληαη φιεο νη θαηαβνιέο 

ζε κεηξεηά γηα επαγγεικαηηθέο, αηνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο αγνξέο, δαπάλεο θαη ινηπέο 

ζπλαιιαγέο, φπσο  δαπάλεο επηρεηξεκαηηθέο/επαγγεικαηηθέο, αγνξέο εκπνξεπκάησλ, αγνξέο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαηαβιεζέληεο θφξνη, αχμεζε/κείσζε δηαζεζίκσλ κεηξεηψλ 

ειεγρφκελεο πεξηφδνπ, απνπιεξσκή ρξεψλ κε κεηξεηά θηι.  

    Απφ ην λέν ππφινηπν ησλ θαζαξψλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ αθαηξνχληαη ηα κε 

ππνθείκελα ζε θνξνινγία έζνδα πνπ δελ θαηαηέζεθαλ ζε ινγαξηαζκνχο. Σν λέν ππφινηπν, 

πνπ πξνθχπηεη, αλακνξθψλεηαη κε ηηο απμήζεηο ή κεηψζεηο εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ θαη 

ζπγθξίλεηαη κε ηα ζπλνιηθά δεισζέληα εηζνδήκαηα. 

     Ζ ζεηηθή πξνθχπηνπζα δηαθνξά ειέγρεηαη σο κε δεινχκελν εηζφδεκα θαη εθφζνλ δελ 

αηηηνινγείηαη ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
28

 

 

 

3.3 πγθέληξσζε θαη Παξνρή ηνηρείσλ  

 

Ζ εθαξκνγή ησλ έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ απαηηεί ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ 

ζηνηρείσλ. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ηφζν απφ 

Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ φζν θαη απφ ηξίηεο πεγέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 4174/2013. Μπνξνχλ λα δεηεζνχλ ζηνηρεία απφ ηε Γ.Γ.Π.., ην ΓΟΔ, 

ηε Γηεχζπλζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ (ΓΟ), ην ζχζηεκα Vies, ηελ Οηθνλνκηθή 

Αζηπλνκία, ηα Ληκελαξρεία θαη απφ θάζε άιιε ππεξεζία ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο ζεσξνχληαη 

φηη ζπκβάιινπλ ζηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία.  

      Σα ζηνηρεία απηά, νη παξερφκελεο απφ ηνλ θνξνινγνχκελν πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη 

ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ησλ ππνρξεσηηθψο ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, ιακβάλνληαη 

ππ’ φςε απφ ηνλ έιεγρν θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ έιεγρνπ. 

     Με ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ ή θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ, νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο 

κπνξεί λα δεηήζνπλ απφ ηνλ θνξνινγνχκελν θαη απηφο έρεη ππνρξέσζε λα παξάζρεη ζηνηρεία 

γηα ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ ηδίνπ, ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ηνπ 
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θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηνπο, γηα ηηο ειεγρφκελεο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο, θαζψο 

θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ηα αξκφδηα θνξνινγηθά φξγαλα ζεσξνχλ απαξαίηεην.  

   Σα ζηνηρεία, πνπ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη δηαθεθξηκέλα γηα θάζε θνξνινγηθή 

πεξίνδν ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ κεηαβνιέο, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη: ζηνηρεία 

γηα αθίλεηα, φπσο νηθφπεδα, αγξνηεκάρηα, γηα θηλεηά κέζα, γηα επελδχζεηο/ζπκκεηνρέο θάζε 

κνξθήο, γηα θαηαζέζεηο θάζε κνξθήο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα δηαζέζηκα 

κεηξεηά, γηα έξγα ηέρλεο, ζπιινγέο θαη ινηπά ηηκαιθή θαη γηα απαηηήζεηο/ππνρξεψζεηο θάζε 

είδνπο. 

Γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ θαηά ηελ άληιεζε ζηνηρείσλ 

απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο , ε θνξνινγηθή δηνίθεζε έρεη νξίζεη ηα αθφινπζα έληππα: α) 

δηαζέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,  β) εξσηεκαηνιφγην ηξφπνπ δηαβίσζεο-κεηαβνιψλ-

ππνρξεψζεσλ γ) επηζηνιή πξνο ην θνξνινγνχκελν. Σα έληππα απηά κπνξεί λα 

ηξνπνπνηνχληαη/ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ ειεγθηή αλάινγα κε ηα δεδνκέλα ηνπ θαθέινπ 

θάζε ππφζεζεο. Δπηδίδνληαη ζην θνξνινγνχκελν καδί κε ηελ εληνιή ειέγρνπ ή ρσξηζηά, 

αιιά νπσζδήπνηε κε ηε ζπλνδεία επηζηνιήο πξνο ην θνξνινγνχκελν, ν νπνίνο ζπκπιεξψλεη 

ηα έληππα θαη πξνζθνκίδεη θάζε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απφδεημε ησλ ηζρπξηζκψλ 

ηνπ
29

. 

    Σν βάξνο ηεο απφδεημεο γηα ηα δηαζέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θέξεη ν 

θνξνινγνχκελνο, ην χςνο δε ησλ δεινχκελσλ θαηαζέζεσλ θαη κεηξεηψλ θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο πξψηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηφ, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ην πξαγκαηηθφ δηαζέζηκν θεθάιαην πξνεγνπκέλσλ εηψλ, φπσο απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ ππνβιεζεηζψλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, 

ή απφ ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο ε ειεγθηηθή ππεξεζία
30

 

 

  

3.4 Γηαδηθαζία Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ 

 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κε ηελ ρξήζε έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά βεκάησλ, φπσο:  
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1. ν έιεγρνο δηελεξγείηαη χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο 

ειεγθηηθήο ππεξεζίαο 

2. ε εληνιή ειέγρνπ θνηλνπνηείηαη ζην θνξνινγνχκελν 

3. νη ειεγθηέο ζπγθεληξψλνπλ ηηο δειψζεηο θαη ηα ζηνηρεία γηα φινπο ηνπο ειεγρφκελνπο 

(ππνθείκελνπο ή κε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α..) 

4.  πξαγκαηνπνηνχληαη νη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο επί ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ (ζηηο 

πεξηπηψζεηο ππνθείκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α..)  

5. εθφζνλ ζπληξέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο εθ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, 

εθαξκφδνληαη έκκεζεο ηερληθέο ειέγρνπ 

6. εθδίδεηαη ην εηδηθφ ζεκείσκα Έκκεζσλ Σερληθψλ κε ηηο βάζεη ειέγρνπ δηαθνξέο θαη 

ην βάζεη ειέγρνπ πξνζδηνξηδφκελν εηζφδεκα 

7. ζπληάζζεηαη έθζεζε ηαθηηθνχ ειέγρνπ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηελ νπνία 

ηεθκεξηψλεηαη ε εθαξκνγή ησλ έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ ιφγσ ζπλδξνκήο κίαο ή 

πεξηζζνηέξσλ πεξηπηψζεσλ λφκνπ θαη αηηηνινγνχληαη αλαιπηηθά θαη κε ζαθήλεηα νη 

πξνθχπηνπζεο δηαθνξέο πξνο θαηαινγηζκφ 

8. εθδίδνληαη θχιια ειέγρνπ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

9. πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ΦΠΑ θαη ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ 

10. ζπληάζζνληαη εθζέζεηο ειέγρνπ θαη εθδίδνληαη πξάμεηο ή θχιια ειέγρνπ πξνο 

θαηαινγηζκφ ινηπψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ θαη ησλ γεληθψλ 

θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ 

 

3.5 Πξνζδηνξηζκφο Φνξνινγεηένπ Δηζνδήκαηνο  

 

Με βάζε ηηο έκκεζεο ηερληθέο ειέγρνπ, ην θαζαξφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πξνθχπηεη απφ ηελ 

άζξνηζε ηεο απνθξπβείζαο θνξνινγεηέαο χιεο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη κε ηηο ηερληθέο 

απηέο θαη ηνπ δεισζέληνο θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ αλά θνξνινγηθή 

πεξίνδν θαη πεγή /θαηεγνξία εηζνδήκαηνο. 

       Ζ επηινγή ηνπ ηειηθνχ πξνζδηνξηζζέληνο θαζαξνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ γίλεηαη σο εμήο: 

i. πξνζδηνξίδεηαη ην ζπλνιηθφ θαζαξφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ απφ 

φιεο ηηο πεγέο ή θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο γεληθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, 

φπσο απηέο ίζρπαλ ζε θάζε ειεγρφκελε/λν δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν/θνξνινγηθφ έηνο. Αλ 
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ζε θάπνηα θνξνινγηθή πεξίνδν, ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ/εο 

θαη ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ηνπ πξνζδηνξίζηεθε ηεθκαξηά ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, ν ηεθκαξηφο πξνζδηνξηζκφο ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ ηειηθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. 

ii. πξνζδηνξίδεηαη ην ζπλνιηθφ θαζαξφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ απφ 

φιεο ηηο πεγέο/θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο κε ηηο ηερληθέο ειέγρνπ θαη  θαηαλέκεηαη ζηελ 

θνξνινγηθή πεξίνδν πνπ αθνξά θαη ζηηο πεγέο/θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο πνπ αλάγεηαη 

εθφζνλ απηφ ηεθκεξηψλεηαη. Όηαλ ε ειεγρφκελε θνξνινγηθή πεξίνδνο πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ή θνξνινγηθά έηε, ε πξνζδηνξηδφκελε 

θνξνινγεηέα χιε θαηαλέκεηαη ηζνκεξψο κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ ή 

θνξνινγηθψλ εηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο κε 

κεζφδνπο εκκέζνπ πξνζδηνξηζκνχ γίλεηαη γηα ζπδχγνπο πνπ ππνβάινπλ θνηλή 

δήισζε θαη πξνθχςεη κε δεισζείζα θνξνινγεηέα χιε, απηή θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ 

ζπδχγσλ θαηά ην πνζφ πνπ αθνξά έθαζηνλ, εθφζνλ απηφ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

απφ ηνλ έιεγρν, ή κεξίδεηαη θαη’ αλαινγία ησλ δεισζέλησλ εηζνδεκάησλ φηαλ ηα 

εηζνδήκαηα θαη ησλ δπν ζπδχγσλ πξνέξρνληαη απφ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Όηαλ ν έλαο ζχδπγνο έρεη εηζφδεκα κφλν απφ κηζζσηή εξγαζία / ζπληάμεηο, ν δε 

άιινο θαη απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηφηε ε κε δεισζείζα θνξνινγεηέα χιε 

βαξχλεη ηνλ/ηελ ζχδπγν πνπ έρεη θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, εθηφο θαη αλ 

πξνζδηνξηζηεί δηαθνξεηηθά απφ ηνλ έιεγρν. 

iii. ζπγθξίλνληαη, αλά θνξνινγηθή πεξίνδν, ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πξνζδηνξηζκψλ θαη 

σο ηειηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ ιακβάλεηαη ην κεγαιχηεξν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαζαξνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο κε ηηο 

ηερληθέο ειέγρνπ γίλεηαη εληαία γηα θνξνινγνπκέλνπο/ζπδχγνπο πνπ ππνβάινπλ θνηλή 

δήισζε, ηφηε θαη ηα πξνζδηνξηζζέληα απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κε ηηο 

ινηπέο γεληθέο δηαηάμεηο ζα πξέπεη αληίζηνηρα λα αζξνίδνληαη γηα λα είλαη δπλαηή ε 

ζχγθξηζε κε ην εληαίν πξνζδηνξηζζέλ απνηειέζκαηα απφ ηηο ηερληθέο ειέγρνπ. ηελ 

ζπλέρεηα, ζπγθξίλνληαη, αλά θνξνινγηθή πεξίνδν, ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν 

πξνζδηνξηζκψλ θαη σο ηειηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ζα ιακβάλεηαη ην κεγαιχηεξν, 

ην νπνίν ζα θαηαλέκεηαη ζηνπο θνξνινγνπκέλνπο ζχκθσλα κε ηνλ επηιεγέληα ηξφπν. 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα επηιέγεηαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ έιεγρν 

κε ηηο γεληθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.  

     ηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηειηθνχ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο ινηπέο γεληθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ηφηε ηα αθαζάξηζηα έζνδα 
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πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε απηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ηειηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα 

είλαη ην πξνζδηνξηζζέλ κε ηηο ηερληθέο ειέγρνπ κεζφδσλ εκκέζνπ πξνζδηνξηζκνχ ηφηε αλ ε 

πξνθχπηνπζα δηαθνξά έρεη θαηαλεκεζεί νιφθιεξε ή ηκήκα απηήο σο εηζφδεκα απφ αηνκηθή 

εκπνξηθή επηρείξεζε ή απφ άζθεζε ειεπζεξίνπ επαγγέικαηνο ή απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, απηή πξνζηίζεηαη ζηα δεισζέληα ή βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ αθαζάξηζηα 

εηζνδήκαηα/ζηα ζπλνιηθά έζνδα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθαζαξίζησλ εηζνδεκάησλ/ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  

     Σα παξαπάλσ πξνζδηνξηζζέληα αθαζάξηζηα εηζνδήκαηα ή ζπλνιηθά έζνδα 

ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θφξσλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ ζηηο ινηπέο 

θνξνινγίεο. Ο πξνζδηνξηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα 

θάζε θνξνινγία. Δπί ηνπ πξνζδηνξηζζέληνο ζπλνιηθνχ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη 

ε Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγχεο αξζ.29 Ν.3986/2011, θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε πνπ 

πξνβιέπνληαλ ζε θάζε θνξνινγηθή πεξίνδν
31

. 

 

 

2.6 Αληαπφδεημε Φνξνινγνπκέλνπ 

 

Σν θνξνινγνχκελν θπζηθφ πξφζσπν έρεη ην δηθαίσκα αληαπφδεημεο ζε πεξίπησζε 

δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θνξνινγεηέαο χιεο κε ηηο ηερληθέο ειέγρνπ ησλ έκκεζσλ 

κεζφδσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.4174/2013. Μεηά ηελ ζπγθέληξσζε 

θαη αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη πξηλ απφ ηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο 

ζπληάζζεηαη εηδηθφ ζεκείσκα ειέγρνπ κε ηηο πξνθχπηνπζεο δηαθνξέο θαη ην ζπλνιηθφ 

πξνζδηνξηδφκελν βάζεη ειέγρνπ εηζφδεκα, ην νπνίν θαη θνηλνπνηείηαη ζην θνξνινγνχκελν ή 

ην λφκηκν εθπξφζσπν απηνχ. 

   Μέζα ζε πέληε εκέξεο απφ ηελ επίδνζε, ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα πξνζθνκίζεη 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζεη ηηο πξνθχπηνπζεο, κε ηε ρξήζε ησλ 

έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ, δηαθνξέο εηζνδήκαηνο. 

     Οη δηαθνξέο κεηαμχ πξνζδηνξηζζείζαο βάζεη ηερληθψλ ειέγρνπ θαη δεισζείζαο 

θνξνινγεηέαο χιεο πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη κε ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνληαη 

απφ ηνλ θνξνινγνχκελν θαη δηθαηνινγνχλ απνθηεζέληα θαη κε δεισζέληα έζνδα ζε θάζε 

ειεγρφκελε/ λν θνξνινγηθή πεξίνδν/δηαρεηξηζηηθφ έηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα πσιεηήξηα 

                                                           
31

 ΠΟΛ.1050/14, «Καζνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ ειέγρνπ ησλ 

πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 λ 4174/2013 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 170) γηα ηνλ δηνξζσηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θνξνινγνπκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ κε κεζφδνπο εκκέζνπ 

πξνζδηνξηζκνχ.», ΦΔΚ 474 Β/25-02-2014 
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ζπκβφιαηα, δειψζεηο θφξνπ δσξεάο- θιεξνλνκηάο ρξεκάησλ, θέξδε απφ ηπρεξά παίγληα 

γεληθά, ζπκβάζεηο δαλείσλ θαη θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν ην νπνίν ζα θέξεη βεβαία εκεξνκελία 

θαη ζηνηρεία λνκηκφηεηαο.  

    ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ην πξαγκαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

ζπλαιιαγήο, φπσο ε πίζησζε ησλ πνζψλ ζε ινγαξηαζκφ ηνπ ειεγρφκελνπ, ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ή 

ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ απηψλ. ε θάζε πεξίπησζε ην βάξνο ηεο απφδεημεο θέξεη ν 

θνξνινγνχκελνο
32

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 ΠΟΛ.1050/14, «Καζνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ ειέγρνπ ησλ 

πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 λ 4174/2013 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 170) γηα ηνλ δηνξζσηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θνξνινγνπκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ κε κεζφδνπο εκκέζνπ 

πξνζδηνξηζκνχ.», ΦΔΚ 474 Β/25-02-2014 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ 

 

4.1 Γεληθά 

 

Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην θνξνινγνχκελν ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη ηνλ πξνζσξηλφ δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ θφξνπ, εθφζνλ 

πξνθχπηεη δηαθνξνπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο ζε ζρέζε κε ηηο δειψζεηο πνπ έρεη 

ππνβάιιεη ν θνξνινγνχκελνο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αηηηνινγνχλ ηε δηαθνξνπνίεζε.  

     Ο θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα δεηά λα ιακβάλεη αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ν δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ. Ο θνξνινγνχκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζσξηλφ δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ θφξνπ κέζα 

ζε είθνζη εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο έγγξαθεο γλσζηνπνίεζεο. 

     Ζ νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ εθδίδεηαη, εληφο κελφο απφ 

ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ απφςεσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ ή, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

θνξνινγνχκελνο δελ ππνβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ είθνζη εκεξψλ. Ζ 

νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ εθδίδεηαη κε βάζε έθζεζε ειέγρνπ 

ηελ νπνία ζπληάζζεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, φπνπ πεξηιακβάλνληαη εκπεξηζηαησκέλα θαη 

αηηηνινγεκέλα ηα γεγνλφηα, ηα ζηνηρεία θαη ηηο δηαηάμεηο ηηο νπνίεο ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ. Ζ νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ καδί κε 

ηελ έθζεζε ειέγρνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνλ θνξνινγνχκελν
33

. 
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 Νφκνο 4174/2013, «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», Φ.Δ.Κ.170/Α΄/26.7.2013 
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4.2 Έθζεζε Διέγρνπ 

 

Οη δηαπηζηψζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο 

ππνρξεσηηθέο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, θαζψο θαη ηηο ηπρφλ πξφζζεηεο 

επαιεζεχζεηο πνπ θαηά πεξίπησζε δηελεξγνχληαη, πεξηιακβάλνληαη, γηα φιεο ηηο ειεγρφκελεο 

ρξήζεηο, ζε έθζεζε ειέγρνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη θαη ε θξίζε επί ηνπ θχξνπο ησλ 

βηβιίσλ θαζψο θαη ην πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ πεξί ηνπ χςνπο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ή 

ακνηβψλ ή ησλ αγνξψλ, θαηά πεξίπησζε, θαζψο θαη ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ή ακνηβψλ, γηα 

θάζε ειεγρφκελε ρξήζε. 

      Αλάινγεο εθζέζεηο ειέγρνπ ζπληάζζνληαη θαη γηα θάζε κηα ρσξηζηά απφ ηηο ινηπέο 

θνξνινγίεο, γελνκέλεο πξνο ηνχην ζρεηηθήο κλείαο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο.  

     Ζ έθζεζε ειέγρνπ γηα λα έρεη ηζρχ σο δεκφζην έγγξαθν πξέπεη λα ζεσξεζεί απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ.  Απφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά απνηειεί δεκφζην έγγξαθν ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 169 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη 

φηη απνηειεί πιήξε απφδεημε γηα φζα αλαγξάθνληαη ζε απηή. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε νη εθζέζεηο ειέγρνπ ππνγξάθνληαη, ειέγρνληαη θαη ζεσξνχληαη 

αξκνδίσο θαη κε βάζε απηέο εθδίδνληαη θαη θνηλνπνηνχληαη καδί κε ηηο εθζέζεηο νη ζρεηηθέο 

θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο θαη πεξαηηέξσ αθνινπζείηαη φιε ε ελ γέλεη    πξνβιεπφκελε απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο δηαδηθαζία. 

       Χο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηελ δνκή ηεο, ε έθζεζε ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

ζηνηρεία:  

i. Δηζαγσγή, πνπ πεξηέρεη ηελ ειέγρνπζα αξρή, ηνπο ειεγρφκελνπο ππαιιήινπο, ηα 

ζηνηρεία ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, ηα ειεγρφκελα θνξνινγηθά έηε, ηνλ αξηζκφ ηεο 

εληνιήο ειέγρνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πνπ δηέπνπλ ηνλ έιεγρν 

ii. Γεληθά ζηνηρεία, φπσο ε ζχζηαζε, ε έδξα θαη ε δηάξθεηα ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο, νη 

επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ην αληηθείκελν εξγαζηψλ, ε δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο, 

ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην, ηα βηβιία θαη ζηνηρεία, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ην πξνζσπηθφ 

θαη ηπρφλ παξαβάζεηο ηηο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο 

iii. Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξεζέληα βηβιία γηα ηηο 

ειεγρφκελεο ρξήζεηο 
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iv. Παξαηεξήζεηο ειέγρνπ πνπ αθνξνχλ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία, ηηο αγνξέο θαη πσιήζεηο, 

ηε θχξα παξαγσγήο, ηηο απνγξαθέο, ηηο δαπάλεο, ηηο απνζβέζεηο, ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα θαη ην ινγηζηηθφ ζρέδην 

v. Πφξηζκα ειέγρνπ κε βάζε ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηνλ έιεγρν
34

 

 

 

4.3 Πξάμε Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ 

 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο  ζρεηηθήο 

θαηαινγηζηηθήο πξάμεο ή πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ή ηνπ πξνζηίκνπ.  Οη 

θαηαινγηζηηθέο απηέο πξάμεηο απνηεινχλ αηνκηθέο εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο κε βάζε 

ηηο νπνίεο θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θνξνινγνχκελνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ν 

νθεηιφκελνο θφξνο ή, βεβαηψλεηαη ην θνξνινγηθφ ρξένο ηνπ , ελψ ηαπηφρξνλα 

θαηαινγίδνληαη ηπρφλ πξνζαπμήζεηο θαη πξφζζεηνη θφξνη.  Δπηπιένλ, κε αηνκηθέο εθηειεζηέο 

πξάμεηο επηβάιινληαη θαη  πξφζηηκα γηα ηηο ηπρφλ παξαβάζεηο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ 

πνπ δηαπηζηψλνληαη.  

       Ζ πξάμε πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ είλαη ε πξάμε, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη ην πνζφ ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο ή απαίηεζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε θνξνινγηθή πεξίνδν θαη ε θαηαρψξηζε ηεο πξάμεο απηήο ζηα βηβιία ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο.  

    Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ κπνξεί λα είλαη: 

i. άκεζνο, πνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θφξνπ πνπ πξνθχπηεη ρσξίο πεξαηηέξσ ελέξγεηα, 

ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο. Ο άκεζνο πξνζδηνξηζκφο 

θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ππνθαζηζηά ηνλ αξρηθφ άκεζν 

πξνζδηνξηζκφ θφξνπ. 

ii. δηνηθεηηθφο, πνπ εθδίδεηαη κε βάζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηπρφλ παξαζρεζεί απφ ηνλ 

θνξνινγνχκελν ζε θνξνινγηθή δήισζε ή θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ έρεη ζηε δηάζεζή 

ηεο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ, θαηά ηελ θείκελε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία, ε θνξνινγηθή δήισζε δελ ζπληζηά άκεζα θαη πξάμε πξνζδηνξηζκνχ 

θφξνπ. Δθφζνλ ν ειεγθηήο πξνζδηνξίζεη ην θφξν νιηθά ή κεξηθά κε βάζε ζηνηρεία 

δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ πεξηέρνληαη ζε θνξνινγηθή δήισζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ, 

                                                           
34

 Γεκήηξηνο Μειάο, «Μέζνδνη Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ», 

Οηθνλνκηθέο Δθδφζεηο Δ.Δ., 2015, ζει. 177-197 
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νθείιεη λα αλαθέξεη εηδηθά ηα ζηνηρεία απηά ζηα νπνία βαζίζηεθε ν πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ θφξνπ 

iii. εθηηκψκελνο πνπ νξίδεη ηε θνξνινγεηέα χιε, κε βάζε θάζε ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία 

πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ν 

θνξνινγνχκελνο, παξά ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα ππνβάιεη θνξνινγηθή δήισζε 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, δελ ππνβάιεη θνξνινγηθή 

δήισζε. Δθφζνλ, κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο απηήο, ν θνξνινγνχκελνο ππνβάιιεη 

θνξνινγηθή δήισζε, ε πξάμε απηή παχεη λα ηζρχεη απηνδηθαίσο 

iv. δηνξζσηηθφο, πνπ αθνξά ηελ έθδνζε πξάμεο δηφξζσζεο νπνηνπδήπνηε πξνεγνχκελνπ 

άκεζνπ, δηνηθεηηθνχ, εθηηκψκελνπ ή πξνιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, εθφζνλ απφ 

ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί αηηηνινγεκέλα φηη ν πξνεγνχκελνο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ 

ήηαλ αλαθξηβήο ή εζθαικέλνο. Ο θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ έθδνζε 

πξάμεο δηφξζσζεο δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο 

ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο ζρεηηθά κε ηελ νπνία έρεη εθδνζεί πξάμε δηνηθεηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ. Οη θνξνινγηθνί ειεγθηέο είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

εθδψζνπλ πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ κφλν εθφζνλ θάλνπλ απνδεθηή 

ηελ ηξνπνπνηεηηθή δήισζε. 

v. πξνιεπηηθφο, πνπ αθνξά ηελ πξάμε πξνιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ πνπ εθδίδεηαη 

κεηά ηελ έλαξμε ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ αιιά πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αληίζηνηρεο θνξνινγηθήο δήισζεο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε άκεζε είζπξαμε ηνπ 

θφξνπ, εθφζνλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο φηη ν θνξνινγνχκελνο ζθνπεχεη λα 

εγθαηαιείςεη ηε ρψξα, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ είζπξαμε ηνπ θφξνπ, θπξίσο κέζσ 

ηεο κεηαβίβαζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε άιιν πξφζσπν. Ο θνξνινγνχκελνο είηε 

θαηαβάιιεη εθάπαμ ηε θνξνινγηθή νθεηιή πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ πξνιεπηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ θφξνπ, είηε εμαζθαιίδεη ηελ θαηαβνιή απηήο, παξέρνληαο εγγχεζε ή 

απνδερφκελνο ηελ εγγξαθή βάξνπο επί ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ππέξ ηεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο. Ο πξνιεπηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο θφξνπ αθνινπζείηαη απφ δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ θφξνπ εληφο ελφο 

κελφο κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξάμεο πξνιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ. 

     Ο θφξνο θαηαβάιιεηαη θαηά ην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν πνπ επηβάιιεη 

ηελ αληίζηνηρε θνξνινγία θαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα. ε πεξίπησζε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ν νθεηιφκελνο θφξνο 

θαηαβάιιεηαη εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

θφξνπ ζηνλ θνξνινγνχκελν. ε πεξίπησζε εθηηκψκελνπ πξνζδηνξηζκνχ ή πξνιεπηηθνχ 
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πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, ν νθεηιφκελνο θφξνο θαηαβάιιεηαη εληφο ηξηψλ  εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ.  

    ε πεξίπησζε έθδνζεο νξηζηηθήο απφθαζεο δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ν νθεηιφκελνο 

θφξνο θαηαβάιιεηαη ζε δχν 2 ίζεο κεληαίεο δφζεηο. Ζ πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ζηνλ θνξνινγνχκελν ηεο πξάμεο εθθαζάξηζεο ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ην 

δηαηαθηηθφ ηεο απφθαζεο κήλα θαη ε δεχηεξε δφζε κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ 

κήλα πνπ αθνινπζεί. 

    ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο δηθαηνχηαη επηζηξνθή θφξνπ, ε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε, αθνχ ζπκςεθίζεη ηνπο νθεηιφκελνπο απφ ηνλ θνξνινγνχκελν θφξν κε ην πνζφ 

πξνο επηζηξνθή, πξνβαίλεη ζηελ επηζηξνθή ηεο ηπρφλ πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο, πνπ ζα 

πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηνλ θνξνινγνχκελν εληφο ελελήληα  εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή 

έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη κηθξφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ άιιε δηάηαμε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο
35

. 

 

 

4.4 Πξάμε Καηαινγηζκνχ Σφθσλ θαη Δπηβνιήο Πξνζηίκσλ 

 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έθδνζε πξάμεσλ θαηαινγηζκνχ ηφθσλ θαη 

επηβνιήο πξνζηίκσλ. Ζ πξάμε θαηαινγηζκνχ ηφθσλ ή επηβνιήο πξνζηίκσλ θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ θνξνινγνχκελν ή ην επζπλφκελν πξφζσπν είηε καδί κε ηελ πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θφξνπ είηε απηνηειψο, αλ ε πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ δελ εθδίδεηαη ηαπηφρξνλα. ε 

θάζε πεξίπησζε, ε πξάμε θαηαινγηζκνχ ηφθσλ ή επηβνιήο πξνζηίκσλ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ απηνηειή αηηηνινγία. 

    Ο θνξνινγνχκελνο ή ην επζπλφκελν πξφζσπν απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαιείηαη εγγξάθσο 

απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα λα ππνβάιιεη ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε επηθείκελε 

έθδνζε πξάμε θαηαινγηζκνχ ηφθσλ ή επηβνιήο πξνζηίκσλ ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκέξεο πξηλ 

ηελ έθδνζή ηεο, κε εμαίξεζε ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ γηα 

δηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο. Γελ θνηλνπνηείηαη ζεκείσκα δηαπηζηψζεσλ  θαη πξνζσξηλφο 

πξνζδηνξηζκφο πξνζηίκνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ πνπ αθνξνχλ 

δηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο, θαζψο θαη γηα πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη 

επηβάιινληαη θαηά ηνλ άκεζν, δηνηθεηηθφ, εθηηκψκελν ή πξνιεπηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
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 Νφκνο 4174/2013, «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», Φ.Δ.Κ.170/Α΄/26.7.2013 
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θφξνπ. ηελ ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη έθζεζε ειέγρνπ θαη εθδίδεηαη νξηζηηθή πξάμε επηβνιήο 

πξνζηίκνπ.  

     Οη  ηφθνη θαη ηα πξφζηηκα πξέπεη λα  θαηαβάιινληαη εθάπαμ έσο θαη ηελ ηξηαθνζηή 

εκέξα κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο θαηαινγηζκνχ ή επηβνιή, κε εμαίξεζε ηηο 

πεξηπηψζεηο πξνζηίκσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη πξνζηίκσλ κε θαηαβνιήο 

παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ.  Δθφζνλ, γηα ηελ ίδηα παξάβαζε επηβάιινληαη πεξηζζφηεξα 

πξφζηηκα, ππεξηζρχεη ε δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ην κεγαιχηεξν πξφζηηκν. 

    Γηα ηηο δηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο θαζψο θαη γηα ηηο ινηπέο παξαβάζεηο ηνπ Κψδηθα 

Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, ν ρξφλνο παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα έθδνζε 

πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ έξρεηαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο, θαηά ην νπνίν δηαπηζηψζεθε ε 

παξάβαζε
36,

 
37

.  

       ηηο πξάμεηο θαηαινγηζκνχ νπνηνπδήπνηε θφξνπ πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ 1/1/2014 

θαη αθνξνχλ θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, ρξήζεηο, πεξηφδνπο ή ππνζέζεηο σο ηελ 31/12/2013 

εμαθνινπζνχλ λα επηβάιινληαη νη πξφζζεηνη θφξνη ηνπ Ν. 2523/1997. Μεηά ηελ απφθηεζε 

ηνπ εθηειεζηνχ ηίηινπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο.  

O Ν. 2523/1997 πξνβιέπεη ηελ επηβνιή ηφζν δηνηθεηηθψλ φζν θαη πνηληθψλ 

θπξψζεσλ. Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο αθνξνχλ ηελ επηβνιή ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ θαζψο θαη 

άιια δηνηθεηηθά κέηξα ζηηο πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.  

Απφ ηελ άιιε, νη πνηληθέο θπξψζεηο αθνξνχλ πνηλή θπιάθηζεο θαη θάζεηξμεο ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηέιεζεο ηνπ αδηθήκαηνο ηεο θνξνδηαθπγήο γηα ηελ παξάιεηςε ππνβνιήο ή ηελ 

ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ηελ κε απφδνζε ή αλαθξηβή 

απφδνζε Φ.Π.Α. θαη παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ, ή γηα πιαζηά, εηθνληθά ή 

λνζεπκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη γηα κε εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο. 

     χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο πνπ ηζρχεη απφ 1/1/2014, ηα 

πξφζηηκα θαη νη ηφθνη επί νθεηιφκελσλ θφξσλ δηαθξίλνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο: 

 

i. ηφθνη εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο:  

 

Αλ νπνηνδήπνηε πνζφ θφξνπ δελ θαηαβιεζεί εληφο ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο, ν 

θνξνινγνχκελνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηφθνπο επί ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ θφξνπ γηα ηε 
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ρξνληθή πεξίνδν απφ ηε ιήμε ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο έσο θαη ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο 

ηνπ θφξνπ. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο θαζψο θαη ζε πεξίπησζε 

εθηηκψκελνπ, δηνξζσηηθνχ ή πξνιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, σο αθεηεξία 

ππνινγηζκνχ ησλ ηφθσλ ιακβάλεηαη ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηά ηελ νπνία ζα έπξεπε λα 

είρε αξρηθά θαηαβιεζεί, βάζεη ηνπ λφκνπ, ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθπξφζεζκε ή 

ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ή απφ ηελ πξάμε πξνζδηνξηζκνχ. Μέρξη ηελ 31/12/2015, ν ηφθνο 

ππνινγίδεηαη ζε κεληαία βάζε θαηά ηελ είζπξαμε γηα νιφθιεξν ηνλ κήλα.  

ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο ππεξβάιινληνο πνζνχ θφξνπ, θαηαβάιινληαη ηφθνη ζηνλ 

θνξνινγνχκελν γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία αίηεζεο ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ 

θφξνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία εηδνπνίεζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ γηα ηελ επηζηξνθή, εθηφο αλ 

ε επηζηξνθή θφξνπ νινθιεξσζεί εληφο 90 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο. Σφθνη 

επί ησλ ηφθσλ δελ ππνινγίδνληαη θαη δελ νθείινληαη.  

Σν χςνο ηνπ επηηνθίνπ ππνινγηζκνχ ησλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιιεη ν θνξνινγνχκελνο ή 

θαηαβάιινληαη ζε απηφλ νξίδεηαη σο ην επηηφθην ησλ πξάμεσλ Κχξηαο Αλαρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θνξνινγνχκελνο δελ ππνβάιιεη δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ 

ή ππνβάιιεη εθπξφζεζκε ή αλαθξηβή δήισζε κε ζπλέπεηα ηε κε δηελέξγεηα εθθαζάξηζεο 

ΔΝΦΗΑ ή ηελ εθθαζάξηζε απηνχ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, σο αθεηεξία γηα ηελ επηβνιή ησλ 

ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ νξίδεηαη ε επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο δήισζεο 

ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ νηθείνπ έηνπο.  

 

ii. δηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο:  

 

Γηα θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ παξαβάζεηο επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνλ θνξνινγνχκελν ή 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν, εθφζνλ ππέρεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε απφ ηνλ Κψδηθα ή ηε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ: 

    

 κε ππνβνιήο ή εθπξφζεζκεο ππνβνιήο δήισζεο πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα ή 

θνξνινγηθήο δήισζεο απφ ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη θνξνινγηθή ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο θφξνπ 

 κε ππνβνιήο ή εθπξφζεζκεο ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο κε θφξν 

 κε ππνβνιήο ή εθπξφζεζκεο ππνβνιήο παξαθξάηεζεο θφξνπ 

 κε αληαπφθξηζεο ζην αίηεκα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γηα παξνρή ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ 
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 κε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ θνξνινγηθνχ 

εθπξνζψπνπ 

 κε παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ  (κε ζπλεξγαζία) 

 κε ππνρξέσζεο κε θάζε ππνρξέσζε ζρεηηθή κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε 

ζηνηρείσλ 

 εγγξαθήο ζην θνξνινγηθφ κεηξψν πεξηζζφηεξεο θνξέο ή θαζφινπ 

     Σα πξφζηηκα γηα ηηο δηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο ππνινγίδνληαη αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία ησλ ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ. Γηα θάζε παξάβαζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν 250 € γηα ην 

πξφζσπν πνπ ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία θαη 500€ γηα ην πξφζσπν πνπ ηεξεί δηπινγξαθηθά 

βηβιία. Αλεμάξηεηα απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία ην πξφζηηκν αλέξρεηαη ζε 100€ ζε πεξίπησζε 

κε ππνβνιήο ή εθπξφζεζκεο ππνβνιήο. Γηα ηελ παξάβαζε πνπ αθνξά ηε κε ζπκκφξθσζε κε 

θάζε ππνρξέσζε ζρεηηθή κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε βηβιίσλ, ην πξφζηηκν πνπ 

επηβάιιεηαη είλαη 2.500€  είηε ηεξνχληαη απινγξαθηθά, είηε ηεξνχληαη δηπινγξαθηθά 

βηβιία
38

. 

     ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηεο ίδηαο παξάβαζεο εληφο πέληε εηψλ, ην πξφζηηκν 

αλέξρεηαη ζην δηπιάζην ηνπ αξρηθνχ πξνζηίκνπ. ε πεξίπησζε δεχηεξεο ππνηξνπήο εληφο 

πέληε εηψλ, ην πξφζηηκν αλέξρεηαη ζην ηεηξαπιάζην ηνπ αξρηθνχ πξνζηίκνπ. 

   

iii. παξαβάζεηο θνξνδηαθπγήο  

 

   Χο πξάμεηο θνξνδηαθπγήο πνπ επηθέξνπλ ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζεσξνχληαη : 

 ε απφθξπςε θαζαξψλ εηζνδεκάησλ απφ νπνηαδήπνηε πεγή κε κε ππνβνιή δήισζεο ή 

κε ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο ή κε θαηαρψξεζε αλχπαξθησλ νιηθά ή κεξηθά 

δαπαλψλ θαη κε ζθνπφ ηε κε πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπιάρηζηνλ 10.000€ αλά 

θνξνινγηθφ έηνο γηα ππφρξεν ηήξεζεο απινγξαθηθψλ βηβιίσλ θαη 60.000€ αλά 

θνξνινγηθφ έηνο γηα ππφρξεν ηήξεζεο δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ 

 ε κε απφδνζε, αλαθξηβήο απφδνζε, ζπκςεθηζκφο, έθπησζε ή δηαθξάηεζε θφξνπ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή 

εηζθνξψλ, θαζψο θαη ε κε ππνβνιή δήισζεο ή ε ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο κε 

ζθνπφ ηε κε πιεξσκή ησλ παξαπάλσ θφξσλ ηειψλ ή εηζθνξψλ, ηνπιάρηζηνλ 10.000€  

  

                                                           
38

 Γεκήηξηνο Μειάο, «Μέζνδνη Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ», 

Οηθνλνκηθέο Δθδφζεηο Δ.Δ., 2015, ζει. 242-243 



57 
 

αλά θνξνινγηθφ έηνο γηα ππφρξεν ηήξεζεο απινγξαθηθψλ βηβιίσλ θαη 60.000€ αλά 

θνξνινγηθφ έηνο γηα ππφρξεν ηήξεζεο δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά θφξνπο πνπ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο 

 ε είζπξαμε επηζηξνθήο ησλ παξαπάλσ θφξσλ απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κεηά απφ 

παξαπιάλεζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο κε ηελ παξάζηαζε ςεπδψλ γεγνλφησλ σο 

αιεζηλψλ ή κε αζέκηηε παξαζηψπεζε ή απφθξπςε αιεζηλψλ γεγνλφησλ 

 ε έθδνζε πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε λφζεπζε θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ, εθφζνλ ε ζπλνιηθή απνθξπβείζα αμία αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 5.000€ 

 ε έθδνζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε απνδνρή απηψλ, εθφζνλ ε 

ζπλνιηθή απνθξπβείζα αμία αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 5.000€ 

 ε κε έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ε ζπλνιηθή 

απνθξπβείζα αμία αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 5.000€ 

 ε απφθξπςε ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ή ζπλζέηνπλ ην αληηθείκελν ηνπ 

εληαίνπ θφξνπ ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ κε κε ππνβνιή δήισζεο ή κε ππνβνιή 

αλαθξηβνχο δήισζεο θαη κε ζθνπφ ηελ κε πιεξσκή ηνπ ΔΝΦΗΑ, εθφζνλ ε κε 

απφδνζε γηα θάζε θνξνινγηθφ έηνο πνζνχ θφξνπ είλαη κεγαιχηεξε ησλ 5.000€ 

 ε απφθξπςε ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ή ζπλζέηνπλ ην αληηθείκελν ηνπ 

εηδηθνχ θφξνπ αθηλήησλ κε  κε ππνβνιή δήισζεο ή κε ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο 

θαη κε ζθνπφ ηελ κε πιεξσκή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ αθηλήησλ, εθφζνλ ε κε απφδνζε γηα 

θάζε θνξνινγηθφ έηνο πνζνχ θφξνπ είλαη κεγαιχηεξε ησλ 5.000€ 

 ε απφθξπςε νπνηαδήπνηε θνξνινγεηέαο χιεο κε κε ππνβνιήο δήισζεο ή κε ππνβνιή 

αλαθξηβνχο δήισζεο θαη κε ζθνπφ ηελ κε πιεξσκή νπνηνπδήπνηε άιινπ θφξνπ, 

εθφζνλ ε κε απφδνζε γηα θάζε θνξνινγηθφ έηνο πνζνχ θφξνπ είλαη κεγαιχηεξε ησλ 

5.000€
39

 

   Όηαλ ε παξάβαζε αλαθέξεηαη ζε κε έθδνζε ή ζε αλαθξηβή έθδνζε παξαζηαηηθνχ 

ζηνηρείνπ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφθξπςε ηεο ζπλαιιαγήο ή κέξνπο απηήο, ε δε 

απνθξπβείζα αμία είλαη κεγαιχηεξε ησλ 5.000€, επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα θάζε παξάβαζε 

ίζν κε πνζνζηφ 40% ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ή ηνπ κέξνπο απηήο πνπ απνθξχθηεθε κε 

ειάρηζην χςνο πξνζηίκνπ ζηελ πεξίπησζε απηή ην πνζφ ησλ 2.500€. ε πεξίπησζε έθδνζεο 

πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα θάζε παξάβαζε ίζν κε πνζνζηφ 

100% ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ, ελψ  ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ 
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ζηνηρείσλ ή ιήςεο εηθνληθψλ ζηνηρείσλ επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα θάζε παξάβαζε ίζν κε 

πνζνζηφ 50% ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ. 

Χζηφζν, φηαλ δελ είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο κεξηθψο εηθνληθήο αμίαο ή ε 

εηθνληθφηεηα αλάγεηαη απνθιεηζηηθά ζην πξφζσπν ηνπ εθδφηε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα 

θάζε παξάβαζε ίζν κε πνζνζηφ 25%  ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ. Δπηπιένλ, ζηνλ ιήπηε 

εηθνληθνχ ζηνηρείνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα θάζε παξάβαζε ίζν κε πνζνζηφ 15% ηεο αμίαο 

ηνπ ζηνηρείνπ, εθφζνλ ε ιήςε ηνπ ζηνηρείνπ δελ είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Όηαλ ε εηθνληθφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ αθνξά ην 

ραξαθηεξηζκφ ηεο αλαγξαθείζαο ζπλαιιαγήο, ε νπνία απνδεηθλχεηαη φηη αθνξά άιιε 

ππνθξππηφκελε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη θαηά ζπλέπεηα ε έθδνζε ηνπ εηθνληθνχ ζηνηρείνπ 

δελ επηθέξεη θακία απψιεηα εζφδσλ ζρεηηθά κε θφξνπο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνλ εθδφηε 

κε πξνζήθνληνο ζηνηρείνπ, 500€ αλά ζηνηρείν θαη κε αλψηαην χςνο πξνζηίκνπ 50.000€ αλά 

ειεγρφκελν θνξνινγηθφ έηνο. 

 Σέινο, ζην Φ.Π.Α., φηαλ κεηά απφ έιεγρν απνδεηρζεί φηη ν ππνθείκελνο ζην θφξν, σο 

ιήπηεο εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή ζηνηρείνπ ην νπνίν λφζεπζε απηφο ή άιινη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ, δηελήξγεζε έθπησζε θφξνπ εηζξνψλ ή έιαβε επηζηξνθή θφξνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο πεξί Φ.Π.Α., ή σο εθδφηεο δελ απέδσζε θφξν, κε βάζε πιαζηά, εηθνληθά ή 

λνζεπκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ηζφπνζν κε ην 50% ηνπ θφξνπ πνπ 

εμέπεζε ή πνπ επηζηξάθεθε ή δελ απέδσζε, αλεμάξηεηα αλ δελ πξνθχπηεη ηειηθά πνζφ θφξνπ 

γηα θαηαβνιή
40

. 

  

iv. πξφζηηκν εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ή κε ππνβνιήο πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ ή 

Φαθέινπ Σεθκεξίσζεο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

 

   ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηνπ πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο επηβάιιεηαη πξφζηηκν 

ππνινγηδφκελν ζε πνζνζηφ έλα ρηιηνζηφ (1/1000) ησλ δεινχκελσλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ 

ππφρξενπ θνξνινγνπκέλνπ. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 

1.000€ θαη κεγαιχηεξν ησλ 10.000€. 

   Αληίζηνηρν είλαη θαη ην πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν Φάθεινο 

Σεθκεξίσζεο δελ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν, ή ππνβάιιεηαη κε κε πιήξεο ή κε επαξθέο πεξηερφκελν. 
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    ε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο πέληε εηψλ, ην πξφζηηκν αλέξρεηαη ζην δηπιάζην ηνπ 

αξρηθνχ πξνζηίκνπ. ε πεξίπησζε δεχηεξεο ππνηξνπήο εληφο πέληε εηψλ, ην πξφζηηκν 

αλέξρεηαη ζην ηεηξαπιάζην ηνπ αξρηθνχ πξνζηίκνπ. 

 

v. πξφζηηκν εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο/αλαθξηβνχο δήισζεο ή κε ππνβνιήο δήισζεο 

  

   Αλ νπνηνδήπνηε πνζφ θφξνπ δελ θαηαβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο δχν κελψλ απφ ηελ 

παξέιεπζε ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε πνζνζηφ 10% 

ηνπ θφξνπ πνπ δελ θαηαβιήζεθε εκπξφζεζκα. Αλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ θαηαβιεζεί κεηά ηελ 

πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηελ εθπλνή ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ην παξαπάλσ 

πξφζηηκν αλέξρεηαη ζε  20% ηνπ θφξνπ. Μεηά ηελ πάξνδν δχν  εηψλ, απηφ αλέξρεηαη ζε 30% 

ηνπ θφξνπ. 

   ηελ πεξίπησζε αλαθξηβνχο δήισζεο, ν θνξνινγνχκελνο ππφθεηηαη ζε πξφζηηκν επί 

ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε θνξνινγηθή δήισζε θαη 

ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ην δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ θφξνπ. 

πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη: α)10% ηνπ πνζνχ ηεο δηαθνξάο, αλ ην ελ ιφγσ πνζφ αλέξρεηαη 

ζε πνζνζηφ απφ 5% έσο 20% ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηε θνξνινγηθή δήισζε, β) 

30% ηνπ πνζνχ ηεο δηαθνξάο, αλ ην ελ ιφγσ πνζφ ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην 20% ηνπ θφξνπ 

πνπ πξνθχπηεη βάζεη ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο θαη γ) 100%  ηνπ πνζνχ ηεο δηαθνξάο, αλ ην 

ελ ιφγσ πνζφ ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην 50% ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηε 

θνξνινγηθή δήισζε θαη απνδεηθλχεηαη φηη ε αλαθξίβεηα νθείιεηαη ζε πξφζεζε ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ.  

     ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο δήισζεο απφ ηελ νπνία ζα πξνέθππηε ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο θφξνπ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηελ κε 

ππνβιεζείζα δήισζε. Δπί εθηηκψκελνπ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ην πξφζηηκν αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ 20% ηνπ θφξνπ.  

  Σέινο, ν ππφρξενο απφδνζεο παξαθξαηεζέληνο θφξνπ, ν νπνίνο δελ απέδσζε ην θφξν 

απηφλ εληφο ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο πξνο πιεξσκή, ππφθεηηαη ζε πξφζηηκν ίζν κε ην πνζφ 

ηνπ θφξνπ πνπ δελ απνδφζεθε
41

. 

 

 

 

                                                           
41

 Νφκνο 4174/2013, «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», Φ.Δ.Κ.170/Α΄/26.7.2013 



60 
 

4.5 Παξαγξαθή Γηθαηψκαηνο Έθδνζεο Πξάμεσλ 

 

Σα αξκφδηα θνξνινγηθά φξγαλα κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε έθδνζε πξάμεο δηνηθεηηθνχ, 

εθηηκψκελνπ ή δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εληφο πέληε  εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ νηθείνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο. Ζ πεληαεηήο απηή πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί ζε πεξίπησζε πνπ:  

i. ν θνξνινγνχκελνο ππνβάιεη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε εληφο ηνπ πέκπηνπ έηνπο ηεο 

πξνζεζκίαο παξαγξαθήο, γηα πεξίνδν ελφο έηνπο απφ ηε ιήμε ηεο πεληαεηίαο 

ii. δεηεζνχλ πιεξνθνξίεο απφ ρψξα ηεο αιινδαπήο, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απαηηεζεί 

γηα ηε δηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ πξνζαπμεκέλν θαηά έλα έηνο απφ ηελ 

παξαιαβή ηνπο απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

iii. αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή, έλδηθν βνήζεκα ή κέζν, γηα πεξίνδν ελφο έηνπο κεηά 

ηελ έθδνζε απφθαζεο, ε νπνία δελ πξνζβάιιεηαη κε έλδηθν βνήζεκα ή κέζν θαη κφλν 

γηα ην δήηεκα, ην νπνίν αθνξά. 

    Πξέπεη λα ηνληζζεί πσο πξάμε δηνηθεηηθνχ, εθηηκψκελνπ ή δηνξζσηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ γηα πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο κπνξεί λα εθδνζεί εληφο είθνζη εηψλ 

απφ ηε ιήμε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο
42

. 

     Αλ ν δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ ζπλεπάγεηαη ηξνπνπνίεζε πξάμεο 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ γηα θνξνινγηθφ έηνο γηα ην νπνίν ην δηθαίσκα ειέγρνπ έρεη 

παξαγξαθεί, ε αληίζηνηρε πξνζαξκνγή θφξνπ δηελεξγείηαη ζην παιαηφηεξν θνξνινγηθφ έηνο 

γηα ην νπνίν ην δηθαίσκα ειέγρνπ δελ έρεη αθφκε παξαγξαθεί θαη ζην νπνίν αθνξά ν 

δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ
43

. 

4.5.1 Πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο θαη αλαδξνκηθή εθαξκνγή δπζκελέζηεξσλ 

δηαηάμεσλ.  

 

     Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3888/2010 θαζηεξώζεθε  ε ππνρξέσζε ησλ θνξνινγνύκελσλ λα 

αηηηνινγνύλ ηελ πξνέιεπζε ηεο πξνζαύμεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. 

    Με ηνλ αλσηέξσ λόκν γηα πξώηε θνξά εληάρζεθαλ δηαηάμεηο, γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη 

ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνπζίαο πνπ έρεη θνξνινγεζεί ή δηέθπγε ηεο θνξνιόγεζεο.  

    Σπγθεθξηκέλα  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 15 Ν. 3888/2010 (ΦΔΚ Α 

175/30.9.2010) πξνζηέζεθε λέν εδάθην ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 48 Ν.2238/1994, ζύκθσλα 

κε ην νπνίν νξίζηεθε όηη:  
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         «Σε πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο πνπ πξνέξρεηαη από άγλσζηε ή κε δηαξθή ή κε ζηαζεξή 

πεγή ή αηηία, ν θνξνινγνύκελνο κπνξεί λα θιεζεί λα απνδείμεη είηε ηελ πξαγκαηηθή πεγή ή 

αηηία πξνέιεπζεο ηεο είηε όηη θνξνινγείηαη από άιιεο δηαηάμεηο είηε όηη απαιιάζζεηαη από 

ην θόξν κε εηδηθή δηάηαμε, πξνθεηκέλνπ απηό λα κελ θνξνινγεζεί σο εηζόδεκα από 

ππεξεζίεο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία επήιζε ε πξνζαύμεζε». 

      Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, πξνο ην ζθνπό νξζήο εθαξκνγήο ηεο άλσ δηαηάμεσο, παξείρε 

δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο κε ηελ εθδνζείζα ΠΟΛ.1095/29.4.2011, ε νπνία αλαθέξεη επί ιέμεη 

ηα αθόινπζα (παξ. 3,5 θαη 8).  

 «Οη δηαηάμεηο απηέο αλαθέξνληαη ζε νπνηαδήπνηε πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο, πνπ πξνέξρεηαη 

από άγλσζηε πεγή θαη αηηία πξνέιεπζεο, ή πξόθεηηαη γηα πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο πνπ δελ 

πξνθύπηεη από δηαξθή θαη ζηαζεξή πεγή θαη θαζνξίδεηαη όηη ν θνξνινγνύκελνο, εθόζνλ  

θιεζεί, θέξεη ην βάξνο ηεο απόδεημεο γηα ηελ πεγή ε ηελ αηηία πξνέιεπζεο ή όηη ε ελ ιόγσ 

πξνζαύμεζε θνξνινγείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο, ή όηη απαιιάζζεηαη κε εηδηθή 

δηάηαμε. Σε πεξίπησζε πνπ νη απνδείμεηο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο ε νπνηαδήπνηε 

πξνζαύμεζε ηεο πεξηνπζίαο ραξαθηεξίδεηαη θαη θνξνινγείηαη σο εηζόδεκα από ειεπζέξηα 

επαγγέικαηα». 

      Πεξαηηέξσ κε ηελ παξ. 10 ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαγήο (κε ηελ νπνία παξαζρέζεθαλ 

δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 15 Ν. 3888/2010) ε θνξνινγηθή δηνίθεζε 

δηαηππώλεη ηελ ζέζε όηη ε δηάηαμε ηεο παξ. 3ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3888/2010 ηζρύεη θαη γηα 

ππνζέζεηο πξνγελέζηεξεο ηνπ λ. 3888/2010. Σπγθεθξηκέλα  ζηελ ελ ιόγσ παξάγξαθν νξίδεηαη 

όηη « νη παξαπάλσ δηαηάμεηο ηζρύνπλ γηα ππνζέζεηο πνπ ε πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο πξνέθπςε 

πξηλ ή κεηά ηελ 30.09.2010 εκεξνκελία ςήθηζεο ηνπ ζρεηηθνύ λόκνπ».    

        Η ελ ιόγσ όκσο δηάηαμε βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ην άξζξν 20 ηνπ Ν.3888/2010 

ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ σο εμήο:  « Η ηζρύο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Νόκνπ απηνύ αξρίδεη από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

(30.09.2010) 

        Παξόια απηά ε θνξνινγηθή δηνίθεζε δηελεξγεί  θνξνινγηθνύο ειέγρνπο πνπ  

επεθηείλνληαη ζε βάζνο δεθαεηίαο, γεγνλόο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα όζα 

πξναλαθέξζεθαλ, θαζόζνλ αθελόο κελ πξόθεηηαη πεξί αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο  θνξνινγηθνύ 

λόκνπ πνπ αληίθεηηαη ζην Σύληαγκα (άξζξν 78 παξ. 2) θαη αθεηέξνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα 

ηεζεί θαλόλαο δηθαίνπ κε αλαδξνκηθή ηζρύ δηά δηεπθξηληζηηθήο νδεγίαο ηεο δηνίθεζεο θαη όρη 

δηά ηππηθνύ λόκνπ (άξζξν 78 παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο) 
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       Σεηξά πξνζθπγώλ όκσο ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα από θνξνινγνύκελνπο πνπ έρνπλ 

ειεγρζεί κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζέηνπλ ελ ακθηβόισ ηε ζπληαγκαηηθόηεηα ηεο δηάηαμεο 

πνπ επηηξέπεη αλαδξνκηθή θνξνιόγεζε πέξαλ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο ηνπ πξνεγνύκελνπ ηεο 

επηβνιήο ηνπ θόξνπ.  

       Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ έθξηλαλ φηη αθφκα θαη αλ  επήιζε 

πξνζαχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ απφ άγλσζηε ή κε δηαξθή ή κε ζηαζεξή 

πεγή ή αηηία, ε ελ ιφγσ πξνζαχμεζε, εθφζνλ πξνέθπςε ζε ρξφλν πνπ δελ ίζρπε αθφκε ε σο 

άλσ δηάηαμε, δελ ππάγνληαλ ζε θνξνιφγεζε ( ΓΔθ.Αζ. 2828/2015, 2829/2015). 

 

4.6 Κνηλνπνίεζε Πξάμεσλ 

 

Ζ πξάμε πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ή άιινλ εηδηθά 

νξηδφκελν ππάιιειν ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν πνπ 

αθνξά. Θα πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 

i. ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ θνξνινγνχκελνπ 

ii. ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ θνξνινγνχκελνπ, εθφζνλ έρεη απνδνζεί ζηνλ 

θνξνινγνχκελν 

iii. ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξάμεο 

iv. ην είδνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ θαη ην ζέκα ζην νπνίν αθνξά ε πξάμε 

v. ην πνζφ ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο 

vi. ηελ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία πξέπεη λα εμνθιεζεί ν θφξνο 

vii. ηνλ ηφπν εμφθιεζεο ηνπ θφξνπ 

viii. ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πξνέβε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

θφξνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππνινγίζηεθε ην πνζφ ηνπ θφξνπ 

ix. ην ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ηξφπν ακθηζβήηεζεο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, θαη 

x. ινηπέο πιεξνθνξίεο 

      Πξέπεη λα ηνληζζεί πσο ν ηχπνο ησλ πξάμεσλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ θαη ηεο 

νηθείαο έθζεζεο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
44

.  
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4.7 Γηαζθάιηζεο πκθεξφλησλ Γεκνζίνπ θαη Αλαγθαζηηθή Δθηέιεζε 

 

Οη θνξνινγηθνί ειεγθηέο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ, κπνξνχλ 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο,  φπνπ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ απνηξνπή επηθείκελνπ θηλδχλνπ 

γηα ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ, λα πξνβνχλ κε βάζε ηνλ εθηειεζηφ ηίηιν θαη ρσξίο δηθαζηηθή 

απφθαζε ζηελ επηβνιή ζπληεξεηηθήο θαηάζρεζεο θηλεηψλ, αθηλήησλ, εκπξαγκάησλ 

δηθαησκάησλ ζε απηά, απαηηήζεσλ θαη γεληθά φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

νθεηιέηε ηνπ Γεκνζίνπ είηε βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηνπ είηε ζηα ρέξηα ηξίηνπ. 

     χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, ε είζπξαμε ησλ θφξσλ θαη ησλ 

ινηπψλ εζφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ  πξαγκαηνπνηείηαη δπλάκεη εθηειεζηνχ ηίηινπ, φπσο ζεσξείηαη:  

 ζηελ πεξίπησζε άκεζνπ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ, φπσο 

πξνθχπηεη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 

 ζηελ πεξίπησζε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ε πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θφξνπ πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν 

 ζηελ πεξίπησζε εθηηκψκελνπ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ε πξάμε εθηηκψκελνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ 

 ζηελ πεξίπησζε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, ε πξάμε δηνξζσηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, 

 ζηελ πεξίπησζε πξνιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ε πξάμε πξνιεπηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ 

 ζε πεξίπησζε έθδνζεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, ε απφθαζε απηή φπσο 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν, 

 ζε πεξίπησζε θαηαινγηζκνχ ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ, νη αληίζηνηρεο πξάμεηο 

     Δπηπιένλ , ηα θνξνινγηθά φξγαλα κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζηε ιήςε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ κε βάζε ηνλ 

εθηειεζηφ ηίηιν. Ζ ιήςε απηή ησλ δηαζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ιακβάλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο αξκφδηαο γηα ηε ζρεηηθή θνξνινγία αξρήο ρσξίο λα 

απαηηείηαη πξνεγνχκελε θιήηεπζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. 

    Σέινο, είλαη δπλαηφλ λα εγγξαθεί ππνζήθε γηα θάζε θφξν θαη ινηπά έζνδα ηνπ 

Γεκνζίνπ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο.  
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       ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξάμε πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ θφξνπ ή ζηελ πξάμε επηβνιήο ηφθσλ ή πξνζηίκσλ ή ζηελ πξάμε εθθαζάξηζεο ηνπ θφξνπ 

κεηά ηελ έθδνζε νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο κέρξη ηελ πξνβιεπφκελε ζε απηά 

εκεξνκελία πιεξσκήο ην αξκφδην φξγαλν ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο απνζηέιιεη ζηνλ 

θνξνινγνχκελν αηνκηθή εηδνπνίεζε θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ ηνπ πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί 

εληφο ησλ λνκίκσλ πξνζεζκηψλ πξηλ ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε πξάμεο εθηέιεζεο. Ζ  

αλαγθαζηηθή είζπξαμε ησλ θφξσλ θαη ινηπψλ εζφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ  δηελεξγείηαη ζχκθσλα 

ηνλ  Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  

     ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ή ππφλνηεο φηη ν 

θνξνινγνχκελνο ζα πξνβεί ζε κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ή πξνβαίλεη ζε 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα 

πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ είζπξαμε ηνπ θφξνπ, ηα αξκφδηα θνξνινγηθά φξγαλα κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ κε βάζε ηνλ εθηειεζηφ ηίηιν κέηξα αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο αθφκε θαη πξηλ ηε 

λφκηκε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο ή ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αηνκηθήο εηδνπνίεζεο ή 

ηελ παξέιεπζε ηεο ηξηαθνλζήκεξεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο 

νθεηιήο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δηζαγγειέα
45

. 

Δθφζνλ ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δηαπηζηψλεη παξαβάζεηο θνξνδηαθπγήο θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4174/2013, θαη αλεμαξηήησο ησλ 

ρξεκαηηθψλ νξίσλ πνπ ηίζεληαη ζην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β', αζξνηζηηθά άλσ ηνπ 

πνζνχ ησλ εθαηφ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) επξψ ή θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ δ' 

θαη ε' ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κψδηθα εθφζνλ ε αμία ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000) 

επξψ, κπνξεί, βάζεη εηδηθήο έθζεζεο ειέγρνπ, λα επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε 

πξνιεπηηθά ή δηαζθαιηζηηθά ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κέηξα άκεζνπ θαη επείγνληνο 

ραξαθηήξα. Δηδηθφηεξα ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κπνξεί λα κελ παξαιακβάλεη θαη λα κελ 

ρνξεγεί έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή δεζκεχεηαη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ θαηαζέζεσλ, ησλ πάζεο 

θχζεσο ινγαξηαζκψλ θαη παξαθαηαζεθψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπξίδσλ ηνπ παξαβάηε. 

Σν κε ρξεκαηηθφ πεξηερφκελν ζπξίδσλ θαη νη κε ρξεκαηηθέο παξαθαηαζήθεο, δεζκεχνληαη 

ζην ζχλνιφ ηνπο. 

 

 

                                                           
45

 Νφκνο 4174/2013, «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», Φ.Δ.Κ.170/Α΄/26.7.2013 
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4.8 Τπνβνιή Μελπηήξηαο Αλαθνξάο  

 

Ζ ειιεληθή λνκνζεζία δίλεη ηελ δπλαηφηεηα  άκεζεο ππνβνιήο κελπηήξηαο αλαθνξάο 

ακέζσο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε θνξνδηαθπγήο.   

      Ζ πνηληθή δίσμε αζθείηαη απηεπάγγειηα. Ζ κελπηήξηα αλαθνξά ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ή ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελήξγεζε ηνλ 

έιεγρν  ή ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ ζεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ.  

      πγθεθξηκέλα, ε κελπηήξηα αλαθνξά ππνβάιιεηαη ακέζσο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, κε βάζε ηα πνξίζκαηα απηνχ ζηηο πεξηπηψζεηο αδηθεκάησλ :  

 πνπ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θαζαξά εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ απνθξχβεη ππεξβαίλεη 

ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην πνζφ 150.000€, εθφζνλ ν Δηζαγγειέαο Οηθνλνκηθνχ 

Δγθιήκαηνο παξαγγείιεη ηελ άκεζε άζθεζε πνηληθήο δίσμεο. 

 πνπ ην πξνο απφδνζε πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή ην πνζφ ηνπ 

Φ.Π.Α. πνπ ζπκςεθίζζεθε ή δελ απνδφζεθε ή απνδφζεθε αλαθξηβψο, αλέξρεηαη ζε 

εηήζηα βάζε έσο ην πνζφ ησλ 75.000€ εθφζνλ ν θνξνινγηθφο έιεγρνο έρεη δηαηαρζεί 

γηα ηελ εκεξνκελία πνπ δηελεξγήζεθε, κε εηδηθή εληνιή ειέγρνπ ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ 

 πνπ ην πξνο απφδνζε πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή ην πνζφ ηνπ 

Φ.Π.Α. πνπ ζπκςεθίζζεθε ή δελ απνδφζεθε ή απνδφζεθε αλαθξηβψο, ππεξβαίλεη ζε 

εηήζηα βάζε ηα 75.000€ 

 επί έθδνζεο ή απνδνρήο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία 

ησλ εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 150.000€ 

 πνπ ν ππφρξενο  δελ εθδίδεη ή εθδίδεη αλαθξηβψο ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία θαηά ηελ 

πψιεζε ή δηαθίλεζε αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή δελ θαηαρσξεί ζηα πξφζζεηα 

βηβιία, ηηο ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί ηα νηθεία ζηνηρεία εζφδσλ 

φηαλ ην πιήζνο ησλ κε εθδνζέλησλ ζηνηρείσλ είλαη πάλσ απφ 10 ή ππεξβαίλνπλ ζε 

αμία 500€. 

       ε θάζε πεξίπησζε δεηείηαη απφ ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ε θαηά πξνηεξαηφηεηα 

εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο, κε βάζε ηα πνξίζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, αλεμάξηεηα εάλ 

έρεη αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ. 
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    Ζ κελπηήξηα αλαθνξά ππνβάιιεηαη εληφο ελφο κήλα απφ ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο 

πξνζεζκίαο δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, επί ηεο νηθείαο απφθαζεο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο  ή θαηά ηεο νηθείαο πξάμεο επηβνιήο θφξνπ, ηέινπο 

ή εηζθνξάο θαη αλεμάξηεηα αλ θαηά ηεο απφθαζεο απηήο ή ηεο πξάμεο αζθήζεθε πξνζθπγή 

ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ: 

 πνπ ην πξνο απφδνζε πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή ην πνζφ ηνπ 

Φ.Π.Α. πνπ ζπκςεθίζζεθε ή δελ απνδφζεθε ή απνδφζεθε αλαθξηβψο, αλέξρεηαη ζε 

εηήζηα βάζε έσο ην πνζφ ησλ 75.000€ εθφζνλ ν θνξνινγηθφο έιεγρνο δελ έρεη 

δηαηαρζεί κε εηδηθή εληνιή ειέγρνπ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

 επί έθδνζεο ή απνδνρήο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία 

ησλ εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 3.000€ 

 πνπ ν ππφρξενο  δελ εθδίδεη ή εθδίδεη αλαθξηβψο ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία θαηά ηελ 

πψιεζε ή δηαθίλεζε αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή δελ θαηαρσξεί ζηα πξφζζεηα 

βηβιία, ηηο ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί ηα νηθεία ζηνηρεία εζφδσλ 

φηαλ ην πιήζνο ησλ κε εθδνζέλησλ ζηνηρείσλ δελ είλαη πάλσ απφ 10 ή δελ 

ππεξβαίλνπλ ζε αμία 500€.  

        Ζ πνηληθή δίσμε δελ αξρίδεη πξηλ απφ ηελ ηειεζίδηθε θξίζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ ζηελ πξνζθπγή πνπ αζθήζεθε ή ζε πεξίπησζε κε άζθεζεο πξνζθπγήο πξηλ απφ 

ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο εγγξαθήο κε ηελ πάξνδν ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο γηα 

ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά ηεο εγγξαθήο απηήο ζηηο πεξηπηψζεηο: 

 πνπ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θαζαξά εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ απνθξχβεη ππεξβαίλεη 

ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην πνζφ ησλ 15.000€ 

 πνπ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θαζαξά εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ απνθξχβεη ππεξβαίλεη 

ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην πνζφ 150.000€ εθφζνλ δελ παξαγγέιζεθε ε άκεζε 

άζθεζε πνηληθήο δίσμεο απφ ηνλ Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο 

     ε θακία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ε πνηληθή δίσμε δελ αξρίδεη αλ απηφο θαηά 

ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη λα αζθεζεί, απνδεηθλχεη φηη έρεη έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απαίηεζε βέβαηε θαη εθθαζαξηζκέλε, πνζνχ ίζνπ ή 

κεγαιχηεξνπ ηνπ πνζνχ ησλ θφξσλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ, γηα ηα νπνία επξφθεηην λα αζθεζεί 

ε πνηληθή δίσμε. 

    Αξκφδην δηθαζηήξην είλαη, θαηά πεξίπησζε, ην κνλνκειέο ή ην ηξηκειέο 

πιεκκειεηνδηθείν ή ην ηξηκειέο εθεηείν θαθνπξγεκάησλ ηεο έδξαο ηεο αξκφδηαο γηα ηε 

θνξνιφγεζε Γ.Ο.Τ.   
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Υξφλνο ηέιεζεο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία γηα πξψηε θνξά 

φθεηιε λα ελεξγήζεη ν ππαίηηνο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ρξφλνπ αληίζηνηρνπ κε ην 1/3 ηεο θαηά 

πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο παξαγξαθήο 

      Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Ν 2523/1997,  επηηάζεθε 

ην φξην πνηλήο γηα ηη θαθνπξγεκαηηθέο πξάμεηο θνξνδηαθπγήο, έηζη ψζηε απηέο λα 

ηηκσξνχληαη εθεμήο κε πνηλή θάζεηξμεο έσο είθνζη έηε, αληί ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ησλ δέθα 

εηψλ πνπ πξνβιεπφηαλ έσο ηφηε
46 ,

 
47

 .  

 

4.9 Αλαθνξά Νφκνπ 3691/2008 

 

O N. 3691/2008 πξνβιέπεη ηελ δπλαηφηεηα ππνβνιήο αλαθνξψλ γηα θνξνινγηθά θαη 

ηεισλεηαθά αδηθήκαηα ζηελ αξκφδηα Αξρή (Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο 

Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη 

Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο). 

Σα  βαζηθά αδηθήκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο είλαη:  

 ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ αθνξά: α) ηελ κε ππνβνιή δήισζεο ή ππνβνιή αλαθξηβνχο 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, εθφζνλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θαζαξά 

εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ απνθξπβεί ππεξβαίλεη ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην πνζφ 

ησλ 15.000€, θαζψο θαη ε απνθπγή πιεξσκήο θφξνπ πινίσλ, β) ηελ κε απφδνζε ή 

αλαθξηβήο απφδνζε Φ.Π.Α., παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή 

εηζθνξψλ, εθφζνλ ην πξνο απφδνζε πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή ην 

πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ ζπκςεθίζηεθε ή δελ απνδφζεθε ή απνδφζεθε αλαθξηβψο, 

ππεξβαίλεη ηηο 3.000€ ζε εηήζηα βάζε θαη γ) ε έθδνζε ή απνδνρή εηθνληθψλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα αλχπαξθηε ζπλαιιαγή ζην ζχλνιφ ηεο ή γηα κέξνο απηήο, 

εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ 

ησλ 3.000€, θαζψο θαη κε έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε ζηνηρείσλ 

 ηεο κε θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην, εθφζνλ ην ζπλνιηθφ ρξένο απφ θάζε αηηία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο ηφθσλ ή πξνζαπμήζεσλ κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ πίλαθα ρξεψλ, ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ, 

                                                           
46

 Νφκνο 3943/2011, «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ΦΔΚ Α’ 66 / 31-3-2011 
47

 Νφκνο 2523/1997, «Γηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη άιιεο δηαηάμεηο.», 

ΦΔΚ Α' 179/11-09-1997 
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κε ηελ εμαίξεζε ηεο κε θαηαβνιήο ρξεψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηηθέο πνηλέο ή 

πξφζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηα δηθαζηήξηα ή απφ δηνηθεηηθέο αξρέο 

       πγθεθξηκέλα, γηα ηα αδηθήκαηα ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, 

θαζψο θαη γηα ηα ινηπά αδηθήκαηα αξκνδηφηεηαο ειέγρνπ ησλ θνξνινγηθψλ νξγάλσλ πνπ 

ππάγνληαη ζηα βαζηθά αδηθήκαηα, πξνβιέπεηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

i. ην .Γ.Ο.Δ. είλαη αξκφδην γηα ηελ παξαπνκπή ζηε δηθαηνζχλε ππνζέζεσλ 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ ιαζξεκπνξία, θνξνδηαθπγή θαη γηα ππνζέζεηο πνπ 

ππάγνληαη ζηηο ινηπέο αξκνδηφηεηέο ηνπ, κεηά ηελ ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο ειέγρνπ 

ή πνξηζκαηηθήο αλαθνξάο, πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα κε άκεζε 

ελεκέξσζε ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ .Γ.Ο. 

Δ. θαη ηεο Αξρήο. Δπηπιένλ, ην .Γ.Ο.Δ. κπνξεί λα αλαθέξεη ζηελ Αξρή ππνζέζεηο γηα 

ηηο νπνίεο έρεη ζπληάμεη έθζεζε ειέγρνπ ή πνξηζκαηηθή αλαθνξά κφλν γηα ην βαζηθφ 

αδίθεκα θαη λα ζπλεξγαζζεί κε απηή, αθφκε θαη κε θνηλέο έξεπλεο ζε ππνζέζεηο 

θνηλήο αξκνδηφηεηαο 

ii. νη Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) θαζψο ηα ειεγθηηθά θέληξα  

ππνβάιινπλ αλαθνξέο ζηελ Αξρή , εθφζνλ δηαπηζηψλνπλ πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ 

ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ αδηθεκάησλ αξκνδηφηεηάο ηνπο 

πνπ ππάγνληαη ζηα βαζηθά αδηθήκαηα,  ελεκεξψλνληαο ζπγρξφλσο θαη ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

iii. νη Σεισλεηαθέο θαη Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο ππνβάιινπλ αλαθνξέο ζηελ Αξρή, φηαλ 

δηαπηζηψλνπλ πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ 

ινηπψλ αδηθεκάησλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, πνπ ππάγνληαη ζηα βαζηθά αδηθήκαηα, 

ελεκεξψλνληαο ζπγρξφλσο ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ θαη ΔΦΚ 

     Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη αλαθνξέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 

ii θαη iii , ππνβάιινληαη ζηελ Αξρή εθφζνλ ην πνζφ ησλ παξαβάζεσλ ππεξβαίλεη ηηο 50.000€.  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ απηνχ ιακβάλνληαη ππφςε, αζξνηζηηθψο, ηα επηκέξνπο 

πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεξηθφηεξεο πξάμεηο ηνπ ίδηνπ αδηθήκαηνο ή θαη απφ δηαθνξεηηθά 

αδηθήκαηα θνξνδηαθπγήο, ιαζξεκπνξίαο ή κε θαηαβνιήο ρξεψλ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά 

ηνλ εθάζηνηε έιεγρν θαη δηαπξάρζεθαλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3691/2008
48

. 

    Σα ππφρξεα πξφζσπα ππνβάιινπλ ζηελ Αξρή αλαθνξέο χπνπησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

ελδέρεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα, πιελ ησλ δηθεγφξσλ πνπ δχλαληαη λα 

ππνβάιινπλ αλαθνξέο ζηελ εηδηθή Δπηηξνπή Γηθεγφξσλ, ε νπνία ιακβάλεη ηηο αλαθνξέο ησλ 
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 Νφκνο 3691/2008, «Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.», ΦΔΚ Α' 166/05-08-2008 
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δηθεγφξσλ γηα χπνπηεο ή αζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ή ζπλαιιαγέο, ειέγρεη αλ ππνβάιινληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηηο δηαβηβάδεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ 

Δπηηξνπή.  

       Γελ απνζηέιιεηαη αλαθνξά ηνπ Ν. 3691/2008 ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απφ ηνλ έιεγρν 

πξνθχπηνπλ δηαθνξέο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ νθείινληαη ζε ζπλήζεηο ινγηζηηθέο δηαθνξέο, 

φπσο επίζεο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εμσινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ, φπνπ 

νη δηαθνξέο θφξσλ δελ ζπλδένληαη κε απνδεδεηγκέλε πξαγκαηηθή απφθξπςε. Αληίζεηα, 

απνζηέιινληαη αλαθνξέο ζηηο πεξηπηψζεηο εμσινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ιφγσ κε επίδεημεο 

βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζηνλ έιεγρν ή κε ηήξεζεο απηψλ.  

    Με ηελ εθαξκνγή ησλ έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

θνξνινγεηέαο χιεο, απνζηέιιεηαη αλαθνξά ηνπ Ν. 3691/2008 ζηηο πεξηπηψζεηο πξαγκαηηθήο 

απφθξπςεο εηζνδήκαηνο πνπ δηαπηζηψλεηαη θαηά ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία, εθφζνλ ην πνζφ 

ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ ππεξβαίλεη ηηο 50.000€  

     Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο εηδηθά  ζηηο πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο θνξνινγηθψλ ή 

ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη θαηά ηε δηαδηθαζία είζπξαμεο ρξεψλ, ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη απφ ηελ 

Αξρή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3691/2008 θάζε δηαζέζηκε ζε απηήλ πιεξνθνξία πνπ είλαη πηζαλφ 

λα ζρεηίδεηαη κε ην δηελεξγνχκελν έιεγρν ή κε ηελ επηδησθφκελε είζπξαμε ρξένπο ηνπ 

ππφρξενπ. Χζηφζν, ε Αξρή κπνξεί λα απνθαζίζεη λα κελ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο, εθφζνλ 

ε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ ζα έζεηε ζε θίλδπλν κηα ζπλερηδφκελε έξεπλα ηεο Αξρήο. Απηή ε 

άξλεζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ρξνληθά ηνπο 6  κήλεο. Δπηπιένλ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δελ 

κπνξεί λα ιακβάλεη γλψζε πιεξνθνξηψλ ή εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο 

πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ εηζαγγειηθψλ αξρψλ ή ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ, 

ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε άδεηα ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα. 

      Αίηεκα , είηε πξνο ηελ Αξρή, είηε πξνο ηνλ Δηζαγγειέα γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, 

φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κφλν εθφζνλ δελ επαξθνχλ νη ίδηεο 

πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη ζπλεπψο θξίλεηαη απνιχησο απαξαίηεην. 

        Με απφθαζε ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ ή ησλ αξκφδησλ αξρψλ είλαη δπλαηφλ λα 

νξίδνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππαιιήισλ ησλ ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

ησλ ππφρξεσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, νη νπνίνη αλαθέξνπλ ηηο ππφλνηέο ηνπο γηα απφπεηξα ή 

δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, είηε εζσηεξηθά είηε 

ζηελ Δπηηξνπή είηε ζηνλ εηζαγγειέα, απφ ηελ έθζεζή ηνπο ζε απεηιέο ή ερζξηθέο ελέξγεηεο
49

. 
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 ΠΟΛ 1180/2014, «Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166 Α'), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 68 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α')», 16.7.2014 
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4.10 Τπνβνιή Πξνζθπγήο 

 

4.10.1 Ενδικοθανήρ Πποζθςγή 

 

Ο θνξνινγνχκελνο, πνπ ακθηζβεηεί νπνηαδήπνηε πξάμε πνπ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφ 

ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, νθείιεη λα ππνβάιεη πξηλ απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ ζηε Γηνηθεηηθή 

Γηθαηνζχλε, ελδηθνθαλή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ κε αίηεκα επαλεμέηαζεο ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

    θνπφο ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο είλαη ε δηήζεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ πξηλ 

απηέο θηάζνπλ ζηε δηνηθεηηθή δηθαηνζχλε. Έηζη, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο θνξνινγνχκελνπο 

ηεο επίθαηξεο θαη ζρεηηθά αλέμνδεο έλλνκεο πξνζηαζίαο, ελψ επηηπγράλεηαη ε ειάθξπλζε 

ησλ δηθαζηεξίσλ απφ ζεκαληηθφ φγθν δηαθνξψλ, φηαλ ηθαλνπνηνχληαη ηα παξάπνλα ηνπο ή 

πείζνληαη απφ ηα επηρεηξήκαηα ηεο δηνίθεζεο θαη εγθαηαιείπνπλ ηνλ πεξαηηέξσ αγψλα.  

      Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 

ηεο πξάμεο ζηνλ ππφρξεν, ζηε θνξνινγηθή αξρή πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε θαη πξέπεη λα 

αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο θαη ηα έγγξαθα ζηα νπνία ν θνξνινγνχκελνο βαζίδεη ην αίηεκά ηνπ, λα 

πεξηέρεη ηα αθξηβή ηνπ ζηνηρεία, ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε, ηε δηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα 

ζπληεινχληαη νη θνηλνπνηήζεηο ησλ απνθάζεσλ, ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ηελ δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηα ελ 

γέλεη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππφρξενπ. Γηα ηελ θαηάζεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο 

δελ απαηηείηαη ε έθδνζε παξαβφινπ, δελ πξνβιέπεηαη εηδηθφο ηχπνπ εγγξάθνπ θαη δελ 

ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά απφ δηθεγφξν. 

    Ο θνξνινγνχκελνο ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, 

ζπλππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή θαη ειεθηξνληθφ θάθειν, ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη ζε καγλεηηθή κνξθή θαη ζε νπνηαδήπνηε αλαγλψζηκε κνξθή αξρείνπ: α) ε 

ππνβιεζείζα ελδηθνθαλήο πξνζθπγή, β) ε αίηεζε αλαζηνιήο ζε πεξίπησζε απηνηεινχο 

ππνβνιήο, γ) ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ επηθαιείηαη (ζε ειεθηξνληθά αξρεία), 

ζπλνδεπφκελν απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ νπνία δειψλεηαη ην αθξηβέο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ. 
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      Μεηά ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε  Φνξνινγηθή Γηνίθεζε απνζηέιιεη ηελ 

ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηνπ ππφρξενπ, ζπλνδεπφκελε απφ ζρεηηθά έγγξαθα θαη ηηο απφςεηο 

απηήο, εληφο επηά εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή, ζηελ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα απνθαλζεί. Ζ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο 

Γηαθνξψλ εξεπλά ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ηα πξαγκαηηθά θαη λνκηθά δεηήκαηα 

ησλ ππνζέζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζθπγή, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έιαβε απφ ηνλ 

ππφρξεν, ηηο απφςεηο ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο αξρήο, θαζψο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ππφζεζε 

    Με ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο βεβαηψλεηαη άκεζα ην εθαηφ ην 100% 

θαη αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ 50% ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ 

πνζνχ ηεο πξάμεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ήδε θαηαβιεζεί ην ππφινηπν πνζνζηφ 

(50%), εθηφο αλ ππνβιεζεί γη΄ απηφ θαη γίλεη απνδεθηφ αίηεκα αλαζηνιήο.  

      ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν, ηαπηφρξνλα κε ηελ ελδηθνθαλή 

πξνζθπγή θαη αίηεκα αλαζηνιήο ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνζηνχ 50% ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ 

πνζνχ ηεο πξάμεο, ε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ κπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ πιεξσκή ηνπ 

ελ ιφγσ πνζνζηνχ κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θξίλεηαη φηη απηφ ζα είρε σο 

ζπλέπεηα ηελ αλεπαλφξζσηε βιάβε γηα ηνλ ππφρξεν. Ζ αλαζηνιή απηή ηζρχεη κέρξη ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο επί ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ζηνλ ππφρξεν, άιισο κέρξη ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ έθδνζή ηεο. Σν αίηεκα 

αλαζηνιήο ππνβάιιεηαη κε ην έγγξαθν ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή απηνηειψο κε 

ηδηαίηεξν έγγξαθν πνπ θαηαηίζεηαη ηελ ίδηα εκέξα κε ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο 

πξνζθπγήο.  

      Με ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαη κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επ’ απηήο 

άιισο κέρξη ηελ άπξαθηε πάξνδν ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ έθδνζή 

ηεο, ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ αλαζηέιιεηαη. Σπρφλ αλαζηνιή 

ηεο πιεξσκήο δελ απαιιάζζεη ηνλ ππφρξεν απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ ηφθσλ ιφγσ 

εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ. 

       Με ηελ αίηεζε αλαζηνιήο ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ θαη ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία κε ηα νπνία ηεθκεξηψλνληαη νη ηζρπξηζκνί ηνπ αηηνχληνο θαη 

απαξαηηήησο ππεχζπλε δήισζε ηνπ ζηελ νπνία ν αηηψλ δειψλεη : α) ηα παγθφζκηα έζνδα ή 

εηζνδήκαηά ηνπ απφ θάζε πεγή θαηά ην πξνεγνχκελν θαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη β) ηελ 

πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη νπνπδήπνηε ζηελ αιινδαπή θαηά ην ρξφλν 

θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο. ηελ πεξίπησζε θπζηθψλ πξνζψπσλ, δειψλνληαη 

επηπιένλ θαη ηα παγθφζκηα έζνδα ή εηζνδήκαηα απφ θάζε πεγή θαηά ην πξνεγνχκελν θαη 
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θαηά ην ηξέρνλ έηνο, θαζψο θαη ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

αιινδαπή ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ απηνχ θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο 

αίηεζεο αλαζηνιήο. ηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο λνκηθήο 

νληφηεηαο, δειψλνληαη επηπιένλ θαη ηα παγθφζκηα έζνδα ή εηζνδήκαηα απφ θάζε πεγή θαηά 

ην πξνεγνχκελν θαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο, θαζψο θαη ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε νπνπδήπνηε 

ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή, θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο, ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ζην θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ν αηηψλ 

θαζψο θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

επζχλνληαη αηνκηθά γηα ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αηηνχληνο. 

     Ζ αξκνδηφηεηα θξίζεσο επί ηεο ζπλδξνκήο ή κε ησλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο 

αλαζηνιήο είζπξαμεο ηνπ βεβαησκέλνπ πνζνζηνχ 50% επί ηεο θαηαινγηζζείζαο ζπλνιηθήο 

νθεηιήο αλαηίζεηαη πιένλ ζηελ Γηνίθεζε, ελψ θαηαξγήζεθε ε πξνζσξηλή δηθαζηηθή 

πξνζηαζία γηα ηελ πξνβεβαίσζε ηνπ πνζνζηνχ 50%. 

     Μέζα ζε 120 εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ζηε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε, ε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ εθδίδεη απφθαζε, ηελ νπνία θνηλνπνηεί ζηνλ 

θνξνινγνχκελν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζθπγή, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έιαβε απφ ηνλ 

ππφρξεν θαη ηηο απφςεηο ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο αξρήο, θαζψο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία 

πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηελ ππφζεζε. Ζ απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαβνιήο 

εθδίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ελδηθνθαλνχο 

πξνζθπγήο. ε θάζε πεξίπησζε, ε απφθαζε επί ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο πεξηέρεη θαη 

ηελ νξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ ππφρξενπ, ην θαηαινγηδφκελν πνζφ θαη ηελ 

πξνζεζκία θαηαβνιήο απηνχ. Αλ κε ηελ απφθαζε αθπξψλεηαη, κεξηθά ή νιηθά, ή 

ηξνπνπνηείηαη ε πξάμε ηεο θνξνινγηθήο αξρήο, ε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ νθείιεη λα 

αηηηνινγεί ηελ απφθαζε απηή επαξθψο κε λνκηθνχο ή θαη πξαγκαηηθνχο ηζρπξηζκνχο 

      Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα θιεζεί ζε αθξφαζε. Ζ 

Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ κπνξεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο, λα 

θαιέζεη ηνλ ππφρξεν εληφο πέληε εκεξψλ, πξνθεηκέλνπ απηφο λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ 

εγγξάθσο σο πξνο ηα ζρεηηθά δεηήκαηα θαη ηνπο πξνβαιιφκελνπο ιφγνπο θαη ηζρπξηζκνχο.  

       Αλ πξνζθνκηζζνχλ λέα ζηνηρεία ζηελ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ή γίλεη 

επίθιεζε λέσλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ν θνξνινγνχκελνο πξέπεη λα θαιείηαη ζε 

αθξφαζε, πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ, αλαπηχζζνληαο ηνπο 

πξνβαιιφκελνπο κε ηελ πξνζθπγή ιφγνπο θαη ηπρφλ ζπλππνβαιιφκελα ζε απηήλ λέα 

ζηνηρεία ή ηα επηθαινχκελα κε ην αίηεκα ηνπ λέα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά.  
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   Νέα ζεσξνχληαη ηα ζηνηρεία πνπ δελ είρε ζηελ δηάζεζε ηεο ε θνξνινγηθή αξρή θαη δελ 

κπνξνχζε λα ιάβεη ππφςε ηεο θαηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.  

    Δθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο, ε αθξφαζε απηή κπνξεί λα δηεμαρζεί θαη πξνθνξηθψο ζε 

θαζνξηζκέλε ψξα θαη εκεξνκελία εληφο ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ψζηε ν 

θνξνινγνχκελνο λα αλαπηχμεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ θαη ηα ηπρφλ ζπλππνβαιιφκελα λέα 

ζηνηρεία ή ηα επηθαινχκελα λέα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά.  

      Αλ κέζα ζε πξνζεζκία 120 εκεξψλ, δελ εθδνζεί απφθαζε ή δελ θνηλνπνηεζεί 

απφθαζε ζηνλ θνξνινγνχκελν, ηφηε ζεσξείηαη φηη ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή έρεη απνξξηθζεί 

απφ ηελ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ θαη ν θνξνινγνχκελνο έρεη ιάβεη γλψζε απηήο ηεο 

απφξξηςεο θαηά ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο απηήο.  

     Αλ κε ηελ απφθαζε αθπξψλεηαη, κεξηθά ή νιηθά, ή ηξνπνπνηείηαη ε πξάμε ηεο 

θνξνινγηθήο αξρήο, ε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ νθείιεη λα αηηηνινγεί ηελ απφθαζε 

απηή επαξθψο κε λνκηθνχο ή θαη πξαγκαηηθνχο ηζρπξηζκνχο. ηελ  πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ε αηηηνινγία κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζηελ απνδνρή ησλ 

δηαπηζηψζεσλ ηεο νηθείαο πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε απφθαζε 

πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηελ νξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ ππφρξενπ, ην 

θαηαινγηδφκελν πνζφ θαη ηελ πξνζεζκία θαηαβνιήο απηνχ
50

. 

      Με επηκέιεηα ηνπ ππφρξενπ θαη επί πνηλή απαξάδεθηνπ άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο 

απαηηείηαη ε επίδνζε επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο πξνζθπγήο ζηελ 

Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο  γηα ηελ 

άζθεζε ηεο πξνζθπγήο.   

    Ζ απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ αλαξηάηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ 

ππφρξενπ ζην ζχζηεκα TAXISNET, ελψ απηφο εηδνπνηείηαη ειεθηξνληθά κε κήλπκα ζηελ 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ. Ζ απφθαζε ζεσξείηαη φηη έρεη θνηλνπνηεζεί κε 

ηελ παξέιεπζε 10 εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζε
51

. 

     Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δελ δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ.  

 

                                                           
50

 ΠΟΛ 1002/2013, «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013 (Δηδηθή Γηνηθεηηθή Γηαδηθαζία 

– Δλδηθνθαλήο πξνζθπγή), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη απφ 1/1/2014 θαη θαζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ (πξψελ Τπεξεζίαο Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο) ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ηελ εθαξκνζηέα δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ 

απηήο», ΦΔΚ Β' 55/16-01-2014 
51

 Γεκήηξηνο Μειάο, «Μέζνδνη Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ», 

Οηθνλνκηθέο Δθδφζεηο Δ.Δ., 2015, ζει. 320-323 
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     Απφ ηελ άιιε, ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ζηα πιαίζηα 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ν θνξνινγνχκελνο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη 

ζηελ ελ ιφγσ ακθηζβήηεζε θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο πιεκκέιεηαο ηεο πξάμεο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ
52

. 

 

 4.10.2   Διεύθςνζη Επίλςζηρ Διαθοπών 

 

Σν 2013, ε Τπεξεζία Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, 

κηα εηδηθή απνθεληξσκέλε ππεξεζία, επηπέδνπ Γηεχζπλζεο, ε νπνία ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  

     Χο πξνο ηελ δηάξζξσζε ηεο, ε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ δηαξζξψλεηαη ζε δχν 

Τπνδηεπζχλζεηο (Δπαλεμέηαζεο θαη Ννκηθψλ Θεκάησλ) θαη δεθαηξία ηκήκαηα, απφ ηα νπνία 

ηα ηξία απηνηειή, ππαγφκελα απεπζείαο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο, δχν εθ ησλ 

νπνίσλ εδξεχνπλ εθηφο ηεο έδξαο ηεο Γηεχζπλζεο, ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Θεζζαινλίθεο. 

    ηφρνο ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ είλαη ε επίιπζε δηαθνξψλ ζε ζχληνκεο 

πξνζεζκίεο, κεηά ηελ ππνβνιή ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, γηα ηε ζπληνκφηεξε είζπξαμε 

δεκνζίσλ εζφδσλ θαη ηελ απνζπκθφξεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ απφ ππνζέζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα επηιπζνχλ ζε επίπεδν θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. 

    Μεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ππεξεζίαο πεξηιακβάλνληαη:  

 ε  επαλεμέηαζε ησλ πξάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο 

δηαδηθαζίαο, θαηφπηλ ππνβνιήο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο 

 ε εμέηαζε αηηεκάησλ αλαζηνιήο ηεο θαηαβνιήο ηνπ 50% ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ 

πνζνχ ηεο πξάμεο 

 ε επαλεμέηαζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη 

ηελ 31/12/2013, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2523/97 γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ ζε πεξίπησζε θνξνδηαθπγήο θαη 

εηδηθφηεξα γηα ην ζχλνιν ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ πνπ δηαβηβάζηεθαλ απφ ηε 

Γηεχζπλζε Παξαθνινχζεζεο Ννκηθψλ Τπνζέζεσλ Διέγρνπ θαη Αλαγθαζηηθήο 

Δίζπξαμεο κε ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

                                                           
52

 Νφκνο 4174/2013, «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», Φ.Δ.Κ.170/Α΄/26.7.2013 
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Γηαδηθαζίαο θαη γηα ηηο νπνίεο ε πξνζεζκία έθδνζεο απνθάζεσλ αλαλεψλεηαη κέρξη 

30 Απξηιίνπ 2014 

 ε επαλεμέηαζε, ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαηφπηλ ππνβνιήο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ησλ πξάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, κε ηηο νπνίεο 

εθαξκφδνληαη δηαζθαιηζηηθά κέηξα κε βάζε εηδηθή έθζεζε ειέγρνπ θαη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ αξζ.46 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ε εμέηαζε 

ησλ αηηεκάησλ αλαζηνιήο εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ απηψλ
53

. 

 

4.10.3 Απμοδιόηηηερ Διοικηηικών Δικαζηηπίυν 

 

χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, νη εθηειεζηέο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο 

ή παξαιείςεηο, απφ ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχληαη θαηά λφκν δηνηθεηηθέο δηαθνξέο νπζίαο, 

ππφθεηληαη ζε πξνζθπγή. Δίλαη απαξάδεθηε ε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, εάλ δελ 

αζθεζεί πξνεγνπκέλσο ε ελδηθνθαλήο (δηνηθεηηθή) πξνζθπγή, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν, 

εθηφο εάλ ην φξγαλν παξαιείςεη λα ελεκεξψζεη πιήξσο ηνλ ελδηαθεξφκελν ηφζν γηα ηελ 

ππνρξέσζε, φζν θαη γηα ηνπο φξνπο άζθεζεο ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο.  

     Ζ εθδίθαζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ νπζίαο αλήθεη ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά 

δηθαζηήξηα, κε εμαίξεζε εθείλσλ πνπ ε εθδίθαζή ηνπο έρεη αλαηεζεί, κε εηδηθή δηάηαμε 

λφκνπ, ζε άιια δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. 

    Καηά ηελ εθδίθαζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ νπζίαο, εθφζνλ ν λφκνο πνπ δηέπεη ηε 

ζρέζε δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, επηηξέπεηαη: α)  κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδεη ν λφκνο, λα 

θξηζνχλ παξεκπηπηφλησο δεηήκαηα ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ, αλ απφ ηα 

δεηήκαηα απηά εμαξηάηαη ε επίιπζε ηεο έλδηθεο δηαθνξάο, ή β) λα αλαζηαιεί ε πξφνδνο ηεο 

δίθεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ δηαδίθσλ, αλ 

παξεκπίπηνληα δεηήκαηα πξφθεηηαη λα θξηζνχλ κε δχλακε δεδηθαζκέλνπ ζε δίθε, ε νπνία 

εθθξεκεί ζην θαηά δηθαηνδνζία αξκφδην δηθαζηήξην. 

     Ζ δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ, αλ απφ ηνλ Κψδηθα  δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, 

αζθείηαη ζε δχν βαζκνχο. Ζ εηζαγσγή ππφζεζεο απεπζείαο ζην δεχηεξν βαζκφ δελ 

επηηξέπεηαη κε βάζε απηφλ.  

      Ζ, ζε πξψην βαζκφ, εθδίθαζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ νπζίαο αλήθεη θαζ’ χιελ 

ζπλήζσο ζην ηξηκειέο πξσηνδηθείν. Καη ΄ εμαίξεζε , ε εθδίθαζε  ησλ δηαθνξψλ απφ 

δηνηθεηηθέο ζπκβάζεηο αλήθεη, ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ, ζην εθεηείν, ελψ ε εθδίθαζε 
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ησλ ρξεκαηηθψλ δηαθνξψλ ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 20.000€ 

αλήθεη ζην κνλνκειέο πξσηνδηθείν. Αλ πξφθεηηαη γηα θνξνινγηθή δηαθνξά πνπ αθνξά θχξην 

θαη πξφζζεην θφξν, αληηθείκελν, πξνζδηνξηζηηθφ ηεο αξκνδηφηεηαο, είλαη ην πνζφ ηνπ θχξηνπ 

θφξνπ. 

   Οη θνξνινγηθέο δηαθνξέο πνπ εληάζζνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ κπνξεί λα αθνξά ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο, ηνλ ΦΠΑ, ηνλ θφξν αθηλήησλ, ηνλ 

θφξν κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, ηεισλεηαθέο δηαθνξέο θηι.  

     Καηά ηφπνλ αξκφδην ζηνλ πξψην, θαη ηειεπηαίν, βαζκφ είλαη ην δηθαζηήξην ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ εδξεχεη ε αξρή απφ πξάμε, παξάιεηςε ή πιηθή ελέξγεηα νξγάλνπ ηεο 

νπνίαο δεκηνπξγήζεθε ε δηαθνξά. Ζ αξκνδηφηεηα απηή δηαηεξείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ, 

θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνχησλ, αζθείηαη νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή πξνζθπγή
54

. 

 

 

4.10.4 Δικαζηική Πποζθςγή 

 

Καηά ηεο απφθαζεο ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ή ηεο ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ιφγσ παξφδνπ ηεο πξνζεζκίαο πξνο έθδνζε ηεο απφθαζεο, ν 

θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο.  

      Ζ πξνζθπγή ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα απεπζείαο θαηά νπνηαζδήπνηε πξάμεο πνπ 

εμέδσζε ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζεσξείηαη απαξάδεθηε
55

. Απηφ ηζρχεη θαη γηα αηηήκαηα 

πξνο ηελ θνξνινγηθή αξρή, φπσο γηα παξάδεηγκα ε έθδνζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.  

     Ζ δηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη απφ ηνλ ππφρξεν ζηελ γξακκαηεία ηεο έδξαο ζηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ζην νπνίν απεπζχλεηαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο 

απφθαζεο ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ή ηεο ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο ελδηθνθαλνχο 

πξνζθπγήο ιφγσ παξφδνπ ηεο πξνζεζκίαο πξνο έθδνζε ή θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ 

ππφρξεν. 

    Με   επζχλε   ηνπ   ππφρξενπ   θαη  επί   πνηλή   απαξαδέθηνπ άζθεζεο   ηεο 

πξνζθπγήο, απαηηείηαη ε επίδνζε επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο   πξνζθπγήο   

ζηε  Γηεχζπλζε   Δπίιπζεο   Γηαθνξψλ,   κε   δηθαζηηθφ επηκειεηή   φπσο   πξνβιέπεηαη   απφ 

ηνλ   Κψδηθα  Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, κέζα ζε 20 εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα 

ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο. 
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    Πξέπεη λα ηνληζζεί πσο ζε   πεξίπησζε   άζθεζεο δηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά 

απφθαζεο ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, γηα ππνζέζεηο αξκνδηφηεηαο ησλ Απηνηειψλ 

Σκεκάησλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή   Δλφηεηα   Θεζζαινλίθεο,   νη   επηδφζεηο   ησλ   

δηθνγξάθσλ   ησλ πξνζθπγψλ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ θιήζεσλ απφ ηα Γηνηθεηηθά 

Γηθαζηήξηα, ζα γίλνληαη ζηελ έδξα απηψλ (Θεζζαινλίθε) θαη δελ απαηηείηαη επίδνζε θαη 

ζηελ έδξα ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 

      Γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο θαηά απφθαζήο ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 

ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβφινπ  κε βάζε 

ην πνζφ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθνξάο (2% ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα  Γηνηθεηηθήο   

Γηθνλνκίαο)   πνπ   πξνζδηνξίζζεθε   κε   ηελ   απφθαζε   ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο 

Γηαθνξψλ. Ο θνξνινγνχκελνο θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο, απεπζχλεηαη   κε   ζρεηηθή   

αίηεζή   ηνπ,   ζηε   θνξνινγηθή   αξρή   πνπ   εμέδσζε   ηελ ακθηζβεηνχκελε πξάμε, ε νπνία 

ηνπ ρνξεγεί εηδηθφ ζεκείσκα. 
56
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ελφο ηφπνπ θαζψο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ 

δεκνζίσλ εζφδσλ, ζηελ επηηάρπλζε ηνπ αξηζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη δίθαηε 

θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ.  

      Ο απνηειεζκαηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο επηηξέπεη ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ θνξνινγνπκέλσλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, δεκηνπξγψληαο αίζζεκα δηθαηνζχλεο κέζα ζηελ θνηλσλία. 

Μέζσ ηεο ζπιινγήο φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, ηα θνξνινγηθά 

φξγαλα κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ. 

     Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο, παξφιν πνπ απνηειεί κηα μερσξηζηή θαη ζεκαληηθή κνξθή 

ειέγρνπ, δελ έρεη απνηειέζεη ζε ηέηνην βαζκφ αληηθείκελν εξεπλψλ ζπγθξηηηθά κε άιιεο 

κνξθέο ειέγρνπ, φπσο ν εζσηεξηθφο ή εμσηεξηθφο έιεγρνο. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία 

ζπλεηζθέξεη ζηελ ήδε ππάξρνπζα εξγαζία απνηειψληαο κηα απνηχπσζε ηεο ζεκαζίαο, ηνπ 

ξφινπ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα.  

     ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο απνηειεί ε κειέηε ηνπ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

δηέπεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Μέζα ζηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, 

ε αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ ηεο 

ρψξαο έρνπλ ηνλίζεη ηελ αλάγθε δηελέξγεηαο απνηειεζκαηηθψλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ ηφζν 

ζηα θπζηθά φζν θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα.  

     Σν γεγνλφο απηφο αληηθαηνπηξίδεηαη απφ κηα ζεηξά λέσλ λφκσλ, θαλνληζκψλ θαη 

απνθάζεσλ πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ απηψλ.  

      Ζ  εξγαζία απηή εζηηάδεη ηφζν ζηα θπζηθά πξφζσπα θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

νξζνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηνπο κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο ηερληθέο ειέγρνπ φζν θαη 

ζηα λνκηθά πξφζσπα  κε βάζε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

        Ζ ειιεληθή λνκνζεζία πξνβιέπεη δηάθνξα φξγαλα δηελεξγείαο θνξνινγηθψλ ειέγρσλ 

πνπ ην θαζέλα έρεη δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν θαη αξκνδηφηεηεο. ηφρνο φκσο φισλ απηψλ ησλ 

νξγάλσλ απνηειεί ε πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξναπνθπγήο, ε απνηειεζκαηηθή 

είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη ε νξζή εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο.  
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       Γηα λα επηηεπρζνχλ απηά ζα πξέπεη λα βειηησζεί ζηελ ρψξα ν βαζκφο ζπκκφξθσζεο 

ησλ θνξνινγνπκέλσλ πξνο ηελ λνκνζεζία θαη ηήξεζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπο 

πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ.  

    Σν λνκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο παξέρεη κηα ζεηξά κέζσλ, φπσο ηα πξφζηηκα, νη ηφθνη ή 

κελπηήξηεο αλαθνξέο γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηαπηζηψλεηαη ε παξάβαζε ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο. Οη θνξνινγνχκελνη φκσο κε ηελ ζεηξά ηνπο δηαζέηνπλ θαη απηνί εξγαιεία θαη 

δπλαηφηεηαο δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο.  

      Σα παξαπάλσ κπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ επξχηεξα κέζσ ηεο δηεμαγσγήο κηαο 

εκπεηξηθήο έξεπλαο. Θα είλαη ρξήζηκν ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο κειέηεο γηα ηελ δηαπίζησζε 

ηεο δηαδηθαζίαο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνινπζείηαη απφ ηα αξκφδηα θνξνινγηθά φξγαλα 

θαη λα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα γίλεη 

ζχγθξηζε ηνπ ππάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε απηφ άιισλ ρσξψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη ζεκεία βειηίσζεο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ.  

   Παξφιν απηά, ε κειέηε απηή πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ην ηζρχνλ  ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηελ ρψξα γηα ηελ δηαδηθαζία ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ φπσο έρεη δηακνξθσζεί 

ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο θαη ηελ ηφλσζε 

ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ, «Δγρεηξίδην Απαληήζεσλ ζηα πλεζέζηεξα 

Δξσηήκαηα πνπ Αθνξνχλ ηελ Άζθεζε Δλδηθνθαλνχο Πξνζθπγήο Δλψπηνλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Δπίιπζεο Γηαθνξψλ», Ηνχιηνο 2015 

 

Καδαληδήο Υξήζηνο , «Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο», Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ., 

Πεηξαηάο 2006 

 

Κνξνκειάο Α. Γηψξγνο , Γηαλλφπνπινο Η. Υξήζηνο  , «Φνξνινγηθφο Έιεγρνο Δπηρεηξήζεσλ», 

tax advisors, Μάξηηνο 2006 

 

Μειάο Γεκήηξηνο , «Μέζνδνη Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ θαη 

Δπηρεηξήζεσλ», Οηθνλνκηθέο Δθδφζεηο Δ.Δ., 2015 

 

Νεγθάθεο Υξήζηνο θαη Σαρπλάθεο Παλαγηψηεο, «χγρξνλα Θέκαηα Διεγθηηθήο & 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ», Δθδφζεηο Γηπινγξαθία, Αζήλα 2013 

 

Νφκνο 2523/1997, «Γηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.», ΦΔΚ Α' 179/11-09-1997 

 

Νφκνο 2717/1999, «Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο», Φ.Δ.Κ. Α’ 97/17-5-1999 

 

Νφκνο 3691/2008, «Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.», ΦΔΚ Α' 

166/05-08-2008 

 

Νφκνο 3943/2011, «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ΦΔΚ Α’ 66 / 31-3-

2011 

 

Νφκνο 4174/2013, «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», Φ.Δ.Κ.170/Α΄/26.7.2013 

 



81 
 

 

Π.Γ. 111/2014, «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ΦΔΚ Α 178/29-8-2014 

 

ΠΟΛ 1002/2013, «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013 (Δηδηθή 

Γηνηθεηηθή Γηαδηθαζία – Δλδηθνθαλήο πξνζθπγή), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη απφ 

1/1/2014 θαη θαζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο 

Γηαθνξψλ (πξψελ Τπεξεζίαο Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ηελ εθαξκνζηέα δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ 

απηήο», ΦΔΚ Β' 55/16-01-2014 

 

ΠΟΛ 1037/2005, «Έιεγρνο εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ επηηεδεπκαηηψλ θαη 

βεβαίσζε θαη θαηαβνιή ησλ θφξσλ», 01/03/2005 

 

ΠΟΛ.1050/2014, «Καζνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ 

ειέγρνπ ησλ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 λ 4174/2013 

(Φ.Δ.Κ. Α΄ 170) γηα ηνλ δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θνξνινγνπκέλσλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ κε κεζφδνπο εκκέζνπ πξνζδηνξηζκνχ.», ΦΔΚ 474 Β/25-02-2014 

 

ΠΟΛ 1072/2011, «Έιεγρνο θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ επηηεδεπκαηηψλ, επίιπζε θνξνινγηθψλ 

δηαθνξψλ, βεβαίσζε θαη θαηαβνιή ησλ θφξσλ», 8/04/2011 

 

ΠΟΛ 1074/2009, «πγθξφηεζε Δηδηθψλ πλεξγείσλ Διέγρνπ γηα ηνλ πξνιεπηηθφ   έιεγρν 

εθαξκνγήο θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ», 10  Ηνπλίνπ  2009      

 

ΠΟΛ.1171/2013, «Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ζηνηρείσλ απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο 

θαηά ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ», 4.7.2013 

 

ΠΟΛ 1180/2014, «Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3691/2008 

(ΦΔΚ 166 Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 68 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α')», 

16.7.2014 

 

ΠΟΛ 1270/2013, «Μεζνδνινγία Έκκεζσλ ηερληθψλ Διέγρνπ», 24 / 12 / 2013 

 



82 
 

Υαηδεληθνιάνπ Πξνθφπεο, «Σν ζχζηεκα ELENXIS ζηε κάρε γηα ηνλ εληνπηζκφ 

θνξνθπγάδσλ», Δθεκεξίδα «Ζ Καζεκεξηλή», Ηαλνπάξηνο 2011 

 


