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Περίληψη 
 

 
Η παρούσα εργασία η οποία είναι βιβλιογραφικού χαρακτήρα έχει σκοπό την παρουσίαση της 

έννοια των έμμεσων τεχνικών ελέγχου στις επιχειρήσεις. Οι τεχνικές αυτές έχουν ως τελικό στόχο 

την πάταξη ή έστω την ελαχιστοποίηση της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Οπότε, είναι ένα αρκετά 

επίκαιρο ζήτημα καθώς οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις που συμβαίνουν στην Ελλάδα με σκοπό την 

πάταξη της φοροδιαφυγής είναι συνεχής όμως το αποτέλεσμα δεν είναι ακόμα το επιθυμητό.  

 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική παρουσίαση των στοιχείων της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα 

που είναι ουσιαστικά και απώτερος σκοπός ενός έμμεσου φορολογικού ελέγχου. Στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας θα γίνει και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων που δεικνύουν την πιθανή 

συμβολή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση όλων των ζητημάτων που αφορούν τις έμμεσες τεχνικές 

ελέγχου. Γίνεται προσδιορισμός και ανάλυση των τεχνικών αυτών αφού πρώτα έχουν παρουσιαστεί 

τα νομοθετικά πλαίσια γύρω από τα οποία κινούνται οι φορολογικοί έλεγχοι. Σκοπός του 

κεφαλαίου αυτού είναι να γίνει εκτενής βιβλιογραφική ανάλυση του θέματος έτσι ώστε ο 

αναγνώστης να αντιληφθεί πλήρως το αντικείμενο και να μπορέσει να εισαχθεί στο επόμενο 

κεφάλαιο. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση δύο μελετών περίπτωσης. Η πρώτη είναι η περίπτωση ενός 

φορολογούμενου με απλογραφικά βιβλία Β΄ κατηγορίας που ελέγχεται για τις χρήσεις 2009 και 

2010 και η δεύτερη μελέτη περίπτωση πρόκειται για ένα φορολογούμενο (φυσικό πρόσωπο) με 

διπλογραφικά βιβλία γ' κατηγορίας. Θα αναλύσουμε τις δύο αυτές περιπτώσεις και θα εξάγουμε 

συμπεράσματα σε σχέση με τη μέθοδο του ελέγχου αλλά και την αποτελεσματικότητα του. 

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο θα παρατεθούν τα συμπεράσματα τα οποία χωρίζονται σε δύο 

υποκατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά στα συμπεράσματα που προκύπτουν από την λειτουργία 

του φορολογικού ελέγχου και τη συμβολή του στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στο δεύτερο 

υπό - κεφάλαιο τα συμπεράσματα σχετίζονται με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, την μέθοδο που 

ακολουθείται αλλά και τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει σε μια επιχείρηση. Επιπλέον, θα γίνει 

προσπάθεια εξαγωγής ορισμένων προτάσεων βελτίωσης των τεχνικών ελέγχου. 

 

 



Ορισμοί 
• Φόρος είναι το μέρος του εισοδήματος των ιδιωτών που μεταβιβάζεται στο δημόσιο 

τομέα μέσω της φορολογίας, ώστε ο δημόσιος τομέας να μαζέψει τους οικονομικούς 

πόρους που χρειάζεται για καλύψει τις δαπάνες για τις δραστηριότητες του.  

• Ενεργητικό είναι το σύνολο των οικονομικών πόρων οι οποίοι ανήκουν σε μία 

επιχείρηση και έχουν χρηματική αξία, ενώ αναμένεται να προσφέρει οικονομικά και 

άλλα οφέλη η εκμετάλλευση τους.  

• Το Παθητικό στον Ισολογισμό μιας εταιρίας, αποτυπώνει τα αποθεματικά μεγέθη των 

υποχρεώσεων της έναντι των μετόχων και των δανειστών της. 

• Τα αποθέματα είναι μια ποσότητα αγαθών (εμπορευμάτων ή χρημάτων) που έχουν 

φυλαχτεί για μελλοντική χρήση. 

• Φοροδιαφυγή είναι κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου, με την 

οποία επιδιώκει τη μείωση της φορολογικής του επιβάρυνσης ή αποφυγή καταβολής 

του φόρου που του έχει βεβαιωθεί. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα εργασία η οποία είναι βιβλιογραφικού χαρακτήρα έχει σκοπό την παρουσίαση της 

έννοια των έμμεσων τεχνικών ελέγχου στις επιχειρήσεις. Οι τεχνικές αυτές έχουν ως τελικό στόχο 

την πάταξη ή έστω την ελαχιστοποίηση της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Οπότε, είναι ένα αρκετά 

επίκαιρο ζήτημα καθώς οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις που συμβαίνουν στην Ελλάδα με σκοπό την 

πάταξη της φοροδιαφυγής είναι συνεχής όμως το αποτέλεσμα δεν είναι ακόμα το επιθυμητό.  

 

Ο φορολογικός έλεγχος έχει ως απώτερο σκοπό την δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους 

αλλά και της τελικής απονομής δικαιοσύνης στους φορολογούμενους που έχουν παρανομήσει. Ο 

σκοπός κάθε ελέγχου δεν διαφοροποιείται από το υποκείμενο του ελέγχου οπότε σε ένα 

λειτουργικό σύστημα ο έλεγχος γίνεται για τους ίδιους σκοπούς είτε το υποκείμενο είναι μια 

μεγάλη επιχείρηση είτε είναι ένα φυσικό πρόσωπο με μεσαίο εισόδημα.  

 

Οι έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του 

Νόμου 4174/2013 είναι ο υπολογισμός του φορολογητέου ποσού προκειμένου η φορολογική αρχή 

να προχωρήσει σε διορθωτικές ενέργειες σε ότι αφορά τον φόρο αξιοποιώντας όλες τις 

πληροφορίες που έχει στην κατοχή του για τον φορολογούμενο αλλά και όλα τα δεδομένες για τις 

πηγές εσόδων και τις δαπάνες.  

 

Η διεθνής αναγνώριση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου είναι δεδομένη και σύμφωνα με τον ορισμό1 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ύλης που πρέπει να φορολογηθεί μέσω της ανάλυσης 

των οικονομικών δεδομένων των φορολογούμενων. Επιπλέον, στα πλαίσια των έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου χρησιμοποιούνται πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα πηγών εκτός της φορολογικής 

δήλωσης του ελεγχόμενου. Τελικός σκοπός του ελέγχου είναι ο προσδιορισμός της ύλης που δεν 

έχει δηλωθεί από τον υπό έλεγχο φορολογούμενο προκειμένου να φορολογηθεί για την ύλη αυτή ή 

να πληρώσει πρόστιμο για την υποβολή μη αληθούς δήλωσης. 

 

Όλες οι θεωρητικές αναλύσεις που αφορούν στην περιγραφή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου είναι 

χρήσιμο να συνοδεύονται από αντίστοιχα παράδειγμα για την πλήρη κατανόηση του θέματος. Έτσι 

στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα γίνει εκτενής ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου των 

έμμεσων τεχνικών ελέγχου αλλά και πρακτικά παραδείγματα για την πλήρη κατανόηση του 

ζητήματος. Άλλωστε η χρηματοοικονομική επιστήμη και ειδικότερα η λογιστική δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί εάν δεν αναλυθεί πρώτα η πρακτική εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου.  
                                                 
1 Ντάσιου Σοφία, Ζοργιάννου Έφη, Τεχνικές ελέγχου με την χρήση μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας 

ύλης, Παρουσίαση Υπουργείου Οικονομικών, σελ. 2. 

1 
 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ -  Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

1.1. Σκοπός του φορολογικού ελέγχου 
 

Ο φορολογικός έλεγχος είναι ένα σύνολο ελεγκτικών διαδικασιών και επαληθεύσεων οι οποίες 

πραγματοποιούνται από τους αρμόδιους εκπροσώπους των φορολογικών αρχών (ελεγκτές) και οι 

σκοποί που εξυπηρετούνται από την διεξαγωγή ελέγχου είναι:  

 

◦ Να διαπιστωθεί ο βαθμός με τον οποίο τηρούνται και εφαρμόζονται οι φορολογικές 

διατάξεις και συνολικά η φορολογική νομοθεσία.  

◦ Να διαπιστωθεί εάν έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες από τον νόμο και τις αρχές 

δηλώσεις αλλά και την περαιτέρω εξακρίβωση των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί.  

◦ Να διαπιστωθεί η ακρίβεια των δηλώσεων αλλά και των λογιστικών αποτελεσμάτων 

που έχουν δηλωθεί.  

 

Ο φορολογικός έλεγχος σε κάθε περίπτωση έχει ως απώτερο σκοπό την δίκαιη κατανομή του 

φορολογικού βάρους αλλά και της τελικής απονομής δικαιοσύνης στους φορολογούμενους που 

έχουν παρανομήσει. 

 

Ο σκοπός κάθε ελέγχου δεν διαφοροποιείται από το υποκείμενο του ελέγχου οπότε σε ένα 

λειτουργικό σύστημα ο έλεγχος γίνεται για τους ίδιους σκοπούς είτε το υποκείμενο είναι μια 

μεγάλη επιχείρηση είτε είναι ένα φυσικό πρόσωπο με μεσαίο εισόδημα.  

 

Ο φορολογικός έλεγχος ανεξαρτήτως σκοπού μπορεί να είναι προληπτικός, προσωρινός ή τακτικός. 

Η περίπτωση του προσωρινού ελέγχου αφορά σε αιφνίδιους ελέγχους στους χώρους που 

διενεργούνται οι συναλλαγές. Στην περίπτωση του προσωρινού ελέγχου οι αρμόδιοι ελεγκτές 

ελέγχουν κάποια οικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης για ένα μικρό χρονικό διάστημα ενώ ένας 

τακτικός έλεγχος διαρκεί πολύ περισσότερο. 

 

Ειδικότερα ο σκοπός της χρήσης των έμμεσων τεχνικών ελέγχου έχουν στόχο2: 

 

                                                 
2 Ντάσιου Σοφία, Ζοργιάννου Έφη, Τεχνικές ελέγχου με την χρήση μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας 

ύλης, Παρουσίαση Υπουργείου Οικονομικών, σελ. 2. 

2 
 



1. Να φορολογούνται τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μεγάλο πλούτου και διαφεύγουν 

φορολογικά με τους υπάρχοντες κανόνες φορολόγησης.  

 

2. Να εκσυγχρονίσουν τις υπηρεσίες ελέγχου με την εφαρμογή καινοτόμων και 

αποτελεσματικών μεθόδων ελέγχου. 

 

3. Να αναδειχθούν και αφορολόγητα έσοδα που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν μέσω της 

παρακολούθησης της διαδρομής του χρήματος. 

 

4. Να εδραιωθεί ένα δίκαιο κοινωνικό σύστημα το οποίο να ακολουθούν οι φορολογούμενοι. 

 

1.2. Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα 
 

Μεταξύ των πολλών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα έρχεται να προστεθεί η φοροδιαφυγή 

αλλά και οι γενικές ελλείψεις του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα. Η φοροδιαφυγή 

δημιουργεί πολλές κοινωνικές αλλά και οικονομικές ανισότητες που ως ένα σημείο είναι υπεύθυνες 

για την κατάσταση στην οποία έχει επέλθει η χώρα τα τελευταία χρόνια. 

 

Οι κοινωνικές ανισότητες αφορούν στην ανισομερή φορολόγηση φυσικών και νομικών προσώπων. 

Παρατηρείται να πληρώνει ο μέσος Έλληνας φορολογούμενος τεράστια ποσά φόρου σε σχέση με 

το εισόδημα του και από την άλλη μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν τρόπους να διαφεύγουν “νόμιμα” 

από τις καταβολές φόρου.  

 

Από την άλλη πλευρά οι οικονομικές αδικίες αφορούν στο γεγονός ότι ακόμα κι αν ένας 

φορολογούμενος εισφέρει στο κράτος όσα του απαιτούνται, δεν παρατηρείται καμιά 

ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, οι φόροι που πληρώνει ένας φορολογούμενος δεν μετατρέπονται ως 

όφελος προς την κοινωνία.  

 

Είναι χρήσιμο στο σημείο αυτό να γίνει ακριβής προσδιορισμός της έννοιας της φοροδιαφυγής (Tax 

Evasion) σύμφωνα με ορισμούς που έχουν δοθεί από ειδικευμένους επιστήμονες της οικονομίας και 

της λογιστικής: 

• Η φοροδιαφυγή είναι η παράνομη πρακτική της εκ προθέσεως απόκρυψης εισοδήματος και 

άλλων στοιχείων φορολόγησης, αποφεύγοντας την καταβολή φόρου3 

                                                 
3 Μ. Vardani, “Tax Evasion In Greece: An overview”, Economic Research Department, page 15-16 availiable at 
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/econbull201106.pdf%23page=16 
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Ένας περισσότερο εκτενής ορισμός που είναι αποδεκτός από τους επιστημονικούς ερευνητές είναι 

ότι η φοροδιαφυγή είναι : 

 

1. Ένα τμήμα του εισοδήματος, στο οποίο υπό κανονικές συνθήκες αντιστοιχεί ένα ποσό 

φόρου, το οποίο με βάση την νομοθεσία θα έπρεπε να έχει δηλωθεί εκούσια από τον 

φορολογούμενο αλλά για κάποιο λόγο δεν δηλώνεται και κατά συνέπεια δεν φορολογείται. 

 

2. Είναι το τμήμα των έμμεσων και άμεσων φόρων που με βάση την ισχύουσα φορολογική 

νομοθεσία θα έπρεπε να εισπράττεται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές αλλά τελικά οι φόροι 

αυτοί δεν καταβάλλονται ποτέ στο κράτος. 

 

3. Οι τόκοι που καταβάλλονται συνήθως ύστερα από κάποια ρύθμιση με καθυστέρηση η οποία 

ξεπερνά και το φορολογικό έτος που αντιστοιχεί η οφειλή.  

 

4. Είναι τέλος και το ποσό των φόρων που δεν έχει εισπραχθεί για λόγους φοροαπαλλαγών 

που έχουν ωφελήσει τον φορολογούμενο χωρίς όμως να υπάρχουν οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για να δικαιούται αυτήν την φορολογική απαλλαγή4. 

 

Τέλος, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), 

Ν.4174/2013 η φοροδιαφυγή ορίζεται ως : “Η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε 

πηγή με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό την αποφυγή της 

πληρωμής του φόρου. ”  

 

Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα λοιπόν μπορεί να συναντηθεί σε όλες τις παραπάνω εκφάνσεις και 

συνήθως σε όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων. Η παραπάνω παρατήρηση είναι σημαντικότατο 

να γίνει για να μη σχετιστεί η κάθε είδους φοροδιαφυγή με την παραοικονομία.  

 

Η παραοικονομία σχετίζεται κατά κύριο λόγο μη δηλωθέντα εισοδήματα από παράνομες 

δραστηριότητες και γενικά κάθε δραστηριότητα που δεν καταγράφεται στους εθνικούς 

λογαριασμούς (Α.Ε.Π.). Οπότε η φοροδιαφυγή δεν σχετίζεται με απόκρυψη εισοδήματος λόγω 

παράνομης απόκτησης του εισοδήματος αλλά η επιθυμία να μη δηλωθεί το εισόδημα για να μην 

γίνει και η πληρωμή του φόρου τελικά. 

                                                 
4 Κ. Καλυβιανάκης, Φορολογικό καθεστώς-παραοικονομία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, Αθήνα, Εκδόσεις 

Παπαζήση, 1993, σελίδα 23-24 
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Σχετικά με το ζήτημα της παραοικονομίας είναι χρήσιμο να παρατεθεί το σχήμα που εκφράζει την 

σχέση της παραοικονομίας με την φοροδιαφυγή. Κατά τον απόλυτο ορισμό τους οι δύο έννοιες 

μπορεί να μη έχουν ίδια σημεία όμως το αποτέλεσμα της παραοικονομίας είναι η φοροδιαφυγή και 

έτσι δεν μπορεί παρά να μένει αναπόσπαστο κομμάτι της.  

 

Εικόνα 1 : Σχέση παραοικονομίας και φοροδιαφυγής 

 

Πηγή: Καλυβιανάκης (1993), Ιστότοπος: 
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt201106.pdf 

 

Στο σχήμα δίνονται και οι ορισμοί της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής και διαφαίνεται στο 

σημείο ΙΙ η συσχέτιση που έχουν μεταξύ τους. 

 

Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα τα οποίο έχει επίπτωση 

στην κοινωνία, την οικονομία, την επιχειρηματικότητα αλλά και την ανάπτυξη της χώρας. Το 

μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα σε σχέση με τον πληθυσμό αλλά και το εισόδημα είναι 

αρκετά μεγάλο και για τον λόγο αυτό οι προσπάθειες εντατικοποίησης ελέγχου των 

φορολογούμενων είναι στην ατζέντα σχεδόν κάθε πολιτικού κόμματος που αναλαμβάνει την 

εξουσία. Πάντως ανεξαρτήτως ελέγχων όταν οι φόροι δεν είναι ανταποδοτικοί για τον 

φορολογούμενο είναι αρκετά δύσκολο εγχείρημα η αληθής δήλωση φορολογίας από τους 

φορολογούμενους. 
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1.3.  Στατιστικά στοιχεία και μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα 
 

Οι μελέτες και οι έρευνες που γίνονται στην Ελλάδα για την φοροδιαφυγή είναι πολυάριθμες και 

προέρχονται τόσο από επίσημους φορείς όσο και από επιστημονικούς ερευνητές. Μια πολύ 

σημαντική έρευνα5 είναι αυτή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που αναλύεται τόσο η 

πρόθεση της φοροδιαφυγής, η στάση απέναντι στην φοροδιαφυγή αλλά και η συνολική στάση των 

πολιτών απέναντι στο φαινόμενο αυτό.  

 

Ενδεικτικά παρατίθενται κάποια στοιχεία της έρευνας που αντικατοπτρίζουν την εικόνα της χώρας 

απέναντι στο φαινόμενο της φοροδιαφυγής: 

 

• Στην ερώτηση εάν είχατε την δυνατότητα να αποκρύψετε μέρος των εισοδημάτων σας εάν 

θα το κάνατε το 28,3 % απαντά αρνητικά ενώ το 11,2% θετικά. Το 14,3% των ερωτηθέντων 

διαφωνούν κάθετα απόλυτα ενώ το 12,2% συμφωνεί απόλυτα. Όπως είναι εμφανές οι 

απόψεις είναι διχασμένες με πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους. Οπότε είναι αντιληπτό ότι 

ποσοστό των πολιτών που θα απέκρυπταν ένα μέρος του εισοδήματος τους για να μην 

φορολογηθούν για αυτό είναι αρκετά μεγάλο εάν σκεφτεί κανείς ότι εάν αναγάγουμε την 

έρευνα ως δείγμα του Ελληνικού πληθυσμού περίπου το  23% των Ελλήνων θα 

φοροδιέφευγαν. 

 

• Στην πρόταση “ Εάν μου δινόταν η ευκαιρία να αποκρύψω μέρος των εισοδημάτων μου θα 

το έκανα” το 23,4% απαντά θετικά και το 42,6% αρνητικά. Όταν έγινε διαχωρισμός του 

πληθυσμού που απάντησε στην ερώτηση αυτή ανάλογα με την οικονομική κατάσταση, οι 

ερωτηθέντες με πολύ άνετη οικονομική κατάσταση απάντησαν αρνητικά στο 100%. Ενώ οι 

ερωτηθέντες με πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση το 31,5% απαντά θετικά και το 

33,4% αρνητικά. Προφανώς η φοροδιαφυγή έχει πολλές διαστάσεις και είναι προφανές ότι 

οι πολίτες με δύσκολη οικονομική κατάσταση θα επιλέξουν την φοροδιαφυγή. 

 

• Στην ερώτηση εάν δινόταν η ευκαιρία στο παρελθόν στον ερωτηθέντα να φοροδιαφύγει το 

37% απάντησε θετικά ενώ το 20,9% αρνητικά. 

 

• Το 41% το ερωτηθέντων είναι κατά της ιδέας απόκρυψης εισοδημάτων ενώ το 27,5% είναι 

υπέρ. 

                                                 
5 Μελέτη του Οικονομικού Επιμελητηρίου για την Φοροδιαφυγή, Διαθέσιμο εδώ http://library.oe-

e.gr/material/pdf/045.PDF 
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Μια ακόμη έρευνα που έχει δημοσιευτεί το 2011 σχετικά με την φοροδιαφυγή στην Ελλάδα δείχνει 

το εκτιμώμενο μέγεθος της φοροδιαφυγής ανά γεωγραφική περιοχή. Βέβαια μόνο και μόνο το 

γεγονός ότι διεθνούς φήμης πανεπιστημιακοί έχουν κάνει μελέτες για την εγχώρια φοροδιαφυγή 

είναι ένα αρκετά απογοητευτικό συμβάν για την Ελλάδα.  

 

Το ποσό της φοροδιαφυγής που υπολογίστηκε από την έρευνα τριών καθηγητών (Ν. Αρταβάνη, 

Adair Morse, Μ. Τσούτσουρα) είναι στα 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μελέτη υπολόγισε το ποσό 

της φοροδιαφυγής βασισμένη στην υπόθεση ότι οι τράπεζες καθορίζουν τα επίπεδα δανεισμού με 

βάση το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών και όχι αυτό που έχει δηλωθεί.  

 

Παρακάτω παρατίθεται ο χάρτης της Ελλάδας και ανάλογα με τους χρωματισμούς ορίζεται και το 

εύρος της εκτιμώμενης φοροδιαφυγής ανά περιοχή.   

 

 Εικόνα 2 : Χάρτης φοροδιαφυγής στην Ελλάδα 

Πηγή: http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/723273/Article.aspx 

 

Πιο πρόσφατο στατιστικό στοιχείο για την φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι η ανακοίνωση που 

εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών και κατέληγε ότι το ποσοστό παραβατικότητας που 

καταγράφηκε ήταν 20% για το διάστημα από τις 27 Ιουλίου 2015 ως και τις 25 Αυγούστου. Οι 
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έλεγχοι διενεργήθηκαν  από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και το ΣΔΟΕ τόσο στην 

Αττική όσο και στα νησιά της Ελλάδας.  

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, στο διάστημα αυτό διενεργήθηκαν 22.003 

έλεγχοι σε 21.828 επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν 15.640 παραβάσεις σε 4.378 από τις 

επιχειρήσεις αυτές. Μόνο την τελευταία εβδομάδα (από 18 ως 23 Αυγούστου) διενεργήθηκαν 5.609 

έλεγχοι σε 5.565 επιχειρήσεις, στις 1.068 από τις οποίες διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις. 

 

Είναι εύλογο λοιπόν ότι ακόμα και τόσους ελέγχους η φοροδιαφυγή δεν παύει να υφίσταται στην 

Ελλάδα και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που ο κλάδος της εστίασης και του τουρισμού είναι 

σε άνοδο.  

1.4. Ρόλος και σημασία φορολογικών ελέγχων 
 

O φορολογικός έλεγχος είναι μια κατηγορία ελέγχου που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

φορολογικής διαδικασίας. Η σημασία του ελέγχου είναι μεγάλη καθώς σε μια οικονομία ένα 

αποτελεσματικό σύστημα φορολογίας αποτελεί πυλώνα για την ανάπτυξη της κοινωνίας.  

 

Έτσι για να θεωρηθεί ένα φορολογικό σύστημα αποτελεσματικό θα πρέπει – εκτός των άλλων- να 

έχει και αποδοτικό ελεγκτικό σύστημα. Όταν υπάρχει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα σε μια 

κοινωνία τότε ευνοούνται η επιχειρηματικότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και η ευημερία του 

κράτους γενικότερα. Οι σκοποί του φορολογικού ελέγχου είναι:  

 

• Ο προσδιορισμός των οικονομικών αποτελεσμάτων που θα καθορίσουν τελικά το 

φορολογικό αποτέλεσμα6. 

 

• Η εύρεση των πράξεων ή των παραλήψεων που οδήγησαν στην υποβολή λανθασμένης 

φορολογικής δήλωσης. 

 

• Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.  

 

• Η διαπίστωση της σωστής τήρησης των φορολογικών βιβλίων προκειμένου να επαληθευτεί 

η ορθή υποβολή της φορολογικής δήλωσης. 

                                                 
6 Χρήστος Καζαντζής,(2006). Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος: Μια συστηματική προσέγγιση εννοιών, αρχών και 

προτύπων. Αθήνα, Εκδώσεις Business Plus A.E.. (σελ. 98-99) 
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• Ο έλεγχος του περιεχομένου των δηλώσεων, εάν δηλαδή έχουν προκύψει με ορθό τρόπο 

σύμφωνα με την συναλλακτική δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα του 

φορολογούμενου.  

 

Ο ρόλος του φορολογικού ελέγχου είναι να διαπιστώσει, να ελέγξει και να διασταυρώσει το κατά 

πόσο ο φορολογούμενος συμμορφώνεται με τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Επί της πράξης ο 

ελεγκτής αξιολογεί όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και στοιχεία για τον ελεγχόμενο και μέσω της 

έρευνας που διενεργεί εκτιμά την πραγματική οικονομική θέση του φορολογούμενου.  

 

Στη συνέχεια η φορολογική διοίκηση ελέγχει με την σειρά της τη συμμόρφωση του ελεγχόμενου 

στην φορολογική υποχρέωση, ελέγχει την ακρίβεια των δηλώσεων και τέλος διασταυρώνει τους 

υπολογισμούς και αποφασίζει για το ποσό της καταβολής. Τέλος, η ολοκλήρωση της διαδικασίας 

προϋποθέτει την έκδοση του πορίσματος που περιέχει όλα τα αποτελέσματα του ελέγχου που 

πραγματοποιήθηκε, την γνώμη του ελεγκτή σε ότι αφορά την ακρίβεια των λογιστικών βιβλίων και 

το ποσό των οικονομικών μεγεθών για την ελεγχόμενη χρήση7. 

 

1.5.  Φορολογικοί Ελεγκτές 
 

Τον ρόλου του ελέγχου αναλαμβάνουν οι φορολογικοί ελεγκτές που είναι δημόσιοι υπάλληλοι που 

πρέπει να συγκεντρώνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προσόντα που να τους καθιστούν 

ικανούς να διενεργήσουν έναν έλεγχο. Οι ελεγκτές εκτός από τα ακαδημαϊκά προσόντα που θα 

πρέπει να διαθέτουν θα πρέπει να είναι αντικειμενικοί με κριτική άποψη, να έχουν ήθος, 

παρατηρητικότητα και αυξημένη αντιληπτική ικανότητα.  

 

Επίσης, απαραίτητα στοιχεία είναι ο σεβασμός στις εμπιστευτικές πληροφορίες που κατέχουν και 

τέλος η ικανότητα εκφοράς του γραπτού και προφορικού λόγου. Τέλος, οι ακαδημαϊκές γνώσεις 

των ελεγκτών θα πρέπει να σχετίζονται με την επιστήμη της Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής 

και Διοικητικής Λογιστικής κι να έχουν και ορισμένες νομικές γνώσεις. Στην Ελλάδα υπάρχουν δυο 

κατηγορίες ελεγκτών:  

 

• Οι ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών που ασκούν φορολογικό έλεγχο σε νομικά και 

φυσικά πρόσωπα.  

                                                 
7 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013).  Σύγχρονα θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου. Αθήνα, 

Εκδόσεις Διπλογραφία. (σελ. 326-327) 
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• Οι Ορκωτοί Ελεγκτές οι οποίοι ασκούν φορολογικό αλλά και διαχειριστικό έλεγχο σε 

φυσικά και νομικά πρόσωπα.  

 

Το Υπουργείο Οικονομικών είναι κατά κύριο λόγο αρμόδιο για την διενέργεια ελέγχου. Είναι 

χρήσιμο στο σημείο αυτό να παρουσιαστεί το οργανόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών 

προκειμένου να γίνει αντιληπτή η οργάνωση του και των μηχανισμών που λειτουργούν στο 

εσωτερικό του.  

 

Εικόνα 4: Οργανόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών 

 

Στη συνέχεια, οι ελεγκτές δραστηριοποιούνται σε ορισμένους ελεγκτικούς φορολογικούς 

μηχανισμούς στην Ελλάδα οι οποίοι είναι:  

• Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που στοχεύει στην ανακάλυψη και καταστολή 

οικονομικών εγκλημάτων.  

• Η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας, έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και 

καταστολή οικονομικών εγκλημάτων και ιδίως αυτών που τελέστηκαν σε βάρος των 

συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας ή έχουν τα χαρακτηριστικά του 
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οργανωμένου εγκλήματος. Στην εσωτερική της δομή αποτελείται από τέσσερα τμήματα με 

ξεχωριστές αρμοδιότητες, τα οποία είναι8:  

 

▪ Το Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας που ασχολείται με τα εγκλήματα που 

διαπράττονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και βλάπτουν ή απειλούν τα 

συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

 

▪ Το Τμήμα Προστασίας Οικονομίας που ασχολείται με τα εγκλήματα που επιφέρουν 

βλάβη στα έσοδα του δημοσίου και επηρεάζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία 

της αγοράς, που επιτυγχάνεται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παράνομη 

διακίνηση και νόθευση αγαθών και άλλων προϊόντων, παράνομες συναλλαγές και 

δραστηριότητες που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων, 

παραβίαση κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αγοράς και παραβάσεις 

που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων διεξαγωγής 

τυχερών παιγνίων και καζίνο.  

 

▪ Το Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης που ασχολείται με τα εγκλήματα που 

αφορούν στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία και ιδίως στην απόκρυψη ή 

σκόπιμη αλλοίωση φορολογητέας ύλης ή άλλων στοιχείων, την λαθραία εισαγωγή 

και εξαγωγή αγαθών και άλλων προϊόντων και την μη έκδοση αποδείξεων, δελτίων 

και παραστατικών κατά την πώληση και τη διακίνηση προϊόντων ή την προσφορά 

υπηρεσιών.  

 

▪ Το Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας που ασχολείται με τις 

παραβάσεις σε βάρος Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και 

Περίθαλψης των πολιτών, οι οποίες είναι η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, η 

παράνομη συνταγογράφηση, η ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις, η υπερτιμολόγηση 

φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού και η μη έκδοση αποδείξεων παροχής ιατρικών 

και νοσηλευτικών υπηρεσιών. 

 

• Τα Ελεγκτικά Κέντρα και οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες που έχουν στόχο να 

διενεργούν φορολογικό έλεγχο με βάση το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους ή των 

αμοιβών τους.  

                                                 
8 Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (2015). Ανασύρθηκε από το διαδίκτυο στις 10/09/2015, 

πηγή: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=8195&Itemid=378&lang= 
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• Οι ορκωτοί ελεγκτές, που σύμφωνα με το άρθρο 3 – ΠΔ226/1992 είναι αποκλειστικώς 

αρμόδιοι για την άσκηση του τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως και των 

οικονομικών καταστάσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των δήμων και 

κοινοτήτων, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή 

κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν ιδιαιτέρων προνομιών, 

βάσει ειδικής διατάξεως νόμου ή κατ’ εξουσιοδότηση τούτου, των τραπεζών, των 

ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιρειών επενδύσεων – χαρτοφυλακίου, των εταιρειών 

διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, των εταιρειών χρηματοδοτικών μισθώσεων και των 

ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων, των ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης, των ετερορρύθμων κατά μετοχές εταιρειών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42 α 

του Κ.Ν. 2190/1920, και των κοινοπραξιών αυτών, των ενοποιημένων λογαριασμών 

(οικονομικών καταστάσεων) του άρθρου 100 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/1920 των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων, των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο, καθώς και των ανωνύμων εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο, εν 

λόγω ή εν μέρει, έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή, των εταιρειών ή οργανισμών ή και 

δραστηριοτήτων γενικά που με βάση διατάξεις νόμου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές είναι επίσης αποκλειστικώς 

αρμόδιοι για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, πάνω σε θέματα οικονομικής 

διαχειρίσεως ή καταστάσεως οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας, που απαιτεί 

λογιστικές γνώσεις.  

 

1.6. Είδη φορολογικών Ελέγχων 
 

Ο τρόπος με τον οποίο κατηγοριοποιούνται οι φορολογικοί έλεγχοι  9 είναι σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες, τον απολογιστικό έλεγχο και τον προληπτικό έλεγχο. Τα είδη των ελέγχων αναλυτικά 

είναι:  

 

• Ο συνοπτικός τακτικός έλεγχος που διενεργείται από ελεγκτή στην έδρα της δημόσιας 

οικονομικής υπηρεσίας επί τη βάσει των εγγράφων που περιέχονται στο αρχείο του 

φορολογούμενο και περιορίζεται κατά κύριο λόγο στην απλή (και όχι λεπτομερή) 

διαπίστωση λαθών στην φορολογική δήλωση. Ο τυπικός αυτός έλεγχος αφορά στο σύνολο 

                                                 
9 Τσακίρη Ευαγγελία-Διοικητικός Δικαστής, (2008). Φορολογικοί Έλεγχοι και δικαιώματα φορολογούμενων. 

Ανασύρθηκε από το διαδίκτυο στις 09/09/2015. Πηγή: http://ikee.lib.auth.gr/record/123877/files/tsakiri.pdf 
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των δηλώσεων των φυσικών προσώπων που έχουν εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές 

υπηρεσίες. Πάντως, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ένας τυπικός έλεγχος μπορεί να 

οδηγήσει και στην διενέργεια ενός λεπτομερούς ελέγχου.  

 

• Ο απολογιστικός έλεγχος που διεξάγεται με αφορμή την γνωστοποίηση από τον 

φορολογούμενο προς την φορολογική αρχή των φορολογικών υποχρεώσεων. Αφού λοιπόν ο 

φορολογούμενος παρέχει νέα στοιχεία στην φορολογική αρχή είναι επόμενο ότι η αρχή θα 

κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Επί της ουσίας θα γίνει ένας απολογισμός των φορολογικών 

δηλώσεων και δεδομένων που ο φορολογούμενος τηρεί ανά το πέρασμα των ετών. Οι 

απολογιστικοί έλεγχοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σχετικά με την έκτασή τους ή τα 

αποτελέσματα τους και μπορεί να είναι: 

 

▪ Τακτικοί – οριστικοί έλεγχοι, που στοχεύει στην οριστική τακτοποίηση της 

φορολογητέας ύλης, καθώς και ο τελικός φόρος που προκύπτει αφού πρώτα 

ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία και γεγονότα των ελέγχων που έχουν προηγηθεί.  

 

▪ Προσωρινοί έλεγχοι , οι οποίοι αποτελούν ελληνική πρωτοτυπία 10 και είναι 

αποτέλεσμα της επιθυμίας της διοίκησης για την ταχεία είσπραξη πρόσθετων φόρων 

και προστίμων, αλλά και των περιορισμένων δυνατοτήτων της φορολογικής 

διοίκησης. Στόχος είναι η αποκάλυψη της φορολογητέας ύλης που περιλαμβάνεται 

στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου και δεν δηλώθηκε ή δηλώθηκε 

ανακριβώς ή ελλιπώς.  

 

• Ο προληπτικός έλεγχος που σκοπεύει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής καθιερώθηκε 

με το άρθρο 36 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όπου καθιερώνεται ως παράλληλη 

μορφή ελέγχου. Οι προϋποθέσεις διενέργειας και ο σκοπός είναι αρκετά συνοπτικά 

διατυπωμένοι και ο προληπτικός έλεγχος αποσκοπεί στην σωστή εφαρμογή των διατάξεων 

της φορολογικής νομοθεσίας. Ο έλεγχος αυτός θεωρητικά αποβλέπει στην διαπίστωση της 

επάρκειας των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων αλλά και της ακρίβεια των οικονομικών 

μεγεθών. Ο προληπτικός έλεγχος λειτουργεί με κατασταλτικό τρόπο για τον ταχύτερο 

εντοπισμό των παράνομων πράξεων και παραλείψεων. 

 

                                                 
10 Η πρόβλεψη της μορφής αυτής ελέγχου έγινε με την διάταξη του άρθρου 13 του νόμου 1828/89, που προσέθεσε ένα 

νέο άρθρο το 50α στο ν.δ. 3323/1955. 
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Μια καινούργια διαδικασία που έχει αρχίσει να αναδεικνύεται είναι αυτή του φορολογικού 

πιστοποιητικού το οποίο εκδίδεται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Αυτή η μέθοδος 

εφαρμόζεται σε εταιρίες που έχουν νομική μορφή Ανώνυμης Εταιρίας ή Ε.Π.Ε. και οι ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις του ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά 

γραφεία.  

 

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 82 παράγραφος 5 του Ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήματος – ΚΦΕ), “οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, …που διενεργούν 

υποχρεωτικούς ελέγχους σε ΑΕ, ΕΠΕ καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, 

υποχρεούνται σε έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο 

που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή 

των διατάξεων.” Βάσει της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1159/2011, καθορίστηκε 

η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 82 παράγραφος 5 του Ν.2238/1994.  

 

Με την απόφαση αυτή καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι ο φορολογικός έλεγχος πραγματοποιείται 

επί συγκεκριμένων φορολογικών αντικειμένων, που προσδιορίζονται σε ειδικό πρόγραμμα ελέγχου, 

το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Επίσης με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το 

περιεχόμενο του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, η τεκμηρίωση του φορολογικού ελέγχου, η 

δυνατότητα δειγματοληπτικού ελέγχου από τη φορολογική αρχή, ο τύπος και η ισχύς της Έκθεσης 

Φορολογικής Συμμόρφωσης, ο ποιοτικός έλεγχος του έργου των Νόμιμων Ελεγκτών και 

ελεγκτικών γραφείων κλπ. Τα φορολογικά πιστοποιητικά αποτελούνται από δύο βασικά τμήματα:  

 

• Την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης που καλύπτει ζητήματα φορολογίας εισοδήματος, 

ΦΠΑ, τήρηση φορολογικών διατάξεων, ελέγχου φορολογίας ακινήτων κ.α. η οποία μπορεί 

να λάβει διάφορες μορφές ανάλογα με τα ευρήματα του ελέγχου. Οι μορφές αυτές μπορεί 

να είναι έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξης, με θέματα έμφασης, με 

αρνητικό συμπέρασμα ή αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος.  

 

• Το προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων το οποίο περιέχει 

πληροφοριακά στοιχεία για την ελεγχόμενη εταιρία και δικαιολογεί τα ευρήματα που 

περικλείονται στην έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης11.  

 

                                                 
11 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης(2013). Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου. Αθήνα, 

Εκδόσεις Διπλογραφία. (σελ. 331-333) 
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1.7. Διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου 
 

Αρμόδια για την διαδικασία του φορολογικού ελέγχου είναι η Γενική Διεύθυνση 

Φορολογικών ελέγχων. Η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου ακολουθεί τέσσερα βασικά 

στάδια, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.  

 

Αρχικά, το πρώτο στάδιο είναι η έκδοση της εντολής ελέγχου. Η  Γενική Διεύθυνση 

Φορολογικών ελέγχων προγραμματίζει και επιβλέπει την διενέργεια των ελέγχων και των 

διασταυρώσεων με βάση τις νόμιμες ελεγκτικές διαδικασίες και τεχνικές ελέγχου και τελικά 

συμμετέχει στη διαδικασία ελέγχου. Η επιλογή υποθέσεων που θα ελεγχθούν γίνεται από 

την  Γενική Διεύθυνση Φορολογικών ελέγχων μετά από αίτημα του Προϊσταμένου της 

ελεγκτικής υπηρεσίας. Προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος είναι απαραίτητη η έκδοση 

της σχετικής εντολής η οποία εκδίδεται σε τρία αντίτυπα και καταχωρείται στο 

πρωτόκολλο. Ανάλογα με την σοβαρότητα της περίπτωσης και τα κριτήρια επιλογής η 

φορολογική διοίκηση εκδίδει κατά περίπτωση την αντίστοιχη εντολή ελέγχου.  

 

Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας με την εντολή ελέγχου που εκδίδει απευθύνεται σε έναν ή 

περισσότερους ελεγκτές, αναφέρει ποιες φορολογίες θα ελεγχθούν, τις διατάξεις που θα 

πρέπει να ακολουθηθούν αλλά και το είδος του ελέγχου. Επίσης η εντολή περιέχει όλα τα 

στοιχεία του ελεγχόμενου, τις ελεγχόμενες χρήσεις αλλά και την ημερομηνία που θα πρέπει 

ο έλεγχος να έχει ολοκληρωθεί. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι υποθέσεις που 

θα ελεγχθούν επιλέγονται βάση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου ή με βάση άλλα κριτήρια τα 

οποία καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, η οποία όμως δεν δημοσιεύεται.  

 

Το δεύτερο στάδιο είναι η διαμόρφωση του φακέλου του ελέγχου ο οποίος διαμορφώνεται 

από τους ελεγκτές. Ο φάκελος αυτό πρέπει να περιέχει:  

 

◦ Όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον φορολογούμενο με βάση την εφαρμογή του 

TAXIS. 

 

◦ Όλες τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και θα χρησιμοποιηθούν 

για τον έλεγχο. 
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◦  Αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων που έχουν θεωρηθεί. 

 

◦ Αντίγραφα τυχόν παραβάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.  

 

◦ Πίνακα με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, τις εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α, 

δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών κ.α. 

 

◦ Εκθέσεις βιβλίων και στοιχείων που έχουν κατασχεθεί. 

 

◦ Δελτία πληροφοριών από το ΣΔΟΕ, άλλες ΔΟΥ ή οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες. 

 

◦ Ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες που βαρύνουν τον ελεγχόμενο ή την 

ελεγχόμενη επιχείρησης. 

 

Από το είδος του ελέγχου που θα διενεργηθεί εξαρτάται ποια έγγραφα από τα παραπάνω θα 

χρησιμοποιηθούν. 

 

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο είναι η διενέργεια όλης της ελεγκτικής διαδικασίας. Οι 

φορολογικές αρχές μπορούν να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο είτε από το γραφείο τους 

είτε στην έδρα του ελεγχόμενου με επιτόπου επίσκεψη στις εγκαταστάσεις. Επιπλέον, 

υπάρχει η περίπτωση οι φορολογούμενοι να κληθούν σε φορολογικό έλεγχο από το γραφείο 

στο οποίο εδράζει η υπηρεσία όπου υπάγεται και ο μερικός προσδιορισμός του εισοδήματος 

του φορολογούμενου. Ο έλεγχος που πραγματοποιείται από την ελεγκτική υπηρεσία για ένα 

ή περισσότερα ζητήματα και φορολογικά αντικείμενα διενεργείται με βάση:  

 

• Τα στοιχεία του φακέλου στον οποίο περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

ταυτοποίησης και άλλα του ελεγχόμενου. 

 

• Τα δελτία πληροφοριών. 

 

• Τα βιβλία και στοιχεία που θα πρέπει να καταθέσει ο φορολογούμενος. 
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• Τις εκθέσεις των ελέγχων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και άλλων 

υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

• Στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία δεδομένων της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 

Στην περίπτωση που διενεργηθεί επιτόπου φορολογικός έλεγχος πραγματοποιείται στις 

εγκαταστάσεις του υπό έλεγχο φορολογούμενου σύμφωνα πάντα με το επίσημο ωράριο 

λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης. Υπάρχει και η πιθανότητα να διενεργηθεί 

φορολογικός έλεγχος και πέραν των επίσημων ωραρίων εφόσον οι δραστηριότητες του 

ελεγχόμενου απαιτούν κάτι τέτοιο (π.χ. Νυχτερινά κέντρα). Πάντως σε κάθε περίπτωση 

πρέπει να υπάρχει η έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπου φορολογικού ελέγχου.  

 

Οι περιπτώσεις για τις οποίες διενεργείται έλεγχος στην έδρα της επιχείρησης είναι 

συνήθως συγκεκριμένες υποθέσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις για τον 

εξωλογιστικό έλεγχο του εισοδήματος αφού έχει προηγηθεί ο έλεγχος στα γραφεία της 

φορολογικής διοίκησης. Επιπλέον, άλλες περιπτώσεις που είναι απαραίτητος ο έλεγχος 

στην έδρα της επιχείρησης  είναι οι επιχειρήσεις που απαιτείται έλεγχος της παραγωγής για 

τον προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων.  

 

Στη συνέχεια, έλεγχος στην έδρα της επιχείρησης γίνεται όταν πρέπει να γίνει χρήση 

ειδικών προγραμμάτων και αρχείων για την επαλήθευση των απαραίτητων στοιχείων για να 

προκύψει το αποτέλεσμα του ελέγχου. Τέλος, όταν υπάρχει μια αιτιολογία η οποία να κρίνει 

αναγκαία τον έλεγχο από την έδρα της επιχείρησης ή ακόμα και στην περίπτωση που έχει 

υπερβεί το ανώτατο όριο ελέγχων από το γραφείο σύμφωνα με τους καθορισμούς των 

υπουργικών αποφάσεων.  

 

Οι βασικές ελεγκτικές επαληθεύσεις στις οποίες πρέπει να προβαίνει ο ελεγκτής είναι:  

 

• Η σύνταξη μια έκθεσης κατάσχεσης στην περίπτωση που ανακαλυφθούν ανεπίσημα 

βιβλία και στοιχεία. 
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• Τον έλεγχο για την διαπίστωση υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από το 

νόμο. 

  

• Τον έλεγχο της νομιμότητας και της συχνότητας της έκδοσης των στοιχείων.  

 

• Τον έλεγχο της τήρηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία βιβλίων και 

στοιχείων.  

 

Ο τρόπος και οι διαδικασίες που πρέπει να διενεργούνται οι έλεγχοι είναι συγκεκριμένοι και 

πρέπει να ακολουθούνται τόσο από τους ελεγκτές όσο και από τους φορολογούμενους. Η 

σύνταξη της έκθεσης του ελέγχου είναι η διαδικασία με την οποία ολοκληρώνεται ο 

φορολογικός έλεγχος και διατυπώνονται όλα τα συμπεράσματα του ελέγχου. Είναι 

σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η έκθεση ελέγχου κατατίθεται στον προϊστάμενο της 

δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και στη συνέχεια εκδίδονται τα φύλλα ελέγχου που 

προσδιορίζουν τον φόρο. Το φύλλο ελέγχου έχει εκτελεστικό χαρακτήρα, σε αντίθεση με 

την έκθεση ελέγχου η οποία είναι επί της ουσίας η γνώμη του ελεγκτή. Ενδεικτικά, το 

περιεχόμενο της έκθεσης φορολογικού ελέγχου είναι :  

 

• Εκθέσεις ελέγχου και άλλα στοιχεία που υποβάλλονται συμπληρωματικά.  

 

• Ο τρόπος διανομής των καθαρών κερδών.  

 

• Οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν από τον ελεγκτή κατά την διενέργεια του 

ελέγχου. 

 

• Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα στοιχεία και βιβλία.  

 

• Οι λογιστικές διαφορές που προέκυψαν από την ολοκλήρωση του ελέγχου. 

 

• Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται σύμφωνα με το φορολογικό νομοθετικό 

πλαίσιο.  
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• Διάφορα γενικά στοιχεία πληροφοριακού χαρακτήρα για τον ελεγχόμενο. 

 

Όλα τα αποτελέσματα του ελέγχου γίνονται γνωστά στον ελεγχόμενο και ένα προσωρινό 

διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου.  

 

1.8. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φορολογούμενων και Ελεγκτών 
 

Προκειμένου να γίνεται αποτελεσματικός έλεγχος των φορολογικών υποθέσεων, τα άρθρα 66 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και 36 του Κώδικα Στοιχείων και βιβλίων παρέχουν 

συγκεκριμένα δικαιώματα των φορολογούμενων αλλά και των ελεγκτών. Η φορολογικές αρχές έχει 

μια γενική εξουσία η οποία προκύπτει από την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.  

 

• Δικαιώματα Ελεγκτικής Αρχής12 

 

1. Δικαίωμα να ζητά στοιχεία από τον φορολογούμενο. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητούν 

εγγράφως από τον ελεγχόμενο, ανεξάρτητα από το εάν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση 

ή όχι, να δώσει ορισμένες διευκρινίσεις εντός προθεσμίας και να προσκομίσει κάθε 

λογαριασμό, στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να φανεί χρήσιμο για τον τελικό 

προσδιορισμό του εισοδήματος.  

 

2. Δικαίωμα να ζητάει πληροφορίες από τρίτους. Η φορολογική αρχή μπορεί να ζητά 

πληροφορίες από τις δημόσιες, δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.α. Όλα τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω και αναφέρονται και εκτενέστερα στον νόμο (βλ. Παράρτημα 1.6.) είναι 

υποχρεωμένα να παρέχουν πληροφορίες στις φορολογικές υπηρεσίες. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι το δικαίωμα αυτό που παρέχεται στις φορολογικές αρχές υπερβαίνει εμπόδια 

όπως το εμπιστευτικό των τραπεζικών καταθέσεων προκειμένου να διευκολυνθεί ο 

φορολογικός έλεγχος. Τέλος, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. έχει το δικαίωμα να 

καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητήσει πληροφορίες για τον ελεγχόμενο που είναι 

απαραίτητες προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος.  

 

3. Δικαίωμα να διενεργεί επιτόπια εξέταση και έρευνα. Οι ελεγκτές μπορούν να διενεργούν 

επιτόπου έλεγχο στις εγκαταστάσεις του ελεγχόμενου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

                                                 
12 Βλ. Παράρτημα 1.6.  
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Κυρίως, ο σκοπός είναι ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων αλλά και οι επαληθεύσεις 

σύμφωνα με τα δηλωθέντα.  

 

4. Δικαίωμα κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων. Το δικαίωμα αυτό εγείρεται εάν υποπέσει 

στην αντίληψη του ελεγκτή ότι κάποια βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία υποκρύπτουν 

φορολογητέα ύλη. Τα βιβλία και στοιχεία που κατάσχονται παραδίδονται στον προϊστάμενο 

της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και τα κρατάει μέχρι να ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος.  

 

• Δικαιώματα φορολογούμενου 

 

1. Να έχει γνωστοποιηθεί σε αυτόν η εντολή ελέγχου με την επίδοση αντιγράφου της εντολής 

κατά την πρώτη ημέρα της διενέργειας του ελέγχου 

 

2. Να λαμβάνει – με προσωπικές του δαπάνες- αντίγραφα των κατασχεθέντων στοιχείων και 

λοιπών εγγράφων.  

 

3. Να εκφράζει την άποψη του πριν την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου εις βάρος 

του.  

 

4. Να υποβάλλει μέχρι και μια ημέρα πριν τον έλεγχο συμπληρωματικές, αρχικές ή τελικές 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοιπών δηλώσεων.  

 

5. Να γνωρίζει τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

 

• Υποχρεώσεις ελεγκτών  

 

Οι υποχρεώσεις των ελεγκτών στα πλαίσια του ελέγχου είναι13:  

 

1. Η τήρηση του φορολογικού απορρήτου. 

 

2. Να παραδίδει στον φορολογούμενο κατά την πρώτη ημέρα και πριν από την έναρξη 

του ελέγχου αντίγραφο του εγγράφου της εντολής ελέγχου. Επίσης, υποχρεούται να 

επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα. 
                                                 
13 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, (Ιούνιος 2008). “ Εγχειρίδιο Φορολογικών Ελέγχων”, Γενική Γραμματεία 

Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, Διεύθυνση Ελέγχου, Αθήνα.  
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3. Να τηρεί τους κανόνες ευγένειας απέναντι στον ελεγχόμενο και να είναι 

αντικειμενικός στην κρίση του. 

 

4. Να συντάσσει έκθεση ελέγχου στο τέλος της διαδικασίας ελέγχου με τις 

διαπιστώσεις που έχουν προκύψει η οποία στην συνέχεια θεωρείται από τον 

προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 

 

5. Να παραδίδει τα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία που κατασχέθηκαν στον αρμόδιο 

προϊστάμενο ο οποίος τα διαφυλάσσει μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.  

 

• Υποχρεώσεις φορολογούμενων 

 

Οι υποχρεώσεις των φορολογούμενων είναι:  

 

1. Να παραδίδει τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται.  

 

2. Να παρέχει σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα κάθε στοιχείο ή πληροφορία που του 

ζητάτε.  

 

3. Να διευκολύνει την διαδικασία του ελέγχου.  

 

1.9. Συνέπειες Φορολογικού Ελέγχου 
 

Οι συνέπειες του φορολογικού ελέγχου χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη είναι ο 

προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης. Η κατανομή της μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης 

βαρύνει τον/την σύζυγο που έχει και επιχειρηματική δραστηριότητα όταν ο ένας σύζυγος έχει 

μοναδική πηγή εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή συντάξεις. 

 

Η μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη μπορεί να κατανεμηθεί μεταξύ φορολογούμενων(/συζύγων) 

κατά το ποσό που αφορά τον καθένα, εφόσον το ποσό αυτό μπορεί να προσδιοριστεί από τον 

έλεγχο και όταν τα εισοδήματα προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα..   
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Ο τρόπος κατανομής της μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης γίνεται στην φορολογική περίοδο που 

αγορά και στις πηγές εισοδήματος που αναφέρεται εφόσον αυτό τεκμηριώνεται. Βέβαια, αν δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί με σαφή τρόπο η προέλευση του εισοδήματος  η διαφορά καταλογίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2238/1994 (παράγραφος 3 του άρθρου 48) και ορίζει ότι “Ως 

εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να 

υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4. Σε προσαύξηση περιουσίας 

που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να 

κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της είτε ότι φορολογείται από άλλες 

διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην 

φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία 

επήλθε η προσαύξηση.” 

  

Όταν η φορολογική περίοδος που διενεργείται ο έλεγχος περιλαμβάνει πάνω από μια διαχειριστική 

περίοδο τότε η προσδιοριζόμενη φορολογητέα ύλη κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των 

διαχειριστικών περιόδων ή των φορολογικών ετών14.  

 

Στη συνέχεια ο προσδιορισμός του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος ορίζεται από το άρθρο 9 , 

το καθαρό φορολογητέο εισόδημα, με την εφαρμογή μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού, προκύπτει 

από την άθροιση της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις τεχνικές 

ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1050/2014 και κατανέμεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 8 της ίδιας ΠΟΛ (βλ. προηγούμενο θέμα Ι.8), και του δηλωθέντος 

φορολογητέου εισοδήματος του φορολογουμένου ανά φορολογική περίοδο και πηγή /κατηγορία 

εισοδήματος. 

 

Η επιλογή του τελικού προσδιορισθέντος καθαρού φορολογητέου εισοδήματος του 

φορολογουμένου γίνεται ως εξής15: 

 

• Κατ’ αρχάς, προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου 

από όλες τις πηγές εισοδήματος με τις γενικές φορολογικές διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν σε 

κάθε ελεγχόμενο διαχειριστική περίοδο/φορολογικό έτος. 

 

                                                 
14 Ντάσιου Σοφία, Ζοργιάννου Έφη, Τεχνικές ελέγχου με την χρήση μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας 

ύλης, Παρουσίαση Υπουργείου Οικονομικών. 
15 Προσδιορισμός καθαρού φορολογητέου εισοδήματος, Ανασύρθηκε από το διαδίκτυο στις 10/09/2015. Πηγή: 

http://taxpress.gr/archives/24705 

22 
 



• Στην συνέχεια, προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 

φορολογούμενου από όλες τις πηγές/κατηγορίες εισοδήματος με τις τεχνικές ελέγχου της 

παρούσας απόφασης, όπως αναφέρεται παραπάνω. 

 

• Συγκρίνονται, ανά φορολογική περίοδο, τα αποτελέσματα των δύο προσδιορισμών και ως 

τελικό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου λαμβάνεται το μεγαλύτερο. 

 

Επίσης, ο νόμος ορίζει ότι: “Στην περίπτωση που ο προσδιορισμός του καθαρού φορολογητέου 

εισοδήματος με τις τεχνικές ελέγχου γίνεται ενιαία για φορολογουμένους/συζύγους που υποβάλουν 

κοινή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΠΟΛ.1050/17.2.2014, τότε και τα προσδιορισθέντα 

αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου με τις λοιπές γενικές διατάξεις θα πρέπει αντίστοιχα να 

αθροίζονται για να είναι δυνατή η σύγκριση με το ενιαίο προσδιορισθέν αποτελέσματα από τις 

τεχνικές ελέγχου. Στην συνέχεια, συγκρίνονται, ανά φορολογική περίοδο, τα αποτελέσματα των δύο 

προσδιορισμών και ως τελικό φορολογητέο εισόδημα θα λαμβάνεται το μεγαλύτερο, το οποίο θα 

κατανέμεται στους φορολογουμένους σύμφωνα με τον επιλεγέντα τρόπο. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα 

επιλέγεται το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον έλεγχο με τις γενικές φορολογικές διατάξεις” 

 

Επιπρόσθετα, είναι πολύ σημαντική η αναφορά στο άρθρο 10 που αφορά στον προσδιορισμό του 

ακαθαρίστου εισοδήματος/συνολικών εσόδων στην περίπτωση εφαρμογής τεχνικών ελέγχου με τη 

χρήση μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού. Σύμφωνα με τον νόμο “Στην περίπτωση που επιλεγεί ο 

προσδιορισμός του τελικού φορολογητέου εισοδήματος με τις λοιπές γενικές φορολογικές διατάξεις 

τότε τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται σύμφωνα με αυτές. Στην περίπτωση που το τελικό 

φορολογητέο εισόδημα σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας είναι το προσδιορισθέν με τις τεχνικές 

ελέγχου μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού τότε αν η προκύπτουσα διαφορά έχει κατανεμηθεί 

ολόκληρη ή τμήμα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας, ως εισόδημα από 

ατομική εμπορική επιχείρηση ή από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος ή από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, αυτή προστίθεται στα δηλωθέντα ή βάσει βιβλίων και στοιχείων ακαθάριστα 

εισοδήματα/στα συνολικά έσοδα για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εισοδημάτων/ συνολικών 

εσόδων.”   

 

Επί της ουσίας διακρίνονται δύο διαφορετικές περιπτώσεις, πρώτον εάν ο προσδιορισμός του 

τελικού φορολογητέου εισοδήματος γίνεται με τις λοιπές φορολογικές διατάξεις τότε τα 

ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζεται σύμφωνα με αυτές. Και δεύτερον, εάν έχει τεκμηριωθεί ότι η 

αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη με την χρήση των έμμεσων μεθόδων ελέγχου, και αφορά εισόδημα 

από ατομική επιχείρηση ή από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος ή από επιχειρηματική 
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δραστηριότητα τότε προστίθενται στα δηλωθέντα για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων 

εισοδημάτων.  

 

Το άρθρο 11 της ΠΟΛ1050/17.2.2014 κάνει αναφορά στο δικαίωμα ανταπόδειξης του 

φορολογούμενου φυσικού προσώπου σε περίπτωση διορθωτικού προσδιορισμού φορολογητέας 

ύλης με τις τεχνικές ελέγχου των έμμεσων μεθόδων και πραγματοποιείται στα πλαίσια εφαρμογής 

των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4174/2013. Σύμφωνα με το άρθρο 11, οι διαφορές μεταξύ 

προσδιορισθείσας βάσει τεχνικών ελέγχου και δηλωθείσας φορολογητέας ύλης: 

 

• αιτιολογούνται με τεκμηριωμένα στοιχεία που προσκομίζονται από τον φορολογούμενο και 

δικαιολογούν έσοδα αποκτηθέντα και μη δηλωθέντα σε κάθε ελεγχόμενη φορολογική 

περίοδο/διαχειριστικό έτος, όπως πωλητήρια συμβόλαια, δηλώσεις φόρου δωρεάς- 

κληρονομιάς χρημάτων, κέρδη από τυχερά παίγνια γενικά, συμβάσεις δανείων και κάθε 

σχετικό έγγραφο το οποίο θα φέρει βεβαία ημερομηνία και στοιχεία νομιμότητας. 

 

• Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να αποδεικνύεται το πραγματικό στοιχείο της 

συναλλαγής, όπως η πίστωση των ποσών σε λογαριασμό του ελεγχόμενου, του/της συζύγου ή 

των προστατευόμενων μελών αυτών. Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης φέρει ο 

φορολογούμενος. 

 

Στη συνέχεια το άρθρο 12 αναφέρεται στον έλεγχο λοιπών φορολογικών αντικειμένων στην 

περίπτωση εφαρμογής τεχνικών ελέγχου με την χρήση μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού. Τα 

ακαθάριστα εισοδήματα ή συνολικά έσοδα όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10  της ΠΟΛ 

λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες. 

Ο προσδιορισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε φορολογία. Επί του 

προσδιορισθέντος συνολικού καθαρού εισοδήματος προσδιορίζεται Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 

αρθ.29 Ν.3986/2011, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπονταν σε κάθε φορολογική 

περίοδο.                                                                  

 

Δεύτερη συνέπεια ενός φορολογικού ελέγχου είναι η πιθανή επιβολή κυρώσεων στον ελεγχόμενο 

εφόσον έχουν υποπέσει σε σημαντικές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Από την 

νομοθεσία προβλέπεται η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για τις φορολογικές 

παραβάσεις.  
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Οι διοικητικές κυρώσεις αφορούν στην επιβολή πρόσθετων φόρων ή προστίμων το ύψος των 

οποίων δεν προβλέπεται συγκεκριμένα από το νόμο. Οι φορολογικές αρχές επιβάλλουν τις 

κυρώσεις αυτές σε περίπτωση: 

 

• Μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής μιας φορολογικής δήλωσης ή άλλων φορολογικών 

υποχρεώσεων 

 

• Εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου 

 

• Υποβολή ανακριβούς δήλωσης 

 

• Μη συμμόρφωση με κάθε υποχρέωση τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων 

 

• Μη συνεργασίας με τον φορολογικό ελεγκτή 

 

Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο αρμόδιος για τον υπολογισμό του τόκου και επιβολής προστίμων 

που στη συνέχεια γνωστοποιούνται στον φορολογούμενο. Επιπλέον, η φορολογική διοίκηση έχει το 

δικαίωμα να αποτρέψει επικείμενο κίνδυνο για την είσπραξη φόρων,  να προβεί χωρίς δικαστική 

απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπράγματων δικαιωμάτων, 

απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.  

 

Σε ότι αφορά τις ποινικές κυρώσεις, οι φορολογικές παραβάσεις συνήθως συνιστούν και αδικήματα 

φοροδιαφυγής. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται κατά των υπευθύνων και σε κάποιες περιπτώσεις 

και κατά των αυτουργών ή συνεργών μετά από μηνυτήρια αναφορά των αρμόδιων φορολογικών 

ελεγκτών. Παραβάσεις που επισύρουν ποινικές κυρώσεις ενδεικτικά είναι: 

 

• Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων 

 

• Αποδοχή εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων  

 

• Παραβίαση ή παραποίηση φορολογικών μηχανισμών. 
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Κεφάλαιο Δεύτερο – ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

2.1. Έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου 
 

Οι έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του 

Νόμου 4174/2013 είναι ο υπολογισμός του φορολογητέου ποσού προκειμένου η φορολογική αρχή 

να προχωρήσει σε διορθωτικές ενέργειες σε ότι αφορά τον φόρο αξιοποιώντας όλες τις 

πληροφορίες που έχει στην κατοχή της για τον φορολογούμενο αλλά και όλα τα δεδομένες για τις 

πηγές εσόδων και τις δαπάνες.  

 

Η διεθνής αναγνώριση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου είναι δεδομένη και σύμφωνα με τον 

ορισμό16 χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ύλης που πρέπει να φορολογηθεί μέσω της 

ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων των φορολογούμενων.  

 

Επιπλέον, στα πλαίσια των έμμεσων τεχνικών ελέγχου χρησιμοποιούνται πληροφορίες από ένα 

ευρύ φάσμα πηγών εκτός της φορολογικής δήλωσης του ελεγχόμενου. Τελικός σκοπός του ελέγχου 

είναι ο προσδιορισμός της ύλης που δεν έχει δηλωθεί από τον υπό έλεγχο φορολογούμενο 

προκειμένου να φορολογηθεί για την ύλη αυτή ή να πληρώσει πρόστιμο για την υποβολή μη 

αληθούς δήλωσης. 

 

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου συνδέονται άρρηκτα με τις έννοιες που θα αναλύσουμε παρακάτω. Οι 

βασικές έννοιες όμως που αναπτύσσονται σχετικά με τον έμμεσο φορολογικό έλεγχο είναι αυτή του 

φορολογούμενου αλλά και της φορολογικής περιόδου.  

 

Η φορολογική περίοδος ορίζεται η διαχειριστική περίοδος που ίσχυαν διατάξεις του Νόμου 

2238/1994 και στη συνέχεια τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μετά την 01/01/2014. Ο 

φορολογούμενος όπως ορίζεται από τον Κώδικα Φορολογίας είναι κάθε πρόσωπο που έχει την 

υποχρέωση να καταβάλει κάποιο φόρο, τέλος ή εισφορά που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

Κώδικα. Ως πρόσωπο νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε είδους νομική οντότητα.  

 

Παρακάτω θα αναλυθούν τα σημεία στα οποία ένας έμμεσος φορολογικός έλεγχος θα παρατηρήσει 

και θα προσπαθήσει να εξάγει συμπέρασμα για το εισόδημα. Τα σημεία αυτά είναι: 

                                                 
16 Ντάσιου Σοφία, Ζοργιάννου Έφη, Τεχνικές ελέγχου με την χρήση μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας 

ύλης, Παρουσίαση Υπουργείου Οικονομικών, σελ. 2. 
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• Καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου – Αναλήψεις από εταιρικούς και προσωπικούς 

λογαριασμούς. Οι κινήσεις που γίνονται στους προσωπικούς και εταιρικούς λογαριασμούς 

είναι τις περισσότερες φορές ενδεικτικές του εισοδήματος οπότε η εξέταση της 

φοροδιαφυγής είναι εύλογο να ασχολείται αρκετά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς. 

 

• Κινητή και ακίνητη περιουσία, είτε αυτή βρίσκεται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, είτε 

ανήκει στον ίδιο τον φορολογούμενο είτε στα προστατευόμενα μέλη. Κατά την διενέργεια 

φορολογικού ελέγχου συμβαίνει πάντα να εξετάζεται η ακίνητη και κινητή περιουσία του 

φορολογούμενου για λόγους διασταύρωσης του δηλωθέντος εισοδήματος. Η δε αξία της 

κινητής ή ακίνητης περιουσίας υπολογίζεται από την αποτίμηση του κόστους κατασκευής 

που προσαυξάνεται με πιθανά κόστη κατασκευής, βελτιώσεις ή προσθήκες. 

 

• Τα προστατευόμενα μέλη μιας φορολογικής δήλωσης γίνονται συχνά αντικείμενο του 

ελέγχου εφόσον βαρύνουν τον φορολογούμενο.  

 

• Οι δαπάνες είναι ένα ακόμα σημαντικό σημείο που εξετάζεται από τον φορολογικού έλεγχο. 

Οι δαπάνες μπορεί να είναι πάσης φύσεως και να προέρχονται είτε από τον φορολογούμενο, 

είτε από τον-την σύζυγο του ακόμα και από τα προστατευόμενα μέλη.  

 

Τα παραπάνω στοιχεία είναι πολύ σημαντικά πρώτα από όλα για να γίνει αντιληπτή η έννοια του 

ελέγχου η οποία μπορεί να είναι απλή στον προσδιορισμό της αλλά παρουσιάζει πολλές εκφάνσεις 

που είναι χρήσιμο να αναλύονται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 

 

2.2. Αντικείμενο και σκοπός του έμμεσου φορολογικού ελέγχου 
 

Το αντικείμενο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου έχει ορισθεί από την ΠΟΛ 1050 της 17/02/2014 και 

ειδικότερα ορίζει ότι το αντικείμενο των τεχνικών ελέγχου είναι ο προσδιορισμός της 

φορολογητέας ύλη που έχουν προκύψει από τις περιπτώσεις (β', γ', ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 

27 του νόμου 4174/2013) : 

 

• Της αρχής των αναλογιών 

• Της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου 

• Του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά 
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Μέσω την μεθοδολογίας που θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα, αξιοποιούνται τα στοιχεία, οι 

πληροφορίες και τα δεδομένα εσόδων και εξόδων του φορολογούμενου προκειμένου να διεξαχθεί 

συμπέρασμα για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων. Το αντικείμενο λοιπόν του 

έμμεσου φορολογικού ελέγχου είναι συγκεκριμένο και διαφέρει από τους υπόλοιπους ελέγχους ως 

προς τις περιπτώσεις που καλείται να εξετάσει.  

Επίσης, η χρήση των έμμεσων τεχνικών μεθόδων ελέγχου έχει συγκεκριμένους σκοπούς που είναι 

προσδιορισμένοι. Αρχικά, στόχος του ελέγχου είναι η φορολόγηση των προσώπων μεγάλου 

πλούτου τα οποία έχουν διαφύγει φορολογικά σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες νόμους 

φορολόγησης. Στη συνέχεια, στόχος του ελεγκτικού συστήματος17 είναι να γίνει εκσυγχρονισμός 

των ελεγκτικών Υπηρεσιών με την χρήση πρωτοποριακών τεχνικών ελέγχου.  

 

Επιπρόσθετα, είναι αρκετά σημαντική η ανάδειξη της φορολογικής ύλης που έχει αποκρυφτεί 

διαχρονικά από τους φορολογούμενους. Βασική μέθοδος για την εύρεση των ποσών που δεν έχουν 

φορολογηθεί διαχρονικά είναι η ακολούθηση της διαδρομής του χρήματος. Τέλος, μέσω των 

έμμεσων τεχνικών ελέγχου στόχος είναι η μεταλαμπάδευση του αισθήματος της κοινωνικής 

δικαιοσύνης αλλά και της πεποίθησης ότι η κεντρική διοίκηση του κράτους γίνεται με δίκαιο και 

αποτελεσματικό τρόπο.  

 

2.3. Η νομοθεσία του έμμεσου ελέγχου 
 

Αρχικά, είναι χρήσιμο στο σημείο αυτό να γίνει μια συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού 

περιεχομένου που διέπει τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου.  

 

• Άρθρο 67Β του νόμου 2238/1994 και ειδικότερα προστέθηκε η παράγραφος 14 του νόμου 

4038/2012 (ΦΕΚ14Α'/2012). Συνοπτικά, μέσω του άρθρου γίνεται προσδιορισμός των 

αποτελεσμάτων με έλεγχο μπορεί να διενεργείται και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων 

από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: Πρώτον, της αρχής των αναλογιών (mark up method), 

της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method). 

Δεύτερον, μέσω της καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method). Τρίτον, μέσω 

της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (unit and volume 

method) αλλά και τέλος με το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε 

μετρητά. Με τις ως άνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα 

                                                 
17 Ντάσιου Σοφία, Ζοργιάννου Έφη, Τεχνικές ελέγχου με την χρήση μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας 

ύλης, Παρουσίαση Υπουργείου Οικονομικών, σελ. 3. 
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των φορολογουμένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των 

επιτηδευματιών βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής. 

 

• Άρθρο 81 παράγραφος 3 του νόμου 3842/2010, όπου ήταν ο πρώτος νόμος στο οποίο 

αναφέρονται οι τεχνικές και οι μέθοδοι ελέγχου και δίνεται συνοπτική εννοιολογική 

προσέγγιση. 

 

• Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΑΥΟ ΔΕΣ Α 107735 ΕΞ 2013/10-5-2013 η οποία 

αποφασίζει για την “Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό του 

φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων” που είναι και η βασική κατευθυντήρια 

οδηγία μέχρι και σήμερα. Η παρούσα απόφαση θα αναλυθεί στη συνέχεια.   

 

• ΠΟΛ. 1171/04-07-2013 με θέμα: “ Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από 

Φορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων”.  

 

•     ΠΟΛ. 1270/24-12-201318 με θέμα: “ Μεθοδολογία έμμεσων τεχνικών ελέγχου”. 

    

Ο γενικός φορολογικός νόμος είναι διατυπωμένος στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας νόμος 

4174/2013. Ειδικότερα οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου προσδιορίζονται από την ΠΟΛ 

1270/24.12.2013 και είναι οι εξής: 

 

• Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου (Source and Application of funds) 

• Τεχνική Καθαρής Θέσης του φορολογουμένου (Net worth method) 

• Τεχνική Τραπεζικών καταθέσεων και Δαπανών σε μετρητά 

 

Κατά τον έλεγχο ενός φυσικού προσώπου εφαρμόζονται και οι τρεις τεχνικές και επιλέγεται από 

τον ελεγκτή εκείνη που δίνει το μεγαλύτερο μη φορολογηθέν ποσό.  

 

2.4. Πεδίο εφαρμογής 
 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1050/17-02-2014 το πεδίο εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ελέγχου είναι: 

 

                                                 
18 Βλ. Παράρτημα 1.5. 

29 
 



• Οι περιπτώσεις που υπάρχει αδικαιολόγητος πλουτισμός (αδικαιολόγητη αύξηση 

περιουσιακών στοιχείων). 

 

• Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγματοποιούνται δαπάνες οι οποίες δεν δικαιολογούνται 

από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φυσικού προσώπου ή των προστατευόμενων μελών του 

προσώπου. 

 

• Οι περιπτώσεις που δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ. 

 

• Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα οποία γίνεται αναφορά 

στο άρθρο 28 του ν. 4172/201319 για τα φορολογικά έτη που ξεκινούν από την 01/01/2014 

και μετά. 

 

• Οι ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις για τις διαχειριστικές περιόδους που έληγαν πριν την 

έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4172/2013 για τις οποίες δεν είχε οριστεί η έναρξη 

ελέγχου μέχρι την 31/12/2013. 

 

• Είναι μέλη εταιριών οποιασδήποτε μορφής και έχει παρουσιάσει ζημιές.  

 

• Υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες για παράνομα εισοδήματα, αγορές, δαπάνες είτε είναι 

επαγγελματικές, οικογενειακές ή προσωπικές. 

 

2.5. Τεχνικές έμμεσου ελέγχου και τρόπος επιλογής 
 

Οι μεθοδολογίες έμμεσου τεχνικού ελέγχου έχουν προσδιοριστεί από  την ΠΟΛ 1270/24.12.2013 

και αναλύονται στις επόμενες ενότητες. Η επιλογή της μεθόδου είναι ζωτική σημασίας για την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του ελέγχου και συνήθως εξαρτάται από τα γεγονότα 

και τις περιστάσεις της κάθε υπόθεσης. Ένας πολύ βασικός παράγοντας είναι η διαθεσιμότητα των 

σχετικών στοιχείων που απαιτούνται για την διενέργεια του ελέγχου.  

                                                 
19 Βλ. Παραρτήματα 1.1. 
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Για παράδειγμα η μέθοδος του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά, 

αν και χρησιμοποιείται συχνά δεν είναι πάντοτε αποτελεσματική20. Είναι λογικό πως στο πρακτικό 

μέρος είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι αγορές σε μετρητά ή κάποιες δαπάνες που ο ελεγχόμενος 

θέλει να αποκρύψει οπότε στην περίπτωση αυτή επιλέγεται κάποια άλλη τεχνική έμμεσου ελέγχου.  

 

Επιπλέον, ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την επιλογή της μεθόδου ελέγχου είναι 

το κατά πόσο ο φορολογούμενο εκτελεί διατραπεζικές συναλλαγές, με ποια συχνότητα και 

γενικότερα την παρατήρηση των πρακτικών που ακολουθεί για την διενέργεια συναλλαγών. 

Επίσης, καθοριστικός παράγοντας είναι και η σταθερότητα των ποσών του φορολογούμενου που 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν στον έλεγχο, δηλαδή κατά πόσο παραμένει σταθερή η καθαρή του 

θέση για την περίοδο που διενεργείται ο έλεγχος. 

 

Σε κάθε περίπτωση, για την επιλογή οποιασδήποτε μεθόδου τεχνικού ελέγχου για τον 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης η απόφαση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη από τον 

προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου και στην συνέχεια εκδίδεται με 

σύμφωνη απόφαση του υποδιευθυντή και του προϊσταμένου του τμήματος ελέγχου.  

 

Τέλος, μαζί με την απόφαση ελέγχου αξιολογούνται τα στοιχεία που υπάρχουν για τον 

φορολογούμενο και αποφασίζεται η μέθοδος που θα ακολουθηθεί. Οι τεχνικές ελέγχου σε κάθε 

περίπτωση μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά και συμπληρωματικά μεταξύ τους. 

 

Τέλος η βασική νομοθετική αρχή για την επιλογή της έμμεσης τεχνικής ελέγχου που θα εφαρμοστεί 

ορίζει ότι εφόσον συντρέχουν μία η περισσότερες από τις προϋποθέσεις για διενέργεια ελέγχου θα 

πρέπει να επιλέγεται η τεχνική ελέγχου που κρίνεται προσφορότερη για το δημόσιο συμφέρον.  

 

Στην συνέχεια ακολουθούν οι τεχνικές ελέγχου που μπορούν να επιλεχθούν κατά περίπτωση είτε 

ξεχωριστά είτε συνδυαστικά. 

 

 

                                                 
20 Ιωαννίδου Στυλιανή, (2014). Διπλωματική Εργασία με θέμα τις “ Τεχνικές Ελέγχου για τον Διορθωτικό 

Προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με έμμεσες μεθόδους 
προσδιορισμού”. 
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2.5.1.Η τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του ελεγχόμενου φορολογούμενου 

 

Η τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του ελεγχόμενου φορολογούμενου είναι βασισμένη στο 

γεγονός ότι κάθε υπέρβαση των δαπανών σε σχέση με τα έσοδα που έχουν δηλωθεί δεικνύει μια 

υποεκτίμηση του φορολογητέου εισοδήματος.  

 

Ειδικότερα με την εφαρμογή της μεθόδου αυτής γίνεται επαναπροσδιορισμός του φορολογητέου 

εισοδήματος μέσω της ανάλυσης των εσόδων και εξόδων αλλά και τις αυξομειώσεις στα 

περιουσιακά στοιχεία.  

 

Με τον τρόπο αυτό κατασκευάζεται ένα ισοζύγιο του οποίου τα μέρη φέρουν τις ονομασίες “Πηγές 

Κεφαλαίων” και “Αναλώσεις Κεφαλαίων”. Προκειμένου να γίνει κατανοητό το ισοζύγιο που 

δημιουργείται για την ανάλυση της ρευστότητας του φορολογούμενου θα αναλυθούν τα δύο μέρη 

του ισοζυγίου.  

 

Στην κατηγορία “Πηγές Κεφαλαίων” εμπίπτουν κάθε μορφής έσοδα που έχουν εισπραχθεί κατά τη 

διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, των οποίων αποδεικνύεται τόσο η  πραγματοποίηση όσο και η 

νομιμότητα των συναλλαγών. Πιο συγκεκριμένα στην στήλη “Πηγές Κεφαλαίων” 

περιλαμβάνονται: 

 

◦ Τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του φορολογούμενου ή του/της συζύγου. 

 

◦ Πάσης φύσης έσοδα που προέρχονται από πηγές εισοδήματος όπως μίσθωση ή 

εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εισοδήματα από μετοχές, από γεωργικές επιχειρήσεις 

και από κάθε μισθωτή υπηρεσία κ.α. Γενικώς ελέγχονται πάσης φύσης έσοδα 

φορολογητέα ή μη.  

 

◦ Οι αναλήψεις από εταιρικούς λογαριασμούς που συμμετέχει με κάποιο έννομο τρόπο ο 

φορολογούμενος αλλά και η/ο σύζυγος ακόμα και τα προστατευόμενα μέλη. Εξαίρεση 

αποτελούν οι αναλήψεις από ατομική επιχείρηση οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά την 

αρχική δήλωση.  

 

◦ Τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου) στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικού που κατέχει ο φορολογούμενος. Σε ότι αφορά τους τραπεζικούς 
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λογαριασμούς ο έλεγχος δεν κάνει κάποια διάκριση και έτσι ελέγχονται προσωπικοί, 

οικογενειακοί και επαγγελματικοί λογαριασμοί κατά την έναρξη της χρήσης που 

διενεργείται ο έλεγχος.  

 

◦ Τα διαθέσιμα μετρητά στην αρχή της χρήσης που πραγματοποιείται ο έλεγχος.  

 

◦ Πάσης φύσης είσπραξη μη φορολογητέα όπως για παράδειγμα οι αποζημιώσεις ή οι 

δωρεές. 

 

◦ Τα έσοδα που έχουν προκύψει από την πώληση περιουσιακών στοιχείων είτε αυτά είναι 

προσωπικά, είτε είναι οικογενειακά ή επαγγελματικά. 

 

◦ Οι αυξήσεις σε πληρωτέους λογαριασμούς που ουσιαστικά πρόκειται για υποχρεώσεις 

που οφείλει ο φορολογούμενος από αγορές και κάθε είδους δαπάνες (στις υποχρεώσεις 

αυτές προστίθενται και οι φορολογικές υποχρεώσεις) στο τέλος του έτους για το οποίο 

διενεργείται ο έλεγχος. Η σύγκριση τελικά γίνεται μεταξύ των υπολοίπων το πληρωτέων 

λογαριασμών που οφείλονται από τον φορολογούμενο στο τέλος του προηγούμενου 

έτους και στο τέλος του ελεγχόμενου έτους. 

 

◦ Οι μειώσεις σε εισπρακτέους λογαριασμούς που περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις 

του φορολογούμενου που προέρχονται από επαγγελματικές, προσωπικές και άλλες 

δραστηριότητες. Και στην περίπτωση ανάλυσης ύπαρξης μειώσεων σε εισπρακτέους 

λογαριασμούς η σύγκριση γίνεται όπως και στον έλεγχο αυξήσεων σε πληρωτέους 

λογαριασμούς. Δηλαδή συγκρίνεται το υπόλοιπο των εισπρακτέων λογαριασμών στο 

τέλος του προηγούμενου έτους με το υπόλοιπο στο τέλος του έτους που διενεργείται ο 

έλεγχος.  

 

◦ Τα ποσά που έχει δανειστεί ο φορολογούμενος από τράπεζες και πάσης φύσης 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδιώτες κ.α. 

 

◦ Τέλος ελέγχεται η περίπτωση της αύξησης προκαταβολών που έχουν εισπραχθεί από τον 

φορολογούμενου για το επόμενο ή τα επόμενα έτη. Τελικά, συγκρίνεται εάν το ποσό των 

προκαταβολών στο τέλος του έτους έχει αυξηθεί έναντι των εσόδων στο τέλος του 

προηγούμενου έτους. Ανάλογα με το εάν υπάρχει αύξηση ή μείωση των προκαταβολών 
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το ποσό καταχωρείται στις “Πηγές Κεφαλαίων” ή στις “Αναλώσεις Κεφαλαίων” 

αντίστοιχα. 

 

Στην κατηγορία “Αναλώσεις Κεφαλαίου” περιλαμβάνονται οι αναλώσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε μετρητά κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Ειδικότερα στην 

κατηγορία αυτή εμπίπτουν:  

 

◦ Όλες οι αγορές εμπορευμάτων, πρώτων υλών και άλλων αγαθών που κρίνονται 

απαραίτητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του φορολογούμενου. 

 

◦ Κάθε δαπάνη που σχετίζεται με το επάγγελμα ή την επιχείρηση που συμμετέχει ο 

φορολογούμενος. 

 

◦ Όλες οι αγορές περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου, της οικογένειας του ή 

της επιχείρησης που μετέχει. Πιο συγκεκριμένα οι αγορές αυτές μπορεί να σχετίζονται 

με αγορές οχημάτων, σκαφών, ακινήτων, με χρηματοοικονομικής επενδύσεις αλλά και 

κάθε δαπάνη που σχετίζεται με την συντήρηση των αγορών αυτών.  

 

◦ Τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό και ανήκουν στον φορολογούμενο, στο/στην σύζυγο και στα προστατευόμενα 

μέλη ή στην επιχείρηση που διατηρεί έννομη σχέση. 

 

◦ Όλα τα διαθέσιμα μετρητά ή στην περίπτωση επιχείρησης το υπόλοιπο του ταμείου.  

 

◦ Κάθε εισφορά ποσού που προορίζεται σε συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας επιχείρησης. 

 

◦ Τα ποσά που προορίζονται για αποπληρωμένες δανείων, πληρωμή ασφαλίστρων, φορών 

και τελών, καθώς και για πρόστιμα οποιασδήποτε μορφής. 

 

◦ Τα ποσά για δαπάνες διαβίωσης που αφορούν όλες τις δαπάνες που προέρχονται και 

σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των 

προστατευόμενων μελών.  

 

◦ Κάθε ποσό που προορίζεται για χορήγηση δανεισμού σε τρίτο πρόσωπο. 
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◦ Οι Αυξήσεις/Μειώσεις σε Εισπρακτέους/Πληρωτέους λογαριασμούς. Όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω οι μειώσεις πληρωτέων λογαριασμών καθορίζονται από την σύγκριση 

μεταξύ του υπόλοιπου του προηγούμενου έτους με το υπόλοιπο στο τέλος του έτους που 

πραγματοποιείται ο έλεγχος. Η ίδια συγκριτική μέθοδος διενεργείται και για τις 

αυξήσεις εισπρακτέων λογαριασμών. 

 

◦ Η μείωση των προκαταβολών που έχουν εισπραχθεί και λειτουργούν αντίθετα με τα 

έσοδα. 

 

Όταν δημιουργηθεί το ισοζύγιο των “Πηγών Κεφαλαίου” και των “Αναλώσεων Κεφαλαίου” γίνεται 

σύγκριση μεταξύ τους και η αρνητική διαφορά που μπορεί να προκύψει ελέγχεται από τα όργανα 

της φορολογικής διοίκησης ως εισόδημα που δεν έχει δηλωθεί.  

 

Εάν το εισόδημα που δεν έχει αιτιολογηθεί δεν συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 10 της 

Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών και της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού σχεδιασμού με 

αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 201321 τότε το εισόδημα αυτό φορολογείται σύμφωνα με 

τα άρθρα 11 και 12 της απόφασης αυτής. Συνοπτικά η παραπάνω ανάλυση μπορεί να παρουσιαστεί 

συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:  

 

ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β 
Ι. ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ / ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Όλα τα έσοδα που έχουν εισπραχθεί κατά την 
ελεγχόμενη χρήση και αποδεικνύεται η ύπαρξη 

αλλά και η νομιμότητα αυτών, 

Όλες οι αναλώσεις κατά τη διάρκεια της 
ελεγχόμενης χρήσης  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΩΘΗΚΑΝ 

 

ΙΙΙ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

ΜΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΥΛΗ 
 

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμη η παράθεση ενός παραδείγματος για να γίνει κατανοητή πρακτικά η  

έμμεση τεχνική ελέγχου της ρευστότητας του φορολογούμενου. Τα ακαθάριστα έσοδα ενός 

φορολογούμε από την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας είναι 500.000 ευρώ και τα 

                                                 
21 Βλ. Παραρτήματα 1.2. 
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έξοδα του 470.000 ευρώ. Οι καταθέσεις του για το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που συμμετέχει 

είναι 30.000 ευρώ και το υπόλοιπο του τραπεζικού του λογαριασμού την 01/01/2013 είναι 5.000 

ευρώ και στις 31/12/2013 είναι 30.000 €. 

 

Η είσπραξη προσωπικού δανείου είναι 10.000 € (1/1/2013) και οι πληρωμές είναι 4.800 € 

(κεφάλαιο) και οι τόκοι 480 €. Επιπλέον, το υπόλοιπο του λογαριασμού εισπρακτέων στις 

31/12/2012 ήταν 150.000 και στις 31/12/2013 ήταν 120.000 €. Επιπρόσθετα, το υπόλοιπο του 

λογαριασμού πληρωτέων  στις 31/12/2012 ήταν 200.000 € και στις 31/12/2013 ήταν 150.000 € και 

το εισόδημα της συζύγου είναι από μισθωτές υπηρεσίες ποσού 20.000 € με πληρωτέο φόρο 500 € .  

 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε είσπραξη προκαταβολής 5.000 € στις 5/12/2013 για πώληση 

διαμερίσματος ποσού 20.000 € η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2014. Παρακάτω παρατίθεται ο 

πίνακας που περιλαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία για την τεχνική ανάλυση της ρευστότητας του 

φορολογούμενου.  

   Πίνακας 1: Ανάλυση ρευστότητας φορολογούμενου 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 
Πηγές Κεφαλαίων

 ΦΟΡΟΛΟΓ. ΣΥΖΥΓΟΣ
Υπόλοιπα Τραπεζικών Λογαριασμών την 01/01/2013 5.000,00 €  
Αναλήψεις από εταιρικούς λογαριασμούς -  
Ακαθάριστα έσοδα από επάγγελμα 500.000,00 €  
Λοιπές πηγές εσόδων  20.000,00 € 
Είσπραξη δανείου 10.000,00 € - 
Αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών - 500,00 € 
Μειώσεις εισπρακτέων λογαριασμών 30.000,00 € - 
Αύξηση προκαταβολής έναντι εσόδων 5.000,00 €  
Λοιπά έσοδα  
ΣΥΝΟΛΟ 550.000,00 € 20.500,00 € 
  

Αναλώσεις Κεφαλαίων
Υπόλοιπα Τραπεζικών Λογαριασμών την 31/12/2013 30.000,00 € - 
Καταθέσεις για μετοχικό κεφάλαιο 30.000,00 € - 
Επιχειρηματικές δαπάνες 470.000,00 € - 
Πληρωμή δανείου 4.800,00 € - 
Δαπάνες διαβίωσης 480,00 € - 
Μειώσεις πληρωτέων λογαριασμών 50.000,00 € - 
ΣΥΝΟΛΟ 585.280,00 € 0 
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 ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ =  14.780 ευρώ είναι περισσότερες οι αναλώσεις από τις πηγές 

 

Ο φορολογούμενος θα φορολογηθεί για το ποσό των 14.780 ευρώ εφόσον δεν δικαιολογήσει την 

ύπαρξη του ποσού αυτού σύμφωνα με το άρθρο 10 της Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών 

και της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού σχεδιασμού με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013.  

 

Επιπλέον, εκτός των παραπάνω καταγραφών και ερευνών που γίνονται από τις φορολογικές αρχές , 

η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αποστέλλει στον φορολογούμενο που ελέγχεται έντυπα τα 

οποία αφορούν τα διαθέσιμα περιουσιακά του στοιχεία, ερωτηματολόγιο που αφορά στον τρόπο 

διαβίωσης του και των ενδεχόμενων μεταβολών των υποχρεώσεων του καθώς και μια επιστολή.  

 

Παρακάτω παρατίθεται το ερωτηματολόγιο και το έντυπο για τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία. 

Στόχος είναι η πλήρης κατανόηση από τον αναγνώστη της διαδικασίας ελέγχου ρευστότητας του 

φορολογούμενου. Από το ερωτηματολόγιο και το έντυπο παρατίθενται μόνο τα πιο σημαντικά μέρη 

και όχι σημεία όπως η συμπλήρωση στοιχείων και η οικογενειακή κατάσταση.  

 

   Πίνακας 2 : Ερωτηματολόγιο για περιουσιακά στοιχεία 

 
Αν φιλοξενείστε ή φιλοξενηθήκατε κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις, αναφέρετε από ποιόν/ούς και 
τη διεύθυνση κατοικίας  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Α.Φ.Μ. 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
φιλοξενίας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

    
    

 
Σε περίπτωση που είστε διαζευγμένος ή σε διάσταση, καταβάλετε διατροφή συζύγου ή 
τέκνων; ΝΑΙ             ΟΧΙ. Αν ναι, αναφέρετε στοιχεία ατόμων και ποσά για κάθε ελεγχόμενο έτος 
 

Αναγράψτε τον αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των 
χρησιμοποιούμενων κατοικιών σας (κύρια, εξοχική ή δευτερεύουσα), για κάθε 
ελεγχόμενο έτος.  

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚ
ΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΤΟΙ
ΚΙΑΣ 

ΔΙΑΣ
ΤΗΜ
Α 

ΠΟΥ 
ΧΡΗΣ
ΙΜ/Κ
Ε 

ΔΙΕΥΘΥ
ΝΣΗ 

ΚΑΤΟΙΚ
ΙΑΣ 

ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΟΧ
ΗΣ 

ΗΛΕΚΤ
ΡΟΔ/Σ
ΗΣ 

ΕΤ
ΟΣ 

 
Μέση 
ετήσια 
δαπάνη 
ηλεκτρ. 

ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΔΡΟΔΟΤ
ΗΣΗΣ 

ΕΤΟ
Σ
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Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 
 
Αναγράψτε τα πιο κάτω στοιχεία για λογαριασμούς σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας  για κάθε 
ελεγχόμενο έτος. Αν δεν έχετε τα ακριβή στοιχεία, αναφέρετε οπωσδήποτε τις εταιρείες με τις 
οποίες έχετε συμβληθεί για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας και τους αριθμούς σταθερών και 
κινητών τηλεφώνων ανά χρήστη/μέλος της οικογένειας. 
 
Σε περίπτωση απόκτησης ή άλλης μεταβολής  περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων) από 
αγορά, κληρονομιά, γονική παροχή κλπ. σε κάποιο από τα ελεγχόμενα έτη. Συμπληρώστε τα 
ποσά που καταβάλατε, και τα λοιπά στοιχεία για κάθε ελεγχόμενο έτος, σε: 

ΣΤΟΙ
ΧΕΙΑ 
ΑΚΙΝ
ΗΤΟΥ 

ΕΤΟΣ 
Μεταβ
ολής 

ΕΙΔΟΣ 
Μεταβ
ολής 

Ονο
ματ/
μο 
Συμ
βολ/
φου 

Συ
μβο
λ/κ
ά 
έξο
δα 

Ονο
ματ/
μο 
Δικ
ηγό
ρου 

Έξ
οδ
α 
δικ
ηγ
όρ
ου 

Αρμό
διο 
Υποθ/
κειο 

Έξοδα 
Υποθ/κ
είου 

Κατα
βλ. 
Φόρο
ι 

Λοιπά 
έξοδα (π.χ. 
εξάλειψης 
υποθήκης) 

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

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

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΕΠΑΓΓ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΦΟΡΕΙΣ ΕΤΟΣ 

  
 
Διαθέτατε πιστωτικές κάρτες εσείς, ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη σας κατά τα 
ελεγχόμενα έτη; ΝΑΙ  ή ΟΧΙ. Αν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.  

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ 
ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΡΤΑΣ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΚΑΤΟΧΗΣ 

ΤΗΣ 
ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ

Υπόχρεος εξόφλησης 
Συναλλαγών

     
Στις κάρτες περιλαμβάνονται και οι τυχόν επαγγελματικές που χρησιμοποιούσατε κατά τα ελεγχόμενα έτη. 
Αναφέρετε κάθε είδους δάνεια που λάβατε κατά τα ελεγχόμενα έτη, συμπληρώνοντας τον 
πίνακα: 

ΠΙΣΤΩΤΙΚ
Ο ΙΔΡΥΜΑ 
ή ΑΛΛΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΟΣΟ 
ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΕΤΟΣ 
εκταμίευ

σης 
ΛΗΠΤΗΣ/ΕΣ 
ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΑΙΤΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗΣ

ΗΣ 

ΟΦΕΙΛΟΜΕ
ΝΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
στη λήξη της 
τελευταίας 
ελεγχ/νης 
χρήσης
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Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  οφειλόμενου υπολοίπου, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά 
στοιχεία. 

 
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα ΕΙΧ αυτοκινήτων ή Δικύκλων για τα ελεγχόμενα έτη.  
ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦ. 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ή 
ΔΙΚΥΚΛΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ 

ΕΤΟΣ ή ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

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

Συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα, εφόσον εσείς, ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη σας 
συμμετείχατε σε κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα (ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης κ.λπ.) κατά 
τα ελεγχόμενα έτη. 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕ
ΝΑ ΜΕΛΗ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡ
ΩΝ

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

 
Αν ασφαλίσατε κάποιο/α από τα ακίνητά σας κατά τα ελεγχόμενα έτη συμπληρώστε τον 
παρακάτω πίνακα. 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙ
ΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 

ΑΚΙΝΗΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤ
ΡΩΝ

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

 
Αν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για δίδακτρα σε σχολεία κάθε μορφής εκπαίδευσης ή 
φροντιστήρια κάθε μορφής, κατά τα ελεγχόμενα έτη, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 
ΙΕΚ, ΣΧΟΛΕΙΟΥ ή 
ΦΡΟΝΤ/ΡΙΟΥ κ.λπ. 

Εκπαιδευόμενο μέλος 
της οικογένειας ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ

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

 
Αναφέρετε τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις προς τρίτους κατά τα ελεγχόμενα έτη.  

Αν ναι, αναφέρετε στοιχεία και ποσά για κάθε ελεγχόμενο έτος 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

Αναφέρετε τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς ή επαγγελματικούς) που διατηρούσατε ή 
συμμετείχατε (εσείς προσωπικά, ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη σας) στην Ελλάδα ή 
το εξωτερικό, κατά τα ελεγχόμενα έτη. Περιλαμβάνονται και οι λογαριασμοί που άνοιξαν και 
έκλεισαν κατά τη διάρκεια των ελεγχόμενων ετών. 
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α/α 
ΤΥΠΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣ
ΜΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙ
ΣΤΩΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΧΩΡΑ ΑΡΙΘ. 
ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ή 
και 

ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ

      
Σημείωση: Οι πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν έντυπο αφορούν τον ελεγχόμενο, 
τον/την σύζυγο αυτού και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, για όλα τα ελεγχόμενα διαχειριστικά 
έτη. 
 
Στη συνέχεια παρατίθεται το έντυπο της συμπλήρωσης των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων. 

    Πίνακας 3 : Έντυπο συμπλήρωσης περιουσιακών στοιχείων  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

ΔΙΕΥ
ΘΥΝ
ΣΗ 

ΑΚΙΝ
ΗΤΟ
Υ 

ΟΙΚ
ΟΠΕ
ΔΟ/
ΑΓΡ
ΟΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ (ο  σύζυγος, η σύζυγος, προστατευόμενα μέλη) 

Υ
ΦΙ
ΣΤ
ΑΤ
ΑΙ 
Κ
ΤΙ
Σ
Μ
Α 
(Ν
ΑΙ
/Ό
ΧΙ
)

ΧΩΡΑ 
ΝΟ
ΜΟ
Σ 

ΔΗΜ
ΟΣ  

 
ΔΙΕΥ
Θ. 

ΕΙΔ
ΟΣ 

ΧΡΗ
ΣΗ  

Τ
Μ 

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣ
ΗΣ 

ΤΡ
ΟΠ
ΟΣ 

ΑΞΙ
Α 

ΚΤΗ
ΣΗΣ 

ΕΙΔ
ΟΣ  

Πο
σοσ
τό 
Συν
ιδ/σ
ίας 

              

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

ΕΙ
ΔΟ
Σ 

ΑΡΙ
Θ. 

ΚΥΚ
Λ. 

ΕΤ
ΟΣ 
ΚΤ
ΗΣ
ΗΣ 

ΤΥ
ΠΟ
Σ/ 
ΚΑ
ΤΗ
ΓΟ
ΡΙ
Α 

ΑΞ
ΙΑ 
ΚΤ
ΗΣ
ΗΣ 

 
 

ΤΡ
ΟΠ
ΟΣ 
ΚΤ
ΗΣ
ΗΣ 

ΚΥΒΙΣ
ΜΟΣ/ 
ΙΣΧΥΣ 

ΗΚΟ
Σ 

ΣΚΑ
ΦΟΥ
Σ 

ΧΩΡ
ΗΤΙ
ΚΟΤ
ΗΤΑ 
(κόρο
ι) 

ΠΟΣΟΣ
ΤΟ 

ΣΥΝΙΔ/
ΣΙΑΣ 

ΙΔΙΟΚΤ
ΗΤΗΣ(ο  
σύζυγος, 

η 
σύζυγος, 
προστατε
υόμενα 
μέλη)  

ΤΟΠ
ΟΣ 

ΣΤΑΘ
ΜΕΥ
ΣΗΣ 
ΚΙΝΗ
ΤΩΝ 
ΜΕΣ
ΩΝ 

Αριθ
μός / 
Λιμά
νι 

Νηολ
όγησ
ης 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ή 
ΜΕΡΙΔΙΩΝ 
ή ΑΜΟΙΒ. 
ΚΕΦΑΛ. 
Κ.ΛΠ.  

ΕΠΕΝΔ
ΕΔΥΜΕ
ΝΟ 

ΚΕΦΑΛ
ΑΙΟ  

 
 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Σ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

/ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤ
ΗΣ (ο  

σύζυγος, η 
σύζυγος, 

προστατευό
μενα μέλη) 

      
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

ΤΥΠΟ
Σ 

ΛΟΓΑΡ
ΙΑΣΜ
ΟΥ 

ΧΡΗ
ΜΑΤ
ΟΠΙΣ
ΤΩΤΙ
ΚΟ 
ΙΔΡΥ
ΜΑ 

Χ
ΩΡ
Α 

ΑΡΙ
Θ. 

ΛΟΓ/
ΣΜΟ
Υ 

ΠΟΣΟ  
ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΤΑΘΕΣ
ΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΣ ή και 
ΣΥΝΔΙΚΑΙ
ΟΥΧΟΙ 

ΥΠΑΡΞΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 
ΘΥΡΙΔΑΣ στο 
χρηματ/κό 

ίδρυμα της 3ης 
στήλης (ναι/ όχι) 

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

ΤΥΠΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑ
ΣΜΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤ
ΟΠΙΣΤΩ
ΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΧΩΡ
Α 

ΑΡΙΘ. 
ΛΟΓ/Σ
ΜΟΥ 

ΠΟΣ
Ο  

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΤΑΘΕ
ΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
Σ ή και 

ΣΥΝΔΙΚΑΙΟ
ΥΧΟΙ 

Παρατηρήσει
ς 

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

ΕΙΔΟΣ/ΤΥ
ΠΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗ

Σ 
ΠΟΣΟ  

ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΚΤΗΣ

ΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 
(ο  σύζυγος, η 
σύζυγος, 

προστατευόμενα 
μέλη)

      
 
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 

ΕΙΔΟΣ/ΤΥΠ
ΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙ
Α  

ΥΠΟΛΟΓΟΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΠΟΣ
Ο 

ΕΤΟ
Σ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΣ/ΟΙ (ο  
σύζυγος, η 
σύζυγος, 

προστατευό
μενα μέλη) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ
ΙΣ 
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΡΗΤΑ 

ΠΟΣΟ 

 
ΝΟΜΙΣ
ΜΑ 

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

    
 

2.5.2. Η τεχνική της καθαρής θέσης του φορολογούμενου (Net worth method) 

 

Η τεχνική της καθαρής θέσης του φορολογούμενου προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα του 

φορολογούμενου και δημιουργεί ένα Πίνακα Ενεργητικού και ένα Πίνακα Παθητικού 

επαναπροσδιορίζοντας ουσιαστικά το φορολογητέο εισόδημα του. Στον Πίνακα του Ενεργητικού 

περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κατοχή του ο φορολογούμενος, ο/η 

σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: 

 

• Μετρητά τα οποία ανήκουν στον φορολογούμενο 

• Μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τίτλοι 

• Το σύνολο της απογραφής σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης 

• Καταθέσεις σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

• Τα κόστη της ακίνητης περιουσίας 

• Επαγγελματικός εξοπλισμός όπως έπιπλα, συσκευές και λοιπά 

• Αντικείμενα αξίας άνω των 5.000 ευρώ το καθένα όπως έπιπλα, έργα τέχνης και άλλα 

• Κοσμήματα και τιμαλφή αξίας άνω  των 5.000 ευρώ το καθένα 

• Απαιτήσεις που σχετίζονται με διάφορες δραστηριότητες όπως εισπρακτέοι λογαριασμοί 

• Όλος ο μηχανοκίνητος εξοπλισμός όπως οχήματα, σκάφη και λοιπά 

• Διάφοροι λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία τα οποία υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ 

 

Στο Παθητικό περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις που έχει ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος και 

τα προστατευόμενα μέλη αυτών καθώς και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις. Πιο συγκεκριμένα στον 

Πίνακα του Παθητικού περιλαμβάνονται:  

 

• Δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

• Επαγγελματικά δάνεια 

• Γραμμάτια (προσωπικά, οικογενειακά ή της επιχείρησης) 

• Πιστωτές διάφοροι  

• Υποχρεώσεις πάσης φύσεως  
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Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι κάθε υποχρέωση του έτους βάσης ή των επόμενων 

ετών μετακυλίεται στα επόμενα έτη κι έτσι αυξάνεται εάν οι υποχρεώσεις αυξηθούν ή μειώνεται 

ανάλογα με το μέγεθος της αποπληρωμής των υποχρεώσεων.  

 

Επίσης πολύ σημαντικό σημείο στο θέμα της πραγματοποίησης του Πίνακα του Παθητικού στα 

πλαίσια της εφαρμογής της έμμεσης τεχνικής ελέγχου της καθαρής θέσης είναι ο τρόπος που 

αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις ως αναπόσπαστο κομμάτι των υποχρεώσεων.  

 

Ειδικότερα όταν στο Ενεργητικό υπάρχουν πάγια ενεργητικά στοιχεία για τα οποία υπολογίστηκαν 

οι αποσβέσεις στο φορολογητέο εισόδημα τότε το ποσό των αποσβέσεων για τα συγκεκριμένα 

περιουσιακά στοιχεία τοποθετείται ως υποχρέωση στον πίνακα του παθητικού.  

 

Για την διενέργεια της συγκεκριμένης τεχνικής ελέγχου είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι 

αποσβέσεις. Όταν στον πίνακα του ενεργητικού περιλαμβάνονται πάγια περιουσιακά στοιχεία για 

τα οποία δεν έχουν υπολογιστεί οι αποσβέσεις στον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος 

τότε αθροίζεται το ποσό των αποσβέσεων και προστίθεται στον πίνακα του παθητικού στις 

υποχρεώσεις. 

 

Στην αντίθετη περίπτωση που στο ενεργητικό περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

έχουν αποσβεστεί εξ ολοκλήρου τότε αναγράφεται στον πίνακα του παθητικού το σύνολο των 

αποσβέσεων που έχει προκύψει. Στη συνέχεια παρουσιάζεται πίνακας ο οποίος παρουσιάζει με 

συγκεντρωτικό τρόπο την παραπάνω ανάλυση.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία 
προσωπικά/οικογενειακά/επαγγελματικά). Παρατίθεται ενδεικτικά:  
ΑΚΙΝΗΤΗ / ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Υποχρεώσεις προσωπικές/οικογενειακές/επαγγελματικές). Παρατίθενται 
ενδεικτικά: 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ  
ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
μείον ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 
μείον ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΥ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 
 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
συν ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΜΕ: 
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 
μείον ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ: ΛΟΙΠΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 
 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
 

Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα ελέγχου φορολογούμενου με την τεχνική της καθαρής 

θέσης. Ένας φορολογούμενος ελέγχεται για το έτος 2012 και επομένως το έτος βάσης είναι το 2011 

του οποίου τα στοιχεία παρατίθενται κατευθείαν στον πίνακα για λόγους συντομίας.  

 

Την 1/1/2012 (Καθαρή Θέση έναρξης) τα στοιχεία του φορολογουμένου και του/της συζύγου 

αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα και πάλι για λόγους συντομίας. Το 2012 σε ότι αφορά το 

Ενεργητικό συνέβη μια αγορά διαμερίσματος 20.000 € (50% ο φορολογούμενος, 50% η σύζυγος) , 

μια αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή αξίας 2.000 € για την ατομική επιχείρηση.  
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Η σύζυγος είχε μια επιστροφή φόρου της τάξης των 1.000 ευρώ. Επιπλέον, το υπόλοιπο του λογαριασμού 

από πελάτες στις 31/12/2012 ήταν 20.000 ευρώ και οι καταθέσεις στο τέλος του έτους ήταν 10.000 €. Για 

το έτος 2012 σε ότι αφορά το Παθητικό έγινε μια είσπραξη προσωπικού καταναλωτικού δανείου του 

φορολογουμένου της τάξης των 5.000 ευρώ αλλά και μια είσπραξη δανείου της ατομικής επιχείρησης 

πάλι της τάξης των 5.000 ευρώ. Επίσης, ο πληρωτέος φόρος της ατομικής επιχείρησης για το 2012 είναι 

5.000 ευρώ ενώ οι αποσβέσεις της ατομικής επιχείρησης είναι και αυτές 5.000 ευρώ.  

Επίσης, για το έτος 2012 ο φορολογούμενος δέχθηκε γονική παροχή αξίας 20.000 € και δήλωσε 

δαπάνες διαβίωσης 10.000 ευρώ. Τέλος, ο φορολογούμενος σε ότι αφορά την ατομική του 

επιχείρηση έχει προβεί σε φορολογική αναμόρφωση της τάξης των 6.000 ευρώ και έχει πάρει 

επιδότηση του ποσού των 5.000 ευρώ. Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας Ενεργητικού και 

Παθητικού όπως θα γινόταν και στα πλαίσια της εφαρμογής της έμμεσης αυτής τεχνικής ελέγχου.  

 

   Πίνακας 4 : Ενεργητικό και Παθητικό Φορολογούμενου  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 
ΒΑΣΗΣ 

2011
Καθαρή Θέση Έναρξης 

1/1/2012 
Καθαρή Θέση  Λήξης 

31/12/2012 

 ΦΟΡΟΛΟΓ. ΣΥΖ. ΦΟΡΟΛΟΓ. ΣΥΖ.
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 100.000 € 50.000 € 50.000 € 60.000 €   60.000 € 
ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛ. Κ.Α. 5.000 € 5.000 € - 7.000 €  -

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
ΑΞΙΑΣ (>5000€) - 5.000 €  5.000 €  5.000 €  5.000 € 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΛΠ (>5000€) - - - - -
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 20.000 €  15.000 €  5.000 €  20.000€  6.000 € 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ 10.000 €  10.000 €  - 10.000€  10.000, € 
ΜΕΤΡΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.000 €  1.000 €  1.000 €  1.000 €  1.000 € 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 5.000 € 2.500 € 2.500 € 10.000 €  10.000 € 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 0.000,00 € 10.000,00 €  - 2.000,00 €  - 

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ (>5000€) - - - - - 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 162.000€ 98.500 €  63.500 €  125.000 €  92.000 € 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ  ΦΟΡΟΛΟΓ. ΣΥΖ. ΦΟΡΟΛΟΓ. ΣΥΖ. 

ΔΑΝΕΙΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ) 10.000 €  5.000 €  5.000 €  10.000 €  5.000€  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 20.000 € 20.000€ - 25.000 €  -
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ - - - - -
ΠΙΣΤΩΤΕΣ 10.000 € 10.000 € - 15.000 €  -

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.000 € 10.000 € - 15.000 €  -
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 50.000 €  45.000 €  5.000 €  65.000 €  5.000 € 

Ενεργητικό : Καθαρή θέση Λήξης 2012 – Καθαρή θέση Έναρξης 2012 = 55.000 ευρώ 
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Παθητικό : Καθαρή θέση Λήξης 2012 – Καθαρή θέση Έναρξης 2012 = 20.000 ευρώ 
 

Η καθαρή θέση του φορολογούμενου βρίσκεται εάν αφαιρέσουμε το σύνολο του Ενεργητικού από 

το σύνολο του Παθητικού. Άρα προκύπτει η διαφορά των 35.000 ευρώ. Επιπλέον προσθέτουμε και 

τις δαπάνες που δεν εκπίπτουν οι οποίες είναι στο σύνολο τους  16.000 ευρώ και τα περιουσιακά 

στοιχεία άνευ ανταλλάγματος και αφαιρούμε τα μη φορολογούμενα εισοδήματα που είναι 5.000 

ευρώ.  
 

Τελικά το σύνολο που προκύπτει είναι 66.000 ευρώ από το οποίο αφαιρούνται τα εισοδήματα που 

έχουν δηλωθεί (49.000 ευρώ) άρα η διαφορά του μη δηλωθέντος εισοδήματος που προέκυψε είναι 

17.000 ευρώ. Εάν η διαφορά αυτή δεν δικαιολογηθεί επαρκώς σύμφωνα με το άρθρο 10 της 

Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών και της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού σχεδιασμού με 

αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013.  

 

2.5.3. Τεχνική ανάλυσης των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών του φορολογούμενου σε 

μετρητά (bank deposits and cash expedinture method) 

 

Η τεχνική της ανάλυσης των τραπεζικών καταθέσεων του φορολογούμενου σε μετρητά βασίζεται 

στην λογική ότι εάν ο φορολογούμενος εισπράξει με οποιονδήποτε χρήματα υπάρχουν μόνο δύο 

οδοί για το χρήμα, να κατατεθεί σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό ή να δαπανηθεί με κάποιο τρόπο. 

Όποια οδό και να ακολουθήσει το κεφάλαιο που εισπράχθηκε, στόχος τεχνικής αυτής είναι να 

προσδιορίσει το εισόδημα που πρέπει να φορολογηθεί παρακολουθώντας την κίνηση των 

κεφαλαίων του φορολογούμενου. 

 

Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η ανάλυση των καταθέσεων του φορολογούμενου, του/της 

συζύγου και των προστατευόμενων μελών σε τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς. Επίσης, γίνεται και έλεγχος των δαπανών σε μετρητά που αφορούν την επιχείρηση ή 

το φυσικό πρόσωπο και τα συνδεδεμένα συγγενικά πρόσωπα με τελικό σκοπό την σύγκριση των 

καταθέσεων του φορολογούμενου με το συνολικό  εισόδημα που έχει δηλώσει.  

 

Πιο συγκεκριμένα για να γίνει η έμμεση αυτή τεχνική ανάλυση προσδιορίζονται οι συνολικές 

τραπεζικές καταθέσεις ελέγχοντας πρώτα από όλα εάν για την συγκεκριμένη χρήση στην οποία 

διενεργείται έλεγχος έχει ανοιχτεί κάποιος νέος τραπεζικός λογαριασμός. Εάν υπάρχει νέος 

τραπεζικός λογαριασμός κατά την ελεγχόμενη χρήση στον έλεγχο περιλαμβάνονται όλες οι 

κινήσεις του λογαριασμού.  
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Στην περίπτωση που δεν υπάρχει νέος λογαριασμός η τεχνική δεν μπορεί να προχωρήσει στην διεξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων γιατί ο μόνος τρόπος προσδιορισμού στην περίπτωση ελέγχου παλιού 

λογαριασμού είναι να εκτιμηθούν οι τραπεζικές καταθέσεις με τη διαφορά του υπολοίπου του 

λογαριασμού (τέλος χρήσης μείον αρχή χρήσης).  Και ακόμα και στην περίπτωση που καταλήξει σε μια 

αρνητική διαφορά ο υπολογισμός, η διαφορά αυτή δεν καταγράφεται στον έντυπο.  

 

Από τα ποσά που μπορεί να βρεθούν κατατεθειμένα στον λογαριασμό του φορολογούμενου (είτε ο 

λογαριασμός είναι νέος – δημιουργήθηκε μέσα στην χρήση- είτε είναι παλιός) αφαιρούνται έσοδα 

που δεν υπόκεινται σε φορολογία, κινήσεις που συμψηφίζονται, ποσά από εκταμίευση δανείων και 

τέλος κάθε συναλλαγή που δεν είναι καθαρή κατάθεση. 

 

Στο υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθεται κάθε επιχειρηματική ή 

προσωπική δαπάνη η οποία έχει γίνει σε μετρητά καθώς και κάθε οικογενειακή δαπάνη. Επιπλέον, 

προστίθεται κάθε αγορά περιουσιακού στοιχείου, ακίνητης περιουσίας, εμπορευμάτων και πρώτων 

υλών για την άσκηση του επαγγέλματος με απαραίτητη προϋπόθεση η καταβολή να είναι σε 

μετρητά.  

 

Επίσης , στο υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθεται κάθε καταβολή φόρου 

που εξοφλήθηκε σε μετρητά καθώς και οποιαδήποτε αυξομείωση της διαθέσιμων μετρητών της 

περιόδου που διενεργείται ο έλεγχος. Τέλος, προστίθεται οποιαδήποτε άλλη καταβολή σε μετρητά.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται πίνακας ο οποίος παρουσιάζει με συγκεντρωτικό τρόπο την παραπάνω 

ανάλυση. 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 

μείον • Ποσά που εκταμιεύτηκαν ως δάνεια 
• Κινήσεις στους λογαριασμούς που συμψηφίζονται 
• Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα 
• Συναλλαγές και άλλες πράξεις που δεν αποτελούν κατάθεση 

 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  
πλέον • Αγορές εμπορευμάτων, βοηθητικών υλών κ.λπ. 

• Επαγγελματικές δαπάνες 
• Αποπληρωμή χρεών 
• Αγορές περιουσιακών στοιχείων 
• Άλλες καταβολές 

 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΡΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
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 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
μείον • Έσοδα που δεν υπόκεινται σε φορολογίας 

• Προκαταβολές που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων του επόμενου έτους (αύξηση) 
• Μειώσεις εισπρακτέων λογαριασμών  

πλέον • Προκαταβολές που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων του επόμενου έτους (μείωση) 
• Αυξήσεις εισπρακτέων λογαριασμών 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (Χ)  
 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ (Ψ1) 
 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ (Ψ2) 
 ΔΙΑΦΟΡΑ (Χ)-(Ψ1)-(Ψ2) 
 

Παρακάτω όπως και στις υπόλοιπες τεχνικές ελέγχου παρατίθεται ένα παράδειγμα στο οποίο 

χρησιμοποιείται η τεχνική ανάλυσης των τραπεζικών καταθέσεων του φορολογούμενου σε 

μετρητά. 

 

Ο φορολογούμενος ελέγχεται για το 2012 και στις 31/12/2012 είχαμε τα έχουν καταγραφεί 

καταθέσεις φορολογούμενου και συζύγου της τάξης των 5.000 ευρώ, μεταφορές ποσών από την 

τράπεζα Χ στην Τράπεζα Ψ ύψους 10.000 ευρώ, επαγγελματικές δαπάνες 30.000 ευρώ, οι 

προσωπικές δαπάνες 6.000 ευρώ και τα διαθέσιμα είναι 2.000 ευρώ.  

 

Επιπλέον, έχουν γίνει αγορές εμπορευμάτων συνολικού ύψους 50.000 ευρώ σε μετρητά. Σε σχέση 

με την καταβολή φόρου έχουν εξοφληθεί οι απαιτήσεις του ΙΚΑ ύψους 16.000 ευρώ και της 

συζύγου 1.100 ευρώ. Τέλος έχει γίνει τιμολόγηση μιας προκαταβολής που εισπράχθηκε το 2011 

ποσού 6.000 € και τελικά μια αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών της τάξης των 15.000 ευρώ. 

  

   Πίνακας 5 : Καταθέσεις και δαπάνες φορολογούμενου 

 31/12/2012 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 25.000 25.000 
Αφαιρούνται οι καταθέσεις : ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ 
Έσοδα που δεν υπόκεινται σε φορολογία - - 
Λοιπές κινήσεις 10.000 € - 
Προστίθενται :   
Επαγγελματικέ δαπάνες 30.000 €  - 
Αγορές εμπορευμάτων σε μετρητά 50.000 € - 
Αγορές περιουσιακών στοιχείων σε μετρητά - - 
Προσωπικές δαπάνες σε μετρητά 6.000 € - 
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Φόροι που καταβλήθηκαν σε μετρητά 16.000 € 1.100 € 
Αποπληρωμή χρεών σε μετρητά  - - 
Αυξομειώσεις σε μετρητά -3.000 € - 

ΣΥΝΟΛΟ  100.100 € 
Μείωση λόγω προκαταβολών που εισπράχθηκαν 6.000 € - 
Αύξηση εισπρακτέων λογαριασμών 5.000 € - 

ΣΥΝΟΛΟ 111.100 € 

 

Το δηλωθέν εισόδημα του φορολογούμενου ήταν 80.000 ευρώ άρα προκύπτει μια διαφορά της 

τάξης των 31.100 ευρώ εάν η διαφορά αυτή δεν δικαιολογηθεί επαρκώς σύμφωνα με το άρθρο 10 

της Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών και της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού σχεδιασμού με 

αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 τότε ο φορολογούμενος θα φορολογηθεί κανονικά 

για τη διαφορά αυτή.  

 

2.6. Tο αμερικανικό σύστημα ελέγχου ΙRS 
 

Η Internal Revenue Service ( IRS) είναι η μεγαλύτερη μη στρατιωτική οργάνωση των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής και η βασική της αρμοδιότητα είναι η είσπραξη εσόδων από τους 

φορολογούμενος. Υπολογίζεται ότι η Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων εισπράττει περίπου το 90% της 

Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Επί της ουσίας πρόκειται για 

έναν εισπρακτικό μηχανισμό που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεντρώνει τους 

φόρους, ερμηνεύει την φορολογική νομοθεσία και επιβάλλει κυρώσεις σε όσους δεν την 

ακολουθούν.  

 

Η οργάνωση της IRS θεωρείται ένα από τα πιο δίκαια και αποτελεσματικά συστήματα που οι 

φορολογούμενοι συμμορφώνονται υποχρεωτικά στην φορολογική νομοθεσία και στις απαιτήσεις 

του κράτους. Ο βασικός στόχος της οργάνωσης είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 

στους φορολογούμενου έτσι ώστε να εφαρμόζουν σωστά την φορολογική νομοθεσία αλλά να και η 

φορολόγηση να είναι δίκαιη ως προς το κοινωνικό σύνολο. Το σύστημα ελέγχου θεωρείται πρότυπο 

και για την Ελλάδα.  

 

Το ελληνικό φορολογικό σύστημα δίνει αναλυτικές οδηγίες για τις νέες έμμεσες τεχνικές ελέγχου 

που βασίζονται στο σύστημα που ακολουθεί η οικονομική αστυνομία στις ΗΠΑ (IRS), δίδονται σε 

εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου η Εφορία να δημιουργήσει το 
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«φορολογικό προφίλ» του πολίτη, να προσδιορίσει με έμμεσο τρόπο το εισόδημά του και να το 

αντιπαραβάλει με τις φορολογικές δηλώσεις του.  

 

Η οργάνωση του συστήματος ελέγχου είναι σημαντικό να παρατεθεί καθώς θα βοηθήσει στην 

αντίληψη της δομής του μηχανισμού αλλά και των ιεραρχικών δομών που ακολουθεί. Παρακάτω 

παρατίθεται το οργανόγραμμα της υπηρεσίας. 

 

Εικόνα 3: Οργανόγραμμα IRS  

 

 

Πηγή : www.irs.gov 

 

Η υπηρεσία είναι χωρισμένη σε τέσσερα μεγάλα τμήματα , και αντίστοιχα αυτά τα τέσσερα μεγάλα 

συστήματα αποτελούνται από άλλα μικρότερα υποσυστήματα. Τα τέσσερα βασικά συστήματα 

όπως φαίνεται και στο σχήμα είναι: 

 

1. Το τμήμα Μεγάλων επιχειρήσεων και διεθνών σχέσεων 

2. Το τμήμα Μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων  
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3. Το τμήμα των μισθών και επενδύσεων  

4. Το τμήμα των αφορολόγητων και κυβερνητικών φορέων 

 

Προφανώς αυτός ο τμηματικός διαχωρισμός είναι πολύ έξυπνος και αποτελεσματικός καθώς αυτές 

οι τέσσερις κατηγορίες αντιπροσωπεύουν το σύνολο των φορολογούμενων μιας κοινωνίας. Οι 

βασικότερες λειτουργίες που έχει αναλάβει να διεκπεραιώνει το ΙRS είναι : 

 

• Να βοηθά τους φορολογούμενους να συμπληρώνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις και να 

λύνουν όλες τις σχετικές απορίες τους. 

 

• Διαθέτει ένα μηχανισμό προσφυγών ο οποίος αναλαμβάνει την επίλυση φορολογικών 

ζητημάτων. 

 

• Διενεργεί φορολογικούς ελέγχους και να επιβάλλει ποινές σε όσους δεν ακολουθούν τους 

φορολογικούς κανόνες. 

 

• Δίνει αναφορά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τους φορολογούμενους που θα 

πρέπει να διωχθούν ποινικά για μη ακολούθηση των φορολογικών κανονισμών. 

 

Αυτή η Αμερικανική υπηρεσία είναι πολύ αποτελεσματική και χρήζει θαυμασμού διεθνώς. Ο λόγος 

που ξεχωρίζει είναι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, ο σωστός σχεδιασμός ενός τόσο 

πολύπλοκου συστήματος φορολόγησης και η αποτελεσματικότητα του και το σημαντικότερο από 

όλα ότι ελέγχει τους φορολογούμενος και η φοροδιαφυγή είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει σε 

πολύ μικρό βαθμό. Αν αναλογιστεί κανείς και τον πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

το κατόρθωμα αυτού του συστήματος είναι πρότυπο και για τις Ευρωπαϊκές χώρες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 

 

3.1. Μελέτη περίπτωσης 1 :“Φορολογούμενος με απλογραφικά βιβλία (Β΄ 

κατηγορίας) ελέγχεται για τις χρήσεις 2009 & 2010 - Πραγματικός 

έλεγχος” 
 

Φορολογούμενος με απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ελέγχεται για τις χρήσεις 2009 & 2010. 

Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία :  

Πίνακας 6: Δεδομένα επιχείρησης φορολογούμενου υπό έλεγχο – Μελέτη περίπτωσης 1 

Δεδομένα ατομικής επιχείρησης: 2008 2009 2010 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ  3.000,00 7.000,00

ΑΓΟΡΕΣ  29.000,00 22.000,00

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ 3.000,00 7.000,00 2.000,00

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ  25.000,00 27.000,00

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ  67.000,00 75.000,00

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ  25.000,00 27.000.00 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ  42.000,00 48.000,00

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ    

ΔΑΠΑΝΕΣ  12.000,00 11.000,00

ΚΑΘΑΡΑ    

ΚΕΡΔΗ  30.000,00 37.000,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ 5.000,00 € 9.000,00 € 11.000,00 €

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ 11.000,00 € 22.000,00 € 18.000,00 €

Προκαταβολές που εισπράχθηκαν 
έναντι εσόδων επόμενου/νων έτους/ων 0,00 € 15.000,00 € 0,00 €

Τιμολόγηση 0,00 € 0,00 € 15.000,00 €
 

• Η περιουσιακή κατάσταση του ελεγχόμενου είναι η εξής: Η ατομική περιουσία του 

φορολογούμενου για το περαιωμένο έτος (έτος βάσης): συνολικό κόστος 800.000,00€, στο 

πρώτο ελεγχόμενο έτος (2009) αγόρασε ακίνητο συνολικού κόστους 400.000,00€,  στο 

πρώτο ελεγχόμενο έτος (2009) κληρονόμησε ακίνητο συνολικού κόστους 200.000,00€,  στο 

δεύτερο ελεγχόμενο έτος (2010) πούλησε ένα ακίνητο που είχε στην κατοχή του πριν το 

2009 έναντι 150.000,00€ .Το ακίνητο αυτό είχε κόστος 300.000€. 
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• O Ελεγχόμενος είχε λάβει 200.000,00 δάνειο στα ελεγμένα έτη 2009 και 2010. Προέβη σε 

καταβολές τόκων 20.000,00 το 2009 και €20.000,00 € το 2010 και έκανε αποπληρωμή 

κεφαλαίου το 2009 50.000,00 € και 150.000,00 € το 2010. Επίσης, δαπάνησε για ποινή 

πρόωρης αποπληρωμής δανείου το 2010 ύψους 3.000,00 € (δαπάνη). 

 

• Οι τραπεζικές καταθέσεις υπόλοιπα λογαριασμών έχουν ως  εξής: 

Πίνακας 7: Δεδομένα φορολογούμενου υπό έλεγχο – Μελέτη περίπτωσης 1 

 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010
Καταθέσεις και υπόλοιπα 50.000€ 250.000€ 350.000€ 
Έμβασμα στο εξωτερικό 
κατατεθειμένο σε λογαριασμό 
του φορολογούμενου 

 500.000€ 1.000.0000€ 

Δήλωση μετρητών στο χέρι  2.000€ 3.000€ 4.000€ 
Έσοδα από λοιπές πηγές  30.000€ 35.000€ 

Συμμέτοχη στο κεφάλαιο 
άλλης επιχείρησης  5.000€  

Ανάληψη χρημάτων από 
επιχείρηση στην οποία 
συμμετέχει ο ίδιος 

 30.000€  

Επιστροφή χρημάτων στην 
επιχείρηση  4.500€ 3.500€ 

Επιστροφή φόρου  500€  

Οικογενειακές δαπάνες  27.500€ 21.000€ 
 

Όπως έχει αναφερθεί και στην παραπάνω θεωρητική ανάλυση θα πραγματοποιηθεί έλεγχος της 

καθαρής θέσης. Στο Ενεργητικό θα αθροίσουμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι καταθέσεις σε 

τράπεζες. Στο Παθητικό περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις του φορολογούμενου και της/του 

συζύγου και των προστατευόμενων μελών. Θα χρησιμοποιήσουμε ως έτος βάση το έτος πριν από 

τα ελεγχόμενα έτη, άρα εφόσον τα ελεγχόμενα έτη είναι το 2009 και το 2010 θα χρησιμοποιήσουμε 

ως έτος βάσης το 2008. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι πίνακες του Παθητικού και του Ενεργητικού.  
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Πίνακας 8: Ενεργητικό και παθητικό – Μελέτη περίπτωσης 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Ελεγχόμενες χρήσεις ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ: 
ΧΡΗΣΗ 2008 ΧΡΗΣΗ 2009 ΧΡΗΣΗ 2010 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ακίνητη περιουσία (κόστος) 800.000,00€ 1.400.000,00€ 1.100.000,00€ 

Απαιτήσεις διάφορες(500 € από το 2007) 11.500,00€ 22.500,00€ 18.000,00€ 

Μετρητά διαθέσιμα 2.000,00€ 3.000,00€ 4.000,00€ 

Καταθέσεις σε τράπεζες (+εμβάσματα) 50.000,00€ 750.000,00€ 1.350.000,00€ 

Μετοχές, λοιποί τίτλοι  5.000,00€  

Σύνολο Απογραφής τέλους χρήσης 3.000,00€ 7.000,00€ 2.000,00€ 

Διάφοροι λογαριασμοί-λοιπά περιουσιακά 
στοιχεία   5.000,00 

Σύνολο Ενεργητικού 865.000€ 2.187.500,00€ 2.479.000,00€ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Δάνεια προσωπικά/οικογενειακά 200.000,00€ 150.000,00€ 0 

Δάνεια επαγγελματικά (ατομική επιχ.)    

Γραμμάτια    

Πιστωτές διάφοροι (πληρωτέοι λογ.) 5.000,00€ 9.000,00€ 11.000,00€ 

Διάφορες υποχρεώσεις(αποσβέσεις κλπ.)  45.000,00 20.000,00 

Σύνολο Υποχρεώσεων 205.000,00€ 204.000,00€ 31.000,00€ 

Καθαρή Θέση 660.000,00€ 1.983.500,00€ 2.448.000,00€ 
 

Παρακάτω δίνεται και ο πίνακας της καθαρής θέσης που θα μας οδηγήσει στην διεξαγωγή του 

τελικού αποτελέσματος.  

 

Πίνακας 9: Καθαρή θέση – Μελέτη περίπτωσης 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

  ΧΡΗΣΗ 2009 ΧΡΗΣΗ 2010

 Καθαρή θέση λήξης περιόδου 1.983.500,00€ 2.448.000,00€

μείον Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 660.000,00€ 1.983.500,00€

 Αύξηση καθαρής θέσης έτους 1.322.000,00€ 464.500,00€ 

μείον Αναπροσαρμογή καθαρής θέσης με περιουσιακά 
στοιχεία άνευ ανταλλάγματος 200.000,00€  
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 Αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση 1.122.000,00€ 464.500,00€ 

 Προσωπικές οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης 52.000,00€ 47.500,00€ 

 Ζημία από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων  150.000,00€ 

 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Α) 1.174.000,00€ 662.000,00€ 

μείον ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (Β) 60.000,00€ 72.000,00€ 

 ΔΙΑΦΟΡΑ (A)-(B) 1.114.000,00 590.000,00 
 

Για το προσδιορισμό του εισοδήματος βάση της μεθόδου καθαρής θέσης κάνουμε: 

 

Καθαρή θέση λήξης περιόδου – καθαρή θέση έναρξης περιόδου – αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση 

με περιουσιακά στοιχεία άνευ ανταλλάγματος + προσωπικές δαπάνες διαβίωσης = 1.983.500 – 

661.500 – 200.000 + 52.000 = 1.174.000 ευρώ  

το εισόδημα που προσδιορίζεται βάση της μεθόδου αντίστοιχα υπολογίζεται και η διαφορά για το 

2011. 

 

Η διαφορά του προσδιοριζόμενου εισοδήματος από το δηλωθέν είναι της τάξης του 1.114.000 

ευρώ. Δηλαδή ο φορολογούμενος για το 2010 έχει πραγματικό εισόδημα 1.174.000 ευρώ και 

δηλώνει μόνο τις 60.000 ευρώ. Για το 2011 ακολουθήθηκε η ίδια μέθοδος και η διαφορά που 

προέκυψε ήταν 590.000 ευρώ.  

 

Οπότε σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν μπορέσει να δικαιολογήσει το επιπλέον αυτό 

εισόδημα σύμφωνα με το άρθρο 10 της Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών και της 

Διεύθυνσης Επιχειρησιακού σχεδιασμού με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 θα 

πρέπει να φορολογηθεί κανονικά για το παραπάνω εισόδημα που  δεν δήλωσε. 

 

3.2. Μελέτη περίπτωση 2 : “ Φορολογούμενος Φ.Π με Διπλογραφικά βιβλία 

(ατομική Γ) ελέγχεται για τις χρήσεις 2000 2001” 
 

Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος (φυσικό πρόσωπο) με Διπλογραφικά βιβλία γ' κατηγορίας 

ατομικής επιχείρησης ελέγχεται για τις χρήσεις 2000 και 2001. Σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου της 

καθαρής θέσης χρησιμοποιείται ως έτος βάσης το 2009.  
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Παρακάτω δίνονται τα στοιχεία για την ατομική επιχείρηση:  

Πίνακας  10: Δεδομένα φορολογούμενου υπό έλεγχο – Μελέτη περίπτωσης 2 

 

 1999 2000 2001 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΟΡΕΣ - 30.000,00 €  40.000,00 €  

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ 30.000,00 €  80.000,00 €  100.000,00 €  

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ - 40.000,00 €  60.000,00 €  

  70.000,00 €  80.000,00 €  

 1999 2000 2001 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ - 150.000,00 €  170.000,00 €  

ΜΙΚΤΟ ΚΕΔΡΟΣ - 70.000,00 €  80.000,00 €  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - 80.000,00 €  90.000,00 €  

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ - 52.500,00 €  66.250,00 €  

ΚΕΡΔΗ - 14.166,67 €  16.750,00 €  

  13.333,33 €  7.000,00 €  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ - 20.000,00 €  10.000,00 €  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ - - - 
 

Η περιουσιακή κατάσταση του ελεγχόμενου είναι η εξής στο έτος βάσης έχει δύο ακίνητα κόστους 

150.000€ έκαστον (έτος κτήσης 1/1/1998) ήτοι συνολικό κόστος 300.000,00 €. Κατά το πρώτο 

ελεγχόμενο έτος (2000) στις 30/4/2000 αγόρασε ακίνητο επαγγελματικού κόστους 50.000,00€ στις 

30/8/2000 πουλάει το ένα επαγγελματικό ακίνητο αντί 220.000€ και στις 30/6/2001 αγοράζει 

ακίνητο επαγγελματικό αξίας 270.000€ . Σταθερός συντελεστής απόσβεσης 5%. 

 

Οι τραπεζικές καταθέσεις υπόλοιπα λογαριασμών είναι για τις 31/12/1999 150.000,00 €, για τις 

31/12/2000  200.000,00 € και στις 31/12/2001 480.000,00 €. Και η δήλωση μετρητών στο χέρι για 

τις 31/12/1999 5.000 €, για τις 31/12/2000 1.000,00 € και για τις 31/12/2001 8.000,00 € 

 

Οι φόροι που αναλογούν στον φορολογούμενο είναι 8,000 € για το 2000 και 9,000 € για το 2001 

και οι φόροι που παρακρατούνται για το 2000 είναι 6.500,00 € και για το 2001 είναι 9.000 €. 

Επιπλέον από μια απαίτηση που δημιουργήθηκε από τον φορολογούμενο το 2000 υπάρχει μια 

επιστροφή φόρου το 2001 ύψους 1.500,00 €. 

Τέλος οι οικογενειακές δαπάνες του φορολογούμενου ήταν για το 2000 26.500,00 € και για το 2001 
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34.000 1.500,00 €. 

 

Πίνακας 11: Αποσβέσεις ακινήτων φορολογούμενου υπό έλεγχο – Μελέτη περίπτωσης 2 

 

  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (5%) 

 ΗΜ. 
ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ 1998 1999 2000 2001 

ΑΚΙΝΗΤΟ Α 1/1/1998 150.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 5.000,00 €  - 

ΑΚΙΝΗΤΟ Β 1/1/1998 150.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 €  7.500,00 €  

ΑΚΙΝΗΤΟ Γ 30/4/2000 50.000,00 € - - 1.678,08 €  2.500,00 €  

ΑΚΙΝΗΤΟ Δ 30/6/2001 270.000,00 € - - - 6.750,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 15.000,00 € 15.000,00 € 14.178,08 €  16.750,00 € 
 

Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις ο υπολογισμός γίνεται εάν πολλαπλασιάσουμε τον συντελεστή 5% με 

την αξία του ακινήτου. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον υπολογισμό των αποσβέσεων στις 

περιπτώσεις που τα ακίνητα αγοράστηκαν ή πουλήθηκαν μέσα στο έτος οπότε πρέπει να γίνει 

αναγωγή του ετήσιου συντελεστή απόσβεσης στο χρονικό διάστημα που το ακίνητο άνηκε στον 

φορολογούμενο.   

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται για το ακίνητο Α για το 2000 για 181 ημέρες, για το ακίνητο Γ το 

2000 για 245 μέρες και για το ακίνητο Δ για 184 ημέρες. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπολογίσουμε 

και το κέρδος από την πώληση του ακινήτου και άρα οι αποσβέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο. 

Παρακάτω δίνεται ο τύπος που ισχύει για τον υπολογισμό του κέρδους ή της ζημιάς από την 

πώληση παγίου στοιχείου:  

             Αναπόσβεστη αξία = Αξία που αγοράστηκε – Αποσβέσεις =   

                                   150.000 – (7.500+7.500+5000) = 130.000 € 

         Κέρδος ή Ζημιά = Ποσό πώλησης – Αναπόσβεστη αξία = 220.000 – 130.000 = 90.000 € 

Εφόσον υπολογίσαμε το κέρδος από την πώληση του ακινήτου προχωράμε στην κατασκευή των 

πινάκων Παθητικού και Ενεργητικού. Σημειωτέον το κέρδος από την πώληση του ακινήτου θα 

καταχωρηθεί στην Καθαρή θέση στην κατηγορία “Μη φορολογούμενο ή φορολογούμενες 

περιπτώσεις εσόδων” στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν το έχει συμπεριλάβει στα 

καθαρά του κέρδη.  
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Πίνακας 12: Ενεργητικό και Παθητικό – Μελέτη περίπτωσης 2  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Ελεγχόμενες χρήσεις  ΕΤΟΣ 
ΒΑΣΗΣ: 1999 2000  2001 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Περιουσιακά Στοιχεία προσωπικά/ οικογενειακά/Επαγγελματικά) 

Ακίνητη περιουσία (κόστος) 300.000,00€ 200.000,00€ 470.000,00€ 

Έπιπλα, Συσκευές, Λοιπός 
εξοπλισμός 0 0 0 

Προσωπικά αντικείμενα μεγάλης 
αξίας >5000 € 0 0 0 

Κοσμήματα κ.λπ. Τιμαλφή 
>5000 € 0 0 0 

Απαιτήσεις διάφορες 0 1.500,00€ 0 

Μηχανοκίνητα Οχήματα- 
Σκάφη-Αεροσκάφη κ.λπ. 0 0 0 

Μετρητά διαθέσιμα 5.000,00€ 1.000,00€ 8.000,00€ 

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

Μετοχές, λοιποί τίτλοι 0 0 0 

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

Διάφοροι λογ/σμοί - λοιπά 
περιουσιακά στοιχεία 0 0 0 

Σύνολο Ενεργητικού (Α) 485.000,00€ 442.500,00€ 1.018.000,00€ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Υποχρεώσεις προσωπικές / οικογενειακές / επαγγελματικές) 

Πιστωτές διάφοροι 0 20.000,00€ 10.000,00€ 

Διάφορες 
υποχρεώσεις(αποσβέσεις κ.λπ.) 30.000,00€ 24166,67€ 40.916,67€ 

Σύνολο Υποχρεώσεων (Β) 30.000,00€ 44.166,67€ 50.916,67€ 

Καθαρή Θέση (Α - Β) 455.000,00€ 398.333,33€ 967.083,33€ 
 

Όλα τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν στον πίνακα προκύπτουν από την εκφώνηση της μελέτης 

περίπτωσης εκτός από τα σύνολα που είναι το άθροισμα των στοιχείων. Η καθαρή θέση 

υπολογίστηκε αφαιρώντας από το σύνολο του ενεργητικού το σύνολο του παθητικού. 

Στην συνέχεια πρέπει να υπολογίσουμε και τον πίνακα της καθαρής θέσης για να γίνει ο τελικός 

έλεγχος για να διεξαχθούν συμπεράσματα. 
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Πίνακας 13: Καθαρή θέση φορολογούμενου υπό έλεγχο – Μελέτη περίπτωσης 2 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε €) 

 2000 2001 

Καθαρή θέση λήξης περιόδου 398.333,33 967.083,33 

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 455.000,00 398.333,33 

Αύξηση καθαρής θέσης έτους -56.666,67 568.750,00 

Αναπροσαρμογή καθαρής θέσης με περιουσιακά στοιχεία άνευ 
ανταλλάγματος 0 0 

Αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση -56.666,67 568.750,00 

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες (επιταγές και μετρητά)   

Προσωπικές οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης 33.000,00 43.000,00 

Λοιπές δαπάνες /αγορές 0 0 

Ζημία από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων 0 0 

Μερικό Σύνολο (Χ) -23.666,67 611.750,00 

Λοιπά Εισοδήματα :   

Έσοδα αφορολόγητα από διαφορές πηγές 0 0 

Μη φορολογούμενες ή φορολογούμενες με ειδικό τρόπο 
περιπτώσεις εσόδων (δωρεές , κέρδη από πώληση παγίων 
.επιχορηγήσεις κ.λπ.) 

90.000,00 0 

Σύνολο λοιπών εισοδημάτων (Ψ) 90.000,00 0 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ= 
(Χ+Ψ) (Α) -113.666,67 611.750,00 

ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (Β) 13.333,33 7.000,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ (A)-(B) -127.000,00 604.750,00 
 

Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του εισοδήματος που υπολογίστηκε από την έμμεση τεχνική 

ελέγχου και μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος παρουσιάζεται στη στήλη ΔΙΑΦΟΡΑ”. Συνεπώς, 

σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν μπορέσει να δικαιολογήσει το επιπλέον αυτό εισόδημα 

σύμφωνα με το άρθρο 10 της Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών και της Διεύθυνσης 

Επιχειρησιακού σχεδιασμού με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 θα πρέπει να 

φορολογηθεί κανονικά για το παραπάνω εισόδημα που  δεν δήλωσε. 
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3.3. Μελέτη περίπτωσης 3 : “ Έλεγχος σε επαγγελματία με Β' κατηγορίας βιβλία”  

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας με τα οικονομικά στοιχεία του επαγγελματία που τηρεί 

βιβλία Β' κατηγορίας.  

ΧΡΗΣΕΙΣ ποσά σε €  ΕΤΟΣ 
ΒΑΣΗΣ 2007

ΧΡΗΣΗ 2008 ΧΡΗΣΗ 
2009

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κόστος παγίων 70.000 100.000 115.0000 Μηδέν αποσβέσεις
Κόστος εξοπλισμού της 
επιχείρησης στο τέλος κάθε 
χρήσης 

5.000 10.000 10.000 

Απογραφή έναρξης 40.000 30.000 
Αγορές χρήσης 70.000 80.000 
Απογραφή λήξης 40.000 30.000 40.000 
Κόστος πωληθέντων 80.000 70.000 
Ακαθάριστα έσοδα: 0 170.000 130.000 
Μετρητά 120.000 130.000 
Επί πιστώσει 50.000
Σύνολο επαγγελματικών 
δαπανών: 40.000 30.000 

Μετρητά 20.000 15.000 
Επί πιστώσει 20.000 15.000 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 40.000 30.000 
Σύνολο αξίας ακινήτων 100.000 100.000 100.000 
Καταθέσεις 31/12 30.000 220.000 200.000 
Μετρητά 31/12 3.000 1.000 2.000 
Συνολικές οικογενειακές 
δαπάνες 28.090 39.650 

Ασφάλεια ζωής 1.000 3.000 
Ασφάλεια υγείας 300 2.600 
Επισκευές και συντήρηση 
ακινήτων 

1.500 3.000 

Δίδακτρα σχολείου 3.600 5.600 
Ιατρικά έξοδα 350 2.600 
Καταβολές μισθών 3.200 5.600 
Λοιπά έξοδα 2.240 4.200 
Συνταξιοδοτικές εισφορές 3.800 3.800 
Τηλεφωνία 600 700
Τραπεζικά έξοδα 7.000 7.800 
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2.500 2.500 
Εισφορές 2.0000 2.000 
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Εφαρμόζοντας την τεχνική της ανάλυσης των καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά 

δημιουργούμε πίνακα ο οποίος από τις συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της ελεγχόμενης 

φορολογικής περιόδου προκύπτουν τα συνολικά έσοδα. Τέλος, συγκρίνουμε τα τα έσοδα 

που προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθόδου με τα συνολικά δηλωθέντα ακαθάριστα 

έσοδα.  

 

Ακολουθεί ο πίνακας όπου υπολογίζονται οι τραπεζικές καταθέσεις και δαπάνες σε μετρητά 

του φορολογούμενο για τον οποίο διενεργείται ο έλεγχος. 

 

 (Ποσά σε ευρώ) ΧΡΗΣΗ 2008 ΧΡΗΣΗ 2009
μείον Ποσά που κατατέθηκαν σε κάθε μορφής 

χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς 190.000 - 

μείον Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που 
κατατέθηκαν σε λογαριασμούς 60.000 - 

μείον Ποσά εκταμίευσης δανείων - - 
μείον Συμψηφιστικές κινήσεις - - 
 Υπόλοιπο Καθαρών Τραπεζικών 

Καταθέσεων 130.000 0 

πλέον Επιχειρηματικές δαπάνες 20.000 15.000
πλέον Αγορές εμπορευμάτων 70.000 80.000
πλέον Προσωπικές δαπάνες 26.090 37.650
πλέον Καταβληθέντες φόροι 2.000 2.000
πλέον Αποπληρωμή χρεών σε μετρητά  
πλέον Αύξηση/μείωση διαθέσιμων μετρητών -2.000 1.000
 Υπόλοιπο Κατατεθειμένων και 

Αναλωθέντων Εσόδων 246.090 135.650 

μείον Αυξήσεις λογαριασμών εισπρακτέων 50.000  
μείον Μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων 50.000
 Σύνολο ετήσιων ακαθάριστων εσόδων 

βάσει τεχνικής (Α) 296.090 85.650 

 Σύνολο δηλωθέντων ακαθάριστων 
εσόδων από την άσκηση της 

ελεγχόμενης δραστηριότητας στην 
φορολογική δήλωση (Β1)

170.000 130.000 

 Σύνολο λοιπών εισοδημάτων στην 
φορολογική δήλωση πλην της 

ελεγχόμενης δραστηριότητας (Β2) 
0 0 

 Διαφορά  (Α)-(Β1)-(Β2) 126.090 -43.350
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

   4.1. Φορολογικοί έλεγχοι και μείωση φοροδιαφυγής 

 
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έγινε ανάλυση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου τόσο σε 

πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. Οι μέθοδοι ελέγχου φαίνεται να είναι πιο 

εξορθολογισμένες και πρακτικές σε σχέση με τις απλές μεθόδους ελέγχου που είναι περισσότερο 

χρονοβόρες και κοστοβόρες.  

 

Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο με θέμα την φοροδιαφυγή στην Ελλάδα οι στατιστικές 

είναι απογοητευτικές. Επίσης αντί επιλόγου είναι χρήσιμη η αναφορά στις στατιστικές που 

παρουσίασε το Ελληνό - αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σχετικά με τις απώλειες που έχει το 

κράτος εξαιτίας της φοροδιαφυγής. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η απώλειες του κράτους από την 

φοροδιαφυγή υπερβαίνει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ η παραοικονομία τα 41 δισεκατομμύρια 

ευρώ.   

 

Επιπλέον, στα πλαίσια διενέργειας συνεδρίου στο επιμελητήριο παρουσιάστηκαν στοιχεία που 

συνέλεξε ένας Αυστριακός καθηγητής Οικονομικών, ο κύριος Schneider. Συγκεκριμένα, τα 

στοιχεία που παρέθεσε έδειξαν ότι για το 2014 η φοροδιαφυγή κόστισε στο ελληνικό κράτος 7,2 

δισεκατομμύρια ευρώ που είναι περίπου το 4% του ΑΕΠ. Επιπλέον, το μέγεθος της 

παραοικονομίας στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι έφθασε στο 23,3% του ΑΕΠ κατά το έτος 2014, 

δηλαδή περίπου στα 41,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ κατά το έτος 2015 εκτιμάται ότι θα 

διαμορφωθεί στο 22,4% του ΑΕΠ, δηλαδή στα 41,2 δισεκατομμύρια ευρώ.  

 

Ενώ στην αρχή έγινε διαχωρισμός της φοροδιαφυγής με την παραοικονομία είναι χρήσιμο στο 

σημείο αυτό να αναφέρουμε πως η παραοικονομία σε ορισμένες περιπτώσεις συνδέεται με την 

φοροδιαφυγή και σίγουρα μπορούν να ληφθούν ελεγκτικοί μηχανισμοί που να στοχεύουν και στην 

πάταξη της παραοικονομίας. Ανεξάρτητα από το εάν το αντικείμενο της παραοικονομίας είναι μια 

έννομη ή άνομη πράξη είναι μια οικονομική διαφυγή για το κράτος που εάν μπορούσε να 

φορολογηθεί θα ήταν προς όφελος του κράτους.  

 

Είναι χρήσιμο στο σημείο αυτό να παρατεθούν και ορισμένες πρακτικές προτάσεις για την πάταξη 

της φοροδιαφυγής που να είναι εφαρμόσιμα. Πρώτον, για να αποφευχθούν οι πολυάριθμοι έλεγχοι 
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που κοστίζουν αρκετά στο κράτος θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο για όσους 

φορολογούμενος θέλουν να δηλώσουν την φοροδιαφυγή που έχουν διαπράξει χωρίς να πρέπει να 

πληρώσουν δυσθεώρητους φόρους και πρόστιμα. Ειδικότερα, σε περίπτωση δήλωσης  εσόδων από 

φοροδιαφυγή να οριστικοποιηθεί ένα πρόστιμο της τάξης του 25-30% για τα έσοδα που δεν 

φορολογήθηκαν. Εάν βέβαια ο φορολογούμενος ξανά διαπράξει φοροδιαφυγή τότε να ισχύσουν 

αυστηρές ποινές. 

 

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για τα όργανα που διαπράττουν τους ελέγχους να υπάρχει μια 

ανταποδοτικότητα προκειμένου να εφαρμόζουν στο ακέραιο την φορολογική νομοθεσία αλλά και 

να γίνεται η εργασία τους πιο εύκολη.  Δηλαδή, να υπάρχουν κίνητρα για τους ελεγκτές τα οποία 

να σχετίζονται με κάποιο ανταποδοτικό ποσό σε σχέση με τα έσοδα που εισπράττονται από τους 

πολίτες που φοροδιαφεύγουν.  

 

Για παράδειγμα, ένα ποσοστό της τάξης του 4% - 6% των εσόδων που εισπράττονται να 

διατίθενται για αγορά καλύτερου εξοπλισμού για το ελεγκτικό σώμα και να αποδίδεται και στους 

ίδιους ένα ποσό. Η παραπάνω πρόταση μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο στα επίπεδα της ελληνικής 

επικράτειας όπου η ανταποδοτικότητα δεν είναι χαρακτηριστικό της εργασίας στον δημόσιο τομέα 

και σαφώς η αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων δεν είναι δεδομένη.  

 

Στην συνέχεια, για λόγους αποφυγής χρονοβόρων και ακριβών για το κράτος ελέγχων θα ήταν 

χρήσιμο η αρμόδια ΔΟΥ να στέλνει σε ένα φορολογούμενο που πιθανόν φοροδιαφεύγει μια 

επιστολή στην οποία θα αναφέρεται ότι υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής στις δηλώσεις του αλλά 

σε περίπτωση που καταβάλλει το 20% του κεφαλαίου που θεωρείται ύποπτο για φοροδιαφυγή να 

μη προχωρά σε έλεγχο η Εφορία. Η λύση αυτή μπορεί να βρει έδαφος σε πολλές περιπτώσεις 

ωστόσο όμως θα πρέπει να δικαιολογείται απόλυτα από την αρμόδια ΔΟΥ η αιτιότητα που οδήγησε 

στις υποψίες για φοροδιαφυγή του φορολογούμενου. 

 

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που είναι αρκετά μεγάλη η φοροδιαφυγή ( Κεφάλαιο 1.3. της 

παρούσας – Στατιστικές για την φοροδιαφυγή στην Ελλάδα) θα ήταν χρήσιμο να εφαρμοστούν 

κάποιες ενιαίες φορολογήσεις. Δηλαδή για παράδειγμα, μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες να πληρώνουν ένα σταθερό ποσό φόρου από 1.000-5.000 ευρώ ανάλογα με τον 

κύκλο εργασιών εφόσον το ύψος του δεν υπερβαίνει τις 30.000 ή τις 50.000 ευρώ και ο κανονικός 

φορολογικός συντελεστής να επιβάλλεται μόνο σε όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες 

έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 30.000 ή 50.000 ευρώ. Από τις φορολογικές αρχές να ελέγχεται 

μόνο ο κύκλος εργασιών. 
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Η παραπάνω πρόταση έγινε στα πλαίσια του συνεδρίου του Ελληνό - Aμερικανικού εμπορικού 

επιμελητηρίου και συνδέεται αρκετά με τις φορολογικές πρακτικές διεθνώς. Στην Ελλάδα κάτι 

τέτοιο είναι εφικτό να εφαρμοστεί και τα πλεονεκτήματα είναι η σίγουρη είσπραξη ενός 

συγκεκριμένου δίκαιου ποσού από το κράτος ανά επιχείρηση και βέβαια η αποφυγή 

γραφειοκρατικών διαδικασιών και ελέγχων. 

 

Επιλογικά, η φοροδιαφυγή είναι ένα φαινόμενο που δείχνει την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών 

στο κράτος καθώς επικρατεί το αίσθημα της μη ανταποδοτικότητας των φόρων. Οι ελεγκτικοί 

μηχανισμοί είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να αναβαθμιστούν με γνώμονα τα διεθνή πρότυπα που είναι 

στην πλειοψηφία τους βασισμένα στις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας.  

 

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος είναι ίσως η πιο ασφαλής λύση και για τα δύο μέρη (κράτος και 

φορολογούμενος) με αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι το Αμερικανικό σύστημα ελέγχου έχει 

εντυπωσιακό αποτέλεσμα, η Ελλάδα θα μπορούσε να δημιουργήσει μια μικρογραφία του 

ελεγκτικού αυτού συστήματος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

1.1. Άρθρο :28  Μέθοδος προσδιορισμού «εσόδων»  Ν 4172/2013 

Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 28 τροποποιήθηκαν ως άνω   με το άρθρο 22 παρ.13.α. 

Ν.4223/2013,ΦΕΚ Α 287/31.12.2013 

Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :2 

Κατ' Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία:5 

Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

1. Το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή 

προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα  «μπορεί να» προσδιορίζεται  «με βάση κάθε 

διαθέσιμο στοιχείο ή» με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή 

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

συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή 

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

μετά από σχετική πρόσκληση.» 

*** Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ αντικαταστάθηκαν ως άνω και η περίπτωση γ΄ προστέθηκε  με το 

άρθρο 22 παρ.13. β.  Ν.4223/2013,ΦΕΚ Α 287/31.12.2013. 

«2. Το εισόδημα φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν προέρχεται από άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, μπορεί επίσης να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες 

μεθόδους ελέγχου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όταν 

το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών 

διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το 

δηλούμενο εισόδημα.» 

*** Η παράγραφος 2 προστέθηκε  με το άρθρο 22 παρ.13.γ. Ν.4223/2013,ΦΕΚ Α 
287/31.12.2013. 

 

1.2. Άρθρο 27   Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού  της φορολογητέας ύλης Ν 4174/13 
 
 
 1. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβαίνει σε εκτιμώμενο, διορθωτικό ή προληπτικό  
προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω 
τεχνικές ελέγχου: 
 
 α) της αρχής των αναλογιών, 
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 β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου, 
 
 γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου, 
 
 δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και 
 
 ε) του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά. 
 
 Με τις ως άνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα των 

φορολογουμένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των υπόχρεων βάσει 

των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής. 

 

 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο τεχνικών 

ελέγχου της παραγράφου 1, ο τρόπος εφαρμογής τους και κάθε σχετικό θέμα για την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

1.3. Θέμα: Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
`Άρθρο 2 

Περιεχόμενο-Ενέργειες Έμμεσων τεχνικών - Έννοιες 
2.1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds 

method 
Η τεχνική προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα αναλύοντας, τα έσοδα (φορολογητέα και μη), 
τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις αυξήσεις και 
μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και 
οικογενειακών) του ελεγχόμενου. 
Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ισοζύγιο με δύο βασικές στήλες: «Πηγές 
Κεφαλαίων/Εσόδων» και «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων». 
Στην πρώτη στήλη Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαμβάνονται τα κάθε μορφής έσοδα που 
έχουν εισπραχθεί στην διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, των οποίων αποδεικνύεται η 
πραγματοποίηση και η νομιμότητα των συναλλαγών. 
Στην δεύτερη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαμβάνονται όλες οι 
πραγματοποιηθείσες αναλώσεις σε μετρητά, κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. 
Η διαφορά μεταξύ στήλης «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων» και στήλης «Πηγές 
Κεφαλαίων/Εσόδων», θεωρείται μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται 
υπόκειται σε φορολόγηση. 
ρόντος άρθρου. 
β. Πραγματοποιούνται οι εκάστοτε ισχύουσες ελεγκτικές επαληθεύσεις επί των βιβλίων και 
στοιχείων. 

68 
 



Η συλλογή και αξιοποίηση των πιο πάνω στοιχείων μπορεί να γίνεται μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος Elenxis. 
 

`Άρθρο 10 
Ειδικό Σημείωμα Ελέγχου - Δικαίωμα Ανταπόδειξης φορολογούμενου 

 
Μετά την συγκέντρωση και αξιοποίηση των ευρημάτων του ελέγχου και πριν από τη σύνταξη 

της σχετικής έκθεσης συντάσσεται ειδικό Σημείωμα ελέγχου με τις προκύπτουσες διαφορές και 

το συνολικό προσδιοριζόμενο βάσει ελέγχου εισόδημα, το οποίο και κοινοποιείται στο 

φορολογούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. 

Εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση, ο φορολογούμενος μπορεί να προσκομίσει 

αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αιτιολογήσει τις προκύπτουσες, με τη χρήση των έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου, διαφορές εισοδήματος. 

Οι διαφορές μεταξύ προσδιορισθέντος βάσει ελέγχου και δηλωθέντος καθαρού εισοδήματος 

αιτιολογούνται με τεκμηριωμένα στοιχεία που προσκομίζονται από τον φορολογούμενο και 

δικαιολογούν έσοδα αποκτηθέντα και μη δηλωθέντα σε κάθε ελεγχόμενη χρήση, όπως 

πωλητήρια συμβόλαια, δηλώσεις φόρου δωρεάς- κληρονομιάς χρημάτων, κέρδη από τυχερά 

παίγνια γενικά, συμβάσεις δανείων και κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο θα φέρει βεβαία 

ημερομηνία και στοιχεία νομιμότητας. Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να 

αποδεικνύεται το πραγματικό στοιχείο της συναλλαγής, όπως η πίστωση των ποσών σε 

λογαριασμό/ούς του ελεγχόμενου, της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών αυτών. 

Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος. 

 
`Άρθρο 11 

Προσδιορισμός καθαρού φορολογητέου εισοδήματος 
Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ προσδιοριζόμενου βάσει ελέγχου και δηλωθέντος καθαρού 

φορολογούμενου εισοδήματος για την ελεγχόμενη χρήση ή την ελεγχόμενη περίοδο (συνεχείς 

ελεγχόμενες χρήσεις), καταλογίζεται στη χρήση που αφορά και στις πηγές που ανάγεται εφόσον 

αυτό τεκμηριώνεται. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατόν κατανέμεται ισομερώς 

μεταξύ των ελεγχόμενων χρήσεων. 

Στις περιπτώσεις ελέγχου φορολογουμένων υποκείμενων στις διατάξεις του ΚΦΑΣ, τα καθαρά 

κέρδη προσδιορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΦΕ και συγκρίνονται με το 

προσδιοριζόμενο εισόδημα από την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Ως φορολογητέο 

εισόδημα λαμβάνεται το μεγαλύτερο προσδιοριζόμενο. Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί σαφώς η πηγή προέλευσης του εισοδήματος αυτού, η διαφορά καταλογίζεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν.3888/2010. 
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Κατά τον έλεγχο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην οποία τυγχάνει και οι δύο σύζυγοι να 

είναι υποκείμενοι στις διατάξεις του ΚΦΑΣ, το επιπλέον προσδιοριζόμενο εισόδημα μερίζεται 

είτε στον ελεγχόμενο που αφορά, εφόσον αυτό προκύπτει σαφώς από την ελεγκτική διαδικασία, 

είτε και στους δύο κατ΄ αναλογία των δηλωθέντων καθαρών κερδών τους. 

Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος έχει φορολογηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΦΕ, η 

προκύπτουσα διαφορά μεταξύ προσδιοριζόμενου βάσει ελέγχου και δηλωθέντος καθαρού 

φορολογούμενου εισοδήματος, μειώνεται με το επιπλέον εισόδημα που καταλογίστηκε με βάση 

τις αντικειμενικές/τεκμαρτές δαπάνες και υπηρεσίες. 

 
1.4. Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1050/17-2-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474 τ. Β/25-2-2014 περί καθορισμού του 
περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και 
ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό 
προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους 
εμμέσου προσδιορισμού. 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4174/2013 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
170), όπως ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
167), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 13 Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 254 
) και ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΚΦΔ (Ν. 4174/2013) και του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 . 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48Α΄ του Ν. 2859/ 2000 (ΦΕΚ Α 248). 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 67B΄ του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151), όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη 
εφαρμογής των διατάξεων των Ν. 4172/2013 . 
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 όπως ίσχυαν μέχρι την 
έναρξη εφαρμογής των διατάξεων των Ν. 4172/2013. 
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 39 ΚΦΔ (Ν. 4174/2013) . 
8. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 ,όπως ίσχυαν μέχρι την 
έναρξη εφαρμογής των διατάξεων των Ν. 4172/2013. 
9. Τις διατάξεις των άρθρων 14 , 15 και 16 του Ν. 4174/2013 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 170). 
10. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
170). 
11. Τις διατάξεις της ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 /10-5-2013(ΦΕΚ Β 1136) Α.Υ.Ο. 
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12. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου 
πρώτου του Ν.4093/2012όπως ισχύει και την αριθ. Δ6Α 1015213/ ΕΞ 2013/ 28-1-2013(ΦΕΚ Β΄ 
130) απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στο 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 
13. Τις διατάξεις της ΠΟΛ 1050/17-2-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474 τ. Β΄/25-2-2014 και καθορίσθηκε ο τρόπος 
εφαρμογής των τεχνικών έλεγχου εμμέσου προσδιορισμού στη διαδικασία του έλεγχου 
παράλληλα με τις ισχύουσες διατάξεις περί έλεγχου του ΚΦΕ. 
14. Ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 
1050/17-2-2014 (ΦΕΚ 474 τ. Β΄/25-2-2014) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Όταν διενεργείται προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού, 

εφαρμόζεται η τεχνική ελέγχου που επιλέγεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊστάμενου 

της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που εκδίδεται από κοινού με τον υποδιευθυντή και τον 

προϊστάμενο του τμήματος έλεγχου, μετά από εισήγηση του υπαλλήλου που φέρει την εντολή 

ελέγχου, αξιολογώντας τα στοιχεία που η ελεγκτική υπηρεσία έχει στη διάθεσή της». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
1.5. ΠΟΛ. 1270/24-12-2013: Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου 
 
Θέμα: «Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου» 

Με την Α.Υ.Ο. ΔΕΣ Α 1077357/ΕΞ2013/10-5-2013, η οποία δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ. 1136/Β710-5-

2013 και 1199/Β716-5-2013, ορίστηκε ο τρόπος εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, της 

ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, της καθαρής θέσης του φορολογουμένου και των 

τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 

67Β του Ν.2238/94 (Κ.Φ.Ε), στη διαδικασία του τακτικού φορολογικού ελέγχου, σε συνδυασμό με 

τις λοιπές ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

Με την παρούσα δίνονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή κάθε μίας έμμεσης 

τεχνικής ελέγχου, από τις αναφερόμενες παραπάνω, καθορίζοντας την μεθοδολογία η οποία θα 

ακολουθείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της προαναφερόμενης απόφασης, σε 

συνδυασμό με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1171/4-7-2013. 

1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds 

method). 
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Η τεχνική προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα αναλύοντας, τα έσοδα (φορολογητέα και μη), τις 

αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις αυξήσεις και μειώσεις 

των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και 

οικογενειακών) του ελεγχόμενου. 

Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ισοζύγιο με δύο βασικές στήλες, «Πηγές 

Κεφαλαίων/Εσόδων» και «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων». 

Στην πρώτη στήλη «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» αθροίζονται: 

1) Τα υπόλοιπα των χρηματοπιστωτικών λογαριασμών (στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό) 

προσωπικών/οικογενειακών και επαγγελματικών κατά την έναρξη της ελεγχόμενης χρήσης. 

2) Τα διαθέσιμα μετρητά ή και το υπόλοιπο ταμείου στην αρχή της ελεγχόμενης χρήσης (το 

υπόλοιπο ταμείου αφορά την περίπτωση ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ ή 

διπλογραφικά του ΚΦΑΣ). 

3) Οι αναλήψεις από επιχειρήσεις όπου συμμετέχει ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγός του ή και τα 

προστατευόμενα μέλη αυτών (όχι ατομικής επιχείρησης). 

4) Τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας του 

φορολογούμενου ή του/της συζύγου. 

5) Τα έσοδα από λοιπές πηγές εισοδήματος όπως: 

•μισθώματα από εκμίσθωση ακινήτων (εκτός τεκμαρτών) 

•εισόδημα από κινητές αξίες 

•εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις 

•δηλωθέν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 

•εισόδημα από λοιπές πηγές π.χ. εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης, εισόδημα που δεν εντάσσεται 

σε κάποια από τις κατηγορίες Α-Ζ της παρ.2 του άρθρου 4 ΚΦΕ. 

6) Οι εισπράξεις από λοιπά μη φορολογητέα έσοδα, όπως αποζημιώσεις, επιδοτήσεις, δωρεές κ.λπ. 

7) Τα έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων προσωπικών/οικογενειακών ή και 

επαγγελματικών (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης). 

8) Τα ποσά δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε μορφής, ιδιώτες, κ.λ.π ( προσωπικά/ 

οικογενειακά ή επαγγελματικά σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης). 

9) Τα λοιπά έσοδα πάσης φύσεως φορολογητέα ή μη. 

10) Οι αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών. 
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Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου στους πληρωτέους 

λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνες γενικά καθώς και 

φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. Το αν υπάρχει 

αύξηση των πληρωτέων λογαριασμών, καθορίζεται από την σύγκριση του υπόλοιπου πληρωτέων 

λογαριασμών στο τέλος του προηγούμενου έτους με το υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχόμενου έτους. 

11) Οι μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων. 

Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, στους εισπρακτέους 

λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις επαγγελματικές, προσωπικές κ.λπ. 

καθώς και απαιτήσεις φορολογικές(επιστροφές φόρων κ.λπ.) οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος 

κάθε ελεγχομένου έτους..Το αν υπάρχει μείωση των εισπρακτέων λογαριασμών καθορίζεται από τη 

σύγκριση του υπολοίπου εισπρακτέων λογαριασμών στο τέλος του προηγουμένου έτους με το 

υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχομένου έτους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.6. : Άρθρο 66 του ΚΦΕ 
 
1. Ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδόμενων δηλώσεων 

και προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση. 

Για το σκοπό αυτό δικαιούται: 

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

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

με δήλωσή του προς την ελεγκτική υπηρεσία, τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να προσκομίσει κάθε 

λογαριασμό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για τον καθορισμό του εισοδήματος. 

β) Να ζητεί από κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Β του 

Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), που έχει προστεθεί με το άρθρο 2 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄), 

κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ιδιωτική επιχείρηση και γενικά από κάθε οργάνωση 

επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική κ.λπ. οποιαδήποτε πληροφορία θεωρεί αναγκαία 

για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου του, οι οποίοι υποχρεούνται να την παρέχουν. Για την 

εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, οποιασδήποτε μορφής γενικό ή ειδικό απόρρητο αίρεται με 

πράξη του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, μετά από αίτημα του οργάνου που διενεργεί τον 

έλεγχο και σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων. 

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

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

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

υπηρεσίας ή άλλος δημόσιος υπάλληλος ή άλλη αρχή, οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση που θα κρίνει 
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αναγκαία και ειδικά, προκειμένου για υπόχρεους που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων 

και Στοιχείων και σύμφωνα με αυτές. 

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

υπηρεσίας, ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία επιτηδευματία αρμοδιότητας άλλου 

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

την ακρίβεια των δεδομένων των στοιχείων και βιβλίων επιτηδευματία ο οποίος υπάγεται στη δική 

του ελεγκτική αρμοδιότητα, καλώντας τον επιτηδευματία να προσκομίσει τα ζητούμενα βιβλία και 

στοιχεία στα γραφεία της ελεγκτικής υπηρεσίας. Ο έλεγχος του άλλου επιτηδευματία περιορίζεται 

στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που φέρεται ως εκδότης ή λήπτης αυτών, με τα δεδομένα 

των βιβλίων και στοιχείων του. Στον έλεγχο αυτό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των 

παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 36 του Π.Δ. 186/1992 (όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 

2 του άρθρου 8 του νόμου 3943/2011) 

2. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση 

του φόρου δεν λαμβάνει υπόψη λέξεις, ποσά και αριθμούς που έχουν αναγραφεί στις ενδείξεις της 

ετήσιας δήλωσης του υπόχρεου και συνεπάγονται τη διενέργεια μειώσεων ή εκπτώσεων του 

εισοδήματος ή του φόρου ή διαμορφώνουν το αφορολόγητο ποσό ή την ετήσια αντικειμενική 

δαπάνη, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον υπόχρεο τα νόμιμα στοιχεία που αποδεικνύουν 

άμεσα τη συνδρομή των προϋποθέσεων, με βάση όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις. 

Αριθμητικά λάθη στις αθροίσεις και στις μεταφορές, καθώς και αναριθμητισμοί, που αφορούν στην 

ορθή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης του υπόχρεου, διορθώνονται οίκοθεν από τον προϊστάμενο 

της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. 

Το περιεχόμενο του σημειώματος υπολογισμού και εκκαθάρισης του φόρου αυτής της παραγράφου 

μπορεί να αμφισβητηθεί από το φορολογούμενο με κάθε αποδεικτικό μέσο ενώπιον του 

προϊσταμένου του διοικητικού πρωτοδικείου ή της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, κατά τα 

οριζόμενα από τον Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. Το δικαίωμα αυτό του φορολογουμένου 

ασκείται από την ημερομηνία έκδοσης του οικείου χρηματικού καταλόγου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 

του οικείου οικονομικού έτους. 

Αν ο φορολογούμενος λάβει αυτό το σημείωμα μετά τις 31 Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού 

έτους, η αμφισβήτηση ασκείται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 66 του Ν. 

2717/1999 . 

Η εκκαθάριση και καταβολή του φόρου δεν αναστέλλεται από τη διαδικασία αυτή. 

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση που η δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, εφόσον ο 

υπόχρεος δεν υποβάλλει τα οικεία δικαιολογητικά μέχρι το τέλος Ιουλίου του οικείου οικονομικού 

έτους. 
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3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να καθορίζονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις 

που πρέπει να διενεργούνται και οι αρχές, οι κανόνες, τα στοιχεία, τα κριτήρια και γενικά ο τρόπος 

και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, κατά τον έλεγχο των δηλώσεων που προβλέπεται 

από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, για ορισμένες ή και όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, ανάλογα 

και με την προέλευση και το ύψος αυτών, καθώς και ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών 

διαφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτόν. Σε δηλώσεις που ελέγχονται σύμφωνα με τις 

αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου αλλά δεν επέρχεται επίλυση της φορολογικής διαφοράς, 

μπορεί με τις αποφάσεις αυτές να ορίζεται η διενέργεια προσθετών ελεγκτικών επαληθεύσεων. Για 

τις δηλώσεις αυτές εκδίδονται και κοινοποιούνται τα σχετικά φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις και 

ακολουθείται η οριζόμενη από τις οικείες φορολογικές διατάξεις διαδικασία. Με τις ίδιες 

αποφάσεις μπορεί να καθορίζεται ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που 

προκύπτουν και από τον έλεγχο δηλώσεων που δεν εμπίπτουν στον τρόπο ελέγχου των αποφάσεων 

αυτών και να ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται στις περιπτώσεις αυτές. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί επίσης να καθορίζεται ειδικός τρόπος έκδοσης 

των καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις δηλώσεις που ελέγχονται κατά τα οριζόμενα στο 

πρώτο εδάφιο καθώς και βεβαίωσης των οικείων διαφορών, με την έκδοση ενιαίας ανά φορολογικό 

αντικείμενο πράξης για όλες τις χρήσεις για τις οποίες επέρχεται επίλυση των διαφορών. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί επίσης να καθορίζεται κατά 

ειδικό τρόπο η αρμοδιότητα ελέγχου καθώς και έκδοσης των οικείων φύλλων ελέγχου και λοιπών 

καταλογιστικών πράξεων και όλης γενικά της διαδικασίας επιβολής και βεβαίωσης του φόρου, επί 

ανέλεγκτων δηλώσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ, στις περιπτώσεις που για τον έλεγχο 

των δηλώσεων αυτών είναι αρμόδιες για οποιονδήποτε λόγο περισσότερες από μια Δ.Ο.Υ. Οι 

διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής ισχύουν ανάλογα και για τις λοιπές 

φορολογίες, ανεξάρτητα αν για τον έλεγχο των οικείων δηλώσεων και την επιβολή του φόρου είναι 

αρμόδιες μία ή περισσότερες Δ.Ο.Υ. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν ανάλογα και 

ως προς τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). (τα 3 τελευταία εδάφια προστέθηκαν με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 3522/2006)   

4. Με αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως: 

α) Συνιστώνται ειδικά ελεγκτικά κέντρα, στα οποία παρέχεται η αρμοδιότητα για το φορολογικό 

έλεγχο ορισμένων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη μορφή ή τον τύπο με τον οποίο λειτουργούν ή 

το είδος τους ή την κατηγορία των βιβλίων που τήρησαν και καθορίζεται ο αριθμός αυτών, η 

χωρική τους αρμοδιότητα, η οργάνωση, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και 

κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της 

περίπτωσης. 
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β) Μπορεί να ανατίθεται η διενέργεια ελέγχου σε προϊστάμενο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας 

που δεν είναι καθ΄ ύλη και κατά τόπο αρμόδιος. Όλη η υπόλοιπη, εκτός από τη διενέργεια του 

ελέγχου, διαδικασία επιβολής του φόρου ενεργείται από τον καθ΄ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο 

προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. 

γ) Συνιστώνται στα ελεγκτικά κέντρα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν.2343/1995 (ΦΕΚ 

211 Α΄) ειδικές Επιτροπές, στις οποίες θα ανατίθεται ο έλεγχος των δαπανών των περιπτώσεων ι΄ 

και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, όταν αυτές υπερβαίνουν τα κατά 

περίπτωση όρια. Με τις ίδιες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή και με άλλες καθορίζεται η 

σύνθεση των Επιτροπών αυτών, ο τρόπος λειτουργίας τους, οι διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθούνται κατά τον έλεγχο των ως άνω δαπανών, τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι 

ελεγχόμενες επιχειρήσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

Το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης περίπτωσης β΄ εφαρμόζεται ανάλογα και στην παρούσα 

περίπτωση. (Η γ'  προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 του ν. 2873/2000 ) 

5.Τα δικαιώματα ελέγχου, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4, έχουν και οι επιθεωρητές 

των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι μπορεί να διατάσσουν και επανέλεγχο για 

οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση με υπαλλήλους της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή 

με άλλους υπαλλήλους των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών που εποπτεύουν, οι οποίοι 

μετακινούνται για το σκοπό αυτόν με απόφαση τους. 

6. Όσοι, καλούμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, αρνούνται ή παραλείπουν 

αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για την εξακρίβωση του εισοδήματος και να διευκολύνουν 

το ελεγκτικό έργο του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, υπόκεινται στο 

πρόστιμο που ορίζεται από το άρθρο 87. 

7. Σε δίκες για αδικήματα που διαπράχθηκαν εναντίον υπαλλήλων ή επιθεωρητών του Υπουργείου 

Οικονομικών, οι οποίοι ενήργησαν για το συμφέρον της υπηρεσίας, μπορεί, ύστερα από 

προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, να παρίσταται για την υπεράσπιση τους, 

ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, εκπρόσωπος της νομικής διεύθυνσης του Υπ. Οικονομικών. 

8. Επιφυλασσομένης της εφαρμογής της διατάξεως της παραγράφου 3 του παρόντος, από τις 

ανέλεγκτες δηλώσεις, των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 84, ελέγχονται υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα οι δηλώσεις με τα μεγαλύτερα 

εισοδήματα. 

Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται εφικτός ο έλεγχος των υπόλοιπων δηλώσεων μέχρι να 

συμπληρωθεί ο χρόνος της παραγραφής, οι δηλώσεις αυτές περαιώνονται με έλεγχο, που 

καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 

Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φόρου, λόγω εφαρμογής της διατάξεως 

της παραγράφου 3, δεν δημιουργεί πειθαρχική ευθύνη φοροτεχνικών υπαλλήλων. 
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9. Ο υπόχρεος, προ της έκδοσης του φύλλου ελέγχου ή της πράξης, μπορεί να λάβει γνώση του 

αποτελέσματος του ελέγχου της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού και να υποβάλει αρχική ή 

συμπληρωματική δήλωση. Στην περίπτωση αυτήν, οι προβλεπόμενες κατά φορολογικό αντικείμενο 

προσαυξήσεις ή πρόστιμα μειώνονται στο 1/5 για υποθέσεις οικονομικού έτους 1991 και 

παλαιότερα. 

10. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. και ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν δικαιούται, οποιαδήποτε 

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

στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ή 

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

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

βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου 

υπόχρεου. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό γίνεται στην 

επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στην έδρα της Δ.Ο.Υ. ή της ελεγκτικής 

υπηρεσίας μετά από έγγραφη πρόσκληση του προϊσταμένου αυτής. 

11. Αν κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου διαπιστωθεί η ύπαρξη βιβλίων, στοιχείων ή 

εγγράφων, επίσημων ή ανεπίσημων, από τα οποία είναι ενδεχόμενο να προκύπτει απόκρυψη 

φορολογητέας ύλης, κατάσχονται από τον υπάλληλο που ενεργεί το φορολογικό έλεγχο και 

παραδίδονται στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ο οποίος εφόσον με βάση αυτά ενεργεί 

φορολογική εγγραφή, τα διαφυλάσσει μέχρι την τελεσιδικία αυτής. Για τις κατασχέσεις της 

παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των πέντε τελευταίων εδαφίων της 

επόμενης παραγράφου. 

12. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο αρμόδιος Επιθεωρητής, στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες 

υπόνοιες ότι στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα οποιουδήποτε 

άλλου υπόχρεου αποκρύπτονται βιβλία, έγγραφα, εμπορεύματα ή άλλα στοιχεία, τα οποία ασκούν 

επιρροή στον ακριβή προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, μπορεί, με έγγραφο του να ζητήσει 

από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και, αν δεν υπάρχει αυτός, από τον Ειρηνοδίκη της 

περιφέρειας, όπου υπάγεται η επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή το κατάστημα 

άλλου υπόχρεου, τη συνδρομή ανακριτικού υπαλλήλου για την έρευνα προς ανεύρεση των βιβλίων 

ή εγγράφων ή εμπορευμάτων ή άλλων στοιχείων, με τη σύμπραξη φοροτεχνικών υπαλλήλων, που 

ορίζονται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή τον αρμόδιο Επιθεωρητή. 

Η έρευνα ενεργείται σε οποιαδήποτε για τον υπόχρεο εργάσιμη ώρα. Τα βιβλία, έγγραφα και λοιπά 

στοιχεία που βρίσκονται, κατάσχονται και παραδίδονται στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., ο 

οποίος, εφόσον με βάση αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή, τα φυλάσσει μέχρι την τελεσιδικία 

αυτής. Για την έρευνα και την κατάσχεση συντάσσεται έκθεση, η οποία υπογράφεται από αυτούς 

που ενεργούν την κατάσχεση και τον επιτηδευματία ή τον παρόντα κατά τη διενέργεια του ελέγχου 
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εταίρο ή μέλος ή συγγενικό προς τους ανωτέρω πρόσωπο ή πρόσωπο που μετέχει στη διοίκηση ή 

διαχείριση ή υπάλληλο ή λογιστή της επιχείρησης. 

Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον υπόχρεο ή στο παριστάμενο, κατά τις διακρίσεις του 

προηγούμενου εδαφίου, πρόσωπο. 

Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω να υπογράψουν, εφαρμόζονται οι σχετικές με τις 

κοινοποιήσεις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Ο ελεγχόμενος δικαιούται να λάβει 

αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων, με δαπάνες 

του. Για την κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων τρίτου φορολογούμενου δεν 

απαιτείται επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης σε αυτόν, με την προϋπόθεση ότι στην έκθεση 

ελέγχου, που επισυνάπτεται στην απόφαση επιβολής προστίμου σε βάρος του τρίτου, 

επισυνάπτεται αντίγραφο της σχετικής έκθεσης κατάσχεσης ή απόσπασμα αυτής. 

13. Τα δικαιώματα του αρμόδιου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. που ορίζονται από τις διατάξεις των 

παραγράφων 10 και 11 του άρθρου αυτού ενασκούνται παράλληλα και από τους Γενικούς 

Διευθυντές Φορολογίας, Επιθεώρησης και Ελέγχων, καθώς και από τους προϊσταμένους του 

Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). (οι παρ. 10, 11, 12 και 13 προστέθηκαν με 

την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013, ισχύουν από 23/01/2013 και μετά.) 
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