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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των 

φορολογικών ελέγχων έμμεσες μέθοδοι  προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης προκειμένου 

να εκδοθεί πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο. Η 

μελέτη αυτή έχει ως στόχο την διερεύνηση των μεθόδων και της διαδικασίας φορολογικών 

ελέγχων που ακολουθούνται στην χώρα.  

    Τρείς τεχνικές είναι αυτές που αναλύονται στα πλαίσια της ελληνικής νομοθεσίας. Η 

τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, της καθαρής θέσης αυτού καθώς 

του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά εφαρμόζονται από τα 

αρμόδια φορολογικά όργανα ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση και τα στοιχεία που η 

ελεγκτική υπηρεσία έχει στη διάθεσή της. 

     Στόχος των τεχνικών αυτών αποτελεί η εξεύρεση της μη δηλωθείσας φορολογητέας 

ύλης μέσω της ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων του φορολογουμένου και 

χρησιμοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία από ένα εύρος πηγών, συμβάλλοντας μεταξύ των 

άλλων στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την δημιουργία αισθήματος κοινωνικής 

δικαιοσύνης.   

 

Λέξεις κλειδιά: φορολογικός έλεγχος, έμμεσες τεχνικές ελέγχου, φορολογητέα ύλη, 

φορολογικές υποχρεώσεις 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Διεθνώς οι φορολογικοί έλεγχοι αποτελούν μια σημαντική δραστηριότητα των φορολογικών 

οργάνων. Ιδιαίτερα στα πλαίσια της αντιμετώπισης του προβλήματος της φοροδιαφυγής που 

ταλανίζει πολλές χώρες και της αύξησης των δημοσίων εσόδων, οι έλεγχοι αυτοί αποκτούν 

ακόμη μεγαλύτερη σημασία. 

Ο φορολογικός έλεγχος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία με ευρύτερες 

κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η αποτελεσματική διαδικασία φορολογικού ελέγχου 

συμβάλλει στον ακριβή προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος, την ενίσχυση των ρυθμών 

οικονομικής ανάπτυξης και την δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, 

δημιουργώντας ένα αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης στους φορολογουμένους.  

Ως διαδικασία, ο φορολογικός έλεγχος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών 

μέσων και τεχνικών, που έχουν αναπτυχθεί παγκοσμίως για τον προσδιορισμό και την 

εξακρίβωση του πραγματικού εισοδήματος του φορολογούμενου, τον προσδιορισμό των 

πραγματικών φορολογικών υποχρεώσεων  καθώς και τον εντοπισμό και την  αποτροπή της 

μη συμμόρφωσης των φορολογουμένων φυσικών και νομικών προσώπων με την ισχύουσα 

φορολογική νομοθεσία. 

  Συχνά όμως η εξέταση της δήλωσης του φορολογουμένου καθώς και των επίσημων 

βιβλίων και στοιχείων, δεν αρκεί και δεν αντανακλά το πραγματικό οικονομικό ιστορικό του 

φορολογουμένου με αποτέλεσμα οι φορολογικοί ελεγκτές να καταφεύγουν στην χρήση 

έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Οι τεχνικές αυτές βασίζονται στην ανάλυση των οικονομικών 

δεδομένων του φορολογουμένου χρησιμοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία από ένα εύρος 

ποικίλων πηγών. 

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει εδώ και αρκετά χρόνια την χρήση των έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου μέσω μιας μεθοδολογίας που βασίζεται στην αντίστοιχη που 

χρησιμοποιείται από την Αμερικάνικη Φορολογική Υπηρεσία. 

Στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας, που αποτελείται από πέντε κεφάλαια, είναι 

η παρουσίαση και ανάλυση των χρησιμοποιουμένων από τα φορολογικά όργανα έμμεσων 

τεχνικών κατά την διάρκεια των φορολογικών ελέγχων που διενεργούνται στην Ελλάδα στα 

πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας για τον προσδιορισμό του ορθού φορολογητέου 

εισοδήματος και των φορολογικών υποχρεώσεων.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο ρόλο, την σημασία, την διαδικασία και 

τις συνέπειες των φορολογικών ελέγχων. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τα ευρήματα και 

οι διαπιστώσεις διεθνών μελετών και άρθρων ως προς το ρόλο των έμμεσων τεχνικών 

ελέγχων, ενώ στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των έμμεσων αυτών 

μεθόδων ως εργαλείο φορολογικού ελέγχου.  

 Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου στα πλαίσια της 

ελληνικής πραγματικότητας. Παρουσιάζεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει 

καθώς και η διαδικασία φορολογικού ελέγχου που ακολουθείται με βάση τις προβλεπόμενες 

από την νομοθεσία τεχνικές.  

 Στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται θεωρητικά και μέσω αριθμητικών 

παραδειγμάτων οι τρείς διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνικές που προβλέπονται από την 
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ελληνική νομοθεσία, της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, της καθαρής θέσης 

του και των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά. 
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 
 

 

1.1 Έννοια και Σημασία Φορολογικών Ελέγχων  

 

Φορολογικός είναι ο έλεγχος που ασκείται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου 

Οικονομικών και αποσκοπεί στον καθορισμό της φορολογητέας ύλης και των φορολογικών 

υποχρεώσεων των ελεγχόμενων φορολογούμενων φυσικών και νομικών προσώπων. 

Περιλαμβάνει τον έλεγχο της ακρίβεια των επιδιδόμενων δηλώσεων και την έρευνα για την 

εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση.  

      Απώτερος σκοπός των φορολογικών ελέγχων είναι η καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής. Αναλυτικά, η φορολογική διοίκηση έχει ως σκοπό:  

1. την διαπίστωση της εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας 

2. τον έλεγχο των τηρούμενων βιβλίων  της ελεγχόμενης εταιρίας για να διαπιστωθεί αν 

όλες οι εγγραφές στηρίζονται σε νόμιμα δικαιολογητικά  

3. την διαπίστωση αν το σύνολο των συναλλαγών είχε καταχωρηθεί στα προβλεπόμενα 

και τηρούμενα βιβλία και το χαρακτηρισμό αυτών ως επαρκών ή ανεπαρκών 

4. τον έλεγχο της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και των λοιπών καταστάσεων 

που επιβάλλονται από την φορολογική νομοθεσία 

5. την επαλήθευση του περιεχομένου των δηλώσεων σε σχέση με τη συναλλακτική 

δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα, όπως αυτά προκύπτουν από τα 

προβλεπόμενα και τηρούμενα λογιστικά βιβλία και στοιχεία με βάση τις αρχές της 

λογιστικής και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

6. τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της ελεγχόμενης επιχείρησης τον 

καθορισμό των κάθε είδους φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρίας
1 ,

 
2
 

    Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να 

διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του 

φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και 

να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας 

έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες 

πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας 

εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία, και χρησιμοποιώντας μεθόδους, οι 

οποίες προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.  

     Η σημασία του φορολογικού ελέγχου είναι μεγάλη, καθώς από την 

αποτελεσματικότητα του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό ο ακριβής προσδιορισμός του καθαρού 

εισοδήματος και η δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους. Ο φορολογικός έλεγχος 

                                                           
1
 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηματική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και 

Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 98-99 
2
 Γεώργιος Κορομηλάς, Χρήστος Γιαννόπουλος, « Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων», Σημειώσεις 

Σεμιναρίου, 2006 
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αποτελεί παράλληλα τη βάση της φορολογικής δικαιοσύνης. Η έκθεση που συντάσσεται μετά 

την διενέργεια του ελέγχου αποτελεί τη βάση της διοικητικής δικαστικής κρίσης αλλά και της 

συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών.  

 Ένας αποτελεσματικός, δίκαιος και αμερόληπτος φορολογικός έλεγχος δημιουργεί 

στους φορολογούμενους την αίσθηση και την πεποίθηση ότι ο καθένας συνεισφέρει ανάλογα 

με τη φοροδοτική του ικανότητα. Συνολικά, η αποτελεσματικότητα των φορολογικών 

ελέγχων συμβάλλει:  

 στην αύξηση των δημοσίων εσόδων 

 στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης 

 στην δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών
3
 

 

 

1.2 Φορολογικοί Ελεγκτές 

  

Η εφαρμογή της φορολογικής ελεγκτικής διαδικασίας εξαρτάται από τον φορολογικό ελεγκτή 

στον οποίο πρέπει να δίνεται πρωτοβουλία ως προς τη σειρά των ελεγκτικών διαδικασιών, 

που θα εφαρμοσθούν για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ελέγχου. Ο φορολογικός ελεγκτής 

εκτός από πείρα την οποία αποκτά με την πάροδο του χρόνου κατά τη θητεία του ως βοηθού 

πεπειραμένου ελεγκτή πρέπει να διαθέτει μια σειρά από προσόντα, όπως: α) ανεξαρτησία, 

έκφραση γνώμης, ακεραιότητα, ήθος, ταχεία αντίληψη, αντικειμενική κρίση, 

παρατηρητικότητα, ευγένεια και διακριτικότητα, β) επαγγελματική επάρκεια και γνώση της 

φορολογικής νομοθεσίας καθώς και της νομολογίας, γ) εχεμύθεια και σεβασμό των 

εμπιστευτικών πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του κατά τη διενέργεια του ελέγχου, 

δ) αντικειμενικότητα, ε) γνώσεις Χρηματοοικονομικής, Διοικητικής Λογιστικής και  

Οικονομικής, στ)  ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων νομικών, όπως Αστικού και Εμπορικού 

δικαίου
4
 

       Στην χώρα μας, οι υπηρεσίες που ασκούν κατά κύριο λόγο φορολογικό έλεγχο είναι: 

 Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και ελεγκτικά κέντρα με την καθ΄ ύλην 

αρμοδιότητα της διενέργειας του οριστικού τακτικού φορολογικού ελέγχου των 

υποθέσεων επιτηδευματιών και φορολογουμένων, γενικά, με βάση το ύψος των 

ακαθάριστων εσόδων ή αμοιβών τους 

 οικονομικοί επιθεωρητές , με στόχο τον έλεγχο των δημόσιων υπολόγων και 

δημόσιων διαχειρίσεων και την διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και 

ελέγχων της διοικητικής και διαχειριστικής δραστηριότητας και λειτουργίας όλων των 

υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, 

 Υπηρεσία ειδικών ελέγχων ή Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με στόχο την 

αποκάλυψη και καταστολή του οικονομικού εγκλήματος 

                                                           
3
 Γεώργιος Κορομηλάς – Χρήστος Γιαννόπουλος, « Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων», Σημειώσεις 

Σεμιναρίου, 2006 
4
  Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 99 
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 Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων με αντικείμενο τον έλεγχο 

της πρόληψης για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της 

φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας 

 Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που είναι 

υπεύθυνη για την πρόληψη και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων, καθώς και 

εγκλημάτων που διαπράττονται με την χρήση του διαδικτύου ή άλλων μέσων 

ηλεκτρονικής επικοινωνία 

 ορκωτοί ελεγκτές, που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση του φορολογικού 

πιστοποιητικού 

 ειδικά συνεργεία ελέγχου, υπεύθυνα για την διενέργεια ελέγχων και επανελέγχων 

στην χώρα 

 

 

1.3 Είδη Φορολογικών Ελέγχων 

 

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο έλεγχος της εκπλήρωσης των 

φορολογικών υποχρεώσεων μπορεί να έχει τη μορφή του φορολογικού ελέγχου από το 

γραφείο της Φορολογικής Διοίκησης ή του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. Στην περίπτωση 

φορολογικού ελέγχου από το γραφείο της Φορολογικής Διοίκησης, αυτή αξιοποιεί κάθε 

στοιχείο που έχει στην κατοχή της όπως για παράδειγμα οι οικονομικές καταστάσεις, οι 

δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος καθώς και οποιοδήποτε 

έγγραφο ή πληροφορία περιήλθε από τρίτους. 

     Η διάρκεια του ελέγχου σχετίζεται άμεσα τόσο με το χαρακτηρισμό του ελέγχου ως 

πλήρη ή μερικό όσο και με τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης όπως είναι το μέγεθος της 

επιχείρησης, το αντικείμενο των εργασιών, ο βαθμός δυσκολίας κα.  Η διάρκεια του ελέγχου 

θα πρέπει να διασφαλίζει την διενέργεια του με σχετική άνεση χρόνου δεδομένου ότι μπορεί 

να παραταθεί μία φορά κατά έξι μήνες και περαιτέρω παράταση για ακόμη έξι  σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις. Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνεται δύο είδη φορολογικού ελέγχου: 

 πλήρης έλεγχος είναι αυτός που διενεργείται για όλες τις φορολογίες και όλα τα 

φορολογικά αντικείμενα καθώς και για τις εισφορές και τα τέλη ο οποίος είναι και 

οριστικός 

 μερικός έλεγχος αυτός που δεν συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά του πλήρους 

ελέγχου
5
 

      Mε βάση το περιεχόμενο τους, διακρίνονται τρία βασικά είδη φορολογικού ελέγχου 

που προβλέπονται πριν την εφαρμογή του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας: 

 ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος που διενεργείται για να διαπιστωθούν η 

εκπλήρωση ορισμένων φορολογικών υποχρεώσεων και να προσδιοριστούν και 

καταλογισθούν οι τυχόν διαφορές φόρων που δεν καταβλήθηκαν με σχετική δήλωση 

από τους υπόχρεους. Σκοπός αυτής της μορφής ελέγχου είναι η άμεση είσπραξη από 

το δημόσιο φόρων που δεν έχουν αποδοθεί 

                                                           
5
 Νόμος 4174/2013, «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 
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 ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος που έχει ως στόχο την καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής και τη δημιουργία της αίσθησης στους φορολογούμενους ότι υφίσταται 

διαρκής και αποτελεσματικός έλεγχος που προλαμβάνει τη διάπραξη φορολογικών 

παραβάσεων και ελέγχει τη τήρηση των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας και 

την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων 

 ο τακτικός φορολογικός έλεγχος που είναι ο πλήρης και οριστικός έλεγχος που 

διενεργείται με σκοπό τον έλεγχο όλων των φορολογικών αντικειμένων και 

υποχρεώσεων μιας εταιρίας και τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης με 

τεκμηριωμένο πόρισμα τόσο από τα βιβλία και στοιχεία όσο και από τα λοιπά 

στοιχεία και πληροφορίες της
6
. 

 

 

1.4 Φορολογικό Πιστοποιητικό 

 

Μια ξεχωριστή διαδικασία φορολογικού ελέγχου που έχει εισαχθεί στην ελληνική νομοθεσία 

τα τελευταία χρόνια αποτελεί το φορολογικό πιστοποιητικό, που αφορά τις Ανώνυμες 

Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους 

καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία και 

εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά 

γραφεία 

     Το ετήσιο αυτό φορολογικό πιστοποιητικό» διακρίνεται σε δύο τμήματα, στην 

«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στο «Προσάρτημα των αναλυτικών 

πληροφοριακών στοιχείων» . Η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης αφορά ειδικά 

φορολογικά αντικείμενα όπως πληροφοριακά στοιχεία, φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, 

τήρηση φορολογικών διατάξεων, έλεγχος φορολογίας ακινήτων, έλεγχος τέλους χαρτοσήμου, 

υποχρεώσεις παρακρατούμενων φόρων, μετασχηματισμοί επιχειρήσεων, ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές και e-commerce και εμφανίζει διαφορετικές μορφές αντίστοιχες με την έκθεση 

του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων,  ανάλογα με τα ευρήματα του ελέγχου, όπως 

είναι  έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, με θέματα έμφασης, με 

επιφύλαξη, με αρνητικό συμπέρασμα ή αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος. Το δεύτερο 

μέρος του φορολογικού πιστοποιητικού αφορά το προσάρτημα που περιλαμβάνει 

πληροφοριακά στοιχεία για την ελεγχόμενη εταιρία, αξιολογεί και τεκμηριώνει τα ευρήματα 

που περιλαμβάνονται στην έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης, καθώς επίσης την ελεγκτική 

εργασία που εφαρμόστηκε
7
 
,8

 . 

 

 

                                                           
6
 Γεώργιος Κορομηλάς – Χρήστος Γιαννόπουλος, « Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων», Σημειώσεις 

Σεμιναρίου, 2006 
7
 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 

Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 331-333 
8
 ΠΟΛ.1159/2011, «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από 

Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008», ΦΕΚ Α' 174/ 

22.7.2011 
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1.5 Διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου  

 

1.5.1 Εντολή Ελέγχου   

 

Για την ενέργεια οποιουδήποτε φορολογικού ελέγχου είναι απαραίτητη η έκδοση της 

σχετικής εντολής ελέγχου. Ανάλογα με τις συνθήκες και τις περιστάσεις, εκδίδεται η 

αντίστοιχη εντολή ελέγχου που αναφέρεται σε συγκεκριμένο τύπο ελέγχου και εκδίδεται σε 3 

αντίτυπα και καταχωρείται, σε ειδικά βιβλία, αφού λάβει αύξων αριθμό.  

     Κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, οι φορολογικές αρχές επιλέγουν τις προς 

έλεγχο υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά με βάση άλλα κριτήρια, 

τα οποία καθορίζονται με πράξη του Γενικού Γραμματέα, η οποία δεν δημοσιοποιείται. 

Κριτήρια που μπορεί να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή της προς έλεγχο υπόθεσης 

αποτελούν η ύπαρξη ουσιαστικών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, η μη υποβολή 

φορολογικών δηλώσεων, ο μη προσδιορισμός των κερδών σύμφωνα με τις φορολογικές 

διατάξεις, η αξιοποίηση αναπτυξιακών νόμων, η κατάσχεση ή απώλεια βιβλίων και 

στοιχείων, η ύπαρξη μεγάλων πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ κ.α.
9
  

    Στην περίπτωση πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, η σχετική απόφαση πρέπει 

να κοινοποιείται στο φορολογούμενο με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση. Κάθε άλλος 

επιτόπιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, 

ενώ  είναι δυνατόν να διενεργείται πλήρης επιτόπιος φορολογικός έλεγχος χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί 

φοροδιαφυγή. Η απόφαση εισόδου στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου πρέπει να 

περιλαμβάνει οπωσδήποτε πληροφορίες, όπως ο αριθμός και η ημερομηνία της εντολής, το 

ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου στον οποίο έχει ανατεθεί ο φορολογικός έλεγχος, το 

ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, η διεύθυνση και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του 

φορολογούμενου,  η φορολογική περίοδο και το είδος φορολογίας που αφορά ο φορολογικός 

έλεγχος, η ημερομηνία έναρξης του φορολογικού ελέγχου, η διάρκεια του φορολογικού 

ελέγχου, και ο χαρακτηρισμός «πλήρης» ή «μερικός» έλεγχος, κατά περίπτωση. 

Για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, ο φορολογικός ελεγκτής πρέπει να 

επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς του και την εντολή φορολογικού ελέγχου πριν την έναρξη 

του φορολογικού ελέγχου
10

.  

 

 

1.5.2 Προετοιμασία Ελέγχου 

 

Αφού λάβουν την σχετική εντολή ελέγχου, οι φορολογικοί ελεγκτές θα πρέπει να ξεκινήσουν 

μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τη διαδικασία διαμόρφωσης του σχετικού φακέλου, ο 

οποίος πρέπει να περιέχει:  

 τις πληροφορίες που περιέχονται στην εφαρμογή του TAXIS και αφορούν το 

φορολογούμενο  

                                                           
9
 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 

Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 327 
10

 Νόμος 4174/2013, «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 
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 τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών 

αντικειμένων για τις ελεγχόμενες χρήσεις 

 ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, εκκαθαριστικές δηλώσεις 

ΦΠΑ, συγκεντρωτικές δηλώσεις ΦΜΥ κ.α. 

 εκτυπώσεις θεωρηθέντων βιβλίων και στοιχείων 

 τυχόν υφιστάμενες παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας 

 εκθέσεις κατασχέντων βιβλίων και στοιχείων 

 τυχόν υφιστάμενα δελτία πληροφοριών προερχόμενα από άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες 

 επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες για την υπό έλεγχο επιχείρηση και οποιοδήποτε 

άλλη πληροφορία σχετικό με αυτήν 

O ελεγκτής παραλαμβάνει τις υποβληθείσες δηλώσεις από το ανέλεγκτο αρχείο, 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία υπάρχει την υπηρεσία και αφορά τις ελεγχόμενες 

υπηρεσίες καθώς και στοιχεία από το ελεγμένο αρχείο που κρίνει ότι θα του χρειαστούν στον 

έλεγχο. Η σωστή και αποτελεσματική προετοιμασία του φακέλου ελέγχου είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για τον σωστό προγραμματισμό της ελεγκτικής διαδικασίας, εστιάζοντας σε 

εκείνα τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.  

Μέσω του φακέλου αυτού, ο  ελεγκτής διαμορφώνει τα πρώτα συμπεράσματα του για 

τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, τα τηρούμενα βιβλία και εκδιδόμενα στοιχεία, το 

αντικείμενο εργασιών της, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των πωλήσεων. Παράλληλα,  

λαμβάνει γνώση των παρατηρήσεων σε εκθέσεις προηγούμενων ελέγχων, τυχόν 

πιστοποιητικών ορκωτών ελεγκτών, του περιεχομένου δηλώσεων που υποβλήθηκαν για τις 

υπό έλεγχο χρήσεις, της αλληλογραφίας με άλλες υπηρεσίες κα.  

Στην συνέχεια, συντάσσεται ερωτηματολόγιο αρχικής συνέντευξης με ερωτήσεις που 

θα υποβληθούν στον επιχειρηματία κατά την διάρκεια της πρώτης ημέρας του ελέγχου. Οι 

ερωτήσεις αυτές μπορούν να αφορούν γενικές ερωτήσεις που υποβάλλονται σε όλες τις 

επιχειρήσεις,  ερωτήσεις που σχετίζονται με την εξέταση του εκάστοτε κλάδου καθώς και 

ερωτήσεις που απορρέουν από την μελέτη του φακέλου και τα αδύναμα σημεία που 

εντοπίστηκαν
11

. 

 

 

1.5.3 Ελεγκτικές Επαληθεύσεις 

 

Όπως επισημάνθηκε, ο έλεγχος της δήλωσης του φορολογούμενου που διενεργείται από τις 

φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να έχει τη μορφή φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της 

Φορολογικής Διοίκησης ή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. 

     Οι φορολογικές αρχές διενεργούν τον έλεγχο από τα γραφεία τους με βάση τις 

οικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις, και λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο φορολογούμενος, 

καθώς και έγγραφα και πληροφορίες που έχει στην κατοχή της. Μπορούν να καλούν 

οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητούν από αυτό τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη 

διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου του και οι οποίες δίνονται εγγράφως. Πληροφορίες 

                                                           
11

 Δημήτριος Μελάς, «Μέθοδοι Φορολογικού Ελέγχου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Επιχειρήσεων», 

Οικονομικές Έκδοσεις Ε.Ε., 2015, σελ. 123-124 
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μπορούν να λαμβάνουν από κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, κάθε χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα, ιδιωτική επιχείρηση και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, 

βιομηχανική, γεωργική κ.λπ. για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου του.  

    Οι ελεγκτές μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων, καθώς και 

λοιπών εγγράφων, για τα οποία ο φορολογούμενος δηλώνει ότι αντιπροσωπεύουν ακριβή 

αντίγραφα. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αρνηθεί να προβεί στην δήλωση αυτή, οι 

φορολογικές αρχές προβαίνουν σε σχετική επισημείωση επί των εγγράφων. Για βιβλία και 

στοιχεία που τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, ο ελεγκτής έχει δικαίωμα πρόσβασης σε 

οποιαδήποτε φυλασσόμενα αρχεία, καθώς και στα λογιστικά προγράμματα και τις 

πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί σε αυτά και μπορεί να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία 

σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.  

     Αν κριθεί αναγκαίο, είναι πιθανόν είναι να κατασχεθούν τα βιβλία και στοιχεία που 

τηρούνται ή διαφυλάσσονται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και οποιαδήποτε άλλα 

ανεπίσημα βιβλία, έγγραφα, αρχεία ή στοιχεία έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποδεικτική αξία 

τους. Αντίστοιχα, αν κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου διαπιστωθεί η ύπαρξη βιβλίων, 

στοιχείων ή εγγράφων, από τα οποία είναι ενδεχόμενο να προκύπτει απόκρυψη 

φορολογητέας ύλης, κατάσχονται από τον υπάλληλο που ενεργεί τον έλεγχο. 

 Κατά την διενέργεια του ελέγχου, οι φορολογικές αρχές είναι πιθανό να ζητήσουν 

από το φορολογούμενο ή τον φορολογικό εκπρόσωπό του να παρίσταται στον τόπο όπου 

διενεργείται ο φορολογικός έλεγχος και να απαντήσει σε ερωτήματα που του τίθενται, ώστε 

να διευκολύνεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.  

Στην περίπτωση  επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, αυτός διενεργείται στις 

εγκαταστάσεις του φορολογούμενου κατά το επίσημο ωράριο λειτουργίας των φορολογικών 

αρχών. Είναι δυνατόν να διενεργηθεί και εκτός του επίσημου ωραρίου εργασίας εφόσον 

απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων του φορολογούμενου. Στην περίπτωση αυτή θα 

πρέπει να γίνεται ειδική μνεία στην εντολή φορολογικού ελέγχου. Η είσοδος στην κατοικία 

του φορολογούμενου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα
12

. 

      Σε κάθε περίπτωση, οι φορολογικοί ελεγκτές εξετάζουν την τήρηση και την 

θεώρηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία βιβλίων και στοιχείων, την νομιμότητα της 

έκδοσης των στοιχείων, την υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων και την εκπλήρωση των 

φορολογικών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. 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 φορολογικό έλεγχο 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 

αυτό
13

.  

    Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την  ΠΟΛ. 1037/2005, κατά τον έλεγχο των εκκρεμών 

υποθέσεων, ανεξάρτητα από το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας και την κατηγορία των 

τηρούμενων βιβλίων, υπάρχουν οι γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις που διαπιστώνονται 
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υποχρεωτικά, που μπορεί αναφέρονται στην επαλήθευση του ύψους των ακαθάριστων 

εσόδων, την επαλήθευση του ύψους των αγορών, την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις 

παραγωγικές επενδύσεις και αφορολόγητες κρατήσεις των αναπτυξιακών νόμων, την ύπαρξη 

παραβάσεων ΚΒΣ ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία από τα οποία προκύπτει φοροδιαφυγή ή 

επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων, τον έλεγχο έκδοσης πλαστών ή εικονικών 

και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων.  

   Εκτός αυτών, για κάθε κατηγορία βιβλίων διενεργούνται υποχρεωτικά και ειδικές 

ελεγκτικές επαληθεύσεις, ενώ πέραν των υποχρεωτικών ελεγκτικών επαληθεύσεων, μπορεί 

να διενεργούνται πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο με 

βάση τα πραγματικά δεδομένα, τη βαρύτητα και τις ιδιαιτερότητες της ελεγχόμενης 

επιχείρησης ή του κλάδου γενικά. 

     Οι λοιπές φορολογίες ελέγχονται συγχρόνως με τη φορολογία εισοδήματος.  Για τον 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης στις φορολογίες αυτές διενεργούνται οι απαραίτητες 

κατά περίπτωση επαληθεύσεις και εφαρμόζονται σχετικές ανά φορολογία διατάξεις
14

. 

 

 

1.5.4 Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου 

 

Οι φορολογικοί ελεγκτές γνωστοποιούν εγγράφως στο φορολογούμενο τα αποτελέσματα του 

φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, εφόσον 

προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής σε σχέση με τις δηλώσεις που έχει 

υποβάλλει ο φορολογούμενος, καθώς και τα στοιχεία που αιτιολογούν τη διαφοροποίηση. 

Στην συνέχεια, ο φορολογούμενος έχει την δυνατότητα να ζητήσει αντίγραφα των εγγράφων 

στα οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου και να διατυπώσει τις απόψεις του 

σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου μέσα σε 20 ημέρες από την 

παραλαβή της έγγραφης γνωστοποίησης. 

     Αφού γνωστοποιηθούν οι απόψεις του φορολογουμένου ή παρέλθει η σχετική 

προθεσμία, οι φορολογικές αρχές εκδίδουν την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού 

του φόρου εντός ενός μηνός. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου 

εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση 

ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις 

διατάξεις που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη 

διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον 

φορολογούμενο. 

    Αν ο προσδιορισμός του συνολικού ποσού της φορολογητέας ύλης με ένα φύλλο 

ελέγχου είναι δυσχερής, επειδή για παράδειγμα ορισμένα αντικείμενα απαιτούν ειδικότερη 

εξέταση, εκδίδεται μερικό φύλλο ελέγχου προσδιορισμού του φόρου, στο οποίο 

περιλαμβάνεται η φορολογητέα ύλη, για την οποία ο φορολογικός ελεγκτής διαθέτει τα 

απαιτούμενα στοιχεία
15

. Σε αυτό το φύλλο ελέγχου διατυπώνεται ρητή επιφύλαξη ότι ο 
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προσδιορισμός της υπόλοιπης φορολογητέας ύλης θα γίνει με την έκδοση συμπληρωματικού 

φύλλου ελέγχου. 

     Η έκθεση φορολογικού ελέγχου, σε αντίθεση με το φύλλο ελέγχου, δεν έχει 

εκτελεστικό χαρακτήρα και θα πρέπει να διατυπώνει σαφώς τα συμπεράσματα του ελέγχου. 

Οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα του ελέγχου φορολογίας εισοδήματος με βάση τις 

υποχρεωτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις, καθώς και τις τυχόν πρόσθετες επαληθεύσεις που 

κατά περίπτωση διενεργούνται, περιλαμβάνονται, για όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις, στην 

έκθεση ελέγχου, στην οποία αναγράφεται και η κρίση επί του κύρους των βιβλίων καθώς και 

το πόρισμα του ελέγχου περί του ύψους των ακαθάριστων εσόδων ή αμοιβών ή των αγορών, 

κατά περίπτωση, καθώς και των καθαρών κερδών ή αμοιβών, για κάθε ελεγχόμενη χρήση. 

Ανάλογες εκθέσεις ελέγχου συντάσσονται και για κάθε μια χωριστά από τις λοιπές 

φορολογίες. Οι εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται και θεωρούνται αρμοδίως και με βάση αυτές 

εκδίδονται και κοινοποιούνται μαζί με τις εκθέσεις τα οικεία φύλλα ελέγχου και οι λοιπές 

καταλογιστικές πράξεις
16

.  

  Ως προς το περιεχόμενο της, η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά:  

 γενικά στοιχεία, που αφορούν το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του φορολογούμενου,  

το είδος του επαγγέλματος, η νομική μορφή, ο αριθμός του προσωπικού, το κεφάλαιο 

κ.α. 

 τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, που αφορούν τα βιβλία που τηρούνται, η κατηγορία 

στην οποία υπάγονται, ο αύξων αριθμός θεώρησης τους, τα στοιχεία που εκδόθηκαν 

από την εταιρία 

 υπάρχοντα στοιχεία στο τμήμα ΚΒΣ, όπως οι φορτωτικές που υπάρχουν, η αξία των 

τιμολογίων χονδρικής πώλησης που υποβλήθηκαν 

 αποτελέσματα από τα βιβλία  

 λογιστικές διαφορές, που προκύπτουν από τον έλεγχο με κάθε λεπτομέρεια 

 παρατηρήσεις ελέγχου, που μπορεί να αναφέρονται στην ανεπάρκεια ή ανακρίβεια 

των τηρούμενων βιβλίων, στον έλεγχο του κυκλώματος συναλλαγών κ.α) 

 εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων, όπως ο προσδιορισμός ακαθάριστων 

εσόδων, καθαρών κερδών, συντελεστή μικτού κέρδους, συντελεστή καθαρού κέρδους 

 διανομή καθαρών κερδών 

 εκθέσεις ελέγχου-στοιχεία που συνυποβάλλονται, πχ εκθέσεις Φ.Μ.Υ, ΦΠΑ, 

καταστατικό της εταιρίας
17
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1.6 Συνέπειες Φορολογικών Ελέγχων 

 

1.6.1 Προσδιορισμός Φόρου 

 

Η πρώτη συνέπεια του φορολογικού ελέγχου είναι η πράξη προσδιορισμού φόρου, που 

αποτελεί την πράξη, με την οποία καθορίζεται το ποσό της φορολογικής οφειλής ή απαίτησης 

του φορολογουμένου για μια συγκεκριμένη φορολογική περίοδο και η καταχώριση της 

πράξης αυτής στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης. Ο προσδιορισμός του φόρου βασίζεται 

στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, που μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς 

τρόπους: α) λογιστικά με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου, β) 

εξωλογιστικά λόγω της ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των βιβλίων και των στοιχείων που τηρεί 

ο φορολογούμενος και γ) τεκμαρτά βάσει ενδείξεων στις περιπτώσεις που προβλέπεται από 

την νομοθεσία
18

.  

      Με βάση την πράξη αυτή, συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή 

απαίτηση του φορολογούμενου. Ο προσδιορισμός του φόρου μπορεί να είναι: 

 άμεσος, που προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια, ταυτόχρονα με την υποβολή της 

αρχικής ή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης 

 διοικητικός, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον 

φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή 

της η Φορολογική Διοίκηση, στις περιπτώσεις που η φορολογική δήλωση δεν συνιστά 

άμεσα  πράξη προσδιορισμού φόρου 

 εκτιμώμενος στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει δήλωση και 

επομένως η φορολογητέα ύλη καθορίζεται, με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία 

που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση 

 προληπτικός στις περιπτώσει ύπαρξης κινδύνου είσπραξης του φόρου, ο οποίος 

εκδίδεται  μετά την έναρξη της φορολογικής περιόδου αλλά πριν την ημερομηνία 

υποβολής της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης, προκειμένου να διασφαλίσει την 

άμεση είσπραξη του φόρου 

 διορθωτικός  οποιουδήποτε προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου ή 

προληπτικού προσδιορισμού φόρου, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται πως αυτός 

είναι ανακριβής ή εσφαλμένος 

     Η πράξη προσδιορισμού φόρου θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο, 

περιέχοντας τις εξής πληροφορίες: 

i. το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του φορολογούμενου 

ii. το ΑΦΜ του φορολογούμενου  

iii. την ημερομηνία έκδοσης της πράξης 

iv. το είδος προσδιορισμού του φόρου και το θέμα στο οποίο αφορά η πράξη 

v. το ποσό της φορολογικής οφειλής 

vi. την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να εξοφληθεί ο φόρος 

vii. τον τόπο εξόφλησης του φόρου 
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viii. τους λόγους για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση προέβη στον προσδιορισμό 

φόρου και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκε το ποσό του φόρου 

ix.  το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο αμφισβήτησης του προσδιορισμού φόρου, κ 

x. λοιπές πληροφορίες
19

 

 

 

1.6.2 Ενδικοφανής Προσφυγή 

        

Ο φορολογούμενος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή 

συντελούνται από 1/1/2014 σε βάρος του από τη φορολογική αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας  οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη 

Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης 

Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης 

στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας Στόχος  της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών είναι η 

επίλυση διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, για 

τη συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και την αποσυμφόρηση των διοικητικών 

δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης. 

    Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι φορολογούμενοι δεν έχουν δικαίωμα να προσφύγουν 

απευθείας στα διοικητικά δικαστήρια αν προηγουμένως δεν έχει εξαντληθεί η διαδικασία της 

ενδικοφανούς προσφυγής, η οποία καταλήγει στην έκδοση νέας πράξης από την αρμόδια 

υπηρεσία που την εξετάζει. Ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στα διοικητικά 

δικαστήρια εάν αμφισβητεί τη νέα αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 

Δικονομίας.  

        Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε 

την προσβαλλόμενη πράξη , αναφέροντας τα ακριβή στοιχεία του υπόχρεου, την 

προσβαλλόμενη πράξη, τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος 

βασίζει το αίτημά του, τη διεύθυνση στην οποία θα συντελούνται οι κοινοποιήσεις των 

αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, 

την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του 

υπόχρεου. Η φορολογική αρχή αποστέλλει την ενδικοφανή προσφυγή του υπόχρεου, 

συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα και τις απόψεις αυτής, μέσα σε 7 ημέρες από την 

υποβολή, στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, 

προκειμένου η τελευταία να αποφανθεί. 

      Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άμεσα το 100% του 

αμφισβητούμενου ποσού από τη Φορολογική Διοίκηση, καταβάλλεται ποσοστό  50% αυτού 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αναστέλλεται η καταβολή του υπολοίπου. Έχει, 

ωστόσο, το δικαίωμα να υποβάλλει ταυτόχρονα και αίτημα αναστολής της καταβολής που 

προβλέπεται μέχρι την κοινοποίηση της απόφασής της σε αυτόν, εφόσον η πληρωμή θα είχε 

ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη προς αυτόν. 

       Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια 

ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει 

                                                           
19

 Νόμος 4174/2013, «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 



20 

 

στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης 

προσδιορισμού του φόρου.  

     Μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια 

φορολογική αρχή, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών εκδίδει απόφαση, την οποία κοινοποιεί 

στον υπόχρεο, λαμβάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες που έλαβε από τον 

υπόχρεο και τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία 

που σχετίζεται με την υπόθεση. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, είναι πιθανόν να κληθεί και ο 

φορολογούμενος σε ακρόαση πριν καταλήξει η Υπηρεσία σε οριστική απόφαση
20

.  

     Αν με την απόφαση της ακυρώνεται, μερικά ή ολικά, ή τροποποιείται η πράξη της 

φορολογικής αρχής, η  Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών οφείλει να αιτιολογεί την απόφαση 

αυτή επαρκώς με νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς. Σε περίπτωση απόρριψης της 

ενδικοφανούς προσφυγής η αιτιολογία μπορεί να συνίσταται στην αποδοχή των 

διαπιστώσεων της σχετικής έκθεσης ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση πρέπει να 

περιέχει τουλάχιστον την οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου, το καταλογιζόμενο 

ποσό και την προθεσμία καταβολής αυτού
21

.  

 

   

1.6.3 Επιβολή Κυρώσεων και Μέτρων Αναγκαστικής Εκτέλεσης 

 

Σύμφωνα με τον Ν. 2523/1997, προβλέπεται η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. 

Συγκεκριμένα, οι κυρώσεις αυτές διακρίνονται σε:  

 διοικητικές φορολογικές κυρώσεις, που αφορούν πρόσθετους φόρους ή προσαυξήσεις 

και πρόστιμα που έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα σε σχέση με την κύρια 

φορολογική υποχρέωση 

 διοικητικές κυρώσεις με στενή έννοια, που περιλαμβάνουν διοικητικά μέτρα και 

διοικητικές ποινές που επιβάλλονται λόγω παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας 

 ποινικές φορολογικές κυρώσεις, που επιβάλλονται στην περίπτωση σοβαρών 

παραβιάσεων της φορολογικής νομοθεσίας και εγκλημάτων φοροδιαφυγής
22

 

    Και ο Ν. 4174/2013 προβλέπει την επιβολή τόκων και προστίμων στην περίπτωση 

που οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας , σε περίπτωση 

ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης ή γενικότερα στην περίπτωση παράβασης της 

φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικά για παραβάσεις φοροδιαφυγής, ο κώδικας προβλέπει την 

επιβολή προστίμων και της σχετικής διοικητικής διαδικασίας η οποία όμως είναι ανεξάρτητες 

από πιθανές ποινικές κυρώσεις και οποιαδήποτε ποινική διαδικασία προβλέπεται από 

οποιονδήποτε άλλο νόμο.  

     Η πράξη καταλογισμού τόκων ή επιβολής προστίμων θα πρέπει να είναι πλήρως 

αιτιολογημένη και να κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο ή το ευθυνόμενο πρόσωπο μαζί με 
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την πράξη προσδιορισμού του φόρου ή  αυτοτελώς, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του 

φόρου δεν εκδίδεται ταυτόχρονα. 

     Ορίζεται επίσης η λήψη διασφαλιστικών μέτρων.  Οι φορολογικές αρχές μπορούν, σε 

επείγουσες περιπτώσεις, που απαιτείται για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου για την 

είσπραξη των φόρων, να προβούν με βάση τον εκτελεστό τίτλο και χωρίς δικαστική απόφαση 

στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε 

αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του είτε 

βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου.  

    Επιπλέον προβλέπεται η επιβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Συγκεκριμένα, 

προβλέπεται η αναγκαστική είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του δημοσίου σύμφωνα 

με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί πως σε 

περίπτωση μη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην πράξη προσδιορισμού του 

φόρου ή στην πράξη επιβολής τόκων ή προστίμων ή στην πράξη εκκαθάρισης του φόρου 

μετά την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,  οι 

αρμόδιες αρχές αποστέλλουν στον φορολογούμενο ατομική ειδοποίηση καταβολής των 

οφειλών του που δεν έχουν καταβληθεί εντός των νομίμων προθεσμιών πριν τη διενέργεια 

οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης. Εφόσον όμως ο φορολογούμενος δεν καταβάλει το ποσό 

που προβλέπεται στην ατομική ειδοποίηση εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση 

αυτής, οι αρχές μπορούν  να προβούν στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης μετά την 

πάροδο της προθεσμίας των τριάντα ημερών.  

      Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχουν πληροφορίες ή υπόνοιες ότι ο 

φορολογούμενος θα προβεί σε μεταβίβαση περιουσιακών του στοιχείων ή προβαίνει σε 

προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάλειψη χώρας ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια 

που θέτει σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου, οι αρχές μπορεί να λαμβάνουν μέτρα 

αναγκαστικής εκτέλεσης ακόμη και πριν τη νόμιμη ημερομηνία καταβολής της οφειλής ή την 

κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης ή την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας 

που προβλέπεται για την καταβολή της οφειλής με τη σύμφωνη γνώμη του Οικονομικού 

Εισαγγελέα
23

. 
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2
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Αν και στην ελληνική νομοθεσία οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου αποτελούν μια νέα 

πραγματικότητα μόλις τα τελευταία χρόνια, στο εξωτερικό η βιβλιογραφία αναφέρεται εδώ 

και αρκετές δεκαετίες με το θέμα αυτό, αναγνωρίζοντας την σημασία και τον ρόλο των 

μεθόδων αυτών στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου.  

   Παρακάτω συνοψίζονται τα ευρήματα και οι διαπιστώσεις διεθνών μελετών και 

άρθρων ως προς το ρόλο των έμμεσων τεχνικών ελέγχων για την διαπίστωση των αδήλωτων 

εισοδημάτων των φορολογούμενων και τον ορθό προσδιορισμό των φορολογικών τους 

υποχρεώσεων.  

 

     Με τρεις μεθόδους (καθαρή θέση, δαπάνες και τραπεζικές καταθέσεις) που 

επιτρέπουν την απόδειξη του αδήλωτου εισοδήματος με σχετικά λίγα αποδεικτικά στοιχεία 

ασχολήθηκε ο Duke (1966)
24

. Καθεμία μπορεί  να χρησιμοποιηθεί χωρίς εξάρτηση από τα 

βιβλία και στοιχεία φορολογούμενου. Η ουσία της κάθε τεχνικής είναι να ανακατασκευάσει 

ορισμένες αλλαγές στις ενδείξεις της οικονομικής κατάστασης του φορολογούμενου που 

σημαίνει ότι είχε περισσότερα φορολογητέο εισόδημα από ό, τι δήλωσε. Σε κάθε υπόθεση 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντες τρεις μεθόδους, ή μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν δύο ή τρεις ταυτόχρονα, ή συνδυασμός τμημάτων των μεθόδων αυτών.  

 

Οι Taylor, Schneider  (1993)
25

 σε άρθρο τους ανέλυσαν τις τεχνικές ελέγχου που 

χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές κατά την προσπάθεια τους να εντοπιστούν 

περιπτώσεις φορολογικής απάτης. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να διακριθούν στις άμεσες και 

τις έμμεσες . Ως προς τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, το άρθρο διακρίνει διαφορετικές 

τεχνικές, όπου η καθεμία έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της. Η 

επιλογή της μεθόδου θα εξαρτηθεί από τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και τις 

περιστάσεις κάθε υπόθεσης. Οι αρχές μπορεί να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν μια έμμεση 

μέθοδο προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος σε αρκετές περιπτώσεις. Αν η 

συμπεριφορά του φορολογούμενου δείχνει τη δυνατότητα της εκ προθέσεως παράλειψη των 

εσόδων, οι  έμμεσες μέθοδοι μπορεί να είναι κατάλληλες. 

Σύμφωνα με τους Knight και Knight (1992)
26

, oι μέθοδοι για την απόδειξη της 

φοροδιαφυγής εκτείνονται από την απλή άμεση απόδειξη της παράλειψης δήλωσης ενός 

συγκεκριμένου στοιχείου εσόδου ως τις πιο συνθήκες μεθόδους της καθαρής θέσης και των 

τραπεζικών καταθέσεων του φορολογουμένου που αποδεικνύουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία 

που αποκτήθηκαν από τον  φορολογούμενο αντιπροσωπεύουν αδήλωτο εισόδημα.  

  Δύο έννοιες είναι κοινές σε όλες τις μεθόδους απόδειξης. Πρώτον, το ακριβές ποσό 

του μη καταβληθέντος φόρου δεν χρειάζεται να αποδειχθεί, αλλά αρκεί η κυβέρνηση να 

                                                           
24

 Steven B. Duke, «Prosecutions for Attempts to Evade Income Tax: A Discordant View of a Procedural 

Hybrid», Yale Law School Legal Scholarship Repository, January 1966 
25

 John F. Taylor, Kent N. Schneider, «Uncovering Hidden Assets», The National Public Accountant, May 1993 
26

 Ray A. Knight, Lee G. Knight, «Criminal Tax Fraud: An Analytical Review», Missouri Law Review, Volume 

57, Issue 1, Winter 1992 



23 

 

δείξει ότι ένα σημαντικό ποσό του εισοδήματος  παραλείφθηκε από τον φορολογούμενο. 

Δεύτερον, η κυβέρνηση είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα νόμιμα 

αποδεικτικά στοιχεία για να καθορίσει αν τα βιβλία του φορολογούμενου αντικατοπτρίζουν 

επακριβώς την οικονομική κατάσταση του και να καθορίσει τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του.  

 

O Wise (2000)
27

 ασχολήθηκε σε μελέτη του με τις έμμεσες μεθόδους προσδιορισμού 

του αδήλωτου εισοδήματος στις ΗΠΑ και τον Καναδά στα πλαίσια αντιμετώπισης των 

φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Υποστηρίζει ότι πέντε κύριες έμμεσες 

μέθοδοι (η καθαρή θέση του φορολογούμενου, οι δαπάνες του, το ύψος των τραπεζικών 

καταθέσεων, η αρχή των αναλογιών, η καθαρή θέση του φορολογούμενου και  η σχέσης της 

τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών) αποδείξεως του αδήλωτου 

εισοδήματος χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές στην πράξη.  

     Για να αποδείξουν οι αρχές ότι ένα σημαντικό ποσό  πρόσθετου φόρου οφείλεται και 

ότι υπήρξε μια ηθελημένη προσπάθεια αποφυγής, το ορθό φορολογητέο εισόδημα πρέπει να 

προσδιοριστεί με βάση τις μεθόδους αυτές, που παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

και χρησιμοποιούνται ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.  

 

   Πολλές χώρες χρησιμοποιούν έμμεσες μεθόδους εκτίμησης φορολογικής 

υποχρέωσης, ανάμεσα τους και η Ρωσία στα πλαίσια αναμόρφωσης του φορολογικού τους 

συστήματος, όπως υποστηρίζει και ο Makedonskiy (2005)
28

 Η φορολογική επιβάρυνση 

πρέπει να κατανέμεται δίκαια μεταξύ όλων  των φορολογουμένων ανάλογα με την 

φορολογική τους ικανότητα. Η εφαρμογή της  αρχής αυτής, ωστόσο, παρεμποδίζεται από την 

αδήλωτη οικονομική δραστηριότητα και την φοροδιαφυγή από ένα σημαντικό μέρος των 

φορολογουμένων.  

     Τα παραπάνω αποτελούν τις κύριες αιτίες για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών 

και των τεκμηρίων φορολόγησης, με στόχο την εκτίμηση των φορολογικών υποχρεώσεων, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φορολογούμενων που συχνά 

αποφεύγουν την τακτική φορολόγηση τους. Σημαντικοί για τη διαμόρφωση και τη λειτουργία 

του φορολογικού συστήματος είναι οι παράγοντες που αντανακλώνται σε δείκτες όπως το 

σχετικό μέγεθος της παραοικονομίας, το επίπεδο της διαφθοράς και η συναίνεση των 

φορολογουμένων για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα από την 

εφαρμογή τέτοιων τεχνικών ελέγχου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνικο-

πολιτιστικό και γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Είναι επίσης σαφές ότι οι διαφορετικές 

έμμεσες μεθόδοι μπορούν να οδηγήσουν σε αρκετά διαφορετικές εκτιμήσεις της φορολογικής 

υποχρέωσης.  
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       Σε μελέτη του ο OECD (2006)
29

 ασχολήθηκε με τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιούνται από επιλεγμένους φορείς εσόδων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσματικότητας των έμμεσων μεθόδων  που χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων φορολογικού ελέγχου ως μέσο αντιμετώπισης του φαινόμενου των 

αδήλωτων εισοδημάτων από την πλευρά των φορολογουμένων.  

    Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη σε επιλεγμένες χώρες 

σχετικά με τη χρήση των έμμεσων μεθόδων μέτρησης του εισοδήματος, με ιδιαίτερη έμφαση 

σε μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητάς τους, περιγράφοντας παράλληλα καθεμία από τις συνήθεις μεθόδους 

που χρησιμοποιούνται στην πράξη, το πότε κάθε μέθοδος θα πρέπει να χρησιμοποιείται, και 

την νομοθετική υποστήριξη για τη χρήση τους.  

 

            Το ADB Institute (2008)
30

 αναφέρεται στις έμμεσες μεθόδους ελέγχου ως ένα από τα 

εργαλεία ελέγχου που βασίζεται στην ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα, την 

αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια, και την τη συνέπεια στα πλαίσια εντοπισμού των αδήλωτων 

εισοδημάτων. Εστιάζει σε πέντε μεθόδους που βρίσκουν εφαρμογή στις χώρες της Ασίας και 

συγκεκριμένα στην αρχή της αναλογίας , το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των 

δαπανών , την σχέση της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών, την 

καθαρή θέση του φορολογουμένου και την ανάλυση ρευστότητας του.  

           

               Η Coenen (2010)
31

 υποστηρίζει ότι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος της 

απόδειξης εισοδήματος ενός ατόμου είναι η ανάλυση του τρόπου ζωής του. Χρησιμοποιείται  

τόσο από τους κρατικούς φορείς όσο και τους συνηγόρους υπεράσπισης για την απόδειξη ή 

διάψευση της ύπαρξης αδήλωτων εισοδημάτων. Η ανάλυση του τρόπου ζωής επιχειρεί να 

ποσοτικοποιήσει τα έξοδα διαβίωσης ενός ατόμου και να  συγκρίνει αυτές τις δαπάνες με τις 

γνωστές πηγές εισοδήματος. Τυχόν διαφορές μπορούν να αποδοθούν σε κρυφό εισόδημα.  

       

                Υποστηρίζει ότι υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον 

εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων, και αναγνωρίζονται από τα δικαστήρια ως έγκυρες 

μέθοδοι υπολογισμού των εισοδημάτων. Οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν 

έμμεσες μεθόδους υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της 

μεθόδου των τραπεζικών καταθέσεων και της μεθόδου της καθαρής θέσης.  
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             Σύμφωνα με τον Biber (2010)
32

, οι έμμεσες μέθοδοι αποτελούν ένα πολύτιμο 

εργαλείο για την διαπίστωση της αλήθειας των δηλώσεων των φορολογουμένων, την 

ενθάρρυνση της συμμόρφωση τους, και τον προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων 

τους όταν φορολογούμενου όταν τα στοιχεία τους δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς την 

οικονομική κατάσταση τους.  

          Ωστόσο, δεν είναι πάντα εύκολο να εφαρμοστούν από τη φορολογική διοίκηση λόγω 

περιορισμών στην ακρίβεια τους, της παρατηρούμενη έλλειψη νομοθετικής στήριξης 

(ιδιαίτερα στα λιγότερα ανεπτυγμένα νομικά συστήματα), των αναγκαίων πόρων κ.α. Για να 

διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα τους, οι έμμεσες μέθοδοι πρέπει να εφαρμόζονται με 

κάποια ακρίβεια αντί να αποτελούν απλές εκτιμήσεις του εισοδήματος. Ως εκ τούτου, οι 

φορολογικές διοικήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές είναι εφοδιασμένοι με τον 

απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο, δεδομένα και πληροφορίες για τους φορολογούμενους, τις 

πολιτικές και τις διαδικαστικές οδηγίες, και την απαραίτητη κατάρτιση. 

 

Με τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην αποτελεσματική φορολογική διοίκηση 

στην Λατινική Αμερική και την Καραίβική ασχολήθηκε ο Jacobs (2013)
33

. Υποστηρίζει ότι ο 

συνδυασμός των επιλογών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την ανακατασκευή 

του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογουμένου αναφέρονται ως, την ανάλυση 

ρευστότητας του , την καθαρή θέση του, το ύψος τραπεζικών έμμεσες μέθοδοι και γενικά 

διακρίνονται σε έξι κατηγορίες : τις συναλλαγές σε μετρητά του φορολογουμένου 

καταθέσεων του, την αρχή της αναλογίας και την σχέση της τιμής πώλησης προς το συνολικό 

όγκο κύκλου εργασιών. Οι τεχνικές αυτές έχουν αναγνωριστεί από τα δικαστήρια στις 

αναπτυγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο ως βιώσιμη νομική εκτίμηση από την φορολογική 

διοίκηση, στις περιπτώσεις εκείνες  όπου ο φορολογούμενος έχει λίγα ή καθόλου στοιχεία ή 

αρνείται να συνεργαστεί με τους εφοριακούς.  

      Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου αποτελούν ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι 

αρμόδιοι για τον εντοπισμό των παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας. Μέσα από 

έμμεσες αποδείξεις και έμμεσες μεθόδους, η φορολογική διοίκηση είναι σε θέση να αποδείξει 

τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή  πολύ μεγάλων χρηματικών ποσών.  

 

            O Δαλιάνης (2013)
34

 αξιολογεί τους ελέγχους που διενεργεί το Υπουργείο 

Οικονομικών στην Ελλάδα με βάση νέες τεχνικές και μεθόδους. Οι φορολογικές αρχές 

προσδιορίζουν το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων, με τη μέθοδο 

τριών έμμεσων τεχνικών ελέγχου (της ανάλυσης ρευστότητας, της καθαρής θέσης και των 

τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά) που εφαρμόζονται του τακτικού ελέγχου 

με σκοπό τον προσδιορισμό του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος. 

          Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται σε βάθος αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, 

πληροφορίες και οικονομικά δεδομένα που σχετίζονται με την περιουσία, τα έσοδα και τις 
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δαπάνες, προσδιορίζει το πραγματικό εισόδημα του φορολογουμένου. Εκτιμά, ωστόσο, ότι ο 

διαθέσιμος ελεγκτικός μηχανισμός δεν επαρκεί για να ελέγξει τις χιλιάδες εκκρεμείς 

υποθέσεις, ενώ οι τεχνικές αυτές δεν οδηγούν σε αποδοτικά αποτελέσματα και θα πρέπει να 

αναζητηθούν άλλοι τρόποι περαίωσης αυτών των υποθέσεων, όπως η αυτοτελής 

φορολόγηση. 

 

              O Retting (2014)
35

 υποστήριξε ότι οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου επιβάλλονται από τις 

συνθήκες, όταν υπάρχουν ενδείξεις αδήλωτου εισοδήματος. Οι τεχνικές αυτές 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αν ο φορολογούμενος έχει δηλώσει με ακρίβεια το 

συνολικό φορολογητέο εισόδημα που έλαβε που έλαβε. Μια έμμεση μέθοδος δεν χρειάζεται 

να είναι ακριβής, αλλά πρέπει να είναι εύλογη υπό το φως των υφιστάμενων συνθηκών. 

             Οι κυριότερες έμμεσες τεχνικές ελέγχου περιλαμβάνουν τα μετρητά, την αρχή των 

αναλογιών, την καθαρή θέση του φορολογούμενου, την ανάλυση ρευστότητας του, το ύψος 

των τραπεζικών καταθέσεων και τις δαπάνες  σε μετρητά. Πριν χρησιμοποιήσει η κατάλληλη 

για την κάθε περίσταση μέθοδος, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν πρώτα να δημιουργήσουν μια 

λογική ένδειξη ότι υπάρχει μια  πιθανότητα αδήλωτου εισοδήματος και στη συνέχεια να 

ζητήσουν εξηγήσεις από τον φορολογούμενο. 

 

             Με το  θέμα της τεκμαρτής φορολόγησης που συνδέεται γενικά με την 

παραοικονομία ασχολήθηκαν οι Kasipillai και Chen (2014)
36

. Στο πλαίσιο του φόρου 

εισοδήματος, ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων μπορεί να ξεφύγουν από τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους πιο εύκολα από ό, τι άλλες. Η τεκμαρτή φορολόγηση 

βασίζεται σε έμμεσες μεθόδους για την εξακρίβωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Έτσι, 

αντί για τον προσδιορισμό του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος, κάποιες άλλες 

μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται ως βάση για τον προσδιορισμό των φορολογικών 

υποχρεώσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που οι συναλλαγές γίνονται σε μεγάλο βαθμό σε 

μετρητά και η απόκρυψη εσόδων γίνεται εύκολα.  

 

             Σύμφωνα με τον Hodsdon (2014)
37

, οι έμμεσες μέθοδοι είναι τεχνικές για την 

αναμόρφωση του εισοδήματος, όταν δεν υπάρχουν σωστές δηλώσεις και στοιχεία και 

χρησιμοποιούνται όταν οι φορολογούμενοι δεν συνεργάζονται με τις αρμόδιες φορολογικές 

αρχές. Σε γενικές γραμμές, είναι σχετικά εύκολο να καθοριστεί το εισόδημα και το ύψος του 

φόρου για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων, όπως οι μισθωτοί. Ωστόσο, υπάρχουν και 

λιγότερο σαφείς πηγές εισοδήματος. Ο προσδιορισμός του εισοδήματος αποτελεί μια 

επιστήμη. Ενώ η επαλήθευση των δαπανών είναι σχετικά εύκολη, ο προσδιορισμός του 

εισοδήματος απαιτεί μια στοχευμένη μεθοδολογία. Στα πλαίσια αυτά, μια έμμεση μέθοδος 

δίνει ένα πιο ρεαλιστικό ποσό του εισοδήματος που μπορεί να δίνει είτε μια τελική εικόνα 

είτε το σημείο εκκίνησης για περαιτέρω συζητήσεις και διαδικασίες.  
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3
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

3.1 Άμεσες και Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου  

 

Η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και τεχνικών 

για τον προσδιορισμό και την εξακρίβωση του πραγματικού εισοδήματος του 

φορολογούμενου. Ο εντοπισμό και η  αποτροπή της μη συμμόρφωσης με την φορολογική 

νομοθεσία απαιτεί κάτι περισσότερο από μια απλή εξέταση των βιβλίων και αρχείων του 

φορολογουμένου και απαιτεί μια ανάλυση του οικονομικού ιστορικού έτσι ώστε να 

εκτιμηθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις του.  

     Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου 

μπορεί να είναι είτε άμεσες είτε έμμεσες. Οι άμεσες μέθοδοι στοχεύουν στην επαλήθευση 

των εσόδων και εξόδων με άμεση αναφορά στα βιβλία και στοιχεία που χρησιμοποιούνται 

για την δήλωση εισοδήματος. Από την άλλη, οι έμμεσες μέθοδοι περιλαμβάνουν τον 

προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων μέσω μιας ανάλυσης του οικονομικού 

ιστορικού του φορολογουμένου αξιοποιώντας πληροφορίες από διάφορες πηγές πέρα από τη 

δήλωση του φορολογούμενου και τα  επίσημα βιβλία και στοιχεία. Οι εκτιμήσεις βασίζονται 

συχνά σε έμμεσες αποδείξεις που παρέχουν μια εύλογη εκτίμηση των φορολογικών 

υποχρεώσεων του φορολογουμένου.  

      Οι άμεσες τεχνικές αντανακλούν μόνο τις δηλώσεις, τα βιβλία και τα στοιχεία των 

φορολογουμένων. Αν όμως οι φορολογικές διοικήσεις βασίζονται αποκλειστικά σε αυτά για 

τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης, οι φορολογούμενοι μπορούν να 

περιορίσουν την φορολογική τους υποχρέωση με τη δημιουργία δηλώσεων και στοιχείων που 

δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική οικονομική τους κατάσταση. Εάν ο ελεγκτής είναι 

ικανοποιημένος με την αξιοπιστία των αρχείων του φορολογουμένου, δεν υπάρχει καμία 

ανάγκη να χρησιμοποιηθεί μια έμμεση μέθοδος. Διαφορετικά, θα πρέπει να εξεταστεί η 

χρήση έμμεσων μεθόδων 

      Οι έμμεσες μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τους ελεγκτές στον 

αντικειμενικό καθορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων όταν τα βιβλία και στοιχεία που 

είτε δεν είναι διαθέσιμα ή δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς το οικονομικό ιστορικό του 

φορολογουμένου. Οι τεχνικές αυτές μπορούν επίσης να συμβάλλουν  σημαντικά στην 

αξιολόγηση των κινδύνων και τον έλεγχο της ακρίβειας των ισχυρισμών των 

φορολογουμένων
38

.  
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3.2 Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου και Φορολογικός Έλεγχος  

 

Οι φορολογικοί έλεγχοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με την φορολογική νομοθεσία, λειτουργώντας ως αποτρεπτικός παράγοντας για 

τους φορολογουμένους, οι οποίοι διαφορετικά θα μπορούσαν να προβούν σε παραβατική 

συμπεριφορά. Για να είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος, θα πρέπει να καταλήγει σε ακριβή 

εκτίμηση του φορολογητέου εισοδήματος και της φορολογικής υποχρέωσης του κάθε 

φορολογουμένου.  

    Στην περίπτωση ορισμένων κατηγοριών  φορολογουμένων η απόκρυψη της  δήλωσης 

εισοδημάτων είναι αρκετά εύκολη προκειμένου αυτοί να ελαχιστοποιήσουν το φορολογητέο 

εισόδημά τους. Για τους φορολογούμενους αυτούς, είναι συχνά αρκετά δύσκολο για τους 

ελεγκτές επαληθεύσουν άμεσα το φορολογητέο εισόδημα των φορολογούμενων. Πολλές 

φορές αυτό γίνεται ακόμη πιο δύσκολο λόγω της κακής ποιότητας ή της ανεπάρκειας των 

βιβλίων και των στοιχείων των φορολογουμένων. Για να αποδειχθεί ότι ένα σημαντικό ποσό  

πρόσθετου φόρου οφείλεται και ότι υπήρξε μια ηθελημένη προσπάθεια αποφυγής του, το 

ορθό φορολογητέο εισόδημα που υπερβαίνει αυτό που δηλώνεται πρέπει να αποδειχθεί. Για 

τους λόγους αυτούς, οι ελεγκτές χρειάζονται ένα σύνολο εργαλείων για τη έμμεση μέτρηση 

του φορολογητέου εισοδήματος των φορολογουμένων
39

. Η έμμεση μέθοδος δεν χρειάζεται να 

είναι ακριβή, αλλά πρέπει να είναι εύλογη  υπό το πρίσμα των συγκεκριμένων γεγονότων και 

των συνθηκών κάθε περίπτωσης.  

 Οι έμμεσες αυτές μέθοδοι αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνικές ελέγχου, που 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης μέσω της ανάλυσης των 

οικονομικών δεδομένων του φορολογουμένου και χρησιμοποιώντας πληροφορίες και 

στοιχεία από ένα εύρος πηγών πέρα από την δήλωση του καθώς και τα επίσημα βιβλία και 

στοιχεία.   

 Στόχος των έμμεσων αυτών τεχνικών αποτελεί:  

 η φορολόγηση φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου που διαφεύγουν της φορολογίας 

με τους υπάρχοντες τρόπους φορολόγησης 

 ο εκσυγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής σύγχρονων 

τεχνικών ελέγχου 

 η ανάδειξη της διαχρονικά αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης ακολουθώντας την 

διαδρομή του χρήματος 

 η δημιουργία αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης και χρηστής διοίκησης
40

. 
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3.3 Είδη Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου 

 

 Οι πέντε επίσημες έμμεσες μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί εδώ και πολλά χρόνια διεθνώς 

και που χρησιμοποιούνται από τις φορολογικές αρχές είναι: 

 

i. η τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and 

application of funds method)  

 

Η ανάλυση της ρευστότητας του φορολογουμένου  περιλαμβάνει μια ανάλυση των 

ταμιακών ροών του φορολογουμένου και τη σύγκριση όλων των γνωστών δαπανών σε σχέση 

με το σύνολο των γνωστών εισπράξεων για τη διάρκεια της ελεγχόμενης περιόδου. Οι 

καθαρές αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 

λαμβάνονται υπόψη μαζί με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες και τα μη φορολογητέα έσοδα . Η 

διαφορά μεταξύ των δαπανών και του συνόλου του δηλωμένου και αφορολόγητου 

εισοδήματος αποτελεί το μη δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα. Η μέθοδος αυτή βασίζεται 

στη θεωρία ότι κάθε υπέρβαση στοιχείων εξόδων σε σχέση με τα στοιχεία των εσόδων  

αντιπροσωπεύουν μια υποεκτίμηση του φορολογητέου εισοδήματος 

 

ii. η τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά 

(bank deposits and cash expenditure method) 

 

Η συγκεκριμένη  υπολογίζει το εισόδημα δείχνοντας τι συνέβη στα διαθέσιμα των 

φορολογουμένων. Είναι βασισμένο στη θεωρία ότι, αν ένας φορολογούμενος εισπράττει τα 

χρήματα, μόνο δύο πράγματα μπορούν να συμβούν: είτε να τα καταθέσει είτε να τα 

δαπανήσει. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα 

και μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό μη δηλωμένου εισοδήματος όχι μόνο από τα ποσά 

και τη συχνότητα των καταθέσεων, αλλά και με τον εντοπισμό των πηγών αυτών των 

καταθέσεων. 

 

iii. η τεχνική της αρχής των αναλογιών (mark-up method) 

 

Η μέθοδος της αρχής των αναλογιών αναμορφώνει το εισόδημα του φορολογούμενου  

με βάση την χρήση ποσοστών ή δεικτών, που θεωρούνται ενδεικτικά,  προκειμένου να 

υπολογιστεί η πραγματική φορολογική υποχρέωση. Αποτελείται από μια ανάλυση των 

πωλήσεων ή / και του κόστους πωληθέντων και την εφαρμογή ενός κατάλληλου ποσοστού 

για να καταλήξει στα ακαθάριστα έσοδα των φορολογουμένων. Με αναφορά σε παρόμοιες 

επιχειρήσεις, οι υπολογισμοί μπορούν να καθορίσουν το ύψος των πωλήσεων, του κόστους 

πωλήσεων, τα μικτά κέρδη ή ακόμα και τα καθαρά κέρδη. Με  τη χρήση κάποιας γνωστής 

βάσης και ενός εφαρμοστέου ποσοστού, τα επιμέρους στοιχεία του εισοδήματος ή των 

δαπανών μπορούν να προσδιοριστούν. Η τεχνική αυτή έρχεται να καλύψει τις αδυναμίες 

άλλων μεθόδων, που δεν μπορούν να ανακατασκευάσουν αποτελεσματικά το φορολογητέο 
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εισόδημα όταν δεν έχουν κατατεθεί μετρητά και οι συνολικές δαπάνες σε μετρητά δεν 

μπορούν να προσδιοριστούν.  

 

iv. η τεχνική της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου 

εργασιών (unit and volume method) 

 

     Η χρήση της μεθόδου αυτής μπορεί να συμβάλλει να προσδιοριστούν τα ακαθάριστα 

έσοδα του φορολογούμενου. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ακαθάριστες εισπράξεις μπορεί να 

προσδιοριστούν ή να επαληθευτούν με τον πολλαπλασιασμό της τιμής των πωλήσεων με τον 

όγκο των συναλλαγών που πραγματοποιείται από τον φορολογούμενο. 

 

v. η τεχνική της καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method) 

 

  H τεχνική αυτή βασίζεται στην θεωρία η αύξηση της καθαρής θέσης του 

φορολογουμένου κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους , πρέπει να απορρέει από το 

φορολογητέο εισόδημα του. Η μέθοδος απαιτεί μια πλήρη αναμόρφωση της οικονομικής 

ιστορίας του φορολογούμενου λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες και τις αφορολόγητες πηγές εσόδων κατά τη 

διάρκεια της σχετικής περιόδου. Ο σκοπός της μεθόδου αυτής είναι να καθορίσει, μέσω της 

μεταβολής της καθαρής θέσης, αν ο φορολογούμενος αγοράζει στοιχεία του ενεργητικού, 

μειώνει το παθητικό, ή κάνει δαπάνες με κεφάλαια που δεν αναφέρονται ως φορολογητέο 

εισόδημα
41

 

       Οι πέντε αυτές μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης  

προβλέπονται και από την ελληνική νομοθεσία. Οι Ν. 2238/94 και Ν. 4174/13 προβλέπουν 

ότι η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε εκτιμώμενο, διορθωτικό ή προληπτικό 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις 

πέντε αυτές τεχνικές ελέγχου 

 

 

3.4 Επιλογή Έμμεσης Τεχνικής Ελέγχου  

 

Στις περισσότερες χώρες, το δικαίωμα χρήσης των έμμεσων μεθόδων προέρχεται από τις 

αρμοδιότητες που ανατίθενται στις φορολογικές αρχές για την διασφάλιση της τήρησης της 

φορολογικής νομοθεσίας και της είσπραξη των οφειλόμενων φόρων που καταβάλλονται 

βάσει των νόμων αυτών. Η νομοθεσία και η νομολογία δίνουν στις αρχές σε πολλές χώρες 

την δυνατότητα να επιλέξουν μια μέθοδο που είναι κατάλληλη για να διαπιστωθεί ο 

οφειλόμενος φόρος ως μέσο για τον δίκαιο και εύλογο  προσδιορισμό του εισοδήματος του 

φορολογουμένου 

      Η χρήση των έμμεσων τεχνικών για τον πραγματικό προσδιορισμό της φορολογικής 

υποχρέωσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν ο ελεγκτής οδηγείται  στο συμπέρασμα ότι 

                                                           
41

 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), «Strengthening Tax Audit Capabilities: 

Innovative Approaches to Improve the Efficiency and Effectiveness of Indirect Income Measurement Methods», 

Prepared by Forum on Tax Administration’s Compliance Sub-group, October 2006 
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η φορολογική δήλωση του φορολογουμένου και τα υποστηρικτικά βιβλία και αρχεία δεν  

αντικατοπτρίζουν ακριβώς το συνολικό φορολογητέο εισόδημα ή ότι υπάρχει  εύλογη 

πιθανότητα αδήλωτου εισοδήματος. Ενδείξεις που μπορεί να επιβάλλουν την χρήση τέτοιων 

μεθόδων είναι η ύπαρξη ανεξήγητων στοιχείων καταθέσεων, η πραγματοποίηση τακτικών 

καταθέσεων από τον φορολογούμενο που χρησιμοποιεί μετρητά, η σημαντική  αύξηση της 

καθαρής θέσης που δεν υποστηρίζονται από το δηλωμένο εισόδημα, παρατυπίες στα βιβλία 

του φορολογούμενου και αδύναμοι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου, η μη ύπαρξη βιβλίων 

και στοιχείων, ένας τρόπος ζωής που δεν μπορεί να υποστηριχθεί από το δηλωμένο εισόδημα  

κ.α
42

.  

     Η επιλογή της έμμεσης μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμού του 

εισοδήματος του φορολογουμένου καθορίζεται από τα γεγονότα και τις περιστάσεις της κάθε 

υπόθεσης. Η επιλογή μιας έμμεσης μεθόδου είναι σημαντική για την αποτελεσματικό και 

αποδοτικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης. Κάθε μέθοδος έχει τα δικά της 

χαρακτηριστικά και τις δικές της αδυναμίες. 

       Η διαθεσιμότητα των σχετικών στοιχείων είναι ο κρίσιμος παράγοντας. Έμμεσες 

μέθοδοι που  απαιτούν την ανάλυση του πλούτου και των ιδιωτικών δαπανών είναι γενικά πιο 

κατάλληλες για χρήση στην περίπτωση των φυσικών προσώπων
43

. Παράγοντες που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μιας έμμεσης μεθόδου, είναι μεταξύ των άλλων η 

σταθερότητα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, η σταθερότητα της καθαρής 

θέσης, η υπέρβαση των δαπανών σε σύγκριση με τα έσοδα, η χρήση μετρητών για την 

πληρωμή των δαπανών, οι τραπεζικές πρακτικές του φορολογούμενου, η διαθεσιμότητα και η 

πληρότητα των βιβλίων και στοιχείων του φορολογουμένου, ο όγκος της παραγωγής και η 

ποικιλία των προϊόντων
44

.  
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4
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 

4.1 Νομοθετικό Πλαίσιο Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου  

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις έμμεσες 

τεχνικές ελέγχου. Οι τεχνικές αυτές προσδιορίστηκαν αρχικά με τον Ν.2238/1994 και 

μεταγενέστερα με τους Ν.4174/2013 και 4172/2013 και ισχύουν για τον προσδιορισμό του 

φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων που αποκτάται τόσο από 1/1/2014 όσο 

και για παλιότερους ελέγχους. Αναλυτικά
45

: 

 

     Η εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων έμμεσων τεχνικών ελέγχου κατά την διάρκεια του 

φορολογικού ελέγχου προβλέπεται αρχικά  από τον Ν. 2238/1994 (Άρθρο 67) για τον 

προσδιορισμό των αποτελεσμάτων με έλεγχο των φορολογουμένων.  

 

    Πιο αναλυτικά, η Α.Υ.Ο ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 /10-5-2013 ορίζει το περιεχόμενο 

και τον τρόπο εφαρμογής των διεθνώς αναγνωρισμένων έμμεσων τεχνικών ελέγχου που 

εφαρμόζονται στη διαδικασία του τακτικού ελέγχου για τον προσδιορισμό του πραγματικού 

φορολογητέου εισοδήματος, το οποίο είτε έχει αναλωθεί σε αγορές και δαπάνες ή έχει 

χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προσαυξηθεί η περιουσιακή του κατάσταση. 

 

    Ανάλογα, ο N 4172/2013 προβλέπει την δυνατότητα προσδιορισμού του εισοδήματος 

των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι 

ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες 

μεθόδους ελέγχου.  

 

       Με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4174/2013),  οι αρμόδιες αρχές 

εξακολουθούν να προβλέπουν την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού  της 

φορολογητέας ύλης, προκειμένου να προσδιοριστούν 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 και ορίζουν αναλυτικά το 

περιεχόμενο αυτών.   

 

       Με την ΠΟΛ. 1171/2013  παρέχονται πιο αναλυτικά οδηγίες σχετικά με την παροχή 

στοιχείων από τους φορολογούμενους κατά την διάρκεια του ελέγχου των υποθέσεων 

φυσικών προσώπων 
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     Αναλυτικότερα,  η ΠΟΛ 1270/2013 παρέχει αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και 

ομοιόμορφη εφαρμογή κάθε μίας έμμεσης τεχνικής ελέγχου που προβλέπεται από την 

ελληνική νομοθεσία σε συνδυασμό με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1171/2013.  

 

 Για τον χειρισμό  των υποθέσεων των φορολογουμένων προσώπων που έχουν 

αποστείλει εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011 παρέχει διευκρινήσεις η ΠΟΛ 

1033/2013. 

 

 Επιπρόσθετες οδηγίες στο πλαίσιο του χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων 

που έχουν αποστείλει εμβάσματα στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2011 παρέχει η ΠΟΛ 

1228/2014. 

 

    Η ΠΟΛ.1050/2014 αναφέρεται στον καθορισμό του περιεχομένου και του τρόπου 

εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης 

φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού.  

 

     Στην συνέχεια, η δημοσίευση της  ΠΟΛ 1094/2014 τροποποιεί ορισμένες διατάξεις 

της ΠΟΛ. 1050/2014 για τον καθορισμό του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των 

έμμεσων τεχνικών ελέγχου 

 

    Τέλος, με την ΠΟΛ 1259/2014 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει πρόσθετες 

οδηγίες σχετικά με την ομοιόμορφη εφαρμογή της ΠΟΛ 1050/2014 Απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με την οποία καθορίστηκε το περιεχόμενο και ο τρόπος 

εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου  για το διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης 

φορολογουμένων φυσικών προσώπων.  

 

 

4.2 Εφαρμοζόμενες Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου 

 

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει εδώ και αρκετά χρόνια την χρήση των έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου, αντικείμενο των οποίων αποτελεί η εξεύρεση μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης 

μέσω μιας μεθοδολογίας που αξιοποιεί τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τα δεδομένα για τα 

έσοδα κάθε πηγής και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες πάσης φύσεως, που η υπηρεσία 

διαθέτει ή συγκεντρώνει, για τον ελεγχόμενο, τον/την σύζυγό του και τα προστατευόμενα 

μέλη αυτών. 

   Συγκεκριμένα, το άρθρο 67Β του Ν. 2238/94 ορίζει ότι ο προσδιορισμός των 

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

έμμεσων τεχνικών ελέγχου, όπως: 

 η αρχής των αναλογιών (mark up method) 

 η ανάλυση ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds 

method) 

 η καθαρή θέση του φορολογούμενου (net worth method) 
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 η σχέση της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (unit and 

volume method) και 

 το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά (bank deposits and 

cash expenditure method). 

     Οι μέθοδοι αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστούν τα 

φορολογητέα εισοδήματα των φορολογουμένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα 

φορολογητέα κέρδη των επιτηδευματιών βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών 

της ελεγκτικής. Με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των τεχνικών 

αυτών, μπορούν να προσδιοριστούν και οι λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις.  

     Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά νόμων και αποφάσεων προβλέπει την εφαρμογή των 

διεθνώς αναγνωρισμένων έμμεσων τεχνικών ελέγχου και συγκεκριμένα:  

 της ανάλυσης ρευστότητας (source and application of funds method),  

 της καθαρής θέσης (net worth method) και  

 των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash 

expenditure method) 

    Και οι τρεις αυτές τεχνικές βασίζονται στην παρακολούθηση των τραπεζικών 

συναλλαγών, που για να έχουν εφαρμογή θα πρέπει ο φορολογούμενος να πραγματοποιεί 

τραπεζικές συναλλαγές. 

     Στη διαδικασία ελέγχου που ορίζεται με την απόφαση αυτή, μπορούν να υπαχθούν: α) 

οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένων φυσικών προσώπων, που 

αναφέρονται στο άρθρο 28 του ν.4172/2013, για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 

1/1/2014 και μετά, και β) οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένων 

φυσικών προσώπων για διαχειριστικές περιόδους που έληγαν πριν την έναρξη εφαρμογής των 

διατάξεων του ν.4172/2013 για τις οποίες δεν είχε γίνει έναρξη ελέγχου μέχρι 31/12/2013. Οι  

τεχνικές αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά την διάρκεια του τακτικού φορολογικού 

ελέγχου για τον προσδιορισμό του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος των 

φορολογουμένων μόνο όταν :  

 υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία) 

 πραγματοποιούνται δαπάνες οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα 

ατομικά ή οικογενειακά εισοδήματα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου  

 τα δηλωθέντα εισοδήματα από άσκηση ατομικής επιχείρησης ή ελευθερίου 

επαγγέλματος είναι κοντά στο αφορολόγητο όριο. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται 

και φυσικά πρόσωπα μέλη εταιρειών με ζημιογόνα αποτελέσματα 

 δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία ΚΒΣ/ΚΦΑΣ 

 υπάρχουν βάσιμες υποψίες ή πληροφορίες ότι το πραγματικό εισόδημα είναι 

μεγαλύτερο από το δηλωθέν και υπάρχουν υφίστανται πληροφορίες για παράνομα και 

αδήλωτα εισοδήματα και δαπάνες
46

 . 

      Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και αυτές για τις οποίες μία ή περισσότερες 

πηγές εισοδήματος (του φορολογούμενου ή της συζύγου) παραμένουν ανέλεγκτες.    Εφόσον 
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συντρέχουν οι παραπάνω περιστάσεις και αποφασίζεται η εφαρμογή έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου, 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 μεθοδολογία των έμμεσων τεχνικών ελέγχου βασίζεται στην αντίστοιχη που 

χρησιμοποιείται από την Αμερικάνικη Φορολογική Υπηρεσία (Internal Revenue Service). Η 

ελληνική νομοθεσία κινείται στην λογική ότι αν δεν μπορεί να αποδειχθεί μια νόμιμη πηγή 

εισοδήματος, αυτό θεωρείται ότι αποκτήθηκε από μη προσδιορισμένη πηγή και πρέπει να 

φορολογηθεί. 

     Στην περίπτωση που ελέγχεται δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην οποία και οι 

δύο σύζυγοι είναι υποκείμενοι στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., μπορεί να επιλεχθεί διαφορετική 

μέθοδος ελέγχου για κάθε φορολογούμενο. Στην περίπτωση αυτή, οι κοινές δαπάνες 

μερίζονται ανάλογα με τα δηλωθέντα εισοδήματα του καθένα. Σε κάθε όμως περίπτωση,  οι 

έμμεσες μέθοδοι  ελέγχου μπορούν να συνδυαστούν με τις λοιπές διατάξεις του ΚΦΕ. 

 

 

4.3 Διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου με την Χρήση Έμμεσων Τεχνικών 

Ελέγχου  

 

Ο φορολογικός έλεγχος με την χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου αφορά μια λεπτομερή 

διαδικασία, που περιλαμβάνει μια σειρά βημάτων, όπως:  

 

i. η έκδοση έγγραφης εντολής από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ελεγκτικής 

υπηρεσίας 

 

   Το πρώτο βήμα της ελεγκτικής διαδικασίας είναι η έκδοση έγγραφης εντολής από τον 

προϊστάμενο της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί στον 

φορολογούμενο, προκειμένου να διενεργηθεί ο φορολογικός έλεγχος. 

 

ii. η συγκέντρωση από τις ελεγκτικές αρχές των απαραίτητων στοιχείων και 

πληροφοριών για όλους τους ελεγχόμενους είτε είναι υποκείμενοι είτε μη στις 

διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.. και η εφαρμογή των κατάλληλων ισχυουσών  

ελεγκτικών επαληθεύσεων επί των βιβλίων και στοιχείων 

 

     Η  ελεγκτική υπηρεσία, με την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, ζητάει από τον 

φορολογούμενο  τα στοιχεία που  κρίνονται από την ελεγκτική υπηρεσία απαραίτητα ως προς 

την περιουσιακή κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του φορολογουμένου, της συζύγου 

και των προστατευόμενων μελών αυτών κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις. Τα στοιχεία αυτά 

μπορούν να συμπεριλαμβάνουν στοιχεία για ακίνητα, για κινητά μέσα, για 

επενδύσεις/συμμετοχές, για καταθέσεις κάθε μορφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για 



36 

 

διαθέσιμα μετρητά, για έργα τέχνης, συλλογές και λοιπά τιμαλφή και για απαιτήσεις από 

τρίτους. Το κρισιμότερο σημείο στην προσπάθεια ανταπόδειξης του φορολογουμένου είναι η 

αρχή του ελέγχου και το αρχικό απόθεμα κεφαλαίου που θα λάβει υπόψη ο ελεγκτής. Αν δεν 

υπάρχουν άλλα στοιχεία, ο έλεγχος θα ξεκινήσει με το σύνολο των καταθέσεων του 

φορολογουμένου κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους. Ο φορολογούμενος υποχρεούται 

να παράσχει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν, ενώ φέρει το βάρος της απόδειξης για τα 

διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία, ενώ το ύψος  των δηλούμενων καταθέσεων και μετρητών 

κατά την έναρξη της πρώτης ελεγχόμενης χρήσης, προκειμένου να γίνει δεκτό, σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο προηγουμένων 

ετών, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τα δεδομένα των υποβληθεισών δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος, ή από στοιχεία που έχει στην διάθεση της η ελεγκτική υπηρεσία. 

        Τα στοιχεία μπορούν να παρέχονται από τους φορολογουμένους μέσω ειδικών 

εντύπων, όπως είναι τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία, το ερωτηματολόγιο διαβίωσης – 

μεταβολών-υποχρεώσεων και η επιστολή προς τον φορολογούμενο. Τα έντυπα αυτά μπορεί 

να τροποποιούνται και συμπληρώνονται από τον ελεγκτή ανάλογα με τα δεδομένα του 

φακέλου κάθε υπόθεσης. Επιδίδονται στο φορολογούμενο μαζί με την εντολή ελέγχου ή 

χωριστά, αλλά οπωσδήποτε με τη συνοδεία επιστολής προς το φορολογούμενο.  

      Το πρώτο έντυπο αφορά το  έντυπο διαθεσίμων περιουσιακών στοιχείων θα επιδίδεται 

σε δύο αντίτυπα στο φορολογούμενο, όπου το ένα συμπληρώνεται με τα περιουσιακά 

στοιχεία που διέθετε κατά την έναρξη της ελεγχόμενης περιόδου και το άλλο με τα 

περιουσιακά στοιχεία που διέθετε κατά την λήξη της ελεγχόμενης περιόδου. Το  

ερωτηματολόγιο διαβίωσης – μεταβολών-υποχρεώσεων παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο 

διαβίωσης του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, 

για τις μεταβολές των περιουσιακών τους στοιχείων και για τις υφιστάμενες υποχρεώσεις 

τους για όλα τα ελεγχόμενα έτη.  Τέλος, η επιστολή προς το φορολογούμενο συνοδεύει 

υποχρεωτικά τα δύο προηγούμενα έντυπα και περιέχει την προθεσμία που δίδεται στο 

φορολογούμενο για συμπλήρωση αυτών και την πράξη κοινοποίησης
47

 

        Επιπλέον η Φορολογική Διοίκηση συγκεντρώνει πληροφορίες και στοιχεία τόσο από 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών όσο και από τρίτες πηγές και συγκεκριμένα από 

τους φακέλους των Δ.Ο.Υ., από τη Γ.Γ.Π.Σ., το ΣΔΟΕ, τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων , το σύστημα Vies, την Οικονομική Αστυνομία, τα Λιμεναρχεία, τα 

Υποθηκοφυλάκεια και από κάθε άλλη υπηρεσία τα στοιχεία της οποίας θεωρούνται ότι θα 

συμβάλλουν στην ελεγκτική διαδικασία. Η συλλογή και αξιοποίηση των στοιχείων αυτών 

μπορεί να γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος Elenxis.  

 

 

 

                                                           
47

 ΠΟΛ.1171/2013, «Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους φορολογούμενους κατά τον έλεγχο 

υποθέσεων φυσικών προσώπων», 4.7.2013 
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iii. η εφαρμογή των κατάλληλων έμμεσων τεχνικών ελέγχου εφόσον συντρέχουν οι 

περιπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία 

 

     Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί έμμεσες τεχνικές ελέγχου , όταν ρητά αναφέρεται στην 

εντολή ελέγχου το άρθρο 67Β του Ν. 2238/1994 για εντολές που έχουν εκδοθεί ως 

31/12/2013 ή το άρθρο 28 του Ν. 4174/2013 για εντολές που έχουν εκδοθεί μετά τις 

31/12/2013. Τα στοιχεία, οι παρεχόμενες από τον φορολογούμενο πληροφορίες, καθώς και τα 

οικονομικά δεδομένα των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων που έχουν συλλεχθεί, 

λαμβάνονται υπ όψη από τον έλεγχο κατά την εφαρμογή των τεχνικών έλεγχου 

 

iv. η έκδοση του ειδικού σημειώματος έμμεσων τεχνικών με τις βάσει ελέγχου 

διαφορές και το βάσει ελέγχου προσδιοριζόμενο εισόδημα 

 

Μετά την συγκέντρωση και αξιοποίηση των ευρημάτων του ελέγχου και πριν από τη 

σύνταξη της σχετικής έκθεσης, απαιτείται η έκδοση του ειδικού σημειώματος έμμεσων 

τεχνικών με τις βάσει ελέγχου διαφορές και το βάσει ελέγχου προσδιοριζόμενο εισόδημα.  Το 

ειδικό αυτό σημείωμα κοινοποιείται στον φορολογούμενο, ο οποίος διατηρεί εντός πέντε  

ημερών από την επίδοση, το δικαίωμα να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να 

αιτιολογήσει τις προκύπτουσες διαφορές εισοδήματος. Οι διαφορές μεταξύ του 

προσδιορισθέντος βάσει του ελέγχου και του δηλωθέντος καθαρού εισοδήματος 

αιτιολογούνται με τεκμηριωμένα στοιχεία που προσκομίζονται από τον φορολογούμενο και 

δικαιολογούν έσοδα αποκτηθέντα και μη δηλωθέντα σε κάθε ελεγχόμενη χρήση. Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να αποδεικνύεται το πραγματικό στοιχείο της συναλλαγής.  

 

v. η σύνταξη της έκθεσης τακτικού ελέγχου και των φύλλων ελέγχου φορολογίας 

εισοδήματος  

 

Στην συνέχεια πρέπει να συνταχθεί η έκθεση τακτικού ελέγχου φορολογίας 

εισοδήματος στην οποία τεκμηριώνεται η εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου λόγω 

συνδρομής των περιπτώσεων που προβλέπονται από τον νόμο και αιτιολογούνται αναλυτικά 

και με σαφήνεια οι προκύπτουσες διαφορές προς καταλογισμό.  

      Η διαφορά μεταξύ του προσδιοριζόμενου βάσει του ελέγχου και του δηλωθέντος 

καθαρού φορολογούμενου εισοδήματος για την ελεγχόμενη χρήση ή την ελεγχόμενη περίοδο, 

καταλογίζεται στη χρήση που αφορά και στις πηγές που ανάγεται εφόσον αυτό 

τεκμηριώνεται. Εφόσον όμως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να κατανεμηθεί 

ισομερώς μεταξύ των ελεγχόμενων χρήσεων. 

 

vi. ο έλεγχος του  ΦΠΑ και των λοιπών φορολογικών αντικειμένων 

 

       Τα ακαθάριστα εισοδήματα ή συνολικά έσοδα που έχουν προσδιοριστεί λαμβάνονται 

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

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε φορολογία. 
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vii. η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου και η έκδοση πράξεων και φύλλων ελέγχου προς 

καταλογισμό λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων  

 

     Η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου απαιτεί επιπλέον και την σύνταξη εκθέσεων 

ελέγχου και την έκδοση πράξεων και φύλλων ελέγχου προς καταλογισμό λοιπών 

φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν βάσει των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή 

των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και των γενικών φορολογικών διατάξεων 

 

 

4.4 Προσδιορισμός Φορολογητέου Εισοδήματος  

 

Το καθαρό φορολογητέο εισόδημα, με την εφαρμογή μεθόδων τεχνικών ελέγχου προκύπτει 

από την άθροιση της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, που κατανέμεται στην φορολογική 

περίοδο που αφορά και στις πηγές εισοδήματος που ανάγεται εφόσον αυτό τεκμηριώνεται 

καθώς και του δηλωθέντος φορολογικού εισοδήματος του φορολουμένου. Όταν η ελεγχόμενη 

φορολογική περίοδος αναφέρεται σε περισσότερες της μίας συνεχόμενες διαχειριστικές 

περιόδους ή φορολογικά έτη, η προσδιοριζόμενη φορολογητέα ύλη κατανέμεται ισομερώς 

μεταξύ των διαχειριστικών περιόδων ή φορολογικών ετών. 

       Στις περιπτώσεις που ελέγχονται σύζυγοι που υποβάλουν κοινή δήλωση και προκύψει 

μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη, αυτή θα πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ των συζύγων κατά 

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

κατανέμεται αναλογικά των δηλωθέντων εισοδημάτων όταν τα εισοδήματα και των δυο 

συζύγων προέρχονται από επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν όμως ο ένας σύζυγος έχει 

εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία  ή συντάξεις, και ο  άλλος και από επιχειρηματική 

δραστηριότητα τότε η μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη βαρύνει τον/την σύζυγο που έχει και 

επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός και αν προσδιοριστεί διαφορετικά από τον έλεγχο. 

     Το τελικό φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου προσδιορίζεται ως εξής:  

 το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου από όλες τις πηγές 

εισοδήματος προσδιορίζεται με τις γενικές ισχύουσες  φορολογικές διατάξεις 

 το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου από όλες τις πηγές 

εισοδήματος προσδιορίζεται με βάση τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου  

 τα συνολικά αποτελέσματα με βάση τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις συγκρίνονται 

και το μεγαλύτερο από αυτά χαρακτηρίζεται ως το τελικό φορολογητέο εισόδημα του 

φορολογούμενου 

 Στην περίπτωση συζύγων, εφόσον οι δυο φορολογούμενοι υποβάλουν κοινή δήλωση,  

ελέγχονται ταυτόχρονα και ο προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με τις έμμεσες τεχνικές 

ελέγχου γίνεται ενιαία, θα πρέπει και τα προσδιορισθέντα φορολογικά αποτελέσματα με βάση 

τις γενικές διατάξεις θα πρέπει να αθροιστούν έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων με βάση τις δύο προσεγγίσεις.  

     Εφόσον επιλεγεί ο προσδιορισμός του τελικού φορολογητέου εισοδήματος με βάση 

τις γενικές φορολογικές διατάξεις τότε τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται σύμφωνα με 

αυτές. Στην περίπτωση τεκμαρτού προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος σύμφωνα 
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με τις γενικές διατάξεις, αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου 

εισοδήματος
48

.  

      Στην περίπτωση όμως που το τελικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται με τις 

έμμεσες τεχνικές ελέγχου,  αν η προκύπτουσα διαφορά έχει κατανεμηθεί ολόκληρη ή τμήμα 

αυτής ως εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση ή από άσκηση ελευθερίου 

επαγγέλματος ή από επιχειρηματική δραστηριότητα, αυτή προστίθεται στα δηλωθέντα ή 

βάσει βιβλίων και στοιχείων ακαθάριστα εισοδήματα/στα συνολικά έσοδα για τον 

προσδιορισμό των ακαθαρίστων εισοδημάτων/ συνολικών εσόδων
49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 Σοφία Ντάσιου, Έφη Ζοργιαννού, «Τεχνικές Ελέγχου με τη Χρήση Μεθόδων Έμμεσου Προσδιορισμού 

Φορολογητέας Ύλης», Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, 2014 
49

 ΠΟΛ.1050/2014, «Καθορισμός 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.», ΦΕΚ 474 Β/25-02-2014 
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5
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

5.1 Τεχνική της Ανάλυσης Ρευστότητας του Φορολογουμένου  

 

 

Η πρώτη εφαρμοζόμενη έμμεση τεχνική ελέγχου στην Ελλάδα είναι αυτής ανάλυσης 

ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method), με βάση την 

οποία το φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται αναλύοντας, τα έσοδα (φορολογητέα και 

μη), τις επαγγελματικές, οικογενειακές και ατομικές αγορές και δαπάνες  και τις αυξήσεις και 

μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του φορολογούμενου. Η τεχνική 

αυτή βασίζεται στην λογική ότι οποιαδήποτε υπέρβαση των δαπανών (αναλώσεων 

κεφαλαίου) σε σχέση με τα έσοδα (πηγές κεφαλαίου) αποτελεί μια υποεκτίμηση του 

φορολογητέου εισοδήματος.  

    Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν τα διαθέσιμα του φορολογούμενου 

δεν προέρχονται από έναν τραπεζικό λογαριασμό που μπορεί να αναλυθεί για τον καθορισμό 

της πηγής του και της μετέπειτα διάθεσης τους ή όταν οι εκπτώσεις του φορολογουμένου και 

οι άλλες δαπάνες εμφανίζονται δυσανάλογες σε σχέση με το εισόδημα που δηλώνονται
50

.  

     Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, δημιουργείται ένας πίνακας με  δύο βασικές 

στήλες, «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και «Aναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων», όπως φαίνεται 

και παρακάτω
51

:   

 

Πίνακας 5. 1: Πίνακας πηγών και αναλώσεων κεφαλαίων/εσόδων (Πηγή: Ντάσιου, Ζοργιαννού) 

  

                                                           
50

 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), «Strengthening Tax Audit Capabilities: 

Innovative Approaches to Improve the Efficiency and Effectiveness of Indirect Income Measurement Methods», 

Prepared by Forum on Tax Administration’s Compliance Sub-group, October 2006 
51

 Σοφία Ντάσιου, Έφη Ζοργιαννού, «Τεχνικές Ελέγχου με τη Χρήση Μεθόδων Έμμεσου Προσδιορισμού 

Φορολογητέας Ύλης», Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, 2014 
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Οι μειώσεις στα περιουσιακά στοιχεία και οι αυξήσεις στις υποχρεώσεις δημιουργούν 

κεφάλαια.  Κεφάλαια προέρχονται επίσης από φορολογητέες και αφορολόγητες πηγές 

εισοδήματος. Μη δηλωμένες πηγές εισοδήματος, ακόμη και αν είναι γνωστές, δεν 

περιλαμβάνονται σε αυτόν τον υπολογισμό δεδομένου ότι ο σκοπός είναι να καθοριστεί το 

ποσό τυχόν αδήλωτου εισοδήματος. Οι χρήσεις των κεφαλαίων περιλαμβάνουν τις αυξήσεις 

των περιουσιακών στοιχείων (επαγγελματικών και προσωπικών), τις αγορές, τις 

επιχειρηματικές δαπάνες, τα προσωπικά έξοδα διαβίωσης, και τις μειώσεις στις 

υποχρεώσεις
52

 

    Στην πρώτη στήλη αθροίζονται τα κάθε μορφής έσοδα που έχουν εισπραχθεί κατά την 

διάρκεια της ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου και των οποίων αποδεικνύεται η 

πραγματοποίηση και νομιμότητα των συναλλαγών. Τέτοια έσοδα θεωρούνται:  

 τα υπόλοιπα των χρηματοπιστωτικών (επαγγελματικών, προσωπικών και 

οικογενειακών) λογαριασμών στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό κατά την έναρξη της 

ελεγχόμενης χρήσης 

 τα διαθέσιμα μετρητά ή και το υπόλοιπο ταμείου στην αρχή της ελεγχόμενης χρήσης 

 οι αναλήψεις από επιχειρήσεις όπου συμμετέχει ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγός του ή 

και τα προστατευόμενα μέλη αυτών 

 τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 

 τα έσοδα από λοιπές πηγές εισοδήματος, όπως για παράδειγμα εισόδημα από κινητές 

αξίες ή εκμίσθωση ακινήτων  

 οι εισπράξεις από λοιπά μη φορολογητέα έσοδα, όπως αποζημιώσεις ή  επιδοτήσεις 

 τα έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων 

 τα ποσά δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε μορφής 

 τα λοιπά φορολογητέα ή μη έσοδα πάσης φύσεως 

 οι αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών 

 οι μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων 

 η αύξηση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόμενων ετών 

 οι λοιπές περιπτώσεις εσόδων, που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις εσόδων 

    Από την άλλη, στην δεύτερη στήλη αθροίζονται όλες οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες 

κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου , όπως: 

 τα υπόλοιπα των χρηματοπιστωτικών (επαγγελματικών, προσωπικών και 

οικογενειακών) λογαριασμών στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό κατά την λήξη της 

ελεγχόμενης χρήσης 

 τα διαθέσιμα μετρητά ή και το υπόλοιπο ταμείου στην λήξης της ελεγχόμενης χρήσης 

 οι εισφορές σε λογαριασμούς επιχειρήσεων όπου συμμετέχει ο ίδιος ο 

φορολογούμενος, ο/η σύζυγος ή και τα προστατευόμενα μέλη αυτών 

 το ποσό συμμετοχής στο κεφάλαιο κάθε μορφής επιχειρήσεων 

 οι αγορές περιουσιακών στοιχείων 

 οι αγορές εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών αγαθών, που 

είναι αναγκαία για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
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 οι πάσης φύσεως επαγγελματικές/επιχειρηματικές δαπάνες  

 τα ποσά αποπληρωμής προσωπικών ή επαγγελματικών δανείων 

 τα ποσά για ασφάλιστρα, αποζημιώσεις, δωρεές  και λοιπές δαπάνες 

 τα ποσά για φόρους, τέλη εισφορές και πρόστιμα κάθε μορφής 

 τα ποσά για κάθε είδους δαπάνες διαβίωσης καθώς και οι δαπάνες που αφορούν 

επισκευές και συντηρήσεις των προσωπικών/οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων 

 οι μειώσεις των πληρωτέων λογαριασμών 

 οι αυξήσεις εισπρακτέων λογαριασμών 

 οι χορηγήσεις δανείων σε τρίτους 

 η μείωση προκαταβολών που εισπράχτηκαν έναντι εσόδων επόμενων ετών 

 οι λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων, που δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις παραπάνω 

κατηγορία  

      Κατά τον σχηματισμό του παραπάνω πίνακα απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε 

να αναγράφεται το σύνολο του ποσού τόσο για τα έσοδα όσο και για τις δαπάνες, χωρίς 

κάποιο από αυτά να υπολογίζεται πάνω από μια φορά.  

    Με βάση τα ποσά που αθροίστηκαν στις δύο αυτές στήλες προκύπτει η μη δηλωθείσα 

φορολογητέα ύλη. Αν το εισόδημα έχει δηλωθεί σωστά και ο ελεγκτής έχει αναμορφώσει το 

οικονομικό ιστορικό του φορολογουμένου χρησιμοποιώντας την μέθοδο αυτή, οι πηγές 

κεφαλαίων θα πρέπει να είναι ίσες με την χρήση αυτών. Ωστόσο, αν η χρήση των κεφαλαίων 

είναι μεγαλύτερη από τις πηγές  χρηματοδότησης, συνάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει μια 

υποεκτίμηση των εσόδων, ή υπερεκτίμηση των εκπιπτόμενων δαπανών. Συγκεκριμένα, η 

διαφορά μεταξύ του αθροίσματος των πηγών κεφαλαίων και αυτού των αναλώσεων 

κεφαλαίων ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε 

φορολόγηση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
53

.  

    Η διαδικασία του υπολογισμού του μη δηλουμένου εισοδήματος του φορολογουμένου 

με βάση την ανάλυση της ρευστότητας του, μπορεί να αποτυπωθεί με την μορφή ενός 

παραδείγματος, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:  
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Πίνακας 5.2: Παράδειγμα μεθόδου ρευστότητας του φορολογουμένου 

Μέθοδος Δαπανών  (ρευστότητα του φορολογουμένου) 

Έτη 2012 2013 

Ι. Δαπάνες 

  Αύξηση στα τραπεζικά υπόλοιπα 2.850,00 650,00 

Αγορά κοσμημάτων 2.000,00 3.000,00 

Προκαταβολή για κατοικία 30.000,00 0,00 

Αγορά αυτοκινήτων 0,00 15.500,00 

Πληρωμές υποθηκών 3.000,00 3.000,00 

Πληρωμές πιστωτικών καρτών 1.250,00 2.500,00 

Αποπληρωμές καταναλωτικού δανείου 500,00 100,00 

Σύνολο δαπανών 39.600,00 24.750,00 

ΙΙ. Γνωστές πηγές κεφαλαίων 

  Μετρητά ανά χείρας 600,00 300,00 

Τόκος τραπεζικών λογαριασμών 250,00 300,00 

Δάνειο 2.500,00 0,00 

Μισθοί 16.500,00 16.500,00 

Σύνολο γνωστών πηγών κεφαλαίων 19.850,00 17.100,00 

Διαφορά (κεφάλαια από άγνωστες ή παράνομες πηγές) 19.750,00 7.650,00 

 

     Στο πρώτο μέρος του πίνακα αποτυπώνονται οι δαπάνες του φορολογουμένου, οι 

οποίες αφορούν πληρωμές πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων, αγορά 

αυτοκινήτου και κοσμημάτων, προκαταβολές και αύξηση στο υπόλοιπο των 

χρηματοπιστωτικών λογαριασμών. Από την άλλη, στο δεύτερο μέρος απεικονίζονται οι πηγές 

κεφαλαίου που προέρχονται από τα διαθέσιμα μετρητά, τα ποσά δανείων, τα έσοδα από 

μισθούς κτλ. 

 Με βάση τα στοιχεία που αθροίστηκαν παραπάνω, προκύπτει η μη δηλωθείσα 

φορολογητέα ύλη του φορολογουμένου. Εφόσον, οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες από τις πηγές  

χρηματοδότησης, εκτιμάται από τις φορολογικές αρχές ότι υπάρχει μια υποεκτίμηση των 

εσόδων, ή υπερεκτίμηση των εκπιπτόμενων δαπανών, ενώ η διαφορά μεταξύ του 

αθροίσματος ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα. 

 

 

5.2 Τεχνική της Καθαρής Θέσης του Φορολογουμένου 

 

Η δεύτερη τεχνική αφορά αυτής της καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method) 

η οποία αναμορφώνει το οικονομικό ιστορικό του ελεγχόμενου και προσδιορίζει το 

φορολογητέο εισόδημα λαμβάνοντας υπόψη για μια περίοδο μεγαλύτερη ή ίση ενός ή 

περισσοτέρων ετών όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια (ενεργητικό), τις 

υποχρεώσεις (παθητικό), τις ατομικές και οικογενειακές δαπάνες ως και τα ατομικά και 

οικογενειακά εισοδήματα από λοιπές πηγές. Προκειμένου να καθοριστεί το σωστό ύψος του 

πληρωτέου φόρου και να αποκαλυφθούν ενδείξεις φοροδιαφυγής, μερικές φορές πρέπει να 
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προσδιοριστεί η καθαρή θέση του φορολογούμενου (και του/της συζύγου και των 

προστατευόμενων μελών, αν είναι σημαντικό) στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση 

περιόδου, έτσι ώστε να εντοπιστεί η λογική του εισοδήματος που δηλώθηκε στην φορολογική 

δήλωση. Σε πολλές περιπτώσεις, η διαφορά στην καθαρή θέση χρησιμοποιείται ως βάση 

ποινικές φορολογικές διώξεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιτυγχάνονται όσο το δυνατόν 

περισσότερες λεπτομέρειες για όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
54

. 

    Η τεχνική αυτή βασίζεται στην λογική ότι όταν ένας φορολογούμενος συσσωρεύει 

πλούτο σε ένα φορολογικό έτος έχει δύο επιλογές : α) την επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία 

και β) την πραγματοποίηση δαπανών.  Ο σκοπός της μεθόδου της καθαρής θέσης είναι να 

καθορίσει, μέσω της μεταβολής της καθαρής θέσης, αν ο φορολογούμενος αγοράζει στοιχεία 

του ενεργητικού, μειώνει το παθητικό, ή κάνει δαπάνες με κεφάλαια που δεν αναφέρονται ως 

φορολογητέο εισόδημα. 

Καθώς και αυτή βασίζεται  στη θεωρία ότι οι αναλώσεις κεφαλαίων δεν μπορεί να 

υπερβαίνουν τα διαθέσιμα κεφάλαια, η ανάλυση που απαιτείται είναι παρόμοια με εκείνη που 

χρησιμοποιείται στην ανάλυση ρευστότητας του φορολογουμένου, όμως εκτείνεται σε ένα 

αριθμό φορολογικών περιόδων για να διαπιστώσει τις αλλαγές στην καθαρή θέση από το ένα 

έτος στο άλλο.  

      Η μέθοδος της καθαρής θέσης συνιστάται γενικά σε περιπτώσεις που ελέγχονται δύο 

ή περισσότερα έτη, έλαβαν χώρα πολλές αλλαγές στα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο φορολογούμενος τηρεί ανεπαρκή ή δεν τηρεί 

βιβλία και στοιχεία
55

.  Συχνά  χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που υπάρχουν υπόνοιες ότι ο 

φορολογούμενος έχει αποφύγει τη φορολογία και συσσωρεύσει σημαντικά περιουσιακά 

στοιχεία ή υπάρχουν σημαντικές μεταβολές της καθαρής θέσης για κάποιο χρονικό 

διάστημα
56

. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις, όπου μια άλλη έμμεση μέθοδος εφαρμόζεται, και 

η μέθοδο της καθαρής αξίας χρησιμοποιείται  απλώς για να την επιβεβαιώσει.  

        Η εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης του φορολογούμενου βασίζεται στην 

δημιουργία ενός πίνακα, όπως φαίνεται και παρακάτω
57

, του Πίνακα Ενεργητικού και 

Παθητικού για όλα τα ελεγχόμενα έτη και το έτος βάσης το αμέσως προηγούμενο από το 

πρώτο ελεγχόμενο έτος, που αναπαριστά το οικονομικό ιστορικό του φορολογούμενο.  
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Πίνακας 5.3: Πίνακας ενεργητικού παθητικού (Πηγή: Ντάσιου, Ζοργιαννού) 

 
 

Το πρώτο μέρος του πίνακα αφορά το ενεργητικό, όπου περιλαμβάνονται όλα τα 

προσωπικά, οικογενειακά και επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία του ελεγχόμενου, του/της 

συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, καθώς και οι καταθέσεις σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τη λήξη εκάστου έτους. Περιουσιακά στοιχεία που 

καταχωρούνται στο ενεργητικό είναι η ακίνητη περιουσία, τα προσωπικά αντικείμενα 

μεγάλης αξίας, έπιπλα, συσκευές, λοιπός εξοπλισμός, κοσμήματα και λοιπά τιμαλφή, 

διάφορες απαιτήσεις, μηχανοκίνητα οχήματα, διαθέσιμα μετρητά, καταθέσεις σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μετοχές, το σύνολο απογραφής τέλους χρήσης σε περίπτωση 

ατομικής επιχείρησης, και διάφοροι λογαριασμοί ή λοιπά περιουσιακά στοιχεία των οποίων η 

αξία υπερβαίνει τις 5.000 €. Όλα αυτά τα στοιχεία καταχωρούνται στο πραγματικό κόστος 

κτήσης, όπως αυτό προκύπτει από τα διαθέσιμα στον έλεγχο στοιχεία.  

    Ως προς το παθητικό, εκεί περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις του ελεγχόμενου, 

του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, ως και οι επαγγελματικές 

υποχρεώσεις , εφόσον αφορούν περίπτωση ατομικής επιχείρησης. Οι υποχρεώσεις αυτές 

μπορεί να αφορούν τα δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα γραμμάτια και τις επιταγές 

πληρωτέες και οποιαδήποτε άλλη αποδεικνυόμενη οφειλή ή υποχρέωση σε τρίτους, όπως οι 

αποσβέσεις.  

    Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η αντιμετώπιση των αποσβέσεων κατά την διαμόρφωση 

του πίνακα αυτού. Αν  στο πίνακα του ενεργητικού περιλαμβάνονται και πάγια 

επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία είχαν διενεργηθεί αποσβέσεις κατά τον 

υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματός τότε, οι σωρευτικές αποσβέσεις για αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία αναγράφονται ως υποχρέωση στον πίνακα παθητικού. Αν στο 

ενεργητικό περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποσβεσθεί πλήρως, στον 

πίνακα παθητικού αναγράφεται το σύνολο των αποσβέσεων που έχει διενεργηθεί για αυτά και 

έχει εκπεσθεί από τα ακαθάριστα έσοδα. Αν όμως ο φορολογούμενος κατέχει επαγγελματικά 

περιουσιακά στοιχεία για τα οποία δεν έχει διενεργήσει αποσβέσεις ή υπάρχουν πάγια που 

δεν περιλαμβάνονται στο ενεργητικό λόγω πώλησης ή άλλου τρόπου διάθεσης, οι σχετικές 

αποσβέσεις δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα παθητικού 
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     Αφού έχει υπολογιστεί το συνολικό ενεργητικό και παθητικού του φορολογουμένου, 

μπορεί να υπολογιστεί και η καθαρή θέση του για κάθε διαχειριστική περίοδο ως η διαφορά 

ενεργητικού – παθητικού. Από την καθαρή θέση λήξης κάθε διαχειριστικής περιόδου 

αφαιρείται η καθαρή θέση έναρξης και δημιουργείται έτσι ο Πίνακας Καθαρής Θέσης, όπως 

αποτυπώνεται και στον παρακάτω πίνακα
58

, όπου για το πρώτο ελεγχόμενο έτος καθαρή θέση 

έναρξης θεωρείται η καθαρή θέση του έτους βάσης. 

 

Πίνακας 5.4: Πίνακας καθαρής θέσης (Πηγή: Ντάσιου, Ζοργιαννού) 

 
 

     Η διαφορά της καθαρής θέσης αναπροσαρμόζονται με τις περιπτώσεις απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγματος κατά το εν λόγω έτος, πχ αιτία θανάτου, 

δωρεάς, γονικής παροχής, κτλ. Στο αποτέλεσμα αυτό προστίθενται οι μη εκπιπτόμενες 

δαπάνες, όπως οι προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης, λοιπές δαπάνες/αγορές 

και ζημίες από εκποίηση περιουσιακού στοιχείου, μη αναγνωριζόμενες φορολογικώς. Τέλος, 

από το μερικό αυτό σύνολο αφαιρούνται τα μη φορολογούμενα εισοδήματα, όπως είναι τα 

αφορολόγητα έσοδα από διάφορες πηγές, που δεν υπάγονται σε φορολόγηση βάσει 

διατάξεων νόμου  και οι μη φορολογητέες περιπτώσεις εσόδων ή φορολογητέες κατ’ ειδικό 

τρόπο, όπως   τα έσοδα από δωρεές, κέρδη από πώληση περιουσιακού στοιχείου, 

επιχορηγήσεις και λοιπές μη φορολογητέες περιπτώσεις που συμπεριλήφθηκαν ή όχι στην 

υποβληθείσα δήλωση φορολογίας 

     Το τελικό υπόλοιπο που προκύπτει, αποτελεί το προσδιοριζόμενο καθαρό εισόδημα 

του ελεγχόμενου φορολογουμένου, της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, με 

βάση τη τεχνική της καθαρής θέσης. Η προσδιοριζόμενη αυτή φορολογητέα ύλη πρέπει να 

συγκριθεί με τα αντίστοιχα δηλωθέντα εισοδήματα από κάθε πηγή του φορολογουμένου 

του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ 

αυτών, η διαφορά αυτή ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται 

υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
59

.  

                                                           
58

 Σοφία Ντάσιου, Έφη Ζοργιαννού, «Τεχνικές Ελέγχου με τη Χρήση Μεθόδων Έμμεσου Προσδιορισμού 

Φορολογητέας Ύλης», Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, 2014 
59

 ΠΟΛ 1270/2013, «Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου», 24 / 12 / 2013 



47 

 

     Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται, στα πλαίσια ενός παραδείγματος, η 

διαδικασία του υπολογισμού του μη δηλουμένου εισοδήματος του φορολογουμένου με βάση 

την ανάλυση της καθαρής θέσης του:  

 

 

Πίνακας 5.5:  Παράδειγμα μεθόδου καθαρής θέσης 

Μέθοδος Καθαρής Θέσης 

   

Έτη 

31/12/2011 

(έτος βάσης) 31/12/2012 31/12/2013 

Ι. Ενεργητικό 

   Μετρητά ανά χείρας 1.000,00 600,00 300,00 

Υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού 3.500,00 6.350,00 7.000,00 

Κοσμήματα 2.500,00 4.500,00 7.500,00 

Σκάφος 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Αυτοκίνητο 0,00 0,00 15.500,00 

Ακίνητη περιουσία 0,00 180.000,00 180.000,00 

Σύνολο ενεργητικού 27.000,00 211.450,00 230.300,00 

ΙΙ. Παθητικό 

   Πληρωτέα γραμμάτια 300,00 300,00 300,00 

Δάνεια 0,00 2.800,00 1.400,00 

Υποθήκη ακίνητης περιουσίας 0,00 90.000,00 87.000,00 

Σύνολο παθητικού 300,00 93.100,00 88.700,00 

Καθαρή περιουσία 26.700,00 118.350,00 141.600,00 

(-) καθαρή περιουσία προηγούμενου έτους 

 

26.700,00 118.350,00 

Αύξηση (μείωση) καθαρής περιουσίας 

 

91.650,00 23.250,00 

(+)Προσωπικά έξοδα διαβίωσης 

   Πληρωμές πιστωτικών καρτών 

 

1.250,00 2.500,00 

Άλλα προσωπικά έξοδα διαβίωσης 

 

9.000,00 10.000,00 

Εισόδημα 

 

101.900,00 35.750,00 

(-) κεφάλαια από άγνωστες πηγές 

   Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων 

 

250,00 300,00 

Μισθοί 

 

16.500,00 16.500,00 

Σύνολο κεφαλαίων από γνωστές πηγές  

 

16.750,00 16.800,00 

Διαφορά (κεφάλαια από άγνωστες ή 

παράνομες πηγές) 

 

85.150,00 18.950,00 

 

     Το πρώτο μέρος του πίνακα αφορά το ενεργητικό, όπου περιλαμβάνονται όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία του φορολογουμένου, όπως το αυτοκίνητο, οι τραπεζικοί λογαριασμοί 

και η ακίνητη περιουσία, ενώ στο δεύτερο όλες οι υποχρεώσεις του, όπως δάνεια και 

πληρωτέα γραμμάτια. Με βάση τα στοιχεία αυτά, εκτιμάται η αύξηση της καθαρής 

περιουσίας του φορολογουμένου για κάθε ελεγχόμενο έτος, στην οποία προστίθενται τα 

προσωπικά έξοδα διαβίωσης και οι πληρωμές πιστωτικών καρτών.  
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 Το τελικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου που προκύπτει συγκρίνεται με τα 

αντίστοιχα δηλωθέντα εισοδήματα από κάθε πηγή του. Διαπιστώνεται η ύπαρξη διαφοράς 

μεταξύ αυτών. Εφόσον το εισόδημα που προκύπτει με την μέθοδο αυτή είναι μεγαλύτερο από 

το δηλωθέν εισόδημα,  η διαφορά αυτή ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα από τις 

φορολογικές αρχές. 

 

 

5.3 Τεχνική Τραπεζικών Καταθέσεων και Δαπανών σε Μετρητά 

 

Η τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash 

expenditure method) αποτελεί την τρίτη προβλεπόμενη από την ελληνική νομοθεσία έμμεση 

τεχνική ελέγχου. Με βάση αυτήν, προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα 

παρακολουθώντας την κίνηση των διαθεσίμων κεφαλαίων του φορολογούμενου, του/της 

συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε 

χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς είτε με την ανάλωσή τους σε διάφορες συναλλαγές με 

χρήση μετρητών. Στην πράξη, η τεχνική αυτή αναλύει τις συνολικές καταθέσεις και τα 

διαθέσιμα σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς και τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά τόσο 

σε επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης 

και τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα. 

      Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην λογική ότι ένας φορολογούμενος έχει δύο επιλογές ως 

προς τα κεφάλαια του όταν λαμβάνει χρήματα: α) να τα καταθέσει και β) να τα επενδύσει. 

Παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των δραστηριοτήτων του φορολογουμένου 

αντικατοπτρίζοντας το μέγεθος και την έκταση αυτών. Διαμορφώνεται το συναλλακτικό 

προφίλ του ελεγχόμενου λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως το είδος και το ύψος της 

κατάθεσης, η περιοδικότητα της κατάθεσης, τα πρόσωπα που διενεργούν την κατάθεση, τα 

πρόσωπα που διενεργούν τις αναλήψεις, και το πιστωτικό ίδρυμα όπου διενεργούνται οι 

συναλλαγές. Στόχος αποτελεί η κατανόηση της λειτουργίας και διαχείρισης των τραπεζικών 

λογαριασμών.  

    Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, όπου συνιστάται η εφαρμογή της τεχνικής αυτής 

όπως η ύπαρξη αναξιόπιστων ή ελλιπών βιβλίων και στοιχείων από την πλευρά του 

φορολογούμενου, η πληρωμή μεγάλου μέρους των εξόδων των επιχειρήσεων με επιταγή, η 

χρήση των τραπεζικών καταθέσεων για τον καθορισμό και την αναφορά του  φορολογητέου 

εισοδήματος
60

.  

     Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα παρακολουθώντας την 

κίνηση των κεφαλαίων του φορολογουμένου. Το εισόδημα προσδιορίζεται μέσω μιας 

ανάλυσης των τραπεζικών καταθέσεων, των ακυρωμένων επιταγών, των νομισματικών 

συναλλαγών, των ηλεκτρονικών χρεώσεων, μεταφορών και πιστώσεων στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς, καθώς και των δαπανών του φορολογούμενου σε μετρητά
61

.  
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       Παρατηρούνται δύο βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου αυτής. Γενικά, η ύπαρξη 

καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς αποτελεί στοιχείο έρευνας φορολογητέων 

εσόδων. Επιπλέον, οι δαπάνες που παρουσιάζονται στην φορολογική δήλωση, 

πραγματοποιήθηκαν πράγματι είτε μέσω μετρητών είτε μέσω πιστωτικών καρτών. Εφόσον, οι 

δαπάνες καταβλήθηκαν σε μετρητά, τότε η πηγή αυτών των μετρητών θα πρέπει να 

προέρχεται από πηγή υποκείμενη σε φόρο, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική αιτιολόγηση. Η 

απόδειξη μιας μη φορολογητέας πηγής για τα μετρητά αυτά βαρύνει τον ίδιο τον 

φορολογούμενο. 

    Ο ελεγκτής μπορεί να περιορίσει την εξέταση στις μεγάλες καταθέσεις ή τις 

καταθέσεις πάνω από ένα ορισμένο ποσό. Ωστόσο, ο εντοπισμός μικρότερων τακτικών 

καταθέσεων μπορεί να είναι ενδεικτικός  εισοδήματος από μερίσματα, τόκους, ενοίκια, ή 

άλλα εισοδήματα, οδηγώντας σε μια πηγή εισοδήματος από επενδύσεις
62

.  

    Κατά την εφαρμογή της μεθόδου, πρώτον, προσδιορίζονται οι συνολικές τραπεζικές 

καταθέσεις της ελεγχόμενης περιόδου, στις περιπτώσεις που υπάρχει άνοιγμα λογαριασμών. 

Περιλαμβάνονται οι πιστωτικές κινήσεις σε λογαριασμούς που αφορούν καθαρές καταθέσεις 

και έμμεσες καταθετικές πράξεις. Αν δεν έχει πραγματοποιηθεί άνοιγμα λογαριασμών, οι 

συνολικές τραπεζικές καταθέσεις λαμβάνονται ως η διαφορά υπολοίπου τέλους μείον αρχή 

χρήσης. Στις περιπτώσεις μη ανοίγματος λογαριασμών,  η τεχνική παράγει ανεπαρκή ή μη 

ασφαλή αποτελέσματα, ενώ η τυχόν προκύπτουσα αρνητική διαφορά δεν αναγράφεται επί 

του εντύπου. 

      Στην συνέχεια, αφαιρούνται τα κατατεθειμένα ποσά στους πιο πάνω λογαριασμούς 

που αφορούν μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα, ποσά από εκταμίευση δανείων, 

συμψηφιστικές κινήσεις μεταξύ λογαριασμών του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των 

προστατευόμενων μελών αυτών, καθώς και συναλλαγές, μεταφορές και λοιπές πράξεις που 

δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις.   

       Από το υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων που προκύπτει, προστίθενται 

οι καταβολές με μετρητά για επαγγελματικές και επιχειρηματικές δαπάνες, οι αγορές 

εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών αγαθών αναγκαίων στην άσκηση 

της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι αγορές περιουσιακών στοιχείων,  οι 

προσωπικές/οικογενειακές δαπάνες,  οι καταβληθέντες φόροι, εισφορές και πρόστιμα κάθε 

μορφής, η αποπληρωμή / μείωση χρεών με μετρητά, η αύξηση ή μείωση διαθεσίμων 

μετρητών ελεγχόμενης περιόδου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη καταβολή σε μετρητά, όπως 

αποτυπώνεται και παρακάτω
63

: 

 

                                                           
62

 Charles P. Rettig, «Overview: Indirect Methods of Determining Taxable Income», Journal of Tax Practice & 

Procedure, February–March 2014 
63

 Σοφία Ντάσιου, Έφη Ζοργιαννού, «Τεχνικές Ελέγχου με τη Χρήση Μεθόδων Έμμεσου Προσδιορισμού 

Φορολογητέας Ύλης», Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, 2014 



50 

 

Πίνακας 5.6: Πίνακας τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (Πηγή: Ντάσιου, Ζοργιαννού) 

 
 

   Το νέο υπόλοιπο κατατεθειμένων και αναλωθέντων εσόδων μειώνεται με τα μη 

υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς, όπως δάνεια ή 

δωρεές,  και με την αύξηση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόμενων 

ετών. Επιπλέον, αυξάνεται με την μείωση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι 

εσόδων επόμενων ετών, και με την αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών ή μειώνεται με 

την μείωση των εισπρακτέων λογαριασμών.    

 

Πίνακας 5.7: Πίνακας τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (Πηγή: Ντάσιου, Ζοργιαννού) 

 
 

   Το υπόλοιπο που προκύπτει και φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα
64

, αποτελεί το 

συνολικό εισόδημα προς φορολόγηση με βάση την τεχνική αυτή. Το εισόδημα αυτό θα 
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πρέπει να συγκριθεί με το ακαθάριστο εισόδημα του ελεγχόμενου καθώς και με το σύνολο 

των λοιπών εισοδημάτων του ελεγχόμενου και του/της συζύγου αυτού. 

Τυχόν θετική προκύπτουσα διαφορά ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν 

αιτιολογείται  υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
65

.  

    Η μέθοδος των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά συνοψίζεται με την 

παρουσίαση ενός παραδείγματος:  

 

Πίνακας 5.7: Παράδειγμα μεθόδου τραπεζικών καταθέσεων 

Μέθοδος τραπεζικών καταθέσεων 

Έτη 2012 2013 

Σύνολο καταθέσεων 23.000,00 25.000,00 

(-) Επανακαταθέσεις και μεταφορές 0,00 0,00 

Καθαρές καταθέσεις 23.000,00 25.000,00 

Δαπάνες 

  Αγορά αυτοκινήτου 18.200,00 0,00 

Αγορά σκάφους 0,00 23.000,00 

Φόρος ακίνητης περιουσίας 1.200,00 1.200,00 

Ενοίκιο διαμερίσματος 13.200,00 13.200,00 

Διακοπές 0,00 8.000,00 

Εξόφληση υποθήκης 6.000,00 6.000,00 

Σύνολο δαπανών 38.600,00 51.400,00 

(-) Καθαρές τραπεζικές εκταμιεύσεις 21.000,00 23.000,00 

Δαπάνες σε μετρητά 17.600,00 28.400,00 

Σύνολο εσόδων (εισόδημα) 40.600,00 53.400,00 

(-) Κεφάλαια από γνωστές πηγές 

 Μετρητά ανά χείρας 500,00 800,00 

Κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα  27.000,00 31.000,00 

Σύνολο γνωστών πηγών κεφαλαίων 27.500,00 31.800,00 

Διαφορά (κεφάλαια από άγνωστες ή 

παράνομες πηγές) 13.100,00 21.600,00 

 

 Η τεχνική αυτή προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα του ελεγχόμενου 

παρακολουθώντας την κίνηση των κεφαλαίων. Στο παραπάνω πίνακα εκτιμώνται οι 

τραπεζικές καταθέσεις του φορολογουμένου και σε αυτές προστίθενται οι δαπάνες που 

αφορούν καταβολές με μετρητά, όπως για αγορά αυτοκινήτου, φόρο ακίνητης περιουσίας, 

διακοπές, ενοίκια κα, ενώ αφαιρούνται οι καθαρές τραπεζικές εκταμιεύσεις.  

 Το συνολικό εισόδημα προς φορολόγηση με βάση την τεχνική αυτή συγκρίνεται με το 

σύνολο των γνωστών πηγών κεφαλαίων, που περιλαμβάνει τα κέρδη από επιχειρηματική 

δραστηριότητα και τα μετρητά. Φαίνεται στο παραπάνω πίνακα ότι το προσδιορισθέν 
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εισόδημα είναι μεγαλύτερο από τις γνωστές πηγές κεφαλαίου, με αποτέλεσμα η διαφορά 

αυτή να πρέπει να ελεγχθεί.  

 

 

5.4 Παράδειγμα Εφαρμογής των Τριών Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου 

 

Φορολογούμενος επαγγελματίας με βιβλία Β’ Κατηγορίας εμφανίζει τα παρακάτω 

οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2010-2012:  

 

Πίνακας 5.8: Αριθμητικά δεδομένα παραδείγματος 

 

ΕΤΟΣ  ΒΑΣΗΣ     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ  2010 2011 2012 

 

Κόστος προσωπικών πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων  600.000,00 850.000,00 880.000,00 

Την χρήση 2011 

αγόρασε πάγια 

αξίας 250.000€ 

Κόστος πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

από κληρονομία 200.000,00 200.000,00 0,00 

Την χρήση 2012 

αγόρασε πάγια 

αξίας 30.000€ 

Συνολικό κόστος προσωπικών παγίων  800.000,00 1.100.000,00 950.000,00   

Τη χρήση 2012 πούλησε το κληρονομιαίο 

ακίνητο 250.000     250.000,00   

Δάνειο   230.000,00     

Καταβολή τόκων      10.000,00   

Αποπληρωμή κεφαλαίου      5.000,00   

Ακαθάριστα έσοδα    45.000,00 38.000,00   

Επαγγελματικές δαπάνες   13.500,00 12.800,00   

Καθαρά κέρδη    31.500,00 25.200,00   

Έσοδα από λοιπές πηγές   60.000,00 75.000,00   

Τραπεζικές καταθέσεις 31/12 50.000,00 200.000,00 300.000,00   

Έμβασμα (Κατάθεση σε λογαριασμό τρίτο)   300.000,00 800.000,00 

ο ελεγχόμενος  

δεν παρείχε 

κανένα στοιχείο  

για την πορεία 

του εμβάσματος 

στο εξωτερικό 

Μετρητά στο χέρι  1.500,00 2.300,00 3.500,00   

Φόροι, εισφορές κ.λπ. 2.800,00 2.500,00 

 
Πραγματικές οικογενειακές δαπάνες  ( όχι τεκμαρτές) 

Ανάλυση : 19.380,00 19.530,00 

 Ασφάλεια ακίνητης περιουσίας 400,00 400,00 

 
Ασφάλεια αυτοκινήτου     

 Ασφάλεια ζωής 1.650,00 1.700,00 

 Ασφάλειες υγείας κ.λ.π. 1.100,00 1.200,00 
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Διατροφή     

 Δίδακτρα σχολείου, λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  

,φροντιστηρίων  3.500,00 3.800,00 

 Δωρεές - Χορηγίες     

 Επισκευές και συντήρηση ιδιοκτησίας 450,00 1.800,00 

 Ιατρικά , φαρμακευτικά προϊόντα , νοσοκομειακές δαπάνες 1.650,00 750,00 

 Καταβολές μισθωμάτων     

 Λοιπά έξοδα 250,00 200,00 

 Μισθοί οικιακού προσωπικού     

 Πρόστιμα     

 Συνδρομές σε λέσχες     

 Συνταξιοδοτικές εισφορές, Εισφορές σε Ταμεία Ασφάλισης 2.800,00 2.800,00 

 Τηλέφωνα & ταχυδρομικά τέλη 430,00 430,00 

 Τραπεζικά  Έξοδα -πιστωτικές κάρτες 6.500,00 5.800,00   

Υπηρεσίες κοινης ωφελειας  650,00 650,00   

 

 

1. Για την εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, 

δημιουργείται ο πίνακας των πηγών και αναλώσεων κεφαλαίων/εσόδων:  

 

Πίνακας 5. 9: Δημιουργία πίνακα πηγών και αναλώσεων κεφαλαίων/εσόδων 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

I.  ΠΗΓΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ 

 ΧΡΗΣΗ 

1/1-

31/12/2011 

 ΧΡΗΣΗ 

1/1/-

31/12/2012 

II.  ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ 

 ΧΡΗΣΗ 

1/1-

31/12/2011 

 ΧΡΗΣΗ 

1/1/-

31/12/2012 

1.Υπόλοιπα 

χρηματοπιστωτικών 

λογαριασμών  στην 

έναρξη της ελεγχόμενης 

χρήσης (προσωπικοί, 

οικογενειακοί, 

επαγγελματικοί) 50.000,00 200.000,00 

1.Υπόλοιπα χρηματοπιστωτικών 

λογαριασμών  στη λήξη της 

ελεγχόμενης χρήσης  

(προσωπικοί, οικογενειακοί, 

επαγγελματικοί) 200.000,00 300.000,00 

2.  Διαθέσιμα  μετρητά  ή 

και το Υπόλοιπο ταμείου  

στην έναρξη της 

ελεγχόμενης χρήσης 

(Ατομική επιχ/ση με 

βιβλία Γ΄κατηγορίας 

ΚΒΣ ή διπλογραφικά του 

ΚΦΑΣ) 1.500,00 2.300,00 

2. Διαθέσιμα  μετρητά  ή και το 

Υπόλοιπο ταμείου  στη λήξη  

της ελεγχόμενης χρήσης 

(Ατομική επιχ/ση με βιβλία 

Γ΄κατηγορίας ΚΒΣ ή 

διπλογραφικά του ΚΦΑΣ) 2.300,00 3.500,00 

3. Αναλήψεις από 

επιχείρηση/εις     

3. Εισφορές σε Λογαριασμούς 

επιχείρησης/σεων     

4.Ακαθάριστα Έσοδα 

από επαγγελματική 

δραστηριότητα 45.000,00 38.000,00 

4. Ποσά συμμετοχής στο 

κεφάλαιο κάθε μορφής 

επιχειρήσεων     
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5. Έσοδα από λοιπές 

πηγές 60.000,00 75.000,00 

5. Αγορές  περιουσιακών 

στοιχείων 

(προσωπικών/επαγγελματικών) 250.000,00 30.000,00 

6. Εισπράξεις από λοιπά 

μη  φορολογητέα έσοδα 

(αποζημιώσεις, 

επιδοτήσεις, δωρεές 

κ.λπ.)     

6. Αγορές εμπορ/των, α΄,β΄υλών 

και λοιπών αγαθών αναγκαίων 

στην άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας     

7. Έσοδα από Πώληση  

περιουσιακών στοιχείων   250.000,00 

7. 

Επαγγελματικές/επιχειρηματικές 

δαπάνες πάσης φύσεως 13.500,00 12.800,00 

8. Δάνεια από 

χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα 230.000,00   

8. Ποσά αποπληρωμής 

προσωπικών ή επαγγελματικών 

δανείων    5.000,00 

9. Λοιπά έσοδα πάσης 

φύσεως  φορολογητέα ή 

μη      

9. Ποσά για  ασφάλιστρα, 

αποζημιώσεις, δωρεές και 

λοιπές δαπάνες 3.150,00 3.300,00 

10. Αυξήσεις πληρωτέων  

λογαριασμών 

 

     

10. Ποσά φόρων, τελών, 

εισφορών και προστίμων κάθε 

μορφής 2.800,00 2.500,00 

11. Μειώσεις 

λογαριασμών 

Εισπρακτεών     

11. Ποσά για κάθε είδους 

Δαπάνες διαβίωσης 

(προσωπικές/οικογενειακές) 16.230,00 26.230,00 

12. Η αυξηση των 

προκαταβολων που 

εισεπραχθηκαν  έναντι 

εσόδων επομένου/ων  

έτους/νων     

12. Μειώσεις πληρωτέων 

λογαριασμών     

13. Λοιπές περιπτώσεις 

εσόδων     

13. Αυξήσεις λογαριασμών 

Εισπρακτεών     

 

    

14. Χορηγήσεις  δανείων σε 

τρίτους.     

      

15.Mειωση προκαταβολών   που 

εισπράχθηκαν εναντι εσόδων 

επομένου/ναν έτους /νων     

      

16. Λοιπές περιπτώσεις 

αναλώσεων 300.000,00 800.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 386.500,00 565.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 787.980,00 1.183.330,00 

 

 Στην πρώτη στήλη απεικονίζονται οι πηγές/ τα έσοδα κεφαλαίων. Στην περίπτωση 

του φορολογουμένου, τα έσοδα προέρχονται από τους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, τα 

διαθέσιμα μετρητά, τα ακαθάριστα έσοδα από επαγγελματική δραστηριότητα, τα δάνεια, την 

πώληση περιουσιακών στοιχείων και λοιπές πηγές. Στη δεύτερη στήλη φαίνεται ότι οι 

αναλώσεις κεφαλαίων κατά την διάρκεια κάθε ελεγχόμενης περιόδου προέρχονται από τα 

υπόλοιπα των χρηματοπιστωτικών λογαριασμών και τα διαθέσιμα μετρητά στο τέλος κάθε 

χρήσης, τις αγορές περιουσιακών στοιχείων, τις επαγγελματικές δαπάνες, και κάθε είδους 

δαπανών διαβίωσης, όπως δίδακτρα, οι ιατρικές δαπάνες, τραπεζικά έξοδα και ασφάλιστρα.  
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    Το τελικό αποτέλεσμα της μεθόδου προκύπτει, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

Κατά τα ελεγχόμενα έτη, οι αναλώσεις των διαθέσιμων κεφαλαίων υπερβαίνουν το σύνολο 

των εσόδων και επομένως εκτιμάται ότι η διαφορά αυτή ελέγχεται ως μη δηλούμενο 

εισόδημα.  

 

Πίνακας 5. 10: Υπολογισμός ρευστότητας φορολογουμένου 

III. ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2011  ΧΡΗΣΗ 1/1/-31/12/2012 

Σύνολο διαθεσίμων εσόδων/κεφαλαίων 386.500,00 565.300,00 

Διαθέσιμα έσοδα/κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν 787.980,00 1.183.330,00 

Υπόλοιπο -401.480,00 -618.030,00 

 

 

2. Η εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης του φορολογουμένου βασίζεται αρχικά στον 

σχηματισμό του πίνακα ενεργητικού παθητικού αυτού και στην συνέχεια στον σχηματισμό 

του πίνακα καθαρής θέσης του.  
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Πίνακας 5.11: Σχηματισμός πίνακα ενεργητικού παθητικού φορολογουμένου 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Ελεγχόμενες  χρήσεις   

ΕΤΟΣ 

ΒΑΣΗΣ 

ΧΡΗΣΗ 

2010 

 ΧΡΗΣΗ 

1/1-

31/12/2011 

 

ΧΡΗΣΗ1/1/-

31/12/2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Περιουσιακά Στοιχεία 

προσωπικά/ οικογενειακά/Επαγγελματικά)   

Ακίνητη περιουσία (κόστος) 800.000,00 1.050.000,00 880.000,00 

Έπιπλα,  Συσκευές, Λοιπός εξοπλισμός       

Προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας 

>5000 €       

Κοσμήματα κ.λπ. Τιμαλφή >5000 €       

Απαιτήσεις διάφορες       

Μηχανοκίνητα Οχήματα- Σκάφη-

Αεροσκάφη κ.λπ.       

Μετρητά διαθέσιμα 1.500,00 2.300,00 3.500,00 

Καταθέσεις σε χρηματ/κά ιδρύματα 50.000,00 200.000,00 300.000,00 

Μετοχές, λοιποί τίτλοι       

Σύνολο Απογραφής τέλους χρήσης       

Διάφοροι λογ/σμοί-λοιπά περιουσιακά 

στοιχεία       

        

Σύνολο Ενεργητικού 851.500,00 1.252.300,00 1.183.500,00 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Υποχρεώσεις 

προσωπικές/οικογενειακές/επαγγελματικές)    

Δάνεια προσωπικά/οικογενειακά   230.000,00 225.000,00 

Δάνεια επαγγελματικά (ατομική επιχ/ση)       

Γραμμάτια       

Πιστωτές διάφοροι       

Διάφορες υποχρεώσεις (Αποσβεσεις κ.λπ)       

Σύνολο Υποχρεώσεων 0,00 230.000,00 225.000,00 

Καθαρή Θέση 851.500,00 1.022.300,00 958.500,00 

 

 

 Υπολογίζεται το ενεργητικό και παθητικό του φορολογουμένου τόσο για τα 

ελεγχόμενα έτη όσο και για το έτος βάσης. Τα περιουσιακά στοιχεία του φορολογουμένου 

αφορούν κυρίως ακίνητη περιουσία και καταθέσεις, ενώ οι υποχρεώσεις του προέρχονται 

κυρίως από δάνεια.  

 Αφού έχει εκτιμηθεί η καθαρή θέση του φορολογουμένου για την περίοδο 2010-2012, 

υπολογίζεται η μεταβολή σε αυτή. Διαπιστώνεται μια αύξηση της καθαρής θέσης κατά το 
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2011 και μια μείωση αυτής κατά το 2012. Η μεταβολή αυτή της καθαρής θέσης 

αναπροσαρμόζεται με τις μη εκπιπτόμενες ατομικές και οικογενειακές δαπάνες κάθε είδους, 

όπως ιατρικές δαπάνες, δίδακτρα και τα ασφάλιστρα καθώς και τις λοιπές δαπάνες ,που 

αφορούν εμβάσματα.. 

 

Πίνακας 5.12: Σχηματισμός πίνακα καθαρής θέσης φορολογουμένου 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΧΡΗΣΗ       

1/1-

31/12/2011 

ΧΡΗΣΗ         

1/1-

31/12/2012 

  Καθαρή θέση λήξης περιόδου 1.022.300,00 958.500,00 

μείον Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 851.500,00 1.022.300,00 

  

Αύξηση/μείωση καθαρής θέσης 

περιόδου 170.800,00 -63.800,00 

        

μείον 

Αναπροσαρμογή καθαρής θέσης με 

περιουσιακά στοιχεία άνευ 

ανταλλάγματος     

  Αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση 170.800,00 -63.800,00 

        

συν 

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες (επιταγές 

και μετρητά)     

  

Προσωπικές και οικογενειακές 

δαπάνες διαβίωσης 23.880,00 33.030,00 

  Λοιπές δαπάνες/αγορές  300.000,00 800.000,00 

  

Ζημία από εκποίηση περιουσιακών 

στοιχείων     

  Μερικό σύνολο 494.680,00 769.230,00 

μείον Λοιπά εισοδήματα      

  

Έσοδα αφορολόγητα από διάφορες 

πηγές      

  

Μη φορολογητέες ή φορολογητέες 

με ειδικό τρόπο περιπτώσεις 

εσόδων (δωρεές κέρδη από πώληση 

παγίων, επιχορηγήσεις κτλ)   50.000,00 

  Σύνολο λοιπών εισοδημάτων 0,00 50.000,00 

  

Προσδιοριζόμενο βάση μεθόδου 

εισόδημα       (Α) 494.680,00 719.230,00 

μείον Δηλωθέντα εισοδήματα  (Β) 91.500,00 100.200,00 

  Διαφορά  (Α) - (Β) 403.180,00 619.030,00 

 

Το προσδιοριζόμενο με βάση τη μέθοδο εισόδημα συγκρίνεται με το συνολικό 

εισόδημα. Η θετική διαφορά που προκύπτει θεωρείται ως μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη 

που  υπόκειται σε φορολόγηση. 
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3. Για την εφαρμογή της μεθόδου των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά 

σχηματίζεται ο εξής πίνακας:  

 

Πίνακας 5.13: Σχηματισμός πίνακα τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

ΧΡΗΣΗ         

1/1-

31/12/2011 

ΧΡΗΣΗ            

1/1-

31/12/2012 

  

Σύνολο ποσών που κατατέθηκαν σε κάθε 

μορφής χρηματοπιστωτικούς 

λογαριασμούς (ελεγχόμενης περιόδου) 150.000,00 100.000,00 

μείον 

Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που 

κατατέθηκαν σε λογαριασμούς     

μείον Ποσά εκταμίευσης δανείων 230.000,00   

μείον 

Συμψηφιστικές κινήσεις μεταξύ 

λογαριασμών     

μείον 

Συναλλαγές, μεταφορές και πράξεις που δεν 

αποτελούν καθαρές καταθέσεις     

  

Υπόλοιπο καθαρών τραπεζικών 

καταθέσεων  -80.000,00 100.000,00 

πλέον 

Επιχειρηματικές/επαγγελματικές δαπάνες 

(μετρητοίς) 13.500,00 12.800,00 

πλέον 

Αγορές εμπορευμάτων, πρώτων ή 

βοηθητικών υλών κλπ ειδών (μετρητοίς)     

πλέον 

Αγορές περιουσιακών στοιχείων  

προσωπικών/επαγγελματικών  (μετρητοίς)     

πλέον 

Προσωπικές/οικογενειακές δαπάνες  

(μετρητοίς) 22.180,00 22.030,00 

πλέον 

Καταβληθέντες τόκοι, εισφορές και πρόστιμα 

κάθε μορφής     

πλέον Αποπληρωμή/μείωση χρεών με μετρητά   5.000,00 

πλέον 

Αύξηση /μείωση διαθέσιμων μετρητών 

ελεγχόμενης περιόδου  800,00 1.200,00 

πλέον Λοιπές καταβολές σε μετρητά 300.000,00 810.000,00 

πλέον       

  

Υπόλοιπο κατατεθειμένων  και 

αναλωθέντων εσόδων 256.480,00 951.030,00 

μείον 

Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν 

κατατέθηκαν σε λογαριασμούς (π.χ. δάνεια, 

δωρεές επιστροφές φορων κ.λπ.)   250.000,00 
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μείον 

Αύξηση προκαταβολών που εισπράχθηκαν   

έναντι εσόδων επόμενου/ων έτους/ών     

πλέον 

Μείωση προκαταβολών που εισπράχθηκαν   

έναντι εσόδων επόμενου/ων έτους/ών     

πλέον 

Αυξήσεις λογαριασμών εισπρακτέων  (π.χ 

πωλήσεις  με πίστωση)     

μείον 

Μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων  (π.χ 

πωλήσεις  με πίστωση)     

  

Σύνολο ετήσιων ακαθάριστων εσόδων 

βάσει τεχνικής (Α) 256.480,00 701.030,00 

  

Σύνολο δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων 

από την άσκηση της ελεγχόμενης 

δραστηριότητας στην φορολογική δήλωση 

(Β1) 45.000,00 38.000,00 

  

Σύνολο λοιπών εισοδημάτων στην 

φορολογική δήλωση (Β2)  πλην της 

ελεγχόμενης δραστηριότητας 60.000,00 75.000,00 

  Διαφορά (Α)-(Β1)-(Β2) 151.480,00 588.030,00 

 

 

Αφού εκτιμηθούν οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της ελεγχόμενης περιόδου, 

αφαιρούνται από αυτές τα κατατεθειμένα ποσά που αφορούν μη υποκείμενα σε φορολογία 

έσοδα, όπως τα ποσά από εκταμιεύσεις δανείων που δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις. Στις 

καθαρές τραπεζικές καταθέσεις προστίθενται όλες οι καταβολές σε μετρητά για 

επαγγελματικές, οικογενειακές και προσωπικές δαπάνες, η μεταβολή των διαθεσίμων 

μετρητών και οι λοιπές καταβολές, όπως είναι οι τόκοι και τα εμβάσματα. Από το νέο αυτό 

άθροισμα που προέκυψε αφαιρέθηκαν τα μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν 

κατατέθηκαν σε λογαριασμούς για να προκύψουν τα ακαθάριστα έσοδα βάσει της τεχνικής 

αυτής. 

Τα έσοδα αυτά που υπολογίστηκαν συγκρίνονται με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα 

τόσο από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και από τις λοιπές πηγές και 

έτσι προέκυψαν για τα ελεγχόμενη έτη διαφορές που αποτελούν την μη δηλωθείσα 

φορολογητέα ύλη για τα έτη 2011 και 2012. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 
 

Στόχος κάθε κοινωνίας και οικονομίας αποτελεί η ενθάρρυνση της συμμόρφωσης των 

φορολογουμένων με την φορολογική νομοθεσία, έτσι ώστε αυτοί  να τηρούν ακριβή  βιβλία 

και στοιχεία που τους επιτρέπουν να προσδιορίζουν με ακρίβεια τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διαμόρφωσης του κατάλληλου 

πνεύματος φορολογικής συμμόρφωσης, της εκπαίδευσης των φορολογουμένων και της 

απαραίτητης νομοθεσίας. 

 Στα πλαίσια αντιμετώπισης των προβλημάτων φοροδιαφυγής που αντιμετωπίζουν 

πολλές χώρες, τα παραπάνω αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τον ορθό 

προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων και την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων. Για 

να επιτευχθούν αυτά, εντατικοποιείται η διαδικασία των φορολογικών ελέγχων. 

 Οι φορολογικοί ελεγκτές μελετούν τα βιβλία και στοιχεία των φορολογουμένων 

καθώς και τις δηλώσεις προκειμένου να εκτιμήσουν το φορολογητέο εισόδημα τους και τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, συχνά αυτό δεν αρκεί, με αποτέλεσμα τα αρμόδια 

φορολογικά όργανα να καταφεύγουν στην χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Οι τεχνικές 

αυτές βασίζονται στην ανάλυση των οικονομικών δεδομένων του φορολογουμένου 

χρησιμοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία από ένα εύρος ποικίλων πηγών. 

 Οι έμμεσες μέθοδοι δεν είναι πάντοτε ακριβείς, αλλά  πρέπει να χρησιμοποιούνται   

όταν είναι πολύ πιθανό ότι ο φορολογούμενος έχει υποτιμήσει σημαντικά τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. Οι τεχνικές αυτές παρέχουν στην φορολογική διοίκηση ένα πολύτιμο 

εργαλείο για να διαπιστώσει την αλήθεια των δηλώσεων του φορολογουμένου, να ενθαρρύνει 

τη συμμόρφωση, και να διαμορφώσει την ευθύνη του φορολογούμενου όταν τα επίσημα 

στοιχεία και οι δηλώσεις δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς το οικονομικό ιστορικό του.  

 Η μελέτη αυτή είχε ως στόχο την παρουσίαση του νομοθετικού και θεσμικού 

πλαισίου που διέπει την χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχων στην Ελλάδα, εστιάζοντας 

στην ανάλυση των τριών τεχνικών που προβλέπονται.  

 Οι τεχνικές της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, της καθαρής θέσης του 

και των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά χρησιμοποιούνται για την 

εξεύρεση της μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης μέσω μιας μεθοδολογίας που αξιοποιεί τα 

στοιχεία, τις πληροφορίες και τα δεδομένα διαφόρων πηγών.  

  Η  εργασία αυτή αποτελεί μια θεωρητική προσπάθεια αποτύπωσης του πλαισίου 

εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ελέγχου κατά την διάρκεια των φορολογικών ελέγχων 

στην Ελλάδα. Είναι γεγονός πως τόσο η διεθνής όσο και η ελληνική βιβλιογραφία δεν είναι 

ιδιαίτερα πλούσια πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Η μελέτη αυτή έρχεται να ενισχύσει την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία ως προς την χρήση των τεχνικών αυτών στην χώρα μας.  

Υπάρχουν, ωστόσο, πολλά περιθώρια εμπειρικής διερεύνησης του θέματος. Ως προς 

την ελληνική πραγματικότητα, προτείνεται η διεξαγωγή μιας έρευνας, προκειμένου να 

διαπιστωθεί η εφαρμογή των τεχνικών αυτών κατά την διάρκεια των φορολογικών ελέγχων 

Παρόλο αυτά, η παρούσα εργασία βοηθάει στην διαπίστωση της σημασίας της χρήσης 
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κατάλληλης έμμεσης τεχνικής ελέγχου για κάθε περίπτωση για τον ορθό προσδιορισμού του 

φορολογητέου εισοδήματος και των φορολογικών υποχρεώσεων. 
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 Στοιχεία Τέκνων/Προστατευόμενων μελών 

Παρακαλώ συμπληρώστε τον πίνακα 

ΤΕΚΝΑ-ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 
 
Όνομα 

 
Είδος 
Συγγένειας 

 
Έτος 

γέννησης 

 
Σχολείο-σχολή 
φοίτησης 
(βεβαίωση) 

 
Πόλη 

 
Έτος 
εισαγωγής 
στο 
σχολείο/ 
σχολή 

 
Έτος απόκτησης  

 
Πτυχίου 

 
Μεταπτυ-
χιακού 

               

        

        

        

        

        

        

               

        

        

 

 υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση τα τέκνα;                                                

 

 Αν είστε διαζευγμένος  Έχετε την επιμέλεια των τέκνων;  

 

 

Στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου 

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

 ΑΦΜ: ………………………………….. 

 Τηλέφωνο εργασίας: …………………………….. 

 Τηλέφωνο κινητό: ………………………………... 

 E-mail: ………………………………………….. 
 
 
Β. Ερωτήσεις 
 
1. Αν φιλοξενείστε ή φιλοξενηθήκατε κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις, αναφέρετε από ποιόν/ούς 

και τη διεύθυνση κατοικίας  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Α.Φ.Μ. 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

φιλοξενίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

  

 

 

  

 

 

  

       

 

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

συζύγου ή τέκνων; ΝΑΙ             ΟΧΙ  

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

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

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

ΝΑΙ ΌΧΙ 

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

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

ελεγχόμενο έτος.  

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜ/ΚΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΑΡΙΘ. ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΔ/ΣΗΣ ΕΤΟΣ 

 
Μέση ετήσια 

δαπάνη 
ηλεκτροδ/σης 

ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 

            
 

    

            
 

    

            
 

    

            
 

    

            
 

    

            
 

    

            
 

    

      

 

  

      

 

  
            

 
    

            
 

    

            
 

    

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

 

 

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

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

οποίες έχετε συμβληθεί για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας και τους αριθμούς σταθερών και 

κινητών τηλεφώνων ανά χρήστη/μέλος της οικογένειας. 

Είδος 
λογ/σμού 

Πρόσωπο στο όνομα 
του οποίου εκδίδεται ο 

λογ/σμός 
Ονοματεπώνυμο 

χρήστη 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ή 
ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Εταιρεία 
Πάροχος 

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

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΤΟΣ 
Μεταβολής 

ΕΙΔΟΣ 
Μεταβολ
ής 

Ονοματ/μο 
Συμβολ/φου 

Συμβολ/κ
ά έξοδα 

Ονοματ/μο 
Δικηγόρου 

Έξοδα 
δικηγόρο
υ 

Αρμόδιο 
Υποθ/κειο 

Έξοδα 
Υποθ/κεί
ου 

Καταβλ. 
Φόροι 

Λοιπά 
έξοδα 
(π.χ. 
εξάλειψης 
υποθήκης) 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

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

 

 

6. Καταβάλατε εισφορές (υποχρεωτικές και προαιρετικές) σε ασφαλιστικά ταμεία, συλλόγους, 

επιμελητήρια, κ.λπ. οργανώσεις κατά τα ελεγχόμενα έτη; Αν ναι, αναφέρετε που και για ποια 

έτη. 

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

ελεγχόμενα έτη;  

 ΝΑΙ              ΟΧΙ 

Αν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.  

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΡΤΑΣ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ 

ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ 
Υπόχρεος εξόφλησης 

Συναλλαγών 

          

          

          

          

     

               

          

          

          

          

          

          

          

Στις κάρτες περιλαμβάνονται και οι τυχόν επαγγελματικές που χρησιμοποιούσατε κατά τα ελεγχόμενα 

έτη. 

 

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

πίνακα: 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή 
ΑΛΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΟΣΟ 
ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΕΤΟΣ 
εκταμίευσης ΛΗΠΤΗΣ/ΕΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΑΙΤΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ στη 

λήξη της 
τελευταίας 

ελεγχ/νης χρήσης 
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Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  οφειλόμενου υπολοίπου, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία 

9. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα ΕΙΧ αυτοκινήτων ή Δικύκλων για τα ελεγχόμενα έτη.  

ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦ. 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ή ΔΙΚΥΚΛΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ 

ΕΤΟΣ ή ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

       

       

       

       

       

       

   

 

       

       

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

 

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

μέλη σας συμμετείχατε σε κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα (ζωής, υγείας, 

συνταξιοδότησης κ.λπ.) κατά τα ελεγχόμενα έτη. 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

          

          

          

          

          

          

          

          

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

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

παρακάτω πίνακα. 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

          

          

          

          

          

          

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

φροντιστήρια κάθε μορφής, κατά τα ελεγχόμενα έτη, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. 

ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 
ΙΕΚ, ΣΧΟΛΕΙΟΥ ή 
ΦΡΟΝΤ/ΡΙΟΥκ.λπ. 

Εκπαιδευόμενο μέλος της 
οικογένειας ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

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

 

 

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

Αν ναι, αναφέρετε στοιχεία και ποσά για κάθε ελεγχόμενο έτος 

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

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

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

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

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

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

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

σας) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κατά τα ελεγχόμενα έτη. Περιλαμβάνονται και οι 

λογαριασμοί που άνοιξαν και έκλεισαν κατά τη διάρκεια των ελεγχόμενων ετών. 

α/α 
ΤΥΠΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ή και 

ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

            

            

      

      

                  

            

            

            

            

            

            

 

 

Σημείωση: Οι πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν έντυπο αφορούν τον ελεγχόμενο, 

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

διαχειριστικά έτη. 

 

ΔΗΛΩΣΗ 

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

αποδεικνύονται από σχετικά έγγραφα ή στοιχεία. 

Γνωρίζω ότι όσοι  αρνούνται ή παραλείπουν αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για την 

εξακρίβωση του εισοδήματος υπόκεινται στις συνέπειες των άρθρων 4 και 9 του Ν.2523/97. 

 

            /       /201 
       Ο Φορολογούμενος                                                                  Ο/Η Σύζυγος                                                                                                                                                                  

 

 

Η παρούσα Δήλωση Ερωτηματολόγιο τρόπου Διαβίωσης μπορεί να τροποποιείται/συμπληρώνεται από 

τον ελεγκτή, ανάλογα και με τα δεδομένα της ελεγχόμενης υπόθεσης. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ  
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ _____________ 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ. 
ΗΜΕΡ. 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                

         2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ. 
ΗΜΕΡ. 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΟΥ         

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

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

          

     5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΟΥ         

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

          

          

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ     

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

          

     7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ     

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

          

     8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ     

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

          



75 

 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

α/α 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ/ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ (ο  
σύζυγος, η 
σύζυγος, 

προστατευόμενα 
μέλη) 

ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 
ΚΤΙΣΜΑ 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΧΩΡΑ ΝΟΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ή 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΡΗΣΗ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΕΤΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΜΠΡ/ΤΟΥ 

ΔΙΚ/ΤΟΣ 
Ποσοστό 

Συνιδ/σίας 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ) 

α/α 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Σ(ο 

σύζυγος, η 
σύζυγος, 

τα 
προστ/να 

μέλη) 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ/ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ 

ΚΤΙΣΜΑ ΧΩΡΑ 
ΝΟΜΟ

Σ 

ΔΗΜΟΣ ή 
ΚΟΙΝΟΤΗΤ

Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΡΗΣΗ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΦΟΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΧΩΡΩΝ 

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ/ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ/ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΕΡΓΑ/ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΜΠΡ/ΤΟΥ 

ΔΙΚ/ΤΟΣ 
Ποσοστό 

Συνδ/σίας κύριοι βοηθ/κοί 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΕΤΟΣ 

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

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΤΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 
ΤΥΠΟΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

 
 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΚΥΒΙΣΜΟΣ/ 
ΙΣΧΥΣ (σε κυβικά 

ή ίππους ή 
λίμπρες) 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(κόροι) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΝΙΔ/ΣΙΑΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ(ο  
σύζυγος, η 
σύζυγος, 

προστατευόμεν
α μέλη)  

ΤΟΠΟΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 

Αριθμός / 
Λιμάνι 

Νηολόγησης 
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Δ.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 

α/α 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ή 
ΜΕΡΙΔΙΩΝ ή ΑΜΟΙΒ. 

ΚΕΦΑΛ. Κ.ΛΠ.  
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 
 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ (ο  σύζυγος, η 
σύζυγος, προστατευόμενα 

μέλη) 
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Ε1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

α/α 
ΤΥΠΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΟΣΟ  
ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ή και 
ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΥΠΑΡΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 
ΘΥΡΙΔΑΣ στο χρηματ/κό 
ίδρυμα της 3ης στήλης 

(ναι/ όχι) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

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

α/α 
ΤΥΠΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΟΣΟ  
ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ή και 
ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Παρατηρήσεις 
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ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΤΙΜΑΛΦΗ Κ.ΛΠ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

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

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ (ο  σύζυγος, η 
σύζυγος, προστατευόμενα 

μέλη) 
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Ζ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ/ΤΥΠΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΤΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/ΟΙ (ο  
σύζυγος, η σύζυγος, 

προστατευόμενα μέλη) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

                

                

                

                

                

                

                

                

 

Η. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΡΗΤΑ 

ΠΟΣΟ 
 

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

Δηλώνω ότι όλες οι πληροφορίες που ανέγραψα στη Δήλωση αυτή είναι αληθείς.  

Γνωρίζω ότι όσοι  αρνούνται ή παραλείπουν αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για την 

εξακρίβωση του εισοδήματος υπόκεινται στις συνέπειες των άρθρων 4 και 9 του Ν.2523/97. 

 

            /       /201 
             Ο Φορολογούμενος                                                                                                                                                           

Ο/Η Σύζυγος 

 

Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στο παρόν έντυπο Διαθέσιμων Περιουσιακών Στοιχείων θα πρέπει να συμπεριλάβετε όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία που κατέχετε εσείς, ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη σας, 

όπως αναγράφονται στους οικείους πίνακες. 

Ακίνητα που έχετε συμπεριλάβει στα υποβληθέντα Έντυπα Δήλωσης Ακινήτων (Ε9) δεν 

απαιτείται να τα επαναγράψετε στο παρόν έντυπο. Αναγράψτε μόνο τον αντίστοιχο 

αριθμό του ακινήτου από το έντυπο Ε9 και επισυνάψτε, προαιρετικά, φωτοτυπία του. 

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

αντίγραφο της σχετικής σελίδας. 

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

αποδεικτικά στοιχεία. 

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

αναφέρετε τον αντίστοιχο αριθμό του οικοπέδου/αγροτεμαχίου από τον πίνακα Α.  

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

Ως έτος κτήσης περιουσιακού στοιχείου αναγράψτε το έτος κατά το οποίο συντάχθηκε το 

έγγραφο/τίτλος απόκτησής του. 

 

Στοιχεία που πρέπει να επισυναφθούν: 

 Τίτλοι ή συμβόλαια αγοράς ακίνητης περιουσίας, αποδεικτικά έγγραφα ανέγερσης 

ακινήτων (άδεια οικοδομής, νομιμοποιήσεις, ΕΚΚΟ και λοιπά έγγραφα που μπορούν να 

υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για την ακίνητη περιουσία σας-πίνακες Α και Β). Ισχύει 

και για ακίνητα που δεν θα δηλωθούν στο παρόν έντυπο αφού είχαν συμπεριληφθεί σε 

υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9). 

 Τίτλοι ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των κινητών μέσων που διαθέτετε καθώς και 

λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για αυτά στο σχετικό 

πίνακα Γ΄. 
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 Τίτλοι ή συμβόλαια ή πράξεις απόκτησης συμμετοχών και λοιπών χρεογράφων καθώς 

και λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα στο σχετικό 

πίνακα Δ΄. 

 Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά ή αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων ενημερωμένο με τα 

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

των ποσών αυτών. 

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

ότι δεν διατηρούσατε άλλους λογαριασμούς στο όνομά σας ή στο όνομα του/της 

συζύγου σας ή στο όνομα των προστατευομένων μελών σας, εκτός από εκείνους που 

ήδη αναγράψατε στην Δήλωση αυτή. 

 Τίτλοι ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των λοιπών επενδυτικών στοιχείων (έργα 

τέχνης, συλλογές, τιμαλφή και λοιπά στοιχεία αξίας εκάστου 5000 ευρώ και άνω) που 

διαθέτετε καθώς και λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα 

για αυτά στο σχετικό πίνακα ΣΤ΄. 

 Έγγραφα που διαθέτετε  που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για τις 

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

 Συμπληρώστε υποχρεωτικά τον πίνακα Η΄. Συμπεριλαμβάνονται μετρητά σε νομίσματα 

κάθε μορφής.  Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί, ο έλεγχος θα θεωρήσει ότι κατά 

την έναρξη ή λήξη της αντίστοιχης χρήσης δεν είχατε  διαθέσιμα μετρητά. 

 

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

Εισοδήματος δεν απαιτείται να επισυναφθούν. 

 


