
 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΛΟΓΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

 

της 

 

ΣΟΥΡΛΑ ΑΛΕΞΙΑΣ 

Επιβλέπων Καθηγητής: ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην 

Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική 

 

 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ    2015 



[- 1 -] 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται στα πλαίσια του αντικειμένου σπουδών του 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην εφαρμοσμένη λογιστική και ελεγκτική του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Αντικείμενο της αποτελεί η παρουσίαση και ανάλυση της  προσφάτως εισαχθείσας στην Ελληνική 

φορολογική νομοθεσία  έννοιας  των έμμεσων τεχνικών φορολογικού ελέγχου σε φυσικά πρόσωπα 

μεγάλου πλούτου. 

Στην παρούσα εργασία απαριθμούνται  και προσεγγίζονται, θεωρητικά και πρακτικά, οι υφιστάμενες 

μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης φυσικών προσώπων και παρουσιάζεται το 

νομοθετικό πλαίσιο όπως αυτό διαμορφώθηκε από την αρχική εισαγωγή τους στη φορολογική 

νομοθεσία έως σήμερα. 

Επιχειρείται να περιγραφεί η διαδικασία διενέργειας φορολογικού ελέγχου φυσικών προσώπων με 

τη χρήση έμμεσων τεχνικών παραθέτοντας τα στάδια από την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου, 

τη συλλογή στοιχείων, τον τρόπο εφαρμογής τους, τον προσδιορισμό του αποκρυβέντος 

εισοδήματος και τον τρόπο κατανομής του στα ελεγχόμενα έτη. 

Η εργασία διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια και επικεντρώνεται στην ανάλυση των τριών 

αναγνωρισμένων διεθνώς μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης που εφαρμόζονται 

στα φυσικά πρόσωπα (ανάλυσης ρευστότητας, καθαρής θέσης , τραπεζικών καταθέσεων και 

δαπανών σε μετρητά). 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί εισαγωγή στο θέμα των έμμεσων τεχνικών φορολογικού ελέγχου, με 

αναφορά στη συμβολή τους και την αναγκαιότητά τους για τον περιορισμό του φαινομένου της 

φοροδιαφυγής. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια γενική επισκόπηση του θέματος με αναφορά στην έννοια, το 

σκοπό και το αντικείμενο των έμμεσων τεχνικών. Παρατίθεται επίσης το νομοθετικό πλαίσιο όπως 

διαμορφώθηκε από την εισαγωγή της έννοιας των έμμεσων τεχνικών ελέγχου στην Ελληνική 

φορολογική νομοθεσία μέχρι σήμερα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται λεπτομερώς οι μέθοδοι ανάλυσης ρευστότητας, 

καθαρής θέσης και τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου και στην πορεία 

του ελέγχου μετά την εφαρμογή της επιλεγείσας μεθόδου. 
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Συγκεκριμένα περιγράφεται ο τρόπος κατανομής της φορολογητέας ύλης στα ελεγχόμενα έτη, ο 

προσδιορισμός του ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος και επισημαίνεται το δικαίωμα της 

ανταπόδειξης του φορολογούμενου. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται κάποιες γενικές παρατηρήσεις επί των μεθόδων και στο 

τελευταίο  τα συμπεράσματα της εργασίας και οι προστάσεις για περεταίρω έρευνα.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα που πλήττει τα δημόσια οικονομικά πολλών 

οικονομιών του κόσμου. 

Είναι ένα φαινόμενο με βαθιές ρίζες και στην Ελληνική Οικονομία διαχρονικά, με επιπτώσεις τόσος 

στα δημόσια οικονομικά όσο και στο αίσθημα δικαιοσύνης και ισότητας των πολιτών στη βάση της 

Συνταγματικής επιταγής της συνεισφοράς στη δημόσια βάρη αναλογικά με τις δυνατότητες του κάθε 

ενός.  

Στην προσπάθεια των φορολογούμενων να αποφύγουν την φορολόγηση των εισοδημάτων τους και 

δεδομένης της προσαρμογής –άμεσης ή ετεροχρονισμένης -  την Ελληνικής φορολογικής 

νομοθεσίας για τη θωράκιση των δημοσίων οικονομικών έναντι τέτοιων φαινομένων, 

ανακαλύπτονται συνεχώς νέοι τρόποι φοροδιαφυγής. 

Με την διαπίστωσή τους η Ελληνική φορολογική νομοθεσία προσαρμόζεται, τροποποιείται και 

συμπληρώνεται ώστε να συμπεριλαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, μέτρα για την πάταξη των 

φαινομένων φοροδιαφυγής κάθε μορφής. 

Ο κύκλος αυτός δημιούργησε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη ενίσχυσης των φοροελεγκτικών 

μηχανισμών. 

Διαχρονικά ο φορολογικός έλεγχος αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο στην πάταξη της φοροδιαφυγής 

και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης των φορολογούμενων στην κείμενη νομοθεσία. 

Παρά όμως τα αυστηρά νομικά πλαίσια που τίθενται όσον αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών 

υποχρεώσεων των φορολογούμενων παρατηρείται η τάση για συνεχή προσπάθεια φοροδιαφυγής. 

Μέχρι τώρα οι έλεγχοι που διενεργούνταν από τις φορολογικές Υπηρεσίες περιορίζονταν στο αν οι 

δηλώσεις του φορολογούμενου αντικατοπτρίζουν τα επίσημα βιβλία και στοιχεία. Έτσι οι 

ελεγχόμενοι μπορούσαν να επηρεάσουν το ύψος του φόρου με τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων 

που θα συνέβαλαν στην αποφυγή ή μείωση του φόρου. Για το λόγο αυτό νομοθετήθηκαν οι έμμεσες 

μέθοδοι προκειμένου οι ελεγκτικές Υπηρεσίες να καθορίσουν με αντικειμενικό τρόπο τις 

φορολογικές υποχρεώσεις των φορολογούμενων.
1
 

Για αυτό το λόγο διεθνώς, παράλληλα με τη χρήση και εφαρμογή των γνωστών συμβατών άμεσων 

μεθόδων ελέγχων, έχουν αναπτυχθεί και υιοθετηθεί από τις οικονομίες τεχνικές έμμεσου 

προσδιορισμού φορολογητέου Εισοδήματος που εφαρμόζονται από την φορολογική αρχή 

συμπληρωματικά των ήδη υπαρχουσών συμβατικών μεθόδων. 

                                                           
1
 Edmund Bider, (2010), «Revenue Administration Taxpayer Audit – Use of Indirect Methods, International Monetary 

Fund, Fiscal Affairs Department. 
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Κατά τα γραφόμενα του Victor Thuronyi (1996)
2
 μια αποτελεσματική φορολογία περιλαμβάνει τη 

χρήση έμμεσων τρόπων για να ελεγχθεί η φορολογική υποχρέωση, οι οποίοι διαφέρουν από τους 

συνήθεις τρόπους οι οποίοι βασίζονται στα αρχεία του φορολογούμενου. Έτσι αν ο φορολογούμενος 

δεν έχει υποβάλει δήλωση ή το εισόδημά του παρουσιάζει ξαφνικά υποτίμηση, ή δεν μπορούν να 

εντοπιστούν οι πηγές εισοδήματός του, τότε οι φορολογικές αρχές μπορούν να υπολογίσουν το 

εισόδημα του ελεγχόμενου κατά την κρίση τους. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση μεθόδων όπως η 

καθαρή θέση ή οι τραπεζικές καταθέσεις ή κάποια άλλη μέθοδος που είναι κατάλληλη για την 

περίπτωση. 

Έχουν αναπτυχθεί συνολικά πέντε τεχνικές έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης με τις δύο 

από αυτές να αφορούν το εισόδημα νομικών προσώπων. 

Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει τις τρεις έμμεσες τεχνικές ελέγχου που 

εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου στην 

Ελλάδα και συγκεκριμένα τη μέθοδο της ανάλυσης ρευστότητας, τη μέθοδο της καθαρής θέσης και 

τη μέθοδο των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Victor Thuronyi (1996), Tax Low Design and Drafting – Presumptive Taxation, Volume I Inrernational Monetary 

Fund, Chapter 12. 
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΤΕΧΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

2.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η παρουσίαση και ανάλυση εννοιών που αφορούν τις έμμεσες 

τεχνικές ελέγχου γενικά, στο στάδιο πριν την εφαρμογή της επιλεχθείσας μεθόδου κατά 

περίπτωση. Διευκρινίζεται η έννοια, ο σκοπός, το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής των 

έμμεσων τεχνικών φορολογικού ελέγχου.  

Παρουσιάζεται συνοπτικά το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο υιοθετούνται ρυθμίζονται και 

εφαρμόζονται οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου από τη Ελληνική φορολογική διοίκηση από την 

αρχική ένταξή τους στη φαρέτρα των ελεγκτικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι 

σήμερα.  

Περιγράφεται η προκαταρκτική διαδικασία της συλλογής πληροφοριών και στοιχείων από τον 

ίδιο τον ελεγχόμενο και από τρίτες πηγές. 

Τέλος αναλύονται έννοιες καίριες για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των έμμεσων 

τεχνικών φορολογικού ελέγχου και την ορθή εφαρμογή αυτών. 

 

 

2.2. Έννοια 

Οι έμμεσες μέθοδοι φορολογικού ελέγχου φυσικών προσώπων είναι διεθνώς αναγνωρισμένες 

τεχνικές ελέγχου που αποσκοπούν στον προσδιορισμό της αδήλωτης φορολογητέας ύλης φυσικών 

προσώπων μεγάλου πλούτου μέσω της ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων των ίδιων των 

ελεγχόμενων, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα φορολογικά βιβλία και στοιχεία  και τις 

σχετικές φορολογικές δηλώσεις τους,  καθώς και μέσω της αξιοποίησης πληροφοριών από τρίτες 

πηγές. 

 

2.3. Σκοπός 

Με τη χρήση των έμμεσων τεχνικών φορολογικού ελέγχου επιχειρείται: 

 Πρωτίστως, ο εντοπισμός και η φορολόγηση των μη δηλωθέντων εισοδημάτων φυσικών προσώπων 

μεγάλου πλούτου πέραν των δυνατών να προσδιορισθούν με τις ήδη υπάρχουσες μεθόδους 

φορολόγησης.  
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Eν ολίγοις, ο περιορισμός της διαφυγής από την φορολόγηση με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. 

 O εκσυγχρονισμός των Ελληνικών ελεγκτικών Υπηρεσιών με την ένταξη ενός διεθνώς 

αναγνωρισμένου εργαλείου ελέγχου στο σύνολο των ήδη υπαρχόντων. 

 Η ανάδειξη της διαχρονικά αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης ακολουθώντας την πορεία του 

χρήματος. Με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου υπολογίζεται και αξιολογείται το ύψος των προσωπικών 

και επαγγελματικών δαπανών και εξόδων, το ύψος των εσόδων και εισπράξεων και κατόπιν 

προσδιορίζεται η  φορολογητέα ύλη του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου για ένα ή για περισσότερα 

φορολογικά έτη . 

 Η ικανοποίηση του αισθήματος της χρηστής διοίκησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς με τις 

λοιπές μεθόδους φορολόγησης δεν επιτυγχανόταν σε ικανοποιητικό βαθμό ο εντοπισμός αδήλωτης 

φορολογητέας ύλης φυσικών προσώπων. Οι λοιπές φορολογικές διατάξεις εστιάζουν κυρίως και 

λεπτομερώς στην φορολόγηση νομικών προσώπων, ενώ, όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα οι πηγές 

άντλησης πληροφοριών είναι περιορισμένες και βασίζονται κυρίως στις δηλώσεις των ελεγχόμενων. 

 

2.4. Αντικείμενο των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου 

Αντικείμενο των έμμεσων τεχνικών φορολογικού ελέγχου, όπως αυτό καθορίστηκε με την ΔΕΣ 

Α10777357/10-05-2013 ΑΥΟ
3
 και στη συνέχεια με την ΠΟΛ 1050/17-02-2014

4
 αποτελεί ο 

προσδιορισμός του ύψους της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης φυσικών προσώπων μέσω μιας 

μεθοδολογίας κατά την οποία η φορολογική διοίκηση αξιοποιεί  στοιχεία και πληροφορίες τα οποία 

διαθέτει ή συγκεντρώνει για τον ίδιο τον ελεγχόμενο, τον ή την σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη 

αυτών και , τελικά, η έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. 

 

2.5. Συνοπτική Παρουσίαση Νομοθετικού Πλαισίου 

 Ο φορολογικός έλεγχος αφορά το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών  που εφαρμόζουν τα αρμόδια 

φορολογικά όργανα προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός α) εφαρμογής των διατάξεων της 

ισχύουσας νομοθεσίας, β) ορθής τήρησης των λογιστικών βιβλίων και υποβολής φορολογικών 

δηλώσεων, γ) αξιοπιστίας των φορολογικών δηλώσεων και των λογιστικών δεδομένων δ) ύπαρξης 

πράξεων ή παραλήψεων που οδήγησαν εκούσια ή ακούσια  στη μη υποβολή φορολογικών 

                                                           
3
 Α.Υ.Ο ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 «Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων» 
4
 ΠΟΛ 1050/17-02-2014«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 
». 

http://www.hellastax.com/HTML/2013-n/n4174-2013.htm
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δηλώσεων , τελών, εισφορών και γενικά, εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων.
5
    

Μέχρι πρόσφατα η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου βασιζόταν σε μεθόδους άμεσες, αντλώντας 

στοιχεία κυρίως από τις δηλώσεις των ελεγχόμενων . 

Ο όρος «Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου» εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελληνική φορολογική 

νομοθεσία  με τον νόμο 4038/2012 και , συγκεκριμένα με την  παράγραφο 14 του άρθρου 4. 

Οι διατάξεις της συγκεκριμένης παραγράφου ενσωματώνονται στον βασικό νόμο της φορολογίας 

εισοδήματος (ν.2238/1994) με την προσθήκη του άρθρου 67Β και προβλέπουν ότι ο προσδιορισμός 

των αποτελεσμάτων με έλεγχο μπορεί να διενεργείται και με την εφαρμογή μιας  ή περισσότερων 

από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: 

 Της αρχής των αναλογιών (mark up method) 

 Της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds 

method) 

 Της καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method) 

 Της σχέσης της τιμής πώλησης προς τον 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). 

Με τις ως άνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα των 

φορολογούμενων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των επιτηδευματιών 

βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής. 

Από την πρώτη εισαγωγή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου στην φορολογική νομοθεσία μέχρι σήμερα 

έχει εκδοθεί σειρά Αποφάσεων με οδηγίες, τροποποιήσεις και βελτιώσεις, ενώ δύο άρθρα σχετικά με 

την παρουσίαση  και εφαρμογή τους συμπεριλήφθηκαν στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (αρ. 

27 και 28 του ν.4174/2013). 

Οι σχετικές εκδοθείσες αποφάσεις και νόμοι παρατίθενται με χρονική ακολουθία ως εξής: 

 A.Y.O. ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013/10-05-2013 με θέμα « Εφαρμογή Έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων», 

 ΠΟΛ. 1171/04-07-2013 με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους 

φορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων», 

 ΠΟΛ. 1270/24-12-2013 με θέμα «Μεθοδολογία Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου», 

 Άρθρο 27 ν. 4174/2013 – «Μέθοδοι Έμμεσου Προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης» 

 Άρθρο 28 ν. 4174/2013 – « Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου» 
                                                           
5
 Χ. Νεγκάκης – Π. Ταχυνάκης, «Σύγχρονα θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου». Εκδόσεις διπλογραφία, Αθήνα 

2013. 
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 ΠΟΛ.1050/17-02-2014 με θέμα «Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής 

των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β, γ και ε της παραγράφου 1 του άρθρο 27 του ν. 

4174/2013 για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογούμενων 

φυσικών προσώπων με μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού». 

 ΠΟΛ. 1094/07-04-2014 με θέμα «Τροποποίηση του άρθρου 5 της. ΠΟΛ. 1050/17-02-2014». 

 ΠΟΛ. 1259/22-12-2014 με θέμα « Παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής της 

ΠΟΛ.1050/17-02-2014 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

 

2.6. Πεδίο Εφαρμογής των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου 

 

Οι διατάξεις περί έμμεσων τεχνικών φορολογικού ελέγχου έχουν εφαρμογή σε δύο περιπτώσεις: 

Α)  σε περίπτωση ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη που 

αρχίζουν από 01/01/2014 και αφορούν φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

 Όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία  ή τηρούνται βιβλία απλογραφικά αντί 

διπλογραφικά, όταν δεν τηρούνται τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών και 

καθίστανται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεως, 

 Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκομίζονται μετά από δύο τουλάχιστον 

προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου τα τηρούμενα βιβλία, τα φορολογικά 

στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα , καθώς και τα 

συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών , εκτός αν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής 

αυτών με αξιόπιστο τρόπο από τον ίδιο τον υπόχρεο η/και από τις διασταυρώσεις του 

ελέγχου. 

Β)  σε περίπτωση ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για τις 

οποίες δεν έχει γίνει έναρξη ελέγχου μέχρι 31/12/2013 για διαχειριστικές περιόδους που έληγαν 

πριν την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4172/2013 και συντρέχει μία ή περισσότερες 

από τις παρακάτω περιπτώσεις:  

 Υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός ο οποίος προκύπτει από τη μεταβολή του ύψους 

κάθε μορφής καταθέσεων του φυσικού προσώπου καθώς και των περιουσιακών του 

στοιχείων. 

 Εμφανίζονται δαπάνες δυσανάλογες προς τα δηλωθέντα, ατομικά και οικογενειακά, 

εισοδήματα του φυσικού προσώπου, 
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 Τα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη εταιριών που εμφανίζουν ζημιογόνα αποτελέσματα, 

 Δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του  Κ.Β.Σ 

/Κ.Φ.Α.Σ. φορολογικά βιβλία και στοιχεία ώστε να καθίσταται ανέφικτη η διενέργεια 

ελεγκτικών επαληθεύσεων, 

 Υφίστανται πληροφορίες για την ύπαρξη αδήλωτων ή και παράνομων εισοδημάτων, για 

πραγματοποίηση δαπανών και αγορών είτε ατομικών, είτε επαγγελματικών είτε 

οικογενειακών. 

 

Η έναρξη του ελέγχου σύμφωνα με τις έμμεσες τεχνικές, μπορεί να οφείλεται σε μία ή περισσότερες 

από τις κάτωθι αιτίες ελέγχου
6
: 

 Καταγγελίες 

 Πληροφορίες από την Τρτάπεζα της Ελλάδος για εμβάσματα εξωτερικού 

 Λίστα Lagarde – Falciani 

 Ακίνητα Μ. Βρετανίας 

 720 φυσικά πρόσωπα μεγάλου πλούτου 

 Λίστα Daiseblum με 181 σκάφη Ελλήνων στην Ολλανδία 

 6.675 offshore κυρίως με ακίνητα για την εφαρμογή του ν. 3091/2002 

 1.200 περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής 

 

2.7. Μεθοδολογία των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου 

Με δύο εγκυκλίους του το Υπουργείο Οικονομικών καθορίζει λεπτομερώς τη μεθοδολογία των 

έμμεσων τεχνικών ελέγχου και του τρόπου εφαρμογής τους. Συγκεκριμένα η ΠΟΛ 1270/ 24-12-

2013 παρέχει οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή κάθε μίας από τις έμμεσες τεχνικές 

ελέγχου καθορίζοντας τη μεθοδολογία η οποία θα ακολουθείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

απόφαση ΔΕΣ Α 1077357/ ΕΞ 2013/10-05-2013 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1171/04-07-

2013. 

Η ελεγκτική διαδικασία με τη χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου δεν διαφέρει από τη διαδικασία 

που ακολουθείται στην εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης μορφής φορολογικού ελέγχου. Τα βήματα 

που ακολουθούνται είναι τα εξής: 

1) Ο έλεγχος διενεργείται ύστερα από έγγραφη εντολή του προϊσταμένου της αρμόδιας ελεγκτικής 

υπηρεσίας. 

                                                           
6
 Μελάς Δ. (2015) «Μέθοδοι φορολογικού ελέγχου εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων», Οικονομικές 

Εκδόσεις 
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 2) Η εντολή κοινοποιείται στο φορολογούμενο. 

Μαζί με την εντολή ελέγχου ή χωριστά αλλά οπωσδήποτε με τη συνοδεία επιστολής προς τον 

φορολογούμενο επιδίδονται τα έντυπα α)διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία, β) ερωτηματολόγιο 

τρόπου διαβίωσης – μεταβολών – υποχρεώσεων και γ) επιστολή προς τον φορολογούμενο.
7
 

 3) Οι ελεγκτές συγκεντρώνουν τις δηλώσεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 6.1 της 

απόφασης ΔΕΣ Α1077357/ΕΞ2013  για όλους τους ελεγχόμενους (υποκείμενους ή μη στις διατάξεις 

του Κ.Φ.Α.Σ.).  

4) Πραγματοποιούνται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις επί των βιβλίων και στοιχείων (στις περιπτώσεις 

υποκείμενων στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.).  

 5) Εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες εκ των περιπτώσεων του άρθρου 3 της απόφασης 

εφαρμόζονται  έμμεσες τεχνικές ελέγχου.  

6) Εκδίδεται το ειδικό σημείωμα Έμμεσων Τεχνικών με τις βάσει ελέγχου διαφορές και το βάσει 

ελέγχου προσδιοριζόμενο εισόδημα, σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης.  

7) Συντάσσεται έκθεση τακτικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος στην οποία τεκμηριώνεται η 

εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου λόγω συνδρομής μίας ή περισσοτέρων περιπτώσεων του 

άρθρου 3 της απόφασης και αιτιολογούνται αναλυτικά και με σαφήνεια οι  προκύπτουσες διαφορές 

προς καταλογισμό. 

 8) Εκδίδονται φύλλα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος.  

9) Πραγματοποιείται έλεγχος ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών αντικειμένων. 

 10) Συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου και εκδίδονται πράξεις ή φύλλα ελέγχου προς καταλογισμό 

λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν βάσει των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή 

των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και των γενικών φορολογικών διατάξεων.  

 

2.8. Συλλογή Στοιχείων 

 

Για την ορθή και κατά το δυνατό πληρέστερη  εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών φορολογικού 

ελέγχου απαιτείται η συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών για τον ελεγχόμενο καθώς και για 

τον/τη σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη αυτών. 

Οι απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται τόσο από τον ίδιο τον ελεγχόμενο όσο και από 

τρίτες πηγές. 

                                                           
7
 ΠΟΛ 1171/ 04-07-2013 «Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους φορολογούμενους κατά τον έλεγχο 

υποθέσεων φυσικών προσώπων». 



[- 13 -] 
 

Συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις του ελεγχόμενου 

και τα οικονομικά δεδομένα των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων, εφόσον πρόκειται για 

επιτηδευματία και εφόσον υφίσταται υποχρέωση τήρησης τους σύμφωνα με τις εκάστοτε 

φορολογικές διατάξεις.  

Επιπλέον, ο ίδιος ο ελεγχόμενος υποχρεούται κατ ΄ απαίτηση του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 να 

παρέχει στην φορολογική διοίκηση εντός την από νόμου ταχθείσας προθεσμίας οποιαδήποτε 

στοιχεία και πληροφορίες εφόσον του ζητούνται εγγράφως είτε κατά την έναρξη του ελέγχου είτε 

κατά τη διάρκεια αυτού. 

Οι πληροφορίες που ζητούνται αφορούν κυρίως την περιουσιακή κατάσταση του ελεγχόμενου και 

τις συνθήκες διαβίωσης αυτού, του /της συζύγου και των προστατευόμενων μελών. 

Τα στοιχεία παρέχονται από τον ελεγχόμενο σε δύο ειδικά έντυπα
8
: 

 Το έντυπο διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων και 

 Το ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης  - μεταβολών – υποχρεώσεων 

στα οποία δηλώνονται ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του ελεγχόμενου και της/του 

συζύγου και των προστατευόμενων μελών, επενδύσεις, καταθέσεις κάθε μορφής και σε οποιοδήποτε 

ίδρυμα, τα διαθέσιμα μετρητά, έργα τέχνης, τιμαλφή, καθώς και απαιτήσεις και υποχρεώσεις κάθε 

είδους. 

Σε περίπτωση μεταβολών τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται διακεκριμένα για κάθε φορολογική 

περίοδο. 

Το βάρος της απόδειξης για τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία φέρει ο ελεγχόμενος. Το ύψος δε 

των δηλούμενων καταθέσεων και μετρητών κατά την έναρξη της πρώτης ελεγχόμενης χρήσης, 

προκειμένου να γίνει δεκτό , σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το πραγματικό 

διαθέσιμο κεφάλαιο προηγούμενων ετών, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τα δεδομένα των 

υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ή από στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η 

ελεγκτική Υπηρεσία. 

Τέλος, η φορολογική διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 δικαιούται να ζητά από 

τρίτα πρόσωπα και εκείνα υποχρεούνται να παρέχουν, πληροφορίες σχετικές με το ελεγχόμενο 

φυσικό πρόσωπο. 

Ενδεικτικά, οι τρίτοι προς τον έλεγχο φορείς είναι: 

 Το σύνολο των τραπεζικών Ιδρυμάτων. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα 

Ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύματα αφορούν κυρίως το ύψος των καταθέσεων, τις κινήσεις 

                                                           
8
 ΠΟΛ 1171/4-7-2013, «Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους φορολογούμενους κατά τον έλεγχο 

υποθέσεων φυσικών προσώπων ». 
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των λογαριασμών, τον αριθμό των λογαριασμών στου οποίους συμμετέχει το φυσικό 

πρόσωπο ή πρόσωπα που το βαρύνουν κλπ. 

 Η επιτροπή Κεφαλαιαφοράς. Παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία του ελεγχόμενου και το ύψος των επενδυμένων κεφαλαίων του σε άυλους 

τίτλους και άλλα. 

 Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Παρέχει πληροφορίες για τυχόν επενδύσεις του 

ελεγχόμενου φυσικού προσώπου σε εταιρίες οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονται 

στην οργανωμένη αγορά του χρηματιστηρίου. 

 Λοιποί φορείς όπως επί παραδείγματι τα υποθηκοφυλακεία της χώρας από τα οποία είναι 

δυνατό να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με την ακίνητη περιουσία του ελεγχόμενου 

και τα εμπράγματα δικαιώματα του επί ακινήτων. 

 

2.9. Ανάλυση Εννοιών 

Για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου απαιτείται η παρουσίαση και  ανάλυση των 

βασικών  εννοιών  που προσδιορίζουν το εύρος της εφαρμογής τους και τον τρόπο προσδιορισμού 

της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης.  

Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζεται η έννοια της ανάληψης /κατάθεσης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

ο τρόπος χειρισμού κοινών τραπεζικών λογαριασμών, οι κατηγορίες και ο χειρισμός των 

επενδυτικών προιόντων, η έννοια του περιουσιακού στοιχείου και αυτή του προστατευόμενου – 

εξαρτώμενου μέλους. 

 

Ανάληψη από / κατάθεση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

Για τις ανάγκες της εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ελέγχου λαμβάνονται υπόψη οι αναλήψεις 

και καταθέσεις χρηματικών ποσών τόσο από/σε προσωπικούς  όσο και από/σε οικογενειακούς και 

επαγγελματικούς λογαριασμούς σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή και στο 

Εξωτερικό. 

 

 Περιπτώσεις κοινών λογαριασμών 

Σε περιπτώσεις κοινών λογαριασμών τα κατατεθειμένα ποσά καταλογίζονται στον πραγματικό δικαιούχο ο 

οποίος καθορίζεται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις και τη φύση των συναλλαγών. 

Εάν ο καθορισμός του πραγματικού δικαιούχου δεν είναι δυνατός τα κατατεθειμένα ποσά κατανέμονται 

ισόποσα σε όλους τους δικαιούχους. 

 

 Επενδυτικά Προϊόντα 
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Επενδυτικά προϊόντα είναι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που έχει ένας επενδυτής στην 

κατοχή του. 

Η απόφαση για τη σύσταση του χαρτοφυλακίου, τα προϊόντα από τα οποία αυτό θα αποτελείται, η 

ποσότητα από το κάθε προϊόν κλπ., είναι μια διαδικασία περίπλοκη και απαιτεί σε πολλές 

περιπτώσεις εξειδικευμένες γνώσεις οικονομικών και ανάλυσης της συμπεριφοράς των αγορών. 

Ο επενδυτής αποφασίζει για τη σύσταση του χαρτοφυλακίου του λαμβάνοντας υπόψη τρείς 

παραμέτρους για κάθε υποψήφιο για συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο επενδυτικό προϊόν. Την 

προσδοκώμενη απόδοση του προϊόντος, τον κίνδυνο που αυτό ενέχει και τον βαθμό ρευστότητάς 

του. 

Η προσδοκώμενη απόδοση μεταφράζεται στο ποσό που αναμένει να εισπράξει ο επενδυτής από το 

κάθε επενδυτικό προϊόν του χαρτοφυλακίου του. Ο κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανότητα επίτευξης 

του στόχου απόδοσης του προϊόντος και η ρευστότητα αφορά τον βαθμό ευκολίας ή δυσκολίας για 

τη μετατροπή του εκάστοτε επενδυτικού προϊόντος σε χρήμα. 

Μεταξύ των ανωτέρων τριών χαρακτηριστικών των επενδυτικών προϊόντων υπάρχει σχέση 

αλληλοεπηρεασμού. Για παράδειγμα, μια υψηλή προσδοκώμενη απόδοση συνοδεύεται συνήθως και 

από υψηλό κίνδυνο και το αντίστροφο. 

Στην συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων. Πρόκειται για τα εξής: 

 Διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, 

 Μετοχές και ομόλογα, 

 Αμοιβαία κεφάλαια με αντιστάθμιση κινδύνου, 

 Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity). 

 

Για την κατανόηση της φιλοσοφίας και του τρόπου εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ελέγχου 

κρίνεται απαραίτητη η διευκρίνιση των εννοιών αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές και ομόλογα. 

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα χαρτοφυλάκιο αξιών το οποίο διαχειρίζεται μια ανώνυμη εταιρία 

διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων για λογαριασμό όλων των μεριδιούχων που συνεισέφεραν 

κεφάλαια. 

Οι κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων ταξινομούνται με βάση την επενδυτική στρατηγική που 

ακολουθείται και είναι οι εξής : 

 Ομολογιών εσωτερικού, που επενδύουν κυρίως σε εγχώρια ομόλογα, 

 Ομολογιών εξωτερικού , που επενδύουν κυρίως σε διεθνή ομόλογα, 

 Μετοχικά, που επενδύουν κυρίως σε μετοχές, εσωτερικού ή διεθνείς, 

 Μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης,  



[- 16 -] 
 

 Αναπτυξιακά, με έμφαση στις μετοχές εταιριών με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, 

 Διαχείρισης διαθεσίμων, με έμφαση σε προϊόντα της αγοράς χρήματος με σκοπό να 

επιτύχουν σταθερές αποδόσεις με χαμηλό κίνδυνο. 

Τα ομόλογα είναι μακροπρόθεσμα χρεόγραφα που εκδίδονται είτε από το Δημόσιο είτε από 

ιδιωτικούς οργανισμούς (τράπεζες, επιχειρήσεις κλπ) και χρησιμοποιούνται για το δανεισμό 

κεφαλαίων από το επενδυτικό κοινό. 

Μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις τόσο των συντηρητικών όσο και των πιο ριψοκίνδυνων 

επενδυτών καθώς δίνουν τη δυνατότητα επίτευξης σταθερής απόδοσης  με σχετικά μικρό κίνδυνο 

απώλειας του αρχικού κεφαλαίου αλλά ταυτόχρονα δίνουν και τη δυνατότητα πού υψηλών 

αποδόσεων όταν οι επενδυτές κερδοσκοπούν πάνω στη μεταβολή των επιτοκίων. 

Ενδεικτικά, οι κατηγορίες των ομολόγων είναι οι εξής: 

 Βραχυπρόθεσμα ομόλογα 

 Μακροπρόθεσμα ομόλογα 

 Μετατρέψιμα ομόλογα 

 Ομόλογα υψηλής απόδοσης /υψηλού κινδύνου 

 Ομόλογα βάσει δείκτη πληθωρισμού 

 Κρατικά ομόλογα 

 Ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου. 

 

Οι μετοχές είναι τα τμήματα του διαιρημένου κεφαλαίου των ανωνύμων εταιριών που εισφέρεται 

από τους επενδυτές, οι οποίες τους αποφέρουν απόδοση βασισμένη στην  κερδοφορία των 

επιχειρήσεων και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν.  

Οι κατηγορίες των μετοχών είναι: 

 Κοινές μετοχές. Συνήθως συνδέονται με δικαίωμα ψήφου που μπορεί να ασκηθεί κατά τη 

λήψη αποφάσεων στις τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις. 

 Προνομιούχες μετοχές. Δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Οι κάτοχοι τους ωστόσο δικαιούνται 

να λάβουν μέρισμα πριν την καταβολή μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών. 

 Μετατρέψιμες προνομιούχες. Πρόκειται για προνομιούχες μετοχές που δίνουν στον κάτοχό 

τους το δικαίωμα να τις μετατρέψει σε συγκεκριμένο αριθμό κοινών μετοχών μετά από 
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κάποια προκαθορισμένη ημερομηνία. 

 

 Περιουσιακά Στοιχεία 

Ο όρος περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας του ελεγχόμενου φυσικού 

προσώπου, τόσο κινητής όσο και ακίνητης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Η αποτίμηση των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου γίνεται στην αξία κτήσης
9
 

για τα κινητά και στο κόστος κτήσης ή κατασκευής για τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Το κόστος 

κατασκευής προσαυξάνεται με τυχόν προσθήκες ή βελτιώσεις στο ακίνητο. 

Ως περιουσιακό στοιχείο του ελεγχόμενου αντιμετωπίζονται και οι απαιτήσεις του έναντι τρίτων. 

Προστατευόμενα μέλη / εξαρτώμενα μέλη 

Προστατευόμενα μέλη σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τον 

φορολογούμενο
10

 ή τα εξαρτώμενα μέλη
11

, ανάλογα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία 

εισοδήματος σε κάθε φορολογική περίοδο.  

Συγκεκριμένα, κατά το άρθρο 7 του ν.2238/94 θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο: 

α) O ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα. 

β) Tα ανήλικα άγαμα τέκνα. 

γ) Tα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και 

σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα 

τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο 

εσωτερικό. Ειδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν 

σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται 

μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.  

δ) Tα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη 

στρατιωτική τους θητεία. 

ε) Tα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν 

αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.   

στ) Oι ανιόντες και των δύο συζύγων. 

                                                           
9
 ΠΟΛ 1171/4-7-2013, «Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους φορολογούμενους κατά τον έλεγχο 

υποθέσεων φυσικών προσώπων ». 
10

 Άρθρο 7 Ν.2238/1994 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» 
11

 Άρθρο 11 Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 
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ζ) Oι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε 

κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.  

η) Oι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από 

τους συζύγους. 

Τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν 

με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό και απαλλασσόμενο εισόδημά τους 

δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ 

αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. 

 

Κατά το άρθρο 11 του ν.4172/2013 ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται:  

α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής,  

β) άγαμα τέκνα, εφόσον: - είναι ανήλικα έως 18 ετών ή - είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε 

σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής ή - είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία 

τους, 

 γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, 

εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία: τέκνα του φορολογούμενου,  αδελφοί και αδελφές 

των δύο συζύγων. 

 δ) ανιόντες,  

ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το 

φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο.  

Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, δ΄ και ε΄ δεν θεωρούνται εξαρτώμενα 

μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και εφόσον 

συνοικούν με τον φορολογούμενο. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ΄, δεν θεωρούνται 

εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.  

Δαπάνες 

Για τις ανάγκες της εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ελέγχου στον προσδιορισμό του εισοδήματος 

φυσικών προσώπων, δαπάνη του ελεγχόμενου θεωρούνται οι πάσης φύσεως δαπάνες του ιδίου ή / 

και της συζύγου καθώς και των προστατευόμενων μελών αυτού. 

Για τον προσδιορισμό του ύψους της δαπάνης διαβίωσης λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές 

δαπάνες του ελεγχόμενου, προσωπικές και οικογενειακές, και όχι οι τεκμαρτές. 
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 Φορολογική Περίοδος 

Ως φορολογική περίοδος για το διάστημα ισχύος την διατάξεων του νόμου 2238/1994 περί 

φορολογίας εισοδήματος ορίζεται η διαχειριστική περίοδος. 

Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2014 και μετά, ως φορολογική περίοδος αναφέρεται 

το φορολογικό έτος, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του ν. 4172/2013. 

 Φορολογούμενος 

Ως φορολογούμενος νοείται: 

 κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλλει φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση 

που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής διαδικασίας ή έχει οποιαδήποτε 

άλλη φορολογική υποχρέωση ή 

 κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να παρακρατεί φόρους και να τους αποδίδει στη 

Φορολογική Διοίκηση. 

Ως πρόσωπο θεωρείται τόσο το φυσικό πρόσωπο όσο και το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

3.1. Εισαγωγή 

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου στηρίζονται σε μεθοδολογία που χρησιμοποιεί Αμερικανική 

Φορολογική Υπηρεσία (IRS)
12

. Έγκειται στην διακριτική ευχέρεια των νομοπαρασκευαστικών 

οργάνων κάθε χώρας – οικονομίας η υιοθέτηση ή μη των τεχνικών αυτών στην φορολογική τους 

νομοθεσία.  Στην ουσία η όλη διαδικασία αποτελεί έλεγχο περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) 

του φορολογούμενου, με τον προσδιορισμό τυχόν αυξήσεων των περιουσιακών του στοιχείων από 

μη δηλωμένες πηγές.
13

 

Στην Ελληνική νομοθεσία οι μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης καταγράφονται 

στο άρθρο 27 του ν.4174/2013. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 αναφέρεται 
14

: 

Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβαίνει σε εκτιμώμενο, διορθωτικό ή προληπτικό 

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

τεχνικές ελέγχου: 

α) της αρχής των αναλογιών, β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου, γ) της καθαρής 

θέσης του φορολογούμενου, δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου 

εργασιών και ε) του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά. 

Με τις ως άνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα των 

φορολογουμένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των υπόχρεων βάσει 

των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής. 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται λεπτομερώς οι τρείς προβλεπόμενες από την 

Ελληνική φορολογική νομοθεσία έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου που έχουν εφαρμογή στα 

εισοδήματα των φυσικών προσώπων και συγκεκριμένα η τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας, της 

καθαρής θέσης και των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά. 

Για κάθε μία από αυτές παρουσιάζεται θεωρία πάνω στην οποία βασίζεται, ο τρόπος λειτουργίας 

της, η γραφική απεικόνισή της και ο τρόπος προσδιορισμού της μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης. 

Παρατίθενται αριθμητικά παραδείγματα για την κατανόηση των μεθόδων  και διευκρινίζεται ο 

τρόπος χειρισμού συγκεκριμένων λογαριασμών με κάθε μία από τις μεθόδους. 

                                                           
12

 Organization for Economic Co – Operation and Development (OECD), (2015), « Strenghtening 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. 
13

 Μελάς Δ. (2015) «Μέθοδοι φορολογικού ελέγχου εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων», Οικονομικές 
Εκδόσεις. 
14

 Δ. Σταματόπουλος – Α.Καραβοκύρης (2014) «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ανάλυση – ερμηνεία». 
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3.2.  Τεχνική Ανάλυσης Ρευστότητας 

 Κατάρτιση Ισοζυγίου 

Η μέθοδος της ανάλυσης ρευστότητας στοχεύει στον εντοπισμό διαφοράς μεταξύ των στοιχείων 

δαπανών και των στοιχείων εσόδων βασιζόμενη στη θεωρία ότι μια υπέρβαση των αναλώσεων 

κεφαλαίων σε σχέση με τις πηγές κεφαλαίων αντιπροσωπεύει μια υποεκτίμηση του  φορολογητέου 

εισοδήματος. 

Για την εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας δημιουργείται ένα ισοζύγιο δύο στηλών.
15

 Η 

πρώτη στήλη περιλαμβάνει τις πηγές των κεφαλαίων, δηλαδή τα κάθε μορφής έσοδα που έχουν 

εισπραχθεί στη διάρκεια της ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου  και που αποδεικνύεται η 

πραγματοποίηση και η νομιμότητά τους. 

Η δεύτερη στήλη περιλαμβάνει τις αναλώσεις των κεφαλαίων εντός  της ελεγχόμενης φορολογικής 

περιόδου. 

Η προκύπτουσα αρνητική διαφορά μεταξύ των δύο στηλών θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα 

ύλη και, εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση. 

Αναλυτικά, η μέθοδος της ανάλυσης ρευστότητας προσδιορίζει φορολογητέα ύλη αναλύοντας τα 

έσοδα, φορολογητέα και μη, τις ατομικές, οικογενειακές και επαγγελματικές δαπάνες και, τις 

αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του ελεγχόμενου. 

Στην πρώτη στήλη του ισοζυγίου που δημιουργείται αθροίζονται
16

 : 

1. τα υπόλοιπα των προσωπικών, οικογενειακών και επαγγελματικών χρηματοπιστωτικών 

λογαριασμών του ελεγχόμενου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό κατά την έναρξη 

της ελεγχόμενης χρήσης. 

2. Τα  διαθέσιμα μετρητά ή το υπόλοιπο ταμείου σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που 

τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας ή διπλογραφικά, στην αρχή της ελεγχόμενης χρήσης. 

3. Οι αναλήψεις από επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ο ελεγχόμενος, ο/η σύζυγος και τα 

προστατευόμενα μέλη αυτού. 

4. Τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας του 

ελεγχόμενου ή και του/της συζύγου. 

5. Τα έσοδα από λοιπές πηγές εισοδήματος όπως: 

                                                           
15

 ΠΟΛ 1050/17-02-2014«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 
». 
16 ΠΟΛ 1270/2013 : «Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου» 
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 Μισθώματα από εκμίσθωση ακινήτων, πραγματικών και όχι τεκμαρτών, 

 Εισοδήματα από κινητές αξίες 

 Εισοδήματα από γεωργικές επιχειρήσεις 

 Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες 

 Εισοδήματα από λοιπές πηγές. 

6. Οι εισπράξεις από λοιπά μη φορολογητέα έσοδα όπως αποζημιώσεις, επιδοτήσεις, δωρεές 

κλπ. 

7. Έσοδα από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, ατομικών, οικογενειακών και 

επαγγελματικών σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, 

8. Τα ποσά των δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες,  ατομικά οικογενειακά 

και επαγγελματικά σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, 

9. Τα λοιπά έσοδα πάσης φύσεως φορολογητέα ή μη. 

10. οι αυξήσεις των πληρωτέων λογαριασμών. 

Στους πληρωτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνες 

γενικά, καθώς και φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε 

ελεγχόμενου έτους. 

Η αύξηση ή μη των πληρωτέων λογαριασμών καθορίζεται από τη σύγκριση του υπολοίπου 

των πληρωτέων λογαριασμών στο τέλος του προηγούμενου έτους με το υπόλοιπο στο τέλος 

του ελεγχόμενου έτους. 

11. Οι μειώσεις εισπρακτέων λογαριασμών. 

Στους εισπρακτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις, 

επαγγελματικές, προσωπικές και φορολογικές οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε 

ελεγχόμενου έτους. 

Η μείωση των εισπρακτέων λογαριασμών προκύπτει από τη σύγκριση του υπολοίπου 

εισπρακτέων λογαριασμών στο τέλος του προηγούμενου έτους με το υπόλοιπο στο τέλος του 

ελεγχόμενου έτους 

12. Η αύξηση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένων ετών. 

Αν στο τέλος του ελεγχόμενου έτους, το ποσό των προκαταβολών έναντι εσόδων επομένων 

ετών έχει αυξηθεί σε σχέση με το ποσό των προκαταβολών έναντι εσόδων επομένων ετών  

στο τέλος του προηγούμενου έτους η αύξηση θα καταχωρηθεί στη στήλη «πηγές κεφαλαίων / 

εσόδων » στη γραμμή 12 «αύξηση των προκαταβολών έναντι εσόδων επόμενου έτους». 
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Σε περίπτωση μείωσης του ποσού των προκαταβολών, καταχωρούμε τη διαφορά στη στήλη 

«αναλώσεις κεφαλαίων/εσόδων»  στη γραμμή 15 «μείωση προκαταβολών που εισπράχθηκαν 

έναντι εσόδων επόμενου έτους». 

13. Οι λοιπές περιπτώσεις εσόδων. Αναγράφεται οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εσόδου που 

δεν αναφέρεται παραπάνω. 

Στη δεύτερη στήλη του ισοζυγίου αθροίζονται
17

:  

1. τα υπόλοιπα των προσωπικών, οικογενειακών και επαγγελματικών χρηματοπιστωτικών 

λογαριασμών του ελεγχόμενου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό κατά την λήξη 

της ελεγχόμενης χρήσης. 

2. Τα  διαθέσιμα μετρητά ή το υπόλοιπο ταμείου σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που 

τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας ή διπλογραφικά, στο τέλος της ελεγχόμενης χρήσης. 

3. Οι εισφορές σε λογαριασμούς επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ο ελεγχόμενος, ο/η 

σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη αυτού. 

4. Η συνεισφορά ποσών για τη συμμετοχή στο κεφάλαιο κάθε μορφής επιχείρησης, 

5. Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων, ατομικών, οικογενειακών, επαγγελματικών, όπως 

αγορές ακινήτων, ανέγερση οικοδομών, αγορές αυτοκινήτων, σκαφών, αεροσκαφών καθώς 

και δαπάνες που αφορούν βελτιώσεις αυτών, 

6. Αγορές εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών αγαθών αναγκαίων για 

την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ελεγχόμενου, 

7. Οι επαγγελματικές δαπάνες πάσης φύσεως, εκπιπτόμενες ή μη από τα ακαθάριστα έσοδα της 

επιχείρησης , 

8. Τα ποσά που καταβάλλονται για την αποπληρωμή προσωπικών ή επαγγελματικών δανείων. 

Περιλαμβάνονται μόνο τα χρεολύσια. 

Το ποσό του καταβλητέου ποσού για την αποπληρωμή δανείου που αφορά τόκους, ανάλογα 

με το είδος του δανείου συμπεριλαμβάνεται είτε στις επαγγελματικές είτε στις προσωπικές / 

οικογενειακές δαπάνες του ελεγχόμενου. 

9. Τα ποσά για ασφάλιστρα, αποζημιώσεις, δωρεές και λοιπές δαπάνες 

10. Τα ποσά για φόρους , τέλη, εισφορές και πρόστιμα, 

11. Τα ποσά για κάθε είδους δαπάνες διαβίωσης καθώς και δαπάνες που αφορούν επισκευές και 

συντηρήσεις των προσωπικών / οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων, 

12. Οι μειώσεις των πληρωτέων λογαριασμών. 

                                                           
17 ΠΟΛ 1270 : «Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου» 
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Στους πληρωτέους λογαριασμούς  περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνες 

καθώς και φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχόμενου 

έτους, 

13. Οι αυξήσεις των εισπρακτέων λογαριασμών. 

Στους εισπρακτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις, 

επαγγελματικές, προσωπικές, φορολογικές κλπ οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε 

ελεγχόμενου έτους. 

Το να υπάρχει αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών καθορίζεται από τη σύγκριση του 

υπολοίπου εισπρακτέων λογαριασμών στο τέλος του προηγούμενου έτους με το υπόλοιπο 

στο τέλος του ελεγχόμενου έτους. 

14. Οι χορηγήσεις δανείων σε τρίτους, 

15. Η μείωση προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένων ετών, 

16. Οι λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων. Αναγράφεται οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δαπάνης / 

αγοράς που δεν συμπεριλαμβάνεται στα ανωτέρω. 

Τόσο στη στήλη των εσόδων όσο και των αναλώσεων αναγράφεται το σύνολο των πραγματικών και 

ότι των τεκμαρτών ποσών που ανάγεται σε κάθε ελεγχόμενο έτος.
18

 

Η αρνητική διαφορά μεταξύ της στήλης «πηγές κεφαλαίων / εσόδων» και της στήλης «αναλώσεις 

κεφαλαίων / εσόδων» αποτελεί αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν αιτιολογείται από 

τον ελεγχόμενο υπόκειται σε φορολόγηση. 

 

Χειρισμός των Αποσβέσεων με τη Μέθοδο της Ανάλυσης Ρευστότητας 

Το ποσό των αποσβέσεων που διενεργούνται στους λογαριασμούς παγίων της ατομικής επιχείρησης 

του ελεγχόμενου δεν αποτελεί πραγματική καταβολή μετρητών. Συνεπώς, στην περίπτωση που οι 

αποσβέσεις συμπεριλαμβάνονται στις συνολικά δηλωθείσες επαγγελματικές δαπάνες θα πρέπει 

αυτές να μειωθούν κατά το ποσό των αποσβέσεων για την ορθή εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης 

ρευστότητας
19

. 

Χειρισμός Εμβασμάτων στο Εξωτερικό 

                                                           
18

  ΠΟΛ 1050/17-02-2014«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 
». 
19 ΠΟΛ 1270/2013  «Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου» 
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Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεταφορά χρηματικών ποσών (εμβασμάτων) στο εξωτερικό κατά τη 

διάρκεια των ελεγχόμενων ετών από τον ελεγχόμενο, τον /την σύζυγο ή τα προστατευόμενα μέλη 

και διαπιστωθεί από τα υπόλοιπα  στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους ότι ο τελικός αποδέκτης του 

εμβάσματος στο εξωτερικό είναι πρόσωπο διάφορο των αρχικών δικαιούχων του εμβάσματος, ο 

ελεγχόμενος πρέπει να παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν την πορεία του εμβάσματος στο 

εξωτερικό δηλαδή σε ποιον λογαριασμό μεταφέρθηκαν και για ποιόν λόγο ώστε να συμπεριληφθούν 

στις κατάλληλες ενδείξεις του ισοζυγίου της τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας. 

Στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος δεν παρέχει πληροφορίες για την πορεία του εμβάσματος στο 

εξωτερικό, τότε το σχετικό ποσό θα καταχωρείται στη στήλη αναλώσεις κεφαλαίων / εσόδων στη 

γραμμή 16 με τίτλο «λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων». 

 

 Αριθμητικά Παραδείγματα 

Παρατίθενται στη συνέχεια παραδείγματα προσδιορισμού των ποσών αύξησης ή μείωσης των 

πληρωτέων και εισπρακτέων λογαριασμών και των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι 

εσόδων επομένων ετών και ο τρόπος χειρισμού τους κατά την εφαρμογή της τεχνικής της ανάλυσης 

ρευστότητας, καθώς και ανάλυση του προσδιορισμού και χειρισμού των φορολογικών απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων ανά ελεγχόμενο έτος. 

Επίσης παρατίθενται παραδείγματα φορολόγησης κατόπιν ελέγχου με τη χρήση έμμεσων τεχνικών, 

φυσικών προσώπων με εισοδήματα από διάφορες πηγές. 

 

 Λογαριασμοί πληρωτέοι /Εισπρακτέοι 

Πίνακας 1 - Λογαριασμοί πληρωτέοι /Εισπρακτέοι 

  

ΧΡΗΣΕΙΣ 

2006 2007 2008 2009 2010 

λογαριασμοί πληρωτέοι 31/12 0 12000 21000 16000 9000 

αυξήσεις λογαριασμών πληρωτέων 0 12000 9000 0 0 

μειώσεις λογαριασμών πληρωτέων 0 0 0 5000 7000 

λογαριασμοί εισπρακτέοι 31/12 0 17000 10000 4000 13000 

αυξήσεις λογαριασμών εισπρακτέων 0 17000 0 0 9000 

μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων 0 0 7000 3000 0 
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Για το ελεγχόμενο έτος 2007 το ποσό που θα καταχωρηθεί στη πρώτη στήλη του ισοζυγίου που 

δημιουργείται με την τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας με τον χαρακτηρισμό «αυξήσεις 

λογαριασμών πληρωτέων» είναι το θετικό υπόλοιπο της διαφοράς του ποσού των λογαριασμών 

πληρωτέων στο τέλος του ελεγχόμενου έτους 2007 (12.000) και του προηγούμενου έτους (0). 

Συνεπώς θα καταχωρηθεί το ποσό των 12.000 Ευρώ. 

Ομοίως, για το ελεγχόμενο έτος 2008 το ποσό που θα καταχωρηθεί στη πρώτη στήλη του ισοζυγίου 

που δημιουργείται με την τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας με τον χαρακτηρισμό «αυξήσεις 

λογαριασμών πληρωτέων» είναι το θετικό υπόλοιπο της διαφοράς του ποσού των λογαριασμών 

πληρωτέων στο τέλος του ελεγχόμενου έτους 2008 (21.000) και του προηγούμενου έτους (12.000). 

Συνεπώς θα καταχωρηθεί το ποσό των 9.000 Ευρώ. 

Στο επόμενο ελεγχόμενο έτος, 2009, η διαφορά ανάμεσα στο ποσό των πληρωτέων λογαριασμών 

στο τέλος του έτους και του αντίστοιχου ποσού στο τέλος του προηγούμενου έτους 2008, είναι 

αρνητική κα ι ίση με 5.000 Ευρώ (16.000 – 21.000 ). 

Το ποσό της αρνητικής διαφοράς ύψους 5.000 Ευρώ θα καταχωρηθεί στη δεύτερη στήλη του 

ισοζυγίου της τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας στη σειρά με τίτλο «μειώσεις λογαριασμών 

πληρωτέων». 

Όσον αφορά τους λογαριασμούς εισπρακτέους ο χειρισμός είναι αντίστροφος. 

Οι θετικές διαφορές του ποσού στο τέλος του ελεγχόμενου έτους και στο τέλος του αμέσως 

προηγούμενου, δηλαδή οι αυξήσεις των εισπρακτέων λογαριασμών, καταχωρούνται στη δεύτερη 

στήλη του ισοζυγίου του τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας. 

Στην πρώτη στήλη καταχωρούνται οι αρνητικές διαφορές δηλαδή οι μειώσεις των λογαριασμών 

εισπρακτέων. 

Έτσι, στο παράδειγμά μας, το ποσό των 17.000 Ευρώ για το έτος 2007 και των 9.000 Ευρώ για το 

έτος 2010 θα καταχωρηθούν στην δεύτερη στήλη του ισοζυγίου του αντίστοιχου έτους και, τα ποσά 

των 7.000 Ευρώ για το έτος 2008 και των 3.000 Ευρώ για το έτος 2009 θα καταχωρηθούν στην 

πρώτη στήλη του ισοζυγίου κάθε ελεγχόμενου έτους. 

 

Ανάλυση Προκαταβολών 

Πίνακας 2 – Προκαταβολές 

  

ΧΡΗΣΕΙΣ 

2006 2007 2008 2009 2010 

Προκαταβολές που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων 

επομένων ετών ( υπόλοιπο 31/12/ΧΧ) 4.000 7.000 12.000 9.000 11.000 
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Αύξηση προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι 

εσόδων επομένων ετών  0 3.000 5.000 0 2.000 

Μείωση προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι 

εσόδων επομένων ετών  0 0 0 3.000 0 

 

Κατά την ελεγχόμενη χρήση 2007 το ποσό των προκαταβολών που εισπράχθηκαν , όπως αυτό έχει 

διαμορφωθεί στο τέλος της χρήσης είναι κατά 3.000 Ευρώ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσό στο 

τέλος της προηγούμενης χρήσης. 

Η θετική αυτή διαφορά (7.000 – 4.000 = 3.000 ) αποτελεί την αύξηση των προκαταβολών που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένων ετών κατά την ελεγχόμενη χρήση 2007 και θα καταχωρηθεί 

στη στήλη «πηγές κεφαλαίων / εσόδων » στη γραμμή 12 «αύξηση των προκαταβολών έναντι 

εσόδων επόμενου έτους». 

Ομοίως για το ποσό της θετικής διαφοράς των 5.000 Ευρώ κατά το έτος 2008. 

Αντίθετα, οι αρνητικές διαφορές (μειώσεις) του λογαριασμού προκαταβολών που εισπράχθηκαν 

έναντι εσόδων επομένων ετών από έτος σε έτος, όπως το ποσό των 3.000 Ευρώ (9.000 – 12.000 ) 

κατά το έτος 2009,  καταχωρούνται στη στήλη «αναλώσεις κεφαλαίων/εσόδων»  στη γραμμή 15 

«μείωση προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόμενου έτους» 

 

Ανάλυση Φορολογικών απαιτήσεων / υποχρεώσεων 
20

 

Πίνακας 3 – Προσδιορισμός φόρου προς καταβολή/ επιστροφή 

  

ΧΡΗΣΕΙΣ 

2007 2008 2009 

Φόρος Εισοδήματος 884,39   175,37 

Παρακρατηθέντες Φόροι -109,41 -113,37 

-

114,97 

Λοιπά συμβεβαιούμενα ποσά 71,28 1,7 0 

Συνολο φόρων 1-3 846,26 -111,67 60,40 

μείον (-) προκαταβολή προηγούμενης χρήσης 367,12 377 0 

διαφορά συμψηφισμού, ταμειακές εκπτώσεις, ιντερνετ 

κλπ     0,91 
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Υποχρέωση προς καταβολή 479,14 0 59,49 

απαίτηση προς επιστροφή   488,67 0 

Προκαταβολή επόμενης χρήσης  377,00   0 

Καταβολές   856,14   

Εισπράξεις     488,67 

 

Στο παράδειγμα που παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα ο φόρος που προκύπτει από τα εισοδήματα 

που αποκτήθηκαν κατά τη χρήση 2007 ανέρχεται στο ποσό των 846,26 Ευρώ ενώ το προς καταβολή 

ποσό μετά τις προσθαφαιρέσεις των προκαταβολών προηγούμενου και επόμενου έτους ανέρχεται 

στα 856,14 Ευρώ. 

Ωστόσο, το ανωτέρω ποσό δεν δύναται να καταβληθεί εντός της  χρήσης 2007 καθώς απαιτείται  η 

υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , η εκκαθάρισή της και η βεβαίωση του ποσού του 

φόρου , διαδικασία που ακολουθείται το επόμενο της απόκτησης των φορολογητέων εισοδημάτων 

έτος. 

Εν προκειμένω, τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά τη χρήση 2007, περιλαμβάνονται στη 

φορολογική δήλωση που κατατίθεται κατά το έτος 2008. 

Το ποσό του φόρου που αφορά το έτος εντός του οποίου αποκτήθηκαν τα φορολογητέα εισοδήματα, 

εφόσον είναι θετικό, αποτελεί αύξηση των πληρωτέων λογαριασμών στο συγκεκριμένο ελεγχόμενο 

έτος ενώ όταν καταβάλλεται – συνήθως στο αμέσως επόμενο έτος-  αποτελεί μείωση λογαριασμών 

πληρωτέων. Σε περίπτωση που είναι αρνητικό, αποτελεί αύξηση εισπρακτέων λογαριασμών κατά το 

χρόνο που αποκτούνται τα φορολογητέα εισοδήματα, και μείωση εισπρακτέων λογαριασμών κατά 

το χρόνο που εισπράττεται η συμψηφίζεται ο προς επιστροφή φόρος.  

Έτσι στο ανωτέρω παράδειγμα, κατά τη συμπλήρωση του ισοζυγίου της τεχνικής ανάλυσης 

ρευστότητας για τη χρήση 2007 το ποσό των 846,26 Ευρώ θα καταχωρηθεί στη στήλη «πηγές 

κεφαλαίων / εσόδων» στη σειρά 10 με τίτλο «αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών». 

Για τη χρήση 2008 το ποσό των 488,67 Ευρώ που αποτελεί φόρο προς επιστροφή θα καταχωρηθεί 

στη δεύτερη στήλη του ισοζυγίου της τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας «αναλώσεις κεφαλαίων / 

εσόδων» στη σειρά με τίτλο «αυξήσεις εισπρακτέων λογαριασμών». Το αμέσως επόμενο έτος 2009, 

εφόσον επιστραφεί στον ελεγχόμενο το εν λόγω ποσό φόρου θα γίνει σχετική καταχώρηση στην 

πρώτη στήλη του ισοζυγίου της χρήσης 2009 «πηγές κεφαλαίων / εσόδων» ως μειώσεις 

εισπρακτέων λογαριασμών. 

Στο ισοζύγιο της χρήσης 2008 θα γίνει επίσης καταχώρηση ποσού 967,81 Ευρώ στη στήλη των 

αναλώσεων κεφαλαίων με τίτλο «μειώσεις πληρωτέων λογαριασμών». 
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Και αυτό γιατί το 2008 θα καταβληθεί ο φόρος που αφορά το προηγούμενο έτος 2007 ύψους 856,14 

Ευρώ, ενώ έχει ήδη καταβληθεί - παρακρατηθεί και ποσό φόρου ύψους 111,67 Ευρώ μέσα στη 

χρήση. 

Τέλος, στο ισοζύγιο της χρήσης 2009, θα καταχωρηθεί το ποσό των 60,40 Ευρώ στη στήλη «πηγές 

κεφαλαίων» ως αύξηση πληρωτέων λογαριασμών και το ποσό των 488,67 Ευρώ που αποτελεί 

επιστροφή φόρου του προηγούμενου έτους που όμως εισπράττεται το 2009, στην ίδια στήλη ως 

μείωση εισπρακτέων λογαριασμών. 

Συγκεντρωτικά, όσα αναφέρθηκαν παραπάνω παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 4 –Μεταβολές λογαριασμών εισπρακτέων - πληρωτέων 

Ι. ΠΗΓΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ / 

ΕΣΟΔΩΝ 

2007 2008 2009 
ΙΙ.ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ / 

ΕΣΟΔΩΝ 

2007 2008 2009 

Αυξήσεις πληρωτέων 

λογαριασμών 846,46 0 60,4 

Μειώσεις 

πληρωτέων 

λογαριασμών 0 967,81 0 

Μειώσεις εισπρακτέων 

λογαριασμών 0 0 488,67 

Αυξήσεις 

εισπρακτέων 

λογαριασμών 0 488,67 0 

 

 Παράδειγμα Φυσικού Προσώπου με Εμπορική Δραστηριότητα, Εισοδήματα από Ακίνητα και 

Σύζυγο με Εισοδήματα από Μισθωτή Εργασία 
21

 

Έστω ότι ένας φορολογούμενος για την χρήση 2012 έχει εισόδημα από εμπορική επιχείρηση ως 

ακολούθως: 

Ακαθάριστα έσοδα 150.000 €   

Κόστος πωληθέντων 100.000 €   

Δαπάνες 30.000 € 130.000 € 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ   20.000 € 

 

Επίσης δηλώνει και εισοδήματα από ενοίκια ποσό 6.000 € 

Από τα ακαθάριστα έσοδα σε ποσό 80.000 έχει γίνει παρακράτηση φόρου 16.000 €. 
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Η σύζυγος του ελεγχόμενου δηλώνει εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ποσού 16.000 € με 

παρακρατηθέντα φόρο 1.420,00€ και αναλογούντα φόρο 1.441,30€ 

Το ύψος της προκαταβολής φόρου προηγουμένης χρήσης είναι 2.500,00€. 

Συμφώνα με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου η προκαταβολή προηγούμενης χρήσης 2011 θεωρείται 

προπληρωμή έναντι της συνολικής υποχρέωσης προς καταβολή που θα υπολογιστεί για την χρήση 

2012 και θα καταβληθεί στην χρήση 2012. 

  

Πίνακας 5 - Ενδεικτική εκκαθάριση φόρου χρήσης 2012 

ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ     ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ   
ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 

Δ ΠΗΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 

ΕΣΟΔΑ 100.000,00 

Δ΄ ΠΗΓΗ ΚΑΘ. 

ΚΕΡΔΗ 
20.000,00 ΣΤ ΠΗΓΗ 16.000,00 

 

 

Α΄ ΠΗΓΗ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 
6.185,00     

 

 

Α΄ ΠΗΓΗ 

ΚΑΘΑΡΑ 
6.000,00     

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
  26.000,00   16.000,00 

 

ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
  3.920,00   1.420,00 

 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜ/ΚΟΣ ΦΟΡΟΣ   

6185*1.5%

= 

92,77 

    
 

ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ, 

ΣΥΜΠΛ/ΚΟΣ. Κ.ΛΠ 
  

(α) 

4.012.77 
  

(β) 

1.420.00  

ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ Κ.ΛΠ 
  16.000,00   1.441,3 

 

*ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ (2011) 

  2.500,00     
 

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

ΠΛΕΟΝ ΧΑΡ/ΜΟ   (γ) 185,55     
 



[- 31 -] 
 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΦΟΡΟΥ 
  0   

(δ) 

(21.30*1.5

%) 

=0,32 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
  14.301,68   -20,98 14.322,66 

  

Κατά τον υπολογισμό της τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας για τη χρήση 2012 στην στήλη 

Αναλώσεις Κεφαλιών/Εσόδων στη γραμμή (10) «Ποσά φόρων τελών εισφορών και προστίμων κάθε 

μορφής» αναγράφεται το σύνολο φόρων που αναλογεί στο εισόδημα του ελεγχόμενου και της 

συζύγου, ήτοι [(α)+(β)+(γ)+(δ)] ή (4.012,77+1.420,00+185,55+0,32=5.618,64). 

Το δε ποσό επιστροφής 14.322,66 € [(16.000+2500+1441,3)-5618,64] εμφανίζεται στην στήλη 

Αναλώσεις-Κεφαλαίων /Εσόδων στην γραμμή (13) «Αυξήσεις Εισπρακτέων Λογαριασμών» ως 

απαίτηση κατά τον προσδιορισμό των αυξήσεων λογαριασμών εισπρακτέων. 

Στην χρήση 2013 αν ο ελεγχόμενος εισπράξει το ποσό της επιστροφής των 14.322,66€ τότε αυτό θα 

συμπεριληφθεί κατά τον προσδιορισμό των αυξήσεων/μειώσεων των λογαριασμών εισπρακτέων. 

 

Παράδειγμα Φυσικού Προσώπου με Εισοδήματα από Ακίνητα 
22

 

 

Έστω ότι ένας φορολογούμενος για την χρήση 2005 και την χρήση 2006 έχει τα κάτωθι εισοδήματα: 

  ΧΡΗΣΗ 2005 ΧΡΗΣΗ 2006 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ 18.540,00 17.865,00 

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ 17.631,00 16.078,50 

 

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

  ΧΡΗΣΗ 2005 ΧΡΗΣΗ 2006 

ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2.383,90 1.923,55 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 278,10 267,98 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 667,44 643,14 

ΣΥΝΟΛΟ 3.329,44 2.834,67 
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* ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 

/2005 
-745,80 -1.464,10 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 2.583,64 1.370,57 

  

Στο παράδειγμα αυτό διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις ως προς τον χειρισμό των λογαριασμών 

πληρωτέων/εισπρακτέων ανάλογα με τον τρόπο καταβολής της συνολικής υποχρέωσης, θεωρώντας 

ότι το υπόλοιπο των λογαριασμών πληρωτέων στις 31/12/ 2004 είναι μηδενικό, επίσης ότι δεν 

εκκρεμούν άλλες υποχρεώσεις προς καταβολή στις 31/12/2005 και 31/12/2006 αντίστοιχα. 

 

Πρώτη περίπτωση: 

Ο ελεγχόμενος για την χρήση 2005 δεν κατέβαλε κανένα ποσό φόρου δηλαδή οφείλει το σύνολο 

ήτοι 2.583,64 €. 

 Στην χρήση 2006 η συνολική υποχρέωση προς καταβολή ανέρχεται στο ποσό των 1.370,57€ . `Αρα 

οι πληρωτέοι λογαριασμοί αυξάνονται κατά το ποσό των 1.370,57€ . 

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

Πηγές κεφαλαίων 

/εσόδων 

Χρήση 

2005 

Χρήση 

2006 

Αναλώσεις κεφαλαίων 

/εσόδων 

Χρήση 

2005 

Χρήση 

2006 

10. «Αυξήσεις 

πληρωτέων 

λογαριασμών» 

2.583,64 1.370,57 

10. «Ποσά φόρων, τελών, 

εισφορών και προστίμων κάθε 

μορφής» 

3.329,44 2.834,67 

 

Δεύτερη περίπτωση: 

Ο ελεγχόμενος στην χρήση 2006 καταβάλει ολόκληρο το ποσό που όφειλε για την χρήση 2005 ήτοι 

2.583,64. Στην χρήση 2006 η συνολική υποχρέωση προς καταβολή ανέρχεται στο ποσό των 

1.370,57€. 

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

Πηγές κεφαλαίων 

/εσόδων 

Χρήση 

2005 

Χρήση 

2006 
Αναλώσεις κεφαλαίων /εσόδων 

Χρήση 

2005 

Χρήση 

2006 

10. «Αυξήσεις 

πληρωτέων 

λογαριασμών» 

2.583,64   
10. «Ποσά φόρων, τελών, εισφορών 

και προστίμων κάθε μορφής» 
3.329,44 2.834,67 

11.» Μειώσεις     11. «Ποσά για κάθε είδους Δαπάνες     
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λογαριασμών 

Εισπρακτέων» 

διαβίωσης 

(προσωπικές/οικογενειακές) 

12. «Προκαταβολές 

έναντι εσόδων 

επομένου έτους» 

    
12. «Μειώσεις πληρωτέων 

λογαριασμών» 
  1.213,07 

 

Τρίτη περίπτωση: 

Ο ελεγχόμενος στην χρήση 2005 κατέβαλε μόνο 500,00€ από την συνολική οφειλή των 2.583,64€. 

 Στην χρήση 2006 η συνολική οφειλή προς καταβολή ανέρχεται στο ποσό των 3.454,21 (2083,64€ + 

1.370,57€). 

 

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

Πηγές κεφαλαίων 

/εσόδων 

Χρήση 

2005 

Χρήση 

2006 
Αναλώσεις κεφαλαίων /εσόδων 

Χρήση 

2005 

Χρήση 

2006 

10. «Αυξήσεις 

πληρωτέων 

λογαριασμών» 

2.583,64 870,57 

10. «Ποσά φόρων, τελών, 

εισφορών και προστίμων κάθε 

μορφής» 

3.329,44 2.834,67 

 

3.3. Τεχνική της Καθαρής Θέσης 

Άλλη τεχνική έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι αυτή 

της καθαρής θέσης. 

Χρησιμοποιείται για την απόδειξη ύπαρξης εισοδήματος από άγνωστες ή παράνομες πηγές.  

Βασίζεται στη θεωρία ότι οι αυξήσεις ή οι μειώσεις στην καθαρή περιουσία ενός ατόμου κατά τη 

διάρκεια μιας περιόδου, αφού γίνουν οι προσαρμογές για δαπάνες διαβίωσης, οδηγούν στον 

προσδιορισμό του εισοδήματος. 

Εναλλακτικά, η συσσώρευση πλούτου από έναν φορολογούμενο σε ένα έτος δύναται να διοχετευτεί 

είτε σε επενδύσεις, δηλαδή αγορές περιουσιακών στοιχείων, είτε σε δαπάνες. 

Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ένας πίνακας ενεργητικού και παθητικού για όλες τις 

ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους με φορολογική περίοδο βάσης την αμέσως προηγούμενη από 

την πρώτη ελεγχόμενη φορολογική περίοδο.  

Στον πίνακα Ενεργητικού  - παθητικού που δημιουργείται, στο πεδίο του Ενεργητικού 

περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελεγχόμενου, προσωπικά, οικογενειακά και 
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επαγγελματικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε, την ακίνητη και κινητή περιουσία, τα διαθέσιμα κεφάλαια 

και τις διάφορες απαιτήσεις του ελεγχόμενου έναντι τρίτων. 

Στο πεδίο του παθητικού περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του ελεγχόμενου, 

προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές. 

Η διαφορά μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού αποτελεί την καθαρή θέση της κάθε 

φορολογικής περιόδου. 

Για κάθε ελεγχόμενη φορολογική περίοδο η διαφορά μεταξύ της καθαρής θέσης κατά τη λήξη της 

και της καθαρής θέσης κατά την έναρξή της αποτελεί την αντίστοιχη αύξηση ή μείωση της καθαρής 

θέσης της περιόδου. 

Η μεταβολή της καθαρής θέσης αναπροσαρμόζεται με προσθαφαιρέσεις στοιχείων που αναλύονται 

στη συνέχεια, ώστε να προκύψει το προσδιοριζόμενο με την μέθοδο της καθαρής θέσης εισόδημα. 

Το προκύπτον εισόδημα συγκρίνεται με το δηλωθέν. 

Η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και, εφόσον δεν αιτιολογείται, 

υπόκειται σε φορολόγηση. 

Με την τεχνική της καθαρής θέσης στην ουσία αναδημιουργούμε το οικονομικό ιστορικό του 

ελεγχόμενου με σκοπό να προσδιορίσουμε ύψος εισοδήματος. 

Σε αυτή την τεχνική δεν είναι δυνατό να ληφθεί ως φορολογική περίοδος διάστημα μικρότερο του 

ενός έτους. 

 

Ενεργητικό 

 

Στο ενεργητικό του πίνακα που δημιουργείται περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του 

ελεγχόμενου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτού, προσωπικά, οικογενειακά 

και επαγγελματικά, καθώς και οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τη λήξη έκαστης 

ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου
23

. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

 Η ακίνητα περιουσία αποτιμημένη στο κόστος κτήσης ή κατασκευής 

 Τα έπιπλα, οι συσκευές και ο λοιπός εξοπλισμός, αποκλειστικά επαγγελματικά και όχι 

προσωπικά ή οικογενειακά, 

 Προσωπικά – οικογενειακά αντικείμενα μεγάλης αξίας όπως έπιπλα, έργα τέχνης, συλλογές 

κλπ με την προϋπόθεση ότι η αξία έκαστου ξεπερνά τις 5.000 Ευρώ. 

 Κοσμήματα και λοιπά τιμαλφή αξίας άνω των 5.000 Ευρώ έκαστο. 

 Απαιτήσεις διάφορες. 
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Περιλαμβάνονται οι εισπρακτέοι λογαριασμοί κάθε είδους, όπως οι διάφορες απαιτήσεις που 

προκύπτουν από πωλήσεις επαγγελματικές, προσωπικές και οικογενειακές καθώς και 

φορολογικές απαιτήσεις οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. 

Το υπόλοιπο των διαφόρων απαιτήσεων στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους 

συμπεριλαμβάνεται στο ενεργητικό. 

 Μηχανοκίνητα οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη κλπ. 

 Μετρητά διαθέσιμα στην κατοχή του ελεγχόμενου, του /της συζύγου και των 

προστατευόμενων μελών, 

 Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε λογαριασμούς καταθετικούς, όψεως, 

προθεσμίας, τρεχούμενους κλπ. Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 

  Μετοχές και λοιποί επενδυτικοί τίτλοι 

 Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας  (ή διπλογραφικά), το 

σύνολο της απογραφής τέλους χρήσης στην οποία περιλαμβάνεται το υπόλοιπο των 

εμπορευμάτων, ετοίμων προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών υλών, κλπ. 

Ενδέχεται, μα μην υπάρχει υποχρέωση σύνταξης απογραφής για κάποια από τα ελεγχόμενα έτη. Σε 

αυτή την περίπτωση, τυχόν συνταχθείσες απογραφές δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή 

της συγκεκριμένης τεχνικής έμμεσου φορολογικού ελέγχου. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ως αξία λαμβάνεται το πραγματικό κόστος κτήσης όπως αυτό 

προκύπτει από τα διαθέσιμα στον έλεγχο στοιχεία. 

Ομοίως και σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομών. 

Μόνο τα στοιχεία της τυχόν ατομικής επιχείρησης του ελεγχόμενου λαμβάνονται υπόψη από τη 

συγκεκριμένη μέθοδο ως επαγγελματικά/ επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία. 

 

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της καθαρής θέσης , το πιο δύσκολο στοιχείο προς απόδειξη είναι 

τα διαθέσιμα μετρητά ή μετρητά ανά χείρας  τα οποία υποστηρίζουν συνήθως οι φορολογούμενοι  

ότι είναι αρκετά για να δικαιολογήσουν ολόκληρο ή μέρος του εισοδήματος από άγνωστες πηγές.
24

 

Για να αποδειχθεί με αδιαμφισβήτητο τρόπο η ύπαρξη καθαρής περιουσίας είναι απαραίτητο να 

αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος δεν είχε μεγάλο ποσό μετρητών για το οποίο δεν του δόθηκε 

πίστωση. Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με  την παροχή αποδείξεων, οι οποίες αναιρούν την ύπαρξη 

αποθεμάτων μετρητών. Μερικές από τις πηγές από τις οποίες μπορεί ο έλεγχος μα τεκμηριώσει την 

ύπαρξη μετρητών ανά χείρας είναι: 

Α) η γραπτή παραδοχή του υποκείμενου σχετικά  με την καθαρή περιουσία. 
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Β) τα χαμηλά εισοδήματα για τα χρόνια πριν από την έρευνα, 

Γ) η καθαρή περιουσία όπως αποδεικνύεται από τα βιβλία και τα στοιχεία του ελεγχόμενου, 

Δ) η έκθεση οικονομικής κατάστασης που παρουσιάστηκε για πίστωση ή για άλλους σκοπούς πριν ή 

κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Οι τράπεζες, οι πιστωτικές εταιρίες και οι εταιρίες 

έκδοσης χρεογράφων είναι μερικές από τις καλύτερες πηγές από τις οποίες μπορεί κανείς να 

αποκτήσει αυτού του τύπου το έγγραφο. 

Ε) Η τυχόν πτώχευση πριν από την υπό εξέταση περίοδο. 

Στ)Προηγούμενα χρέη, συμβιβασμός ληξιπρόθεσμων χρεών και αποφυγή πτώχευσης. 

Ζ) αγορά με δόσεις 

Η)Ιστορικό χαμηλών κερδών και δαπανών και επιστροφές ακάλυπτων επιταγών  

Θ)ανακτήσεις 

Ι) είσπραξη κάποιου τύπου κοινωνικής βοήθειας. 

 

 

Παθητικό 

Στο παθητικό του πίνακα που δημιουργείται περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις του 

ελεγχόμενου, του /της συζύγου και των προστατευόμενων μελών, και οι επαγγελματικές 

υποχρεώσεις που αφορούν περίπτωση ατομικής επιχείρησης
25

. 

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τα δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα γραμμάτια 

και οι επιταγές πληρωτέες και οποιαδήποτε άλλη αποδεικνυόμενη οφειλή ή υποχρέωση προς 

τρίτους όπως: 

 Ληφθέντα δάνεια για οποιαδήποτε χρήση, προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική σε 

περίπτωση ατομικής επιχείρησης, 

 Γραμμάτια για οποιαδήποτε χρήση, 

 Πιστωτές διάφοροι. 

Πρόκειται για το προκύπτον υπόλοιπο των πληρωτέων λογαριασμών στο τέλος κάθε 

ελεγχόμενου έτους, δηλαδή των υποχρεώσεων από αγορές και δαπάνες καθώς και από 

φορολογικές υποχρεώσεις. 

 Αποσβέσεις. 

Για την εφαρμογή της τεχνικής της καθαρής θέσης, εάν στο ενεργητικό του πίνακα 

συμπεριληφθούν πάγια επαγγελματικά στοιχεία για τα οποία έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις 
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κατά τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος , τότε το σωρευτικό ποσό αποσβέσεων 

για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αναγράφονται ως υποχρέωση στον πίνακα του παθητικού. 

Εάν στο ενεργητικό περιλαμβάνονται πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν 

αποσβεστεί πλήρως, στον πίνακα του παθητικού αναγράφεται το σύνολο των αποσβέσεων 

που έχει διενεργηθεί για αυτό και έχει εκπεστεί από τα ακαθάριστα έσοδα. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνεται πια 

στο ενεργητικό λόγω πώλησής του ή άλλου τρόπου διάθεσης, η απόσβεση αυτού του παγίου 

δεν περιλαμβάνεται πια στο σωρευτικό ποσό αποσβέσεων που αναγράφεται ως υποχρέωση 

στον πίνακα του παθητικού. 

Σημειώνεται ότι, αν ο φορολογούμενος κατέχει επαγγελματικά πάγια για τα οποία δεν έχει 

διενεργήσει αποσβέσεις, αυτές δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα του παθητικού. 

Η διαφορά μεταξύ των στοιχείων που καταχωρούνται στο ενεργητικό του πίνακα και των στοιχείων 

που καταχωρούνται στο παθητικό αποτελεί την καθαρή θέση του φορολογούμενου για κάθε 

ελεγχόμενο έτος. 

Από την καθαρή θέση λήξης κάθε ελεγχόμενου έτους αφαιρείται η καθαρή θέση έναρξης και 

δημιουργείται ο πίνακας καθαρής θέσης. Για το πρώτο ελεγχόμενο έτος, καθαρή θέση έναρξης είναι 

η καθαρή θέση του έτους βάσης. 

Οι αυξήσεις ή μειώσεις της καθαρής θέσης αναπροσαρμόζονται με τις περιπτώσεις απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγματος κατά το κάθε ελεγχόμενο έτος. Τέτοιες αποκτήσεις 

περιουσιακών στοιχείων ενδεχομένως να προκύπτουν από δωρεές, γονικές παροχές, ανταλλαγές, 

τυχερό παίγνια, αιτία θανάτου κλπ. 

  

Προσδιορισμός Καθαρού Εισοδήματος 

 

Το καθαρό εισόδημα του ελεγχόμενου με τη μέθοδο της καθαρής θέσης προκύπτει ως διαφορά 

μεταξύ της καθαρής θέσης και των μη εκπιπτόμενων δαπανών μείον τα μη φορολογούμενα 

εισοδήματα, δηλαδή: 

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ = ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ + ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (1) – ΜΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (2)
26
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Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες ενδεικτικά είναι: 

α) προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης, 

β) λοιπές δαπάνες / αγορές. 

Στις λοιπές δαπάνες / αγορές δεν συμπεριλαμβάνονται οι επαγγελματικές δαπάνες και αγορές με 

εξαίρεση τις δαπάνες που είναι μη παραγωγικές ή δεν εκπίπτουν βάσει νομικών διατάξεων από τα 

ακαθάριστα κέρδη της επιχείρησης. 

γ) ζημίες από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων μη αναγνωριζόμενων φορολογικώς. 

Τα μη φορολογούμενα εισοδήματα ενδεικτικά είναι: 

α) Τα αφορολόγητα έσοδα από διάφορες πηγές. 

Αφορά όλες τις πηγές εσόδων του φορολογούμενου, του /της συζύγου και των προστατευόμενων 

μελών, είτε έχουν συμπεριληφθεί στην υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος είτε όχι και 

δεν υπάγονται σε φορολόγηση βάσει ειδικών διατάξεων νόμου. 

β) Μη φορολογητέα έσοδα ή φορολογητέα με ειδικό τρόπο έσοδα όπως δωρεές, κέρδη από πώληση 

περιουσιακού στοιχείου, επιχορηγήσεις και λοιπές περιπτώσεις εσόδων είτε συμπεριλήφθηκαν στην 

υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος είτε όχι αλλά δεν υπάγονται σε φορολόγηση ή 

φορολογούνται με ειδικό τρόπο. 

 

Παρατηρήσεις στη μέθοδο της Καθαρής Θέσης 

 

Σε περίπτωση πώλησης περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε με αντάλλαγμα ή άνευ 

ανταλλάγματος, η συγκεκριμένη τεχνική λαμβάνει υπόψη μόνο το προκύπτον κέρδος ή ζημία, 

εφόσον δεν φορολογήθηκε ή δεν εκπέστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Το προκύπτον κέρδος ή ζημία αντίστοιχα περιλαμβάνεται στις «μη φορολογούμενες περιπτώσεις 

εσόδων» ή στις «ζημίες από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων». 

Ειδικά, στις περιπτώσεις πώλησης περιουσιακού στοιχείου που είχε αποκτηθεί χωρίς αντάλλαγμα, 

ως κέρδος ή ζημία λαμβάνεται το σύνολο του ποσού πώλησης μείον το κόστος όπως αυτό 

προσδιορίστηκε στον πίνακα ενεργητικού. 

Το καθαρό εισόδημα, όπως αυτό προσδιορίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης συγκρίνεται με τα 

αντίστοιχα δηλωθέντα και υπαχθέντα σε φορολόγηση εισοδήματα από κάθε πηγή του 

φορολογούμενου, του / της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών. 

Η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν αιτιολογείται, 

υπόκειται σε φορολόγηση. 
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Χειρισμός Μεταφοράς Χρηματικών Ποσών (Εμβασμάτων) στο Εξωτερικό. 

 

Η τεχνική της καθαρής θέσης χειρίζεται τις περιπτώσεις μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό όπως 

και η η μέθοδος της ανάλυσης ρευστότητας. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

μεταφορά χρηματικών ποσών (εμβασμάτων) στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των ελεγχόμενων ετών 

από τον ελεγχόμενο, τον /την σύζυγο ή τα προστατευόμενα μέλη και διαπιστωθεί από τα υπόλοιπα  

στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους ότι ο τελικός αποδέκτης του εμβάσματος στο εξωτερικό είναι 

πρόσωπο διάφορο των αρχικών δικαιούχων του εμβάσματος, ο ελεγχόμενος πρέπει να παρέχει 

στοιχεία που να αποδεικνύουν την πορεία του εμβάσματος στο εξωτερικό δηλαδή σε ποιον 

λογαριασμό μεταφέρθηκαν και για ποιόν λόγο ώστε να συμπεριληφθούν στις κατάλληλες ενδείξεις 

του πίνακα ενεργητικού / παθητικού
27

. 

Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος δεν παρέχει κανένα στοιχείο για την πορεία του εμβάσματος στο 

εξωτερικό, το εν λόγω ποσό , για την εφαρμογή της τεχνικής της καθαρής θέσης θα καταχωρείται 

στον πίνακα καθαρής θέσης στην ένδειξη «λοιπές δαπάνες / αγορές». 

 

 Αριθμητικό Παράδειγμα
28

 

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα αριθμητικό παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου της καθαρής θέσης 

για τον προσδιορισμό του εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ελεγχόμενα έτη είναι τα 2008 και 2009 

και ως έτος βάσης λαμβάνεται το 2007. 

 

 Πίνακας 6 - Ενεργητικό 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 

2007 ΧΡΗΣΗ 2008 

ΧΡΗΣΗ 

2009 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (περιουσιακά στοιχεία 

προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά)       

ακίνητη περιουσία (κόστος) 800.000 1.400.000 1.100.000 

Έπιπλά, συσκευές, λοιπός εξοπλισμός 0 0 0 

προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας > 5.000 

Ευρώ 0 0 0 

κοσμήματα, τιμαλφή κλπ > 5.000 Ευρώ 0 0 0 

απαιτήσεις διάφορες 15.500 22.500 18.000 
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μηχανοκίνητα οχήματα, σκάφη αεροσκάφη 

κλπ 0 0 0 

μετρητά, διαθέσιμα 2.000 3.000 4.000 

καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 50.000 750.000 1.350.000 

μετοχές, λοιποί τίτλοι 0 0 0 

σύνολο απογραφής τέλους χρήσης 3.000 7.000 2.000 

λοιπά περιουσιακά στοιχεία 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 870.500 2.187.500 2.479.000 

 

Πίνακας 7 -  Παθητικό 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΕΤΟΣ 

ΒΑΣΗΣ 2007 ΧΡΗΣΗ 2008 

ΧΡΗΣΗ 

2009 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (υποχρεώσεις προσωπικές, 

οικογενειακές, επαγγελματικές)       

δάνεια προσωπικά/ οικογενειακά 200.000 150.000 0 

δάνεια επιχειρηματικά σε περίπτωση ατομικής 

επιχείρησης  0  0  0 

γραμμάτια   0  0  0 

πιστωτές διάφοροι 5000 9000 4000 

διάφορες υποχρεώσεις (αποσβέσεις κλπ)  0 45.000 20.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 205.000 204.000 24.000 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 665.500 1.983.500 2.455.000 

 

Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, για κάθε ελεγχόμενο έτος προσδιορίζουμε τη μεταβολή 

της καθαρής θέσης του φορολογούμενου ως διαφορά μεταξύ της καθαρής θέσης κατά τη λήξη της 

ελεγχόμενης χρήσης και της καθαρής θέσης κατά την έναρξή της. 

Κατόπιν, αναπροσαρμόζουμε την καθαρή θέση μειώνοντας την τιμή της με το αξία των 

περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν άνευ ανταλλάγματος. 

Στην προκύπτουσα αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση προσθέτουμε τυχόν μη εκπιπτόμενες από τα 

ακαθάριστα έσοδα  δαπάνες σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, τις προσωπικές και οικογενειακές 

δαπάνες διαβίωσης, την τυχόν ζημία από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και γενικά το σύνολο 

των μη εκπιπτόμενων δαπανών του ελεγχόμενου. 
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Τέλος, προσθέτουμε τα μη φορολογούμενα εισοδήματα του ελεγχόμενου όπως είναι οι δωρεές, οι 

επιχορηγήσεις, τα κέρδη από τυχερά παίγνια κλπ. 

Προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας Καθαρής θέσης: 

 

Πίνακας 8 – Καθαρής θέσης 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

καθαρή θέση λήξης περιόδου 1.983.500 2.455.000 

ΜΕΊΟΝ καθαρή θέση έναρξης περιόδου 665.500 1.983.500 

  αύξηση καθαρής θέσης έτους 1.318.000 471.500 

ΜΕΙΟΝ 

αναπροσαρμογή καθαρής θέσης με περιουσιακά 

στοιχεία άνευ ανταλλάγματος 200.000 0 

  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 1.118.000 471.500 

ΣΥΝ 

μη εκπιπτόμενες δαπάνες 0 0 

προσωπικές /οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης 47.500 47.500 

λοιπές δαπάνες / αγορές 0 0 

ζημία από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων 0 150.000 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.165.500 669.000 

ΜΕΙΟΝ 

λοιπά εισοδήματα:     

έσοδα αφορολόγητα από διάφορες πηγές 0 0 

μη φορολογούμενες ή φορολογούμενες με ειδικό 

τρόπο περιπτώσει εσόδων 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 0 0 

  

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1.165.500 669.000 

 

Από το προσδιοριζόμενο με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης εισόδημα αφαιρούμε το δηλωθέν 

από τον ελεγχόμενο εισόδημα ώστε να προκύψει το μη δηλωθέν. 

Σε περίπτωση που το μη δηλωθέν εισόδημα δεν δικαιολογείται από τον φορολογούμενο υπόκειται 

σε φορολόγηση. 

 

3.4. Μέθοδος των Τραπεζικών Καταθέσεων και Δαπανών σε Μετρητά 
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Η μέθοδος των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά υπολογίζει το συνολικό εισόδημα 

ενός φορολογούμενο ανά φορολογικό έτος καταδεικνύοντας που κατέληξαν τα κεφάλαιά του 

βασιζόμενη στην υπόθεση ότι τα αποκτηθέντα εντός μιας συγκεκριμένης περιόδου κεφάλαια σε 

μορφή χρήματος μπορούν είτε να κατατεθούν από τον ελεγχόμενο σε κάποιο χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα είτε να δαπανηθούν. 

Η μέθοδος αυτή πλεονεκτεί έναντι των άλλων σε δύο σημεία: 

1. Με την εφαρμογή της παρέχεται μία ολοκληρωμένη εικόνα για τις δραστηριότητες του 

ελεγχόμενου. Στα πλαίσια εφαρμογής της μεθόδου αναζητούνται πληροφορίες για τη σχέση των 

τρίτων που συναλλάσσονται μαζί του και τις ιδιότητες αυτών. Έτσι προκύπτουν αξιόπιστες 

πληροφορίες για τη φύση των συναλλαγών που οδηγούν σε τραπεζικές αναλήψεις – καταθέσεις και 

δαπάνες και, την κατάταξή τους σε επαγγελματικές – προσωπικές ή άλλες. 

2. Αντικατοπτρίζεται σαφώς το μέγεθος και η έκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων του 

ελεγχόμενου. Δεδομένου ότι το σύνολο  ή έστω το μεγαλύτερο μέρος των σύγχρονών συναλλαγών 

απαιτεί τη μεσολάβηση τραπεζικού ιδρύματος και την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών τους 

καθίσταται απλό να προσδιοριστεί το είδος και μέγεθος των δραστηριοτήτων των χρηστών αυτών 

των υπηρεσιών. 

. Έννοια και διακρίσεις των τραπεζικών λογαριασμών 

Ο τραπεζικός λογαριασμός είναι ένας συνοπτικός πίνακας στον οποίο αποτυπώνεται το σύνολο των 

συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και του πελάτη του. 

Διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη δυνατότητα ανάληψης που έχει ο κάθε δικαιούχος. 

Συγκεκριμένα έχουμε: 

3. Τον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε αυτό το είδος του λογαριασμού δικαιούχος είναι ένα 

μόνο πρόσωπο και συνεπώς είναι το μόνο πρόσωπο με δικαίωμα ανάληψης χρημάτων. 

4. Τον κοινό, αδιαίρετο ή ενωμένο ή συμπλεκτικό λογαριασμό. Δικαιούχοι τέτοιου είδους 

λογαριασμών είναι σαφώς περισσότεροι του ενός προσώπου. Για την ανάληψη οποιουδήποτε 

χρηματικού ποσού απαιτείται η σύμπραξη όλων των δικαιούχων. 

5. Τον κοινό διαζευκτικό λογαριασμό. Αυτό το είδος λογαριασμού έχει επικρατήσει στη κοινή 

πρακτική. Δικαιούχοι τέτοιου λογαριασμού είναι περισσότερα του ενός πρόσωπα  κάθε ένα 

από τα οποία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε ανάληψη οποιουδήποτε ποσού κατατεθειμένου 

στον λογαριασμό χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη των υπολοίπων δικαιούχων. 
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Κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου με τη μέθοδο των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών, 

κατά την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχόμενου είναι σημαντικό να 

συνεκτιμούνται τα εξής στοιχεία: 

 Η σειρά των δικαιούχων του λογαριασμού. Είθισται, σε περιπτώσεις κοινών λογαριασμών, 

το όνομα που φέρεται πρώτο να αποτελεί και το πρόσωπο στο οποίο αφορά ο μεγαλύτερος 

όγκος των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με χρήση του λογαριασμού. 

 Ο τρόπος ανοίγματος του λογαριασμού. Ερευνάται εάν ο κοινός λογαριασμός τηρείται σε 

κατάστημα πλησίον του τόπου διαμονής ή εργασίας του ελεγχόμενου. Προκύπτουν έτσι 

ενδείξεις για το κατά πόσο ο ελεγχόμενος είναι άμεσος και κύριος χρήστης ενός κοινού 

λογαριασμού. 

 Τα στοιχεία – κυρίως επαγγελματικής δραστηριότητας – των υπόλοιπων συνδικαιούχων. 

Δίνεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα να ταυτοποιηθούν μία  προς μία οι συναλλαγές 

και, ανάλογα με το είδος τους να αποδοθούν στον πραγματικό αντισυμβαλλόμενο. 

 Στη φορολογική δήλωση ποιου συνδικαιούχου περιλαμβάνονται και, συνεπώς 

φορολογούνται οι τόκοι καταθέσεων. Είναι μία σημαντική ένδειξη για τον κύριο χρήστη ενός 

κοινού λογαριασμού καθώς είναι ασύμφορο για τους λοιπούς μη ενεργούς συνδικαιούχους 

του κοινού λογαριασμού να επιβαρυνθούν με φόρους για καταθέσεις στις οποίες ουσιαστικά 

δεν έχουν πρόσβαση. 

Με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου το εισόδημα του ελεγχόμενου προσδιορίζεται κατ ΄ έτος μέσω 

μιας λεπτομερούς ανάλυσης του συνόλου των τραπεζικών καταθέσεων στις οποίες συμμετέχει ο 

ελεγχόμενος, ο / η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, των ακυρωμένων επιταγών μέσω 

των οποίων εξάγονται συμπεράσματα για τις συναλλαγές του, των νομισματικών συναλλαγών του, 

των ηλεκτρονικών χρεώσεων, μεταφορών και πιστώσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς 

και των δαπανών του ελεγχόμενου με τη χρήση μετρητών. 

 

Τρόπος Εφαρμογής της Μεθόδου 

Κατά την εφαρμογή αυτής της έμμεσης τεχνικής ελέγχου αντλούνται δεδομένα κατ ΄ αρχάς από τη 

φορολογική δήλωση του ελεγχόμενου ως προς τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και ως προς τους 

τόκους καταθέσεων. 

Επίσης, από την επεξεργασία των δεδομένων των τραπεζικών καταθέσεων μπορεί να αποδειχθεί από 

τον φορολογικό έλεγχο η ύπαρξη πρωτογενών καταθέσεων σε λογαριασμούς χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. Οι πρωτογενείς καταθέσεις αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο φορολογητέων εσόδων. 
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Ως προς τις δαπάνες εξετάζεται ο τρόπος πραγματοποίησης τους είτε με χρήση πιστωτικών καρτών 

και επιταγών είτε με μετρητά. 

Εάν οι δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί με μετρητά, τότε η πηγή αυτών των μετρητών θα πρέπει να 

προέρχεται από πηγή υποκείμενη σε φόρο. Εάν όχι, ο ελεγχόμενος θα πρέπει να αιτιολογήσει την 

πηγή του εισοδήματος που δαπανήθηκε. 

Η απόδειξη της ύπαρξης μιας μη φορολογητέας πηγής εισοδήματος βαρύνει τον ελεγχόμενο και όχι 

τη διοίκηση. 

 

Παράμετροι της Μεθόδου 

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αυτής δημιουργείται το οικονομικό / συναλλακτικό προφίλ του 

ελεγχόμενου εξετάζοντας το είδος των δραστηριοτήτων του. 

Προσδιορίζεται το είδος και το εύρος της δραστηριότητάς του, το πεδίο δράσης του, οι πηγές των 

εισοδημάτων του, ο όγκος των συναλλαγών του, η δραστηριοποίηση του εντός ή εκτός Ελλάδος, 

κλπ. 

Λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται στοιχεία που αφορούν: 

 Το είδος της κάθε κατάθεσης σε λογαριασμό του ελεγχόμενου, αν δηλαδή έχουν 

πραγματοποιηθεί με τη χρήση επιταγών, μετρητών κλπ. 

 Το ύψος των καταθέσεων. Εξετάζεται αν πρόκειται για καταθέσεις συνήθους ποσού για το 

συναλλακτικό προφίλ του ελεγχόμενου ή για καταθέσεις ιδιαιτέρως μεγάλου ύψους κλπ. 

 Η περιοδικότητα / συχνότητα της κατάθεσης ώστε να προκύψουν ενδείξεις για το αν 

πρόκειται για καταθέσεις που προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα, από είσπραξη 

μισθωμάτων, από πληρωμή μερισμάτων κλπ. 

 Τα πρόσωπα που διενεργούν τις καταθέσεις. Αν πρόκειται για τον ίδιο τον φορολογούμενο ή 

για τρίτο πρόσωπο. 

 Ποια είναι η σχέση των τρίτων ως προς τον ελεγχόμενο. Από πληροφορίες τέτοιας φύσεως 

προκύπτουν σημαντικά στοιχεία για την επαγγελματική  δραστηριότητα του ελεγχόμενου και 

την έκταση αυτής, ενώ μπορούν να προκύψουν πληροφορίες ακόμη και για μη δηλωθείσα 

ακίνητη περιουσία  (μέσω καταθέσεων μισθωμάτων σε τραπεζικό λογαριασμό). 

 Ποιος πραγματοποιεί τις αναλήψεις. Είθισται ο «διαχειριστής» ενός τραπεζικού λογαριασμού 

να είναι και ο κύριος δικαιούχος αυτού. 

 Πού χρησιμοποιούνται οι αναλήψεις. Αν για παράδειγμα προορίζονται για την κάλυψη 

καθημερινών αναγκών, για την αγορά επενδυτικών προϊόντων, για την απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων κλπ. 
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Στόχος της συλλογής και επεξεργασίας όλων των ανωτέρω στοιχείων είναι η κατανόηση της 

λειτουργίας και της διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών από τον ελεγχόμενο. 

Από μόνα τους, δεν αποτελούν αποδείξεις αλλά ενδείξεις για το ύψος του εισοδήματος του 

ελεγχόμενου και απαιτούνται επιπλέον ενέργειες του ελέγχου προκειμένου να προσδιοριστεί το 

εισόδημα του ελεγχόμενου με τη μέθοδο των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά. 

 

Λειτουργία της Μεθόδου των Τραπεζικών Καταθέσεων και Δαπανών σε 

Μετρητά 

 

Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει φορολογητέα ύλη παρακολουθώντας την κίνηση διαθέσιμων 

κεφαλαίων του φορολογούμενου αναλύοντας τις τραπεζικές καταθέσεις και τις δαπάνες σε μετρητά. 

Προσδιορίζει τις συνολικές τραπεζικές καταθέσεις λαμβάνοντας υπόψη τις πιστωτικές κινήσεις σε 

λογαριασμούς που αφορούν καθαρές καταθέσεις και έμμεσες καταθετικές πράξεις (προσωρινές 

καταθέσεις, δάνεια κλπ.). 

 

Προσδιορισμός των Συνολικών Καθαρών Τραπεζικών Καταθέσεων 

 

Αρχικά συγκεντρώνονται στοιχεία για τις πραγματοποιηθείσες καταθέσεις, είτε από φορολογητέες 

είτε από μη φορολογητέες πηγές, σε λογαριασμούς (προσωπικούς, επαγγελματικούς, 

οικογενειακούς) τραπεζικών ιδρυμάτων που διατηρεί ο ελεγχόμενος ή που ελέγχονται από τον ίδιο, 

τον /την σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη αυτών κατά την ελεγχόμενη περίοδο. 

Απαιτείται να είναι γνωστό στη διοίκηση το σύνολο τέτοιων λογαριασμών. 

Από τα συνολικά ποσά που έχουν κατατεθεί αφαιρούμε ποσά που είτε αποτελούν έσοδα μη 

υποκείμενα σε φορολόγηση, είτε δεν αποτελούν πρωτογενείς καταθέσεις , είτε γενικότερα δεν 

αφορούν πραγματικά έσοδα από επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα του ελεγχόμενου και 

προσθέτουμε δαπάνες πάσης φύσεως που εξοφλήθηκαν με μετρητά. Προκύπτει έτσι το υπόλοιπο 

κατατεθειμένων και αναλωθέντων εσόδων, το οποίο, προσαρμοσμένο με τις αυξομειώσεις 

προκαταβολών έναντι εσόδων επομένων ετών και των λογαριασμών εισπρακτέων δίνει το σύνολο 

των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων όπως αυτό προσδιορίζεται με την τεχνική των τραπεζικών 

καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 9 – προσδιορισμός ετήσιων ακαθάριστων εσόδων 



[- 46 -] 
 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΜΕΙΟΝ 

μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που κατατέθηκαν σε λογαριασμούς 

ποσά εκταμίευσης δανείων 

συμψηφιστικές κινήσεις μεταξύ λογαριασμών 

πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις 

  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

ΠΛΕΟΝ 

καταβολές με μετρητά για: 

αγορές εμπορευμάτων, α και β υλών και λοιπών ειδών 

επιχειρηματικές / επαγγελματικές δαπάνες 

αγορές περιουσιακών στοιχείων (επαγγελματικών / προσωπικών) 

προσωπικές / οικογενειακές δαπάνες 

αποπληρωμή / μείωση χρεών 

αύξηση μείωση διαθέσιμων μετρητών ελεγχόμενης περιόδου * 

λοιπές καταβολές 

  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΘΕΘΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΜΕΙΟΝ 

μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς (δάνεια, 

δωρεές, επιστροφές φόρων κλπ) 

αύξηση προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένων ετών 

μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων πχ πωλήσεις με πίστωση 

ΠΛΕΟΝ 
μείωση προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένων ετών 

αύξηση λογαριασμών εισπρακτέων πχ πωλήσεις με πίστωση 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

 

* Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ. 
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 Για τον προσδιορισμό του ύψους του μη δηλωθέντος εισοδήματος του ελεγχόμενου, από το 

σύνολο των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων όπως προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου των 

τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά, αφαιρούμε το σύνολο των δηλωθέντων 

εισοδημάτων του ελεγχόμενου, είτε αυτά προέρχονται από την επαγγελματική του δραστηριότητα 

είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή, όπως δηλώνονται από τον ίδιο  στην ετήσια δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος. 

Το πόσο που προκύπτει αποτελεί τη μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και , εφόσον δεν αιτιολογείται 

από τον ελεγχόμενο υπόκειται σε φορολόγηση. 

 

Αριθμητικό Παράδειγμα 
29

 

Παρατίθεται στη συνέχεια ένα παράδειγμα χειρισμού της περίπτωσης αύξησης /μείωσης 

προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένων ετών. 

Το παράδειγμά μας αφορά φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Ελεγχόμενα έτη είναι τα οικονομικό έτη 2005, 2006 και 2007 (χρήσεις 2004, 2005 

και 2006). 

Έστω ότι: 

 μέχρι την τελευταία ημέρα του προηγούμενου έτους από το πρώτο ελεγχόμενο, την 

31/12/2003, ο ελεγχόμενος δεν είχε εισπράξει κανένα ποσό έναντι πωλήσεων επομένου 

έτους. 

 Κατά τη διάρκεια του 2004 εισπράττει ποσό 17.000 Ευρώ έναντι πωλήσεων επομένου έτους 

και τιμολογεί ποσό 12.000 Ευρώ. 

 Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 τιμολογεί το ποσό των 5.000 Ευρώ που αφορά το 

υπόλοιπο ποσό προκαταβολών που είχαν εισπραχθεί κατά το προηγούμενο έτος και 

λαμβάνει προκαταβολή ποσού 20.000 Ευρώ έναντι πωλήσεων επομένου έτους. 

 Το 2006 τιμολογεί το ποσό των 20.000 Ευρώ που αφορά προκαταβολές έναντι εσόδων 

επομένου έτους. 

Συμφώνα με τα ανωτέρω, η αύξηση ή μείωση ανά ελεγχόμενο έτος των προκαταβολών έναντι 

εσόδων επομένων ετών διαμορφώνεται ως εξής: 

  

 

2004 2005 2006 
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  Σ. Ντάσιου, (2014) «Τεχνικές ελέγχου με τη χρήση μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης», Γ.Γ.Δ.Ε. 
– Δ/νση φορολογικών ελέγχων. 
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ΜΕΙΟΝ 

αύξηση προκαταβολών που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων 

επομένων ετών 

5.000 15.000  

ΠΛΕΟΝ 

μείωση προκαταβολών που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων 

επομένων ετών 

  20.000 

 

 Παρατηρήσεις στη Μέθοδο των Τραπεζικών Καταθέσεων και Δαπανών δε 

Μετρητά 

 

Αν ένα έσοδο έχει συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα έσοδα χωρίς να έχει εισπραχθεί μέχρι την 

31/12/20ΧΧ τότε οι τραπεζικές καταθέσεις στη συγκεκριμένη χρήση θα είναι μειωμένες 

συγκρινόμενες με τα ακαθάριστα έσοδα κατά το ποσό αυτό. 

Αν μέσα στην επόμενη χρήση το ποσό αυτό εισπραχθεί, τότε οι τραπεζικές καταθέσεις θα είναι 

μεγαλύτερες συγκρινόμενες με τα ακαθάριστα έσοδα. 

Αν ένα έσοδο έχει ταμειακά εισπραχθεί μέχρι την 31/12/20ΧΧ  αλλά δεν έχει συμπεριληφθεί στα 

ακαθάριστα έσοδα τότε οι τραπεζικές καταθέσεις στη συγκεκριμένη χρήση θα είναι αυξημένες 

συγκρινόμενες με τα ακαθάριστα έσοδα κατά το ποσό αυτό. 

Αν στην επόμενη χρήση το ποσό αυτό τιμολογηθεί, τότε τα ακαθάριστα έσοδα θα είναι μεγαλύτερα 

κατά το ποσό αυτό, ενώ οι τραπεζικές καταθέσεις θα είναι ισόποσα μικρότερες. 

Για την εφαρμογή της τεχνικής των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά εισπρακτέοι 

λογαριασμοί θεωρούνται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την επαγγελματική δραστηριότητα του 

ελεγχόμενου (πωλήσεις) και οι λοιπές οικογενειακές / προσωπικές απαιτήσεις οι οποίες είναι 

απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. 

Για τον προσδιορισμό της αύξησης ή μείωσης των εισπρακτέων λογαριασμών συγκρίνεται το 

υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχόμενου έτους με το υπόλοιπο στην αρχή του έτους. 
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4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

4.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία επιλογής της καταλληλότερης εκ των τριών έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου κατά περίπτωση. 

Γίνεται επίσης γνωστή η διαδικασία που έπεται της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου με τη 

χρήση έμμεσων τεχνικών και που αφορά τον τρόπο κατανομής της αποκρυβείσας φορολογητέας 

ύλης, τόσο μεταξύ των συζύγων σε περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης, όσο και στα 

σχετικά ελεγχόμενα έτη και τις πηγές προέλευσης των εισοδημάτων. 

Περιγράφεται ο τρόπος προσδιορισμού του ακαθάριστου εισοδήματος καθώς και του καθαρού 

φορολογητέου εισοδήματος με τη σύγκριση ανά φορολογική περίοδο δύο μεγεθών φορολογητέου 

εισοδήματος και επιλογής του μεγαλύτερου. 

Τέλος, γίνεται μια αναφορά στο δικαίωμα ανταπόδειξης του φορολογούμενου στη βάση ότι το βάρος 

της απόδειξης των ισχυρισμών του φέρει ο ίδιος. 

 

4.2. Επιλογή Μεθόδου 

 

Όταν διενεργείται προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού, 

εφαρμόζεται η τεχνική ελέγχου που επιλέγεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊστάμενου της 

Δ.Ο.Υ ή του Ελεγκτικού Κέντρου που εκδίδεται από κοινού με τον υποδιευθυντή και τον 

προϊστάμενο του τμήματος ελέγχου, μετά από εισήγηση του υπαλλήλου που φέρει την εντολή 

ελέγχου, αξιολογώντας τα στοιχεία που η ελεγκτική υπηρεσία έχει στη διάθεσή της
30

. 

Σε περίπτωση που οι δύο σύζυγοι υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και ελέγχονται ταυτόχρονα, 

ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης με την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου είναι 

ενιαίος. 
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 ΠΟΛ 1094/07-04-2014 «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1050/17-2-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474 τ. Β/25-2-2014 περί καθορισμού του περιεχομένου και του τρόπου 
εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 Ν. 4174/2013 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με 
μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού. 
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Στις υποθέσεις που εφαρμόζονται έμμεσες τεχνικές ελέγχου για τον προσδιορισμό της 

φορολογητέας ύλης , υποχρεωτικά εφαρμόζονται και οι λοιπές ισχύουσες περί φορολογικού ελέγχου 

διατάξεις
31

. 

 

4.3. Κατανομή της Φορολογητέας Ύλης 

 

Στην περίπτωση που ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού 

γίνεται για συζύγους που υποβάλουν κοινή δήλωση και προκύψει μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη, 

αυτή κατανέμεται μεταξύ των συζύγων κατά το ποσό που αφορά έκαστον, εφόσον αυτό μπορεί να 

προσδιοριστεί από τον έλεγχο, ή μερίζεται κατ’ αναλογία των δηλωθέντων εισοδημάτων όταν τα 

εισοδήματα και των δυο συζύγων προέρχονται από επιχειρηματικές δραστηριότητες
32

.  

Όταν ο ένας σύζυγος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία / συντάξεις, ο δε άλλος και από 

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

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

μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη, κατανέμεται στην φορολογική περίοδο που αφορά και στις 

πηγές/κατηγορίες εισοδήματος που ανάγεται εφόσον αυτό τεκμηριώνεται. Αν δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί σαφώς η πηγή/κατηγορία προέλευσης του εισοδήματος αυτού, η διαφορά 

καταλογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 όπως 

ίσχυαν μέχρι την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του ν.4172/2013 ή στην παραγράφου 4 του 

άρθρου 21 του ν.4172/2013 για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του ν.2238/94, όπως προστέθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 3 του ν. 3888/2010
33

  ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων 

επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες 

Α΄ έως Ζ΄ της παρ. 2 του άρ.4. 

Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο 

φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της 
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 ΠΟΛ 1050/17-02-2014«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 
». 
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 ΠΟΛ 1050/17-02-2014«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 
». 
 
33

 Ν.3888/2010 «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την 

αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».  

http://www.hellastax.com/HTML/2013-n/n4174-2013.htm
http://www.hellastax.com/HTML/2013-n/n4174-2013.htm
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είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, 

προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της 

χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση. Με την ΠΟΛ. 1095/29-04-2011 με την οποία 

δόθηκαν διευκρινήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.3888/2010 ο φορολογικός έλεγχος 

επεκτάθηκε σε βάθος δεκαετίας. Τίθενται βέβαια διάφορα ζητήματα σχετικά με το εύρος αυτών των 

ελέγχων και την παραγραφή των χρήσεων.
34

 

 

4.4. Προσδιορισμός Καθαρού Φορολογητέου Εισοδήματος 

 

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

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

των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και κατανέμεται όπως περιγράφηκε στην αμέσως προηγούμενη 

ενότητα και, του δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος του φορολογουμένου ανά φορολογική 

περίοδο και πηγή /κατηγορία εισοδήματος.  

Η επιλογή του τελικού προσδιορισθέντος καθαρού φορολογητέου εισοδήματος του φορολογουμένου 

γίνεται ως εξής: 

Κατ αρχάς, προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου από 

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

κάθε ελεγχόμενη/νο διαχειριστική περίοδο/φορολογικό έτος. 

Στην συνέχεια, προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου 

από όλες τις πηγές/κατηγορίες εισοδήματος με τις τεχνικές ελέγχου  

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

φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου λαμβάνεται το μεγαλύτερο.  

Στην περίπτωση που ο προσδιορισμός του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος με τις τεχνικές 

ελέγχου γίνεται ενιαία για φορολογουμένους/συζύγους που υποβάλουν κοινή δήλωση τότε και τα 

προσδιορισθέντα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου με τις λοιπές γενικές διατάξεις θα πρέπει 

αντίστοιχα να αθροίζονται για να είναι δυνατή η σύγκριση με το ενιαίο προσδιορισθέν 

αποτελέσματα από τις τεχνικές ελέγχου.  

Στην συνέχεια, συγκρίνονται, ανά φορολογική περίοδο, τα αποτελέσματα των δύο προσδιορισμών 

και ως τελικό φορολογητέο εισόδημα θα λαμβάνεται το μεγαλύτερο, το οποίο θα κατανέμεται στους 

φορολογουμένους σύμφωνα με τον επιλεγέντα τρόπο. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα επιλέγεται το 

αποτέλεσμα που προκύπτει από τον έλεγχο με τις γενικές φορολογικές διατάξεις.  
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 Μελάς Δ. (2015) «Μέθοδοι φορολογικού ελέγχου εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων», Οικονομικές 
Εκδόσεις. 
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Αν σε κάποια φορολογική περίοδο, το φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου/ης και του/της 

συζύγου του προσδιορίστηκε τεκμαρτά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 19 του 

ν.2238/1994 ή του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4172/2013, όπως αυτές ίσχυαν σε κάθε ελεγχόμενη/νο 

φορολογική περίοδο/διαχειριστικό έτος, ο τεκμαρτός προσδιορισμός θα λαμβάνεται υπόψη για τον 

προσδιορισμό του τελικού φορολογητέου εισοδήματος. 

 

 

4.5. Προσδιορισμός Ακαθάριστου Εισοδήματος / Συνολικών Εσόδων στην 

Περίπτωση Εφαρμογής Τεχνικών Ελέγχου με τη Χρήση Μεθόδων Εμμέσου 

Προσδιορισμού. 

 

Κατά το στάδιο του προσδιορισμού του ακαθαρίστου εισοδήματος διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: 

A.  Tην περίπτωση που επιλέγεται ο προσδιορισμός του τελικού φορολογητέου εισοδήματος με 

τις λοιπές γενικές φορολογικές διατάξεις, οπότε και τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται 

σύμφωνα με αυτές, και 

B. Την περίπτωση που το τελικό φορολογητέο εισόδημα είναι το προσδιορισθέν με τις έμμεσες 

τεχνικές ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση, αν τεκμηριώνεται ότι η προκύπτουσα διαφορά, 

που αποτελεί αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, 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. 

 

 4.6.  Δικαίωμα Ανταπόδειξης Φορολογούμενου 

 

Το δικαίωμα ανταπόδειξης του φορολογούμενου φυσικού προσώπου σε περίπτωση διορθωτικού 

προσδιορισμού φορολογητέας ύλης με τις τεχνικές ελέγχου των έμμεσων μεθόδων, 

πραγματοποιείται στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4174/2013. 

 

 Οι διαφορές μεταξύ προσδιορισθείσας βάσει τεχνικών ελέγχου και δηλωθείσας φορολογητέας ύλης 

αιτιολογούνται με τεκμηριωμένα στοιχεία που προσκομίζονται από τον φορολογούμενο και 

δικαιολογούν έσοδα αποκτηθέντα και μη δηλωθέντα σε κάθε ελεγχόμενη/ νο φορολογική 

περίοδο/διαχειριστικό έτος, όπως πωλητήρια συμβόλαια, δηλώσεις φόρου δωρεάς- κληρονομιάς 
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χρημάτων, κέρδη από τυχερά παίγνια γενικά, συμβάσεις δανείων και κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο 

θα φέρει βεβαία ημερομηνία και στοιχεία νομιμότητας. 

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

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

των προστατευόμενων μελών αυτών.  

Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος.
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Α.Υ.Ο ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 «Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων» 
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5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΜΜΕΣΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

 

 

5.1. Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο διευκρινίζεται ο τρόπος χειρισμού διαφόρων φορολογικών και οικονομικών 

πράξεών του ελεγχόμενου όπως είναι η περίπτωση υπαγωγής του στις διατάξεις περί αυτοελέγχου  

για μία ή για περισσότερες ελεγχόμενες χρήσεις, η περίπτωση της μεταφοράς χρημάτων στο 

εξωτερικό, η πραγματοποίηση δαπανών με πιστωτικές κάρτες. 

Επίσης, γίνεται αναφορά στην υποχρέωση του ελεγχόμενου για παροχή στοιχείων για τα διαθέσιμα 

μετρητά, για την οικονομική του κατάσταση στα προηγούμενα των υπό έλεγχο ετών, τη δυνατότητά 

του να στηρίξει τους ισχυρισμούς του με απλή υπεύθυνη δήλωση χωρίς την προσκόμιση στοιχείων 

για συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών και άλλα. 

 

5.2. Περίπτωση Υπαγωγής στις Διατάξεις Περί Αυτοελέγχου 

 

Στις περιπτώσεις όπου οι ελεγχόμενοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις περί αυτοελέγχου ( άρθρα 13-17 

ν 3296/2004), τα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη που προσδιορίστηκαν με τις διατάξεις αυτές, 

λαμβάνονται προς σύγκριση με τα προκύπτοντα από την εφαρμογή των τεχνικών αποτελέσματα.  

 

5.3. Περίπτωση Τεκμαρτού Προσδιορισμού Φορολογητέου Εισοδήματος 

Αν σε κάποια φορολογική περίοδο, το φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου/ής και του/της 

συζύγου του προσδιορίστηκε τεκμαρτά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 19 του 

ν.2238/1994 ή του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4172/2013, όπως αυτές ίσχυαν σε κάθε ελεγχόμενη/νο 

φορολογική περίοδο/διαχειριστικό έτος, ο τεκμαρτός προσδιορισμός θα λαμβάνεται υπόψη για τον 

προσδιορισμό του τελικού φορολογητέου εισοδήματος.
36

 

 

5.4. Περίπτωση Μεταφοράς Χρημάτων στο Εξωτερικό 

                                                           
36

  ΠΟΛ 1050/17-02-2014«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 
». 

http://www.hellastax.com/HTML/2013-n/n4174-2013.htm
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  Όταν από στοιχεία που έχουν περιέλθει στην διάθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, προκύπτει 

μεταφορά χρηματικών ποσών στο εξωτερικό (έμβασμα) κατά την διάρκεια των ελεγχομένων 

χρήσεων από τον ελεγχόμενο, τον/την σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη αυτών (αρχικός/κοί 

δικαιούχος/χοι του/των λογαριασμού/νων από τον οποίο εκταμιεύτηκε το έμβασμα) και διαπιστωθεί 

από τα υπόλοιπα στις 31/12/ΧΧ εκάστου έτους των τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, ότι ο τελικός/κοι αποδέκτης/τες του εμβάσματος στο 

εξωτερικό είναι πρόσωπο διάφορο των αρχικών δικαιούχων του εμβάσματος, ο ελεγχόμενος πρέπει 

να παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν την πορεία του εμβάσματος στο εξωτερικό, δηλ. σε ποιον 

λογαριασμό μεταφερθήκαν και για ποιο λόγο (πχ δανεισμός τρίτου, εξόφληση υποχρεώσεων στο 

εξωτερικό κλπ), ώστε να συμπεριληφθούν στις κατάλληλες ενδείξεις των εμμέσων τεχνικών
37

. Στην 

περίπτωση κατά την οποία ο ελεγχόμενος/νη δεν παρέχει κανένα στοιχείο για την πορεία του 

εμβάσματος στο εξωτερικό, τότε για την εφαρμογή των εμμέσων τεχνικών θα καταχωρείται για την 

τεχνική Ανάλυσης Ρευστότητας στην στήλη Αναλώσεις κεφαλαίων /εσόδων στην γραμμή (16) 

«Λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων», για δε την τεχνική της Καθαρής Θέσης στον πινάκα της 

Καθαρής Θέσης καταχωρείται στην ένδειξη «Λοιπές δαπάνες /αγορές». 

 

5.5. Απαραίτητα τα στοιχεία για την Οικονομική Θέση του Φορολογούμενου 

για Έτη Προηγούμενα των Ελεγχόμενων 

 

Το βάρος της απόδειξης για τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία φέρει ο φορολογούμενος, το ύψος δε 

των δηλούμενων καταθέσεων και μετρητών κατά την έναρξη της πρώτης ελεγχομένης χρήσης 

προκειμένου να γίνει δεκτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το πραγματικό διαθέσιμο 

κεφάλαιο προηγουμένων ετών όπως αυτό προσδιορίζεται με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος. Για τον υπολογισμό του πραγματικού διαθεσίμου κεφαλαίου των προηγουμένων ετών 

πριν το πρώτο ελεγχόμενο έτος (του ελεγχόμενου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων 

μελών αυτών) από τα πραγματικά εισοδήματα (που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον 

φόρο), όπως αυτά αναγράφονται στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αφαιρούνται 

τα πραγματικά αναλωθέντα ποσά για αγορές και λοιπές δαπάνες (όχι τεκμαρτές) όπως αυτές 

προκύπτουν από τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή από στοιχεία που έχει στην 

διάθεση της η ελεγκτική υπηρεσία. Παρατήρηση: Όπου στην παρούσα μεθοδολογία αναφέρονται 

                                                           
37 ΠΟΛ 1270/13  «Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου» 

 



[- 56 -] 
 

δαπάνες διαβίωσης (προσωπικές / οικογενειακές) αφορούν πραγματικές δαπάνες και όχι τεκμαρτές. 

Για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τα 

παρελθόντα έτη που εξετάζονται προκειμένου να προσδιοριστεί το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο 

προηγουμένων ετών, εφόσον βέβαια αυτό είναι δυνατό να διασταυρωθεί με τις φορολογικές 

δηλώσεις και τα στοιχεία που τηρούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ .του ελεγχομένου ή με τεκμηριωμένα 

στοιχεία που προσκομίζονται από τον φορολογούμενο, (π.χ. φορολογικές δηλώσεις παρελθόντων 

ετών συνοδευόμενες με τα εκκαθαριστικά σημειώματα, ή με απόδειξη κατάθεσης μέσω 

ταχυδρομείου, ή παραλαβής του αντιγράφου της δήλωσης από την αρμοδία Δ.Ο.Υ, κ.λπ.) .Οι 

υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (προκειμένου να ληφθούν υπόψη στον 

προσδιορισμό του πραγματικού διαθεσίμου) θα πρέπει να είναι συνεχόμενες και να φθάνουν μέχρι 

και την προηγούμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του πρώτου ελεγχόμενου έτους. Δεν 

αναζητούνται τα δικαιολογητικά για τα ποσά που είναι αναγεγραμμένα στις δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος παρελθόντων ετών και τα οποία χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του 

πραγματικού διαθεσίμου κεφαλαίου προηγουμένων ετών . Έσοδα αποκτηθέντα και μη 

συμπεριληφθέντα στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος παρελθόντων ετών του 

ελεγχόμενου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών ως μη έχοντες φορολογική 

υποχρέωση να τα δηλώσουν ,π.χ έσοδα από τόκους, από πωλητήρια συμβόλαια, δηλώσεις φόρου 

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

σχετικό έγγραφο θα λαμβάνονται υπ όψιν εφόσον φέρουν βεβαία ημερομηνία και στοιχεία 

νομιμότητας. 

 

5.6. Αποδοχή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ελεγχόμενου Ελλείψει  Αποδεικτικών  

Στοιχείων για Συγκεκριμένες Δαπάνες 

 

Ως προς τις δαπάνες που αφορούν δίκτυα κοινής ωφέλειας, σταθερή /κινητή τηλεφωνία, δίδακτρα 

ιδιωτικών σχολειών - κολλεγίων, ασφάλιστρα ΕΙΧ αυτοκίνητων, δικύκλων, ασφαλιστικά 

προγράμματα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, κ.λπ, ασφάλιστρα ακίνητων, κινητών περιουσιακών 

στοιχείων, σε περίπτωση μη αναγραφής ποσού στο ερωτηματολόγιο, ούτε προσκόμισης στοιχείων 

που να αποδεικνύουν το ποσό της δαπάνης, θα καλείται ο ελεγχόμενος να συμπληρώσει υπεύθυνη 

δήλωση και να δηλώσει το ποσό της δαπάνης για κάθε ελεγχόμενο έτος. Ο έλεγχος δύναται να 

επαληθεύσει τα στοιχεία ή να ζητά αυτά από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε όποιες περιπτώσεις κρίνει 

ότι είναι απαραίτητο. 
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5.7. Δαπάνες Μέσω Πιστωτικών Καρτών 

 

Ως προς την δαπάνη μέσω πιστωτικών καρτών, όπως αυτές συμπληρώθηκαν στο Ερωτηματολόγιο 

τρόπου διαβίωσης -μεταβολές -υποχρεώσεις, ο ελεγχόμενος υποχρεούται να παράσχει στοιχεία που 

αφορούν την σχετική δαπάνη λόγω της χρήσης πιστωτικών καρτών προσκομίζονται τα κατάλληλα 

δικαιολογητικά. Ο έλεγχος δύναται να ζητά τέτοια στοιχεία από τα αρμόδια πιστωτικά ιδρύματα σε 

όποιες περιπτώσεις κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 

 

5.8.  Παροχή Στοιχείων Σχετικά με τα Υπόλοιπα Λογαριασμών 

 

 Ο ελεγχόμενος (επιτηδευματίας) θα καλείται να παράσχει στοιχεία σε σχέση με τα υπόλοιπα 

απαιτήσεων/εισπράξεων, υποχρεώσεων/καταβολών από πωλήσεις, αγορές, δαπάνες (επαγγελματικές 

προσωπικές) κ.λπ. καθώς και των προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου/νων έτους/ων στη λήξη 

κάθε ελεγχόμενου έτους. Ο έλεγχος δύναται να προβαίνει σε επαληθεύσεις στις περιπτώσεις που 

αυτό είναι εφικτό. 

 

5.9. Υποχρεωτική συμπλήρωση πεδίου «Διαθέσιμα Μετρητά» 

 

 Η συμπλήρωση του πίνακα Η' «Διαθέσιμα Μετρητά » στο έντυπο Διαθέσιμα Περιουσιακά Στοιχεία 

στην λήξη κάθε αντίστοιχης ελεγχομένης χρήσης είναι απαραίτητη. Στην περίπτωση που δεν 

δηλωθούν διαθέσιμα μετρητά στην έναρξη ή στην λήξη κάθε αντίστοιχης ελεγχομένης χρήσης τότε 

ο έλεγχος θα θεωρήσει ότι δεν υπήρχαν.  

 

 

5.10. Μη Απόδειξη Τρόπου Εξόφλησης Δαπανών 

 

 Επαγγελματικές / προσωπικές / οικογενειακές δαπάνες που προκύπτουν από τον έλεγχο ότι 

πραγματοποιήθηκαν αλλά ο ελεγχόμενος δεν αποδεικνύει τον τρόπο εξόφλησης αυτών, για την 

εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών θεωρείται ότι εξοφλήθηκαν με καταβολή μετρητών.  

 

5.11.  Δεσμευτικότητα Απαντήσεων του Ελεγχόμενου στα σχετικά Έντυπα 
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Οι απαντήσεις του ελεγχομένου στα έντυπα : Διαθέσιμα Περιουσιακά Στοιχεία και Ερωτηματολόγιο 

τρόπου διαβίωσης -μεταβολές –υποχρεώσεις τα οποία προβλέπονται από τη νομοθεσία είναι 

δεσμευτικές ως προς τον φορολογούμενο. Σε περίπτωση κατάθεσης διορθωτικών εντύπων θα πρέπει 

να είναι πλήρως αιτιολογημένα τα σημεία που τροποποιεί - διορθώνει, καθώς ο ελεγχόμενος φέρει 

το βάρος της απόδειξης.  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι τρείς χρησιμοποιούμενες από 

την Ελληνική φορολογική διοίκηση έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού φορολογητέας ύλης φυσικών 

προσώπων. 

Οι τεχνικές αυτές αποτελούν ένα πρόσφατο φαινόμενο στην Ελληνική φορολογική νομοθεσία που 

ήρθε να συμπληρώσει τις άμεσες τεχνικές ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της φοροδιαφυγής 

μέσω του εντοπισμού αδήλωτης φορολογητέας ύλης. 

Λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι πρόκειται για νεοεισαχθείσα έννοια, τα αποτελέσματά της στην 

επίτευξη του τελικού στόχου της φορολογικής διοίκησης δεν είναι ακόμη μετρήσιμα. 

Δεδομένου ότι η βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης μιας οικονομίας , η πάταξη της 

φοροδιαφυγής και ο συνετισμός των επιρρεπών φορολογούμενων δεν επιτυγχάνεται με τον 

υπολογισμό των φόρων που αναλογούν σε μη δηλωθέντα εισοδήματα και στην βεβαίωση αυτών 

αλλά με την τελική είσπραξή τους θα πρέπει να ερευνηθεί κατά πόσο το υπάρχον νομοθετικό 

πλαίσιο είναι αρκετά στεγανό ώστε να οδηγεί τελικά στην είσπραξη των υπολογισθέντων φόρων. 

Στα επόμενα χρόνια, έχοντας ένα ικανό αριθμό τελεσίδικων φορολογικών υποθέσεων ελεγμένων με 

τη χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου, τα συμπεράσματα για την ουσιαστική συμβολή τους στην  

πάταξη της φοροδιαφυγής και τη χρησιμότητά τους εν γένει θα είναι περισσότερο ασφαλή. 

Επίσης, λόγω ακριβώς του πρόσφατης εισαγωγής τους στην Ελληνική φορολογική νομοθεσία και 

της εφαρμογής τους σε σχετικά περιορισμένες περιπτώσεις φορολογουμένων, η υπάρχουσα σήμερα 

βιβλιογραφία είναι ελλιπής.  

Με την πάροδο του χρόνου και την ευρύτερη εφαρμογή τους σε μεγαλύτερο αριθμό 

φορολογούμενων θα δοθούν εναύσματα για μελέτη σε βάθος όταν πια το δείγμα θα είναι ικανό για 

την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τα οφέλη από την υιοθέτηση και εφαρμογή των έμμεσων 

τεχνικών φορολογικού ελέγχου φυσικών προσώπων από την Ελληνική φορολογική νομοθεσία. 
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 ΠΟΛ 1094/07-04-2014 «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1050/17-2-2014 απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474 τ. Β/25-2-2014 περί 

καθορισμού του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των 

περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) 

για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών 

προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού. 

 ΠΟΛ 1171/ 04-07-2013 «Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους 

φορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων». 

 ΠΟΛ 1270/2013: «Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου» 

 Α.Υ.Ο.  ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 «Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον 

προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων» 
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