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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελέγχου, ως μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες 

της φορολογικής πολιτικής και δημόσιας διοίκησης, έγκειται στην ενίσχυση του επιπέδου 

φορολογικής συμμόρφωσης, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στη δίκαιη κατανομή 

των φορολογικών βαρών, με σκοπό το μετριασμό του «φορολογικού χάσματος» που πλήττει 

τα δημόσια έσοδα και την εύρυθμη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, εμπνέοντας 

παράλληλα ένα αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης και χρηστής φορολογικής διοίκησης. 

Βασικό εργαλείο του φορολογικού ελέγχου είναι οι έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της 

φορολογητέας ύλης, οι οποίες αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους που βασίζονται 

στην ανάλυση των οικονομικών δεδομένων των φορολογούμενων από έμμεσες πηγές, 

στοχεύοντας στον εντοπισμό προσώπων μεγάλου πλούτου που φοροδιαφεύγουν, στον 

εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών υπηρεσιών και στην αύξηση του επιπέδου φορολογικής 

συμμόρφωσης στο γενικό πληθυσμό. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση των 

μεθόδων έμμεσου φορολογικού ελέγχου, βάσει της ελληνικής φορολογικής πολιτικής και 

νομοθεσίας και λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς ρυθμιστικές κατευθυντήριες γραμμές. 

Λέξεις κλειδιά: φορολογικός έλεγχος, έμμεσες τεχνικές, προσδιορισμός φορολογητέας ύλης, 

φοροδιαφυγή, φορολογική συμμόρφωση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τα περισσότερα κράτη ανά τον κόσμο καλούνται να 

αντιμετωπίσουν κρίσιμης σημασίας προκλήσεις στο πεδίο της φορολογικής διοίκησης, 

δεδομένων των αυξανόμενων πιέσεων δημοσιονομικής προσαρμογής, κάλυψης των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων και οικοδόμησης ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος που 

εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες και παράλληλα διασφαλίζει τη συγκέντρωση των 

επιθυμητών φορολογικών εσόδων. Πράγματι, η αύξηση των κρατικών εσόδων, ως το κύριο 

μέσο χρηματοδότησης των δημόσιων αγαθών που συνδέονται με την οικονομική μεγέθυνση 

και την κοινωνική ευημερία, παραμένει η σημαντικότερη λειτουργία της φορολογικής 

πολιτικής, η οποία ωστόσο θα πρέπει να στοχεύει και στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών 

βαρών, βάσει των αρχών της ουδετερότητας και αποδοτικότητας.  

Στο πλαίσιο αυτό, η φορολογική συμμόρφωση αποτελεί το βασικότερο στόχο της 

φορολογικής ελεγκτικής και επιτυγχάνεται μέσω μίας ολοκληρωμένης πολιτικής, βασικό 

συστατικό της οποίας είναι ο φορολογικός έλεγχος. Ο έλεγχος των φορολογούμενων, ως το 

σύνολο των ελεγκτικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τις φορολογικές αρχές 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν υφίσταται ακριβής και ορθολογική αναφορά των 

φορολογητέων εισοδημάτων, θεωρείται μία από τις κρισιμότερες λειτουργίες της σύγχρονης 

δημόσιας διοίκησης και παράλληλα ένα αποτελεσματικό εργαλείο καταπολέμησης της 

φοροδιαφυγής που πλήττει τα δημόσια έσοδα και την εύρυθμη λειτουργία του κρατικού 

μηχανισμού. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα που έχει 

ενταθεί διαρκούσης της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, καθώς και ένα φαινόμενο που 

παραβιάζει τις αρχές της δικαιοσύνης και ισότητας, υπονομεύοντας την αμοιβαιότητα που 

τοποθετείται στο επίκεντρο του κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ της Πολιτείας και των 

φορολογούμενων.  

Ο φορολογικός έλεγχος μπορεί να διακριθεί σε διάφορες μορφές, ανάλογα με τον 

τρόπο διεξαγωγής του, το εύρος της φορολογικής βάσης που καλύπτει, τη χρονική διάρκεια 

υλοποίησης, τις μεθόδους εκτίμησης του φορολογητέου εισοδήματος και των σκοπών που 

εξυπηρετεί. Μία βασική διάκριση είναι αυτή μεταξύ άμεσου και έμμεσου ελέγχου, εκ των 

οποίων ο δεύτερος βασίζεται σε εκτιμήσεις που απορρέουν από έμμεσες αποδείξεις της 

οικονομικής θέσης του φορολογούμενου και πραγματοποιείται με τη χρήση αντίστοιχων 

ελεγκτικών μεθόδων που αναλύουν τις οικονομικές υποθέσεις του φορολογούμενου από 
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πηγές πέραν των σχετικών φορολογικών δηλώσεων, των βιβλίων και στοιχείων. Η 

αναγκαιότητα της εφαρμογής τεχνικών έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης 

έγκειται στο ότι η φορολογική συμμόρφωση δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω 

στρατηγικών μεμονωμένων δράσεων, καθώς και στην κοινή διαπίστωση πως η φοροδιαφυγή 

είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη σε νομικά και φυσικά πρόσωπα ορισμένων επαγγελματικών 

ομάδων, για τις οποίες ο άμεσος έλεγχος δεν μπορεί να είναι πλήρως αποτελεσματικός.  

Οι έμμεσες μέθοδοι φορολογικού ελέγχου αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένες 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης μέσω της 

ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων των φορολογούμενων που υπόκεινται στον έλεγχο, 

στοχεύοντας στον εντοπισμό προσώπων μεγάλου πλούτου που φοροδιαφεύγουν, στον 

εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών υπηρεσιών, στην αύξηση του επιπέδου φορολογικής 

συμμόρφωσης στο γενικό πληθυσμό και στην εμπέδωση ενός αισθήματος κοινωνικής και 

φορολογικής δικαιοσύνης. Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης που 

επιχειρείται τα τελευταία χρόνια και δεδομένων των δημοσιονομικών προκλήσεων και της 

αδιαμφισβήτητης ανάγκης καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, οι φορολογικές αρχές έχουν 

πλέον τη δυνατότητα διεξαγωγής έμμεσων φορολογικών ελέγχων, βάσει και των σχετικών 

νομοθετικών διατάξεων και Υπουργικών Αποφάσεων.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση των 

έμμεσων τεχνικών φορολογικού ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των 

πραγματικών φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογούμενων σήμερα, εστιάζοντας στην 

περίπτωση των φυσικών προσώπων που υπόκεινται σε έλεγχο και λαμβάνοντας υπόψη τόσο 

την κείμενη φορολογική νομοθεσία όσο και τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές. Η παρούσα 

μελέτη αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό 

υπόβαθρο που διέπει το ζήτημα του φορολογικού ελέγχου, στο τρίτο εξετάζεται ο έμμεσος 

φορολογικός έλεγχος, στο τέταρτο αναπτύσσεται η σχετική ελληνική νομοθεσία και στο 

πέμπτο παρουσιάζονται τρία παραδείγματα σε αντιστοιχία με τις μεθόδους έμμεσου 

προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται στον 

αναγνώστη τα συμπεράσματα του παρόντος πονήματος, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται να 

τεθούν και κάποια θέματα / ζητήματα για μελλοντική επιστημονική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

2.1  Αρχές φορολογικής πολιτικής 

 

Στο σύγχρονο περιβάλλον στο οποίο οι περισσότερες κυβερνήσεις έρχονται αντιμέτωπες με 

μείωση των εσόδων και αύξηση των δαπανών που οδηγούν σε σημαντικούς δημοσιονομικούς 

περιορισμούς, η αύξηση των κρατικών εσόδων παραμένει η σημαντικότερη λειτουργία της 

φορολογικής πολιτικής και διοίκησης ως το κύριο μέσο χρηματοδότησης των δημόσιων 

αγαθών, όπως είναι οι υποδομές που συνδέονται με οικονομική μεγέθυνση και η τήρηση της 

δημόσιας τάξης που αποτελεί βασικό στοιχείο της κοινωνικής ευημερίας. Ανεξάρτητα των 

στόχων της κεντρικής πολιτικής σχετικά με το επίπεδο των εσόδων, που εξαρτώνται από τις 

ευρύτερες οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές κάθε χώρας, υπάρχουν ορισμένες 

γενικά αποδεκτές αρχές φορολογικής πολιτικής που παραδοσιακά καθοδηγούν την εξέλιξη 

των φορολογικών συστημάτων παγκοσμίως. Οι αρχές αυτές, οι οποίες βρίσκουν άμεση 

εφαρμογή και στη διεξαγωγή του φορολογικού ελέγχου, περιλαμβάνουν (OECD, 2014): 

i. Την ουδετερότητα, υπό την έννοια ότι η φορολογία πρέπει να είναι δίκαιη και ουδέτερη 

μεταξύ των φορολογούμενων και των διαφόρων μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα του οικονομικού συστήματος μέσω της βέλτιστης 

κατανομής των αντίστοιχων πόρων και μέσων παραγωγής. Η ουδετερότητα, επίσης, 

συνεπάγεται πως το φορολογικό σύστημα δημιουργεί έσοδα ελαχιστοποιώντας τις διακρίσεις 

υπέρ ή κατά οποιασδήποτε συγκεκριμένης οικονομικής επιλογής.  

ii. Την αποδοτικότητα, καθώς το κόστος συμμόρφωσης των νομικών και φυσικών προσώπων με 

τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας πρέπει να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν 

περισσότερο.  

iii. Τη βεβαιότητα και απλότητα, η οποία αφορά τη σαφήνεια των φορολογικών κανόνων και της 

αντίστοιχης νομοθεσίας, καθώς ένα απλό φορολογικό σύστημα συνδέεται με αύξηση της 

φορολογικής συμμόρφωσης και την καλύτερη κατανόηση εκ μέρους των φορολογούμενων 

των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, ενώ αυξημένα επίπεδα πολυπλοκότητας ευνοούν 

έναν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό που μπορεί να συνεπάγεται απώλεια φορολογικών 

εσόδων.  
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iv. Την αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη, δεδομένου ότι η φορολογία θα πρέπει να οδηγεί 

στον υπολογισμό του κατάλληλου φόρου, αποφεύγοντας παράλληλα τη διπλή φορολόγηση ή 

την ακούσια μη φορολόγηση και μετριάζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες 

των φορολογούμενων να φοροαποφεύγουν ή να φοροδιαφεύγουν. Βασικό στοιχείο των εν 

λόγω αρχών είναι η αποτελεσματικότητα της πρακτικής επιβολής των φορολογικών κανόνων 

στο πλαίσιο της φορολογικής πολιτικής, καθώς αυτή επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την 

εισπραξιμότητα των φόρων και τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών.  

v. Την ευελιξία, δεδομένου ότι τα σύγχρονα φορολογικά συστήματα θα πρέπει να είναι αρκετά 

ευέλικτα για να διασφαλίζεται ότι συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές, κοινωνικές και 

οικονομικές εξελίξεις και συγχρόνως να επιφέρουν το επιθυμητό ύψος φορολογικών εσόδων. 

Αυτό σημαίνει πως τα δομικά χαρακτηριστικά ενός φορολογικού συστήματος θα πρέπει να 

είναι ανθεκτικά σε ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό πλαίσιο και παράλληλα ευέλικτα ως προς τις 

τρέχουσες εξελίξεις, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να ανταποκρίνονται 

επαρκώς στις δημοσιονομικές απαιτήσεις.  

Μία ακόμη σημαντική αρχή της φορολογικής πολιτικής είναι η ισότητα, η οποία 

διακρίνεται σε οριζόντια και κάθετη (OECD, 2014). Η οριζόντια ισότητα υποθέτει πως οι 

φορολογούμενοι που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση θα πρέπει να επιβαρύνονται με 

παρόμοια φορολόγηση, ενώ η κάθετη υποδηλώνει πως οι φορολογούμενοι θα πρέπει να 

επιβαρύνονται ανάλογα με το εισόδημά τους. Στην πράξη, η οριζόντια ισότητα εξαρτάται από 

το βαθμό στον οποίο οι κυβερνήσεις επιθυμούν να μειώνουν τις εισοδηματικές διακυμάνσεις 

μέσω μεταβίβασης των φορολογικών βαρών στις ανώτερες εισοδηματικές κατηγορίες. Τέλος, 

αξίζει να σημειωθεί πως η φορολογική ισότητα βρίσκει εφαρμογή και στο διεθνές πλαίσιο, 

υπό την έννοια πως κάθε χώρα θα πρέπει να εισπράττει ένα δίκαιο ποσοστό των φορολογικών 

εσόδων που προκύπτουν από τις διασυνοριακές συναλλαγές.  

 

 

2.2  Φορολογικός έλεγχος: έννοια και σκοπός 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, δεδομένης της αυστηροποίησης του ρυθμιστικού 

περιβάλλοντος στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κράτη καλούνται να 

επιτύχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, περιορίζοντας τα δημοσιονομικά τους 

ελλείμματα και αναζητώντας παράλληλα τρόπους να αυξήσουν τα έσοδά τους (Leahy, 2006). 

Οι φόροι αναγνωρίζονται ως μία από της σημαντικότερες πηγές εσόδων που διαδραματίζουν 
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κρίσιμης σημασίας ρόλο στην οικονομική ευρωστία και στην αναπτυξιακή δυναμική των 

χωρών και για το λόγο αυτό οι κυβερνήσεις προσπαθούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά 

φορολογικά συστήματα, τα οποία, όχι μόνο διασφαλίζουν το επιθυμητό ύψος των δημόσιων 

εσόδων, αλλά την ίδια στιγμή ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους κρατικούς 

μηχανισμούς, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών επιβαρύνσεων 

(Gbadago & Awunyo-Vitor, 2015). 

Υπό αυτό το πρίσμα, η φορολογική συμμόρφωση και τα αντίστοιχα ελεγκτικά 

συστήματα έχουν εξελιχθεί σημαντικά στις περισσότερες χώρες του κόσμου, με αποτέλεσμα 

σήμερα ο φορολογικός έλεγχος να θεωρείται ως μία από τις κρισιμότερες λειτουργίες της 

δημόσιας διοίκησης (Colon & Swagerman, 2015). Ο έλεγχος των φορολογούμενων έχει 

οριστεί ως το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών που διεξάγονται από τις φορολογικές αρχές 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν υφίσταται ακριβής και ορθολογική αναφορά των 

φορολογητέων εισοδημάτων (Das-Gupta & Gang, 1996). Σύμφωνα με τον Pantelidis (2009), 

ο φορολογικός έλεγχος είναι η διαδικασία ελέγχου του βαθμού στον οποίο ο φορολογούμενος 

έχει ορθώς προετοιμάσει την οικονομική του κατάσταση σύμφωνα με την τρέχουσα 

φορολογική νομοθεσία και ακολούθως την έχει δηλώσει σωστά στις φορολογικές αρχές, 

εξετάζοντας την ακρίβεια των υποβαλλόμενων εγγράφων, έτσι ώστε οι ελεγκτές να μπορούν 

να επιβεβαιώνουν το ποσό του οφειλόμενου φόρου.  

Ο Kircher (2008) υποστηρίζει πως ο φορολογικός έλεγχος αφορά την εξέταση των 

φορολογικών στοιχείων των φυσικών και νομικών προσώπων από τις φορολογικές αρχές, με 

σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σύμφωνα με 

συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, με απώτερο στόχο την είσπραξη των απαραίτητων 

φορολογικών εσόδων που απαιτούνται για την ισοσκέλιση του κρατικού προϋπολογισμού, τη 

διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας, την επίτευξη της δημοσιονομικής τάξης, τη δίκαιη 

κατανομή των φορολογικών βαρών και το μετριασμό των φαινομένων της φοροαποφυγής και 

φοροδιαφυγής. Στο πλαίσιο αυτό, η εγκαθίδρυση ενός δίκαιου και αποτελεσματικού 

φορολογικού συστήματος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ουσιαστικά αποσκοπεί στην ενίσχυση 

της εθελοντικής συμμόρφωσης με τους νόμους περί φορολόγησης.  

Σύμφωνα με τον Badara (2012), πράγματι, οι στόχοι του φορολογικού ελέγχου 

περιλαμβάνουν: 

 την οικοδόμηση ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού συστήματος φορολογικής διοίκησης το 

οποίο συνάδει με την τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα, 

 την εφαρμογή στρατηγικών για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των φορολογικών αρχών 

και των υποκείμενων της φορολογίας, 
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 τη διατήρηση ενός ισχυρού μηχανισμού που καταπολεμάει την φοροδιαφυγή και 

 την αποτελεσματική συγκέντρωση των απαιτούμενων φορολογικών εσόδων σύμφωνα με τις 

αρχές της δικαιοσύνης και της ουδετερότητας.  

Ακόμη, ο Καζαντζής (2006) σημειώνει πως ο φορολογικός έλεγχος αναφέρεται στο 

σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών που εφαρμόζονται από τα αρμόδια όργανα και αποσκοπεί: 

(α) στη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας και 

της υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων, (β) τον έλεγχο της ορθής τήρησης των 

λογιστικών βιβλίων και τον προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων που σχετίζονται 

με φορολογικές υποχρεώσεις, (γ) την επαλήθευση του περιεχομένου της παραπάνω 

πληροφόρησης, και (δ) τον εντοπισμό πράξεων ή παραλείψεων που οδήγησαν εκούσια ή 

ακούσια στη μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων.  

Συνολικά, μπορεί να υποστηριχθεί πως ο βασικότερος στόχος του φορολογικού 

ελέγχου είναι η συμμόρφωση των φορολογούμενων με την κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με 

τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ, η σημαντικότητα της λειτουργίας των ελεγκτικών φορολογικών 

αρχών έγκειται στην επίτευξη του μέγιστου βαθμού φορολογικής συμμόρφωσης με τους 

σχετικούς νόμους, μέσω της οικοδόμησης ενός αισθήματος εμπιστοσύνης των 

φορολογούμενων στις ρυθμιστικές αρχές, σχετικά με τη δικαιοσύνη του φορολογικού 

συστήματος και όσον αφορά την κατανομή της επιβάρυνσης ανάμεσα στους πολίτες (OECD, 

2006). Ως εκ τούτου, η αποδοτική λειτουργία του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο ενός 

δίκαιου φορολογικού συστήματος είναι η επίτευξη της βέλτιστης ανταποδοτικότητας των 

φόρων για την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.  

 

 

2.3  Φορολογικός έλεγχος και συμμόρφωση 

 

Η φορολογική συμμόρφωση αναφέρεται στην προθυμία των φορολογούμενων να 

συμμορφώνονται με τη φορολογική νομοθεσία και να αποδίδουν τους φόρους που τους 

αναλογούν, καταθέτοντας παράλληλα στις αρχές ακριβή, ολοκληρωμένη και επαρκή 

πληροφόρηση σχετικά με τα φορολογητέα εισοδήματά τους στο πλαίσιο του φορολογικού 

ελέγχου (Sarker, 2003). Σύμφωνα με τους Brown & Mazur (2005), η φορολογική 

συμμόρφωση είναι μία πολύπλευρη έννοια, η οποία θα πρέπει να εξετάζεται βάσει δύο 

διακριτών τύπων: της συμμόρφωσης πληρωμής που αφορά την έγκαιρη καταβολή των 

φορολογικών υποχρεώσεων και τη συμμόρφωση αναφοράς που σχετίζεται με την ακριβή 



7 
 

καταγραφή του εισοδήματος που σχετίζεται με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Ο ΟΟΣΑ 

αναγνωρίζει επίσης δύο κατηγορίες φορολογικής συμμόρφωσης, τη διοικητική 

(administrative compliance), η οποία αναφέρεται στη συμμόρφωση με τους ρυθμιστικούς 

κανόνες υποβολής και πληρωμής των φόρων και την τεχνική (technical compliance), η οποία 

σχετίζεται με τη συμμόρφωση των φορολογούμενων με τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής 

νομοθεσίας (OECD, 2001). 

Η βασική θεωρία της φορολογικής συμμόρφωσης έχει βασιστεί στην οικονομική 

θεωρία της «αποτροπής» (theory of deterrence), σύμφωνα με την οποία υπάρχει μία θετική 

συσχέτιση μεταξύ του φορολογικού ελέγχου και της συμμόρφωσης (Sandmo, 2005). Η ιδέα 

πίσω από αυτήν τη θεωρητική προσέγγιση είναι πως ο έλεγχος αυξάνει το αναμενόμενο 

κόστος της μη συμμόρφωσης, με αποτέλεσμα να περιορίζεται το οικονομικό κίνητρο 

καταπάτησης των σχετικών φορολογικών νόμων. Σύμφωνα με τους Andreoni et al. (1998), ο 

φορολογούμενος υποτίθεται πως επιχειρεί, λόγω της ορθολογικής οικονομικής 

συμπεριφοράς, να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητα της φοροδιαφυγής, εξισορροπώντας τα 

οφέλη αυτά με τον κίνδυνο να τιμωρηθεί από τις φορολογικές αρχές. Έτσι, όταν ο έλεγχος 

είναι αυστηρός, τότε το όφελος μη συμμόρφωσης περιορίζεται και αναγκάζεται να αναφέρει 

ορθά στις αρχές τα εισοδήματά του, καταβάλλοντας τους αντίστοιχους φόρους. Σε έρευνα 

των Alabede et al. (2011) διαπιστώθηκε πως, πράγματι, η πρακτική εφαρμογή της θεωρίας 

της «αποτροπής» διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό των σύγχρονων 

φορολογικών συστημάτων, καθώς η συμμόρφωση με το ισχύον φορολογικό πλαίσιο 

βασίζεται εν πολλοίς στο φόβο των σχετικών κυρώσεων σε περιπτώσεις φορολογικού 

ελέγχου.  

Θα πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί πως η φορολογική συμμόρφωση αποτελεί έναν 

εξαιρετικά δύσκολο στόχο προς επίτευξη από τις φορολογικές αρχές, καθώς εξαρτάται όχι 

μόνο από την ποιότητα, το εύρος εφαρμογής και την ισχύ του ελέγχου, αλλά και από πλήθος 

επιμέρους μεταβλητών, οι οποίες μάλιστα μπορεί να είναι και ψυχολογικής φύσης. Οι 

σύγχρονες θεωρίες βασίζονται σε δύο βασικές υποθέσεις: πρώτον, η συμμόρφωση μπορεί να 

είναι είτε επιβαλλόμενη είτε εθελοντική, δηλαδή να απορρέει είτε αναγκαστικά από τις 

φορολογικές αρχές λόγω του φόβου αποτροπής και τιμωρίας είτε από το ευρύτερο κοινωνικό 

πλαίσιο, την αντίληψη ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος και τις κοινωνικές αξίες της 

ειλικρίνειας και υπευθυνότητας και δεύτερον, η συμμόρφωση επηρεάζεται τόσο από 

οικονομικούς όσο και από μη οικονομικούς παράγοντες (Alm, 2012).  

Σύμφωνα με τους Feld & Frey (2007), η φορολογική συμμόρφωση αυξάνεται μέχρι 

ένα συγκεκριμένο επίπεδο φορολογικού ελέγχου και ακολούθως μειώνεται, καθώς ο 
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αυξημένος βαθμός ελέγχου λειτουργεί ενάντια της εθελοντικής συμμόρφωσης και προκαλεί 

ακούσιες αρνητικές αντιδράσεις από τους φορολογούμενους, όπως η αντίσταση στις 

φορολογικές αρχές, υποδεικνύοντας πως η μη συμμόρφωση είναι διάχυτη στη φορολογική 

βάση και ενισχύοντας τη συμπεριφορά φοροδιαφυγής ως μια αποδεκτή κοινωνική νόρμα ενώ 

δημιουργεί προσδοκίες πως ο έλεγχος θα είναι λιγότερο αυστηρός στο άμεσο μέλλον.  

Σε πρόσφατη μελέτη των Mendoza et al. (2015) που βασίστηκε στην παραπάνω 

θεωρητική προσέγγιση, διαπιστώθηκε πως πράγματι η φορολογική συμμόρφωση σε 

αντιστοιχία με το φορολογικό έλεγχο είναι σχήματος U (U-shaped). Συγκεκριμένα, οι 

ερευνητές εξέτασαν φορολογικά δεδομένα από 47 χώρες του κόσμου για την περίοδο 2003-

2012, χρησιμοποιώντας τρεις δείκτες μη συμμόρφωσης (αντιλήψεις των επιχειρηματιών 

σχετικά με τη φοροδιαφυγή, εκτιμώμενο μέγεθος σκιώδους οικονομίας και φορολογικό χρέος 

στο τέλος του έτους), βρίσκοντας πως μετά από ένα επίπεδο φορολογικού ελέγχου, 

μετρούμενο ως ο αριθμός των επίσημων ελέγχων από τις φορολογικές αρχές ανά 100 

φορολογούμενους, η φορολογική συμμόρφωση μειώνεται κάτω από τα επιθυμητά επίπεδα.  

Εν κατακλείδι, βασικός στόχος του φορολογικού ελέγχου είναι η συμμόρφωση των 

φορολογούμενων, ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από πλήθος μεταβλητών, 

ενώ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πως ο υπερβολικά αυστηρός έλεγχος μπορεί να επιφέρει 

αντίθετα αποτελέσματα.  

 

 

2.4  Τύποι φορολογικού ελέγχου 

 

Ο φορολογικός έλεγχος μπορεί να διακριθεί σε διάφορες μορφές, ανάλογα με τον τρόπο 

διεξαγωγής του, το εύρος της φορολογικής βάσης που καλύπτει, τη χρονική διάρκεια 

υλοποίησης, τις μεθόδους εκτίμησης του φορολογητέου εισοδήματος και των σκοπών που 

εξυπηρετεί. Σύμφωνα με τα κριτήρια του πεδίου εφαρμογής και της ισχύος, ο φορολογικός 

έλεγχος μπορεί να διακριθεί σε (OECD, 2006): 

i. πλήρη, ο οποίος περιλαμβάνει τη συνολική εξέταση της πληροφόρησης σχετικά με τον 

υπολογισμό της φορολογικής υποχρέωσης του φορολογούμενου για μία δεδομένη χρονική 

περίοδο, 

ii. περιορισμένης έκτασης, ο οποίος περιορίζεται σε συγκεκριμένα ζητήματα φορολογικής 

συμμόρφωσης, όπως είναι η ορθή εφαρμογή ορισμένων φορολογικών διατάξεων και η 

υποβολή των σχετικών φορολογικών δηλώσεων και 
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iii. μεμονωμένος, ο οποίος αφορά αποκλειστικά μόνο ένα ζήτημα μη συμμόρφωσης και μπορεί 

να εφαρμοστεί σε μία ευρεία φορολογική βάση. 

Ανάλογα με τη χρονική περίοδο διεξαγωγής του φορολογικού ελέγχου, αυτός μπορεί 

να εστιάζει είτε σε ένα οικονομικό έτος ή λογιστική περίοδο, είτε να καλύπτει πολλαπλές 

οικονομικές χρήσεις, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες δραστηριότητες του υποκείμενου στη 

φορολογική νομοθεσία (π.χ. εταιρικές πωλήσεις), σε συγκεκριμένες συναλλαγές (π.χ. 

συναλλαγές θυγατρικής εταιρίας) και διάφορες φορολογικές υποχρεώσεις (π.χ. εφαρμογή 

ΔΛΠ σε περίπτωση εισηγμένης εταιρίας). 

 Επίσης, σύμφωνα με το κριτήριο του τόπου διεξαγωγής του ελέγχου, αυτός μπορεί να 

είναι είτε επιτόπιος, είτε να πραγματοποιείται από το γραφείο της φορολογικής διοίκησης 

(OECD, 2006). Ο ελεγκτής που διενεργεί το φορολογικό έλεγχο από το γραφείο του, έχει τη 

δυνατότητα να αξιοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο έχει στη διάθεσή του, όπως είναι οι 

φορολογικές δηλώσεις, οι οικονομικές καταστάσεις και άλλες σχετικές πληροφορίες.  

Στην Ελλάδα, πριν την εφαρμογή του νόμου 4174/2013, ο φορολογικός έλεγχος 

διακρινόταν σε προληπτικό (συνοπτικός έλεγχος με σκοπό να αποτρέπει τους 

φορολογούμενος από παραβάσεις και να διασφαλίζει τις φορολογικές υποχρεώσεις), 

προσωρινό (προληπτικός και τακτικός έλεγχος με σκοπό τον καταλογισμό φόρων μετά τη 

διαπίστωση μη εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων), και τακτικό 

(πλήρης και οριστικός έλεγχος που αποσκοπεί στην εξέταση όλων των φορολογικών 

αντικειμένων και υποχρεώσεων). Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4174/2013, ο 

φορολογικός έλεγχος διακρίνεται σε πλήρη, ο οποίος διενεργείται για όλα τα φορολογικά 

αντικείμενα, τις εισφορές και τα τέλη και είναι οριστικός, και σε μερικό, ο οποίος αφορά 

συγκεκριμένα αντικείμενα (άρθρο 25).  

Επίσης, στο άρθρο 25, περιγράφεται η διαδικασία του επιτόπιου φορολογικού 

ελέγχου, ο οποίος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου κατά το επίσημο 

ωράριο εργασίας της φορολογικής αρχής, η οποία μπορεί να διενεργεί επιτόπιο φορολογικό 

έλεγχο και εκτός του επίσημου ωραρίου εργασίας εφόσον απαιτείται από το είδος των 

δραστηριοτήτων του φορολογούμενου. Ακόμη, ορίζεται πως η φορολογική διοίκηση έχει την 

εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών 

υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων 

που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του 

οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία 

γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και 

σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται 
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για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και 

χρησιμοποιώντας μεθόδους που προβλέπονται στον Κώδικα (άρθρο 23).  

Τέλος, μία ακόμη διάκριση του φορολογικού ελέγχου είναι αυτή μεταξύ άμεσου και 

έμμεσου. Ιστορικά, η μη συμμόρφωση των φορολογούμενων αποδόθηκε σχεδόν 

αποκλειστικά στην περιορισμένη αποτελεσματικότητα της κανονιστικής εφαρμογής της 

φορολογικής νομοθεσίας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι φορολογικές αρχές ανά τον κόσμο 

έχουν συνειδητοποιήσει πως οι παράγοντες που σχετίζονται με τη φορολογική συμμόρφωση 

ποικίλουν και, ως εκ τούτου, η μη συμμόρφωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με 

στρατηγικές μεμονωμένων δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο έμμεσος φορολογικός έλεγχος 

αποτελεί ένα ζήτημα κρίσιμης σημασίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη 

δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. Συγκεκριμένα, οι έμμεσες μέθοδοι φορολογικού 

ελέγχου περιλαμβάνουν εκείνες τις τεχνικές προσδιορισμού των φορολογικών υποχρεώσεων 

μέσω της ανάλυσης των οικονομικών υποθέσεων του φορολογούμενου και τη χρήση 

πληροφοριών που προέρχονται από διαφορετικές πηγές πέραν της φορολογικής δήλωσης και 

των επίσημων φορολογικών εγγράφων (Biber, 2010). Ο έμμεσος έλεγχος βασίζεται σε 

εκτιμήσεις που απορρέουν από έμμεσες αποδείξεις της οικονομικής κατάστασης του 

φορολογούμενου και διαφοροποιείται από τον άμεσο έλεγχο ο οποίος στηρίζεται σε επίσημα 

στοιχεία και κυρίως στη φορολογική δήλωση.  

 

 

2.5  Αποτελεσματικότητα φορολογικού ελέγχου 

 

Ένα αποτελεσματικό σύστημα φορολογικού ελέγχου αποτελεί τη βάση της φορολογικής 

δικαιοσύνης και ενισχύει το βαθμό εθελοντικής φορολογικής συμμόρφωσης μέσω της 

διαμόρφωσης μίας ολοκληρωμένης φορολογικής συνείδησης, με απώτερο στόχο τη δίκαιη 

κατανομή των βαρών, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αύξηση των δημόσιων 

εσόδων που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική 

ισότητα. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελέγχου εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αρχικά, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του 

ΟΟΣΑ, ένας αποτελεσματικός φορολογικός έλεγχος θα πρέπει να επιτελεί τους εξής ρόλους 

(OECD, 2006): 

i. Να προωθεί την εθελοντική συμμόρφωση από τους φορολογούμενους, υπενθυμίζοντας τους 

κινδύνους μη συμμόρφωσης και ενισχύοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης στο φορολογικό 
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σύστημα, υπό την έννοια ότι σοβαρές παραβιάσεις της φορολογικής νομοθεσίας ανιχνεύονται 

και επιβάλλονται οι κατάλληλες κυρώσεις. 

ii. Να εντοπίζει τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, εστιάζοντας σε σημαντικούς τομείς όπως 

είναι το αφορολόγητο εισόδημα σε μετρητά και σε φορολογούμενους που είναι πιθανότερο 

να διαφεύγουν των φορολογικών τους υποχρεώσεων. 

iii. Να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με την «υγεία» του φορολογικού συστήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των συμπεριφορικών προτύπων φορολογικής συμμόρφωσης, οι 

οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο της φορολογικής 

διοίκησης για τη βελτίωση των διαδικασιών λήψης αντίστοιχων αποφάσεων και το σχεδιασμό 

μελλοντικών στρατηγικών φορολογικής πολιτικής, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα πρότυπα 

φοροδιαφυγής που αφορούν ένα σημαντικό ποσοστό της φορολογικής βάσης.  

iv. Να εκπαιδεύει τους φορολογούμενους, μέσω της παροχής βοήθειας και διευκρινήσεων σε ότι 

αφορά την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας και τις δυνατότητες βελτίωσης της 

ποιότητας τήρησης των απαραίτητων φορολογικών στοιχείων και εγγράφων, συμβάλλοντας 

έτσι στην αύξηση του μελλοντικού επιπέδου συμμόρφωσης.  

v. Να προσδιορίζει τους τομείς του φορολογικού δικαίου που απαιτούν περαιτέρω 

αποσαφήνιση, σε περιπτώσεις που προκαλούν σύγχυση και προβλήματα σε σημαντικό 

αριθμό φορολογούμενων. 

Τα συστήματα φορολογικής συμμόρφωσης εξελίσσονται και λειτουργούν 

διαφορετικά σε κάθε χώρα σε αντιστοιχία με το νομικό, πολιτιστικό, πολιτικό και διοικητικό 

πλαίσιο. Ωστόσο, υπάρχει μία σειρά κοινών προαπαιτούμενων χαρακτηριστικών που είναι σε 

θέση να εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 

των δραστηριοτήτων του φορολογικού ελέγχου, τα οποία περιλαμβάνουν (OECD, 2006): (1) 

ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο που περιλαμβάνει κατάλληλες διατάξεις περί 

κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, (2) επαρκώς καθορισμένες οργανωτικές και 

διοικητικές διαδικασίας, (3) καλά τεκμηριωμένες τεχνικές ελέγχου που υποστηρίζονται 

επαρκώς από αντίστοιχα εργαλεία και διαδικασίες, και (4) κατάλληλη διαχείριση των 

ανθρώπινων πόρων που απασχολούνται στις δομές της φορολογικής διοίκησης. Πράγματι, το 

έργο της διενέργειας των φορολογικών ελέγχων είναι δύσκολο και για το λόγο αυτό απαιτεί 

από τους ελεγκτές να συγκεντρώνουν ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά και προσόντα, 

όπως είναι η επαγγελματική πείρα και επάρκεια, η ανεξαρτησία, η αντικειμενική κρίση, η 

παρατηρητικότητα, η βαθειά γνώση της φορολογικής νομοθεσίας και η εχεμύθεια 

(Καζαντζής, 2006).  
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Τέλος, μία κρίσιμης σημασίας μεταβλητή της αποτελεσματικότητας του φορολογικού 

ελέγχου είναι η σαφήνεια της φορολογικής νομοθεσίας, δεδομένου ότι η αποδοτική 

φορολογική διοίκηση συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματική φορολογική πολιτική (Aaron 

& Slemrad, 2004). Σύμφωνα με τους James et al. (2015), η απλότητα και σαφήνεια της 

φορολογικής νομοθεσίας είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά για την επίτευξη 

της βέλτιστης ποιότητας του φορολογικού ελέγχου. Ο Richardson (2006) επισημαίνει πως η 

πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα των χαμηλών 

επιπέδων φορολογικής συμμόρφωσης παγκοσμίως και παράλληλα, αποτρεπτική μεταβλητή 

εφαρμογής αποτελεσματικών φορολογικών ελέγχων.  

Στο πλαίσιο αυτό, πολλές χώρες έχουν επιχειρήσει να απλοποιήσουν τη φορολογική 

τους νομοθεσία κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Σε πρόσφατη έρευνα της Deloitte 

(2014) στην οποία συμμετείχαν στελέχη 814 επιχειρήσεων σε 29 ευρωπαϊκές χώρες 

διαπιστώθηκε πως η σταθερότητα και απλότητα της φορολογικής νομοθεσίας είναι οι 

σημαντικότεροι παράγοντες που καθιστούν ένα φορολογικό σύστημα αποτελεσματικό. Όσον 

αφορά τους Έλληνες συμμετέχοντες, βρέθηκε πως η πλειοψηφία εξ αυτών θεωρεί πως οι δύο 

κύριες αιτίες της φορολογικής αβεβαιότητας που οδηγεί σε φαινόμενα φοροδιαφυγής, είναι οι 

μη σαφείς οδηγίες των φορολογικών αρχών και οι συχνές αλλαγές στη φορολογική 

νομοθεσία.  

Συμπερασματικά, ο αποτελεσματικός φορολογικός έλεγχος που βασίζεται σε μια 

ολοκληρωμένη και σαφή φορολογική πολιτική και νομοθεσία και χρησιμοποιεί σύγχρονες 

τεχνικές προσδιορισμού του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος, μετριάζει τα 

φαινόμενα φοροδιαφυγής  και ενισχύει τη φορολογική δικαιοσύνη και ισότητα. Υπό αυτό το 

πρίσμα, οι έμμεσες μέθοδοι φορολογικού ελέγχου αναγνωρίζονται σήμερα ως ένα σύγχρονο 

και ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια της φορολογικής διοίκησης για την 

επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, όπως εξηγείται αναλυτικότερα στο επόμενο 

κεφάλαιο.  

 

 

 

 

 



13 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΜΜΕΣΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

3.1 Η ανάγκη εφαρμογής έμμεσων ελεγκτικών πρακτικών 

 

3.1.1 Φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή  

Δεδομένου ότι τα φορολογικά έσοδα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των 

δημόσιων εσόδων και αποτελούν βασική μεταβλητή της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών 

παγκοσμίως, η σημασία των φορολογικών ελέγχων έγκειται στην οικοδόμηση ενός δίκαιου 

φορολογικού συστήματος που διασφαλίζει τόσο την αποτελεσματική κατανομή των 

φορολογικών βαρών όσο και την είσπραξη των μέγιστων δυνατών εσόδων. Επιπλέον, η 

εφαρμογή έμμεσων τεχνικών φορολογικού ελέγχου αφορά στον προσδιορισμό της 

φορολογητέας ύλης μέσω της ανάλυσης οικονομικών δεδομένων των φορολογούμενων και 

σχετίζεται τόσο με το φαινόμενο της φοροδιαφυγής όσο και με αυτό της φοροαποφυγής, τα 

οποία επιδρούν αρνητικά στην αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος, στη 

μεγέθυνση της οικονομίας και τη δημοσιονομική προσαρμογή των κρατών.  

Συγκεκριμένα, η φοροδιαφυγή αναφέρεται σε παράνομες πρακτικές διαφυγής των 

φορολογικών υποχρεώσεων μέσω της απόκρυψης ή διαστρέβλωσης φορολογητέου 

εισοδήματος, κερδών που υπόκεινται σε φόρο και άλλων φορολογικού ενδιαφέροντος 

οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ η φοροαποφυγή λαμβάνει χώρα εντός του νομικού 

πλαισίου του φορολογικού συστήματος, με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να επωφελούνται 

από τον φορολογικό κώδικα, συμμετέχοντας μεν σε νόμιμες δραστηριότητες, αλλά ερχόμενα 

σε αντίθεση με τους στόχους της φορολογικής νομοθεσίας (Alm & Vasquez, 2001). Τα 

φαινόμενα αυτά διαμορφώνουν το λεγόμενο «φορολογικό χάσμα» (tax gap), το οποίο 

ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των φορολογικών εσόδων που υποτίθεται ότι θα 

συγκεντρώνονταν αν υπήρχε τέλεια εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας και των τελικών 

πρακτικών φορολογικών εσόδων (Chiumya, 2006).  

Ως εκ τούτου, ο κεντρικός στόχος του φορολογικού ελέγχου είναι ο περιορισμός 

αυτής της διαφοράς μέσω της αύξησης του επιπέδου συμμόρφωσης των φορολογούμενων. 

Πράγματι, η σχέση μεταξύ πραγματοποίησης φορολογικών ελέγχων και καταπολέμησης της 

φοροδιαφυγής έχει τεκμηριωθεί σε σχετικές έρευνες. Για παράδειγμα, σε μελέτη των Alm & 

McKee (2004) βρέθηκε πως ο βαθμός συμμόρφωσης των φορολογούμενων αυξάνεται σε 
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περιπτώσεις πιθανού ελέγχου, ενώ ο Mittone (2006) κατέδειξε πως η πρώιμη εμπειρία των 

φορολογούμενων με έναν φορολογικό έλεγχο είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος 

αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί πως η φοροδιαφυγή δεν 

είναι ένα καθολικό φαινόμενο και συναντάται συχνότερα σε περιπτώσεις φορολογούμενων 

που «αυτό - αναφέρουν» το εισόδημά τους (π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες), καθώς το 

χαμηλότερο ποσοστό εντοπίζεται στην ομάδα των μισθωτών και των συνταξιούχων (Kleven 

et al., 2011). 

Αν και η εκτίμηση του μεγέθους της φοροδιαφυγής σε παγκόσμια κλίμακα αποτελεί 

ένα δύσκολο εγχείρημα, λόγω των διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων που 

χρησιμοποιούνται και της συχνά λανθασμένης ταυτοποίησης του φαινομένου με τη σκιώδη 

οικονομία, η βασική διαπίστωση των σχετικών ερευνών είναι πως το μέγεθος αυτό είναι 

μεγαλύτερο στις αναπτυσσόμενες από ότι στις ανεπτυγμένες χώρες. Σε κάθε περίπτωση, η 

φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται 

τόσο με μεταβλητές που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά συμμόρφωσης των 

φορολογούμενων στη φορολογική νομοθεσία (μεγάλο διοικητικό κόστος συμμόρφωσης, 

απουσία φορολογικής συνείδησης, διαφθορά και παραοικονομία), όσο και με την 

περιορισμένη ικανότητα της φορολογικής διοίκησης να επιβάλλει τη νομοθεσία 

(αναποτελεσματικότητα διοικητικών αρχών, ανεπαρκή συστήματα εισπραξιμότητας, 

ακατάλληλοι φορολογικοί έλεγχοι και χρήση παρωχημένων μεθόδων ελέγχου) (Cobham, 

2005). 

Η φοροδιαφυγή έχει καθοριστικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του 

φορολογικού συστήματος και εγείρει σημαντικούς προβληματισμούς από την πλευρά της 

αποδοτικότητας των φόρων. Χαμηλότερα φορολογικά έσοδα συνεπάγονται αύξηση των 

φορολογικών βαρών για αυτούς που συστηματικά συμβάλουν σε αυτά και τους 

φορολογούμενους που έχουν αυξημένη φοροδοτική ικανότητα (Frederiksen et al., 2005). 

Επιπλέον, δεδομένου ότι η δυνατότητα φοροδιαφυγής διαφέρει ανάμεσα στις διάφορες 

επαγγελματικές κατηγορίες, το φαινόμενο αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει στρεβλώσεις 

στην αγορά εργασίας (Parker, 2003). Εκτός αυτού, η φοροδιαφυγή παραβιάζει τις αρχές της 

δικαιοσύνης και ισότητας, υπονομεύοντας την ιδέα της αμοιβαιότητας που βρίσκεται στο 

επίκεντρο του «κοινωνικού συμβολαίου» μεταξύ φορολογουμένων και κρατικών αρχών. Στο 

πλαίσιο αυτό, ο αποτελεσματικός φορολογικός έλεγχος αποτελεί μία σύγχρονη αναγκαιότητα 

για τη βιωσιμότητα των φορολογικών συστημάτων. 
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3.1.2 Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με το νόμο 4174/2013 (άρθρο 55), ως φοροδιαφυγή νοείται: 

i. η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με μη υποβολή δήλωσης ή με 

υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος, 

ii. η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση φόρου 

προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, 

καθώς και η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη 

πληρωμή των παραπάνω, 

iii. η είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων από τη Φορολογική Διοίκηση μετά από 

παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως 

αληθινών ή με αθέμιτη αποσιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, 

iv. η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η νόθευση φορολογικών στοιχείων, 

v. η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών.  

Η φοροδιαφυγή θεωρείται ως ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο φαινόμενο στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2014), υπολογίζεται πως κατά το χρονικό διάστημα 

μεταξύ 2009-2013, το φορολογικό χάσμα ήταν περίπου 37 δις ευρώ, με τις μεγαλύτερες 

απώλειες να καταγράφονται στη συλλογή εσόδων ΦΠΑ, φτάνοντας περίπου το 34%, με τον 

αντίστοιχο μέσο όρο στις χώρες της ΕΕ να ανέρχεται στο 15%. Συγκεκριμένα, οι απώλειες 

ΦΠΑ υπολογίζονται στα 7,57, 6,92, 9,16, και 6,88 δις ευρώ για τα έτη 2010, 2011, 2012 και 

2013 αντίστοιχα. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως το ποσοστό φόρων προς ΑΕΠ 

υπολογίζεται στο 33,7% για το 2012, με την Ελλάδα να κατατάσσεται πολύ χαμηλότερα του 

ευρωπαϊκού μέσου όρου και του μέσου όρου των χωρών της ευρωζώνης, ο οποίος είναι 

39,4% και 40,4%, αντίστοιχα. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, 

το 2012 το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος επωμίζονται οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, με το 

69,2% των φυσικών προσώπων να δηλώνει εισόδημα κάτω από το ετήσιο κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ.  

Σε πρόσφατη έρευνα των Artavanis et al. (2015), υπολογίστηκε πως στην Ελλάδα 

περίπου το 43-45% του εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων δεν φορολογείται, γεγονός 

που υποδηλώνει πως μόνο για το 2009 το μη δηλωθέν εισόδημα ήταν περίπου 28,2 δις ευρώ, 

οδηγώντας σε φορολογικό έλλειμμα περίπου 11 δις ευρώ ή 30% του δημοσιονομικού 

ελλείμματος της χώρας εκείνη την περίοδο, με τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή να καταγράφεται 

σε επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, εκπαίδευση και ΜΜΕ). 

Βέβαια, η αύξηση της φοροδιαφυγής κατά τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης συνοδεύτηκε 

από μία προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας μέσω της χρηματοδότησης των 
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ελλειμμάτων από τη φορολογία και δευτερευόντως μέσω της μείωσης των δαπανών, με 

αποτέλεσμα τη δυσανάλογη επιβάρυνση των ήδη φορολογούμενων.  

Όπως σημειώνεται μάλιστα στην τελευταία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για το 

2014, τα περιθώρια βελτίωσης του τρέχοντος δημοσιονομικού αποτελέσματος με μέτρα 

εισπρακτικού τύπου και χωρίς παράλληλη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και περιστολή 

των δαπανών είναι πλέον περιορισμένα, καθώς η φοροδοτική ικανότητα των συνεπών 

φορολογούμενων έχει σχεδόν εξαντληθεί. Από την άλλη πλευρά, η φοροδιαφυγή είναι ένα 

χρόνιο δομικό πρόβλημα του εγχώριου φορολογικού συστήματος. Σύμφωνα με τον Bronchi 

(2001), στην Ελλάδα για πολλές δεκαετίες είχε αποφευχθεί μία ριζική μεταρρύθμιση του 

φορολογικού συστήματος, ενώ παράλληλα η φορολογική νομοθεσία έχει τροποποιηθεί 

πολλές φορές την τελευταία 20ετία, δημιουργώντας ένα ασαφές ρυθμιστικό πλαίσιο 

αντικρουόμενων νόμων και υπουργικών αποφάσεων (Drogalas et al., 2015). Ο Baralexis 

(2004), εξετάζοντας το ζήτημα της «δημιουργικής λογιστικής» ως μέσο φοροαποφυγής στην 

Ελλάδα, σημειώνει πως η πολυπλοκότητα των διαδικασιών φορολογικού ελέγχου, σε 

συνδυασμό με τη γενικευμένη αντίληψη περί πολύ υψηλής φορολογίας, έχουν συμβάλλει 

καθοριστικά στην αύξηση της φοροδιαφυγής στη χώρα.  

Ο Panas (2011), διερευνώντας τα πρότυπα συμπεριφοράς των φορολογούμενων στην 

Ελλάδα, διαπίστωσε πως το 25% από αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα είναι πρόθυμοι να 

αποκρύψουν ένα μέρος του εισοδήματός τους από τις φορολογικές αρχές, ενώ το 70% 

πιστεύει πως οι περισσότεροι πολίτες δεν συμμορφώνονται με τη φορολογική νομοθεσία, 

εξαιτίας της περιορισμένης πιθανότητας να εντοπιστούν από τις αρχές. Ακόμη, σε μελέτη του 

Chatzipanagiotou (2010), επισημαίνεται πως οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν 

ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές πρακτικές φορολογικού ελέγχου, με σκοπό την αύξηση 

του επιπέδου συμμόρφωσης των φορολογούμενων και την αλλαγή της στάσης του κοινού 

απέναντι στο φορολογικό σύστημα. Πράγματι, ο Tagkalakis (2013), εξετάζοντας τον 

αντίκτυπο των επιτόπιων φορολογικών ελέγχων σε περιοχές της Ελλάδας υψηλής 

οικονομικής και τουριστικής δραστηριότητας το 2012, τεκμηρίωσε πως η εντατικοποίηση 

των ελέγχων μπορεί να ενισχύσει το επίπεδο φορολογικής συμμόρφωσης. Βέβαια, όπως 

προαναφέρθηκε, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα πρέπει να συνοδεύεται και από 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες αύξησης του επιπέδου δικαιοσύνης του φορολογικού 

συστήματος, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υπερφορολόγηση των ήδη φορολογουμένων και να 

εντοπίζονται αυτοί που συστηματικά διαφεύγουν.  
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3.2 Πεδίο εφαρμογής και διεθνείς ρυθμίσεις 

 

3.2.1 Σκοπός και στόχοι 

Οι έμμεσες μέθοδοι φορολογικού ελέγχου αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης μέσω της ανάλυσης των 

οικονομικών δεδομένων των φορολογούμενων που υπόκεινται στον έλεγχο. Με τη χρήση 

πληροφοριών από ένα μεγάλο εύρος πηγών, εκτός της φορολογικής δήλωσης και των 

επίσημων βιβλίων και στοιχείων του φορολογούμενου, υπάρχει δυνατότητα ορθής εκτίμησης 

της φορολογικής του υποχρέωσης, καθώς συχνά οι φορολογικές αρχές βασίζονται 

αποκλειστικά στις δηλώσεις, με τις οποίες οι φορολογούμενοι μπορούν να περιορίσουν αυτήν 

την υποχρέωση είτε με τη δημιουργία αρχείων που δεν αντανακλούν την πραγματική τους 

οικονομική κατάσταση, είτε με την υποβολή μη ορθών δηλώσεων.  Οι στόχοι των έμμεσων 

τεχνικών συνοψίζονται στα εξής: 

 Στον προσδιορισμό της αδήλωτης φορολογητέας ύλης, ακολουθώντας τις διαδρομές του 

χρήματος. 

 Στη φορολόγηση φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου που φοροδιαφεύγουν μέσω των 

άμεσων μεθόδων φορολόγησης.  

 Στον εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών υπηρεσιών με την εφαρμογή καινοτόμων και 

σύγχρονων ελεγκτικών μεθόδων. 

 Στην εμπέδωση ενός αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης και χρηστής φορολογικής 

διοίκησης. 

 Στην αύξηση του συνολικού επιπέδου φορολογικής συμμόρφωσης.  

Συνολικά, οι έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου αποτελούν μία σύγχρονη και 

πρωτοποριακή προσέγγιση για την ανίχνευση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των 

φορολογούμενων με την κείμενη νομοθεσία, λειτουργώντας παράλληλα ως αποτρεπτικός 

παράγοντας όχι μόνο για τους φορολογούμενους που υπόκεινται σε αυτό το είδος ελέγχου 

αλλά και για τον ευρύτερο πληθυσμό (Ντάσιου & Ζοργιαννού, 2014). Βέβαια, οι τεχνικές 

αυτές βρίσκουν εφαρμογή κατά κύριο λόγο σε φορολογούμενους για τους οποίους υπάρχει 

σημαντικός κίνδυνος μη δήλωσης και απόκρυψης εισοδήματος ή διόγκωσης των εξόδων που 

στοχεύει στη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Ουσιαστικά, η χρήση των μεθόδων 

αυτών για τον προσδιορισμό της πραγματικής φορολογητέας ύλης γίνεται στις περιπτώσεις 

όπου οι ελεγκτές οδηγούνται στο συμπέρασμα πως τα επίσημα στοιχεία του 

φορολογούμενου, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών δηλώσεων, βιβλίων και 
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στοιχείων, δεν αντανακλούν την οικονομική του θέση και δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια 

το φορολογητέο εισόδημα. 

 

3.2.2 Διεθνείς κατευθύνσεις  

Οι έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου είναι μέθοδοι διεθνώς αποδεκτές και η 

χρησιμότητά τους επισημαίνεται από διάφορους διεθνείς οργανισμούς, 

συμπεριλαμβανομένου του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ. Συγκεκριμένα, ο ΟΟΣΑ περιγράφει τις 

έμμεσες μεθόδους, οι οποίες είναι (OECD, 2006): 

i. Η μέθοδος της ανάλυσης της ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of 

funds method), η οποία προϋποθέτει την ανάλυση των ταμειακών ροών του φορολογούμενου 

και τη σύγκριση όλων των δαπανών του με τις αντίστοιχες αποδείξεις για μία συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη καθαρές αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών του 

στοιχείων και υποχρεώσεων μαζί με τις μη εκπίπτουσες δαπάνες και μη φορολογητέες 

αποδείξεις, υποθέτοντας πως η υπέρβαση των δαπανών από το άθροισμα των δηλωθέντων 

και αφορολόγητων εισοδημάτων αποτελεί και μη φορολογητέο εισόδημα. 

ii. Η μέθοδος του ελέγχου των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά (banks 

deposits and cash expenditure methods), η οποία βασίζεται στον έλεγχο των επιμέρους 

συναλλαγών των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου και την εξέταση των 

δαπανών του σε μετρητά, υποθέτοντας πως τα χρήματά του είτε δαπανώνται είτε 

κατατίθενται σε τράπεζα, καθώς και πως ο έλεγχος των προαναφερθέντων αντικατοπτρίζουν 

τα προσωπικά έξοδα διαβίωσής του. 

iii. Η μέθοδος της αρχής των αναλογιών (mark-up method), η οποία παράγει έναν υπολογισμό 

αναμόρφωσης του εισοδήματος με βάση τη χρήση ποσοστών ή δεικτών που θεωρούνται 

τυπικοί για μία επιχείρηση, με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής φορολογικής 

υποχρέωσης, εξετάζοντας τις πωλήσεις και το κόστος πωληθέντων.  

iv. Η μέθοδος της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (unit and 

volume method), η οποία εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων, 

εξετάζοντας τις τιμές και τα κέρδη με τον επαληθεύσιμο όγκο συναλλαγών που εντοπίζεται 

για τον φορολογούμενο και μπορεί να καθοριστεί από τα βιβλία του. 

v. Η μέθοδος της καθαρής θέσης (net worth method), η οποία βασίζεται στην υπόθεση πως η 

αύξηση της καθαρής θέσης του φορολογούμενου κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους, 

λαμβάνοντας υπόψη τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες και το αφορολόγητο εισόδημα, θα πρέπει 

να προέρχεται από φορολογητέο εισόδημα, εξετάζοντας ολόκληρο το οικονομικό ιστορικό 

του.  
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Οι παραπάνω μέθοδοι αναγνωρίζονται και από την υπηρεσία IRS (Internal Revenue 

Service) των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της οποίας η χρήση μίας έμμεσης μεθόδου 

για τον προσδιορισμό της πραγματικής φορολογικής υποχρέωσης θα πρέπει να γίνεται: όταν 

ο ελεγκτής θεωρεί πως η φορολογική δήλωση και τα λοιπά βιβλία και στοιχεία δεν 

περιγράφουν ορθά το συνολικό φορολογητέο εισόδημα ή όταν υπάρχει εύλογη υπόνοια πως ο 

φορολογούμενος αποκρύπτει εισόδημα. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ορισμένες από τις 

περιπτώσεις που υποστηρίζουν τη χρήση μίας τέτοιας μεθόδου περιλαμβάνουν τα εξής 

(OECD, 2006): 

 η ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του φορολογούμενου δεν είναι ισορροπημένη, υπό 

την έννοια ότι οι ατομικές και επιχειρηματικές δαπάνες υπερβαίνουν το δηλωθέν εισόδημα 

και δεν μπορούν να εντοπιστούν υποκείμενες πηγές προέλευσης των αντίστοιχης κεφαλαίων 

που εξηγούν τη διαφορά, 

 υπάρχουν παρατυπίες στα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου, 

 τα ποσοστά ακαθάριστου κέρδους μεταβάλλονται σε μεγάλο βαθμό από έτος σε έτος ή είναι 

ασυνήθιστα υψηλά ή χαμηλά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς ή για το συγκεκριμένο 

κλάδο, 

 ο φορολογούμενος έχει ασυνήθιστες και μη δικαιολογημένες κινήσεις στους τραπεζικούς του 

λογαριασμούς, 

 ο φορολογούμενος δεν πραγματοποιεί τακτικές τραπεζικές καταθέσεις αλλά χρησιμοποιεί 

κυρίως μετρητά, 

 η ανασκόπηση του οικονομικού ιστορικού του φορολογούμενου καταδεικνύει σημαντική 

αύξηση της καθαρής του θέσης που δεν υποστηρίζεται από το δηλωθέν εισόδημα, 

 οι μέθοδοι λογιστικής απεικόνισης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που 

χρησιμοποιούνται από το φορολογούμενο δεν αντικατοπτρίζουν με σαφήνεια το εισόδημά 

του.  

Ακόμη, σύμφωνα με έκθεση του τμήματος Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΔΝΤ, οι 

παράγοντες που υποδηλώνουν την ανάγκη υιοθέτησης μίας έμμεσης μεθόδου ελέγχου 

περιλαμβάνουν (Biber, 2010): (α) ελλείψεις και ασάφειες στην υποβολή δηλώσεων και στη 

διατήρηση βιβλίων και στοιχείων, (β) αδικαιολόγητος πλούτος ή δηλωθέν εισόδημα που δεν 

αντικατοπτρίζει το επίπεδο διαβίωσης του φορολογούμενου, (γ) το δηλωθέν εισόδημα δεν 

ανταποκρίνεται στην επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης, (δ) ο φορολογούμενος 

δηλώνει συστηματικά ζημίες ή επουσιώδες εισόδημα για μεγάλο χρονικό διάστημα και (ε) οι 

περισσότερες δαπάνες πραγματοποιούνται σε μετρητά.  
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Επιπλέον, στις σχετικές κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ αναφέρεται πως η επιλογή μίας 

κατάλληλης επίσημης έμμεσης μεθόδου είναι ζωτικής σημασίας για τον αποτελεσματικό και 

αποδοτικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης. Για παράδειγμα, αν και οι μέθοδοι 

του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά και της ανάλυσης της 

ρευστότητας του φορολογούμενου χρησιμοποιούνται συχνά, δεν είναι οι καταλληλότερες αν 

ο φορολογούμενος δεν καταθέτει τα μετρητά ή αν οι αντίστοιχες δαπάνες δεν μπορούν να 

προσδιοριστούν, εκτός αν αποκαλύπτονται οικειοθελώς από το φορολογούμενο, ανάλογα με 

την κείμενη φορολογική νομοθεσία της εκάστοτε χώρας.  

Στην πραγματικότητα, συχνά είναι δύσκολο να εντοπιστούν σημαντικές ατομικές 

αγορές ή προσωπικές δαπάνες που ο φορολογούμενος σκόπιμα απέκρυψε. Οι αδυναμίες 

αυτές μπορούν να ξεπεραστούν με τη χρήση μίας έμμεσης μεθόδου που βασίζεται στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου για τον προσδιορισμό της πραγματικής 

φορολογητέας ύλης, όπως είναι η μέθοδος των αναλογιών ή η μέθοδος της σχέσης της τιµής 

πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών. Στην περίπτωση που ο έμμεσος 

φορολογικός έλεγχος βασίζεται στην επιχειρηματική δραστηριότητα, οι παράγοντες που 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι (OECD, 2006): 

 ο κλάδος ή το τμήμα της αγοράς που δραστηριοποιείται ο φορολογούμενος, 

 οι προμηθευτές μπορούν να ταυτοποιηθούν και τα εμπορεύματα αγοράζονται από 

περιορισμένο αριθμό προμηθευτών, 

 η τιμολόγηση των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών είναι συνεπής, 

 ο όγκος της παραγωγής και η ποικιλία των προϊόντων, 

 η διαθεσιμότητα και πληρότητα των βιβλίων και στοιχείων του φορολογούμενου, 

 οι πρακτικές τραπεζικών συναλλαγών, 

 η χρήση μετρητών για την πληρωμή δαπανών και εξόδων, 

 η σχέση δαπανών και εσόδων, 

 η σταθερότητα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και 

 η σταθερότητα της καθαρής θέσης του φορολογούμενου με την πάροδο των ετών.  

Ιδιαίτερα στην περίπτωση ελέγχου των φυσικών προσώπων, οι τεχνικές έμμεσου 

προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης είναι χρήσιμες, όταν εντοπίζεται αδικαιολόγητος 

πλουτισμός, πραγματοποιούνται δαπάνες που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από το 

δηλωθέν εισόδημα, υπάρχουν εύλογες υπόνοιες πως το πραγματικό εισόδημα είναι 

μεγαλύτερο του δηλωθέντος και υπάρχουν δηλωθέντα εισοδήματα πολύ κοντά στο 

αφορολόγητο όριο. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως και ο Διευρωπαϊκός Οργανισμών 
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Φορολογικών Υπηρεσιών (Intra-European Organization of Tax Administrations – IOTA)
1
 

αναγνωρίζει τη χρησιμότητα των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, υποστηρίζοντας πως τα κράτη-

μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν μέσω της φορολογικής νομοθεσίας στις φορολογικές αρχές να 

χρησιμοποιούν έμμεσες πηγές εκτίμησης των φορολογικών υποχρεώσεων.  

 

3.2.3 Διεθνής βιβλιογραφία 

Η χρήση των έμμεσων μεθόδων προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης αποτελεί μία 

ιδιαίτερα καινοτόμο πρακτική φορολογικού ελέγχου και εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο στις 

ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, ενώ παράλληλα σε πολλές χώρες δεν ρυθμίζεται επαρκώς 

από την αντίστοιχη φορολογική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, οι σχετικές έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί στο εν λόγω πεδίο αναφορικά με τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητά 

τους περιορίζονται κυρίως σε θεωρητικές προσεγγίσεις ή μελέτες περιπτώσεων, εστιάζοντας 

κατά κύριο λόγο στο ρυθμιστικό πλαίσιο με το οποίο οι μέθοδοι αυτές καθορίζονται. Αρχικά, 

σε έρευνα του ΟΟΣΑ επιχειρήθηκε να αποσαφηνιστεί το εύρος και το πεδίο εφαρμογής των 

έμμεσων μεθόδων προσδιορισμού των φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και οι κατάλληλες 

πρακτικές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 

των φορολογικών αρχών 11 χωρών (Αυστραλία, Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Ιαπωνία, Νέα 

Ζηλανδία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γερμανία). 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι πιο δημοφιλείς έμμεσες μέθοδοι κατά σειρά 

είναι η μέθοδος της καθαρής θέσης, η μέθοδος της αρχής των αναλογιών, η μέθοδος της 

ρευστότητας και η μέθοδος των τραπεζικών διαθεσίμων και δαπανών σε μετρητά, ενώ οι 

καλές πρακτικές περιλαμβάνουν τον καθορισμό των αποτελεσματικότερων πηγών 

προσδιορισμού της αδήλωτης φορολογητέας ύλης, όπως είναι οι πληρωμές με πιστωτικές 

κάρτες για τον εντοπισμό του επιπέδου διαβίωσης και του αδικαιολόγητου πλούτου (OECD, 

2006). Μία επιπλέον καλή πρακτική εντοπίστηκε στην Αυστραλία, όπου οι φορολογικές 

αρχές (Australian Taxation Office – ATO), έχουν αναπτύξει ένα δικό τους σύστημα 

συγκριτικής ανάλυσης (benchmarking) των φορολογητέων ποσών τόσο για νομικά όσο και 

φυσικά πρόσωπα, με το οποίο συγκρίνεται το δηλωθέν εισόδημα του φορολογούμενου υπό 

έλεγχο. Ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος φοροδιαφυγής 

εντοπίζεται σε φορολογούμενους που απασχολούνται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς 

αυτοί είναι οι πιο επιρρεπείς στην απόκρυψη εισοδήματος.  

                                                           
1
 http://www.iota-tax.org/iota-news/iota-workshop-discusses-use-of-indirect-methods-for-estimating-tax-

liabilities-39.html 
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Σε περισσότερο θεωρητικό επίπεδο, ο Biber (2010) υποστηρίζει πως οι έμμεσες 

τεχνικές φορολογικού ελέγχου παρέχουν στις φορολογικές αρχές ένα πολύτιμο εργαλείο 

προσδιορισμού της πραγματικής φορολογητέας ύλης ενθαρρύνοντας τη φορολογική 

συμμόρφωση από το γενικό πληθυσμό και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ενσωματώνονται 

σε προγράμματα ελέγχων. Ωστόσο, σημειώνει πως η ενσωμάτωση αυτή αποτελεί ένα 

δύσκολο εγχείρημα, λόγω συγκεκριμένων περιορισμών που εντοπίζονται σε επίπεδο 

φορολογικής νομοθεσίας και επάρκειας διοικητικών πόρων, ενώ πολλές φορές οι ελεγκτές 

δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες να αντιπαρέλθουν τις αντίστοιχες 

προκλήσεις. Επίσης, επισημαίνει πως μία καλή πρακτική εφαρμογής του έμμεσου 

φορολογικού ελέγχου είναι η ανάπτυξη συστημάτων συγκριτικής ανάλυσης για τους κλάδους 

της οικονομίας και τις βιομηχανίες, έτσι ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα περιπτώσεις υψηλού 

κινδύνου φοροδιαφυγής, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της Αυστραλίας που 

περιγράφηκε παραπάνω.  

Ακόμη, ο Rettig (2014), εξετάζοντας τις ρυθμιστικές κατευθύνσεις του IRS των ΗΠΑ 

αναφορικά με τις έμμεσες μεθόδους προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, 

υποστηρίζει πως οι τεχνικές αυτές είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση του 

χρόνιου φορολογικού «χάσματος», ιδιαίτερα σε ότι αφορά φορολογούμενους και νομικά 

πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε κλάδους και αγορές «έντασης μετρητών». Τέλος, οι 

Alm & Borders (2014), εξετάζοντας το φορολογικό «χάσμα» στην Πολιτεία της Georgia των 

ΗΠΑ, όσον αφορά το ατομικό μη δηλωθέν εισόδημα και τη μη πληρωμή των αναλογούντων 

φορολογικών υποχρεώσεων, αναφέρουν πως οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου μπορούν να 

συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση του ποσοστού εθελοντικής φορολογικής συμμόρφωσης.  

Συμπερασματικά, οι έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου μπορούν να είναι αρκετά 

αποτελεσματικές για την ενθάρρυνση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη βελτίωση της 

εμπιστοσύνης στο φορολογικό σύστημα, ενώ σήμερα αποτελούν μία ευρέως αποδεκτή 

πρακτική στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

4.1  Φορολόγηση φυσικών προσώπων: γενικές διατάξεις 

 

4.1.1 Υποκείμενα φόρου 

Σύμφωνα με το νόμο 4172/2013 «Περί φορολογίας εισοδήματος και μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013», ως υποκείμενα φόρου ορίζονται οι 

φορολογούμενοι που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και υπόκεινται σε 

φόρους για το φορολογητέο εισόδημά τους που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή 

και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος, ενώ κατ’ εξαίρεση ο φορολογούμενος που 

είναι αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132), όπως ισχύει, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για 

το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα (άρθρο 3). Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 67, είναι οι φορολογούμενοι που έχουν 

συμπληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους (παρ. 1), ενώ οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του 

γάμου υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους στα οποία ο φόρος, 

τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός 

συζύγου και τυχόν ζημίες του εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τα 

εισοδήματα του άλλου συζύγου (παρ. 4).  

Για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος υποβολής της δήλωσης είναι ο 

γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα (άρθρο 67). Επίσης, ως εξαρτώμενα μέλη του 

φορολογούμενου θεωρούνται ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα 

οποιασδήποτε πηγής, 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, 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, ανιόντες και ανήλικα ορφανά από 

πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη 

σύζυγο (άρθρο 11). Θα πρέπει να σημειωθεί πως αν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 
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ένας φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά εισόδηµα στην 

αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του εν λόγω φορολογούμενου, όσον αφορά 

στο εν λόγω εισόδηµα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 

για αυτό το εισόδημα. 

 

4.1.2 Φορολογητέο εισόδημα 

Στο άρθρο 4 του νόμου 4172/2013 ορίζεται πως φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα 

που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κ.Φ.Ε. από το ακαθάριστο εισόδημα και περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: (α) εισόδημα από 

μισθωτή εργασία και συντάξεις, (β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, (γ) 

εισόδημα από κεφάλαιο και (δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. 

Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης 

φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, 

παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης (άρθρο 12), ενώ οποιεσδήποτε παροχές σε 

είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο 

φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών 

σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος (άρθρο 13). Επίσης, 

ορίζονται ορισμένες απαλλαγές του εισοδήματος (άρθρο 14), όπως είναι η αποζημίωση 

εξόδων διαμονής και σίτισης, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι ασφαλιστικές κρατήσεις, αλλά 

και κατηγορίες εισοδημάτων, όπως είναι οι συντάξεις αναπήρων και τα επιδόματα ανεργίας. 

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προκύπτει με την αφαίρεση των σχετικών δαπανών (π.χ. 

έξοδα ιατρικής περίθαλψης) και ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά 2.100 ευρώ όταν το 

φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ (άρθρο 16).  

Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από 

τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των 

αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις 

επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων 

του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά 

προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους (άρθρο 21). Για τα φυσικά πρόσωπα με 

πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα 3 πρώτα έτη 

άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της 

κλίμακας μειώνεται κατά 50% εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από 

επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ (άρθρο 29). Ακόμη, ορίζεται 

πως το εισόδημα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί 
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να προσδιορίζεται είτε με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο είτε με έμμεσες μεθόδου ελέγχου 

(άρθρο 28). Τέλος, το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται με βάση το 

λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το Ελληνικό 

Λογιστικό Σχέδιο και τον ΚΦΑΣ και σε  περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει ΔΛΠ, το 

κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών αποτελεσμάτων 

χρήσης. 

Το εισόδημα από κεφάλαιο περιλαμβάνει το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό 

πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος, με τη μορφή 

μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων, καθώς και το εισόδημα από ακίνητη περιουσία (άρθρο 

35). Οι πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων υπόκεινται επιπλέον σε παρακράτηση 

φόρου, ο οποίος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση για τα φυσικά πρόσωπα για το 

συγκεκριμένο είδος εισοδήματος (άρθρα 36, 37, 38).  

Τέλος, το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου αφορά στο εισόδημα που 

προκύπτει με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας ή ιδανικών μεριδίων αυτής ή εμπράγματου 

δικαιώματος επί των προαναφερθέντων, που έλκουν άνω του 50% της αξίας τους και δεν 

συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και στο εισόδημα που προκύπτει από 

υπεραξία μεταβίβασης τίτλων (μετοχές, κρατικά ομόλογα, κλπ). Στην πρώτη περίπτωση 

φορολογείται η διαφορά που προκύπτει μεταξύ τιμής κτήσης και τιμής πώλησης ή 

ανταλλάγματος, αφού η υπεραξία έχει απομειωθεί βάσει των αντίστοιχων συντελεστών και 

στη δεύτερη περίπτωση φορολογείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής 

πώλησης που εισέπραξε ο φορολογούμενος (άρθρα 41, 42).  

 

4.1.3 Υπολογισμός φόρου 

Για τον προσδιορισμό του συνολικού εισοδήματος, αθροίζονται τα επί μέρους εισοδήματα 

που απορρέουν από τις παραπάνω κατηγορίες και κατά την άθροιση αυτή συμψηφίζονται τα 

αντίστοιχα θετικά και αρνητικά στοιχεία. Θα πρέπει, επίσης, να αναφερθεί πως ο νόμος 

προβλέπει και έναν εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σε 

περιπτώσεις όπου το τεκμαρτό εισόδημα του φορολογούμενου είναι υψηλότερο του 

συνολικού (άρθρο 30). Το τεκμαρτό εισόδημα υπολογίζεται με βάση της ετήσιες 

αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης που περιλαμβάνουν τις δαπάνες που αφορούν την 

ιδιοκατοικούμενη ή μισθωμένη κατοικία βάσει τετραγωνικών μέτρων, τις δευτερεύουσες 

κατοικίες, τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και 

μέσης εκπαίδευσης, τις καταβολές ποσών για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, 
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δασκάλων και λοιπού προσωπικού, τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, τα αεροσκάφη, 

ελικόπτερα και ανεμόπτερα και τις εξωτερικές δεξαμενές κολύμβησης.  

Ως τεκμήριο επίσης θεωρείται η αγορά επιχειρήσεων ή η σύσταση ή η αύξηση του 

κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατοµικώς ή µε τη µορφή ομόρρυθμης ή 

ετερόρρυθμης ή ανώνυµης εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής 

κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή την αγορά 

εταιρικών µερίδων και χρεογράφων. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του 

φορολογούμενου ορίζεται σε τρεις 3.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους 

συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό 

εισόδημα. 

Ο φόρος εισοδήματος των φυσικών προσώπων υπολογίζεται βάσει της ετήσιας 

φορολογικής δήλωσης του φορολογούμενου και με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται το ύψος 

της φορολογικής του υποχρέωσης μετά την αφαίρεση του φόρου που παρακρατήθηκε, του 

φόρου που προκαταβλήθηκε και του αντίστοιχου φόρου που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή. 

Με τον προσδιορισμό του φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή η 

απαίτηση του φορολογούμενου για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο, ενώ από την 

εκκαθάριση της δήλωσης μπορεί να προκύψει είτε χρεωστικό υπόλοιπο, δηλαδή υποχρέωση 

καταβολής φόρου, είτε πιστωτικό υπόλοιπο, δηλαδή δικαίωμα επιστροφής. Ακόμη, αν το 

ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο του οφειλόμενου 

φόρου η διαφορά επιστρέφεται στο φορολογούμενο.  

 

 

4.2  Έμμεσες τεχνικές ελέγχου 

 

4.2.1 Νομοθετικό πλαίσιο  

Στην ελληνική νομοθεσία, η πρώτη αναγραφή των όρων «τεχνικές και μέθοδοι ελέγχου» 

γίνεται στο νόμο 3842/2010 «Περί αποκατάστασης της φορολογικής δικαιοσύνης και 

αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής» και συγκεκριμένα στο άρθρο 81 (παρ. 3), αναφέρεται πως 

«με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καταρτίζονται κλαδικά εγχειρίδια 

ελέγχου, με τα οποία καθορίζονται οι ελεγκτικές διαδικασίες και επαληθεύσεις, καθώς και οι 

τεχνικές και μέθοδοι ελέγχου που πρέπει να διενεργούνται κατά τον έλεγχο των δηλώσεων 

των υπόχρεων, αναλόγως του κλάδου ή τομέα της οικονομίας στον οποίο αυτοί 

δραστηριοποιούνται».  



27 
 

Οι τεχνικές έμμεσου φορολογικού ελέγχου περιγράφονται στο νόμο 4174/2013 «Περί 

φορολογικών διαδικασιών και άλλων διατάξεων» (άρθρο 27), ορίζονται οι μέθοδοι έμμεσου 

προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και συγκεκριμένα καθορίζεται πως 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 (παρ. 1), καθώς και πως με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται το 

ειδικότερο περιεχόμενο τεχνικών ελέγχου της παραγράφου 1, ο τρόπος εφαρμογής τους και 

κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου (παρ. 2).  

Επίσης, στο νόμο 2172/2013 (άρθρο 28), περιγράφονται οι περιπτώσεις εφαρμογής 

των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού των κερδών και συγκεκριμένα ορίζεται πως το 

εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή 

προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται με έμμεσες μεθόδους 

ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

i. Όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία απλογραφικά αντί 

διπλογραφικά, δεν τηρούνται τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών καθιστώντας 

αδύνατες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις, 

ii. 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 εάν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών με αξιόπιστο τρόπο, από τον ίδιο τον 

υπόχρεο ή/και από τις διασταυρώσεις του ελέγχου. 

Το άρθρο 28 του νόμου 4172/2013 τροποποιήθηκε ακολούθως με τις διατάξεις του 

νόμου 4223/2013 (άρθρο 22, παρ. 13), όπου οι μέθοδοι προσδιορισμού δεν αφορούν πλέον τα 

κέρδη αλλά τα έσοδα. Επίσης, τροποποιούνται οι περιπτώσεις εφαρμογής τους, καθώς 

ορίζεται πως οι μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού των εσόδων εφαρμόζονται: α) όταν τα 

λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με 

τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα ή β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά 

προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας ή γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν 
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προσκομίζονται στη Φορολογική Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση. Επίσης, στο άρθρο 

28 προστίθεται η εξής παράγραφος: «το εισόδημα φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν 

προέρχεται από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορεί επίσης να προσδιορίζεται 

με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος 

δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που 

υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούμενο εισόδημα». 

Επίσης, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή των έμμεσων μεθόδων 

φορολογικού ελέγχου περιλαμβάνει μία σειρά Υπουργικών Αποφάσεων και συγκεκριμένα 

τις: (1) ΠΟΛ.1171/ 4-7-2013 με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους 

Φορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων», (2) ΠΟΛ.1270/24-12-

2013 με θέμα: «Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου», (3) ΠΟΛ.1050/17-02-2014 

(ΦΕΚ Β' 478/26-02-2014) με θέμα: «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», (4) 

ΠΟΛ.1094/07-04-2014  (ΦΕΚ Β΄961 /16-4-2014) με θέμα: «Τροποποίηση του άρθρου 5 της 

ΠΟΛ. 1050/17-2-2014», και (5) ΠΟΛ.1259/22-12-2014  Εγκύκλιος με θέμα «Παροχή 

οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής της ΠΟΛ.1050/17.02.2014 Απόφασης Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων», καθώς και τη διαταγή της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων 

Α.Υ.Ο ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 /10-5-2013 με θέμα: «Εφαρμογή εμμέσων τεχνικών ελέγχου 

για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων». 

 

4.2.2 Πεδίο εφαρμογής 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 /10-5-2013, στη διαδικασία έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου υπάγονται οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων, για τις οποίες ισχύει μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

i. υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις), 

ii. παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα 

του φορολογούμενου φυσικού προσώπου (ατομικά και οικογενειακά) ή/και της επιχείρησης 

στην οποία μπορεί να συμμετέχει, 

iii. τα δηλωθέντα εισοδήματα από άσκηση ατομικής επιχείρησης ή ελευθερίου επαγγέλματος δεν 

αποκλίνουν σημαντικά από το εκάστοτε αφορολόγητο όριο. Στην περίπτωση αυτή 
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εντάσσονται και φυσικά πρόσωπα μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα 

αποτελέσματα, 

iv. δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία ΚΒΣ/ΚΦΑΣ, 

v. υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή/και αδήλωτα εισοδήματα/αγορές/ δαπάνες 

(επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές). 

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

πηγές εισοδήματος (του φορολογούμενου ή της συζύγου) παραμένουν ανέλεγκτες. 

Στο άρθρο 1 προσδιορίζεται πως αντικείμενο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου είναι η 

εξεύρεση μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης μέσω μιας μεθοδολογίας που αξιοποιεί τα 

στοιχεία, τις πληροφορίες και τα δεδομένα για έσοδα κάθε πηγής και πραγματοποιηθείσες 

δαπάνες πάσης φύσεως, που η υπηρεσία διαθέτει ή συγκεντρώνει, για τον ελεγχόμενο τον/την 

σύζυγό του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών. Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου που 

προσδιορίζονται περιλαμβάνουν: 

I. Την ανάλυση ρευστότητας (source and application of funds method), 

II. Τη μέθοδο της καθαρής θέσης (net worth method) και 

III. Τη μέθοδο των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash 

expenditure method).  

 

4.2.3 Συλλογή στοιχείων 

Στο άρθρο 6 της ΠΟΛ.1050/17-2-2014 αναφέρεται πως «η Φορολογική Διοίκηση 

συγκεντρώνει πληροφορίες και στοιχεία από τρίτες πηγές, οι οποίες περιλαμβάνουν τα 

τραπεζικά ιδρύματα, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα Ελληνικά Χρηματιστήρια, την 

Επιτροπή Ιδιωτικής Ασφάλισης και λοιπούς φορείς (Υποθηκοφυλακεία, Δικηγορικός 

Σύλλογος). Τα στοιχεία αυτά, οι παρεχόμενες πληροφορίες από το φορολογούμενο και τα 

οικονομικά δεδομένα των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων (στις περιπτώσεις όπου 

σύμφωνα με τις ισχύουσες σε κάθε φορολογική περίοδο διατάξεις έχει υποχρέωση να τηρεί) 

λαμβάνονται υπόψη από τον έλεγχο κατά την εφαρμογή των τεχνικών έλεγχου». 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΠΟΛ.1050/17-2-2014 « η Φορολογική Διοίκηση με την 

έναρξη του ελέγχου ή κατά τη διάρκεια αυτού, μπορεί να ζητήσει από τον φορολογούμενο 

και αυτός έχει υποχρέωση να παράσχει στοιχεία: (1) για την περιουσιακή κατάσταση, (2) τις 

συνθήκες διαβίωσης και (3) κάθε άλλο στοιχείο που η Φορολογική Διοίκηση θεωρεί 

απαραίτητο. Τα στοιχεία  παρέχονται από τον φορολογούμενο σε ειδικά έντυπα 

(ΠΟΛ.1171/4-7-2013), τα οποία περιλαμβάνουν το έγγραφο των Διαθέσιμων Περιουσιακών 

Στοιχείων και το Ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης-μεταβολών-υποχρεώσεων. Στα έντυπα 



30 
 

αυτά δηλώνονται ακίνητα, κινητά, επενδύσεις/συμμετοχές, καταθέσεις κάθε μορφής σε 

Ελλάδα και εξωτερικό, διαθέσιμα μετρητά, έργα τέχνης, συλλογές και λοιπά τιμαλφή και για 

απαιτήσεις υποχρεώσεις κάθε είδους, ενώ το βάρος της απόδειξης για τα διαθέσιμα 

περιουσιακά στοιχεία φέρει ο φορολογούμενος». 

  

4.2.4 Βασικές έννοιες 

Για την εφαρμογή των τεχνικών έμμεσου ελέγχου ορίζονται οι εξής έννοιες (άρθρο 2): 

 Καταθέσεις σε/Αναλήψεις από προσωπικούς και επαγγελματικούς λογαριασμούς σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Καταθέσεις σε/ Αναλήψεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

(κάθε μορφής στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό), του φορολογούμενου, της συζύγου, ως και των 

προστατευόμενων μελών αυτών (λογαριασμοί προσωπικοί και επαγγελματικοί). Περιπτώσεις 

κοινών λογαριασμών καταλογίζονται στον πραγματικό δικαιούχο ο οποίος καθορίζεται με 

βάση τις πραγματικές περιστάσεις και τη φύση των συναλλαγών. Εφόσον αυτό δεν είναι 

δυνατό, τα ποσά κατανέμονται ποσοστιαία ανάλογα με τον αριθμό των συνδικαιούχων. 

 Περιουσιακά στοιχεία: Περιουσιακά στοιχεία (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε 

μορφής) του φορολογουμένου, της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών στην 

Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. Η αποτίμηση κατά το χρόνο απόκτησης γίνεται με βάση την αξία 

κτήσης ή το κόστος κατασκευής προσαυξημένη με την αξία/κόστος τυχόν προσθηκών ή 

βελτιώσεων. Στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται και οι τυχόν υπάρχουσες απαιτήσεις 

έναντι τρίτων. 

 Προστατευόμενα μέλη: Τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 7 του ΚΦΕ. 

 Δαπάνες: Δαπάνες πάσης φύσεως που πραγματοποιούνται από τον ελεγχόμενο, τον/την 

σύζυγό του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών. Σε περίπτωση όπου είναι δεδομένη η 

πραγματοποίηση της δαπάνης, αλλά δεν είναι γνωστό το ποσό που καταβλήθηκε και δεν 

παρέχονται στοιχεία από το φορολογούμενο για το ύψος του, το ποσό δαπάνης 

προσδιορίζεται με βάσει στοιχεία που διαθέτει ο Προϊστάμενος της Ελεγκτικής υπηρεσίας. 

 Υποκείμενος στις διατάξεις του ΚΦΑΣ: Το φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

Κ.Β.Σ. ή σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κ.Φ.Α.Σ. 

 Φορολογική περίοδος: Ορίζεται η διαχειριστική περίοδος για το διάστημα που ίσχυαν οι 

διατάξεις του ν.2238/1994 και το φορολογικό έτος για εισοδήματα που αποκτώνται από 

1/1/2014 και μετά. 

 Φορολογούμενος: Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ α΄ και β΄ του Κ.Φ.Δ και στο άρθρο 2 παρ 

α΄ και β΄ του ν 4172/13, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος. 
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4.2.5 Διαδικασία ελέγχου 

Ο έλεγχος διενεργείται ύστερα από έγγραφη εντολή του προϊσταμένου της αρμόδιας 

ελεγκτικής υπηρεσίας, η εντολή κοινοποιείται στο φορολογούμενο και στη συνέχεια οι 

ελεγκτές συγκεντρώνουν τις δηλώσεις και τα στοιχεία του και πραγματοποιούνται οι 

ελεγκτικές επαληθεύσεις τους. Εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις 

που αναφέρθηκαν παραπάνω αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής της απόφασης, εφαρμόζονται 

έμμεσες τεχνικές ελέγχου και εκδίδεται ειδικό σημείωμα Έμμεσων Τεχνικών με τις βάσει 

ελέγχου διαφορές και το βάσει ελέγχου προσδιοριζόμενο εισόδημα.  

Στη συνέχεια, συντάσσεται έκθεση τακτικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος στην 

οποία τεκμηριώνεται η εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου λόγω συνδρομής μίας ή 

περισσοτέρων αυτών των περιπτώσεων, εκδίδονται φύλλα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, 

πραγματοποιείται έλεγχος ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών αντικειμένων, 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. Η προκύπτουσα 

διαφορά μεταξύ προσδιοριζόμενου βάσει ελέγχου και δηλωθέντος καθαρού φορολογούμενου 

εισοδήματος για την ελεγχόμενη χρήση ή την ελεγχόμενη περίοδο (συνεχείς ελεγχόμενες 

χρήσεις), καταλογίζεται στη χρήση που αφορά και στις πηγές που ανάγεται, εφόσον αυτό 

τεκμηριώνεται, ενώ στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατόν κατανέμεται ισομερώς 

μεταξύ των ελεγχόμενων χρήσεων. 

 

4.2.6 Φορολογητέο εισόδημα  

Το καθαρό φορολογητέο εισόδημα με την εφαρμογή των έμμεσων μεθόδου ελέγχου 

προκύπτει από την άθροιση της φορολογητέας ύλης που έχει αποκρυφτεί και του δηλωθέντος 

φορολογητέου εισοδήματος του φορολογουμένου ανά φορολογική περίοδο και πηγή 

εισοδήματος. Ο προσδιορισμός του γίνεται με τα εξής βήματα: (1) 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 διαχειριστική περίοδο, (2) προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό 

φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου από όλες τις πηγές/κατηγορίες εισοδήματος με 

τις τεχνικές ελέγχου της απόφασης, και (3) συγκρίνονται ανά φορολογική περίοδο τα 

αποτελέσματα των δύο προσδιορισμών και ως τελικό φορολογητέο εισόδημα του 

φορολογούμενου λαμβάνεται το μεγαλύτερο. 
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Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί πως η μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη κατανέμεται 

μεταξύ φορολογουμένων/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. 

Επίσης, βαρύνει το σύζυγο που έχει και επιχειρηματική δραστηριότητα, όταν ο ένας σύζυγος 

έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία/συντάξεις, ενώ ο άλλος σύζυγος και από 

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

Τέλος, η μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη κατανέμεται στη φορολογική περίοδο που αφορά 

και στις πηγές/κατηγορίες εισοδήματος που ανάγεται εφόσον αυτό τεκμηριώνεται. 

Το δικαίωμα ανταπόδειξης του φορολογούμενου 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 φορολογική  

περίοδο. Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να αποδεικνύεται το πραγματικό 

στοιχείο της συναλλαγής, όπως η πίστωση των ποσών σε λογαριασμό του ελεγχόμενου, 

του/της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών αυτών, ενώ σε κάθε περίπτωση το βάρος της 

απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

5.1 Η τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας  

 

Η μέθοδος της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου βασίζεται στην υπόθεση πως η 

υπέρβαση στα στοιχεία των δαπανών συγκριτικά με τα στοιχεία των εσόδων αντανακλά μία 

υποεκτίμηση της φορολογητέας ύλης, η οποία αναλύεται εξετάζοντας τα φορολογητέα και μη 

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

αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχων υποχρεώσεων του 

φορολογούμενου. Για την εφαρμογή αυτής της τεχνικής δημιουργείται ένα ισοζύγιο δύο 

στηλών, οι οποίες είναι οι Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων και οι Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων.  

Στην πρώτη στήλη περιλαμβάνονται: (1) τα υπόλοιπα των προσωπικών, 

οικογενειακών και επαγγελματικών χρηματοπιστωτικών λογαριασμών κατά την έναρξη της 

χρήσης, (2) τα διαθέσιμα μετρητά και το υπόλοιπο ταμείου στην αρχή της χρήσης, (3) οι 

αναλήψεις από επιχειρήσεις που συμμετέχει ο φορολογούμενος (και ο σύζυγος και τα 

προστατευόμενα μέλη), (4) τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας του φορολογούμενου ή του/της συζύγου, (5) τα έσοδα από λοιπές πηγές 

εισοδήματος (μισθώματα, κινητές αξίες, γεωργικές επιχειρήσεις, μισθωτές υπηρεσίες, 

αλλοδαπής προέλευσης), (6) οι εισπράξεις από λοιπά μη φορολογητέα έσοδα (αποζημιώσεις, 

επιδοτήσεις, δωρεές), (7) τα έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων 

προσωπικών/οικογενειακών ή και επαγγελματικών, (8) τα ποσά δανείων από 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε μορφής, ιδιώτες, (9) τα λοιπά έσοδα πάσης φύσεως 

φορολογητέα ή μη, (10) οι αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών, στους οποίους 

περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνες και φορολογικές υποχρεώσεις που 

οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους, (11) οι μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων, 

στους οποίους περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις και φορολογικές απαιτήσεις, 

(12) η αύξηση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόμενου έτους και (13) 

οι λοιπές περιπτώσεις εσόδων.  

Στη δεύτερη στήλη περιλαμβάνονται: (1) τα υπόλοιπα των προσωπικών, 

οικογενειακών και επαγγελματικών χρηματοπιστωτικών λογαριασμών κατά τη λήξη της 

χρήσης, (2) τα διαθέσιμα μετρητά ή και το υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος της χρήσης, (3) οι 
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εισφορές σε λογαριασμούς επιχειρήσεων όπου συμμετέχει ο ίδιος ο φορολογούμενος, ο/η 

σύζυγος ή και τα προστατευόμενα μέλη, (4) η συνεισφορά ποσών για συμμετοχή στο 

κεφάλαιο κάθε μορφής επιχειρήσεων, (5) οι αγορές περιουσιακών στοιχείων, (6) οι αγορές 

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

της επαγγελματικής δραστηριότητας, (7) οι επαγγελματικές/επιχειρηματικές δαπάνες πάσης 

φύσεως, (8) τα ποσά αποπληρωμής προσωπικών ή επαγγελματικών δανείων (οι τόκοι 

συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες), (9) τα ποσά για ασφάλιστρα, αποζημιώσεις, δωρεές 

(γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών) και λοιπές δαπάνες, (10) τα ποσά για 

φόρους, τέλη εισφορές και πρόστιμα κάθε μορφής, (11) τα ποσά για κάθε είδους δαπάνες 

διαβίωσης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων, (12) οι μειώσεις πληρωτέων 

λογαριασμών, στους οποίους περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνες γενικά 

καθώς και φορολογικές υποχρεώσεις που οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους, (13) 

οι αυξήσεις εισπρακτέων λογαριασμών, (14) οι χορηγήσεις δανείων σε τρίτους, (15) η  

μείωση προκαταβολών που εισπράχτηκαν έναντι εσόδων επομένου έτους και (16) οι λοιπές 

περιπτώσεις αναλώσεων.  

Η αρνητική διαφορά μεταξύ της στήλης Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων και της στήλης 

Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων αποτελεί και το αντικείμενο του φορολογικού ελέγχου, ως η 

μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και αν δεν δικαιολογείται επαρκώς τότε υπόκειται σε 

φορολόγηση.  

 

5.1.1 Παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής της ανάλυσης ρευστότητας του 

φορολογούμενου 

Φορολογούμενος ελεύθερος επαγγελματίας  με  βιβλία εσόδων – εξόδων (Β΄ κατηγορίας ) και 

τα παρακάτω  οικονομικά στοιχεία: 

ΧΡΗΣΕΙΣ 
Έτος βάσης: 

χρήση  2010 

ΧΡΗΣΗ   

2011 

ΧΡΗΣΗ  

2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Κόστος παγίων στοιχείων επιχείρησης  στο τέλος 

κάθε χρήσης  112.000 € 134.400 € 162.400 € 
Ο ελεγχόμενος δεν έχει 

διενεργήσει αποσβέσεις  

για τα επαγγελματικά 

περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης   

Κόστος εξοπλισμού  της επιχείρησης  στο τέλος 

κάθε χρήσης. 
11.200 € 16.800 € 16.800 € 

Απογραφή  έναρξης  
 

50.400 € 39.200 €   
Αγορές  χρήσης  

 
89.600 € 100.800 €   

Απογραφή  λήξης  50.400 € 39.200 € 56.000 €   
Κόστος πωληθέντων  

 
100.800 € 84.000 €   

  
   

  
Ακαθάριστα έσοδα αναλύονται ως εξής: 

 
168.000 € 162.400 €   
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τοις μετρητοίς 
 

112.000 € 162.400 €   
                          επί  πιστώσει  

 
56.000 € 

 
  

(η πληρωμή για την επί πιστώσει πώληση στη 

χρήση 2011 εισπράχθηκε τη χρήση 2012)      
Σύνολο επαγγελματικών δαπανών αναλύονται 

ως εξής:  
33.600 € 22.400 € 

  
  τοις μετρητοίς 

 
16.800 € 11.200 €   

                         επί πιστώσει 
 

16.800 € 11.200 €   
(η επιχείρηση  δεν προέβη  σε καμία καταβολή των 

επί πιστώσει δαπανών  κατά την διάρκεια των 

ελεγχομένων  χρήσεων )    
  

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ  
 

33.600 € 56.000 €   
Περιουσιακά  στοιχεία : 

   
  

Σύνολο αξίας Ακινήτων  (προσωπικά 

/οικογενειακά)   
134.400 € 134.400 € 

 

(εντός της 

χρήσης 

αγοράστηκε και 

ακολούθως 

πωλήθηκε  

ακίνητο 

κόστους 67.200 

€ και 78.400 € 

αντίστοιχα – το 

ποσό 

κατατέθηκε σε 

τραπεζικό 

λογαριασμό) 

 

134.400 € 

  
Καταθέσεις 31/12 44.800 € 268.800 € 257.600 €   
Μετρητά στο χέρι   31/12 4.480 € 1.680 € 3.360 €   
Συνολικές Οικογενειακές δαπάνες (μετρητά) 

αναλύονται ως εξής:  
35.840 € 59.360 € 

  

Ασφάλεια αυτοκινήτου    
  

Ασφάλεια ζωής  
1.288 € 1.568 €   

Ασφάλειες υγείας κλπ. 
 

403 € 840 €   

Δίδακτρα σχολείου, λοιπών εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων  ,φροντιστηρίων   
4.032 € 6.272 € 

  

Δωρεές - Χορηγίες 
   

  

Επισκευές και συντήρηση ιδιοκτησίας  
1.680 € 3.360 €   

Ιατρικά , φαρμακευτικά προϊόντα , 

νοσοκομειακές δαπάνες  
392 € 2.912 € 

  

Καταβολές μισθωμάτων  
3.584 € 6.272 €   

Λοιπά έξοδα  
2.509 € 4.704 €   

Μισθοί οικιακού προσωπικού   
7.840 €   

Πρόστιμα    
  

Συνδρομές σε λέσχες 
   

  

Συνταξιοδοτικές εισφορές, Εισφορές σε Ταμεία 

Ασφάλισης  
4.256 € 4.704 € 

  

Τηλέφωνα & ταχυδρομικά τέλη 
 

672 € 840 €   

Τραπεζικά  Έξοδα -πιστωτικές κάρτες  
8.064 € 9.408 €   
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Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας   
6.720 € 7.280 €   

 Εισφορές  
 

2.240 € 3.360 €   

 

Εφαρμόζουμε την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας, δημιουργώντας το παρακάτω 

ισοζύγιο «Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδων» και «Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδων»: 

 

I.  ΠΗΓΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ 

ΧΡΗΣΗ                  

1/1- 

31/12/2011 

ΧΡΗΣΗ                 

1/1 -31/12/ 

2012 

II.  ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ 

ΧΡΗΣΗ                  

1/1- 

31/12/2011 

ΧΡΗΣΗ                 

1/1 -31/12/ 

2012 

1.Υπόλοιπα χρηματοπιστωτικών 

λογαριασμών  στην έναρξη της 

ελεγχόμενης χρήσης  (προσωπικοί, 

οικογενειακοί, επαγγελματικοί) 

44.800,00  268.800,00  

1.Υπόλοιπα χρηματοπιστωτικών 

λογαριασμών  στη λήξη της 

ελεγχόμενης περιόδου  

(προσωπικοί, οικογενειακοί, 

επαγγελματικοί) 

268.800,00  257.600,00  

2. Διαθέσιμα  μετρητά  ή και το 

Υπόλοιπο ταμείου στην έναρξη της 

ελεγχόμενης χρήσης (Ατομική 

επιχείρηση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας 

ΚΒΣ  ή διπλογραφικά του ΚΦΑΣ) 

4.480,00  1.680,00  

2. Διαθέσιμα  μετρητά  ή και το 

Υπόλοιπο ταμείου στη λήξη της 

ελεγχόμενης χρήσης (Ατομική 

επιχείρηση με βιβλία Γ΄ 

κατηγορίας ΚΒΣ  ή 

διπλογραφικά του ΚΦΑΣ).  

1.680,00  3.360,00 

3. Αναλήψεις από επιχείρηση/εις   
3. Εισφορές σε Λογαριασμούς 

επιχείρησης/σεων   

4.Ακαθάριστα Έσοδα από 

επαγγελματική δραστηριότητα 

168.000,00  162.400,00  
4. Ποσά συμμετοχής στο 

κεφάλαιο κάθε μορφής 

επιχειρήσεων 
  

5. Έσοδα από λοιπές πηγές 
  

5. Αγορές  περιουσιακών 

στοιχείων (προσωπικών / 

επαγγελματικών) 

95.200,00  28.000,00  

6. Εισπράξεις από λοιπά μη 

φορολογητέα  έσοδα 

(αποζημιώσεις, επιδοτήσεις, δωρεές 

κ.λπ.) 

  

6. Αγορές εμπορευμάτων, α΄ & 

β΄ υλών και λοιπών αγαθών 

αναγκαίων στην άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας 

89.600,00  100.800,00  

7. Έσοδα από Πώληση  

περιουσιακών στοιχείων 

78.400,00  0,00  
7. 

Επαγγελματικές/επιχειρηματικές 

δαπάνες πάσης φύσεως 

33.600,00  22.400,00  

8. Δάνεια από χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα κλπ. 
  

8. Ποσά αποπληρωμής 

προσωπικών ή επαγγελματικών 

δανείων  
  

9. Λοιπά έσοδα πάσης φύσεως 

φορολογητέα ή μη  
  

9. Ποσά για  ασφάλιστρα, 

αποζημιώσεις, δωρεές και λοιπές 

δαπάνες 

1.691,00  2.408,00  

10. Αυξήσεις πληρωτέων  

λογαριασμών 

16.800,00  11.200,00  
10. Ποσά φόρων, τελών, 

εισφορών και προστίμων κάθε 

μορφής 

2.240,00  3.360,00  

11. Μειώσεις λογαριασμών 

Εισπρακτέων 
 

56.000,00  
11. Ποσά για κάθε είδους 

Δαπάνες διαβίωσης 

(προσωπικές/οικογενειακές) 

31.909,00  53.592,00  

12. Αύξηση των προκαταβολών που 

εισπράχτηκαν  έναντι εσόδων 

επομένου/ων  έτους/νων 
  

12. Μειώσεις πληρωτέων 

λογαριασμών 
  

13. Λοιπές περιπτώσεις εσόδων   
13. Αυξήσεις λογαριασμών 

Εισπρακτέων 
56.000,00  

 

  

  

14. Χορηγήσεις  δανείων σε 

τρίτους.   
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15. Μείωση προκαταβολών  που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων 

επομένου/νων έτους /ων 
  

  

  

16. Λοιπές περιπτώσεις 

αναλώσεων   

ΣΥΝΟΛΟ 312.480,00  500.080,00  ΣΥΝΟΛΟ 580.720,00  471.520,00  

 

Υπολογίζουμε τη διαφορά μεταξύ της στήλης «Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδων» και της 

στήλης «Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδων» και οδηγούμαστε στα παρακάτω αποτελέσματα: 

ΙΙΙ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΧΡΗΣΗ                  

1/1- 31/12/2011 

ΧΡΗΣΗ                  

1/1- 31/12/2012 

Σύνολο διαθεσίμων εσόδων/κεφαλαίων 312.480,00 500.080,00 

Διαθέσιμα έσοδα/κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν 580.720,00 471.520,00 

Υπόλοιπο -268.240,00 28560,00 

 

Η αρνητική διαφορά για τη χρήση 01/01-31/12/2011 ελέγχεται από τη Φορολογική 

Διοίκηση ως μη δηλούμενο εισόδημα. 

 

5.2 Η τεχνική της καθαρής θέσης  

 

Η τεχνική αυτή βασίζεται στην υπόθεση πως όταν ο φορολογούμενος συσσωρεύει πλούτο σε 

ένα φορολογικό έτος είτε τον επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία, είτε τον δαπανά και 

εφαρμόζεται μέσω της εξέτασης του οικονομικού ιστορικού του, με σκοπό τον προσδιορισμό 

της φορολογητέας ύλης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσιακά στοιχεία και διαθέσιμα 

κεφάλαια, τις διάφορες προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές απαιτήσεις, 

υποχρεώσεις και δαπάνες, καθώς και όλα τα εισοδήματα από λοιπές πηγές. Για την εφαρμογή 

της τεχνικής καθαρής θέσης δημιουργείται ένας πίνακας Ενεργητικού/Παθητικού για όλες τις 

ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους με φορολογική περίοδο βάσης της αμέσως προηγούμενη 

από την πρώτη ελεγχόμενη.  

Στη στήλη του Ενεργητικού περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του 

ελεγχόμενου (και του συζύγου και των προστατευόμενων μελών) και οι καταθέσεις σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τη λήξη κάθε έτους, όπως (1) ακίνητη περιουσία, (2) 

επαγγελματικός εξοπλισμός, (3) προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας (άνω των 5.000 

ευρώ), (4) κοσμήματα και λοιπά τιμαλφή, (5) διάφορες απαιτήσεις που είναι απαιτητές στο 

τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους, (6) μηχανοκίνητα οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη, (7) διαθέσιμα 

μετρητά, (8) καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, (9) μετοχές και λοιποί τίτλοι, (10) 
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σύνολο απογραφής τέλους χρήσης και (11) διάφοροι λογαριασμοί και λοιπά περιουσιακά 

στοιχεία (άνω των 5.000 ευρώ).  

Στη στήλη του Παθητικού περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις του ελεγχόμενου 

(και του συζύγου και των προστατευόμενων μελών), τα δάνεια, τα γραμμάτια, οι επιταγές 

πληρωτέες και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, όπως (1) προσωπικά, οικογενειακά και 

επαγγελματικά δάνεια, (2) γραμμάτια προσωπικά, οικογενειακά ή της ατομικής επιχείρησης, 

(3) διάφοροι πιστωτές (υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνες και φορολογικές υποχρεώσεις) και 

(4) λοιπές υποχρεώσεις, όπως αποσβέσεις.  

Η διαφορά μεταξύ Ενεργητικού-Παθητικού αποτελεί την Καθαρή Θέση του 

φορολογούμενου για κάθε ελεγχόμενο έτος. Από την καθαρή θέση λήξης κάθε φορολογικού 

έτους αφαιρείται η καθαρή θέση έναρξης και κατασκευάζεται ο Πίνακας Καθαρής Θέσης, για 

τον οποίο η καθαρή θέση έναρξης για το πρώτο έτος είναι η καθαρή θέση του έτους βάσης. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι αυξομειώσεις της καθαρής θέσης αναπροσαρμόζονται με τις 

περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγματος κατά το εν λόγω έτος, 

όπως συμβαίνει για παράδειγμα σε περίπτωση δωρεάς, γονικής παροχής και κερδών από 

τυχερά παιχνίδια. Το προσδιοριζόμενο με βάση τη μέθοδο καθαρής θέσης εισόδημα 

συγκρίνεται με το συνολικό δηλωθέν εισόδημα και η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται ως η 

μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη που αν δεν δικαιολογείται επαρκώς υπόκειται σε 

φορολόγηση.  

 

5.2.1 Παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής της καθαρής θέσης του φορολογούμενου 

Χρησιμοποιώντας τα ίδια οικονομικά στοιχεία με το προηγούμενο παράδειγμα για 

φορολογούμενο ελεύθερο επαγγελματία  με βιβλία εσόδων – εξόδων (Β΄ κατηγορίας), 

εφαρμόζουμε την τεχνική της καθαρής θέσης δημιουργώντας αρχικά τον Πίνακα 

Ενεργητικού και Παθητικού ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Ελεγχόμενες  χρήσεις 
ΕΤΟΣ 

ΒΑΣΗΣ: 

ΧΡΗΣΗ 2010   ΧΡΗΣΗ 2011   ΧΡΗΣΗ 2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Περιουσιακά Στοιχεία  προσωπικά/ 

οικογενειακά/Επαγγελματικά)   

Ακίνητη περιουσία (κόστος) 246.400,00 268.800,00 296.800,00 

Έπιπλα,  Συσκευές, Λοιπός εξοπλισμός 11.200,00 16.800,00 16.800,00 

Προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας >5000 € 

   Κοσμήματα κ.λπ. Τιμαλφή >5000 € 
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Απαιτήσεις διάφορες 

 

56.000,00 

 Μηχανοκίνητα Οχήματα- Σκάφη-Αεροσκάφη κ.λπ. 

   Μετρητά διαθέσιμα 4.480,00 1.680,00 3.360,00 

Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 44.800,00 268.800,00 257.600,00 

Μετοχές, λοιποί τίτλοι 

   Σύνολο Απογραφής τέλους χρήσης 50.400,00 39.200,00 56.000,00 

Διάφοροι  λογαριασμοί-λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

   Σύνολο Ενεργητικού 357.280,00 651.280,00 630.560,00 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Υποχρεώσεις προσωπικές / 

οικογενειακές / επαγγελματικές)  

 Δάνεια προσωπικά/οικογενειακά 

   Δάνεια επαγγελματικά (ατομική επιχείρηση) 

   Γραμμάτια 

   Πιστωτές διάφοροι 

 

16.800,00 28.000,00 

Διάφορες υποχρεώσεις(αποσβέσεις  κλπ.) 

   Σύνολο Υποχρεώσεων 0,00 16.800,00 28.000,00 

Καθαρή Θέση 357.280,00 634.480,00 602.560,00 

 

 Από την καθαρή θέση λήξης κάθε διαχειριστικής περιόδου αφαιρείται η καθαρή θέση 

έναρξης και δημιουργείται ο παρακάτω Πίνακας Καθαρής Θέσης:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  

  ΧΡΗΣΗ          

1/1-31/12/2011 

  ΧΡΗΣΗ           

1/1-31/12/2012 

  ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 634.480,00  602.560,00  

μείον ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
357.280,00  634.480,00  

  ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 277.200,00  -31.920,00  

    
  

μείον 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΥ 

ΑΝΤΑΛΛ/ΤΟΣ 
  

  

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ 

ΘΕΣΗ 
277.200,00  -31.920,00  

    
  

συν 

ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

(επιταγές και μετρητά)   

  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
35.840,00  59.360,00  

  ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ    

  

ΖΗΜΙΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 313.040,00  27.440,00  

μείον ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ   
 

  

ΕΣΟΔΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΗΓΕΣ    
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ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓ/ΝΕΣ  ή  ΦΟΡ/ΝΕΣ ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΩΝ(ΔΩΡΕΕΣ, ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ 

ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Κ.ΛΠ.) 

11.200,00 
 

  ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 11.200,00 0,00 

  

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΣΗ 

ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Α) 
301.840,00  27.440,00  

μείον ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  (Β) 33.600,00  56.000,00  

  ΔΙΑΦΟΡΑ  (Α) - (Β) 268.240,00  -28.560,00  

 

 Το υπόλοιπο αποτελεί το προσδιοριζόμενο βάσει της τεχνικής της καθαρής θέσης 

Καθαρό Εισόδημα του φορολογούμενου και ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα.   

 

 

5.3 Η τεχνική των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά  

 

Η τεχνική αυτή βασίζεται στον υπόθεση πως αν ένας φορολογούμενος λαμβάνει χρήματα 

τότε είτε τα καταθέτει, είτε τα δαπανά και προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη 

παρακολουθώντας την κίνηση των κεφαλαίων του μέσω της ανάλυσης των τραπεζικών 

καταθέσεων και δαπανών με τη χρήση μετρητών. Επίσης, οι συνολικές τραπεζικές 

καταθέσεις προσδιορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις πιστωτικές κινήσεις στους 

λογαριασμούς που αφορούν τόσο καθαρές καταθέσεις όσο και έμμεσες καταθετικές πράξεις. 

Στο σύνολο των καταθέσεων περιλαμβάνονται ποσά που κατατέθηκαν τόσο από 

φορολογητέες όσο και από μη φορολογητέες πηγές σε όλους τους τραπεζικούς 

λογαριασμούς, οι οποίοι διατηρούνται ή ελέγχονται από τον/την φορολογούμενο/νη, τον/την 

σύζυγο  και τα προστατευόμενα μέλη αυτών. 

Επιπλέον, από το σύνολο των ποσών που έχουν κατατεθεί αφαιρούνται τα ποσά που 

αφορούν: (1) μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα, (2) ποσά από εκταμίευση δανείων, (3) 

συμψηφιστικές κινήσεις μεταξύ λογαριασμών, και (4) συναλλαγές, μεταφορές και λοιπές 

πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις. Ακολούθως, στο Υπόλοιπο των καθαρών 

τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται δαπάνες εξοφληθείσες με μετρητά, όπως (1) 

επαγγελματικές δαπάνες, (2) αγορές εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών και 

λοιπών αγαθών αναγκαίων στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, (3) αγορές 

περιουσιακών στοιχείων, (4) προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες, (5) καταβληθέντες 

φόροι, εισφορές και πρόστιμα κάθε μορφής, (6) αποπληρωμή και μείωση χρεών, (7) αύξηση 

ή μείωση διαθεσίμων μετρητών ελεγχόμενης περιόδου και (8) λοιπές καταβολές σε μετρητά.  
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Το νέο Υπόλοιπο των καθαρών Τραπεζικών καταθέσεων μειώνεται με τα μη 

υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς και με την αύξηση 

των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένου έτους και αυξάνεται με τη 

μείωση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένου έτους και με την 

αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών ή μειώνεται με την μείωση των εισπρακτέων 

λογαριασμών. Το νέο Υπόλοιπο αποτελεί το προσδιορισθέν εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται 

με το Ακαθάριστο Εισόδημα και το σύνολο των εισοδημάτων του ελεγχόμενου και η 

προκύπτουσα διαφορά θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν 

αιτιολογείται επαρκώς τότε υπόκειται σε φορολόγηση. 

Η τεχνική αυτή παρέχει μία ολοκληρωμένη εικόνα των οικονομικών δραστηριοτήτων 

του φορολογούμενου και βασίζεται σε αποδείξεις πρωτογενών καταθέσεων σε τραπεζικούς 

λογαριασμούς, ως στοιχείο των φορολογητέων εσόδων, καθώς και στην εξέταση των 

δαπανών που παρουσιάζονται στη φορολογική δήλωση. Αν οι εν λόγω δαπάνες 

καταβλήθηκαν σε μετρητά, τότε η πηγή τους θα πρέπει να προέρχεται από άλλη πηγή 

υποκείμενη σε φόρο, απόδειξη που επιβαρύνει το φορολογούμενο. Σημαντικά στοιχεία που 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή της τεχνικής είναι το είδος, το ύψος και η 

περιοδικότητα των καταθέσεων, τα πρόσωπα που διενεργούν τις καταθέσεις και οι σχέσεις 

τους με τον ελεγχόμενο, τα πρόσωπα που πραγματοποιούν τις αναλήψεις και η χρήση των 

αναλήψεων, η σειρά των δικαιούχων του λογαριασμού, ο τόπος τήρησής του και το πρόσωπο 

που δηλώνει τους τόκους στις φορολογικές δηλώσεις,  έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης 

κατανόηση της λειτουργίας και διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών.  

 

5.3.1 Παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε 

μετρητά 

 Χρησιμοποιώντας τα ίδια ως άνω οικονομικά στοιχεία για φορολογούμενο ελεύθερο  

επαγγελματία  με  βιβλία εσόδων – εξόδων (Β΄ κατηγορίας), εφαρμόζουμε την τεχνική των 

τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά:  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ 

ΜΕΤΡΗΤΑ  ΧΡΗΣΗ  2011 ΧΡΗΣΗ 2012 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (ελεγχόμενης 

περιόδου) 224.000,00 0,00 

μείον 

ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 78.400,00 0,00 

μείον ΠΟΣΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

  μείον ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
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μείον 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΛΠ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  145.600,00 0,00 

πλέον ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (μετρητοίς) 16.800,00 11.200,00 

πλέον 

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ Ή ΒΟΗΘ. ΥΛΩΝ  Κ.ΛΠ. 

ΕΙΔΩΝ (μετρητοίς) 89.600,00 100.800,00 

πλέον 

ΑΓΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ (μετρητοίς) 

  πλέον ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  (μετρητοίς) 33.600,00 56.000,00 

πλέον 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΕ 

ΜΟΡΦΗΣ 2.240,00 3.360,00 

πλέον ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΩΝ με μετρητά 

  

πλέον 

ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ -2.800,00 1.680,00 

πλέον ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ σε μετρητά 

  
πλέον   

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 285.040,00 173.040,00 

μείον 

ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (π.χ. δάνεια, δωρεές επιστροφές 

φόρων κ.λπ.) 

  

μείον 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΠΡΑΧΘΗΚΑΝ  ΕΝΑΝΤΙ 

ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ  ΕΤΟΥΣ/ΩΝ 

  

πλέον 

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙ 

ΕΣΟΔΩΝ  ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ ΕΤΟΥΣ/ΩΝ 

  

πλέον 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΙΣΠΑΡΚΤΕΩΝ  (π.χ. πωλήσεις  με 

πίστωση) 56.000,00 

 

μείον 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ  (π.χ.  πωλήσεις  με 

πίστωση) 

 

56.000,00 

μείον   

  πλέον   

  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

(Α) 341.040,00 117.040,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Β1) 168.000,00 162.400,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΔΗΛΩΣΗ (Β2)  πλην της ελεγχόμενης δραστηριότητας 

  
  ΔΙΑΦΟΡΑ (Α)-(Β1)-(Β2) 173.040,00 -45.360,00 

 

 Το αποτέλεσμα του παραδείγματος, ως προς την τεχνική των τραπεζικών καταθέσεων 

και δαπανών σε μετρητά είναι ανεπαρκές, διότι δεν έχουμε άνοιγμα λογαριασμών αλλά τα 

υπόλοιπα στο τέλος του κάθε έτους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Ο αποτελεσματικός φορολογικός έλεγχος αποτελεί βασικό δομικό συστατικό ενός 

αποδοτικού και δίκαιου φορολογικού συστήματος και αφορά στην εξέταση των φορολογικών 

στοιχείων των φυσικών και νομικών προσώπων με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 

με το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, δεδομένου ότι κεντρικοί στόχοι μίας ολοκληρωμένης 

φορολογικής πολιτικής είναι η αύξηση της εισπραξιμότητας των φορολογικών εσόδων, η 

διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας, η επίτευξη της δημοσιονομικής ευταξίας και η 

δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. Επιπλέον, ο φορολογικός έλεγχος στοχεύει στην 

καταπολέμηση των φαινομένων της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, τα οποία πλήττουν τα 

δημόσια έσοδα και καταπατούν τις αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας και της 

αμοιβαιότητας.  

Ένα αποτελεσματικό σύστημα φορολογικού ελέγχου αποτελεί τη βάση της 

φορολογικής δικαιοσύνης και ενισχύει το βαθμό εθελοντικής φορολογικής συμμόρφωσης 

μέσω της διαμόρφωσης μίας ολοκληρωμένης φορολογικής συνείδησης, η οποία 

διαδραματίζει κρίσιμης σημασίας ρόλο τόσο στη σχέση πολιτών και κράτους όσο και στη 

γενικότερη οικονομική μεγέθυνση και κοινωνική ευημερία. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τα 

τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες προσεγγίσεις φορολογικού ελέγχου, εκ των 

οποίων οι τεχνικές έμμεσου προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος αποτελούν μία 

σχετικά νέα πρακτική που αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική για περιπτώσεις 

προσώπων μεγάλου πλούτου που συστηματικά φοροδιαφεύγουν. 

Οι έμμεσες μέθοδοι φορολογικού ελέγχου, οι οποίες αποτέλεσαν και το αντικείμενο 

της παρούσας μελέτης, αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται 

για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης μέσω της ανάλυσης των οικονομικών 

δεδομένων των φορολογούμενων που υπόκεινται στον έλεγχο, με τη χρήση ενός μεγάλου 

εύρους πηγών, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα ορθής εκτίμησης της φορολογικής 

υποχρέωσης. Η αποδοτικότητα των εν λόγω τεχνικών έγκειται στο ότι μπορούν να 

προσδιορίσουν με επάρκεια και σαφήνεια την αδήλωτη φορολογητέα ύλη, εστιάζοντας σε 

πρόσωπα μεγάλου πλούτου και, ως εκ τούτου, εμπνέοντας ένα αίσθημα κοινωνικής 

δικαιοσύνης και χρηστής φορολογικής διοίκησης. Παράλληλα, η ενσωμάτωση της χρήσης 
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τους στο πλαίσιο της φορολογικής πολιτικής οδηγεί σε εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών 

υπηρεσιών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συνολική αύξηση του επιπέδου φορολογικής 

συμμόρφωσης στο γενικό πληθυσμό.  

Συνολικά, οι έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου αποτελούν μία σύγχρονη και 

πρωτοποριακή προσέγγιση για την ανίχνευση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των 

φορολογούμενων με την κείμενη νομοθεσία, λειτουργώντας παράλληλα ως αποτρεπτικός 

παράγοντας φοροδιαφυγής. Παράλληλα, η ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, 

σύμφωνα και με τις μνημονιακές επιταγές, επιβάλλει την επίτευξη της μέγιστης δυνατής 

εισπραξιμότητας των φορολογικών εσόδων. Όπως εξηγήθηκε στην παρούσα εργασία, η 

θεσμοθέτηση των μεθόδων έμμεσου φορολογικού ελέγχου στο πεδίο της ελληνικής 

φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να θεωρηθεί ως μία καλή πρακτική φορολογικής πολιτικής 

όπως σημειώνεται και από τις σχετικές ρυθμιστικές κατευθύνσεις των διεθνών οργανισμών, 

δεδομένου ότι η χώρα πλήττεται από χρόνια προβλήματα φοροδιαφυγής και από μία 

γενικότερη αντίληψη άνισης και άδικης φορολογικής επιβάρυνσης. Ωστόσο, δεδομένου ότι η 

παρούσα εργασία προσέγγισε το ζήτημα σε θεωρητικό επίπεδο, γεγονός που αποτελεί και το 

βασικό της περιορισμό, η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να εστιάσει στη διερεύνηση του 

αντίκτυπου των έμμεσων φορολογικών ελέγχων τόσο στην εισπραξιμότητα των σχετικών 

εσόδων, όσο και στην αντίληψη των πολιτών περί δικαιοσύνης του φορολογικού συστήματος.  

Εν κατακλείδι, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του φορολογικού ελέγχου μέσω 

της χρήσης και των έμμεσων τεχνικών προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, παρά το ότι 

αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εξορθολογισμού της εγχώριας φορολογικής πολιτικής, θα 

πρέπει να συνοδευτεί και από επιπλέον μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες προς την 

κατεύθυνση της ενίσχυσης της φορολογικής δικαιοσύνης και της διεύρυνσης της 

φορολογικής βάσης, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται οι ήδη φορολογούμενοι. Παράλληλα, η 

εξασφάλιση της βέλτιστης αποδοτικότητας των φορολογικών ελέγχων απαιτεί ένα 

ολοκληρωμένο, απλό και σταθερό διαχρονικά νομοθετικό πλαίσιο, επαρκώς καθορισμένες 

οργανωσιακές και διοικητικές διαδικασίες και κατάλληλη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού που στελεχώνει τις δομές της φορολογικής διοίκησης.  
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