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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η φοροδιαφυγή είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τις περισσότερες οικονομίες του κόσμου, 

διότι πλήττει τα έσοδα τους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι προϋπολογισμοί 

τους και να οδηγούνται σε δανεισμό. Στην προσπάθεια τους οι κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν 

το φαινόμενο αυτό, υιοθετούν μέτρα τα οποία ενισχύουν τους ελεγκτικούς τους μηχανισμούς. 

 Οι φορολογικοί έλεγχοι πλέον γίνονται με τη χρήση νέων τεχνικών, των έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου, οι οποίες προσπαθούν να προσδιορίσουν το πραγματικό φορολογητέο 

εισόδημα και την πραγματική υποχρέωση των φορολογουμένων. 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου στην 

Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει και τα αποτελέσματα των ελέγχων από την εφαρμογή 

τους. Ειδικότερα, εξετάζει τις τρεις διεθνώς αναγνωρισμένες έμμεσες τεχνικές ελέγχου, της 

ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, της καθαρής θέσης φορολογουμένου και του 

ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών με μετρητά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Η Φορολογική Διοίκηση της Ελλάδας είναι αντιμέτωπη με περιορισμούς ως προς την υλοποίηση 

του προϋπολογισμού, λόγω έλλειψης εσόδων. Η μη εφαρμογή των νόμων, η συχνή αλλαγή των 

φορολογικών διατάξεων και του φορολογικού συστήματος, είναι κάποιοι από τους παράγοντες οι 

οποίοι συντελούν στην αύξηση των αδήλωτων εισοδημάτων και συνεπώς στην αύξηση της 

φοροδιαφυγής (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013). 

 Η ύπαρξη εισοδήματος ενός φυσικού προσώπου μπορεί να αποδειχθεί με τη χρήση της 

άμεσης και έμμεσης προσέγγισης. Η άμεση προσέγγιση εξετάζει συγκεκριμένα στοιχεία όπως: 

τις δαπάνες, τις πωλήσεις κα. Η έμμεση προσέγγιση εξετάζει τα στοιχεία που δηλώθηκαν με τις 

δηλώσεις εισοδήματος, τα βιβλία που τηρήθηκαν, πληροφορίες –υποψίες που υπάρχουν και 

στοιχεία από άλλες αρμόδιες αρχές (Λιόλιος, 2014). 

Στην προσπάθεια της η Φορολογική Διοίκηση στην Ελλάδα να επαληθεύσει, να ελέγξει 

και να διασταυρώσει τα εισοδήματα και την ακρίβεια των φορολογικών υποχρεώσεων των 

φορολογουμένων εισήγαγε το 2013 τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, οι οποίες θα αποτελέσουν 

αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

 

1.2 Σκοπός της εργασίας και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, τα 

αποτελέσματα από τους ελέγχους που έχουν γίνει και να αναδείξει το ρόλο που μπορεί να έχουν 

οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου προκειμένου να εντοπισθεί η αδήλωτη φορολογητέα ύλη και 

επομένως να περιορισθεί το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. 

 Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα με τα οποία ασχολείται η εργασία είναι: 
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1. Τι είναι φοροδιαφυγή και ποιες είναι οι συνέπειές της; Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν 

στη φοροδιαφυγή; Τι έχει γίνει σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό για την αντιμετώπιση 

της φοροδιαφυγής; 

2. Τι είναι έμμεσες τεχνικές ελέγχου; Ποιο είναι το θεσμικό τους πλαίσιο; Ποιος είναι ο 

ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν; Μπορούν να βοηθήσουν στην πάταξη της 

φοροδιαφυγής; 

3. Υπάρχουν αποτελέσματα και αν ναι πώς μπορούν να βελτιωθούν; 

 

1.3 Δομή Εργασίας 

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια, με κύριο αυτών την ανάπτυξη της έννοιας 

της φοροδιαφυγής και των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική εισαγωγή στο αντικείμενο και στη δομή της 

παρούσας μελέτης. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται συμπεράσματα ερευνών και εργασιών 

που έχουν διενεργηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, ενώ στο τρίτο 

γίνεται αναφορά στις έννοιες της φοροδιαφυγής και των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και 

παρουσιάζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται παραδείγματα από την εφαρμογή των έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου και τα πρώτα αποτέλεσμα από την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. 

Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα και γίνεται αναφορά 

στους περιορισμούς που υπάρχουν, οι οποίοι θα αποτελέσουν ερωτήματα για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

2.1Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες οικονομίες, είναι και 

η φοροδιαφυγή. Στην προσπάθειά τους οι Φορολογικές Αρχές να βρουν λύσεις-εργαλεία που θα 

αντιμετωπίσουν την φοροδιαφυγή, ανέπτυξαν τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, οι οποίες εντοπίζουν 

την πραγματική φορολογητέα ύλη. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά σε μελέτες και 

έρευνες που έχουν διενεργηθεί για τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου. 

 Σύμφωνα με τον Biber (2010) για τον εντοπισμό όσων δεν συμμορφώνονται φορολογικά 

θα πρέπει να εφαρμοστούν οι άμεσες και οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Οι έμμεσες τεχνικές 

ελέγχου προσδιορίζουν την φορολογική υποχρέωση του ελεγχόμενου αφού χρησιμοποιήσουν τις 

δηλώσεις που υπέβαλλε, τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε και διάφορες πληροφορίες.  

Σύμφωνα με τον Townsend (2011), στις Η.Π.Α. χρησιμοποιούνται οι έμμεσες τεχνικές 

ελέγχου προκειμένου να αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος οφείλει επιπλέον φόρο, για ποινικές 

και αστικές υποθέσεις. Ουσιαστικά ανακατασκευάζεται η φορολογική εικόνα του 

φορολογουμένου. 

Η χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου γίνεται αφού αποδειχθεί είτε ότι οι άμεσες 

τεχνικές ελέγχου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση που εξετάζεται, είτε γιατί 

δεν μπορούν να εφαρμοσθούν. 

Σύμφωνα με τον Retting (2014), επιτρέπεται από τη νομοθεσία η χρήση μιας έμμεσης 

τεχνικής ελέγχου προσδιορισμού του εισοδήματος, προκειμένου να προσδιοριστεί το εισόδημα 

του φορολογουμένου και να αποδειχθεί ότι δηλώθηκε με ακρίβεια.  

Οι σημαντικότερες τεχνικές ελέγχου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι η αρχή των 

αναλογιών, η ανάλυση της ρευστότητας του φορολογουμένου, η τεχνική της καθαρής θέσης του 
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φορολογουμένου και η τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών με 

μετρητά.  

Ο Jacobs (2013) ασχολήθηκε με τον εντοπισμό της φορολογικής απάτης σε χώρες της 

Καραϊβικής και της Λατινικής Αμερικής. Σύμφωνα με την μελέτη του, οι έμμεσες τεχνικές 

ελέγχου χρησιμοποιούνται για την αναμόρφωση του φορολογητέου εισοδήματος για τις 

περιπτώσεις: των συναλλαγών με μετρητά, της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, της 

καθαρής θέσης του φορολογουμένου, του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων, της αρχής της 

αναλογίας και της σχέσης τιμής πώλησης προς το σύνολο του κύκλου εργασιών. 

Σύμφωνα με τον Cali (2012) με αφορμή τα μεγάλα σκάνδαλα παγκοσμίως, εξετάζεται ο 

ρόλος της λογιστικής και του ελέγχου στην απάτη. Σύμφωνα με τον Cali για τον εντοπισμό των 

αδήλωτων εισοδημάτων χρησιμοποιούνται δύο κατηγορίες μεθόδων, οι έμμεσες και οι άμεσες 

τεχνικές. 

Οι έμμεσες τεχνικές χρησιμοποιούνται ποιο συχνά για να ανακατασκευάσουν το ιστορικό 

του ελεγχόμενου και να προσδιορίσουν το εισόδημα από άγνωστες πηγές. 

Οι έμμεσες τεχνικές εξετάζουν τα εισοδήματα από άγνωστες πηγές και διακρίνονται: στη 

μέθοδο των μετρητών, στη μέθοδο ανάλυσης της ρευστότητας, στις τραπεζικές καταθέσεις και 

στην καθαρή θέση του φορολογουμένου. 

Σύμφωνα με τις φορολογικές αρχές της Σουηδίας (2012), έχει δικαίωμα ο ελεγκτής να 

εφαρμόσει έμμεσες τεχνικές ελέγχου όταν διαπιστώσει διαφορά στο ποσό του φόρου που θα 

έπρεπε να καταβληθεί. Για τη μέτρηση της διαφοράς χρησιμοποιούνται οι άμεσες και οι έμμεσες 

τεχνικές ελέγχου.  

Για τους Wilson & Turner (2010), οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου αποτελούν πολύτιμο 

εργαλείο για την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης. Το γεγονός ότι οι φορολογικοί ελεγκτές 

δεν μπορούν να έχουν αξιόπιστα στοιχεία για τις απαιτήσεις, υποχρεώσεις, τα περιουσιακά 

στοιχεία και τις δαπάνες του ελεγχόμενου τους οδηγεί στη χρήση των έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου. 

 Σύμφωνα με τους Wilson & Turner (2010) οι φορολογικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν 

στοιχεία τα οποία αντλούν από τη συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές. 
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Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις 

πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου και τα 

συγκρίνουν με πληροφορίες για την κατανάλωση και την αποταμίευση του. 

Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας είναι ότι σε 

όλες τις σύγχρονες οικονομίες γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου της 

φορολογικής απάτης και ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιείται είναι οι έμμεσες τεχνικές 

ελέγχου. 

 Όσον αφορά τις μεθόδους ελέγχου προκύπτει ότι χρησιμοποιούνται και οι άμεσες και οι 

έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Ειδικότερα όσον αφορά τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου 

χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων όταν οι άμεσες τεχνικές 

ελέγχου δεν μπορούν να εφαρμοστούν.  Από την παραπάνω παρουσίαση των ερευνών και 

μελετών προκύπτει ότι με τη χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου ανακατασκευάζεται η εικόνα 

του ελεγχόμενου και εφόσον προκύψει από τον έλεγχο ότι υπάρχει εισόδημα το οποίο δεν έχει 

φορολογηθεί, υπόκειται σε φορολόγηση. Τέλος προκύπτει ότι οι φορολογικοί ελεγκτές 

χρησιμοποιούν στοιχεία-πληροφορίες τις οποίες αντλούν από άλλες υπηρεσίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

3.1 Εισαγωγή στην έννοια της Φοροδιαφυγής 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, το 

οποίο έχει συμβάλλει στη αύξηση του Δημόσιου χρέους, με αποτέλεσμα την οικονομική κρίση, 

είναι το φαινόμενο της φοροδιαφυγής.  

Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο που έχει πάρει μεγάλες οικονομικές διαστάσεις, 

το οποίο αντιμετωπίζουν ακόμη και οι καλά οργανωμένες οικονομίες. Η φοροδιαφυγή 

περικλείεται τόσο από τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν υποβάλλουν δήλωση εισοδήματος, δεν 

δηλώνουν ακίνητη περιουσία κτλ, όσο και από τα νομικά πρόσωπα. 

Η φοροδιαφυγή έχει σχέση με τη διαφορά του συνολικού ποσού του φόρου, το οποίο 

προκύπτει από το εισόδημα που δηλώθηκε και του ποσού του φόρου το οποίο έπρεπε να 

καταβληθεί. Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής μπορεί να περιοριστεί στο φόρο εισοδήματος, 

αλλά και να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες φόρων, όπως παρακρατούμενους, φόρος 

κατανάλωσης, κα. 

Μπορεί εύκολα να εντοπιστεί σε εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες ή 

εκμετάλλευση ακινήτων, λόγω της ευκολίας διασταύρωσης στοιχείων (δηλαδή σύγκριση εσόδου 

από τον ένα συμβαλλόμενο και δαπάνης από τον άλλο), ενώ είναι δύσκολο να εντοπισθεί σε 

εισοδήματα που προέρχονται από άλλες πηγές, όπως τα ελεύθερα επαγγέλματα. Στις εμπορικές 

επιχειρήσεις συνήθως η φοροδιαφυγή αντιμετωπίζεται με επιτόπου ελέγχους, αλλά και 

διασταυρώσεις. Στις περιπτώσεις που είναι δύσκολη η διασταύρωση, υπολογίζεται ένα τεκμαρτό 

εισόδημα, ενώ κατά καιρούς αναπροσαρμόζονται τα τεκμήρια διαβίωσης. 
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Σύμφωνα με απόφαση (1231/2010) του Αρείου Πάγου το Αδίκημα φοροδιαφυγής στην 

φορολογία εισοδήματος διαπράττει όποιος προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου 

εισοδήματος υποβάλει ανακριβή δήλωση, αποκρύπτοντας καθαρά εισοδήματα από οποιαδήποτε 

πηγή εισοδήματος. Η ποινική δίωξη, ασκείται αυτεπάγγελτα και δεν αρχίζει πριν από την 

τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου στην προσφυγή που ασκήθηκε ή σε περίπτωση μη 

άσκησης προσφυγής πριν την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής με την πάροδο της 

νόμιμης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής κατά της εγγραφής. 

 

3.1.1 Ορισμός- Είδη φοροδιαφυγής 

Η Φοροδιαφυγή (tax evasion) αποτελεί σοβαρό έγκλημα - απάτη σε βάρος του κράτους. Γενικά 

αποκαλείται η καθ' οποιονδήποτε τρόπο απόκρυψη φορολογητέας ύλης ενός 

φορολογούμενου φυσικού ή νομικού προσώπου από τις Φορολογικές Αρχές. 

Η φοροδιαφυγή εκτός από ποινικό αδίκημα που μπορεί να σημειωθεί κατά παράβαση ή 

καταστρατήγηση του φορολογικού νόμου, θεωρείται και έντονα αντικοινωνική συμπεριφορά 

δεδομένου ότι το συνολικό ποσό αυτής θα κληθεί τελικά να επωμισθεί, με πρόσθετα 

κυβερνητικά μέτρα, το σύνολο των φορολογουμένων. 

Ως φοροδιαφυγή νοείται κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη των φορολογουμένων, που 

γίνεται προκειμένου να μειωθεί η νόμιμη φορολογική υποχρέωση ή και να αποφύγει την 

καταβολή του φόρου. Τέτοιες παράνομες πράξεις μπορούν να θεωρηθούν η απόκρυψη από τους 

φορολογουμένους των εισοδημάτων τους, η λαθραία εισαγωγή εμπορευμάτων, η μη δήλωση 

περιουσιακών στοιχείων, η απόκρυψη πωλήσεων από επιχειρήσεις, κα. 

Σύμφωνα με τον Γεωργακόπουλο (1997), φοροδιαφυγή αποτελεί κάθε παράνομη πράξη ή 

παράλειψη του φορολογουμένου με την οποία επιδιώκεται η μείωση της φορολογικής του 

επιβάρυνσης ή η αποφυγή καταβολής φόρου. Η φοροδιαφυγή αποτελεί καταστρατήγηση του 

γράμματος και του πνεύματος του φορολογικού νόμου. 

Σύμφωνα με τον ν. 2523/1997 φοροδιαφυγή υπάρχει στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 1.Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που έχουν αποκρυβεί 

υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, 

καθώς και η αποφυγή πληρωμής φόρου πλοίων (άρθρο 17 του Ν. 2523/1997 - ΦΕΚ 179 Α'). 
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2) Σε περίπτωση μη απόδοσης ή ανακριβής απόδοση Φ.Π.Α., παρακρατούμενων και 

επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, 

τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του Φ.Π.Α. που συμψηφίστηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε 

ανακριβώς, υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ σε ετήσια βάση. 

 

3) Σε περίπτωση έκδοσης ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη 

συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών 

φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, καθώς και η μη 

έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 55 §1 του Κώδικα Φορολογικής διαδικασίας (ν.4174/2013), 

φοροδιαφυγή είναι: α) η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με μη 

υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου 

εισοδήματος. Ως απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων νοείται και η περίπτωση κατά την οποία 

καταχωρούνται στα βιβλία πλασματικές ή εικονικές ολικά ή μερικά δαπάνες ή γίνεται επίκληση 

στη φορολογική δήλωση τέτοιων δαπανών, ώστε να μην εμφανίζονται καθαρά εισοδήματα ή να 

εμφανίζονται αυτά μειωμένα, β) 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 φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπεται από τις 

διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά φόρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του Κώδικα. 

Η φοροδιαφυγή μπορεί να εμφανιστεί με πολλούς τρόπους και τεχνάσματα. Μερικές 

περιπτώσεις εμφάνισής της είναι: 

1) Αποκρύπτοντας εισοδήματα από διάφορες πηγές με σκοπό την πληρωμή χαμηλότερου φόρου. 

2) Εμφανίζοντας υπερβολικές ή πλαστές δαπάνες ώστε να επωφεληθεί από εκπτώσεις φόρου. 

3) Δημιουργώντας πλασματικές εταιρείες. 

4) Καταστρατήγηση ευνοϊκής νομοθεσίας ειδικών σκοπών. 

5) Από παράνομη νομιμοποίηση εσόδων, κα. 

3.1.2 Παράγοντες και συνέπειες φοροδιαφυγής 

Το μέγεθος της φοροδιαφυγής δεν είναι το ίδιο σε όλες τις χώρες, καθώς και όλοι οι 

φορολογούμενοι δεν φοροδιαφεύγουν. Διάφορες μελέτες τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο 
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επίπεδο έχουν καταλήξει ότι οι παράγοντες που οδηγούν στη φοροδιαφυγή είναι κοινοί 

διαφοροποιούμενοι μόνο στον τρόπο και το βαθμό που αυτοί προσδιορίζουν το μέγεθος και την 

έκταση αυτής σε κάθε χώρα. Οι σημαντικότεροι παράγοντες-αίτια (Τάτσος, 2001) οι οποίοι 

προβάλλονται ως προσδιοριστικοί της διόγκωσης του φαινομένου της φοροδιαφυγής, είναι: 

α) Το μορφωτικό επίπεδο και η φορολογική συνείδηση των φορολογουμένων. Η 

ανάδειξη της αναγκαιότητας ύπαρξης των φόρων ως κύριο μέσο κάλυψης του κόστους παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών είναι σημαντικός παράγοντας στην εμπέδωση της φορολογικής 

συνείδησης. Δυστυχώς μόνο στη θεωρία υφίσταται η έννοια της φορολογικής συνείδησης με 

αποτέλεσμα να επικρατεί το προσωπικό και όχι το κοινωνικό συμφέρον, με συνέπεια να 

υπάρχουν πολλά φαινόμενα μείωσης της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης με τρόπο μη 

νόμιμο.  

Η μείωση των ποινών, η δυνατότητα ρυθμίσεων και το κλείσιμο των ανέλεγκτων 

υποθέσεων είναι στοιχεία που επηρεάζουν τη φορολογική συνείδηση.  

β) Ο τρόπος αξιοποίησης των φορολογικών εσόδων. Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι 

οι πολίτες στη συντριπτική τους πλειονότητά πιστεύουν ότι δεν υπάρχει σωστή αξιοποίηση, 

ωφελεία του κοινωνικού συνόλου των εισπραττόμενων φορολογικών εσόδων, όπως επίσης 

πιστεύουν ότι η διαφθορά καλά κρατεί παρότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να μειωθεί η 

σπατάλη του δημοσίου χρήματος και να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Κατά συνέπεια μέσα σε ένα 

κλίμα αδυναμίας καταπολέμησης της διαφθοράς και παράλληλα γενικής μείωσης των 

εισοδημάτων των πολιτών μέσα από τα συνεχή επώδυνα εισπρακτικού χαρακτήρα μέτρα, η 

απαίτηση για «ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης» γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη. 

γ) Ένας άλλος παράγοντας είναι η μικρή πιθανότητα εντοπισμού των παραβατών. Η 

πιθανότητα αυτή εξαρτάται από την πιθανότητα να ελεγχθούν οι φορολογούμενοι και την 

πιθανότητα εφόσον ελεγχθούν να αποκαλύψει ο έλεγχος ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα 

φοροδιαφυγής. Σχετικές έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της 

πιθανότητας ελέγχου και εντοπισμού φορολογητέων εσόδων από τις φορολογικές αρχές οδηγεί 

σε αύξηση του δηλωθέντος εισοδήματος. 

δ) Πολυπλοκότητα και αστάθεια του φορολογικού συστήματος. Το γεγονός ότι αλλάζουν 

συνέχεια οι νόμοι και τα κενά που δημιουργούνται μέσω αυτής της πολυνομίας επιτρέπουν την 
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εκμετάλλευσή τους με σκοπό τη φοροδιαφυγή. Ειδικά όσοι ανήκουν σε υψηλότερες 

εισοδηματικές τάξεις έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμβουλές ειδικών με αντικείμενο το 

«φορολογικό προγραμματισμό» των δραστηριοτήτων τους. Πέραν αυτού όμως η πολυπλοκότητα 

της φορολογικής νομοθεσίας κάνει δυσκίνητο το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών με 

αποτέλεσμα να δρουν ανεξέλεγκτα οι ασυνεπείς φορολογούμενοι. 

ε) Υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την τελική φορολογική επιβάρυνση. Αβεβαιότητα γιατί 

κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει το ύψος της συνολικής φορολογικής του επιβάρυνσης, διότι 

εκτός του αναλογούντος φόρου για τα εισοδήματά του συχνά καλείται να καταβάλει επιπλέον 

φόρους με τη μορφή «εκτάκτων εισφορών», με αποτέλεσμα να οδηγούνται οι φορολογούμενοι 

σε μελλοντική απόκρυψη εισοδημάτων. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το ύψος της συνολικής 

φορολογικής επιβάρυνσης σε σχέση με το εισόδημα του φορολογούμενου έχει άμεση σχέση με 

την τάση του για φοροδιαφυγή. Όσο μεγαλύτερη είναι η φορολογική επιβάρυνση τόσο μειώνεται 

το διαθέσιμο εισόδημα με αποτέλεσμα να αυξάνεται το «κίνητρο» και η τάση για φοροδιαφυγή, 

η οποία γίνεται εντονότερη στα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια γιατί το όφελος είναι 

μεγαλύτερο. 

στ) Ένας άλλος παράγοντας που διογκώνει την φοροδιαφυγή είναι το ίδιο το φορολογικό 

σύστημα. Όσο υψηλότεροι είναι οι φορολογικοί συντελεστές τόσο περισσότερο θα προσπαθούν 

οι φορολογούμενοι να αποκρύψουν τα εισοδήματά τους.  

Οι αρνητικές συνέπειες της φοροδιαφυγής είναι: 

α) Η φοροδιαφυγή οδηγεί στη δημιουργία ανισοτήτων μεταξύ των πολιτών. Αυτό έχει 

αποτέλεσμα την υστέρηση των εσόδων, άρα της δημιουργία ελλείμματος και συνεπώς την 

επιβάρυνση εκείνων των φορολογουμένων που ήδη καταβάλουν τους φόρους. 

β) Διαταράσσει τους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων (Κορομηλάς, 2013), 

με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν να βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση, 

έναντι αυτών που δεν φοροδιαφεύγουν, γιατί μειώνουν το κόστος τους. Αποτέλεσμα αυτής της 

συνέπειας είναι να αποθαρρύνεται η δημιουργία νέων επενδύσεων. 

γ) Μειώνει τα φορολογικά έσοδα για το κράτος με αποτέλεσμα την περιορισμένη 

δυνατότητα χρηματοδότησης των δαπανών, τη δημιουργία ελλείμματος και την αδυναμία 

ελέγχου του δημοσίου χρέους. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη στροφή του κράτους σε εναλλακτικούς 
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τρόπους άντλησης εσόδων. Η κατάσταση αυτή μπορεί να προκαλέσει χρόνιο έλλειμμα στον 

προϋπολογισμό, διόγκωση του δημόσιου χρέους και να οδηγήσει στον δανεισμό από φορείς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κα.  

δ) Επηρεάζει αρνητικά τη φορολογική συνείδηση των φορολογουμένων οι οποίοι είναι 

συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, με συνέπεια την εξάπλωση της φοροδιαφυγής. 

ε) Δημιουργεί επιπλέον κόστος στη Φορολογική Διοίκηση. Η Φορολογικές Αρχές 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και να κάνουν 

αποτελεσματικότερο τον ελεγκτικό μηχανισμό θεσπίζουν νόμους και υιοθετούν ελεγκτικά 

εργαλεία τα οποία δημιουργούν υψηλά κόστη. 

στ)  Με την φοροδιαφυγή υπάρχει κακός καταμερισμός του πλούτου. 

ζ) Βοηθά στην ανάπτυξη της μαύρης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η Φορολογική 

Διοίκηση δεν έχει πλήρη εικόνα των εισοδημάτων, με αποτέλεσμα πολλές φορές να λαμβάνονται 

λανθασμένες αποφάσεις. 

 

3.1.3 Η Φοροδιαφυγή σε Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Ελλάδα  

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση μια πρόκληση για τη 

δικαιοσύνη και την ισονομία, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουν να γίνουν αποδεκτές οι οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013) 

για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής απαιτείται η λήψη μέτρων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο.  

Με σκοπό να βελτιωθεί η ικανότητα των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε 

ένα ολοκληρωμένο φάσμα εργαλείων. Τα κράτη μέλη από την πλευρά τους θα πρέπει να 

προβούν σε βελτιώσεις των εθνικών τους συστημάτων και σε βελτίωση της φορολογικής 

συμμόρφωσης. 

Τα εργαλεία τα οποία προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι: 

• Το σύστημα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών  
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μεταξύ των κρατών μελών σχεδιάστηκε το 2003 και εφαρμόστηκε το 2005. Με την ανταλλαγή 

πληροφοριών ελαχιστοποιούνται οι πρόσθετες επιβαρύνσεις για τις φορολογικές αρχές. 

• Ο κανονισμός περί διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του Φ.Π.Α., ο οποίος τέθηκε σε  

ισχύ το 2012. Σύμφωνα με αυτόν, οι φορολογικές υπηρεσίες (τελωνεία, Δ.Ο.Υ., κα) 

ανταλλάσουν πληροφορίες με άλλα κράτη μέλη σχετικά με το Φ.Π.Α.  

• Οδηγία για την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη φόρων, η οποία βελτιώνει τη 

διασυνοριακή είσπραξη φόρων. 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα  η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι από το 

2003 η διασυνοριακή είσπραξη φορολογικών εσόδων σύμφωνα με την οδηγία για την είσπραξη 

των απαιτήσεων αυξήθηκε περισσότερο από δέκα φορές. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Εξέλιξη των εισπραχθέντων φορολογικών εσόδων με βάση τη συνδρομή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την είσπραξη. 

 

Πηγή: Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της 

φοροδιαφυγής. 
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• Μηχανισμό για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον τομέα του Φ.Π.Α. και την 

αλυσιδωτή απάτη τύπου carousel. Τα κράτη μέλη εισπράττουν περίπου το ήμισυ των 

εσόδων του ΦΠΑ που έχουν στη διάθεση τους (Διάγραμμα 2). 

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται τα πραγματικά έσοδα από Φ.Π.Α. για το έτος 2010. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2:Πραγματικά έσοδα ΦΠΑ για το έτος 2010. 

 

Πηγή: Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της 

φοροδιαφυγής. 

 

• Νομοθετικό πλαίσιο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

μεταφορές κεφαλαίων. 

• Παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορολογικών 

αρχών μέσω του προγράμματος Fiscalis 2020. 

• Παροχή τεχνογνωσίας στα κράτη μέλη για ζητήματα όπως τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου, κα. 

Επίσης στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνονται οι ακόλουθες συστάσεις: 

• Η προετοιμασία προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων. 
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• Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών για αγορές πάνω από ένα ποσό. 

• H διακοπή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου όταν υπάρχουν ενδείξεις εικονικών 

συναλλαγών. 

• Η συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο για την θέσπιση νομοθεσίας περί τραπεζικού 

απορρήτου. 

 

Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα το φαινόμενο της φοροδιαφυγής έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία 

χρόνια, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει περισσότερο η ύφεση και το βάρος των φόρων να βαρύνει 

ολοένα και περισσότερο τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. 

Από έρευνα που διενεργήθηκε από την Κομισιόν, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα 

στοιχεία, το ύψος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα στο διάστημα 2009-2013 ξεπερνά τα 35 

δισεκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, από στοιχεία που δημοσίευσε η Κομισιόν προκύπτει ότι οι 

απώλειες στο Φ.Π.Α., είναι 7,57 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009, 6,92 δισεκατομμύρια ευρώ το 

2010, 9,16 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011, 6,88 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012 και 6,5 

δισεκατομμύρια ευρώ το 2013, ενώ ο μέσος όρος των απωλειών στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ανέρχεται στο 15,2%. 

Οι απώλειες για την Ελλάδα όσον αφορά τη συλλογή των εσόδων του Φ.Π.Α. 

διαμορφώνεται στο 34% των συνολικών εσόδων του 2013. 

Στην ίδια έρευνα εμφανίζονται και οι υψηλότερες απώλειες, που είναι, 41,1% για τη 

Ρουμανία, 37,7% για τη Λιθουανία και 34,9% για τη Σλοβακία. 

Κατά καιρούς έχουν προταθεί και έχουν θεσπιστεί αρκετά μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση 

και επίλυση του φαινομένου αυτού. Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν στο Εθνικό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής του Υπουργείου Οικονομικών που εκπονήθηκε το 

2011, είναι: 

1. Ο εντοπισμός της φορολογητέας ύλης μέσω προληπτικών και τακτικών ελέγχων. 

2. Ο εντοπισμός της φορολογητέας ύλης μέσω προγραμμάτων τεκμηρίων και του πόθεν 

έσχες. 
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3. Ο εντοπισμός προσαυξήσεων της περιουσίας που μπορεί να υποκρύπτει αδήλωτα 

εισοδήματα. 

4. Η λήψη μέτρων με σκοπό να ενισχυθεί η φορολογική συμμόρφωση. 

5. Η λήψη μέτρων με σκοπό την άρση των αδικιών. 

6. Η αναγνώριση, ταξινόμηση και αντιμετώπιση ζητημάτων στα θέματα: 

• Του Φ.Π.Α. και λοιπών έμμεσων φόρων 

• Της άμεσης φορολογίας 

• Της φορολογίας κεφαλαίου 

     7.Η αξιοποίηση και αξιολόγηση πληροφοριών και στοιχείων που λαμβάνονται από άλλες 

υπηρεσίες. 

Το 2013 ήταν ένα έτος που θεσπίστηκαν μεγάλες αλλαγές με σκοπό την πάταξη του 

φαινομένου της φοροδιαφυγής, οι οποίες αναμένεται να καρποφορήσουν τα επόμενα χρόνια. 

Τετραπλασιάστηκαν οι ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών, αξιοποιήθηκαν νέες τεχνολογίες, 

διενεργούνται έλεγχοι με νέες μεθόδους, τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου και γενικά εφαρμόζονται 

πολλά μέτρα, με σκοπό να περιοριστούν οι επιπτώσεις του φαινομένου.  

Με σκοπό να υλοποιηθούν οι ανωτέρω προτάσεις του Εθνικού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής του Υπουργείου Οικονομικών και κατά 

συνέπεια να εντοπισθεί η φορολογητέα ύλη, συστάθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών μία νέα 

Ελεγκτική Υπηρεσία το Κέντρο Φορολογίας Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) η οποία διενεργεί 

φορολογικούς ελέγχους με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου. 

Το ΚΕΦΟΜΕΠ από το 2013 διενεργεί ελέγχους για εμβάσματα στο εξωτερικό, 

διασταυρώνει στοιχεία από τη λίστα Λαγκάρντ και ελέγχει την προσαύξηση εισοδήματος από 

διάφορες πηγές. Επίσης του έχει ανατεθεί ο έλεγχος των εμβασμάτων στο εξωτερικό για την 

περίοδο 2009, 2010 και 2011, για εμβάσματα που ξεπερνούν το ποσό των 50.000,00 ευρώ 

(ΠΟΛ.1124/2014). 

Το ελεγκτικό έργο του ΚΕΦΟΜΕΠ ενισχύθηκε, γιατί: 

• Βελτιώθηκε το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο με τις αλλαγές του νέου Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας (4174/2013), εισάγοντας τη δυνατότητα μερικού ελέγχου. 
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• Οι μερικοί έλεγχοι είναι πλέον στοχευμένοι, αξιοποιούν τα διαθέσιμα στοιχεία και τις 

διαθέσιμες πληροφορίες. 

• Πλέον οι έλεγχοι στηρίζονται στην ηλεκτρονική διασύνδεση με τις τράπεζες, από όπου 

προκύπτει πρόσβαση των ελεγκτών στα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των 

ελεγχομένων. 

 

3.2 Εισαγωγή στην έννοια των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου 

Η ανάγκη πάταξης της φοροδιαφυγής και προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, εμφάνισε για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα τη μεθοδολογία των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου, η οποία βασίστηκε 

σε αντίστοιχη εφαρμοζόμενη από την Αμερικάνικη Φορολογική Υπηρεσία (Internal Revenue 

Service – IRS). Συγκεκριμένα, με τη απόφαση ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013 ορίζεται το 

περιεχόμενο και ο τρόπος εφαρμογής των διεθνώς αναγνωρισμένων Έμμεσων Τεχνικών 

Ελέγχου, θέτοντας τις τεχνικές ανάλυσης ρευστότητας, καθαρής θέσης και ύψους των 

τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά των φορολογούμενων.  

Επίσης, με την ΠΟΛ.1270/24.12.2013 περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία των 

Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου, παρέχονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή τους παρουσιάζοντας 

σχετικά παραδείγματα. Έπειτα, με την ΠΟΛ.1050/17.2.2014 καθορίζεται το τελικό περιεχόμενο 

και ο τρόπος εφαρμογής των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου για τον διορθωτικό προσδιορισμό της 

φορολογητέας ύλης των φορολογουμένων καταργώντας παράλληλα κάθε σχετική διάταξη της 

ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013 η οποία ήταν αντίθετη.  

Με τη χρήση των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου δημιουργείται το κατάλληλο πλαίσιο ώστε 

οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών να αξιοποιούν κάθε σχετικό στοιχείο ή 

πληροφορία που διαθέτουν ή μπορούν να συλλέξουν για τον ελεγχόμενο φορολογούμενο, 

προκειμένου να προσδιορίσουν το πραγματικό του εισόδημα το οποίο είτε έχει αναλωθεί σε 

αγορές ή δαπάνες είτε συνέβαλε στην προσαύξηση της περιουσίας του.  

Ειδικότερα οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου αποτελούν σημαντικό ελεγκτικό εργαλείο για τη 

Φορολογική Διοίκηση, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σοβαρή 

ένδειξη φοροδιαφυγής. 

Στην Ελλάδα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας ορίζονται οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου, οι οποίες είναι: 
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α) Της αρχής των αναλογιών, 

β) Της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, 

γ) Της καθαρής θέσης του φορολογουμένου, 

δ) Της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και 

ε) Του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά. 

Με τις παραπάνω τεχνικές μπορούν να προσδιορισθούν: 

• Τα φορολογητέα εισοδήματα των φορολογουμένων 

• Τα ακαθάριστα έσοδα 

• Οι εκροές 

• Τα φορολογητέα κέρδη των υπόχρεων 

Στον Κ.Φ.Δ. στο άρθρο 27 παράγραφος 2 προβλέπεται ότι με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα καθορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος εφαρμογής, καθώς και κάθε ειδικό θέμα. 

Ήδη έχουν εκδοθεί η ΠΟΛ. 1050/17-02-2014 και η ΠΟΛ. 1094/07-04-2014  με τις οποίες 

καθορίζεται το περιεχόμενο και ο τρόπος 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». 

Επίσης με την Α.Υ.Ο ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 /10-5-2013, την ΠΟΛ. 1171/ 4-7-2013  και 

την ΠΟΛ. 1270/24-12-2013 αποφασίζεται η εφαρμογή των εμμέσων τεχνικών ελέγχου για τον 

προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων, παρέχονται οδηγίες σχετικά με 

την παροχή στοιχείων από τους Φορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών 

προσώπων και αποφασίζεται η Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου. 

 

 

3.2.1 Αντικείμενο τεχνικών ελέγχου με τη χρήση μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού 

φορολογητέας ύλης 

Αντικείμενο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 

του άρθρου 27 του ν.4174/2013 είναι ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης προκειμένου να 

εκδοθεί πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο, μέσω 
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μιας μεθοδολογίας που αξιοποιεί τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τα δεδομένα για έσοδα κάθε 

πηγής και πραγματοποιηθείσες δαπάνες πάσης φύσεως, που η Φορολογική Διοίκηση διαθέτει ή 

συγκεντρώνει, για τον ίδιο τον-την σύζυγο του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών 

(ΠΟΛ.1050/2014, άρθρο 1) (Επιστημονική Ομάδα Astbooks, 2014). 

 

 

3.2.2 Περιεχόμενο των Διεθνώς αναγνωρισμένων Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου 

 
3.2.2.1 Τεχνική Ανάλυσης Ρευστότητας φορολογουμένου (source and application of founds 

method) 

Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη αναλύοντας, τα έσοδα (φορολογητέα και μη) 

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

μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του φορολογουμένου φυσικού 

προσώπου. 

Η μέθοδος αυτή εξετάζει την υπέρβαση στα στοιχεία δαπανών (αναλώσεων κεφαλαίων) 

σε σχέση με τα στοιχεία εσόδων (πηγών κεφαλαίων) αντιπροσωπεύει μια υποεκτίμηση του 

φορολογητέου εισοδήματος (Ντασίου, 2014). 

Κατά τη μέθοδο αυτή δημιουργείται ισοζύγιο με δύο βασικές στήλες:  

• Στην πρώτη στήλη αναφέρονται οι Πηγές Κεφαλαίων –Εσόδων και στη δεύτερη στήλη οι 

Αναλώσεις  Κεφαλαίων-Εσόδων. 

• Η πρώτη στήλη περιλαμβάνει τα κάθε μορφής έσοδα που έχουν εισπραχθεί στην διάρκεια 

της ελεγχόμενης χρήσης, των οποίων αποδεικνύεται η πραγματοποίηση και η νομιμότητα 

των συναλλαγών. 

• Στη δεύτερη στήλη περιλαμβάνονται όλες οι πραγματοποιηθείσες αναλώσεις κατά τη 

διάρκεια της ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου. 

Ειδικότερα στην πρώτη στήλη αθροίζονται: 

1. Τα υπόλοιπα των χρηματοπιστωτικών λογαριασμών (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό), 

προσωπικών, οικογενειακών και επαγγελματικών κατά την έναρξη της ελεγχόμενης 

χρήσης. 
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2. Τα διαθέσιμα μετρητά ή και το υπόλοιπο ταμείου στην αρχή της ελεγχόμενης χρήσης (το 

υπόλοιπο ταμείου αφορά την περίπτωση ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ΄ κατηγορίας 

ΚΒΣ ή διπλογραφικά του ΚΦΑΣ). 

3. Οι αναλήψεις από επιχειρήσεις όπου συμμετέχει ο φορολογούμενος, ο / η σύζυγος του ή 

και τα προστατευόμενα μέλη αυτών (ως ατομικής επιχείρησης). 

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

φορολογούμενου ή του/της συζύγου. 

5. Τα έσοδα από λοιπές πηγές εισοδήματος όπως: 

• Μισθώματα από εκμίσθωση ακινήτων (εκτός τεκμηρίων) 

• Εισόδημα από κινητές αξίες 

• Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις 

• Το δηλωθέν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 

• Εισόδημα από λοιπές πηγές π.χ. αλλοδαπής προέλευσης 

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

δωρεές, κα. 

7. Τα έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων, προσωπικών, οικογενειακών και 

επαγγελματικών για την περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 

8. Τα ποσά δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε μορφής, ιδιώτες, κα. 

9. Τα λοιπά έσοδα πάσης φύσεως φορολογητέα και μη. 

10. Οι αυξήσεις των πληρωτέων λογαριασμών. 

Στους πληρωτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνες, οι 

και οι φορολογητέες υποχρεώσεις, οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. Για 

να διαπιστωθεί εάν υπάρχει αύξηση των πληρωτέων λογαριασμών συγκρίνονται τα υπόλοιπα 

πληρωτέων λογαριασμών του ελεγχόμενου έτους με τα υπόλοιπα του προηγούμενου έτους. 

11. Οι μειώσεις των εισπρακτέων λογαριασμών. 

Στους εισπρακτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται, οι απαιτήσεις από πωλήσεις, καθώς και 

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

12. Η αύξηση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόμενου έτους/ετών. 

13. Οι λοιπές περιπτώσεις εσόδων. 

Η δεύτερη στήλη περιλαμβάνει όλες τις πραγματοποιηθείσες αναλώσεις σε μετρητά, κατά τη 

διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. 
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Η διαφορά μεταξύ της στήλης Αναλώσεις Κεφαλαίων –Εσόδων και της στήλης Πηγές 

Κεφαλαίων-Εσόδων, θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν δικαιολογείται 

υπόκειται σε φορολόγηση (ΠΟΛ.1050/2014 άρθρο 2). 

 

Ειδικότερα στην δεύτερη στήλη αθροίζονται: 

1. Τα υπόλοιπα των χρηματοπιστωτικών λογαριασμών (στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό) 

προσωπικών, οικογενειακών και επαγγελματικών κατά τη λήξη της ελεγχόμενης χρήσης. 

2. Τα διαθέσιμα μετρητά ή και το υπόλοιπο ταμείου στο τέλος της ελεγχόμενης χρήσης (σε 

περίπτωση ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. ή διπλογραφικά του 

ΚΦΑΣ). 

3. Οι εισφορές σε λογαριασμούς επιχειρήσεων όπου συμμετέχει ο ίδιος ο φορολογούμενος, 

ο/η σύζυγος ή και τα προστατευόμενα μέλη αυτών (όχι ατομικές επιχειρήσεις). 

4. Η συνεισφορά ποσών για συμμετοχή στο κεφάλαιο κάθε μορφής επιχειρήσεων. 

5. Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων (προσωπικών, οικογενειακών και επαγγελματικών). 

6. Οι αγορές εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών αγαθών αναγκαίων 

στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. 

7. Οι επαγγελματικές-επιχειρηματικές δαπάνες πάσης φύσεως 

Όσον αφορά το λογιστικό χειρισμό των αποσβέσεων για πάγια επαγγελματικά περιουσιακά 

στοιχεία, όταν οι αποσβέσεις συμπεριλαμβάνονται στις συνολικά δηλωθείσες επαγγελματικές 

δαπάνες για την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής θα πρέπει με το ποσό των αποσβέσεων 

να μειώσουμε τις επαγγελματικές δαπάνες που θα καταχωρίσουμε στην αντίστοιχη ένδειξη γιατί 

οι αποσβέσεις δεν αποτελούν πραγματικές καταβολές. 

8. Τα ποσά αποπληρωμής προσωπικών ή επαγγελματικών δανείων (αναγράφεται μόνο το 

χρεολύσιο), το ποσό των τόκων ανάλογα με το είδος του δανείου συμπεριλαμβάνεται στις 

δαπάνες είτε στις προσωπικές/οικογενειακές, είτε στις επαγγελματικές. 

9. Τα ποσά για ασφάλιστρα, αποζημιώσεις, δωρεές  (όπως γονικές παροχές ή χορηγίες 

χρηματικών ποσών, κα) και λοιπές δαπάνες. 

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

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

επισκευές και συντηρήσεις των προσωπικών, οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων. 

12. Οι μειώσεις των πληρωτέων λογαριασμών. 

Στους πληρωτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται, οι υποχρεώσεις από αγορές, οι δαπάνες 

και οι φορολογικές υποχρεώσεις που οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. 
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13. Οι αυξήσεις των Εισπρακτέων λογαριασμών. 

Στους εισπρακτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις 

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

ελεγχόμενου έτους. 

14. Οι χορηγήσεις δανείων σε τρίτους. 

15. Η μείωση προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόμενου έτους/επόμενων 

ετών. 

Εάν, στο τέλος του έτους, το ποσό των προκαταβολών έναντι εσόδων επόμενου έτους/ 

επόμενων ετών έχει μειωθεί σε σύγκριση με το ποσό των προκαταβολών έναντι εσόδων 

επόμενου έτους/επόμενων ετών στο τέλος του προηγούμενου έτους, η μείωση θα καταχωρηθεί 

στη στήλη «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή «Μείωση προκαταβολών που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόμενων ετών». 

Σε περίπτωση που είχαμε αύξηση των προκαταβολών θα καταχωρήσουμε την αύξηση στη 

στήλη Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή «Αύξηση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν 

έναντι επόμενων ετών». 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ως βασική μέθοδος για την ύπαρξη κεφαλαίων από 

άγνωστες ή παράνομες πηγές όταν υπάρχει αδικαιολόγητος πλουτισμός, όταν υπάρχουν βάσιμες 

υποψίες για παράνομες πηγές εισοδήματος ή υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι πραγματοποιούνται 

δαπάνες από άγνωστες ή παράνομες πηγές κεφαλαίων. 

 

3.2.2.2 Τεχνική της Καθαρής Θέσης του φορολογουμένου (net worth method) 

Η μέθοδος αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του φορολογουμένου φυσικού 

προσώπου και προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια προσωπικά, οικογενειακά ή επαγγελματικά (ενεργητικό), τις 

υποχρεώσεις προσωπικές, οικογενειακές ή επαγγελματικές (παθητικό), τις ατομικές 

οικογενειακές και επαγγελματικές δαπάνες καθώς και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά 

και οικογενειακά). 

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αυτής δημιουργείται ο Πίνακας του Ενεργητικού και 

του Παθητικού για όλα τα ελεγχόμενα έτη με έτος βάσης το αμέσως προηγούμενο από το πρώτο 

ελεγχόμενο έτος. 

Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει: 
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• Στο μέρος του Ενεργητικού περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την λήξη κάθε ελεγχόμενου έτους, 

όπως: 

1. Ακίνητη Περιουσία (κόστος) 

2. Έπιπλα, Συσκευές, λοιπός εξοπλισμός (επαγγελματικά) 

3. Προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας (έπιπλα, έργα τέχνης, συλλογές, κα, αξίας άνω 

των 5.000,00 έκαστο). 

4. Κοσμήματα και λοιπά τιμαλφή (αξίας άνω των 5.000,00 ευρώ έκαστο) 

5. Απαιτήσεις Διάφορες, περιλαμβάνονται οι εισπρακτέοι λογαριασμοί, όπως απαιτήσεις 

από πωλήσεις επαγγελματικές, προσωπικές και οικογενειακές, καθώς και οι φορολογικές. 

6. Μηχανοκίνητα οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη, κα. 

7. Μετρητά διαθέσιμα στην κατοχή του φορολογούμενου, του/της συζύγου ή των 

προστατευόμενων μελών αυτών. 

8. Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του φορολογουμένου, του/της συζύγου ή των 

προστατευόμενων μελών αυτών π.χ. σε λογαριασμούς καταθέσεων, όψεως, προθεσμίας, 

τρεχούμενους. 

9. Μετοχές, λοιποί τίτλοι. 

10.Σύνολο απογραφής τέλους χρήσης σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. Σε περίπτωση 

ελέγχου συνεχόμενων ετών, για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης απογραφής, 

τυχόν συνταχθείσα απογραφή δεν υπολογίζεται (Επιστημονική Ομάδα Astbooks, 2014). 

      11.Διάφοροι λογαριασμοί ή λοιπά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει          

        τις 5.000,00 ευρώ. 

• Στο Παθητικό περιλαμβάνονται όλες οι Υποχρεώσεις του/της συζύγου και των 

προστατευόμενων μελών, καθώς και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ειδικότερα 

περιλαμβάνονται τα δάνεια σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα γραμμάτια και οι επιταγές 

πληρωτέες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση σε τρίτους και αποδεικνυόμενη 

οφειλή: 

1. Δάνεια (προσωπικά, οικογενειακά) 

2. Δάνεια (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης επαγγελματικά). 

3. Γραμμάτια (προσωπικά, οικογενειακά ή της ατομικής επιχείρησης 
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4. Πιστωτές διάφοροι. Περιλαμβάνονται οι πληρωτέοι λογαριασμοί, υποχρεώσεις από 

αγορές, γενικές δαπάνες, καθώς και οι φορολογικές υποχρεώσεις επαγγελματικές, 

προσωπικές και οικογενειακές που οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. 

5. Υποχρεώσεις (αποσβέσεις, κα). 

Σχετικά με τις παραπάνω περιπτώσεις, η υποχρέωση του έτους βάσης ή καθενός από τα 

επόμενα μεταφέρεται και αυξάνεται αν οι υποχρεώσεις αυξηθούν. Για παράδειγμα, αυξάνεται 

στην περίπτωση νέου δανείου ή μειώνεται ανάλογα με τις πραγματικές καταβολές αποπληρωμής 

των υποχρεώσεων (Επιστημονική Ομάδα Astbooks, 2014). 

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των αποσβέσεων, εάν στο πίνακα του ενεργητικού 

περιλαμβάνονται πάγια επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία διενεργήθηκαν 

αποσβέσεις κατά τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος τότε, το σωρευτικό ποσό των 

αποσβέσεων για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται ως υποχρέωση στον πίνακα του 

παθητικού. 

Εάν περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποσβεσθεί πλήρως, στον 

πίνακα του παθητικού αναγράφεται το σύνολο των αποσβέσεων που διενεργήθηκαν και έχει 

εκπεσθεί από τα ακαθάριστα έσοδα. 

Όταν περιουσιακό στοιχείο δεν περιλαμβάνεται στο ενεργητικό λόγω πώλησης ή άλλου 

τρόπου διάθεσης, πρέπει η απόσβεση του να μην περιλαμβάνεται στο σωρευτικό ποσό 

αποσβέσεων που αναγράφεται ως υποχρέωση στον πίνακα του παθητικού. 

Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα του παθητικού αποσβέσεις που δεν 

διενεργήθηκαν για επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται. 

• Η διαφορά Ενεργητικού-Παθητικού αποτελεί την Καθαρή Θέση κάθε έτους. Από τη 

καθαρή θέση λήξης κάθε διαχειριστικής περιόδου αφαιρείται η καθαρή θέση έναρξης. 

Οι αυξομειώσεις της Καθαρής Θέσης αναπροσαρμόζονται με τις περιπτώσεις απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγματος (αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, 

προίκας, κερδών από τυχερά παίγνια, ανταλλαγής). 

Στο αποτέλεσμα αυτό προστίθενται οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες, όπως: 

• Προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης. 
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• Λοιπές δαπάνες-αγορές. Δεν περιλαμβάνονται οι επαγγελματικές δαπάνες και αγορές, με 

εξαίρεση τις δαπάνες που είναι μη παραγωγικές ή δεν εκπίπτονται βάσει διατάξεων 

νόμου από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. 

• Ζημίες από εκποίηση περιουσιακού στοιχείου, μη αναγνωριζόμενες φορολογικώς. 

Από το ποσό που προκύπτει αφαιρούνται τα μη φορολογούμενα εισοδήματα, όπως: 

• Τα αφορολόγητα έσοδα από διάφορες πηγές. Αφορά όλες τις πηγές εσόδων του 

φορολογουμένου του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών που 

συμπεριλήφθηκαν ή όχι στην υποβληθείσα δήλωση εισοδήματος, αλλά δεν υπόκειται σε 

φορολόγηση βάσει διατάξεων νόμου. 

• Μη φορολογητέες περιπτώσεις εσόδων ή φορολογητέες κατά ειδικό τρόπο όπως τα έσοδα 

από δωρεές, κέρδη από πώληση περιουσιακού  στοιχείου, που συμπεριλήφθηκαν ή όχι 

στην υποβληθείσα δήλωση εισοδήματος, αλλά δεν υπάγονται σε φορολόγηση βάσει 

διατάξεων νόμου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. 

Στις περιπτώσεις πώλησης περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε με αντάλλαγμα ή άνευ 

ανταλλάγματος λαμβάνεται για τη συγκεκριμένη τεχνική μόνο το προκύπτον κέρδος ή ζημία, 

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

Ειδικά στην περίπτωση πώλησης περιουσιακού στοιχείου που έχει αποκτηθεί χωρίς 

αντάλλαγμα, ως κέδρος ή ζημία λαμβάνεται το σύνολο του ποσού πώλησης μείον το κόστος 

όπως προσδιορίσθηκε στον πίνακα του ενεργητικού.  

Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά, η οποία δεν αιτιολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

του άρθρου 10 της απόφασης ΔΕΣΑ 1077357/ΕΞ2013/10-05-2013, υπόκειται σε φορολόγηση 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 11 και 12 της ΠΟΛ.1270/2013.  

 

3.2.2.3 Μέθοδος του ύψους των Τραπεζικών Καταθέσεων και των Δαπανών σε μετρητά 

Η μέθοδος του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά προσδιορίζει το 

φορολογητέο εισόδημα παρακολουθώντας την κίνηση των κεφαλαίων (διαθεσίμων) του 

φορολογουμένου του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών, είτε με την κατάθεση 

αυτών σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς είτε με την ανάλωση τους σε διάφορες συναλλαγές 

με χρήση μετρητών. Η μέθοδος αυτή αναλύει τις συνολικές καταθέσεις και τα διαθέσιμα σε 
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χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς και τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά τόσο σε 

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

τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα. 

Η τεχνική αυτή βασίζεται στη θεωρία ότι, εάν ένας φορολογούμενος λάβει χρήματα, δύο 

μόνο πράγματα μπορούν να συμβούν: είτε αυτά να κατατεθούν, είτε να δαπανηθούν. 

Με τη μέθοδο αυτή αφαιρούνται από τις συνολικές τραπεζικές καταθέσεις κάθε 

ελεγχόμενης χρήσης τα κατατεθειμένα ποσά που αφορούν μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα, 

όπως οι εκταμιεύσεις δανείων, συμψηφιστικές κινήσεις και λοιπές πράξεις που δεν αποτελούν 

καθαρές καταθέσεις. 

Τέλος, στο υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται όλες οι 

καταβολές σε μετρητά για αγορές, δαπάνες (προσωπικές ή επαγγελματικές) και λοιπές 

συναλλαγές και αφαιρούνται τα μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε 

λογαριασμούς. Το υπόλοιπο αναμορφώνεται με τις αυξήσεις και τις μειώσεις των εισπρακτέων 

λογαριασμών –απαιτήσεων και των λογαριασμών – υποχρεώσεων και συγκρίνεται με το 

συνολικό δηλωθέν Εισόδημα. 

Η διαφορά που προκύπτει θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και υπόκειται σε 

φορολόγηση εφόσον δεν μπορεί να αιτιολογηθεί.  

Τα βήματα που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή της μεθόδου του ύψους των τραπεζικών 

καταθέσεων και των δαπανών, είναι τα εξής: 

1. Προσδιορίζονται οι συνολικές καταθέσεις της ελεγχόμενης περιόδου, στις περιπτώσεις 

που υπάρχει άνοιγμα λογαριασμών. Στις περιπτώσεις που δεν έχει πραγματοποιηθεί 

άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις λαμβάνονται ως 

η διαφορά υπολοίπου τέλους μείον αρχή χρήσης. 

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα που παράγει αυτή η μέθοδος δεν είναι ασφαλή, όταν δεν 

πραγματοποιείται άνοιγμα λογαριασμών. 

2. Αφαιρούνται όλα τα κατατεθειμένα ποσά στους λογαριασμούς, τα οποία αφορούν, μη 

υποκείμενα στη φορολογία έσοδα, ποσά από εκταμίευση δανείων, συμψηφιστικές 

κινήσεις μεταξύ των λογαριασμών του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των 
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προστατευομένων μελών και συναλλαγές, μεταφορές και λοιπές πράξεις που δεν 

αποτελούν καθαρές καταθέσεις. 

3. Στο υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται: 

• Οι δαπάνες επαγγελματικές/επιχειρηματικές, οι οποίες εξοφλήθηκαν με μετρητά 

• Οι αγορές εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών αγαθών που 

είναι αναγκαίες για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι οποίες 

έχουν εξοφληθεί με μετρητά. 

• Αγορές περιουσιακών στοιχείων προσωπικών, οικογενειακών και 

επαγγελματικών (εξοφληθείσες με μετρητά). 

• Προσωπικές, οικογενειακές δαπάνες. 

• Καταβληθέντες φόροι, εισφορές και πρόστιμα κάθε μορφής. 

• Αποπληρωμή, μείωση χρεών με μετρητά. 

• Αύξηση-μείωση διαθέσιμων μετρητών της ελεγχόμενης περιόδου. 

• Λοιπές καταβολές με μετρητά. 

   4.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 επόμενου/ επόμενων ετών. 

5. Το νέο υπόλοιπο συγκρίνεται με το Ακαθάριστο Εισόδημα του ελεγχόμενου, καθώς και με το 

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

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

αιτιολογείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 της απόφασης ΔΕΣ Α 

1077357/ΕΞ2013/10-05-2013 και υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στα 

άρθρα 11 και 12 της ΠΟΛ.1270/2013. 

 

3.2.3 Γενικές παρατηρήσεις επί των έμμεσων τεχνικών ελέγχου  

 

Με την ΠΟΛ. 1270/24-12-2013 με την οποία ορίζεται η μεθοδολογία των έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου, αναφέρονται οι παρακάτω παρατηρήσεις για τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου: 
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1)Στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος έχει περαιώσει το ελεγχόμενο έτος σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3296/2004 γίνεται σύγκριση των ακαθαρίστων εσόδων και των καθαρών 

κερδών του αυτοελέγχου με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο. 

2) Σε περίπτωση ελέγχου με τη χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου εφαρμόζονται και οι τρεις 

μέθοδοι και επιλέγεται η προσφορότερη για το δημόσιο συμφέρον. 

3)Στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος μεταφέρει χρήματα στο εξωτερικό (έμβασμα) και ο 

τελικός αποδέκτης των χρημάτων είναι κάποιο άλλο τρίτο πρόσωπο, ο ελεγχόμενος θα πρέπει να 

προσκομίσει στοιχεία σχετικά με την πορεία του εμβάσματος. 

Όταν δεν προσκομίσει στοιχεία για την πορεία του εμβάσματος τότε κατά την εφαρμογή της 

τεχνικής ανάλυσης της ρευστότητας το ποσό καταχωρείται στη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων-

Εσόδων, ενώ στην περίπτωση που εφαρμόζεται η μέθοδος της Καθαρής Θέσης θα καταχωρηθεί 

στις Λοιπές Δαπάνες-Αγορές. 

 

4) Το βάρος της απόδειξης των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει, των καταθέσεων του και 

των μετρητών του, το έχει ο ελεγχόμενος. 

5) Κατά την έναρξη του φορολογικού ελέγχου καλείται ο ελεγχόμενος να συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο διαβίωσης και περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν έχουν 

συμπληρωθεί σωστά ή δεν συμπληρώθηκαν καθόλου κάποιες δαπάνες που αφορούν δίκτυα 

κοινής ωφέλειας όπως, σταθερή /κινητή τηλεφωνία, δίδακτρα ιδιωτικών σχολειών - κολλεγίων, 

ασφάλιστρα ΕΙΧ αυτοκίνητων, δικύκλων, ασφαλιστικά προγράμματα ζωής, υγείας, 

συνταξιοδότησης, κ.λ.π, ασφάλιστρα ακίνητων, κινητών περιουσιακών στοιχείων, αλλά ούτε 

προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν το ποσό της δαπάνης, καλείται ο ελεγχόμενος να 

συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση και να δηλώσει το ποσό της δαπάνης για κάθε ελεγχόμενο έτος. 

Ο φορολογικός ελεγκτής μπορεί να επαληθεύσει τα στοιχεία αυτά από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε 

όποιες περιπτώσεις κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 

 

6)Όταν οι δαπάνες που δήλωσε ο ελεγχόμενος στο Ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης -

μεταβολές -υποχρεώσεις εξοφλήθηκαν μέσω πιστωτικών καρτών, είναι υποχρεωμένος να 

προσκομίσει στον έλεγχο τα κατάλληλα στοιχεία-δικαιολογητικά. Ο φορολογικός ελεγκτής 
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μπορεί να ζητήσει στοιχεία από αρμόδια πιστωτικά ιδρύματα, όταν το κρίνει απαραίτητο. 

 

7) Ο φορολογικός ελεγκτής μπορεί να επαληθεύσει όπου είναι εφικτό τα υπόλοιπα των 

Απαιτήσεων-Εισπράξεων, Υποχρεώσεων από πωλήσεις, των Αγορών, των δαπανών και των 

προκαταβολών του ελεγχόμενου.  

 

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

Στοιχεία στην λήξη κάθε αντίστοιχης ελεγχομένης χρήσης είναι απαραίτητη. Όταν ο ελεγχόμενος 

δεν δηλώσει διαθέσιμα μετρητά στην έναρξη ή στην λήξη κάθε ελεγχομένης χρήσης τότε ο 

έλεγχος θα θεωρήσει ότι δεν υπήρχαν. 

 

9) Θα πρέπει να αποδεικνύεται ο τρόπος εξόφλησης των δαπανών (επαγγελματικές, προσωπικές, 

οικογενειακές) που προκύπτουν από τον έλεγχο. Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται ο 

τρόπος εξόφλησης θεωρείται ότι εξοφλήθηκαν με καταβολή μετρητών. 

 

10) Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος καταθέσει διορθωτικά έντυπα για τα στοιχεία που δήλωσε 

αρχικά στα έντυπα «Διαθέσιμα Περιουσιακά Στοιχεία και στο Ερωτηματολόγιο τρόπου 

διαβίωσης -μεταβολές -υποχρεώσεις είναι δεσμευτικές, θα πρέπει να αιτιολογήσει πλήρως την 

διόρθωση.  

 

3.2.4 Σχετικές έννοιες με την εφαρμογή των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου 

• 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 
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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 ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.). 

• 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.  

• Φορολογική Περίοδος. Ειδικά για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου ως 

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 01/01/2014 και 

μετά. 

 Σημειώνεται ότι, όσον αφορά την τεχνική καθαρής θέσης μπορεί η Φορολογική Περίοδος να 

περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους ή φορολογικά έτη. 

• Υποκείμενος στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. Το φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

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

 

3.2.5 Υπαγόμενοι στον τρόπο και στη διαδικασία ελέγχου-Πεδίο Εφαρμογής 

Με την απόφαση ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013/10.5.2013 αποφασίστηκε η εφαρμογή έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Επίσης 

ορίστηκε ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου. Οι ανωτέρω τεχνικές εφαρμόζονται στη διαδικασία 

του τακτικού ελέγχου για τον προσδιορισμό του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος.  

Στον τρόπο και στη διαδικασία ελέγχου που ορίζονται από την ΠΟΛ. 1050/2014 μπορούν 

να υπαχθούν: 

1)Οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένων φυσικών προσώπων, που 

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

01/01/2014 και μετά, 
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2)Οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένων φυσικών προσώπων για 

διαχειριστικές περιόδους που έληγαν πριν την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του 

Ν.4172/2013 για τις οποίες δεν είχε γίνει έναρξη ελέγχου μέχρι 31/12/2013 (σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4174/2013) για τις οποίες ισχύει μία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω περιπτώσεις:  

α) Υπάρχουν στοιχεία αδικαιολόγητου πλουτισμού (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις), 

β) Παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του 

φορολογούμενου φυσικού προσώπου (ατομικά και οικογενειακά) ή και της επιχείρησης που 

μπορεί να συμμετέχει,  

γ) Τα δηλωθέντα εισοδήματα από άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος δεν 

αποκλίνουν από το εκάστοτε αφορολόγητο όριο. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται και τα 

φυσικά πρόσωπα, μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα αποτελέσματα,  

δ) Δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία ΚΒΣ/ΚΦΑΣ,  

ε) Υπάρχουν πληροφορίες για παράνομα ή και αδήλωτα εισοδήματα, αγορές, δαπάνες 

(επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές). 

Καθώς και όλες εκείνες οι υποθέσεις για τις οποίες μία ή περισσότερες πηγές εισοδήματος (του 

φορολογουμένου ή της συζύγου) παραμένουν ανέλεγκτες. 

στ) Το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών 

δαπανών διαβίωσης και 

ζ) Υπάρχει αύξηση περιουσίας, η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούμενο εισόδημα. 

 

3.2.6 Επιλογή Υποθέσεων για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου-Βήματα 

ελέγχου 

3.2.6.1 Επιλογή Υποθέσεων 

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου εφαρμόζονται επί υποθέσεων που επιλέγονται σύμφωνα με  τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για διενέργεια τακτικού ελέγχου. Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 4 

της ΠΟΛ.1050/2014 αναφέρεται ότι η επιλογή των υποθέσεων στις οποίες θα εφαρμοσθούν οι 

τεχνικές ελέγχου έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης γίνεται όπως ορίζεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του ΚΦΔ, σύμφωνα με το οποίο η Φορολογική Διοίκηση επιλέγει τις 

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

οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, τα οποία δεν 

δημοσιοποιούνται. 
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3.2.6.2 Ενέργειες της Γ.Γ.Π.Σ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΠΟΛ.1050/2014 η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) συγκεντρώνει πληροφορίες και στοιχεία τόσο από Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονομικών όσο και από τρίτες πηγές και τα παρέχει στον έλεγχο. Καταχωρεί σε 

βάση δεδομένων τα οριστικοποιημένα βάσει ελέγχου περιουσιακά στοιχεία του ελεγχομένου. 

 

3.2.6.3 Συλλογή Στοιχείων-Ελεγκτικές Επαληθεύσεις  

Κατά τον έλεγχο των υποθέσεων φυσικών προσώπων μη υποκείμενων στις διατάξεις του ΚΦΑΣ 

πραγματοποιούνται επαληθεύσεις και αξιοποιούνται:  

α) τα στοιχεία που παρέχονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 της απόφασης ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 

2013/10.5.2013. 

β) τα στοιχεία από τους φακέλους των Δ.Ο.Υ., από τη Γ.Γ.Π.Σ., το Σ.Δ.Ο.Ε., τη Διεύθυνση 

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), το σύστημα Vies, την Οικονομική Αστυνομία, τα 

Λιμεναρχεία και από κάθε άλλη υπηρεσία τα στοιχεία της οποίας θεωρούνται ότι συμβάλλουν 

στην ελεγκτική διαδικασία.  

 Οι ελεγκτές μπορούν να ζητούν πληροφορίες ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της ελεγχόμενης 

υπόθεσης και από τρίτους ή λοιπούς φορείς κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 

του άρθρου 66 του Ν.2238/1994. 

Κατά τον έλεγχο των υποθέσεων φυσικών προσώπων υποκείμενων στις διατάξεις του ΚΦΑΣ: 

α. Συγκεντρώνονται και αξιοποιούνται όλα τα στοιχεία του άρθρου 6 της απόφασης ΔΕΣ Α 

1077357 ΕΞ 2013/10.5.2013, παράγραφος 6.1. 

β. Πραγματοποιούνται οι εκάστοτε ισχύουσες ελεγκτικές επαληθεύσεις επί των βιβλίων και 

στοιχείων. 

 Η συλλογή και αξιοποίηση των πιο πάνω στοιχείων μπορεί να γίνεται μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος Elenxis (Λιόλιος, 2014). 

 

 

37 
 



 

 

3.2.6.4 Επιλογή έμμεσης τεχνικής ελέγχου 

Στην υπό έλεγχο υπόθεση, εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις του 

άρθρου 3, εφαρμόζονται οι τεχνικές ελέγχου που ορίζονται με την απόφαση ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 

2013/10.5.2013 και επιλέγεται η τεχνική ελέγχου που κρίνεται προσφορότερη για το δημόσιο 

συμφέρον.  

Όταν ελέγχεται δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην οποία και οι δύο σύζυγοι τυγχάνει 

να είναι υποκείμενοι στις διατάξεις του ΚΦΑΣ,  μπορεί να επιλέγεται για τον κάθε ελεγχόμενο 

διαφορετική τεχνική ελέγχου. Για την εφαρμογή των τεχνικών στην περίπτωση αυτή οι κοινές 

δαπάνες μερίζονται κατ’ αναλογία με τα δηλωθέντα εισοδήματα εκάστου. 

Σε κάθε περίπτωση οι τεχνικές ελέγχου μπορεί να συνδυάζονται με τις λοιπές διατάξεις 

του Κ.Φ.Ε. (Λιόλιος, 2014). 

 

3.2.6.5 Διαδικασία-Βήματα Ελέγχου 

 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:  

1. Βήμα 1ο «Ανάθεση του Ελέγχου». Εκδίδεται έγγραφη εντολή του προϊσταμένου της 

υπηρεσίας. 

Στη συνέχεια ο ελεγκτής συγκεντρώσει το φάκελο της υπόθεσης και προχωρά στην άντληση 

πληροφοριών από άλλες υπηρεσίες.  

2. Βήμα 2ο «Έναρξη του Ελέγχου». Κατά το στάδιο αυτό κοινοποιείται στον  

φορολογούμενο αντίγραφο της εντολής ελέγχου, του αιτήματος παροχής πληροφοριών και των 

προβλεπόμενων εγγράφων που ορίζονται από τις διατάξεις των έμμεσων τεχνικών ελέγχου 

(Επιστολή, Ερωτηματολόγιο  τρόπου  διαβίωσης – Μεταβολές – Υποχρεώσεις,  Διαθέσιμα  

Περιουσιακά Στοιχεία) και γίνεται θεώρηση βιβλίων και στοιχείων σε περίπτωση επιτηδευματία. 

Επίσης ακολουθεί απάντηση του ελεγχομένου στο αίτημα παροχής πληροφοριών, με 

προσκόμιση συμπληρωμένων των εντύπων που προβλέπονται από τις έμμεσες τεχνικές μαζί με 

τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στα έντυπα αυτά. 

 

3. Βήμα 3ο «Διενέργεια του Ελέγχου». Κατά το στάδιο αυτό γίνεται: 1) «Έλεγχος των  
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βιβλίων και στοιχείων» σε περίπτωση επιτηδευματία και διαπίστωση οριστικά ελεγμένων και 

ανέλεγκτων χρήσεων, τρόπου οριστικής περαίωσης, έλεγχος υπαγωγής στο δείγμα κτλ. (Π.Δ. 

186/1992 Κ.Β.Σ., Ν.2238/1994). 

2) Έλεγχος με βάση τις διατάξεις των άρθρων 15-19 του Ν.2238/1994 (έλεγχος δηλωθέντων 

τεκμαρτών δαπανών και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με βάση τις υποβληθείσες 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα υπόλοιπα δεδομένα που υπάρχουν στη διάθεση του 

ελέγχου). 

3) Μερικός έλεγχος για την αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό (ΠΟΛ. 1033/2014, ΠΟΛ. 

1095/2014 και ΠΟΛ. 1228/2014). 

Πίνακας ανάλωσης κεφαλαίου – Σύγκριση με τα ποσά των εξαχθέντων εμβασμάτων.  

4)Εισήγηση  επιλογής  έμμεσης  τεχνικής  ελέγχου  και έγκριση   επιλογής  έμμεσης  τεχνικής  

ελέγχου  βάσει της ΠΟΛ 1094/7.4.2014 από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. 

5) Τεχνική Ανάλυσης Ρευστότητας – συνήθως  – (Συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση και 

τεκμηρίωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, στον 

πίνακα διαθεσίμων περιουσιακών στοιχείων και τα υπόλοιπα στοιχεία τεκμηρίωσης αναλυτικά 

με βάση τις πηγές εσόδων και τις πηγές αναλώσεων, κατάρτιση του πίνακα ανάλυσης 

ρευστότητας). 

 

4. Βήμα 4ο «Σύνταξη Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου» - Δικαίωμα Ανταπόδειξης 

φορολογούμενου. 

1)Ο έλεγχος καταλήγει σε συμπεράσματα και διαπιστώνει διαφορές. 

2) Συντάσσεται Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου άρθρου 28 Ν. 4174/2013 και Προσωρινός 

Διορθωτικός Προσδιορισμός του φόρου. 

3) Κοινοποιείται το Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου του άρθρου 28 Ν. 4174/2013 και 

Προσωρινός Διορθωτικός Προσδιορισμός του φόρου. 

4) Ακολουθεί η απάντηση του φορολογούμενου στο Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου αρ. 28 Ν. 

4174/2013 και τον Προσωρινό Διορθωτικό Προσδιορισμό του φόρου – Νέα στοιχεία. 

13)Γίνεται έλεγχος, επεξεργασία, διασταύρωση και αξιολόγηση των προσκομισθέντων νέων 

στοιχείων.  

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

σύνταξη της σχετικής έκθεσης συντάσσεται ειδικό Σημείωμα ελέγχου με τις προκύπτουσες 
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διαφορές και το συνολικό προσδιοριζόμενο βάσει ελέγχου εισόδημα, το οποίο και κοινοποιείται 

στο φορολογούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.  

 Εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση, ο φορολογούμενος μπορεί να προσκομίσει 

αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αιτιολογήσει τις προκύπτουσες, με τη χρήση των έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου, διαφορές εισοδήματος.  

 Οι διαφορές μεταξύ προσδιορισθέντος βάσει ελέγχου και δηλωθέντος καθαρού εισοδήματος  

αιτιολογούνται με τεκμηριωμένα στοιχεία που προσκομίζονται από τον φορολογούμενο και 

δικαιολογούν έσοδα αποκτηθέντα και μη δηλωθέντα σε κάθε ελεγχόμενη χρήση, όπως 

πωλητήρια συμβόλαια, δηλώσεις φόρου δωρεάς- κληρονομιάς χρημάτων, κέρδη από τυχερά 

παίγνια γενικά, συμβάσεις δανείων και κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο θα φέρει βεβαία 

ημερομηνία και στοιχεία νομιμότητας. Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να 

αποδεικνύεται το πραγματικό στοιχείο της συναλλαγής, όπως η πίστωση των ποσών σε 

λογαριασμό-λογαριασμούς του ελεγχόμενου, της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών 

αυτών.  

Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος, ΠΟΛ.1050/2014, άρθρο 

11. 

 

5. Βήμα 5ο «Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου». 

1) Σύνταξη Έκθεσης μερικού Ελέγχου και έκδοση Οριστικών πράξεων διορθωτικού 

προσδιορισμού του φόρου. 

2)  Κοινοποίηση της Έκθεσης μερικού Ελέγχου και των Οριστικών πράξεων διορθωτικού 

προσδιορισμού του φόρου (σε περίπτωση ύπαρξη πράξης με συνολικό ποσό φόρου πάνω από 

300.000,00€ η κοινοποίηση γίνεται με δικαστικό επιμελητή). 

3) Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και σε κάθε βήμα αυτού ενημερώνεται το σύστημα Elenxis με 

τη καταχώρηση των αντίστοιχων δεδομένων. 

4) Επιπλέον ενημερώνεται στο τέλος του ελέγχου το σύστημα Αντωνόπουλου. 

 

6. Βήμα 6ο«Διαδικασία μετά τον έλεγχο».  

Με το πέρας του ελέγχου και αφού κοινοποιηθούν στο φορολογούμενο τα οριστικά 

αποτελέσματα, έχει δικαίωμα εντός 30 ημερών ή να καταβάλει τα ποσά που προκύπτουν από το 

έλεγχο ή να ασκήσει Ενδικοφανή Προσφυγή. Η ελεγκτική υπηρεσία σε περίπτωση άσκησης 
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ενδικοφανούς προσφυγής συντάσσει αντίκρουση με τις απόψεις της και διαβιβάζει το φάκελο 

της υπόθεσης στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. 

Στη Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών μπορεί είτε να υπάρξει σιωπηρή απόρριψη της ενδικοφανούς 

προσφυγής, είτε απόφαση επί του ζητήματος.  

Στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αυτής και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία στη Διεύθυνση 

Επίλυσης Διαφορών, ακολουθεί  η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια. 

 

3.2.7 Παροχή στοιχείων για τον έμμεσο προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης 

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας η ελεγκτική υπηρεσία, με την κοινοποίηση της 

εντολής ελέγχου, ζητεί από τον φορολογούμενο και ο τελευταίος υποχρεούται να παράσχει όποια 

στοιχεία κρίνονται από την ελεγκτική υπηρεσία απαραίτητα ως προς την περιουσιακή 

κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του φορολογουμένου, της συζύγου και των 

προστατευόμενων μελών αυτών κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις. Στα ανωτέρω στοιχεία μπορούν 

να συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για ακίνητα (οικόπεδα, αγροτεμάχια, κτίσματα κάθε μορφής), 

για κινητά μέσα (οχήματα κάθε μορφής, πλωτά και εναέρια μέσα), για επενδύσεις/συμμετοχές 

κάθε μορφής, για καταθέσεις κάθε μορφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για διαθέσιμα 

μετρητά, για έργα τέχνης, συλλογές και λοιπά τιμαλφή και για απαιτήσεις από τρίτους. Ειδικά ως 

προς τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγοριών έργων τέχνης, συλλογών και λοιπών τιμαλφών 

μπορεί να απαιτηθεί η παροχή στοιχείων μόνο εφόσον η αξία εκάστου υπερβαίνει το ποσό των 

πέντε χιλιάδων (5000) ευρώ. 

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

ύψος δε των δηλούμενων καταθέσεων και μετρητών κατά την έναρξη της πρώτης ελεγχόμενης 

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

κεφάλαιο προηγουμένων ετών, όπως αυτό προσδιορίζεται με τις υποβληθείσες δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος. 
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3.2.8 Προσδιορισμός Καθαρού Φορολογητέου Εισοδήματος με τη μέθοδο έμμεσου 

προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης  

 

3.2.8.1 Προσδιορισμός καθαρού φορολογητέου εισοδήματος 

Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ προσδιοριζόμενου βάσει ελέγχου και δηλωθέντος καθαρού 

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

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

αυτό τεκμηριώνεται. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατόν κατανέμεται ισομερώς μεταξύ 

των ελεγχόμενων χρήσεων.  

 Στις περιπτώσεις ελέγχου φορολογουμένων υποκείμενων στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. ή 

Κ.Β.Σ., τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Φ.Ε. και 

συγκρίνονται με το προσδιοριζόμενο εισόδημα από την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου. Ως φορολογητέο εισόδημα λαμβάνεται το μεγαλύτερο προσδιοριζόμενο. Στις 

περιπτώσεις που δεν μπορεί να προσδιοριστεί σαφώς η πηγή προέλευσης του εισοδήματος 

αυτού, η διαφορά καταλογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 

του Ν.3888/2010 (Κορομηλάς, 2013). 

 Κατά τον έλεγχο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην οποία τυγχάνει και οι δύο σύζυγοι 

να είναι υποκείμενοι στις διατάξεις του ΚΦΑΣ, το επιπλέον προσδιοριζόμενο εισόδημα μερίζεται 

είτε στον ελεγχόμενο που αφορά, εφόσον αυτό προκύπτει σαφώς από την ελεγκτική διαδικασία, 

είτε και στους δύο κατ’ αναλογία των δηλωθέντων καθαρών κερδών τους. 

Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος έχει φορολογηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 

ΚΦΕ,  η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ προσδιοριζόμενου βάσει ελέγχου και δηλωθέντος 

καθαρού φορολογούμενου εισοδήματος, μειώνεται με το επιπλέον εισόδημα που καταλογίστηκε 

με βάση τις αντικειμενικές/τεκμαρτές δαπάνες και υπηρεσίες (Κορομηλάς, 2013).  

 

3.2.8.2 Προσδιορισμός Ακαθάριστων Εσόδων 

Στις περιπτώσεις ελέγχου φορολογούμενων υποκείμενων στις διατάξεις του ΚΦΑΣ,  τα 

ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΦΕ και 

λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές 

φορολογίες. 
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Ειδικά στην περίπτωση που το προσδιοριζόμενο, με έμμεσες τεχνικές, καθαρό εισόδημα 

από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων δηλωθέντων 

ακαθαρίστων εσόδων από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, ως ποσό ακαθαρίστων εσόδων 

λαμβάνεται το προσδιοριζόμενο καθαρό εισόδημα. 

 

3.2.8.3 Κατανομή μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης. 

Σε περίπτωση που ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης με τεχνικές έμμεσου προσδιορισμού 

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

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

μπορεί να προσδιοριστεί από τον έλεγχο, ή μερίζεται κατά αναλογία των δηλωθέντων 

εισοδημάτων όταν τα εισοδήματα και των δύο συζύγων προέρχονται από επιχειρηματικές 

δραστηριότητες.  

Όταν ο ένας σύζυγος έχει εισόδημα από μισθωτή εργασία/σύνταξη και ο άλλος από 

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

που έχει και επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός εάν προσδιορισθεί διαφορετικά από τον 

έλεγχο (Επιστημονική Ομάδα Astbooks, 2014). 

 

3.2.9 Λοιπά φορολογικά αντικείμενα 

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης στις λοιπές φορολογίες διενεργούνται 

επαληθεύσεις οι οποίες κρίνονται απαραίτητες και εφαρμόζονται από τις σχετικές διατάξεις. Για 

τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα 

που προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία ή προσδιορίζονται από την έμμεση τεχνική 

ελέγχου, εφόσον είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώθηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

 
4.1 Μελέτες περιπτώσεων εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ελέγχου 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται κάποια παραδείγματα από την εφαρμογή των έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου. Ειδικότερα της μεθόδου ανάλυσης ρευστότητας φορολογουμένου, της 

μεθόδου καθαρής θέσης φορολογουμένου και της μεθόδου των τραπεζικών καταθέσεων και 

δαπανών σε μετρητά. 

 

4.2 Μελέτες περιπτώσεων εφαρμογής της μεθόδου ανάλυσης ρευστότητας φορολογουμένου 

 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ως βασική μέθοδος για την ύπαρξη κεφαλαίων από άγνωστες ή 

παράνομες πηγές. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται και στην περίπτωση που ο 

φορολογούμενος ξοδεύει το εισόδημα του με σπάταλο τρόπο. Τα στοιχεία που εξετάζει αυτή η 

μέθοδος είναι οι δαπάνες και γνωστές πηγές κεφαλαίων. 

Μελέτη περίπτωσης 1η  

Υπόλοιπο εισπρακτέων 31/12/2003 660.000 € 
 

Απαιτήσεις του 2003 εισπραχθείσες κατά το έτος 2004 -300.000 € 360.000€ 

Δημιουργία νέων απαιτήσεων εντός του 2004 
 

290.000€ 

Υπόλοιπο εισπρακτέων 31/12/2004 
 

650.000€ 

 

Στην στήλη Πήγες Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή (11) «Μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων» 

θα καταχωρηθεί το πόσο των 10.000,00 ευρώ (660.000,00€-650.000,00€) 

 

Αντιμετώπιση περιπτώσεων επιστροφής φόρων τελών και εισφορών (σε 

προσωπικό/οικογενειακό επίπεδο καθώς και σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης). Στην 

περίπτωση που εκκρεμεί φόρος προς επιστροφή, ο οποίος τελικά επιστρέφεται στο επόμενο ή 
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στα επόμενα έτη, τότε με το προς επιστροφή ποσό θα αυξηθούν οι εισπρακτέοι λογαριασμοί. 
(Επιστημονική Ομάδα Astbooks, 2014). 

 

Μελέτη περίπτωσης 2η 

 

Παρακρατήθηκε από ένα φορολογούμενο για τη χρήση 2004 πόσο φόρου 4.500,00 ευρώ, ενώ ο 

φόρος που πραγματικά όφειλε ήταν 4.000,00 ευρώ. Στη χρήση 2005 επεστράφη η διαφορά 

ποσού 500,00 ευρώ. 

Σύμφωνα με την εν λόγω τεχνική ελέγχου στην χρήση 2004 στην στήλη Αναλώσεις-Κεφαλαίων 

/Εσόδων στη γραμμή (10) «Ποσά φόρων τελών εισφορών και προστίμων κάθε μορφής», 

καταχωρείται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε και αντιστοιχούσε στο πραγματικό ποσό, 

ήτοι 4.000 ευρώ, το ποσό των 500 ευρώ θα συμπεριληφθεί ως απαίτηση που δημιουργήθηκε στη 

χρήση 2004, κατά τον προσδιορισμό των αυξήσεων/μειώσεων των λογαριασμών εισπρακτέων. 

Έστω ότι στις 31/12/2003 ο φορολογούμενος είχε μηδενικό υπόλοιπο στους λογαριασμούς 

εισπρακτέους, και δεν υπήρχαν άλλες απαιτήσεις στις 31/12/2004 τότε το ποσό των 500€ θα 

καταχωρηθεί στην στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων /Εσόδων) στη γραμμή (13) «Αυξήσεις 

λογαριασμών εισπρακτέων». 

 

Την χρήση 2005, όταν επιστραφεί το ποσό των 500 ευρώ στο φορολογούμενο, θα συμπεριληφθεί 

ως μείωση κατά τον προσδιορισμό των αυξήσεων/μειώσεων λογαριασμών εισπρακτέων και 

συγκεκριμένα, στη στήλη Πηγές Κεφαλαίων /Εσόδων στη γραμμή (11), Μειώσεις λογαριασμών 

εισπρακτέων (Επιστημονική Ομάδα Astbooks, 2014). 

 

Μελέτη περίπτωσης 3η 

Στις 31/12/2007, ξενοδοχειακή μονάδα δεν είχε εισπράξει καμία προκαταβολή έναντι εσόδων 

επομένων χρήσεων. Στην χρήση 2008 εισέπραξε 200.000,00 ευρώ έναντι εσόδων επόμενης 

χρήσης, στη χρήση 2009 εξέδωσε τιμολόγια για το ανωτέρω ποσό. 

Σύμφωνα με την τεχνική αυτή στη χρήση 2008 στην στήλη Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδων στην 

γραμμή (12) «Αύξηση προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου έτους» αναγράφεται το ποσό των 

200.000€. Στην χρήση 2009 στην στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδων στη γραμμή (15) 

«Μείωση προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου έτους», αναγράφεται το ποσό των 200.000,00 
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ευρώ. 

 

Μελέτη περίπτωσης 4η 

 

Έστω ο φορολογούμενος Α με τα παρακάτω στοιχεία (Λιόλιος, 2014): 

Δαπάνες 

α) Στις 31/12/2010 ο τραπεζικός λογαριασμός του φορολογουμένου έδειχνε υπόλοιπο 2.500,00 

ευρώ. 

• Στις 31/12/2011 έδειχνε 5.750,00 ευρώ (5.750,00-2.500,00=3.250,00 ευρώ). 

• Στις 31/12/2012 έδειχνε 6.225,00 ευρώ (6.225,00-5.750,00=475,00 ευρώ). 

• Ο τόκος ήταν 475,00 ευρώ για το έτος 2011 και 675,00 ευρώ για το έτος 2012. 

• Οι συνολικές καταθέσεις για το έτος 2011 ήταν 22.160,00 ευρώ με επανακαταθέσεις 

660,00 ευρώ. 

• Οι συνολικές καταθέσεις το 2012 ήταν 19.585,00 ευρώ με επανακαταθέσεις 100,00 ευρώ. 

β) Ο φορολογούμενος κατείχε κοσμήματα που κόστιζαν 1.000,00 ευρώ κατά την 31/12/2010. 

Αγόρασε κοσμήματα αξίας 6.000,00 ευρώ το έτος 2011 και τιμαλφή αξίας 7.000,00 ευρώ το 

2012. 

γ) Ο φορολογούμενος αγόρασε ένα μικρό σκάφος αξίας 18.500,00 ευρώ πριν από τις 31/12/2010, 

το οποίο κατείχε έως και τις 31/12/2012. 

δ) Κατά το 2012, ο φορολογούμενος αγόρασε τοις μετρητοίς καινούργιο αυτοκίνητο, αξίας 

19.250,00 ευρώ. 

ε) Κατά το 2012, ο φορολογούμενος πλήρωσε για υποθήκες 8.000,00 ευρώ (μείωση υποθήκης 

για το έτος 2011 ποσό 94.000,00 ευρώ, για το έτος 2012 86.000,00 ευρώ). 

στ) Ο φορολογούμενος αγόρασε καινούργια κατοικία στις 02/01/2011 αξίας 120.000,00 ευρώ. 

Για την αγορά αυτή έδωσε μετρητά 20.000,00 ευρώ και το υπόλοιπο του τιμήματος πιστώθηκε 

ατόκως (120.000,00-20.000,00=100.000,00) 

ζ) Από τις 01/01/2011 ο φορολογούμενος πληρώνει μηνιαίως 500,00 ευρώ για την αγορά της 

κατοικίας (πλήρωσε 12 δόσεις το 2011 και 12 το 2012). 
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η) Ο φορολογούμενος πλήρωσε 1.650,00 ευρώ το 2011 και 3.250,00 ευρώ το 2012 έναντι του 

οφειλόμενου υπολοίπου των πιστωτικών καρτών. 

θ) Ο φορολογούμενος δανείστηκε στις 30/06/2011 το ποσό των 3.000,00 ευρώ ατόκως, από 

πιστωτική εταιρεία. Πλήρωνε 150,00 ευρώ μηνιαίως, από τις 01/07/2011 (6 μήνες x150=900 

ευρώ για τη χρήση 2011 και 12x150=1.800,00 ευρώ για τη χρήση 2012). 

ι) Ο ελεγκτής έχει τεκμηριώσει προσωπικά έξοδα διαβίωσης του φορολογουμένου (εκτός των 

ανωτέρω) 12.500,00 ευρώ για τη χρήση 2011 και 11.000,00 ευρώ για τη χρήση 2012. 

Γνωστές πηγές κεφαλαίων  

α) Ο φορολογούμενος δήλωσε στο ερωτηματολόγιο ότι κατά την 31/12/2010 είχε μετρητά ανά 

χείρας ποσό 1.500,00 ευρώ. Στο τέλος 2011 και 2012 δεν είχε καθόλου μετρητά ανά χείρας. 

β) Οι μισθοί του φορολογουμένου από την εργασία του ήταν 23.500,00 ευρώ το 2011 και 

21.600,00 ευρώ το 2012. 

γ) Κατά τις 31/12/2010 ο φορολογούμενος χρωστούσε 275,00 ευρώ, σε πιστωτική εταιρεία 

(άτοκα). Δεν έκανε καμία πληρωμή κατά τα έτη 2011 και 2012. 

 

Το σχέδιο κατάστασης δαπανών σύμφωνα με τη μέθοδο ρευστότητας φορολογουμένου έχει ως 

εξής: 

 

Διάγραμμα δαπανών (ρευστότητα φορολογουμένου) 

Ι. Δαπάνες 2011 

(σε ευρώ) 

2012 

(σε ευρώ) 

Αύξηση στα τραπεζικά υπόλοιπα 3.250,00 475,00 

Αγορά κοσμημάτων 6.000,00 7.000,00 

Προκαταβολή για κατοικία 20.000,00 0 

Αγορά αυτοκινήτων 0 19.250,00 

Μηνιαίες πληρωμές υποθηκών 8.000,00 8.000,00 

Πληρωμές πιστωτικών καρτών 1.650,00 3.250,00 

Αποπληρωμές Δανείου 900,00 1.800,00 

Τεκμηριωμένα έξοδα διαβίωσης 12.500,00 11.000,00 
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Σύνολο Δαπανών 52.300,00 50.775,00 

ΙΙ. Μείον γνωστές πηγές κεφαλαίων 

Μετρητά ανά χείρας 1.500,00 0 

Τόκος Τραπεζικών λογαριασμών 475,00 675,00 

Δάνειο 3.000,00 0 

Μισθοί 23.500,00 21.600,00 

Σύνολο γνωστών πηγών κεφαλαίων 28.475,00 22.275,00 

Διαφορά (Ι-ΙΙ) 23.825,00 28.500,00 

 

 

4.3 Μελέτες περιπτώσεων εφαρμογής της μεθόδου καθαρής θέσης 

 

Η μέθοδος αυτή θεωρεί ότι οι αυξήσεις ή οι μειώσεις στην καθαρή περιουσία ενός ατόμου κατά 

τη διάρκεια μιας περιόδου οδηγούν στο εισόδημα του, αφού ληφθούν υπόψη και τα έξοδα 

διαβίωσης. 

Ο καθορισμός του εισοδήματος με τη μέθοδο της καθαρής θέσης περιλαμβάνει 

αποδείξεις από όλες τις πηγές. Ξεκινώντας από τα κεφάλαια από γνωστές πηγές, καταλήγουμε 

στα κεφάλαια από άγνωστες ή παράνομες πηγές. 

 

Ο τύπος για τον υπολογισμό των κεφαλαίων από άγνωστες ή παράνομες πηγές, είναι: 

 Ενεργητικό 

Μείον: Παθητικό 

Ίσον: Καθαρή Περιουσία 

Μείον: Καθαρή Περιουσία προηγούμενου έτους 

Ίσον: Αύξηση (μείωση) καθαρής περιουσίας 

Συν: Έξοδα διαβίωσης 

Ίσον: Εισόδημα (ή δαπάνες) 

Μείον: Κεφάλαια από γνωστές πηγές 

Ίσον: Κεφάλαια από άγνωστες ή παράνομες πηγές 

 

Για την πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω, παραθέτουμε τα παρακάτω μελέτης περίπτωσης: 
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Μελέτη περίπτωσης 1η  

Έστω φορολογούμενος που ελέγχεται για το έτος 2012, με το έτος βάσης το 2011, με τα 

παρακάτω  στοιχεία (Χριστοδούλου, 2015): 

Τα στοιχεία του Ενεργητικού είναι: 

1. Αγορά διαμερίσματος αξίας 100.000,00 ευρώ (ποσοστό ιδιοκτησίας 50% ο 

φορολογούμενος, 50% η σύζυγος). 

2. Αγορά Η/Υ για ατομική επιχείρηση αξίας 3.000,00 ευρώ. 

3. Φορολογική απαίτηση της συζύγου 2.000,00 ευρώ (επιστροφή φόρου). 

4. Υπόλοιπο απαιτήσεων στις 31/12/2012 αξίας 20.000,00 ευρώ. 

5. Οι καταθέσεις ανέρχονται κατά το τέλος του έτους στο ποσό των 10.000,00 ευρώ. 

Τα στοιχεία του Παθητικού είναι: 

1. Είσπραξη για τον φορολογούμενο προσωπικού καταναλωτικού δανείου αξίας 10.000,00 

ευρώ. 

2. Είσπραξη δανείου ατομικής επιχείρησης αξίας 7.000,00 ευρώ. 

3. Ο πληρωτέος φόρος για την ατομική επιχείρηση για το 2012 ανέρχεται σε 6.000,00 ευρώ. 

4. Οι αποσβέσεις της ατομικής επιχείρησης είναι 8.000,00 ευρώ. 

Επιπλέον ο φορολογούμενος κατά τη διάρκεια του 2012: 

• Δέχτηκε γονική παροχή αξίας 30.000,00 ευρώ. 

• Πραγματοποίησε δαπάνες διαβίωσης 16.000,00 ευρώ (σύμφωνα με τα στοιχεία που 

συμπλήρωσε στο έντυπο). 

• Έχει προβεί σε φορολογική αναμόρφωση ποσού 12.000,00 ευρώ (αφορά ατομική 

επιχείρηση). 

• Έλαβε επιδότηση Ο.Α.Ε.Δ. ποσού 8.000,00 ευρώ. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 

ΒΑΣΗΣ 

2011 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

01/01/2012 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ 

31/12/2012 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΦΟΡΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ 

Ακίνητη Περιουσία 100.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00  

Έπιπλα, Συσκευές και 

Λοιπός εξοπλισμός 

(Ατομική Επιχείρηση) 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 

0 

 

8.000,00 

 

0 

 

Προσωπικά αντικείμενα 

μεγάλης αξίας 

(άνω των 5.000,00€) 

 

20.000,00 

 

15.000,00 

 

5.000,00 

 

15.000,00 

 

5.000,00 

 

Κοσμήματα και λοιπά 

τιμαλφή 

(άνω των 5.000,00€) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Διάφορες Απαιτήσεις 20.000,00 15.000,00 5.000,00 20.000,00 7.000,00  

Μηχανοκίνητα οχήματα, 

σκάφη, αεροσκάφη, κα 

 

15.000,00 

 

15.000,00 

 

0 

 

15.000,00 

 

0 

 

Διαθέσιμα μετρητά 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  

Καταθέσεις 5.000,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 10.000,00  

Μετοχές, Χρεόγραφα 0 0 0 0 0  

Απογραφή τέλους χρήσης 10.000,00 10.000,00 0 13.000,00 0  
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(αφορά ατομική επιχείρηση) 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

(άνω των 5.000,00€) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

177.000,00 

 

113.500,00 

 

63.500,00 

 

142.000,00 

 

83.000,00 

 

108.000,00 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ       

Δάνεια προσωπικά, 

οικογενειακά 

10.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00  

Δάνεια ατομικής 

επιχείρησης 

25.000,00 25.000,00 0 32.000,00 0  

Γραμμάτια, προσωπικά, 

οικογενειακά, ατομικής 

επιχείρησης 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Πιστωτές Διάφοροι 10.000,00 10.000,00 0 16.000,00 0  

Υποχρεώσεις 10.000,00 10.000,00 0 18.000,00 0  

ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 55.000,00 50.000,00 5.000,00 81.000,00 5.000,00 41.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 

(Διαφορά ενεργητικού-

παθητικού) 

  

67.000,00 
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Καθαρή Θέση Φορολογουμένου                                         67.000,00 

Πλέον: 

Περιουσιακά στοιχεία άνευ ανταλλάγματος                        30.000,00 

Δαπάνες Διαβίωσης                                                              16.000,00 

Φορολογική αναμόρφωση                                                    12.000,00 

Μείον: 

Επιδότηση Ο.Α.Ε.Δ                                                                8.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                           117.000,00 

Δηλωθέντα Εισοδήματα                                                        62.000,00 

Διαφορά                                                                                55.000,00 

 

Προκύπτει διαφορά μη δηλωθέντος εισοδήματος ποσού 55.000,00 ευρώ, η οποία εφόσον δεν 

μπορεί να αιτιολογηθεί, υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 της Α.Υ.Ο. 

ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.05.2013. 

 

4.4 Μελέτες περιπτώσεων εφαρμογής της μεθόδου τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε 

μετρητά 

 

Η μέθοδος των τραπεζικών καταθέσεων βοηθά στη εξακρίβωση των άγνωστων πηγών 

κεφαλαίων με έμμεσες ή συμπερασματικές αποδείξεις. 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη θεωρία ότι εφόσον ο φορολογούμενος εισπράττει χρήματα μόνο 

τρία πράγματα μπορεί να κάνει με αυτά: 

• Να τα καταθέσει 

• Να τα ξοδέψει 

• Να τα κρύψει 

Ο τύπος για τη μέθοδο των τραπεζικών καταθέσεων, είναι: 

 Σύνολο καταθέσεων σε όλους τους λογαριασμούς 

Μείον: Μεταφορές και επανακαταθέσεις 

Ίσον: Καθαρές καταθέσεις σε όλους τους λογαριασμούς 

Συν: Δαπάνες σε μετρητά 
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Ίσον: Σύνολο εσόδων από όλες τις πηγές 

Μείον: Κεφάλαια από γνωστές πηγές 

Ίσον: Κεφάλαια από άγνωστες ή παράνομες πηγές 

 

Για την πληρέστερη κατανόηση της μεθόδου τραπεζικών καταθέσεων παραθέτουμε το 

παρακάτω παραδείγματα. 

Μελέτη περίπτωσης 1η 

Έστω ο φορολογούμενος «Α», ανθοπωλείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Λιόλιος, 2014). 

Πιθανολογείται ότι πρόκειται για επιχείρηση βιτρίνα, για να καλύψει παράνομες δραστηριότητες. 

Τα δεδομένα που υπάρχουν, είναι: 

α) Η έκθεση οικονομικών καταστάσεων, με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2011, στην οποία 

φαίνεται ότι ο φορολογούμενος «Α» είχε μετρητά ανά χείρας 2.000,00 ευρώ 

β) Στις 01/06/2011 ο φορολογούμενος «Α» άνοιξε λογαριασμό όψεως κινούμενο με επιταγές. 

Το υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν 4.000,00 ευρώ. 

Κατά τη διάρκεια του 2012 οι συνολικές καταθέσεις ανέρχονταν σε 20.000,00 ευρώ μετρητά, 

ενώ οι αναλήψεις σε 20.000,00 ευρώ. 

Το υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχονταν σε 4.000,00 ευρώ. 

Κατά τη διάρκεια του 2013, οι συνολικές καταθέσεις ανέρχονταν σε 25.000,00 ευρώ μετρητά, 

ενώ οι αναλήψεις σε 24.000,00 ευρώ. 

Το υπόλοιπο στις 31/12/2013 ήταν 5.000,00 ευρώ. 

γ) Από έρευνα στο Υποθηκοφυλάκειο προέκυψε ότι η κατοικία του φορολογούμενου «Α» 

αγοράστηκε το 2010 έναντι 120.000,00 ευρώ και έβαλε υποθήκη για 100.000,00 ευρώ. 

Οι φόροι ακίνητης περιουσίας ανέρχονται σε 1.800,00 ευρώ για κάθε χρόνο. 
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Η έρευνα που έγινε στο πιστωτικό ίδρυμα έδειξε ότι ο φορολογούμενος κατά τη διάρκεια 

των υπό έλεγχο ετών πραγματοποίησε μηνιαίες πληρωμές 1.200,00 ευρώ (1200,00x 

12=14.400,00 ευρώ).  

δ) Ο φορολογούμενος αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο στις 19 Απριλίου 2011 και πλήρωσε 

18.000,00 ευρώ σε μετρητά. 

ε) Από την έρευνα που έγινε στην Πολεοδομία προέκυψε ότι έκανε αίτηση το 2012 για να 

κατασκευάσει πισίνα στην κατοικία του. Επίσης, από την έρευνα προέκυψε ότι κατέβαλε 

12.000,00 ευρώ σε μετρητά και πίστωσε άτοκα το υπόλοιπο ποσό των 15.000,00 ευρώ στην 

εταιρεία κατασκευής πισίνας. Η κατασκευή της πισίνας ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2012 και 

πραγματοποιήθηκαν μηνιαίες πληρωμές των 600,00 ευρώ στην εταιρεία κατασκευής. 

Το υπόλοιπο του δανείου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν 9.400,00 ευρώ και στις 31 

Δεκεμβρίου 2013 ήταν 2.200,00 ευρώ. 

στ) Από πληροφορίες που είχε ο έλεγχος επιβεβαιώθηκε ότι το 2011 ο υποκείμενος διατηρούσε 

διαμέρισμα και πλήρωνε 1.000,00 ευρώ το μήνα. 

ζ) Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκε ότι ο φορολογούμενος αγόρασε το 2012 κοσμήματα 

αξίας 18.000,00 ευρώ με μετρητά, ενώ το 2013 είχε αγορές με μετρητά ποσού 16.000,00 ευρώ. 

η) Από τη συνέντευξη στον φορολογούμενο προέκυψε ότι νοίκιασε αυτοκίνητο στη φίλη του, με 

μηνιαίο ενοίκιο 300,00 ευρώ το μήνα για τα έτη 2012 και 2013. 

θ) Από έρευνα προέκυψε ότι κατά τη χρήση 2013 (29 Ιουνίου 2013) αγοράστηκε σκάφος αξίας 

28.000,00 ευρώ. 

ι) Κατά το 2010 ο φορολογούμενος δανείστηκε 5.000,00 ευρώ, από χρηματοπιστωτική εταιρεία. 

Δεν έχει πραγματοποιήσει καμία αποπληρωμή. 

ια) Κατά το έτος 2013 πραγματοποίησε ταξίδι με τη σύζυγο του, το οποίο κόστισε 13.000,00 

ευρώ. 

ιβ) Από τα βιβλία και στοιχεία που προσκόμισε στον έλεγχο, φαίνεται ότι κατά το έτος 2012 είχε 

καθαρό κέρδος 42.000,00 ευρώ, ενώ κατά το έτος 2013 είχε καθαρό κέρδος 39.000,00 ευρώ. 
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Ο υπολογισμός των κεφαλαίων από άγνωστες ή παράνομες πηγές με τη μέθοδο των τραπεζικών 

καταθέσεων, έχει ως εξής: 

Ι. Μέθοδος τραπεζικών καταθέσεων (τα ποσά είναι σε ευρώ) 

Είδος 2012 2013 

Σύνολο καταθέσεων  20.000,00  25.000,00 

Μείον: Επανακαταθέσεις και 

μεταφορές 

    

Καθαρές καταθέσεις     

Δαπάνες     

Αγορά κοσμημάτων 18.000,00    

Αγορά γούνας 0  16.000,00  

Αγορά σκάφους 0  28.000,00  

Προκαταβολή για πισίνα 12.000,00    

Αποπληρωμή δανείου πισίνας 3.600,00  7.200,00  

Εξόφληση υποθήκης 14.400,00  14.400,00  

Φόροι ακίνητης περιουσίας 1.800,00  1.800,00  

Ενοίκιο διαμερίσματος 12.000,00  12.000,00  

Ενοικίαση αυτοκινήτου 3.600,00  3.600,00  

Ταξίδι   13.000,00  

Σύνολο δαπανών 65.400,00  96.000,00  

Μείον: Καθαρές τραπεζικές 

εκταμιεύσεις 

20.000,00  24.000,00  

Δαπάνες σε μετρητά  45.400,00  72.000,00 

Σύνολο εσόδων-Εισόδημα  65.400,00  97.000,00 

Μείον: Κεφάλαια από γνωστές 

πηγές 

    

Μετρητά ανά χείρας 2.000,00  0  

Καθαρό κέρδος ανθοπωλείου 42.000,00  39.000,00  

Σύνολο γνωστών πηγών 

κεφαλαίου 

 44.000,00  39.000,00 
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Κεφάλαιο από άγνωστες ή 

παράνομες πηγές 

 21.400,00  58.000,00 

 

 

Μελέτη περίπτωσης 2η 

Φορολογούμενος μέχρι 31/12/2003 δεν είχε εισπράξει κανένα ποσό έναντι πωλήσεων επόμενου 

έτους (Επιστημονική Ομάδα Astbooks, 2014). 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2004 εισέπραξε ποσό 18.000,00 ευρώ έναντι πωλήσεων επόμενου 

έτους. Μέχρι τις 31/12/2004 είχε εκδώσει τιμολόγια ποσού 13.000,00 ευρώ, επομένως είχε 

εισπράξει ποσό 5.000,00 ευρώ έναντι πωλήσεων επόμενου έτους χωρίς να τιμολογήσει. Κατά τη 

διάρκεια του έτους 2005 τιμολόγησε το ποσό των 4.000,00 ευρώ (αφορά ποσό προκαταβολών 

που είχαν εισπραχθεί κατά το προηγούμενο έτος) και λαμβάνει προκαταβολή 20.000,00 ευρώ 

έναντι πωλήσεων του επόμενου έτους. Άρα στις 31/12/2005 προκύπτει αύξηση κατά 16.000,00 

ευρώ (20.000,00-4.000,00). 

Το επόμενο έτος (2006) τιμολογεί το ποσό των 20.000,00 ευρώ που αφορούσε προκαταβολές 

έναντι εσόδων προηγούμενου έτους. 

 

2003  2004  2005  2006 

 

0 

 4.000,00 

(18.000,00-

14.000,00) 

  

20.000,00 

  

0 

 4.000,00  16.000,00  20.000,00  

 

Επομένως ο πίνακας της «Τεχνικής Τραπεζικών Καταθέσεων και Δαπανών σε μετρητά» 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 Διαχειριστικό Έτος 2004 2005 2006 

μείον Αύξηση προκαταβολών που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων 

 

4.000,00 

 

16.000,00 

 

0 
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επόμενου/επόμενων ετών 

μείον Μείωση προκαταβολών που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων 

επόμενου/επόμενων ετών 

 

0 

 

0 

 

20.000,00 

 

Μελέτη περίπτωσης 3η  

Ο φορολογούμενος ελέγχεται για το 2012 και τα υπόλοιπα στις 31/12/2012 είναι τα εξής 

(Χριστοδούλου, 2015):  

1. Οι καταθέσεις του φορολογούμενου και της συζύγου του είναι 5.000,00 ευρώ. 

2. Οι μεταφορές ποσών από την τράπεζα Β στην τράπεζα Α είναι 20.000,00 ευρώ. 

3. Οι επαγγελματικές δαπάνες είναι 20.000,00 ευρώ. 

4. Οι αγορές εμπορευμάτων είναι 40.000,00 ευρώ. 

5. Οι προσωπικές δαπάνες είναι 10.000,00 ευρώ 

6. Οι καταβληθέντες φόροι και οι εισφορές του ΙΚΑ είναι 14.000,00 ευρώ και της συζύγου 

2.000,00 ευρώ. 

7. Τα διαθέσιμα είναι 2.000,00 ευρώ. 

8. Η τιμολογημένη εισπραχθείσα προκαταβολή του 2011 είναι 4.000,00 ευρώ. 

9. Υπάρχουν αυξήσεις των εισπρακτέων λογαριασμών ποσού 15.000,00 ευρώ.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

 

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μείον: καταθέσεις που αφορούν  

 

31/12/2011 

 

31/12/2012 

ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

10.000,00 Φορολογούμενος 

20.000,00 

Σύζυγος 

20.000,00 

Φορολογούμενος 

25.000,00 

Σύζυγος 

25.000,00 

Μη υποκείμενα στη φορολογία έσοδα 0 0 0 0  

Ποσό από εκταμίευση δανείου 0 0 0 0  

Συμψηφιστικές κινήσεις  

(μεταφορές κεφαλαίων) 

0 0 20.000,00 0  

Λοιπές πράξεις 0 0 0 0  

Υπόλοιπα 0 0 20.000,00 0 20.000,00 

Πλέον: 

(Η εξόφληση έγινε με μετρητά) 

     

Δαπάνες επαγγελματικές  0 0 20.000,00 0  

Αγορές εμπορευμάτων Α΄ και Β΄ 

Υλών  

 

0 

 

0 

 

40.000,00 

 

0 

 

Αγορές περιουσιακών στοιχείων  0 0 0 0  

Προσωπικές και Οικογενειακές 

Δαπάνες 

 

0 

 

0 

 

10.000,00 

 

0 

 

Καταβληθέντες φόροι και εισφορές 0 0 14.000,00 2.000,00  

Αποπληρωμή χρεών 0 0 0 0  
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Αυξομείωση διαθέσιμων μετρητών  

5.000,00 

 

0 

 

-3.000,00 

 

0 

 

Λοιπές καταβολές 0 0 0 0  

Υπόλοιπα 5.000,00 0 81.000,00 2.000,00 83.000,00 

Μείον:      

Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα 

μη κατατεθ. σε τράπεζες 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Αύξηση προκαταβολών 

εισπραχθέντων έναντι εσόδων 

επόμενου έτους 

 

4.000,00 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Μείωση εισπρακτέων λογαριασμών 20.000,00 0 0 0  

Υπόλοιπα 24.000,00 0 0 0  

Πλέον:      

Μείωση προκαταβολών 

εισπραχθέντων έναντι εσόδων 

επόμενου έτους 

 

0 

 

0 

 

4.000,00 

 

0 

 

Αύξηση εισπρακτέων λογαριασμών 0 0 5.000,00 0  

Υπόλοιπα 0 0 9.000,00 0 9.000,00 

Τελικό Υπόλοιπο Εισοδήματος  92.000,00 

Δηλωθέν Εισόδημα  70.000,00 

Διαφορά  22.000,00 
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Η θετική διαφορά που προκύπτει θεωρείται με δηλωθέν εισόδημα και εφόσον δεν 

αιτιολογείται, υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 της Α.Υ.Ο. 

ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.05.2013. 

 

4.5 Αποτελέσματα από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου 

Κατά τη συγγραφή της παρούσας εργασίας αναζητήθηκαν στοιχεία για την πορεία των 

ελέγχων που διενεργήθηκαν με τη χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, από τα αρμόδια 

ελεγκτικά κέντρα του Υπουργείου Οικονομικών. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 

προέρχονται από την απολογιστική έκθεση του 2014 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων και από δημοσιευμένα στοιχεία του τύπου. 

Σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 

για το 2014, από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, το οποίο 

συστάθηκε με τη συνδρομή της τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 693 έλεγχοι από τους οποίους 

βεβαιώθηκαν 249,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εισπράχθηκαν συνολικά φόροι και πρόστιμα 

63,7 εκατομμύρια ευρώ. Οι έλεγχοι αυτοί περιλάμβαναν τον έλεγχο υποθέσεων 

φορολογουμένων που έστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό, τον έλεγχο των εξωχώριων 

εταιριών και τον έλεγχο φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου. 

Στην ίδια έκθεση παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία των ελέγχων που 

διενεργήθηκαν  κατά το 2013. Οι έλεγχοι που ολοκληρώθηκαν το 2013 ανέρχονται στους 

454, από τους οποίους βεβαιώθηκαν 73 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν 

16,4 εκατομμύρια ευρώ. Η εισπραξιμότητα του 2014 διαμορφώθηκε στο 25,5%, έναντι 

22,4% το 2013. 
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Πίνακας 1: Εισπραξιμότητα ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. 

ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. 2013 

(απολογιστικά 

στοιχεία) 

2014 

(απολογιστικά 

στοιχεία) 

2014 

(στοχοθεσία) 

Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων 454 693 720 

Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και 

Προστίμων σε εκατομμύρια ευρώ 

73,0 249,7 288,0 

Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και 

Προστίμων σε εκατομμύρια ευρώ 

16,4 63,7  

Ποσοστό % είσπραξης προς 

Βεβαίωση 

22,4% 25,5% 50,00% 

Πηγή: Απολογιστική έκθεση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2014 

 

Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από αυτούς τους ελέγχους που διενήργησε το 

ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π είναι ότι το 72% των ελέγχων αφορούσε φυσικά πρόσωπα μεγάλου πλούτου, 

οι οποίοι απέδωσαν το 70% της συνολικής βεβαίωσης φόρων και προστίμων. 

 

Πηγή: Απολογιστική έκθεση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2014 

 

12% 

72% 

16% 

Διάγραμμα 3:Κατανομή πλήθους ελέγχων του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. ανά 
κατηγορία 

Έλεγχοι Φυσικών 
Προσώπων Μεγάλου 
Πλούτου  
Έλεγχοι Εμβασμάτων 

Έλεγχοι offshore εταιριών 

61 
 



 

Πηγή: Απολογιστική έκθεση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2014 

 

Τα στοιχεία που προκύπτουν για τους ανωτέρω ελέγχους που διενήργησε το ΚΕΦΟΜΕΠ, 

είναι: 

• Το μεγαλύτερο μέρος των εισπραχθέντων ποσών (84%), εισπράχθηκε κατά το Β΄ 

εξάμηνο του 2014. 

• Οι έλεγχου που διενεργήθηκαν κατά το Β΄ εξάμηνο ήταν κατά κύριο λόγο τακτικοί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Β΄ του Ν.2238/97. 

• Οι υποθέσεις που διενεργήθηκαν το 2014 αφορούσαν ελέγχους που διενεργήθηκαν με 

αφορμή εμβάσματα στο εξωτερικό, έλεγχο εξωχώριων εταιριών και έλεγχο φυσικών 

προσώπων  

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν 500 έλεγχοι για φορολογούμενους που έστειλαν χρήματα 

στο εξωτερικό, 112 έλεγχοι για offshore εταιρείες και 81 έλεγχοι φυσικών προσώπων 

μεγάλου πλούτου. 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι από την εφαρμογή 

των έμμεσων τεχνικών ελέγχου έχουν προκύψει θετικά αποτελέσματα, ως προς την 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και κατά συνέπεια στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης 

και στην αύξηση των εσόδων του κράτους. 

9% 

70% 

21% 

Διάγραμμα 4: Κατανομή Βεβαίωσης από ελέγχους του 
ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. ανά κατηγορία ελέγχου 

Έλεγχοι Φυσικών 
Προσώπων Μεγάλου 
Πλούτου 
Ελεγχοι Εμβασμάτων 

Έλεγχοι offshore εταιριών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Τελικά Συμπεράσματα Περιορισμοί και Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Από όσα παραπάνω αναφέρθηκαν προκύπτει ότι το φαινόμενο της φοροδιαφυγής αποτελεί 

πληγή για την Ελληνική Οικονομία. Το γεγονός ότι το ποσό του φόρου που χάνεται βαρύνει 

τις ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 

άμεσα από τη Φορολογική Διοίκηση. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος μπορούν να 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. 

Τα θετικά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής οφείλονται στη 

βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, στο γεγονός ότι πλέον οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι, 

αξιοποιούν τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες και στηρίζονται στην ηλεκτρονική 

διασύνδεση με τις τράπεζες και έχουν άμεση πρόσβαση στα υπόλοιπα τραπεζικών 

λογαριασμών, στην αναλυτική κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχομένων και 

στην εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. 

Προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η ελεγκτική διαδικασία με τη χρήση των 

έμμεσων τεχνικών ελέγχου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην απλοποίηση του 

φορολογικού συστήματος, να σταματήσει να μεταβάλλεται διαρκώς και να περιοριστούν οι 

ερμηνευτικές εγκύκλιοι και η γραφειοκρατία. 

Επίσης θα πρέπει να επεκταθεί η εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και στα 

υπόλοιπα ελεγκτικά κέντρα της χώρας, να αποκτήσουν πρόσβαση στη γνώση οι ελεγκτές, να 

εντατικοποιηθούν τα σεμινάρια του ELENXIS και του SESUM και να εντατικοποιηθούν οι 

φορολογικοί έλεγχοι με τη χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην υιοθέτηση μέτρων τα οποία θα 

βοηθήσουν τον φορολογικό ελεγκτικό μηχανισμό όπως είναι η εφαρμογή της κάρτας 

συναλλαγών με την οποία θα ελέγχεται η κατανάλωση και συνεπώς ο φορολογικός ελεγκτής 
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θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το ποσό που έχει ξοδέψει ο ελεγχόμενος,  η σύνταξη του 

περιουσιολογίου κα. 

Τέλος, απαιτείται επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών προκειμένου να 

γίνει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη η ανταλλαγή πληροφοριών. 

Περιορισμός ως προς την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και την επέκταση  

τους στα υπόλοιπα ελεγκτικά κέντρα της χώρας, αποτελεί το γεγονός ότι πρόκειται για 

καινούργιες τεχνικές ελέγχου η οποίες εφαρμόστηκαν το 2013 για τις οποίες δεν γνωρίζει 

πολλά ο ελεγκτικός φορολογικός μηχανισμός.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ  

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Για την/τις ελεγχόμενη/ες χρήση/εις: …………. ……..……………………………………………                  

 

 

Α. Βασικές πληροφορίες 

 

Στοιχεία Ελεγχομένου 

 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………. 

• ΑΦΜ:………………………………. 

• Ημερομηνία Γέννησης:……………   Τόπος Γέννησης: ………………………………. 

• Τόπος καταγωγής από: Πατέρα:…………………….      Μητέρα: ……………………. 

• Επάγγελμα:……………………………… Δ/νση επαγγ/τος:……………………………. 

• Τηλέφωνο εργασίας: ……………………………. 

• Τηλέφωνο οικίας:  ……………………………….. 

• Τηλέφωνο κινητό: ……………………………….. 

• E-mail Εργασίας: ………………………………… 

• E-mail Προσωπικό: ……………………………… 
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• Έγγαμος            - Άγαμος:               

     

 

Στοιχεία συζύγου 

• Ονοματεπώνυμο συζύγου: ……………………………………………………………… 

• ΑΦΜ συζύγου: …………………....... 

• Ημερομηνία Γέννησης συζύγου: ………………..  Τόπος γέννησης: …………………….. 

• Τόπος καταγωγής από: Πατέρα:……………………….  Μητέρα: …….…………………. 

• Επάγγελμα συζύγου: ………………… Δ/νση Επαγγ/τος: …………….......................... 

 

 

 

Στοιχεία Τέκνων/Προστατευόμενων μελών 

Παρακαλώ συμπληρώστε τον πίνακα 

ΤΕΚΝΑ-ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 

 

Όνομα 

 

Είδος 

Συγγένειας 

 

Έτος 

γέννησης 

 

Σχολείο-

σχολή 

φοίτησης 

(βεβαίωση) 

 

Πόλη 

 

Έτος 

εισαγωγής 

στο σχολείο/ 

σχολή 

 

Έτος απόκτησης  

 

Πτυχίο

υ 

 

Μεταπτυχιακού 

               

        

        

        

        

        

        

               

        

        

 

• υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση τα τέκνα;                                                

 

ΝΑΙ ΌΧΙ 

ΝΑΙ ΌΧΙ 
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• Αν είστε διαζευγμένος → Έχετε την επιμέλεια των τέκνων;  

 

 

Στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου 

• Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………… 

• ΑΦΜ: ………………………………….. 

• Τηλέφωνο εργασίας: …………………………….. 

• Τηλέφωνο κινητό: ………………………………... 

• E-mail: ………………………………………….. 

 

Β. Ερωτήσεις 

 

1. Αν φιλοξενείστε ή φιλοξενηθήκατε κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις, αναφέρετε από 

ποιόν/ούς και τη διεύθυνση κατοικίας  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Α.Φ.Μ. 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

φιλοξενίας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

  

 

 

  

 

 

  

       

 

2. Σε περίπτωση που είστε διαζευγμένος ή σε διάσταση, καταβάλετε διατροφή 

συζύγου ή τέκνων; ΝΑΙ             ΟΧΙ  

Αν ναι, αναφέρετε στοιχεία ατόμων και ποσά για κάθε ελεγχόμενο έτος 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Αναγράψτε τον αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των 

ιδιοχρησιμοποιούμενων κατοικιών σας (κύρια, εξοχική ή δευτερεύουσα), για κάθε 

ελεγχόμενο έτος.  
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ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜ/ΚΕ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔOTHΣ

ΗΣ 

ΕΤΟ

Σ 

 

Μέση ετήσια 

δαπάνη 

ηλεκτροδότησης 

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 

      

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

  Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 
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4. Αναγράψτε τα πιο κάτω στοιχεία για λογαριασμούς σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας  

για κάθε ελεγχόμενο έτος. Αν δεν έχετε τα ακριβή στοιχεία, αναφέρετε οπωσδήποτε τις 

εταιρείες με τις οποίες έχετε συμβληθεί για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας και τους 

αριθμούς σταθερών και κινητών τηλεφώνων ανά χρήστη/μέλος της οικογένειας. 

Είδος 

λογ/σμού 

Πρόσωπο στο 

όνομα του οποίου 

εκδίδεται ο 

λογ/σμός 

Ονοματεπώνυμο 

χρήστη 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ή 

ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Εταιρεία 

Πάροχος 

Διάστημα 

Σύνδεσης 

με την 

εταιρεία ΕΤΟΣ 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       
                     

              

 

5. Σε περίπτωση απόκτησης ή άλλης μεταβολής  περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων) 

από αγορά, κληρονομιά, γονική παροχή κ.λπ. σε κάποιο από τα ελεγχόμενα έτη. 

Συμπληρώστε τα ποσά που καταβάλατε, και τα λοιπά στοιχεία για κάθε ελεγχόμενο έτος, 

σε: 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΤΟΣ 

Μεταβο

λής 

ΕΙΔΟΣ 

Μεταβ

ολής 

Ονοματ/μ

ο 

Συμβολ/φ

ου 

Συμβολ

/κά 

έξοδα 

Ονοματ/

μο 

Δικηγόρ

ου 

Έξοδα 

δικηγό

ρου 

Αρμόδι

ο 

Υποθ/κ

ειο 

Έξοδα 

Υποθ/κ

είου 

Καταβ

λ. 

Φόροι 

Λοιπά 

έξοδα 

(π.χ. 

εξάλειψ

ης 

υποθήκ

ης) 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

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

 

6. Καταβάλατε εισφορές (υποχρεωτικές και προαιρετικές) σε ασφαλιστικά ταμεία, 

συλλόγους, επιμελητήρια, κ.λπ. οργανώσεις κατά τα ελεγχόμενα έτη; Αν ναι, 

αναφέρετε που και για ποια έτη. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΕΠΑΓΓ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΦΟΡΕΙΣ ΕΤΟΣ 
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7. Διαθέτατε πιστωτικές κάρτες εσείς, ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη σας κατά 

τα ελεγχόμενα έτη;  

 ΝΑΙ              ΟΧΙ 

Αν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.  

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΡΤΑΣ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤΟΧΗΣ 

ΤΗΣ 

ΚΑΡΤΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΑΤΟΧΟΥ 

Υπόχρεος 

εξόφλησης 

Συναλλαγών 

          

          

          

          

     
               

          

          

          

          

          

          

          

Στις κάρτες περιλαμβάνονται και οι τυχόν επαγγελματικές που χρησιμοποιούσατε κατά τα 

ελεγχόμενα έτη. 

 

 

8. Αναφέρετε κάθε είδους δάνεια που λάβατε κατά τα ελεγχόμενα έτη, 

συμπληρώνοντας τον πίνακα: 
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ή ΑΛΛΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΟΣΟ 

ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΕΤΟΣ 

εκταμίευσης 

ΛΗΠΤΗΣ/ΕΣ 

ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΑΙΤΙΑ  

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ στη 

λήξη της τελευταίας ελεγχόμενης 

χρήσης 

            

            

            

      
                  

            

            

            

            

Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  οφειλόμενου υπολοίπου, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 
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9. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα ΕΙΧ αυτοκινήτων ή Δικύκλων για τα 

ελεγχόμενα έτη.  

ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦ. 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ή 

ΔΙΚΥΚΛΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ 

ΕΤΟΣ ή ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩ

Ν 

       

       

       

       

       

       

   

 

       

       

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

 

10. Συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα, εφόσον εσείς, ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα 

μέλη σας συμμετείχατε σε κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα (ζωής, υγείας, 

συνταξιοδότησης κ.λπ.) κατά τα ελεγχόμενα έτη. 

ΕΙΔΟΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ 

ΜΕΛΗ 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 

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

 

11. Αν ασφαλίσατε κάποιο/α από τα ακίνητά σας κατά τα ελεγχόμενα έτη συμπληρώστε 

τον παρακάτω πίνακα. 

ΕΙΔΟΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 

ΑΚΙΝΗΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

          

          

          

          

          

          

          

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

12. Αν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για δίδακτρα σε σχολεία κάθε μορφής εκπαίδευσης 

ή φροντιστήρια κάθε μορφής, κατά τα ελεγχόμενα έτη, συμπληρώστε τον παρακάτω 

πίνακα. 

ΕΙΔΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 

ΙΕΚ, ΣΧΟΛΕΙΟΥ ή 

ΦΡΟΝΤΗΣΤΙΡΙΟΥ 

κ.λπ. 

Εκπαιδευόμενο μέλος 

της οικογένειας ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 
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Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 

 

13. Αναφέρετε τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις προς τρίτους κατά τα ελεγχόμενα έτη.  

Αν ναι, αναφέρετε στοιχεία και ποσά για κάθε ελεγχόμενο έτος 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

14. Αναφέρετε τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς ή επαγγελματικούς) που 

διατηρούσατε ή συμμετείχατε (εσείς προσωπικά, ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα 

μέλη σας) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κατά τα ελεγχόμενα έτη. Περιλαμβάνονται 

και οι λογαριασμοί που άνοιξαν και έκλεισαν κατά τη διάρκεια των ελεγχόμενων 

ετών. 

 

α/α 

ΤΥΠΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ΧΩΡΑ 

ΑΡΙΘ.  

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ή και 

ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
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Σημείωση: Οι πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν έντυπο αφορούν τον ελεγχόμενο, 

τον/την σύζυγο αυτού και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, για όλα τα ελεγχόμενα διαχειριστικά 

έτη. 

 

ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω ότι όλες οι πληροφορίες που ανέγραψα στο Έντυπο αυτό είναι αληθείς και 

αποδεικνύονται από σχετικά έγγραφα ή στοιχεία. 

Γνωρίζω ότι όσοι  αρνούνται ή παραλείπουν αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για την 

εξακρίβωση του εισοδήματος υπόκεινται στις συνέπειες των άρθρων 4 και 9 του Ν.2523/97. 

 

            /       /201 

       Ο Φορολογούμενος                                                                  Ο/Η Σύζυγος                                                                                                                                                                  

 

 

 

Η παρούσα Δήλωση Ερωτηματολόγιο τρόπου Διαβίωσης μπορεί να τροποποιείται/συμπληρώνεται από τον 

ελεγκτή, ανάλογα και με τα δεδομένα της ελεγχόμενης υπόθεσης. 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΜΑΡΟΥΣΙ  09/12/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                    

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.   

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 

ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση επιλογής έμμεσης τεχνικής ελέγχου βάσει της ΠΟΛ1094/7.4.2014 

 

Από την υπηρεσία μας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ………….. εντολή ελέγχου για τον 

…………………………………….. με Α.Φ.Μ……………….. και η υπ’ αριθμ. ……/…./…….. 

εντολή ελέγχου, για τη σύζυγό του, …………………………… με Α.Φ.Μ. ………………….. 

(λόγω της αποστολής στο εξωτερικό χρηματικών ποσών, ύψους 1.350.000,00 ευρώ για τη χρήση 

2010 και 2.000.000,00 ευρώ για τη χρήση 2011). 

Βάσει των διατάξεων της ΠΟΛ 1094/7.4.2014 και αξιολογώντας τα στοιχεία που είχε στη  

διάθεσή του ο έλεγχος, ήτοι: τις υποβληθείσες δηλώσεις Ε1, τη με αριθμ. καταχώρησης 

Δεν είναι δυνατή η προβολή αυτής της εικόνας αυτή τη στιγμή.
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……………………… δήλωση κατάστασης προσδιορισμού κεφαλαίου που υπέβαλλε ο 

ελεγχόμενος στην ειδική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr, το φάκελο με αριθμ. πρωτ. …………………………για τη 

δικαιολόγηση του εμβάσματος που κατατέθηκε στη Δ.Ο.Υ. ………………………….μετά την 

από …………………….. Πρόσκληση της Δ/νσης επιχειρησιακού σχεδιασμού του Υπουργείου 

Οικονομικών, καθώς και τις πληροφορίες που μας δόθηκαν από το σύστημα του ELENXIS του 

Υπουργείου, αποφαίνεται ότι η καταλληλότερη μεταξύ των τριών έμμεσων τεχνικών ελέγχου 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 67Β του Ν. 2238/94 και του άρθρου 27 του Ν. 

4174/2013, είναι η τεχνική ανάλυσης ρευστότητας, καθότι: 

 

1. Πρόκειται για επιτηδευματία ο οποίος ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οριζοντίων 

ιδιοκτησιών καθώς και με τη λιανική πώληση παιδικών ενδυμάτων.  

2. Η σύζυγός του, κατά τα ελεγχόμενα έτη, δηλώνει εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες. 

3. Ο ελεγχόμενος και η σύζυγός του διαθέτουν ακίνητη περιουσία κατά τα ελεγχόμενα οικονομικά 

έτη, στη χρήση 2012 απέκτησαν ένα διαμέρισμα ως πρώτη κατοικία. 

4. Επειδή το έτος βάσης για το οικονομικό έτος 2001 είναι το οικονομικό έτος 2000 (δηλαδή το 

αμέσως προηγούμενο από το πρώτο ελεγχόμενο έτος) και έχει παραγραφεί, πράγμα απαραίτητο 

για τη δημιουργία Πίνακα Ενεργητικού και Παθητικού, εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε την τεχνική καθαρής θέσης του φορολογουμένου.  

5. Δεν μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών 

σε μετρητά, επειδή η τεχνική αυτή προσδιορίζει τα έσοδα αναλύοντας τις Τραπεζικές  

καταθέσεις και τις δαπάνες με χρήση μετρητών σε διάφορες συναλλαγές, ήτοι δεδομένα που δεν 

έχει στη διάθεση του ο έλεγχος.    

 

 

                                                                                                           Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
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http://www.gsis.gr/


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                               

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                    

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.   

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση επιλογής έμμεσης τεχνικής ελέγχου βάσει της ΠΟΛ. 1094/7.4.2014 

       Έχοντας υπ’ όψιν: 

     1.Τις διατάξεις του  άρθρου 67Β του Ν. 2238/94 και του άρθρου 27 του Ν. 4174/2013 

     2.Τις διατάξεις της ΠΟΛ 1270/24.12.2012 “Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου” 

3.Τις  διατάξεις της Α.Υ.Ο ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013 (ΦΕΚ 1136/Β/10.5.2013  και της 

1199/Β/16.5.2013 

4.Τις διατάξεις της Π.Ο.Λ 1171/4.7.2013 

5.Την υπ’ αριθμ. ……………….….. εντολή ελέγχου για τον ………………….…….. του 

…………… με Α.Φ.Μ. ……………………… και την υπ’ αριθμ. …………………….. 

εντολή ελέγχου, για τη σύζυγό του, ………………… του …………….. με Α.Φ.Μ. 

………………….. 

6.Το από …………………….. Εισηγητικό Υπηρεσιακό Σημείωμα επιλογής έμμεσης τεχνικής 

ελέγχου, βάσει των διατάξεων της ΠΟΛ 1094/7.4.2014, του ελεγκτή …………………. 

Αποφασίζουμε 

Εγκρίνουμε, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης των ελεγχόμενων 

οικονομικών ετών 2001-2012 του ………………………. του ……………. και της 

………………………….. του ……………………, την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας, ως 

Δεν είναι δυνατή η προβολή αυτής της εικόνας αυτή τη στιγμή.
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καταλληλότερη μεταξύ των τριών έμμεσων τεχνικών ελέγχου που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 67Β του Ν. 2238/94 και του άρθρου 27 του Ν. 4174/2013.  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π                   Ο ΥΠΟΔ/ΤΗΣ                 Ο ΕΠΟΠΤΗΣ  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Προϊσταμένου Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 

2. Γραφείο Υποδιευθυντή 

3. Γραφείο Προϊσταμένου Εποπτείας 

4. Ελεγκτή της υπόθεσης 
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ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                        Μαρούσι …../…../2015 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 32, Τ.Κ.15125,Μαρούσι                      

Πληροφορίες: …………………..                           

Τηλέφωνο     : …………………  

ΦΑΞ             : ………………….. 

                            Αρ. πρωτ.: ………….. 

 

ΠΡΟΣ:  

ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΕΦΟΜΕΠ 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥΜΕΝΟΥ 

Από την Υπηρεσία μας έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθμ. ……………………………. εντολή 

μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος περιόδου 01/01/2000 – 31/12/2011, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 15-19 & 48 παρ. 3 του Ν. 2238/1994, εφαρμοζομένων των διατάξεων του 

άρθρ. 27 ν. 4174/2013 «μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης», για το 

κατωτέρω φυσικό πρόσωπο:  
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α/

α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. …………………….. του 

………………… 

………… Καλλιθέας ………

……. 

………………

…… 

Κατόπιν τούτου, προκειμένου να διενεργήσουμε τον έλεγχο σύμφωνα με τις 

προαναφερθείσες διατάξεις παρακαλούμε όπως εγκρίνετε να μας διατεθούν σε ηλεκτρονική 

μορφή, στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν σε ποιες τράπεζες διατηρούσε ο ανωτέρω 

φορολογούμενος τραπεζικούς λογαριασμούς και λοιπά επενδυτικά προϊόντα (ομόλογα, έντοκα 

γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κλπ) για το χρονικό διάστημα 

από 01/01/2000 – 31/12/2011. 

Ο Διευθυντής     Ο Επόπτης    Ο Ελεγκτής 
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ          Μαρούσι, …../…../2015 

Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) 

         Αριθ. πρωτ: 

Κηφισίας 32, 15125 Μαρούσι                         ΠΡΟΣ: 

Τηλ. ………………… 

Fax. …………….. 

Πληροφορίες : …………………….. 

…………………………………………. 

………………………………………… 

………………………………………… 

                  

 

 ΘΕΜΑ : «Ζητούνται πληροφορίες» 

           Σχετ.:  α) άρθρο 15 παρ. 3 ν. 4174/26.07.2013 

β) Δ6Α 1198349 ΕΞ 2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 

(ΦΕΚ 3368 Β΄ 31.12.2013) 

 

  Από την υπηρεσία μας διενεργείται φορολογικός έλεγχος στον 

……………………………. με Α.Φ.Μ……………….., για το χρονικά διάστημα 2000 – 2011.              
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 Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις αναλυτικές 

κινήσεις που πραγματοποίησε ο ανωτέρω, ως δικαιούχος ή/και συνδικαιούχος προϊόντων 

αμοιβαίων κεφαλαίων (αγορές, πωλήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων, αριθμό μεριδίων και χρηματικά 

ποσά) της εταιρείας σας ή συγχωνευθέντων με εσάς εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων 

κεφαλαίων, για το ελεγχόμενο διάστημα.  

       Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μαρούσι, …../…../2015 

Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) 

Αριθ. πρωτ: 

Κηφισίας 32, 15125 Μαρούσι                     ΠΡΟΣ: 

Τηλ. ……………………. 

Fax. ……………………. 

Πληροφορίες : ……………………… 

   ………………………………………. 

…………………………………………. 

                  

 

 ΘΕΜΑ : «Ζητούνται πληροφορίες» 

           Σχετ.:  α) άρθρο 15 παρ. 3 ν. 4174/26.07.2013 

β) Δ6Α 1198349 ΕΞ 2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 

(ΦΕΚ 3368 Β΄ 31.12.2013) 

 

            Από την υπηρεσία μας διενεργείται φορολογικός έλεγχος στον ……………………….με 

Α.Φ.Μ. …………………, για το χρονικά διάστημα 2000 – 2011.   

 Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν ο ανωτέρω 

ήταν πελάτης δικός σας ή συγχωνευθέντων με εσάς χρηματιστηριακών εταιρειών για το 
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ελεγχόμενο διάστημα και σε θετική περίπτωση να μας αποστείλετε την επενδυτική του καρτέλα 

από την οποία να προκύπτουν οι πραγματοποιηθείσες αγορές και πωλήσεις επενδυτικών 

προϊόντων. 

      Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π 
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