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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)  μέσα στα πλαίσια της γενικότερης 

αναδιάρθρωσης της, εφαρμόζει πλέον μέσω του ελεγκτικού μηχανισμού της  μία μεθοδολογία 

διεθνώς αποδεκτή, αξιοποιώντας  στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα για έσοδα κάθε πηγής 

και πραγματοποιημένες δαπάνες κάθε φύσης, που η υπηρεσία διαθέτει ή συγκεντρώνει, με 

απώτερο σκοπό, την εξεύρεση, της μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης του φορολογούμενου, 

της συζύγου του και των προστατευόμενων μελών του. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μία  αναλυτική παρουσίαση  αυτών των  

νέων τεχνικών που ήδη χρησιμοποιούνται από τον ελεγκτικό μηχανισμό της Γ.Γ.Δ.Ε. 

(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Σ.Δ.Ο.Ε., Δ.Ο.Υ., κ.λπ. ) κατά τον έμμεσο προσδιορισμό της φορολογητέας 

ύλης των φυσικών προσώπων. Η εργασία αυτή ολοκληρώθηκε  στηριζόμενη  στην σχετική  

διεθνή πρακτική καθώς και τις ισχύουσες  αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί από 

την Γ.Γ.Δ.Ε., έως την σύνταξη της παρούσας εργασίας. Για την καλύτερη κατανόηση και  

παρουσίαση του αντικειμένου μελέτης, η  εργασία, διαχωρίστηκε   σε πέντε διαφορετικές 

θεματικές ενότητες - κεφάλαια, οι οποίες συνοπτικά έχουν ως  εξής:  

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια συνοπτική εισαγωγή σχετικά με την 

τάση και την αναγκαιότητα που υπάρχει παγκοσμίως για  χρήση σύγχρονων εργαλείων 

ελέγχου, καθώς και μια γενικότερη αναφορά στην χρήση των  τεχνικών αυτών διεθνώς . 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια  ιδιαίτερη αναφορά στις έννοιες, το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και μία  συνοπτική παρουσίαση  των έμμεσων τεχνικών ελέγχου 

στην χώρα μας. 

Στο  τρίτο  κεφάλαιο αναλύονται λεπτομερώς, οι τρεις  μέθοδοι ελέγχου φυσικών 

προσώπων, οι οποίες προβλέπονται από σχετικές νομοθετικές διατάξεις και εφαρμόζονται 

ήδη επί του παρόντος στην χώρα μας.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια  παρουσίασης των   διαδικασιών και 

των βημάτων  ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Στο τέλος του  

κεφαλαίου αυτού  γίνεται μια  ιδιαίτερη αναφορά στην δυνατότητα που έχει πλέον ο 

φορολογούμενος, εφόσον αυτός αμφισβητεί τις οριστικές  πράξεις διορθωτικού 

προσδιορισμού του φόρου, όπου πριν καν προσφύγει στη Διοικητική Δικαιοσύνη, οφείλει να 

ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης, μέσα  στα πλαίσια της γενικότερης 

διοικητικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 Ν.4174/2013 
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Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της εργασίας αυτής, θεωρώ ότι είναι στο πέμπτο 

και τελευταίο κεφάλαιο, στην μελέτη περιπτώσεως, όπου τελικά  συγκρίνονται τα  

αποτελέσματα ενός φορολογικού ελέγχου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις,  με τα 

αποτελέσματα αυτού με την χρήση των έμμεσων μεθόδων ελέγχου. Σημαντικό είναι να 

αναφέρουμε ότι όλα τα δεδομένα των παραδειγμάτων καθώς και της μελέτης περιπτώσεως, 

στηρίζονται όλα σε φανταστικά πρόσωπα και τυχαία δεδομένα, δεν σχετίζονται σε καμία 

περίπτωση με πραγματικά δεδομένα κάποιου φορολογούμενου και δεν έχουν αντληθεί από 

κάποια δημόσια αρχή ή υπηρεσία.  
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

Η  φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή  είναι τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος, έχουμε ιστορικά 

στοιχεία για ποινές σε φοροφυγάδες  στην Αρχαία Αθήνα και την  Σπάρτη, καθώς και πιο 

μετέπειτα στην Ρωμαϊκή και  Βυζαντινή Αυτοκρατορία.    

Σήμερα αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, οι 

οποίες  δεν είναι καθόλου αμελητέες ακόμη και σε χώρες με καλά οργανωμένα φορολογικά 

συστήματα και κρατικές υποδομές, όπως πολλές  χώρες της Ε.Ε και οι Η.Π.Α. Ο ακριβής 

υπολογισμός της φοροδιαφυγής είναι πολύ δύσκολος έως αδύνατος και θεωρώ ότι δεν 

υπάρχει καμιά χώρα στον κόσμο που να μπορεί να ισχυριστεί ότι έλυσε εντελώς το 

πρόβλημα, απλά αντίθετα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κρατών που η κατάσταση είναι 

κυριολεκτικά ανεξέλεγκτη. 

Σύμφωνα με τον Allais (1988 Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών), φόρος είναι το 

αντάλλαγμα που πληρώνει ο πολίτης για τις υπηρεσίες και τα λοιπά δημόσια αγαθά, που το 

κράτος προσφέρει προς όλους τους πολίτες, για ένα τέτοιο αγαθό είναι αδύνατο να έχουμε 

τιμή αγοράς, επόμενο είναι να έχουμε αυτό που στην οικονομία λέγεται πρόβλημα του 

«ελεύθερου αναβάτη». Ουσιαστικά τo πρόβλημα αυτό, σημαίνει ότι τουλάχιστον μερικοί 

καταναλωτές θα ήθελαν να απολαύσουν το αγαθό αυτό, χωρίς να πληρώσουν κάποιο 

προσωπικό τίμημα. Για τους λόγους αυτούς το κράτος είναι εκείνο που τελικά  παρέχει όλα 

αυτά τα δημόσια αγαθά όπως είναι η Εθνική Άμυνα, η Αστυνομική Προστασία κ.λπ. Προς 

κάλυψη λοιπόν όλων αυτών των  εξόδων παροχής αγαθών, το κράτος υποχρεώνει όλους τους 

πολίτες, ανάλογα βέβαια με την οικονομική τους δυνατότητα, να καταβάλουν ένα μέρος των 

εξόδων αυτών. 

Οι σύγχρονες οικονομίες και κοινωνίες παγκοσμίως στην προσπάθεια τους να 

εισπράξουν φόρους, προσπαθούν να καταπολεμήσουν το  πρόβλημα της φοροδιαφυγής και 

φοροαποφυγής , αναπτύσσοντας  και εφαρμόζοντας κατά τους φορολογικούς ελέγχους που 

πραγματοποιούν   νέα εργαλεία και τεχνικές,  με   στόχο την αντιμετώπιση και την πιθανή 

εξάλειψη των φαινομένων αυτών.  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι διεθνείς τάσεις, αντιλήψεις  και  απόψεις που 

σχετίζονται με τις  έμμεσες τεχνικές ελέγχου που εφαρμόζονται κατά τον προσδιορισμό της 
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πραγματικής φορολογητέας ύλης, ώστε να αποδοθούν από τους υπόχρεους  και οι 

πραγματικά αναλογούντες φόροι.  

Οι φορολογικοί έλεγχοι είναι ένα κρίσιμο και σημαντικό συστατικό των 

δραστηριοτήτων  συμμόρφωσης των εσόδων  σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ OECD (2006)1.  

Οι φορείς έρχονται αντιμέτωποι, πολλές φορές με περιορισμένους πόρους και με σχετικά 

μεγάλους αριθμούς  φορολογουμένων, απαιτείται έτσι μια  πιο συστηματική προσέγγιση 

βάσει κινδύνου για τον εντοπισμό των φορολογουμένων, που να ελέγχει και να είναι 

αποτελεσματικές  οι τεχνικές ελέγχου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο κάθε έλεγχος θα φτάνει σε 

μια ικανοποιητική ακρίβεια  εκτίμησης της ορθής φορολογικής υποχρέωσης του κάθε 

φορολογούμενου.  

Για πολλούς φορολογούμενους, ιδιαίτερα εκείνων στον τομέα των ΜΜΕ, υπάρχει 

σημαντικός κίνδυνος  ότι αποκρύπτουν ορισμένα εισοδήματα από την φορολογική τους 

δήλωση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους φορολογούμενους αυτούς, όπου είναι εύκολο να 

κρύψουν τα εισοδήματα τους και είναι δύσκολο για τους ελεγκτές να ελέγξουν με άμεσο 

τρόπο  τα εν λόγω εισοδήματα.  Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος που μπορεί να υπερεκτιμηθούν 

από αυτούς  οι αγορές και τα  έξοδα, ώστε να παρουσιάζεται το καθαρό εισόδημα, αλλά η 

φορολογική τους υποχρέωση να είναι αντίστοιχα μειωμένη.  Μια περαιτέρω επιπλοκή μπορεί 

να προκύψει όταν  κατά την διενέργεια ενός ελέγχου, υπάρχει κακής ποιότητας  

φορολογούμενος, ή ανύπαρκτα βιβλία και  αρχεία.  Για όλους τους λόγους αυτούς, οι 

ελεγκτές χρειάζονται ένα σύνολο εργαλείων για τη έμμεση μέτρηση του φορολογητέου 

εισοδήματος των φορολογουμένων.  

Σύμφωνα με τον Biber (2010)2, αν ο ελεγκτής είναι ικανοποιημένος με την 

ακεραιότητα των εγγραφών του φορολογούμενου, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να 

χρησιμοποιηθεί μια έμμεση μέθοδος.  Ωστόσο, εάν τα βιβλία και τα στοιχεία του 

φορολογούμενου δεν επαρκούν ή δεν αντικατοπτρίζουν δημοσιονομικά θέματα του 

φορολογούμενου, και υπάρχουν ενδείξεις ότι αποκρύπτονται τα πραγματικά εισοδήματα από 

την δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τότε πρέπει να εξεταστεί με έμμεσες μεθόδους. 

Παράγοντες που υποδηλώνουν την ανάγκη υιοθέτησης των έμμεσων μεθόδων, 

περιλαμβάνουν:  

 Μη ύπαρξη αρχείου δηλώσεων ή και  αποτυχία να τηρεί τα αρχεία αυτά.  

                                                      

1 Strengthening Tax Audit Capabilities: Innovative Approaches to Improve the Efficiency and Effectiveness of Indirect Income 

Measurement Methods OECD 16-10-2006 
2 «Revenue Administration: Taxpayer Audit— Use Of Indirect Methods», Edmund Biber, IMF, 2010, 
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 Ανεξήγητος πλούτος, ή το δηλωθέν εισόδημα δεν αντικατοπτρίζει το βιοτικό επίπεδο 

του φορολογούμενου .  

 Το δηλωθέν εισόδημα δεν ανταποκρίνεται στις επιχειρηματικές  δραστηριότητες 

της επιχείρησης.  

 Ο φορολογούμενος έχει δηλώσει με συνέπεια απώλειες ή επουσιώδη απώλεια 

εισοδήματος  για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

 Οι περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι τοις ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ.  

 Τα έγραφα είναι ελλιπή, η τήρηση των αρχείων είναι κακή και ο εσωτερικός 

έλεγχος είναι αδύναμος.  

Ο Rettig (2014)3 ο οποίος υπήρξε στο παρελθών πρόεδρος του Γνωμοδοτικού 

Συμβουλίου του Αμερικάνικου IRS, αναφέρει ότι, εάν ο εξεταστής έχει εύλογη ένδειξη ότι  

υπάρχει λαθραίο εισόδημα, το IRS έχει την εξουσία να  χρησιμοποιήσει μια έμμεση μέθοδο 

ανακατασκευής του εισοδήματος, ώστε να προσδιοριστεί  εάν ο φορολογούμενος έχει 

ακρίβεια στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα που έλαβε ή όχι.  Οι έμμεσες   μέθοδοι δεν 

χρειάζεται να είναι ακριβείς, αλλά πρέπει να είναι εύλογες  υπό το φως των γύρω γεγονότων 

και των  περιστάσεων.  

Σύμφωνα με το Αμερικανικό IRS4, οι   επίσημες  έμμεσες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

στην πράξη για τον προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων συνεπάγεται την 

ανάπτυξη της έμμεσης απόδειξης του εισοδήματος μέσω της χρήσης των  τεχνικών αυτών. 

Οι βασικές επίσημες έμμεσες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κατά την  ανοικοδόμηση του 

εισοδήματος στην Αμερική είναι πέντε και είναι οι εξής : 

 

A. Source and Application of Funds Method (Της ανάλυσης ρευστότητας του 

φορολογούμενου) 

B. Bank Deposits and Cash Expenditures Method (Του ύψους των τραπεζικών 

καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά) 

C. Markup Method (Της αρχής των αναλογιών)   

D. Unit and Volume Method (Της σχέσης τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο 

κύκλου εργασιών) 

E. Net Worth Method (Της καθαρής θέσης του φορολογούμενο 

                                                      

3 “Indirect Methods of Determining Taxable Income”, By Charles P. Rettig, March 2014 

4 IRS “INTERNAL REVENUE SERVICE”  Manual of U.S. government agency 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

1.1 ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ   ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 

  

Με τον όρο «φοροδιαφυγή» εννοούμε όλες εκείνες τις παράνομες πράξεις του 

φορολογούμενου, οι οποίες γίνονται προκειμένου να πετύχει την πληρωμή λιγότερου ή 

καθόλου φόρου. Ο όρος «παράνομες» προστίθεται προκειμένου να γίνει διάκριση από την 

φοροαποφυγή  

Το κράτος έχει  πολλές  αποστολές, η βασικότερη όμως αποστολή  είναι η παροχή 

δημοσίων αγαθών προς στους πολίτες του . Συχνά βέβαια συμβαίνει το φαινόμενο να 

επιστρέφει στους πολίτες με την μορφή υπηρεσιών, λιγότερα από ότι εισπράττει, χωρίς αυτό 

βέβαια να επηρεάζει την υποχρέωση του φορολογούμενου. Συνεπώς μπορούμε να πούμε 

πως  ο κάθε ικανός πολίτης υποχρεούται να δίνει στο κράτος χρήματα δηλαδή φόρο, χωρίς το 

οποιοδήποτε ειδικό αντάλλαγμα προκειμένου να καλύψει τα έξοδα του κράτους. 

Εάν όμως το κράτος  αδυνατεί να εισπράξει τους φόρους που του είναι  απαραίτητοι 

για να λειτουργήσει, δημιουργούνται  μεγάλα δημόσια ελλείμματα, μιας και η έλλειψη 

οικονομικών πηγών καθιστά το κράτος ανίκανο να καλύψει τα έξοδά του. Αυτό βέβαια 

οδηγεί τις Κυβερνήσεις σε αυξημένο εξωτερικό ή εσωτερικό δανεισμό. Μια από τις  αιτίες 

που οδηγούν σε αυτήν την κατάσταση είναι και η αδυναμία των φορολογικών αρχών να 

αποδώσουν τα μέγιστα στην πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Για αυτό οι 

φορολογικές και δικαστικές αρχές παγκοσμίως εδώ και κάποιες δεκαετίες  έχουν αναπτύξει 

μια σειρά από επίσημες  τεχνικές μεθόδους  έμμεσης μέτρησης  του εισοδήματος, κυρίως σε 

εκείνες τις περιπτώσεις όπου  δεν μπορεί να γίνει επίκληση των φορολογικών δηλώσεων, των 

βιβλίων και άλλων επίσημων σχετικών  αρχείων.   

Ουσιαστικά πρόκειται για μια λογική εκτίμηση των εσόδων βάσει άλλων  στοιχείων. 

Αν και μερικές  υπηρεσίες και φορείς διεθνώς  ποικίλουν στην  ορολογία και ονομασία 

αυτών, ουσιαστικά εάν τις προσεγγίσουμε και τις μελετήσουμε θα ανακαλύψουμε ότι με  
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κάποιες διαφοροποιήσεις, αυτές στηρίζονται στην ιδία φιλοσοφία και λογική. Οι μέθοδοι που 

συνήθως συναντώνται διεθνώς  και η αντίστοιχη χρησιμότητα τους περιγράφονται παρακάτω.  

Ο  ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 

OECD (ΟΟΣΑ) το 2006 πραγματοποίησε μία έρευνα σε επιλεγμένες χώρες, σχετικά με την 

χρήση των  έμμεσων τεχνικών ελέγχου,. Στην έρευνα αυτή έθεσε μια βασική ερώτηση,  για 

το εάν οι φορολογικές τους αρχές χρησιμοποιούν τις μεθόδους αυτές, πότε και ποιες από 

αυτές χρησιμοποιούν.  Στις απαντήσεις της έρευνας, οι χώρες ανέφεραν σχετικά με τις 

έμμεσες μεθόδου μέτρησης ότι αυτές χρησιμοποιούνται για την επικύρωση των δηλούμενων 

εισοδημάτων των φορολογούμενων  και / ή για να κάνουν κάποιες  τέτοιες εκτιμήσεις όταν 

υπάρχει απουσία επαρκών βιβλίων και αρχείων.  Οι πληροφορίες αυτές συνοψίζονται στον 

παρακάτω Πίνακα 1. Καμία  χώρα όμως που συμμετείχε στην ερευνά  δεν παρείχε στοιχεία 

σχετικά με την έκταση της χρήσης των μεθόδων αυτών.  

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Έμμεσες μέθοδοι Μέτρησης  του εισοδήματος που χρησιμοποιούνται στην 

πράξη    Διεθνώς.5 Πηγή OECD 16-10-2006 

 

Έμμεσες μέθοδοι μέτρησης του εισοδήματος που χρησιμοποιούνται στην πράξη διεθνώς   (ναι / όχι) 

Χώρα 

 Ανάλυση 

ρευστότητας 

 

Τραπεζικών 

καταθέσεων 

 & δαπανών 

με μετρητά 

Αρχής των 

αναλογίων 

 

Σχέση τιμής 

πώλησης προς 

τον όγκο 

κύκλου 

εργασιών 

Καθαρής θέσης 

 

Αυστραλία  Ναι  Ναι  Ναι 

Αυστρία  Ναι   Ναι 

Δανία    Ναι  Ναι 

Φινλανδία    Ναι  Ναι 

Ιαπωνία  Ναι Ναι Ναι  Ναι 

Ολλανδία   Ναι  Ναι 

Νέα Ζηλανδία Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Σουηδία  Ναι Ναι   Ναι 

Ηνωμένο 

Βασίλειο  
Ναι  Ναι  Ναι 

ΗΠΑ  Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

 

                                                      

5 Strengthening Tax Audit Capabilities: Innovative Approaches to Improve the Efficiency and Effectiveness of Indirect Income 

Measurement Methods OECD 16-10-2006 
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Μια σύντομη περιγραφή των απαραίτητων νομοθετικών διατάξεων που πάρθηκαν 

στις  χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα για να υποστηρίξουν και  νομοθετικά  τη χρήση 

αυτών των μεθόδων,  παρατίθεται στον παρακάτω Πίνακα 2. 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Νομοθεσία για την υποστήριξη της χρήσης των έμμεσων μεθόδων μέτρησης  

του εισοδήματος6 Πηγή OECD 16-10-2006 

 Χώρα  Μέθοδοι  Σχόλια 

 Αυστραλία  
 

Ποικιλία μεθόδων 

Επιτρέπεται από τη νομοθεσία στην φορολογική διοίκηση σε ορισμένες περιπτώσεις να 
προβαίνει σε αξιολόγηση ή ακόμη και να τροποποιεί το φορολογητέο εισόδημα  αφού  
προηγουμένως έχει γίνει εκτίμηση αυτού. (π.χ. σε περίπτωση που ένας φορολογούμενος έχει  
παραλείψει να καταθέσει φορολογική δήλωση, όπου η φορολογική διοίκηση είναι 
δυσαρεστημένη με την υποβαλλόμενη δήλωση,  ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα πρόσωπο 
που δεν έχει καταθέσει φορολογική δήλωση έχει αποκομίσει φορολογητέο εισόδημα  (ΙΤΑΑ 36 
αρθρ.167).  

Αυστρία 
 Εκτίμηση με βάση 

 την ανάπτυξη ακινήτων 
 & Έξοδα ζωής 

 Επιτρέπεται από τη νομοθεσία στην φορολογική διοίκηση να υπολογίσει το κέρδος και το 
φορολογητέο εισόδημα  όταν ο προσδιορισμός του κέρδους δεν υπάρχει ή τα βιβλία και τα 
αρχεία είναι λάθος  (Τμήμα 184, Πράξη φορολογικών διαδικασιών).  

 Δανία   Ποικιλία μεθόδων 
Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου τα οικονομικά αρχεία έχουν αποδειχθεί 
ανακριβή ή αποδεικνύονται ελλιπή. 

Φινλανδία  
 

Αξιολόγηση μέσω της 
εκτίμησης και των 

αυξήσεων στον καθαρό 
πλούτο 

Ειδική νομοθεσία επιτρέπει τη χρήση των μεθόδων μέτρησης που βασίζεται στις: 
 1) εκτιμήσεις  που προέρχονται από τη σύγκριση φορολογούμενων σε παρόμοιες επιχειρήσεις, 
υπό συγκρίσιμες  συνθήκες όταν και όπου υπάρχει υποψία απόκρυψης  εισοδήματος. 
 2) ανεξήγητη  αύξηση του καθαρού πλούτου  
(άρθρα 27 και 30, Φορολογικής Δικονομίας Αξιολόγησης Πράξης).  

 Ιαπωνία  
 Ποικιλία μεθόδων 

 

 Ειδική νομοθεσία επιτρέπει στην φορολογική διοίκηση να προβαίνει στον προσδιορισμό των 
φορολογικών υποχρεώσεων από  την εκτίμηση του φορολογητέου εισοδήματος, 
χρησιμοποιώντας λογικούς υπολογισμούς μετά από προσεκτικό έλεγχο  των γεγονότων (άρθρο 
156, Νόμου Φορολογίας  Εισοδήματος & άρθρο 131, και Νόμος περί φόρου εταιρειών).  

 
 Νέα 

Ζηλανδία 
 

Ποικιλία μεθόδων 
 

 Η νομοθεσία επιτρέπει στην φορολογική διοίκηση  να κάνει ανά πάσα στιγμή μια εκτίμηση, 
όπου  ο φορολογούμενος δεν υπέβαλε δήλωση ή υπέβαλε δήλωση η οποία είναι δόλια,  
εσκεμμένα παραπλανητική ή παραλείπει το εισόδημα από μια συγκεκριμένη πηγή.  Η χρήση 
των μεθόδων αυτών γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 89, 107, και 108 του νόμου περί 
φορολογικής διοίκησης του 1994 και  έχει επιβεβαιωθεί από τα δικαστήρια.  

 Ηνωμένο 
 Βασίλειο  
 

 Άμεση φορολογία: 
 Διάφορες 

 μέθοδοι μέτρησης 

  
Καλύπτονται από τις γενικές εξουσίες έρευνας, όπως προβλέπεται στο νόμο περί Φόρων 
Διαχείρισης του1970. Προηγούμενα στη νομολογία έχουν επηρεαστεί σχετικά με τον αντίκτυπο 
των ερευνών, κυρίως, επιβεβαιώνοντας ότι οι μέθοδοι εκτίμησης του εισοδήματος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να καταλήξουμε σε μια φορολογική υποχρέωση, όπου οι εγγραφές των 
επιχειρήσεων έχουν απαξιωθεί.  
 

  Έμμεσοι φορολογία: 
 Διάφορες 

 μέθοδοι μέτρησης 

 Ο νόμος περί ΦΠΑ του 1994 προβλέπει ειδική αρχή που επιτρέπει τη χρήση του «καλύτερη 
κρίση τους» για την εκτίμηση των υποχρεώσεων του ΦΠΑ, εάν ο φορολογούμενος δεν 
καταθέσει μια επιστροφή ή δεν διατηρήσει τα σχετικά έγγραφα 

                                                      

6 Strengthening Tax Audit Capabilities: Innovative Approaches to Improve the Efficiency and Effectiveness of Indirect Income 

Measurement Methods OECD 16-10-2006 
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Ηνωμένες 
Πολιτείες 

της 
Αμερικής 

Ποικιλία μεθόδων 
 

Ούτε ο κώδικας ούτε οι κανονισμοί δεν καθορίζουν ή εγκρίνουν επίσημα τη χρήση των  
έμμεσων μεθόδων. IRC παρ. 446 (β), εντούτοις προβλέπεται ότι εάν δεν υπάρχει μέθοδος της 
λογιστικής που να  έχει χρησιμοποιηθεί τακτικά από το φορολογούμενο, ή εάν η 
χρησιμοποιούμενη μέθοδος δεν απεικονίζει με σαφήνεια το εισόδημα του, ο υπολογισμός του 
φορολογητέου εισοδήματος θα πρέπει να γίνεται από μία τέτοια μέθοδο, σύμφωνα με τη 
γνώμη του γραμματέα. Εάν ο εξεταστής έχει μια λογική ένδειξη ότι υπάρχει λαθραίο  εισόδημα, 
στο IRS έχει εκχωρηθεί η εξουσία, μέσω της ανάπτυξης της νομολογίας, για να χρησιμοποιήσει 
μια επίσημη έμμεση μέθοδο ανακατασκευής του  εισοδήματος  για να καθοριστεί εάν ο 
φορολογούμενος έχει εκθέσει ακριβώς το συνολικό φορολογητέο εισόδημα που έλαβε. Η 
[επίσημη] έμμεση μέθοδος δεν χρειάζεται να είναι ακριβής, αλλά πρέπει να είναι εύλογη και να 
έχουν ληφθεί  υπόψη όλα τα δεδομένα και οι περιστάσεις. Ολλανδία V. Ηνωμένες Πολιτείες, 
348 ΗΠΑ 121, 134 (1954). 

 

Ορισμένες πάλι χώρες (π.χ. Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία) δήλωσαν στην ερευνά που 

πραγματοποίησε ο ΟΟΣΑ ότι έχουν αυτοματοποιημένη την παραγωγή των διαφόρων 

καταστάσεων που χρησιμοποιούνται ως μέρος των έμμεσων μεθόδων που έχουν υιοθετηθεί, 

για να βοηθήσουν τους υπαλλήλους ελέγχου.  

 

 
 

1.2  ΟΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ  

 

Στην Ρουμανία σύμφωνα με την Κυβερνητική απόφαση No.248 / 2011, η οποία έχει 

δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας (αρ. 191 / 18.03.2011). 

εγκρίθηκε η  διαδικασία ελέγχου για τον προσδιορισμό  της φορολογητέας ύλης με την χρήση 

των έμμεσων μεθόδων. Στην απόφαση αυτή καθορίστηκαν όλες  οι διαδικαστικές 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ειδικών διατάξεων σχετικά με την χρήση των μεθόδων 

αυτών,  οι διατάξεις αυτές εισήχθησαν  στον Κώδικα Φορολογίας και ισχύουν  από την 1η 

Ιανουαρίου 2011. 

Σύμφωνα με αυτές τις ειδικές διατάξεις ορίζονται τα στάδια της διαδικασίας ελέγχου 

με την χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

  Αρχικά δίνεται το δικαίωμα στις Ρουμάνικες φορολογικές αρχές να ερευνήσουν την 

προσωπική και  οικονομική κατάσταση ενός ατόμου για να προσδιορίσουν την πραγματική 

του φορολογική κατάσταση.  Στην συνέχεια ακολουθεί: 

 

Το προκαταρκτικό στάδιο 

Στόχος αυτού του σταδίου είναι η επιλογή των στόχων για το επόμενο στάδιο, αυτό 

περιλαμβάνει τη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) για τον προσδιορισμό των 
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πιθανών κινδύνων για μια ομάδα ατόμων ή συγκεκριμένων περιπτώσεων, κατόπιν αναφοράς 

των χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων ή των δημόσιων αρχών. Τα άτομα που υπερβαίνουν το 

ελάχιστο αποδεκτό κίνδυνο για την φορολογική διοίκηση, θα επιλεγούν για το επόμενο 

στάδιο με βάση το επίπεδο κινδύνου, αλλά και από την ικανότητα των φορολογικών αρχών 

να εκτελέσει την απαραίτητη εκ των προτέρων τεκμηριωμένη επαλήθευση των στοιχείων. 

 

Το πρώτο στάδιο τεκμηρίωσης  

Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι να αξιολογηθεί η προσωπική φορολογική 

ικανότητα των επιλεγμένων προσώπων από το προκαταρκτικό στάδιο, και να αποφασιστεί 

εάν τελικά θα προχωρήσει ο φορολογικός έλεγχος σε αυτά τα πρόσωπα. Όπως και στο 

προηγούμενο στάδιο τα υποκείμενα σε έλεγχο πρόσωπα δεν ειδοποιούνται . 

Η αξιολόγηση της πραγματικής φορολογικής ικανότητας των επιλεγμένων προσώπων 

βασίζεται σε πληροφορίες ,τεκμήρια και άλλα στοιχεία που μπορεί να ζητηθούν από τις 

φορολογικές αρχές. 

Η προσωπική φορολογική ικανότητα συγκρίνεται με τα δηλωθέντα εισοδήματα καθώς 

γίνεται  και αξιολόγηση των πόρων του φορολογούμενου βάση των δαπανών του, τόσο σε 

κινητές αξίες ή ακίνητα , καθώς και των χρηματικών εισροών και εκροών . 

Τα πορίσματα αυτού του σταδίου καταγράφονται και αφού αναλυθούν μπορεί να 

αποφασιστεί να συνεχίσει ή να σταματήσει εδώ η διαδικασία του ελέγχου. 

 

Το στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας 

Το τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει την απόφαση για διενέργεια και συνέχιση της 

ελεγκτικής διαδικασίας με την εφαρμογή των έμμεσων  μεθόδων ελέγχου που στην 

περίπτωση της Ρουμανίας είναι οι εξής : η τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του 

φορολογούμενου, η μέθοδος των ταμειακών ροών, η μέθοδος ενεργητικού και παθητικού7  

 
 

                                                      

7 “The Use Of Indirect Methods To Audit Individuals Subject To Income Tax”, KPMG ROMANIA SRL, MARCH 2011 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  

ΟΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 Καταθέσεις σε/Αναλήψεις από  προσωπικούς και επαγγελματικούς λογαριασμούς 

σε/από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

 Καταθέσεις σε/ Αναλήψεις από χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα (κάθε μορφής στην 

Ελλάδα ή το Εξωτερικό), του φορολογούμενου, της συζύγου και των προστατευόμενων 

μελών αυτών (λογαριασμοί προσωπικοί, οικογενειακοί 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 ισόποσα σε όλους τους συν δικαιούχους (ποσό διά αριθμό 

συν δικαιούχων).  

 Επενδυτικά προϊόντα 

    Επενδυτικά προϊόντα είναι το σύνολο  των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει ένας 

επενδυτής. Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων, που βαραίνουν στην 

επιλογή  ενός χαρτοφυλακίου, είναι  η προσδοκώμενη απόδοση ,ο κίνδυνος και η 

ρευστότητα. Ενώ τα χαρακτηριστικά που κάνουν ελκυστικό ένα περιουσιακό στοιχείο είναι 

η υψηλή απόδοση, ασφάλεια (χαμηλός κίνδυνος) και τέλος η ρευστότητα. 

    Οι παραδοσιακές κατηγορίες επένδυσης είναι  τα προϊόντα χρηματαγοράς ή ισοδύναμα 

διαθεσίμων, οι μετοχές, τα ομόλογα και τέλος οι πρόσοδοι και τα εμπορεύματα. Στο 

σημερινό βέβαια επενδυτικό τοπίο, επιπρόσθετα, υπάρχουν πολλά νέα προϊόντα, όπως τα 

αμοιβαία κεφάλαια με αντιστάθμιση κινδύνου (hedge funds), τα ιδιωτικά επενδυτικά 

κεφάλαια (private equity), οι επενδύσεις βάσει ειδικού ενδιαφέροντος (lifestyle). 

    Τα πιο ευρέως γνωστά επενδυτικά προϊόντα, επιγραμματικά  είναι: 

 Τα ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ όπου είναι ένα χαρτοφυλάκιο αξιών με διασπορά 

το οποίο διαχειρίζεται μια ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 

για λογαριασμό όλων των μεριδιούχων που εισέφεραν κεφάλαια, οι κυριότερες 
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κατηγορίες επιγραμματικά είναι εσωτερικού , εξωτερικού, μετοχικά, 

αναπτυξιακά, κ.λ.π. 

 Τα ΟΜΟΛΟΓΑ είναι μακροπρόθεσμα χρεόγραφα που εκδίδονται είτε από το 

Δημόσιο είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς (πχ τράπεζες, επιχειρήσεις κλπ), και 

χρησιμοποιούνται για τον δανεισμό κεφαλαίων από το επενδυτικό κοινό. Οι 

κυριότερες κατηγορίες ομολόγων είναι βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, 

κρατικά, μετατρέψιμα και μηδενικού τοκομεριδίου. 

 Οι ΜΕΤΟΧΕΣ βέβαια είναι η πιο δημοφιλής μορφή επένδυσης, με κυρτότερες 

κατηγορίες τις  κοινές και  προνομιούχες, μετοχές. 

 Περιουσιακά στοιχεία.  

 Κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής του φορολογούμενου, του/της 

συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό. Η 

αποτίμηση  γίνεται με βάση την αξία κτήσης ή το κόστος κατασκευής προσαυξημένη με την 

αξία/κόστος τυχόν προσθηκών ή βελτιώσεων, επίσης περιλαμβάνονται και τυχόν υπάρχουσες 

απαιτήσεις  έναντι τρίτων. 

 Προστατευόμενα μέλη.  

 Τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο σύμφωνα με το άρθρο 7 

του ν.2238/94 ή τα εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 

ν.4172/2013, ανάλογα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος σε κάθε 

φορολογική περίοδο. 

 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, αυτό προσδιορίζεται με βάσει τα στοιχεία που έχει 

στην διάθεσή της  η Φορολογική Διοίκηση. Όπου αναφέρονται δαπάνες διαβίωσης 

(προσωπικές /οικογενειακές ) αφορούν πραγματικές δαπάνες και όχι  τεκμαρτές, γιατί 

κατά την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου μας ενδιαφέρει η  πραγματικότητα. 

 Φορολογική περίοδος: 

 Ειδικά για την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών ελέγχου ως φορολογική περίοδος 

ορίζεται: η διαχειριστική περίοδος για το διάστημα που  ίσχυαν οι διατάξεις του ν.2238/1994  



 

13 

 

 

και το φορολογικό έτος για εισοδήματα που αποκτώνται  από 1/1/2014 και μετά. Εξαιρετικά 

στην τεχνική της καθαρής θέσης μπορεί η ελεγχόμενη φορολογική περίοδος να περιλαμβάνει 

περισσότερες της μίας συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους ή φορολογικά έτη . 

 Φορολογούμενος :  

 Όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 3 παρ α΄ &  β΄ του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας Ν.4174/2013 «………….α) ως «φορολογούμενος» νοείται: αα. κάθε πρόσωπο 

που υποχρεούται να καταβάλλει φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής του Κώδικα ή έχει οποιαδήποτε άλλη φορολογική υποχρέωση ή ββ. κάθε 

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

Διοίκηση .β) ως «πρόσωπο» νοείται: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε είδους 

νομική οντότητα…………….», καθώς επίσης  και στον Νόμο 4172/13 περί Φορολογίας 

Εισοδήματος άρθρο  2 παρ α΄ & β΄, «……Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως: α) 

ως «φορολογούμενος»: κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τον 

Κ.Φ.Ε., β) «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική 

οντότητα………», ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος. 

 

 
 

2.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Αντικείμενο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου είναι η εξεύρεση της  μη δηλωθείσας 

φορολογητέας ύλης, μέσω μιας μεθοδολογίας που αξιοποιεί τα στοιχεία, τις πληροφορίες και 

τα δεδομένα για έσοδα κάθε πηγής και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες πάσης φύσεως, που η 

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

προστατευόμενα μέλη αυτών. 

Ειδικότερα το αντικείμενο των τριών αρχικά εφαρμοστέων τεχνικών  ελέγχου, που 

είναι της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου, της καθαρής θέσης του 

φορολογούμενου, του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά  

(περ. β΄, γ΄ & ε΄  παραγρ. 1  άρθρ. 27 ν.4174/2013), είναι ο προσδιορισμός της φορολογητέας 

ύλης προκειμένου να εκδοθεί πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου σε 

φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο. 
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2.3 ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ  

 

Στην Ελληνική Νομοθεσία για πρώτη φορά γίνεται  αναφορά στους  όρους  «τεχνικές και 

μέθοδοι ελέγχου», στο άρθρο 81 παρ.3 του Ν. 3842/2010 με θέμα «Αποκατάσταση 

φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 

58/23/4/2010, όπου συγκεκριμένα  αναφέρονται τα εξής :  

«Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καταρτίζονται κλαδικά εγχειρίδια 

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

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

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

δραστηριοποιούνται», τότε βέβαια η συγκεκριμένη διάταξη δεν  απασχόλησε και  κανέναν 

ιδιαίτερα. 

Η ξεκάθαρη όμως πλέον αναφορά στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου παρουσιάζεται λίγο 

αργότερα με το άρθρο 67Β του Ν. 2238/1994 , «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος», (ΦΕΚ Α' 151/16-09-1994), όπου αναφέρεται: 

“1. Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων με έλεγχο μπορεί να διενεργείται και με την 

εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: 

α) της αρχής των αναλογιών (mark up method), 

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

γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method), 

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

method) και 

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

expenditure method). 

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

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

επιτηδευματιών βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής.”8 

Στην συνέχεια και σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 5 του 

άρθρου 67Β του Ν. 2238/1994 εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΔΕΣ Α 

                                                      
8 Όπως το συγκεκριμένο άρθρο  προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του ν.4038/2012 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (2.2.2012) και στην συνέχεια αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 67β, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της περίπτωσης 1 της παραγράφου Β1 του άρθρου πέμπτου του Ν. 4079/2012 και ισχύει, σύμφωνα με το όγδοο άρθρο του ιδίου 
νόμου, από τη δημοσίευση του νόμου στο Φ.Ε.Κ., ήτοι από 20.9.2012. 
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1077357 ΕΞ 2013/10.5.2013 «Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό 

φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων», Αθήνα, Μάιος 2013, με την οποία 

ορίσθηκε το περιεχόμενο και ο τρόπος εφαρμογής των διεθνώς αναγνωρισμένων έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου . 

Ακριβώς λίγο αργότερα, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν 4172/2013, περί 

«Φορολογίας εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 

και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 167/23-7-2013 , όπως αυτές  

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 13 ν. 4223/2013 

(ΦΕΚ Α254 ), ορίζονται τα εξής: 

«1. Το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή 

προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα  «μπορεί να» προσδιορίζεται  «με βάση 

κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή» με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 «α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται 

σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή 

 β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν 

συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή 

 γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική 

Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση.»9 

«2. Το εισόδημα φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν προέρχεται από άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, μπορεί επίσης να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες 

μεθόδους ελέγχου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, 

όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών 

δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν 

καλύπτεται από το δηλούμενο εισόδημα.»10 

Καθώς επίσης και με τις  διατάξεις του άρθρου 27 Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), 

«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», άρθρο 27,ΦΕΚ Α΄ 170/26-7-2013, όπως 

αυτές ισχύουν και ορίζονται τα εξής: 

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

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

κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: 

                                                      
9 Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ αντικαταστάθηκαν ως άνω και η περίπτωση γ΄ προστέθηκε  με το άρθρο 22 παρ.13. β.  του Ν.4223/2013,ΦΕΚ Α 

287/31.12.2013. 
 
10 Η παράγραφος 2 προστέθηκε  με το άρθρο 22 παρ.13.γ. Ν.4223/2013,ΦΕΚ Α 287/31.12.2013 
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 α) της αρχής των αναλογιών, 

 β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου, 

 γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου, 

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

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

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

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

βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής. 

 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο τεχνικών 

ελέγχου της παραγράφου 1, ο τρόπος εφαρμογής τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή 

του παρόντος άρθρου.» 

Ακολούθως εκδόθηκαν διάφορες σχετικές εγκύκλιοι, για την αντιμετώπιση διαφόρων 

θεμάτων και  τις οποίες συνοπτικά αναφέρουμε: 

 

Στην ΠΟΛ. 1171/ 4-7-2013 με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από 

τους Φορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων», όπου ορίζονται 

πλέον τα έντυπα και δίνονται σαφής  οδηγίες  για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των 

διατάξεων κατά την άντληση στοιχείων από τους φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα). 

 

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

όπου δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή κάθε μίας  έμμεσης τεχνικής 

ελέγχου, καθορίζοντας την μεθοδολογία  η οποία θα  ακολουθείται . 

Στην ΠΟΛ.1050/17.2.2014 με θέμα «Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου 

εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 

27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης 

φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού», ΦΕΚ Β' 478/26-

02-2014, όπου καθορίζεται όλο το πλαίσιο για την εφαρμογή των τριών εκ των πέντε 

τεχνικών ελέγχου, καθώς και ότι  μετά την  δημοσίευση της παρούσας απόφασης κάθε 

διάταξη της ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 /10-5-2013 (ΦΕΚ Β 1136)  Α.Υ.Ο. που έρχεται σε 

αντίθεση με αυτήν  παύει να ισχύει. 

. 

Στην ΠΟΛ.1094/7.4.2014, «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1050/17−2−2014 απόφασης του 

Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474 τ. Β/25−2−2014 περί 
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καθορισμού του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των 

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

τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με 

μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού», ΦΕΚ Β' 961/16-04-2014, ουσιαστικά με αυτή την διαταγή 

τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 της ΠΟΛ 1050/2014, σχετικά με  την  

διαδικασία επιλογής της πιο κατάλληλης μεθόδου, από την πλευρά της  Φορολογικής Αρχής.   

Στην ΠΟΛ. 1180/16-7-2014 Εγκύκλιος με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων για την 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3691/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του 

Ν.4174/2013», όπου στην τελευταία παράγραφο της περ.2 ορίζεται ότι: 

 «Μετά την ισχύ του Κ.Φ.Δ. από 1/1/2014 ( άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4174/2013 - ΦΕΚ Α΄ 170), 

με τον οποίο εφαρμόζονται οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου για τον προσδιορισμό της φορολογητέας 

ύλης, αποστέλλεται αναφορά του ν. 3691/2008 στις περιπτώσεις πραγματικής απόκρυψης 

εισοδήματος που διαπιστώνεται κατά την ελεγκτική διαδικασία, εφόσον το ποσό του 

αναλογούντος φόρου υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ (σχετικό το υπ΄ αριθ. 

ΔΕΛ Δ 1148965 ΕΞ 2013/30.9.2013 έγγραφό μας)». 

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

εφαρμογής της ΠΟΛ 1050/17.02.2014 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων », 

δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του διαθεσίμου κεφαλαίου παλαιοτέρων 

ετών που είναι απαραίτητο στοιχείο κατά τον έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις των έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου. Καθώς και λοιπές  οδηγίες όταν το πρώτο ελεγχόμενο έτος είναι η 

1/1/2000 – 31/12/2000, τότε και μόνο για τον έλεγχο με την χρήση των έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου, αναγνωρίζεται  το σύνολο των υπολοίπων των τραπεζικών καταθέσεων της 

31/12/1999, χωρίς να διερευνάται η ύπαρξη πραγματικού διαθέσιμου κεφαλαίου 

προηγούμενων ετών (1999 και παλαιοτέρα). Ενώ αντίθετα όταν ο φορολογούμενος  

επικαλείται μετρητά τότε πρέπει να ελέγχεται το ύψος αυτών, σε σχέση με τα διαθέσιμα 

κεφάλαια παλαιοτέρων ετών, δηλαδή  εάν το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο των 

προηγούμενων ετών (1999 και παλαιοτέρα), είναι μικρότερο από το σύνολο των τραπεζικών 

καταθέσεων και των δηλωθέντων μετρητών, τότε τα δηλωθέντα μετρητά δεν θα 

αναγνωρίζονται ή θα περιορίζονται αναλόγως. 

Στις διατάξεις  του δεύτερου εδαφίου  της  παρ.3, του άρθρου 25, του Ν.4321/2015, 

όπου προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην αρχή της παρ. 9 του άρθρου 30 του Ν.3296/2004 το 

οποίο έχει ως εξής :  
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«Οι  υπάλληλοι της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος  

(Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους δύνανται να εφαρμόζουν τις 

διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4174/2013». 

Στο με αριθ. πρωτ. 3004/27.4.2015  έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα 

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 25, του ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32/21.03.2015) 

«Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», καθώς και λοιπά θέματα επιχειρησιακής 

διαδικασίας και χρήσης του Ο.Π.Σ. «Elenxis», όπου γίνεται αναφορά σχετικά με την εφαρμογή 

των έμμεσων τεχνικών ελέγχου  από το Σ.Δ.Ο.Ε. 

 

2.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4174/2013, πλέον  η Φορολογική 

Διοίκηση και στην χώρα μας, δύναται κατά την διενέργεια ενός φορολογικού ελέγχου  υπό 

προϋποθέσεις να προβαίνει σε εκτιμώμενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό της 

φορολογητέας ύλης με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω έμμεσες 

τεχνικές ελέγχου:  

 

Πίνακας   3 : ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 
 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΕΜΜΕΣΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ       (MARK 

UP METHOD)

ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 
(SOURCE AND 

APPLICATION OF FUNDS 
METHOD)

ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΤΟΥ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
(NET WORTH METHOD)

ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΓΚΟ 
ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(UNIT AND VOLUME 
METHOD)

ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ 

ΜΕΤΡΗΤΑ             (BANK 
DEPOSITS AND CASH 

EXPENDITURE 
METHOD)
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Αναλυτικά η κάθε μια από τις παρακάτω τεχνικές παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά 

 Της αρχής των αναλογιών   (mark up method) 

 Με την μέθοδο της αρχής των αναλογιών (mark up method), αναλύονται οι πωλήσεις 

ή οι αγορές του φορολογούμενου,  επεξεργάζονται περαιτέρω με την χρήση  ποσοστών ή 

δεικτών, τα οποία είτε είναι χαρακτηριστικά για τον κλάδο της  επιχείρησης που 

ελέγχεται, είτε εξευρίσκονται από τον έλεγχο με μια αποδεκτή μεθοδολογία και  τελικά  

αναμορφώνουν και προσδιορίζουν το ακαθάριστο εισόδημα του φορολογούμενου 

επιτηδευματία.  

 Για παράδειγμα, εάν η φορολογική αρχή διαπιστώσει από μία τελωνειακή διασάφηση 

ή από τις εγγραφές του   προμηθευτή ότι  το   κόστος μιας μονάδας  αγαθού είναι 

1.000,00€ αλλά συγχρόνως  διαθέτει και στοιχεία που να  αποδεικνύουν ότι η τιμή 

πώλησης αυτής της μονάδας είναι 1.500,00€, τότε ο ελεγκτής εάν του είναι γνωστό το 

συνολικό κόστος των αγαθών μπορεί να εφαρμόσει τον συντελεστή προσαύξησης 50 τοις 

εκατό και να προσδιορίσει τα ακαθάριστα έσοδα. Επίσης σε αντίθετη περίπτωση 

μπορούμε να  εφαρμόσουμε την τεχνική, όταν μας είναι γνωστός  παράγοντας ο αριθμός 

των πωλήσεων  και υπάρχει η υποψία ότι  η  αγορά των αγαθών  έχει διογκωθεί.  

 Αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε έμμεσους φορολογικούς ελέγχους, όταν 

είναι αναγκαίο να καθοριστεί η αξία των εισροών ή των εκροών,  είναι επίσης πολύτιμη 

σε υποθέσεις ελέγχου φόρου εισοδήματος καθώς επικεντρώνεται στα δεδομένα των  

αγορών ή των πωλήσεων, παρά σε οικονομικές υποθέσεις για τον   φορολογούμενο που 

είναι απαραίτητο στις άλλες  μεθόδους. 11 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ        «Αρχής των αναλογιών για προσδιορισμό  ακαθαρίστων εσόδων» 

                                   Πηγή Edmund Biber, IMF 

 

Κόστος λικέρ            200.000 Περιθώριο κέρδους  λικέρ      66,6% Πώληση λικέρ           600.000 

Κόστος μπύρας         150.000 Περιθώριο κέρδους  μπύρας   33,3% Πώληση μπύρας        225.000 

Κόστος τροφίμων       50.000 Περιθώριο κέρδους  τροφίμων   50% Πώλησης τροφίμων   100.000 

Συνολικές πωλήσεις όπως υπολογίζεται 925.000 

                                                      

11 «REVENUE ADMINISTRATION: TAXPAYER AUDIT— USE OF INDIRECT METHODS», Edmund Biber, IMF, 2010, 
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         Η ισχύς της μεθόδου αυτής εξαρτάται  από την αξιοπιστία των ποσοστών που 

χρησιμοποιούνται στους  υπολογισμούς. Αν και τα πρότυπα της βιομηχανίας και οι 

αναφορές σε παρόμοιες επιχειρήσεις ή καταστάσεις μπορεί να αποτελούν ένα καλό 

οδηγό ως προς τις προσαυξήσεις που χρησιμοποιούνται, ακόμη και αν οι λογαριασμοί 

του φορολογούμενου είναι ελλιπής. Η ανάλυση όσο περισσότερων  δικών του 

στοιχείων θα παρέχουν  μια καλύτερη ένδειξη των πραγματικών του περιθωρίων. Για 

παράδειγμα, ποσοστό μικτού κέρδους μπορεί να προσδιοριστεί συγκρίνοντας  

τιμολόγια αγοράς με τα τιμολόγια πωλήσεων, τους τιμοκαταλόγους, την εξέταση των 

αρχείων της απογραφής, παραγγελιών, τις τιμές στα ράφια, και άλλα παρόμοια 

στοιχεία. Η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα εφαρμόσιμη στους λιανοπωλητές με 

περιορισμένο φάσμα αγαθών. Εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος 

εφαρμόζει με συνέπεια το ίδιο περιθώριο,  θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τον 

φορολογούμενο να αντικρούσει τους υπολογισμούς που βασίζονται σε αυτή τη 

μεθοδολογία.  

H μέθοδος αυτή σύμφωνα με το IRS είναι πιο αποτελεσματική σε επιχειρήσεις 

που πραγματοποιούν απογραφή, ενδείκνυται για βιομηχανίες όπως κάβες, ταβέρνες, 

εμπόρους λιανικής πώλησης βενζίνης, εστιατόρια και καταστήματα κοσμημάτων.12 

 

 Της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of 

funds method)  

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου 

αναλύοντας, τα έσοδα (φορολογητέα και μη), τις αγορές και δαπάνες 

(επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις αυξήσεις και μειώσεις των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και 

οικογενειακών). Δημιουργείται δηλαδή από την Φορολογική Αρχή ένα  ισοζύγιο με 

δύο βασικές στήλες, την στήλη «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και την στήλη 

«Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων». Η διαφορά μεταξύ αυτών των δυο στηλών, 

θεωρείται μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον αυτό δεν αιτιολογείται υπόκειται σε 

φορολόγηση. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ανάλυση των ταμειακών ροών του 

φορολογούμενου, όπου όταν  σε μια συγκεκριμένη φορολογική περίοδο οι ταμειακές 

                                                      

12 IRS “INTERNAL REVENUE SERVICE” U.S. , Manual of government agency 
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εκροές (αγορές – δαπάνες σε μετρητά) υπερβούν τις εισροές, τότε η υπέρβαση αυτή 

αποτελεί το μη δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα 

 

 Της καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method)  

Η τεχνική της καθαρής θέσης είναι μια μέθοδος που υπάρχει  σχεδόν εδώ και 

έναν αιώνα, συχνά χρησιμοποιείται από τους εισαγγελείς των διαφόρων  κρατών  σε 

σοβαρές περιπτώσεις  φοροδιαφυγής . Αυτή η τεχνική μπορεί να είναι ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο στο οπλοστάσιο του ελεγκτή. Η χρήση της τεχνικής αυτής  

δεν περιορίζεται στα ζητήματα της φορολογικής απάτης. Εγκληματολόγοι λογιστές 

μπορούν επίσης να εφαρμόσουν αυτή την τεχνική σε ένα ευρύ φάσμα  περιπτώσεων, 

όπως οι δίκες διαζυγίου, διαφορές σε  μετοχικές/εταιρικές σχέσεις και  έρευνες σε 

απάτες.13  

Με την τεχνική αυτή αναδημιουργούμε το οικονομικό ιστορικό του 

φορολογούμενου φυσικού προσώπου  και προσδιορίζουμε «εισόδημα». Λαμβάνοντας 

υπόψη όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια (ενεργητικό), όλες τις 

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

εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά). Κατά την τεχνική αυτή 

ουσιαστικά δημιουργείται ο πίνακας Ενεργητικού και Παθητικού για όλες τις 

ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους ο οποίος περιλαμβάνει και την αμέσως 

προηγούμενη από την πρώτη ελεγχόμενη φορολογική περίοδο. Σημαντικό είναι να 

σημειώσουμε ότι ως φορολογική περίοδο, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη περίοδος 

μικρότερη του ενός έτους. 

 

 Της σχέσης τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (unit 

and volume method)  

Με την μέθοδο αυτή ουσιαστικά προσδιορίζονται η επαληθεύονται τα 

ακαθάριστα έσοδα  εφαρμόζοντας τα γνωστά στοιχεία της  τιμής και του κέρδους  με 

τον όγκο των συναλλαγών που πραγματοποιείται από το φορολογούμενο. Αυτή η 

μέθοδος είναι εφικτή όταν ο ελεγκτής μπορεί να εξακριβώσει τον αριθμό των 

μονάδων που διαχειρίζεται ο φορολογούμενος και επίσης γνωρίζει την τιμή ή το 

κέρδος που χρεώνεται ανά μονάδα. Ο αριθμός των μονάδων ή του όγκου των 

εργασιών που πραγματοποίησε ο φορολογούμενος μπορεί να καθοριστεί σε ορισμένες 

                                                      

13 «The Net Worth Method» Andrew P. Ross and Mark S. Warshavsky 
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περιπτώσεις από τα βιβλία του φορολογούμενου, όταν τα αρχεία είναι επαρκής ως 

προς τις αγορές ή τις δαπάνες, αλλά  ανεπαρκή ως προς τις πωλήσεις. Σε άλλες 

περιπτώσεις ο προσδιορισμός των μονάδων ή του όγκου μπορεί να πραγματοποιηθεί 

από πηγές τρίτων ή από σχετικές εγγραφές μεταξύ εισροών - εκροών, για παράδειγμα:   

άρτος με ποσότητα αλεύρι;, αριθμός των ποτηριών ποτού που πωλούνται από ένα 

μπουκάλι ή βαρέλι;, ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται ανά πλύση, σε ένα 

εμπορικό πλυντήριο;, αριθμός των συνδρομητών σε ένα περιοδικό; Αριθμός των  

πελατών σε ένα βιβλίο ραντεβού; ή το βιβλίο παραγγελιών για τα εξαρτήματα που 

απαιτούνται για την παραγωγή ενός εμπορεύσιμου αγαθού; Επίσης μπορεί  να 

προσδιοριστεί  από  πληροφορίες ή δεδομένα από κάποια κρατική υπηρεσία ή φορέα  

στην οποία τις πληροφορίες αυτές τις  έχει καταθέσει ο ίδιος ο φορολογούμενος14 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ   «Της σχέσης τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου 

εργασιών» Πηγή Edmund Biber, IMF 

 

Μέση τιμή πώλησης ανά είδος  1.000 

Αριθμός μονάδων που κατασκευάζονται 920 

Ίσο: Οι συνολικές πωλήσεις ανά μονάδα όγκου με τη μέθοδο 920.000 

Μείον: Πωλήσεις που αναφέρθηκαν από τον κατασκευαστή  800.000 

Ίσο: Πωλήσεις που παραλήφθηκαν  120.000 

 

Η χρήση αυτής της μεθόδου προσφέρεται για εκείνες τις επιχειρήσεις στις οποίες 

διαχειρίζονται  μόνο μερικά είδη εμπορεύσιμων στοιχείων ή υπάρχει μικρή 

διακύμανση στο είδος των υπηρεσιών που εκτελούνται.  

 

 

 Του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά             

(bank deposits and cash expenditure method).  

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι «ο φορολογούμενος τα 

χρήματα που έλαβε πρέπει, είτε να τα έχει καταθέσει στην τράπεζα ή να τα έχει 

δαπανήσει».15 Η τεχνική αυτή προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα 

παρακολουθώντας την κίνηση των κεφαλαίων του φορολογούμενου, είτε με την 

                                                      

14 «Revenue Administration: Taxpayer Audit— Use Of Indirect Methods», Edmund Biber, IMF, 2010, 
15 «Revenue Administration: Taxpayer Audit— Use Of Indirect Methods», Edmund Biber, IMF, 2010, 
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κατάθεση αυτών σε τράπεζες, είτε με την ανάλωση τους σε διάφορες συναλλαγές με 

την χρήση μετρητών. Ειδικότερα αναλύει τις συνολικές καταθέσεις και τα διαθέσιμα 

σε τράπεζες αλλά και τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά (επαγγελματικές, 

οικογενειακές) κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης και τα συγκρίνει με τα 

συνολικά δηλωθέντα έσοδα. Κατά την τεχνική αυτή από τις συνολικές καταθέσεις της 

ελεγχόμενης χρήσης αφαιρούνται τα μη υποκείμενα στη φορολογία έσοδα, όπως 

εκταμιεύσεις δανείων, μεταφορές κεφαλαίων από τον ένα λογαριασμό στον άλλο και 

λοιπές πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις. Στο Υπόλοιπο των καθαρών 

τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται όλες οι καταβολές σε μετρητά για αγορές, 

δαπάνες (προσωπικές, επαγγελματικές) και αφαιρούνται τα μη υποκείμενα στη 

φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς. Το νέο Υπόλοιπο 

αναμορφώνεται με τις αυξομειώσεις των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και 

συγκρίνεται με το συνολικό δηλωθέν εισόδημα.16 

 

Σύμφωνα με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου που συνοπτικά παρουσιάσαμε παραπάνω  

μπορούν πλέον και οι Ελληνικές  φορολογικές  αρχές,   να προσδιορίζουν το φορολογητέο 

εισόδημα των φορολογούμενων. Προς το παρόν έχουν εκδοθεί πολυγραφημένες οδηγίες από 

την Γ.Γ.Δ.Ε. μόνο για τις τρεις μεθόδους: της  ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου, 

της καθαρής θέσης του φορολογούμενου και του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των 

δαπανών σε μετρητά ,  ενώ  αναμένονται οδηγίες για  την μέθοδο της αρχής των αναλογιών 

και  της σχέσης τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

16 Άρθρο: Έμμεσες τεχνικές ελέγχου - Μεθοδολογία και εφαρμογή, Χριστοδούλου Ματθαίος, http://www.power-tax.gr/ 

 



 

24 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 

 

 

3.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 

(SOURCE AND APPLICATION OF FUNDS METHOD) 

 

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα αναλύοντας, τα φορολογητέα έσοδα 

και μη, τις επαγγελματικές,  ατομικές &  οικογενειακές  αγορές και δαπάνες καθώς και τις 

αυξομειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, 

ατομικών και οικογενειακών) του ελεγχόμενου. 

 

3.1.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ουσιαστικά ένα ισοζύγιο με δύο βασικές στήλες: 

«Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων».  

Η διαφορά μεταξύ της στήλης «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων» και της στήλης 

«Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων», θεωρείται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον αυτό δεν 

αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση. 

 

Πίνακας 4 : Ανάλυση ρευστότητας του φορολογούμενου17 

 
 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ 

(α) 

ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ 

(β) 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

(γ) = (β) - (α) 

Κάθε μορφής έσοδα που 

έχουν εισπραχθεί στην 

διάρκεια της ελεγχόμενης 

χρήσης 

(για τα οποία αποδεικνύεται 

η πραγματοποίηση και η 

νομιμότητα των 

συναλλαγών) 

Πραγματοποιηθείσες 

αναλώσεις σε μετρητά 

(κατά τη διάρκεια της 

ελεγχόμενης χρήσης) 

 

Εάν (γ) > 0 τότε θεωρείται 

μη δηλούμενο εισόδημα και 

φορολογείται εφόσον δεν 

αιτιολογείται 

Εάν (γ) < 0 τότε δεν 

υπάρχει πρόβλημα 

                                                      

17 «ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» – Άρθρο του Γεώργιου Κορομηλά στην ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τέταρτη 15 Μαΐου 2013 
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Στην πρώτη στήλη Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαμβάνονται τα κάθε μορφής 

έσοδα που έχουν εισπραχθεί στην διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, των οποίων 

αποδεικνύεται η πραγματοποίηση και η νομιμότητα των συναλλαγών, αθροίζοντας τα εξής : 

 

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

Εξωτερικό) προσωπικών/οικογενειακών και επαγγελματικών κατά την έναρξη της 

ελεγχόμενης χρήσης. 

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

χρήσης (το υπόλοιπο ταμείου αφορά την περίπτωση ατομικής επιχείρησης με βιβλία 

Γ' κατηγορίας ΚΒΣ ή διπλογραφικά του Κ.Φ.Α.Σ.). 

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

του ή και τα προστατευόμενα μέλη αυτών (όχι ατομικής επιχείρησης). 

4. Τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 

του φορολογούμενου ή του/της συζύγου. 

5. Τα έσοδα από λοιπές πηγές εισοδήματος όπως: 

• μισθώματα από εκμίσθωση ακινήτων (εκτός τεκμαρτών) 

• εισόδημα από κινητές αξίες 

• εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις 

• δηλωθέν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 

• εισόδημα από λοιπές πηγές π.χ. εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης, εισόδημα         

που δεν εντάσσεται σε κάποια από τις κατηγορίες Α-Ζ της παρ.2 του άρθρου 4 ΚΦΕ. 

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

δωρεές κ.λπ. 

7. Τα έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων προσωπικών/οικογενειακών ή και 

επαγγελματικών (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης). 

8. Τα ποσά δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε μορφής, ιδιώτες, κ.λπ. ( 

προσωπικά/ οικογενειακά ή επαγγελματικά σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης). 

9. Τα λοιπά έσοδα πάσης φύσεως φορολογητέα ή μη. 

10. Οι αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών. 

Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου στους 

πληρωτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνες 

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

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15038
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/4/paragraph/2
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ελεγχόμενου έτους. Το αν υπάρχει αύξηση των πληρωτέων λογαριασμών, 

καθορίζεται από την σύγκριση του υπόλοιπου πληρωτέων λογαριασμών στο τέλος 

του προηγούμενου έτους, με το υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχόμενου έτους. 

11. Οι μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων. 

Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου, στους 

εισπρακτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις 

επαγγελματικές, προσωπικές κ.λπ. καθώς και απαιτήσεις φορολογικές(επιστροφές 

φόρων κ.λπ.) οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. Το αν 

υπάρχει μείωση των εισπρακτέων λογαριασμών καθορίζεται από τη σύγκριση του 

υπολοίπου εισπρακτέων λογαριασμών στο τέλος του προηγουμένου έτους με το 

υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχόμενου έτους. 

Παράδειγμα 

Υπόλοιπο λογαριασμών εισπρακτέων την 31/12/2010  430.000,00   

(μείον) απαιτήσεις του 2010 που εισπράχθηκαν μέσα στο 2011 -130.000,00 

(πλέον) οι νέες απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν εντός του 2011 100.000,00  

Υπόλοιπο λογαριασμών εισπρακτέων την 31/12/2011 400.000,00 

Άρα στο πεδίο «Μειώσεις Λογαριασμών εισπρακτέων» θα αναγραφεί το ποσό των 

30.000,00 (430.000,00 – 400.000,00 = 30.000,00) 

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 στα επόμενα έτη, τότε με το προς επιστροφή ποσό θα αυξηθούν οι 

εισπρακτέοι λογαριασμοί. 

12. Η αύξηση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένου - 

επομένων έτους - ετών. Εάν, στο τέλος του έτους, το ποσόν των προκαταβολών 

έναντι εσόδων επομένου/ων έτους/ων έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το ποσόν των 

προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου/ων έτους/ων στο τέλος του προηγουμένου 

έτους, η αύξηση θα καταχωρηθεί στη στήλη Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή 

«Αύξηση των προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου έτους».   Σε περίπτωση 

μείωσης των προκαταβολών η μείωση καταχωρείται στη στήλη Αναλώσεις 

Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή «Μείωση προκαταβολών που εισπράχτηκαν έναντι 

εσόδων επομένου έτους». 

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

 

 Στην δεύτερη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαμβάνονται όλες οι 

πραγματοποιηθείσες αναλώσεις σε μετρητά, κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, 

αθροίζοντας τα εξής : 

 

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

Εξωτερικό) προσωπικών/οικογενειακών και επαγγελματικών κατά την λήξη της 

ελεγχόμενης χρήσης (τα υπόλοιπα των λογαριασμών την 31/12/200Χ). 

2. Τα διαθέσιμα μετρητά ή και το υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος της ελεγχόμενης 

χρήσης (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ 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) περιλαμβάνονται: ανεγέρσεις οικοδομών, αγορές ΕΙΧ, δίτροχων 

κ.λπ. οχημάτων, πλοίων -σκαφών, αναψυχής αεροσκαφών, και επενδυτικών αγαθών 

καθώς και οι δαπάνες που αφορούν βελτιώσεις αυτών . 

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

αναγκαίων στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

7. Οι επαγγελματικές/επιχειρηματικές δαπάνες πάσης φύσεως (εκπιπτόμενες ή μη 

από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης). Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που 

αφορούν επισκευές και συντηρήσεις των επαγγελματικών περιουσιακών στοιχείων. 

Παρατήρηση: Χειρισμός αποσβέσεων για πάγια επαγγελματικά περιουσιακά 

στοιχεία στην έμμεση τεχνική της ρευστότητας. 

Στην περίπτωση που 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. 
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8. Τα ποσά αποπληρωμής προσωπικών ή επαγγελματικών δανείων (στην γραμμή 

αυτή αναγράφεται μόνο το χρεολύσιο). Το ποσό των τόκων ανάλογα με το είδος του 

δανείου (προσωπικό/επαγγελματικό) συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες είτε στις 

προσωπικές /οικογενειακές είτε στις επαγγελματικές . 

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

χρηματικών ποσών κ.λπ.), και λοιπές δαπάνες 

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

11. Τα ποσά για κάθε είδους δαπάνες διαβίωσης (προσωπικές/ οικογενειακές) καθώς 

και οι δαπάνες που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις των 

προσωπικών/οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων (δαπάνες για το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου του/της συζύγου και των 

προστατευόμενων μελών αυτών). 

12. Οι μειώσεις των Πληρωτέων λογαριασμών. 

Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου στους 

πληρωτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνες 

γενικά καθώς και φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε 

ελεγχόμενου έτους (Δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια, τα οποία αναγράφονται στη 

γραμμή (8) «Ποσά αποπληρωμής προσωπικών ή επαγγελματικών δανείων». Το αν 

υπάρχει μείωση των πληρωτέων λογαριασμών καθορίζεται από τη σύγκριση του 

υπολοίπου πληρωτέων λογαριασμών στο τέλος του προηγουμένου έτους με το 

υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχόμενου έτους . 

13. Οι αυξήσεις Εισπρακτέων λογαριασμών. 

Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου στους 

εισπρακτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις 

επαγγελματικές, προσωπικές και 

φορολογικές κ.λπ. οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. Το 

αν υπάρχει αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών καθορίζεται από τη σύγκριση 

του υπολοίπου εισπρακτέων λογαριασμών στο τέλος του προηγουμένου έτους με το 

υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχόμενου έτους. 

14. Οι χορηγήσεις δανείων σε τρίτους. 

15. Η μείωση προκαταβολών που εισπράχτηκαν έναντι εσόδων επομένου 

έτους/επομένων ετών Εάν στο τέλος του έτους, το ποσό των προκαταβολών έναντι 

εσόδων επομένου έτους/επομένων ετών έχει μειωθεί σε σύγκριση με το ποσό των 
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προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου έτους/επομένων ετών στο τέλος του 

προηγουμένου έτους, η μείωση θα καταχωρηθεί στη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων 

/Εσόδων στη γραμμή (15) «Μείωση προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι 

εσόδων επόμενων ετών». 

Σε περίπτωση που είχαμε αύξηση των προκαταβολών θα καταχωρούσαμε την 

αύξηση στην στήλη Πηγές Κεφαλαίων /Εσόδων στη γραμμή  «Αύξηση των 

προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένων ετών». 

16. Οι λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων. Αναγράφεται οποιαδήποτε άλλη 

περίπτωση δαπάνης/αγοράς που δεν αναφέρεται παραπάνω. 

 

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω συντάσσεται  «Πίνακας Ανάλυσης Ρευστότητας» για 

όλες τις ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους, ουσιαστικά δημιουργείται ένα ισοζύγιο με δυο 

βασικές στήλες, την στήλη Ι ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ, την στήλη II. 

ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ και τέλος την στήλη ΙΙΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ως τον 

παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας  5    : Υπόδειγμα «ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

I.  ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ 20XX 20XX 
II.  ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ 
20XX 20XX 

1.Υπόλοιπα χρηματοπιστωτικών λογαριασμών  

στην έναρξη της ελεγχόμενης χρήσης  

(προσωπικοί, οικογενειακοί, επαγγελματικοί) 
  

1.Υπόλοιπα χρηματοπιστωτικών 

λογαριασμών  στη λήξη της ελεγχόμενης 

περιόδου  (προσωπικοί, οικογενειακοί, 

επαγγελματικοί)   

2.Διαθέσιμα  μετρητά  ή και το Υπόλοιπο 

ταμείου στην έναρξη της ελεγχόμενης χρήσης 

(Ατομική επιχ/ση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας 

ΚΒΣ  ή διπλογραφικά του ΚΦΑΣ).   

2. Διαθέσιμα  μετρητά  ή και το Υπόλοιπο 

ταμείου στη λήξη της ελεγχόμενης χρήσης 

(Ατομική επιχ/ση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας 

ΚΒΣ  ή διπλογραφικά του ΚΦΑΣ).    

3. Αναλήψεις από επιχείρηση /εις 
  

3.Εισφορές σε Λογαριασμούς 

επιχείρησης/σεων   

4.Ακαθάριστα Έσοδα από επαγγελματική 

δραστηριότητα   

4. Ποσά συμμετοχής στο κεφάλαιο κάθε 

μορφής επιχειρήσεων   

5. Έσοδα από λοιπές πηγές 
  

5. Αγορές  περιουσιακών στοιχείων 

(προσωπικών/επαγγελματικών)   

6. Εισπράξεις από λοιπά μη φορολογητέα  

έσοδα (αποζημιώσεις, επιδοτήσεις, δωρεές 

κ.λπ.)   

6. Αγορές εμπορ/των, α΄,β΄ υλών και λοιπών 

αγαθών αναγκαίων στην άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας   

7. Έσοδα από Πώληση  περιουσιακών 

στοιχείων   

7.Επαγγελματικές/επιχειρηματικές δαπάνες 

πάσης φύσεως   
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8.Δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

κλπ.   

8.Ποσά αποπληρωμής προσωπικών ή 

επαγγελματικών δανείων   

9.Λοιπά έσοδα πάσης φύσεως φορολογητέα ή 

μη  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Ε)   

9.Ποσά για  ασφάλιστρα, αποζημιώσεις, 

δωρεές και λοιπές δαπάνες   

10. Αυξήσεις πληρωτέων  λογαριασμών 

  

10. Ποσά φόρων, τελών, εισφορών και 

προστίμων κάθε μορφής (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 

Φ.Ε)   

11. Μειώσεις λογαριασμών Εισπρακτεών 
  

11. Ποσά για κάθε είδους Δαπάνες 

διαβίωσης (προσωπικές/οικογενειακές)   

12.Αύξηση των προκαταβολών που 

εισπράχτηκαν  έναντι εσόδων επομένου/ων  

έτους/ετών   

12. Μειώσεις πληρωτέων λογαριασμών 

  

13. Λοιπές περιπτώσεις εσόδων   13. Αυξήσεις λογαριασμών Εισπρακτεών   

      14. Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους.   

  

    

15. Μείωση προκαταβολών  που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένου/νων 

έτους /ετών   

      16. Λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ΣΥΝΟΛΟ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ 

 

 

Το άθροισμα των δυο αυτών στηλών μεταφέρεται στην συνέχεια στην στήλη ΙΙΙ  

Υπόλοιπο. Η τυχόν  προσκόπτουσα  αρνητική διαφορά θεωρείται μη δηλωθείσα 

φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση. 

 

III. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΧΡΗΣΗ                  

20ΧΧ 

ΧΡΗΣΗ                 

20ΧΧ 

Σύνολο διαθεσίμων εσόδων/κεφαλαίων ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ 

Διαθέσιμα έσοδα/κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ 

Υπόλοιπο ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ 

 

Πρακτική εφαρμογή της «τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου» 

παρατίθεται παρακάτω στο Κεφάλαιο 5, όπου γίνεται μελέτη μιας περιπτώσεως με εφαρμογή 

όλων των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και σύγκριση των αποτελεσμάτων τους,  με αυτά  των 

γενικών διατάξεων.  
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3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ  

(Net Worth Method) 

 

Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του φορολογούμενου φυσικού 

προσώπου και προσδιορίζει φορολογητέα ύλη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, τις διάφορες 

απαιτήσεις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις 

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

επαγγελματικές δαπάνες ως και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά).  

 

3.2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

 

Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ο Πίνακας Ενεργητικού και Παθητικού για όλες τις 

ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους με φορολογική περίοδο βάσης την αμέσως προηγούμενη 

από την πρώτη ελεγχόμενη φορολογική περίοδο. 

 Στο Ενεργητικό περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι καταθέσεις σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την λήξη κάθε φορολογικής περιόδου, όπως: 

1. Ακίνητη περιουσία  (κόστος)   

2. Έπιπλα, Συσκευές, Λοιπός εξοπλισμός (επαγγελματικά) 

3. Προσωπικά  αντικείμενα μεγάλης αξίας (έπιπλα ,έργα τέχνης, συλλογές κ.λπ.) (άνω 

των 5.000€ έκαστο) 

4. Κοσμήματα  και λοιπά τιμαλφή (αξίας άνω των 5.000€ έκαστο) 

5. Απαιτήσεις διάφορες: Περιλαμβάνονται οι εισπρακτέοι λογαριασμοί ήτοι οι 

απαιτήσεις από πωλήσεις επαγγελματικές και προσωπικές/οικογενειακές κ.λπ. καθώς 

και φορολογικές (επιστροφές φόρων κ.λπ.) οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε 

ελεγχόμενου έτους. Το προκύπτον υπόλοιπο στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους 

συμπεριλαμβάνεται στο ενεργητικό. 

6. Μηχανοκίνητα οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη κ.λπ. 

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

προστατευόμενων μελών αυτών.  
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8. Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του φορολογούμενου, του/της 

συζύγου ή των προστατευόμενων μελών αυτών π.χ. σε λογαριασμούς καταθετικούς, 

όψεως, προθεσμίας, σε  τρεχούμενους. 

9. Μετοχές, λοιποί τίτλοι 

10. Σύνολο απογραφής τέλους χρήσης σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης 

(εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα, α΄ και β΄ ύλες υλικά συσκευασίας ημιτελή 

υπολείμματα). Στις περιπτώσεις ελέγχου συνεχόμενων ετών για τις οποίες δεν υπάρχει 

συνεχής υποχρέωση σύνταξης απογραφής, τυχόν συνταχθείσα/ες απογραφή/ές δεν 

υπολογίζονται (στη συγκεκριμένη τεχνική). 

11. Διάφοροι λογαριασμοί ή Λοιπά περιουσιακά στοιχεία (προσωπικά/ οικογενειακά ή 

επαγγελματικά) των οποίων η αξία υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. 

 

Βασική προϋπόθεση κατά την  εφαρμογή της τεχνικής αυτής στην πράξη, είναι ότι σε 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ως αξία πρέπει να λαμβάνεται το πραγματικό κόστος 

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

ανέγερσης οικοδομών, ως κόστος πρέπει να λαμβάνεται το κόστος ανέγερσης αυτών,  όπως   

προκύπτει από τα διαθέσιμα  στον έλεγχο  στοιχεία. 

Σημείωση: Ανωτέρω, οπού αναφέρεται σε «Επαγγελματικά & επιχειρηματικά περιουσιακά 

στοιχεία» εννοείται ότι αφορούν περιπτώσεις άσκησης ατομικής επαγγελματικής 

δραστηριότητας, σε διαφορετική περίπτωση το πεδίο αυτό φυσικά και αγνοείται. 

Στο Παθητικό αντίστοιχα, περιλαμβάνονται όλες οι  υποχρεώσεις, καθώς και οι 

επαγγελματικές υποχρεώσεις εάν συντρέχει περίπτωση άσκησης ατομικής επαγγελματικής 

δραστηριότητας, δηλαδή  περιλαμβάνονται  δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,  

γραμμάτια πληρωτέα, επιταγές πληρωτέες καθώς και οποιαδήποτε άλλη αποδεικνυόμενη 

οφειλή ή υποχρέωση σε τρίτους : 

1. Δάνεια  που αφορούν  προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες  του ελεγχόμενου 

2. Δάνεια επαγγελματικά μόνο στην περίπτωση άσκησης ατομικής επαγγελματικής 

δραστηριότητας  

3. Γραμμάτια & επιταγές πληρωτέα, είτε αυτά αφορούν προσωπικές ή οικογενειακές 

ανάγκες , είτε αυτά αφορούν ανάγκες από την ασκητή ατομικής επιχείρησης  

4. Πιστωτές διάφοροι,  στους οποίους περιλαμβάνονται όλοι οι πληρωτέοι 

λογαριασμοί που αφορούν υποχρεώσεις από αγορές - δαπάνες καθώς και 
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φορολογικές υποχρεώσεις επαγγελματικές, προσωπικές/οικογενειακές οι οποίες 

οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. 

Σημείωση: Εννοείται ότι  συμπεριλαμβάνεται στο παθητικό το υπόλοιπο των 

ανωτέρω λογαριασμών, όπως αυτό βέβαια διαμορφώνεται  στο τέλος του κάθε 

ελεγχόμενου έτους.  

5. Λοιπές υποχρεώσεις όπως αποσβέσεις* , κ.λ.π 

 

*Αντιμετώπιση των αποσβέσεων 

Εάν στο πίνακα του  ενεργητικού  περιλαμβάνονται και πάγια επαγγελματικά 

περιουσιακά στοιχεία για τα οποία είχαν διενεργηθεί  αποσβέσεις  κατά τον υπολογισμό του 

φορολογητέου εισοδήματός τότε, το σωρευτικό ποσόν αποσβέσεων για αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία αναγράφεται ως υποχρέωση στον πίνακα παθητικού . 

Ενώ εάν στο ενεργητικό περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν 

αποσβεσθεί πλήρως, στον πίνακα παθητικού αναγράφεται το σύνολο των αποσβέσεων που 

έχει διενεργηθεί για αυτά και έχει εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα. 

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο λόγω πώλησης ή άλλου τρόπου διάθεσης στις 31/12 

20ΧΧ  δεν περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο του  ενεργητικού, τότε πρέπει η απόσβεση  

αυτού του περιουσιακού στοιχείου να μην περιλαμβάνεται πλέον στο σωρευτικό ποσόν των 

αποσβέσεων, που αναγράφεται ως υποχρέωση  στον πίνακα παθητικού. 

 

Σημείωση: Εάν ο φορολογούμενος για τα επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει 

δεν έχει διενεργήσει αποσβέσεις, τότε αυτές δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα παθητικού. 

 

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι στις  πιο πάνω περιπτώσεις, η υποχρέωση του 

έτους βάσης ή καθενός από τα επόμενα έτη, αυτομάτως  μεταφέρεται και αυξάνεται  εάν οι 

υποχρεώσεις  αυτές αυξηθούν  π.χ. σύναψη ενός νέου  δανείου, ή μειώνεται αντίστοιχα με τα 

ποσά των πραγματικών καταβολών  που αφορούν αποπληρωμές των υποχρεώσεων αυτών. 

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω συντάσσεται  «Πίνακας Ενεργητικού και Παθητικού» 

για όλες τις ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους με φορολογική περίοδο βάσης την αμέσως 

προηγούμενη από την πρώτη ελεγχόμενη φορολογική περίοδο, ο οποίος έχει την ακόλουθη 

μορφή. 
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Πίνακας  6   : Υπόδειγμα «ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ» 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ  ΧΡΗΣΕΙΣ 
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 

ΧΡΗΣΗ 2ΧΧΧ 
ΧΡΗΣΗ 2ΧΧΧ   ΧΡΗΣΗ 2ΧΧΧ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Περιουσιακά Στοιχεία  προσωπικά/ οικογενειακά/Επαγγελματικά) 

Ακίνητη περιουσία (κόστος)    

Έπιπλα,  Συσκευές, Λοιπός εξοπλισμός    

Προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας >5000 €    

Κοσμήματα κ.λπ. Τιμαλφή >5000 €    

Απαιτήσεις διάφορες    

Μηχανοκίνητα Οχήματα- Σκάφη-Αεροσκάφη κ.λπ.    

Μετρητά διαθέσιμα    

Καταθέσεις σε χρηματ/κά ιδρύματα    

Μετοχές, λοιποί τίτλοι    

Σύνολο Απογραφής τέλους χρήσης    

Διάφοροι λογ/σμοί-λοιπά περιουσιακά στοιχεία       

Σύνολο Ενεργητικού ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Υποχρεώσεις προσωπικές / οικογενειακές / επαγγελματικές) 

Δάνεια προσωπικά/οικογενειακά    

Δάνεια επαγγελματικά (ατομική επιχ/ση)    

Γραμμάτια    

Πιστωτές διάφοροι    

Διάφορες υποχρεώσεις(αποσβεσεις  κ.λπ)    

Σύνολο Υποχρεώσεων ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ 

Καθαρή Θέση ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ 

 

Η διαφορά δηλαδή Ενεργητικού - Παθητικού αποτελεί την Καθαρή Θέση κάθε 

φορολογικής περιόδου, ήτοι: 

 

Πίνακας 7 Σχηματική απεικόνιση της  καθαρής θέσης 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΗ 
ΘΕΣΗ
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Στην συνέχεια συντάσσεται ο «πίνακας καθαρής θέσης» όπου, από την καθαρή θέση 

λήξης κάθε φορολογικής περιόδου αφαιρείται η καθαρή θέση έναρξης, προσοχή για το 

πρώτο ελεγχόμενο έτος  καθαρή θέση έναρξης είναι η καθαρή θέση του έτους βάσης . 

 Οι αυξήσεις/μειώσεις της Καθαρής Θέσης αναπροσαρμόζονται με τις περιπτώσεις 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγματος, τα οποία μπορεί να είναι αιτία 

θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας, κερδών από τυχερά παίγνια. 

Στην αναπροσαρμοσμένη πλέον καθαρή θέση προστίθενται ή αφαιρούνται αντίστοιχα 

τα εξής: 

 

Πίνακας  8   : «ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ – ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ» 

ΠΛΕΟΝ ΜΕΙΟΝ 

      

     Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες (με 

επιταγές, μετρητά ή μέσω τραπεζικών 

λογαριασμών) και συγκεκριμένα: 

 Προσωπικές  και οικογενειακές δαπάνες 

διαβίωσης 

 Λοιπές δαπάνες και αγορές. Δεν 

περιλαμβάνονται οι επαγγελματικές 

δαπάνες και αγορές, με εξαίρεση τις 

δαπάνες που  είναι μη παραγωγικές ή δεν 

εκπίπτουν βάσει διατάξεων νόμου από τα 

ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, οι 

οποίες και αναγράφονται.  

 Ζημίες από εκποίηση περιουσιακού  

στοιχείου, μη αναγνωριζόμενες 

φορολογικώς. 

 

 

     Αφαιρούνται τα μη φορολογούμενα 

εισοδήματα και πιο συγκεκριμένα:  

 Τα αφορολόγητα έσοδα από διάφορες 

πηγές, αφορά όλες τις πηγές εσόδων του 

φορολογούμενου του/της συζύγου και 

των προστατευόμενων μελών αυτών που 

συμπεριλήφθηκαν ή όχι στην 

υποβληθείσα δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος αλλά δεν υπάγονται σε 

φορολόγηση βάσει διατάξεων νόμου. 

 Μη φορολογητέες περιπτώσεις εσόδων ή 

φορολογητέες κατ’  ειδικό τρόπο  όπως 

τα έσοδα από δωρεές, κέρδη από πώληση 

περιουσιακού στοιχείου,  επιχορηγήσεις 

και λοιπές μη φορολογητέες περιπτώσεις 

που συμπεριλήφθηκαν  ή όχι στην 

υποβληθείσα δήλωση φορολογίας. 

Εισοδήματος αλλά δεν υπάγονται σε 

φορολόγηση βάσει διατάξεων νόμου ή 

φορολογηθήκαν με ειδικό τρόπο. 
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Ουσιαστικά  ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ = Καθαρή Θέση + Μη Εκπιπτόμενες Δαπάνες 

– Μη Φορολογούμενα Εισοδήματα 

Σημαντικό είναι να αναφερθούμε σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις που τυχόν μπορεί 

να παρουσιαστούν, όπως είναι η περίπτωση πώλησης περιουσιακού στοιχείου το οποίο 

αποκτήθηκε είτε με αντάλλαγμα είτε χωρίς αντάλλαγμα, κατά την εφαρμογή της  

συγκεκριμένης  τεχνικής θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μόνο το αποτέλεσμα, δηλαδή το 

προκύπτον κέρδος ή ζημία, εφόσον αυτό δεν φορολογήθηκε ή δεν εκπέσθηκε σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, τα ποσά αυτά θα πρέπει να αναγραφούν αντίστοιχα στις ενδείξεις «μη 

φορολογούμενες περιπτώσεις εσόδων» ή στις «ζημίες από εκποίηση περιουσιακών 

στοιχείων». 

Ειδικά στις περιπτώσεις πώλησης περιουσιακού στοιχείου το οποίο  είχε αποκτηθεί 

χωρίς αντάλλαγμα, ως κέρδος ή ζημία λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του ποσού πώλησης 

μείον το κόστος  όπως αυτό προσδιορίστηκε στο πεδίο του ενεργητικού στον  «ΠΙΝΑΚΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ». 

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω συντάσσεται  «Πίνακας Καθαρής Θέσης» για όλες τις 

ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους, ο οποίος έχει την ακόλουθη μορφή. 

Πίνακας   9  : Υπόδειγμα «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ» 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  
  ΧΡΗΣΗ         

  1/1-31/12/2ΧΧΧ 

  ΧΡΗΣΗ       

     1/1-31/12/20ΧΧ 

  ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΧΧΧ ΧΧΧ 

μείον ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ -ΧΧΧΧ -ΧΧΧΧ 

  ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ 

μείον 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛ/ΤΟΣ 

-ΧΧΧΧ -ΧΧΧΧ 

  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ 

συν 
ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (επιταγές και 

μετρητά) 
  

  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ 

  ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ  ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ 

  
ΖΗΜΙΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ 

μείον ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ   

  ΕΣΟΔΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ  -ΧΧΧΧ  -ΧΧΧΧ  
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ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓ/ΝΕΣ  ή  ΦΟΡ/ΝΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ  

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ(ΔΩΡΕΕΣ, ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ 
ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.) 

-ΧΧΧΧ -ΧΧΧΧ 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ 

  
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Α) 
ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ 

μείον ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  (Β) -ΧΧΧΧ -ΧΧΧΧ 

  
ΔΙΑΦΟΡΑ  (Α) - (Β) ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ 

 

 

Το Υπόλοιπο πλέον που έχει απομείνει, αποτελεί το προσδιοριζόμενο Καθαρό 

Εισόδημα του ελεγχόμενου φορολογούμενου, της συζύγου και των προστατευόμενων μελών 

αυτών σύμφωνα με την χρήση αυτής της  τεχνικής. 

 Το προσδιοριζόμενο πλέον Καθαρό Εισόδημα  συγκρίνεται με τα αντίστοιχα 

δηλωθέντα εισοδήματα (υπαχθέντα σε φορολόγηση) από κάθε πηγή του ελεγχόμενου και η 

προκύπτουσα διαφορά θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν 

αιτιολογείται  υπόκειται σε φορολόγηση. 

Πρακτική εφαρμογή της «τεχνικής της καθαρής θέσης του φορολογούμενου» 

παρατίθεται παρακάτω στο Κεφάλαιο 5, όπου γίνεται μελέτη μιας περιπτώσεως με εφαρμογή 

όλων των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και σύγκριση των αποτελεσμάτων τους  με αυτά  των 

γενικών διατάξεων.  
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3.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ 

ΜΕΤΡΗΤΑ (Bank Deposits And Cash Expenditure Method) 

 

3.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

Η μέθοδος αυτή θεωρώ  ότι είναι η κορυφή όλων, είναι η πιο αξιόλογη – αντικειμενική και 

πραγματική. Δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των δραστηριοτήτων του ελεγχόμενου, 

αλλά θέλει προσοχή έχει απαιτήσεις,  κόπο,  πολλή δουλειά και χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής.   

Η τεχνική αυτή βασίζεται στην λογική του, «ακολουθώ τον δρόμο του χρήματος», 

ψάχνω «πρωτογενείς καταθέσεις», δημιουργώ «προφίλ» του ελεγχόμενου, ψάχνω 

«δαπάνες με μετρητά». Γιατί;. Γιατί ο καθένας μας, όταν λαμβάνει κάποια χρήματα, τι 

πραγματικά τα κάνει ή τι θέλει να τα κάνει; ή να τα ξοδέψει, ή να τα τοποθετήσει  στο 

τραπεζικό σύστημα, ειδικά αυτός  που λειτουργεί αυθόρμητα και ανυποψίαστα. 

Στα διαδικαστικά η τεχνική αυτή  προσδιορίζει το φορολογητέο  εισόδημα  

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

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

χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς είτε με την ανάλωσή τους σε διάφορες συναλλαγές 

με χρήση μετρητών. Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις και τα διαθέσιμα σε 

χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς και τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά τόσο σε 

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

και τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα. 

Προσοχή η τεχνική αυτή για να παράγει ακριβή και ασφαλή αποτελέσματα πρέπει να 

έχει προηγηθεί  άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχόμενου, σε αντίθετη 

περίπτωση τα αποτελέσματα θα είναι ελλιπή, ανεπαρκή  και ίσως  λανθασμένα, θα 

συνιστούσα στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει άνοιγμα λογαριασμών να προτιμώνται και να 

χρησιμοποιούνται οι άλλες δυο τεχνικές, πάντως εάν παρόλα αυτά χρησιμοποιηθεί η τεχνική 

αυτή, τότε σύμφωνα και με τις έγγραφες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, οι συνολικές 

τραπεζικές καταθέσεις λαμβάνονται ως η διαφορά του υπολοίπου «τέλους μείον αρχή 

χρήσης». Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται η διαφορά υπολοίπου «τέλους μείον αρχή 

χρήσης», η τυχόν προκύπτουσα  αρνητική διαφορά  δεν αναγράφεται επί του εντύπου. 

Ουσιαστικά η τεχνική αυτή προσδιορίζει τα έσοδα του φορολογούμενου αναλύοντας 

τις τραπεζικές του καταθέσεις και τις δαπάνες με χρήση μετρητών σε διάφορες συναλλαγές 

και πιο συγκεκριμένα: 
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Α. Προσδιορίζονται και απομονώνονται όλες οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της 

ελεγχόμενης περιόδου. Περιλαμβάνονται οι πιστωτικές κινήσεις στους  λογαριασμούς 

που αφορούν καθαρές καταθέσεις και έμμεσες καταθετικές πράξεις όπως προσωρινές 

καταθέσεις προς εξόφληση υποχρεώσεων π.χ.  δανείων. 

Β.  Στην συνέχεια αφαιρούνται τα κατατεθειμένα ποσά στους πιο πάνω λογαριασμούς 

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

δανείων, συμψηφιστικές κινήσεις μεταξύ λογαριασμών του φορολογούμενου, 

του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών και τέλος συναλλαγές, 

μεταφορές και λοιπές πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις. 

Γ.    Στο Υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται τα εξής : 

 Δαπάνες επιχειρηματικές/επαγγελματικές (εξοφλημένες με μετρητά). 

 Αγορές εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών αγαθών 

αναγκαίων στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (εξοφλημένες με 

μετρητά). 

 Αγορές περιουσιακών στοιχείων προσωπικών/οικογενειακών, επαγγελματικών 

(εξοφλημένες με μετρητά). 

 Προσωπικές/οικογενειακές δαπάνες (εξοφλημένες με μετρητά). 

 Καταβληθέντες φόροι, εισφορές  και πρόστιμα κάθε μορφής  (εξοφλημένες  με 

μετρητά). 

 Αποπληρωμή / μείωση χρεών με μετρητά  

 Αύξηση/μείωση διαθεσίμων μετρητών ελεγχόμενης περιόδου. Η μείωση 

διαθεσίμων μετρητών τίθεται με αρνητικό πρόσημο. (παράδειγμα: 31/12/2010 

μετρητά 25.000 ευρώ. 31/12/2011 διαθέσιμα μετρητά 20.000 ευρώ. Στην 

χρήση 2011  θα καταχωρηθεί  το ποσό των-5.000 ευρώ). 

 Λοιπές καταβολές σε μετρητά.    

Συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις μείωσης των λογαριασμών 

πληρωτέων που εξοφλούνται με μετρητά. 

Παρατήρηση: Τα επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν μόνο περίπτωση ατομικής 

επιχείρησης. 

Δ.   Το νέο Υπόλοιπο των καθαρών Τραπεζικών καταθέσεων μειώνεται με τα μη 

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

αύξηση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένου/νων 

έτους/ων. Αυξάνεται με την μείωση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι 
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εσόδων επομένου/νων έτους/ων, και με την αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών 

ή μειώνεται με την μείωση των εισπρακτέων λογαριασμών.  

 

Παράδειγμα λειτουργίας των επαγγελματικών προκαταβολών 

2001  2002  2003  2004 

Φορολογούμενος 

μέχρι  την 31/12/01 

δεν έχει εισπράξει 

κανένα πόσο έναντι 

πωλήσεων  

επόμενου έτους 

 

0,00 

 

Κατά την διάρκεια του 

έτους  2002 εισπράττει  

ποσό 19.000,00 ευρώ 

έναντι πωλήσεων 

επομένου έτους. . 
Μέχρι τις 31/12/2002 

έχει εκδώσει τιμολόγια 

για  ποσό 13.000,00 

ευρώ, άρα στις 

31/12/2002  έχει 

εισπράξει ποσό 

6.000,00 € έναντι 

πωλήσεων επομένου 

έτους χωρίς να το έχει 

τιμολογήσει. 

 

(19.000,00 -13.000,00 = 

6.000,00) 

 
Κατά την διάρκεια 

του έτους 2003  

τιμολογεί το ποσό 

των 6.000 ευρώ (που 

αφορά το υπόλοιπο 

ποσό προκαταβολών 

που είχαν εισπραχτεί  

κατά το προηγούμενο 

έτος) και λαμβάνει  

προκαταβολή ποσό 

25.000 ευρώ έναντι 

πωλήσεων επομένου 

έτους, άρα στις 

31/12/2002 

προκύπτει τελικά 

αύξηση κατά 

19.000,00€   

 

(25.000,00 - 6.000,00 

=19.000,00). 

 

 

Το έτος 2006 

τιμολογεί το 

ποσό των 

25.000,00 ευρώ 

που αφορούσε 

προκαταβολές 

έναντι εσόδων 

προηγούμενου 

έτους  

 

0,00 

 

6.000,00  19.000,00  25.000,00 

 

 

Επομένως  ο πίνακας της «Τεχνικής τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε 

μετρητά» για το παράδειγμα μας,  θα διαμορφωθεί  ως ακολούθως : 

 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002 2003 2004 

μείον 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ   ΕΤΟΥΣ/ΝΩΝ 

6.000,00 19.000,00  

πλέον 

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ  ΠΟΥ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ   ΕΤΟΥΣ/ΝΩΝ 

  25.000,00 

Σημείωση: Το ποσόν των προκαταβολών, που εισπράττονται έναντι πωλήσεων επομένου 

έτους, προσδιορίζεται στο τέλος κάθε έτους 
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Το τελικό υπόλοιπο πλέον όπως έχει διαμορφωθεί, αποτελεί και το βάσει της τεχνικής 

αυτής  προσδιορισθέν εισόδημα. Το Εισόδημα αυτό συγκρίνεται με το Ακαθάριστο Εισόδημα 

του ελεγχόμενου καθώς και με το σύνολο των λοιπών εισοδημάτων του ελεγχόμενου και 

του/της συζύγου αυτού και η τελική  προκύπτουσα διαφορά θεωρείται ως μη δηλωθείσα 

φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν αιτιολογείται, υπόκειται σε φορολόγηση. 

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω συντάσσεται  ο παρακάτω «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ 

ΜΕΤΡΗΤΑ» για  όλες τις ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους, ο οποίος έχει την ακόλουθη 

μορφή. 

 

Πίνακας 10 : Υπόδειγμα «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ 

ΜΕΤΡΗΤΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

1/1/ -  

31/12/20ΧΧ 

1/1/  -

31/12/20ΧΧ 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (ελεγχόμενης περιόδου) 
ΧΧΧΧΧ  ΧΧΧΧΧ  

μείον Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που κατατέθηκαν σε λογαριασμούς     

μείον Ποσά εκταμίευσης δανείων     

μείον Συμψηφιστικές κινήσεις μεταξύ λογαριασμών     

μείον Συναλλαγές, μεταφορές κλπ. πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις     

  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  ΧΧΧΧΧ  ΧΧΧΧΧ  

πλέον Επιχειρηματικές/επαγγελματικές δαπάνες (μετρητοίς)     

πλέον Αγορές εμπορευμάτων, πρώτων ή βοηθ. Υλών  κ.λπ. Ειδών (μετρητοίς)     

πλέον Αγορές περιουσιακών στοιχείων προσωπικών/επαγγελματικών (μετρητοίς)     

πλέον Προσωπικές/οικογενειακές δαπάνες  (μετρητοίς)     

πλέον Καταβληθέντες φόροι, εισφορές και πρόστιμα κάθε μορφής     

πλέον Αποπληρωμή/μείωση χρεών με μετρητά     

πλέον Αύξηση/μείωση διαθέσιμων μετρητών ελεγχόμενης περιόδου     

πλέον Λοιπές καταβολές σε μετρητά     

  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΧΧΧΧ  ΧΧΧΧΧ  

μείον 
Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς 

(π.χ. δάνεια, δωρεές επιστροφές φόρων κ.λπ.) 
    

μείον 
Αύξηση προκαταβολών που εισπράχθηκαν  έναντι εσόδων επομένου/νων  

έτους/ων 
    

μείον Μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων  (π.χ. πωλήσεις  με πίστωση)   

πλέον 
Μείωση προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων  επομένου/νων 

έτους/ων 
    

πλέον Αυξήσεις λογαριασμών εισπρακτέων  (π.χ. πωλήσεις  με πίστωση)     

(Α) ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΧΧΧΧΧ  ΧΧΧΧΧ  

 (Β1) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ  

    

 (Β2)   
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΔΗΛΩΣΗ πλην της ελεγχόμενης δραστηριότητας 
    

  ΔΙΑΦΟΡΑ (Α)-(Β1)-(Β2) ΧΧΧΧΧ  ΧΧΧΧΧ  
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Παρατηρήσεις επί της τεχνικής  

Παρατήρηση 1.   

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

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

συγκρινόμενες με τα ακαθάριστα έσοδα κατά το ποσό  αυτό. Έστω ότι την επομένη χρήση το 

ποσό αυτό εισπραχτεί τότε οι τραπεζικές καταθέσεις θα είναι μεγαλύτερες συγκρινόμενες με 

τα ακαθάριστα έσοδα κατά το ποσό  αυτό. 

Παρατήρηση 2.   

Αν ένα έσοδο έχει ταμιακά εισπραχτεί μέχρι τις 31/12/20ΧΧ  αλλά δεν έχει συμπεριληφθεί 

στα ακαθάριστα έσοδα  τότε οι τραπεζικές καταθέσεις στην συγκεκριμένη χρήση  θα  είναι 

αυξημένες συγκρινόμενες με τα ακαθάριστα έσοδα κατά το ποσό αυτό. Έστω ότι την επομένη 

χρήση το ποσό αυτό τιμολογηθεί τότε τα ακαθάριστα έσοδα θα είναι μεγαλύτερα κατά το 

ποσό αυτό, ενώ οι τραπεζικές καταθέσεις θα είναι μικρότερες. 

Παρατήρηση 3.  

Για την συγκεκριμένη έμμεση τεχνική, εισπρακτέοι λογαριασμοί θεωρούνται οι απαιτήσεις 

από πωλήσεις επαγγελματικές, προσωπικές/οικογενειακές οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος 

κάθε ελεγχόμενου έτους., 

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

υπόλοιπο στο τέλος του έτους με το υπόλοιπο στην αρχή του έτους. 

 

Πρακτική εφαρμογή της «τεχνικής των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών με 

μετρητά» παρατίθεται παρακάτω στο Κεφάλαιο 5, όπου γίνεται μελέτη μιας περιπτώσεως με 

εφαρμογή όλων των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και σύγκριση των αποτελεσμάτων τους, με 

αυτά   των γενικών διατάξεων.  
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3.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 

 Στην περίπτωση που και οι δυο φορολογούμενοι/σύζυγοι υποβάλουν κοινή δήλωση 

και ελέγχονται ταυτόχρονα ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης με τις τεχνικές 

ελέγχου της παρούσας γίνεται ενιαία.  

 Γενική  παρατήρηση: Τόσο στα έσοδα, όσο στις αγορές και δαπάνες, αναγράφεται 

το  σύνολο των ποσών που ανάγεται σε κάθε ελεγχόμενο διαχειριστικό έτος (όχι 

τεκμαρτά έσοδα ή δαπάνες).  

 Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τον υπολογισμό  του Φορολογητέου 

Εισοδήματος, με την χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Επειδή τα ποσά τα οποία 

λαμβάνονται  υπόψη, τόσο των εσόδων όσο και των αγορών/δαπανών πρέπει να 

αναγράφονται στο σύνολο τους ως ένα ενιαίο ποσό σε κάθε ελεγχόμενο διαχειριστικό 

έτος,  να μην καταγράφονται & υπολογίζονται δυο φορές, διότι σε αντίθετη 

περίπτωση θα οδηγηθούμε σε λανθασμένα αποτελέσματα . 

 Στις υποθέσεις που εφαρμόζονται οι τεχνικές ελέγχου με μεθόδους έμμεσου 

προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, θα εφαρμόζονται και οι λοιπές ισχύουσες 

περί φορολογικού ελέγχου  γενικές διατάξεις. 

 Στις περιπτώσεις όπου οι ελεγχόμενοι  έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 

13-17 του Ν.3296/2004 περί αυτοελέγχου, τότε τα ακαθάριστα  έσοδα και καθαρά  

κέρδη  που προσδιορίστηκαν με τις διατάξεις αυτές, λαμβάνονται προς σύγκριση με 

τα προκύπτοντα από την εφαρμογή των τεχνικών αποτελέσματα. 

 Προσοχή  το άρθρο 7 της  Α.ΥΟ ΔΕΣ Α 1077357/ΕΞ2013/10-5-2013 πλέον δεν 

ισχύει, δηλαδή δεν εφαρμόζονται και οι  τρείς τεχνικές ελέγχου ώστε να  επιλέγει η 

προσφορότερη για το δημόσιο συμφέρον. 

 Επαγγελματικές / προσωπικές / οικογενειακές δαπάνες που προκύπτουν από τον  

έλεγχο ότι πραγματοποιήθηκαν  αλλά  ο ελεγχόμενος  δεν αποδεικνύει τον τρόπο 

εξόφλησης αυτών, για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών  θεωρείται  ότι  

εξοφλήθηκαν  με  καταβολή  μετρητών. 

 Κατά την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου όπου γίνεται αναφορά στον όρο  

«δαπάνες» πάντα εννοούνται και λαμβάνονται υπόψη  οι  πραγματικές δαπάνες  και 

όχι οι τεκμαρτές.  

 Όταν από στοιχεία που έχουν περιέλθει στην διάθεση της Ελεγκτικής  Υπηρεσίας, 

προκύπτει μεταφορά χρηματικών ποσών στο εξωτερικό (έμβασμα) κατά την διάρκεια 
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των ελεγχόμενων χρήσεων από τον ελεγχόμενο, τον/την σύζυγο και τα 

προστατευόμενα μέλη αυτών (αρχικός/κοί   δικαιούχος/χοι του/των λογαριασμού/νων 

από τον οποίο εκταμιεύτηκε το έμβασμα) και διαπιστωθεί από τα  υπόλοιπα στις 

31/12/ εκάστου έτους των τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

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

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

ελεγχόμενος πρέπει  να παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν την πορεία του 

εμβάσματος στο εξωτερικό, δηλ. σε ποιον λογαριασμό μεταφερθήκαν και για ποιο 

λόγο (πχ δανεισμός τρίτου, εξόφληση υποχρεώσεων  στο εξωτερικό  κλπ. ), ώστε να 

συμπεριληφθούν στις κατάλληλες ενδείξεις των εμμέσων τεχνικών. 

        Στην περίπτωση κατά την οποία ο ελεγχόμενος δεν παρέχει κανένα στοιχείο για 

την πορεία του εμβάσματος στο εξωτερικό, τότε κατά την εφαρμογή των εμμέσων 

τεχνικών θα καταχωρείται για την τεχνική «Ανάλυσης Ρευστότητας» στην στήλη 

«Αναλώσεις κεφαλαίων» στην περίπτωση «Λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων», ενώ 

στην περίπτωση εφαρμογής της τεχνικής της «Καθαρής Θέσης» θα καταχωρείται  

στον πίνακα της  Καθαρής Θέσης  στην  ένδειξη «Λοιπές δαπάνες /αγορές». 

 Το βάρος της απόδειξης για τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία φέρει πάντα ο 

φορολογούμενος. 

 Ο ελεγχόμενος επιτηδευματίας θα πρέπει να καλείται να παράσχει επιπλέον στοιχεία 

σε σχέση με τα υπόλοιπα απαιτήσεων/εισπράξεων, υποχρεώσεων/καταβολών από 

πωλήσεις, αγορές, δαπάνες (επαγγελματικές προσωπικές) κ.λπ. καθώς και των 

προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου/νων  έτους/ων  στη λήξη  κάθε ελεγχόμενου 

έτους. Ο έλεγχος δύναται και στην περίπτωση αυτή να προβαίνει σε επαληθεύσεις  

στις περιπτώσεις που αυτό βέβαια είναι εφικτό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 

ΕΜΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

 

 

4.1 ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -  ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ – ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στο άρθρο 3 της ΠΟΛ.1050/17-2-2014 ορίζεται ότι στον τρόπο και την διαδικασία ελέγχου 

με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, μπορούν να  υπαχθούν οι παρακάτω περιπτώσεις : 

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 1/1/2014 και μετά, 

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),  και συντρέχει μία ή 

περισσότερες από τις πιο κάτω περιπτώσεις: 

α) υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις), 

β) παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα 

εισοδήματα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου(ατομικά και οικογενειακά), 

γ) Είναι μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα αποτελέσματα, 

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

ε) υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή/και αδήλωτα εισοδήματα/αγορές/ δαπάνες 

(επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές). 

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

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

Στο σημείο αυτό σημαντικό είναι να αναφέρουμε,  ότι οι  έμμεσες τεχνικές ελέγχου 

ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, οι μέχρι τώρα  αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 



 

46 

 

 

σήμερα από την Φορολογική Διοίκηση για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου  

αφορούν αποκλειστικά φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα, αναμένονται οι διευκρινιστικές 

για τα  νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ 

Η επιλογή των υποθέσεων στις οποίες θα εφαρμοστούν οι τεχνικές ελέγχου μεθόδων 

έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης γίνεται με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 26  

του  ΚΦΔ (ν.4174/2013), όπου συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: 

 «Η Φορολογική Διοίκηση επιλέγει τις προς έλεγχο υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης 

κινδύνου ή εξαιρετικά με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται με πράξη του Γενικού 

Γραμματέα, η οποία δεν δημοσιοποιείται». 

 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ   

Στην σημερινή πραγματικότητα και με όλες αυτές τις Λίστες που έχουν λάβει 

δημοσιότητα θα μπορούσαν αιτίες ελέγχου να είναι: 

 Καταγγελίες  

 Πληροφορίες από την Τράπεζα της Ελλάδος για εμβάσματα εξωτερικού (24.700 

περιπτώσεις φορολογούμενων με εμβάσματα στο εξωτερικό άνω των 100.000,00€ 

κατά την περίοδο 2009-2011) 

 Οι φορολογούμενοι της περίφημης Λίστας LAGARDE – FALCIANI 

 Οι περιπτώσεις με τους φορολογούμενους με τα ακίνητα στην Μεγάλη Βρετανία 

 Τα 720 φυσικά πρόσωπα μεγάλου πλούτου 

 Λίστα Daiseblum με 181 σκάφη Ελλήνων στην Ολλανδία18 

 Κ.λπ. 

 

4.2 ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο έλεγχος διενεργείται ύστερα από έγγραφη εντολή του προϊσταμένου της αρμόδιας 

ελεγκτικής υπηρεσίας. Στην εντολή ελέγχου θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται στις 

ισχύουσες διατάξεις το άρθρο 67β του 2234/94 για τις εντολές που είχαν εκδοθεί μέχρι την 

                                                      

18 “Μέθοδοι Φορολογικού Ελέγχου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Και Επιχειρήσεων” – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, 2015, σελ. 50 
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31/12/2013 και το άρθρο 27 του Ν.4174/2013 αντίστοιχα για τις εντολές που εκδόθηκαν 

από την 1/1/2014 και μετά.  

Η εντολή ελέγχου κοινοποιείται στον ελεγχόμενο μαζί με την επιστολή 

«ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» όπου ενημερώνεται για τον  έλεγχο, αλλά και 

ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 και της παρ. 3  του άρθρου 19 του Ν. 

4174/2013, δεν μπορεί να υποβάλλει πλέον εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική 

φορολογική δήλωση, διότι εκδόθηκε η εντολή ελέγχου και   ότι η υποβολή εκπρόθεσμης 

αρχικής ή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης για τις υπό έλεγχο φορολογίες και 

φορολογικές περιόδους,  δεν θα παράγει  έννομο αποτέλεσμα. 

 

4.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Οι διαδικασίες και τα βήματα του ελέγχου που συνήθως ακολουθούνται είναι τα εξής : 

 

1. Στόχευση και Έκδοση της εντολής ελέγχου   από την αρμόδια Φορολογική Αρχή. 

2. Κοινοποίηση της εντολής ελέγχου   στον ελεγχόμενο καθώς  και της επιστολής 

«ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ»  όπως αναφερθήκαμε αναλυτικά  στο 

προηγούμενο κεφάλαιο.  

3. Δημιουργία του υπηρεσιακού φακέλου ελέγχου με τις δηλώσεις και τα λοιπά 

υπηρεσιακά στοιχειά, όπως πληροφοριακά δελτία, παραβάσεις, γνωστοποιήσεις, κλπ. 

4. Λοιπά στοιχεία που αντλούνται από άλλες  υπηρεσίες ή τρίτους φορείς, όπως   

Γ.Γ.Π.Σ., Σ.Δ.Ο.Ε., τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων(ΔΟΣ), το σύστημα 

Vies, την Οικονομική Αστυνομία, τα Λιμεναρχεία καθώς και  κάθε άλλη υπηρεσία τα 

στοιχεία της οποίας θεωρούνται ότι συμβάλλουν στην ελεγκτική διαδικασία όπως 

υποθηκοφυλακεία , κτηματολογικά γραφεία, ένωση συμβολαιογράφων, πολεοδομικά 

γραφεία, τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, εταιρίες κοινής ωφέλειας ,   κλπ.  

5. Παροχή στοιχείων από τον ίδιο τον ελεγχόμενο  και συμπλήρωση των σχετικών 

εντύπων: Διαθέσιμα Περιουσιακά στοιχεία, Ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης-

μεταβολών-υποχρεώσεων και τέλος επίδοση της Επιστολής προς το φορολογούμενο 

6. Επιλογή κατάλληλης μεθόδου από την αρμόδια Φορολογική Αρχή, με αιτιολογημένη 

απόφαση του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ ή του Ελεγκτικού Κέντρου που εκδίδεται από 

κοινού με τον υποδιευθυντή και τον προϊστάμενο του τμήματος ελέγχου, μετά από 
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εισήγηση του υπαλλήλου που φέρει την εντολή ελέγχου, αξιολογώντας τα στοιχεία 

που η ελεγκτική υπηρεσία έχει στη διάθεσή της 

7. Πραγματοποιούνται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις επί των βιβλίων και στοιχείων (στις 

περιπτώσεις υποκείμενων στις διατάξεις του ΚΦΑΣ)  

8.  Οι ελεγκτές στην συνέχεια μπορούν να ζητούν περαιτέρω πληροφορίες από τους 

ελεγχόμενους ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της ελεγχόμενης υπόθεσης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4174/13 

9. Πραγματοποιείται έλεγχος φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τις γενικές 

διατάξεις καθώς και με εφαρμογή της έμμεσης τεχνικής που επιλέχθηκε από την 

αρμόδια φορολογική αρχή  

10. Πραγματοποιείται έλεγχος ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών αντικειμένων. 

11. Η Φορολογική Αρχή στην συνέχεια, κοινοποιεί εγγράφως στο φορολογούμενο τα 

αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό 

προσδιορισμό του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4174/2013. 

12. Δικαίωμα ανταπόδειξης του φορολογούμενου από την επομένη της κοινοποίησης των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου και του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του 

φόρου, εντός ταχθείσας προθεσμίας είκοσι ημερών .  

13. Αφού ο έλεγχος λάβει υπόψη του, τις απόψεις του ελεγχόμενου συντάσσει τις τελικές 

εκθέσεις ελέγχου καθώς και τις οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του 

φόρου  

 

4.3.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Η Φορολογική Διοίκηση συγκεντρώνει πληροφορίες και στοιχεία τόσο από Υπηρεσίες 

του Υπουργείου Οικονομικών όσο και από τρίτες πηγές σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 15  του Κ.Φ.Δ ( ν. 4174/2013). 

Τα ανωτέρω στοιχεία, οι παρεχόμενες από τον φορολογούμενο πληροφορίες (άρθρο 14 

του Κ.Φ.Δ ), καθώς και τα οικονομικά δεδομένα των τηρουμένων   βιβλίων  και στοιχείων 

(στις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με τις ισχύουσες σε κάθε φορολογική περίοδο διατάξεις 

έχει υποχρέωση να τηρεί), λαμβάνονται υπ όψη  από τον έλεγχο, κατά  την εφαρμογή  των 

τεχνικών ελέγχου. 

Πέρα από τον φυσικό φάκελο τον οποίο οφείλει ο ελεγκτής να έχει συλλέξει, 

συνίσταται όλα τα δεδομένα του ελέγχου να παρακολουθούνται σε  ηλεκτρονικούς  
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φακέλους, όπως  με την χρήση αρχείων τύπου excel, οπού  θα καταγράφονται και θα 

τηρούνται  ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα της υπόθεσης. 

Αυτός ο ηλεκτρονικός φάκελος  θα πρέπει να περιλαμβάνει δεδομένα και 

κωδικογραφημένα δεδομένα, ώστε να εξοικονομείται  χρόνος και κόπος  κατά την 

διαδικασία του ελέγχου.  όπως : 

 Υπηρεσιακά δεδομένα του φορολογούμενου που να παρέχουν άμεσα πληροφορίες 

μητρώου, ΚΒΣ, κατασχεμένα, δελτία πληροφοριών, κινήσεις του τμήματος εσόδων, 

κλπ. 

 Δημιουργία ενός άτυπου ηλεκτρονικού   περιουσιολογίου του φορολογούμενο στο 

οποίο να καταγράφονται με λεπτομέρειες όλα τα ακίνητα, σκάφη, ΙΧ, κλπ., καθώς και 

όλες οι μεταβολές αυτών που αφορούν αγορές, πωλήσεις, δωρεές, κλπ. 

 Επίσης απαραίτητο είναι να καταγραφούν και να κωδικοποιηθούν όλα τα 

ασφαλιστικά - επενδυτικά προϊόντα, τραπεζικοί λογαριασμοί, πιστωτικές κάρτες, 

πάσης φύσεως δάνεια & δωρεές. Χαρακτηριστικό είναι ότι  εάν ο ελεγκτής 

κωδικοποιήσει τους κύριους δικαιούχους και συνδικαιούχους των τραπεζικών  

λογαριασμών, στην συνέχεια  πολύ εύκολα μπορεί να  τροφοδοτήσει την πληροφορία 

αυτή  πχ στο ηλεκτρονικό αρχείο των  τραπεζικών κινήσεων.    

 Όταν έχει πραγματοποιηθεί άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχόμενου 

σκοπός του ελεγκτή είναι, όλες αυτές οι τραπεζικές κινήσεις που έχει λάβει από κάθε  

χρηματοπιστωτικό οργανισμό να ενωθούν σε ένα ενιαίο αρχείο, ώστε να 

επεξεργαστούν είτε με την χρήση του  excel, είτε με άλλο ηλεκτρονικό εργαλείο που 

υπάρχει στην διάθεση των ελεγκτών της Γ.Γ.Π.Σ. 

 

 

4.3.2 ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ 

ΚΑΤΑ       ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. 

 

Προκειμένου η φορολογική Διοίκηση να  προσδιορίσει επακριβώς  και με ασφάλεια  το 

φορολογητέο εισόδημα των ελεγχόμενων με την χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, είναι 

απαραίτητο να αξιοποιηθεί  κάθε σχετικό στοιχείο ή πληροφορία που αφορά κάθε μορφής 

έσοδο ή δαπάνης  που είναι στην διάθεση της υπηρεσίας ή πρέπει να 

συλλέξουν/συμπληρώσουν  τις πληροφορίες αυτές, ακόμη και από τον ίδιο τον 

φορολογούμενο τον/την σύζυγο ή τα προστατευόμενα μέλη αυτού. Σκοπός είναι να 
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προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου το 

οποίο ή έχει αναλωθεί σε αγορές και δαπάνες ή έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 

προσαυξηθεί η περιουσιακή του κατάσταση. 

Σύμφωνα, δε με τις διατάξεις του άρθρου 9 της απόφασης ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 

2013/10-5-2013 κατά  την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου η ελεγκτική υπηρεσία, 

με την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, ζητεί από τον φορολογούμενο και ο τελευταίος 

υποχρεούται να παράσχει όποια στοιχεία (κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις) κρίνονται από την 

ελεγκτική υπηρεσία απαραίτητα ως προς την περιουσιακή του κατάσταση, τις συνθήκες 

διαβίωσης του ίδιου, της συζύγου, των προστατευόμενων μελών τους καθώς και κάθε άλλο 

στοιχείο που η Φορολογική Διοίκηση θεωρεί απαραίτητο. 

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων κατά την άντληση στοιχείων 

από τους φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα) ορίστηκαν  με την ΠΟΛ1171/4-7-2013 τα 

ακόλουθα έντυπα: 19 

α) Διαθέσιμα Περιουσιακά στοιχεία 

β) Ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης-μεταβολών-υποχρεώσεων  

γ) Επιστολή προς το φορολογούμενο 

Τα ανωτέρω έντυπα θα μπορεί ο κάθε ελεγκτής ανάλογα με τα δεδομένα του φακέλου 

της  υπόθεσης καθώς  και τις ιδιαιτερότητες της, να τα τροποποιεί ή να τα συμπληρώνει 

ζητώντας επιπλέον στοιχεία.  

Προσοχή όσοι από τους ελεγχόμενους αρνηθούν ή παραλείψουν αναιτιολογήτως να 

δώσουν πληροφορίες για την εξακρίβωση του εισοδήματος και να διευκολύνουν το ελεγκτικό 

έργο του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγρ.6 του άρθρου 66 του ΚΦΕ , υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται από το άρθρο 4 

παράγρ.2 του Ν.2523/97 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 3943/2011 

(ΦΕΚ.Α΄66/31.3.2011), στο οποίο ρητά ορίζεται : «Στους υπόχρεους που παραβαίνουν τις 

υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 

66... του ΚΦΕ , επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διοικητικό πρόστιμο από 

χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης 

και την ενδεχόμενη υποτροπή». 

Α) Στο έντυπο «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»  θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει ο ελεγχόμενος, ο/η σύζυγος 

                                                      

19 Τα υποδείγματα των εντύπων βρίσκονται συνημμένα στην ΠΟΛ.1171/2013..  

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=6DD17A5AD347E0C0.1D031AEA53&version=2013/05/10
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=6DD17A5AD347E0C0.1D031AEA53&version=2013/05/10
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.2F86EF2D1FB8&version=2013/01/23
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=8C01C0E5121A5DC0.21625F658A&version=2013/01/23
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=8C01C0E5121A5DC0.21625F658A&version=2013/01/23
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=F885769A9CF1960.2996F51D6F68&version=2011/03/31
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.2B23D528F568&version=2013/01/23
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.2B23D528F568&version=2013/01/23
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και τα προστατευόμενα μέλη τους, συνυποβάλλοντάς βέβαια  και όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά,, όπως: 

 

 Τίτλοι ή συμβόλαια αγοράς ακίνητης περιουσίας, αποδεικτικά έγγραφα ανέγερσης 

ακινήτων (άδεια οικοδομής, νομιμοποιήσεις, ΕΚΚΟ και λοιπά έγγραφα που μπορούν να 

υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για την ακίνητη περιουσία σας-πίνακες Α και Β). Ισχύει 

και για ακίνητα που δεν θα δηλωθούν στο παρόν έντυπο αφού είχαν συμπεριληφθεί σε 

υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9). 

 Τίτλοι ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των κινητών μέσων που διαθέτετε καθώς 

και λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για αυτά στο 

σχετικό πίνακα Γ΄. 

 Τίτλοι ή συμβόλαια ή πράξεις απόκτησης συμμετοχών και λοιπών χρεογράφων 

καθώς και λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα στο σχετικό 

πίνακα Δ΄. 

 Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά ή αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων ενημερωμένο με τα 

διαθέσιμα ποσά κατά την έναρξη ή λήξη της ελεγχόμενης χρήσης και τους δικαιούχους 

των ποσών αυτών. 

 Βεβαιώσεις από τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργαστήκατε για τις υπό έλεγχο χρήσεις, 

ότι δεν διατηρούσατε άλλους λογαριασμούς στο όνομά σας ή στο όνομα του/της συζύγου 

σας ή στο όνομα των προστατευόμενων μελών σας, εκτός από εκείνους που ήδη 

αναγράψατε στην Δήλωση αυτή. 

 Τίτλοι ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των λοιπών επενδυτικών στοιχείων (έργα 

τέχνης, συλλογές, τιμαλφή και λοιπά στοιχεία αξίας εκάστου 5000 ευρώ και άνω) που 

διαθέτετε καθώς και λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για 

αυτά στο σχετικό πίνακα ΣΤ΄ 

 Λοιπά έγγραφα που διαθέτετε  που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για τις 

απαιτήσεις σας έναντι τρίτων  (ονόματα, ποσά κ.λπ.). 

Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε και κάποια σημεία του εντύπου «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να 

συμπληρωθούν σωστά και στην ουσία να  μην ταλαιπωρηθεί κανένας. Εννοείται ότι 

παραλείπουμε να αναφερθούμε ιδιαιτέρως στην συμπλήρωση των  αρχικών πινάκων που δεν 

παρουσιάζουν καμία δυσκολία και αφορούν την συμπλήρωση των στοιχείων του 

ελεγχόμενου, της συζύγου του ,των τεκνών τους και τέλος τον  προστατευμένων μελών τους . 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

 

 

 

 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ) 

α/α 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ(ο 

σύζυγος, η σύζυγος, 

τα προστ/να μέλη) 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ/ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 

ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ 

ΚΤΙΣΜΑ ΧΩΡΑ ΝΟΜΟΣ 
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Η
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑ/ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

Κ.ΛΠ. 

ΕΙΔΟΣ 

ΕΜΠΡ/ΤΟΥ 

ΔΙΚ/ΤΟΣ 

Ποσοστό 

Συνδ/σίας 
κύριοι βοηθ/κοί 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

                                      

 

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, 

ΤΙΜΑΛΦΗ Κ.ΛΠ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ/ΤΥΠΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ  
ΤΡΟΠΟΣ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ (ο  σύζυγος, η 
σύζυγος, προστατευόμενα 

μέλη) 

              

       

 

α/α 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ/ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 

(ο  σύζυγος, η 

σύζυγος, 

προστατευόμενα 

μέλη) 

 

 

 

ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΧΩΡΑ ΝΟΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ή 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΙΔΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΧΡΗΣΗ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΕΤΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΕΜΠΡ/ΤΟΥ 

ΔΙΚ/ΤΟΣ 

Ποσοστό 

Συνιδ/σίας 

                              

 

 

             

Ως έτος κτήσης 

περιουσιακού 

στοιχείου 

αναγράψτε το έτος 

κατά το οποίο 

συντάχθηκε το 

έγγραφο/τίτλος 

απόκτησής του. 

 

Στους πίνακες Α και Β δεν απαιτείται να αναγραφούν 

τα ακίνητα τα οποία έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε 

υποβεβλημένες  δηλώσεις ακινήτων Ε9, αρκεί και μόνο 

να αναγραφεί ο α/α  ακινήτου από το έντυπο Ε9. ( 

προαιρετικά   επισυνάπτεται  φωτοτυπία του Ε9) 

Στον πίνακα Β και στη στήλη «οικόπεδο/αγροτεμάχιο επί του 

οποίου υφίσταται το κτίσμα» αναφέρετε τον αντίστοιχο αριθμό του 

οικοπέδου/αγροτεμαχίου από τον πίνακα Α.  
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Υποχρέωση για την  συμπλήρωση του παραπάνω πίνακα με τα έργα τέχνης, συλλογές,  

τιμαλφή, κλπ. υπάρχει  μόνο όταν η αξία εκάστου, υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων 

(5.000) ευρώ.  

Κατά την συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα Η «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΡΗΤΑ» οι 

ελεγχόμενοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή,  η αναγραφή και μόνο 

των μετρητών σε νομίσματα κάθε μορφής,  που  πραγματικά κατείχαν και ήταν διαθέσιμα στο 

σπίτι τους, σε θυρίδες ή οπουδήποτε αλλού,  μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τα 

αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν υπάρχει μεταβολή των μετρητών από ελεγχόμενη χρήση σε 

ελεγχόμενη χρήση, τότε θα πρέπει να συμπληρωθούν αντίστοιχα  έντυπα για κάθε 

ελεγχόμενη χρήση. 

Η. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΡΗΤΑ 

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

       

    

 

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι η αγνόηση και αυτόματος η μη συμπλήρωση του 

πίνακα αυτού θεωρείται από την πλευρά της φορολογικής διοίκησης   «ότι κατά την έναρξη 

ή την λήξη της αντίστοιχης χρήσης δεν υπήρχαν  διαθέσιμα μετρητά». 

Το βάρος της απόδειξης για τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία φέρει πάντα ο 

φορολογούμενος, τα στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται διακεκριμένα για κάθε φορολογική 

περίοδο σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές. 

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

ελεγχόμενης χρήσης, προκειμένου αυτό να γίνει δεκτό, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 

ΠΟΛ.1050/17-2-2014 ορίζεται ότι «σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο προηγουμένων ετών, όπως αυτό προσδιορίζεται με 

βάση τα δεδομένα των υποβληθεισών δηλώσεων  φορολογίας εισοδήματος, ή από 

στοιχεία που έχει στην διάθεσή  της η  ελεγκτική υπηρεσία». 

  Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1259/22/12/14, για τον υπολογισμό του πραγματικού 

διαθέσιμου κεφαλαίου προηγουμένων ετών, που προκύπτει από τις υποβληθείσες δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος παρελθόντων ετών (1999 και παλαιοτέρα ) λαμβάνονται υπόψη τα 

εξής: 

 από τα δηλωθέντα εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον 

φόρο ή που αποκτήθηκαν και δεν συμπεριελήφθησαν στις υποβληθείσες δηλώσεις 
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φορολογίας εισοδήματος του ελεγχόμενου, του/της συζύγου και των 

προστατευόμενων μελών αυτών, ως μη έχοντες φορολογική υποχρέωση να τα 

δηλώσουν, π.χ. έσοδα από τόκους, πωλητήρια συμβόλαια, δωρεές- κληρονομιές 

χρημάτων, δάνεια κέρδη από τυχερά παίγνια γενικά, 

 θα αφαιρούνται τα πραγματικά αναλωθέντα ποσά για αγορές (ακινήτων, Ε.Ι.Χ, 

επενδυτικών αγαθών, κ.λπ.) και λοιπές δαπάνες (όχι τεκμαρτές). 

Επίσης επισημαίνονται τα εξής: 

 στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται ακίνητα, μετοχές εισηγμένες ή μη, 

ομόλογα, έντοκα , αμοιβαία κ.λπ. τα οποία θα αποτιμώνται στην αξία κτήσης. Για τα 

επενδυτικά προϊόντα ο ελεγχόμενος, θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά αποδεικτικά 

στοιχεία (αναλυτική κίνηση της μερίδας του από το Χ.Α., πινάκια ή οποιοδήποτε 

άλλο στοιχείο), 

 αν ο ελεγχόμενος αποδεδειγμένα είχε στη κατοχή του στις 31/12/1999 επενδυτικά 

προϊόντα, και αυτά εκποιήθηκαν εντός των ελεγχόμενων χρήσεων, λαμβάνεται υπόψη 

το συνολικό τίμημα της πώλησης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που 

προσκομίζονται από αυτόν (καρτέλα της αναλυτικής κίνησης του επενδυτή, πινάκια, 

συμφωνητικά, κ.λπ.) 

 στην περίπτωση όπου εντός των ελεγχόμενων χρήσεων λαμβάνει χώρα αγορά / 

εκποίηση επενδυτικών προϊόντων, αναγράφεται η αξία κτήσης/πώλησης όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία που προσκομίζονται από τον ελεγχόμενο (καρτέλα της 

αναλυτικής κίνησης του επενδυτή, πινάκια, συμφωνητικά, κ.λπ.) στην ένδειξη 

«Αγορά περιουσιακών στοιχείων» /«Έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων». 

 οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (προκειμένου να ληφθούν υπόψη στον 

προσδιορισμό του πραγματικού διαθεσίμου)  πρέπει να είναι συνεχόμενες και να 

φθάνουν μέχρι και την προηγούμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του πρώτου 

ελεγχόμενου έτους, εφόσον ο φορολογούμενος ήταν αποδεδειγμένα υπόχρεος 

υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος βάσει των κείμενων διατάξεων, 

 κάθε σχετικό έγγραφο θα λαμβάνεται υπόψιν εφόσον φέρει βεβαία ημερομηνία και 

στοιχεία νομιμότητας. 

 Για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου δεν υπάρχει περιορισμός όσον 

αφορά τα παρελθόντα έτη που εξετάζονται προκειμένου να προσδιοριστεί το 

πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο προηγουμένων ετών, εφόσον βέβαια αυτό είναι 

δυνατό να διασταυρωθεί με τις φορολογικές δηλώσεις και τα στοιχεία που τηρούνται 
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στην αρμόδια Δ.Ο.Υ .του ελεγχόμενου ή με τεκμηριωμένα στοιχεία που 

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

ετών συνοδευόμενες με τα εκκαθαριστικά σημειώματα, ή με απόδειξη κατάθεσης 

μέσω  ταχυδρομείου, ή παραλαβής του αντιγράφου της δήλωσης από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ, κ.λπ.)  

 Δεν αναζητούνται τα δικαιολογητικά για  τα ποσά που είναι αναγεγραμμένα στις 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος παρελθόντων ετών και τα οποία 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του πραγματικού διαθεσίμου  κεφαλαίου  

προηγουμένων  ετών . 

 Έσοδα αποκτηθέντα και μη συμπεριληφθέντα στις υποβληθείσες δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος παρελθόντων ετών του ελεγχόμενου, του/της συζύγου και 

των προστατευόμενων μελών αυτών, ως μη  έχοντες φορολογική υποχρέωση να τα 

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

δωρεάς- κληρονομιάς χρημάτων, κέρδη από τυχερά παίγνια γενικά, συμβάσεις 

δανείων και κάθε σχετικό έγγραφο θα λαμβάνονται υπόψιν εφόσον   φέρουν  βεβαία 

ημερομηνία και στοιχεία νομιμότητας. 

Σημαντική σημείωση για να μην υπάρχει παρανόηση, κατά την εφαρμογή των έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου  ο υπολογισμός των διαθέσιμων κεφαλαίων προηγουμένων ετών,  δεν έχει 

καμία απολύτως σχέση με τον προσδιορισμό των διαθεσίμων κεφαλαίων παρελθόντων ετών 

σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ,  παρ. 2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.. Η πιο βασική 

διαφορά στον υπολογισμό των διαθέσιμων κεφαλαίων προηγουμένων ετών, είναι ότι στην 

περίπτωση των έμμεσων τεχνικών αφαιρούμε από τα εισοδήματα τις πραγματικές 

δαπάνες και αγορές και όχι τις τεκμαρτές.  

Επίσης σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο (ΠΟΛ.1259/22-12-2014) δίνονται 

επιπλέον οδηγίες, όταν η πρώτη ελεγχόμενη χρήση είναι η 1/1-31/12/2000. Τότε, κατά  την 

εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών και μόνο θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των 

υπολοίπων των τραπεζικών καταθέσεων τις 31/12/1999, εφόσον για τα  υπόλοιπα των 

τραπεζικών καταθέσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα επενδυτικά προϊόντα ή τα 

ακίνητα,  αποδεικνύεται η κατοχή τους την 31/12/1999 από επίσημα δικαιολογητικά όπως 

έγγραφα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αναλυτικές  κινήσεις   μερίδας  Χ.Α., πινάκια ή 

οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο κ.λπ, Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

αναγράφεται το υπόλοιπο τους  στην ένδειξη «Υπόλοιπα χρηματοπιστωτικών λογαριασμών 
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στην έναρξη της πρώτης ελεγχόμενης χρήσης» χωρίς να διερευνάται η ύπαρξη 

πραγματικού διαθέσιμου κεφαλαίου προηγούμενων ετών (1999 και παλαιοτέρα). 

Στην περίπτωση όμως που ο ελεγχόμενος , ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη 

αυτών, δηλώνουν ότι την 31/12/1999 έχουν στην κατοχή τους και μετρητά, τότε για την 

εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών, θα ελέγχεται αν το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο των 

προηγούμενων ετών (1999 και παλαιοτέρα), είναι μικρότερο από το σύνολο των τραπεζικών 

καταθέσεων και των δηλωθέντων μετρητών, στην περίπτωση που θα είναι μικρότερο το 

διαθέσιμο κεφάλαιο παλαιοτέρων ετών, τότε θα αναγνωρίζονται τα υπόλοιπα των τραπεζικών 

καταθέσεων στις 31/12/1999 στο σύνολο τους ενώ τα δηλωθέντα μετρητά δεν θα 

αναγνωρίζονται ή θα περιορίζονται αναλόγως. 

Το ανωτέρω  έντυπο «Διαθεσίμων Περιουσιακών στοιχείων»  συμπληρώνεται εις 

διπλούν, μια φορά  με τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε ο ελεγχόμενος  κατά την έναρξη 

της ελεγχόμενης περιόδου και μία δεύτερη με τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε κατά την 

λήξη της ελεγχόμενης περιόδου. Παράδειγμα: αν η πρώτη ελεγχόμενη περίοδος είναι από 

1/1/2005 έως την 31/12/2009, θα συμπληρωθούν τα έντυπα με ημερομηνίες 1/1/2005 και 

31/12/2009. Ειδικά σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται  σημαντική απόκλιση στα περιουσιακά 

στοιχεία που αναγράφηκαν στα αντίστοιχα έντυπα έναρξης-λήξης της ελεγχόμενης περιόδου 

θα επιδίδονται συμπληρωματικά στο φορολογούμενο προς συμπλήρωση έντυπα για την λήξη 

της κάθε ελεγχόμενης χρήσης. Βέβαια αν τα ελεγχόμενα έτη δεν είναι συνεχή θα 

συμπληρωθούν έντυπα για την έναρξη και τη λήξη της κάθε διαχειριστικής περιόδου. 

 

Β) Το έντυπο ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης-μεταβολών-υποχρεώσεων επιδίδεται 

στο φορολογούμενο σε ένα (1) αντίτυπο, επί του οποίου παρέχει στοιχεία για όλα τα 

ελεγχόμενα έτη. 

Στο έντυπο αυτό παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο διαβίωσης του 

φορολογούμενου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών, για τις 

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

όλα τα ελεγχόμενα έτη. 

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

τηλεφωνία, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων – κολλεγίων, ασφάλιστρα ΕΙΧ αυτοκίνητων, 

δίκυκλων, ασφαλιστικά προγράμματα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, κ.λπ., ασφάλιστρα 

ακίνητων, κινητών περιουσιακών στοιχείων, σε περίπτωση μη αναγραφής ποσού στο 

ερωτηματολόγιο, ούτε προσκόμισης  στοιχείων που να αποδεικνύουν το ποσό της δαπάνης, 
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θα καλείται ο ελεγχόμενος να συμπληρώσει  υπεύθυνη δήλωση και να δηλώσει το ποσό 

της δαπάνης για κάθε ελεγχόμενο  έτος. Ο έλεγχος δύναται να  επαληθεύσει τα  στοιχεία ή να 

ζητά αυτά από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε όποιες περιπτώσεις κρίνει ότι αυτό είναι 

απαραίτητο.  

 

 Τώρα ως προς την δαπάνη μέσω πιστωτικών καρτών, όπως αυτές συμπληρώθηκαν από 

τον ελεγχόμενο στο «Ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης –μεταβολές –υποχρεώσεις», o 

ελεγχόμενος υποχρεούται να παράσχει  στοιχεία που αφορούν την σχετική δαπάνη λόγω της 

χρήσης πιστωτικών καρτών προσκομίζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά.  Ο έλεγχος και 

στην περίπτωση αυτή δύναται να  ζητά τέτοια  στοιχεία από τις αρμόδια πιστωτικά ιδρύματα 

σε όποιες περιπτώσεις κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 

 

Η συμπλήρωση του εντύπου «Ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης-μεταβολών-

υποχρεώσεων» κατά τα λοιπά δεν παρουσιάζει κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες στην 

συμπλήρωση του, απαιτεί όμως χρόνο για να συλλεχθούν οι πληροφορίες. 

 

Σημείωση: 

Οι  απαντήσεις του φορολογούμενου στα ανωτέρω έντυπα: «Διαθέσιμα Περιουσιακά 

Στοιχεία»  και  «Ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης –μεταβολές –υποχρεώσεις» είναι 

δεσμευτικές ως προς τον φορολογούμενο. Σε περίπτωση κατάθεσης διορθωτικών εντύπων  

θα πρέπει τα σημεία που τροποποιεί – διορθώνει  να είναι πλήρως αιτιολογημένα,  καθώς 

όπως ήδη έχουμε προαναφέρει ο ελεγχόμενος   φέρει το βάρος της  απόδειξης . 

 

Γ) Τελειώνοντας το έντυπο Επιστολή προς το φορολογούμενο, συνοδεύει 

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

φορολογούμενο για συμπλήρωση αυτών και την πράξη κοινοποίησης. 

 

 Οι  ελεγχόμενοι πάντως με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 

εάν δεν προλαβαίνουν να απαντήσουν εντός της ταχθείσας προθεσμίας τον  δέκα (10) ημερών 

που τους δίνει ο έλεγχος, θα πρέπει πριν την εκπνοή του δεκαημέρου να προσέλθουν στην 

ελεγκτική υπηρεσία και αιτιολογημένα να ζητήσουν παράταση από τον προϊστάμενο αυτής.   
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4.3.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

Αρχικά σύμφωνα με το  άρθρο 5 της ΠΟΛ.1050/17-2-2014, οριζόταν ότι όταν διενεργείται 

προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης με την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, η 

επιλογή της πιο κατάλληλης μεθόδου, είναι «η τεχνική ελέγχου που κρίνεται ως η 

προσφορότερη για το δημόσιο συμφέρον».  

Στην συνέχεια σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1094/07-04-2014, αντικαταστάθηκε το  πρώτο 

εδάφιο του άρθρου 5 της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 

1050/17-2-2014 (ΦΕΚ 474 τεύχος Β/25-2-2014),  ως εξής : 

«Όταν διενεργείται προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού, 

εφαρμόζεται η τεχνική ελέγχου που επιλέγεται με αιτιολογημένη απόφαση του 

Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ ή του Ελεγκτικού Κέντρου που εκδίδεται από κοινού με τον 

υποδιευθυντή και τον προϊστάμενο του τμήματος ελέγχου, μετά από εισήγηση του 

υπαλλήλου που φέρει την εντολή ελέγχου, αξιολογώντας τα στοιχεία που η ελεγκτική 

υπηρεσία έχει στη διάθεσή της». 

 

 

4.3.4 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 

Στα πλαίσια του Φορολογικού Ελέγχου, πολλές φορές κρίνεται απαραίτητο να δοθούν 

περαιτέρω διευκρινήσεις ή να προσκομιστούν στον έλεγχο και άλλα δικαιολογητικά από τους 

ελεγχόμενους. Στην διαδικασία του ελέγχου με την χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου 

αυτή η αναγκαιότητα είναι αρκετά συχνή, παράδειγμα  στην περίπτωση που έχει γίνει 

άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχόμενου, συχνά του ζητείται  να 

δικαιολογήσει κάποιες καταθέσεις ή αναλήψεις στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.  

Όλα αυτά τα αιτήματα της φορολογικής αρχής, πραγματοποιούνται  σύμφωνα με τις  

διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4174/2013, όπου προβλέπεται ότι η Φορολογική Διοίκηση 

δύναται να ζητά εγγράφως από τον φορολογούμενο να παρέχει πληροφορίες ή διευκρινήσεις, 

για όσες φορές κριθεί αυτό απαραίτητο και  οι οποίες θα πρέπει να παρέχονται αποκλειστικά 

μέσα σε προθεσμία  πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού 

αιτήματος της Φορολογικής Αρχής. 

 Καλό είναι τα αιτήματα αυτά από την πλευρά της   Φορολογικής Αρχής να γίνονται 

συγκεντρωμένα και στοχευμένα, ώστε  να μην δημιουργούνται προβλήματα από την 
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πληθώρα των αιτημάτων, τα οποία και  βαραίνουν την διαδικασία του ελέγχου  και 

κουράζουν τον ελεγχόμενο. 

Εάν ο φορολογούμενος αδυνατεί να ανταπεξέλθει προσκομίζοντας εντός της ταχθείσας 

προθεσμίας των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος 

τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν και εφόσον διαθέτει επαρκείς αποδείξεις, για τις πιθανές 

δυσχέρειες που αντιμετωπίζει κατά την προετοιμασία και τη  υποβολή των πληροφοριών 

αυτών  που του ζητήθηκαν, καθώς και εάν  οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή 

παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας, τότε μπορεί αιτιολογημένα 

και πάντα μέσα στα πλαίσια της ανωτέρω προθεσμίας να προσέλθει στον προϊστάμενο της 

Φορολογικής Αρχής και να αιτηθεί παράταση της  ταχθείσας προθεσμίας των πέντε (5) 

ημερών. 

Ο προϊστάμενος της Φορολογικής Αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα παράτασης 

για παροχή διευκρινήσεων, κρίνει, αξιολογεί και αποφασίζει εάν θα εγκρίνει ή όχι το αίτημα 

παράτασης του ελεγχόμενου και για πόσο χρονικό διάστημα.  

 

 

4.3.5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΜΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ 

 

Στην περίπτωση που ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης με μεθόδους εμμέσου 

προσδιορισμού γίνεται για συζύγους που υποβάλουν κοινή δήλωση και προκύψει μη 

δηλωθείσα φορολογητέα ύλη, αυτή κατανέμεται  μεταξύ των συζύγων: 

 Εφόσον από τον έλεγχο μπορεί να προσδιοριστεί, κατά το ποσό που αφορά τον 

καθένα από τους δυο συζυγούς, 

            ή σε αντίθετη περίπτωση 

 μερίζεται κατ’ αναλογία των δηλωθέντων εισοδημάτων όταν τα εισοδήματα 

και των δυο συζύγων προέρχονται από επιχειρηματικές δραστηριότητες.   

Στην περίπτωση που  ο ένας σύζυγος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία / 

συντάξεις, ενώ ο  άλλος έχει εισοδήματα και από επιχειρηματική δραστηριότητα τότε η μη 

δηλωθείσα φορολογητέα ύλη βαρύνει τον/την σύζυγο που έχει και επιχειρηματική 

δραστηριότητα, εκτός και αν προσδιοριστεί  διαφορετικά από τον έλεγχο. 
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Η μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη, κατανέμεται στην φορολογική περίοδο που 

αφορά και στις πηγές/κατηγορίες εισοδήματος που ανάγεται εφόσον αυτό 

τεκμηριώνεται.    

Αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί σαφώς η πηγή/κατηγορία προέλευσης του 

εισοδήματος αυτού, η διαφορά τότε καταλογίζεται ως εξής :  

 

Α.  Για ελεγχόμενες χρήσεις έως 31/12/2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 

του άρθρου 48 του ν.2238/1994:  

«Ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που 

δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παρ. 2 του άρθρου 4. Σε 

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

ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής 

της είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική 

διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων 

επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση», όπως ίσχυαν μέχρι την 

έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του ν.4172/2013 

 ή 

Β. Για τα  φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά, όπως αυτά ορίζονται  στην 

παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν.4172/2013: 

«4. Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή 

άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας». 

 Όταν η ελεγχόμενη φορολογική περίοδος περιλαμβάνει περισσότερες της μίας 

συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους ή φορολογικά έτη, η προσδιοριζόμενη φορολογητέα 

ύλη κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των διαχειριστικών περιόδων ή φορολογικών ετών. 

 

4.3.6 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

 

Το καθαρό φορολογητέο εισόδημα, με την εφαρμογή μεθόδων εμμέσου 

προσδιορισμού, προκύπτει από την άθροιση της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης και του 

δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου ανά φορολογική περίοδο και 

πηγή /κατηγορία εισοδήματος.  
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     ΠΙΝΑΚΑΣ  11     Σχηματική απεικόνιση του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος 

 

 

Για να προσδιορισθεί τελικά το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του ελεγχόμενου, όταν 

γίνεται και χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω 

στάδια: 

Πρώτο στάδιο 

 Αρχικά, προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 

φορολογούμενου από όλες τις πηγές/κατηγορίες εισοδήματος με τις γενικές 

φορολογικές διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν σε κάθε ελεγχόμενη/νο διαχειριστική 

περίοδο/φορολογικό έτος.  

Δεύτερο στάδιο 

 Ακολούθως, προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 

φορολογούμενου από όλες τις πηγές/κατηγορίες εισοδήματος με τις έμμεσες τεχνικές 

ελέγχου. 

Τελευταίο στάδιο 

 Συγκρίνονται, ανά φορολογική περίοδο, τα αποτελέσματα των δύο ανωτέρω 

προσδιορισμών και ως τελικό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου 

λαμβάνεται το μεγαλύτερο. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12    Σχηματική απεικόνιση των σταδίων που πρέπει να ακολουθούνται 

 

ΑΠΟΚΡΥΒΕΙΣΑ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ 
ΥΛΗ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΗΚΕ 

ΔΗΛΩΘΕΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΑΘΑΡΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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 Προσοχή στην περίπτωση που ο προσδιορισμός του καθαρού φορολογητέου 

εισοδήματος με τις τεχνικές ελέγχου γίνεται ενιαία για φορολογούμενους/συζύγους που 

υποβάλουν κοινή δήλωση, τότε και τα προσδιορισθέντα  αποτελέσματα του φορολογικού 

ελέγχου με τις λοιπές γενικές διατάξεις θα πρέπει αντίστοιχα να αθροίζονται για να είναι 

δυνατή η σύγκριση με το ενιαίο προσδιορισθέν  αποτελέσματα από  τις τεχνικές ελέγχου. 

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

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

οποίο θα κατανέμεται στους φορολογούμενους σύμφωνα με τον επιλεγέντα τρόπο.  Σε  κάθε 

άλλη περίπτωση θα επιλέγεται το  αποτέλεσμα που προκύπτει  από τον έλεγχο με τις γενικές 

φορολογικές διατάξεις. 

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

και του/της συζύγου του προσδιορίστηκε τεκμαρτά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

15 έως 19 του ν.2238/1994 ή του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4172/2013, όπως αυτές ίσχυαν σε 

κάθε ελεγχόμενη/νο φορολογική περίοδο/διαχειριστικό έτος, ο τεκμαρτός προσδιορισμός θα 

λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του τελικού φορολογητέου εισοδήματος. 

Επίσης στις περιπτώσεις όπου οι ελεγχόμενοι  έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των 

άρθρων 13-17 του Ν.3296/2004 περί αυτοελέγχου, τότε τα ακαθάριστα  έσοδα και 

καθαρά  κέρδη  που προσδιορίστηκαν με τις διατάξεις αυτές, λαμβάνονται προς σύγκριση 

με τα προκύπτοντα από την εφαρμογή των τεχνικών αποτελέσματα. 

 

4.3.7 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων στην περίπτωση των γενικών διατάξεων 

Στην περίπτωση που επιλεγεί ο προσδιορισμός του τελικού φορολογητέου εισοδήματος με 

τις λοιπές γενικές φορολογικές διατάξεις τότε τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται 

σύμφωνα με  αυτές.  

 

Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων στην περίπτωση των έμμεσων τεχνικών 

Στην περίπτωση που το τελικό φορολογητέο εισόδημα, είναι το προσδιορισθέν  με  τις 

τεχνικές ελέγχου μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού τότε αν η προκύπτουσα διαφορά έχει 

κατανεμηθεί ολόκληρη ή τμήμα αυτής, ως εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση ή από 

άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος ή από επιχειρηματική δραστηριότητα, αυτή τότε 
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προστίθεται στα δηλωθέντα ή βάσει βιβλίων και στοιχείων ακαθάριστα εισοδήματα / στα 

συνολικά έσοδα για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εισοδημάτων /συνολικών  εσόδων. 

 Τα ακαθάριστα εισοδήματα όπως προσδιορίζονται ως ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη για 

τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών  στις λοιπές φορολογίες. Ο 

προσδιορισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε φορολογία. 

 Επί του προσδιορισθέντος συνολικού καθαρού εισοδήματος προσδιορίζεται Ειδική 

Εισφορά Αλληλεγγύης αρθ.29 Ν.3986/2011, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που 

προβλέπονταν σε κάθε φορολογική περίοδο. 

 

 

4.3.8 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  (ΑΡΘΡΟ 28 Ν.4174/2013) – 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 

 

Η Φορολογική Διοίκηση οφείλει σε κάθε έλεγχο που πραγματοποιεί να κοινοποιεί εγγράφως 

στο φορολογούμενο τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου καθώς και τον προσωρινό 

διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου, (ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4174/2013. Έτσι και στην περίπτωση 

διορθωτικού προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης με τις τεχνικές ελέγχου των έμμεσων 

μεθόδων, πραγματοποιείται στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 28 του 

ν.4174/2013, το δικαίωμα ανταπόδειξης του φορολογούμενου φυσικού προσώπου. 

 

Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία 

βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Επίσης του παρέχεται η δυνατότητα να 

διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό 

του φόρου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης. 

 

 Οι διαφορές μεταξύ προσδιορισθείσας βάσει τεχνικών ελέγχου και δηλωθείσας 

φορολογητέας ύλης  αιτιολογούνται με τεκμηριωμένα στοιχεία που προσκομίζονται από 

τον φορολογούμενο και δικαιολογούν έσοδα αποκτηθέντα και μη δηλωθέντα σε κάθε 

ελεγχόμενη/νο φορολογική περίοδο/διαχειριστικό έτος, όπως: 

 πωλητήρια συμβόλαια,  

 δηλώσεις φόρου δωρεάς- κληρονομιάς χρημάτων,  
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 κέρδη από τυχερά παίγνια γενικά,  

 συμβάσεις δανείων  

 και κάθε σχετικό έγγραφο  το οποίο θα φέρει βεβαία ημερομηνία και στοιχεία 

νομιμότητας.  

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

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

συζύγου ή των προστατευόμενων μελών αυτών.  

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

 

4.3.9 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  

 

Μετά την παρέλευση των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης 

γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου και του προσωρινού 

διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του 

Ν.4174/2013. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού 

προσδιορισμού του φόρου, εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του 

φορολογούμενου ή, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, την 

εκπνοή της προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται. 

  

 Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση 

ελέγχου την οποία συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει 

εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες 

έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική 

πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται 

στον φορολογούμενο. 

 

 

4.4 H ΕΝΔΙΚΟΦΑΝHΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡΘΡΟ 63 Ν.4174/2013 

 

Ο ελεγχόμενος, εφόσον αμφισβητεί τις οριστικές  πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του 

φόρου, οι οποίες  εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη 
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Φορολογική Αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει 

ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας.  

Η ενδικοφανής προσφυγή εντάσσεται στο πλαίσιο μίας διοικητικής διαδικασίας 

επίλυσης των διαφορών η οποία  κατατίθεται από τον φορολογούμενο στην αρμόδια 

φορολογική αρχή που εξέδωσε τις προσβαλλόμενες πράξεις. προκειμένου να προσβάλλει τις 

πράξεις αυτές ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Γ.Γ.Δ.Ε., Για την 

άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν 

απαιτείται παράβολο. Η άσκηση από τον φορολογούμενο οποιασδήποτε άλλης διοικητικής 

προσφυγής κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών 

αρχών είναι απαράδεκτη. 

Η ενδικοφανής προσφυγή καθιερώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του 

ν. 4174/2013 και σχετικές είναι οι ΠΟΛ. 1002/2013, 1005/2014, 1069/2014,  1192/2014, 

1218/2014, 1081/2015 και 1144/2015.. Σκοπός ύπαρξης της ενδικοφανούς προσφυγής είναι η 

αποσυμφόρηση των Διοικητικών Δικαστηρίων από τις  φορολογικές υποθέσεις , τα οποία 

είναι επιβαρυμένα με μεγάλο αριθμό των υποθέσεων τέτοιας φύσης. 

Η διαδικασία άσκησης της  ενδικοφανούς προσφυγής, έχει ως εξής:  

 Η προσφυγή υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης της 

Φορολογικής Αρχής στον υπόχρεο.  

 Βασική προϋπόθεση είναι η καταβολή του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της 

πράξης. Μπορεί, όμως , ο υπόχρεος να καταθέσει αίτημα αναστολής της καταβολής 

αυτού του ποσού το οποίο κατατίθεται ταυτόχρονα με την προσφυγή. Η Διεύθυνση 

Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του ποσοστού αυτού μόνο 

στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτή θα είχε ως συνέπεια την 

ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή , εφ΄ όσον χορηγηθεί , 

ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της προσφυγής.  

 Ταυτόχρονα με το αίτημά του ο φορολογούμενος , υποβάλλει στην αρμόδια  

Φορολογική Αρχή και ηλεκτρονικό φάκελο σε μαγνητική μορφή στον οποίο 

περιλαμβάνονται  Α) Η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή,  Β) Η αίτηση 

αναστολής και Γ) Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επικαλείται συνοδευόμενα από 

υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των 

στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου. 
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Η αρμόδια φορολογική αρχή στην οποία υποβάλλεται η ενδικοφανής προσφυγή , 

υποχρεούται να τη διαβιβάσει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών εντός 7 ημερών από την 

κατάθεσή της. Ταυτόχρονα με τη διαβίβαση του φακέλου του υπόχρεου, αποστέλλεται και 

φάκελος της φορολογικής αρχής με αιτιολογημένες απόψεις επί των ισχυρισμών που 

προβάλλει ο υπόχρεος. 

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών εκδίδει την απόφασή της πλέον εντός  εκατόν είκοσι 

(120) ημέρων20  από την υποβολή της προσφυγής η οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο και 

στην αρμόδια Φορολογική Αρχή. Με την πάροδο των εκατόν είκοσι (120) ημέρων και την μη 

έκδοση απόφασης από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών,  θεωρείται ότι η προσφυγή έχει 

απορριφθεί σιωπηρά.  

Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής του υπόχρεου από την Δ.Ε.Δ., δύναται να 

υποβάλλει προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο εντός 30 ημερών, από την 

κοινοποίηση της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή την σιωπηρή απόρριψη 

της ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσμίας για την έκδοση της σχετικής 

απόφασης. Αντίθετα η Φορολογική Αρχή υποχρεούται να συμμορφωθεί με την εκδοθείσα 

απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.  

Σύμφωνα με  στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε σύνολο 15.745 

ενδικοφανών προσφυγών που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έως το τέλος 

Ιουνίου 2015, έγιναν δεκτές εν όλω ή εν μέρει μόλις 1.666 ή μόλις το 10,6%. Οι υπόλοιπες 

14.079 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,4%, είτε απορρίφθηκαν, είτε δεν εξετάστηκαν ποτέ 

και απορρίφθηκαν σιωπηρώς, είτε βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα. Ειδικότερα σε 

εκκρεμότητα βρίσκονται 3.297 υποθέσεις, 5.202 υποθέσεις απορρίφθηκαν, ενώ 5.580 

απορρίφθηκαν σιωπηρά καθώς δεν πρόλαβαν να εξετασθούν, γιατί εξέπνευσε η 

προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία χωρίς να ληφθεί απόφαση.21  

Από τα ανωτέρω στοιχεία σαφώς συμπεραίνουμε ότι η ενδικοφανής προσφυγή, όπως 

αυτή προβλέπεται σήμερα για τις φορολογικές υποθέσεις, μάλλον δεν λειτουργεί με τον 

τρόπο που ο νομοθέτης θα ήθελε. Οι υποθέσεις είναι πολλές, η ουσιαστική μελέτη αυτών 

απαιτεί πολύ χρόνο και σαφώς μεγαλύτερο αριθμό εξειδικευμένων υπαλλήλων. Ο χρόνος 

είναι ελάχιστος και οι υπάλληλοι δεν επαρκούν για την μελέτη όλων των υποθέσεων, με 

αποτέλεσμα να παρέρχεται η σχετική προθεσμία και η πλειοψηφία των υποθέσεων να 

                                                      

20 Πολ. 1144/3-7-2015 «Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας 

Εσωτερικής Επανεξέτασης» 
21 Πηγή Ημερήσια ,28/7/2015 άρθρο της Μαρίας Βουργανά, ιστοσελίδα  http://www.imerisia.gr/ 
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θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί εκ του λόγου αυτού, από όσες δε έχουν εξετασθεί, η 

συντριπτική πλειοψηφία τους πάλι έχει απορριφθεί.  

Πάντως από την πλευρά της Φορολογικής Διοίκησης γίνονται  μεγάλες προσπάθειες 

ώστε στο μέλλον να εξετάζονται όσο το  δυνατόν περισσότερες υποθέσεις, με ποιο 

χαρακτηριστικά μέτρα,  την επιμήκυνση του χρόνου έκδοσης της απόφασης, την συνεχή 

ενίσχυση την Δ.Ε.Δ. με προσωπικό, την έναρξη λειτουργίας και άλλων  αυτοτελών τμημάτων 

της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και τέλος με απόφαση της Γενικής Γραμματέως της 

Γ.Γ.Δ.Ε. συστήθηκε επιτροπή η οποία θα περατώσει τις εργασίες της μέχρι το τέλος του 

χρόνου έτσι ώστε με το νέο έτος οι υπόχρεοι να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις ενδικοφανείς 

προσφυγές.22 

 

 

                                                      
22 Πηγή ιστοσελιδα http://www.geormpalidis.gr/article/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 

 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ  

“ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΜΕ  ΤΙΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” 

 

5.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ  

Από την Φορολογική Αρχή εκδόθηκε η με α/α ΧΧΧ/2015 εντολή μερικού  ελέγχου σύμφωνα 

με τις γενικές διατάξεις αλλά και με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4174/2013 για τον κ. 

ΧΧΧΧΧΧ, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία καλλυντικών,    για τις φορολογικές 

περιόδους  2012 και 2013. 

   

1. Τα δεδομενα από την άσκηση ατομικής επαγγελματικής  δραστηριότητας με 

απλογραφικά βιβλία, έχει ως εξης : 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΣΚΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΤΟΣ 

ΒΑΣΗΣ 2011 
2012 2013 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ  4.000,00 9.000,00 

ΑΓΟΡΕΣ  30.000,00 17.500,00 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ 5.000,00 8.000,00 1.000,00 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ  27.000,00 29.000,00 

 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ  80.000,00 60.000,00 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ  27.000,00 29.000,00 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ  53.000,00 31.000,00 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
 13.000,00 11.000,00 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ  40.000,00 20.000,00 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ (Πιστωτές 

Διάφοροι) 

4.000,00 10.000,00 11.000,00 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ (απαιτησεις 

διαφορες ) 

12.000,00 22.000,00 19.000.00 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  

(εισπραχθηκαν εναντι 

εσοδων επομενης 

φορολογικης περιοδου) 

0,00 10.000,00 0,00 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 0,00 0,00 10.000,00 

 

2. Η περιουσιακή κατάσταση του ελεγχόμενου, έχει ως εξής: 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Έτος Βάσης  2011 

Το συνολικό κόστος της περιουσιακής κατάστασης του 

ελεγχόμενου κατά την 31/12/2011 ανέρχεται στο ποσό των 

700.000,00 ευρώ. 

Φορολογική 

περίοδος 1/1/2012 

έως 31/12/2012 

 Κατά την χρήση του 2012 ο ελεγχόμενος κληρονόμησε 

από τον θείο του ακίνητα συνολικής αξίας 500.000,00 

ευρώ 

 Επίσης απέκτησε αιτία δωρεάς από την γιαγιά του, ένα 

αγροτεμάχιο αξίας 100.000,00 ευρώ. 

 Και τέλος στην ίδια χρήση αγόρασε μια μεζονέτα 

συνολικής αξίας 200.000,00 

Φορολογική 

περίοδος 1/1/2013 

έως 31/12/2013 

Κατά την χρήση 2013 προέβει σε πώληση δυο ακινήτων που 

είχε στην κατοχή του πριν το 2012. 

 Το ακίνητο Α πουλήθηκε έναντι ποσού 100.000,00€ και 

το οποίο είχε κόστος κατά την απόκτηση του 

150.000,00€  

 το ακίνητο Β πουλήθηκε έναντι ποσού 150.000,00€ και 

το οποίο είχε κόστος κατά την απόκτηση του 100.000,00  
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3. Το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων του ελεγχόμενου έχει ως εξής:  

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

31/12/2011 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31/12/2012 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31/12/2013 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20.000,00 120.000,00 335.000,00 

ΕΘΝΙΚΗ 1.500,00 0.00 1.000,00 

ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ 3.500,00 5.000,00 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 25.000,00 125.000,00 337.000,00 

 

4. Τέλος από την Φορολογική Αρχή συλλέχθηκαν ή διαπιστωθήκαν και οι παρακάτω 

σχετικές με τον έλεγχο πληροφορίες και δεδομένα:  

 Από τα αρχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, διαπιστώθηκε ότι ο ελεγχόμενος 

απέστειλε ένα έμβασμα στην Κύπρο στις 5/1/2012 ποσού 400.000,00 ευρώ, καθώς 

και ένα έμβασμα στην Σουηδία στις 10/7/2013 ποσού 800.000,00 ευρώ. Για να 

δικαιολογήσει τα εμβάσματα ο ελεγχόμενος προσκόμισε πίνακα ανάλωσης 

κεφαλαίου παλαιοτέρων ετών, με συνολικό ποσό προς ανάλωση  1.400.000,00€. 

Από τον έλεγχο του πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου διαπιστώθηκε ότι το συνολικό 

ποσό προς ανάλωση που δύναται ο ελεγχόμενος να επικαλεστεί ανέρχεται στο 

ποσό των 900.000,00€. 

 Στις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλλε διαπιστώθηκε ότι ανά 

ελεγχόμενη χρήση υπήρχαν και εισοδήματα από άλλες πηγές, τα οποία για την 

χρήση 2012 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 50.000,00 ευρώ, ενώ για την 

χρήση του 2013 αντίστοιχα, ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 55.000,00 ευρώ 

 Στην χρήση 2013 διαπιστώθηκε ότι ο ελεγχόμενος είχε καταβάλλει ποσό 

10.000,00€ για την συμμετοχή του, στο αρχικό κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας 

εταιρείας ΧΧΧΧΧΧ ,το  ποσό που κατέβαλλε  αντιστοιχεί στο 2% του κεφαλαίου 

της εταιρείας αυτής.    

 Επίσης από την Τράπεζα Πειραιώς υπήρξε η πληροφόρηση, ότι ο ελεγχόμενος 

έλαβε και εκταμίευσε ένα δάνειο ποσού 300.000,00 ευρώ κατά την χρήση του 

2012 και για το οποίο έχει καταβάλλει κατά την χρήση του 2012 ποσό 30.000,00 

ευρώ για τόκους και 10.000,00 ευρώ για κεφάλαιο, ενώ στην χρήση του 2013 

κατέβαλε ποσό 28.000,00 για τόκους και 290.000,00 για κεφάλαιο. Τέλος στην 
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χρήση 2013 η Τράπεζα Πειραιώς μας πληροφόρησε ότι το δάνειο αυτό 

εξοφλήθηκε ολοσχερώς καταβάλλοντας  ποινή προεξόφλησης το ποσό των 

4.000,00 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε  τόκους ενός εξαμήνου. 

 Στο έντυπο «Διαθέσιμα Περιουσιακά Στοιχεία» ο ελεγχόμενος δήλωσε ότι κατά 

την 31/12/2011 κατείχε σε μετρητά το ποσό των 3.000,00€, την 31/12/2012 το 

ποσό των 5.000,00€ και τέλος την 31/12/2013 το ποσό των 4.000,00€ . 

 Το ποσό των φόρων που παρακρατήθηκαν και καταβληθήκαν ανά ελεγχόμενη 

χρήση ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00€ για την χρήση 2012, ενώ για την χρήση 

2013 ανέρχεται στο ποσό των  2.000,00€. 

 Επίσης διαπιστώθηκε ότι κατά την χρήση 2013 ο ελεγχόμενος έτυχε επιστροφή 

φόρου το ποσό των 500,00€, επιστροφή που αφορούσε την χρήση 2010. 

 Τελειώνοντας οι οικογενειακές δαπάνες ανά ελεγχόμενη χρήση  ανέρχονται στο 

ποσό των 25.000,00€ για την χρήση 2012, ενώ για το 2013 στο ποσό των 

21.000,00€. 

 Από τον έλεγχο των δαπανών της ατομικής επιχείρησης με δραστηριότητα 

εμπόριο καλλυντικών, διαπιστωθήκαν περιπτώσεις μη εκπιπτόμενων δαπανών και 

προσδιόρισε λογιστικές διάφορες ποσού 11.000,00€ στην χρήση 2012 και 

10.000,00€ στην χρήση 2013 αντίστοιχα. 

 Επίσης από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο φορολογούμενος απέκρυψε τεκμήρια 

διαβίωσης (ΙΧ, πισίνα, κλπ.) συνολικού ποσού 150.000,00€ στην χρήση 2012 και 

ποσού 90.000,00€ στην χρήση 2013. 
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5.2  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  «ΜΕΘΟΔΟΥ   ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ» 

 

Αρχικά συντάσσουμε τον «πίνακα ενεργητικού παθητικού» , θεωρώ ότι για τον τρόπο 

συμπλήρωσης κάποιων πεδίων του κατωτέρω πίνακα θα πρέπει να δοθούν περαιτέρω 

επεξηγήσεις, όπως : 

 

 Πεδίο «Ακίνητη περιουσία» (κόστος), για το περαιωμένο έτος βάσης 2011 το 

συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 700.000,00 ενώ στην χρήση 2012 είναι 

τα 700.000,00 (από 2011) + 200.000,00 (αγορά) + 100.000,00 (δωρεά) + 

500.000,00 (κληρονομιά) = 1.500.000,00. 

 

 Πεδίο «Απαιτήσεις διάφορες», είναι τα ποσά από τους λογαριασμούς 

εισπρακτέους πλέον τα 500,00 ευρώ  (χρήσεις 2011 & 2012) που είναι απαίτηση 

του ελεγχόμενου που δημιουργήθηκε το 2010 και επεστράφη το 2013. 

 

 Πεδίο «Καταθέσεις σε χρηματ/κά ιδρύματα» που είναι τα υπόλοιπα των 

τραπεζών συν τα εμβάσματα 

 

 Πεδίο «Δάνεια προσωπικά/οικογενειακά», αρχικά αναγράφεται όλο το δάνειο 

και στην συνέχεια μειώνεται με το καταβαλλόμενο κεφάλαιο, προσοχή  όχι τους 

τόκους.  

 

Για τα υπόλοιπα πεδία του πίνακα θεωρώ ότι δεν απαιτούνται ιδιαίτερες επεξηγήσεις και έχει 

ως ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ  ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΕΤΟΣ 

ΒΑΣΗΣ 

2011 

ΧΡΗΣΗ 

2012 

  ΧΡΗΣΗ 

2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Περιουσιακά Στοιχεία  προσωπικά/ οικογενειακά/Επαγγελματικά) 

Ακίνητη περιουσία (κόστος) 700.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 

Έπιπλα,  Συσκευές, Λοιπός εξοπλισμός    

Προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας 

>5000 € 
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Κοσμήματα κ.λπ. Τιμαλφή >5000 €    

Απαιτήσεις διάφορες 12.500,00 22.500,00 19.000,00 

Μηχανοκίνητα Οχήματα- Σκάφη-Αεροσκάφη 

κ.λπ. 
   

Μετρητά διαθέσιμα 3.000,00 5.000,00 4.000,00 

Καταθέσεις σε χρηματ/κά ιδρύματα 25.000,00 525.000,00 1.137.000,00 

Μετοχές, λοιποί τίτλοι    

Σύνολο Απογραφής τέλους χρήσης 5.000,00 8.000,00 1.000,00 

Διάφοροι λογ/σμοί-λοιπά περιουσιακά 

στοιχεία 
  10.000,00 10.000,00 

Σύνολο Ενεργητικού 745.500,00 2.070.500,00 2.421.000,00 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Υποχρεώσεις προσωπικές / οικογενειακές / επαγγελματικές) 

Δάνεια προσωπικά/οικογενειακά 300.000,00 290.000,00 0,00 

Δάνεια επαγγελματικά (ατομική επιχ/ση)    

Γραμμάτια    

Πιστωτές διάφοροι 4.000,00 10.000,00 11.000,00 

Διάφορες υποχρεώσεις(αποσβέσεις  κ.λπ)  10.000,00  

Σύνολο Υποχρεώσεων 204.000,00 310.000,00 11.000,00 

Καθαρή Θέση 441.500,00 1.760.500,00 2.410.000,00 

 

 

Στην συνεχεία συντάσσεται ο «πίνακας καθαρής θέσης», , θεωρώ ότι για τον τρόπο 

συμπλήρωσης κάποιων πεδίων του κατωτέρω πίνακα θα πρέπει να δοθούν περαιτέρω 

επεξηγήσεις, όπως : 

 Πεδίο «αναπροσαρμογή καθαρής θέσης με περιουσιακά στοιχεία άνευ 

ανταλλ/τος», πρόκειται για τα ακίνητα που προέρχονται αιτία δωρεάς & κληρονομίας 

 

 Πεδίο «ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ», χρήση 

2012 25.000,00 (οικογενειακές δαπάνες) + 3.000,00 (φόροι) + 30.000,00 (τόκοι 

δανείου) = 58.000,00 και χρήση 2013 21.000,00 (οικογενειακές δαπάνες) + 2.000,00 

(φόροι) + 28.000,00 (τόκοι δανείου) = 51.000,00. 

 

 Πεδίο «ΖΗΜΙΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», πρόκειται 

για το ακίνητο το οποίο πουλήθηκε 100.000,00 – 150.000,00 (κόστος) = - 50.000,00. 
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Για τα υπόλοιπα πεδία του πίνακα θεωρώ ότι δεν απαιτούνται ιδιαίτερες επεξηγήσεις και 

έχει ως ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  

  ΧΡΗΣΗ         

  1/1-

31/12/2012 

  ΧΡΗΣΗ       

     1/1-

31/12/2013 

  ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.760.500,00 2.410.000,00 

μείον ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ -441.500,00 -1.760.500,00 

  ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 1.319.000,00 649.500,00 

μείον 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΥ 

ΑΝΤΑΛΛ/ΤΟΣ 
-600.000,00 0,00 

  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 719.000,00 649.500,00 

πλέον 
ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (επιταγές 

και μετρητά) 
  

  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
58.000,00 51.000,00 

  ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ    

  
ΖΗΜΙΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 50.000,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 777.000,00 750.500,00 

μείον ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ   

  
ΕΣΟΔΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΗΓΕΣ    

  

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓ/ΝΕΣ  ή  ΦΟΡ/ΝΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 

ΤΡΟΠΟ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ(ΔΩΡΕΕΣ, 

ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ, 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.) 

 -50.000,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 777.000,00 700.500,00 

  
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Α) 
777.000,00 700.500,00 

μείον ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  (Β) -90.000,00 -75.000,00 

  
ΔΙΑΦΟΡΑ  (Α) - (Β) 687.000,00 625.500,00 
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5.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ  «ΜΕΘΟΔΟΥ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ» 

 

Αρχικά συντάσσουμε τον κατωτέρω «πίνακα ανάλυσης ρευστότητας»  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

I.  ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ 2012 2013 
II.  ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ 
2012 2013 

1.Υπόλοιπα χρηματοπιστωτικών λογαριασμών  

στην έναρξη της ελεγχόμενης χρησης  

(προσωπικοί, οικογενειακοί, επαγγελματικοί) 
25.000,00 525.000,00 

1.Υπόλοιπα χρηματοπιστωτικών 

λογαριασμών  στη λήξη της ελεγχόμενης 

περιόδου  (προσωπικοί, οικογενειακοί, 

επαγγελματικοί) 525.000,00 1.137.000,00 

2.Διαθέσιμα  μετρητά  ή και το Υπόλοιπο 

ταμείου στην έναρξη της ελεγχόμενης χρήσης 

(Ατομική επιχ/ση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας 

ΚΒΣ  ή διπλογραφικά του ΚΦΑΣ). 3.000,00 5.000,00 

2. Διαθέσιμα  μετρητά  ή και το Υπόλοιπο 

ταμείου στη λήξη της ελεγχόμενης χρήσης 

(Ατομική επιχ/ση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας 

ΚΒΣ  ή διπλογραφικά του ΚΦΑΣ).  5.000,00 4.000,00 

3. Αναλήψεις από επιχείρηση /εις 
  

3.Εισφορές σε Λογαριασμούς 

επιχείρησης/σεων   

4.Ακαθάριστα Έσοδα από επαγγελματική 

δραστηριότητα 80.000,00 60.000,00 

4. Ποσά συμμετοχής στο κεφάλαιο κάθε 

μορφής επιχειρήσεων 10.000,00  

5. Έσοδα από λοιπές πηγές 
50.000,00 55.000,00 

5. Αγορές  περιουσιακών στοιχείων 

(προσωπικών/επαγγελματικών) 200.000,00  

6. Εισπράξεις από λοιπά μη φορολογητέα  

έσοδα (αποζημιώσεις, επιδοτήσεις, δωρεές 

κ.λπ.)   

6. Αγορές εμπορ/των, α΄,β΄ υλών και λοιπών 

αγαθών αναγκαίων στην άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας 30.000,00 17.500,00 

7. Έσοδα από Πώληση  περιουσιακών 

στοιχείων  250.000,00 

7.Επαγγελματικές/επιχειρηματικές δαπάνες 

πάσης φύσεως 13.000,00 11.000,00 

8.Δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

κλ.π   

8.Ποσά αποπληρωμής προσωπικών ή 

επαγγελματικών δανείων 10.000,00 290.000,00 

9.Λοιπά έσοδα πάσης φύσεως φορολογητέα ή 

μη  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Ε)   

9.Ποσά για  ασφάλιστρα, αποζημιώσεις, 

δωρεές και λοιπές δαπάνες   

10. Αυξήσεις πληρωτέων  λογαριασμών 

6.000,00 1.000,00 

10. Ποσά φόρων, τελών, εισφορών και 

προστίμων κάθε μορφής (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 

Φ.Ε) 3.000,00 2.000,00 

11. Μειώσεις λογαριασμών Εισπρακτεών 
 3.000,00 

11. Ποσά για κάθε είδους Δαπάνες 

διαβίωσης (προσωπικές/οικογενειακές) 55.000,00 49.000,00 

12.Αύξηση των προκαταβολών που 

εισπράχτηκαν  έναντι εσόδων επομένου/ων  

έτους/νων 10.000,00  

12. Μειώσεις πληρωτέων λογαριασμών 

  

13. Λοιπές περιπτώσεις εσόδων   13. Αυξήσεις λογαριασμών Εισπρακτεών 10.000,00  

      14. Χορηγήσεις  δανείων σε τρίτους.   

  

    

15. Μείωση προκαταβολών  που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένου/νων 

έτους /νων  10.000,00 

      16. Λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων  4.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 174.000,00 899.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 861.000,00 1.524.500,00 
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Θεωρώ ότι για τον τρόπο συμπλήρωσης κάποιων πεδίων του ανωτέρω πίνακα θα 

πρέπει να δοθούν περαιτέρω επεξηγήσεις, όπως : 

 Πεδία «Αυξήσεις - Μειώσεις πληρωτέων και Εισπρακτέων λογαριασμών», 

συμπληρώνονται αντίστοιχα, με τις  αυξήσεις ή μειώσεις των λογαριασμών  

μεταξύ των χρήσεων. 

 Οι δαπάνες είναι το άθροισμα των οικογενειακών δαπανών με τους τόκους 

δανείου.  

 Πεδίο «Λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων» το ποσό των 4.000,00 ευρώ είναι η 

ποινή προεξόφλησης του δανείου. 

 

Για τα υπόλοιπα πεδία του πίνακα αυτού θεωρώ ότι δεν απαιτούνται ιδιαίτερες 

επεξηγήσεις και το άθροισμα των δυο αυτών στηλών μεταφέρεται στην συνέχεια στον 

παρακάτω πίνακα «ΙΙΙ Υπόλοιπο». Η   αρνητική διαφορά που προκύπτει θεωρείται μη 

δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση. 

 

III. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΧΡΗΣΗ                  

2012 

ΧΡΗΣΗ                 

2013 

Σύνολο διαθεσίμων εσόδων/κεφαλαίων 174.000,00 899.000,00 

Διαθέσιμα έσοδα/κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν 861.000,00 1.524.500,00 

Υπόλοιπο -687.000,00 -625.500,00 
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5.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ  «ΜΕΘΟΔΟΥ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ» 

 

Επειδή στην μελέτη περιπτώσεως δεν έχει γίνει  άνοιγμα των τραπεζικών 

λογαριασμών,  η εφαρμογή αυτής της τεχνικής δεν θα παράγει ακριβή και ασφαλή 

αποτελέσματα γιατί έπρεπε να είχε προηγηθεί το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του 

ελεγχόμενου. Τα αποτελέσματα όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω  θα είναι ελλιπή και 

ανεπαρκή. 

Σύμφωνα  με τις έγγραφες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, στην περίπτωση 

αυτή ο έλεγχος θα λάβει υπόψη του, τις  συνολικές τραπεζικές καταθέσεις ως την διαφορά 

του υπολοίπου «τέλους μείον αρχής χρήσης», η τυχόν προκύπτουσα  αρνητική διαφορά  δεν 

θα αναγραφεί επί του εντύπου. 

 

Πάντως εάν παρόλα αυτά χρησιμοποιηθεί η τεχνική αυτή, τότε σύμφωνα με όλα τα 

ανωτέρω συντάσσουμε τον κατωτέρω πίνακα : 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ 

ΜΕΤΡΗΤΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

1/1/ -  

31/12/20ΧΧ 

1/1/  -

31/12/20ΧΧ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (ελεγχόμενης 

περιόδου) 

500.000,00 862.000,00  

μείον Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που κατατέθηκαν σε λογαριασμούς   250.000,00  

μείον Ποσά εκταμίευσης δανείων     

μείον Συμψηφιστικές κινήσεις μεταξύ λογαριασμών     

μείον 
Συναλλαγές, μεταφορές κλπ. πράξεις που δεν αποτελούν καθάρες 

καταθέσεις 
    

  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  500.000,00 612.000,00 

πλέον Επιχειρηματικές/επαγγελματικές δαπάνες (μετρητοίς) 13.000,00  11.000,00  

πλέον Αγορές εμπορευμάτων, πρώτων ή βοηθ. Υλών  κ.λπ. Ειδών (μετρητοίς) 30.000,00  17.500,00  

πλέον 
Αγορές περιουσιακών στοιχείων προσωπικών/επαγγελματικών 

(μετρητοίς) 
    

πλέον Προσωπικές/οικογενειακές δαπάνες  (μετρητοίς) 25.000,00  21.000,00  

πλέον Καταβληθέντες φόροι, εισφορές και πρόστιμα κάθε μορφής     

πλέον Αποπληρωμή/μείωση χρεών με μετρητά 2.000,00    

πλέον Αύξηση/μείωση διαθέσιμων μετρητών ελεγχόμενης περιόδου 10.000,00  -1.000,00  

πλέον Λοιπές καταβολές σε μετρητά     

  
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 
580.000,00 660.500,00  

μείον 
Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε 

λογαριασμούς (π.χ. δάνεια, δωρεές επιστροφές φόρων κ.λπ.) 
  500,00  

μείον 
Αύξηση προκαταβολών που εισπράχθηκαν  έναντι εσόδων επομένου/νων  

έτους/ων 
 10.000,00   

μείον Μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων  (π.χ. πωλήσεις  με πίστωση)  10.000,00 

πλέον 
Μείωση προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων  επομένου/νων 

έτους/ων 
10.000,00    
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πλέον Αυξήσεις λογαριασμών εισπρακτέων  (π.χ. πωλήσεις  με πίστωση)   3.000,00  

(Α) 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ  
580.000,00 667.000,00  

 (Β1) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 80.000,00 60.000,00  

 (Β2)   
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΔΗΛΩΣΗ πλην της ελεγχόμενης δραστηριότας 
50.000,00  55.000,00  

  ΔΙΑΦΟΡΑ (Α)-(Β1)-(Β2) 450.000,00  552.000,00 

 

Σχετικά με  τον τρόπο συμπλήρωσης κάποιων πεδίων του ανωτέρω πίνακα θα πρέπει 

να δοθούν περαιτέρω επεξηγήσεις, όπως : 

 

 Πεδίο «ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ 

ΜΟΡΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ», 

συμπληρώθηκε όπως προαναφέραμε με την διαφορά του υπολοίπου των 

τραπεζικών λογαριασμών  «τέλους μείον αρχής χρήσης,  επειδή δεν έχει 

προηγηθεί άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών. 

 Πεδίο «Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε 

λογαριασμούς» το ποσό των 500,00 ευρώ είναι η επιστροφή φόρου. 

 

Για τα υπόλοιπα πεδία του πίνακα αυτού θεωρώ ότι δεν απαιτούνται ιδιαίτερες 

επεξηγήσεις, η  διαφορά που προκύπτει θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και 

εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση. Όπως βέβαια έχουμε προαναφέρει τα 

δεδομένα αυτά δεν είναι αξιόπιστα και ίσως  λανθασμένα, θα συνιστούσα στις περιπτώσεις 

που δεν έχει γίνει άνοιγμα λογαριασμών να προτιμώνται και να χρησιμοποιούνται οι άλλες 

δυο τεχνικές. 
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5.5  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΩΝ «ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» 

 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης περιπτώσεως κατά την εφαρμογή των γενικών 

διατάξεων περί φορολογίας εισοδήματος και συναφών διατάξεων, προκύπτουν τα παρακάτω 

αποτελέσματα, τα οποία συνοπτικά παρουσιάζονται,. 

  

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ  

ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ  2012 2013 

ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
40.000,00 20.000,00 

ΠΛΕΟΝ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΑ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ 

ΠΗΓΈΣ 
50.000,00 55.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 90.000,00 75.000,00 

ΠΛΕΟΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
11.000,00 10.000,00 

ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟ 300.000,00 ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΕΜΒΑΣΜΑ ΤΩΝ 

400.000,00 ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2012 Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟ 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΝΩ  ΤΟ ΕΜΒΑΣΜΑ ΤΩΝ 800.000,00 ΔΕΝ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙ  ΔΙΟΤΙ 400.000,00 + 

800.000,00 = 1.200.000 – 900.000,00 = 300.000,00 

0,00 300.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 101.000,00 385.000,00 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 150.000,00 
90.000,00  

ΚΑΛΥΠΤΕΙ  ΤΕΚΜΗΡΙΟ 

ΤΕΛΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ 
150.000,00 385.000,00 

 

Αρά σύμφωνα με τα ανωτέρω η φορολογητέα ύλη που προσδιορίζεται από τον έλεγχο 

σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ανέρχεται για την χρήση 2012 στο  ποσό  των 150.000,00 

ευρώ διότι διαπιστώθηκε ότι δεν καλύπτει με τα προσδιορισθέντα εισοδήματα τα τεκμήρια 

της χρήσης, ενώ στην χρήση του 2013 διαπιστώθηκε ότι καλύπτει τα τεκμήρια και το 

προσδιορισθέν εισόδημα από τον έλεγχο ανέρχεται πλέον  στο ποσό των 385.000,00 ευρώ. 
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5.6  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

Τελειώνοντας την μελέτη περιπτώσεως είμαστε πλέον στην θέση να συγκρίνουμε και να 

διαπιστώσουμε τελικά με την εφαρμογή ποιόν;  διατάξεων,  θα προκύψει μεγαλύτερη 

φορολογητέα ύλη από τον έλεγχο. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  2012 2013 

«ΜΕΘΟΔΟΣ  ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ» 687.000,00 625.500,00 

«ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ» 687.000,00 625.500,00 

«ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ» 
450.000,00 552.000,00 

«ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 150.000,00 385.000,00 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΜΜΕΣΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ, 

ΑΡΑ ΤΕΛΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, 

ΕΙΝΑΙ: 

687.000,00 625.500,00 

 

Από τα ανωτέρω αποτελέσματα, προκύπτει ότι στην μελέτη της συγκεκριμένης 

περίπτωσης, τα αποτελέσματα του ελέγχου   με την χρήση  των μεθόδων της καθαρής θέσης 

και της  ανάλυσης ρευστότητας υπερτερούν των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις γενικές 

διατάξεις , παρουσιάζοντας  μάλιστα πολλή σημαντικές διαφορές. 

Επειδή όμως το αποτέλεσμα της μεθόδου των τραπεζικών κινήσεων και δαπανών σε 

μετρητά όπως προαναφέραμε μας έχει δώσει λάθος αποτελέσματα, θα θεωρήσουμε  για την 

συνέχεια της μελέτης περιπτώσεως ότι έχει πραγματοποιηθεί και άνοιγμα των τραπεζικών 

λογαριασμών ώστε να  εφαρμόσουμε εκ νέου την τεχνική αυτή και να διαπιστώσουμε πλέον  

πως θα διαμορφωθούν τα αποτελέσματα του  ελέγχου. 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω, την επεξεργασία των τραπεζικών κινήσεων και την παροχή 

διευκρινήσεων από τον φορολογούμενο, ο έλεγχος θεωρούμε ότι κατέληξε στα εξής 

συμπληρωματικά  δεδομένα: 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2012 2013 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ  940.000,00 1.087.000,00 

ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ   250.000,00 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 200.000,00 100.000,00 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΛΠ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΘΑΡΕΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 3.000,00 51.500,00 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  737.000,00 685.500,00 

 

Επίσης από την ανωτέρω επεξεργασία των τραπεζικών κινήσεων ο έλεγχος κατέληξε 

σε νέα  δεδομένα, αφού  προσδιόρισε και εντόπισε  πρωτογενείς καταθέσεις τις οποίες ο 

φορολογούμενος δεν δικαιολόγησε επαρκώς, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 200.000,00 

ευρώ για την χρήση 2012 και στο ποσό των 100.000,00 ευρώ για την χρήση 2013 , οπότε τα 

ποσά αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ.3 του 2238/94 όπως   

τροποποιήθηκε και ισχύ με το β εδάφιο της παρ.3 του αρθρ. 15 του Ν.3888/10 είναι εισόδημα 

από «ελευθέρια επαγγέλματα που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή 

πηγή», Οπότε τα αποτελέσματα του ελέγχου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις 

διαμορφώνονται πλέον στο ποσό των 101.000,00 + 200.000,00 = 301.000,00 ευρώ για την 

χρήση 2012 ποσό που καλύπτει πλέον  τα τεκμήρια της χρήσης και ποσό 385.000,00 + 

100.000,00 = 485.000,00 ευρώ για την χρήση 2013   

 

Εφαρμόζοντας τώρα τα επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία που προέκυψαν από το 

άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, στην εφαρμογή της μεθόδου των τραπεζικών 

κινήσεων και δαπανών σε μετρητά, συντάσσουμε εκ νέου τον κατωτέρω πίνακα της 

μεθόδου: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ 

ΜΕΤΡΗΤΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

1/1/ -  

31/12/20ΧΧ 

1/1/  -

31/12/20ΧΧ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (ελεγχόμενης 

περιόδου) 

940.000,00 1.087.000,00  

μείον Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που κατατέθηκαν σε λογαριασμούς   250.000,00  

μείον Ποσά εκταμίευσης δανείων     
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μείον Συμψηφιστικές κινήσεις μεταξύ λογαριασμών 200.000,00  100.000,00  

μείον 
Συναλλαγές, μεταφορές κλπ. πράξεις που δεν αποτελούν καθάρες 

καταθέσεις 
3.000,00  51.500,00  

  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  737.000,00 685.500,00 

πλέον Επιχειρηματικές/επαγγελματικές δαπάνες (μετρητοίς) 13.000,00  11.000,00  

πλέον Αγορές εμπορευμάτων, πρώτων ή βοηθ. Υλών  κ.λπ. Ειδών (μετρητοίς) 30.000,00  17.500,00  

πλέον 
Αγορές περιουσιακών στοιχείων προσωπικών/επαγγελματικών 

(μετρητοίς) 
    

πλέον Προσωπικές/οικογενειακές δαπάνες  (μετρητοίς) 25.000,00  21.000,00  

πλέον Καταβληθέντες φόροι, εισφορές και πρόστιμα κάθε μορφής     

πλέον Αποπληρωμή/μείωση χρεών με μετρητά 2.000,00    

πλέον Αύξηση/μείωση διαθέσιμων μετρητών ελεγχόμενης περιόδου 10.000,00  -1.000,00  

πλέον Λοιπές καταβολές σε μετρητά     

  
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 
817.000,00 734.000,00  

μείον 
Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε 

λογαριασμούς (π.χ. δάνεια, δωρεές επιστροφές φόρων κ.λπ.) 
  500,00  

μείον 
Αύξηση προκαταβολών που εισπράχθηκαν  έναντι εσόδων επομένου/νων  

έτους/ων 
 10.000,00   

μείον Μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων  (π.χ. πωλήσεις  με πίστωση)  10.000,00 

πλέον 
Μείωση προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων  επομένου/νων 

έτους/ων 
10.000,00    

πλέον Αυξήσεις λογαριασμών εισπρακτέων  (π.χ. πωλήσεις  με πίστωση)   3.000,00  

(Α) 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ  
817.000,00 740.500,00  

 (Β1) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 80.000,00 60.000,00  

 (Β2)   
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΔΗΛΩΣΗ πλην της ελεγχόμενης δραστηριότας 
50.000,00  55.000,00  

  ΔΙΑΦΟΡΑ (Α)-(Β1)-(Β2) 687.000,00  625.500,00 

 

Οπότε τα τελικά αποτελέσματα του ελέγχου μετά το άνοιγμα των τραπεζικών 

λογαριασμών διαμορφώνεται πλέον, ως τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  2012 2013 

«ΜΕΘΟΔΟΣ  ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ» 687.000,00 625.500,00 

«ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ» 687.000,00 625.500,00 

«ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ» 
687.000,00 625.500,00 

«ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 301.000,00 485.000,00 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω, διαπιστώνουμε  ότι μετά το άνοιγμα των τραπεζικών 

λογαριασμών προέκυψε μια επιπλέον  σημαντική διαφορά στο προσδιορισθέν εισόδημα 

από τον έλεγχο  σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, αλλά παρόλα αυτά το αποτέλεσμα 

σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις  υπολείπεται και  πάλι από το  αποτέλεσμα που 

προέκυψε από την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Επίσης κάτι άλλο που 

διαπιστώνουμε είναι ότι οι τεχνικές της ρευστότητας και της καθαρής θέσης  βγάζουν τα 

ίδια ή κοντινά  αποτελέσματα γιατί τροφοδοτούνται ουσιαστικά με τα ίδια δεδομένα, τα 

οποία όμως  επεξεργάζονται με διαφορετική μεθοδολογία. Βέβαια εάν υπήρχαν  ιδεατές 

συνθήκες όπως στην μελέτη αυτή, τότε και η μέθοδος των τραπεζικών κινήσεων και δαπανών 

σε μετρητά θα έβγαζε ίδια ή  κοντινά αποτελέσματα με τις άλλες δυο τεχνικές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Στην χώρα μας  μέχρι σήμερα ο φορολογικός έλεγχος ήταν κυρίως επικεντρωμένος στις  

επιχειρήσεις, έψαχνε λογιστικές διαφορές, εικονικές επιχειρήσεις,  εικονικά & πλαστά 

τιμολόγια, κλπ. ,  εφάρμοζε ελεγκτικές διαταγές και άμεσες  τεχνικές ελέγχου που κυρίως  

βασίζονταν στα βιβλία και στοιχεία του ελεγχόμενου. Επίσης επί σειρά  ετών ο έλεγχος 

ουσιαστικά αδρανοποιήθηκε, υπήρξαν  μια σειρά από χαριστικές περαιώσεις,  τα 

αποτελέσματα αυτής της τακτικής, φυσικά και τα γνωρίζουμε όλοι μας. Η  φοροδιαφυγή και 

η φοροαποφυγή πολλές φορές κτύπησε κόκκινο, γιατί όλες αυτές οι περαιώσεις μπορεί  

προσωρινά να γέμιζαν τα άδεια  ταμεία αλλά από την άλλη  δημιουργούσαν ασυδοσία,  

χαλαρότητα και ουσιαστική απώλεια της φορολογικής συνείδησης του Έλληνα πολίτη και 

επιχειρηματία. 

Οι καιροί όμως  αλλάξαν, η παγκόσμια οικονομία είναι πλέον εύθραυστη, χτυπήθηκε  

από διάφορα οικονομικά  σκάνδαλα, η κρίση της Ευρωζώνης συνεχίζεται, τα οικονομικά 

προβλήματα της  μίας χώρας παρασύρουν την άλλη, οι ισορροπίες χάνονται. ΄Έτσι  μέσα σε 

αυτό το δυσοίωνο οικονομικό κλίμα προωθήθηκαν διεθνώς, είτε μέσω του ΟΟΣΑ στα μέλη 

του, είτε μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή άλλου φορέα, οι νέες τεχνικές ελέγχου 

για  έμμεσο προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος. Στην χώρα μας η εφαρμογή τους 

θεωρώ ότι έγινε λίγο εσπευσμένα και πρόχειρα υπό την σκιά άλλων σοβαρότερων γεγονότων, 

ίσως και αν μου επιτραπεί  υπό την μορφή απειλής ως προαπαιτούμενο από τους δανειστές 

μας.   

Στον καιρό της παγκοσμιοποίησης θεωρώ ότι η Διεθνής Συνεργασία και η μεταφορά 

τεχνογνωσίας μεταξύ  των χωρών,  είναι πλέον  απαραίτητη, ώστε να πετύχουμε την 

περιστολή της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Επίσης  χρειαζόμαστε να 

δημιουργηθούν  νέες σχέσεις εμπιστοσύνης Κράτους-πολίτη,  οι καλύτερες υπηρεσίες του 

κράτους προς τον πολίτη μπορούν να βοηθήσουν, οι φορολογούμενοι πρέπει πλέον να 

αποκτήσουν φορολογική συνείδηση, οι φόροι που πληρώνουν πρέπει να αποκομίζουν  

χρησιμότητα και το κράτος από την άλλη να επιστρέφει τα χρήματα αυτά στον 

φορολογούμενο με την μορφή υπηρεσιών και κοινωνικών παροχών και όχι όλα να πηγαίνουν  

σε υποχρεώσεις αποπληρωμής τόκων προς τους δανειστές.  Είναι βέβαιο ότι  όταν ο 
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φορολογούμενος γνωρίζει που ακριβώς διατίθενται τα χρήματά του, θα ανακτήσει και την 

χαμένη του φορολογική  συνείδηση. 

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου είναι ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο 

ελέγχου στα χέρια της Γ.Γ.Δ.Ε., η σωστή και ορθή εφαρμογή τους  μπορεί να βοηθήσει τα 

μέγιστα , ώστε τάχιστα να βοηθήσουν να γεμίσουν τα άδεια ταμεία του κράτους.   

Όπως παρουσίασα και στην μελέτη περιπτώσεως τα αποτελέσματα του ελέγχου 

σύμφωνα με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου είναι αξιοθαύμαστα, υπερτερούν σε μεγάλο βαθμό 

από τα αποτελέσματα του ελέγχου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Η  εφαρμογή τους 

βέβαια θέλει μεγάλη προσοχή, απαιτεί πλήρη κατάρτιση και υποστήριξη του ελεγκτικού 

δυναμικού, ώστε κατά την εφαρμογή τους να μην γίνονται λάθη και κυρίως να μην 

αδικούνται οι φορολογούμενοι.   

Οι τεχνικές αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται  σε βαριές και ουσιώδης υποθέσεις 

φοροδιαφυγής όπως ακριβώς συμβαίνει στην Αμερική με τους ελέγχους του  IRS και σε 

τόσες άλλες χώρες. Ουσιαστικά θεωρώ ότι  θα πρέπει στο background και πριν καν εκδοθεί η 

εντολή ελέγχου χωρίς να το γνωρίζει ο φορολογούμενος να  τρέχει μία εφαρμογή, ώστε να 

είναι στην διάθεση της Φορολογικής Αρχής μια αρχική εκτίμηση των αποτελεσμάτων του 

ελέγχου καθώς και η εισπραξιμότητα αυτών. Ο ελεγκτικός μηχανισμός έτσι  με αυτήν την 

διαδικασία αξιολόγησης των υποθέσεων,  θα  ασχολείται μόνο με υποθέσεις ουσίας, που θα 

φέρουν φόρους και όχι με υποθέσεις για τις οποίες έγινε απλά  μια ανώνυμη καταγγελία ή επί 

της ουσίας δεν παρουσιάζουν κανένα φορολογικό ενδιαφέρον, με μηδενική ειπσραξιμότητα.  

Για να αποδώσουν και να έχουν τα καλύτερα  αποτελέσματα οι έμμεσες τεχνικές 

ελέγχου θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά από την πλευρά της πολιτείας. Παρακάτω 

παραθέτω  κάποιες προσωπικές μου προτάσεις και παραμέτρους  που  θεωρώ ότι θα 

βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή :  

 

 Εμπλουτισμός και ενδυνάμωση του σχετικού  Νομοθετικού πλαισίου για  τις έμμεσες 

τεχνικές ελέγχου. 

 Να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση των σχετικών διατάξεων και των πολυγραφημένων 

διαταγών, με τις φορολογικές διατάξεις  που ίσχυσαν ή που ισχύουν. 

 Άμεσα να πραγματοποιηθούν  εντατικά σεμινάρια ουσίας για όλους τους ελεγκτές τις 

Γ.Γ.Δ.Ε.  

 Ανάπτυξη  κατάλληλων βοηθητικών εργαλείων ελέγχου, δημιουργία σχετικών 

βάσεων δεδομένων που να έχει πλήρη πρόσβαση το ελεγκτικό δυναμικό, όπως η 
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δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που να περιλαμβάνει τις ετήσιες  δαπάνες των 

φορολογούμενων, όπως δαπάνες σε  εταιρείες κοινής ωφέλειας, κινητής τηλεφωνίας, 

ιδιωτικά σχολεία, κλπ. 

 Διαρκή τεχνική & υλική υποστήριξη   του ελεγκτικού δυναμικού. Είναι αδιανόητο ο 

έλεγχος σήμερα  να μην έχει  ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και να μην υπάρχουν  

ηλεκτρονικές βάσεις  δεδομένων με νόμους, διατάξεις, κλπ,  ή τοποθεσίες για 

ανταλλαγή απόψεων & πληροφοριών,help desk  , κλπ . 

 Να υπάρχει ένα διαρκές  feedback  πληροφοριών, περιπτώσεων και απόψεων από την 

εφαρμογή των τεχνικών αυτών σε μια κοινή βάση δεδομένων που να έχει πρόσβαση 

όλος ο ελεγκτικός μηχανισμός. 

 Επιμελημένη ηλεκτρονική ή έντυπη συλλογή όλων των σχετικών με τις έμμεσες 

τεχνικές ελέγχου διατάξεις και οδηγίων.    

 Να ελέγχονται μικρές σε αριθμό και πρόσφατες χρήσεις. 

 Ο πολίτης να γνωρίζει την διαδικασία του ελέγχου, καθώς και τι πληροφορίες – 

στοιχεία και αρχεία  πρέπει να διαφυλάττει και να διαθέτει. 

 Η δικαιοσύνη παίζει και αυτή τον πολύ σημαντικό ρόλο της, βέβαια πάνω από όλα θα 

πρέπει να είναι  δίκαιη.   

 Να εφαρμόζεται ένα αξιόπιστο προκαταρτικό στάδιο προετοιμασίας, εκτίμησης και 

στόχευσης  των υποψήφιων προς έλεγχο υποθέσεων,  ώστε αυτές οι υποθέσεις που θα 

ελεγχθούν να είναι πραγματικά αυτές  που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο φορολογικό 

ενδιαφέρον καθώς και την μεγαλύτερη εισπραξιμότητα.  

Επειδή οι τεχνικές αυτές όπως προαναφέραμε  είναι νεοεισαχθείσες  στην ελληνική 

πραγματικότητα,  θα πρέπει να τους δώσουμε χρόνο, ώστε   να μπορέσουμε πραγματικά να  

διαπιστώσουμε και να εκτιμήσουμε με ασφάλεια  την αποτελεσματικότητα  και την 

αποδοτικότητα τους, τόσο στους φορολογικούς ελέγχους όσο και στα δημόσια έσοδα.  
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Ευσταθόπουλου http://www.efstathopoulos-law.gr/, 07-10-2015 

 

 

Νόμοι-Αποφάσεις 

1. Ν. 2238/1994, «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», άρθρο 67β  ΦΕΚ 

Α' 151/16-09-1994 

2. Ν. 3842/2010, «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», άρθρο 81 παρ.3, ΦΕΚ Α' 58/23/4/2010 

3. Α.Υ.Ο ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 /10-5-2013, «Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων», 

Αθήνα, Μάιος 2013 

4. Ν. 4172/2013, «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», άρθρο 28 , 

ΦΕΚ Α 167/23-7-2013 ,όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.13 

Ν.4223/2013 

http://www.imerisia.gr/
http://www.geormpalidis.gr/article/
http://www.power-tax.gr/
http://www.taxheaven.gr/
http://www.capital.gr/


 

89 

 

 

5. Ν. 4174/2013, «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», άρθρο 27,ΦΕΚ Α 

170/26-7-2013 

6. ΠΟΛ.1171/4-7-2013 «Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους 

Φορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων» 

7. ΠΟΛ.1050/17.2.2014, «Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής 

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

άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της 

φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου 

προσδιορισμού», ΦΕΚ Β' 478/26-02-2014 

8. ΠΟΛ.1094/7.4.2014, «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1050/17−2−2014 απόφασης του 

Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474 τ. 

Β/25−2−2014 περί καθορισμού του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των 

τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 

27 Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της 

φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου 

προσδιορισμού», ΦΕΚ Β' 961/16-04-2014 

9. ΠΟΛ.1270/24.12.2013, «Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου»  

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

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

11. Τις διατάξεις  του δεύτερου εδαφίου  της  παρ.3, του άρθρου 25, του Ν.4321/2015, 

όπου προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην αρχή της παρ. 9 του άρθρου 30 του 

Ν.3296/2004 το οποίο έχει ως εξής : «Οι  υπάλληλοι της Ειδικής Γραμματείας του 

Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος  (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στο πλαίσιο άσκησης 

των αρμοδιοτήτων τους δύνανται να εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 27 του 

Ν. 4174/2013». 

12. Το με αριθ. πρωτ. 3004/27.4.2015  έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα 

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 25, του ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α' 

32/21.03.2015) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», καθώς και λοιπά 

θέματα επιχειρησιακής διαδικασίας και χρήσης του Ο.Π.Σ. «Elenxis».  

  


