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Περίληψη 

 

Η απληστία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης. Οι άνθρωποι 

επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση του προσωπικού τους οικονομικού οφέλους ενδίδουν στον 

πειρασμό να χρησιμοποιήσουν θεμιτά και αθέμιτα μέσα και τεχνάσματα. Η φοροδιαφυγή 

και η φοροαποφυγή είναι από τους κυριότερους τρόπους εκδήλωσης της οικονομικής 

απάτης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αιτία που οδηγούν στη διάπραξη αυτών 

των μορφών οικονομικής απάτης καθώς και ομοιότητες και διαφορές μεταξύ 

φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής ενώ επιχειρείται μία διερεύνηση και ανάλυση των 

μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, αποκάλυψη και 

αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Γίνεται επίσης μια διεξοδική παρουσίαση του εξωτερικού φορολογικού ελέγχου μέσω του 

θεσμικού πλαισίου που διαμορφώνεται στη χώρα μας και των τάσεων που επικρατούν σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ως προς τη διαμόρφωση μεθόδων, τεχνικών, εργαλείων και 

μέσων, όπως η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, που αποσκοπούν στον περιορισμό της 

φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του 

ελέγχου.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το ρόλο και τη σημασία, του εξωτερικού 

και κυρίως του φορολογικού ελέγχου στην αποκάλυψη την πρόληψη και την αντιμετώπιση 

της οικονομικής απάτης και ειδικότερα εκείνης που προκαλεί φοροδιαφυγή. 

 

 

Λέξεις – Κλειδιά:   

 

Φοροδιαφυγή, Φοροαποφυγή, Φορολογική Απάτη, Φορολογικός Έλεγχος. 
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Abstract 

 

Greediness is a characteristic of human nature.  People seeking to maximize their personal 

financial gain, succumb to the temptation to use lawful and unlawful means and tricks. Tax 

evasion and tax avoidance is one of the main ways to express financial fraud. This paper 

presents the causes leading to the commission of these forms of financial fraud and also 

similarities and differences between tax evasion and tax avoidance, while attempting one 

investigation and analysis of the methods and techniques used to prevent, uncover and 

cope with this phenomenon. 

 

It is also a detailed presentation of the external tax audit by the institutional framework 

formed in our country and the trends at European and international level in shaping 

methods, techniques, tools and means, such as the automatic information exchange, aimed 

at limiting tax evasion and tax avoidance by improving the effectiveness of audits. 

 

The purpose of this study is to analyze the role and significance of external audit and 

mainly of tax audit, to uncover, prevent and combat economic fraud, in particular that 

which causes tax evasion. 

 

 

Key Words:   

Τax evasion, Tax avoidance, Tax Fraud, Tax control. 

 

  



vi 
 

Πίνακας Περιεχόμενων 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 .................................................................... 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .......................................................................... 1 

1.1 Η σημασία του ελέγχου ......................................................................................1 

1.2 Σκοπός – ερευνητικά ερωτήματα .......................................................................2 

1.3 Δομή ..................................................................................................................3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    2 ................................................................. 4 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ....................................... 4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    3 ................................................................. 8 

Θεσμικό πλαίσιο & Διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου ............. 8 

3.1 Η σημασία και αναγκαιότητα του ελέγχου .........................................................8 

3.2 Προσδιορισμός της έννοιας του ελέγχου ............................................................9 

3.3 Ορισμός και έννοια Ελεγκτικής........................................................................ 10 

3.4 Διακρίσεις Ελέγχων ......................................................................................... 11 

3.5 Έννοια του φορολογικού ελέγχου .................................................................... 13 

3.6 Σκοπός και Ανάγκη Ύπαρξης του Φορολογικού Ελέγχου ................................ 15 

3.7 Υπηρεσίες και Φορείς Διενέργειας των Φορολογικών Ελέγχων ....................... 15 

3.7.1 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ..................................................... 15 

3.7.2 Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) ........ 19 

3.7.3 Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) ................................. 20 

3.7.4 Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) ......................................... 21 

3.7.5 Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ............ 22 

3.7.6 Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας ............................................................... 22 

3.7.7 Οικονομικοί Επιθεωρητές ................................................................................ 23 

3.7.8 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ............................................................................ 25 



vii 
 

3.8 Φορολογικό Πιστοποιητικό .............................................................................. 26 

3.8.1 Νομοθετικό Πλαίσιο ........................................................................................ 26 

3.8.2 Περιεχόμενο Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού ....................................... 28 

3.8.3 Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την αλήθεια των «φορολογικών εγγράφων» ..... 28 

3.8.4 Τύπος και Περιεχόμενο Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης ........................ 29 

3.8.5 Δειγματοληπτικός έλεγχος από τη φορολογική αρχή ........................................ 30 

3.9 Διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου ................................................................... 31 

3.9.1 Εισαγωγή ......................................................................................................... 31 

3.9.2 Ο φορολογικός έλεγχος μέχρι την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας Ν.4174/2013 ............................................................................................ 33 

3.9.2.1 Προληπτικός φορολογικός έλεγχος .................................................................. 33 

3.9.2.2 Προσωρινός φορολογικός έλεγχος ................................................................... 34 

3.9.2.3 Τακτικός φορολογικός έλεγχος ........................................................................ 35 

3.9.3 Ο φορολογικός έλεγχος με την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

Ν.4174/2013 ................................................................................................................ 36 

3.9.3.1 Εξουσίες της φορολογικής διοίκησης ............................................................... 36 

3.9.3.2 Διακρίσεις - Είδη φορολογικών ελέγχων .......................................................... 39 

3.9.3.3 Επιλογή των υποθέσεων προς έλεγχο. .............................................................. 41 

3.9.3.4 Η εντολή Φορολογικού Ελέγχου. ..................................................................... 42 

3.9.3.5 Προετοιμασία Φορολογικού Ελέγχου............................................................... 42 

3.9.3.6 Διενέργεια εκλεκτικών επαληθεύσεων. ............................................................ 43 

3.9.3.7 Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου .............................................................................. 45 

3.9.3.8 Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου ............................................................... 47 

3.9.3.9 Ενδικοφανής προσφυγή ................................................................................... 48 

 

 

 



viii 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    4 ............................................................... 50 

Φορολογική απάτη. Φοροδιαφυγή - Φοροαποφυγή ................ 50 

Μετρά και δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

4.1 Εισαγωγή ......................................................................................................... 50 

4.2 Η έννοια της φοροδιαφυγής ............................................................................. 50 

4.3 Νομοθετική οριοθέτηση Φοροδιαφυγής ........................................................... 52 

4.4 Η έννοια της Φοροαποφυγής ............................................................................ 54 

4.5 Η έννοια της Εισφοροδιαφυγής – Αδήλωτη εργασία ........................................ 55 

4.6 Αιτίες της Φοροδιαφυγής ................................................................................. 57 

4.6.1 Νομοθετικές – Πολιτικές Αιτίες ....................................................................... 57 

4.6.2 Τεχνολογικές Αιτίες ......................................................................................... 60 

4.6.3 Γραφειοκρατικές – Οργανωτικές Αιτίες ........................................................... 61 

4.6.4 Διαρθρωτικές Αιτίες ........................................................................................ 62 

4.6.5 Πολιτισμικές Αιτίες (Φορολογική Κουλτούρα) ................................................ 63 

4.7 Συνέπειες της Φοροδιαφυγής ........................................................................... 63 

4.8 Προσδιοριστικοί παράγοντες της Φοροδιαφυγής .............................................. 65 

4.9 Οι ποινές ως μέσο κατά της φοροδιαφυγής ...................................................... 68 

4.10 Μορφές Φοροδιαφυγής .................................................................................... 69 

4.11 Περιπτώσεις φοροδιαφυγής.............................................................................. 74 

4.12 Διάβρωση φορολογικής βάσης και μετατόπιση κερδών (BEPS) ....................... 79 

4.13 Η αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης ........................................................ 84 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    5 ............................................................... 92 

Συμπεράσματα – Περιορισμοί – Προτάσεις για Μελλοντική 

Έρευνα ............................................................................... 92 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................. 96 

 



ix 
 

Κατάλογος των Πινάκων 

Πίνακας 1 Εγκλήματα φοροδιαφυγής στους φόρους, τέλη και εισφορές  53 

Πίνακας 2 Εγκλήματα φοροδιαφυγής για περιπτώσεις έκδοσης, αποδοχής, πλαστών, εικονικών 

και για τη νόθευση φορολογικών στοιχείων 

54 

 

 

Κατάλογος των Διαγραμμάτων 

 

Διάγραμμα 1 Η μεταβολή του Φ.Π.Α. στην Ε.Ε. 59 

Διάγραμμα 2 Χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοαπασχολούμενων το 2014 62 

Διάγραμμα 3 Αριθμός συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανά κάτοικο  86 

Διάγραμμα 4 Υστέρηση είσπραξης εσόδων ΦΠΑ και συναλλαγές με ΗΜΠ ανά κάτοικο 87 

 

 

Πίνακας Ακρωνυμίων 

 

BEPS Base erosion and profit shifting  

EBITDA Earnings Before Interest, Tax Depreciation and Amortisation 

FATCA Foreign Account Tax Compliance Act 

IRS Internal Revenue Service 

POS Point Of Sale 

Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία 

Α.Ε.Π. Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

Γ.Γ.Δ.Ε. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 

Γ.Γ.Π.Σ. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δ.Ε.Κ. Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο 

Δ.Ο.Α. Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας 

Δ.Ο.Υ. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

Δ.Π.Χ.Α. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

Δ.Σ. Διοικητικό Συμβούλιο 

Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση 



x 
 

Ε.Λ.Π. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

Ε.Λ.Τ.Ε. Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 

Ε.Π.Ε. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

Ε.Φ.Α. Ειδικός Φόρος επί των ακινήτων 

Ε.Φ.Κ. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 

ΕΘ.Ε.Κ. Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

Η.Μ.Π. Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμής 

Ι.Ο.Β.Ε. Ίδρυμα Oικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών  

Κ.Β.Σ. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων  

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου  

Κ.Φ.Α.Σ. Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 

Κ.Φ.Δ. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 

ΚΕΠΕ Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

Ο.Π.Σ. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Ο.Ο.Σ.Α. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

Π.Δ. Προεδρικό Διάταγμα 

Π.Ε.Κ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο 

Π.Ν.Π. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

Σ.Δ.Ο.Ε. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

Τ.Ε.Κ. Τοπικό Ελεγκτικό Κέντρο 

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων 

ΥΠ.Ε.Ε. Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων 

Φ.Α.Β.Ε. Φορολογίας Ανωνύμων Βιομηχανικών Εταιρειών 

Φ.Ε.Κ. Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 

Φ.Ε.Υ. Φορολογική Ελεγκτική Υπηρεσία 

Φ.Π.Α. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

Φ.Τ.Μ. Φορολογική Ταμειακή Μηχανή 

Χ.Α.Α. Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

 

 



1 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Η σημασία του ελέγχου 

 

Ο ρόλος του έλεγχου στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα είναι ουσιώδους 

σημασίας, για την ανίχνευση αποκάλυψη πρόληψη και αντιμετώπιση της οικονομικής 

απάτης.  Η τεχνολογική πρόοδος που έχει συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες συνέβαλε 

σημαντικά στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, 

στην αύξηση μεγεθών των οικονομικών οντοτήτων, στη δημιουργία οργανωμένων 

χρηματιστηριακών αγορών και στην ευκολότερη διακίνηση κεφαλαίων. 

Η απληστία είναι στην ανθρώπινη φύση, και σε συνδυασμό με τον έντονο 

ανταγωνισμό που διέπει τη σύγχρονη οικονομική δραστηριότητα, όπου ο απώτερος 

σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους, συμβάλει αποφασίστηκα στη 

διόγκωση φαινομένων οικονομικής απάτης όπως η δωροδοκία η διαφθορά και η 

φοροδιαφυγή.  Το αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς αυξάνει τις πιθανότητες οι 

οικονομικές καταστάσεις των οικονομικών μονάδων να μην απεικονίζουν την πραγματική 

κατάσταση με αποτέλεσμα οι χρήστες αυτών να μη λαμβάνουν αξιόπιστη πληροφόρηση. 

Το δαιδαλώδες νομοθετικό πλαίσιο σε επίπεδο κράτους και οι διαφορές που 

υφίστανται στα κανονίστηκα πλαίσια μεταξύ των διαφόρων κρατικών οντοτήτων και 

οργανισμών δημιουργούν συνθήκες φορολογικού ανταγωνισμού και ευκαιρίες 

εκμετάλλευσης του χαώδους αυτού περιβάλλοντος από τα πρόσωπα εκείνα που 

επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των οικονομικών ωφελειών τους παρακάμπτοντας ή ακόμα 

και παραβιάζοντας τους περιορισμούς που θέτει το νομοθετικό πλαίσιο. 

Οι διοικήσεις των οικονομικών οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στο σύνθετο 

αυτό χρηματοοικονομικό περιβάλλον κάτω από συνθήκες ακραίου ανταγωνισμού, οι 

οποίες στην πλειονότητα είναι διαφορετικές από τους ιδιοκτήτες, επιδιώκουν να 

χρησιμοποιήσουν με τον ορθολογικότερο τρόπο τους παραγωγικούς συντελεστές με στόχο 

πάντα τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 

συντάσσονται παρουσιάζονται οι πληροφορίες και τα στοιχεία εκείνα που θα 

χρησιμοποιήσουν οι χρήστες για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα και 
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αποδοτικότητα της οικονομικής μονάδας  κατά πρώτο λόγο και της διοίκησης της ως 

επακόλουθο.  

Πέρα όμως από τις σύνθετες οικονομικές μονάδες και κάθε φυσικό πρόσωπο που 

δραστηριοποιείται στο πολύπλοκο αυτό πολιτικοοικονομικό περιβάλλον επιδιώκει σε 

ατομικό επίπεδο την μεγιστοποίηση των κερδών και οικονομικών ωφελειών. Για τα 

φυσικά πρόσωπα εκείνα που συμμετέχουν και σε νομικά πρόσωπα  ενδεχόμενα το 

προσωπικό όφελος μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της οικονομικής 

οντότητας στην οποία συμμετέχει.  

 

1.2 Σκοπός – ερευνητικά ερωτήματα 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το ρόλο και τη σημασία, του εξωτερικού 

και κυρίως του φορολογικού ελέγχου στην αποκάλυψη την πρόληψη και την αντιμετώπιση 

της οικονομικής απάτης και ειδικότερα εκείνης που προκαλεί φοροδιαφυγή.  

Τα κυριότερα ερευνητικά ερωτήματα στην μελέτη είναι τα παρακάτω: 

 Ποιες είναι οι επιδράσεις ενός ασταθούς φορολογικού συστήματος στον έλεγχο; 

 Πως λειτουργεί προληπτικά ο έλεγχος στη φορολογική συμμόρφωση; 

 Πως λειτουργεί κατασταλτικά ο έλεγχος στη φορολογική συμμόρφωση; 

 Ποια είναι τα μέσα και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τον έλεγχό; 

 Ποια είναι η σημασία του ελέγχου στην αποκάλυψη και αντιμετώπιση της 

φορολογικής  απάτης; 

 Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις που διαμορφώνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

και πως συμβάλουν στην ενίσχυση του ρόλου του ελέγχου; 

Η προσέγγιση των παραπάνω ερωτημάτων επιχειρείται από τη μελέτη και ανάλυση 

της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας, καθώς και της παρουσίασης του θεσμικού πλαισίου 

που διέπει τον φορολογικό έλεγχο στη χώρα μας και των τάσεων που επικρατούν σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ως προς τη διαμόρφωση μεθόδων, τεχνικών, εργαλείων και 

μέσων, όπως η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, με την ανάπτυξη δράσεων 

συνεργασίας σε διακρατικό επίπεδο. 
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1.3 Δομή 

 

Η εργασία απαρτίζεται από πέντε (5) κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται εν συντομία το αντικείμενο, ο σκοπός και η 

δομή της μελέτης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να εκπονηθεί η παρούσα εργασία. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια εννοιολογική προσέγγιση των κυριότερων θεμάτων 

που μας απασχολούν στην παρούσα μελέτη και μία αναλυτική παρουσίαση της 

διαδικασίας του φορολογικού ελέγχου μετά την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας, ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170/26.07.2013). 

Στο τέταρτο κεφάλαιο οριοθετούνται οι έννοιες της φοροδιαφυγής και 

φοροαποφυγής και παρουσιάζονται μέτρα και δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπισή 

τους. 

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα και οι 

προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ    2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

Στο τρέχον κεφάλαιο παρουσιάζεται μια ανασκόπηση των κυριοτέρων επιστημονικών 

άρθρων, μελετών και συγγραφικών έργων ώστε να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση 

του αντικειμενικού σκοπού της παρούσας εργασίας που είναι η ανάδειξη της σημασίας του 

ελέγχου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της οικονομικής απάτης και ειδικότερα της 

φοροδιαφυγής.   

 Οι Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), παρουσιάζουν το πλαίσιο διενέργειας του 

ελεγκτικού έργου αναλύοντας τις ελεγκτικές διαδικασίες από την οπτική του εσωτερικού, 

εξωτερικού και φορολογικού ελέγχου. Επίσης, παρουσιάζουν τη λογιστική 

παρακολούθηση σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Α. των κυριότερων στοιχείων όπως 

πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις,  καθαρή θέση, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα. Ακόμη, 

παρουσιάζουν και αναλύουν τη νομική ευθύνη των ελεγκτών και παραθέτουν Ελληνικές 

και Διεθνείς περιπτώσεις εκλεκτικής απάτης.  

Οι Τσακλάγκανος και Σπαθής (2015), αναφέρονται σε µια συνολική σύγχρονη 

προσέγγιση της ελεγκτικής,  αναλύουν τα στάδια της διαδικασίας ελέγχου, αναφέρονται 

και παρουσιάζουν τη λειτουργία των φύλλων εργασίας και αναπτύσσεται ο τρόπος που 

γίνεται ο έλεγχος βάσει προγράμματος σε διάφορα οικονομικά μεγέθη, όπως τα 

αποθέματα, χρεόγραφα, υποχρεώσεις, πάγια περιουσιακά στοιχεία κλπ. 

Ο Φινοκαλιώτης (2014), παρουσιάζει διεξοδικά τις έννοιες και τις διακρίσεις των 

φόρων, βασικές αρχές και ρυθμίσεις που διέπουν τη λειτουργία της φορολογικής εξουσίας, 

το Ελληνικό φορολογικό σύστημα και αναλύει διεξοδικά τη διοικητική φορολογική 

διαδικασία, ενώ τελειώνει το έργου με την παρουσίαση των εννοιών της φορολογικής 

διαφοράς, της φορολογικής δίκης καθώς και των ένδικων βοηθημάτων και μέσων. Στον 

πρόλογο της πέμπτης έκδοσης επισημαίνει τις σοβαρές δυσχέρειες που προκαλούν οι 

συχνές και αποσπασματικές μεταβολές των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων στην 

επεξεργασία του φορολογικού δικαίου.  

Οι Βελέντζας κ.α. (2012) ορίζουν την ελεγκτική ως ξεχωριστό επιστημονικό κλάδο  

και ταυτόχρονα ως τεχνική καθώς λόγω της επιστημονικής φύσης της και του 

διερευνητικού χαρακτήρα παράγετε συνεχώς γνώση, ενώ από την άλλη πλευρά θεωρείται 
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ως τεχνική, για τον λόγο ότι σε συνδυασμό με την παραγόμενη επιστημονική γνώση 

ικανοποιεί τις ανάγκες του ελέγχου και φέρει εις πέρας την αποστολή της. 

Ο Δημήτραινας (2011) εστιάζει στην παρουσίαση της ποινικής καταστολής της 

φοροδιαφυγής αναδεικνύοντας και αυτός τις δυσχέρειες και τα προβλήματα που 

προκαλούνται εξαιτίας των συνεχών μεταβολών στις διατάξεις τις νομοθεσίας, παραθέτει 

ακόμα την άποψη ότι οι διοικητικές κυρώσεις είναι ο ορθολογικός τρόπος αντιμετώπισης 

και διαχείρισης του φαινομένου της φοροδιαφυγής ενώ η ποινική καταστολή μπορεί να 

λειτουργήσει συμπληρωματικά ως έσχατο μέσο και ειδικότερα στο βαθμό που η εκδήλωση 

της φοροδιαφυγής προσβάλει συγκεκριμένα έννομα αγαθά.    

Ο Μιχαήλ κ.α. (2008), καταγράφουν και αναλύουν πρακτικές ελέγχου στη 

φορολογία Εισοδήματος, στο Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους προσεγγίζοντας με κριτήρια 

φορολογικής ελεγκτικής τη φορολογητέα ύλη.  

Ο Σκόρδος (1992),  επιχειρεί την ανάπτυξη κανόνων και μεθόδων διεξαγωγής 

φορολογικού ελέγχου σε όλες τις προβλεπόμενες από τον Κ.Β.Σ. κατηγορίες τηρούμενων 

βιβλίων ορίζει τον έλεγχο ως  τη διαδικασία  διερεύνησης της εγκυρότητας, της ορθότητας 

και πραγματικής αξίας που  αποβλέπει: α) στην εξακρίβωση της κανονικότητας και της 

ακρίβειας των εγγραφών, από τις οποίες αποδεικνύεται ότι δεν πραγματοποιήθηκαν λάθη 

και απάτες και β) στην πρόληψη λαθών και απατών.  

Ο Καραμάνης (2008) αναφέρεται στην έννοια της ελεγκτικής και στο ελεγκτικό 

επάγγελμα όπως έχει διαμορφωθεί στον ελληνικό χώρο. Ακόμη, παρουσιάζει τη σχέση της 

εταιρικής διακυβέρνησης με τους ελέγχους και αναφέρεται λεπτομερώς στον Κώδικα 

Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Αναλύει την έννοια του επιχειρηματικού κινδύνου και 

παρουσιάζει μεθοδολογία διαχείρισής του. Εξηγεί τη φιλοσοφία, το σκοπό, τη σημασία και 

τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων στην καθημερινή ελεγκτική πρακτική και προσεγγίζει τον έλεγχο σαν μια 

σύνθετη διαδραστική διαδικασία συλλογής εκλεκτικών τεκμηρίων και εφαρμογής 

επαγγελματικής κρίσης, παρά σαν μια αποκλειστικά τεχνική διαδικασία προσδιοριζόμενη 

από λεπτομερείς νομικές και επαγγελματικές ρυθμίσεις. Ο έλεγχος παρουσιάζεται ως μία 

δραστηριότητα όπου, πέραν του κατεξοχήν αντικειμένου της Ελεγκτικής και της 

Λογιστικής, στηρίζεται σε ένα διεπιστημονικό γνωστικό χώρο που περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Χρηματοοικονομική, τα Οικονομικά, την 

Πληροφορική, το Δίκαιο κ.λ.π.  

Ο Τάτσος κ.α. (2001) σε μελέτη για λογαριασμό του Ιδρύματος Οικονομικών & 

Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής 
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Οικονομίας με θέμα «Παραοικονομία και Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα» διερευνούν τους 

παράγοντες της παραοικονομίας και φοροδιαφυγής τον τρόπο με τον οποίο επενεργούν 

στην Ελλάδα με σκοπό να προτείνουν μέτρα και άξονες πολιτικής με βάση τις 

διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που προέκυψαν.  

Η Βασαρδάνη (2011) παρουσίασε συνοπτικά το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην 

Ελλάδα, επισημαίνοντας τις σημαντικές δημοσιονομικές, οικονομικές και κοινωνικές 

διαστάσεις του και συμπεραίνει ότι δεδομένης της πολυδιάστατης φύσης της 

φοροδιαφυγής και των βαθύτερων και ενδημικών αιτιών της, η αντιμετώπιση της απαιτεί 

µια συλλογική, συστηματική και πολύπλευρη προσπάθεια, µε βασικούς άξονες πολιτικής 

την απλούστευση της νομοθεσίας, την αναβάθμιση του ελεγκτικού και φοροεισπρακτικού 

μηχανισμού και την αλλαγή της φορολογικής νοοτροπίας.  

Σε πρόσφατη μελέτη της Ernst & Young (2016)
1
, σε συνεργασία με την 

διαΝΕΟσις, χαρτογραφείται το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, αναλύονται τα 

διαθέσιμα στοιχεία για το ύψος και τη φύση του προβλήματος, και διατυπώνονται 

προτάσεις για την αντιμετώπισή του φαινομένου συμπεραίνοντας πως η  φοροδιαφυγή 

στην Ελλάδα είναι ένα δύσκολο, δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, έχει να 

κάνει με τον τρόπο που αυτή είναι διαρθρωμένη, με τον πολύ μεγάλο αριθμό των 

αυτοαπασχολούμενων, με το πολύ μικρό μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι πολιτικές 

ηγεσίες στο παρελθόν έχουν διστάσει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα 

για πολιτικούς λόγους, διαιωνίζοντας την κουλτούρα ανομίας και, δικαιολογημένα, και την 

έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο κράτος.  

Ο Κανελλόπουλος (2002) σε μελέτη για λογαριασμό του ΚΕΠΕ με τη χρήση 

πραγματικών πρωτογενών στοιχείων των εταιριών που εισήχθησαν στο ΧΑΑ τη δεκαετία 

του 1990 υπολογίζει το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης σε 79,60%, η διαφορετικά το 

ποσοστό της φοροδιαφυγής σε 20,40% υπολογίζοντας τους δηλωθέντες φόρους προς το 

προϊόν του φορολογικού ελέγχου στο οποίο περιλαμβάνονται πρόστιμα και προσαυξήσεις, 

ενώ εκτιμά το ποσοστό της φορολογικής συμμόρφωσης στο 87% χωρίς τα πρόστιμα και 

τις προσαυξήσεις. 

Οι Allingham and Sandmo (1972) ανάπτυξαν  ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο, ο 

φορολογούμενος αποφασίζει αν και πόσο πρέπει να φοροδιαφεύγει, με τον ίδιο τρόπο που 

θα προσεγγίσει οποιαδήποτε ριψοκίνδυνη απόφαση όπως τη συμμετοχή του σε κάποιο 

τυχερό παιχνίδι. Η απόφαση για τη διάπραξη και το μέγεθος της φοροδιαφυγής εξαρτάται 

                                                        
1 http://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2016/06/tex_evasion_version_240616_2.pdf [πρόσβαση 20.10.2016] 

http://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2016/06/tex_evasion_version_240616_2.pdf
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από την πιθανότητα να πιαστεί και να τιμωρηθεί, το μέγεθος της ποινής για φοροδιαφυγή, 

και το βαθμό κινδύνου που είναι διατεθειμένο να αναλάβει κάθε άτομο.   

Σε μια ενδιαφέρουσα επέκταση της θεωρίας, ο Yitzhaki (1974) επεσήμανε ότι αν η 

αναμενόμενη ποινή για την απόκρυψη εισοδήματος είναι μικρότερη από το αναμενόμενο 

όφελος από τη φοροδιαφυγή η φορολογική συμμόρφωση θα είναι μικρή. Αντίθετα όσο 

μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα φορολογικού ελέγχου, καθώς και η επιβαλλόμενη ποινή 

τόσο μεγαλύτερη θα είναι η φορολογική συμμόρφωση.  

Ο DeBacker et. al. (2012) σε έρευνα τους μελετούν τα αποτελέσματα 25.000 

ελέγχων του IRS που πραγματοποιήθηκαν για τα έτη από 1996 – 2007 και διερευνούν το 

ύψος της φοροδιαφυγής σε σχέση με την καταγωγή των ιδιοκτητών επιχειρήσεων που 

κατάγονται από χώρες όπου παρατηρείται αυξημένη φοροδιαφυγή. Τα αποτελέσματά τους 

επιβεβαιώνουν την υπόθεση αναδεικνύοντας τη σημαντικότατα πολιτισμικών παραμέτρων 

για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

O Artavanis κ.α. (2015) σε μελέτη που στηρίχθηκε στα δεδομένα Ελληνικών 

τραπεζών για την αξιολόγηση της δανειοληπτικής ικανότητας των πελατών τους 

διερευνούν το ύψος της φοροδιαφυγής για εισοδήματα από μη μισθωτές υπηρεσίες για την 

περίοδο από το 2003 εώς το 2011. Η ιδέα για τη συγκεκριμένη έρευνα στηρίζεται στο ότι 

οι τράπεζες χορηγούσαν δάνεια σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους για τα μελλοντικά 

πραγματικά εισοδήματα των δανειοληπτών τα οποία δεν είναι προαπαιτούμενο ότι θα 

δηλωθούν στις φορολογικές αρχές. Στα συμπεράσματα της μελέτης ο μέσος ελεύθερος 

επαγγελματίας καταβάλει το 82% του δηλωθέντος εισοδήματος για την καταβολή 

τοκοχρεολυσίων και σε ορισμένους κλάδους δραστηριότητας όπως γιατροί, δικηγόροι 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες το ποσοστό μπορεί να υπερβαίνει και το 100%, σε 

αντιδιαστολή με το γενικό κανόνα χορηγήσεων πιστώσεων όπου προβλέπεται η όριο μέχρι 

το 30% του εισοδήματος για την αποπληρωμή. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη για 

το έτος 2009 το 43% έως 45% των εισοδημάτων των αυτοαπασχολουμένων δεν δηλώθηκε 

στις φορολογικές αρχές.   

Σύμφωνα με τον Schneider (2015), όσο υψηλότερες είναι οι επιβαρύνσεις στη 

φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές και όσο πιο αυστηροί γίνονται οι νόμοι τόσο 

αυξάνεται η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία. Επιπλέον η φοροδιαφυγή αυξάνεται όταν  

η φορολογική ηθική κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ    3 

Θεσμικό πλαίσιο & Διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου 
 

3.1 Η σημασία και αναγκαιότητα του ελέγχου 

 

Με την ανάπτυξη του μεγέθους των επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων μορφών 

νομικών προσώπων (κεφαλαιουχικές εταιρείες) όπου η εισφορά κεφαλαίου δεν δημιουργεί 

στον κεφαλαιούχο την υποχρέωση για ενεργό συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση της 

εταιρικής μονάδας διαμορφώθηκε το νομικό πλαίσιο κατάλληλα ώστε να είναι εφικτή η 

ανάθεση της διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και από τρίτα πρόσωπο 

που δεν συμμετέχουν κατ΄ ανάγκη στο εταιρικό κεφάλαιο.  

Η λειτουργία των νέων αυτών εταιρικών μορφών προέβαλε την ανάγκη για τη 

δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος παροχής οικονομικών πληροφοριών, δηλαδή 

ενός οργανωμένου συστήματος λογιστικής παρακολούθησης καθώς και του ελέγχου των 

διαδικασιών που διενεργούνται κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η 

υιοθέτηση συγκεκριμένων κανόνων και αρχών και η πιστή εφαρμογή τους αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω καθώς 

εξασφαλίζει την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

Ο ρόλος του ελέγχου αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας της συνεχώς 

μεταβαλλόμενης και της πολύπλοκης διόρθωσης του οικονομικού περιβάλλοντος στο 

οποίο δραστηριοποιούνται οι σύγχρονες οικονομικές οντότητες. Ο έλεγχος των μεγάλων 

οικονομικών μονάδων που συγκεντρώνουν σε μεγάλο βαθμό κεφαλαιουχικούς πόρους 

καθίσταται αναγκαίος. Ο έλεγχος προσδίδει αξιοπιστία στις οικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων οι οποίες συντάσσονται με ευθύνη των διοικήσεων τους και αποτελούν το 

βασικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων.  

Ακόμη πρέπει να διενεργείται έλεγχος ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται στο 

επενδυτικό κοινό και τους πιστωτές της επιχείρησης, να είναι αξιόπιστες, ακριβείς, δίκαια 

απεικονισμένες και ελεύθερες προκαταλήψεων και σκοπιμοτήτων. Επίσης, οι αξιόπιστες 

πληροφορίες θα βοηθήσουν τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης να λαμβάνουν 

έγκαιρα τις αναγκαίες αποφάσεις που θα καθορίσουν τη μελλοντική πορεία, την ανάπτυξη 

και την επέκταση της επιχείρησης. 
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3.2 Προσδιορισμός της έννοιας του ελέγχου 

 

Ο έλεγχος σύμφωνα με τον Καραμάνη (2008) «είναι η συγκέντρωση από τον ελεγκτή 

τεκμηρίων σχετικά με ορισμένες πληροφορίες, για να διαπιστωθεί ο βαθμός συμφωνίας 

μεταξύ των πληροφοριών αυτών και ορισμένων κριτηρίων και η έκφραση σχετικής 

γνώμης μέσω της έκθεσης ελέγχου».  

Η διεργασία αυτή της συστηματικής αξιολόγησης πληροφοριών και στοιχείων   

ώστε να διαπιστωθεί ότι εκπληρώνουν συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν προκαθοριστεί 

και η έκφραση γνώμης ως αποτέλεσμα, αποτελεί μια αντικειμενική κρίση, για την 

αξιοπιστία των ελεγχόμενων πληροφοριών.  

Ως έλεγχος ορίζεται μια μεθοδολογικά τυποποιημένη, προγραμματισμένη και 

τεκμηριωμένη διαδικασία, η οποία συνίσταται στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 

και λειτουργιών μιας οικονομικής μονάδας, υπηρεσίας ή οργανισμού με σκοπό την 

έγκαιρη διαπίστωση προβλημάτων, προτού αυτά διογκωθούν και την εφαρμογή 

διορθωτικών κινήσεων. Ο έλεγχος έχει ως στόχο, την παροχή με τη μορφή προτάσεων, 

βοήθειας και συμβουλών προς την ελεγχόμενη επιχείρηση ώστε να γίνουν όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα όποια προβλήματα. 

Σύμφωνα με τον Σκόρδο (1992) «Έλεγχος είναι η διαδικασία της διερεύνησης της 

εγκυρότητας, της ορθότητας και πραγματικής αξίας. Ο έλεγχος αποβλέπει: α) στην 

εξακρίβωση της κανονικότητας και της ακρίβειας των εγγραφών, από τις οποίες 

αποδεικνύεται ότι δεν πραγματοποιήθηκαν λάθη και απάτες και β) στην πρόληψη λαθών 

και απατών.» 

Σύμφωνα με τους Τσακλάγκανο και Σπαθή (2015) 

Ως βασικοί σκοποί του ελέγχου μπορούν να αναφερθούν οι εξής: 

 Εντοπισμός και πρόληψη ηθελημένων ή και αθέλητων λογιστικών λαθών, απατών 

κ.τ.λ. 

 Διερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή εκουσίων σφαλμάτων και 

απατών. 

 Έγκριση ανάλυση και σχολιασμός μετά από συστηματικό έλεγχο της ακρίβειας και 

της αλήθειας των διαφόρων οικονομικών καταστάσεων (π.χ. Ισολογισμού και 

Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης) 

 Αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης διαφόρων επιμέρους σημείων των 

οικονομικών καταστάσεων, που συνήθως αποτελούν ενδιαφέροντα και 
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κατατοπιστικά στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν μέσα στην 

επιχείρηση (κύκλος εργασιών, κοστολόγια, πιστοληπτική ικανότητα, εσωτερική 

αξία μετοχών κ.λπ.) 

 Πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των κάθε 

είδους αριθμοδεικτών για την εξαγωγή των ανάλογων χρήσιμων συμπερασμάτων. 

 Υπογράμμιση των ατελειών και καθορισμός των αδυναμιών στο όλο κύκλωμα της 

επιχειρησιακής και διαχειριστικής απεικόνισης. 

 Στάθμιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των κάθε λογής απαιτήσεων της 

επιχείρησης, προκειμένου να γίνει δυνατός ο σχηματισμός των σωστών 

προβλέψεων. 

 

3.3 Ορισμός και έννοια Ελεγκτικής 

 

Μέσα στη ραγδαία εξελισσόμενη οικονομική πραγματικότητα ο ρόλος της Ελεγκτικής 

αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Ο πειρασμός για ατασθαλίες, καταχρήσεις, 

απόκρυψη στοιχείων και άλλες διαχειριστικές ανωμαλίες, προκειμένου να προσπορίσουν 

διάφορα άτομα οικονομικά οφέλη έχει συνεχώς αυξανόμενη σημασία. Ο έλεγχος των 

μεγάλων οικονομικών μονάδων, που συγκεντρώνουν συνήθως αξιόλογο πλούτο, 

καθίσταται σήμερα όλο και πιο επιτακτικός. Οι χρηματοοικονομικές ή λογιστικές 

πληροφορίες είναι χρήσιμες μόνον όταν είναι αξιόπιστες, σχετικές και ουσιώδεις. Είναι 

έργο της Ελεγκτικής η εξακρίβωση και η επαλήθευση της αξιοπιστίας των οικονομικών 

πληροφοριών. 

Σύμφωνα με τους Νεγκάκη και Ταχυνάκη (2013) «Η ελεγκτική αποτελεί έναν από 

τους πιο σημαντικούς κλάδους της λογιστικής επιστήμης. Ασχολείται με τη διατύπωση 

αρχών και κανόνων που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή οικονομικών ελέγχων. 

Αντικείμενο της συνιστά ο έλεγχος των διαδικασιών και των μεθόδων που εφαρμόστηκαν 

από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους και διενεργείται από 

πρόσωπα ανεξάρτητα προς την οικονομική μονάδα (ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές).» 

Κατά τον Αληφαντή (2011) «Ως Εκλεκτική νοούμε το σύνολο των αρχών, 

κανόνων και ενεργειών οι οποίες απορρέουν από βαθιά γνώση της Οικονομικής των 

επιχειρήσεων, της Λογιστικής και του Δικαίου (εμπορικού, αστικού, φορολογικού) και 

βάση των οποίων πραγματοποιείται ακριβής και λεπτομερής έλεγχος των εμπορικών 

βιβλίων, οικονομικών καταστάσεων, λογιστικών και συναφών στοιχείων, προς διαπίστωση 
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πράξεων ή παραλήψεων και συναγωγή αιτιολογημένων συμπερασμάτων σχετικών προς 

την οικονομική διαχείριση». 

 

3.4 Διακρίσεις Ελέγχων 

 

Οι έννοιες «έλεγχος» και «ελεγκτική» μπορούν να γίνουν πιο κατανοητές και να 

γίνουν πιο συγκεκριμένες με την κατάταξη των ελέγχων σε κατηγορίες με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια. Με τον τρόπο αυτό, οι διοικήσεις των οικονομικών οντοτήτων 

υποβοηθούνται σημαντικά στο να προσεγγίσουν και να αξιολογήσουν τα είδη των ελέγχων 

και να προγραμματίσουν τη διενέργεια εκείνων των ελέγχων που αρμόζουν στη φύση, στις 

ιδιαιτερότητες και στις επιλεγμένες προτεραιότητες της διαχείρισης ενός οικονομικού 

οργανισμού. Οι έλεγχοι διακρίνονται: 

 

• Ανάλογα με την έκτασή τους σε: 

Γενικούς, που επεκτείνονται σε ολόκληρη τη διαχείριση μιας δοσμένης χρονικής περιόδου 

(π.χ. ετήσιος έλεγχος Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης). 

Ειδικούς, που έχουν ως αντικείμενο ένα συγκεκριμένο τομέα ή θέμα (π.χ. έλεγχος 

αποθεμάτων), Τομέα ή αντικείμενο (Προμήθειες, εισπράξεις) . 

 

• Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο διενεργούνται σε: 

Προληπτικούς, που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της οικονομικής συναλλαγής και 

αποσκοπούν εντοπισμό των ενδεχόμενων πιθανών σφαλμάτων. Προληπτικός έλεγχος 

δύναται να διενεργείται και πριν την έναρξη της υλοποίησης μίας οικονομικής πράξης, 

κατά το στάδιο της προετοιμασίας και του σχεδιασμού της, όπου ελέγχεται η ικανότητα 

της επιχείρησης να υλοποιήσει την πράξη. Ελέγχεται, αφενός η ικανότητα της να 

εξασφαλίσει την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, αφετέρου να εμποδίσει ανεπιθύμητες 

μελλοντικές καταστάσεις προκειμένου να τεθούν οι σωστές δικλίδες ασφαλείας στο 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

Κατασταλτικούς, που διενεργούνται εκ των υστέρων μετά την εκτέλεση των πράξεων και 

αποβλέπουν στην αποκάλυψη και καταστολή εκούσιων ή ακούσιων λαθών, απατών, 

κλοπών, κακής ποιότητας υπηρεσιών, προϊόντων, μετά την εκτέλεση μίας οικονομικής 

πράξης. 
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• Ανάλογα με τη διάρκεια σε:  

Μόνιμους ή διαρκείς, που διενεργούνται σε συνεχή βάση και καθ’ όλη τη διάρκεια της 

οικονομικής χρήσης.   

Τακτικούς ή περιοδικούς, που δεν είναι συνεχείς αλλά διενεργούνται κατά τακτές 

χρονικές περιόδους (ετήσιοι, τριμηνιαίοι, κ.λπ.) 

Έκτακτους ή περιστασιακούς, που διενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για ειδικούς 

λόγους (π.χ. υπόνοιες για κατάχρηση), μετά από πρωτοβουλία της διοίκησης ή του 

τμήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 

• Ανάλογα με το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο (υποκείμενο του ελέγχου) και 

την σχέση εξάρτησης της εργασίας του από την ελεγχόμενη οντότητα οι 

έλεγχοι διακρίνονται σε: 

Εσωτερικούς, που οργανώνονται από τον ίδιο τον ελεγχόμενο φορέα διενεργούνται από 

εξειδικευμένα εκπαιδευμένα στελέχη του, τα οποία συνδέονται με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας. Το έργο του εσωτερικού ελεγκτή έχει κυρίως προληπτικό χαρακτήρα και 

συνίσταται στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαχειριστικών πράξεων και 

λογιστικών καταχωρίσεων, με σκοπό την άμεση εύρεση σφαλμάτων και παράνομων 

ενεργειών. Ο εσωτερικός ελεγκτής ασκεί τα καθήκοντά του προ ή κατά τη διενέργεια της 

πράξεων οικονομικής διαχειρίσεως και της λογιστικής της καταχωρίσεως, χωρίς να 

αποκλείεται όμως και ο έλεγχος ειδικών θεμάτων. 

Εξωτερικούς, που διενεργούνται από εξωτερικούς ειδικούς επαγγελματίες ελεγκτές, οι 

οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση εξηρτημένης εργασίας ή εξάρτησης από την ελεγχόμενη 

οικονομική μονάδα.  

• Ανάλογα με το νομοθετικό πλαίσιο που τους επιβάλει σε: 

Υποχρεωτικούς, καθώς διενέργειά τους επιβάλλεται από νομοθετικές διατάξεις ή 

δικαστικές εντολές. 

Προαιρετικούς, οργανώνονται και επιβάλλονται από τη διοίκηση ή τους μετόχους της 

ελεγχόμενης για δικιά τους χρήση. 

• Ανάλογα με το αντικείμενο που ελέγχεται και τον ενδιαφερόμενο για τα 

αποτελέσματα του ελέγχου σε: 

 Διαχειριστικούς, όπου το αντικείμενο του ελέγχου είναι η οικονομική διαχείριση του 

ελεγχομένου. 

Διοικητικούς, όπου το ελεγκτικό αντικείμενο είναι η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής 

διαδικασιών που έχουν τεθεί από τη διοίκηση.  
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Φορολογικούς, που αποβλέπουν στη διαπίστωση της ορθής εφαρμογή των διατάξεων της 

κείμενης φορολογικής νομοθεσίας και της εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. 

 

3.5 Έννοια του φορολογικού ελέγχου 

 

Η βεβαίωση των φόρων επιτυγχάνεται κατά αρχάς με την υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων από τους φορολογουμένους και στη συνέχεια με τον έλεγχο από 

τις φορολογικές αρχές των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν.  

Ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται από φορολογικό ελεγκτή και από νόμιμο ελεγκτή 

στην περίπτωση του φορολογικού πιστοποιητικού και έχει σκοπό:  

 Να διενεργήσει έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης προκειμένου να 

διαπιστώσει ότι όλες οι εγγραφές στηρίζονται σε νόμιμα δικαιολογητικά. 

 Να διαπιστώσει αν όλη η συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης 

εμφανίζεται στα προβλεπόμενα και τηρούμενα βιβλία για το χαρακτηρισμό αυτών ως 

επαρκών και ακριβών ή ανεπαρκών και ανακριβών, συνέπεια των παρουσιαζόμενων 

ελλείψεων και ανωμαλιών. 

 Να καθορίσει το κέρδος ή τη ζημιά που προέκυψε στην επιχείρηση. 

 Να καθορίσει τις κάθε είδους φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης.  

Κατά έναν άλλο ορισμό ο φορολογικός έλεγχος περιλαμβάνει το σύνολο των ελεγκτικών 

ενεργειών που εφαρμόζονται από τα αρμόδια φορολογικά όργανα με σκοπό να 

διαπιστωθεί:  

 Εάν εφαρμόζονται ορθά οι διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. 

 Εάν τηρήθηκαν τα βιβλία και υποβλήθηκαν οι δηλώσεις που προβλέπει η 

φορολογική νομοθεσία.  

 Εάν οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν συμφωνούν με τα δεδομένα των βιβλίων και 

στοιχείων.  

 Εάν τηρήθηκαν τα βιβλία σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τις αρχές της 

λογιστικής επιστήμης.  

 Εάν για τις οικονομικές συναλλαγές της επιχείρησης εκδίδονται και λαμβάνονται 

τα προσήκοντα φορολογικά στοιχεία. 

 Εάν υπάρχουν πράξεις ή παραλείψεις συνεπεία των οποίων: 

 δεν αποδόθηκαν στο δημόσιο οφειλόμενοι φόροι, τέλη και εισφορές, 
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 απέβλεπαν μεθοδευμένα ή συνειδητά στη μη εκπλήρωση των φορολογικών 

υποχρεώσεων. 

 Τον καθορισμό των εν γένει φορολογικών υποχρεώσεων. 

Πέραν των ανωτέρω, στην έννοια του φορολογικού ελέγχου περιλαμβάνονται και 

όλες εκείνες οι ενέργειες συλλογής απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων απαραίτητων 

για την ορθή εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, ώστε να 

διαμορφωθεί μια σαφής και πλήρης εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας, τη δυναμικότητα 

της ελεγχόμενης επιχείρησης, το αντικείμενο εργασιών της και εν τέλει εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων για τις φορολογικές υποχρεώσεις. 

Ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται για τον προσδιορισμό και καθορισμό της 

φορολογητέας ύλης, καθώς και των λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων φυσικών και 

νομικών προσώπων βοηθά το κράτος να αυξήσει τα δημόσια έσοδα, και να βρει έτσι τους 

απαραίτητους πόρους για την άσκηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, 

σημαντικών εργαλείων, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της Οικονομικής κρίσης που 

διέρχεται η χώρα μας. 

Ο φορολογικός έλεγχος περιλαμβάνει όλες τις επαληθεύσεις του λογιστικού και 

του ουσιαστικού ελέγχου που κρίνονται απαραίτητες για τη διαπίστωση της ειλικρίνειας ή 

μη των βιβλίων και στοιχείων και των δεδομένων και αποτελεσμάτων που προκύπτουν 

από αυτά, την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων στις υποβληθείσες δηλώσεις 

και την απόδοση των οφειλομένων φόρων, τελών, εισφορών στο Δημόσιο. 

Ο φορολογικός ελεγκτής, εκτός της πείρας η οποία αποκτάται με την πάροδο του 

χρόνου και με την τριβή του στην άσκηση των καθηκόντων, θα πρέπει να είναι γνώστης 

της φορολογικής νομοθεσίας, να έχει πλήρη λογιστική κατάρτιση ώστε να είναι δυνατή η 

προσαρμογή του προς τα διάφορα λογιστικά συστήματα που θα συναντήσει κατά τη 

διάρκεια των ελέγχων και να έχει οικονομική μόρφωση, ώστε να μπορεί να κατανοεί και 

να ερευνά τα παρουσιαζόμενα κάθε φορά εμπορικά και οικονομικά φαινόμενα. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διακατέχεται από ήθος, ταχεία αντίληψη και αντικειμενική 

κρίση, να έχει παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα στην εργασία του, επιμονή και 

υπομονή, ευγένεια και διακριτικότητα.  

 

 

 



15 
 

3.6 Σκοπός και Ανάγκη Ύπαρξης του Φορολογικού Ελέγχου 

 

Ο φορολογικός έλεγχος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του κράτους, 

διότι πάνω απ’ όλα είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για τη διασφάλιση των συμφερόντων 

του δημοσίου και ταυτόχρονα μία διαρκής διαβεβαίωση ότι αυτό θα εξακολουθεί να 

εισπράττει όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και απαραίτητα για 

τη λειτουργία του έσοδα.  

Επίσης, στον φορολογικό έλεγχο βρίσκουν μεταξύ άλλων, εφαρμογή οι 

συνταγματικές αρχές για ισοδύναμη συμμετοχή των πολιτών στα οικονομικά βάρη και 

συνεπώς, ο αντίκτυπος του είναι μεγάλος σε όλο το φάσμα των κοινωνικών και 

οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας. Βασικός σκοπός του φορολογικού ελέγχου είναι 

η επαλήθευση της ακρίβειας των φορολογικών δηλώσεων και σε περίπτωση μη υποβολής 

τους, η εξεύρεση της φορολογητέας ύλης και κατ’ επέκταση ο προσδιορισμός των 

πραγματικών φορολογικών υποχρεώσεων που θα προκύψουν.  

Τέλος, μέσω του φορολογικού ελέγχου επιτυγχάνονται πέρα από την εξυπηρέτηση 

των δημοσίων συμφερόντων και άλλοι στόχοι, όπως η δίκαιη κατανομή των φορολογικών 

βαρών, η προστασία των υγιών επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και η 

καλλιέργεια και δημιουργία φορολογικής συνείδησης, με ταυτόχρονη και πάνω απ’ όλα 

σωστή ενημέρωση των φορολογουμένων για όλες τις υποχρεώσεις τους. 

 

3.7 Υπηρεσίες και Φορείς Διενέργειας των Φορολογικών Ελέγχων 

3.7.1  Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) 

 

Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες διενεργούν φορολογικούς ελέγχους στα όρια 

της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους. 

  Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Δ.Ο.Υ. είναι οι εξής: 

 Πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής 

 Η βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και η ποιοτική εξυπηρέτηση 

αυτών 

 Η αποτελεσματική είσπραξη των δημοσίων εσόδων 

 Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας 
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Οι Δ.Ο.Υ. διακρίνονται σε:  

 Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, στις οποίες λειτουργούν και Τμήματα 

«Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», 

 Δ.Ο.Υ. Α' - Β' τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, στις οποίες δεν λειτουργούν Τμήματα 

«Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης»  

 Δ.Ο.Υ. Β' τάξεως, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος. 

 

Η επιχειρησιακή αρμοδιότητα των τμημάτων «Ελέγχου» των Δ.Ο.Υ. αφορά: 

 Τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε επιχειρήσεις, με ετήσια ακαθάριστα έσοδα, 

όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (σύμφωνα με την Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. Δ6Α 

1067875 ΕΞ 29.4.2014 υπάγονται οι ανέλεγκτες υποθέσεις με ετήσια ακαθάριστα 

έσοδα έως 20.000.000 ευρώ) και σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δε χαρακτηρίζονται 

ως φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου, όπως αυτοί καθορίζονται με όμοιες 

αποφάσεις.  

 Τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των 

φορολογουμένων και τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που 

δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του έβδομου κεφαλαίου 

του ν.4174/2013.  

 Την επιδίωξη της πλήρους επίτευξης των ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά 

τύπο ελέγχου, που έχουν τεθεί από τη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης 

Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο και την 

παρακολούθηση της πορείας αυτών. 

 Την αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την 

ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα 

προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων. 

 Την τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από την Διεύθυνση 

Ελέγχων και την εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και 

των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης. 

 Την εφαρμογή των διατάξεων περί απεικόνισης των συναλλαγών (τήρηση βιβλίων 

και έκδοση στοιχείων).  
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Επιπλέον, στις Δ.Ο.Υ. λειτουργούν τμήματα «Δικαστικού και νομικής 

υποστήριξης», για τη λήψη μέτρων και την παρακολούθηση της είσπραξης των οφειλών, 

τμήματα «Εσόδων» για την ταμειακή βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων, τη 

διενέργεια των επιστροφών και την έκδοση φορολογικής ενημερότητας, τμήματα 

«Διοικητικής και μηχανογραφικής υποστήριξης» για τη δημιουργία και τη συντήρηση της 

εικόνας του φορολογούμενου π.χ. απόδοση Α.Φ.Μ., μεταβολές στοιχείων μητρώου κ.τ.λ. 

και τμήματα «Συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους» για την αξιοποίηση 

στοιχείων και την εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών, εντοπισμού υπόχρεων που δεν 

υποβάλουν ή έπαψαν να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις. 

 

Ο φορολογικός έλεγχος μέχρι το 1989 διενεργούνταν ανεξαρτήτως ακαθαρίστων 

εσόδων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Το 1995 αποφασίζεται η σύσταση ελεγκτικών κέντρων, 

που θα ασχολούνταν μόνο με ελέγχους αποδεσμεύοντας έτσι προσωπικό από τις Δ.Ο.Υ. 
2
 

Το 1998 συστήνεται το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘΕΚ) που ασχολήθηκε με το 

τακτικό φορολογικό έλεγχο μεγάλων επιχειρήσεων με ετήσια ακαθάριστα έσοδα πάνω από 

2.000.000.000 δρχ.
3
 Στις 01/01/1999 μετά την επιτυχή λειτουργία των ΕΘΕΚ ιδρύονται έξι 

Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ) με αρμοδιότητα τη διενέργεια τακτικών ελέγχων 

επιχειρήσεων με ετήσια ακαθάριστα έσοδα από 350.000.000 έως 2.000.000.000 δρχ. 

Τέλος το 2000 ολοκληρώνοντας το σχέδιο αναδιάρθρωσής του το Υπουργείο 

Οικονομικών προχώρησε στην ίδρυση πενήντα επτά Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (ΤΕΚ) 

με αρμοδιότητα την διενέργεια τακτικών ελέγχων επιχειρήσεων με ετήσια ακαθάριστα 

έσοδα έως 350.000.000 δρχ.
4
. Στις 20/12/2004 διασπάται το ΕΘΕΚ και δημιουργούνται 

δύο Διαπεριφερειακά Κέντρα, το ΔΕΚ Αθηνών με έδρα τη Αθήνα και το ΔΕΚ 

Θεσσαλονίκης με έδρα την Θεσσαλονίκη.
5
 Στις 31/12/2004 διακόπτεται η λειτουργία των 

ΤΕΚ και ο έλεγχος αρμοδιότητάς τους μεταφέρεται στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.
6
 Στις 

10/10/2011 η Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων 

και αρχίζει την λειτουργία της με αρμοδιότητα τον έλεγχο των επιχειρήσεων όλης της 

επικρατείας με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 30.000.000,00 € ή των 10.000.000,00 € 

εφόσον πρόκειται για εισηγμένες στο Χ.Α.Α. επιχειρήσεις. 
7
 

                                                        
2 Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α 211/1995) 
3 Α.Υ.Ο. 1054869/1141/Α0006/06.05.1998 
4 Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ Α 280/16.12.1999) 
5 Ν.3259/2004( ΦΕΚ Α 149/04.08.2004) 
6 Α.Υ.Ο. 1097603/1206/Α0006/09.12.2004 
7 Ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α 180/22.08.2011) 
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Με τον Ν. 4141/2013 ορίζεται ότι ως προς τον έλεγχο, τα Διαπεριφερειακά 

Ελεγκτικά Κέντρα έχουν αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου σε: 

α) Φορολογούμενους με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των τριών εκατομμυρίων 

(3.000.000) ευρώ και μέχρι είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ για τη 

διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009, χωρικής αρμοδιότητάς τους. 

β) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κώδικα 

Ανωνύμων Εταιρειών που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα 

από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έστω μιας των 

ως άνω επιχειρήσεων εμπίπτουν στα όρια της ως άνω περίπτωσης αα΄.  

γ) Υποθέσεις επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε 

μορφής μετασχηματισμό που έγινε μέχρι το έτος 2011 ανεξάρτητα από το ύψος των 

ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τόπο αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του 

εισοδήματός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από 

το μετασχηματισμό υπάγονται στη ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ε.Κ. σύμφωνα με τα 

όρια της περίπτωσης.
8
  

Μέχρι τις 30/04/2014, οι Δ.Ο.Υ. πραγματοποιούσαν τακτικούς (οριστικούς) 

φορολογικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως και τρία 

εκατομμύρια ευρώ (€3.000.000,00) κατά τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του 

2009 και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν χαρακτηρίζονται φορολογούμενοι μεγάλου 

πλούτου. 

Από 01/05/2014 τα Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης παύουν να λειτουργούν και 

η καθ’ ύλη και κατά τόπον αρμοδιότητά τους μεταφέρεται στις Δ.Ο.Υ. Α' τάξης κατά το 

μέρος της καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητας της καθεμιάς από αυτές
9
.  

 

 

 

 

                                                        
8  Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 
9 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. Δ6Α 1058824 ΕΞ 08.04.2014 (ΦΕΚ Β 865/08.04.2014 – Ανακαθορισμός της εσωτερικής 
διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών 
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3.7.2 Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου 

(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) 

 

Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), είναι 

Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Συστάθηκε με το 

ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81/05-04-2013). Έδρα του είναι ο δήμος Αθηναίων, η κατά τόπο 

αρμοδιότητά του, όμως, καλύπτει όλη την Ελληνική επικράτεια. Οι αρμοδιότητες του 

ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι οι εξής:  

Ο έλεγχος των υποθέσεων που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών 1039/2012, όπως ισχύει, των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί στο ΔΕΚ 

Αθηνών με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. ΔΕΛ Α 1139975 ΕΞ 

2012/10.10.2012, καθώς και των αλλοδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων, για τις 

οποίες δεν προκύπτει το φυσικό πρόσωπο ή των ημεδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης 

ακινήτων, στις οποίες συμμετέχει αλλοδαπή εταιρεία χωρίς να εμφανίζεται το φυσικό 

πρόσωπο, των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί στο ΔΕΚ Αθηνών με την απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών αριθ. ΔΕΛ Α 1139975 ΕΞ 2012/10.10.2012 (Β'2756), καθώς και 

των αλλοδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων, για τις οποίες δεν προκύπτει το 

φυσικό πρόσωπο ή των ημεδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων, στις οποίες 

συμμετέχει αλλοδαπή εταιρεία χωρίς να εμφανίζεται το φυσικό πρόσωπο. 

Οι αρμοδιότητες του αφορούν τη βεβαίωση και ην αναγκαστική είσπραξη για τα 

έσοδα που προέρχονται από ενέργειες του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., για τους φορολογουμένους 

μεγάλου πλούτου. Οι φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου καθορίζονται ή ανακαθορίζονται, 

με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στην αρμοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου 

(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) υπάγονται και οι υποθέσεις φορολογουμένων, οι οποίοι τα ημερολογιακά 

έτη 2009, 2010 και 2011, απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα ποσού πενήντα 

χιλιάδων (50.000,00) ευρώ και άνω. 

Το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι αρμόδιο για την έκδοση των φύλλων ελέγχου των πράξεων 

προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις εν 

λόγω εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των 

φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζόμενων διαφορών φόρων, 

πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών, εισφορών και προστίμων κατά τις ισχύουσες 
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διατάξεις. Από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ασκείται επίσης η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής 

στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές. 

 Οι επιχειρησιακοί στόχοι του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι οι εξής: 

 Η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής 

 Η αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων, που αφορούν στους φορολογουμένους 

Μεγάλου Πλούτου όλης της Επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους 

ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., με την εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών ελέγχου 

και είσπραξης αυτών. 

 

3.7.3 Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) 

 

Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ) είναι Ειδική 

Αποκεντρωμένη Υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, της Γενικής 

Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης προέρχεται από τη μετατροπή της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων 

Επιχειρήσεων. Το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ συστάθηκε με το νόμο 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81/05.04.2013). 

Η έδρα του είναι στον δήμο Αθηναίων, η κατά τόπο αρμοδιότητά της όμως καλύπτει όλη 

την Επικράτεια της Ελλάδας. 

Το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. έχει αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) ελέγχου στις εξής 

περιπτώσεις: 

 Φορολογούμενους, γενικά, με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των είκοσι πέντε 

εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός 

του έτους 2009. Ειδικά για τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες ανεξάρτητα από 

τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν, καθώς και όλες τις ανώνυμες εταιρείες 

με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το όριο των 

ακαθαρίστων εσόδων ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ. 

 Συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κώδικα 

Ανωνύμων Εταιρειών που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ίδιου Κώδικα 

ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον τα ακαθάριστα 

έσοδα έστω μιας των ως άνω επιχειρήσεων υπερβαίνουν τα είκοσι πέντε 

εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός 

του έτους 2009. 
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 Υποθέσεις επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε 

μορφής μετασχηματισμό που έγινε μέχρι το έτος 2011 ανεξάρτητα από το ύψος 

των ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τόπο αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. για τη 

φορολογία του εισοδήματός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις 

επιχειρήσεις που προήλθαν από το μετασχηματισμό υπάγονται στην ελεγκτική 

αρμοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα όρια 

της πρώτης περίπτωσης. 

 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Κ.Ε.ΜΕ.Ε.Π. είναι οι εξής: 

 Η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής 

 Η αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων, που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις 

όλης της επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του. 

 Η συμβολή στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων 

επιχειρήσεων.
10

 

3.7.4 Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) 

 

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) είναι ειδική ελεγκτική 

υπηρεσία, συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2343/1995 για να αντικατασταθεί με το 

Ν.3296/2004 από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.). Με το άρθρο 88 του 

Ν.3842/2010 τον Απρίλιο του 2010 επέστρεψε εκ νέου στην ονομασία «Σ.Δ.Ο.Ε».  

Οι κύριες αρμοδιότητές του σήμερα είναι η έρευνα και ο εντοπισμός και η καταστολή 

οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας όπως: 

 νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 

 παράνομη προέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, 

 παράνομες χρηματιστηριακές και τραπεζικές εργασίες, 

 παράνομες χρηματοπιστωτικές συμβάσεις,  

 παράνομες συναλλαγές και δραστηριότητες που διενεργούνται με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων, 

 παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών, τοξικών και επικίνδυνων 

ουσιών, αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών, 

                                                        
10 Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/29.08.2014) «Ο Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» 
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 αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επί του αιγιαλού και της παραλίας (σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες). 

 

3.7.5 Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων 

(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 

 

Με την με αριθμό Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/08.04.2014 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων συστάθηκε η ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, επιπέδου 

Διεύθυνσης, με τίτλο «Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων 

(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε)», η οποία υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εδόδων. 

Κύρια αρμοδιότητα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., είναι οι προληπτικοί έλεγχοι για την εξακρίβωση της 

ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας. Η 

αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάστηκε από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

(Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).  

Η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. προβαίνει, κατά κύριο λόγο, σε έρευνες, σε ελέγχους πρόληψης και 

σε μερικούς ελέγχους εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, ιδίως στους 

παρακρατούμενους, επιρριπτόμενους φόρους και στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.), σε ελέγχους στη διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και εξαγωγές, 

στον εφοδιασμό και τη διάθεση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο 

Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).  

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. είναι οι έρευνες και οι έλεγχοι πρόληψης 

για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας 

καθώς και η αποκάλυψη και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και 

της λαθρεμπορίας, μέσω της διαπίστωσης και της αντιμετώπισης κάθε μορφής απάτης σε 

βάρος των δημοσίων εσόδων.
11

  

 

3.7.6 Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας 

 Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του 

Ν.4249/2014, έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών 

εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και 

                                                        
11 Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/29.08.2014) «Ο Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» 
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της εθνικής οικονομίας γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου 

εγκλήματος, καθώς και την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης και της 

ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν 

συνιστούν αξιόποινες πράξεις, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε ολόκληρη την 

Ελληνική Επικράτεια, εκτός από τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος και 

της Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

 Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, παρακολουθεί, μελετά, αναλύει, 

αξιολογεί και αξιοποιεί, αναλόγως, σημαντικά, ειδικά ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 

οικονομικά γεγονότα και κινήσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον και 

επιλαμβάνεται σε υποθέσεις αρμοδιότητάς της, συνεργαζόμενη προς τούτο, τόσο σε 

πληροφοριακό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, με συναρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και 

Φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
12

 

 

3.7.7 Οικονομικοί Επιθεωρητές 

 

Με το νόμο 2373/95 συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών υπηρεσία με την 

ονομασία Οικονομική Υπηρεσία υπαγόμενη απευθείας στον υπουργό Οικονομικών και 

ιδιαίτερος κλάδος προσωπικού με τον τίτλο «Οικονομικοί Επιθεωρητές». Κύρια αποστολή 

της Οικονομικής Επιθεώρησης είναι: 

 Ο διαχειριστικός και ο οικονομικός έλεγχος των δημόσιων υπολόγων και δημόσιων 

διαχειρίσεων. 

 Η καθοδήγηση, εποπτεία και η διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων 

και ελέγχων της διοικητικής και διαχειριστικής δραστηριότητας και λειτουργίας 

όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, για την ορθή εφαρμογή των 

κείμενων διατάξεων της αρμοδιότητας αυτών και τον εντοπισμό των σχετικών 

προβλημάτων τους. 

 Η εισήγηση τρόπων επίλυσης των παραπάνω προβλημάτων και λήψης μέτρων για 

την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, την καλύτερη αξιοποίηση του εξοπλισμού 

και του προσωπικού τους και γενικά για τη βελτίωση του έργου και την αύξηση της 

                                                        
12 http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=8195&Itemid=378&lang 
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αποδοτικότητας αυτών, καθώς και ο καταλογισμός τυχόν ευθυνών σε βάρος των 

υπαιτίων. 

 Η διενέργεια διοικητικών ερευνών και ανακρίσεων, για καταγγελλόμενα ή 

διαπιστούμενα αδικήματα, που διαπράττονται από υπαλλήλους του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 Ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των υπαλλήλων 

του Υπουργείου Οικονομικών, εκτός των Γενικών Διευθυντών.
13

  

Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές ασκούν οι ίδιοι αλλά και αναθέτουν τη διενέργεια 

επανελέγχου οποιασδήποτε υπόθεσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, σε 

υπαλλήλους της ίδιας ή άλλης υπηρεσίας που εποπτεύεται από την ίδια περιφερειακή 

Οικονομική Επιθεώρηση (άρθρο 2§8 Ν.2343/1995). Οι παραπάνω υπάλληλοι 

μετακινούνται με απόφαση της αρμόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας της Οικονομικής 

Επιθεώρησης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής 

Οικονομικής Επιθεώρησης.  

  Με το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/07-04-2014) ορίζεται ότι στις 30/06/2014 παύει 

την λειτουργία της η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής επιθεώρησης που συστάθηκε με τις 

διατάξεις της περίπτωσης  η΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2343/95. Οι αρμοδιότητες της 

Διεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, οι τυχόν εκκρεμείς 

υποθέσεις και η ολοκλήρωση των εντολών τους, καθώς και το υπηρεσιακό τους αρχείο, 

μεταφέρονται στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και στη 

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Γ.Γ.Δ.Ε., κατά λόγο αρμοδιότητας, αντίστοιχα. Οι 

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικής Επιθεώρησης, οι τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις, η ολοκλήρωση των εντολών 

αυτής και το υπηρεσιακό της αρχείο, καθώς και οι αρμοδιότητες, το αρχείο και η 

ολοκλήρωση των εντολών των περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικής Επιθεώρησης, μεταφέρονται στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του 

Υπουργείου Οικονομικών και στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε., 

καθώς και στις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, κατά λόγο αρμοδιότητα, 

αντίστοιχα.
14

 

 

 

                                                        
13 Ν. 2373/11.10.1995 
14  Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014)  
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3.7.8 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

Ο ορκωτός Ελεγκτής διενεργεί με βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών τον τακτικό έλεγχο της διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων: 

 των ανωνύμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, των ετερορρύθμων κατά 

μετοχές εταιριών και των κοινοπραξιών αυτών. 

 Των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εκτός των Δήμων και Κοινοτήτων 

 Των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό 

και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν ιδιαιτέρων προνομίων, βάση ειδικής 

διατάξεως νόμου ή κατ’ εξουσιοδότηση τούτου. 

 Των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 

των εταιρειών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, των εταιρειών χρηματοδοτικών 

μισθώσεων και των ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων. 

 Των ενοποιημένων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων. 

 Των υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων 

 Των εταιρειών ή οργανισμών ή και δραστηριοτήτων γενικά που με βάση διατάξεις νόμου 

υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών. 

Στην παρ. 5 του άρθρου 80 του Ν. 2238/1994 (η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58/23-4-2010)) προβλεπόταν αρχικά  η έκδοση 

«Ετήσιου Πιστοποιητικού» το οποίο αφορά τις ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης 

ευθύνης και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων των οποίων οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας 

νομοθεσίας, από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο 

δημόσιο Μητρώο του N. 3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α') και εκδίδεται μετά από έλεγχο εφαρμογής 

των φορολογικών διατάξεων που διενεργείται από τα ως άνω πρόσωπα και ελεγκτικά 

γραφεία. Με την κατάργηση του ν. 2238/94 και την έναρξη εφαρμογής του νέου Κ.Φ.Δ. το 

Φορολογικό Πιστοποιητικό αρχικά δεν συμπεριλήφθηκε στον ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), ενώ 

στην συνέχεια ενσωματώθηκε με τον ν. 4223/2013 στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). 

Ο φορολογικός έλεγχος πραγματοποιείται επί συγκεκριμένων φορολογικών 

αντικειμένων, που προσδιορίζονται σε ειδικό πρόγραμμα ελέγχου, σύμφωνα με το Παράρτημα 

III της παρούσας, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την 

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), αναβαθμίζεται σε ετήσια βάση και 

είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα 

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=A719340E627C0CA8.2983C9621C60&version=2010/04/23
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=A719340E627C0CA8.2983C9621C60&version=2010/04/23
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Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». 

Η διαδικασία και ο τρόπος του φορολογικού ελέγχου που διενεργείται από τους 

Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο 

του N. 3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α') κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 80 

του Ν. 2238/1994 καθοριζόταν με την ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (Όπως τροποποιήθηκε με: 

ΠΟΛ.1011/10.01.2012, ΠΟΛ.1086/30.03.2012, ΠΟΛ.1155/05.07.2012, ΠΟΛ.1168/31.07.2012, 

ΠΟΛ.1153/26.06.2013, ΠΟΛ.1187/26.07.2013, ΠΟΛ.1236/18.10.2013 ΠΟΛ.1034/31.12.2015)15, ενώ 

πλέον και όπως ισχύει κατά τη σύνταξη της παρούσας μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170Α'), όπως ισχύουν, η διαδικασία και ο 

τρόπος διενέργειας του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση του φορολογικού 

πιστοποιητικού καθορίζονται πλέον από την ΠΟΛ.1124/18.6.2015 «Καθορισμός της 

διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας (N. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α')»
16

, και αναλύεται στο επόμενο υποκεφάλαιο. 

 

3.8 Φορολογικό Πιστοποιητικό  

3.8.1 Νομοθετικό Πλαίσιο 

Η αρχική διάταξη του άρθρο 82 παρ.5 του ν. 2238/1994, όριζε ότι ορκωτοί ελεγκτές 

ή άλλα ελεγκτικά όργανα, προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 

1969/1991, που διενεργούν, με βάση τις αρχές και τους κανόνες της ελεγκτικής του 

κανονισμού του σώματος αυτών, έλεγχο στις ανώνυμες εταιρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 2190/1920, ή άλλους νόμους, υποχρεούνται να αναγράφουν τις οποιεσδήποτε 

παραβάσεις των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, που διαπιστώνουν κατά τον 

έλεγχο, στο οικείο πιστοποιητικό ελέγχου, το οποίο εν συνεχεία πρέπει να το 

κοινοποιήσουν στη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Ο ν. 1969/1991 

(άρθρο 75) προέβλεπε τον υποχρεωτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των Α.Ε., από 

ορκωτούς ελεγκτές, εγγεγραμμένους σε ειδικό μητρώο. Ήδη οι νόμιμοι ελεγκτές είναι 

εγγεγραμμένοι πλέον στο μητρώο του ν. 3693/2008.   

Η παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/94 αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του 

άρθρου 17 του ν. 3842/2010, με το οποίο προστέθηκαν στην υποχρέωση ελέγχου και οι 

Ε.Π.Ε., που κάλυπταν τα σχετικά κριτήρια της παρ. 6, του άρθρου 42
 
Α του ν. 2190/1920 

και θεσπίσθηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση των ορκωτών ελεγκτών, παράλληλα με τον 

                                                        
15 Πηγή: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12518/hl/1159/2011 (Πρόσβαση 10.10.2006) 
16 Πηγή: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21158 (Πρόσβαση 10.10.2006) 
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έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης να διενεργούν και έλεγχο συγκεκριμένων 

φορολογικών αντικειμένων και να εκδίδουν φορολογικό πιστοποιητικό για τις Ανώνυμες 

Εταιρείες (Α.Ε.) και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), οι οποίες υπάγονται 

σε υποχρεωτικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών, το οποίο στην συνέχεια υποχρεώνονταν να το 

κοινοποιήσουν στην διεύθυνση ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.   

Με την τροποποίηση που έγινε με τον ν. 3943/2011 προβλέφθηκε ότι αν το 

πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της 

φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται φορολογικός έλεγχος, με εξαίρεση όσων 

διενεργούνται με βάση μεθόδους ανάλυσης κινδύνου η τυχαίου δείγματος σύμφωνα με το 

άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α 23.04.2010) ή εκείνων που διενεργούνται 

λόγω ύπαρξης νέων στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά τον αρχικό έλεγχο Με την 

διάταξη αυτή μπήκαμε σε νέο καθεστώς ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης των 

εταιρειών, όπου κάθε εταιρεία με «καθαρό φορολογικό πιστοποιητικό» θα 

οριστικοποιούσε τις φορολογικές της υποχρεώσεις με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

και δεν θα ανέμενε φορολογικούς ελέγχους στο μέλλον, εκτός ειδικών εξαιρέσεων. Η 

έναρξη εφαρμογής του άρθρου ισχύει για ισολογισμούς που κλείνουν από 30/06/2011 και 

μετά. 

Με την κατάργηση του ν. 2238/94 και την έναρξη εφαρμογής του νέου Κ.Φ.Δ. το 

Φορολογικό Πιστοποιητικό αρχικά δεν συμπεριλήφθηκε στον ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), ενώ 

στην συνέχεια ενσωματώθηκε με τον ν. 4223/2013 στο άρθρο 65
Α
 του ν. 4174/2013 

(Κ.Φ.Δ.). Το πιστοποιητικό σε περίπτωση που προκύπτουν συγκεκριμένα δεδομένα με τα 

οποία συμφωνεί και η φορολογική ελεγκτική αρχή είναι αναπόσπαστο τμήμα των 

εκθέσεων ελέγχου της Φορολογικής Αρχής.  

Με την καθιέρωση της διαδικασίας έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού, 

επιχειρήθηκε η συστηματοποίηση των φορολογικών ελέγχων με την εφαρμογή αναλυτικού 

ελεγκτικού προγράμματος, η παρακολούθηση και επεξεργασία των φορολογικών ελέγχων, 

ο συστηματικός έλεγχος της εργασίας των ελεγκτών και η άμεση διεξαγωγή φορολογικού 

ελέγχου στις ελεγχόμενες εταιρείες, καθώς ο έλεγχος διενεργείται σε σύντομο χρονικό 

διάστημα μετά το τέλος κάθε ελεγχόμενης χρήσης. 

Με την με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α' 

141/03.08.2016) αντικαταστάθηκαν τα σχετικά εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α 

του Ν. 4174/2013 και πλέον για φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για 

φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016 είναι προαιρετική η έκδοση. 
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3.8.2 Περιεχόμενο Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού 

 

Το «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών 

γραφείων αποτελείται από την «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και το 

«Προσάρτημα αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων». 

Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης διέπεται από το πλαίσιο που προβλέπεται 

από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου 

ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και συντάσσεται σύμφωνα με τα 

υποδείγματα που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι της ΠΟΛ. 1124/22.06.2015 και 

καλύπτει όλα τα φορολογικά αντικείμενα που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΠΟΛ. 

1124/22.06.2015 

Στο «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφορικών Στοιχείων» που συντάσσεται 

σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΟΛ. 1124/22.06.2015, 

περιλαμβάνονται πληροφοριακά στοιχεία για την ελεγχόμενη επιχείρηση, καθώς και η 

ανάλυση των ευρημάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο της εφαρμογής των 

φορολογικών διατάξεων. 

Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό γνωστοποιείται εγγράφως στην ελεγχόμενη 

επιχείρηση και οριστικοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή του στο Υπουργείο 

Οικονομικών και συγκεκριμένα στη βάση δεδομένων που τηρεί η Γ.Γ.Δ.Ε., στην οποία 

έχουν πρόσβαση οι Νόμιμοι Ελεγκτές για την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης που 

εκδίδουν και τα ελεγκτικά γραφεία μόνο για τις Εκθέσεις που εκδίδονται από τα μέλη 

τους, καθώς και οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις μόνο για τα στοιχεία που τις αφορούν.  

 

3.8.3 Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την αλήθεια των «φορολογικών 

εγγράφων»  

 

Υπεύθυνες για τη σύνταξη των «φορολογικών εγγράφων» είναι οι διοικήσεις των 

ελεγχόμενων εταιρειών. Όλα τα «φορολογικά έγγραφα» υπογράφονται από λογιστή – 

φοροτεχνικό κάτοχο ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του ν. 2515/1997, όπως 

ισχύει. Ο προσδιορισμός των φορολογικών αναμορφώσεων θα πρέπει να προκύπτει 

αναλυτικά από τα τηρούμενα βιβλία (αρχεία μετά την έναρξη εφαρμογής των Ε.Λ.Π). Ο 

προσδιορισμός και η οριστικοποίηση των αναμορφώσεων πρέπει να γίνεται: είτε άμεσα 



29 
 

από όσους καταχωρούν τις εγγραφές των παραστατικών, είτε το αργότερο μέχρι την 

οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε μήνα. 

 

3.8.4 Τύπος και Περιεχόμενο Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης 

 

Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα  τα 

στοιχεία του Παραρτήματος Ι της ΠΟΛ. 1124/22.06.2015. 

 

Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης των Νόμιμων Ελεγκτών, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών και 

ελεγκτικών γραφείων, δεν προκύπτουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.  

β) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών και 

ελεγκτικών γραφείων, προκύπτουν θέματα για τα οποία αμφισβητείται η φορολογική τους 

μεταχείριση. 

γ) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με επιφύλαξη 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης των 

Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων προκύπτουν θέματα με επιφύλαξη. 

δ) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα ή αδυναμία 

έκφρασης συμπεράσματος 

Για τις περιπτώσεις που υποβάλλεται, από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα 

ελεγκτικά γραφεία, Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αδυναμία έκφρασης 

συμπεράσματος ή με αρνητικό συμπέρασμα. Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με 

αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος εκδίδουν οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά 

γραφεία και στην περίπτωση που δεν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες 

σχετικά με τον διενεργηθέντα έλεγχο εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων. 

Στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, που 

οδηγούν το Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο στην έκδοση Έκθεσης 

Φορολογικής Συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα ή με αδυναμία έκφρασης 

συμπεράσματος, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ελεγχόμενης επιχείρησης, καθώς και ο 

λογιστής που υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις, υποχρεούνται, εντός πέντε (5) 
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ημερών από την κοινοποίηση του πιστοποιητικού, να εκθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους 

αναφορικά με τα ευρήματα του διενεργηθέντος ελέγχου. 

Τα ειδικά φορολογικά αντικείμενα που θα ελέγχονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές 

και τα ελεγκτικά γραφεία, εφόσον έχουν εφαρμογή στην ελεγχόμενη επιχείρηση, ορίζονται 

κάθε φορά στο πρόγραμμα ελέγχου του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΠΟΛ. 1124/22.06.2015. Το 

πρόγραμμα ελέγχου περιλαμβάνει τα πιο κάτω κεφάλαια: 

 

Α. Προϋποθέσεις - Περιορισμοί διενέργειας του ελέγχου 

Β. Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόμενης επιχείρησης 

Γ. Φορολογία Εισοδήματος 

Δ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

Ε. Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) 

ΣΤ. Φορολογία Ακινήτων 

ΣΤ.1 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 

ΣΤ.2 Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 

ΣΤ.3 Ειδικός Φόρος επί των ακινήτων (Ε.Φ.Α.) 

Ζ. Τέλος χαρτοσήμου και Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 

Η. Παρακρατούμενοι φόροι 

Θ. Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 

Ι. Ενδοομιλικές Συναλλαγές 

Κ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 

 

3.8.5 Δειγματοληπτικός έλεγχος από τη φορολογική αρχή 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3842/2010, και του άρθρου 5 της 

ΠΟΛ. 1159/2011, από τις εταιρίες που ελέγχονται από Νόμιμους Ελεγκτές και τα 

ελεγκτικά γραφεία για τη φορολογική τους συμμόρφωση, επιλέγεται δείγμα τουλάχιστον 

της τάξης του 9% για έλεγχο, με κριτήρια που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών. 

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και 

ολοκληρώνονται σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοχτώ (18) μηνών από την προθεσμία 

υποβολής από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία της Έκθεσης 

Φορολογικής Συμμόρφωσης στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.  

Επιπλέον του δείγματος η φορολογική αρχή είχε τη δυνατότητα για τη διενέργεια 

ελέγχου εφόσον διαπιστώνονταν η συνδρομή των παρακάτω ειδικών κριτηρίων: 
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 Λήψη ή έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων, συναλλαγές 

με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες και περιπτώσεις για τις οποίες προέκυψαν 

παραβάσεις του άρθρου 39 και 39Α του ν. 2238/1994 (transfer pricing), στοιχεία ή 

ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από εσωτερική ή εξωτερική 

πληροφόρηση ή επεξεργασία δεδομένων, μη έκδοση Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία στις 

ημερομηνίες που ορίζονται σαν καταληκτικές για τη χορήγησή της, αναφορά από 

τους Νόμιμους Ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες σε ότι 

αφορά το φορολογικό έλεγχο που διενήργησαν και περιπτώσεις ελέγχων εταιρειών 

κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για παράβαση των διατάξεων του ν. 

3693/2008 από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. 

 Άσκηση δίωξης μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 

 Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από εβδομήντα τοις εκατό 

(70%) του κλάδου από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο 

 Ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου, για τον Ορκωτό Ελεγκτή ή το ελεγκτικό 

γραφείο 

Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι πραγματοποιούνται εντός του χρόνου που ισχύει το 

δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου. 

 

Από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 και της ΠΟΛ. 1124/2015 δεν 

τίθενται περιορισμοί στη φορολογική διοίκηση σχετικά με τους ελέγχους σε επιχειρήσεις 

για τις οποίες έχει εκδοθεί ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό σύμφωνα και με την με 

αριθμό 265/215 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλιο του κράτους (Β΄ τμήμα) που 

απάντησε σε σχετικό ερώτημα.  

 

3.9 Διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου 

 

3.9.1 Εισαγωγή 

 Η εξάλειψη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας είναι προφανώς στόχος 

ανέφικτος, ο σημαντικός περιορισμός τους όμως είναι εφικτός. Κατά τον Φινοκαλιώτη (2012) 

ο νομοθέτης, ενόψει και της συνταγματικής επιταγής για συνεισφορά των πολιτών στα 
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δημόσια βάρη17, αναγνωρίζει στις φορολογικές αρχές δικαίωμα ελέγχου με στόχο την 

εξακρίβωση της πραγματικής φορολογητέας ύλης και τη «σύλληψη» της φοροδιαφυγής. 

Καθιερώνεται επίσης η υποχρέωση των φορολογουμένων να διευκολύνουν τον έλεγχο 

θεσπίζοντας μάλιστα και κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης διευκόλυνσης, όπως η 

αδικαιολόγητη άρνηση ή παράλειψη επίδειξης ή παροχής στον έλεγχο στοιχείων και 

πληροφοριών.   

Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του φορολογικού ελέγχου ο νομοθέτης 

παρέχει στα ελεγκτικά όργανα σημαντικές εξουσίες όπως η άρση του τραπεζικού απορρήτου 

η επιτόπια εξέταση και σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις και μεταφορικά μέσα κ.λ.π. 

Ο φορολογικός έλεγχος αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία κατά την οποία ο ελεγκτής 

καλείται μέσω συγκεκριμένων μεθόδων και διαδικασιών να διαπιστώσει εάν ο ελεγχόμενος 

έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που 

χρησιμοποιούνται καθορίζονται από το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο στη 

χώρα μας συνεχώς μεταβάλλεται, αλλά και από αρχές που διέπονται από την κοινή λογική και 

τα συναλλακτικά ήθη. 

Με τη ψήφιση του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) επιχειρήθηκε η 

συγκέντρωση των διάσπαρτων διατάξεων που ρύθμιζαν τα ζητήματα της ελεγκτικής 

διαδικασίας σε ενιαίο νομοθετικό κείμενο. Με τον Κώδικα Φορολογικής διαδικασίας 

ρυθμίζονται σήμερα σημαντικά ζητήματα σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους όπως οι 

εξουσίες της φορολογικής διοίκησης κατά τη διενέργεια των ελέγχων (άρθρο 23 ν. 

2174/2013)  το δικαίωμα για πρόσβαση στα βιβλία - αρχεία και στοιχεία του ελεγχόμενου 

(άρθρο 24 ν. 2174/2013), οι διαδικασία έκδοσης εντολής ελέγχου και διενέργειας επιτόπιου 

ελέγχου ή ελέγχου από το γραφείο καθώς και η υποχρέωση συνεργασίας του ελεγχόμενου 

(άρθρο 25 ν. 2174/2013), οι μέθοδοι επιλογής των υποθέσεων προς έλεγχο (άρθρο 26 ν. 

2174/2013), οι μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης (άρθρο 27 ν. 

2174/2013), τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου (άρθρο 28 ν. 2174/2013), και η 

διαδικασίας αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής (άρθρο 29 ν. 2174/2013). 

Για λόγους σύγκρισης με τα ισχύοντα σήμερα στο επόμενο υποκεφάλαιο θα γίνει μία 

σύντομη αναφορά στα είδη των φορολογικών ελέγχων που ίσχυαν μέχρι την 31.12.2013 

καθώς η έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας οριζόταν αρχικά η 1η 

Ιανουαρίου 2014   με το αρχικό άρθρο 67 του Ν.4174/2013 το οποίο αναριθμήθηκε σε άρθρο 

73 με το άρθρο 8 του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17/10/2015). 

 

                                                        
17 παρ. 5 άρθρο 4 Σύνταγμα της Ελλάδας του 2008 (ΦΕΚ τ Α  ́120/27.06.2008) 
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3.9.2 Ο φορολογικός έλεγχος μέχρι την εφαρμογή του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013 

 

3.9.2.1 Προληπτικός φορολογικός έλεγχος 

 

Ο προληπτικός έλεγχος είχε σκοπό την διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων 

του Κ.Β.Σ.  καθώς και την εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων 

όπως υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α, Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών και λοιπών 

παρακρατηθέντων φόρων. Ο έλεγχος αυτός ήταν σύντομος, εμπεριείχε το στοιχείο του 

αιφνιδιασμού και διενεργούταν, κατόπιν εντολής του προϊσταμένου της ελεγκτικής 

υπηρεσίας, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή και εκτός αυτών κατά τη διακίνηση 

αγαθών και εμπορευμάτων. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου ο ελεγκτής μπορούσε να 

λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, στοιχείου ή εγγράφου, εκτός των 

υποχρεωτικών ή προαιρετικών που προβλέπει ο Κ.Β.Σ., καθώς και να κατάσχει αυτά. 

Βασικός στόχος του προληπτικού ελέγχου ήταν η αποτροπή της διάπραξης φορολογικών 

παραβάσεων.  

Οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα του προληπτικού ελέγχου αποτυπωνόταν σε 

έκθεση ελέγχου και εφόσον προέκυπταν στοιχεία σχετικά με τη μη εκπλήρωση 

φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ή λανθασμένου τρόπου προσδιορισμού των 

αποτελεσμάτων και του τρόπου φορολόγησής της, εκδιδόταν εντολή προσωρινού ή 

τακτικού ελέγχου, κατά την κρίση του προϊσταμένου της ελεγκτικής αρχής, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ως προς τις ισχύουσες διατάξεις για την διενέργεια του προληπτικού ελέγχου, 

εφαρμογή είχε το άρθρο 36, παρ.1 του Κ.Β.Σ. και μετά την κατάργηση του, το άρθρο 66, 

παρ.10 του Ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) στο οποίο οριζόταν ότι «ο 

προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. και ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν δικαιούται, οποιαδήποτε 

εργάσιμη για τον υπόχρεο ώρα, να λαμβάνει γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα 

βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών ή άλλους νόμους, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά από τον 

υπόχρεο και να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου και 

κάθε περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του 

επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου. Ο έλεγχος των βιβλίων και 

στοιχείων που ορίζονται από τον κώδικα αυτόν γίνεται στην επαγγελματική εγκατάσταση 
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του επιτηδευματία ή στην έδρα της ΔΟΥ ή της ελεγκτικής υπηρεσίας μετά από έγγραφη 

πρόσκληση του προϊσταμένου αυτής».
18

 

 

3.9.2.2 Προσωρινός φορολογικός έλεγχος  

 

Ο έλεγχος αυτός διενεργούνταν ύστερα από εντολή ελέγχου του προϊσταμένου της 

αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.2238/1994, προκειμένου να διαπιστωθεί η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων 

από τον ελεγχόμενο. Ο έλεγχος αυτός εμπεριέχει όλα τα στοιχεία του προληπτικού 

ελέγχου, με την διαφορά ότι  με τον προσωρινό έλεγχο δίνεται η δυνατότητα με βάση τη 

συνταχθείσα έκθεση ελέγχου να εκδοθεί προσωρινό φύλλο ελέγχου ή πράξη και να 

καταλογιστούν οι φόροι, που οφείλει η επιχείρηση. Ο προσωρινός έλεγχος διενεργούνταν 

για συγκεκριμένες διαχειριστικές χρήσεις ή ορισμένο χρονικό διάστημα μιας 

διαχειριστικής περιόδου και για συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα, με άμεση 

πρόσβαση στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και στις υποβληθείσες δηλώσεις της 

επιχείρησης, η ολοκλήρωσή του σε σύντομο χρονικό διάστημα και ο καταλογισμός τυχόν 

διαφορών φόρων με στόχο την άμεση είσπραξη αυτών από το δημόσιο, καθώς και η 

συλλογή στοιχείων και πληροφοριών αξιοποιήσιμων από μελλοντικό τακτικό φορολογικό 

έλεγχο.  

Τα κυριότερα κριτήρια για την επιλογή υποθέσεων για προσωρινό φορολογικό 

έλεγχο ήταν τα παρακάτω: 

 Μη υποβολή δηλώσεων σε ένα ή περισσότερα φορολογικά αντικείμενα 

 Συχνή υποβολή πιστωτικών ή αρνητικών δηλώσεων που δεν δικαιολογούνται 

από το αντικείμενό δραστηριότητας 

 Συχνή υποβολή εκπρόθεσμων ή τροποποιητικών δηλώσεων 

 Βάσιμες πληροφορίες (πχ από καταγγελίες) ότι φοροδιαφεύγουν ή 

εφαρμόζουν λανθασμένα ορισμένες φορολογικές διατάξεις 

 Άσκηση δραστηριότητας υψηλής επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή. 

 Ύπαρξη πληροφοριακών εκθέσεων ή Δελτίων πληροφοριών από το Σ.Δ.Ο.Ε. 

για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβών δηλώσεων. 

                                                        
18 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Ν.2238/1994, Άρθρο 66, παρ.10 
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Ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος διενεργούνταν κατά κύριο λόγο από τις 

Δ.Ο.Υ. με τμήμα ελέγχου. 

 

3.9.2.3 Τακτικός φορολογικός έλεγχος 

 

Ο τακτικός έλεγχος διενεργούταν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 

Ν.2238/1994 και σκοπό είχε τον πλήρη έλεγχο όλων των φορολογικών αντικειμένων και 

υποχρεώσεων του ελεγχόμενου. Διενεργούνταν πάντα μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής 

των φορολογικών δηλώσεων της προς έλεγχο χρήσης και αποσκοπούσε στην επαλήθευση 

της ακρίβειας και της πληρότητας των δηλώσεων όλων των φορολογικών αντικειμένων 

που υποβλήθηκαν. Πρόκειται δηλαδή για πλήρη, εμπεριστατωμένο, ουσιαστικό και 

οριστικό φορολογικό έλεγχο, εφόσον με την ολοκλήρωσή του εκκαθαρίζονται όλες οι 

φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης που αποτέλεσαν αντικείμενο του ελέγχου. 

Με τον τακτικό φορολογικό έλεγχο προσδιοριζόταν οριστικά η φορολογητέα ύλη 

και ο φόρος που προκύπτει, είτε αυτός δηλώθηκε και καταβλήθηκε, είτε δηλώθηκε και 

καταβλήθηκε ανακριβώς και ελλιπώς, είτε δεν υποβλήθηκε καθόλου. Πρόκειται για έναν 

πλήρη και οριστικό φορολογικό έλεγχο, αφού με την ολοκλήρωσή του η χρήση θεωρείται 

ελεγμένη και ο έλεγχος δεν μπορεί να επανέλθει παρά μόνο με έκδοση εντολής 

επανελέγχου  σε περίπτωση όπου εμφανιστούν συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία δεν 

μπορούσε να γνωρίζει η φορολογική αρχή κατά τη διάρκεια του τακτικού ελέγχου. 

Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος βασιζόταν τόσο στα δεδομένα των βιβλίων και 

στοιχείων της επιχείρησης όσο και σε λοιπά στοιχεία και πληροφορίες (τέτοια στοιχεία ή 

πληροφορίες μπορεί να προέρχονται είτε από την ίδια την επιχείρηση, είτε από την 

ελεγκτική υπηρεσία, είτε από άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών ή από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, φορείς, τραπεζικά ιδρύματα κλπ). 

Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος διενεργείται βάσει αποφάσεων του υπουργού 

Οικονομικών. Σήμερα βρίσκονται σε ισχύ οι εξής: 

 ΠΟΛ 1037/01-03-2005  

 ΠΟΛ 1072/12-04-2011 

 ΠΟΛ 1159/22-07-2011  

Με τις διατάξεις τους ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος επιλογής των προς 

έλεγχο υποθέσεων, οι γενικές και ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις που πρέπει να γίνονται, 
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η διαδικασία του ελέγχου, η μετά τον έλεγχο διαδικασία καθώς και ο τρόπος βεβαίωσης 

και καταβολής των φόρων. 

 

3.9.3 Ο φορολογικός έλεγχος με την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας Ν.4174/2013 

 

3.9.3.1 Εξουσίες της φορολογικής διοίκησης 

  

 Με στόχο τον αποτελεσματικό έλεγχο των φορολογικών υποθέσεων παρέχονται 

από το νόμο στα ελεγκτικά όργανα ορισμένες εξουσίες, ενώ θεσπίζονται για τους 

ελεγχόμενους αντίστοιχες υποχρεώσεις για τις οποίες η μη τήρησή τους συνδέεται με 

κυρώσεις. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 ν. 2174/2013 «Η Φορολογική Διοίκηση 

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

φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου, την ακρίβεια των 

φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό 

και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά 

στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις 

στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις και μέσα 

μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

σύμφωνα με τις διαδικασίες και χρησιμοποιώντας μεθόδους που προβλέπονται στον 

Κώδικα». 

 

Πρόσβαση στα Βιβλία και Στοιχεία του ελεγχόμενου   

 

Η εξουσία της φορολογικής διοίκησης για πρόσβαση στα βιβλία στοιχεία και 

αρχεία ρυθμίζεται στο άρθρο 24 του ν. 2174/2013 και αποτελεί το βασικότερο εργαλείο 

για την άσκηση του ελεγκτικού έργου. Ειδικότερα με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται ο τρόπος 

άσκησης του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης και συγκεκριμένα οι εντεταλμένοι 

για τη διενέργεια του ελέγχου υπάλληλοι δικαιούνται να λαμβάνουν αντίγραφα των 

τηρούμενων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων, εφόσον οι απαιτήσεις του ελέγχου 

το επιβάλλουν. Σε περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, η 

Φορολογική Διοίκηση έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε οποιοδήποτε αρχείο και λογιστικό 
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πρόγραμμα καθώς και το δικαίωμα να λάβει αντίγραφα από τα αρχεία σε αναγνώσιμη 

ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, οι οποίες ορίζουν την υποχρέωση 

των φορολογουμένων να προσκομίζουν αντίγραφα των τηρούμενων βιβλίων και 

στοιχείων, εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση έγγραφου αιτήματος. 

Περαιτέρω εκτός από την υποχρέωση του ελεγχόμενου να συνεργάζεται πλήρως 

και να διευκολύνει το έργο του οριζόμενου για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου 

υπαλλήλου της Φορολογικής Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 25 ν. 4174/2013 οφείλει να  

επιδεικνύει τα ζητούμενα βιβλία, στοιχεία και άλλα έγγραφα και να απαντά σε ερωτήσεις σχετικές 

με τον φορολογικό έλεγχο. Ο φορολογικός ελεγκτής δεν δύναται να μετακινεί βιβλία και στοιχεία 

ή έγγραφα που έχουν τεθεί στη διάθεσή του σε άλλο τόπο, εκτός εάν ο φορολογούμενος αδυνατεί 

να παράσχει αμέσως αληθή και ακριβή αντίγραφα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 

του άρθρου 24 ν. 2174/2013. Σε αυτή την περίπτωση, τα έγγραφα και στοιχεία είναι 

δυνατόν να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις του ελεγχόμενου έναντι απόδειξης 

παραλαβής και επιστρέφονται στον φορολογούμενο εντός δέκα (10) ημερών από την 

παραλαβή.  

 

Κατάσχεση Βιβλίων και Στοιχείων 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 24 ν.4174/2013 «Ο υπάλληλος 

που έχει ορίσει η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κατάσχει βιβλία και στοιχεία που 

τηρούνται ή διαφυλάσσονται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και οποιαδήποτε 

άλλα ανεπίσημα βιβλία, έγγραφα, αρχεία ή στοιχεία, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η αποδεικτική αξία αυτών». 

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού είναι προφανές ότι αποσκοπεί στη διαφύλαξη 

αποδεικτικών τεκμηρίων που σε περίπτωση μη άσκησης είναι πιθανό να «εξαφανιστούν» 

προϋποθέτει όμως υποχρεωτικά την σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης από τον ελεγκτή και 

την νόμιμη επίδοσή της στον ελεγχόμενο ή εκπρόσωπο αυτού και σε περίπτωσης άρνησης 

παραλαβής της έκθεσης κατάσχεσης στην θυροκόλλησή της. Ο ελεγχόμενος διατηρεί το 

δικαίωμα να λάβει αντίγραφα των κατασχεθέντων με δικές του δαπάνες.    
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Λήψη πληροφοριών και στοιχείων από τρίτους.  

Άρση επαγγελματικού απορρήτου.  

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 ν. 4174/2013 «έπειτα από έγγραφο ή 

ηλεκτρονικό αίτημα του Γενικού Γραμματέα οι κρατικές υπηρεσίες και κάθε φορέας της 

Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και 

όλων των δημόσιων οργανισμών, φορέων και εταιρειών, όπου συμμετέχει ή έχει την 

εποπτεία το Κράτος, καθώς και των ανεξάρτητων αρχών, υποχρεούνται να παρέχουν στη 

Φορολογική Διοίκηση κάθε διαθέσιμη πληροφορία και να επιδεικνύουν, χωρίς τη 

μεταφορά τους εκτός των εγκαταστάσεων, όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, μητρώα και 

στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους.»  

Προκειμένου όμως για τη λήψη στοιχείων ή πληροφοριών σε υποθέσεις που 

αφορούν ποινικές δίκες οι οποίες εκκρεμούν είναι αναγκαία η προηγούμενη έγγραφη 

άδεια του αρμοδίου Εισαγγελέα. Οι πληροφορίες που προέρχονται από την Αρχή 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της 

Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής 

Κατάστασης χορηγούνται στη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 40 του Ν.3691/2008. 

Επιπλέον σε εφαρμογή του άρθρου 15 ν. 4174/2013 με απόφαση του  Γενικού 

Γραμματέα ορίζονται ορισμένες κατηγορίες προσώπων που υποχρεούνται να παρέχουν 

στοιχεία για τις οικονομικές συναλλαγές τους προκειμένου αυτά να αξιοποιηθούν για 

περαιτέρω διασταυρώσεις. Ακόμη με έγγραφη άδεια από τον αρμόδιο εισαγγελέα είναι 

δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και στοιχείων που σχετίζονται με συγκεκριμένο έλεγχο 

και από τρίτα πρόσωπα τα οποία δεσμεύονται με επαγγελματικό απόρρητο. Εφόσον 

χορηγηθεί άδεια από τον αρμόδιο Εισαγγελέα η οποία και επισυνάπτεται στο αίτημα 

πληροφοριών ο τρίτος δεν ευθύνεται ποινικά ή αστικά για παραβίαση επαγγελματικού 

απορρήτου.  

 

Άρση φορολογικού απορρήτου.  

 

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου με αριθμό 

1/11.3.2014 «Διαδικασία άρσης του τραπεζικού απορρήτου κατά την διενέργεια 

φορολογικών ελέγχων», «υπό την ισχύουσα νομοθεσία, για την άρση του τραπεζικού 
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απορρήτου και την παροχή στοιχείων σε εντεταλμένους υπαλλήλους του Υπουργείου 

Οικονομικών, όταν οι τελευταίοι διενεργούν ελέγχους για τον προσδιορισμό, βεβαίωση 

και είσπραξη εσόδων του δημοσίου, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 15 παρ.3 του 

Ν 4174/2013»
19

 

 

3.9.3.2 Διακρίσεις - Είδη φορολογικών ελέγχων  

 

Ο έλεγχος που διενεργείται από τη φορολογική διοίκηση για τη διαπίστωση 

εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων μορφή φορολογικού ελέγχου από τα 

γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης ή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου (άρθρα 23 και 25 

ν. 4174/2013). 

Ο έλεγχος της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου 

από τα γραφεία της φορολογικής διοίκησης γίνεται με βάση τις οικονομικές καταστάσεις, 

τις δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που υποβάλει ο φορολογούμενος καθώς και πληροφορίες 

που έρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης, βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή 

αυτής της μορφής ελέγχου είναι η ύπαρξη όλων των απαραίτητων στοιχείων στα γραφεία 

της. 

Ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του ελεγχόμενου 

κατά το επίσημο ωράριο εργασίας της Φορολογικής Διοίκησης το οποίο μπορεί να 

παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωσή του ελέγχου. Επιπλέον η Φορολογική Διοίκηση 

μπορεί να διενεργεί επιτόπιο φορολογικό έλεγχο και εκτός του επίσημου ωραρίου 

εργασίας εφόσον απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων του φορολογούμενου. Η 

είσοδος στην κατοικία του φορολογουμένου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου 

Εισαγγελέα και ο έλεγχος πραγματοποιείται μόνο με την παρουσία δικαστικού λειτουργού. 

Στις περιπτώσεις διενέργειας μερικού επιτόπιου ελέγχου σε φορολογούμενους ορισμένης 

περιοχής και δραστηριότητας που διακινούν αγαθά («προληπτικός έλεγχος») η εντολή 

διενέργειας του ελέγχου δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει τα στοιχεία του φορολογούμενου 

ούτε τη φορολογική περίοδο ούτε το είδος της φορολογίας που αφορά ο φορολογικός 

έλεγχος αλλά θα περιλαμβάνει περιοχή που θα διενεργηθεί ο φορολογικός έλεγχος ή το 

είδος των δραστηριοτήτων των φορολογούμενων.  

                                                        
19 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου με αριθμό 1/11.3.2014 Πηγή: http://www.taxheaven.gr 
 https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18389 πρόσβαση 11.10.2016 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18389
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Ως προς έκτασή του ο έλεγχος διακρίνεται σε πλήρη και μερικό, πλήρης είναι 

αυτός που διενεργείται για όλες τις φορολογίες και σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα, σε 

συγκεκριμένες περιόδους ή συγκεκριμένα φορολογικά έτη και είναι οριστικός, ενώ 

μερικός έλεγχος είναι αυτός που δεν συγκεντρώνει τα παραπάνω χαρακτηριστικά του 

πλήρους ελέγχου. Προκειμένου να διενεργηθεί από τη Φορολογική Διοίκηση πλήρης 

φορολογικός έλεγχος πρέπει, γίνει γνωστοποίηση στον ελεγχόμενο πριν την έναρξη του 

ελέγχου. Σε εξαιρετική περίπτωση είναι δυνατόν, ύστερα από πράξη του Γ.Γ.Δ.Ε., να 

διενεργείται πλήρης επιτόπιος φορολογικός έλεγχος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή.
20 

 

Ο προληπτικός έλεγχος (επιτόπιος μερικός), αποβλέπει στη διαπίστωση της 

επάρκειας και ακρίβειας των τηρούμενων βιβλίων - αρχείων και εκδοθέντων στοιχείων την 

στιγμή που εκτελούνται οι οικονομικές πράξεις, καθώς και στην εκπλήρωση των 

ληξιπροθέσμων φορολογικών υποχρεώσεων (υποβολή δηλώσεων, πληρωμή 

παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, κ.τ.λ.). Ο έλεγχος αυτός, ο οποίος 

λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με το μερικό και πλήρη έλεγχο, πρέπει να 

είναι σύντομος, ουσιαστικός και να έχει το χαρακτήρα του αιφνιδιασμού (χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση του φορολογούμενου). Ο προληπτικός έλεγχος λειτουργεί, 

αφενός κατασταλτικά και αφετέρου ως μέτρο γενικής πρόληψης για την τήρηση των 

φορολογικών διατάξεων και την αποτροπή της φοροδιαφυγής δια του αμέσου εντοπισμού 

μη νομίμων πράξεων, παραλήψεων και παρατυπιών. 

Ο μερικός έλεγχος, διενεργείται σε συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα 

προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων και να 

προσδιοριστούν και καταλογισθούν οι τυχόν διαφορές φόρων που δεν καταβλήθηκαν με 

τη σχετική δήλωση από τους φορολογούμενους. Κύρια χαρακτηριστικά του ελέγχου αυτού 

είναι, η διενέργειά του για συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα, σε συγκεκριμένες 

διαχειριστικές περιόδους ή ορισμένο χρονικό διάστημα μιας διαχειριστικής περιόδου 

(φορολογικές περιόδους), με άμεση πρόσβαση στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και στις 

υποβληθείσες δηλώσεις του φορολογούμενου, η ολοκλήρωσή του σε σύντομο χρονικό 

διάστημα και ο καταλογισμός τυχόν διαφορών φόρων για την άμεση είσπραξη αυτών από 

το δημόσιο. Βασικός στόχος του μερικού ελέγχου είναι η άμεση είσπραξη από το δημόσιο 

φόρων που δεν έχουν αποδοθεί, καθώς γίνεται στοχευόμενα έλεγχος όπου εντοπίζεται το 

πρόβλημα. 

                                                        
20 ΔΕΛ Α 1069048 2014/2.5.2014 Ερμηνευτική Εγκύκλιος για την διενέργεια Φορολογικού ελέγχου. 
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3.9.3.3 Επιλογή των υποθέσεων προς έλεγχο.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 ν. 4174/2013 «Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά 

προτεραιότητα, επιλέγονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με 

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

καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιούνται». 

Η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων, γίνεται κατά κανόνα με τη χρησιμοποίηση 

μεθόδων ανάλυσης κινδύνου (risk analysis), τα οποία θεσπίστηκαν αρχικά με το άρθρο 80 

του ν. 3842/2010, το οποίο αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 

4141/2013, οι οποίες βασίζονται: 

α) σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως νομική μορφή, κατηγορία των τηρούμενων 

βιβλίων - αρχείων, επικινδυνότητα ή παραβατικότητα του κλάδου δραστηριότητας, 

παραβάσεις, δεδομένα διασταυρώσεων, την ύπαρξη παραβάσεων και παραλείψεων των 

διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, ανάλογα με το είδος, τη 

βαρύτητα και τη συχνότητα εμφάνισής τους, την ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις 

του πληροφοριακού συστήματος ή από ελέγχους σε τρίτους υπόχρεους ή από τρίτες πηγές 

για απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή διάπραξη φορολογικών αδικημάτων και την εν γένει 

φορολογική εικόνα και συμπεριφορά των υπόχρεων. 

β) σε οικονομικά δεδομένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή 

ζημίες, συντελεστές καθαρού και μικτού κέρδους, δεδομένα δηλώσεων, καθώς και 

διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις δεδομένων, στατιστική ανάλυση, εφαρμογή τεχνικών 

εξόρυξης δεδομένων (data mining) και άλλες πηγές πληροφοριών,  

γ) σε χωροταξικά και χρονικά δεδομένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, 

εποχιακές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες. 

Επιπλέον με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να 

ορίζεται τυχαίο δείγμα υπαγομένων προς έλεγχο υποθέσεων, γεγονός που δεν αποκλείει 

καμία οντότητα από το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια για έλεγχο στη Φ.Ε.Υ. (Φορολογική 

Ελεγκτική Υπηρεσία). 

Η διαχείριση των υποθέσεων προς έλεγχο γίνεται με τη χρήση του υποσυστήματος 

στόχευσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ELENXIS» όπου 

εφαρμόζοντας τα κατάλληλα σενάρια, στρατηγικές και κανόνες, γίνεται μοριοδότηση και 

αναδεικνύονται οι υποψήφιες για έλεγχο υποθέσεις, και η κατανομή τους ανά αρμόδια 

Φ.Ε.Υ. (Φορολογική Ελεγκτική Υπηρεσία). 
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3.9.3.4 Η εντολή Φορολογικού Ελέγχου.  

 

Για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 25 ν. 

4174/2013 η έκδοση έγγραφης εντολής ελέγχου, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό 

Γραμματέα ή από εξουσιοδοτημένα απ΄ αυτόν όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, η 

οποία επιδεικνύεται από τους οριζόμενους υπαλλήλους μαζί με το δελτίο της αστυνομικής 

τους ταυτότητας, πριν την έναρξη του ελέγχου. Η εντολή ελέγχου, η οποία δεν 

δημοσιεύεται, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 Τον αριθμό και την ημερομηνία της εντολής. 

 Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου ή των υπαλλήλων στους οποίους έχει ανατεθεί ο 

έλεγχος. 

 Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού 

μητρώου του φορολογούμενου (εφόσον πρόκειται για στοχευμένη υπόθεση ελέγχου). 

Σε περιπτώσεις μερικού επιτόπιου ελέγχου σε φορολογούμενους ορισμένης περιοχής 

ή/και δραστηριότητας ή και για διακίνηση αγαθών, αντί των στοιχείων του 

φορολογούμενου, μπορεί να αναγράφεται η περιοχή του ελέγχου ή/και το είδος των 

δραστηριοτήτων των φορολογουμένων (γενική εντολή ελέγχου). 

 Τη φορολογική περίοδο ή υπόθεση και το είδος φορολογίας που αφορά ο έλεγχος.  

 Το είδος του ελέγχου (π.χ. «πλήρης», «μερικός»). 

 Τη διάρκεια του ελέγχου. Η διάρκεια του ελέγχου που αναγράφεται στην εντολή 

εξαρτάται από παράγοντες όπως το είδος και το μέγεθος της ελεγχόμενης, το πλήθος 

των ελεγχόμενων διαχειριστικών χρήσεων το είδος του ελέγχου πλήρης ή μερικός 

κ.λ.π. . Η διάρκεια της εντολής δύναται να παραταθεί μία φορά μέχρι έξι (6) μήνες 

πριν την εκπνοή της, ενώ δεύτερη εξάμηνη παράταση δίνεται σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις. 

 

3.9.3.5 Προετοιμασία Φορολογικού Ελέγχου.  

 

Με την παραλαβή της εντολής ελέγχου ο ελεγκτής λαμβάνει γνώση για την 

οικονομική οντότητα που καλείται να ελέγξει, το κριτήριο επιλογής της υπόθεσης, τα 

φορολογικά αντικείμενα καθώς και τις υπό έλεγχο χρήσεις.  

Μελετά το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υπό έλεγχο υπόθεση και σχηματίζει 

το προφίλ της ελεγχόμενης οντότητας από τα διαθέσιμα στοιχεία του φυσικού αρχείου και 
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ηλεκτρονικού αρχείου της υπηρεσίας και από στοιχεία τρίτων ανάλογα με το είδος και το 

αντικείμενο της ελεγχόμενης υπόθεσης.  

Ενδεικτικά στο φορολογικό προφίλ περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

 Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί από τον ελεγχόμενο για κάθε φορολογικό 

αντικείμενο. 

 Δραστηριότητες που τυχόν έχουν δηλωθεί εφόσον η ελεγχόμενη οντότητα ασκεί 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 Επαγγελματικές εγκαταστάσεις. 

 Μεταφορικά μέσα. 

 Συσχετιζόμενα ΑΦΜ  

 Ιστορικό προηγούμενων ελέγχων 

 Πρόστιμα και παραβάσεις που έχουν καταλογιστεί 

 Βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές 

 Ύπαρξη δελτίων πληροφοριών ή καταγγελιών στο αρχείο της υπηρεσίας 

 Ύπαρξη κατασχεθέντων βιβλίων - στοιχείων 

 Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών.  

 

Από τη αρχική μελέτη των στοιχείων και πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί 

εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την επάρκεια τους για τη διενέργεια του έλεγχου και 

εφόσον είναι απαραίτητο αναζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία από τον ελεγχόμενο ή 

από τρίτους προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός του ελέγχου.  

 

3.9.3.6 Διενέργεια εκλεκτικών επαληθεύσεων.  

 

Οι ελεγκτικές ενέργειες και επαληθεύσεις που απαιτούνται για τη διενέργεια του 

φορολογικού ελέγχου σχετίζονται με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχει στη 

διάθεσή της η φορολογική αρχή, το ελεγχόμενο φορολογικό αντικείμενο, τη συναλλακτική 

δραστηριότητα και τα οικονομικά δεδομένα καθώς και την ιδιότητα της ελεγχόμενης 

οντότητας επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο. 

Με το με αριθμό ΔΕΛ Α 1069048/02.05.2014 έγγραφο δόθηκαν οδηγίες για την 

ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών με το φορολογικό έλεγχο άρθρων του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). 
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Για υποθέσεις όπου ο ελεγχόμενος είναι επιτηδευματίας ανεξάρτητα από την 

νομική μορφή φυσικό ή νομικό πρόσωπο ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου των 

εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών, καθώς και ειδικός 

τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που προκύπτουν από τον έλεγχο 

αυτό για χρήσεις μέχρι 31.12.2009 και εφόσον συντρέχουν οι οριζόμενες προϋποθέσεις 

εφαρμόζεται η ΠΟΛ.1072/8.4.2011 (Φ.Ε.Κ. 577 Β΄), όπως ισχύει, ενώ σε διαφορετική 

περίπτωση εφαρμόζεται η ΠΟΛ.1037/1.3.2005 με την επισήμανση ότι  με την απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1038/2012 (Φ.Ε.Κ.431 Β΄) καθορίσθηκε ότι κατά το 

φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

(διπλογραφικά) και κλείνουν ισολογισμό από 30.6.2011 και μετά, θα εφαρμόζεται το 

πρόγραμμα ελέγχου του παραρτήματος III της ΠΟΛ. 1159/22.7.2011 (Φ.Ε.Κ. 1567B΄), 

όπως ισχύει. Επιπλέον το πρόγραμμα ελέγχου τροποποιείται ή συμπληρώνεται από τον 

ελεγκτή βάσει δεδομένων της κάθε υπόθεσης, με σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων του. 

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για την συνδρομή του τομέα του φορολογικού 

ελέγχου προς τον τομέα της είσπραξης των εσόδων, εφαρμόζοντας υποχρεωτικά όλα όσα 

αναφέρονται στην ΠΟΛ 1111/2.9.2009 εγκύκλιο διαταγή των Δ/νσεων Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων και Ελέγχου, τόσο όσον αφορά την ενημέρωση του φορολογούμενου 

για το ύψος των τυχόν βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών του, όσο και την 

συμπλήρωση όπου και όπως προβλέπεται του οικείου κατά περίπτωση ειδικού εντύπου 

πληροφοριών περιουσιακών στοιχείων (φυσικών ή νομικών), τα οποία προβλέπονται από 

το Π.Δ. 2/1999. 

Διευκρινίζεται ακόμη ότι για τις περιπτώσεις που απαιτείται διενέργεια ελέγχου για 

την επιστροφή Φ.Π.Α. εφαρμόζονται οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο διαταγή ΔΕΛ 

Α1197280/24.12.2013, ενώ για τις περιπτώσεις που απαιτείται διενέργεια ελέγχου για την 

επιστροφή φόρου εισοδήματος θα διενεργούνται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που θα 

ορίζονται, από τον Προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας από κοινού με τον 

υποδιευθυντή ελέγχου και τον επόπτη, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης και τον 

εν γένει φάκελο του φορολογούμενου, για τις οποίες θα γίνεται ρητή αναφορά στην 

σχετική έκθεση που θα συντάσσεται. 
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3.9.3.7 Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου  

 

Η δυσκολία εντοπισμού της φοροδιαφυγής κατά τη στιγμή που πραγματοποιείται 

αλλά και του «μαύρου» χρήματος στο αρχικό στάδιο διακίνησής του, με δεδομένο πάντα 

ότι τα χρήματα αυτά θα εισέλθουν στη νόμιμη οικονομία και θα χρησιμοποιηθούν είτε για 

κατανάλωση αγαθών ή υπηρεσιών, είτε για αποταμίευση, δημιουργούν την ανάγκη 

αναζήτησης εναλλακτικών μεθόδων για την αποκάλυψη τους. Η εφαρμογή μεθόδων 

έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης είναι πιο ευχερής κατά τον έλεγχο 

φυσικών προσώπων. 

Με το άρθρο 27 του ν. 4174/2013 προστέθηκαν στο οπλοστάσιο της φορολογικής 

διοίκησης νέες τεχνικές φορολογικού ελέγχου όπου πλέον παρέχεται η δυνατότητα, με 

έμμεσο τρόπο, να προβαίνει σε εκτιμώμενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό της 

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

ελέγχου:  

α) της αρχής των αναλογιών,  

β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου,  

γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου,  

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

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

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

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

υπόχρεων βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής. 

Με την ΠΟΛ. 1050/2014 έγινε ο καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής 

των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ .  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΠΟΛ. 1050/2014 στον τρόπο και στη διαδικασία 

ελέγχου που ορίζεται με την απόφαση αυτή, μπορούν να υπαχθούν: 

1) Οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένων φυσικών 

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

αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά,  

όπου κατά το άρθρο 28 του Ν.4172/2013 ορίζεται: 

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

ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται 
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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. 

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.» 

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. 
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3.9.3.8 Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου 

 

Με την ολοκλήρωση των ελεγκτικών επαληθεύσεων από τον ελεγκτή σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 28 ν. 4174/2013 προβλέπεται ότι και σε κάθε περίπτωση που 

διαπιστώνεται από το φορολογικό έλεγχο ότι προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής 

οφειλής του φορολογούμενου σε σχέση με τις δηλώσεις που έχει υποβάλλει, πριν τη 

σύνταξη της οικείας έκθεσης ελέγχου και της έκδοσης της οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου θα επιδίδεται στον υπόχρεο προσωρινός διορθωτικός 

προσδιορισμός του φόρου μαζί με το σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων με τα 

αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου στο οποίο θα αναφέρεται η φορολογική οφειλή 

με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού καθώς και οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο 

αιτιολογεί τη διαφοροποίηση της αμέσως ως άνω οφειλής σε σχέση με τη φορολογική 

οφειλή με βάση τη δήλωση. 

 Με το σημείωμα αυτό θα καλείται ο φορολογούμενος να διατυπώσει τις απόψεις 

του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου εντός είκοσι (20) 

ημερών από την επίδοσή του. 

 Ο προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου, το σημείωμα διαπιστώσεων 

καθώς και το ότι λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις του φορολογούμενου στην περίπτωση που 

αυτές παρασχέθηκαν ή ενδεχόμενη μη ανταπόκρισή του θα αναφέρονται στη σχετική 

έκθεση ελέγχου με βάση την οποία θα εκδίδεται η οριστική πράξη του φόρου. 

 Η έκθεση ελέγχου θα περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα 

γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη του ο φορολογικός έλεγχος 

για τον προσδιορισμό του φόρου και κοινοποιείται στον φορολογούμενο μαζί με την 

οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου (σχετ. η αριθ. ΔΕΛ Α1198404 ΕΞ 

2013/31.12.2013 Απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε.). Σε περίπτωση μη διαπίστωσης διαφορών δεν 

ακολουθείται η ως άνω διαδικασία, συντάσσεται μόνο η έκθεση ελέγχου και τίθεται στο 

αρχείο. 

 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 που ορίζεται στην παράγραφο 1. Η οριστική πράξη 

διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία 

συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και 
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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. 

 

3.9.3.9 Ενδικοφανής προσφυγή 

 

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών 

αρχών, δεν ασκεί απευθείας προσφυγή στα διοικητικά Δικαστήρια αλλά μπορεί να 

ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσής του, με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στη 

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 

Η διαδικασία αυτή έχει στόχο την επίλυση των φορολογικών διαφορών σε 

σύντομες προθεσμίες, χωρίς έξοδα του φορολογούμενου, και την εμπέδωση της 

εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογούμενων και της φορολογικής διοίκησης. 

Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκε από τη 

φορολογική διοίκηση, ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, ο φορολογούμενος, πρέπει να 

υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της 

Φορολογικής Διοίκησης εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της, διαμέσου 

της φορολογικής αρχής που εξέδωσε την πράξη καθώς η απευθείας προσφυγή στα 

δικαστήρια κρίνεται απαράδεκτη.  

Η Φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη υποχρεούται σε διάστημα επτά 

ημερών να διαβιβάσει στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης την ενδικοφανή 

προσφυγή μαζί με τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης προκειμένου να αποφανθεί.  

Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 

πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%).  

Μαζί με την ενδικοφανή προσφυγή, ο φορολογούμενος μπορεί να καταθέσει και 

αίτημα αναστολής της καταβολής, το οποίο όμως γίνεται δεκτό μόνο στην περίπτωση 

κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον 

φορολογούμενο. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει μόνο σε περιπτώσεις που ο φόρος 

προέρχεται από άμεσο προσδιορισμό ή από πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου 

που εκδίδεται βάσει στοιχείων από την φορολογική δήλωση του φορολογούμενου. Μέχρι 

την έκδοση της απόφασης επί του αιτήματος αναστολής αναστέλλεται η λήψη 



49 
 

αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Η απόφαση επί του αιτήματος αναστολής εκδίδεται, 

εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη φορολογική αρχή, 

διαφορετικά θεωρείται ότι η αίτηση αναστολής έχει απορριφθεί.  

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση εντός εκατόν είκοσι 

(120) ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής η οποία κοινοποιείται στον 

υπόχρεο και παράλληλα αποστέλλεται στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για τις δικές της 

ενέργειες. Η αρμόδια φορολογική αρχή και η Φορολογική Διοίκηση δεν έχουν δικαίωμα 

άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 

Κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή σιωπηρής 

απόρριψής της λόγω παρόδου της προθεσμίας προς έκδοση απόφασης, ο φορολογούμενος 

μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιων των διοικητικών δικαστηρίων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ    4 

Φορολογική απάτη. Φοροδιαφυγή - Φοροαποφυγή 

Μετρά και δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
 

4.1 Εισαγωγή 

 

Η έννοια της φοροαποφυγής (tax avoidance) είναι συγγενής με την έννοια της 

φοροδιαφυγής (tax evation). Ως προς τις οικονομικές συνέπειες που προκαλούνται τόσο 

από τη φοροδιαφυγή όσο και από τη φοροαποφυγή δεν υπάρχει διαφοροποίηση καθώς ο 

κοινός αντικειμενικός σκοπός είναι η μείωση της φορολογητέας ύλης. Εξαιτίας της 

ομοιότητας αυτής πολλοί αναλυτές δε διακρίνουν τις έννοιες της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής, αλλά εξετάζουν γενικά τη «φορολογική απάτη» ή αναφέρονται στα δύο 

φαινόμενα  ως μία έννοια.  Εξαιτίας των επιπτώσεων που έχουν στην οικονομία, επιδίωξη 

της κυβερνητικής πολιτικής κάθε κράτους είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής. 

Σημαντικές διαφορές ως προς τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή εντοπίζονται 

κυρίως από ηθική και πολιτική άποψη. Στην περίπτωση της φοροδιαφυγής υπάρχει 

καταστρατήγηση τόσο του γράμματος όσο και του πνεύματος του νόμου ενώ στην 

περίπτωση της φοροαποφυγής υπάρχει καταστρατήγηση μόνο του πνεύματος του νόμου. 

Έτσι στην περίπτωση της φοροαποφυγής οι φορολογούμενοι περιορίζουν τη φορολογική 

τους υποχρέωση χρησιμοποιώντας μεθόδους και διαδικασίες που είτε προβλέπονται είτε 

δεν προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία με αποτέλεσμα να αποφεύγουν ποινές 

και νομικές συνέπειες.  

4.2 Η έννοια της φοροδιαφυγής 

 

Η έννοια της φοροδιαφυγής (tax evasion) περιλαμβάνει το σύνολο των παράνομων 

ενεργειών των φορολογουμένων που  αποβλέπουν στον περιορισμό ή την εξάλειψη των 

φορολογικών τους υποχρεώσεων. Φοροδιαφυγή, θεωρείται η συμπεριφορά, που 

παραβιάζει τις εκάστοτε φορολογικές  διατάξεις της νομοθεσίας, επιδιώκοντας την μερική 

ή ολική αποφυγή των φορολογικών υποχρεώσεων. Μέσω της φοροδιαφυγής 

καταστρατηγούνται οι φορολογικοί  νόμοι κάθε χώρας έχοντας ως συνέπεια την 

απόκρυψη  των πραγματικών οικονομικών στοιχείων. Η χρήση  πλασματικών 

οικονομικών δεδομένων επηρεάζει τόσο τον προσδιορισμό όσο και την επιβολή των 
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αναλογούντων φόρων. Στην ουσία η φοροδιαφυγή συνιστά παράνομη πράξη, αποτελεί 

αντικοινωνική συμπεριφορά  δεδομένου ότι  οι υπόλοιποι ευσυνείδητοι  φορολογούμενοι 

θα κληθούν να  επωμισθούν τα επιπλέον φορολογικά βάρη.  

Η εμφάνιση της φοροδιαφυγής μπορεί τελεστεί με δύο τρόπους:  

 Αποκρύπτοντας εισοδήματα προκειμένου να  πληρωθούν λιγότεροι φόροι.  

 Εμφανίζοντας ο φορολογούμενος αυξημένες ή πλασματικές δαπάνες 

προκειμένου  να επωφεληθεί  από επιπλέον εκπτώσεις φόρου. 

Κατά τον Σκόρδο (1989) «η φοροδιαφυγή ή φορολογική διαφυγή επιτυγχάνεται 

στις περιπτώσεις, που ο φορολογούμενος προβαίνει σε ορισμένες πράξεις ή παραλείψεις 

οφειλόμενων ενεργειών, με τις οποίες αποβλέπει στη μείωση της φορολογικής 

επιβάρυνσής του ». Σύμφωνα με τη Βασαρδάνη (2011) η φοροδιαφυγή είναι ένα σύνθετο 

και διαρθρωτικό φαινόμενο, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της 

χώρας μας προκειμένου να επιτύχει την δημοσιονομική της εξυγίανση. Μέσω της 

φοροδιαφυγής αποκρύπτονται εισοδήματα, μειώνονται τα δημόσια έσοδα και η 

δυνατότητα άσκησης από το κράτος κοινωνικής πολιτικής, διευρύνονται οι κοινωνικές 

ανισότητες  και ελαττώνεται η αποτελεσματικότητα της οικονομίας. Η έννοια της 

φοροδιαφυγής στην ουσία αποτελεί παράνομη ενέργεια συνειδητής απόκρυψης 

φορολογητέων εισοδημάτων με συνέπεια τη μείωση στον υπολογισμό του οφειλόμενου 

φόρου, όπως και η µη απόδοση του οφειλόμενου φόρου στις φορολογικές αρχές (π.χ. 

παρακρατούμενοι φόροι, Φόρος Προστιθέμενης  Αξίας κ.α.). Η φοροδιαφυγή διενεργείται 

είτε  από  φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα με πολλούς τρόπους, τόσο στην  άμεση όσο 

και στην  έμμεση φορολογία,  σε όλα τα είδη φόρου και τα συστήματα φορολογίας 

(αυτοτελής, τεκμαρτή, κλιμάκια), καθώς και σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες 

(ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, αγρότες κ.λπ.). 

Οι σημαντικότεροι τρόποι άσκησης της  φοροδιαφυγής συντελούνται ως εξής: 

 Απόκρυψη εισοδημάτων με σκοπό την πληρωμή λιγότερων φόρων  

 Η μη υποβολή ή η ανακριβής υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος    

 Η μη απόδοση στο Δημόσιο του οφειλόμενου Φ.Π.Α.   

 Η νόθευση φορολογικών στοιχείων και βιβλίων 

 Η εμφάνιση στα φορολογικά βιβλία αυξημένων  ή εικονικών δαπανών 

προκειμένου να επιτευχθεί  επιπλέον έκπτωση φόρου.  

Η φοροδιαφυγή στερεί σημαντικά έσοδα από τον ετήσιο  οικονομικό 

προϋπολογισμό. Υπάρχει άμεση σχέση της φοροδιαφυγής  με την υπερφορολόγηση και 
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την άνιση κατανομή των φορολογικών βαρών στους πολίτες.  Μέσω της φοροδιαφυγής 

προκαλείται  στρέβλωση στο ύψος, την κατανομή και την διανομή των  δημοσίων 

εσόδων. Η φοροδιαφυγή  περιορίζει την αποτελεσματική χρήση των φόρων καθώς και  τη 

δυνατότητα  άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής από την πλευρά του κράτους. Το ύψος 

του συνολικού  εισοδήματος των πολιτών μίας χώρας προς φορολόγηση επιδρά  στη δομή 

της οικονομίας, στις αποφάσεις σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση της εργασίας ανά 

επαγγελματικό κλάδο, στις τιμές των προϊόντων, στις εισαγωγές κ.α.  

 

4.3 Νομοθετική οριοθέτηση Φοροδιαφυγής 

 

Στην φορολογική νομοθεσία της χώρας μας σύμφωνα με το ν.4174/2003 ως 

φοροδιαφυγή ορίζεται: 

1. Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση: 

α) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου 

ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ή ειδικού φόρου ακινήτων (Ε.Φ.Α.), αποκρύπτει από τα 

όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή 

περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας 

ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) 

δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην 

εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη, 

β) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του 

φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και 

επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή 

συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική 

Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη 

παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή 

συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος δια-

κρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές, 

γ) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει 

ανακριβώς στο Δημόσιο το φόρο αυτόν.      
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2. Παρακρατούμενοι φόροι, τέλη και εισφορές είναι εκείνοι που ρητά ορίζονται σε 

επί μέρους διατάξεις ότι παρακρατούνται και τελικά αποδίδονται στο Δημόσιο ή άλλο 

φορέα από πρόσωπο διάφορο του πραγματικού φορολογούμενου. 

Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε τις προβλεπόμενες ποινές 

Πίνακας 1  Εγκλήματα φοροδιαφυγής στους φόρους, τέλη και εισφορές 

Αντικείμενο φοροδιαφυγής 
Ύψος ανά  

Χρήση 

Ποινή που 

επιβάλλεται 

Φόρος εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

ή στον ειδικό φόρο ακινήτων (Ε.Φ.Α.) 

Άνω των  

100.000 €  

Φυλάκιση 

ως 2 έτη  

Άνω των  

150.000 € 
Κάθειρξη 

Φ.Π.Α. 

Άνω των  

50.000 €  

Φυλάκιση 

ως 2 έτη  

Άνω των  

100.000 € 
Κάθειρξη 

Φόρος κύκλου εργασιών, φόρος ασφαλίστρων, 

παρακρατούμενοι και επιρριπτόμενοι φόροι, 

τέλη ή εισφορές 

Άνω των  

100.000 €  

Φυλάκιση 

ως 2 έτη  

Άνω των  

150.000 € 
Κάθειρξη 

Φόρος πλοίων 

Άνω των  

100.000 € 

Φυλάκιση 

ως 2 έτη  

Άνω των  

150.000 € 
Κάθειρξη 
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Πίνακας 2  Εγκλήματα φοροδιαφυγής για περιπτώσεις έκδοσης, αποδοχής,  

  πλαστών, εικονικών και για τη νόθευση φορολογικών στοιχείων 

Πλαστά, εικονικά, νοθευμένα, κ.λπ. στοιχεία 
Ύψος ανά  

Χρήση 

Ποινή που 

επιβάλλεται 

Έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών 

στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο 

σύνολό της ή για μέρος αυτής 

Άνω των  

75.000 €  

Φυλάκιση 

Για 1 έτος  

Άνω των  

200.000 € 

Κάθειρξη  

ως 10 έτη 

Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών 

στοιχείων ή αποδοχή εικονικών φορολογικών 

στοιχείων ή νόθευση αυτών 

Ανεξαρτήτως 

αναγραφόμενης 

συναλλαγής 

Φυλάκιση 

τουλάχιστον 3 

μηνών 

 

4.4 Η έννοια της Φοροαποφυγής  

 

Ο φορολογούμενος εκμεταλλευόμενος τα κενά της νομοθεσίας μειώνει ή και 

εξαλείφει τη φορολογική του υποχρέωση καταβάλλοντας νόμιμα πάντα λιγότερους ή και 

καθόλου φόρους. Τα νομοθετικά αυτά κενά, ο τρόπος που ερμηνεύονται από τα 

δικαστήρια και η σχετική πρακτική των φορολογικών αρχών, αποτελούν συχνά 

αντικείμενο εξειδικευμένης επαγγελματικής συμβουλής. 

Με τη φοροαποφυγή επιδιώκεται η εξάλειψη ή μείωση της φορολογικής 

υποχρέωσης όπως και στη φοροδιαφυγή, με τη διαφορά ότι στη φοροαποφυγή το σύνολο 

των ενεργειών είναι νόμιμες, ενώ στη φοροδιαφυγή γίνεται καταστρατήγηση των 

διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. Οι συνέπειες της φοροαποφυγής για την μείωση 

της φορολογητέας ύλης είναι ευνόητες. 

Ο «φορολογικός σχεδιασμός» περιλαμβάνει όλες οι ενέργειες μέσα στα πλαίσια 

της κανονικής λειτουργίας του φορολογικού συστήματος, όπως είναι η εκμετάλλευση των 

παρεχόμενων από τη νομοθεσία φορολογικών ελαφρύνσεων, η αποφυγή της κατανάλωσης 

προϊόντων που υπόκεινται σε φορολογία, τα φορολογικά κίνητρα, η μείωση της 

προσφοράς εργασίας λόγω της ύπαρξης φόρων κ.λ.π.   Κατά συνέπεια, στην έννοια της 

φοροαποφυγής πρέπει να περιληφθούν μόνο οι ενέργειες που αποσκοπούν στη μείωση της 
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φορολογικής επιβάρυνσης σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό που έχει πρόθεση να 

επιβάλλει ο νομοθέτης.  

Μία ενέργεια για να θεωρηθεί  φοροαποφυγή, Τάτσος (2001) θα πρέπει να έχει 

τυπικά τρία χαρακτηριστικά: 

 Σχεδόν πάντα υπάρχει ένα στοιχείο ανειλικρίνειας, εικονικότητας ή πλαστότητας 

όπου πρωταρχικό κίνητρο αποτελεί η αποφυγή φόρου. 

  Οι ενέργειες που αποσκοπούν στην φοροαποφυγή να εκμεταλλεύονται τις 

αδυναμίες  (κενά, ασάφειες, κακή διατύπωση κ.λ.π.) της φορολογικής νομοθεσίας 

ή τις δυνατότητες που παρέχει η φορολογική νομοθεσία, οι οποίες δεν αποτελούν 

πρόθεση του νομοθέτη. 

 Άλλο χαρακτηριστικό της φοροδιαφυγής αποτελεί η μυστικότητα που την 

διακρίνει. Αυτοί που φοροδιαφεύγουν έχουν κάθε λόγο να κινούνται με άκρα 

μυστικότητα δεδομένου  η γνωστοποίηση των σχετικών μέτρων θα οδηγήσει αργά 

ή γρήγορα στη λήψη μέτρων από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.  

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η φοροαποφυγή αποτελεί νόμιμη αλλά αθέμιτη αξιοποίηση 

του φορολογικού καθεστώτος για περιορισμό ή αποφυγή των φορολογικών υποχρεώσεων. 

 

4.5 Η έννοια της Εισφοροδιαφυγής – Αδήλωτη εργασία 

 

Η εισφοροδιαφυγή αποτελεί μία σημαντική διάσταση τόσο της παράνομης 

απασχόλησης όσο και  της παραοικονομίας με συνέπεια οι  επιπτώσεις της να 

συγκρίνονται με αυτές  της φοροδιαφυγής. Με τον όρο αδήλωτη εργασία περιγράφονται 

όλες οι νόμιμες ως προς τη φύση τους  αμειβόμενες δραστηριότητες, που δεν δηλώνονται 

στις δημόσιες αρχές έχοντας ως αποτέλεσμα την αποφυγή τόσο των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης όσο και της φορολογίας (Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης της Επιτροπής 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).  

 Σύμφωνα με τη Βασαρδάνη (2011), το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας  είναι 

πιο έντονο στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες  χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στην ουσία αφορά μία  δευτερεύουσα αγορά εργασίας, όπου   παρουσιάζει   αντίστοιχα 
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χαρακτηριστικά με  την επίσημη. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  (2009)   καθώς και 

έρευνα του  Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας  (ΣΕΠΕ, 2010) σχετικά με το μέγεθος της 

αδήλωτης εργασίας  στη χώρα μας προσδιόρισαν το επίπεδό της στο 25% περίπου του  

συνόλου του εργατικού δυναμικού της χώρας μας.  

Χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας παρουσιάζουν και αντίστοιχα υψηλά ποσοστά 

αδήλωτης εργασίας. Καθοριστικός είναι  ο ρόλος στην ανάπτυξη του μεγέθους της 

ανεπίσημης αγοράς εργασίας  της μακροχρόνιας  ανεργίας.  Σημαντικότερες αιτίες 

εκδήλωσης του φαινομένου της  αδήλωτης εργασίας αποτελούν: 

 το ανεπαρκές κοινωνικό κράτος  

 η υψηλή φορολογία  καθώς και οι 

 υψηλές ασφαλιστικές εισφορές 

 Το φαινόμενο της εισφοροδιαφυγής παρατηρείται  σε αρκετά πιο  έντονο βαθμό 

στις οικονομίες που παρουσιάζουν αρκετά υψηλό ποσοστό ανεργίας, σημαντικό σε σχέση 

με τον υπάρχοντα πληθυσμό ποσοστό μεταναστευτικών ροών καθώς και αρκετά υψηλό 

αριθμό αυτοαπασχολουμένων. Έτσι όταν κάποιος δεν μπορεί  να βρει εργασία στον 

επίσημο τομέα της οικονομίας υποχρεώνεται να εργαστεί συνήθως με δυσμενέστερους 

όρους εργασίας στην παραοικονομία όπου και δεν  καταβάλει  ασφαλιστικές εισφορές ο 

εκάστοτε εργοδότης του. 

Η αδήλωτη εργασία δεν συνδέεται απαραίτητα με  παράνομες δραστηριότητες. 

Πιο συγκεκριμένα  εισφοροδιαφυγή  παρατηρείται όταν η δηλούμενη εργασία δεν έχει 

δηλωθεί στις  αρμόδιες διοικητικές αρχές όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να οδηγεί στην 

παραβίαση των νομοθετικών ρυθμίσεων,  την αποφυγή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και κατά συνέπεια τη φοροδιαφυγή. 

Η αδήλωτη εργασία συνδέεται με την ανάπτυξη της παραοικονομίας,  συνεπάγεται 

σημαντικές απώλειες εσόδων  μέσω της εισφοροδιαφυγής για τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Στην χώρα μας, η αδήλωτη  εργασία χαρακτηρίζεται και ως μαύρη. Εμφανίζεται σε 

αρκετά υψηλότερο βαθμό  κυρίως σε αλλοδαπούς που βρίσκονται παράνομα στη χώρα 

αλλά και λόγω της οικονομικής κρίσης σε μετανάστες (ημεδαπούς ή νόμιμους) που 

προσφέρουν την εργασία τους  ανασφάλιστοι χωρίς να εμφανίζονται  συναλλαγές  του 

εργοδότη με τις αρμόδιες αρχές. Μορφή ανασφάλιστης εργασίας αποτελεί  και η 



57 
 

πλημμελής ασφάλιση των ήδη ασφαλισμένων  εργαζομένων,  δηλαδή η απόκρυψη μέρους 

ή του συνολικού ασφαλιστέου ποσού καθώς και  ημερών ή  ωρών εργασίας.  

Η ανάπτυξη του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας διαρρηγνύει τη σχέση μεταξύ 

της πολιτείας με τις προσφερόμενες κοινωνικές παροχές και των εργοδοτών – 

εργαζομένων μέσω της  καταβολής κοινωνικών εισφορών   συμβάλλοντας παράλληλα  

στηναύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Επιπλέον η αδήλωτη εργασία  αποτελεί για την 

επιχειρηματικότητα μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού. Έτσι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

την εργατική νομοθεσία, αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες σε σχέση με τις 

ανταγωνίστριες επιχειρήσεις που προσφεύγουν στην άσκηση δραστηριοτήτων που 

συνδέονται με την παραοικονομία. 

Η ηλικιακή αύξηση των εργαζομένων θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην 

παραγωγικότητα της εγχώριας οικονομίας. Οι δημογραφικές εξελίξεις καθιστούν  το 

φαινόμενο της εισφοροδιαφυγής όλο και πιο σημαντικό. Διαρκώς ένα όλο και  

μεγαλύτερο τμήμα των εισφορών που προέρχονται  από τους εργαζομένους θα πρέπει 

λόγω της γήρανσης του πληθυσμού  να κατευθύνεται στην καταβολή των συντάξεων. Δεν 

θα πρέπει να παραβλέπουμε το υψηλό δημόσιο χρέος της χώρας μας όπου σε συνδυασμό 

με το σχεδόν μηδαμινό δημοσιονομικό της περιθώριο αποτελεί  ανασταλτικό παράγοντα 

όσον αφορά  την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου πολύ σημαντικού προβλήματος. 

 

4.6 Αιτίες της Φοροδιαφυγής 

4.6.1  Νομοθετικές – Πολιτικές Αιτίες 

 

Ο ρόλος του πολιτικού περιβάλλοντος στην άσκηση της φορολογικής πολιτικής 

καθώς και στην εμφάνιση και την εξέλιξη του φαινομένου της φοροδιαφυγής είναι 

σημαντικός. Βασικότεροι παράγοντες που καθορίζουν το νομοθετικό – πολιτικό 

περιβάλλον είναι: 

 Απουσία Σταθερής Πολιτικής Βούλησης για την Αντιμετώπιση του 

Φαινομένου 

Βασική επιδίωξη του συνόλου των κυβερνήσεων της χώρας μας αποτέλεσε η 

αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Στη χώρα μας πληθώρα νομοσχεδίων που αφορούσαν το 
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συγκεκριμένο φαινόμενο έχουν ψηφιστεί από όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών.   

 Πολυνομία – πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος 

Η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος της χώρας μας αποτελεί 

σημαντική αιτία ανάπτυξης της φοροδιαφυγής σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α.. Η Πρόεδρος της 

Ένωσης Διοικητικών Δικαστών στην ομιλία της στην ετήσια γενική συνέλευση στις 

28.02.2015 ανέφερε ότι από το έτος 1975 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015 ψηφίστηκαν στη 

Ελλάδα, 250 φορολογικά νομοθετήματα και τροπολογίες, μαζί με άλλους 3.450 νόμους 

και 115.000 υπουργικές αποφάσεις
21

. Η φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα είναι αρκετά 

σύνθετη με αποτέλεσμα να εκδίδονται από τη φορολογική διοίκηση πλήθος εγκυκλίων για 

την ερμηνεία της. Αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις, αντικαταστάσεις, σε 

παραγράφους και εδάφια περιπτώσεις, υποπεριπτώσεις και εξαιρέσεις αλλά και με την 

επιφύλαξη άλλων διατάξεων όπως και αυτές  έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί 

δυσχεραίνουν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, το έργο τόσο των υπαλλήλων όσο και  των  

τους πολιτών με αποτέλεσμα η παρακολούθηση των τροποποιήσεων των φορολογικών 

νόμων να οδηγεί συχνά σε παρερμηνείες.   

Σύμφωνα με έρευνα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006) 

διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι αν μειωθεί η γραφειοκρατία  κατά 25%, σε βάθος 

εικοσαετίας, στο ΑΕΠ της χώρας μας  θα προκληθεί αύξηση ποσοστιαία κατά 2,4 

μονάδες. Η διόγκωση της γραφειοκρατίας Σωτηρόπουλος, Δ. και Χριστόπουλος, Λ. 

(2016),  αυξάνει το κόστος της επιχειρηματικότητας της χώρας μας, συμβάλλει στον 

περιορισμό τόσο των εγχώριων όσο και των εισερχόμενων επενδύσεων, προκαλώντας 

σημαντική μείωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.  

 Ανασφάλεια Δικαίου 

Η πολυνομία, Σωτηρόπουλος, Δ. και Χριστόπουλος, Λ. (2016), θεσμοποιεί την 

πελατειακή σχέση κράτους – πολίτη, καθυστερεί και δυσχεραίνει την υλοποίηση 

μεταρρυθμίσεων ή αλλαγών, και παράλληλα διαβρώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών 

απέναντι στους θεσμούς του κράτους, δημιουργείται η αίσθηση στους πολίτες ότι οι νόμοι 

δεν εφαρμόζονται. Άλλη συνέπεια της πολυνομίας είναι ότι  υπάρχει καθυστέρηση στην 

απονομή της δικαιοσύνης, διογκώνεται η ύλη των δικαστηρίων και προκαλείται 

ανασφάλεια δικαίου λόγω της πληθώρας των νομικών κενών και των αντικρουόμενων 

                                                        
21  www.edd.gr/index.php/component/content/article/30-news/announcements-news/171-chairwoman-speech-2015   
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διατάξεων. Η συχνή έκδοση ερμηνευτικών οδηγιών – εγκυκλίων από τη Φορολογική 

Διοίκηση για την εφαρμογή των φορολογικών νόμων όπως ισχύουν κάθε φορά σε 

συνδυασμό με τη δυσχέρεια των πολιτών να παρακολουθήσουν τις αλλαγές στη νομοθεσία  

με το ρυθμό που μεταβάλλονται οδηγεί σε ανασφάλεια δικαίου. Παρότι οι ερμηνευτικές 

εγκύκλιοι δεν αποσαφηνίζουν το νόμο και δεν εισαγάγουν δίκαιο, εμφανίζονται είτε να 

διευκρινίζουν είτε να ερμηνεύουν νομοθετικές διατάξεις, όπου  συχνά τις ανατρέπουν.  

 Αύξηση Φορολογικού Βάρους 

Η συνεχής αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης δημιουργεί ισχυρό κίνητρο για 

φοροδιαφυγή. 

 

Διάγραμμα 1:  Η μεταβολή του Φ.Π.Α. στην Ε.Ε. 

 

Πηγή: The Shadow Economy in Europe, 2013.  
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Σύμφωνα με τον Schneider (2015) όσο υψηλότερες είναι οι φορολογικές 

επιβαρύνσεις και όσο οι νόμοι γίνονται πιο αυστηροί τόσο αυξάνεται η φοροδιαφυγή και 

η παραοικονομία. Επιπλέον η φοροδιαφυγή αυξάνεται όταν η φορολογική ηθική 

κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.  

Το ύψος των φορολογικών συντελεστών παίζει σημαντικό ρόλο στα μεγέθη των 

εσόδων που εισπράττει μία χώρας από τη φορολογία. Η αύξηση της φορολογίας τα 

τελευταία έτη  καθιστά τη χώρα μας λιγότερο ελκυστική για επενδύσεις. Επιπλέον όσες 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά επιδιώκουν να μεταφέρουν σε 

χώρες με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές  την έδρα τους  όπως η Βουλγαρία, η 

Ελβετία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο κ.α. 

 

4.6.2  Τεχνολογικές Αιτίες 

 

Η μη επαρκής τεχνολογική υποδομή καθιστά αρκετά δύσκολη την συλλογή, 

οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων και στοιχείων από τη Φορολογική Διοίκηση. Το 

σύνολο των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης 

δεν είναι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο, τα δεδομένα δεν είναι ενημερωμένα ούτε οι 

βάσεις δεδομένων επικαιροποιημένες (π.χ. συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών 

προμηθευτών), υπάρχουν προβλήματα διαλειτουργικότητας των Ολοκληρωμένων 

Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. (π.χ. διαλειτουργικότητα Icisnet με Taxisnet) 

καθώς και αδυναμία πρόσβασης σε συγκεκριμένες πληροφορίες (π.χ. παλαιότερες 

δηλώσεις  Φ.Μ.Α.Π.). Σημαντικά προβλήματα δημιουργούνται και από την έλλειψη 

μηχανοργάνωσης των τμημάτων Κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ.. Η ηλεκτρονική πληροφόρηση 

καθίσταται ελλιπής με αποτέλεσμα οι Περιφερειακές Υπηρεσίες να μην έχουν άμεση 

πληροφόρηση σχετικά με εγκυκλίους, οδηγίες  κ.α. Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι 

μόλις το 2013 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή  δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 

νομικών προσώπων. Όμως σε αρκετές περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος φυσικών προσώπων απαιτείται στις Δ.Ο.Υ. η αυτοπρόσωπη παρουσία των 

φορολογουμένων. Η ηλεκτρονική πληροφόρηση καθίσταται ελλιπής με αποτέλεσμα οι 

Περιφερειακές Υπηρεσίες να μην έχουν άμεση πληροφόρηση σχετικά με εγκυκλίους, 

οδηγίες
22

 κ.α.  

 

                                                        
22 Επιχειρησιακό σχέδιο  ΓΓΔΕ 2016, σελ.27 
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4.6.3 Γραφειοκρατικές – Οργανωτικές Αιτίες 

Σχεδόν κάθε φορολογούμενος στη χώρα μας έχει αντιμετωπίσει γραφειοκρατικές 

διαδικασίες όσον αφορά την διεκπεραίωση κάποιας φορολογικής υπόθεσης. Η έκδοση 

σημαντικού αριθμού φορολογικών νόμων και υπουργικών αποφάσεων όσον αφορά τον 

καθορισμό των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών αποτελεί 

στοιχείο τυπολατρίας της Δημόσιας Διοίκησης. Η τυπολατρική προσέγγιση με την οποία 

λειτουργεί η Διοίκηση, σε συνδυασμό με τους αλλεπάλληλους επανακαθορισμούς 

αρμοδιοτήτων, μεγεθύνουν το χάσμα μεταξύ των τυπικών διαδικασιών από τη μία και της 

πραγματικότητας από την από την άλλη, δυσχεραίνοντας την αποτελεσματική λειτουργία 

της Διοίκησης τόσο για τους ίδιους τους υπαλλήλους της, όσο και για τους 

φορολογούμενους που συναλλάσσονται με αυτή. Για το Υπουργείο Οικονομικών την 

περίοδο 1996 - 2011 έχουν  καθοριστεί ή τροποποιηθεί,  μέσω προεδρικών διαταγμάτων 

1449 αρμοδιότητες, μέσω νόμου 537  και 284 μέσω υπουργικών αποφάσεων, Ernst & 

Young, (2016) 
23

.  

Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται σε ζητήματα υποστελέχωσης και 

ανισοκατανομής του προσωπικού των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών. Επιπλέον 

παρατηρούνται αρκετά μεγάλες ανισότητες στα ποσοστά κάλυψης των οργανικών 

θέσεων.  Παρατηρείται μη  επαρκής  στελέχωση από έμπειρους νομικούς των δικαστικών 

τμημάτων τόσο στις Δ.Ο.Υ. όπως και στα Τελωνεία. Ελλείψεις προσωπικού 

παρατηρούνται όπου και το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στις Περιφερειακές Φορολογικές 

Υπηρεσίες όπως και στα συνοριακά Τελωνεία, υπάρχει έλλειψη προσωπικού με 

εξειδικευμένα προσόντα,  τεχνικών διαχειριστών καθώς και περιπτώσεις μη πλήρωσης ή  

καθυστερήσεων στην πλήρωση συγκεκριμένων θέσεων ευθύνης
24

.  

Η ελλιπής νομική υποστήριξη των ελεγκτών έναντι τρίτων και η πολύ συχνή 

απαίτηση της παρουσίας τους στα Δικαστήρια σε συνδυασμό με την έλλειψη νομικής 

εκπροσώπησης του Ν.Σ.Κ. στις υποθέσεις των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., τον χρόνο που 

απαιτείται για την απάντηση σε ανακριτικά έγγραφα και την απαίτηση νέας και 

εμπεριστατωμένης έρευνας για τη σωστή στοιχειοθέτηση των καταλογιστικών πράξεων.  

Ο αριθμός των υφιστάμενων εντολών ανά ελεγκτή είναι μεγάλος και σε 

συνδυασμό με τα παράλληλα καθήκοντα που καλείται να ασκεί, υπάρχει αδυναμία 

εκτέλεσης όλων των υποθέσεων/εντολών
25

. 

                                                        
23 Ernst & Young, (2016), Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Αιτίες,  Έκταση και Προτάσεις Καταπολέμησής της,  σελ.44 
24 Επιχειρησιακό σχέδιο ΓΓΔΕ 2016, Σελ. 36 
25 Επιχειρησιακό σχέδιο ΓΓΔΕ 2016, σελ.28 
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4.6.4  Διαρθρωτικές Αιτίες 

Ως αυτοαπασχολούμενοι ορίζονται τα άτομα που εργάζονται με μη εξαρτημένη σχέση 

εργασίας, ασκώντας οι ίδιοι την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Στην κατηγορία αυτή 

εντάσσονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες (π.χ. δικηγόροι, γιατροί, υδραυλικοί,  

μηχανικοί κ.α.). 

Το ύψος της αυτοαπασχόλησης συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  είναι υψηλότερο στην χώρα μας. Σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α., στην 

Ελλάδα ο ένας στους τρεις εργαζόμενους αυτοαπασχολείται (35.4%) όπως εμφανίζεται 

και στο παρακάτω διάγραμμα.  

Διάγραμμα 2: Χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοαπασχολούμενων το 2014 

 

Πηγή: ΟΟΣΑ, statista
26

 

 

 

Μελέτη του ΙΟΒΕ (2012), δείχνει ότι οι βοηθοί στις οικογενειακές επιχειρήσεις 

ενώ αποκομίζουν εισόδημα από την εργασία τους, στην πλειοψηφία τους δεν 

καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές. Το ποσοστό των βοηθών σε οικογενειακή 

                                                        
26 https://www.statista.com/chart/4753/the-countries-with-the-highest-self-employment-rates/ [πρόσβαση 26.10.2016] 

https://www.statista.com/chart/4753/the-countries-with-the-highest-self-employment-rates/


63 
 

επιχείρηση ανέρχεται στο 5% στην Ελλάδα, όταν στο μέσο όρο της ευρωζώνης δεν 

ξεπερνά το 1%. 
27

  

Η διάρθρωση της Ελληνικής οικονομίας όπου σε σημαντικό βαθμό στηρίζεται στις 

μικρές επιχειρήσεις που απαρτίζονται κυρίως από αυτοαπασχολούμενους, δυσχεραίνει 

σημαντικά τη δυνατότητα φορολογικού ελέγχου, διότι ο έλεγχος και η τεκμηρίωση των 

αντίστοιχων εισοδημάτων αποτελούν περίπλοκη διαδικασία, ενώ συγχρόνως ευνοούν την 

απόκρυψη εισοδημάτων εκ μέρους των αυτοαπασχολούμενων.
28

 

  

4.6.5 Πολιτισμικές Αιτίες (Φορολογική Κουλτούρα)  

 

Ο DeBacker et. al. (2012) σε έρευνα τους μελετούν τα αποτελέσματα 25.000 

ελέγχων του IRS που πραγματοποιήθηκαν για τα έτη από 1996 – 2007 και διερευνούν το 

ύψος της φοροδιαφυγής σε σχέση με την καταγωγή των ιδιοκτητών επιχειρήσεων που 

κατάγονται από χώρες όπου παρατηρείται αυξημένη φοροδιαφυγή. Τα αποτελέσματά τους 

επιβεβαιώνουν την υπόθεση αναδεικνύοντας τη σημαντικότατα πολιτισμικών παραμέτρων 

για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της φοροδιαφυγής διαδραματίζει η αντίληψη των 

πολιτών ότι το κράτος δεν λειτουργεί ανταποδοτικά.  Η σχέση των πολιτών με το κράτος  

είναι αμφίδρομη και απαιτεί κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας για την άμβλυνση των 

προβλημάτων. Στη χώρα μας λόγω των ελλιπών προσφερόμενων υπηρεσιών του κράτους 

προς τους πολίτες η σχέση αυτή έχει διαταραχθεί.  

 

4.7 Συνέπειες της Φοροδιαφυγής 

 

Η Φοροδιαφυγή προκαλεί άνιση και άδικη κατανομή των φορολογικών βαρών. 

Ειδικότερα επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ενώ 

προκαλεί διαφορές στη φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των φορολογούμενων που έχουν 

την ίδια φοροδοτική ικανότητα. Το κράτος λόγω της αναποτελεσματικότητάς του στην 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και προκειμένου να αναπληρώσει την απώλεια εσόδων 

που προκαλείται, αναγκάζεται να επιβάλει υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, με 

αποτέλεσμα την πρόσθετη επιβάρυνση των συνεπών φορολογουμένων. Η 

                                                        
27 ΙΟΒΕ (2012), Η έννοια της αδήλωτης εργασίας και τα χαρακτηριστικά της, σελ.3 
28 Ernst & Young, Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Αιτίες,  Έκταση και Προτάσεις Καταπολέμησής της,  σελ.48 
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αποτελεσματικότητα των φορολογικών μέτρων που λαμβάνονται για την επίτευξη των 

στόχων της οικονομικής πολιτικής περιορίζεται, καθώς όταν η φοροδιαφυγή κυμαίνεται σε 

υψηλά επίπεδα και τα φορολογικά μέτρα που λαμβάνονται δεν επιφέρουν τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

Η αύξηση του μεγέθους της φοροδιαφυγής σε μία χώρα περιορίζει τη δυνατότητα 

άντλησης φορολογικών εσόδων, με αποτέλεσμα αντίστοιχα να ελαττώνεται και η 

χρηματοδότηση των δαπανών του. Η φοροδιαφυγή δεν περιορίζεται σε ατομικό επίπεδο 

αλλά διαχέεται άμεσα ή έμμεσα στο σύνολο της κοινωνίας. Επιπλέον αφαιρεί από το 

κράτος οικονομικούς πόρους, περιορίζει τη χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών και 

την άσκηση των δημοσίων επενδύσεων, αυξάνει τις δανειακές ανάγκες της χώρας, 

περιορίζει τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα των δημόσιων αγαθών επιφέροντας 

επιπλέον δυσκολίες στην λειτουργία του κοινωνικού κράτους.  

Η φοροδιαφυγή επιδρά αρνητικά στις κοινωνικές ομάδες που επιδεικνύουν, ως 

προς την καταβολή των φόρων που τους αναλογούν την απαιτούμενη συνέπεια. Μέσω της 

φοροδιαφυγής αυξάνεται η επιβάρυνση που αντιστοιχεί στους συνεπείς φορολογούμενους 

με αποτέλεσμα να καθίσταται λιγότερο αποτελεσματική μέσω της άσκησης της 

κοινωνικής πολιτικής η αναδιανομή των εισοδημάτων από τα ανώτερα προς τα κατώτερα 

εισοδηματικά στρώματα. Επιπλέον η φοροδιαφυγή επιδρά αρνητικά στη φορολογική 

συνείδηση των πολιτών.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων είναι αρκετά 

υψηλή οι επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

απέναντι στις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις που δεν φοροδιαφεύγουν. Οι επιχειρήσεις που 

φοροδιαφεύγουν έχουν τη δυνατότητα να πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες σε χαμηλότερες 

τιμές αποσπώντας μερίδια αγοράς εις βάρος των επιχειρήσεων που είναι συνεπείς 

φορολογικά. 

Η φοροδιαφυγή καθίσταται περισσότερο εύκολη στους άμεσους σε σχέση με τους 

έμμεσους φόρους. Στην προσπάθειά του κράτους να περιορίσει την φοροδιαφυγή επιβάλει 

υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές κυρίως στους έμμεσους φόρους. Έτσι μέσω της 

άσκησης πολιτικής μείωσης της προοδευτικότητας του φορολογικού συστήματος συνέπεια 

αυτού  θα είναι η αύξηση της επιβάρυνσης των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων.  

Η φορολογική συνείδηση των συνεπών φορολογούμενων επηρεάζεται αρνητικά με 

αποτέλεσμα την σταδιακή εξάπλωση της φοροδιαφυγής σε όλο και μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού. 
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4.8 Προσδιοριστικοί παράγοντες της Φοροδιαφυγής 

 

Σε κάθε χώρα η τάση όπως και το μέγεθος για φοροδιαφυγή διαφέρουν. 

Κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι παρακάτω: 

 Το μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο του πληθυσμού 

Όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο του πληθυσμού μίας 

χώρας, η τάση για φοροδιαφυγή είναι χαμηλότερη καθώς επικρατεί η αντίληψη ότι η 

ύπαρξη των φόρων ως κύριο μέσο κάλυψης του κόστους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 

είναι απολύτως αναγκαία και σημαντικός παράγοντας στην εμπέδωση της φορολογικής 

συνείδησης. Αντίθετα, σε χώρες με χαμηλό πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο έχει 

διαπιστωθεί ότι, οι πολίτες διαθέτουν χαμηλή συναίσθηση των υποχρεώσεών τους ως 

προς το κοινωνικό σύνολο εξαιτίας της αδυναμίας τους να συνειδητοποιήσουν ότι τα 

φορολογικά έσοδα χρησιμοποιούνται για να ικανοποιήσουν συλλογικές κοινωνικές 

ανάγκες. Άμεση συνέπεια της συγκεκριμένης αντίληψης είναι να τίθεται σε 

προτεραιότητα το ατομικό σε σχέση με το κοινωνικό συμφέρον. 

 Η διάρθρωση του φορολογικού συστήματος 

Η έκταση της φοροδιαφυγής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρθρωση, τη 

λειτουργία και την εσωτερική συνοχή του φορολογικού συστήματος. Οι δυνατότητες 

είσπραξης κάθε φόρου όπως και η επίδραση που ασκεί στη φοροδιαφυγή ποικίλουν. 

Καθοριστικός είναι επίσης  ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλεται κάθε φόρος καθώς και ο 

ρόλος του κάθε φορολογικού συστήματος. Έτσι αν ένας φόρος επιβληθεί στο στάδιο της 

βιομηχανοποίησης όπου ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι μικρότερος σε σχέση με τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρου του λιανικού εμπορίου η τάση για 

φοροδιαφυγή θα είναι μικρότερη. Επιπλέον όταν ένας φόρος διευκολύνει την είσπραξη 

κάποιου άλλου, ελαχιστοποιούνται οι δυνατότητες για φοροδιαφυγή (π.χ. ο φόρος 

μεταβίβασης ακινήτων μπορεί να διευκολύνει στον εντοπισμό φορολογητέας ύλης τόσο 

στη φορολογία ακίνητης περιουσίας όσο και στο φόρο εισοδήματος). 

 Ο τρόπος κατανομής του φορολογικού βάρους  

Η τάση για φοροδιαφυγή είναι μεγαλύτερη όταν καταστρατηγείται η έννοια της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Έτσι σε μία χώρα η διαμόρφωση από την πλειοψηφία του 

πληθυσμού της αντίληψης ότι κάποια κατηγορία επιχειρήσεων ή επαγγελματικές ομάδες 
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καταφέρνουν συστηματικά να φοροδιαφεύγουν δίχως να αποδίδουν τους αναλογούντες 

φόρους, ή ευνοούνται μέσω  φορολογικών απαλλαγών η φοροδιαφυγή παρουσιάζει 

αυξητική τάση, για τους παρακάτω λόγους: 

 

 Διαταράσσονται οι όροι του ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις που κάνουν 

φοροδιαφυγή και σε αυτές που θέλουν να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις, κάτι που αναγκάζει και τις δεύτερες να φοροδιαφεύγουν για λόγους 

άμυνας. 

 Λόγω της αγανάκτησης των συνεπών ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 

φορολογούμενων, καλλιεργείται σταδιακά μία επιθυμία μείωσης της φορολογικής τους 

ηθικής και εξίσωσης όσον αφορά την απόδοση των φόρων με τους φοροφυγάδες. 

Έχοντας διαμορφωθεί ένα κλίμα αδυναμίας καταπολέμησης της φορολογικής απάτης 

που επιφέρει παράλληλα μείωση των εισοδημάτων των πολιτών μέσα από τα συνεχή 

επώδυνα μέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα και θεωρώντας ως δεδομένες τις ανάγκες του 

κρατικού προϋπολογισμού, παρατηρείται μία εμπέδωση της αγανάκτησης των 

συνεπών φορολογουμένων, όταν λόγω των φορολογικών προνομίων και της 

φοροδιαφυγής διατηρείται σε υψηλά επίπεδα η φορολογική τους επιβάρυνση διότι 

αυτοί είναι οι οποίοι και θα κληθούν να καλύψουν την απώλεια εσόδων που 

προκαλείται.  

 Το επίπεδο της φορολογικής επιβάρυνσης 

Η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης προκαλεί μείωση στο διαθέσιμο 

εισόδημα των πολιτών και των επιχειρήσεων όσο με συνέπεια την αύξηση της τάσης για 

φοροδιαφυγή καθώς το κίνητρο και το οικονομικό όφελος από τη φοροδιαφυγή 

μεγαλώνει. Έτσι διαπιστώνεται: 

  Η φοροδιαφυγή είναι μεγαλύτερη λόγω και των υψηλότερων φορολογικών 

συντελεστών στις υψηλότερες εισοδηματικά τάξεις  

 Η φοροδιαφυγή  λειτουργεί από την πλευρά των πολιτών ως μία μορφή άμυνας 

απέναντι στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης   

 Ο τρόπος δαπάνης των δημοσίων εσόδων 

Η τάση για φοροδιαφυγή είναι μικρότερη όταν γίνεται περισσότερο συνετά και με 
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ορθολογικό τρόπο η διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Όταν οι σπατάλες του δημοσίου 

αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό αυξάνεται η φοροδιαφυγή και μειώνεται η φορολογική 

συνείδηση των φορολογουμένων με αποτέλεσμα οι θυσίες των φορολογουμένων να μην 

επιφέρουν αντίστοιχα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο. 

 Ο βαθμός ανάπτυξης και οργάνωσης της οικονομίας 

Στις χώρες που είναι περισσότερο αναπτυγμένες και διαθέτουν άρτια οργάνωση  η 

καταγραφή των συναλλαγών είναι περισσότερο αποτελεσματική (συγκεντρωτικές 

καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου κ.α.) με 

αποτέλεσμα να διενεργούνται πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη συνέπεια οι φορολογικοί 

έλεγχοι μέσω των αξιόπιστων δεδομένων που διαθέτει η φορολογική διοίκηση μειώνοντας 

σε σημαντικό βαθμό την τάση για φοροδιαφυγή. 

 Ο βαθμός οργάνωσης της αγοράς 

Ο βαθμός της οργάνωσης της αγοράς όσον αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων 

διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο για το μέγεθος της φοροδιαφυγής. Όσο μεγαλύτερο 

είναι το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διαθέτει μία χώρα τόσο 

περισσότερο δύσκολος και αναποτελεσματικός καθίσταται ο φορολογικός τους έλεγχος. 

Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι το επίπεδο μηχανογράφησης και λογιστικής 

οργάνωσης των μικρών επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα χαμηλό, η συλλογή καθώς και η 

επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με αρκετά πιο αργούς ρυθμούς με αποτέλεσμα να 

καθίσταται η φορολογική τους παρακολούθηση λιγότερο αποτελεσματική. Αντίθετα στις 

οικονομίες χωρών που είναι περισσότερο αναπτυγμένες και οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται είναι μεγαλυτέρων μεγεθών η παρακολούθηση από τις φορολογικές 

αρχές  των λογιστικών τους δεδομένων γίνεται πιο γρήγορα και είναι περισσότερο 

αποτελεσματική.  

 

 Η οργάνωση και το επίπεδο των φοροτεχνικών υπηρεσιών 

Η ύπαρξη σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο 

εξειδίκευσης του προσωπικού των φοροτεχνικών υπηρεσιών συμβάλλουν τόσο στον 

εντοπισμό όσο και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Επίσης καθοριστικό ρόλο για τον 
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ορθό σχεδιασμό και τη λειτουργία του φορολογικού συστήματος διαδραματίζει το επίπεδο 

ηθικής των υπαλλήλων που πρέπει να είναι αρκετά υψηλό. Η διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου ηθικής επιτυγχάνεται μέσα από επαναλαμβανόμενους ελέγχους περιουσιακής 

κατάστασης του προσωπικού των φορολογικών υπηρεσιών. 

  

 Η διάρθρωση του εθνικού εισοδήματος της χώρας 

Η διάρθρωση του εθνικού εισοδήματος μίας χώρας επηρεάζει και την έκταση που 

λαμβάνει η φοροδιαφυγή. Ειδικότερα όταν σε μία χώρα το ποσοστό των μισθωτών και 

συνταξιούχων είναι υψηλότερο οι δυνατότητες για φοροδιαφυγή θα είναι  περιορισμένες. 

Στην αντίθετη περίπτωση όταν τα εισοδήματα των φορολογουμένων προέρχονται π.χ. από 

την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αγροτικών δραστηριοτήτων είτε από 

ελεύθερα επαγγέλματα τότε λόγω της δυσχέρειας εντοπισμού της η φοροδιαφυγή 

κυμαίνεται σε αρκετά  υψηλότερα επίπεδα.  

 

4.9 Οι ποινές ως μέσο κατά της φοροδιαφυγής 

 

Η σχέση των ποινών ως προς την αποτροπή της φοροδιαφυγής αποτελεί 

αντικείμενο σημαντικού προβληματισμού. Οι ποινές από μόνες τους δεν μπορούν να 

πετύχουν τίποτα ή μπορεί να επιφέρουν και αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, 

χωρίς την ύπαρξη αποτελεσματικού ελεγκτικού μηχανισμού που να αποκαλύπτει και να 

επιβάλει τις φορολογικές παραβάσεις άλλα και εισπρακτικού μηχανισμού ικανού να 

εισπράττει τα πρόστιμα, ώστε οι ποινές να λειτουργούν αποτρεπτικά στην εμφάνιση 

περιστατικών φοροδιαφυγής.  

Επιπλέον το ύψος των φορολογικών ποινών πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία με το 

γενικότερα εφαρμοζόμενο σύστημα ποινών σε μία χώρα ώστε να μην υπάρχει 

δυσαναλογία σε σχέση με τις ποινές που επιβάλλονται για άλλα αδικήματα που προξενούν 

αντίστοιχη ζημία – απώλεια όπως για παράδειγμα κλοπή μεταξύ ιδιωτών. Η επιβολή 

υψηλών ποινών για φοροδιαφυγή σε σχέση με το αδίκημα που έχει επιτελεστεί ή το 

μέγεθος της ζημίας που επιχειρήθηκε να προκληθεί στο κράτος, ενώ ιδιαίτερη σημασία 

έχει και η σταθερότητα των επιβαλλόμενων ποινών καθώς έχει διαχρονικά παρατηρηθεί 
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ότι σημαντικές αυξήσεις στις ποινές τις διαδέχονται σύντομα αντίστοιχες μειώσεις και το 

αντίστροφο, με αποτέλεσμα να επιδρά αρνητικά στον επιδιωκόμενο σκοπό που είναι η 

αποτροπή της φοροδιαφυγής. 

Η σχέση μεταξύ ποινών και φοροδιαφυγής είναι αρκετά σύνθετη καθώς σύμφωνα 

με μελέτες η επίδραση των ποινών στη φοροδιαφυγή διαφέρει με το αν αυτές 

επιβάλλονται στην φορολογητέα ύλη που έχει αποκρυφτεί ή στον φόρο που αναλογεί, ενώ 

σύμφωνα με άλλες μελέτες μία αύξηση στις ποινές μπορεί να έχει θετική ή αρνητική 

επίδραση στη φοροδιαφυγή, ανάλογα με το ύψος που είχαν οι ποινές πριν από την αύξησή 

τους.  

Η ύπαρξη απλού και σταθερού φορολογικού συστήματος αποτελεί προϋπόθεση για 

την επιβολή υψηλών ποινών καθώς με την επιβολή υψηλών ποινών σε ένα σύστημα που 

αλλάζει διαρκώς, όπως της Ελλάδας,  και χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, ασάφεια, 

έλλειψη κωδικοποίησης, τυπολατρία και έλλειψη εσωτερικής συνοχής, υπάρχει ο κίνδυνος 

να τιμωρηθούν αυστηρά ή και να καταστραφούν οικονομικά φορολογούμενοι που 

υπέπεσαν σε φοροδιαφυγή λόγω ασάφειας των διατάξεων, ελλιπή ή κακή πληροφόρηση 

(Τάτσος, 2016)
29

.  

 

4.10 Μορφές Φοροδιαφυγής 

 

Φοροδιαφυγή γίνεται στον τομέα τόσο της άμεσης όσο και της έμμεσης 

φορολογίας. Η φοροδιαφυγή στην άμεση φορολογία εντοπίζεται κυρίως στο φόρο 

εισοδήματος. Η φοροδιαφυγή εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους και μέσα που 

διακρίνονται για την ευρηματικότητα και πολυπλοκότητα τους αλλά και με απλές 

μεθόδους. Η φοροδιαφυγή στη χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες είναι ιδιαίτερα μεγάλη. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

 Απόκρυψη ή μη εμφάνιση συναλλαγών 

Η απόκρυψη συναλλαγών και κατά συνέπεια του εισοδήματος και των τυχόν  

έμμεσων και παρεπόμενων λοιπών φόρων είναι η πιο συνηθισμένη μορφή 

φοροδιαφυγής που γίνεται στην ελληνική οικονομία. Αυτού του είδους η 

                                                        

29 Τάτσος (2016), Οι ποινές ως μέσο κατά της φοροδιαφυγής, εφημερίδα «Η Καθημερινή» στήλη Ελληνική Οικονομία,  

δημοσιεύτηκε στις 09.10.2016 Πηγή: http://www.kathimerini.gr/878341/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-oi-

poines-ws-meso-kata-ths-forodiafyghs 
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φοροδιαφυγή γίνεται σε πλήθος δραστηριοτήτων και με μεγάλη ποικιλία μεθόδων. 

 Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Η φοροδιαφυγή σε αυτό τον τύπο εισοδημάτων 

είναι η λήψη αμοιβής για αδήλωτη εργασία με αποτέλεσμα να είναι δύσκολος ο 

εντοπισμός της. Επίσης μια ιδιαίτερα διαδεδομένη μορφή φοροδιαφυγής είναι η 

δεύτερη ή παράλληλη εργασία που δεν δηλώνεται, όπως από διορισμένους 

εκπαιδευτικούς που κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα ή από άνεργους για να μην χαθεί το 

επίδομα ανεργίας. 

 Εισόδημα από ενοίκια. Στις περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης Πληροφοριακών 

Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας για απόκρυψη εισοδήματος ενοικίασης 

ακινήτου, ή δήλωσης ενοικίου μικρότερου από το πραγματικά εισπραττόμενο, ή μη 

δήλωσης δευτερευουσών κατοικιών ή λοιπών ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων 

(δηλώνονται ως κενές) ώστε να αποφεύγεται η τεκμαρτή τους φορολόγηση.
30

 

 Μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ή έκδοση με μικρότερη αξία 

Σε αυτό το πεδίο φοροδιαφυγής οι μέθοδοι και οι τρόποι που χρησιμοποιούνται από 

τις επιχειρήσεις ξεπερνούν κάθε φαντασία. Συνήθεις ύποπτοι είναι οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες που κατά κανόνα δραστηριοποιούνται σε τομείς παροχής υπηρεσιών 

και εκδίδουν χειρόγραφα στοιχεία εσόδων και ειδικότερα όταν ο αντισυμβαλλόμενος 

είναι ιδιώτης που η λήψη του φορολογικού στοιχείου δεν του προκαλεί οικονομικό 

όφελος όπως έκπτωση του Φ.Π.Α. εισροών ή έκπτωση δαπάνης. Βέβαια και οι 

εμπορικές επιχειρήσεις δεν είναι αμέτοχες στο συγκεκριμένο πεδίο φοροδιαφυγής. 

 Χρήση αδήλωτης ή πειραγμένης Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής  

Η επιχείρηση εκδίδει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης από Φορολογική Ταμειακή 

Μηχανή για την οποία είτε δεν έχει δηλωθεί η έναρξη χρήσης ή ενώ έχει δηλωθεί 

παύση χρήσης αυτή χρησιμοποιείται για την έκδοσης στοιχείων λιανικής. Συνήθως με 

τη χρήση της αδήλωτης ΦΤΜ γίνεται παράλληλα και χρήση νόμιμα δηλωμένης τα 

δελτία Ζ της οποίας καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία - αρχεία, ενώ από την 

αδήλωτη ΦΤΜ κατά κανόνα δεν εκδίδονται δελτία Ζ. Σε μία άλλη εκδοχή εκδίδονται 

μη Φορολογικά στοιχεία όπως δελτία παραγγελίας τα οποία σε ένα μη μυημένο λήπτη 

εκ πρώτης όψεως εύκολά θα περάσουν ως νόμιμες αποδείξεις. Σε ειδικές περιπτώσεις 

ακόμα ενώ εκδίδονται και παραδίδονται στους πελάτες νόμιμες αποδείξεις με 

παρεμβάσεις στο λογισμικό της ΦΤΜ ή αυτές δεν αθροίζονται στο ημερήσιο Ζ με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση μειωμένων πωλήσεων. 

                                                        
30 Εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής 2011-2013 
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  Χρήση (POS) εκτός ελληνικού Τραπεζικού συστήματος. 

Με αφορμή την πρόσφατη αποκάλυψη πληθώρας POS τερματικών αποδοχής 

πληρωμών μέσω καρτών που έχουν εγκατασταθεί στην ελληνική αγορά από 

αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών – acquirer η ΓΓΔΕ με το με έγγραφο με αριθ. 

πρωτ.: ΔΕΛ Β 1103395 ΕΞ 2016/ 6.7.2016 Οδηγίες διενέργειας και εντατικοποίηση 

των μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των 

φορολογικών υποχρεώσεων
31

 δόθηκαν μεταξύ άλλων και οδηγίες για έρευνα και 

εντοπισμό «ως προς το αν το πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα διαθέτει 

POS που έχει εγκατασταθεί από αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών - acquirer. 

Τούτο διότι είναι πολύ πιθανό ο ελεγχόμενος με τον τρόπο αυτό είτε να καταργεί στην 

πράξη τα capital controls, είτε να μη δηλώνει τα έσοδα που πραγματοποιούνται από τη 

χρήση του POS αυτού. Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της ΠΝΠ «Περιορισμοί στην 

ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (στοιχείο β', παρ. 10) υπάρχει ρητή 

απαγόρευση - μετά την 18η/7/2015- κατάρτισης συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών 

με κάρτες πληρωμών, εφόσον η εκκαθάριση τους πραγματοποιείται με πίστωση 

λογαριασμού του εμπόρου, ο οποίος τηρείται εκτός Ελλάδος σε φορέα παροχής 

υπηρεσιών πληρωμών.» 

 Έκδοση και λήψη εικονικών στοιχείων σε συναλλαγές με χώρες του εξωτερικού 

Με τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς το 1993 καταργήθηκαν οι συνοριακοί 

έλεγχοι μεταξύ των κρατών της Ε.Ε. Η απλούστευση των διαδικασιών στο κοινοτικό 

εμπόριο μέσω της κατάργησης των ελέγχων στα Τελωνειακά σύνορα κάθε χώρας 

προκάλεσε ραγδαία αύξηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, διευκολύνοντας την 

φοροδιαφυγή σε αυτό τον τομέα.  Έκτοτε, τα κράτη μέλη εξαρτώνται από τις 

πληροφορίες που λαμβάνουν από άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές για να μπορούν να εισπράττουν τον ΦΠΑ στο έδαφός τους. Συνήθως οι 

μη νόμιμες ενέργειες στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών ως προς το Φ.Π.Α. 

διενεργούνται ως εξής: 

 Ψευδείς ενδοκοινοτικές παραδόσεις εμπορευμάτων  

σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε. χωρίς να χρεωθεί ο Φ.Π.Α. στο Τιμολόγιο, ενώ 

στην πραγματικότητα τα εμπορεύματα είτε έχουν πωληθεί στην εσωτερική αγορά και 

ο Φ.Π.Α. δεν έχει αποδοθεί είτε έχουν ληφθεί εικονικά τιμολόγια αγορών από την 

εσωτερική αγορά και στη συνέχεια ζητείται η επιστροφή του Φ.Π.Α. αυτών. 

                                                        
31 Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24356 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24356
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 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών από άλλο Κράτος - Μέλος,  

οι οποίες είτε δεν καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία – αρχεία και η αξία τους δεν 

μεταφέρεται στις οικείες δηλώσεις, είτε δηλώνονται με διαφορετική αξία. 

 Απάτη τύπου "Καρουζέλ" ή κυκλική απάτη.  

Στην περίπτωση αυτή γίνεται μετακύλιση του φόρου εισροών μέσω διαδοχικών 

πωλήσεων της μιας επιχείρησης προς την άλλη. Χρησιμοποιούνται διάφορες 

επιχειρήσεις  και τελικά κάποια ή κάποιες από αυτές δεν αποδίδουν το φόρο και 

εξαφανίζονται (κυκλική απάτη). Αυτές, βεβαίως, δεν αντιμετωπίζονται από 

μεμονωμένα κράτη. 

 Επιχειρήσεις "Φοίνικας".  

Αναβίωση επιχειρήσεων που είχαν τεθεί σε αδράνεια και προχώρησαν σε 

επαναδραστηριοποίηση με σκοπό την «πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών», τη μη απόδοση Φ.Π.Α. ή την έκδοση και λήψη πλαστών - εικονικών 

φορολογικών στοιχείων.  

 

 Σκιώδης φιλοξενία (shadow hospitality) 

Μια καινούργια δραστηριότητα που αυξάνεται ραγδαία είναι αυτή της μίσθωσης 

κατοικίας μεταξύ ιδιωτών και τουριστών. Η επίτευξη της συμφωνίας διενεργείται μέσω 

ιστοσελίδων που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταξύ των αντισυμβαλλομένων 

έναντι αμοιβής – προμήθειας. Η ενοικίαση σπιτιών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας είναι 

μια απλή και εύκολη διαδικασία τόσο για τον ιδιώτη εκμισθωτή όσο και για τον μισθωτή 

τουρίστα. Η κυριότερη πλατφόρμα διαμεσολάβησης για την ευκαιριακή ενοικίαση σπιτιών 

είναι η «Airbnb». 

Η Ελληνική νομοθεσία ρυθμίζει με τον Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/30.07.2014) 

καθώς και το ΠΔ 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/28-12-2000), το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι 

την έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος κατ’ επιταγή του άρθρου 5 § 1 του Ν. 

4276/2014 ως επιχείρηση μίσθωσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – 

διαμερισμάτων και ειδικότερα, επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται τουριστικά 

καταλύματα, είναι οι επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν σε αυτούς 

διαμονή και άλλες συναφείς προς τη διαμονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, 

αναψυχή, άθληση (άρθρο 2 Ν. 4276/2014), ενώ τουριστικά καταλύματα είναι, μεταξύ 

άλλων, και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα, τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα. Ορίζονται ως εγκαταστάσεις 
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διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή 

δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό (άρθρο 2 § 2 β (ββ’) του Ν. 4276/2014). 

Με πρόσφατη τροποποίηση της τουριστικής νομοθεσίας το έτος 2015 καταργήθηκε 

η ελάχιστη διάρκεια των τριάντα (30) ημερών για τον προσδιορισμό των τουριστικών 

καταλυμάτων, με συνέπεια, να παρέχεται η δυνατότητα για καταλύματα που μισθώνονται 

για ημερολογιακό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών μπορούν νομίμως να 

μισθώνονται με απλή αστική μίσθωση, εφόσον δεν υπάγονται στην τουριστική νομοθεσία. 

Επιπλέον, με την ΠΟΛ 1230/14.10.2015 του ΥΠΟΙΚ με την οποία παρέχονται 

διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών 

στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας διευκρινίζεται ότι για την καταχώρηση των 

πληροφοριακών στοιχείων καταλυμάτων (επιπλωμένων ή μη δωματίων ή διαμερισμάτων ή 

κατοικιών ή επαύλεων), με μίσθωση σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, με διάρκεια 

μίσθωσης έως τρεις (3) μήνες ανά έτος, χωρίς την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών (πχ. 

πρωινό, καθαριότητα, παροχή κλινοσκεπασμάτων κλπ.), μίσθωσης δεν απαιτείται ο ΑΦΜ 

του μισθωτή, αλλά καταχωρείται ο αριθμός του αλλοδαπού διαβατηρίου, η διεύθυνση και 

η χώρα προέλευσης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δημιουργείται νομοθετικό κενό ως προς το 

χαρακτηρισμό μιας βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε τουρίστες, ως αστικής ή τουριστικής, 

καθώς η εκμίσθωση καταλυμάτων που δεν έχουν λάβει το ειδικό σήμα λειτουργίας 

τουριστικού καταλύματος και την προβλεπομένη αδειοδότηση του Υπουργείου τουρισμού 

θεωρείται αστική μίσθωση εφόσον: 

1. Ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες για την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων 

μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και καταβάλλεται ο αντίστοιχος φόρος εισοδήματος, 

όπως ισχύει για όλες τις αστικές μισθώσεις. Η προθεσμία για την υποβολή της σχετικής 

δήλωσης είναι η τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης και 

για εκπρόθεσμη ή ελλιπή υποβολή ή μη υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων 

Μίσθωσης επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 

α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013. 

2. Κατά την παροχή της εκμίσθωσης του καταλύματος δεν παρέχονται οποιεσδήποτε 

πρόσθετες υπηρεσίες, που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ξενοδοχειακές (πχ. πρωινό, 

καθαριότητα, παροχή κλινοσκεπασμάτων κλπ.). 

3. Το σύνολο των μισθώσεων σε αλλοδαπά πρόσωπα ανά κατάλυμα αθροιστικά δεν  

υπερβαίνει τους τρείς μήνες. 
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Ο τζίρος της «σκιώδους φιλοξενίας» σύμφωνα με δημοσιεύματα εκτιμάται ότι 

φτάνει το 1,4 δισ. ευρώ, στην Ελλάδα. Ο εντοπισμός της δραστηριότητας αυτής σε 

προληπτικό έλεγχο είναι δυσχερής εξαιτίας του διευρυμένου χρονικού περιθωρίου που 

παρέχεται από την έναρξη της μίσθωσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα ως προς την 

υποχρέωση υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, των 

νομοθετικών περιορισμών για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε κατοικία  όπου 

πρέπει να γίνεται παρουσία δικαστικού λειτουργού ενώ σε έλεγχο εκ των υστέρων η 

«σύλληψη» της φορολογητέας ύλης που έχει αποκρυφτεί μπορεί να γίνει μόνο αν η 

πληρωμή γίνει μέσω του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος.  

Η «σκιώδης φιλοξενία» έχει συμβάλει στην υποκατάσταση των νόμιμων 

καταλυμάτων από άτυπα. Ορισμένες μελέτες μάλιστα εκτιμούν τον βαθμό υποκατάστασης 

στο 70% και οδηγεί σε απώλειες θέσεων εργασίας στον ξενοδοχειακό κλάδο ενώ 

παράλληλα συμβάλει στην αύξηση της αδήλωτης εργασίας, της φοροδιαφυγής και της 

εισφοροδιαφυγής. Ειδικά, η μη φορολόγηση του εισοδήματος των δραστηριοτήτων 

«σκιώδους φιλοξενίας» προκαλεί απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 250 εκατ. ευρώ 

περίπου. 

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου σύμφωνα με δημοσιεύματα σχεδιάζονται 

δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν: 

 Τη δημιουργία μητρώου καταλυμάτων του εκμισθώνονται μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας και τη σύνδεση κάθε καταλύματος με αντίστοιχο Αριθμό Ταυτότητας 

Ακινήτου. 

 Τη σύναψη συμφωνιών με τις επιμέρους ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την παροχή 

πληροφοριών στην φορολογική διοίκηση ως προς τα εκμισθωμένα ακίνητα. 

 Τη διενέργεια ελέγχων από μικτά κλιμάκια για την εξασφάλιση συμμόρφωσης ως 

προς το δημιουργούμενο μητρώο. 

 Την επιβολή διοικητικών και φορολογικών προστίμων σε περιπτώσεις μη 

συμμόρφωσης. 

 

 

4.11 Περιπτώσεις φοροδιαφυγής  

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει στη δημοσιότητα γενικά στοιχεία για 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής που εντοπίστηκαν από ελέγχους στο πλαίσιο 
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υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της 

διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού. Τα παρακάτω ενδεικτικά παραδείγματα 

προέρχονται από δελτίο τύπου του Σ.Δ.Ο.Ε. με ημερομηνία δημοσίευσης 05.12.2015 και 

αναφέρονται σε στοιχεία υποθέσεων που ολοκληρώθηκαν στο Νοέμβριο του 2015
32

. 

 Ιδιωτικός υπάλληλος – μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία του κατά 

18.426.220,84 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση 

έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους 

με τις φορολογικές του δηλώσεις. 

 

 Μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία του κατά 12.847.184,89 € χωρίς να προκύπτει 

η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των 

τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του 

δηλώσεις. 

 

 Επιχειρηματίας με εκμετάλλευση παραδοσιακού καφενείου  υπέβαλε ανακριβείς 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας 

ύλης 3.645.906,03 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία 

τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. 

 

 Δικηγόρος από μη έκδοση και από ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, 

απέκρυψε εισοδήματα ύψους 2.596.889,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την 

επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις 

φορολογικές της δηλώσεις. 

 

 Ξενοδοχειακή επιχείρηση από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε 

εισοδήματα ύψους 1.656.337,72 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των 

τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της 

δηλώσεις. 

 

 Επιχειρηματίας στο χώρο της αλιείας υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.165.835,25 €. Οι 

εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών 

σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. 

 

                                                        
32 Πηγή: Taxheaven.gr  πρόσβαση στις 20.10.2016 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/26702  

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/26702
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 Αλλοδαπή εταιρία ιδιοκτησίας ακινήτου υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος (από πώληση ακινήτου) με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας 

ύλης 820.564,00 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία 

τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. 

 

 Ιατρός από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 

755.509,83 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών 

και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις. 

 

 Ιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά 751.532,93 € χωρίς να προκύπτει η αιτία 

ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών 

λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. 

 

 Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ( από αμοιβές 

μερισμάτων) με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 692.759,07 €. Οι 

εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών 

σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Επίσης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου 

Δωρεάς για ποσό ύψους 214.308,29 €. 

 

 Δικηγόρος από μη έκδοση και από ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, 

απέκρυψε εισοδήματα ύψους 633.398,36 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία 

των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του 

δηλώσεις. 

 

 Επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων 

απέκρυψε εισοδήματα ύψους 538.219,88 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις 

στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα 

δηλωθέντα εισοδήματα. 

 

 Συνταξιούχος υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό 

ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 506.853,19 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις 

στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα 

δηλωθέντα εισοδήματα. 
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 Αστρολόγος από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 

295.948,39 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία 

τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα 

 

 Επιτηδευματίας με δραστηριότητα στο παρελθόν με λογιστικές υπηρεσίες και 

κατασκευαστικές εργασίες από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε 

εισοδήματα ύψους 105.895,40 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των 

τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του 

δηλώσεις. 

 

 Διαφημιστική εταιρεία έλαβε (1.665) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 

67.113.460,00 €. 

 

 Εργολάβος ελαιοχρωματισμών έλαβε (24) πλαστά - εικονικά φορολογικά στοιχεία 

συνολικής αξίας 1.630.876,96 € και εξέδωσε ένα  (1) εικονικό φορολογικό στοιχείο 

συνολικής αξίας 500.500,00 €. 

 

 Έμπορος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έλαβε (46) 

εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 499.873,50 €. 

 

 Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών εξέδωσε (765) εικονικά φορολογικά στοιχεία 

συνολικής αξίας 3.979.043,91 €. 

 

 Επιχείρηση κατασκευής τεχνικών έργων εξέδωσε (745) εικονικά φορολογικά στοιχεία 

συνολικής αξίας 3.007.611,98 €. 

 

 Επιχείρηση κατασκευής ρούχων εξέδωσε τριάντα τρία (33) εικονικά φορολογικά 

στοιχεία συνολικής αξίας 2.539.197,25 €. 

 

 Επιχείρηση εμπορίας πολυτίμων μετάλλων εξέδωσε διακόσια ενενήντα τρία (293) 

εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.782.270,30 €. 

 

 Επιχείρηση διακοσμήσεων εξέδωσε πενήντα τρία (53) εικονικά φορολογικά στοιχεία 

συνολικής αξίας 771.918,57 €. 

 

 Εστιατόριο – αναψυκτήριο δεν δήλωσε δύο (2) φορολογικές ταμειακές μηχανές 

(Φ.Τ.Μ.) και δεν εξέδωσε (1674) φορολογικά στοιχεία αξίας 1.842.034,48 €. 
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 Ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 

1.656.337,72 €. 

 

 Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά 

στοιχεία σε απροσδιόριστο πλήθος συναλλαγών αξίας 890.625,00 €. 

 

 Αθλητικό Σωματείο δεν απέδωσε τέλη χαρτοσήμου δανείου ύψους 657.214,06 €. Το 

σωματείο προσκόμισε αποδεικτικά καταβολής των αναλογούντων τελών κατόπιν 

εκούσιας συμμόρφωσης. 

 

 Τεχνική Εμπορική εταιρεία εξέδωσε (89) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής 

αξίας 1.607.355,78 €. 

 

 Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης εξέδωσε και έλαβε πλαστά και 

εικονικά φορολογικά στοιχεία, έλαβε εικονικά και εξέδωσε μερικώς εικονικά 

φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.440.000,71 €. 

 

 Επιχείρηση λιανικού εμπορίου ενδυμάτων εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά 

στοιχεία συνολικής αξίας 987.717,77 €. 

 

 Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο γεωργικών προϊόντων, 

υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος 

αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.363.994,41 €. Η διαπίστωση έγινε από την 

επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις 

φορολογικές του δηλώσεις. 

 

 Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης 

ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 9.642.561,00 €, που διαπιστώθηκε, μέσω της 

επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών. 

 

 Δικηγόρος προσαύξησε την περιουσία της κατά 5.840.120,85 € χωρίς να προκύπτει η 

αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών 

λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. 
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  Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου 

μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 4.452.159,75 €, που διαπιστώθηκε, 

μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών. 

 

 Αγρότης προσαύξησε την περιουσία της κατά 4.257.663,00 € χωρίς να προκύπτει η 

αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών 

λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. 

 

 Από έλεγχο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται μόνο εκτός Ελλάδας, διαπιστώθηκε 

η μη υποβολή δήλωσης Φόρου Δωρεάς και η ανακριβής δήλωση Μεταβίβασης 

Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.967.479,96 €. 

 

 Ανεπάγγελτος υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής 

καθαρής αξίας 900.000,00 €, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των 

τραπεζικών λογαριασμών. 

 

 Έμπορος πτηνών προσαύξησε την περιουσία του κατά 604.504,00 € χωρίς να 

προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των 

τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του 

δηλώσεις. 

 

 Από έλεγχο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται μόνο εκτός Ελλάδας, διαπιστώθηκε, 

η μη υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, η μη τήρηση λογιστικών βιβλίων, η μη 

έκδοση φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 2.789.180,40 €. 

 

4.12 Διάβρωση φορολογικής βάσης και μετατόπιση κερδών (BEPS) 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12.07.2016 εξέδωσε την ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 

2016/1164 «για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση 

επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς». 

Η οδηγία στηρίζεται στην αρχή ότι ο φόρος πρέπει να καταβάλλεται εκεί όπου 

πραγματοποιούνται τα κέρδη και περιλαμβάνει δεσμευτικά νομικά μέτρα με σκοπό την 

επίτευξη του περιορισμού των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να 

αποφύγουν την καταβολή φόρων. Η οδηγία αφορά όλα τα νομικά πρόσωπα που 

καταβάλλουν εταιρικό φόρο εισοδήματος καθώς και των θυγατρικών τους εταιριών που 
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έχουν έδρα σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.. Οι κανόνες που θεσπίστηκαν αφορούν τους 

παρακάτω τομείς: 

 Περιορισμός των τόκων 

Σύμφωνα με την εκτίμηση (6) της οδηγίας «σε μια προσπάθεια να μειώσουν τη συνολική 

τους φορολογική οφειλή, όλο και περισσότερο όμιλοι εταιρειών επιχειρούν BEPS, μέσω 

υπερβολικών πληρωμών τόκων»
33

.   

Για να μειώσουν τη συνολική φορολογική υποχρέωση του ομίλου εταιρείες του 

ομίλου που η έδρα τους βρίσκεται σε χώρες με χαμηλή φορολογία χρηματοδοτούν μέσω 

δανεισμού εταιρείες του ομίλου σε χώρες όπου η φορολογική υποχρέωση είναι 

μεγαλύτερη. Οι εταιρείες του ομίλου που βρίσκονται στις χώρες με υψηλή φορολογία 

εξοφλώντας τα δάνεια που έλαβαν από τις εταιρίες που υπόκεινται σε χαμηλότερη 

φορολογία καταβάλουν τόκους επιστρέφοντας τα δάνεια. Ως αποτέλεσμα η φορολογία των 

εταιρειών που βρίσκονται σε χώρες με υψηλή φορολογία μειώνεται καθώς εμφανίζουν 

αυξημένα έξοδα λόγω των καταβαλλόμενων τόκων και αντίστοιχα μειωμένα κέρδη ενώ η 

φορολογία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις χώρες με χαμηλή φορολογία 

αυξάνεται καθώς στα κέρδη τους προστίθενται και τα έσοδα από τους τόκους με τελικό 

αποτέλεσμα η φορολογική υποχρέωση του ομίλου να μειώνεται.  

Στόχος του κανόνα αυτού είναι να αποθαρρύνει την πρακτική αυτή με θέσπιση 

ορίων αναφορικά με το ποσό των τόκων που δικαιούται να εκπέσει ο φορολογούμενος ανά 

φορολογικό έτος. Τα όρια των καθαρών δαπανών για τόκους ορίζονται για το σκοπό αυτό 

σε μία σταθερή αναλογία ως προς τα ακαθάριστα λειτουργικά κέρδη (EBITDA). 

Στο άρθρο 4 της οδηγίας ορίζεται: «Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού εκπίπτει 

κατά τη φορολογική περίοδο στην οποία πραγματοποιείται και μόνο έως ποσοστό 30 τοις 

εκατό των κερδών προ τόκων, φόρων, απομείωσης και αποσβέσεων (EBITDA) του 

φορολογουμένου…»  

Με το άρθρο 49 ν. 4172/2013 έχει ήδη υιοθετηθεί από την Ελληνική νομοθεσία ο 

συντελεστής 30% επί του EBITDA για αναγνώριση προς έκπτωση των δαπανών για 

τόκους που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2017 ενώ 

                                                        
33 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2016:193:TOC 
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στις μεταβατικές διατάξεις προβλέπονται μεγαλύτεροι συντελεστές για φορολογικά έτη 

από 01/01/2014 μειούμενοι σταδιακά ανά έτος. 

 Φορολόγηση κατά την έξοδο 

Σε περίπτωση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας από ένα κράτος μέλος, το 

κράτος αυτό στερείται του δικαιώματος στα μελλοντικά φορολογικά έσοδα του 

φορολογούμενου.  

Η κατά την έξοδο από χώρα φορολόγηση λειτουργεί προληπτικά ως μέτρο 

αντιμετώπισης της διάβρωσης της φορολογικής βάσης στο κράτος προέλευσης όταν 

γίνεται μεταφορά στοιχείων ενεργητικού στα οποία περιλαμβάνονται και μελλοντικά 

φορολογικά έξοδα εκτός της φορολογικής δικαιοδοσίας του κράτους μέλους χωρίς να 

επέρχεται και αλλαγή στην κυριότητα. Συνεπώς η φορολόγηση κατά την έξοδο 

εξασφαλίζει τα φορολογικά έσοδα του κράτους προέλευσης καθώς όταν ο 

φορολογούμενος μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία ή τη φορολογική του κατοικία το 

κράτος προέλευσης διατηρεί το δικαίωμα φορολόγησης οποιουδήποτε κεφαλαιακού 

κέρδους παράγεται στο έδαφός του ακόμη και αν το κέρδος αυτό δεν έχει ακόμα 

πραγματοποιηθεί κατά το χρόνο της εξόδου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 «1.   Ο φορολογούμενος 

υπόκειται στον φόρο σε ποσό που ισούται προς την αγοραία αξία των μεταβιβασθέντων 

περιουσιακών στοιχείων, κατά τη στιγμή της εξόδου αυτών των περιουσιακών στοιχείων, 

μείον την αξία τους για φορολογικούς σκοπούς, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) ο φορολογούμενος μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία από την έδρα του στη μόνιμη 

εγκατάστασή του σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, εφόσον το κράτος μέλος της 

έδρας δεν έχει πλέον το δικαίωμα να φορολογεί τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία 

λόγω της μεταφοράς, 

β) ο φορολογούμενος μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία από τη μόνιμη εγκατάστασή του 

σε κράτος μέλος στην έδρα του ή σε άλλη μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος ή σε 

τρίτη χώρα, εφόσον το κράτος μέλος της μόνιμης εγκατάστασης δεν έχει πλέον το 

δικαίωμα να φορολογεί τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία λόγω της μεταφοράς, 
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γ) ο φορολογούμενος μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του σε άλλο κράτος μέλος ή σε 

τρίτη χώρα, εκτός από εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία παραμένουν ουσιωδώς 

συνδεδεμένα με μόνιμη εγκατάσταση στο πρώτο κράτος μέλος, 

δ) ο φορολογούμενος μεταφέρει τη δραστηριότητα που ασκεί η μόνιμη εγκατάστασή του 

από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, εφόσον το κράτος μέλος της 

μόνιμης εγκατάστασης δεν έχει πλέον το δικαίωμα να φορολογεί τα μεταβιβασθέντα 

περιουσιακά στοιχεία λόγω της μεταφοράς.» 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 προβλέπεται ακόμα η αναβολή της φορολογίας 

για 5 έτη και της καταβολής σε 5 ετήσιες δόσεις του φόρου όταν η μεταβίβαση γίνεται σε 

άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Η αναβολή της φορολογίας όμως διακόπτεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία ή οι δραστηριότητες που ασκούνται από τη 

μόνιμη εγκατάσταση του φορολογουμένου πωλούνται ή διατίθενται κατ' άλλο τρόπο, 

β) τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται μεταγενέστερα σε τρίτη 

χώρα, 

γ) η φορολογική κατοικία του φορολογουμένου ή η δραστηριότητα που ασκεί η μόνιμη 

εγκατάστασή του μεταφέρεται μεταγενέστερα σε τρίτη χώρα, 

δ) ο φορολογούμενος πτωχεύει ή τίθεται υπό εκκαθάριση, 

ε) ο φορολογούμενος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

των δόσεων και δεν διορθώνει την κατάστασή του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 

που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες.  

 Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164: 

«1.   Για τον υπολογισμό της εταιρικής φορολογικής οφειλής, το κράτος μέλος δεν 

λαμβάνει υπόψη τυχόν διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οι οποίες, έχοντας συσταθεί με 

κύριο σκοπό ή με έναν εκ των κύριων σκοπών την απόκτηση φορολογικού 

πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή το σκοπό των εφαρμοστέων 

φορολογικών διατάξεων, και συνεκτιμωμένων όλων των σχετικών στοιχείων και 
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περιστάσεων, δεν είναι γνήσιες. Μια διευθέτηση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από 

ένα στάδια ή μέρη. 

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, μια διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων θεωρείται 

μη γνήσια στον βαθμό που δεν τίθεται σε εφαρμογή για βάσιμους εμπορικούς λόγους που 

απηχούν την οικονομική πραγματικότητα. 

3.   Όταν διευθετήσεις ή σειρά διευθετήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με την 

παράγραφο 1, η φορολογική υποχρέωση υπολογίζεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.» 

 

 Η φορολογική νομοθεσία δεν είναι εύκολο να προβλέψει και να εντάξει τρόπους 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων που επιφέρουν τα συστήματα εταιρικού φορολογικού 

σχεδιασμού λόγο της πολυπλοκότητας που τα χαρακτηρίζει. Η χρησιμότητα ύπαρξης ενός 

Γενικού Κανόνα Απαγόρευσης Καταχρήσεων (ΓΚΑΚ) ανάγεται στην αναγκαιότητα 

εντοπισμού καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών και συμπληρώνει θέματα και κενά 

που τυχόν δεν έχουν ρυθμιστεί με ειδικούς ρυθμιστικούς κανόνες και νομοθετικές 

ρυθμίσεις ενός κράτους μέλους κατά της φοροαποφυγής. Η εφαρμογή Γενικών Κανόνων 

Απαγόρευσης Καταχρήσεων αφορά και περιορίζεται μόνο σε τεχνητές διευθετήσεις, χωρίς 

να αφαιρεί το δικαίωμα από το φορολογούμενο να επιλέγει την αποδοτικότερη δομή από 

φορολογική άποψη. 

Με το άρθρο 38 ν. 4172/2013 έχει ήδη υιοθετηθεί από την Ελληνική νομοθεσία 

κανόνας κατά της φοροαποφυγής μέσω της επανεξέτασης «τεχνητών διευθετήσεων». 

 

 Κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες 

Με το άρθρο 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 ορίζονται οι προϋποθέσεις με τις 

οποίες το κράτος μέλος του φορολογουμένου αντιμετωπίζει μια οντότητα ή μόνιμη 

εγκατάσταση, τα κέρδη της οποίας δεν φορολογούνται ή απαλλάσσονται του φόρου στο εν 

λόγω κράτος μέλος, ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία, καθώς και τα ποσά τα οποία το 

κράτος μέλος μπορεί να συμπεριλάβει στη φορολογική βάση της ελεγχόμενης αλλοδαπής 

εταιρείας, ενώ με το άρθρο 8 της οδηγίας καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του 

εισοδήματος των ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών. 

Με τις ρυθμίσεις αυτές επιχειρείται η αντιμετώπιση πρακτικών φορολογικού 
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σχεδιασμού με τη χρήση των οποίων φορολογούμενοι με ελεγχόμενες θυγατρικές που 

υπόκεινται σε φορολόγηση σε χώρες με χαμηλή φορολογία μετατοπίζουν κέρδη από την 

μητρική ή και άλλες εταιρείες του ομίλου οι οποίες υπόκεινται σε υψηλότερη 

φορολόγηση. Το αποτέλεσμα εφαρμογής των πρακτικών αυτών είναι η χαμηλότερη 

φορολόγηση στο σύνολο του ομίλου. Ως παράδειγμα για τον τρόπο λειτουργίας αυτών των 

πρακτικών μπορούμε να αναφέρουμε τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας των άυλων 

περιουσιών στοιχείων, όπως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες κλπ από 

εταιρεία του ομίλου που υπάγεται σε υψηλή φορολογία σε άλλη που υπάγεται σε 

χαμηλότερη και στη συνέχεια η μετατόπιση σημαντικών ποσών εισοδημάτων λόγο 

καταβολής δικαιωμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων αυτών που ανήκουν 

πλέον την Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία. 

 Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων 

Εξαιτίας των διαφορών που υπάρχουν στα νομικά συστήματα των κρατών μελών 

υπάρχουν αποκλείσεις ως προς το νομικό χαρακτηρισμό των πληρωμών 

χρηματοπιστωτικών μέσων οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε διπλές εκπτώσεις ή σε 

μείωση κερδών στη μία χώρα χωρίς αντίστοιχη αύξηση στην άλλη.  Οι φορολογούμενοι 

και ειδικότερα αυτοί που εμπλέκονται σε διακρατικές δομές επωφελούνται από τις 

διαφορές μεταξύ των διαφορετικών φορολογικών χαρακτηρισμών για το ίδιο 

χρηματοπιστωτικό μέσω στα κράτη μέλη με αποτέλεσμα να μειώνουν τη συνολική τους 

φορολογική επιβάρυνση.  

Στο άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 ορίζει ότι στο βαθμό που μία ασυμφωνία 

στην μεταχείριση υβριδικών μέσων οδηγεί σε διπλή έκπτωση, η έκπτωση χορηγείται μόνο 

στο κράτος μέλος που έχει την πηγή της η πληρωμή αυτή, ενώ αν οδηγεί σε έκπτωση 

χωρίς καταχώρηση, το κράτος μέλος του πληρωτή αρνείται την έκπτωση των εν λόγω 

πληρωμών. 

 

4.13 Η αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης  

 

Σύμφωνα με έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. (2011), τα φορολογικά έσοδα θα μπορούσαν να 

αυξηθούν κατά ποσοστό σχεδόν 5% του ΑΕΠ εάν η Ελλάδα εισέπραττε τον Φ.Π.Α., τις 
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ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων με το μέσο όρο της 

αποδοτικότητας των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α.
34

 Τα συμπεράσματα της ανωτέρω έκθεσης 

καταδεικνύουν τη σημασία που έχει ο περιορισμός της φοροδιαφυγής στη βελτίωση των 

δημοσίων εσόδων. 

Στην οργάνωση της Φορολογικής Διοίκησης η τεχνολογία διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο. Η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων από την οποία θα μπορούν τόσο οι 

φορολογούμενοι όσο οι υπάλληλοι της φορολογικής διοίκησης να ανασύρουν την 

ισχύουσα ανά χρονολογική περίοδο φορολογική νομοθεσία και τις ερμηνευτικές οδηγίες 

αυτής, καθώς και να ενημερώνονται έγκυρα και έγκαιρα για οποιεσδήποτε εξελίξεις και 

μεταβολές καθιστά τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων περισσότερο 

αποτελεσματική. Η τεχνολογική – ηλεκτρονική οργάνωση θα συνεισφέρει σημαντικά στη 

συστηματική τήρηση αρχείων και στοιχείων για κάθε φορολογούμενο, καθώς και στη 

συστηματική συλλογή, οργάνωση και επεξεργασία πληροφοριών που τίθενται επίσης 

ηλεκτρονικά στη διάθεσή της φορολογικής διοίκησης, καθιστώντας ευχερέστερη τη 

διασταύρωση στοιχείων
35

.  

Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πληρωμή των συναλλαγών στην 

Ελλάδα υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

παραοικονομία και η φοροδιαφυγή κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα στις χώρες που 

χρησιμοποιούν μετρητά και όχι πλαστικό χρήμα. Η ευρύτερη διάδοση χρήσης του 

ηλεκτρονικού τιμολογίου μεταξύ των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την άμεση 

γνωστοποίηση των στοιχείων της συναλλαγής στη φορολογική διοίκηση θα συνέβαλε 

δραστικά στη μείωση της φοροδιαφυγής. Η θέσπιση διοικητικών μέτρων και η παροχή 

κίνητρων για την χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών στη χώρα μας θα διεύρυνε 

σημαντικά την αύξηση τους. Τα κίνητρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εκπτώσεις στην 

αξία συναλλαγών και στο φόρο εισοδήματος, ηλεκτρονικές κληρώσεις και λοταρίες, ενώ 

στα διοικητικά μέτρα θα μπορούσαν να ενταχθούν η μη αναγνώριση προς έκπτωση 

δαπανών άνω ενός ορίου που έγιναν χωρίς της χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Οι 

ηλεκτρονικές συναλλαγές αφήνουν ίχνη και δεδομένα για τις αξίες και τους 

αντισυμβαλλόμενους καθιστώντας ταχύτερη, περισσότερο εύκολη και αποτελεσματική 

την διενέργεια του ελέγχου. Η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών συμβάλλει στην αύξηση 

των δημοσίων εσόδων περιορίζοντας τα περιθώρια για φοροδιαφυγή.  Στη Νότια Κορέα 

που υιοθέτησε μια δέσμη μέτρων για ηλεκτρονικές συναλλαγές διαπιστώθηκε αύξηση του 

                                                        
34 OECD   Economic   Surveys:  Greece 2011, σελ. 15-16 
35 Ernst & Young, Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Αιτίες,  Έκταση και Προτάσεις Καταπολέμησής της,  σελ.104 
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μεριδίου των καρτών πληρωμής σε πάνω από 65% της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2010,  

από  14,7%  το  1999.  Την αντίστοιχη  περίοδο,  οι  συνολικές  εισπράξεις  από το φόρο 

εισοδήματος  στη  χώρα  αυξάνονταν  κατά  13,6% ετησίως,  ξεπερνώντας  σημαντικά  

τους ρυθμούς  αύξησης  του  ΑΕΠ  (6,5%  κατά  μέσο  όρο  την  περίοδο  2000 - 2009).  Η 

εμπειρία  της  Νότιας  Κορέας προσφέρει  ενδείξεις για  τη  συμβολή  των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών με τη μείωση της φοροδιαφυγής
36

.   

 

Διάγραμμα 3 Αριθμός συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανά κάτοικο (2013) 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
37

 

Αν και ο αριθμός των ηλεκτρονικών συναλλαγών υπερδιπλασιάστηκε την περίοδο 

2000 - 2013, η αξία τους υποχώρησε σημαντικά κατά τη διάρκεια της κρίσης. Από το 

καλοκαίρι του 2015, με την επιβολή της τραπεζικής αργίας, και των περιορισμών στην 

κίνηση κεφαλαίων σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση των συναλλαγών με Ηλεκτρονικά 

Μέσα Πληρωμής, ωστόσο η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής  ανά κάτοικο 

παραμένει πολύ χαμηλή για τα δεδομένα της ΕΕ. Διαφοροποίηση υφίσταται  ανάμεσα 

                                                        
36 Επισημάνσεις ΙΟΒΕ: δεδομένα της Οικονομίας, Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η φοροδιαφυγή  
37 http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/3868220/i-mikri-dieisdusi-ton-ilektronikon-pliromon-sterei-forologika-
esoda-apo-tin-ellada/ [Πρόσβαση 25.10.2016] 

http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/3868220/i-mikri-dieisdusi-ton-ilektronikon-pliromon-sterei-forologika-esoda-apo-tin-ellada/
http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/3868220/i-mikri-dieisdusi-ton-ilektronikon-pliromon-sterei-forologika-esoda-apo-tin-ellada/
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στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωζώνης ως προς το είδος των μέσων που 

χρησιμοποιούνται. Το πιο διαδεδομένο μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής στην Ελλάδα είναι 

οι μεταφορές πίστωσης και ακολουθεί η επιταγή ως μέσο συναλλαγής καθώς προσφέρει 

άτυπα τη δυνατότητα παροχής πίστωσης, ενώ αντίθετα στην Ευρωζώνη αρκετά υψηλότερο 

μερίδιο έχουν οι άμεσες χρεώσεις. Η χρήση των χρεωστικών καρτών έχει αυξηθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.  Το σημαντικότερο πρόβλημα όσον αφορά 

την υιοθέτηση των ψηφιακών συναλλαγών είναι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, οι 

οποίοι είναι και περισσότερο εξοικειωμένοι  στις νέες τεχνολογίες. Η ανεργία στους νέους 

ξεπερνά το 40%, οπότε με μηδενικά εισοδήματα δεν μπορούν να ενταχθούν στο τραπεζικό 

σύστημα.  

Διάγραμμα 4 Υστέρηση είσπραξης εσόδων ΦΠΑ και συναλλαγές με ΗΜΠ ανά κάτοικο 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ
38

 

Επιπλέον ανασταλτικά λειτουργούν και οι υψηλές προμήθειες για την αποδοχή 

πληρωμών με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες που χρεώνουν οι τράπεζες οι οποίες 

αποτρέπουν και αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις και ειδικότερα όσες δραστηριοποιούνται 

σε κλάδους με μικρό περιθώριο μικτού κέρδους να υιοθετήσουν και να υποστηρίζουν 

αποδοχή πληρωμών μέσω καρτών. 

Η δημιουργία στους πολίτες της χώρας φορολογικής συνείδησης αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για τον περιορισμό της φορολογικής απάτης.  Χωρίς τη συμβολή 

                                                        
38 http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/3868220/i-mikri-dieisdusi-ton-ilektronikon-pliromon-sterei-forologika-
esoda-apo-tin-ellada/ [Πρόσβαση 25.10.2016] 

http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/3868220/i-mikri-dieisdusi-ton-ilektronikon-pliromon-sterei-forologika-esoda-apo-tin-ellada/
http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/3868220/i-mikri-dieisdusi-ton-ilektronikon-pliromon-sterei-forologika-esoda-apo-tin-ellada/
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της κοινωνίας και της πλειοψηφίας των φορολογουμένων οποιαδήποτε προσπάθεια 

περιορισμού του νοσηρού φαινομένου της φοροδιαφυγής δεν θα είναι   αποτελεσματική. 

Η παγκοσμιοποιημένη διάρθρωση της οικονομίας παρέχει τη δυνατότητα σε 

οποιονδήποτε να πραγματοποιεί και να διαχειρίζεται επενδύσεις από οποιαδήποτε χώρα 

του κόσμου με αποτέλεσμα σημαντικά κεφάλαια να μη φορολογούνται. Σε παγκόσμιο 

επίπεδο δραστηριοποιούνται μεγάλοι  επιχειρηματικοί όμιλοι οι οποίοι αξιοποιούν τη 

δυνατότητα πραγματοποίησης διασυνοριακών ενδοομιλικών συναλλαγών και χρήσης 

μεθόδων φορολογικού σχεδιασμού αποσκοπώντας στην φοροαποφυγή και στον 

περιορισμό της συνολικής φορολογικής υποχρέωσης σε επίπεδο ομίλου. Για την  

αντιμετώπισή των φαινομένων αυτών απαιτείται η συνεργασία περισσοτέρων χωρών.  

Η μείωση του χάσματος της φορολογικής νομοθεσίας και των φορολογικών 

συντελεστών μεταξύ των χωρών θα συνέβαλε σημαντικά στο να αντιμετωπιστούν τα 

φαινόμενα των φορολογικών παραδείσων, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Για 

τον περιορισμό της φορολογικής απάτης σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτείται η υιοθέτηση  

διεθνών λύσεων μέσω της ανάπτυξης της συνεργασίας και της συντονισμένης δράσης των 

αρχών μεταξύ πολλών χωρών και διακρατικών οργανισμών. Σύμφωνα με την Επιτροπή 

Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έλλειψη 

συντονισμού των φορολογικών πολιτικών στην ΕΕ έχει ως αποτέλεσμα σημαντικό κόστος 

και διοικητική επιβάρυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων με διασυνοριακές 

δραστηριότητες εντός της ΕΕ και ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την ακούσια μη 

φορολόγηση ή να οδηγήσουν σε φορολογική απάτη και φοροαποφυγή. Απαιτούνται νέοι 

κανόνες αναφορικά με την εναρμόνιση της φορολογικής νομοθεσίας των χωρών της ΕΕ σε 

πρώτη φάση που θα αποσκοπούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιθετικών 

φορολογικών πρακτικών μεγάλων εταιρειών.  

Με πρωτοβουλία των κρατών μελών του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο της ανάληψης 

δράσης για αποτελεσματική αντιμετώπιση στα τέλη του 2011, ξεκίνησε, το σχέδιο δράσης 

αναφορικά με τη ‹‹Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και τη Μεταφορά Κερδών›› (Base 

Erosion and Profit Sharing – BEPS). Οι επιμέρους δράσεις που εγκρίθηκαν από τη Σύνοδο 

Υπουργών Οικονομικών  G20 τον Οκτώβριο του έτους 2015 και είχαν ως στόχο την 

πρόληψη της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής καθώς και της εξάλειψη της διπλής 

φορολόγησης.  Περισσότερες από 100 χώρες συνεργάζονται για την εφαρμογή των 

συγκεκριμένων δράσεων που αποσκοπούν στη διαμόρφωση των κατάλληλων στρατηγικών 
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προκειμένου να αποφευχθούν φορολογικά κενά νόμου που οδηγούν μέσω των 

διασυνοριακών συναλλαγών σε υπονόμευση των φορολογικών συστημάτων των χωρών
39

.  

Η  Γ.Γ.Δ.Ε. συμμετέχει ενεργά μέσω  συμφωνίας που συντελεί στην ταχεία και 

αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων και προτύπων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο  

του Σχεδίου Δράσης BEPS του Ο.Ο.Σ.Α. αναφορικά με τη διάβρωση της φορολογικής 

βάσης και τη μεταφορά κερδών. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Πολυμερούς 

Συμφωνίας οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να παρέχουν στις φορολογικές 

διοικήσεις τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική τους  δραστηριότητα,  

την παγκόσμια κατανομή του εισοδήματός τους και τους φόρους που έχουν καταβάλει. 

Πρόκειται για Πολυμερή Συμφωνία των Αρμοδίων Αρχών,  31 χωρών στο πλαίσιο του 

ΟΟΣΑ για την Ανταλλαγή των Αναφορών ανά χώρα (Multilateral Competent Authority 

Agreement on the Exchange of Country by Country Reports). Ως εκ τούτου, οι 

φορολογικές διοικήσεις θα διαθέτουν σημαντικές ενδείξεις για την εκτίμηση των κινδύνων 

των ενδοομιλικών τιμολογήσεων και την αποτελεσματικότερη στόχευση επιχειρήσεων για 

έλεγχο, όπου αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων
40

.   

Η Υπηρεσία Εσόδων των ΗΠΑ, στην προσπάθεια καταπολέμησης της 

φοροδιαφυγής των Αμερικανών που διατηρούν λογαριασμούς σε χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα εκτός της χώρας τους έθεσε σε ισχύ από τις αρχές του 2014 κανόνες για τη 

φορολογική συμμόρφωση (Foreign Account Tax Compliance Act ή αλλιώς FATCA). Οι 

Υπουργοί Οικονομικών και οι Κεντρικοί Τραπεζίτες των G20, ενέκριναν την άνοιξη του 

2013  την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, στα πρότυπα της αμερικανικής FATCA. Ο 

ΟΟΣΑ έχει εργαστεί εδώ και πολλές δεκαετίες στα ζητήματα ανταλλαγής πληροφοριών. Η 

χώρα μας μεταξύ ενός συνόλου 58 χωρών ανέλαβε την υποχρέωση κοινοποίησης 

πληροφοριών στο Πρότυπο που περιγράφεται στον ΟΟΣΑ. Το συγκεκριμένο πρότυπο 

δίνει τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από αλλοδαπά τραπεζικά ιδρύματα. Ο 

κατάλογος των συμμετεχουσών χωρών διευρύνεται με επιπλέον 35 χώρες  από  

01/01/2018, για πληροφορίες που θα αφορούν το έτος 2017 και έχουν συνυπογράψει το 

πρότυπο του ΟΟΣΑ
41

.  

                                                        
39 www.oecd.org/ctp/beps-about.htm#invitees 
40 www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/a-boost-to-transparency-in-international-tax-matters-31-countries-
sign-tax-co-operation-agreement.htm 
41 https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Account_Tax_Compliance_Act 

http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm#invitees
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Αντίστοιχες δράσεις έχουν αναπτυχθεί τον Ιανουάριο του έτους  2016 από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός πακέτου κατά της φοροαποφυγής (Anti – Tax Avoidance 

Package) ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη αντιμετώπιση  από όλα τα κράτη μέλη.  Το 

συγκεκριμένο πακέτο βοηθά τα κράτη μέλη να αναπτύξουν συντονισμένη δράση κατά της 

φοροαποφυγής μέσω της επιβολής διαφόρων μέτρων (αποτροπή επιθετικής φορολογικής 

πολιτικής, αύξησης των φορολογικών συντελεστών, τη διαφάνεια,  τη δημιουργία ίσων 

όρων ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις στην Ε.Ε.), ώστε να φορολογούνται τα 

κέρδη των επιχειρήσεων από οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. και αν προέρχονται
42

.  

Η χώρα μας δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω από τις εξελίξεις. Αντίστοιχες 

διατάξεις έχουν εισαχθεί στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και συγκεκριμένα  

κανόνες που αποτρέπουν την φοροαποφυγή μέσω της μεταφοράς κερδών των εγχώριων 

εταιριών σε θυγατρικές τους που βρίσκονται σε κράτη με χαμηλότερη φορολογία
43

.   

Επιπλέον διατάξεις που αφορούσαν τη συνεργασία δύο ή περισσοτέρων κρατών 

για την πάταξη της φοροδιαφυγής στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ και της απάτης τύπου 

Καρουζέλ είχαν εισαχθεί στο παρελθόν από τη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και 

Τελωνιακών Θεμάτων για τη διεξαγωγή πολυμερών ελέγχων με άλλα κράτη μέλη της 

Ε.Ε.. Η διεξαγωγή πολυμερών ελέγχων είναι ένα από τα απαραίτητα εργαλεία που 

χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη της Ε.Ε.  προκειμένου οι φορολογικές διοικήσεις να 

εργαστούν από κοινού  για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και 

της φορολογικής απάτης. Ο πολυμερής έλεγχος είναι ο συντονισμένος έλεγχος της 

φορολογικής υποχρέωσης ενός ή περισσοτέρων φορολογουμένων, που διενεργούν δύο ή 

περισσότερες χώρες στα αντίστοιχα εδάφη τους, για τον οποίο έχουν κοινά ή 

συμπληρωματικά συμφέροντα. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα κράτος 

μέλος της Ε.Ε. Η επιτυχία ενός πολυμερούς ελέγχου στηρίζεται στον σχεδιασμό, την 

διοικητική συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κρατών. Οι πολυμερείς 

έλεγχοι  μπορεί  να αφορούν την έμμεση φορολογία, την άμεση φορολογία ή  τους φόρους 

επί των ασφαλίστρων. Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή ενός 

πολυμερούς ελέγχου μεταξύ άλλων  αποτελούν: 

 Εμπλοκή σε απάτη στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α. 

                                                        
42 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/index_en.htm 
43 Ν. 4172/2013, άρθρο 66   

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/index_en.htm
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 Φορολογική συμπεριφορά του φορολογούμενου, ‹‹εξαφανισμένοι έμποροι››, 

σχεδιασμένες πτωχεύσεις κ.λ.π.  

 Συναλλαγές με φορολογικούς παραδείσους 

 Αμφιβολίες για την πραγματοποίηση των συναλλαγών στο άλλο κράτος μέλος από 

την επιχείρηση 

 Μη καταβολή του Φ.Π.Α. σε πωλήσεις από απόσταση σε άλλα κράτη μέλη 

 Ενδείξεις ότι δεν δηλώνεται από την επιχείρηση  το σύνολο των  κερδών  που 

πραγματοποιήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος  

 Πωλήσεις από απόσταση όπου δεν είναι εμφανής ο κύριος των αγαθών 

 Υπερτιμολογήσεις – υποτιμολογήσεις στις ενδοομιλικές συναλλαγές 

Για το έτος 2016 η ΓΓΔΕ  προγραμμάτισε τη διενέργεια από τη Διεύθυνση 

Ελέγχων τεσσάρων πολυμερών ελέγχων
44

.  

 

  

                                                        
44 Επιχειρησιακό σχέδιο ΓΓΔΕ 2016, σελ.49   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ    5 

Συμπεράσματα  Περιορισμοί   

Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 
 

Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής δεν αποτελεί ελληνικό προνόμιο άλλα είναι πρόβλημα 

που λαμβάνει διεθνείς διαστάσεις. Η παρούσα μελέτη περιορίστηκε στην παρουσίαση της 

φορολογικής απάτης που διενεργείται μέσω της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και 

στις τάσεις που επικρατούν και διαμορφώνονται στην Ελλάδα και σε Ευρωπαϊκό – Διεθνές 

επίπεδο στο φορολογικό έλεγχο για τον εντοπισμό και περιορισμό τους.  

 Με τη θέσπιση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν. 4174/2013 γίνεται μια 

προσπάθεια απλοποίησης του φορολογικού συστήματος στη χώρα μας με την καθιέρωση 

ενιαίων διαδικασιών στο φορολογικό έλεγχο ανεξάρτητα από το είδος της φορολογίας, 

ενώ εισάγονται και νέες δυνατότητες και τεχνικές για τον έμμεσο προσδιορισμό της 

φορολογητέας ύλης, την πολυμερή συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών 

φορολογικού ενδιαφέροντος μεταξύ κρατών, την άντληση στοιχείων από τρίτους για τον 

εντοπισμό και τη διασταύρωση φορολογητέας ύλης. Επιπλέον με την καθιέρωση του 

μερικού ελέγχου ως τη βασική και κύρια μορφή ελέγχου επιχειρείται η διενέργεια σε 

σύντομο χρονικό διάστημα των ελέγχων και η εστίαση στα φορολογικά αντικείμενα όπου 

εντοπίζεται το πρόβλημα. 

 Η ανάπτυξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με περιορισμούς για την αναγνώριση 

δαπανών που η εξόφλησή τους γίνεται με μετρητά για έκπτωση από το φορολογητέο 

εισόδημα σε επίπεδο ιδιωτών και επιχειρήσεων προωθεί τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

πληρωμής ώστε να υπάρχει καταγραφή της ροής του χρήματος. Ο περιορισμός στην 

κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκε το καλοκαίρι του 2015 στην Ελλάδα συνέβαλε επίσης 

σημαντικά στην αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι νέες τάσεις που επικρατούν 

στον έλεγχο ως προς τη φορολογία εισοδήματος στοχεύουν κυρίως στον εντοπισμό του 

χρήματος και της συγκέντρωσής του σε σχέση με τα δηλωθέντα, ενώ με τις πολυμερείς 

συνεργασίες και τις δράσεις για την αποτροπή της διάβρωσης φορολογικής βάσης και 

μετατόπισης κερδών επιχειρείται η φορολόγηση των επιχειρηματικών κερδών στη χώρα 

που αυτά πραγματοποιούνται. 

 Με την «απλοποίηση» που επήλθε στο φορολογικό σύστημα της Ελλάδας από 

01.01.2014 με την θέσπιση του ΚΦΑΣ και την μετέπειτα καθιέρωση των ΕΛΠ και την 
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κατάργηση των πρόσθετων πληροφοριών, για τη συναλλακτική δραστηριότητα, που 

όφειλαν να τηρούν πλήθος επιχειρήσεων κυρίως παροχής υπηρεσιών με την τήρηση 

πρόσθετων βιβλίων που προβλεπόταν από τον Κ.Β.Σ. περιορίστηκε σημαντικά ο ρόλος 

του προληπτικού ελέγχου για τη διαπίστωση παραβατικής συμπεριφοράς κατά το χρόνο 

διενέργειας της συναλλαγής. Η θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για ενημέρωση από τις 

επιχειρήσεις, σε πραγματικό χρόνο ή σε σύντομο χρόνο, περιοδικά  ανά ημέρα ή 

εβδομάδα, της φορολογικής διοίκησης με ηλεκτρονικό τρόπο για τις διενεργούμενες 

συναλλαγές ή και τις συμφωνίες για συναλλαγές ή και τη διακίνηση μη τιμολογημένων 

αποθεμάτων που προσδιορίζουν τα έσοδα ενδεχόμενα θα αναπλήρωνε το ελεγκτικό κενό 

που δημιουργήθηκε με την κατάργηση του Κ.Β.Σ.. Στην παρούσα εργασία δεν εξετάζεται 

με τη χρήση ποσοτικών δεδομένων λόγω της έλλειψης σχετικών στοιχείων, ωστόσο  θα 

μπορούσε να αποτελέσει το αντικείμενο μίας μελλοντικής έρευνας καθώς εκτός από τα 

ζητήματα που άπτονται σε νομικές και φορολογικές γνώσεις εμπλέκονται και θέματα 

γνώσεων πληροφορικής για μία εμπεριστατωμένη και πλήρη ανάπτυξη του θέματος.   

Με την υιοθέτηση έμμεσων τεχνικών ελέγχου, ως σύγχρονα και διεθνώς 

αναγνωρισμένα ελεγκτικά εργαλεία, επιδιώκεται μία διαφορετική προσέγγιση για τον 

προσδιορισμό της πραγματικής φορολογικής υποχρέωσης. Με τη χρήση των έμμεσων 

τεχνικών ο φορολογικός έλεγχος έχει πλέον τη δυνατότητα προσδιορισμού του 

φορολογητέου εισοδήματος χωρίς τους περιορισμούς των ελεγκτικών επαληθεύσεων που 

γίνονται με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία. Ο προσδιορισμός της φορολογητέας 

ύλης γίνεται με έναν εναλλακτικό τρόπο, με την αξιολόγηση στοιχείων όπως η 

προσαύξηση της περιουσίας, οι πραγματοποιηθείσες επαγγελματικές, προσωπικές και 

οικογενειακές δαπάνες και η καθαρή αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων και των 

μετρητών, που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από δηλωθέντα εισοδήματα, καθώς και 

από άλλες νόμιμες πηγές. Η λογική των έμμεσων τεχνικών στηρίζεται στο γεγονός ότι, 

εφόσον κάποιος φορολογούμενος δαπανά χρήματα, αποκτά περιουσία και συσσωρεύει 

πλούτο, αναπόφευκτα έχει εισόδημα το οποίο αν δεν απαλλάσσεται θα πρέπει να 

φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις.  

Προκειμένου να είναι περισσότερο αποτελεσματικές οι νεοεισαχθείσες στην 

ελληνική νομοθεσία έμμεσες τεχνικές ελέγχου είναι απαραίτητο να γίνει καταγραφή της 

περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων ώστε να υπάρχει σημείο αναφοράς για 

τον υπολογισμό φορολογητέας ύλης που έχει αποκρύβει. Παράλληλα η γνώση από το 

φορολογούμενο ότι η φορολογική αρχή έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να 
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παρακολουθεί τις  μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά 

για τυχόν μελλοντική απόκρυψη φορολογητέου εισοδήματος. Δημιουργείται έτσι η 

πεποίθηση στο μεγαλύτερο όγκο των πολιτών ότι καλύτερα να πληρώσω τους φόρους που 

πρέπει και να «κοιμάμαι» ήσυχος.   

Η κατάρτιση συγκεκριμένων επιχειρησιακών σχεδίων ελέγχων ανά κλάδο 

δραστηριότητας τα οποία θα μπορούσαν να ρυθμίζουν το γενικότερο πλαίσιο διενέργειας 

των ελέγχων, να ορίζουν νέες και σύγχρονες ελεγκτικές επαληθεύσεις, καθώς και να 

ασχολούνται με εξειδικευμένα θέματα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ελεγχόμενης 

υπόθεσης, θα συντελούσε σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της αποδοτικότητας του 

φορολογικού ελέγχου. Το συγκεκριμένο ζήτημα αν και ξεφεύγει από το αντικείμενο 

ανάλυσης της παρούσας εργασίας, θεωρείται υψίστης σημασίας, καθώς ο εκσυγχρονισμός 

του ελεγκτικού μηχανισμού θα έπρεπε να έχει ως προτεραιότητα την θέσπιση ελεγκτικών 

προτύπων. Μία μελέτη στο ζήτημα αυτό,  σε κάθε περίπτωση θα παρουσίαζε μεγάλο 

ενδιαφέρον.  

Η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων σε συνδυασμό με σταθερό και απλό 

φορολογικό σύστημα, περιορίζει σημαντικά τις ωφέλειες και τα κίνητρα για τη διάπραξη 

φοροδιαφυγής, ενώ συμβάλει στον περιορισμό γραφειοκρατικών και διοικητικών 

εμπόδιων με αποτέλεσμα να μειωθεί το κόστος είσπραξης των φόρων. Οι φορολογούμενοι 

που δραστηριοποιούνται σε σταθερό και βέβαιο οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον 

αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αναφορικά με τον προγραμματισμό μελλοντικών 

επενδύσεων και ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής παρέχεται η δυνατότητα στο κράτος για την 

εφαρμογή δημοσιονομικής πολιτικής που θα κατανέμει με δίκαιο τρόπο τις φορολογικές 

υποχρεώσεις στους πολίτες κατ΄ εφαρμογή της βούλησης και του συνταγματικού 

νομοθέτη για συνεισφορά των πολιτών χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις 

δυνάμεις τους. Η υπέρμετρη φορολογία δημιουργεί κίνητρα για την αύξηση της 

φοροδιαφυγής. 

Τα φορολογικά έσοδα του Ελληνικού κράτους προέρχονται κυρίως από την 

έμμεση φορολογία σε αντίθεση με τα φορολογικά έσοδα των περισσότερο αναπτυγμένων 

κρατών που προέρχονται από την άμεση φορολογία. Το μεγάλο ποσοστό των 

αυτοαπασχολούμενων στην Ελληνική οικονομία συμβάλλει, σύμφωνα με μελέτες, στην 

αυξημένη φοροδιαφυγή. Η μείωση των ατομικών φορολογικών επιβαρύνσεων σε 
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συνδυασμό με την εφαρμογή σταθερού φορολογικού συστήματος όπου ο έλεγχος για 

φορολογική απάτη γίνεται σε κάθε στάδιο της οικονομικής δραστηριότητας έχοντας 

προληπτικό και κατασταλτικό χαρακτήρα συντελεί σε σημαντικά στον περιορισμό της 

φοροδιαφυγής με αντίστοιχη αύξηση των δημοσίων εσόδων.  

Ο φορολογικός έλεγχος  βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς 

η αποτελεσματικότητα του συνδέεται άμεσα με την αναγκαία είσπραξη των δημοσίων 

εσόδων. Η περαιτέρω οργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των δομών της φορολογικής 

διοίκησης σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική διασύνδεση, σε πραγματικό ή σε σύντομο 

χρόνο για ανάκτηση και ανάλυση στοιχείων και δεδομένων τόσο από τις άλλες υπηρεσίες 

του δημοσίου όσο και από τράπεζες και επιχειρήσεις θα συνέβαλε στην διενέργεια 

ταχύτερων και αποτελεσματικότερων ελέγχων. 
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