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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

θαη ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ αλάιπζεο εμεηάδεηαη έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ δεηήκαηνο. πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ αξρηθή εηζαγσγή ζηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ αιιά θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

απηφλ, αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο δηαδηθαζηηθά ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ζηελ Διιάδα θαη ζηε 

ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηεο Οιιαλδίαο θαη ηεο Διιάδαο ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ 

ηφζν ην ζεζκηθφ πιαίζην φζν θαη ε δηαδηθαζία ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ζε κία άιιε ρψξα 

ηεο Δπξσδψλεο, αιιά θαη ε επίδξαζε ηεο πηνζέηεζεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(ΓΛΠ) ζηελ Διιάδα. Σέινο ε παξνχζα αλάιπζε θαηαιχγεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

εξγαζίαο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηεπξεχλεζε ηνπ ππφ εμέηαζε δεηήκαηνο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 Διζαγωγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα δηάθνξα θξάηε έρνπλ πξνρσξήζεη ζε κία πξνζπάζεηα 

ηζνζθειηζκνχ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο θαη εμάιεηςεο ησλ ειιεηκκάησλ ηνπο θαη γηα απηφ 

ην ιφγν πξνζπαζνχλ λα βξνχλ ηξφπνπο αχμεζεο ησλ εζφδσλ ηνπο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ην 

έξγν ηνπ Leahy (2006). ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη νη θφξνη 

απνηεινχλ ηε βαζηθή πεγή εζφδσλ γηα ην θξάηνο, φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Gbadago θαη 

Awunyo-Vitor (2015). Γηα απηφλ αθξηβψο ην ιφγν θαη ε θαζηέξσζε θαη εθαξκνγή ελφο 

δπλακηθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δε ζα δηαζθαιίδεη κφλν ηα θξαηηθά έζνδα αιιά ζα 

απμάλεη θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηελ θξαηηθή εμνπζία, έρεη θαηαζηεί φιν θαη πην 

αλαγθαίν γηα ηα πεξηζζφηεξα θξάηε. 

Δπνκέλσο κε βάζε ηα αλσηέξσ, ν εμσηεξηθφο θαη θνξνινγηθφο έιεγρνο αιιά θαη ε 

θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ ελψ ν θνξνινγηθφο έιεγρνο βξίζθεηαη ζε έλα ζεκαληηθφ ζεκείν ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ππάξρεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ελ ιφγσ 

ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηνλ Karagiorgos et al., (2006). Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο ζπρλά 

πεξηγξάθεηαη σο ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ βαζκνχ θαηά ηνλ νπνίν ν θνξνινγηθά ππφρξενο 

έρεη πξνεηνηκάζεη επαξθψο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

ππάξρνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη εάλ έρεη παξνπζηάζεη νξζψο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο, φπσο αλαθέξεη θαη ν Pantelidis (2009). πλ ηνηο άιινηο, φπσο αλαθέξεηαη θαη 

ζην έξγν ηνπ Koromilas (2013), ν θνξνινγηθφο έιεγρνο εμεηάδεη θαη ηελ αθξίβεηα ησλ 

θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ψζηε νη ειεγθηέο λα κπνξνχλ λα επηβεβαηψζνπλ 

ην πνζφ ηνπ θφξνπ πξνο πιεξσκή. 

Όζν αθνξά ηελ Διιάδα, νη αξρέο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνζπάζνπζαλ 

ζπζηεκαηηθά λα απνθχγνπλ ηε δξαζηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

ρψξαο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Bronchi (2001). ηνλ αληίπνδα φκσο, ηα ηειεπηαία είθνζη 

ρξφληα έρνπλ ππάξμεη πνιιέο αιιαγέο ζην θνξνινγηθφ πιαίζην κε απνηέιεζκα λα νδεγήζνπλ 

ζε απηφ πνπ ν Ballas (1994) αλαθέξεη σο λεθειψδεο ζχζηεκα απφ αληηθξνπφκελνπο θαλφλεο, 

απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηελ ππφζαιςε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπκθεξφλησλ. Δπηπξνζζέησο, ε πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ 

θαζψο θαη νη πςεινί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, νδεγνχλ ζε απμεκέλε θνξναπνθπγή.
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Κάηα ηνλ Chatzipanagiotou (2010), νη θνξνινγηθέο ειεγθηηθέο αξρέο πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ θαη λα εθαξκφδνπλ απιέο θαη άκεζεο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο θαη ε 

φπνηα θξαηηθή παξέκβαζε ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο νη 

νπνίνη ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ 

ηνπ δεκνζίνπ, ηελ επηπιένλ εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ηε ζεηηθή αιιαγή ηεο 

άπνςεο ησλ Διιήλσλ γηα ηε θνξνινγία θαη ηε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

Πέξαλ φισλ ησλ αλσηέξσ αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζνχλ θαη ηα θχξηα 

εξεπλεηηθά εξσηεκάηα ηα νπνία ε παξνχζα εξγαζία πξνζπαζεί λα απαληήζεη. Σν πξψην 

εξψηεκα αθνξά ην ξφιν ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κία 

επηρείξεζε θαη πνηά είλαη ηα νθέιε θαη νη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ. Σν δεχηεξν εξψηεκα 

αθνξά ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη δηεζλψο. 

Σέινο ην ηξίην εξψηεκα αθνξά ην βαζκφ πνπ ην θνξνινγηθφ πιαίζην ηεο Διιάδαο είλαη 

επαξθέο γηα ηελ απνηξνπή ηεο θνξναπνθπγήο θαη δηαθπγήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

1.2. κοπόρ επγαζίαρ 

Ο βαζηθφο ζηφρνο θαη ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ην λα ππάξμεη κία 

ηεθκεξησκέλε δηεξεχλπζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηφληαο ηφζν 

παξαδείγκαηα άιισλ ρσξψλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία φζν θαη ηεο Διιάδαο. πλ ηνηο 

άιινηο, εμεηάδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα θαη ηέινο ε έξεπλα 

απνζθνπεί ζην λα θαηαιήμεη ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο, ζρεηηθά κε ην 

πξναλαθεξζέλ δήηεκα, πνπ ζα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κειινληηθή έξεπλα θαη 

δηεξεχλεζε απφ άιινπο ζπγγξαθείο. 

 

1.3. Γομή επγαζίαρ 

Δθφζνλ αλαθέξζεθαλ ηα βαζηθά ζεκεία πνπ επηρεηξεί λα απαληήζεη ε παξνχζα έξεπλα 

θαη επίζεο νξηζκέλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

ηφζν δηεζλψο φζν θαη ζηελ Διιάδα. 

ην επφκελν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ην θεθάιαην 2, πξαγκαηνπνηείηαη κία ζχληνκε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηε ρξήζε πιηθνχ πνπ αθνξά ηφζν αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο φζν θαη αλαπηπζζφκελεο φπσο ην Ηξάλ, ε Σπλεζία θαη ε Ηλδία. Σν επφκελν κέξνο ηεο 

εξγαζίαο, ην θεθάιαην 3, αζρνιείηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηφζν ζε 

ζεσξεηηθή βάζε φζν θαη πξαθηηθά. ηε ζπλέρεηα, ζην θεθάιαην 4, εμεηάδνληαη ηα γεληθά 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεηήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη εμεηάδεηαη 

θαη ην παξάδεηγκα ηεο Οιιαλδίαο ζπγθεθξηκέλα. Σν θεθάιαην 5 αλαιχεη ιεπηνκεξψο ην 

δήηεκα ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ θαζψο θαη ηηο πξφζθαηεο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ 

ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαη ηέινο ε παξνχζα εξγαζία θαηαιήγεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε θαη κε νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή 

έξεπλα ζην ελ ιφγσ ζέκα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

Παξφιν πνπ ε παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε πξαθηηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

ην θνξνινγηθφ θαη εμσηεξηθφ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ, ελ ηνχηνηο είλαη ρξήζηκε κία 

ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ή 

auditing, φπσο αλαθέξεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Γηεζλψο ν φξνο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη δηάθνξνπο νξηζκνχο. Ο Costello (2003) ηνλ 

νξίδεη σο ηε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ηεο αληηθεηκεληθήο απφθηεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

απνδεηθηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο δξάζεηο θαη γεγνλφηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

βαζκνχ ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ, αιιά θαη ηελ 

επηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο. Ζ 

ζεκαληηθφηεξε πηπρή ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ν έιεγρνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απφ εμσηεξηθνχο νξθσηνχο ειεγθηέο θαη είλαη ππνρξεσηηθφο απφ ην λφκν, κε 

κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηελ θάζε ρψξα.Οη Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο (2013) 

ππνζηεξίδνπλ πσο αλ δελ ππήξρε ζεζκνζεηεκέλε ε ππνρξέσζε ειέγρνπ ησλ πηνζεηνχκελσλ, 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ, δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη παξνρήο, απφ ηελ πιεπξά ηεο 

δηνίθεζεο, ησλ αλαγθαίσλ γηα ησλ έιεγρν πιεξνθνξηψλ, ζα ήηαλ κεγάινο ν θίλδπλνο ιήςεο 

ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ επελδχζεη ρξεκαηηθά πνζά ζηελ εηαηξία, 

πξνζδνθψληαο νθέιε, ρσξίο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε.Σα δηεζλή πξφηππα ζρεηηθά κε 

ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ΓΠΔ 200 (ΓΠΔ 200,Παξ.3, 2009) πεξηγξάθεη ην αληηθείκελν ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο εηαηξίαο σο εμήο: «Ο 

ζθνπφο ελφο ειέγρνπ είλαη ην λα απμήζεη ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

ρξεζηψλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ έθθξαζε γλψκεο 

ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε ην αλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ πξνεηνηκαζηεί κε 

βάζε ην εθαξκνδφκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζεζκηθφ πιαίζην. ηελ πεξίπησζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ γεληθψλ πιαηζίσλ, ε άπνςε αθνξά ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνληαη κε ζσζηφ ηξφπν ή αλ δίλνπλ κία αιεζηλή θαη εηιηθξηλή εηθφλα αλάινγα κε ην 

εθάζηνηε πιαίζην. Έλαο έιεγρνο ν νπνίνο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα θαη 

ηηο ζρεηηθέο εζηθέο απαηηήζεηο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ελ ιφγσ ειεγθηή λα δηακνξθψλεη 

άπνςε». χκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν 200 (ΓΠΔ 200, Παξ.6 ,2009), ε έλλνηα ησλ 

εκπξάγκαησλ ζηνηρείσλ εθαξκφδεηαη απφ ηνλ ειεγθηή ηφζν ζην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ηνπ 

ειέγρνπ φζν θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ζηνηρείσλ, πνπ δελ έρνπλ εγγξαθεί 



5 
 

νξζψο θαη έρνπλ εληνπηζηεί απφ ηνλ έιεγρν, ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γεληθψο, 

ηέηνηεο ιαλζαζκέλεο εγγξαθέο ή κε εγγξαθέο νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ νη νπνίνη ηηο ιακβάλνπλ κε 

βάζε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ζ γλψκε/ πφξηζκα ηνπ ειεγθηή αληηκεησπίδεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο 

ζχλνιν θαη γηα απηφ αθξηβψο ην ιφγν ν ειεγθηήο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ζθαικάησλ πνπ δελ αθνξνχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην ζχλνιν ηνπο. 

χκθσλα κε ηνπο Hayes et.al (2005), ν ζηφρνο ηνπ εμσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ είλαη ε 

επηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο 

φπσο νη κέηνρνη, γηα παξάδεηγκα, ηεο επηρείξεζεο. Ο Benston (1985) απφ ηε κεξηά ηνπ, 

θαζνξίδεη φηη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ελφο εμσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο κεηφρνπο, εξγαδφκελνπο, κάλαηδεξο, επελδπηέο, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

αλαιπηέο, πηζησηέο, θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο ηεο εηαηξίαο πνπ 

ππφθεηηαη ζε έιεγρν. 

πλ ηνηο άιινηο, ν Ashbaugh et al. (2003) αλαθέξεη φηη ν ζθνπφο ελφο εμσηεξηθνχ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο ε 

νπνία ππφθεηηαη ζηνλ ελ ιφγσ εμσηεξηθφ έιεγρν. Οη εμσηεξηθνί ινγηζηέο ειεγθηέο 

ιεηηνπξγνχλ έηζη ψζηε λα κεηψζνπλ ηελ αζπκκεηξία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θηλδχλνπ κε ην λα 

εμεηάδνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ δεκνζηεπκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

εηαηξίαο, θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν επηηξέπνπλ ζηνπο ησξηλνχο θαη κειινληηθνχο κεηφρνπο θαη 

επελδπηέο λα απνηηκήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηεο εηαηξίαο θαη επίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνζδνθίεο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ θεξδψλ ηεο. 

Παγθνζκίσο, ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο 

δηαρεηξίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλαιφγσο κε ην ειεγθηηθφ ζψκα. Παξαδείγκαηνο ράξελ, 

γηα ηελ Οιιαλδία, ε νπνία εμεηάδεηαη θαη κε κεγαιχηεξε ιεηνκέξεηα ζε επφκελν κέξνο ηεο 

εξγαζίαο, ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή επηβιέπνληαη απφ ηελ Αξρή 

Υξεκαηαγνξψλ (Autoriteit Financiële Markten). Γεληθά, νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη δηαδηθαζία θαη θαζνξίδνληαη απφ λφκνπο θαη θαλνληζκνχο θαη θάζε 

εμσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ εθάζηνηε θαλνληζκψλ. πλ ηνηο 

άιινηο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηνλ Porter (1993), ε θνηλσλία αλακέλεη απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο λα είλαη νπζηαζηηθά ν «ζθχινο- θχιαθαο» ηεο απέληαληη ζηνλ εηαηξηθφ 

ηνκέα. 
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ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηνλ εμσηεξηθφ θαη θνξνινγηθφ έιεγρν αζρνιείηαη θπξίσο κε ηηο 

Ζ.Π.Α.
1
, άιιεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην

2
, ν Καλαδάο

3
, ε Απζηξαιία

4
 

θαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε κε ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο
5
. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο αζρνιείηαη θπξίσο κε ρψξεο αλαπηπγκέλεο, 

είλαη ηέζζεξηο. Ο πξψηνο ιφγνο αθνξά ηηο εηαηξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη 

νπνίεο δελ πξνζέθεξαλ πάληα ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο. Ο δεχηεξνο ιφγνο, πνπ είλαη θαη ν 

πην ζεκαληηθφο, αθνξά ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζε 

άιιεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο πνπ αλέδεημαλ ηε ζεκαζία ηεο νξζήο ρξήζεο ησλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειέγθηέο αιιά θαη ηε ζεκαζία ηεο δηαθάλεηαο ζηηο 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ κεγάισλ, θπξίσο, εηαηξηψλ. Πέξα απφ ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζνχλ θαη νη δχν ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. πγθεθξηκέλα ν ηξίηνο ιφγνο είλαη φηη ν εηαηξηθφο ηνκέαο ζε πνιιέο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αληηκεηψπηδε ζεκαληηθά εκπφδηα ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ηνπ ζηηο 

αγνξέο θεθαιαίσλ θαη ρξένπο. πλεπψο, νπνηαδήπνηε έξεπλα αθνξνχζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζα ππφθεηηαλ ζηνπο εθάζηνηε πεξηνξηζκνχο θαη επνκέλσο δε ζα 

ήηαλ νπζηαζηηθά απνθαιππηηθά. Ο ηειεπηαίνο ιφγνο αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ξεπζηφηεηα πνπ ππήξρε ζε πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 80’, κε 

πεξηπηψζεηο αθφκα θαη αξλεηηθψλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ πνπ επεξεάδεη ηελ αληαγσληζηηθή 

θχζε ησλ εηαηξηψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη θαζηζηά πην δχζθνιε ηε ζχγθξηζε ηνπο 

κε άιιεο εηαηξίεο δηεζλψο. 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, αμίδεη λα γίλεη κία ζχληνκε αλαθνξά ζε ζπγγξαθείο πνπ 

αζρνιήζεθαλ θπξίσο κε ρψξεο πνπ δελ είλαη αλαπηπγκέλεο. πγθεθξηκέλα, νη Kouaib -

Jarboui (2014) ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο έξεπλαο ησλ επηπηψζεσλ ηεο ρξήζεο θνηλήο 

εμσηεξηθήο ειεγθηηθήο πνηφηεηαο θαη δνκήο ζε ζρέζε κε ηε δηνηθεηηθή δηαθξηηηθή επρέξεηα 

ζε έλα κε Γπηηθφ θαη αλαδπφκελν πιαίζην. Ζ αλάιπζε ηνπο βαζίδεηαη ζε εηαηξίεο ηεο 

Σπλεζίαο θαη νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην βηνκεραληθφ θαη εκπνξηθφ ηνκέα θαηά ηελ 

πεξίνδν 2007-2011. Σέινο, ην ηξίην εκπεηξηθφ ηέζη αθνξά ηελ ζπλδπαζηηθή επίδξαζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηδηνθηεζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ. πλ ηνηο 

άιινηο, νη αξζξνγξάθνη βξήθαλ φηη ε επίδξαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο θαη 

                                                      
1 Βιέπε Francis & Wilson (1988) θαη DeFond (1992) 
2
 Βιέπε Chan et al (1993) 

3
 Βιέπε Chung & Lindsay (1984) 

4
 Βιέπε Francis (1984) 

5
 Βιέπε DeFond et al., (2000) 
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ηδηνθηεζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε εζφδσλ ζπλδέεηαη ζεκαληηθά 

θαη αξλεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ησλ βηνκεραληθψλ εηαηξηψλ αιιά είηε δελ έρεη 

ζεκαληηθή επίδξαζε είηε ζεηηθή ζηε δηαρείξηζε εζφδσλ ησλ εκπνξηθψλ εηαηξηψλ. ρεηηθά κε 

ηελ επίδξαζε ηεο παιαηφηεηαο ησλ ειεγθηψλ θαη ηεο ζεζκηθήο ηδηφηεηαο, απηή έρεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα ελψ είλαη ζεηηθά ή κε ζεκαληηθά ζπζρεηηζκέλε κε ηε 

δηαρείξηζε εζφδσλ ησλ βηνκεραληθψλ εηαηξηψλ. 

ε παξφκνην πιαίζην αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, ν Ghosh (2007) ζην έξγν ηνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ πεξίπησζε ηεο Ηλδίαο, εμεηάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ν εμσηεξηθφο έιεγρνο θαη ε 

δηνηθεηηθή ηδηνθηεζία ζπζρεηίδνληαη κε ηελ απνηίκεζε ησλ εηαηξηψλ. χκθσλα κε ην άξζξν 

ππνζηεξίδεηαη φηη ηφζν νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο φζν θαη νη εζσηεξηθνί κέζσ ηεο δηνηθεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο επεξεάδνπλ ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο ελψ ε εζσηεξηθή παξαθνινχζεζε απφ ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο ζεσξνχληαη σο ππνθαηάζηαηα. Ύζηεξα απφ 

ηνλ έιεγρν γηα επηδξάζεηο απφ εμσγελείο κεηαβιεηέο, ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο 

έδεημαλ ηελ χπαξμε κίαο επίδξαζεο κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ ειεθηψλ θαη ηεο δηνίθεζεο. 

Δπηπξνζζέησο, ε απνηίκεζε κίαο εηαηξίαο βξέζεθε φηη είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο 

δηνηθεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Μία μερσξηζηή αλάιπζε ησλ εηαηξηψλ κε βάζε ην κέγεζνο θαη ηε 

κφριεπζε ηνπο θαηαδεηθλχεη ηελ χπαξμε κίαο επηπξφζζεηεο επίδξαζεο ηεο παξαθνινχζεζεο 

κεηαμχ ειεγθηψλ θαη δηνίθεζεο, θπξίσο ζηηο εηαηξίεο κε ρακειφ βαζκφ κφριεπζεο. 

Απφ ηε κεξηά ηνπο νη Mahadevaswamy θαη Salehi (2008) ζην έξγν ηνπο ζπγθξίλνπλ ηελ 

πεξίπησζε ηεο Ηλδίαο θαη ηνπ Ηξάλ ζρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ελφο θελνχ ζηηο 

ειεγθηηθέο πξνζδνθίεο θαη ηελ εχξεζε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ζηηο επζχλεο ηνπ ελ ιφγσ 

θελνχ ζηνλ ειεγθηή θαη επελδπηή κεηαμχ δχν ρσξψλ, αιιά θαη ε κέηξεζε ηεο ειεγθηηθήο 

επζχλεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ππάξρνπλ φλησο θελά ζηηο ειεγθηηθέο 

πξνζδνθίεο θαη ζηηο δχν ρψξεο ζηνπο ηνκείο επζχλεο ησλ ειεγθηψλ. πλ ηνηο άιινηο, δελ 

ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο άπνςεο ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ επελδπηψλ θαη ζηηο 

δχν ρψξεο. Βέβαηα ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί θαη έλαο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο αθνχ απηή 

θαιχπηεη κφλν ην πεδίν επζχλεο θαη φρη άιινπο ηνκείο φπσο ην ξφιν, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ αλεμαξηεζία θηι. 

Σέινο αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά ζην έξγν ησλ Ehsan et.al (2016), πνπ αθνξά ην δήηεκα ηεο 

εμσηεξηθήο παξαθνινχζεζεο απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα ηεο 

παγθφζκηαο ηξάπεδαο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηζαλφηεηα 

ηεο ρξήζεο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηδησηηθέο εηαηξίεο ζηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο. ηελ παξνχζα έξεπλα νη ππεξεζίεο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζεσξνχληαη φηη 
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αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ εμσηεξηθή παξαθνινχζεζε. Έγηλε έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ ζην 

ζχλνιν ησλ ρσξψλ (114) ηνπ δείγκαηνο θαη ζε 5 δηαθνξεηηθά γθξνχπ ζχκθσλα κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο ηξάπεδαο. χκθσλα κε ηα 

απνηέιεζκαηα, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη έλα ζχλνιν απφ παξάγνληεο 

παγθφζκηαο εκβέιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθαζε ησλ εηαηξηψλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Οη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. χκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ππάξρεη επίζεο ε αλάγθε γηα εζεινληηθή πηνζέηεζε ελφο παξφκνηνπ ζπλφινπ απφ 

πξφηππα γηα ηελ εμσηεξηθή παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ζε επίπεδν πνιηηηθφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

3.1. Διζαγωγή 

Παξφιν πνπ ν φξνο «εμσηεξηθφο έιεγρνο» ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, ρξεηάδεηαη λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε ζεκαζία ηνπ αθξηβψο. πγθεθξηκέλα κε ηνλ ελ ιφγσ φξν λνείηαη ν έιεγρνο πνπ 

θάλνπλ άηνκα ηα νπνία δελ ηα ζπλδέεη ζρέζε ππαιιήινπ- εξγνδφηε κε ηελ ππφ έιεγρν 

εηαηξία θαη είλαη πξφζσπα κε απμεκέλα επηζηεκνληθά- επαγγεικαηηθά πξνζφληα, πνπ αζθνχλ 

ην έξγν ηνπο κε δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη 

αμηνπηζηία ησλ πνξηζκάησλ ειέγρνπ έηζη φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 10 ηνπ π.δ. 226/92 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα θαη ηα νπνία νλνκάδνληαη νξθσηνί ειεγθηέο 

ινγηζηέο. Ο ππφ εμέηαζε έιεγρνο ζηνρεχεη ζηε ζσζηή πιεξνθφξεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ 

ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη δηαζθαιίδεη φηη απηέο 

έγηλαλ ζχκθσλα κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ ππάξρεη ζε θάζε ρψξα. Υξεηάδεηαη επίζεο λα 

αλαθεξζεί φηη ην παξαπάλσ είδνο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη ην κνλαδηθφ αιιά ε παξνχζα 

αλάιπζε πεξηνξίδεηαη ζηελ εμέηαζε κφλν απηνχ ηνπ είδνπο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

3.2 Βαζικά σαπακηηπιζηικά ελέγσος 

Ο θχξηνο ιφγνο πνπ δηελεξγείηαη ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αθνξά ην 

δήηεκα ηεο βειηίσζεο ηνπ βαζκνχ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ φισλ ησλ κεξψλ πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πνξεία ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ γη 

απηήλ θαη ηα νπνία είλαη είηε εμσηεξηθνί ρξήζηεο, φπσο νη θξαηηθνί νξγαληζκνί, νη ηξάπεδεο 

θηι, είηε εζσηεξηθνί, κε ηελ έλλνηα ηεο χπαξμεο ηνπο εληφο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ζαλ 

ηνπο κεηφρνπο ή ηεο δηνίθεζε παξαδείγκαηνο ράξελ. πλ ηνηο άιινηο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη 

απμεκέλε, έγθεηηαη ζηνπο αθφινπζνπο ηέζζεξηο ιφγνπο: 

 Αληηθεηκεληθφηεηα πνξίζκαηνο ειέγρνπ 

 Απνθάιπςε ζθαικάησλ ή απαηψλ αλεμαξηήησο εάλ ήηαλ εθνχζηεο ή αθνχζηεο 

 Βειηίσζε αθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο 

 Γηαβεβαίσζε πεξί ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 
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Παξφιν πνπ νη εμσηεξηθνί έιεγρνη ραξαθηεξίδνληαη απφ αληηθεηκεληθφηεηα, ελ ηνχηνηο ν 

εθάζηνηε νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη γλψκε ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ην ινγηζηηθφ πιαίζην ζην νπνίν 

βαζίζηεθε. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ε ελ ιφγσ άπνςε αθνξά ηελ νξζή θαη 

αιεζή παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε πιαίζην εληφο 

ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ζπληάζζνληαη. Γηα λα είλαη ππνρξεσηηθφ γηα κία επηρείξεζε φκσο λα 

ππφθεηηαη ζε εμσηεξηθφ έιεγρν ζηελ Διιάδα πξέπεη ην ζχλνιν ηνπ ηζνινγηζηκνχ ηεο λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 2.500.000 €, ν θαζαξφο θχθινο εξγαζηψλ λα είλαη 5.000.000 € θαη ν κέζνο φξνο 

πξνζσπηθνχ 50. Απφ ηα πξναλαθεξζέληα ηξία θξηηήξηα, εάλ πιεξνχληαη ηα δχν ηφηε είλαη 

ππνρξεσηηθφ ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε λα ππνβιεζεί ζε εμσηεξηθφ έιεγρν. 

 

3.3 Υαπακηηπιζηικά εξωηεπικού ελεγκηή 

Πέξα απφ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζε απηφ ην ζεκείν 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη κία ζχληνκε θαη πην ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειεγθηή. πγθεθξηκέλα έλαο εμσηεξηθφο ειεγθηήο ρξεηάδεηαη λα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ακεξνιεςία,πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία απφ ηε δηνίθεζε ησλ ειεγρφκελσλ 

εηαηξηψλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεη απηνλνκία ζηνλ ηξφπν ζηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπο,  

εηιηθξίληα, λα κε δέρεηαη δηάθνξεο πξνζθνξέο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο εηαηξίαο πνπ βξίζθεηαη 

ππφ έιεγρν θαη γεληθά λα κελ έρεη θαλελφο είδνπο ζρέζε κε ηνλ ειεγρφκελν, λα είλαη 

εξγαηηθφο, λα εθηειεί ηα θαζεθφληα ηνπ κε επζχηεηα θαη θαιφπηζηα, λα βαζίδεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ γλψκε ζε αμηφπηζηα θξηηήξηα θαη λα αμηνινγεί επαξθψο ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο εθάζηνηε ειεγρφκελεο εηαηξίαο. πλ ηνηο άιινηο, νθείιεη 

λα έρεη επίγλσζε ησλ επζπλψλ ηνπ, λα κελ αλακηγλχεηαη ζηελ εθπφλεζε θαη θαηάξηηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θάπνηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, λα ηεξεί ηα ηζρχνληα ειεγθηηθά 

πξφηππα θαη ηέινο λα κελ αλακηγλχεηαη ζε άιια ζέκαηα, πέξαλ ηνπ ηνκέα ηνπ, ηεο 

ειεγρφκελεο εηαηξίαο. 

 

3.4 Σπόποι εκπόνηζηρ εξωηεπικού ελέγσος 

εκαληηθφ δήηεκα γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ελφο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί ε 

δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηνπ πξαθηηθά. πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

αλαθέξνληαη θαη εμεηάδνληαη ζπλνπηηθά ηξείο βαζηθνί ηξφπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο 
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απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη νη νπνίνη είλαη 1) ν έιεγρνο κε δεηγκαηνιεςία, 2) ν 

νξηδφληηνο έιεγρνο θαη 3) ν θάζεηνο έιεγρνο. 

Ζ πξψηε πεξίπησζε ειέγρνπ αθνξά ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ειέγρνπ θαη εηδηθά ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ηζνινγηζκνχ θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο αθνχ δελ είλαη 

δπλαηφο, πξαθηηθά, ν ιεπηνκεξήο έιεγρνο φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ φιεο ηεο ρξήζεο αθνχ θάηη 

ηέηνην ζα  απαηηνχζε πνιχ ρξφλν, κεγάιν αξηζκφ ειεγθηψλ θαη κεγάιν θφζηνο. Γηα απηνχο 

αθξηβψο ηνπο ιφγνπο παγθνζκίσο γίλεηαη ρξήζε ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ζπλδέεηαη κε ηε κέζνδν ηφζν ηνπ νξηδφληηνπ φζν θαη θάζεηνπ 

ειέγρνπ. 

Ζ θχζε ηνπ νξηδφληηνπ ειέγρνπ είλαη πξννδεπηηθή δηφηη ν ειεγθηήο αξρίδεη απφ ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη θηάλεη ζηνλ ηζνινγηζκφ. πλ ηνηο άιινηο, ν ελ ιφγσ έιεγρνο είλαη 

ιεπηνκεξήο θαη θαιχπηεη φιεο ηηο εγγξαθέο κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, παξαδείγκαηνο 

ράξελ δέθα εκέξεο, θαη ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά, ηφζν σο πξνο ηε 

δηαηχπσζε ηνπο φζν θαη σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηνπο, θαζψο θαη φια ηα θαζνιηθά θαη νη 

ζπγθεληξσηηθέο εγγξαθέο καδί κε ηελ επαιήζεπζε ηνπ ηζνδπγίνπ. 

Ζ ηξίηε κέζνδνο δηελέξγεηαο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ νλνκάδεηαη θάζεηνο έιεγρνο θαη 

απνθαιείηαη ζπρλά θαη σο αλαδνκηθφο έιεγρνο δηφηη μεθηλάεη απφ ηα θνλδχιηα ηνπ 

ηζνινγηζκνχ θαη ηειεηψλεη ζηα δηθαηνινγεηηθά. Χο δηαδηθαζία κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη 

μεθηλάεη απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, 

ζπλερίδεη κε ην ηζνδχγην γεληθνχ θαζνιηθνχ, ζηε ζπλέρεηα πξνρσξάεη ζηνλ έιεγρν ηνπ 

ηζνδπγίνπ ησλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ θαη ηέινο θαηαιήγεη κε ηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. Πξαθηηθά εάλ ην ελ ιφγσ είδνο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ αθνξά ηνλ ηαθηηθφ 

έιεγρν ελφο ηζνινγηζκνχ θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο ηφηε ν ειεγθηήο ρξεηάδεηαη λα 

αθνινπζήζεη ηα αθφινπζα βήκαηα: 

1. Δπαιήζεπζε θαη αξηζκεηηθή ζπκθσλία κε ζθνπφ λα ειεγρζεί ε χπαξμε φισλ ησλ 

ππνινίπσλ ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο ζην ινγαξηαζκφ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ηζνινγηζκνχ. 

2. Δπηζθφπεζε ησλ θηλήζεσλ θάζε ινγαξηαζκνχ ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί πνζά ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζην ινγαξηαζκφ πνπ έγηλε ε εγγξαθή, 

εάλ αθνξνχλ ηελ ππφ εμέηαζε ρξήζε θαη κφλν θαη ηέινο γηα λα επηιερζνχλ 

ζπγθεθξηκέλα πνζά ησλ νπνίσλ ζα ειεγρζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Έιεγρνο ιεπηνκεξψο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ επηιεγκέλα πνζά. 
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4. Έιεγρνο θαη επαλαππνινγηζκφο ησλ ινγαξηαζκψλ θαη αληηπαξαβνιή ηνπο κε ηα 

πνζά πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

 

3.5 Δλεγκηικό πλαίζιο 

Έλα ή ίζσο θαη ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηνλ νξζφ εμσηεξηθφ έιεγρν είλαη ην ζεζκηθφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν θαιείηαη λα εθπνλήζεη ηνλ έιεγρν έλαο νξθσηφο ινγηζηήο κίαο 

επηρείξεζεο. Δμ’νχ θαη ε αλαθνξά ησλ βαζηθψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε 

ηεο έλλνηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν θαινχληαη λα αθνινπζήζνπλ νη νξθσηνί ινγηζηέο είλαη ηα 

ειεγθηηθά πξφηππα ηα νπνία νπζηαζηηθά παξέρνπλ νξηζκέλεο θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο ψζηε νη 

ειεγθηέο λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ έιεγρν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηεζλείο 

απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο. πλ ηνηο άιινηο, ηα Διιεληθά θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα (ΓΛΠ) είλαη φκνηα κεηαμχ ηνπο θαη πεξηέρνπλ ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ειέγρσλ θαη 

παξφκνησλ ή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. Δπηπξνζζέησο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην έξγν ηνπ 

Λνπκηψηε (2007) ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ Διιεληθψλ θαη ησλ Γηεζλψλ 

Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα κέζσ ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο γηα 

απφιπηε δηαζθάιηζε φηη νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ 

πεξηέρνπλ θάπνην ζεκαληηθφ ιάζνο ή εθνχζηα ή αλνχζηα παξάιεηςε, αιιά κφλν εχινγε 

δηαζθάιηζε, φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ν Νηδαλάηνο (2009). 

Όζν αθνξά ηα Γηεζλή Πξφηππα ζπγθεθξηκέλα, απηά απνηεινχλ έλα ζπλνιηθφ θαη δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλν πιαίζην θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν θαη απνζηνιή ηνπο είλαη 

λα παξέρνπλ ζηνλ εθάζηνηε ειεγθηή ζρεηηθά κε ηελ απαηηνχκελε έξεπλα πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

θάζε εηαηξία πνπ ππφθεηηαη ζε έιεγρν. Ζ θαηαλφεζε θαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ελ 

ιφγσ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή είλαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο ηέηνηνο νξθσηφο ινγηζηήο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαιάβεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ κε επηηπρία. Όζν αθνξά 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), ηφζν ηα ΓΔΠ φζν θαη ηα ΓΛΠ έρνπλ πηνζεηεζεί θαη ζχκθσλα 

κε απηά ηα θξάηε κέιε, φπσο παξαδείγκαηνο ράξελ ε Διιάδα, έρνπλ ππνρξεσζεί λα ηα 

ελζσκαηψζνπλ. χκθσλα κε ηνλ Καδαληδή (2006), ηφζν ηα ΔΔΠ φζν θαη ηα ΓΔΠ κπνξνχλ 

λα νκαδνπνηεζνχλ ζε εθηά κεγάιεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο είλαη ηα εηζαγσγηθά ζέκαηα (100-

199), νη γεληθέο αξρέο (200-299), ε αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ 
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(300-499), ε ειεγθηηθή καξηπξία (500-599), ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηξίησλ (600-699), 

ηα ειεγθηηθά ζπκπεξάζκαηα (700-799) θαη ηέινο νη εμεηδηθεπκέλνη ηνκέηο θαη έιεγρνη (800-

899). 

 

3.6 Σελική αξιολόγηζη και επαλήθεςζη 

Γηα λα κπνξέζεη ν εθάζηνηε ειεγθηήο ινγηζηήο λα εμάγεη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη λα 

πξνρσξήζεη ζηελ εθπφλεζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ηνπ, ρξεηάδεηαη λα πξνρσξήζεη ζε νξηζκέλα 

ζηάδηα άκεζεο επαιήζεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. πγθεθξηκέλα ν εθάζηνηε νξθσηφο 

ειεγθηήο νθείιεη λα έρεη θαηαλνήζεη ηηο ζρέζεηο αιιά θαη ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο, λα εθπνλήζεη κία ζχληνκε 

επηζθφπεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη λα εθηηκήζεη ηηο δηάθνξεο επηδξάζεηο ησλ 

γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ ρψξα κεηά ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ. Δπηπξνζζέησο νθείιεη λα 

εθαξκφζεη νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο ψζηε λα κπνξεί κε βεβαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη φηη 

θαηαλφεζε εηο βάζνο ηφζν ηελ ίδηα ηε εηαηξία φζν θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο. Πέξαλ 

ηνχησλ, ν ειεγθηήο πξέπεη λα πξνβαίλεη θαη ζε κία ηειεπηαία εθηίκεζε ηνπ ειεγθηηθνχ 

θηλδχλνπ, κία αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα, επάξθεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ 

ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ θαη κία αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο αθνινπζνχλ ηα ΓΛΠ θαη ΔΛΠ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη 

ηελ εκθάληζε ηνπο. Σέινο νθείιεη λα αμηνινγεί ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ αιιά θαη λα 

θνηλνπνηεί πξνο ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ηηο φπνηεο ελδερφκελεο πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ησλ 

κεραληζκψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ειέγρνπ. 

 

3.7 Γνώμη εξωηεπικού ελεγκηή 

Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ κε ηηο αλαγθαίεο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο, κέλεη ην ηειηθφ θνκκάηη θάζε ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, ε έθζεζε ειέγρνπ φπνπ ν 

νξθσηφο ινγηζηήο αλαθέξεη ηε γλψκε ηνπ φπσο απηή δηακνξθψζεθε απφ ηνλ ελδειερή 

έιεγρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. Σν ΓΠΔ 700 νξίδεη φηη ε έθζεζε ειέγρνπ πξέπεη λα 

είλαη έγγξαθε, λα έρεη ηίηιν πνπ δειψλεη ζαθψο φηη πξφθεηηαη γηα ηελ έθζεζε αλεμάξηεηνπ 

ειεγθηή θαη λα απεπζχλεηαη εθεί φπνπ απαηηείηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο ηεο αλάζεζεο, 

Νεγθάθεο–Σαρπλάθεο(2013).Δθφζνλ ε δηνίθεζε ηεο ππφ έιεγρν επηρείξεζεο έρεη 

πξνεηνηκάζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο επνπηεχνληαη απφ ηα άηνκα πνπ 
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έρνπλ ηηο επζχλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ, ν εθάζηνηε εμσηεξηθφο ειεγθηήο 

πξέπεη λα έρεη δηαζθαιίζεη φηη νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ πεξηέρνπλ θάπνην 

δνκηθφ ή ζεκαληηθφ ιάζνο πνπ πξνέθπςε απφ απάηε ή απιά θάπνην ζθάικα ψζηε λα 

κπνξέζεη λα ζρεκαηίζεη κε αζθαιή ηξφπν γλψκε γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ γλψκε 

απηή ηνπ ειεγθηή εθθξάδεηαη κέζα απφ ην πφξηζκα ειέγρνπ ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ αλήθεη 

ζηηο παξαθάησ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ΓΔΠ 705: 

1. Πόπιζμα σωπίρ επιθύλαξη ποπίζμαηορ: ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ 

παξαηεξήζεηο απφ ηνλ ειεγθηή. 

2. Πόπιζμα με επιθύλαξη ποπίζμαηορ: ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θάπνηεο 

παξαηεξήζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αιιά φρη 

ζε βαζκφ πνπ λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί δφιηνο ή παξαπιαλεηηθφο. 

3. Πόπιζμα με ανηίθεζη: ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο ζε 

ηέηνηα βαζκφ πνπ λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο θαη δφιηνο ή παξαπιαλεηηθφο ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ήηαλ θαηαξηηζκέλεο νη ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

4. Πόπιζμα με αδςναμία έκθπαζηρ γνώμηρ: ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 

παξαηεξήζεηο εμαηηίαο ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα εθθξαζζεί αζθαιψο θάπνηα 

γλψκε απφ ηνπο ειεγθηέο. 

 

πλ ηνηο άιινηο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ην ΓΔΠ 700, ε ελ ιφγσ έθζεζε ηνπ 

νξθσηνχ ινγηζηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νξηζκέλα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία φπσο ν ηίηινο, ν 

παξαιήπηεο, ε εηζαγσγηθή παξάγξαθνο, ε επζχλε ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ε επζχλε ηνπ ίδηνπ ηνπ ειεγθηή, ε γλψκε ηνπ ειεγθηή, άιιεο επζχλεο, ε 

ππνγξαθή ηνπ ειεγθηή, ε εκεξνκελία ηεο ελ ιφγσ έθζεζεο ειέγρνπ θαη ε δηεχζπλζε ηνπ 

νξθσηνχ ινγηζηή. 

 

3.8 Δξωηεπικόρ έλεγσορ ζε αναπηςζζόμενερ σώπερ 

Όπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί παξαπάλσ, ην κεγαιχηεξνο κέξνο ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε 

ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν βαζίδεηαη θπξίσο ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο φπσο νη Ζ.Π.Α., ν Καλαδάο 

θαη άιιεο. Γηα απηφλ αθξηβψο ην ιφγν ε παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ζπλνπηηθά εμεηδηθεπκέλα 
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ζέκαηα νξζηκέλσλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ φπσο ην Ηξάλ, ε Ηλδία θαη ε Σπλεζία γηα 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

πγθεθξηκέλα, φζν αθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο Σπλεζίαο νη Kouaib - Jarboui (2014) 

θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη φηαλ ν εμσηεξηθφο έιεγρνο γίλεηαη απφ θάπνηα απφ ηηο 

κεγάιεο ηέζζεξηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο (Big 4) ηφηε ην επίπεδν ησλ δεδνπιεπκέλσλ ζρεηηθά κε 

ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ είλαη θαιχηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν εμσηεξηθφο 

έιεγρνο γίλεηαη  απφ κηθξφηεξεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο. πλ ηνηο άιινηο, έδεημαλ φηη ην κέγεζνο 

ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο ζηελ Σπλεζία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ην 

βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη ππφ έιεγρν εηαηξίεο δηαρεηξίδνληαη ηα δεδνπιεπκέλα ηνπο έζνδα. 

Δπηπξνζζέησο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηελ ίδηα κειέηε ε πηνζέηεζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ λφκνπ ηνπ 2005 δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηε δηαθξηηηθή δηαρείξηζε ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ απφ ηηο εηαηξίεο ηεο Σπλεζίαο. 

Όζν αθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο Ηλδίαο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

Ηλδηθψλ επηρεηξήζεσλ εληάζζνληαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ 1956 (Companies Act) 

ζχκθσλα κε ηνπ νπνίνπ ηνπο θαλφλεο νη εηαηξίεο πξνεηνηκάδνπλ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο, ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ λφκν, φιεο εθείλεο νη επηρεηξήζεηο πνπ 

είλαη ππνρξεσκέλεο λα πξνεηνηκάδνπλ ηζνινγηζκφ θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο, είλαη εηαηξίεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη είλαη επίζεο ππνρξεσκέλεο λα παξνπζηάδνπλ, λα δεκνζηνπνηνχλ 

ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο αιιά θαη λα δέρνληαη εμσηεξηθφ έιεγρν γηα απηέο 

απφ πηζηνπνηεκέλν (απφ ην ICAI) ειεγθηή. Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο έρεη δερζεί αξθέηεο θνξέο 

κεηαβνιέο κε ζεκαληηθφηεξε εθείλε ηνπ 1999 πνπ ππνρξεψλεη φιεο ηηο εηαηξίεο λα 

πηνζεηήζνπλ ηα Ηλδηθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. Πέξα απφ ην γεληθφηεξν λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

αμίδεη λα γίλεη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ειεγθηηθή αγνξά ηεο Ηλδίαο. πγθεθξηκέλα, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ είλαη κηθξέο παξφιν πνπ ηα παξαξηήκαηα ησλ 

κεγάισλ ειεγθηηθψλ εηαηξίσλ ειέγρνπλ πεξίπνπ ην 47% ησλ κεγαιχηεξσλ 100 εηζεγκέλσλ 

εηαηξηψλ ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ην ICAI, ζηελ Ηλδία δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 53.000 

ειεγθηηθέο επηρεηξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαξηεκάησλ ησλ Big 4. Αμίδεη επίζεο 

λα ηνληζηεί φηη αθφκα θαη νη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ κηθξέο ειεγθηηθέο εηαηξίεο 

θπξίσο φκσο ιφγσ ησλ ρακειψλ απνιαβψλ πνπ δίλεη ην Γεκφζην ζηνπο εθάζηνηε ειεγθηέο, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο είλαη απξφζπκεο λα πξνβνχλ ζηνλ 

έιεγρν θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

    4.1 Διζαγωγή 

Χο θνξνινγηθφο έιεγρνο λνείηαη έλα επξχηεξν ζχλνιν ελεξγεηψλ νη νπνίεο ζην πιαίζην ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ειέγρνπ απφ ηα εθάζηνηε αξκφδηα φξγαλα, ζηνρεχνπλ ηφζν ζηε δηεξεχλεζε 

ηνπ βαζκνχ ηήξεζεο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ φζν θαη ζηνλ έιεγρν ησλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο. Χο βάζε γηα ηνλ ελ ιφγσ έιεγρν ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

πξνβιεπφκελεο δειψζεηο αιιά θαη ζπζρεηίδνληαη κε ηα ζπλνιηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο ππφ έιεγρν. Ζ εθαξκνγή ελφο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κε νξζφ 

ηξφπν ππάξρεη πεξίπησζε λα θαηαθέξεη λα θέξεη ζην θσο παξαηππίεο, αλαθξηβέηο ή 

ιαλζαζκέλεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο, κε νξζή ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη αθφκα θαη 

ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο εζθεκκέλεο αλαθξηβείο δειψζεηο γηα ηελ απνθπγή θνξνινγηθψλ 

βαξψλ. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο δε ιεηηνπξγεί 

αλεμάξηεηα απφ ηνπο δηάθνξνπο άιινπο ειέγρνπο φπσο εθείλνπ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο 

ινγηζηέο γηα παξάδεηγκα, δηφηη κε ηελ αμηνπνίεζε θαη ησλ άιισλ ειέγρσλ ηεο επηρείξεζεο ν 

θνξνινγηθφο ειέγθηεο κπνξεί κε κεγαιχηεξε επθνιία θαη αθξίβεηα λα δηεμάγεη ηνλ 

ππνρξεσηηθφ, απφ ην λφκν, έιεγρν. Ο ελ ιφγσ έιεγρνο κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο νη 

νπνίεο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 1: 

 

Πίλαθαο 1: Μνξθέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ 

Δίδορ θοπολογικού ελέγσος με βάζη ηη μοπθή Δίδορ θοπολογικού ελέγσος με βάζη 

ανηικείμενο 

Πξνιεπηηθφο Έιεγρνο Έιεγρνο Φνξνινγίαο Δηζνδήµαηνο 

Πξνζσξηλφο Έιεγρνο Έιεγρνο Φφξνπ Πξνζηηζέµελεο Αμίαο 

Σαθηηθφ Έιεγρνο Έιεγρνο Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ 

Λεπηνµεξήο Έιεγρνο Δπελδχζεσλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Κηλήηξσλ 

πζηεµαηηθφο ή ∆εηγµαηνιεπηηθφο Έιεγρνο  

πλδπαζµφο ησλ παξαπάλσ µνξθψλ  

πµπιεξσµαηηθφο Έιεγρνο  
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Δηδηθνχο Διέγρνπο  

Απνινγηζηηθφο Έιεγρνο  

 

Δθφζνλ ινηπφλ αλαθέξζεθαλ ηα είδε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ηφζν κε βάζε ηε κνξθή 

φζν θαη κε βάζε ην αληηθείκελν παξαθάησ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, εμεηάδνληαη 

κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα νξηζκέλα είδε ειέγρσλ γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

πνπ αθνινπζείηαη θαη ζηελ νπνία ππφθεηηαη νη επηρεηξήζεηο. Σα είδε πνπ αλαιχνληαη είλαη ην 

είδνο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, ηνπ πξνζσξηλνχ, ηνπ ηαθηηθνχ, ηνπ ηππηθνχ θαη ηνπ 

νπζηαζηηθνχ. 

 

 

4.2 Πποληπηικόρ θοπολογικόρ έλεγσορ 

Με ηνλ φξν πξνιεηπηθφο έιεγρνο λνείηαη εθείλνο ν έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα 

ππάξμεη έιεγρνο γηα ηνλ βαζκφ εθπιήξσζεο ησλ κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο εηαηξίαο. Ζ δηαδηθαζία γίλεηαη ρσξίο ελεκέξσζε ηεο εηαηξίαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

αηθληδίσο θαηά ηφπν ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαθαιχςεη ηπρφλ παξαβάζεηο θαη επίζεο ψζηε λα 

ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα ελδερφκελεο κειινληηθέο παξαβάζεηο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Ο 

λφκνο δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ ειεγθηή λα εμεηάζεη φια ηα ζηνηρεία ησλ βηβιίσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηνλ ηφπν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο αιιά ε εμέηαζε ηνπο γίλεηαη κε 

γξήγνξν ηξφπν αιιά φκσο νπζηαζηηθά απφ ηηο Γ.Ο.Τ. 

Σα ζηνηρεία πνπ εμεηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ειέγρνπ αθνξνχλ ηελ 

ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα ηακεηαθά απνζέκαηα, ηα πξφζζεηα 

βηβιία θαη ηέινο ηηο ηακεηαθέο κεραλέο ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηά ηνπο. Μέζσ ηνπ ελ ιφγσ 

ειέγρνπ, δεκηνπξγείηαη επνκέλσο κία αληίιεςε, απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο φηη κπνξεί αλά 

πάζα ζηηγκή λα πξνθχςεη έιεγρνο απφ ηε κεξηά ηεο πνιηηείαο ζρεηηθά κε ηηο θνξνινγηθέο 

δηαηάμεηο θαη ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ ζηελ επηρείξεζε ηνπο. Ζ ζεκαζία ηνπ πξνιεπηηθνχ 

ειέγρνπ είλαη ηέηνηα θαη αλαγλσξίδεηαη ηφζν απφ ηελ πνιηηεία πνπ θάζε Γ.Ο.Τ. έρεη ή πξέπεη 

λα έρεη ζηε δνκή ηεο γξαθείν γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν. 
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Πέξαλ φισλ ησλ αλσηέξσ, ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί θαη ην γεγνλφο φηη ζην πιαίζην απηνχ 

ηνπ ειέγρνπ, νη ειεγθηέο εμεηάδνπλ θαη θαηά πφζν ε ελ ιφγσ εηαηξία ηεξεί βηβιία ζσζηήο 

θαηεγνξίαο, πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηεο ηακεηαθήο κεραλήο θαη ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ γεληθά.  

 

 

4.3 Πποζωπινόρ θοπολογικόρ έλεγσορ 

Ο πξνζσξηλφο έιεγρνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθδίδεηαη θχιιν ειέγρνπ ψζηε λα 

κπνξνχλ λα θαηαινγηζηνχλ νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο ρσξίο λα απαηηείηαη 

ηαθηηθφο έιεγρνο. πλ ηνηο άιινηο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν πξνζσξηλφο έιεγρνο έρεη φια 

εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ηνλ πξνιεπηηθφ. Όπσο νξίδεηαη απφ ην 

ην άξζξν 50 Ν. 2859/2000 θαη ην άξζξν 67 Ν. 2238/1994, νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

πξνθχπηνπλ απφ ηα ινγηζηηθά βηβιία, ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη ν 

ππφρξενο δελ ζπκπεξηέιαβε ζηε δήισζε απφδνζεο θφξνπ ή πνπ κπνξεί λα ππέβαιε 

εζθαικέλα. χκθσλα κε ην λφκν 2238/94, γηα φζεο εηαηξίεο δελ έρεη νξηζηεί αθφκα ηαθηηθφο 

έιεγρνο, ππάξρεη πεξίπησζε λα ππαρζνχλ ζε πξνζσξηλφ γηα λα κνπξέζεη λα πξνζηνξηζηεί 

κεξηθψο ην εηζφδεκα ηνπο. 

Ο ελ ιφγσ έιεγρνο αθνξά θπξίσο ηνλ Κ.Β.. θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ απηφο έρεη θαη 

ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ εθπηψζεσλ ηνπ εηζνδήκαηνο θαη θαηά πφζν απηέο είλαη νξζέο, 

ζηνλ έιεγρν ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη θαηά πφζν ην δεισζιελ εηζφδεκα 

αληαπνθξίλεηαη ζην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα θαη ηέινο ην θαηά πφζν ε κείσζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ κέζσ ηεο αλαθιεηηθήο δήισζεο είλαη 

λφκηκε. πλεπψο, κέζσ απηνχ ηνπ ειέγρνπ ην θξάηνο απνζθνπεί ζηελ άκεζε βεβαίσζε θαη 

απφδνζε, απφ ηε κεξηά ησλ θνξνινγνχκελσλ, ησλ θφξσλ πνπ ε εθάζηνηε εηαηξία 

ππνρξενχηαη λα απνδφζεη. ε απηφ ην ζεκείν ρξεηάδεηαη λα ηνληζηεί φηη ν ελ ιφγσ έιεγρνο 

δελ έρεη σο αληηθείκελν κφλν έλα θνξνινγηθφ αληηθείκελν ή κφλν κία πεξίνδν αιιά κπνξεί 

λα αθνξά ηφζν ην Φ.Π.Α. φζν θαη ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη επίζεο λα αζρνιείηαη θαη κε 

άιιεο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο πέξαλ ηεο ηξέρνπζαο. 

Ζ ζεκαζία ηνπ πξνζσξηλνχ ειέγρνπ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ηεξνχλ βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο θαη ν έιεγρνο απηφο επηθεληξψλεηαη ζηα εμήο ζηνηρεία φπσο 

απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2 παξαθάησ. 
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Πίλαθαο 2: Σεκεία πξνζωξηλνύ ειέγρνπ ζηηο εηαηξίεο κε βηβιία Γ‘ θαηεγνξίαο 

Φνξνινγηθή δήισζε 

Λνγηζηηθέο πξάμεηο 

Γαπάλεο παξαγσγήο 

Γαπάλεο δηνίθεζεο 

Γεκηνπξγία ησλ αθνξνινγήησλ εθπηψζεσλ 

Δπηκεξηζκφο δαπαλψλ ζηελ πεξίπησζε δηαλνκήο θεξδψλ 

Πξνθαηαβνιή θφξνπ 

Παξαθξάηεζε θφξνπ 

Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήµαηνο εµπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ 

Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήµαηνο γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ 

Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήµαηνο µηζζσηψλ ππεξεζηψλ 

Σεθκήξηα ζρεηηθά κε ηε δηαβίσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ 

Πηζαλέο ππεξηηµνινγήζεηο-ππνηηµνινγήζεηο ζε ζπλδεδεµέλεο 

επηρεηξήζεηο 

 

ε απηφ ην ζεκείν πέξα απφ ηα γεληθά ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη κε ηα νπνία 

αζρνιείηαη ν πξνζσξηλφο έιεγρνο, ρξεηάδεηαη λα γίλεη κία ζχληνκε αιιά πεξηεθηηθή αλαθνξά 

ζηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ θαη πψο απηά εμεηάδνληαη πξαθηηθά θαη φρη 

ζεσξεηηθά. Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 3: Σεκαληηθόηεξα ζηνηρεία πξνζωξηλνύ ειέγρνπ 

Σομέαρ Πεπιγπαθή 

Έιεγρνο Βηβιίσλ  Καηά ηελ αξρηθή δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ ν 

ειεγθηήο πξνρσξεί ζηελ άµεζε ζεψξεζε ησλ 

ηεξνπµέλσλ βηβιίσλ, θάησ αθξηβψο απφ ηελ 

ηειεπηαία εγγξαθή, θαζψο θαη ησλ εθδηδνµέλσλ 

ζηνηρείσλ (Σηµνινγίσλ - ∆ειηίσλ Απνζηνιήο - 

Απνδείμεσλ Ληαληθήο Πψιεζεο θ.ιπ.) ζην 

ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ έρεη εθδνζεί. 
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Έιεγρνο Φφξνπ Πξνζηηζέµελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) Έιεγρνο ππνβνιήο δειψζεσλ, ησλ πεξηνδηθψλ 

θαη εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ Φ.Π.Α, ηεο 

ζσζηήο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο απηψλ, ηεο 

θαηαρψξεζεο ηνπ αλαγξαθφµελνπ Φ.Π.Α ζηα 

ιεθζέληα ή εθδνζέληα θαηά πεξίπησζε απφ ηελ 

επηρείξεζε θνξνινγηθά ζηνηρεία, έιεγρνο γηα 

χπαξμε παξαβίαζεο ησλ πθηζηάµελσλ δηαηάμεσλ 

πεξί απαιιαγήο απφ Φ.Π.Α, έιεγρνο ζρεηηθά κε 

ηνλ επηµεξηζµφ ησλ θνηλψλ δαπαλψλ, 

δηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ πνπ πξνθάιεζαλ ηπρφλ 

πηζησηηθφ ππφινηπν, έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε 

ηηκνινγίσλ αγνξψλ γηα ζπγθεθξηκέλα είδε 

αγαζψλ, δηεξεχλεζε ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε 

ηπρφλ ρακειφηεξσλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηνπο θάησ απφ ην φξην απαιιαγήο γηα 

ηήξζε βηβιίσλ. 

Έιεγρνο επηρεηξήζεσλ µε βηβιία Β' θαηεγνξίαο Παξαθνινχζεζε ησλ αγνξψλ θαη ησλ 

αθαζαξίζησλ εζφδσλ ρσξηζηά, ζε ηδηαίηεξεο 

ζηήιεο, θαηά ζπληειεζηή Φ.Π.Α θαζψο θαη ησλ 

δαπαλψλ
6
. 

Έιεγρνο επηρεηξήζεσλ µε βηβιία Γ' θαηεγνξίαο Έιεγρνο ζρηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ ινγαξηαζµψλ 

Φ.Π.Α. θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ελδνθνηλνηηθέο 

ζπλαιιαγέο, ηηο φπνηεο εθπηψζεηο πξνο ηνπο 

πειάηεο φπσο θαη ηηο επηζηξνθέο πειαηψλ θαζψο 

θαη ηα απνδηδφκελα πξνο ην θξάηνο πνζά Φ.Π.Α. 

Έιεγρνο εζφδσλ Τπνινγηζκφο θφξνπ πνπ αληηζηνηρεί θαηά 

ζπληειεζηή Φ.Π.Α, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη 

ίδηνο κε ην πνζφ ηνπ ινγαξηαζκνχ 54.00 Φ.Π.Α. 

Ο ελ ιφγσ ππνινγηζκφο γίλεηαη κεηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ εθξνψλ πνπ είλαη θνξνινγεηέεο.  

Έιεγρνο Φ.Μ.Τ. Δπαιήζεπζε απφ ηνλ ειεγθηή ηφζν ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηνπ Γεληθνχ Καζνιηθνχ φζν θαη ηεο ζπκθσλίαο 

µεηαμχ ησλ ινγαξηαζµψλ ηνπ Γεληθνχ 

                                                      
6 Γηα θαιχηεξε θαηαλνήζε ηεο δηαδηθαζίαο πξαθηηθά, ην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη έλα παξάδεηγκα 

κε ηε κνξθή ηεο έθζεζεο πξνζσξηλνχ ειέγρνπ Φ.Π.Α. γηα επηρεηξήζεηο κε βηβιία Β’ θαηεγνξίαο. 
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Καζνιηθνχ θαη ησλ Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ. 

Έιεγρνο Δηζξνψλ Έιεγρνο ηεο νξζήο παξαθξάηεζεο ηνπ θφξνπ 

µηζζσηψλ ππεξεζηψλ, ησλ ηειψλ ραξηνζήµνπ 

αιιά θαη ηεο εµπξφζεζµεο απφδνζεο ησλ 

παξαθξαηεζέλησλ πνζψλ ζην θξάηνο. 

Έιεγρνο θφξνπ ειεπζέξσλ επαγγειµαηηψλ Έιεγρνο παξαζηαηηθψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

Σηµνιφγηα Παξνρήο Τπεξεζηψλ, ζρεηηθά κε ηα 

είδε ησλ ακνηβψλ θαζψο θαη ηα πνζά γηα ηελ 

παξαθξάηεζε θφξνπ. 

Έιεγρνο θφξνπ εξγνιάβσλ Έιεγρνο γηα ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ 3% ζηα 

εηζνδήµαηα εξγνιεπηψλ θαηαζθεπήο θάζε είδνπο 

ηερληθψλ έξγσλ θαη ελνηθηαζηψλ δεµφζησλ θαη 

απνδίδεηαη ζην ∆εµφζην. 

Έιεγρνο θφξνπ αµνηβψλ ηξίησλ Έιεγρνο γηα ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ 20%, ζε 

ηξίηνπο, γηα πξνµήζεηεο, µεζηηείεο, αµνηβέο ή 

άιινπ είδνπο παξνρέο µε έµµηζζεο ππεξεζίαο, 

εθφζνλ φκσο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ 

ρξεηάδεηαη ε έθδνζε ζεσξεµέλνπ απνδεηθηηθνχ 

ζηνηρείνπ απφ ηνλ δηθαηνχρν ησλ αµνηβψλ 

απηψλ. πλ ηνηο άιινηο ρξεηάδεηαη λα 

ππνινγηζηεί θαη ην ηέινο ραξηνζήµνπ 3%. 

Έιεγρνο ραξηνζήµνπ δαλείσλ Έιεγρνο ηεο πιεξσκήο ηνπ νθεηιφµελνπ ηέινπο 

ραξηνζήµνπ 2% ζηελ πεξίπησζε ησλ δαλείσλ 

µεηαμχ Α.Δ. θαη απνδεηθλχνληαη απφ ηηο 

εγγξαθέο ζηα βηβιία ηνπο. 

Έιεγρνο ηφθσλ δαλείσλ Έιεγρνο παξαθξάηεζεο θφξνπ µε πνζνζηφ 20% 

γηα εηζνδήµαηα απφ ηφθνπο δαλείσλ κε ηηο 

αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζηα βηβιία. 

Έιεγρνο θφξνπ µηζζψλ µειψλ ∆. Έιεγρνο ησλ κηζζψλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηεο 

Α.Δ. κε βάζε πάληα θάπνηα εηδηθή ζχκβαζε 

εξγαζίαο θαη εθφζνλ ηα ελ ιφγσ κέιε δελ είλαη 

αζθαιηζκέλα ζην ΗΚΑ. 

Πεγή: Σρεδηαζκόο από ην ζπγγξαθέα ηεο έξεπλαο θαη Ζωή (2011) 
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4.4 Σακηικόρ θοπολογικόρ έλεγσορ 

Μέζσ ηνπ ηαθηηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ππάξρεη θαιπηεξνο έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θνξνινγεηέσλ ζηνηρείσλ αθνχ ππάξρεη επαλεμέηαζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ εηο βάζνο γηα 

ηελ θαηάδεημε ηπρφλ αλαθξηβεηψλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο. Ο έιεγρνο πνπ 

δηελεξγείηαη γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 2238/1994 θαη ζχκθσλα κε 

απηφ ην λφκν, ν εθάζηνηε ειεγθηήο πξέπεη λα θαζνξίζεη ηε θνξνινγεηέα χιε θαη λα 

ηεθµεξηψζεη ην πφξηζµα ηνπ, ηφζν κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ηεο εηαηξίαο, φζν θαη 

κε βάζε δηάθνξα ινηπά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα αλαθχςνπλ. 

πλ ηνηο άιινηο, αμίδεη λα ηνληζηεί φηη πξηλ ηνλ ηαθηηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν κίαο 

επηρείξεζεο, ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηα γεληθά ζηνηρεία, ηα βηβιία ηεο 

εηαηξίαο, ηηο θηλήζεηο εξγαζηψλ, ηηο δηάθνξεο ινγηζηηθέο δηαθνξέο, ηηο παξαηεξήζεηο ειέγρνπ, 

ηα πνξίζκαηα ειέγρνπ, ηα απνηειέζκαηα θαζψο θαη ην εηζφδεκα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ κε 

βάζε ηα ηεθκήξηα δηαβίσζεο. Αθνχ πξνρσξήζεη ν έιεγρνο, ν εθάζηνηε ειεγθηήο ζπλερίδεη κε 

ηνλ έιεγρν ηνπ ηζνινγηκνχ ηεο εηαηξίαο θαη εθείλν είλαη θαη έλα απφ ηειεπηαία ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ ηαθηηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί ελ 

ζπληνκία ν ζηφρνο ηνπ θνξνινγηθνχ ειεγθηή, ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ θαίλνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 4. 

Πίλαθαο 4: Σηνηρεία ηζνινγηζκνύ πνπ εμαθξηβώλεη ν θνξνινγηθόο ειεγθηήο 

ηοισείο ιζολογιζμού Ανηικέιμενο ελέγσος 

Σαµεηαθφ ππφινηπν Ζ εγγξαθή ζηα βηβιία ππάξρεη φλησο ζην 

ηακείν ηεο εηαηξίαο. 

Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Καηαγξαθή θαηά ηελ απνγξαθή θαη ππάξρνπλ 

φλησο ζηελ επηρείξεζε κε ηε ζσζηή 

απνηίκεζε φπσο νξίδεη ν λφκνο. 

Δµπνξεχζηµα ζηνηρεία πκθσλία ζχλνιν ζηνηρείσλ θαηά ηελ 

απνγξαθή ηνπο κε ην πξαγκαηηθφ ηνπο 

κέγεζνο. 

Όια ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ Με χπαξμε ινγηζηηθψλ ιαζψλ. 

Τπνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο Σα πννζά ζηνλ ηζνινγηζµφ λα είλαη 

πξαγκαηηθά. 
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Πάγηα ζηνηρεία Καηαρψξεζε ηνπο ζην βηβιίν απνγξαθήο θαη 

χπαξμε ηνπο φλησο ζηελ επηρείξεζε. 

Δλεξγεηηθφ Κακία απφθξπςε ζηνηρείσλ. 

Πεγή: Σρεδηαζκόο από ην ζπγγξαθέα ηεο έξεπλαο θαη ζύκθωλα κε Φιηηνύξε (2009) 

 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ν ειεγθηήο νθείιεη λα εμεηάδεη θαη ζπλνιηθά ηνλ 

ηζνινγηζκφ, φρη κφλν νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ, γηα λα εμεηάζεη θαηά πφζν έρεη θαηαξηηζηεί ζην 

ζχλνιν ηνπ φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Δ.Γ.Λ.. 

 

4.5 Σςπικόρ Λογιζηικόρ/ Φοπολογικόρ έλεγσορ 

Ο ελ ιφγσ έιεγρνο αζρνιείηαη κε ηελ επαιήζεπζε ηεο θνξνινγεηέαο χιεο ηεο επηρείξεζεο 

πνπ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία θαη επηθεληξψλεηαη ζηνλ ινγηζηηθφ ηνκέα ησλ βηβιίσλ θαη ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπο. πγθεθξηκέλα αζρνιείηαη κε ηα ζηνηρεία φπσο απηά πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 5 παξαθάησ. 

 

Πίλαθαο 5: Σεκεία ηππηθνύ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ 

Έιεγρνο ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ 

Έιεγρνο ησλ αξηζµεηηθψλ δεδνµέλσλ ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ 

πξάμεσλ 

Έιεγρν ησλ δαπαλψλ 

Έιεγρνο άιισλ ζεκάησλ 

Πεγή: Σρεδηαζκόο από ην ζπγγξαθέα ηεο έξεπλαο θαη ζύκθωλα κε Μάλαιε (2007) 

 

Γηα ηνλ νξζφ έιεγρν φκσο φισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ν εθάζηνηε ειεγθηήο πξέπεη λα 

έρεη πνιχ θαιέο γλψζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πθηζηάκελνπ πιαίζηνπ ψζηε νη 

φπνηεο ακθηζβεηήζεηο απφ ηνπο ειεγρφκελνπο λα είλαη ειάρηζηεο ή αλχπαξθηεο (Μάλαιεο, 

2007). Πξαθηηθά ν ειεγθηήο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ εμεηάδεη εάλ ππάξρνπλ 

ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά ησλ δαπαλψλ, εάλ νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζηα βηβιία είλαη νξζέο, 

ηνλ ηξφπν θαηαρψξεζεο ησλ εζφδσλ, ηηο φπνηεο εθπηψζεηο ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο, 

ηελ νξζφηεηα ησλ πνζψλ θαη ηέινο ην θαηά πφζν έγηλε νξζή θαηαρψξεζε ησλ πξντφλησλ 
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κεηά ηελ απνγξαθή. Οη ινγαξηαζκνί ζηνπο νπνίνπο επηθεληξψλεηαη ν εθάζηνηε ειεγθηήο θαη 

εμεηάδεη εάλ ηα θφζηε θαη νη απνηηκήζεηο είλαη εζθαικέλεο είλαη νη ινγαξηαζκνί Α’, 

πξντφλησλ θαη πιηθψλ άιισλ βνεζεηηθψλ, ινγαξηαζκνί παγίσλ, ινγαξηαζκνί παξαγσγήο 

έηνηκσλ πξντφλησλ, ινγαξηαζκνί εζφδσλ, ινγαξηαζκνί δαπαλψλ θαη κε απνηειεζκαηηθνί 

ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. πλ ηνηο άιινηο, εμεηάδεη ην βηβιίν απνγξαθψλ γηα 

λα ειέγμεη ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο θαη ηέινο ην γεληθφ θαζνιηθφ, ηα ηζνδχγηα αιιά θαη ηα 

αλαιπηηθά θαζνιηθά γηα λα εμεηαζηεί ην εάλ ππάξρεη ζπκθσλία φισλ ρξεσζηηθψλ θαη ησλ 

πηζησηηθψλ αιιά θαη ηη ππφινηπα έρνπλ. 

Πέξα απφ ηα ηππηθά δεηήκαηα φκσο, είλαη αλαγθαίν, ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ειέγρνπ, λα 

εξεπλάηαη θαη γεληθά ε νξζή ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.. ψζηε λα επηβιεζνχλ, εάλ 

θξηζεί αλαγθαίν, νη φπνηεο θπξψζεηο, κε γλψκνλα φκσο ην δήηεκα ηνπ ρξφλνπ θαζψο ν 

ηππηθφο έιεγρνο νθείιεη λα είλαη ζχληνκνο θαη απνηειεζκαηηθφο. Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί 

φηη ν ηππηθφο έιεγρνο γίλεηαη πξηλ ηνλ νπζηαζηηθφ θαη γηα απηφ ην ιφγν ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ νπζηαζηηθφ ζηε ζπλέρεηα.  

 

4.6 Οςζιαζηικόρ Φοπολογικόρ Έλεγσορ 

Ο ελ ιφγσ έιεγρνο αθνινπζεί ηνλ ηππηθφ ή ινγηζηηθφ έιεγρν θαη δηελεξγείηαη γηα λα 

εμεηαζηεί ν βαζκφο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ θαηά ηελ ππφ έιεγρν ρξήζε θαη επίζεο ν βαζκφο 

αθξίβεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηεο. Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο, ηα βηβιία ηεο 

επηρείξεζεο ζα ραξαθηεξηζηνχλ είηε επαξθή, είηε αλεπαξθή, είηε ηέινο αλαθξηβή, αλαιφγσο 

κε ηηο παξαιείςεηο θαη αλαθξίβεηεο πνπ θαηαινγίζεη ν ειεγθηήο. πγθεθξηκέλα, ηα βήκαηα 

πνπ αθνινπζεί έλαο ειεγθηήο, πξαθηηθά, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ είλαη 

ηα αθφινπζα: 

 ρέδην θαη νξγάλσζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ 

 Διεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ζηα ηεξεζέληα βηβιία 

 Διεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ζηα ζηνηρεία πνπ εθδφζεθαλ 

 Έιεγρνο αγνξψλ 

 Έιεγρνο πσιήζεσλ 

 Έιεγρνο δαπαλψλ 

 Έιεγρνο απνγξαθψλ 

 Έιεγρνο βηβιίνπ απνζήθεο 
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 Έιεγρνο νηθνλνµηθψλ απνηειεζµάησλ θαη εηδηθά ην κεηθηφ θέξδνο, ην ζπληειεζηή 

δαπαλψλ θαη ηα θαζαξά θέξδε 

 Άιιεο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο (πηζησηηθφ ηακείν, ινγαξηαζκνχο πξνκεζεπηψλ 

θηι) 

 Παξαηεξήζεηο νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ 

 Πφξηζµα ειέγρνπ
7
 

 Πξνζδηνξηζµφο Απνηειεζµάησλ 

 

ρεηηθά κε ην ηειεπηαίν ζεκείν πνπ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ, 

ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί φηη ζε πεξίπησζε εχξεζεο παξαβάζεσλ φπσο ε κε έθδνζε θάπνηνπ 

θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή έθδνζε θάπνηνπ εηθνληθνχ ηηκνινγίνπ, ηφηε ηα πνζά πνπ έρνπλ 

απνθξπβεί απμάλνληαη θαηά 4% εάλ ην πνζφ απφθξπςεο δελ μεπεξλά ηα 5.000€ θαη θαηά 8% 

εάλ ην πνζφ απηφ μεπεξλάεη ηα 5.000€ ή ην 5% ηεο θνξνινγεηέαο χιεο πνπ έρεη δεισζεί. 

 

4.7 Νόμορ ζσεηικά με ηιρ θοπολογικέρ διαδικαζίερ (4174/2013) 

Γηα ηελ βαζχηεξε αλάιπζε ηεο θνξνινγηθήο δηαδηθαζίαο, ζε απηφ ηε ζεκείν ρξεηάδεηαη λα 

γίλεη κία ζχληνκε αλαθνξά ζην λφκν 4174/2013 θαη ζε νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζρεηηθά κε ην θνξνινγηθφ 

έιεγρν. 

πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 2:  

 Οη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ηζρχνπλ γηα ηα εμήο δεκφζηα έζνδα: 

o α. Φφξν Δηζνδήκαηνο. 

o β. Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). 

o γ. Δληαίν Φφξν Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝ.Φ.Η.Α.). 

o δ. Φφξν Κιεξνλνκηψλ, Γσξεψλ, Γνληθψλ Παξνρψλ, Πξνηθψλ θαη Κεξδψλ 

απφ Σπρεξά Παίγληα. 

o ε. Φφξνπο, ηέιε, εηζθνξέο ή ρξεκαηηθέο θπξψζεηο θαη εηζθνξά ή ρξεκαηηθή 

θχξσζε γηα ηε βεβαίσζε ή είζπξαμε ησλ νπνίσλ, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 

                                                      
7 Σα δηάθνξα είδε ηνπ πνξίζκαηνο έρνπλ ήδε αλαθεξζεί θαη ζην παξάξηεκα ππάξρνπλ παξαδείγκαηα 

πνξηζκάησλ ειέγρνπ γηα θάζε θαηεγνξία. 
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ηνπ Κψδηθα, εθαξκφδνληαη αλάινγα νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ησλ 

θνξνινγηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ α' θαη β'. 

o ζη. Υξεκαηηθέο θπξψζεηο θαη ηφθνπο, νη νπνίνη πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 

Κψδηθα. 

χκθσλα κε ην άξζξν 5: 

1. Ζ θνηλνπνίεζε πξάμεσλ πνπ εθδίδεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πξνο ηνλ θνξνινγνχκελν 

ή άιιν πξφζσπν, γίλεηαη εγγξάθσο ή ειεθηξνληθψο. 

2. Δάλ ε πξάμε αθνξά θπζηθφ πξφζσπν, ε θνηλνπνίεζε γίλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο 

ηξφπνπο: 

α) θνηλνπνηήηαη ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3979/2011 ή ζην 

ινγαξηαζκφ ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ ή ηνπ λνκίκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ή ηνπ θνξνινγηθνχ 

εθπξνζψπνπ ηνπ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, ηελ νπνία 

αθνινπζεί ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε ζηε δεισζείζα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ηνπ, 

β) απνζηέιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ ηειεπηαία δεισζείζα ηαρπδξνκηθή 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο ή επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ, ή 

γ) κπνξεί λα επηδνζεί ζην ελ ιφγσ πξφζσπν κφλν εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε επίδνζε κε 

άιινλ ηξφπν. Ζ θνηλνπνίεζε ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, θαηά ην 

πξνεγνχκελν εδάθην, ζεσξείηαη λφκηκε, εθφζνλ γίλεη ζηελ ηειεπηαία δεισζείζα ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ή επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ελ ιφγσ 

πξνζψπνπ. 

3. Δάλ ε πξάμε αθνξά λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, ε θνηλνπνίεζε γίλεηαη κε ηνπο 

αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

α) θνηλνπνηήηαη ειεθηξνληθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3979/2011 ή ζην 

ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή 

ηνπ θνξνινγηθνχ εθπξνζψπνπ ηνπο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο, ηελ νπνία αθνινπζεί ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε ζηε δεισζείζα δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ, ή 

β) παξαδίδεηαη ζηελ έδξα ή εγθαηάζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο 

ζηελ Διιάδα, κε ππνγεγξακκέλε απφδεημε παξαιαβήο απφ ππάιιειν ή λφκηκν εθπξφζσπν 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, ή 
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γ) απνζηέιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ ηειεπηαία δεισζείζα ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε 

ηεο έδξαο ή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, ή 

δ) κπνξεί λα επηδνζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, κφλν 

εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε επίδνζε κε άιινλ ηξφπν. Ζ θνηλνπνίεζε ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην ζεσξείηαη λφκηκε, εθφζνλ γίλεη ζηελ 

ηειεπηαία δεισζείζα ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δηεχζπλζε ηεο έδξαο ή ηεο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο ή ηεο θαηνηθίαο ηνπ ηειεπηαίνπ δεισζέληα 

ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε λφκηκνπ ή θνξνινγηθνχ εθπξνζψπνπ. Ζ λνκηκφηεηα ηεο 

θνηλνπνίεζεο δελ ζίγεηαη ζηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο ησλ πξνζψπσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ, εθφζνλ θαηά ην ρξφλν ηεο θνηλνπνίεζεο, δελ είρε γλσζηνπνηεζεί ζηε θνξνινγηθή 

δηνίθεζε ν δηνξηζκφο λένπ λνκίκνπ ή θνξνινγηθνχ εθπξνζψπνπ. 

4. Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα έγγξαθα πνπ έρνπλ πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα ή 

πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο Κψδηθα κπνξνχλ λα 

θνηλνπνηνχληαη κε απιή επηζηνιή. 

5. Πξάμε πνπ απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζεσξείηαη φηη έρεη λνκίκσο 

θνηλνπνηεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα απνζηνιήο, εάλ ε 

ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε θαηά ηα αλσηέξσ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα. ε 

πεξίπησζε πνπ ε ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε είλαη εθηφο Διιάδαο, ε πξάμε ζεσξείηαη φηη έρεη 

θνηλνπνηεζεί λνκίκσο κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα απνζηνιήο 

ηεο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο. ε πεξίπησζε πνπ ε επηζηνιή δελ παξαδνζεί θαη δελ θνηλνπνηεζεί 

ζηνλ θνξνινγνχκελν ή ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

δεηά απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ηελ επηζηξνθή απηήο κε ζπλνδεπηηθφ θείκελν, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

α) ε εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία ε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνζθνκίζζεθε θαη 

παξνπζηάζηεθε ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε θαη 

β) ν ιφγνο γηα ηε κε θνηλνπνίεζε ή ηε κε βεβαίσζε ηεο θνηλνπνίεζεο. Ζ Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε κεξηκλά, πξνθεηκέλνπ αληίγξαθν ηεο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο λα βξίζθεηαη ζηε 

δηάζεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη λα κπνξεί απηή λα 

παξαδνζεί ζηνλ θνξνινγνχκελν ή εθπξφζσπφ ηνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη αδαπάλσο. 

6. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο ειεθηξνληθήο θνηλνπνίεζεο ζην ινγαξηαζκφ θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ε πξάμε ζεσξείηαη φηη έρεη λνκίκσο θνηλνπνηεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε δέθα 

εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζή ηεο ζην ινγαξηαζκφ ηνπ πξνζψπνπ ην νπνίν αθνξά ε επίδνζε θαη 
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ηελ ειεθηξνληθή εηδνπνίεζή ηνπ ζηε δεισζείζα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ, 

εθφζνλ δελ πξνθχπηεη πξνγελέζηεξνο ρξφλνο παξαιαβήο ηεο. Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα θαζνξίδνληαη φιεο νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ειεθηξνληθήο θνηλνπνίεζεο θαη ηδίσο ηα ζρεηηθά κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ησλ θνξνινγνπκέλσλ, ην ζεκείν αλάξηεζεο ζην ινγαξηαζκφ ηεο 

θνηλνπνηνχκελεο πξάμεο, ν ηξφπνο πηζηνπνίεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ηρλψλ παξαιαβήο, ε 

δεκηνπξγία πηζηνπνηεηηθνχ παξαιαβήο θαη ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο. 

7. Δάλ θαλέλαο απφ ηνπο ηξφπνπο θνηλνπνίεζεο δελ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα, ηφηε ε 

θνηλνπνίεζε πξάμεο ε νπνία αθνξά ηε θνξνινγία αθηλήησλ, είλαη δπλαηφλ λα ζπληειεζζεί κε 

επίδνζε ζηνλ ίδην ή ζε νπνηνδήπνηε ελήιηθν θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκε ζρέζε κε ηνλ 

θχξην ηνπ αθηλήηνπ θαη είλαη παξφλ ζην αθίλεην ή κε ζπξνθφιιεζε ηεο πξάμεο ζην αθίλεην. 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ην άξζξν 13 πεξηγξάθεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηδίσηε ή ηεο 

εηαηξίαο φπσο αθνινπζεί: 

1. Κάζε πξφζσπν κε εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππνρξενχηαη λα ηεξεί 

βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνπλ πιήξσο ηηο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε 

ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία. 

2. Σα βηβιία θαη ζηνηρεία πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη θαη` ειάρηζηνλ: 

α) γηα δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ «απφ ηε ιήμε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξνινγηθνχ έηνπο εληφο 

ηνπ νπνίνπ ππάξρεη  ε ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο  

β) εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Κψδηθα, 

έσο φηνπ παξαγξαθεί ην δηθαίσκα έθδνζεο απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πξάμεο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή ή 

γ) έσο φηνπ ηειεζηδηθήζεη ε απαίηεζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ζε ζπλέρεηα 

δηελέξγεηαο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ή έσο φηνπ απνζβεζηεί νινζρεξψο ε απαίηεζε ιφγσ 

εμφθιεζεο. 

3. Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα νξίδνληαη νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

πλ ηνηο άιινηο, ην άξζξν 14 πεξηγξάθεη ηηο δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ 

ηε κεξηά ηνπ θνξνινγνχκελνπ: 
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1. Πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο δεηά εγγξάθσο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε απφ ηνλ 

θνξνινγνχκελν, πξέπεη λα παξέρνληαη εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, εθηφο εάλ ν θνξνινγνχκελνο πξνζθνκίζεη επαξθείο 

απνδείμεηο γηα πηζαλέο δπζρέξεηεο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ηνπ δεηήζεθαλ, εθφζνλ νη δπζρέξεηεο απηέο νθείινληαη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 

2. Καηφπηλ εγγξάθνπ αηηήκαηνο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, αληίγξαθα κέξνπο ησλ 

βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ή νπνηνπδήπνηε ζπλαθνχο εγγξάθνπ, [ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

πειαηνινγίσλ θαη θαηαιφγσλ πξνκεζεπηψλ], πξέπεη λα παξέρνληαη ζηε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ «θνηλνπνίεζε» ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, 

εθηφο εάλ ν θνξνινγνχκελνο πξνζθνκίζεη επαξθείο απνδείμεηο γηα πηζαλέο δπζρέξεηεο θαηά 

ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ δεηήζεθαλ, εθφζνλ νη δπζρέξεηεο 

απηέο νθείινληαη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή ζε ιφγνπο αλσηέξαο 

βίαο. Οηαλ ηα βηβιία ηεξνχληαη ή ηα ζηνηρεία εθδίδνληαη κεραλνγξαθηθά παξέρνληαη 

αληίγξαθα ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη 

ζηνλ θνξνινγνχκελν απνδεηθηηθφ παξάδνζεο, ζην νπνίν γίλεηαη κλεία φισλ ησλ 

παξαδνζέλησλ εγγξάθσλ ή αξρείσλ. 

3. Κάζε θπζηθφ πξφζσπν κε εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θάζε λνκηθφ 

πξφζσπν θαη λνκηθή νληφηεηα, θαζψο θαη νη αγξφηεο πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 41 ηνπ 

Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ. 2859/2000), ππνβάιινπλ θαηαζηάζεηο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, 

πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ, γηα ηα εθδνζέληα θαη ιεθζέληα θνξνινγηθά ζηνηρεία 

απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν έθδνζεο απηψλ (κεραλνγξαθηθά ή 

ρεηξφγξαθα). Οη θαηαζηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξνχλ θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ 

ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμππεξέηεζε, θαζψο θαη ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

ζθνπνχ ησλ πξνζψπσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Γηα ηηο ιηαληθέο ζπλαιιαγέο 

ππνβάιινληαη ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα. 

4. Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαζνξίδνληαη ν ρξφλνο ππνβνιήο ησλ 

θαηαζηάζεσλ, ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία, ε έθηαζε εθαξκνγήο, ην χςνο ηεο αμίαο ησλ 

ζηνηρείσλ, ν ηξφπνο επηβεβαίσζεο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 
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Πέξα απφ ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο, ν ειεγθηήο κπνξεί λα δεηήζεη 

φκσο θαη πιεξνθνξίεο απφ ηξίηνπο φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ ζην άξζξν 15: 

1. Καηφπηλ έγγξαθνπ ή ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, νη θξαηηθέο 

ππεξεζίεο θαη θάζε θνξέαο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαζηηθψλ 

θαη εηζαγγειηθψλ αξρψλ θαη φισλ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, θνξέσλ θαη εηαηξεηψλ, φπνπ 

ζπκκεηέρεη ή έρεη ηελ επνπηεία ην Κξάηνο, θαζψο θαη ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ, ππνρξενχληαη 

λα παξέρνπλ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θάζε δηαζέζηκε πιεξνθνξία θαη λα επηδεηθλχνπλ, 

ρσξίο ηε κεηαθνξά ηνπο εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, φια ηα πξσηφηππα έγγξαθα, κεηξψα θαη 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο. 

2. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δελ κπνξεί λα ιακβάλεη γλψζε πιεξνθνξηψλ ή εγγξάθσλ πνπ 

αθνξνχλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ εηζαγγειηθψλ αξρψλ ή 

ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε άδεηα ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα. 

Πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο 

Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη 

Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο ρνξεγνχληαη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.3691/2008», κε ηελ επηθχιαμε ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

3. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο δηθαηνχηαη λα δεηά πιεξνθνξίεο ή έγγξαθα απφ ινηπά ηξίηα 

πξφζσπα, φπσο ηδίσο απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηνπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ 

επελδχζεσλ, ηα επηκειεηήξηα, ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο, ηνπο ππνζεθνθχιαθεο, ηνπο 

πξντζηακέλνπο ησλ θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ, ηνπο νηθνλνκηθνχο ή θνηλσληθνχο ή 

επαγγεικαηηθνχο θνξείο ή νξγαλψζεηο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, πνπ 

πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαζηαπξψζεηο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ είζπξαμε ηεο θνξνινγηθήο 

νθεηιήο κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. Γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δχλαηαη λα απνζηέιιεη εξψηεκα, 

έγγξαθν ή ειεθηξνληθφ, ην νπνίν πξέπεη λα απαληάηαη απφ ην ηξίην πξφζσπν εληφο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ. ε εμαηξεηηθά ζχλζεηεο ππνζέζεηο, ε πξνζεζκία κπνξεί λα 

παξαηαζεί γηα είθνζη (20) επηπιένλ εκέξεο. 

4. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο κπνξεί λα εθδίδεη απφθαζε, κε ηελ νπνία νξίδνληαη νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο πξνζψπσλ πνπ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηνκάησο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο κε θνξνινγνχκελνπο, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

παξνρή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ. 
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5. Σξίηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ επαγγεικαηηθφ απφξξεην ππνρξενχληαη ζηε 

ρνξήγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο παξαγξάθνπ 3, εθφζνλ απηέο αθνξνχλ νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνλ θνξνινγνχκελν. Γηα ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζηαηεχνληαη 

απφ επαγγεικαηηθφ απφξξεην απαηηείηαη έγγξαθε άδεηα απφ ηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα. Γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απηήο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ππνβάιιεη ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα 

αίηεκα, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη: 

α) ην νλνκαηεπψλπκν, ε δηεχζπλζε θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ, 

β) ην νλνκαηεπψλπκν, ε δηεχζπλζε θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ δεζκεχεηαη 

απφ επαγγεικαηηθφ απφξξεην, 

γ) νη ζεκαληηθέο ελδείμεηο θνξνδηαθπγήο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε ελαληίνλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ, 

δ) νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε επηζπκεί λα απνθηήζεη πιεξνθνξίεο 

απφ ην πξφζσπν πνπ δεζκεχεηαη απφ επαγγεικαηηθφ απφξξεην. 

Αληίγξαθν ηεο άδεηαο επηζπλάπηεηαη ζην αίηεκα πιεξνθνξηψλ. ε πεξίπησζε ρνξήγεζεο 

ηεο άδεηαο, ν ηξίηνο δελ επζχλεηαη πνηληθά ή αζηηθά γηα παξαβίαζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

απνξξήηνπ. 

Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ηέζζεξα ηειεπηαία άξζξα ηνπ παξφληνο λφκνπ ηα νπνία 

έρνπλ ζεκαζία γηα ην παξφλ θεθάιαην ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ην θνξνινγηθφ έιεγρν θαη 

απηά είλαη ην άξζξν 24, 25, 28 θαη ην 38. 

Σν άξζξν 24 αλαθέξεηαη ζηα εμήο ζηνηρέηα: 

1. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε έρεη δηθαίσκα λα ιακβάλεη αληίγξαθα ησλ βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ινηπψλ εγγξάθσλ, γηα ηα νπνία ν θνξνινγνχκελνο δειψλεη φηη 

αληηπξνζσπεχνπλ αθξηβή αληίγξαθα. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο αξλείηαη λα 

πξνβεί ζηελ αλσηέξσ δήισζε, ν νξηδφκελνο απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ππάιιεινο 

πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή επηζεκείσζε επί ησλ εγγξάθσλ. Ο νξηδφκελνο ππάιιεινο δχλαηαη 

ηαπηφρξνλα λα απαηηεί απφ ην θνξνινγνχκελν ή ηνλ θνξνινγηθφ εθπξφζσπν ηνπ λα 

παξίζηαηαη ζηνλ ηφπν φπνπ δηελεξγείηαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο θαη λα απαληά ζε εξσηήκαηα 

πνπ ηνπ ηίζεληαη, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 

2. Δάλ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε νπνηαδήπνηε θπιαζζφκελα αξρεία, θαη ζηα ινγηζηηθά 



32 
 

πξνγξάκκαηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζε απηά. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη ηα ειεθηξνληθά αξρεία ζε αλαγλψζηκε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή. 

3. Ο ππάιιεινο πνπ έρεη νξίζεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δχλαηαη λα θαηάζρεη βηβιία θαη 

ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ή δηαθπιάζζνληαη ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη 

νπνηαδήπνηε άιια αλεπίζεκα βηβιία, έγγξαθα, αξρεία ή ζηνηρεία, εθφζνλ ην ζεσξήζεη 

αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε απνδεηθηηθή αμία απηψλ. 

4. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζπληάζζεηαη έθζεζε θαηάζρεζεο, ε 

νπνία ππνγξάθεηαη απφ ην φξγαλν ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πνπ ελεξγεί ηελ θαηάζρεζε 

θαη ηνλ ίδην ηνλ θνξνινγνχκελν ή ηνλ παξφληα θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο θαηάζρεζεο ππάιιειν 

ή εθπξφζσπν ηνπ ή ινγηζηή ηνπ, ή, ζηελ πεξίπησζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ, 

εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, απφ νπνηνλδήπνηε εηαίξν ή νπνηνδήπνηε κέινο ηεο δηνίθεζεο 

ηνπο ή θνξνινγηθφ εθπξφζσπν ηνπο. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο θαηάζρεζεο παξαδίδεηαη ζηνλ 

θνξνινγνχκελν ή ζηα πξφζσπα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. ε πεξίπησζε άξλεζεο ησλ 

παξαπάλσ πξνζψπσλ λα ππνγξάςνπλ, ε έθζεζε ζπξνθνιιείηαη. Ο θνξνινγνχκελνο 

δηθαηνχηαη λα ιάβεη αληίγξαθα ή θσηνηππίεο ησλ θαηαζρεζέλησλ κε δαπάλεο ηνπ. Γηα ηελ 

θαηάζρεζε βηβιίσλ, εγγξάθσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ηξίηνπ θνξνινγνχκελνπ δελ απαηηείηαη 

επίδνζε ηεο έθζεζεο θαηάζρεζεο ζε απηφλ. 

 

Δλψ ην άξζξν 25 κε ηε ζεηξά ηνπ αλαθέξεη: 

1. Ο νξηδφκελνο ή νη νξηδφκελνη, απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ππάιιεινο ή ππάιιεινη, θέξνπλ, έγγξαθε εληνιή δηελέξγεηαο 

επηηφπηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία έρεη εθδνζεί απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα,«ή απφ 

εμνπζηνδνηεκέλα απφ απηφλ φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο» θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

α) ηνλ αξηζκφ θαη ηελ εκεξνκελία ηεο εληνιήο, 

β) ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππαιιήινπ ή ησλ ππαιιήισλ ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί ν 

θνξνινγηθφο έιεγρνο, 

γ) ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 

ηνπ θνξνινγνχκελνπ, αλ απηφο έρεη απνδνζεί ζηνλ θνξνινγνχκελν, 

δ) ηε θνξνινγηθή πεξίνδν ή ππφζεζε θαη ην είδνο θνξνινγίαο πνπ αθνξά ν θνξνινγηθφο 

έιεγρνο, 
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ε) ηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, θαη ζη) ην ραξαθηεξηζκφ «πιήξεο» ή «κεξηθφο» 

έιεγρνο, θαηά πεξίπησζε. Ζ εληνιή δηελέξγεηαο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ δεκνζηεχεηαη. 

2. Ο νξηδφκελνο απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ, ππάιιεινο πξέπεη λα επηδεηθλχεη ην δειηίν ηαπηφηεηαο ηνπ θαη ηελ εληνιή 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 

3. Ο επηηφπηνο θνξνινγηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνξνινγνχκελνπ 

θαηά ην επίζεκν σξάξην εξγαζίαο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη κπνξεί λα παξαηείλεηαη 

κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δχλαηαη λα δηελεξγεί επηηφπην 

θνξνινγηθφ έιεγρν θαη εθηφο ηνπ επίζεκνπ σξαξίνπ εξγαζίαο εθφζνλ απαηηείηαη απφ ην 

είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

εηδηθή κλεία ζηελ εληνιή θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Ζ είζνδνο ζηελ θαηνηθία ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ επηηξέπεηαη κφλν κε εληνιή ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα. 

4. Ζ δηάξθεηα ηνπ επηηφπηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, 

δχλαηαη λα παξαηαζεί άπαμ θαηά έμη (6) κήλεο. Πεξαηηέξσ παξάηαζε κέρξη έμη (6) αθφκε 

κήλεο είλαη δπλαηή ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. 

5. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε έρεη δηθαίσκα επαλειέγρνπ θνξνινγηθήο πεξηφδνπ ή ππφζεζεο 

γηα ηελ νπνία έρεη ήδε δηελεξγεζεί πιήξεο έιεγρνο, κφλνλ εάλ πξνθχςνπλ λέα ζηνηρεία, ηα 

νπνία επεξεάδνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο. Χο «λέν ζηνηρείν» λνείηαη θάζε 

ζηνηρείν, ην νπνίν δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη γλσζηφ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαηά ηνλ 

αξρηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν. 

6. Ο θνξνινγνχκελνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο θαη λα δηεπθνιχλεη ην έξγν 

ηνπ νξηδφκελνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ππαιιήινπ ηεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο. Ο νξηδφκελνο ππάιιεινο δελ δχλαηαη λα κεηαθηλεί βηβιία θαη ζηνηρεία ή έγγξαθα 

πνπ έρνπλ ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ ζε άιιν ηφπν, εθηφο εάλ ν θνξνινγνχκελνο αδπλαηεί λα 

παξάζρεη ακέζσο αιεζή θαη αθξηβή αληίγξαθα, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 24. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία είλαη δπλαηφλ λα 

απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο έλαληη απφδεημεο παξαιαβήο θαη επηζηξέθνληαη ζηνλ 

θνξνινγνχκελν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή. ηελ πεξίπησζε απηή 

εθαξκφδνληαη αλάινγα ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 24 παξ. 4 ηνπ Κψδηθα. 

7. Δηδηθά πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ κεξηθφ επηηφπην έιεγρν, ζε θνξνινγνχκελνπο νξηζκέλεο 

πεξηνρήο ή/θαη δξαζηεξηφηεηαο ή πνπ δηαθηλνχλ αγαζά, ε εληνιή δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ, 

πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, αληί ησλ ππφ γ` θαη δ` 
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ζηνηρείσλ, ηελ πεξηνρή ηνπ ειέγρνπ ή/θαη ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ. Ο ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ, ζηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί λα είλαη 

θαη εθηφο ηνπ επηζήκνπ σξαξίνπ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. 

8. Ο αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο κπνξεί, νπνηεδήπνηε, εθφζνλ ην 

θξίλεη απαξαίηεην, λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ησλ νξγάλσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη ηα φξγαλα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ππνρξενχληαη 

λα παξέρνπλ απηή ηε ζπλδξνκή, θαηά ην ρξφλν θαη ζηνλ ηφπν πνπ δεηείηαη. 

Σν άξζξν 28 αλαθέξεη φηη: 

1. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θνηλνπνηεί εγγξάθσο ζην θνξνινγνχκελν ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη ηνλ πξνζσξηλφ δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ θφξνπ, «ν νπνίνο 

πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλνο». 

Ο θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα δεηά λα ιακβάλεη αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ν δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ. Ο θνξνινγνχκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαηππψζεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζσξηλφ δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ 

θφξνπ εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο γλσζηνπνίεζεο. 

2. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε εθδίδεη ηελ νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θφξνπ, εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ απφςεσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ ή, 

ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο δελ ππνβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ, ηελ εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1. Ζ νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ θφξνπ εθδίδεηαη κε βάζε έθζεζε ειέγρνπ ηελ νπνία ζπληάζζεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. 

Ζ έθζεζε ειέγρνπ πεξηιακβάλεη εκπεξηζηαησκέλα θαη αηηηνινγεκέλα ηα γεγνλφηα, ηα 

ζηνηρεία θαη ηηο δηαηάμεηο ηηο νπνίεο έιαβε ππφςε ηεο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ. Ζ νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ καδί κε 

ηελ έθζεζε ειέγρνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνλ θνξνινγνχκελν. 

3. Οη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα. 

 

Σέινο ζχκθσλα κε ην άξζξν 38: 

1. Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ θφξνπ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δχλαηαη λα αγλνεί θάζε 

ηερλεηή δηεπζέηεζε ή ζεηξά δηεπζεηήζεσλ πνπ απνβιέπεη ζε απνθπγή ηεο θνξνιφγεζεο θαη 
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νδεγεί ζε θνξνινγηθφ πιενλέθηεκα. Οη ελ ιφγσ δηεπζεηήζεηο αληηκεησπίδνληαη, γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο ππφζηαζεο. 

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1, σο «δηεπζέηεζε» λνείηαη θάζε ζπλαιιαγή, δξάζε, 

πξάμε, ζπκθσλία, επηρνξήγεζε, ζπλελλφεζε, ππφζρεζε, δέζκεπζε ή γεγνλφο. Μηα 

δηεπζέηεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ έλα ζηάδηα ή κέξε. 

3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1, ε δηεπζέηεζε ή ζεηξά δηεπζεηήζεσλ είλαη ηερλεηή 

εθφζνλ ζηεξείηαη νηθνλνκηθήο ή εκπνξηθήο νπζίαο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηερλεηνχ ή κε 

ραξαθηήξα κηαο δηεπζέηεζεο ή ζεηξάο δηεπζεηήζεσλ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε εμεηάδεη εάλ 

απηέο αθνξνχλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

α) ν λνκηθφο ραξαθηεξηζκφο ησλ κεκνλσκέλσλ ζηαδίσλ απφ ηα νπνία απνηειείηαη κηα 

δηεπζέηεζε είλαη αζπκβίβαζηνο κε ηε λνκηθή ππφζηαζε ηεο δηεπζέηεζεο ζην ζχλνιν ηεο 

β) ε δηεπζέηεζε ή ζεηξά δηεπζεηήζεσλ εθαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ δελ ζπλάδεη κε κηα 

ζπλήζε επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά 

γ) ε δηεπζέηεζε ή ζεηξά δηεπζεηήζεσλ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηελ αιιειναληηζηάζκηζε ή ηελ αιιειναθχξσζή ηνπο 

δ) ε ζχλαςε ζπλαιιαγψλ είλαη θπθιηθνχ ραξαθηήξα 

ε) ε δηεπζέηεζε ή ζεηξά δηεπζεηήζεσλ νδεγεί ζε ζεκαληηθφ θνξνινγηθφ πιενλέθηεκα 

αιιά απηφ δελ αληαλαθιάηαη ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο, ηνπο νπνίνπο αλαιακβάλεη ν 

θνξνινγνχκελνο ή ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ 

ζη) ην αλακελφκελν πεξηζψξην θέξδνπο πξηλ απφ ην θφξν είλαη ζεκαληηθφ ζε ζχγθξηζε κε 

ην χςνο ηνπ αλακελφκελνπ θνξνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

4. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1, ν ζηφρνο κηαο δηεπζέηεζεο ή ζεηξάο δηεπζεηήζεσλ 

ζπλίζηαηαη ζηελ απνθπγή ηεο θνξνιφγεζεο, εθφζνλ, αλεμαξηήησο απφ ηηο ππνθεηκεληθέο 

πξνζέζεηο ηνπ θνξνινγνχκελνπ αληίθεηηαη ζην αληηθείκελν, ζην πλεχκα θαη ζην ζθνπφ ησλ 

θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζα ίζρπαλ ζε άιιε πεξίπησζε. 

5. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1, έλαο δεδνκέλνο ζηφρνο πξέπεη λα ζεσξείηαη 

θξίζηκνο, εθφζνλ νπνηνζδήπνηε άιινο ζηφρνο πνπ απνδίδεηαη ή ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί 

ζηε δηεπζέηεζε ή ζηε ζεηξά δηεπζεηήζεσλ θαίλεηαη ακειεηένο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ 

ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο ππφζεζεο 

6. Γηα λα θαζνξηζηεί εάλ ε δηεπζέηεζε ή ε ζεηξά δηεπζεηήζεσλ έρεη νδεγήζεη ζε 

θνξνινγηθφ πιενλέθηεκα κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 
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ζπγθξίλεη ην χςνο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ απφ ηνλ θνξνινγνχκελν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

ελ ιφγσ δηεπζέηεζε, κε ην πνζφ πνπ ζα φθεηιε ν ίδηνο θνξνινγνχκελνο ππφ ηηο ίδηεο 

ζπλζήθεο, ελ απνπζία ηεο ελ ιφγσ δηεπζέηεζεο. 

Ζ ζεκαζία ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ είλαη κεγάιε δηφηη ε δηαδηθαζία ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην εθάζηνηε πθηζηάκελν λνκνζεηηθν πιαίζην θαη γηα 

απηφ ην ιφγν πξναλαθέξζεθαλ νξηζκέλα ζεκαληηθά άξζξα ηνπ λφκν 4174/2013 πνπ αθνξνχλ 

ηηο θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηαηάμεηο. 

 

 

4.8 Έμμεζερ μέθοδοι θοπολογικού ελέγσος 

Πέξα απφ ηηο γλσζηέο άκεζεο κεζφδνπο, ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα θάζε θνξνινγηθφ 

ειεγθηή απνηεινχλ ηα δηάθνξα εξγαιεία έκκεζνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Οη δηάθνξεο 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε αλάιπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ θνξνινγηθά 

ειεγρφκελνπ, ε κέζνδνο ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη δαπαλψλ κε 

ξεπζηφ, ε κέζνδνο ηεο αξρήο ησλ αλαινγηψλ, ε κέζνδνο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηηκή πψιεζεο θαη 

ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηέινο ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη ελ ιφγσ 

κέζνδνη έκκεζνπ ειέγρνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Διιάδαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε έρεη ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ζε δηνξζσηηθφ ή 

πξνιεπηηθφ θαη θαη’ εθηίκεζε πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

θάπνηαο απφ ηηο πέληε ηερληθέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.  

 

4.9 Οθέλη θοπολογικού ελέγσος 

Πέξα απφ ηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα, αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηα δηάθνξα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηαθαζία ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα, ν παλφο (2006) 

αλαθέξεη φηη κέζσ ηεο ηήξεζεο ηνπ Κ.Φ.Δ. (Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο) αιιά θαη 

ηνπ ΚΒ ππάξρεη νπζηαζηηθά ζεζκνζέηεζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ απφ ηηο 

εηαηξίεο. πλ ηνηο άιινηο, θαη πξαθηηθά, ν ελ ιφγσ ζεβαζκφο επηβάιιεηαη αθνχ ε κε νξζε 

ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε θιείζηκν 

ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ζεβαζκνχ ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία είλαη φηη 

απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 
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εθάζηνηε εηαηξίαο ψζηε λα ππάξμεη ζσζηφο θαη αλαινγηθφο, κε ηε θνξνδνηηθή δπλαηφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο, θαηακεξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ. 

Δπνκέλσο, κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη πέξα απφ ηα δηάθνξα νθέιε ζρεηηθά κε ηε 

λννηξνπία θαη ηε θνξναπνθπγή, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ζπκβάιεη θαη ζηελ αχμεζε ησλ 

δεκνζίσλ εζφδσλ ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο θνξνινγηθέο 

δηαηάμεηο, ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζην αίζζεκα δηθαηνζχλεο απφ ηνπο πνιίηεο αθνχ 

κέζσ ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ επηηπγράλεηαη πεξηζζφηεξν ε δίθαηε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ 

βαξψλ. Δθφζνλ αλαιχζεθε κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα ε έλλνηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ απφ ηνπο ειεγθηέο αιιά θαη αλαθέξζεθαλ θαη νξηζκέλα νθέιε, ην 

επφκελν θνκκάηη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αζρνιείηαη ζπλνπηηθά κε ηελ πεξίπησζε ηεο 

Οιιαλδίαο, κίαο άιιεο ρψξαο ηεο Δπξσδψλεο κε ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε νηθνλνκία. 

 

4.10 Η πεπίπηωζη ηηρ Ολλανδίαρ 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ Οιιαλδία είλαη ζε κεγάιν βαζκφ φπσο θαη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηα ΓΛΠ, αιιά ππάξρνπλ νξηζκέλεο δηαθνξέο 

πνπ αμίδεη λα ζεκεησζνχλ. πγθεθξηκέλα, φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν 

έηζη θαη ζηελ Οιιαλδία, ν έιεγρνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξηψλ, 

έζησ θαη κε νξηζκέλα θξηηήξηα, απφ εμσηεξηθνχο ινγηζηέο/ ειεγθηέο, είλαη ππνρξεσηηθφο απφ 

ην λφκν θαη πξέπεη λα δηεμάγεηαη απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο (Wet Toezicht 

Accountantsorganisaties (Wta)). Όπσο είλαη γλσζηφ ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ 260 

(ΓΠΔ260,Παξ.16,2009), ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη νξηζκέλεο επζχλεο ζρεηηθά κε ηελ 

ελεκέξσζε ησλ επηθνξηηζκέλσλ απφ ην θξάηνο κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Οη επζχλεο απηέο 

αθνξνχλ ελεκέξσζε ησλ αξρψλ ζρεηηθά κε κε νξζέο εγγξαθέο γηα παξάδεηγκα, ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο θαηά ηνλ έιεγρν θ.α. Δπηπξνζζέησο, ην Γηεζλέο Πξφηππν 

265(ΓΠΔ265,Παξ.5,2009) αλαθέξεη φηη ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

επηθνηλσλεί θαηαιιήισο ηηο φπνηεο ειιείςεηο έρεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο εηαηξίαο, 

ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ ειεγθηή, πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη αμίδνπλ λα 

αλαθεξζνχλ. 

Πέξα απφ ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο φκσο, ζηελ Οιιαλδία ν εμσηεξηθφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο ειεγθηήο νθείιεη επίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Frielink - De Heer (1985), 

λα ελεκεξψζεη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο γηα δηάθνξνπο θηλδχλνπο πνπ εισρεχνπλ γηα απηήλ 

αιιά θαη λα ηε ζπκβνπιέςεη γηα ηνο ηξφπνπο πνπ πηζαλψο απηή ζα κπνξνχζε λα ηνπο 
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απνθχγεη. Ζ πξναλαθεξζήζα ππνρξέσζε ζηελ Οιιαλδία λνείηαη σο ζπκβνπιεπηηθή 

ιεηηνπξγία (natuurlijke adviesfunctie) θαη νη Frielink -De Heer (1985) αλαθέξνπλ φηη ε ελ 

ιφγσ ιεηηνπξγία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηηο ειιείςεηο ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ reporting, ζηελ θνζηνιφγεζε, ζηα δεηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο 

θηι. πλ ηνηο άιινηο, παξφιν πνπ ζηελ Οιιαλδία δελ απαηηείηαη απφ ην λφκν, ν εμσηεξηθφο 

ειεγθηήο αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη ην ζπγθεθξηκέλν γξάκκα/ ζπκβνπιή σο κέξνο ηεο 

ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο αλαθέξνπλ νη Manson et al. (2001). ε θάζε πεξίπησζε 

ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί φηη νη ελ ιφγσ ζπκβνπιέο απφ ηνλ ειεγθηή κπνξνχλ λα αθνξνχλ θαη 

άιινπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο νη νπνίνη μεθεχγνπλ απφ ηα ζηελά πιαίζηα ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ. 

Ο ζθνπφο ησλ ζρνιίσλ θαη ηεο ζπκβνπιήο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην γξάκκα πξνο ηε 

δηνίθεζε αθνξνχλ ηα εμήο ηξία ζεκεία: 

 Βειηίσζε ησλ ινγζηηθψλ ηερληθψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

 Δλεκέξσζε γηα φπνην άιιν ζέκα ππέπεζε ηεο πξνζνρήο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ηξία ζεκεία ν ειεγθηήο έρεη έλα ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν 

(natuurlijke adviesfunctie) θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Γηα λα κπνξεί κία ειεγθηηθή εηαηξία λα δηεμάγεη εμσηεξηθφ ινγηζηηθφ έιεγρν ζε κία 

εηαηξία ζηελ Οιιαλδία ρξεηάδεηαη λα ηεο έρεη ήδε δνζεί ε άδεηα απφ ηελ Αξρή 

Υξεκαηαγνξψλ (Autoriteit Financiële Markten (AFM)), ε νπνία φκσο κε ηε ζεηξά ηεο δίλεη 

κία ηέηνηα άδεηα ζε φζνπο κφλν έρνπλ δείμεη φηη είηε νη ίδηνη είηε νη εξγαδφκελνη ηνπο 

αθνινπζνχλ ην πιαίζην φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν γηα ηελ Δπίβιεςε Δμσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. Πέξαλ ηεο άδεηαο, ν ξπζκηζηήο αλακέλεη απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή λα ηθαλνπνηεί 

νξηζκέλα επίπεδα ειεγθηηθήο πνηφηεηαο θαη νπζηαζηηθά νξηζκέλα επίπεδα αλεμαξηεζίαο ηα 

νπνία νξίδνληαη απφ ηνλ DeAngelo (1981) σο ην γεγνλφο φηη ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζα 

αλαθέξεη θάπνην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ή ζθάικα ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ πειάηε ηνπ 

εθφζνλ αλαθαιπθζεί. Παξφιν απηά, ζηελ Οιιαλδία, νη πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αλεμαξηεζία νξίδνληαη ζην Nadere Voorschriften Onafhankelijkheid (NVO, 2006) ην νπνίν 

θαη εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε ησλ εμσηεξηθψλ ειεθηψλ ζηελ Οιιαλδία αηνκηθά. 
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Πέξα απφ ην αλσηέξσ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν λφκνο γηα ηελ 

επίβιεςε ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ (άξζξν 2/393, Σεχρνο 2, Οιιαλδηθφο Αζηηθφο Κψδηθαο) 

αλαθέξεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη ν ζεζκφο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζε θάζε επηρείξεζε θαη εάλ 

δελ ππάξρεη ηφηε νη επζχλεο κεηαθέξνληαη ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη εάλ νχηε απηφ 

ππάξρεη ή δελ είλαη ζε ιεηηνπξγία ηφηε νη ελ ιφγσ επζχλεο κεηαθέξνληαη ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηνλ Οιιαλδηθφ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

(2008), ν εμσηεξηθφο ρξεκαηννηθνλνκηθφο ειεγθηήο νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Μεηφρσλ θαη πξνηείλεηαη απφ ην Διεγθηηθφ πκβνχιην κεηά ηε ζπκβνπιή ηφζν ηεο 

Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο φζν θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. πλ ηνηο άιινηο, ζχκθσλα κε 

ηνλ Οιιαλδηθφ Κψδηθν Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην 

Δπίβιεςεο νθείινπλ λα δηεμάγνπλ έλαλ ελδειερή έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειεγθηή ζηηο δηάθνξεο κνλάδεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ελ ιφγσ 

έξεπλαο ή απνηίκεζεο ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ 

(Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)) ψζηε λα απνηηκεζεί ε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ ελ ιφγσ εμσηεξηθφ ειεγθηή. Δπηπξνζζέησο ζχκθσλα κε ηνλ ίδην Κψδηθα, ν ειεγθηήο έρεη 

ην δηθαίσκα λα παξεβξίζθεηαη ζηελ AVA δηφηη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα απαληήζεη ζε 

εξσηήκαηα ησλ κεηφρσλ. 

Πέξα απφ ην ξπζκηζηηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην φκσο πνπ ηζρχεη ζηελ Οιιαλδία, αμίδεη 

λα ππάξμεη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηε δηάξζξσζε ηεο Οιιαλδηθήο αγνξάο εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ. πγθεθξηκέλα, ε ελ ιφγσ αγνξά παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα κεγάιε ζπγθέληξσζε φζν 

αθνξά ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ησλ εηζεγκέλσλ, ζην Οιιαλδηθφ Υξεκαηηζηήξην, εηαηξηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αξθεί λα αλαθεξζεί φηη ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ ρξεζηκνπνηεί θάπνηα απφ ηηο Big 4 (PwC, KPMG, Deloitte θαη EY) ζε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 95% (72 ζηηο 77) κε ηηο κεζαίνπ κεγέζνπο εηαηξίεο φπσο ε BDO ή ε 

Mazars λα ιακβάλνπλ κφλν ην 4% σο κεξίδην ηεο αγνξάο. Ζ ζεκαζία απηήο ηεο 

ζπγθέληξσζεο είλαη κεγάιε δηφηη θαηαξρήλ ε ελ ιφγσ αγνξά κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη 

νιηγνπσιηαθή αιιά θαη δηφηη δείρλεη φηη νη πεξηζζφηεξεο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ 

θάπνηα απφ ηηο Big 4 σο ζπλεξγάηε ηνπο γηα ηνλ απαηηνχκελν εμσηεξηθφ ινγηζηηθφ ηνπο 

έιεγρν. 

Πέξα απφ ηα γεληθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ ηζρχεη ζηελ Οιιαλδία, 

ρξεηάδεηαη επίζεο λα ππάξμεη αλαθνξά θαη ζην πιαίζην ππεξάθηηαο θνξνινγίαο πνπ ηζρχεη 

ζηελ ελ ιφγσ ρψξα. ηελ πεξηνρή ζπγθεθξηκέλα ησλ Οιιαλδηθψλ Αληηιιψλ (Αξνχκπα, 

Σζνπξαθάν θαη Άγηνο Μαξηίλνο), κία επηρείξεζε, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, κπνξεί 
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λα απνιακβάλεη κηθξφηεξε θνξνινγία αθνχ  ε θνξνινγία γηα ηα κεξίζκαηα κπνξεί λα είλαη 

5% εθφζνλ θπζηθά ε εθάζηνηε εηαηξία κπνξεί λα ππαρζεί ζην ελ ιφγσ επλντθφηεξν 

θνξνινγηθφ πιαίζην. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ζε εθείλε ηελ πεξηνρή 

αθνξά ππεξάθηηεο εηαηξίεο (offshore corporations) θαη δίλεη ζεκαληηθά θίλεηξα ζε κεγάιεο 

πνιπεζληθέο λα επσθειεζνχλ απφ απηφ ην εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ «ειεχζεξσλ 

δσλψλ». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ 

 

5.1 Γενικά ζηοισεία θοπολογικού πιζηοποιηηικού 

ην πιαίζην ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ην θνξνινγηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ. Έηζη ινηπφλ, κε βάζε ην άξζξν 82§5 ηνπ λ.2238/1994 «νη Νόκηκνη Ειεγθηέο 

ππνρξενύληαη ζηελ έθδνζε θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ ζηηο εηαηξείεο πνπ ειέγρνπλ κεηά από 

ζρεηηθό έιεγρν πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύλ παξάιιεια κε ηνλ ηαθηηθό έιεγρν». Παξφιν πνπ ηα 

παξαπάλσ ηζρχνπλ ήδε απφ ηνλ Απξίιην 2010, ελ ηνχηνηο ε δηαδηθαζία, ν ηξφπνο θαη ν ηχπνο 

έθδνζεο ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ νξίζηεθαλ θαηά ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ ΠΟΛ 1159/22.7.2011 (EY, 2011). πλ ηνηο άιινηο, νη εηαηξίεο ηηο νπνία αθνξά 

ην θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ έρνπλ ηε κνξθή είηε Α.Δ. είηε Δ.Π.Δ. θαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 2190/1920 θαη Ν.3190/1955, νη ελ ιφγσ εηαηξίεο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

Νφκηκνπο Διεγθηέο φηαλ ζε δπν ζπλερφκελεο ρξήζεηο ππεξβαίλνπλ ηα δπν (2) απφ ηα ηξία (3) 

παξαθάησ θξηηήξηα: 

• χλνιν Δλεξγεηηθνχ > €2,5 εθ.,  

• Καζαξφο Κχθινο Δξγαζηψλ > €5 εθ. 

• Μέζνο Όξνο Πξνζσπηθνχ > 50 άηνκα 

Δπηπξνζζέησο, νη λφκηκνη ειεγθηέο ειέγρνπλ ππνρξεσηηθά ηηο εηαηξείεο νη νπνίεο 

ζπληάζζνπλ, εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη εηήζηεο ελνπνηεκέλεο 

θαηαζηάζεηο. 

Αλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82§5 Ν.2238/1994 δελ αλαθέξεη ξεηά εάλ ε έθδνζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ κπνξεί λα γίλεη θαη απφ θάπνηνλ άιινλ εθηφο ηνπ ειεγθηή πνπ 

δηελεξγεί ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν, ελ ηνχηνηο θαηά ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 1159/2011 θαίλεηαη 

φηη ε επηζπκία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ είλαη ε έθδνζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ λα γίλεηαη κφλν απφ ηνλ ειεθηή πνπ δηελεξγεί ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν. 

Πέξα απφ ηα αλσηέξσ, ζε απηφ ην ζεκείν ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί θαη ην πεξηέρνκελν ηνπ 

θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ Έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο 

θαη ην Πξνζάξηεκα Αλαιπηηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ. 



42 
 

Όζν αθνξά ηελ έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο, απηή παίξλεη ηηο εμήο ηέζζεξηο 

κνξθέο: 

1. ςμπέπαζμα σωπίρ επιθύλαξη: Όηαλ δελ πξνθχπηνπλ θνξνινγηθέο παξαβάζεηο ή 

πξνθχπηνπλ παξαβάζεηο ρσξίο κεγάιε ζεκαζία. 

2. ςμπέπαζμα σωπίρ επιθύλαξη με θέμαηα έμθαζηρ: Όηαλ πξνθχπηνπλ ζέκαηα 

ησλ νπνίσλ ε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε είλαη ακθηζβηηήζηκε. 

3. ςμπέπαζμα με επιθύλαξη: Όηαλ πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα κε επηθχιαμε, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ν έιεγρνο έδεημε κε ζπκκφξθσζε κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. 

4. Αδςναμία έκθπαζηρ ζςμπεπάζμαηορ ή Απνηηικό ζςμπέπαζμα: Δθδίδεηαη φηαλ 

πξνθχπηεη αδπλακία έθθξαζεο ζπκπεξάζκαηνο  ή αξλεηηθφ ζπκπέξαζκα. 

 

ε θάζε πεξίπησζε νη ζπλέπεηεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

1. ςμπέπαζμα σωπίρ επιθύλαξη: Δληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο 

ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απνζηέιιεηαη ζηελ ειεγρφκελε εηαηξεία επηζηνιή 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν ησλ ειεγθηψλ δελ πξνέθπςαλ 

παξαβάζεηο, φηη απηφ γίλεηαη θαηαξρήλ δεθηφ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη 

φηη νη θνξνινγηθέο εγγξαθέο ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ. 

2. ςμπέπαζμα σωπίρ επιθύλαξη με θέμαηα έμθαζηρ: Δθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

ειεγθηηθή ππεξεζία εληνιή ειέγρνπ γηα ηα ζέκαηα έκθαζεο. Οη έιεγρνη 

δηελεξγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θαη νινθιεξψλνληαη ζε 

δηάζηεκα φρη αξγφηεξν ησλ 18 κελψλ απφ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απφ ηνπο 

Νφκηκνπο Διεγθηέο/ Διεγθηηθά Γξαθεία ηεο έθζεζεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο 

ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

3. ςμπέπαζμα με επιθύλαξη: Δθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα ειεγθηηθή ππεξεζία 

εληνιή ειέγρνπ. Δάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα θαηαινγηζηνχλ 

απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κε ηνλ έιεγρν κφλν εηδηθψλ αληηθεηκέλσλ, εθδίδεηαη 

εληνιή ειέγρνπ γηα ηα αληηθείκελα απηά. Ζ αξκφδηα ειεγθηηθή ππεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην Νφκηκν Διεγθηή / Διεγθηηθφ 

Γξαθείν θάζε έγγξαθν πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο 

ειέγρνπ. 

4. Αδςναμία έκθπαζηρ ζςμπεπάζμαηορ ή Απνηηικό ζςμπέπαζμα: Δθδίδεηαη απφ 

ηελ αξκφδηα ειεγθηηθή ππεξεζία εληνιή ειέγρνπ. 
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Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ Φνξνινγηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ είλαη ην πξνζάξηεκα αλαιπηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

1. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ ππφ έιεγρν επηρείξεζε  

2. Αλάιπζε ησλ επξεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν 

3. Βεβαίσζε φηη ηα δεδνκέλα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ηέζεθαλ εγγξάθσο ππφςε ηεο 

επηρείξεζεο θαη απηή δηαηχπσζε εγγξάθσο ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο 

4. Δθφζνλ νη παξαβάζεηο έρνπλ εληνπηζηεί απφ ηνλ Έιεγρν ησλ Νφκηκσλ 

Διεγθηψλ / Διεγθηηθψλ Γξαθείσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη απφςεηο ηεο δηνίθεζεο ηεο 

εηαηξείαο θαη ηνπ ινγηζηή πνπ ππνγξάθεη ηηο θνξνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ν νπνίνο 

πξέπεη λα αηηηνινγήζεη γηαηί δελ εληφπηζε ηελ παξάβαζε.  

 

Βαζηθφ ζηνηρείν θάζε θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί ελ 

ζπληνκία είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ. πγθεθξηκέλα: 

 Ζ Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο νινθιεξψλεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζηελ 

ειεγρφκελε εηαηξεία νπσζδήπνηε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

θαη ην κέγηζην 10 εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο
8
 

 Ζ Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά 

ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απφ ηνπο ειεγθηέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ ηεξεί ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ην 

αξγφηεξν ζε 10 εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ 

ηεο επηρείξεζεο απφ ηε Γεληθήο πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ 

 Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ αλσηέξσ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ νινθιεξψλεηαη 60 εκέξεο κεηά 

ηελ ππνβνιή ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 

αλεμάξηεηα αλ πξνέθπςαλ ή δελ πξνέθπςαλ παξαβάζεηο απφ ηνλ έιεγρν 

 

                                                      
8 Γεδνκέλνπ φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ΔΠΔ εγθξίλνληαη απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ εληφο ηξηψλ 

(3) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο, δειαδή πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

θαη ΦΠΑ, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ππνβιεζεί ε Έθζεζε Φνξνινγηθήο 

πκκφξθσζεο ησλ ΔΠΔ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηζρχεη γηα ηηο ΑΔ. 
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Πέξα απφ ηα παξαπάλσ βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Φνξνινγηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ, ρξεηάδεηαη λα 

γίλεη αλαθνξά θαη ζην νξγαλσηηθφ πιαίζην αιιά θαη ηε δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ 

έθδνζε ηνπ. πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία είλαη φπσο αθνινπζεί: 

 Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πλζηεκάησλ (ΓΓΠ) αλαπηχζζεη εηδηθή 

εθαξκνγή παξαθνινχζεζεο ησλ ειέγρσλ. ηελ εθαξκνγή, ε «Έθζεζε Φνξνινγηθήο 

πκκφξθσζεο» είλαη δηαζέζηκε ζε κειινληηθνχο ειέγρνπο απφ άιινλ Νφκηκν 

Διεγθηή / Διεγθηηθφ Γξαθείν 

 Ζ δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ηεο εθαξκνγήο μεθηλάεη κε ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία, ε νπνία 

κε ηελ αλάιεςε ελφο δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε ρνξήγεζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά ηελ εθαξκνγή γηα ην γεγνλφο, 

γηα ην λφκηκν Διεγθηή ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί ν έιεγρνο θαη γηα ην πξνβιεπφκελν 

ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ. ηε ζπλέρεηα, θαη κέζα ζε δηάζηεκα 5 

εκεξψλ, ε ειεγθηηθή εηαηξεία ππνβάιιεη ηελ Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ζε 

κνξθή αξρείνπ XML 

 

5.2 Ππόζθαηερ αλλαγέρ θοπολογικού πιζηοποιηηικού 

Δμαηηίαο ηεο ζεκαζίαο ηνπ Φνξνινγηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ, νη επηρεηξήζεηο θαη νη ειεγθηέο 

πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ην πιαίζην πνπ ηζρχεη, πξάγκα ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ 

θαη δχζθνιν ζηελ Διιάδα κε ηηο ηφζν ζπρλέο αιιαγέο ζην θνξνινγηθφ πιαίζην. Έηζη ινηπφλ 

ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζνχλ θαη νη πην πξφζθαηεο αιιαγέο ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ 

πηζηνπνηεηηθφ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη απφ ηελ PWC (2016). 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην λφκν πνπ ςεθίζζεθε 27 Ηνπιίνπ ηνπ 2016 ππάξρνπλ δχν 

ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ην Φνξνινγηθφ Πηζηνπνηεηηθφ. Πξψηνλ, γηα θνξνινγηθά έηε πνπ 

αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2016 θαη κεηά θαζίζηαηαη πξναηξεηηθή ε έθδνζε ηνπ εηήζηνπ 

θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηηο ΑΔ, ηηο ΔΠΔ θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ 

επηρεηξήζεσλ, ελψ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα έηε θαηαξγείηαη θαη ην ζρεηηθφ πξφζηηκν κε έθδνζεο 

ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ. Γεχηεξνλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη νη εηαηξείεο πνπ ζα 

εμαθνινπζήζνπλ λα εθδίδνπλ εηήζην θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ ππνρξενχληαη αλά 5 έηε λα 

αλαζέηνπλ ηελ έθδνζή ηνπ ζε δηαθνξεηηθφ λφκηκν ειεγθηή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή 

θαζνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο κε βάζε ηα ΓΛΠ ηα νπνία έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηα ηνπηθά (αλα ρψξα) Λνγηζηηθά Πξφηππα. Παξφιν πνπ ε βάζε γηα ηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη ε ίδηα, ππάξρνπλ δηαθνξέο 

νη νπνίεο φκσο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο φπσο θάλεθε θαη 

απφ ηελ εμέηαζε ηεο πεξίπησζεο ηεο Οιιαλδίαο. 

Όζν αθνξά ηελ Διιάδα, παξφιν πνπ πξνρψξεζε ζηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ, ελ ηνχηνηο ε 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο δελ ήηαλ ζηα επίπεδα άιισλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ. ε θάζε 

πεξίπησζε φκσο, ην ελαξκνληζκέλν απηφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο βειηηψλεη 

ζεκαληηθά ηε δηαθάλεηα ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ ζηηο επηρεηξήζεηο. πλ ηνηο άιινηο, ιφγσ 

ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε παξάιιειν επίπεδν κε ην θνξνινγηθφ έιεγρν 

ζπκκφξθσζεο, ηα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο 

απέλαληη ζην θξάηνο έρνπλ κεγαιή αθξίβεηα θαη δηαθάλεηα. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ φκσο, αμίδεη 

λα αλαθεξζεί θαη ην γεγνλφο φηη ε νξζή εθαξκνγή ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ έρεη δηάθνξα 

νθέιε φπσο ε εδξαίσζε θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο θαη ε αληηκεηψπηζε εγθαίξσο ησλ φπνησλ 

θνξνινγηθψλ δεηεκάησλ πξνθχπηνπλ ζηελ εηαηξία. Δπηπξνζζέησο, νη εηαηξίεο κεηά ην πέξαο 

ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κπνξνχλ, ρσξίο αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

ην ζηξαηεγηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ αιιά θαη ηνπο κεζνπξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο 

ζηφρνπο ηνπο θαιχηεξα. πλ ηνηο άιινηο, ρξεηάδεηαη ζε απηφ ην ζεκείν λα ηνληζηεί φηη έλα 

απφ ηα βαζηθά ζεκεία ή ίζσο θαη ην βαζηθφηεξν, απνηειεί ε επηβνιή πξνζηίκσλ θαη πνηλψλ 

δηφηη απηφ θαζνξίδεη θαη επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε θνξνινγηθή ζπκπεξηθνξά ελφο 

αηφκνπ θαη φζν πην ραιαξνί είλαη νη θνξνινγηθνί έιεγρνη ηφζν πην κεγάιε είλαη ε ηάζε ησλ 

αηφκσλ γηα θνξναπνθπγή ή θνξνδηαθπγή. 

Πέξα απφ ηα γεληθά ζηνηρεία ζρεηηθά ηφζν κε ηνλ εμσηεξηθφ φζν θαη κε ην θνξνινγηθφ 

έιεγρν, ρξεηάδεηαη λα γίλεη αλαθνξά ζε νξηζκέλα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαπάλσ 

έξεπλα θαη ηα νπνία ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Με βάζε ηελ εμέηαζε ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ θάλεθε φηη ζηελ Σπλεζία ε ζεκαζία ηνπ κεγέζνπο ηεο εηαηξίαο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη κεγάιε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ ηεο 

ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. Παξφιν πνπ ε ζεκαζία ηνπ ελ ιφγσ ζπκπεξάζκαηνο γηα κία 
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αλαπηπζζφκελε ρψξα είλαη ελδηαθέξνλ, ελ ηνχηνηο κία παξφκνηα έξεπλα ζην ζχλνιν ησλ 

αλαπηπγκέλσλ ρψξσλ ή κφλν ζηελ Δπξσδψλε ζα είρε κεγάιε βαξχηεηα αθνχ έλα παξφκνην 

απνηέιεζκα ζαλ απηφ ηεο Σπλεζίαο λα ζήκαηλε φηη ε ζπγθέληξσζε ηεο ειεγθηηθήο αγνξάο 

είλαη νπζηαζηηθά θάηη ην ζεηηθφ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. πλ 

ηνηο άιινηο, αμίδεη λα εμεηαζηεί ζε βάζνο ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπρλψλ αιιαγψλ ησλ 

θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ή ηεο θνξναπνθπγήο θαη 

θνξνδηαθπγήο. Σν ηειεπηαίν απηφ δήηεκα ζα είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ γηα ρψξεο φπσο ε 

Διιάδα, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζπρλά κεηαηξνπέο ησλ θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ 

θνξνινγηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Πξνζωξηλόο έιεγρνο ΦΠΑ γηα επηρεηξήζεηο κε Β’ θαηεγνξίαο βηβιία: 
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Παξαδείγκαηα ηωλ ηεζζάξωλ εηδώλ ηωλ πνξηζκάηωλ ηνπ ειεγθηή: 

 

Πόπιζμα σωπίρ επιθύλαξη 

 

Έκθεζη Δλέγσος Ανεξάπηηηος Οπκωηού Δλεγκηή Λογιζηή 

 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΥΦΕ … 

 

Έκθεζη επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΥΦΕ, νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο (ή ηνλ ηζνινγηζκφ) ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 

201Υ, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (ή απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο), κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη 

ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δςθύνη ηηρ Γιοίκηζηρ για ηιρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ 

νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δςθύνη ηος Δλεγκηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο 

θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο 

δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 

θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε 

απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο 

εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη 

θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γνώμη 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ 

θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΥΦΕ θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 

201Υ θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ 

έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Έμθαζη Θέμαηορ/Θεμάηων 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε Υ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ 

πεξηγξάθεηαη ην ζέκα ….ΥΥΥ.. .ηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην 

ζέκα απηφ. 

(ή Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα εμήο: 

1) ηε ζεκείσζε Υ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπνπ πεξηγξάθεηαη …. 

2) ηε ζεκείσζε Φ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπνπ πεξηγξάθεηαη …. 

ηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα απηά. ) 

 

Άλλο/α Θέμα/ηα 

(πσ Oη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΥΦΕ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31
ε
 

Γεθεκβξίνπ 201Υ-1 είραλ ειεγρζεί απφ άιινλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή, ν νπνίνο εμέθξαζε 

γλψκε ρσξίο δηαθνξνπνίεζε ηελ 31
ε
 Μαξηίνπ 201Υ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεσο.) 

 

Αναθοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Θεμάηων 

 

α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν 2190/1920. 

 

β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

Έδξα ηνπ ειεγθηή [πφιε], [εκεξνκελία] 

[Ο  Οξθσηφο  Διεγθηήο  Λνγηζηήο] 
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Σημείωση 

Σηελ παξάγξαθν «Άιινπ Θέκαηνο» δελ πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα πνπ απαηηείηαη λα παξνπζηάδνληαη ή 

γλωζηνπνηνύληαη από ηε δηνίθεζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η παξάγξαθνο απηή: 

a. αθνινπζεί ηελ παξάγξαθν γλώκεο θαη ηελ ηπρόλ παξάγξαθν Έκθαζεο Θέκαηνο, όηαλ αλαθέξεηαη 

από ηνλ ειεγθηή ζε ζέκα πνπ απηόο θξίλεη όηη πξέπεη λα γλωζηνπνηήζεη ζηνπο ρξήζηεο, ωο 

επεμήγεζε γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ειέγρνπ ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ. 

β. πεξηιακβάλεηαη ζαλ ππνπαξάγξαθνο (γ) ζηελ Αλαθνξά επί Άιιωλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ 

Θεκάηωλ, όηαλ ζρεηίδεηαη κε άιιεο επζύλεο αλαθνξάο ηνπ ειεγθηή.  

γ. αθνινπζεί ηελ «Αλαθνξά επί Άιιωλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάηωλ», απνηειώληαο 

μερωξηζηό ηκήκα, όηαλ αλαθέξεηαη ζην ζύλνιν ηωλ επζπλώλ ηνπ ειεγθηή θαη ζηελ θαηαλόεζε όιεο 

ηεο έθζεζήο ηνπ. 
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Πόπιζμα με επιθύλαξη 

 

Έκθεζη Δλέγσος Ανεξάπηηηος Οπκωηού Δλεγκηή Λογιζηή 

 

 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΥΦΕ 

 

Έκθεζη επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΥΦΕ, νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο (ή ηνλ ηζνινγηζκφ) ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 

201Υ, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (ή απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο), κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη 

ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δςθύνη ηηρ Γιοίκηζηρ για ηιρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ 

 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ 

νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δςθύνη ηος Δλεγκηή 

 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ.  Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο 

θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο 

δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 

θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε 

απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο 

εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη 

θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 



60 
 

 

Βάζη για Γνώμη με Δπιθύλαξη 

 

Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςε φηη ….   

(ή Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

1…. 

2….) 

 

Γνώμη με Δπιθύλαξη 

 

Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο (ή ησλ ζεκάησλ) πνπ 

κλεκνλεχεηαη (ή κλεκνλεχνληαη) ζηελ παξάγξαθν ‘Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε’, νη 

ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΥΦΕ θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 201Υ θαη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο 

απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Έμθαζη Θέμαηορ/Θεμάηων 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε Υ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ 

πεξηγξάθεηαη ην ζέκα ….ΥΥΥ.. .ηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην 

ζέκα απηφ. 

(ή Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα εμήο: 

1) ηε ζεκείσζε Υ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπνπ πεξηγξάθεηαη …. 

2) ηε ζεκείσζε Φ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπνπ πεξηγξάθεηαη …. 

ηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα απηά. ) 

 

Άλλο/α Θέμα/ηα 

(πσ Oη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΥΦΕ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31
ε
 

Γεθεκβξίνπ 201Υ-1 είραλ ειεγρζεί απφ άιινλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή, ν νπνίνο εμέθξαζε 

γλψκε κε επηθχιαμε ηελ 31
ε
  Μαξηίνπ 201Υ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεσο, εμαηηίαο ……..) 

 

Αναθοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Θεμάηων 

 

α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν 2190/1920. 

 

β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 
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Έδξα ηνπ ειεγθηή [πφιε], [εκεξνκελία] 

[Ο  Οξθσηφο  Διεγθηήο  Λνγηζηήο] 

 

 

 

 

 
 

 

Σημείωση 

Σηελ παξάγξαθν «Άιινπ Θέκαηνο» δελ πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα πνπ απαηηείηαη λα παξνπζηάδνληαη ή 

γλωζηνπνηνύληαη από ηε δηνίθεζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η παξάγξαθνο απηή: 

a. αθνινπζεί ηελ παξάγξαθν γλώκεο θαη ηελ ηπρόλ παξάγξαθν Έκθαζεο Θέκαηνο, όηαλ αλαθέξεηαη από ηνλ 

ειεγθηή ζε ζέκα πνπ απηόο θξίλεη όηη πξέπεη λα γλωζηνπνηήζεη ζηνπο ρξήζηεο, ωο επεμήγεζε γηα ηελ 

θαηαλόεζε ηνπ ειέγρνπ ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ. 

β. πεξηιακβάλεηαη ζαλ ππνπαξάγξαθνο (γ) ζηελ Αλαθνξά επί Άιιωλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάηωλ, 

όηαλ ζρεηίδεηαη κε άιιεο επζύλεο αλαθνξάο ηνπ ειεγθηή.  

γ. αθνινπζεί ηελ «Αλαθνξά επί Άιιωλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάηωλ», απνηειώληαο μερωξηζηό ηκήκα, 

όηαλ αλαθέξεηαη ζην ζύλνιν ηωλ επζπλώλ ηνπ ειεγθηή θαη ζηελ θαηαλόεζε όιεο ηεο έθζεζήο ηνπ. 

Σύκθωλα κε όζα πξναλαθέξζεθαλ, ε παξάγξαθνο «Άιινπ Θέκαηνο» κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη, ζε θάζε έλα από 

ηνπο ηύπνπο ηωλ εθζέζεωλ ειέγρνπ πνπ αθνινπζνύλ. 
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Πόπιζμα με Αδςναμία Έκθπαζηρ ςμπεπάζμαηορ 

 

Έκθεζη Δλέγσος Ανεξάπηηηος Οπκωηού Δλεγκηή Λογιζηή 

 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΥΦΕ 

 

Έκθεζη επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων 

 

Μαο αλαηέζεθε λα ειέγμνπκε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΥΦΕ, 

νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο (ή ηνλ ηζνινγηζκφ) ηεο 31
εο

 

Γεθεκβξίνπ 201Υ, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (ή απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο), κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ 

έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη 

κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δςθύνη ηηρ Γιοίκηζηρ για ηιρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ 

 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ 

νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δςθύνη ηος Δλεγκηή 

 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Δληνχηνηο, 

εμαηηίαο ηνπ ζέκαηνο (ή ησλ ζεκάησλ) πνπ πεξηγξάθεηαη (ή πεξηγξάθνληαη) ζηελ παξάγξαθν 

‘Βάζε γηα Αδπλακία Έθθξαζεο Γλψκεο’, δελ κπνξέζακε λα ζπγθεληξψζνπκε επαξθή θαη 

θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα γηα ηε ζεκειίσζε ειεγθηηθήο γλψκεο. 

 

Βάζη για Αδςναμία Έκθπαζηρ Γνώμηρ 

 

[Πεξηγξαθή ζέκαηνο/(ή ζεκάησλ)] 

 

Αδςναμία Έκθπαζηρ Γνώμηρ 

 

Δμαηηίαο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο (ή ησλ ζεκάησλ) πνπ κλεκνλεχεηαη (ή 

κλεκνλεχνληαη) ζηελ παξάγξαθν, ‘Βάζε γηα Αδπλακία Έθθξαζεο Γλψκεο’ δελ έρεη θαηαζηεί 

εθηθηφ λα απνθηήζνπκε επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα γηα ηε ζεκειίσζε 

ειεγθηηθήο γλψκεο. Χο εθ ηνχηνπ δελ εθθέξνπκε γλψκε επί ησλ ζπλεκκέλσλ  νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

Έδξα ηνπ ειεγθηή [πφιε], [εκεξνκελία] 

[Ο  Οξθσηφο  Διεγθηήο  Λνγηζηήο] 
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Πόπιζμα με Απνηηικό ςμπέπαζμα 

 

Έκθεζη Δλέγσος Ανεξάπηηηος Οπκωηού Δλεγκηή Λογιζηή 

 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΥΦΕ 

 

Έκθεζη επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΥΦΕ, νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο (ή ηνλ ηζνινγηζκφ) ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 

201Υ, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (ή απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο), κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη 

ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δςθύνη ηηρ Γιοίκηζηρ για ηιρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ 

 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ 

νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δςθύνη ηος Δλεγκηή 

 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο 

θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο 

δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 

θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε 

απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο 

εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη 

θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Βάζη για Απνηηική Γνώμη 
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[Πεξηγξαθή ζέκαηνο/ (ή ζεκάησλ)] 

 

Όπσο επεμεγείηαη ζηε εκείσζε Υ…. 

 

Απνηηική Γνώμη 

 

Καηά ηε γλψκε καο, εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο (ή ησλ ζεκάησλ) πνπ 

κλεκνλεχεηαη (ή κλεκνλεχνληαη) ζηελ παξάγξαθν ‘Βάζε γηα Αξλεηηθή Γλψκε’, νη 

ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, 

ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΥΦΕ θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 201Υ θαη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο 

απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αναθοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Θεμάηων 

 

α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη (ή δελ 

πεξηιακβάλεηαη) δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη (ή δελ παξέρεη) ηα 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν 

2190/1920. 

 

β) Δπαιεζεχζακε (ή Γελ επαιεζεχζακε) ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Έδξα ηνπ ειεγθηή [πφιε], [εκεξνκελία] 

[Ο  Οξθσηφο  Διεγθηήο  Λνγηζηήο] 

 


