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Περίληψη 

Στην ιδανική κοινωνία πολιτών, που όμως δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε, ο 

ρόλος του ελέγχου δεν θα είχε καμία σημαντικότητα. Η πολυπλοκότητα των 

οικονομικών συναλλαγών, το σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και 

κοινωνικό  παγκόσμιο περιβάλλον, αλλά  και η σχεδόν έμφυτη τάση του ανθρώπου να 

αποφύγει το επαχθές, καθιστούν το έργο του ελέγχου κρίσιμο για την διατήρηση της 

εύρυθμης λειτουργίας των συντεταγμένων κρατών. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία φιλοδοξεί να καταγράψει και να παραθέσει τις αρχές 

και την μεθοδολογία της φορολογικής ελεγκτικής διαδικασίας , να εισχωρήσει στον 

πυρήνα  του φορολογικού ελέγχου ( τα είδη των φορολογικών ελέγχων, τα αρμόδια 

όργανα διενέργειάς τους και τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου)  και περαιτέρω 

να αναλύσει τις νέες τάσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια της προσπάθειας 

εκσυγχρονισμού του από την Πολιτεία.  

Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και ο νέος Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας 

καθιέρωσαν τρεις διεθνώς αναγνωρισμένες  έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου: 

την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας, την τεχνική καθαρής θέσης και την τεχνική των 

τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά. Θα επιχειρηθεί προσδιορισμός και 

ανάλυση των τεχνικών αυτών με στόχο την βαθύτερη μελέτη τους , την εξαγωγή 

συμπερασμάτων και προτάσεων. 

  

Λέξεις κλειδιά : φορολογικός έλεγχος, φορολογική διαδικασία, φορολογητέα ύλη,  

έμμεσες τεχνικές ελέγχου. 
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Εισαγωγή - Σκοπός της έρευνας - Δομή της εργασίας 

 

Σε όλες τις Πολιτείες και σε όλους τους καιρούς  οι  πολίτες συχνά προσπαθούν να 

διαφύγουν του υποχρεωτικού και επαχθούς φόρου, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να 

στερείται το κράτος απαραίτητων εσόδων για την ομαλή λειτουργία του. Έτσι 

γεννήθηκε η επιτακτική ανάγκη  καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, η οποία έχει 

ανατεθεί στα αρμόδια φορολογικά όργανα.  

Το ζήτημα της υιοθέτησης και της ανάπτυξης των κατάλληλων διαδικασιών , του 

ορισμού των κανόνων, των αρχών, των ενεργειών και των κατευθυντήριων γραμμών  

που πρέπει να ακολουθούν οι φορολογικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των ελεγκτικών 

τους καθηκόντων είναι κρίσιμο για την αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελέγχου,  

την επίτευξη των αποτελεσμάτων που επιδιώκει η Πολιτεία αλλά και  το επίπεδο 

εμπιστοσύνης των πολιτών στη φορολογική διοίκηση. 

Αν γενικά ο φορολογικός έλεγχος ως μέρος της διοικητικής φορολογικής διαδικασίας 

παρουσιάζει πάντα μεγάλο  ενδιαφέρον , στις μέρες μας που η χώρα μας αντιμετωπίζει 

σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα και από  το ύψος των δημοσίων εσόδων κρίνεται 

σε ένα μεγάλο βαθμό η πορεία της,  καθίσταται ένα κρίσιμο πεδίο έρευνας, ειδικά όταν 

αυτός ο φορολογικός έλεγχος καλείται να ερευνήσει, να προσδιορίσει και να 

αντιμετωπίσει τις ευφάνταστες πολλές φορές μεταλλάξεις του οικονομικού εγκλήματος, 

με βασικό στόχο να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή , την φόρο αποφυγή αλλά και την 

αντίληψη πολλών ότι η τελευταία αποτελεί νόμιμο τρόπο αποφυγής του φόρου. 

Ο ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α/26.7.13)1 , με τις διατάξεις του άρθρου 38,  για πρώτη 

φορά, απελευθερώνει τον φορολογικό ελεγκτή προσφέροντας του ένα σημαντικό όπλο 

για την πάταξη και της φόρο αποφυγής  πλέον, καθώς μεταξύ άλλων αναφέρει ότι 

«Κατά τον προσδιορισμό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αγνοεί 

κάθε τεχνητή διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της 

φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Οι εν λόγω διευθετήσεις 

αντιμετωπίζονται, για φορολογικούς σκοπούς, με βάση τα χαρακτηριστικά της 

οικονομικής τους υπόστασης». 

Η μελέτη και η ανάλυση των νέων τεχνικών στη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου, 

στοχεύει πάντα , ή πρέπει να στοχεύει, στον εντοπισμό των ατελειών του συστήματος 

του φορολογικού ελεγκτικού μηχανισμού και μέσα από τις διεργασίες αυτές στην 

πρόταση λύσεων για την βελτίωση του, που θα οδηγήσει στην επαρκέστερη ανάπτυξη 

της ελεγκτικής δράσης και τη διαμόρφωση ενός πρότυπου κανόνων και μεθόδων που 

θα διασφαλίζουν την βεβαίωση αλλά και την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. 

Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου, ο νομοθέτης 

παραχώρησε  ευρεία ελεγκτική εξουσία στα φορολογικά όργανα κατά τα πρότυπα 

νομοθεσιών άλλων χωρών. Ταυτόχρονα συνέδεσε την άρνηση  του φορολογούμενου 

 

1 Η πλέον πρόσφατη κωδικοποίηση του ν. 4174/2013, έγινε με την ΠΝΠ 24/24.12.15 Ρύθμιση 

κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών ΦΕΚ 

A'182/24.12.2015 12 



10 
 
 

 

να διευκολύνει τον έλεγχο, με κυρώσεις. Αναγνωρίστηκε έτσι η επιτακτική ανάγκη 

εκσυγχρονισμού του φορολογικού ελέγχου και συνδέθηκε  άμεσα με τις νέες τάσεις 

που παρατηρούνται διεθνώς στον φορολογικό έλεγχο, οι οποίες αποτελούν ένα από 

τα βασικά αντικείμενα μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας.  

Συγκεκριμένα, στην παρούσα  εργασία, στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο θα μας 

απασχολήσει  καταρχάς  ο πυρήνας της διαδικασίας του φορολογικού ελέγχου (έννοια, 

σκοπός, τα είδη των φορολογικών ελέγχων, τα αρμόδια όργανα διενέργειάς τους, η 

διαδικασία του φορολογικού ελέγχου, ο τρόπος επιλογής υποθέσεων ελέγχου, τα είδη 

των απαιτούμενων επαληθεύσεων κ.α.).  

Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, θα παρατεθεί η διαδικασία παρουσίασης των 

αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου (Έκθεση ελέγχου, πράξη προσδιορισμού 

του φόρου, καταλογισμός, υποβολή προσφυγών). 

Περαιτέρω, στο τέταρτο κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου 

(τεχνική ανάλυσης ρευστότητας, τεχνική καθαρής θέσης και τεχνική τραπεζικών 

καταθέσεων και μετρητών ) ως τα ¨νεότερα όπλα¨ στην φαρέτρα των οργάνων 

ελέγχου. 

 Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται τα κυριότερα 

συμπεράσματα και με βάση αυτά προτείνονται σημεία για μελλοντική έρευνα. 

Σκοπός, λοιπόν, αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να εντρυφήσει στην 

φορολογική ελεγκτική διαδικασία, που αποτελεί την πεμπτουσία ολόκληρου του 

φορολογικού συστήματος, καθώς απώτερο σκοπό έχει όχι απλώς να εξακριβώσει την 

πραγματική φορολογητέα ύλη αλλά πρωτίστως και κυρίως να συμβάλλει στην εκ των 

προτέρων συμμόρφωση των υποκείμενων του φόρου.  
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Όπως προαναφέρθηκε, ο απώτερος  στόχος του φορολογικού ελέγχου είναι η αύξηση 

του επιπέδου φορολογικής συμμόρφωσης των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση η 

φοροδιαφυγή και η φόρο αποφυγή οφείλονται σε διάφορους παράγοντες οι οποίοι 

σχετίζονται τόσο με μεταβλητές που διαμορφώνουν την συμπεριφορά συμμόρφωσης  

των φορολογουμένων στη  φορολογική νομοθεσία, όσο και με την ικανότητα της 

φορολογικής διοίκησης να επιβάλλει την νομοθεσία. 

Η μελέτη της Χατζηπαναγιώτου (2010) προσπάθησε  να εντοπίσει προβλήματα κατά 
τον φορολογικό έλεγχο, καταθέτοντας προτάσεις στη φορολογική διοίκηση για  
βέλτιστες πρακτικές προκειμένου αυτά να αντιμετωπιστούν. Τέσσερις είναι οι κύριοι  
τομείς για τους οποίους προτείνονται παρεμβάσεις : η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση 
του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, η διάχυση γνώσης προς τους εργαζόμενους 
και πληροφόρησης προς τους πολίτες και επιχειρήσεις, η θετική μεταστροφή της 
κοινής γνώμης και η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής, δικτύων 
και τηλεπικοινωνιών.  Οι προτεινόμενες πρακτικές που αναφέρονται στη μελέτη 
συγκεντρωτικά αναφέρονται στην: 
 

• Μεταστροφή και καλλιέργεια της οργανωσιακής κουλτούρας στην κατεύθυνση 
της εξυπηρέτησης  του πολίτη/πελάτη και στην ποιότητα, αποτελεσματικότητα 
και ταχύτητα όλων των απαραίτητων ενεργειών. 

• Άμεση επέκταση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη 
και βελτίωση της φιλικότητας τους. 

• Αποτελεσματική και δίκαιη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με χρήση 
σύγχρονων πρακτικών και μεθόδων διοίκησης (εργασία σε ομάδες, mentoring 
κ.λπ.)  και αξιολόγησης προσωπικού (αξιολόγηση απόδοσης, μέτρηση 
ποιότητας κ.λ.π.). 

• Διεύρυνση της γνώσης, εκπαίδευση από απόσταση, αξιοποίηση της εμπειρίας 
καθώς και των εξαιρετικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, επένδυση στους 
νεοεισερχόμενους για τη δημιουργία ικανών μελλοντικών στελεχών. 

• Υιοθέτηση και προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα διεθνών καλών 
πρακτικών, (benchmarking) σε συνεργασία με  άλλα κράτη. 

• Συνεχή ενημέρωση των πολιτών για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 
δικαιώματα, μέσω δημιουργίας εκπαιδευτικών sites στο διαδίκτυο ή μέσω 
εξειδικευμένων κατά επιχειρηματική δράση σεμιναρίων για νέους επιχειρηματίες. 

• Έμφαση στην διαμόρφωση φορολογικής συνείδησης και αντίληψη οικειοθελούς 
συμμόρφωσης στους μελλοντικούς πολίτες του κράτους μέσω εισαγωγής 
μαθημάτων φορολογίας και επιχειρηματικότητας σε όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες. 

• Προσπάθεια μεταστροφής της κοινής γνώμης προς τη θετική άποψη ότι το 
κράτος διαχειρίζεται τα έσοδά του για το δημόσιο συμφέρον, για οικονομική και 
κοινωνική ανάκαμψη, μέσω στοχευμένων προγραμμάτων επικοινωνίας, που θα 
παρουσιάζουν τακτικά στον πολίτη, με απλό και κατανοητό τρόπο, τις μικρές ή 
μεγαλύτερες επιτυχίες προς τη σωστή κατεύθυνση. 

 

Προγενέστερα, οι Hung et al. (2006) εξέτασαν τους παράγοντες που καθορίζουν την 
αποδοχή από τους φορολογούμενους των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
και συγκεκριμένα του συστήματος υποβολής φορολογικών δηλώσεων και πληρωμών 
προς το δημόσιο στην Ταϊβάν. Πιο συγκεκριμένα εξέτασαν παράγοντες όπως η 
χρησιμότητα, η φιλικότητα στη χρήση του συστήματος, η στάση των πολιτών απέναντι 
στο σύστημα, οι κίνδυνοι από τη χρήση του συστήματος, η εμπιστοσύνη, η προσωπική 
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καινοτομία του χρήστη ( το πόσο εξοικειωμένος είναι με τις νέες τεχνολογίες) και την 
διαπροσωπική επιρροή (το κατά πόσο επηρεάζεται από τους γύρω του σχετικά με τη 
χρήση του συστήματος). Τα αποτελέσματα τους δείχνουν ότι η χρησιμότητα και η 
εμπιστοσύνη είναι καθοριστικοί παράγοντες της στάσης των πολιτών απέναντι στο 
σύστημα,  ότι η προσωπική καινοτομία δεν επηρεάζει σημαντικά τη στάση των πολιτών 
απέναντι στο σύστημα καθώς και ότι η αυξημένη ευκολία χρήσης του συστήματος και 
η μειωμένη αντίληψη του κινδύνου επηρεάζουν θετικά τη στάση των πολιτών απέναντι 
στο σύστημα. Τέλος, η διαπροσωπική επιρροή αποτελεί ένα σημαντικό καθοριστικό 
παράγοντα για την υιοθέτηση ή μη του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι οι γνώμες των 
«φίλων» για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επηρεάζουν τους χρήστες του 
συστήματος. 
 
Από έρευνα,  που διενεργήθηκε από την Deloitte(2014) σε 29 χώρες της Ευρώπης και 
σε αυτήν έλαβαν μέρος 814 στελέχη επιχειρήσεων, διαπιστώθηκε πως η σταθερότητα 
και η απλότητα μιας φορολογικής νομοθεσίας είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για 
την αποτελεσματικότητα  ενός φορολογικού συστήματος. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε, 
όσον αφορά τους  Έλληνες συμμετέχοντες, πως στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι οι 
ασάφειες στις οδηγίες των φορολογικών αρχών και οι πολύ συχνές αλλαγές στη 
φορολογική νομοθεσία είναι οι κυριότερες αιτίες που οδηγούν σε φαινόμενα 
φοροδιαφυγής. Μεταξύ των κύριων ευρημάτων  της έρευνας για τη φορολογία στην 
Ευρώπη,  αναφέρεται ότι η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο ξεχώρισαν ανάμεσα 
στις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης ως οι πιο ευνοϊκές από φορολογική άποψη ενώ 
η Ιταλία ξεχώρισε ως η λιγότερο ευνοϊκή από φορολογική άποψη, ακολουθούμενη από 
τη Γαλλία και τη Ρωσία. Επίσης ότι η σταθερότητα και η απλότητα είναι οι 
σημαντικότεροι παράγοντες που καθιστούν το φορολογικό σύστημα μιας χώρας 
ευνοϊκό. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που συντείνουν στην φορολογική αβεβαιότητα 
σχετίζονται με τις συχνές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία και με την ασάφεια και 
τις παλινδρομήσεις στις αποφάσεις και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους των 
φορολογικών αρχών. Στα κύρια ευρήματα της έρευνας για τη φορολογία στην Ελλάδα, 
σχετικά με τους παράγοντες που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα, η πλειοψηφία των 
Ελλήνων ερωτηθέντων (84,6%) απάντησε ότι η περισσότερη βεβαιότητα για το μέλλον 
του φορολογικού συστήματος έχει το μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στην εμπορική 
ανταγωνιστικότητα της χώρας. Σύμφωνη σε αυτό βρίσκεται και η Ευρώπη με ποσοστό 
46,1%. Ακολουθούν η «απλοποίηση του φορολογικού συστήματος» στη 2η θέση 
(61,5%) και οι παράγοντες «προβλέψιμη και συνεργάσιμη φορολογική αρχή», και 
«βελτιωμένα φορολογικά κίνητρα»  στην 3η θέση (23,1%). Σχετικά με τις προκλήσεις 
για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία (92,3%) των 
ερωτηθέντων θεωρεί ότι υπάρχει φορολογική αβεβαιότητα στη χώρα, χαρακτηρίζοντάς 
την ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν στη δουλειά τους. Οι δύο κύριες 
αιτίες φορολογικής αβεβαιότητας είναι οι «ασαφείς, αντιφατικές ή ελλιπείς οδηγίες των 
Φορολογικών αρχών» (84,6%) και οι «συχνές αλλαγές στη νομοθεσία» (76,9%). 
Αντίστοιχα, για τους Ευρωπαίους, οι «συχνές αλλαγές στη νομοθεσία» με ποσοστό 
70,2% θεωρούνται ως η κύρια αιτία φορολογικής αβεβαιότητας. Στην Ελλάδα, οι 
Φορολογικές αρχές εστιάζουν τους ελέγχους τους στον εταιρικό φόρο εισοδήματος, 
σύμφωνα με το 76,9% των ερωτηθέντων (στην Ευρώπη το ποσοστό ανέρχεται στο 
59,3%), στις ενδοομιλικές συναλλαγές και τη διεθνή φορολογία για το 38,5% των 
ερωτηθέντων (στην Ευρώπη 40,1%) και στον Φόρο εισοδήματος φυσικών 
προσώπων, όπως απάντησε το 30,8% (στην Ευρώπη 26,1%). 
 
Πιο πρόσφατα, οι Chen et al. (2015), σε έρευνά τους πάνω στο online σύστημα 
υποβολής φορολογικών δηλώσεων στις Φιλιππίνες εξετάζουν τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την τάση των πολιτών να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω 
δικτυακών τοποθεσιών (websites). Χρησιμοποιούν το IS Success Model και επιπλέον 
μεταβλητές όπως την εμπιστοσύνη στην τεχνολογία, την εμπιστοσύνη στην 
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κυβέρνηση, την εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές κυβερνητικές ιστοσελίδες, καθώς και 
την προηγούμενη εμπειρία με δημόσιες υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η 
εμπιστοσύνη στην τεχνολογία, η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, η προηγούμενη 
εμπειρία με δημόσιες υπηρεσίες επηρεάζουν άμεσα την εμπιστοσύνη των πολιτών στα 
websites της κυβέρνησης, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει άμεσα τις τρεις  ποιοτικές 
διαστάσεις του IS Success Model που είναι η ποιότητα των παρεχόμενων 
πληροφοριών, η ποιότητα του συστήματος και η ποιότητα των υπηρεσιών. Από τις 
τρεις αυτές διαστάσεις, η ποιότητα των πληροφοριών βρέθηκε να είναι αυτή που  
επηρεάζει σημαντικά την χρησιμότητα του συστήματος και την ικανοποίηση του 
χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι η διάσταση αυτή είναι πιο σημαντική από την ποιότητα των 
υπηρεσιών και την  ποιότητα του συστήματος για τους φορολογουμένους, 
προκειμένου αυτοί να χρησιμοποιήσουν το σύστημα. 
 
Τέλος, οι Rana et al. (2015) εξετάζουν την επιτυχία  της δημόσιας ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας διαχείρισης παραπόνων από την οπτική των πολιτών της Ινδίας, με βάση 
την πρόθεση τους να την χρησιμοποιήσουν και  την ικανοποίηση τους από τη χρήση 
της. Η επιτυχία αυτού του συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εξετάζεται 
χρησιμοποιώντας το IS Success Model, το οποίο περιλαμβάνει μεταβλητές που 
αφορούν την ποιότητα του συστήματος, την ποιότητα των πληροφοριών, την ποιότητα 
των υπηρεσιών , την χρησιμότητα του συστήματος , την ευκολία χρήσης του 
συστήματος , την ικανοποίηση από τη χρήση του συστήματος , τους κίνδυνους από τη 
χρήση του συστήματος και την πρόθεση χρήσης από τους πολίτες. Συγκεκριμένα,  η 
ποιότητα των πληροφοριών, η ποιότητα του συστήματος, η ποιότητα των υπηρεσιών, 
και η ευκολία χρήσης του συστήματος επιδρούν θετικά στην ικανοποίηση του χρήστη. 
Επιπλέον, η ευκολία χρήσης του συστήματος και η χρησιμότητα επιδρούν θετικά στην 
πρόθεση χρήσης  του συστήματος  ενώ οι κίνδυνοι χρήσης του συστήματος 
επηρεάζουν αρνητικά την πρόθεσή χρήσης. Παρομοίως, η ποιότητα των 
πληροφοριών, η ευκολία χρήσης, η ικανοποίηση του χρήστη είναι στατιστικά 
σημαντικές ως προς την χρησιμότητα του συστήματος. Τέλος, η ποιότητα του 
συστήματος, έχει σημαντικότερη επίδραση στην ευκολία χρήσης του συστήματος από 
την ποιότητα των πληροφοριών. 
 
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι φορολογική συμμόρφωση είναι ένας 

εξαιρετικά δύσκολος στόχος για τις φορολογικές αρχές καθώς εξαρτάται όχι μόνο από 

την ποιότητα, την ισχύ και το εύρος του ελέγχου αλλά και από πολλούς άλλους 

παράγοντες, όπως  την ένταση με την οποία το φορολογικό σύστημα πλήττει τους 

φορολογούμενους, την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στην φορολογική διοίκηση 

και τα συστήματά της, την βεβαιότητα για το μέλλον του φορολογικού συστήματος, την 

σταθερότητα και την απλότητα της φορολογικής νομοθεσίας, τις ασαφείς, αντιφατικές 

ή ελλιπείς οδηγίες των φορολογικών αρχών, την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, την αντίληψη της κοινωνίας περί δικαιοσύνης, την εδραίωση της 

ειλικρίνειας και της υπευθυνότητας ως κοινωνικές αξίες, τον φόβο τιμωρίας που 

απορρέει από ένα φορολογικό σύστημα και πολλούς άλλους. 

Με σκοπό την συνοπτική παράθεση των ανωτέρω μελετών και ερευνητικών 
προσεγγίσεων, ακολουθεί συνοπτικός πίνακας των μελετών. 
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Ερευνητές Μέθοδος Περιγραφή της έρευνας Συμπεράσματα 

Χατζηπαναγιώτου 
(2010) 

 

 

 

 

 

Έρευνα 

 

 

 

 

 

Η έρευνα εντοπίζει 
προβλήματα  στη 
διενέργεια φορολογικών 
ελέγχων και προτείνει 
πρακτικές λύσεις για 
υλοποίηση.  

Οι κύριες προτεινόμενες 
παρεμβάσεις συγκλίνουν 
στην 
αποτελεσματικότερη 
αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού, 
στη διάχυση 
πληροφόρησης προς 
τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις και την 
αξιοποίηση της 
σύγχρονης τεχνολογίας.  

    

Deloitte (2014 

 

 

 

 

 

 

 

Έρευνα Στελέχη από 814 
επιχειρήσεις 

Τα ευρήματα έδειξαν ότι 
για την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας οι 
σημαντικότεροι 
παράγοντες που 

επηρεάζουν είναι η 
σταθερότητα στο 

φορολογικό σύστημα, η 
απλοποίηση της 

φορολογίας και τα 
βελτιωμένα φορολογικά 

κίνητρα.   
Hung et al. (2006) Έρευνα Παράγοντες που 

καθορίζουν την αποδοχή 

των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και 

συγκεκριμένα του 

συστήματος υποβολής 

φορολογικών δηλώσεων 

και πληρωμών προς το 

δημόσιο στην Ταϊβάν 

 

 

Η αυξημένη ευκολία 

χρήσης του συστήματος 

και η μειωμένη αντίληψη 

του κινδύνου επηρεάζουν 

θετικά τη στάση των 

πολιτών απέναντι στο 

σύστημα 

Chen et al. (2015) Έρευνα Παράγοντες που 

επηρεάζουν την τάση των 

πολιτών να χρησιμοποιούν 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

μέσω δικτυακών 

τοποθεσιών (websιtes) 

Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι η 

εμπιστοσύνη στην 

τεχνολογία, η 

εμπιστοσύνη στην 

κυβέρνηση, η 

προηγούμενη εμπειρία με 

δημόσιες υπηρεσίες 

επηρεάζουν άμεσα την 

εμπιστοσύνη των 

πολιτών στα websites της 

κυβέρνησης. 
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Rana et al. 

(2015) 

Έρευνα Μεταβλητές που 

αφορούν την ποιότητα 

του συστήματος , την 

ποιότητα των 

πληροφοριών , την 

ποιότητα των υπηρεσιών 

, την χρησιμότητα του 

συστήματος , την 

ευκολία χρήσης του 

συστήματος , την 

ικανοποίηση από τη 

χρήση του συστήματος , 

τους κίνδυνους από τη 

χρήση του συστήματος 

και την πρόθεση χρήσης 

από τους πολίτες. 
 

Η ποιότητα των 

πληροφοριών, η 

ποιότητα του 

συστήματος, η 

ποιότητα των 

υπηρεσιών, και η 

ευκολία χρήσης του 

συστήματος επιδρούν 

θετικά στην 

ικανοποίηση του 

χρήστη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 

ΕΝΝΟΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΓΑΝΑ – ΤΥΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

1.1.Εισαγωγή στου φορολογικούς ελέγχους 

 Οι διαδικασίες που εκτελούνται  από τα αρμόδια φορολογικά ελεγκτικά όργανα με 
σκοπό τον έλεγχο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των 
φορολογούμενων και την αποκάλυψη της φορολογητέας ύλης που δεν δηλώθηκε ή 
δηλώθηκε ανακριβώς, αποτελούν τον φορολογικό έλεγχο. Βασικός σκοπός των 
φορολογικών ελέγχων είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φόρο 
αποφυγής.  

Ο Ν. 2238/1994, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προγενέστερος του 4271/2013  

που ισχύει σήμερα,  στο άρθρο 66 παρ. 1, σύμφωνα με την οποία: "Ο προϊστάμενος 

της ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδόμενων δηλώσεων και 

προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει 

δήλωση..." έθετε τις βάσεις του φορολογικού ελέγχου. 

Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα είναι τα αρμόδια από   τον 

νόμο  όργανα για την διενέργεια ελέγχων, προκειμένου να εξακριβωθεί η ειλικρίνεια 

των φορολογικών δηλώσεων καθώς επίσης και η εκπλήρωση των φορολογικών 

υποχρεώσεων εκείνων οι οποίοι παραλείπουν να υποβάλουν τις προβλεπόμενες 

δηλώσεις. Ο φορολογικοί έλεγχοι, επομένως,  διενεργούνται με σκοπό να διαπιστωθεί 

κατά πόσο είναι ακριβείς και ειλικρινείς οι υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις και αν 

τηρούνται οι διατάξεις των ειδικών επιμέρους φορολογιών, σύμφωνα πάντα με τις  

διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).   

Στο τέλος του φορολογικού ελέγχου προσδιορίζεται από τον ελεγκτή οριστικά ο φόρος 

και συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία κοινοποιείται στο φορολογούμενο μαζί με 

την οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου, η οποία αποτελεί εκτελεστή διοικητική 

πράξη.  

Στη συνέχεια, όταν οριστικοποιηθεί η φορολογική εγγραφή, ακολουθεί η ταμειακή 

βεβαίωση του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων και τέλος, η καταβολή του από τον φορολογούμενο.  

Κατά της πράξης προσδιορισμού του φόρου, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει 

ενδικοφανή προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4174/2013, στην αρμόδια 

Υπηρεσία Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.)2 της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων., η οποία  ασκεί, μεταξύ άλλων, τις κατωτέρω αρμοδιότητες:  

1. Την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της 

διοικητικής διαδικασίας, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής από τον 

φορολογούμενο. 

2 αρχικά συστήθηκε ως Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 70Β΄ του ν. 2238/1994, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α5 της 

παραγράφου Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και πλέον λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο επιχειρησιακός 

στόχος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών είναι η επίλυση διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, 

κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, για τη συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και την 

αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο 

φορολογικής διοίκησης www.publicrevenue..gr 



17 
 
2. Την εξέταση αιτημάτων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου 

ποσού της πράξης. 

 3. Την επανεξέταση των ενεργειών της φορολογικής διοίκησης που έχουν εκδοθεί 

μέχρι την 31/12/2013, σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθ.14 ν.2523/97 για την 

διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής και 

ειδικότερα για το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων που διαβιβάστηκαν από τη 

Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής 

Είσπραξης με τη μεταβατική διάταξη της παρ.26 του αρθ.66 του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας (ν.4174/2013) και για τις οποίες η προθεσμία έκδοσης αποφάσεων 

ανανεώνεται μέχρι 30 Απριλίου 2014.  

4. Την επανεξέταση, στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας κατόπιν υποβολής 

ενδικοφανούς προσφυγής, των πράξεων της φορολογικής διοίκησης, με τις οποίες 

εφαρμόζονται διασφαλιστικά μέτρα με βάση ειδική έκθεση ελέγχου και των διατάξεων 

του αρθ.46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς και η εξέταση των αιτημάτων 

αναστολής εκτέλεσης των πράξεων αυτών.   

Αν μετά από την εξέταση της  ενδικοφανούς προσφυγής, δεν επιτευχθεί η διοικητική 

επίλυση της φορολογικής διαφοράς , ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει 

ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. 

Στην ελληνική νομοθεσία, οι φορολογικοί έλεγχοι αποτελούν μέρος της φορολογικής 

διαδικασίας και παρατηρείται γενικά, λόγω και των συνεχών νομοθετικών 

μεταρρυθμίσεων,  έλλειψη παγίωσης  ενιαίων διαδικαστικών ρυθμίσεων για τον έλεγχο 

του συνόλου των φορολογιών.  

1.2 Έννοια του φορολογικού ελέγχου  

Ως φορολογικός έλεγχος νοείται ένα σύνολο ελεγκτικών ενεργειών και επαληθεύσεων 

που εφαρμόζονται από τα αρμόδια φορολογικά όργανα µε σκοπό να εξακριβωθεί εάν 

εφαρμόζονται ορθά οι διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας . Συγκεκριμένα 

ερευνάται εάν τηρήθηκαν τα βιβλία και υποβλήθηκαν οι δηλώσεις που προβλέπει η 

φορολογική νομοθεσία, εάν οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν συμφωνούν µε τα 

δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων της ελεγχόμενης οντότητας, εάν τηρήθηκαν τα 

βιβλία σύμφωνα µε τη φορολογική νομοθεσία και τις αρχές της λογιστικής επιστήμης, 

εάν για τις οικονομικές συναλλαγές της επιχείρησης εκδίδονται και λαμβάνονται τα 

απαιτούμενα  φορολογικά στοιχεία κ.α. . Το αντικείμενο του ελέγχου μπορεί να είναι το 

σύνολο των λογιστικών καταστάσεων ή οι φορολογικές υποχρεώσεις. Μπορεί να 

αφορά μια ανώνυμη εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο. Το αντικείμενο του ελέγχου 

καθορίζει ποιες αρχές πρέπει να τηρηθούν και σε ποια κατηγορία ελέγχου υπόκειται ο 

φορολογούμενος , φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

 Με μια πιο ευρεία έννοια ο φορολογικός έλεγχος αποσκοπεί στο να διαπιστώσει εάν 

από πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης της οικονομικής οντότητας που ελέγχει  

 α) δεν αποδόθηκαν στο δημόσιο οφειλόμενοι φόροι, τέλη και εισφορές,  

 β) αποφεύχθηκε  μεθοδευμένα ή συνειδητά η µη εκπλήρωση φορολογικών 

υποχρεώσεων.  

Ο φορολογικός έλεγχος, στην ευρεία έννοιά του,  περιλαμβάνει και όλες εκείνες τις προ 

απαιτούμενες ενέργειες συλλογής πληροφοριών και στοιχείων που βοηθούν στην 

πλήρη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας  της επιχείρησης, ώστε να διαμορφωθεί μια 

όσο το δυνατόν σαφέστερη και πληρέστερη εικόνα για την οικονομική της κατάσταση, 
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τη δυναμικότητά  της, τα πραγματικά  αντικείμενα εργασιών της κ.τ.λ. και έτσι να 

εξαχθούν ασφαλή  συμπεράσματα για τις φορολογικές της υποχρεώσεις προκειμένου 

να παραχθεί ελεγκτικό έργο υψηλού επιπέδου. 

Συνεπώς, ότι η έννοια του φορολογικού ελέγχου, περιλαμβάνει όχι μόνο  λογιστικό 

αλλά και  ουσιαστικό έλεγχο, απαραίτητο για τη διαπίστωση της ειλικρίνειας ή µη των 

βιβλίων και στοιχείων και των δεδομένων και αποτελεσμάτων  που  προκύπτουν  από  

αυτά,  την  ορθή  μεταφορά των οικονομικών  δεδομένων στις υποβληθείσες δηλώσεις 

και την απόδοση των οφειλόμενων φόρων, τελών, εισφορών κ.τ.λ. στο Δημόσιο. 

1.3  Σκοπός του φορολογικού ελέγχου  

Η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος αποτελεί διαχρονικά  τον βασικό σκοπό του 

φορολογικού ελέγχου. Περαιτέρω όμως, και συμπληρωματικά, εξυπηρετούνται και 

επιτυγχάνονται και άλλοι, εξίσου σημαντικοί στόχοι,  όπως η αύξηση της εθελούσιας 

συμμόρφωσης μέσα από την καλλιέργεια της φορολογικής συνείδησης, η προστασία 

των υγιών επιχειρήσεων,  η διαρκής ενημέρωση των φορολογούμενων σχετικά µε τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις  και κατά συνέπεια η δίκαιη κατανομή των 

φορολογικών βαρών και η επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. 

Η σημαντική αυτή λειτουργία του κράτους προστατεύει, ουσιαστικά τις συνταγματικές 

αρχές για ισοδύναμη συμμετοχή των πολιτών στα οικονομικά βάρη, με πολύ 

σημαντικές συνέπειες σε όλο το φάσμα των κοινωνικών και κυρίως των οικονομικών 

δραστηριοτήτων.  

Η  αντικειμενικότητα, η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η τυπικότητα είναι οι βασικές αρχές 

με τις οποίες θα πρέπει να διέπονται  οι φορολογικοί έλεγχοι, να διενεργούνται πάντα 

σύμφωνα µε τους νόμους και τις αρχές της χρηστής διοίκησης  και να αποσκοπούν 

στην εξακρίβωση και  την επαλήθευση της πραγματικής φορολογητέας ύλης. 

Γενικά ο φορολογικός έλεγχος, αλλά κυρίως όταν είναι αποτελεσματικός, καλλιεργεί 

αίσθημα δικαιοσύνης  στους πολίτες και συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση της συνοχής 

μιας κοινωνίας. 

1.4  Όργανα του φορολογικού ελέγχου 
 

Η διαδικασία των φορολογικών ελέγχων διεξάγεται από ειδικά επιφορτισμένα για το 

σκοπό αυτό όργανα, τα οποία ο νομοθέτης έχει εξοπλίσει με σημαντικές εξουσίες, 

όπως την επαλήθευση, τον έλεγχο και τη διασταύρωση της εκπλήρωσης των 

φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου, την ακρίβεια των  

φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται στην Φορολογική Διοίκηση και τον 

υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά 

στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας 

ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις 

και μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των επιχειρηματικών του 

δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και χρησιμοποιώντας μεθόδους που 

προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

Η κυριότερη κατηγορία εξωτερικού ελέγχου μιας οικονομικής οντότητας είναι ο 

φορολογικός έλεγχος. Άλλοι έλεγχοι, ανάλογα µε το σκοπό, διενεργούνται από 

διαφορετικούς κάθε φορά φορείς, όπως από:  

• Τακτικούς Ελεγκτές του νόμου 2190/20  
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• Πιστωτικά Ιδρύματα (τράπεζες)  

• Νομικά Πρόσωπα (Ι.Κ.Α, κ.τ.λ.)  

• Κρατικές Υπηρεσίες (Αγορανομικοί κ.α.)  

Η διακριτική ευχέρεια του φορολογικού οργάνου και η αρχή της 

αναλογικότητας3 

Διακριτική ευχέρεια του φορολογικού και γενικότερα του διοικητικού οργάνου είναι η 

δυνατότητα που του παρέχει ο νόμος να ενεργήσει, κατά την κρίση και επιλογή του, με 

περισσότερους του ενός τρόπους, εξίσου νόμιμους. Αντιδιαστέλλεται με τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος επιβάλλει στο διοικητικό όργανο μόνο έναν τρόπο 

ενέργειας. Στην πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε σε ενέργειες της Διοίκησης, οι 

οποίες εκδίδονται κατά διακριτική ευχέρεια, ενώ στη δεύτερη σε ενέργειες της 

Διοίκησης που εκδίδονται κατά δέσμια αρμοδιότητα.   

Όταν ενεργεί η διοίκηση κατά δέσμια αρμοδιότητα, είναι υποχρεωμένη να εκδώσει την 

διοικητική πράξη σύμφωνα με συγκεκριμένη διάταξη νόμου, χωρίς να της δίνεται η 

δυνατότητα να ενεργήσει κατά την κρίση της μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. 

Δέσμια αρμοδιότητα της Διοίκησης υπάρχει όταν, το φορολογικό όργανο διαπιστώσει 

ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο πραγματικές η νομικές προϋποθέσεις 

για να προβεί στην έκδοση της διοικητικής πράξης, σύμφωνα ακριβώς με τις 

προϋποθέσεις του νόμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δέσμιας αρμοδιότητας της 

Διοίκησης, η οποία δεν επιτρέπει σ αυτή καμία δυνατότητα άλλης επιλογής είναι τα 

πρόστιμα των παραβάσεων του άρθρου 54 του ν.4174/2013, όπου προσδιορίζονται 

επ’ ακριβώς οι περιπτώσεις των παραβάσεων, λόγω μη συμμόρφωσης του 

φορολογουμένου σε αντίστοιχη υποχρέωση του και προσδιορίζεται με βάση τον νόμο 

ακριβώς επίσης το ποσό του προστίμου. Οι νόμοι αυτοί, οι οποίοι υποχρεώνουν την 

Διοίκηση να ενεργήσει κατά δέσμια αρμοδιότητα υποστηρίζονται και από ερμηνευτικές 

εγκυκλίους, προκειμένου να τύχουν άμεσης και ομοιόμορφης εφαρμογής.   

Η διακριτική ευχέρεια, η οποία διέπει τα φορολογικά όργανα κατά την άσκησή τους 

βρίσκεται σε συνάρτηση με την αρχή της νομιμότητας, η οποία επιβάλλει οι ενέργειες 

της Διοίκησης να είναι σύμφωνες με τους κανόνες Δικαίου,  είτε να μην είναι αντίθετες 

στους κανόνες Δικαίου. Ασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια, το διοικητικό όργανο 

οφείλει, πάντως να λειτουργεί εντός ορίων η υπέρβαση των οποίων συνιστά κακή 

χρήση της διακριτικής ευχέρειας και συνεπάγεται ακυρότητα της διοικητικής πράξης 

που εκδόθηκε βάσει αυτής.  

Η θεωρία του διοικητικού δικαίου έχει διαπιστώσει την ύπαρξη ενδιάμεσων βαθμών 

διακριτικής ευχέρειας. Η διακριτική ευχέρεια, η οποία διέπει την δράση της Διοίκησης 

είναι δυνατόν να αφορά τον χρόνο εντός του οποίου το φορολογικό όργανο έχει την 

δυνατότητα να εκδώσει την διοικητική πράξη, τον καθορισμό του περιεχομένου της 

πράξης, ακόμη και το αν θα εκδοθεί η όχι η διοικητική πράξη, εφόσον δεν αντίκειται σε 

νόμο η κανόνα Δικαίου. Η διακριτική ευχέρεια στην άσκηση της εξουσίας του 

διοικητικού οργάνου, επιλύει διοικητικά θέματα με σύγχρονο τρόπο και 

αποτελεσματικό επιταχύνοντας τις διαδικασίες και αποφεύγοντας τις χρονοβόρες 

εξαρτήσεις από την αφόρητη τυπικότητα των διοικητικών πράξεων. Στο μέτρο που 

κατά την άσκηση της φορολογικής εξουσίας δεν τίθεται θέμα παραβίασης 

συνταγματικών διατάξεων και κατοχυρωμένων συνταγματικά δικαιωμάτων το 

3Επιμέλεια: Ρούσκα Ζωή, Επιστημονικό Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση, 2015, τ.787 
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φορολογικό όργανο, έχει την δυνατότητα άσκησης φορολογικής πολιτικής η οποία 

εναρμονίζεται με την γενικότερη οικονομική και κοινωνική πολιτική, εντός των νόμιμων 

ορίων που θέτει ο νομοθέτης.  

Τα ακραία όρια της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης προσδιορίζονται: 

1. Από το λογικό κατά την κοινή πείρα και αντίληψη περιεχόμενο της αόριστης νομικής 

έννοιας, ο προσδιορισμός της οποίας ανατέθηκε στη διακριτική ευχέρεια του 

διοικητικού οργάνου.  

2.Από την ισότητα και την αντικειμενική αξιολόγηση των υποθέσεων κατά την άσκηση 

της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης, δηλ. την ίση κρίση ομοειδών νομικών και 

πραγματικών καταστάσεων  

3.Από την αρχή της χρηστής διοίκησης, η οποία συνδέεται με την αρχή της επιείκειας 

του διοικουμένου δηλ. την αγαθή και αντικειμενική κρίση, η οποία πρέπει να διέπει την 

διοίκηση εν όψει της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, της εύρυθμης 

λειτουργίας της Διοίκησης αλλά και της ικανοποίησης του έννομου συμφέροντος του 

διοικουμένου με βάση την αρχή της νομιμότητας.   

Τα όργανα διενέργειας των φορολογικών ελέγχων είναι τα ακόλουθα: 

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

Το Σ.Δ.Ο.Ε. συστάθηκε για πρώτη φορά με τον Ν.2343/1995.Μετονομάσθηκε σε 

Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων με το Π.Δ.85/2005 και το 2010 επανήλθε στην αρχική του 

ονομασία σαν Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών από το 2013 ασχολείται μόνο με υποθέσεις μεγάλου φορολογικού 

ενδιαφέροντος, ενώ προγενέστερα μεταξύ των αρμοδιοτήτων του ήταν ο προληπτικός 

και ο προσωρινός έλεγχος , στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους , 

με έμφαση στον Φ.Π.Α. 

Οι βασικές αρμοδιότητες και η κύρια αποστολή του περιλαμβάνουν: 

 Την έρευνα , τον εντοπισμό και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων με 

ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), οι παρατυπίες, οι 

παρανομίες που σχετίζονται με προμήθειες ,επιδοτήσεις , επιχορηγήσεις, 

χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά οι οικονομικές 

απάτες είτε εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου , είτε εις βάρος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης , ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης τους. 

 Την επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου με διενέργεια ελέγχων για την 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. 

 Την έρευνα ,αποκάλυψη και καταπολέμηση παράνομων συναλλαγών , 

απατών και δραστηριοτήτων, που διενεργούνται με χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων, του διαδικτύου και νέων τεχνολογιών. 
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1.4.2  Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων 

(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 
 

Η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. αποτελεί ειδική αποκεντρωμένη Υπηρεσία, που υπάγεται στον Γενικό 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και ασκεί τις αρμοδιότητες των ελέγχων πρόληψης για 

την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και 

τελωνειακής νομοθεσίας. 

Προβαίνει, βάσει ειδικού προγραμματισμού, σε έρευνες, σε ελέγχους πρόληψης και σε 

μερικούς ελέγχους εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας , κυρίως στους 

παρακρατούμενους και  επιρριπτόμενους  φόρους, στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, 

σε ελέγχους στη διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και εξαγωγές, στον 

εφοδιασμό και τη διάθεση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο 

Κατανάλωσης και γενικά σε ελέγχους εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας, με 

σκοπό την καταπολέμηση της φόρο αποφυγής, της φοροδιαφυγής και της 

λαθρεμπορίας μέσω της διαπίστωσης και της αντιμετώπισης κάθε μορφής απάτης σε 

βάρος των δημοσίων εσόδων4 

1.4.3 Κέντρα Ελέγχου 
 

Με το Π.Δ.111/2014 προβλέπεται η λειτουργία δύο κέντρων ελέγχου: 

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

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

 

Το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΜ. αποτελεί ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου με 

αρμοδιότητες στον φορολογικό έλεγχο, επί των μεγάλων επιχειρήσεων όλης της 

επικράτειας που έχει ως στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φόρο αποφυγής, 

την αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις 

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

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. με την εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών ελέγχου και είσπραξης αυτών 

και την συμβολή στην βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων 

επιχειρήσεων. 

Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων έχει αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) 

φορολογικού ελέγχου σε : α) φορολογούμενους με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 

25.000.000 € , β) συνδεδεμένες επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων 

ακαθάριστων εσόδων τους ή σε μητρικές επιχειρήσεις των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.90 του ν2190/1920, ανεξάρτητα από 

την διαχειριστική περίοδο που αφορούν και το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους, 

γ)επιχειρήσεις που προήλθαν από οποιοδήποτε μετασχηματισμό καθώς και των πριν 

τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων. 

Αντίστοιχα, το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου αποτελεί ειδική 

αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου με αρμοδιότητες στον φορολογικό 

έλεγχο επί των φορολογούμενων μεγάλου πλούτου όλης της επικράτειας, που έχει ως 

στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φόρο αποφυγής, την αποτελεσματική 

4 Π.Δ.111/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», ΦΕΚ Α 178/29-8-2014 
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είσπραξη των εσόδων, που αφορούν στους φορολογούμενους μεγάλου πλούτου όλης  

της επικράτειας για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., 

με την εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών ελέγχου και είσπραξης αυτών. 

Κατά την έναρξη της λειτουργίας του το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ήταν αρμόδιο για τον έλεγχο 

των υποθέσεων που είχαν ανατεθεί στο Δ.Ε.Κ. Αθηνών, δηλαδή τις ανέλεγκτες 

υποθέσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές από 7.000.001.έως 30.000.000 €, 

για την διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009 καθώς και όλες οι 

ανέλεγκτες υποθέσεις των ίδιων επιτηδευματιών και φορολογούμενων, γενικά, που 

αφορούν προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους, ανεξάρτητα από το ύψος των 

ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους, καθώς και των υποθέσεων των ίδιων 

επιτηδευματιών και φορολογούμενων, γενικά, που αφορούν διαχειριστικές περιόδους 

που κλείνουν εντός του 2010 και 2011 και δεν υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα 

των Δ.Ο.Υ. Επιπλέον είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και των αλλοδαπών εταιρειών 

εκμετάλλευσης ακινήτων, για τις οποίες δεν προκύπτει το φυσικό πρόσωπο ή των 

ημεδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων, στις οποίες συμμετέχει αλλοδαπή 

εταιρεία χωρίς να εμφανίζεται το φυσικό πρόσωπο καθώς και για την βεβαίωση και την 

αναγκαστική είσπραξη για τα έσοδα που προέρχονται από ενέργειες του 

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. , για τους φορολογούμενους μεγάλου πλούτου.5 

1.4.4  Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) 
Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες έχουν, στα όρια της κατά τόπο αρμοδιότητας 

τους, ως στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φόρο αποφυγής, την βελτίωση 

της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και την ποιοτική εξυπηρέτηση αυτών, την 

αποτελεσματική είσπραξη των δημοσίων εσόδων και την ορθή εφαρμογή της 

νομοθεσίας. 

Οι αρμοδιότητες των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ των 

άλλων την διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε επιχειρήσεις, με ετήσια ακαθάριστα 

έσοδα, όπως αυτά καθορίζονται και ανακαθορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του 

Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και σε φυσικά 

πρόσωπα, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου για 

την διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογούμενων και τον εντοπισμό 

εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί.5 

Ο νόμος ορίζει ως αρμόδιο όργανο για τους ελέγχους τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ο 

οποίος είναι αρμόδιος να διενεργήσει έλεγχο ή να διατάξει τη διενέργεια αυτού. Αυτός 

γενικά ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδόμενων φορολογικών δηλώσεων και μπορεί να 

διορθώνει οίκοθεν αριθμητικά λάθη και αναριθμητισμούς, ζητά και λαμβάνει γνώση 

οποιουδήποτε εγγράφου ή στοιχείου είναι απαραίτητο στο φορολογικό έλεγχο, 

προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει 

δήλωση και λαμβάνει γνώση και ελέγχει και θεωρεί όλα τα τηρούμενα βιβλία και 

στοιχεία. Φυσικά λόγω της αδυναμίας να επιληφθεί ο ίδιος όλων των φορολογικών 

ελέγχων, προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού άλλου υπαλλήλου ως ελεγκτικού 

οργάνου. 

1.4.5  Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας 

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας αποτελεί ειδική υπηρεσία της Ελληνικής 

Αστυνομίας, η οποία έχει ως στόχο την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών 

εγκλημάτων και ιδίως αυτών που τελέσθηκαν σε βάρος των συμφερόντων του  

5 Π.Δ.111/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», ΦΕΚ Α 178/29-8-2014 
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Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας ή έχουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου 

εγκλήματος. Στην εσωτερική της δομή αποτελείται από τέσσερα τμήματα με 

ξεχωριστές αρμοδιότητες, τα οποία είναι:  

1) Το Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας που ασχολείται με τα εγκλήματα 

που διαπράττονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και βλάπτουν ή απειλούν 

τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.2) 

2)  Το Τμήμα Προστασίας Οικονομίας που ασχολείται με τα εγκλήματα που 

επιφέρουν βλάβη στα έσοδα του δημοσίου και επηρεάζουν σημαντικά την  

ομαλή λειτουργία της αγοράς, που επιτυγχάνεται με το ξέπλυμα μαύρου 

χρήματος, παράνομη διακίνηση και νόθευση αγαθών και άλλων προϊόντων, 

παράνομες συναλλαγές και δραστηριότητες που τελούνται στο πλαίσιο 

λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων, παραβίαση κανόνων του ελεύθερου 

ανταγωνισμού και της αγοράς και παραβάσεις που αφορούν στη λειτουργία 

των επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και 

καζίνο.  

3) Το Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης που ασχολείται με τα εγκλήματα που 

αφορούν στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία και ιδίως στην απόκρυψη 

ή σκόπιμη αλλοίωση φορολογητέας ύλης ή άλλων στοιχείων, την λαθραία 

εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών και άλλων προϊόντων και την μη έκδοση 

αποδείξεων, δελτίων και παραστατικών κατά την πώληση και τη διακίνηση 

προϊόντων ή την προσφορά υπηρεσιών 

4) 4) Το Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας που ασχολείται με τις 

παραβάσεις σε βάρος Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και 

Περίθαλψης των πολιτών, οι οποίες είναι η μη καταβολή ασφαλιστικών 

εισφορών, η παράνομη συνταγογράφηση, η ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις, η 

υπερτιμολόγηση φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού και η μη έκδοση 

αποδείξεων παροχής ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.6 

1.4.6  Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
 

Με την ΠΟΛ.1159/2011 προβλέπεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τους 

ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Συγκεκριμένα καθιερώνεται το φορολογικό πιστοποιητικό 

που αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι 

ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές 

και ελεγκτικά γραφεία και εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από 

νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο 

του ν.3693/2008.Με το πιστοποιητικό αυτό ελέγχεται η φορολογική συμμόρφωση των 

επιχειρήσεων από ορκωτούς ελεγκτές και καταγράφεται αν προκύπτουν παραβάσεις 

της φορολογικής νομοθεσίας.7 

6 Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (2015)  http//astynomia.gr 

7 Χρήστος Νεγκάκης , Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού 

Ελέγχου», Εκδόσεις Διπλογραφία , Αθήνα 2013, σελ.326-327 
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1.4.7  Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου 

 

Σύμφωνα με τον Ν. 1914/1990, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορούν 

να συγκροτηθούν ειδικά συνεργεία ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχων και 

επανελέγχων, με αρμοδιότητα σε όλη τη χώρα. 

Έργο των συνεργείων αυτών αποτελεί η διενέργεια προληπτικών ελέγχων για την 

διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων των νόμων. 

1.5 Είδη φορολογικών ελέγχων 
 

Με την ψήφιση των νόμων  4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) και 

ειδικότερα στα άρθρα 23,25,27,28,34,62 και 66 και 4038/2014 (Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα) ανακαθορίζονται και επαναδιατυπώνονται οι εξουσίες της Φορολογικής 

Διοίκησης, ως αναφορά στον έλεγχο για την εκπλήρωση των φορολογικών 

υποχρεώσεων εκ μέρους των φορολογούμενων .  

Εισάγονται πλέον οι έννοιες τους πλήρους και του μερικού ελέγχου, οι οποίοι στην 

ουσία αντιστοιχούν στον τακτικό και προσωρινό έλεγχο. 

Για τις εντολές ελέγχου που έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31.12.2013 και πριν την εφαρμογή 

του ν.4174/2013 οι φορολογικοί έλεγχοι λάμβαναν τρεις διαφορετικές μορφές : 

προληπτικός έλεγχος, προσωρινός έλεγχος  και τακτικός έλεγχος και διεξάγονταν 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2238/1994. 

1.5.1  Προληπτικός φορολογικός Έλεγχος  
 

Ο προληπτικός έλεγχος έχει σκοπό τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των 

διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., καθώς και την εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων  φορολογικών 

υποχρεώσεων της επιχείρησης (υποβολή δηλώσεων, πληρωμή παρακρατούμενων 

φόρων κ.τ.λ.). Ο έλεγχος αυτός πρέπει να είναι σύντομος, ουσιαστικός και να έχει το 

χαρακτήρα του αιφνιδιασμού.   

Πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου 

και αφορά τη διακίνηση των αγαθών, την ενημέρωση των βιβλίων, τα αποθέματα, το 

ταμείο, τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, τυχόν ειδικά τηρούμενα βιβλία, τους 

φορολογικούς μηχανισμούς, κ.τ.λ..  

Με την αιφνίδια και επιτόπια παρουσία των φορολογικών οργάνων στις εγκαταστάσεις 

της επιχείρησης ή εκτός αυτής κατά τη διακίνηση των αγαθών, οι ελεγκτικές υπηρεσίες 

στοχεύουν να αποτρέψουν τους φορολογούμενους από τη διάπραξη φορολογικών 

παραβάσεων και να αποκαλύψουν πιθανές μεθόδους απάτης και φοροδιαφυγής  

Ο προληπτικός έλεγχος αφενός μεν ενεργεί κατασταλτικά, με τον ταχύτερο εντοπισμό 

παράνομων πράξεων, παραλείψεων και παρατυπιών, αφετέρου δε, λόγω της 

αυστηρότητάς του, λειτουργεί ως μέτρο γενικής πρόληψης για την τήρηση των 

φορολογικών διατάξεων και την αποτροπή της φοροδιαφυγής.  Αρμόδιες υπηρεσίες   

για τον  έλεγχο αυτό  είναι το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, η Υπηρεσία 

Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), τα ειδικά συνεργεία που 

έχουν συγκροτηθεί με Υπουργική απόφαση και τα συνεργεία υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. 
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Κατά τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου, ο ελεγκτής μπορεί να λαμβάνει γνώση 

οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή στοιχείου ή εγγράφου, εκτός από αυτά που τηρούνται 

υποχρεωτικά ή προαιρετικά, καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται 

στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στην εγκατάσταση κάθε άλλου 

υπόχρεου και οι διαπιστώσεις του αποτυπώνονται σε έκθεση ελέγχου.   

Εφόσον από τον προληπτικό έλεγχο προκύψουν στοιχεία που έχουν σχέση με τη μη 

εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ή λανθασμένου τρόπου 

προσδιορισμού των αποτελεσμάτων και του τρόπου φορολόγησής τους, εκδίδεται 

εντολή προσωρινού ή τακτικού ελέγχου, κατά την κρίση του προϊσταμένου της 

ελεγκτικής αρχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.   

Σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή της προηγούμενης ακρόασης, αμέσως με τη 

διαπίστωση των παραβάσεων του Κ.Β.Σ. (Κ.Φ.Α.Σ.) και πριν την αποχώρηση των 

ελεγκτών από την ελεγχόμενη επιχείρηση, τα φορολογικά όργανα είναι υποχρεωμένα 

να επιδίδουν στον υπόχρεο κλήση προς ακρόαση προκειμένου να δοθεί η ευχέρεια 

διατύπωσης εντός εύλογου χρόνου (10 ημέρες) γραπτών απόψεων σε σχέση με τις 

διαπιστωθείσες παραβάσεις του ελέγχου. Ειδικά στον προληπτικό έλεγχο διακίνησης 

αγαθών με μεταφορικά μέσα στο δρόμο, περίπτωση κατά την οποία η επίδοση της 

κλήσης προς ακρόαση είναι πρακτικά δυσχερής, η παραπάνω επίδοση διενεργείται σε 

μεταγενέστερο χρόνο στην έδρα της επιχείρησης, προκειμένου και εκεί να δοθεί η 

ευχέρεια διατύπωσης γραπτών απόψεων (σχετ. ΠΟΛ.1074/2008).   

 

1.5.2   Μερικός φορολογικός έλεγχος  
Ο έλεγχος αυτός, ο οποίος αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία, είναι προϊόν της ανάγκης 

ταχείας είσπραξης πρόσθετων φόρων και προστίμων, αλλά και των περιορισμένων 

δυνατοτήτων της φορολογικής διοίκησης να διενεργεί σε όλες τις περιπτώσεις 

λεπτομερείς ελέγχους. 

Πρόκειται για μορφή ελέγχου που εμπεριέχει στοιχεία του προληπτικού ελέγχου με τη 

διαφορά ότι παρέχεται η δυνατότητα να εκδοθεί, με βάση έκθεση ελέγχου, προσωρινό 

φύλλο ελέγχου ή πράξη, προκειμένου να καταλογιστούν οι τυχόν φόροι που οφείλει η 

επιχείρηση.  

Κύρια χαρακτηριστικά του ελέγχου αυτού είναι, η διενέργειά του για συγκεκριμένες 

διαχειριστικές περιόδους ή ορισμένο χρονικό διάστημα μιας διαχειριστικής περιόδου 

και για συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα, με άμεση πρόσβαση στα τηρούμενα 

βιβλία και στοιχεία και στις υποβληθείσες δηλώσεις της επιχείρησης, η ολοκλήρωσή 

του σε σύντομο χρονικό διάστημα και ο καταλογισμός τυχόν διαφορών φόρων με 

στόχο την άμεση είσπραξη αυτών από το δημόσιο, καθώς και η συλλογή στοιχείων και 

πληροφοριών αξιοποιήσιμων από μελλοντικό τακτικό φορολογικό έλεγχο.   

Ο έλεγχος αυτός, που μπορεί να ενεργείται μια φορά για κάθε οικονομικό έτος, μέχρις 

ότου διεξαχθεί ο πλήρης έλεγχος, αναφέρεται σε ένα ή  περισσότερα συγκεκριμένα 

θέματα και αντικείμενα του πλήρους και οριστικού ελέγχου. Ειδικότερα, αφορά σε 

επιχειρήσεις και υπόχρεους γενικά: 1) που δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις για 

όλα ή μερικά φορολογικά αντικείμενα, 2) με αρνητικές – πιστωτικές φορολογικές 

δηλώσεις, που είτε είναι συνεχείς, είτε δε δικαιολογούνται από το αντικείμενο εργασιών 

τους, 3) που υποβάλλουν συχνά εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές δηλώσεις, 4) που 

υπάρχουν πληροφορίες ότι φοροδιαφεύγουν ή εφαρμόζουν εσφαλμένα συγκεκριμένες 
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φορολογικές διατάξεις και 5) που ασκούν ή φέρονται ότι ασκούν δραστηριότητα 

υψηλής επικινδυνότητας. 

Ο έλεγχος αυτός διενεργείται πάντα ύστερα από εντολή ελέγχου του προϊσταμένου της 

αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας.  Δεν αποκλείεται η διενέργεια και δεύτερου μερικού 

ελέγχου (με αντικείμενο ελέγχου το ίδιο ή διαφορετικό από εκείνο του πρώτου).   

Σημειώνεται ότι μερικός έλεγχος δεν μπορεί να διενεργηθεί σε περιπτώσεις μη έκδοσης 

ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων ή σε περιπτώσεις έκδοσης πλαστών 

και εικονικών ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων.   

 1.5.3   Πλήρης φορολογικός έλεγχος  
Ο πλήρης φορολογικός έλεγχος διενεργείται πάντα μετά τη λήξη της διαχειριστικής 

περιόδου και της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και αποσκοπεί 

στην επαλήθευση της ακρίβειας και της πληρότητας των δηλώσεων όλων των 

φορολογικών αντικειμένων που υποβλήθηκαν από την επιχείρηση, ή σε περίπτωση 

μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής αυτών, η εξεύρεση της φορολογητέας ύλης και 

ο προσδιορισμός των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν για τις 

ελεγχόμενες χρήσεις . Πρόκειται δηλαδή για πλήρη, εμπεριστατωμένο, ουσιαστικό και 

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

φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης που αποτέλεσαν αντικείμενο του ελέγχου. 

Ο πλήρης έλεγχος στηρίζεται τόσο στα δεδομένα των βιβλίων όσο και σε λοιπά 

στοιχεία και πληροφορίες που ήδη υφίστανται ή τυχόν διαπιστώνονται ή προκύπτουν 

κατά την πορεία της ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς και σε πληροφορίες ή στοιχεία 

τρίτων.  

Ο πλήρης έλεγχος, επαληθεύει την τήρηση του συνόλου των φορολογικών διατάξεων 

που έχουν εφαρμογή για κάθε ελεγχόμενη υπόθεση, καθόσον τυχόν παράλειψη 

καταλογισμού διαφορών φόρων σε οποιαδήποτε φορολογία, συνεπάγεται και την 

απώλεια φορολογικών εσόδων για το δημόσιο και την αναποτελεσματικότητα του 

ελέγχου να επιτύχει την οικειοθελή συμμόρφωση των επιτηδευματιών προς τις 

υποχρεώσεις τους.   

Η πληρότητα του φορολογικού ελέγχου εξαρτάται από τις ικανότητες και δεξιότητες του 

ελεγκτή, ο οποίος πρέπει να διαθέτει σφαιρική προσέγγιση και αναλυτική ικανότητα 

έτσι ώστε κατά την πορεία του ελέγχου μέσω της έρευνάς του να μπορεί, εκτός των 

άλλων, να εντοπίζει και να αποκαλύπτει τις τυχόν ακολουθούμενες μεθόδους 

φοροδιαφυγής από τις επιχειρήσεις.   

Οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα του πλήρη ελέγχου αποτυπώνονται στην έκθεση 

ελέγχου, με βάση την οποία γίνονται οι καταλογισμοί των διαφορών φόρων, τελών και 

εισφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό.    

 1.5.4  Ειδικοί Έλεγχοι  

Σε περιπτώσεις όπου με ειδικές διατάξεις νόμων καθορίζονται συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις ή τίθενται προϋποθέσεις για την τήρηση των διατάξεων αυτών εκ μέρους 

των επιχειρήσεων, διενεργούνται ειδικοί φορολογικοί έλεγχοι για την επαλήθευση της 

ορθής εφαρμογής των διατάξεων αυτών, την τήρηση των προϋποθέσεων και την 

εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τις διατάξεις αυτές (π.χ. 

έλεγχος ορθής εφαρμογής αναπτυξιακών νόμων, έλεγχος αναπροσαρμογής της αξίας 

των ακινήτων, έλεγχος υπεραξίας κ.τ.λ.).   
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Οι διαπιστώσεις των ελέγχων αυτών αποτυπώνονται σε ιδιαίτερες εκθέσεις ελέγχου 

προκειμένου να καταλογιστούν οι τυχόν διαφορές φόρων.  

1.5.5  Πολυμερείς έλεγχοι 8 

 

Προκειμένου να υποστηριχθούν οι φορολογικές Διοικήσεις των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, το κοινοτικό 

πρόγραμμα FISCALIS χρηματοδοτεί τη διοργάνωση πολυμερών ελέγχων. Οι 

πολυμερείς έλεγχοι είναι συντονισμένες ενέργειες δύο ή περισσότερων χωρών για την 

τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων. Δηλαδή: 

μιας επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται σε δύο ή περισσότερες χώρες ή δύο ή 

περισσοτέρων επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε δύο ή περισσότερες 

χώρες και έχουν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους.   

Κύριοι στόχοι των πολυμερών ελέγχων είναι η διασφάλιση ότι οφείλεται ο σωστός 

φόρος σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. και την εθνική νομοθεσία, μέσω της 

αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας, η διασφάλιση της κοινής προστασίας των 

εσόδων των κρατών μελών, η κατανόηση εκ μέρους των υπαλλήλων των φορολογικών 

υπηρεσιών των δυνατοτήτων ελέγχου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

μέσα στην Ε.Ε., η ενθάρρυνση και διευκόλυνση των πολυμερών ελέγχων σαν μέρος 

μιας κανονικής ελεγκτικής δραστηριότητας, και τέλος η γνωριμία με τα διάφορα 

συστήματα ελέγχου και τη νομοθεσία των άλλων κρατών μελών.   

Υποθέσεις κατάλληλες για διεξαγωγή πολυμερών ελέγχων, εντοπίζονται συνήθως 

κατά τη διεξαγωγή ελέγχων σε επιχειρήσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής 

ή απάτης. Στην περίπτωση που ο ελεγκτής έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα και 

παρόλα αυτά χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για φορολογούμενους 

εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη, τότε ένα από τα μέσα που θα μπορεί να 

εξετάσει, εκτός από την υποβολή αιτημάτων στα πλαίσια της αμοιβαίας συνδρομής, 

είναι ο πολυμερής έλεγχος.  

Κριτήρια που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή ενός πολυμερούς 

ελέγχου, είναι μεταξύ άλλων  και η εμπλοκή σε απάτη στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ., η 

φορολογική συμπεριφορά του φορολογούμενου, «εξαφανισμένοι έμποροι», 

σχεδιασμένες πτωχεύσεις, οι κίνδυνοι που συνδέονται με συγκεκριμένους τομείς 

δραστηριότητας (εμπόριο κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών, μεταχειρισμένων 

αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, ποτών, φαρμάκων, κλπ.), η κατάχρηση του 

τελωνειακού καθεστώτος 42.00 (απαλλαγή από το ΦΠΑ των εισαγωγών 

εμπορευμάτων σε ένα κράτος μέλος, όταν τα αγαθά αυτά μεταφερθούν στη συνέχεια 

σε άλλο κράτος μέλος), οι συναλλαγές με φορολογικούς παραδείσους, η έλλειψη 

δραστηριότητας επί σειρά ετών ακολουθούμενη από ξαφνική έναρξη εμπορικής 

δραστηριότητας, οι αμφιβολίες για την πραγματοποίηση των συναλλαγών από την 

επιχείρηση στο άλλο κράτος μέλος , η μη καταβολή του ΦΠΑ σε πωλήσεις από 

απόσταση σε άλλα κράτη μέλη, οι ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις δεν δηλώνουν όλα τα 

κέρδη τους που πραγματοποιήθηκαν στο άλλο κράτος μέλος, οι υπερτιμολογήσεις-

υποτιμολογήσεις στα πλαίσια ενδοομιλικών συναλλαγών, οι πωλήσεις από απόσταση 

μέσω Logistics σε χώρες της Ε.Ε. ,όπου δεν είναι εμφανής ο κύριος των αγαθών και 

τέλος οι εταιρείες μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών 

παιγνίων μέσω διαδικτύου.  

8 Υπ.αρ 1094206/6403/1000/Δ0014(2008) έγγρ.Γ.Γ.Φορ/κών&Τελ/κών θεμάτων, 14η Δ/νση        

ΦΠΑ                             
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Οι ελεγκτές που ορίζονται να συμμετάσχουν στον πολυμερή έλεγχο πρέπει να έχουν 

ελεγκτικές γνώσεις και εμπειρία, ικανότητα και προθυμία να εργαστούν σε μια 

πολυεθνική ομάδα και επαρκή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας.  

Εφόσον τα κράτη συμφωνήσουν για τη διεξαγωγή του πολυμερούς ελέγχου, διεξάγεται 

σύσκεψη σχεδιασμού στο κράτος που πρότεινε την υπόθεση. Η σύσκεψη σχεδιασμού 

έχει ως στόχο να εκπονηθεί και να εγκριθεί το σχέδιο ελέγχου. Θα πρέπει να υπάρξει 

συμφωνία, σχετικά με τα καθήκοντα που θα αναλάβει κάθε αντιπροσωπεία και τις 

μεθόδους ανταλλαγής πληροφοριών κατά τη διάρκεια του πολυμερούς ελέγχου. Ο 

εθνικός συντονιστής του κράτους  που προτείνει τον έλεγχο αποστέλλει τις σχετικές 

προσκλήσεις στις αρμόδιες φορολογικές διοικήσεις των άλλων κρατών, όπου 

περιλαμβάνεται η ημερήσια διάταξη της σύσκεψης καθώς και οδηγίες προς τους 

ελεγκτές για τον τρόπο προετοιμασίας για τη σύσκεψη Οι ελεγκτές από κάθε κράτος 

πραγματοποιούν μια παρουσίαση που βασίζεται στις πληροφορίες που έχουν 

συγκεντρώσει για τον φορολογούμενό τους. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων στοιχεία προηγουμένων ελέγχων, δηλώσεων, μητρώου, 

VIES, κλπ. Στη σύσκεψη συμμετέχουν οι ελεγκτές από τα συμμετέχοντα κράτη και αν 

είναι απαραίτητο ο εθνικός συντονιστής πολυμερών ελέγχων για την επίλυση 

προβλημάτων διαχείρισης, διαμεσολαβήσεις κλπ. Το κράτος που προτείνει τον έλεγχο, 

επιφορτίζεται με την τήρηση των πρακτικών της σύσκεψης. Είναι πιθανόν να χρειαστεί 

να γίνουν ενδιάμεσες συσκέψεις προκειμένου να συζητηθούν θέματα και προβλήματα 

που θα προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου. Μετά τη σύσκεψη σχεδιασμού, ο 

κάθε ελεγκτής πραγματοποιεί τον έλεγχο στο δικό του κράτος. Η επιτυχία του 

πολυμερούς ελέγχου στηρίζεται στον σχεδιασμό και στην καλή επικοινωνία μεταξύ των 

ελεγκτών. Προκειμένου να λάβουν και να παράσχουν πληροφορίες τα εμπλεκόμενα 

κράτη χρησιμοποιούν το εργαλείο της αμοιβαίας συνδρομής. Ο πολυμερής έλεγχος θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα και γενικά όταν όλες οι ενέργειες 

που προβλέπονται στο πλάνο ελέγχου έχουν πραγματοποιηθεί. Επίσης οι ανταλλαγές 

πληροφοριών στα πλαίσια της αμοιβαίας συνδρομής, θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί. Η απόφαση για την ολοκλήρωση του πολυμερούς ελέγχου λαμβάνεται 

μετά από διαβούλευση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Κατά την τελική σύσκεψη 

αξιολογείται ο πολυμερής έλεγχος, εξετάζονται τα αποτελέσματα, εντοπίζονται τα 

προβλήματα και οι δυσκολίες, εξάγονται τα σχετικά συμπεράσματα και συζητείται η 

τελική έκθεση.  

Μετά την τελική σύσκεψη, οι ελεγκτές με τη βοήθεια του εθνικού συντονιστή 

συντάσσουν την τελική έκθεση η οποία θα πρέπει να περιέχει μια σύντομη 

παρουσίαση του τύπου της υπόθεσης (χωρίς τα στοιχεία του μητρώου των 

επιχειρήσεων), της διαδικασίας επιλογής, των οργανωτικών θεμάτων, του είδους της 

φοροδιαφυγής ή απάτης που διαπιστώθηκε, των τελικών αποτελεσμάτων και πιθανών 

προτάσεων. Η τελική έκθεση αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους 

συμμετέχοντες ελεγκτές και τους εθνικούς συντονιστές.  

Το εργαλείο των πολυμερών ελέγχων χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ καλά αποτελέσματα. Ο στόχος είναι η 

αύξηση των πολυμερών ελέγχων και η δραστηριοποίηση όλων των κρατών μελών 

προκειμένου να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20   Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ- 

ΓΕΝΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ELENXIS – 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

2.1   Τόπος Διενέργειας Φορολογικού ελέγχου 
 

Ο φορολογικός έλεγχος που διενεργείται από την Φορολογική Διοίκηση μπορεί να έχει 

τη μορφή είτε φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης είτε 

επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. 

Τα αρμόδια φορολογικά όργανα διενεργούν τον φορολογικό έλεγχο από τα γραφεία 

τους με βάση τις οικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις, και λοιπά έγγραφα που 

υποβάλλει ο φορολογούμενος, καθώς και έγραφα και πληροφορίες που έχουν στην 

κατοχή τους. 

Ωστόσο, είναι πιθανό να αποφασιστεί η διενέργεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. 

Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις της ελεγχόμενης 

επιχείρησης κατά το επίσημο ωράριο λειτουργίας της φορολογικής Διοίκησης, αλλά και 

εκτός αυτού εφόσον απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων του 

φορολογούμενου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται ειδική μνεία στην εντολή 

φορολογικού ελέγχου. Η είσοδος στην κατοικία του φορολογούμενου επιτρέπεται μόνο 

με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα. 

Η απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης για τη διενέργεια πλήρους επιτόπιου 

φορολογικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιείται στον φορολογούμενο με προηγούμενη 

έγγραφη ειδοποίηση. Κάθε άλλος επιτόπιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατόν να 

διενεργείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Είναι πιθανόν όμως να διενεργείται 

πλήρης επιτόπιος φορολογικός έλεγχος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει 

διαπραχθεί φοροδιαφυγή. 

2.2   Φορολογικός έλεγχος φυσικών και νομικών προσώπων 
 

Με κριτήριο τον φορολογούμενο, διακρίνεται ο φορολογικός έλεγχος των φυσικών 

προσώπων και ο φορολογικός έλεγχος των νομικών προσώπων. 

Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων προσδιορίζεται η πραγματική φορολογητέα 

ύλη προκειμένου να εκδοθεί πράξη προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενο φυσικό 

πρόσωπο, αξιοποιώντας τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τα δεδομένα για έσοδα κάθε 

πηγής και πραγματοποιηθείσες δαπάνες πάσης φύσεως, που η Φορολογική Διοίκηση 

διαθέτει ή συγκεντρώνει για τον ίδιο τον φορολογούμενο, τον/την  σύζυγο και τα 

προστατευόμενα μέλη αυτών. 

Από την άλλη, ο φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων αναφέρεται στην συλλογή 

όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια 

πραγματική εικόνα της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας. Διαμορφώνεται μια πλήρης 

εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας, την δυναμικότητα, το αντικείμενο εργασιών και των 

φορολογικών της υποχρεώσεων. Ο λογιστικός  (τυπικός) φορολογικός έλεγχος 

επιχειρεί να αναμορφώσει τα λογιστικά αποτελέσματα της επιχείρησης που 

προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, προσθέτοντας σε αυτά τις δαπάνες 
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που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της ή διάφορα έσοδα 

που δεν περιλαμβάνονται σε αυτά ή μεταφέροντας έσοδα από  τα απαλλασσόμενα 

στα φορολογητέα και αντίστροφα9 

2.3   Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο 
 

Προφανώς είναι αδύνατο για τις ελεγκτικές αρχές να ελέγξουν το σύνολο των 

ανέλεγκτων υποθέσεων καθώς υπάρχει περιορισμός τους ανθρώπινους πόρους και 

την τεχνική υποδομή. Έτσι ελέγχεται ένα μέρος των φορολογούμενων, που 

αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό της συνολικής φορολογητέας ύλης ή 

της συνολικής πιθανολογούμενης φοροδιαφυγής. Μέχρι την ψήφιση του Ν.3842/2010, 

οι φορολογικές αρχές είχαν ορίσει συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των 

φορολογούμενων που θα ελεγχθούν. 

Σύμφωνα με τις Π.Ο.Λ. που έχει εκδώσει κατά καιρούς το Υπουργείο Οικονομικών 

(Π.Ο.Λ.1037/2005,  Π.Ο.Λ.1072/2011), οι εκκρεμείς  υποθέσεις φορολογίας 

εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των επιτηδευματιών επιλέγονταν για έλεγχο με 

βάση διαφορετικά κριτήρια όπως: 

 Όταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ ή δελτία πληροφοριών ή 

άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή  

 Όταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων 

φορολογικών αντικειμένων 

 Όταν υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται 

από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης 

 Σε περιπτώσεις κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμειακών 

μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών 

 Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων  στοιχείων  ή φορολογικών 

ταμειακών μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών 

 Όταν επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα 

αποθέματα ή επί ελεύθερων επαγγελματιών δηλώθηκαν μεγάλα ποσά 

δαπανών 

 Όταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν κατά τις κείμενες διατάξεις ή δεν 

εφαρμόστηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρών κερδών εφόσον 

προβλέπεται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός τους 

 Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ συμπληρωματικών στοιχείων 

των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ 

Με το αρθ.80 παρ.1 του ν.3842/2010 καθιερώθηκε για πρώτη φορά η επιλογή των 

υποθέσεων προς έλεγχο να πραγματοποιείται με την μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνου 

(risk analysis). 

Με την ΠΟΛ 1178/2011 καθορίστηκαν τα κριτήρια και οι κανόνες επιλογής υποθέσεων 

για έλεγχο και η μοριοδότηση  αυτών σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η επιλογή των 

προς έλεγχο υποθέσεων. 

Με τα παραπάνω κριτήρια επιλογής, μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου του 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος elenxis, θα γίνεται η στόχευση και η 

επιλογή φορολογούμενων υψηλής μοριοδότησης. Η επιλογή των υποθέσεων για 

9 Δημήτριος Μελάς,» Μέθοδοι Φορολογικού Ελέγχου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και 

Επιχειρήσεων», Οικονομικές Εκδόσεις Ε.Ε.,2015. 
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έλεγχο πλέον γίνεται αυτοματοποιημένα, οι λίστες με τους φορολογούμενους υψηλής 

μοριοδότησης που προκύπτουν από την ανωτέρω διαδικασία αποστέλλονται στους 

Προϊσταμένους των Ελεγκτικών Υπηρεσιών από το elenxis ώστε να εκδοθεί η σχετική 

εντολή ελέγχου. 

Με την ανωτέρω διαταγή ορίστηκαν 85 κριτήρια επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο 

που μπορούν να ομαδοποιηθούν στις εξής κατηγορίες : 

 Παραβάσεις έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων 

 Ουσιαστικές παραβάσεις που σχετίζονται με βιβλία και στοιχεία 

 Δελτία πληροφοριών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων υπηρεσιών για 

φοροδιαφυγή 

 Παραβάσεις που σχετίζονται με τον ν.2859/2000 ΦΠΑ 

 Μη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων 

 Συναλλαγές μέσω διαδικτύου 

 Εφαρμογή διατάξεων αναπτυξιακών νόμων 

 Συσσωρευμένες ζημιές 

 Αγορές και πωλήσεις ακινήτων. 

2.4  Εντολή - Προετοιμασία ελέγχου 
 

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

που καλείται να ελέγξει, το κριτήριο επιλογής της υπόθεσης και τις υπό έλεγχο χρήσεις. 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, αρμόδια κατ' αρχήν όργανα για τη διεξαγωγή 

του φορολογικού ελέγχου είναι οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ και των ελεγκτικών Κέντρων, 

οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων κ.λπ. Για τη διενέργεια, επομένως, 

ελεγκτικών πράξεων από άλλους υπαλλήλους της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας εκτός 

από τον οικείο Προϊστάμενο, απαιτείται η μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας από 

τον τελευταίο προς αυτούς. Η μεταβίβαση αυτή λαμβάνει χώρα υπό τον τύπο της 

παροχής εντολής ελέγχου από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας προς τους 

υπαλλήλους της ίδιας Υπηρεσίας. Επομένως, μόνο μετά από γραπτή εντολή του 

Προϊσταμένου της ΔΟΥ, η οποία εκδίδεται ονομαστικά σε ορισμένο ελεγκτή ή 

συνεργείο ελέγχου, το τμήμα φορολογικού ελέγχου της εκάστοτε ΔΟΥ νομιμοποιείται 

να κάνει τους ελέγχους, τις έρευνες και τις ελεγκτικές εξακριβώσεις αρμοδιότητας της 

οικείας ΔΟΥ.  

Η εντολή ελέγχου είναι έγγραφη. Έγγραφη πρέπει να είναι και οποιαδήποτε 

ενδεχόμενη τροποποίηση της, όπως π.χ. σε περίπτωση που κάποιος από τους 

ορισθέντες ελεγκτές κωλύεται να διενεργήσει τον έλεγχο. Η εντολή εκδίδεται από 

στέλεχος, καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην εκάστοτε φορολογική 

Υπηρεσία (πλέον πάντα ηλεκτρονικά, μέσω συστήματος ELENXIS) και περιλαμβάνει 

όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί 

φορολογικού ελέγχου της φορολογικής νομοθεσίας, όπως τον τίτλο της εκδούσας 

Φορολογικής Αρχής, ημερομηνία, τα πλήρη στοιχεία των ελεγκτικών υπαλλήλων που 

λαμβάνουν την εντολή, το είδος του φορολογικού ελέγχου, για τον οποίο εκδίδεται, τις 

σχετικές με το είδος αυτού ελέγχου διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, την αιτία 

που επέβαλε την έκδοση της αλλά και την ανάγκη που προκάλεσε τον σχετικό έλεγχο, 

το αντικείμενο του φορολογικού ελέγχου καθώς και την χρονική περίοδο που αφορά 

αυτός, αλλά και την διάρκεια που θα έχει ο ίδιος ο έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 25 ν. 4174/2013 ΚΦΔ,  τα ακριβή στοιχεία του ελεγχόμενου 
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φορολογούμενου και την υπογραφή του αρμοδίου Προϊσταμένου. Αντίγραφο της 

εντολής ελέγχου επιδίδεται από τα φορολογικά όργανα στον ενδιαφερόμενο την πρώτη 

μέρα του ελέγχου, μαζί με τα στοιχεία της αστυνομικής ή της υπηρεσιακής ταυτότητας 

των ελεγχόντων, ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων τους.  

Η εντολή ελέγχου αποτελεί ουσιώδες στάδιο της φορολογικής ελεγκτικής διαδικασίας, 

καθώς εκτός του ότι αποτελεί την απαρχή του φορολογικού ελέγχου, οριοθετεί τα 

αντικειμενικά και χρονικά πλαίσια, εντός των οποίων επιτρέπεται να διενεργήσουν 

ελεγκτικές πράξεις οι εντολοδόχοι φορολογικοί υπάλληλοι. Ελαττώματα της εντολής 

ελέγχου είναι δυνατόν να καταστήσουν αναρμόδια τα ελέγχοντα όργανα και να 

προκαλέσουν ακυρότητες της σχετικής καταλογιστικής φορολογικής πράξης. 

Σε πρώτη φάση, ο ελεγκτής προετοιμάζει τον φάκελο της υπόθεσης που καλείται να 

ελέγξει και περιλαμβάνει τις υποβληθείσες δηλώσεις από το ανέλεγκτο αρχείο, 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία υπάρχει στην υπηρεσία και αφορά την 

ελεγχόμενη καθώς και στοιχεία από το ελεγμένο αρχείο που θα κρίνει ότι θα του 

χρειαστούν στον έλεγχο. 

Μέσω αυτού του φακέλου ο ελεγκτής θα εξάγει τα πρώτα συμπεράσματά του για τις 

εγκαταστάσεις και το αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης , τα τηρούμενα βιβλία και 

εκδιδόμενα στοιχεία, τον τρόπο διενέργειας των πωλήσεων, ενώ λαμβάνει γνώση των 

παρατηρήσεων σε εκθέσεις προηγούμενων ελέγχων, τυχόν πιστοποιητικών ορκωτών 

ελεγκτών, του περιεχόμενου δηλώσεων που υποβλήθηκαν για τις υπό έλεγχο χρήσεις, 

του περιεχόμενου τυχόν αιτημάτων ή συμβάσεων και της αλληλογραφίας με άλλες 

υπηρεσίες. 

Μετά την μελέτη του φακέλου της υπόθεσης ο ελεγκτής συντάσσει ερωτηματολόγιο 

αρχικής συνέντευξης με ερωτήσεις που θα υποβληθούν στον επιχειρηματία κατά την 

πρώτη ημέρα του ελέγχου. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει: α) γενικές ερωτήσεις 

που υποβάλλονται σε όλες τις επιχειρήσεις β)ερωτήσεις  που απορρέουν από την 

εξέταση του εκάστοτε κλάδου σε συνδυασμό με την μελέτη του τυχόν διαθέσιμου 

οδηγού ελέγχου του κλάδου και γ) ερωτήσεις που απορρέουν από την μελέτη του 

φακέλου και τα αδύνατα σημεία που εντοπίστηκαν. Οι ερωτήσεις μπορεί να αφορούν 

γενικά την επιχείρηση, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της, τα τηρούμενα βιβλία και 

τα λογιστικά στοιχεία της , τα στοιχεία που απορρέουν από την διοικητική λογιστική 

που τηρεί για ίδιο λογαριασμό η επιχείρηση (κοστολόγηση κ.τ.λ.), καθώς και τις 

ενδείξεις για πιθανά αδύναμα σημεία που προέκυψαν από την μελέτη του φακέλου. 

Σημαντική για τον έλεγχο αποτελεί και η διαδικασία κατάστρωσης των λογαριασμών 

της ελεγχόμενης εταιρείας με βάση τα στοιχεία από το ισοζύγιό της, καθώς και η 

επαλήθευση της ορθής μεταφοράς των ποσών που εμφανίζει το ισοζύγιο στις 

υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την 

πορεία της επιχείρησης και να στοχεύσει ο έλεγχος σε συγκεκριμένες ελεγκτικές 

ενότητες. Με βάση τα στοιχεία αυτά, αναλύονται και οι βασικοί αριθμοδείκτες της 

επιχείρησης ( δείκτες ρευστότητας, χρηματοοικονομική αναμόχλευση, συντελεστής 

μικτού κέρδους, συντελεστής καθαρού κέρδους), προκειμένου να εκτιμηθεί η 

διαχρονική οικονομική συμπεριφορά της και να στοχεύσει ο έλεγχος σε εμφανείς 

αδυναμίες της.10 

10 Δημήτριος Μελάς,» Μέθοδοι Φορολογικού Ελέγχου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και 

Επιχειρήσεων», Οικονομικές Εκδόσεις Ε.Ε.,2015 
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2.5.  Διαδικασία Ελέγχου 

Μετά την επιλογή της προς έλεγχο υπόθεσης και της έκδοση της σχετικής εντολής 

ελέγχου από τον προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας ανακοινώνεται με συστημένη 

επιστολή η έκδοση της συγκεκριμένης εντολής στον φορολογούμενο. Μετά την έκδοση 

της εντολής ελέγχου δεν επιτρέπεται πλέον η υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών 

δηλώσεων. 

Κατά την διάρκεια του ελέγχου, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής αρχής προκειμένου να 

ελέγξει την ακρίβεια των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί έχει το δικαίωμα: 

 Να ζητήσει από τον φορολογούμενο να δώσει εντός σύντομης και τακτής 

προθεσμίας τις αναγκαίες διευκρινήσεις και να προσκομίσει κάθε στοιχείο ή 

πληροφορία που είναι χρήσιμη για τον καθορισμό των φορολογικών 

υποχρεώσεων 

 Να ζητήσει από τις τράπεζες, τις δημόσιες ή δημοτικές αρχές, τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από 

οποιονδήποτε φορέα  οποιαδήποτε πληροφορία θεωρεί αναγκαία για τη 

διευκόλυνση του έργου του. 

 Να καλέσει οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητήσει εγγράφως από αυτό 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση του έργου του 

 Να ενεργήσει οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση κριθεί αναγκαία 

 Να ενεργήσει ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία 

φορολογούμενου που υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου προϊστάμενου 

δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που έχει την έδρα του στην ίδια πόλη ή στον 

ίδιο νομό, για να διαπιστώσει την ακρίβεια των δεδομένων των βιβλίων και 

στοιχείων του φορολογούμενου που υπάγεται στην δική του αρμοδιότητα11 

2.5.1  Πληροφοριακό Σύστημα  “ELENXIS” 
 

Το Πληροφοριακό Σύστημα, με το όνομα "ELENXIS" αναπτύχθηκε με την αξιοποίηση 

των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή 

Σύγκλιση", που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθιερώθηκε την τελευταία διετία ως το 

"μοναδικό σύστημα ελέγχου" της χώρας που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και 

αποδοτικότερη λειτουργία του ελέγχου καθώς υποστηρίζει τις  Ελεγκτικές Υπηρεσίες 

του Υπουργείου Οικονομικών. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται το Σώμα Δίωξης 

Οικονομικού Εγκλήματος, οι Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες, οι Τελωνειακές 

Ελεγκτικές Υπηρεσίες και η Οικονομική Επιθεώρηση που έχουν πια  τη δυνατότητα 

κατά τη διάρκεια του ελέγχου να χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα elenxis ,το 

οποίο χρησιμοποιεί τεχνικές ανάλυσης κινδύνου. 

Μέσω του πληροφοριακού συστήματος οι ελεγκτές έχουν πρόσβαση στις βάσεις 

φορολογικών δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Έτσι 

μπορούν να διαμορφώσουν  άμεσα και γρήγορα μια πλήρη εικόνα για την ελεγχόμενη 

επιχείρηση, αντλώντας πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τα πλήρη 

11Δημήτριος Μελάς, « Μέθοδοι Φορολογικού Ελέγχου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και 

Επιχειρήσεων», Οικονομικές Εκδόσεις Ε.Ε.,2015 
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στοιχεία του φορολογικού μητρώου της , το ιστορικό φορολογικών παραβάσεων, τα 

οικονομικά αποτελέσματα, τα αριθμητικά και λοιπά δεδομένα των δηλώσεων που 

έχουν υποβληθεί, τα αποτελέσματα διασταυρώσεων, τα νομίμως θεωρημένα βιβλία 

και στοιχεία, τα οχήματα που έχει στην κυριότητα της και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή. 

Εφόσον εντοπιστούν φορολογικές παραβάσεις και διαφορές φόρων, εκκαθαρίζονται 

οι κύριοι και πρόσθετοι φόροι, συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου και  καταλογιστικές 

πράξεις, απολογίζεται το ελεγκτικό έργο με το είδος και το ύψος των διαφορών και 

ανατροφοδοτείται η αποθήκη δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος, 

ενημερώνοντας συνεχώς την εικόνα του φορολογούμενου με το ιστορικό ελέγχων του12 

2.5.2  Ελεγκτικές Επαληθεύσεις 
 

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στις ελεγκτικές επαληθεύσεις των 

ΠΟΛ1037/2005, 1072/2011 και 1159/2011 καθότι στους ελέγχους που διενεργεί το 

Υπουργείο Οικονομικών εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που 

ορίζουν οι εν λόγω διαταγές, ανάλογα με την ελεγχόμενη χρήση. 

Έτσι για εντολές που εκδίδονται για υποθέσεις που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής 

στις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1072/8.4.2011 και μέχρι τη χρήση 2009 εφαρμόζονται 

οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που προβλέπονται από την αμέσως ως άνω Α.Υ.Ο. και στη 

συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

4174/2013.Για τις μετέπειτα χρήσεις εφαρμόζονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που 

προβλέπονται από την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/1.3.2005 και στη συνέχεια ακολουθείται η 

διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του 4174/2013.Για τις επιχειρήσεις που 

τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας Κ.Β.Σ.(διπλογραφικά βιβλία) και έχουν κλείσει ισολογισμό 

μετά την 30.6.2011 εφαρμόζονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που προβλέπονται από 

την ΠΟΛ.1159/22.7.2011. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο είναι συχνό το φαινόμενο για ανέλεγκτες 

υποθέσεις που περιλαμβάνουν και τις τρείς φορολογικές περιόδους ήτοι από 2009 και 

εφεξής, να καλείται ο ελεγκτής να εφαρμόσει τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που 

προβλέπονται και στις τρεις ως άνω διαταγές καθιστώντας την ελεγκτική διαδικασία 

δυσκίνητη και το αποτέλεσμα των εν λόγω ελέγχων αμφίβολο. 

2.5.3   Γενικές Ελεγκτικές Επαληθεύσεις 
 

Η ΠΟΛ 1037/2005 (που αφορά χρήσεις που έκλεισαν 31/12/2013) καθορίζει τα 

κριτήρια επιλογής για έλεγχο, τον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου των εκκρεμών 

υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των επιτηδευματιών, 

καθώς και τον ειδικό τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των διάφορων φόρων που 

προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό. 

Σύμφωνα με την ως άνω διαταγή, κατά τον έλεγχο των εκκρεμών υποθέσεων, 

ανεξάρτητα από το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας και την κατηγορία των 

τηρούμενων βιβλίων, ελέγχονται και διαπιστώνονται υποχρεωτικά τα εξής: 

 

12 Προκόπης Χατζηνικολάου, «Το σύστημα ELENXIS στη μάχη για τον εντοπισμό των 

φοροφυγάδων», Εφημερίδα η «Καθημερινή», Ιανουάριος 2011 
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 Επαληθεύσεις βάσει στοιχείων επιτηδευματία 

 Επαληθεύσεις βάσει υπηρεσιακών στοιχείων 

 Έλεγχος έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων 

Οι επαληθεύσεις βάσει στοιχείων επιτηδευματία αφορούν: 

1. Έλεγχο της τήρησης των βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται από τη 

νομοθεσία, για το κεντρικό και τα υποκαταστήματα. 

2. Έλεγχο της τήρησης των βιβλίων του κεντρικού και των υποκαταστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

νομοθεσίας. 

3. Έλεγχο της ύπαρξης για τις προσωπικές εταιρείες, τις Ε.Π.Ε. και τα νομικά 

πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα νόμιμου συστατικού εγγράφου και της 

νομότυπης κάλυψης τυχόν τροποποιήσεών του. 

4. Ύπαρξη κατάθεσης για τις κοινοπραξίες των επιτηδευματιών στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. της σχετικής έγγραφης συμφωνίας πριν από την έναρξη των εργασιών 

τους και αν τηρήθηκαν οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον 

νόμο. 

5. Επαλήθευση του ύψους των ακαθάριστων εσόδων με τη διενέργεια 

τουλάχιστον των εξής ελεγκτικών επαληθεύσεων α) επαλήθευση της ορθής 

καταχώρησης στα βιβλία, των λιανικών πωλήσεων από τα αθροίσματα «Ζ» 

των φορολογικών ταμειακών μηχανών, των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, 

των χονδρικών πωλήσεων από τα οικεία τιμολόγια πώλησης και γενικά των 

πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων εσόδων, για διάστημα οπωσδήποτε 

ενός μηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του 

ελέγχου, β) επαλήθευση της έκδοσης αντίστοιχων τιμολογίων πώλησης ή 

αποδείξεων λιανικής πώλησης και γενικά φορολογικών στοιχείων αξίας για τα 

εκδοθέντα  δελτία αποστολής ως και για τα τυχόν έσοδα που προκύπτουν από 

υπάρχοντα συμφωνητικά για διάστημα οπωσδήποτε είκοσι ημερών αν 

πρόκειται για μη τηρούντες βιβλία ή για βιβλία Α ή Β κατηγορίας και δέκα 

ημερών αν πρόκειται για βιβλία Γ κατηγορίας κάθε διαχειριστικής περιόδου και 

πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου, γ) επαλήθευση των επιστροφών και 

εκπτώσεων εάν καλύπτονται με νόμιμα δικαιολογητικά, για διάστημα 

οπωσδήποτε ενός μηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά 

την κρίση του ελέγχου, δ) επαλήθευση της έκδοσης αντίστοιχων στοιχείων 

εσόδων σε σχέση με τις καταχωρήσεις στα πρόσθετα βιβλία που τηρούνται, 

για διάστημα οπωσδήποτε ενός μηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν 

αυτού κατά την κρίση του ελέγχου και ε) σε περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται 

χειρόγραφα, επαλήθευση των αθροίσεων εσόδων, για διάστημα οπωσδήποτε 

δύο μηνών περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου. 

6. Επαλήθευση του ύψους των αγορών με τη διενέργεια τουλάχιστον των εξής 

ελεγκτικών επαληθεύσεων: α) επαλήθευση της ορθής καταχώρησης στα βιβλία 

με βάση τα τιμολόγια και τις διασαφήσεις εισαγωγής, για διάστημα 

οπωσδήποτε ενός μηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά 

την κρίση του ελέγχου, β) επαλήθευση των επιστροφών, εκπτώσεων και 

ειδικών εξόδων αγορών, εάν καλύπτονται με νόμιμα δικαιολογητικά για 

διάστημα οπωσδήποτε ενός μηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν 

αυτού κατά την κρίση του ελέγχου, γ) επαλήθευση των αγορών με βάση τις 
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ποσότητες που αναγράφονται στα οικεία δελτία αποστολής ή και τυχόν 

φορτωτικές για διάστημα οπωσδήποτε ενός μηνός κάθε διαχειριστικής 

περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου δ) σε περίπτωση που 

τα βιβλία τηρούνται χειρόγραφα, επαλήθευση των αθροίσεων αγορών, για 

διάστημα οπωσδήποτε για διάστημα οπωσδήποτε δύο μηνών περιόδου και 

πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου 

7. Τήρηση των διατάξεων για τις παραγωγικές επενδύσεις και αφορολόγητες 

κρατήσεις των αναπτυξιακών νόμων. 

8. Ύπαρξη υπερτιμολογήσεων – υπό-τιμολογήσεων κατά το αρθ.39 του 

ν.2238/1994. 

9. Τήρηση των ισχυουσών διατάξεων για την αναπροσαρμογή της αξίας 

ακινήτων, όπου αυτό προβλέπεται. 

10. Επέκταση του ελέγχου σε όλη τη διαχειριστική περίοδο αν προέκυψαν 

διαφορές στις ελεγκτικές επαληθεύσεις των περιπτώσεων 6 & 7 

Με την ΠΟΛ 1072/2011 (που αφορά χρήσεις που έκλεισαν 31/12/2009) οι 

επαληθεύσεις  βάσει στοιχείων του επιτηδευματία τροποποιούνται ελαφρώς και  

αφορούν : 

1. Την τήρηση των βιβλίων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, κατά 

περίπτωση για το κεντρικό και τα υποκαταστήματα. 

2. Την τήρηση των βιβλίων  του κεντρικού  και των υποκαταστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων, αν τηρήθηκαν σύμφωνα με τη 

νομοθεσία κατά περίπτωση. 

3. Την εφαρμογή των κείμενων κατά περίπτωση διατάξεων για τον προσδιορισμό 

των καθαρών κερδών. 

4. Τον έλεγχο αν για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των τεχνικών 

επιχειρήσεων εφαρμόστηκαν οι κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις. 

5. Αν σε ετήσια βάση και σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1.500.000 

€, τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τις φορολογικές ταμειακές 

μηχανές συμφωνούν με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις στα τηρούμενα βιβλία και 

πέραν του ορίου δειγματοληπτικά, κατά την κρίση του ελέγχου. 

6. Αν για τις επιστροφές και εκπτώσεις πωλήσεων υπάρχουν νόμιμα 

δικαιολογητικά. Για επιτηδευματίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α΄Α 

ή ΒΆ κατηγορίας ελέγχονται επιστροφές και εκπτώσεις άνω των 1.000 € για 

κάθε φορολογικό στοιχείο και για επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ 

κατηγορίας ελέγχονται επιστροφές και εκπτώσεις άνω των 1.000 € για κάθε 

φορολογικό στοιχείο  σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1.500.000 

€, άνω των 3.000 € για κάθε φορολογικό στοιχείο σε επιχειρήσεις με ετήσιο 

κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000.€ και έως 9.000.000 € και άνω των 5.000 

€ σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 €. 

7. Την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων για τις παραγωγικές επενδύσεις και 

αφορολόγητες κρατήσεις των αναπτυξιακών νόμων 

8. Τον έλεγχο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών 

9. Τον έλεγχο κάθε δαπάνης που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από 

εξωχώρια εταιρεία, καθώς και των ποσών που καταβάλλονται σε εξωχώρια 

εταιρεία για κάθε είδους δικαιώματα και αποζημιώσεις ανεξαρτήτων του ύψους 

αυτών. 

Στο πλαίσιο του τακτικού φορολογικού ελέγχου, οι επαληθεύσεις βάσει υπηρεσιακών 

στοιχείων αφορούν : α) αν υπάρχουν παραβάσεις ΚΒΣ ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία από 

τα οποία προκύπτει φοροδιαφυγή ή επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων 



37 
 
και β) αξιοποίηση τυχόν στοιχείων ελεγκτικών επαληθεύσεων ή διασταυρώσεων που 

αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ., δελτίων πληροφοριών, καταστάσεων της Γ.Γ.Π.Σ. και 

λοιπών στοιχείων από Οργανισμούς, τράπεζες, Συνεταιριστικές οργανώσεις και λοιπές 

υπηρεσίες ή αρχές. 

Τέλος, ο έλεγχος έκδοσης πλαστών ή εικονικών και λήψης εικονικών φορολογικών 

στοιχείων αναφέρεται σε : α) αξιοποίηση στοιχείων, καταστάσεων και πληροφοριών, 

για εκδότες πλαστών ή εικονικών, καθώς και λήπτες εικονικών φορολογικών 

στοιχείων, έλεγχος μέσω των συγκεντρωτικών καταστάσεων του αρθ.20 του ΚΒΣ 

μεμονωμένων αγορών ή δαπανών ιδιαίτερα μεγάλης αξίας  από προμηθευτές με τους 

οποίους δεν υπάρχουν συστηματικές συναλλαγές, καθώς και έλεγχος των 

φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερα αυτών με μεγάλη αξία, για τυχόν πλαστότητα 

,εικονικότητα, ή νόθευσή τους με ιδιαίτερη έμφαση της θεώρησής τους  και της ορθής 

έκδοσής τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις, β) έλεγχο του τρόπου διακίνησης των 

αγαθών και έκδοσης των προβλεπόμενων στοιχείων διακίνησης και μεταφοράς (δελτία 

αποστολής, φορτωτικές), διασταυρωτικές επαληθεύσεις των πρωτότυπων 

φορολογικών στοιχείων με τα αντίστοιχα στελέχη δειγματοληπτικά, καθώς και έλεγχος 

δυνατότητας παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης αγαθών που περιγράφονται 

στα μεγάλης ιδίως αξίας φορολογικά στοιχεία και ύπαρξης ανάλογων επαγγελματικών 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και γ) ειδικά επί επιχειρήσεων που 

διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ζητούνται, αξιολογούνται και ελέγχονται 

στοιχεία του τμήματος Δ (Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών) της 

Διεύθυνσης 14ης ΦΠΑ, σχετικά με την εγκυρότητα των ΑΦΜ/ΦΠΑ κοινοτικών εμπόρων 

και τις αξίες των ενδοκοινοτικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν13 

2.5.4  Ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις 
 

Εκτός των γενικών ελεγκτικών επαληθεύσεων, υπάρχουν ειδικές ελεγκτικές 

επαληθεύσεις που διενεργούνται υποχρεωτικά για κάθε κατηγορία βιβλίων. 

Συγκεκριμένα: 

Α) Με βάση την ΠΟΛ 1037/2005, στα βιβλία Α Κατηγορίας διενεργείται 

 Επαλήθευση των αθροίσεων του βιβλίου αγορών, για όλο το διάστημα κάθε 

εκκρεμούς διαχειριστικής περιόδου 

 Επαλήθευση της ορθής καταχώρησης της αξίας των ληφθέντων στοιχείων 

αγορών και δαπανών στο βιβλίο αγορών, για όλο το διάστημα κάθε εκκρεμούς 

διαχειριστικής περιόδου 

 Διαπίστωση της κανονικής μεταφοράς του συνόλου των αγορών και δαπανών 

στα συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. 

Στα παραπάνω η ΠΟΛ 1072/2011 προσθέτει τον έλεγχο αν τα δηλωθέντα ακαθάριστα 

έσοδα είναι ίσα ή μεγαλύτερα του ποσού του ποσού που προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασμό του αθροίσματος του κόστους πωληθέντων (εμπορευμάτων ή 

προϊόντων) και των εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση 

και των αποσβέσεων που αναλογούν, με τον συντελεστή αναγωγής αυτού σε 

ακαθάριστα έσοδα. 

Β) Στα βιβλία Β Κατηγορίας, η ΠΟΛ 1037/2005 προβλέπει : 

13 ΠΟΛ1037/2005 «Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και 

βεβαίωση και καταβολή των φόρων», 1/3/2005 
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 Επαλήθευση αν τα δεδομένα του βιβλίου εσόδων εξόδων μεταφέρθηκαν 

επακριβώς στα συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 

Όπου έχει διενεργηθεί απογραφή πραγματοποιείται κλειστή αποθήκη14 σε δύο 

τουλάχιστον είδη σε  κάθε εκκρεμή διαχειριστική περίοδο, επιλεκτικά με βάση την τιμή 

μονάδας ή την ποσότητα ή την συνολική αξία, υποχρεωτικά σε όσους πωλούν 

αποκλειστικά χονδρικώς και όπου είναι εφικτό στις επιχειρήσεις που πωλούν 

χονδρικώς και λιανικώς  ή αποκλειστικά λιανικώς 

 Έλεγχο αν στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος τα καθαρά 

κέρδη ή επί ελευθέρων επαγγελματιών οι καθαρές αμοιβές, προσδιορίστηκαν 

ορθά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για κάθε χρήση από τις κείμενες διατάξεις 

 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, έλεγχο των αθροίσεων εσόδων- αμοιβών 

και δαπανών για όλο το διάστημα κάθε εκκρεμούς διαχειριστικής περιόδου 

 Έλεγχο στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέματα, 

κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τις 100.000 δρχ. ή τα 294 € .Η επαλήθευση αυτή 

ενεργείται και στις επιχειρήσεις πώλησης αγαθών ή παραγωγής και στις μικτές, 

για τις χρήσεις 1999 και επόμενες. Όσες από τις δαπάνες αυτές δεν 

αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, προστίθενται σαν λογιστικές διαφορές. Εξαιρετικά, 

ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού τα έξοδα ταξιδιών, υποδοχής και φιλοξενίας, οι 

δαπάνες που αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση 

β της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, καθώς και οι αποσβέσεις 

παγίων 

 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται για 

όλες γενικά τις δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη 

διαπίστωση τυχόν εικονικών φορολογικών στοιχείων ή δαπανών που στην 

πραγματικότητα δεν αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

ή δαπανών που δεν καλύπτονται με νόμιμα παραστατικά 

 Έλεγχο αν  για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των τεχνικών 

επιχειρήσεων εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενοι ειδικά για τις επιχειρήσεις 

αυτές συντελεστές επί των ακαθάριστων εσόδων και αν οι δαπάνες κατασκευής 

βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία με το πραγματικό κόστος κατά τα 

οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις. 

 

Με την ΠΟΛ 1072/2011 προβλέπεται στα βιβλία Β Κατηγορίας : 

 

 

14Έλεγχος με την μέθοδο “κλειστής αποθήκης”: Ποσοτική καταμέτρηση συγκεκριμένου είδους 

με μεγάλη κίνηση και αξία.  Επιβολή προστίμων λόγω μη λήψης ,επί τυχόντος πλεονάσματος 

και μη έκδοσης, επί τυχόντος ελλείματος, σε σύγκριση με το λογιστικό υπόλοιπο, φορολογικού 

στοιχείου. Το έλλειμα μπορεί να προέρχεται από ανακρίβεια στην απογραφή έναρξης, σε 

εικονικές αγορές ή πωλήσεις χωρίς έκδοση στοιχείων. Από την διαπίστωση των πλεονασμάτων 

ή ελλειμάτων των εμπορευμάτων δημιουργείται πιθανώς τεκμήριο ανειλικρίνειας των 

τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων. Εάν δεν μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί η παράβαση τότε 

θεωρείται ως ένα πρόστιμο. πχ. εάν υπήρξε έλλειμμα 10 δέκα μονάδων συγκεκριμένου 

εμπορεύματος, θεωρείται ως παράβαση μη έκδοσης ενός φορολογικού στοιχείου για δέκα 

μονάδες εμπορεύματος στην τιμή πώλησης. 
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 Έλεγχος των αθροίσεων εσόδων, αγορών και δαπανών για τον μήνα με τα 

μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα 

 Έλεγχος στο μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα αν τα φορολογικά 

στοιχεία εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ 

 Έλεγχος στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα με τα ακαθάριστα έσοδα αν για 

τις καταχωρήσεις που έγιναν στα τυχόν τηρούμενα πρόσθετα βιβλία εκδόθηκαν 

αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, κατά 

περίπτωση, όπου υφίσταται τέτοια υποχρέωση 

 Επαλήθευση της ορθής μεταφοράς της αξίας των εκδοθέντων στοιχείων 

εσόδων  στο βιβλίο εσόδων-εξόδων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα 

με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα 

 Επαλήθευση της ορθής μεταφοράς των ληφθέντων στοιχείων αγορών ή 

δαπανών 

 Έλεγχος αν για τα δελτία αποστολής που έχουν εκδοθεί από την ελεγχόμενη 

επιχείρηση τις τελευταίες πέντε μέρες του μηνός Δεκεμβρίου, έχουν εκδοθεί 

αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, κατά 

περίπτωση 

 Επαλήθευση αν τα δεδομένα του βιβλίου εσόδων-εξόδων μεταφέρθηκαν 

επακριβώς στα έντυπα που συνοδεύουν την ετήσια δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος και στις λοιπές δηλώσεις 

 Όπου έχει διενεργηθεί απογραφή θα πραγματοποιείται κλειστή αποθήκη σε 

ένα τουλάχιστον είδος επιλεκτικά με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή 

την συνολική αξία, υποχρεωτικά σε όσους πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς 

και όπου είναι εφικτό στις επιχειρήσεις που πωλούν χονδρικώς και λιανικώς ή 

αποκλειστικά λιανικώς 

 Έλεγχος κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τα 700€ 

 Επί εμπορικών ή μεταποιητικών επιχειρήσεων ερευνάται εάν τα δηλωθέντα 

ακαθάριστα έσοδα είναι ίσα ή μεγαλύτερα του ποσού που προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασμό του αθροίσματος του κόστους πωληθέντων (εμπορευμάτων 

ή προϊόντων) και των εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε 

περίπτωση και των αποσβέσεων που αναλογούν, με τον συντελεστή αναγωγής 

αυτού σε ακαθάριστα έσοδα 

 Επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ερευνάται εάν τα δηλωθέντα 

ακαθάριστα έσοδα είναι ίσα ή μεγαλύτερα του ποσού που προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασμό του αθροίσματος των εξόδων και δαπανών 

συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση και των αποσβέσεων που 

αναλογούν, με το συντελεστή αναγωγής αυτού σε ακαθάριστα έσοδα 

 Επί μικτών επιχειρήσεων ερευνάται εάν το ποσό των ανά κατηγορία 

δραστηριότητας δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων είναι τουλάχιστον ίσο ή 

μεγαλύτερο του αντίστοιχου ποσού που προσδιορίζεται κατά κατηγορία 

δραστηριότητας όπως ορίζεται παραπάνω 

Γ) Στα βιβλία Γ Κατηγορίας προβλέπεται με βάση την ΠΟΛ 1037/2005 

 Έλεγχος ταμείου και αξιόγραφων, για διαπίστωση τυχόν πιστωτικών 

υπολοίπων ή διαφορών, για διάστημα οπωσδήποτε δέκα ημερών κάθε 

εκκρεμούς διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του 

ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση κατά την πρώτη ημέρα του ελέγχου των εκκρεμών 

διαχειριστικών περιόδων και πριν από την διενέργεια κάθε ελεγκτικής 

επαλήθευσης, διενεργείται έλεγχος ταμείου και αξιόγραφων κατά τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 2 του άρθρ.28 του ν.3296/2004 
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 Εάν στον τόπο τήρησης των βιβλίων υπάρχει αποθηκευτικός χώρος και 

τηρείται από την επιχείρηση βιβλίο Αποθήκης, διενεργείται κατά την πρώτη 

επίσης μέρα του ελέγχου ποσοτική καταμέτρηση σε δύο τουλάχιστον βασικά 

είδη και αντιπαραβολή με τα εμφανιζόμενα υπόλοιπα του βιβλίου αποθήκης 

 Επαλήθευση αν τα λογιστικά ποσοτικά υπόλοιπα των μερίδων του βιβλίου 

Αποθήκης, επιλεκτικά για τρία είδη με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα 

ή την συνολική αξία, συμφωνούν με τις ποσότητες που απογράφηκαν στο 

τέλος κάθε εκκρεμούς διαχειριστικής περιόδου 

 Πραγματοποιείται κλειστή αποθήκη σε δύο τουλάχιστον είδη σε κάθε εκκρεμή 

διαχειριστική περίοδο, επιλεκτικά με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή 

την συνολική αξία, , υποχρεωτικά σε όσους πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς 

και όπου είναι εφικτό στις επιχειρήσεις που πωλούν χονδρικώς και λιανικώς ή 

αποκλειστικά λιανικώς 

 Έλεγχος της ορθής αποτίμησης των απογραφέντων αποθεμάτων στο τέλος 

κάθε εκκρεμούς διαχειριστικής περιόδου, επιλεκτικά σε δύο τουλάχιστον είδη, 

με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή την συνολική αξία, για κάθε 

αποθηκευτικό χώρο, εφόσον τηρείται πλήρης αποθήκη και σε ένα τουλάχιστον 

είδος στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών, ο 

έλεγχος επεκτείνεται και σε περισσότερα είδη 

 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, έλεγχος των αθροίσεων εσόδων-αμοιβών 

και δαπανών για όλο το διάστημα κάθε εκκρεμούς διαχειριστικής περιόδου 

 Έλεγχος κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τις 300.000 δρχ ή τα 881 €. Όσες από 

τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προστίθενται  ως λογιστικές διαφορές. 

Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού τα έξοδα ταξιδιών, υποδοχής και 

φιλοξενίας, οι δαπάνες που αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται 

στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994. 

Επίσης, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού τα έξοδα και οι δαπάνες των 

λογαριασμών 60 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού», 63 «φόροι-τέλη», και 68 

«προβλέψεις εκμεταλλεύσεως» του Ε.Γ.Λ.Σ. και οι αποσβέσεις παγίων και 

επισφαλών απαιτήσεων. 

 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται για 

όλες γενικά τις δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού. Ιδιαίτερη  έμφαση δίδεται στη 

διαπίστωση τυχόν εικονικών φορολογικών στοιχείων ή δαπανών που στη 

πραγματικότητα δεν αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας ή δαπανών που δεν καλύπτονται με νόμιμα παραστατικά. 

 Έλεγχος αν για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των τεχνικών 

επιχειρήσεων εφαρμόστηκαν οι κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις 

 Επαλήθευση στους λογαριασμούς «Γενικής Εκμετάλευσης» και 

«Αποτελέσματα Χρήσης» της ορθής καταχώρησης των υπολοίπων των 

αποτελεσματικών λογαριασμών από το Γενικό και τα Αναλυτικά Καθολικά, 

καθώς και διαπίστωση τυχόν καταχώρησης σε αυτούς ποσών από μη 

αποτελεσματικούς λογαριασμούς ή προβλέψεων μη εκπεστέων ή 

αντιλογισμών 

 Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς λογιστές 

και γενικά αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες, λαμβάνονται υπόψιν και 

συνεκτιμούνται οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στα σχετικά πιστοποιητικά 

και στις τυχόν εκθέσεις ελέγχου 

 Επί επιχειρήσεων που τηρούν βιβλίο παραγωγής-κοστολογίου ελέγχεται σε 

κάθε εκκρεμή διαχειριστική περίοδο αν για δύο τουλάχιστον από τα 
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παραγόμενα είδη, επιλεκτικά με βάση την συνολική ποσότητα ή αξία, 

υφίστανται αδικαιολόγητες αποκλίσεις μεταξύ τεχνικών προδιαγραφών και 

παραγωγής, καθώς και αν σε κάποιο από τα παραγόμενα είδη υπάρχει 

αδικαιολόγητα μεγάλη φύρα. 

Με βάση την ΠΟΛ 1072/2011, προβλέπεται: 

 Έλεγχος αν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΚΒΣ, κατά περίπτωση, κατά τις τελευταίες τρεις εργάσιμες μέρες του μήνα με 

τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών 

έως 1.500.000 €, κατά τις τελευταίες δύο εργάσιμες μέρες του μήνα με τα 

μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών 

πάνω από 1.500.000 €  και έως 9.000.000 € και κατά την τελευταία εργάσιμη 

μέρα του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε επιχειρήσεις με ετήσιο 

κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 € 

 Έλεγχος αν για τις καταχωρήσεις που έγιναν στο τυχόν τηρούμενα πρόσθετα 

βιβλία, εκδόθηκαν αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ΚΒΣ, κατά περίπτωση, όπου υφίσταται τέτοια υποχρέωση, κατά τις 

τελευταίες πέντε εργάσιμες μέρες του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα 

έσοδα 

 Έλεγχος για την διαπίστωση της ορθής καταχώρησης στα τηρούμενα βιβλία, 

της αξίας, κατά περίπτωση, των δικαιολογητικών εσόδων, αγορών για τις τρείς 

πρώτες εργάσιμες μέρες του δεύτερου δεκαπενθήμερου του μήνα με τα 

μεγαλύτερα  ακαθάριστα έσοδα, για τις οποίες εκδόθηκαν ή λήφθηκαν 

φορολογικά στοιχεία, σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1.500.000 

€, κατά τις δύο πρώτες εργάσιμες μέρες του δεύτερου δεκαπενθήμερου του 

μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο 

εργασιών πάνω από 1.500.000 € και έως 9.000.000 € και κατά την πρώτη 

εργάσιμη μέρα του δεύτερου δεκαπενθήμερου του μήνα με τα μεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 

9.000.000 € 

 Έλεγχος σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1.500.000.€, αν για τα 

δελτία αποστολής που έχουν εκδοθεί κατά τις τελευταίες τρεις εργάσιμες μέρες 

του μηνός Δεκεμβρίου για τις επιχειρήσεις που κλείνουν διαχείριση στις 31 

Δεκεμβρίου και για το ίδιο διάστημα του μηνός Ιουνίου για τις επιχειρήσεις που 

κλείνουν διαχείριση στις 30 Ιουνίου, για κάθε έτος, έχουν εκδοθεί αντίστοιχα 

φορολογικά στοιχεία αξίας, σύμφωνα με τις του ΚΒΣ, κατά περίπτωση. Ειδικά 

σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000 € και έως 

9.000.000 € , η επαλήθευση αυτή διενεργείται για τις δύο τελευταίες εργάσιμες 

μέρες του ανωτέρω οριζόμενου κατά περίπτωση διαστήματος και σε 

επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 € η ανωτέρω 

επαλήθευση διενεργείται για την τελευταία εργάσιμη μέρα του ανωτέρω 

οριζόμενου κατά περίπτωση διαστήματος. 

 Σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλίο αποθήκης θα πραγματοποιείται κλειστή 

αποθήκη  σε ένα τουλάχιστον είδος, επιλεκτικά με βάση την τιμή μονάδας ή την 

ποσότητα ή την συνολική αξία, υποχρεωτικά σε όσους πωλούν αποκλειστικά 

χονδρικώς και όπου είναι εφικτό στις επιχειρήσεις που πωλούν χονδρικώς και 

λιανικώς ή αποκλειστικά λιανικώς 

 Έλεγχος ορθής αποτίμησης των απογραφέντων αποθεμάτων τέλους χρήσης, 

επιλεκτικά σε δύο είδη, με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα  ή την 

συνολική αξία, ίδια για κάθε αποθηκευτικό χώρο, εφόσον τηρείται βιβλίο 
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αποθήκης και σε ένα είδος στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περίπτωση 

διαπίστωσης διαφορών ο έλεγχος επεκτείνεται και σε περισσότερα είδη 

 Έλεγχος κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τα 1.000 € σε επιχειρήσεις με ετήσιο 

κύκλο εργασιών έως 1.500.000 € , τα 2.000 € σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο 

εργασιών πάνω από 1.500.000 € και έως 9.000.000.€ και τα 5.000 € σε 

επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 € .Όσες από τις 

δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές 

 Σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις, έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές 

και γενικά αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες, λαμβάνονται υπόψιν και 

συνεκτιμώνται οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στα σχετικά πιστοποιητικά 

και στις τυχόν εκθέσεις ελέγχου 

 Επί επιχειρήσεων που τηρούν βιβλίο παραγωγής- κοστολογίου ελέγχεται αν 

για τουλάχιστον ένα από τα παραγόμενα είδη, επιλεκτικά με βάση τη συνολική 

ποσότητα ή αξία, υφίστανται αδικαιολόγητες αποκλίσεις μεταξύ τεχνικών 

προδιαγραφών και παραγωγής 

 Αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 ΚΦΕ περί 

υπερτιμολογήσεων-υπό τιμολογήσεων 

 Έλεγχος της ορθής φορολογικής αναμόρφωσης του λογαριασμού 

«Αποτελέσματα χρήσης» ή ορθού προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών 

 Έλεγχος ορθής εφαρμογής των διατάξεων για την αναπροσαρμογή της αξίας 

των ακινήτων, όπου αυτό προβλέπεται 

 

Δ) στους επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων προβλέπεται 

 Έλεγχος αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων 

 Έλεγχος των δικαιολογητικών των αγορών και των δαπανών καθώς και της 

καθώς και της ορθής μεταφοράς αυτών στα συμπληρωματικά στοιχεία 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 15,16 

 

2.5.5 Πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις – Έλεγχος λοιπών 

φορολογιών 
 

Έκτος των παραπάνω γενικών και ειδικών ελεγκτικών επαληθεύσεων μπορεί να 

διενεργούνται  πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση 

τα πραγματικά δεδομένα, τη βαρύτητα και τις ιδιαιτερότητες της ελεγχόμενης 

επιχείρησης ή του κλάδου γενικά. 

Παράλληλα με τη φορολογία εισοδήματος, ελέγχονται και οι λοιπές φορολογίες. Για 

τον προσδιορισμό της φορολογητέας  ύλης στις φορολογίες αυτές διενεργούνται οι 

απαραίτητες κατά περίπτωση επαληθεύσεις και εφαρμόζονται οι σχετικές ανά 

φορολογία διατάξεις. Τα ακαθάριστα έσοδα ή οι αγορές που δηλώθηκαν ή προκύπτουν 

15 ΠΟΛ 1037/2005, «Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και 

βεβαίωση και καταβολή των φόρων»,1/3/2005 

16  ΠΟΛ  1072/2011,   «Έλεγχος  εκκρεμών  φορολογικών  υποθέσεων  επιτηδευματιών, 

επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων»,8/4/2011 
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από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία ή προσδιορίζονται από τον έλεγχο για τη 

φορολογία εισοδήματος, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψιν για τον προσδιορισμό των 

φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες. Ειδικά στη φορολογία ΦΠΑ 

γίνεται υποχρεωτικός έλεγχος τουλάχιστον για τα εξής: 

 

 Αν μεταφέρθηκαν σωστά τα δεδομένα των βιβλίων στις υποβληθείσες 

δηλώσεις ΦΠΑ. Ελέγχονται επίσης και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες 

ενδοκοινοτικών αποκτήσεων καθώς και οι δηλώσεις INTRASTAT όπου 

συντρέχει περίπτωση 

 Αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι προϋποθέσεις στις 

περιπτώσεις έκπτωσης επί τζίρου και στα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ 

 Αν για δαπάνες της παραγράφου 4 του άρθρ.30 του ν.2859/2000 (άρθρ.23 του 

ν.1642/1986) ποσού, άνω των 50.000 δρχ. ή των 147 €, εξέπεσε ο αναλογών 

ΦΠΑ, χωρίς να υπάρχει τέτοιο δικαίωμα 

 Αν για δαπάνες αξίας μεγαλύτερης των 100.000 δρχ. ή των 294 €, προκειμένου 

για βιβλία Α ή Β Κατηγορίας και των 300.000.δρχ ή των 881 €, προκειμένου για 

βιβλία Γ Κατηγορίας, για τις οποίες είχε εκπέσει ΦΠΑ, υπάρχουν τα νόμιμα 

δικαιολογητικά και παρέχεται για αυτές το δικαίωμα έκπτωσης του 

αναλογούντος ΦΠΑ 

 Αν τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ μεταφέρθηκε για συμψηφισμό χωρίς να 

υπάρχει δικαίωμα λόγω παραγραφής ή άλλου λόγου 

 Αν διενεργήθηκε διακανονισμός εμπορεύσιμων ή πάγιων στοιχείων εφόσον 

υπήρχε υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.33 του ν.2859/2000 

 Αν διενεργήθηκε επιμερισμός του φόρου των κοινών εισροών (Pro-rata) 

εφόσον υπήρχε υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.31 του 

ν.2859/2000 

 Αν εφαρμόστηκαν οι σωστοί συντελεστές ΦΠΑ εκροών και εισροών και 

προκειμένου για απαλλασσόμενες πωλήσεις αν έχουν τηρηθεί οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες και υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 

 Αν επί πωλήσεων αγαθών με προορισμό περιοχές με μειωμένους συντελεστές 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και τις 

σχετικές εγκυκλίους, για φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 500.000 δρχ. ή 

των 1468 €  

 Αν έγινε μετατόπιση εκροών από τον υψηλότερο σε χαμηλότερο συντελεστή 

ΦΠΑ 

 Αν οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών που εμφανίζονται από την 

επιχείρηση όντως πραγματοποιήθηκαν και αν είναι νόμιμα τα οικεία εκδοθέντα 

φορολογικά στοιχεία 

 

2.6    Φορολογικό πιστοποιητικό 
 

Η ΠΟΛ 1159/2011 αναφέρεται στο ετήσιο πιστοποιητικό που εκδίδεται από νόμιμους 

ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία. Συγκεκριμένα, το πιστοποιητικό αυτό αφορά τις Α.Ε. και 

τις Ε.Π.Ε.  που οι ετήσιες τους οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από 

νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία  και εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο 

που διενεργείται από τα ανωτέρω πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο 

Μητρώο του ν.3693/2008. Ο φορολογικός αυτός έλεγχος πραγματοποιείται επί 
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συγκεκριμένων φορολογικών αντικειμένων, που προσδιορίζονται σε ειδικό 

πρόγραμμα ελέγχου. Το φορολογικό πιστοποιητικό διακρίνεται σε δύο μέρη: α) την 

«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και β) στο «Προσάρτημα των αναλυτικών 

πληροφοριακών στοιχείων» 

Η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης καθορίζεται από το πλαίσιο που προβλέπεται 

από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν 

ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και καλύπτει όλα τα 

αντικείμενα που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου που κοινοποιείται με την ΠΟΛ 

1159/2011. 

Η Έκθεση αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία της ελεγχόμενης επιχείρησης, αναφορά στις 

ευθύνες της Διοίκησης της ελεγχόμενης εταιρείας, αναφορά στην ευθύνη του ελεγκτή, 

το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο ελεγκτής με βάση την εργασία που εκτελέστηκε, 

παράγραφο με τον περιορισμό χρήσης της έκθεσης, όπου αναφέρεται ότι η έκθεση 

είναι εμπιστευτική και καταρτίζεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων της ελεγχόμενης 

εταιρείας προς το Υπουργείο Οικονομικών και παράγραφο με πληροφορίες άλλων 

θεμάτων. 

Η έκθεση αυτή ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία 

οπωσδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το αργότερο 

δέκα ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , 

ενώ συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών από 

τους ελεγκτές και συγκεκριμένα στη βάση δεδομένων που τηρεί η Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων ως τη δέκατη μέρα του έβδομου μήνα από τη λήξη της 

διαχειριστικής περιόδου, αν και η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με Α.Υ.Ο. 

Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης 

των νόμιμων ελεγκτών, διακρίνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. Αυτή η έκθεση 

συντάσσεται όταν δεν προκύπτουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας 

από την πλευρά της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας ή προκύπτουν 

φορολογικές παραβάσεις που δεν θεωρούνται σημαντικές. Σε αυτή την 

περίπτωση θα πρέπει εντός 15 ημερών από την υποβολή της έκθεσης στο 

Υπουργείο Οικονομικών να αποσταλεί στην ελεγχόμενη εταιρεία επιστολή στην 

οποία αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον έλεγχο των ελεγκτών δεν προέκυψαν 

παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας,  ότι αυτό γίνεται καταρχήν δεκτό από 

το Υπουργείο Οικονομικών και ότι οι φορολογικές εγγραφές θα 

οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των δειγματοληπτικών ελέγχων από 

το Υπουργείο Οικονομικών 

 Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη με θέματα έμφασης. Η 

έκθεση αυτή εκδίδεται όταν προκύπτουν από τον έλεγχο θέματα για τα οποία 

αμφισβητείται η φορολογική τους μεταχείριση. Θα πρέπει να εκδοθεί από την 

αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου για  τα θέματα έμφασης. Ο 

έλεγχος διενεργείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνεται 

εντός  18 μηνών από την προθεσμία υποβολής από τους νόμιμους ελεγκτές ή 

τα ελεγκτικά γραφεία της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης στο Υπουργείο 

Οικονομικών. Ο έλεγχος θεωρείται περαιωμένος μετά τη βεβαίωση τυχόν 

φόρων. 

 Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με επιφύλαξη. Αφορά περιπτώσεις που 

προκύπτουν συμπεράσματα με επιφύλαξη, λόγω μη συμμόρφωσης με τη 
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φορολογική νομοθεσία, για διαφορές που είναι δυνατόν να καταλογιστούν οι 

σχετικού φόροι μετά από έλεγχο της φορολογικής αρχής. Εκδίδεται εντολή 

ελέγχου για τα αντικείμενα αυτά. Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του 

Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να ζητήσει από τον ελεγκτή κάθε έγγραφο 

που κρίνεται απαραίτητο για τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου. 

 Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα. Εκδίδεται όταν 

η ελεγχόμενη εταιρεία δε συμμορφώνεται  από κάθε ουσιώδη άποψη με τη 

φορολογική νομοθεσία για τα φορολογικά αντικείμενα που αποτελούν 

αντικείμενο ελέγχου σύμφωνα με το πρόγραμμα φορολογικής συμμόρφωσης 

 Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος. 

Εκδίδεται όταν προκύπτει αδυναμία έκφρασης επειδή διαπιστώνονται 

παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από τον έλεγχο, δεν έχει καταστεί 

δυνατόν για τον ελεγκτή να συγκεντρώσει τα κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια ή 

δεν έχει γίνει έλεγχος. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται εντολή ελέγχου από τις 

αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Το προσάρτημα 

των αναλυτικών πληροφοριών πρέπει να περιλαμβάνει τις απόψεις της 

διοίκησης και του λογιστή που υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις της 

ελεγχόμενης εταιρείας, που θα πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν εντόπισε τις 

παραβάσεις αυτές. 

Στο προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων βεβαιώνεται ότι τα 

δεδομένα του φορολογικού ελέγχου τέθηκαν εγγράφως υπόψιν της επιχείρησης και 

αυτή διατύπωσε  εγγράφως τις σχετικές παρατηρήσεις της. Περιλαμβάνονται 

πληροφοριακά στοιχεία για την ελεγχόμενη εταιρεία και τον νόμιμο ελεγκτή και 

ελεγκτικό γραφείο, η ανάλυση των ευρημάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο, 

περιγραφή θεμάτων έμφασης, επιφύλαξης, αδυναμίας έκφρασης γνώμης που 

περιλαμβάνονται στην έκθεση, καθώς και ποσοτικά δεδομένα της ελεγχόμενης 

περιόδου με τα αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία της συγκρίσιμης περιόδου. 

Τα ειδικά φορολογικά αντικείμενα που ελέγχονται από τους νόμιμους ελεγκτές και 

ελεγκτικά γραφεία, εφόσον έχουν εφαρμογή σε μία ελεγχόμενη εταιρεία, ορίζονται κάθε 

φορά από το πρόγραμμα ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει τα πιο κάτω κεφάλαια: 

 Προϋποθέσεις-Περιορισμοί διενέργειας του ελέγχου 

 Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόμενης επιχείρησης 

 Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήματος 

 Έλεγχος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 

 Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 

 Έλεγχος φορολογίας ακινήτων 

 Έλεγχος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 

 Έλεγχος Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 

 Έλεγχος φόρου υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (ν.2065/1992) 

 Έλεγχος τέλους χαρτοσήμου 

 Υποχρεώσεις παρακρατούμενων φόρων 

 Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 

 Ενδοομιλικές συναλλαγές 

 E-commerce  

Στο πρόγραμμα ελέγχου περιγράφονται τα βήματα του ελέγχου και για κάθε ελεγκτική 

επαλήθευση πρέπει να αναλύονται η μεθοδολογία του δείγματος, η εργασία που έχει 
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εκτελεσθεί, τα ευρήματα που προέκυψαν από την ελεγκτική εργασία και το τελικό 

συμπέρασμα. 17,18 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΑΞΗ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΛΟΙΠΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ19 

3.1 Σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου 
 

Τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου  και ο προσωρινός διορθωτικός 

προσδιορισμός φόρου κοινοποιούνται εγγράφως στον φορολογούμενο από την 

Φορολογική Διοίκηση.  Το σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου πρέπει να είναι πλήρως 

αιτιολογημένο και να αποτυπώνει με ακρίβεια τα στοιχεία που αιτιολογούν τη 

διαφοροποίηση του φόρου που προσδιορίζει ο έλεγχος, έναντι αυτής που προέκυψε 

με βάση τη δήλωση. Ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει 

αντίγραφα των εγγράφων στα οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. 

Επίσης έχει την δυνατότητα να διατυπώνει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον 

προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός είκοσι ημερών από την 

κοινοποίηση του σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου και των πράξεων προσωρινού 

διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου ( αρθρ.28-ν.4174/2013). 

Σημειώνεται ότι δεν κοινοποιείται σημείωμα διαπιστώσεων και προσωρινός 

προσδιορισμός προστίμου στις περιπτώσεις πράξεων επιβολής προστίμων που 

αφορούν διαδικαστικές παραβάσεις, καθώς και για τις πράξεις επιβολής προστίμων τα 

οποία προκύπτουν και επιβάλλονται κατά τον άμεσο, διοικητικό, εκτιμώμενο ή 

προληπτικό προσδιορισμό του φόρου (ΔΕΛ Α 1069048 Απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ.). 

Το σημείωμα διαπιστώσεων αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου και του 

προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, τελών και εισφορών, υπογράφεται 

κατά περίπτωση από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου και από 

τους υπαλλήλους οι οποίοι φέρουν την εντολή διενέργειας ελέγχου. 

3.2 Έκθεση ελέγχου- πράξεις προσδιορισμού φόρου – διαδικαστικές 

παραβάσεις 
Η φορολογική διοίκηση  εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του 

φόρου εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του 

φορολογούμενου επί του σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου ή σε περίπτωση που 

αυτός δεν υποβάλλει τις απόψεις του, εντός μηνός από την εκπνοή των είκοσι  

17 Δημήτριος Μέλας, «Μέθοδοι Φορολογικού Ελέγχου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και 

Επιχειρήσεων», Οικονομικές Εκδόσεις Ε.Ε.,2015,σελ. 214-218 

18 ΠΟΛ 1159/2011, «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 

82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) αναφορικά με το ετήσιο Πιστοποιητικό 

που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο 

Μητρώο του ν.3693/2008», ΦΕΚ Α’ 174,22.7.2011 

19 Ζιάγκα  Ε., Κυριάκου Κ., «Διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου Φυσικών Προσώπων κατά τις 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013  
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ημερών που είχε ο φορολογούμενος για να τις υποβάλλει. Η οριστική πράξη 

διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία 

συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. 

3.2.1.  Έκθεση ελέγχου 
 

Οι διαπιστώσεις των ελεγκτικών οργάνων και τα αποτελέσματα του ελέγχου με βάση 

τις διενεργηθείσες ελεγκτικές επαληθεύσεις καταγράφονται σε έκθεση ελέγχου, με τη 

σύνταξη της οποίας περατώνεται η φορολογική ελεγκτική διαδικασία.  

Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα 

στοιχεία και τις διατάξεις που έλαβε υπόψιν της η φορολογική διοίκηση για τον 

προσδιορισμό του φόρου (αρθ.64-ν.4174/2013 ΔΕΛ Α 1198404 ΕΞ 2013 Απόφαση 

ΓΓΔΕ). Ακόμα, πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα συγκεκριμένα πραγματικά 

περιστατικά που διαπίστωσαν τα αρμόδια φορολογικά όργανα, παρατηρήσεις τόσο 

επί των τηρουμένων βιβλίων όσο και για ενδεχόμενες παραλείψεις ή ανακρίβειες 

καθώς και πόρισμα για την ειλικρίνεια ή μη των βιβλίων, όπως και τον προσδιορισμό 

των οικονομικών αποτελεσμάτων του ελεγχόμενου, με πλήρη αιτιολογία, ιδίως στην 

περίπτωση που προσδιορίζεται εξωλογιστικά η φορολογητέα ύλη .  

Η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στον φορολογούμενο μαζί με την οριστική πράξη 

διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου(αρθρ.28 ν.4174/2013). Σε περίπτωση μη 

διαπίστωσης διαφορών δεν ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία της έκδοσης 

πράξης οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, συντάσσεται έκθεση ελέγχου 

και τίθεται στο αρχείο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΔΕΛ Α 1069048) 

Η σύνταξη έκθεσης ελέγχου που αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας για την 

εγκυρότητα της έκδοσης της καταλογιστικής πράξης του φόρου και δεν μπορεί να 

αναπληρωθεί από άλλα έγγραφα έχει την εξής μορφή: 

 Ταυτότητα ελέγχου: αναφέρονται η Υπηρεσία ελέγχου, η εντολή ελέγχου, οι 

υπάλληλοι – φορείς της εντολής ελέγχου, τα ελεγχόμενα φορολογικά έτη, και 

τα στοιχεία του ελεγχόμενου 

 Βασικά δεδομένα : αναγράφονται πληροφορίες για τον φορολογούμενο, όπως 

η μορφή σε περίπτωση εταιρείας, η σύστασή της, η διάρκεια, το αντικείμενο 

εργασιών κ.τ.λ. 

 Λειτουργικά δεδομένα : αναφέρονται οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις του 

φορολογούμενου, τα περιουσιακά του στοιχεία κ.τ.λ. 

 Ελεγκτικές επαληθεύσεις-Διαπιστώσεις ελέγχου : αναφέρονται οι ελεγκτικές 

επαληθεύσεις που έγιναν, οι διαπιστώσεις ελέγχου και οι ισχύουσες διατάξεις. 

 Πόρισμα ελέγχου : αναγράφονται οι τελικές διαπιστώσεις του ελέγχου και το 

πόρισμά του επί των αποτελεσμάτων κατά ελεγχόμενο φορολογικό έτος 

 Προσδιορισμός αποτελεσμάτων : προσδιορίζεται η φορολογική οφειλή μετά 

από τον έλεγχο κατά ελεγχόμενο φορολογικό έτος. 

4.2.2 Πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου 
 

Η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου ολοκληρώνεται με την έκδοση του οριστικού 

διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, με τον οποίο καθορίζεται το ποσό της 

φορολογικής οφειλής ανά ελεγχόμενο έτος και ανά φορολογία(αρθρ.34 ν.4174/2013). 
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Η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου περιέχει τις εξής πληροφορίες(αρθρ.37 

ν.4174/2013) : 

 Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του φορολογούμενου και τον Α.Φ.Μ. του 

(εφόσον έχει εκδοθεί) 

 Την ημερομηνία έκδοσης της πράξης, το είδος προσδιορισμού του φόρου και 

το θέμα στο οποίο αφορά η πράξη 

 Το ποσό της φορολογικής οφειλής και την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει 

να εξοφληθεί 

 Τους λόγους για τους οποίους η φορολογική διοίκηση προέβει στον 

προσδιορισμό του φόρου και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκε το ποσό 

του φόρου 

 Το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο αμφισβήτησης του προσδιορισμού του 

φόρου 

 Τυχόν αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα και  

 Λοιπές πληροφορίες. 

3.2.3   Διαδικαστικές παραβάσεις 
 

Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στο 

φορολογούμενο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εφόσον έχει αντίστοιχη  υποχρέωση 

από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής 

του: 

 Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή στοιχεία 

πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν 

προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου 

 Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση 

 Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου 

 Δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή 

πληροφοριών ή στοιχείων 

 Δε συνεργαστεί στη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου 

 Δε γνωστοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό φορολογικού 

εκπροσώπου του 

 Δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο 

φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές και 

 Δε συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 ν.4174/2013 υποχρεώσεις του 

Τα πρόστιμα για τις διαδικαστικές παραβάσεις καθορίζονται από την παρ. 2 του 

αρθρ.54  του ν.4174/2013 και κυμαίνονται από 100 € έως 2.500 €. 

Με την ΠΟΛ1252/2015 δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του αρθ.54 

του ν.4174/2013 

3.2.4.  Υπογραφή-θεώρηση 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4174/2013 όπως ισχύει, η πράξη  προσδιορισμού 

φόρου υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα ή άλλον ειδικά οριζόμενο υπάλληλο 

της Φορολογικής Διοίκησης. Από την παραπάνω διάταξη σε συνδυασμό με το αρθ.4 

του ν.4174/2013 όπου ορίζεται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και 

εξουσιοδότηση υπογραφής, ισχύουν τα παρακάτω : 
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 Οι εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται από τους υπαλλήλους που φέρουν την 

εντολή διενέργειας του ελέγχου, προσυπογράφονται από τον Προϊστάμενο του 

Τμήματος Ελέγχου και τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης και θεωρείται από 

τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου 

 Οι πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, τελών και εισφορών καθώς και 

οποιαδήποτε καταλογιστική  πράξη και διόρθωση αυτών, όπου προβλέπεται, 

καθώς και η έκδοση πράξης επιβολής προστίμου μετά από έλεγχο, 

υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου 

 Οι πράξεις επιβολής προστίμων υπογράφονται  από τον Προϊστάμενο της 

Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου στο οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι που 

φέρουν την εντολή διενέργειας ελέγχου. 

3.3 Κοινοποίηση εκθέσεων ελέγχου-πράξεων διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου 
 

Μετά την υπογραφή της έκθεσης ελέγχου και των πράξεων διορθωτικού 

προσδιορισμού του φόρου από τους αρμόδιους υπαλλήλους ακολουθεί η καταχώρησή 

τους και η ταυτόχρονη κοινοποίησή τους στον φορολογούμενο (αρθρ.37 ν.4174/2013) 

Από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) δηλ. από 

1/1/2014, η κοινοποίηση των πράξεων που εκδίδει η Φορολογική Διοίκηση προς 

φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ.5 του 

νόμου αυτού εγγράφως ή ηλεκτρονικά. 

Για να αποφεύγονται δικονομικές ακυρότητες και να διασφαλίζεται η νόμιμη επίδοση 

των καταλογιστικών πράξεων, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και 

τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, έχουν συνταχθεί από την Διεύθυνση 

Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων, Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης  οκτώ 

υποδείγματα  ώστε να χρησιμοποιούνται από τις Δ.Ο.Υ. και τις λοιπές Ελεγκτικές 

Υπηρεσίες(ΠΟΛΝ1249/2014 και ΔΕΛ Β 1144776 ΕΞ 2015) 

3.4    Λοιπές ενέργειες της φορολογικής διοίκησης 

3.4.1 Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς 
 

Εάν συντρέχει περίπτωσης τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης αδικήματος φοροδιαφυγής 

υποβάλλεται αμελλητί  μηνυτήρια αναφορά από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων ή από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης ή από τη Διεύθυνση 

Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ποινική δίωξη ασκείται 

αυτεπαγγέλτως. Αρμόδιο δικαστήριο είναι κατά περίπτωση το μονομελές ή το τριμελές 

πλημμελειοδικείο ή το μονομελές εφετείο κακουργημάτων της έδρας της αρμόδιας για 

τη φορολόγηση Δ.Ο.Υ. ( αρθρ.68 ν.4174/2013 όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει). 

1. Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση: 

 

α) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου 

ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα 

όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή 

ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας 

ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) 

δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην 
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εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη, 

β) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου 

κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και 

επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή 

συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη 

Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την 

αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει 

ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς 

και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές, 

γ) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει 

ανακριβώς στο Δημόσιο το φόρο αυτόν. 

2…. 

3. Όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 

1 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών:  

α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά 

στοιχεία που έχουν αποκρυφθεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις 

εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, ή  

β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν 

αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή 

διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος:  

βα) τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας ή  

ββ) τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε 

άλλη περίπτωση. 

4. Επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούμενης 

παραγράφου υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες 

(100.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας, ή τις εκατό πενήντα 

χιλιάδες (150.000) ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή εισφοράς 

5. Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος 

αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το 

αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 

τριών (3) μηνών, εκτός και αν τα φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τη 

διάπραξη ή την υποστήριξη κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 έως 4, οπότε 

ο δράστης τιμωρείται μόνο για την τελευταία ως αυτουργός ή συμμέτοχος. Ειδικά, 

όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή 

στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) 

έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το 

ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ και β) με κάθειρξη έως δέκα (10) 

έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. 

 Για την κάλυψη των παραπάνω ορίων δεν υπολογίζονται φορολογικά στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την υποστήριξη κάποιας από τις πράξεις των 

παραγράφων 1 έως 4, οπότε ο δράστης τιμωρείται μόνο για την τελευταία ως 

αυτουργός ή συμμέτοχος. 

 Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με 

οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας 

φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί 

σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται επίσης 

ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία του 
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πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο 

στέλεχος του ίδιου στοιχείου. Εικονικό είναι το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται για 

συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή στην οποία 

το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη που αναγράφονται στο στοιχείο είναι άγνωστο 

φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του 

επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση. Εικονικό 

είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, 

κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή νομική οντότητα ή 

από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη 

συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η ποινική δίωξη 

ασκείται κατά του πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά 

στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής 

θεωρούνται πάντοτε ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται 

αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της 

μεγαλύτερης αυτής αξίας. Δεν είναι εικονικό για τον λήπτη το φορολογικό στοιχείο το 

οποίο αφορά πραγματική συναλλαγή, αν το πρόσωπο του εκδότη είναι διαφορετικό 

από αυτό που αναγράφεται στο στοιχείο. 

Δεν είναι εικονικό το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε ή έλαβε η κοινωνία 

κληρονόμων ή ο κληρονόμος ή σύζυγος ή τέκνο αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος 

συζύγου ή γονέα, το οποίο φέρεται ότι εκδόθηκε ή λήφθηκε από τον αποβιώσαντα ή 

συνταξιοδοτηθέντα επιτηδευματία, εφόσον αφορά πραγματική συναλλαγή και πριν 

από κάθε είδους φορολογικό έλεγχο, έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τόσο του 

λαμβάνοντα όσο και του εκδότη το στοιχείο, η αξία αυτού έχει συμπεριληφθεί στις 

οικείες δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος και έχει γίνει η απόδοση των 

φόρων που προκύπτουν από το στοιχείο αυτό.20 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο νομοθέτης συνδέει την υποβολή της μηνυτήριας 

αναφοράς με το εάν το έγκλημα φοροδιαφυγής τιμωρείται με φυλάκιση-κάθειρξη. 

Συγκεκριμένα δεν υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά από τη Φορολογική Διοίκηση για 

απόκρυψη φόρου εισοδήματος κάτω των 100.000 €, απόκρυψη ΦΠΑ κάτω των 50.000 

€  και απόκρυψη άλλων τελών φόρων και εισφορών κάτω των 100.000 €. 

3.4.2 Μέτρα διασφάλισης οφειλών στο δημόσιο 
 

Α) Μη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας 

Σε ειδικές περιπτώσεις  διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή 

περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, μπορεί με 

γραπτή συναίνεση του Γενικού  Γραμματέα να μην χορηγηθεί αποδεικτικό 

ενημερότητας, ακόμα κι αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού. Με 

απόφαση του γενικού γραμματέα ορίζονται περιπτώσεις διασφάλισης δημοσίου 

συμφέροντος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 

αυτής(αρθ.12 ν.4174/2013) 

Β) Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων 

Η φορολογική διοίκηση, προκειμένου να διασφαλίσει την είσπραξη φόρων, μπορεί σε 

επείγουσες περιπτώσεις ή για να ανατραπεί επικείμενος κίνδυνος για την είσπραξη 

φόρων, να προβαίνει ακόμα και πριν την λήξη προθεσμίας καταβολής της οφειλής και 

χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, 

20 άρθρ. 19 του ν.2523/1997 
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εμπράγματων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών 

στοιχείων του οφειλέτη του δημοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε σε χέρια 

τρίτου(άρθρ. 46 ν.4174/2013). 

Γ) Δέσμευση μέρους των καταθέσεων 

Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, 

συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση ΦΠΑ, παρακρατούμενων ή  επιρριπτόμενων 

φόρων, τελών και εισφορών  καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων 

κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με παράσταση ψευδών 

γεγονότων ως αληθινών ή με αποσιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, μπορεί 

βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου  να επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου παραβάτη 

προληπτικά ή  διασφαλιστικά  μέτρα του δημοσίου συμφέροντος άμεσου και 

επείγοντος χαρακτήρα όπως να μη χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για της 

μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή στην δέσμευση πάσης φύσεως λογαριασμών, 

παρακαταθηκών και περιεχομένου θυρίδων.  

3.4.3 Διάταξη δέσμευσης-εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος 

(ν.2523/1997) 
 

Με τον ν.3943/2011 τέθηκε σε ισχύ το άρθρο 17 Α  του ν.2523/1997 (Εισαγγελέας 

Οικονομικού Εγκλήματος). 

Ο Εισαγγελέας Οικονομικού εγκλήματος ενημερώνεται για όλες τις καταγγελίες και τις 

πληροφορίες που περιέχονται στις υπηρεσίες για εγκλήματα της αρμοδιότητας του, 

αξιολογεί δε και διερευνά τις πληροφορίες αυτές  με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο. 

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του μπορεί να παραγγείλει τη 

διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης από γενικούς ή ειδικούς 

προανακριτικούς υπαλλήλους.  Η δικογραφία που σχηματίζεται διαβιβάζεται στους 

κατά τόπο αρμοδίους για την ποινική δίωξη εισαγγελείς πρωτοδικών, με την 

παραγγελία άμεσης άσκησης ποινικής δίωξης. 

Οι εισαγγελικοί λειτουργοί  του αρθρ.17 Α  του  ν.2523/1997 έχουν πρόσβαση σε κάθε 

πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για το έργο τους, μη υποκείμενοι 

στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού 

και κάθε άλλου είδους  απορρήτου και σε κάθε μορφής αρχείο Δημόσιας Αρχής ή 

Οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης 

έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν με αιτιολογημένη διάταξή τους σε δεσμεύσεις 

τραπεζικών λογαριασμών, περιεχόμενου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν 

γένει στοιχείων, προς το σκοπό διασφάλισης συμφερόντων του δημοσίου. 

3.4.4 Υποβολή αναφοράς  Ν.3691/2008 
 

Κάθε φορά που διενεργείται τακτικός ή πλήρης  ή μερικός φορολογικός έλεγχος και 

διαπιστώνεται  η διάπραξη των φορολογικών αδικημάτων που περιλαμβάνονται στα 

βασικά αδικήματα του άρθρου 3 του ν.3691/2008 υποβάλλεται αναφορά στην «Αρχή 

καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές  δραστηριότητες και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής 

κατάστασης» και στη Διεύθυνση Ελέγχων-τμήμα Δ του Υπουργείου Οικονομικών. 
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Ειδικότερα τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι η 

φοροδιαφυγή εφόσον ο φόρος που αποφεύχθηκε υπερβαίνει τις 15.000 € ανά 

διαχειριστική περίοδο, η αποφυγή πληρωμής φόρων πλοίων, η μη απόδοση ή η 

ανακριβής απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων ,τελών ή 

εισφορών εφόσον το προς απόδοση που δεν αποδόθηκε ή συμψηφίστηκε ή 

αποδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τις 3.000 € σε ετήσια βάση, η μη έκδοση ή 

ανακριβής έκδοση στοιχείων, η έκδοση ή αποδοχή εικονικών στοιχείων για ανύπαρκτη 

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

φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει τις 3.000€  και η μη καταβολή χρεών προς το 

δημόσιο εφόσον το συνολικό χρέος συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και 

προσαυξήσεων υπερβαίνει το ποσό των 10.000€. (αρθρ.74 ν.4174/2013, 

ΠΟΛ1180/2014, αρθρ.17,18,19, 25 ν.2523/1997) 

 

3.5   Ενέργειες ελεγχόμενου μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 

3.5.1  Καταβολή φόρου 
Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να καταβάλλει το φόρο κατά το χρόνο που προβλέπεται 

από το νόμο ο οποίος επιβάλλει την αντίστοιχη φορολογία. Σε περίπτωση διορθωτικού 

προσδιορισμού του  φόρου ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εντός τριάντα ημερών 

από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού στον φορολογούμενο( αρθρ.41 

ν.4174/2013) 

3.5.2  Ενδικοφανής προσφυγή 
 

Με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 4174/2013 εισάγεται πράγματι καινοτόμος 

ρύθμιση με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, η οποία επιδιώκει την άμεση 

επίλυση των αμφισβητούμενων φορολογικών διαφορών, την αποσυμφόρηση των 

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και την επίσπευση της είσπραξης φορολογικών 

εσόδων. Η ενδικοφανής προσφυγή αποτελεί διοικητική διαδικασία άμυνας του 

διοικουμένου, η οποία παρέχει την δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς ενώπιον 

διοικητικής αρχής και σε περίπτωση επίλυσής της, αποφεύγεται από τον 

ενδιαφερόμενο η άσκηση του ενδίκου μέσου ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 

Δικαστηρίου. Οι ενδικοφανείς προσφυγές, όπως και οι ειδικές διοικητικές προσφυγές 

προβλέπονται από ειδικές διατάξεις οι οποίες καθορίζουν την αρχή στην οποία 

ασκούνται, ορισμένη προθεσμία και τυχόν άλλες προϋποθέσεις. Διαφέρουν όμως κατά 

την έκταση του ελέγχου της διοικητικής πράξης που προσβάλλουν και την εξουσία του 

οργάνου που τις κρίνει. Ενώ στην περίπτωση της διοικητικής προσφυγής ελέγχεται 

μόνο η νομιμότητα της πράξης στην περίπτωση της ενδικοφανούς προσφυγής 

καθίσταται δυνατή η κατ ουσία επανεξέταση της υπόθεσης δηλ. η νέα έρευνα της 

υπόθεσης και η διαφορετική εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών 

Ο ελεγχόμενος  εφόσον αμφισβητεί πράξεις της Φορολογικής Διοίκησης που 

εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του,  και εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ , οφείλει πριν από την προσφυγή του στα αρμόδια 

Διοικητική Δικαστήρια, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή , σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή  ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ειδικής αποκεντρωμένης 

Υπηρεσίας υπαγόμενης απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων  Εσόδων, εντός 

τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή την συντέλεση της παράλειψης,  

με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Ο επιχειρησιακός στόχος 

της Δ/νσης αυτής, η οποία μετονομάστηκε από Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης,  
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σε Δ/νση Επίλυσης των Διαφορών (Δ.Ε.Δ) είναι η επίλυση των διαφορών σε σύντομες 

προθεσμίες κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής για την συντομότερη 

είσπραξη δημοσίων εσόδων και την αποσυμφόρηση των διοικητικών Δικαστηρίων 

από υποθέσεις, που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής Διοίκησης 

Μετά την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 

50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης. 

Ο προϊστάμενος της ΔΕΔ εκδίδει, μετά από εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου, 

αιτιολογημένη απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής, η οποία σε κάθε 

περίπτωση περιέχει την οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου. 

Η Φορολογική Διοίκηση δεν έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης της ΔΕΔ. 

 

3.5.3  Προσφυγή ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων 
 

Ο ελεγχόμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 

Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας κατά της 

απόφασης της ΔΕΔ  ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής λόγω 

παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης της απόφασης. Προσφυγή  στα διοικητικά 

δικαστήρια απευθείας κατά οποιασδήποτε πράξης που εξέδωσε η Φορολογική 

Διοίκηση είναι απαράδεκτη. 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40   ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ-

ΤΕΧΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 

4.1  Οι Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου και η διαδικασία εφαρμογής τους 
 

Η αύξηση της αποτελεσματικότητας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού είχε 

αποτελέσει ξεχωριστό κεφάλαιο στην ενδιάμεση έκθεση του 2010 της Τράπεζας της 

Ελλάδος για την νομισματική πολιτική με τίτλο «Φοροδιαφυγή και Φορολογική 

Διοίκηση: Κατευθύνσεις Αναβάθμισης του Φοροεισπρακτικού Μηχανισμού». Στην 

έκθεση αυτή, μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι  η φοροδιαφυγή οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στις αδυναμίες του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και µόνο. Απόρροια αυτής της 

έκθεσης αλλά και άλλων προτάσεων και παρεμβάσεων για τον περιορισμό της 

φοροδιαφυγής ήταν μεταξύ άλλων και η ψήφιση των Ν. 4271/2013(νέος Κώδικας 

Φορολογίας Εισοδήματος) και 4174/2013(νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας).Οι 

νόμοι αυτοί εισήγαγαν στην Ελληνική νομοθεσία τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου για τον 

προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων. 

Η εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου , έρχεται να καλύψει κατά ένα μέρος την 

ανάγκη διευκόλυνσης του έργου των φορολογικών υπηρεσιών μέσω της 
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απλούστευσης και της επιτάχυνσης των ελεγκτικών διαδικασιών και της έγκαιρης 

βεβαίωσης και είσπραξης δημοσίων εσόδων, στα πλαίσια των αρχών της 

καθολικότητας, της αναλογικότητας και της δίκαιης κατανομής των φορολογικών 

βαρών 

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου, εφαρμόζονται κατά τον τακτικό έλεγχο ενός φυσικού 

προσώπου προκειμένου να προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο το πραγματικό 

φορολογητέο εισόδημα του και ενεργοποιούνται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 

αδικαιολόγητος πλουτισμός (αδικαιολόγητη αύξηση περιουσιακών στοιχείων), όταν 

πραγματοποιούνται δαπάνες οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα 

εισοδήματα του φυσικού προσώπου (ατομικά ή/και οικογενειακά), όταν υπάρχουν 

βάσιμες υποψίες ότι το πραγματικό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν, όταν 

δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τις 

οικείες διατάξεις και τέλος όταν υπάρχουν δηλωθέντα εισοδήματα κοντά στο 

αφορολόγητο όριο καθώς και σε περίπτωση ύπαρξης ζημιογόνων αποτελεσμάτων 

των φυσικών προσώπων-μελών εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής).  

Η εισαγωγή της έννοιας των έμμεσων τεχνικών ελέγχου στο ελληνικό φορολογικό 

σύστημα, προβλέπει για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων με έλεγχο ότι μπορεί 

να διενεργείται και με την εφαρμογή μίας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές 

ελέγχου:  

1. της αρχής των αναλογιών (mark up method),  

2. της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of 

funds method),  

3. της καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method),  

4. της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (unit 

and volume method) και  

5. το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά (bank 

deposits and cash expenditure method).  

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Εσόδων με το ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013(ΦΕΚ Β' 

1136/10-05-2013) έγγραφό της όρισε το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής αυτών 

των μεθόδων με τις οποίες μπορούν να προσδιοριστούν τα φορολογητέα εισοδήματα, 

τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των επιτηδευματιών, βάσει 

των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής. Τα προσδιοριζόμενα 

εισοδήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, 

χρησιμοποιούνται επίσης και για τον προσδιορισμό των λοιπών φορολογικών 

υποχρεώσεων του ελεγχόμενου.  

Αντικείμενο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου είναι ο προσδιορισμός της φορολογητέας 

ύλης προκειμένου να εκδοθεί πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε 

φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο, μέσω μιας μεθοδολογίας που αξιοποιεί τα στοιχεία, 

τις πληροφορίες και τα δεδομένα για έσοδα κάθε πηγής και πραγματοποιηθείσες 

δαπάνες πάσης φύσεως, που η Φορολογική Διοίκηση διαθέτει ή συγκεντρώνει, για τον 

ίδιο τον φορολογούμενο τον ή την σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη αυτών 

Η ΠΟΛ 1050/17-02-2014, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1094/7.4.2014120, 

προβλέπει τρείς τεχνικές ελέγχου:  

1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου (source and application 

of funds method).  

2. Τεχνική Καθαρής Θέσης του φορολογουμένου (net worth method).  
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3. Τεχνική Τραπεζικών καταθέσεων και Δαπανών σε μετρητά (bank deposits 

and cash expenditure method).  

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ1094/2014  η οποία 

τροποποίησε την ΠΟΛ1050/2014, όταν διενεργείται προσδιορισμός φορολογητέας 

ύλης με μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού, εφαρμόζεται η τεχνική ελέγχου που 

επιλέγεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού 

Κέντρου που εκδίδεται από κοινού με τον υποδιευθυντή και τον προϊστάμενο του 

τμήματος ελέγχου, μετά από εισήγηση του υπαλλήλου που φέρει την εντολή ελέγχου, 

αξιολογώντας τα στοιχεία που η ελεγκτική υπηρεσία έχει στην διάθεσή της. 

Το άρθρο 3 της ΠΟΛ1050/14 ορίζει ότι στην ελεγκτική αυτή διαδικασία μπορούν να 

υπαχθούν αφενός οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος 

φορολογούμενων φυσικών προσώπων που αναφέρονται στο αρθρ. 28 του 

Ν.4172/2013, για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά και αφετέρου 

οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογούμενων φυσικών 

προσώπων για διαχειριστικές περιόδους  που έληγαν πριν την έναρξη εφαρμογής των 

διατάξεων του Ν.4172/2013 για τις οποίες δεν είχε γίνει έναρξη ελέγχου μέχρι 

31/12/2013 και επιπρόσθετα συντρέχει  και μία ή περισσότερες προϋποθέσεις. 

Για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων η Φορολογική Διοίκηση, με την έναρξη του 

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

αυτός έχει υποχρέωση να παράσχει στοιχεία για την περιουσιακή κατάσταση και τις 

συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, του/της συζύγου του και των προστατευόμενων μελών 

τους, για τις ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που 

η Φορολογική Διοίκηση θεωρεί απαραίτητο. Στα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να 

συμπεριλαμβάνονται: στοιχεία για ακίνητα (οικόπεδα, αγροτεμάχια, κτίσματα κάθε 

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

επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, για καταθέσεις κάθε μορφής στην Ελλάδα και 

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

και για απαιτήσεις/υποχρεώσεις κάθε είδους.  

Τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται διακεκριμένα για κάθε φορολογική περίοδο σε 

περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές. Το βάρος της απόδειξης για τα διαθέσιμα 

περιουσιακά στοιχεία φέρει ο φορολογούμενος, το ύψος δε των δηλούμενων 

καταθέσεων και μετρητών κατά την έναρξη της πρώτης ελεγχόμενης χρήσης, 

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

πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο προηγουμένων ετών, όπως αυτό προσδιορίζεται με 

βάση τα δεδομένα των υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ή από 

στοιχεία που έχει στην διάθεση της η ελεγκτική υπηρεσία. 

Στην περίπτωση που ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης με μεθόδους εμμέσου 

προσδιορισμού γίνεται για συζύγους που υποβάλουν κοινή δήλωση και προκύψει μη 

δηλωθείσα φορολογητέα ύλη, αυτή κατανέμεται μεταξύ των συζύγων κατά το ποσό 

που αφορά τον καθένα, εφόσον αυτό μπορεί να προσδιοριστεί από τον έλεγχο, ή 

μερίζεται κατ' αναλογία των δηλωθέντων εισοδημάτων όταν τα εισοδήματα και των δυο 

συζύγων προέρχονται από επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν ο ένας σύζυγος έχει 

εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία / συντάξεις, ο δε άλλος και από επιχειρηματική 

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

έχει και επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός και αν προσδιοριστεί διαφορετικά από 

τον έλεγχο. Η μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη, κατανέμεται στην φορολογική περίοδο 

που αφορά και στις πηγές/κατηγορίες εισοδήματος που ανάγεται εφόσον αυτό 

τεκμηριώνεται. Αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί σαφώς η πηγή/κατηγορία προέλευσης 
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του εισοδήματος αυτού, η διαφορά καταλογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη 

εφαρμογής των διατάξεων του ν.4172/2013 ή στην παραγράφου 4 του άρθρου 21 του 

ν.4172/2013 για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά. Όταν η 

ελεγχόμενη φορολογική περίοδος περιλαμβάνει περισσότερες της μίας συνεχόμενες 

διαχειριστικές περιόδους ή φορολογικά έτη, η προσδιοριζόμενη φορολογητέα ύλη 

κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των διαχειριστικών περιόδων ή φορολογικών ετών.  

Το καθαρό φορολογητέο εισόδημα, με την εφαρμογή μεθόδων εμμέσου 

προσδιορισμού, προκύπτει από την άθροιση της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, 

όπως αυτή προσδιορίζεται με τις τεχνικές ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 2 της 

παρούσας και κατανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου της 

παρούσας, και του δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος του φορολογουμένου ανά 

φορολογική περίοδο και πηγή /κατηγορία εισοδήματος. Η επιλογή του τελικού 

προσδιορισθέντος καθαρού φορολογητέου εισοδήματος του φορολογουμένου γίνεται 

ως εξής: 

 • Καταρχάς, προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 

φορολογούμενου από όλες τις πηγές/κατηγορίες εισοδήματος με τις γενικές 

φορολογικές διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν σε κάθε ελεγχόμενη/νο διαχειριστική 

περίοδο/φορολογικό έτος. 

•  Στην συνέχεια, προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 

φορολογούμενου από όλες τις πηγές/κατηγορίες εισοδήματος με τις έμμεσες τεχνικές 

ελέγχου , όπως αναφέρεται παραπάνω. 

 •  Συγκρίνονται, ανά φορολογική περίοδο, τα αποτελέσματα των δύο προσδιορισμών 

και ως τελικό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου λαμβάνεται το μεγαλύτερο.  

Στην περίπτωση που ο προσδιορισμός του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος με 

τις τεχνικές ελέγχου γίνεται ενιαία για φορολογουμένους/συζύγους που υποβάλουν 

κοινή δήλωση,  τότε και τα προσδιορισθέντα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου 

με τις λοιπές γενικές διατάξεις θα πρέπει αντίστοιχα να αθροίζονται για να είναι δυνατή 

η σύγκριση με το ενιαίο προσδιορισθέν αποτελέσματα από τις τεχνικές ελέγχου. Στην 

συνέχεια, συγκρίνονται, ανά φορολογική περίοδο, τα αποτελέσματα των δύο 

προσδιορισμών και ως τελικό φορολογητέο εισόδημα θα λαμβάνεται το μεγαλύτερο, 

το οποίο θα κατανέμεται στους φορολογουμένους σύμφωνα με τον επιλεγέντα τρόπο. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα επιλέγεται το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον έλεγχο 

με τις γενικές φορολογικές διατάξεις. Αν σε κάποια φορολογική περίοδο, το 

φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου/ης και του/της συζύγου του 

προσδιορίστηκε τεκμαρτά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 19 του 

ν.2238/1994 ή του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4172/2013, όπως αυτές ίσχυαν σε κάθε 

ελεγχόμενη/νο φορολογική περίοδο/διαχειριστικό έτος, ο τεκμαρτός προσδιορισμός θα 

λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του τελικού φορολογητέου εισοδήματος.  

Προσδιορισμός ακαθαρίστου εισοδήματος/συνολικών εσόδων στην 

περίπτωση εφαρμογής τεχνικών ελέγχου με τη χρήση μεθόδων εμμέσου 

προσδιορισμού. Στην περίπτωση που επιλεγεί ο προσδιορισμός του τελικού 

φορολογητέου εισοδήματος με τις λοιπές γενικές φορολογικές διατάξεις τότε τα 

ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται σύμφωνα με αυτές. Στην περίπτωση που το τελικό 

φορολογητέο εισόδημα είναι το προσδιορισθέν με τις τεχνικές ελέγχου εμμέσου 

προσδιορισμού τότε αν η προκύπτουσα διαφορά έχει κατανεμηθεί ολόκληρη ή τμήμα 

αυτής, ως εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση ή από άσκηση ελευθερίου 
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επαγγέλματος ή από επιχειρηματική δραστηριότητα, αυτή προστίθεται στα δηλωθέντα 

ή βάσει βιβλίων και στοιχείων ακαθάριστα εισοδήματα/στα συνολικά έσοδα για τον 

προσδιορισμό των ακαθαρίστων εισοδημάτων/ συνολικών εσόδων 

Το δικαίωμα ανταπόδειξης του φορολογούμενου φυσικού προσώπου σε περίπτωση 

διορθωτικού προσδιορισμού φορολογητέας ύλης με τις τεχνικές ελέγχου των έμμεσων 

μεθόδων, πραγματοποιείται στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 28 του 

ν.4174/2013. Οι διαφορές μεταξύ προσδιορισθείσας βάσει τεχνικών ελέγχου και 

δηλωθείσας φορολογητέας ύλης αιτιολογούνται με τεκμηριωμένα στοιχεία που 

προσκομίζονται από τον φορολογούμενο και δικαιολογούν έσοδα αποκτηθέντα και μη 

δηλωθέντα σε κάθε ελεγχόμενη/ νο φορολογική περίοδο/διαχειριστικό έτος, όπως 

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

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

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

πρέπει να αποδεικνύεται το πραγματικό στοιχείο της συναλλαγής, όπως η πίστωση 

των ποσών σε λογαριασμό/ούς του ελεγχόμενου, του/της συζύγου ή των 

προστατευόμενων μελών αυτών. Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης φέρει ο 

φορολογούμενος. 

 

Έλεγχος λοιπών φορολογικών αντικειμένων στην περίπτωση εφαρμογής 

τεχνικών ελέγχου με την χρήση μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού. Τα 

ακαθάριστα εισοδήματα ή συνολικά έσοδα λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό 

των φόρων, τελών και εισφορών και στις λοιπές φορολογίες. Ο προσδιορισμός 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε φορολογία. Επί του 

προσδιορισθέντος συνολικού καθαρού εισοδήματος προσδιορίζεται Ειδική Εισφορά 

Αλληλεγγύης (αρθ.29 Ν.3986/2011), καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που 

προβλέπονταν σε κάθε φορολογική περίοδο.  

 

4.2  Νομοθετικό πλαίσιο 

 

To νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την χρησιμοποίηση των έμμεσων τεχνικών 

φορολογικού ελέγχου εισοδήματος φυσικών προσώπων ορίζεται από τα εξής 

νομοθετήματα – εγκυκλίους – διαταγές: 

1. Ν.4172/2013 Άρθρ.28 

2. Ν.4174/2016 Άρθρ.27 

3. Αρ. πρωτ. ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013/10-5-2013, Θέμα: «Εφαρμογή έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών 

προσώπων» 

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

τους φορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων» 

5. ΠΟΛ.1270/24-12-2016, Θέμα: «Μεθοδολογία έμμεσων τεχνικών ελέγχου» 

6. ΠΟΛ.1050/17-2-2014,Θέμα: «Καθορισμός του περιεχόμενου και του τρόπου 

εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β, γ και ε της παρ.1 του 

άρθρ.27 Ν.4174/2013(ΦΕΚ Α 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της 

φορολογητέας ύλης φορολογούμενων φυσικών προσώπων με μεθόδους 

έμμεσου προσδιορισμού. 

7. ΠΟΛ.1094/7-4-2014 «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1050/17-2-2014 

8. ΠΟΛ.1259/22-12-2014, Θέμα: «Παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής της 

ΠΟΛ.1050/17-2-2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» 
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9. ΓΔΟΕ 16578/ΕΞ ΕΜΠ/29-4-2013, Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος ελέγχου 

περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών». 

 

 

4.3  Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας φορολογούμενου (source and 

application of funds method) 

 
Η τεχνική αυτή προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα αναλύοντας τα έσοδα 

(φορολογητέα και μη), τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και 

οικογενειακές) καθώς και τις αυξομειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του ελεγχόμενου.   

Πιο συγκεκριμένα δημιουργείται ένα ισοζύγιο με δύο βασικές κατηγορίες: «Πηγές 

Κεφαλαίων/Εσόδων» και «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων». Στην κατηγορία 

Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαμβάνονται τα κάθε μορφής έσοδα που έχουν 

εισπραχθεί κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, των οποίων αποδεικνύεται η 

πραγματοποίηση και η νομιμότητα των συναλλαγών. Αναλυτικά στην  πρώτη στήλη 

«Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» αθροίζονται: 

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

Εξωτερικό) προσωπικών/οικογενειακών και επαγγελματικών κατά την έναρξη της 

ελεγχόμενης χρήσης. 

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

(το υπόλοιπο ταμείου αφορά την περίπτωση ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ' 

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

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

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

 4) Τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 

του φορολογούμενου ή του/της συζύγου. 

 5) Τα έσοδα από λοιπές πηγές εισοδήματος όπως: • μισθώματα από εκμίσθωση 

ακινήτων (εκτός τεκμαρτών) • εισόδημα από κινητές αξίες • εισόδημα από γεωργικές 

επιχειρήσεις • δηλωθέν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες • εισόδημα από λοιπές 

πηγές π.χ. εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης, εισόδημα που δεν εντάσσεται σε κάποια 

από τις κατηγορίες Α-Ζ της παρ.2 του άρθρου 4 ΚΦΕ.  

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

δωρεές κ.λπ.  

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

επαγγελματικών (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης). 

 8) Τα ποσά δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε μορφής, ιδιώτες, κ.τ.λ. ( 

προσωπικά/ οικογενειακά ή επαγγελματικά σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης). 

 9) Τα λοιπά έσοδα πάσης φύσεως φορολογητέα ή μη.  

10) Οι αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών. Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης 

ρευστότητας του φορολογουμένου στους πληρωτέους λογαριασμούς 

περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνες γενικά καθώς και φορολογικές 
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υποχρεώσεις, οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. Το αν υπάρχει 

αύξηση των πληρωτέων λογαριασμών, καθορίζεται από την σύγκριση του υπόλοιπου 

πληρωτέων λογαριασμών στο τέλος του προηγούμενου έτους με το υπόλοιπο στο 

τέλος του ελεγχόμενου έτους.  

11) Οι μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων. Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης 

ρευστότητας του φορολογουμένου, στους εισπρακτέους λογαριασμούς 

περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις επαγγελματικές, προσωπικές κ.λπ. 

καθώς και απαιτήσεις φορολογικές(επιστροφές φόρων κ.λπ.) οι οποίες είναι απαιτητές 

στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. Το αν υπάρχει μείωση των εισπρακτέων 

λογαριασμών καθορίζεται από τη σύγκριση του υπολοίπου εισπρακτέων λογαριασμών 

στο τέλος του προηγουμένου έτους με το υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχόμενου έτους. 

  

12) Η αύξηση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένου/νων 

έτους/ων Εάν, στο τέλος του έτους, το ποσόν των προκαταβολών έναντι εσόδων 

επομένου/νων έτους/ών έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το ποσόν των προκαταβολών 

έναντι εσόδων επομένου/νων έτους/ών στο τέλος του προηγουμένου έτους, η αύξηση 

θα καταχωρηθεί στη στήλη Πηγές Κεφαλαίων /Εσόδων στη γραμμή (12) «Αύξηση των 

προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου έτους» Σε περίπτωση που είχαμε μείωση των 

προκαταβολών θα καταχωρούσαμε τη μείωση στη στήλη Αναλώσεις 

Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή (15) «Μείωση προκαταβολών που εισπράχτηκαν 

έναντι εσόδων επόμενου έτους». 

13) Οι λοιπές περιπτώσεις εσόδων. Αναγράφεται οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 

εσόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω 

 

Στην κατηγορία «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων» περιλαμβάνονται όλες οι 

αναλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε μετρητά κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης 

χρήσης. Η διαφορά μεταξύ Αναλώσεων Κεφαλαίων/Εσόδων και Πηγών 

Κεφαλαίων/Εσόδων θεωρείται μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν δικαιολογείται 

υπόκειται σε φορολόγηση. Πιο αναλυτικά στην δεύτερη στήλη Αναλώσεις 

Κεφαλαίων/Εσόδων αθροίζονται: 

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

Εξωτερικό) προσωπικών/οικογενειακών και επαγγελματικών κατά την λήξη της 

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

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

χρήσης (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ ή 

διπλογραφικά του Κ.Φ.Α.Σ.).  

3) Οι εισφορές σε λογαριασμούς επιχειρήσεων όπου συμμετέχει ο ίδιος ο 

φορολογούμενος, ο/η σύζυγος ή και τα προστατευόμενα μέλη αυτών (όχι ατομικές 

επιχειρήσεις)  

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

5) Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων (προσωπικών/οικογενειακών και 

επαγγελματικών) περιλαμβάνονται: ανεγέρσεις οικοδομών, αγορές ΕΙΧ, δίτροχων 

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

καθώς και οι δαπάνες που αφορούν βελτιώσεις αυτών .  

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

αναγκαίων στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας  
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7) Οι επαγγελματικές/επιχειρηματικές δαπάνες πάσης φύσεως (εκπιπτόμενες ή μη 

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

αφορούν επισκευές και συντηρήσεις των επαγγελματικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

8) Τα ποσά αποπληρωμής προσωπικών ή επαγγελματικών δανείων (στην γραμμή 

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

δανείου (προσωπικό/επαγγελματικό) συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες είτε στις 

προσωπικές /οικογενειακές είτε στις επαγγελματικές .  

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

χρηματικών ποσών κ.λπ.), και λοιπές δαπάνες 

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

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

και οι δαπάνες που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις των 

προσωπικών/οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων (δαπάνες για το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου του/της συζύγου και των 

προστατευόμενων μελών αυτών).  

12) Οι μειώσεις των Πληρωτέων λογαριασμών. Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης 

ρευστότητας του φορολογουμένου στους πληρωτέους λογαριασμούς 

περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνες γενικά καθώς και φορολογικές 

υποχρεώσεις οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους (Δεν 

περιλαμβάνονται τα δάνεια, τα οποία αναγράφονται στη γραμμή (8) «Ποσά 

αποπληρωμής προσωπικών ή επαγγελματικών δανείων». Το αν υπάρχει μείωση των 

πληρωτέων λογαριασμών καθορίζεται από τη σύγκριση του υπολοίπου πληρωτέων 

λογαριασμών στο τέλος του προηγουμένου έτους με το υπόλοιπο στο τέλος του 

ελεγχόμενου έτους .  

13) Οι αυξήσεις Εισπρακτέων λογαριασμών. Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης 

ρευστότητας του φορολογουμένου στους εισπρακτέους λογαριασμούς 

περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις επαγγελματικές, προσωπικές και 

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

υπάρχει αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών καθορίζεται από τη σύγκριση του 

υπολοίπου εισπρακτέων λογαριασμών στο τέλος του προηγουμένου έτους με το 

υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχόμενου έτους.  

14) Οι χορηγήσεις δανείων σε τρίτους.  

15) Η μείωση προκαταβολών που εισπράχτηκαν έναντι εσόδων επομένου 

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

εσόδων επομένου έτους/επομένων ετών έχει μειωθεί σε σύγκριση με το ποσόν των 

προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου έτους/επομένων ετών στο τέλος του 

προηγουμένου έτους, η μείωση θα καταχωρηθεί στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων 

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

επόμενων ετών». Σε περίπτωση που είχαμε αύξηση των προκαταβολών θα 

καταχωρούσαμε την αύξηση στην στήλη Πηγές Κεφαλαίων /Εσόδων στη γραμμή (12) 

«Αύξηση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένων ετών».  

 

Η αρνητική διαφορά μεταξύ στήλης «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και στήλης 

«Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων», ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον 

δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση. 
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Για να γίνει κατανοητή η παραπάνω έμμεση τεχνική ελέγχου παραθέτουμε το 

παρακάτω παράδειγμα:  

1. Τα ακαθάριστα έσοδα της επαγγελματικής δραστηριότητας του 

φορολογουμένου Χ είναι 500.000 € και τα έξοδά του 470.000 €. 

2. Οι καταθέσεις του Χ για το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 30.000 €. 

3. Το υπόλοιπο του τραπεζικού του λογαριασμού την 1/1/2013 είναι 5.000 € και 

στις 31/12/2013 είναι 30.000 €. 

4. Η είσπραξη προσωπικού δανείου του Χ είναι 10.000 € (1/1/2013) και οι 

πληρωμές είναι 4.800 € (κεφάλαιο) και οι τόκοι  480 €. 

5. Το υπόλοιπο του λογαριασμού εισπρακτέων (επαγγελματικών, προσωπικών) 

στις 31/12/2012 ήταν 150.000 και στις 31/12/2013 ήταν 120.000 €. 

6. Το υπόλοιπο του λογαριασμού πληρωτέων (επαγγελματικών, προσωπικών) 

στις 31/12/2012 ήταν 200.000 € και στις 31/12/2013 ήταν 150.000 €. 

7. Το εισόδημα της συζύγου είναι από μισθωτές υπηρεσίες ποσού 20.000 € με 

πληρωτέο φόρο 500 € . 

8. Είσπραξη προκαταβολής 5.000 € στις 5/12/2013 για πώληση διαμερίσματος 

ποσού 20.000 € η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2014. 
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Στον παραπάνω πίνακα που είναι η ανάλυση της ρευστότητας του φορολογουμένου 
έχουν μεταφερθεί τα δεδομένα του παραδείγματος. Αναλυτικότερα έχουμε να 
παρατηρήσουμε ότι όσον αφορά τον λογαριασμό εισπρακτέων έχει μειωθεί καθώς από 
τις 150.000 που ήταν στην αρχή της χρήσης μειώθηκε στις 120.000 στο τέλος της 
χρήσης. Η διαφορά των 30.000 € καταχωρείται στις Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων στη 
γραμμή 11 «Μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων». Αντίστοιχα η μείωση του 
λογαριασμού πληρωτέων που είναι 50.000 (200.000-150.000) καταχωρείται στις 
Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή 12 «Μειώσεις πληρωτέων 
λογαριασμών». Η είσπραξη προκαταβολής καταχωρείται στις Πηγές 
Κεφαλαίων/Εσόδων στην γραμμή 12 «Αύξηση εισπραχθέντων προκαταβολών έναντι 
εσόδων επομένου έτους» .Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι όταν το διαμέρισμα πωληθεί 
στο 2014,τότε στις Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων και στη γραμμή 7 «Έσοδα από πώληση 
περιουσιακών  στοιχείων» θα καταχωρηθεί το ποσό των 20.000 ενώ στις Αναλώσεις 
Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή 15 «Μείωση εισπραχθέντων προκαταβολών έναντι 
εσόδων επομένου έτους» θα καταχωρηθεί το ποσό των 5.000 €. 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη είναι 14.780 € 
για την οποία ο φορολογούμενος θα φορολογηθεί εφόσον δεν δικαιολογήσει την 
ύπαρξή της. 
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4.4  Τεχνική καθαρής θέσης του φορολογούμενου  

 

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου 

λαμβάνοντας υπόψη : το ενεργητικό, δηλ. όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα 

διαθέσιμα κεφάλαια (προσωπικά, οικογενειακά και επαγγελματικά), το παθητικό, δηλ. 

τις υποχρεώσεις (προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές), τις δαπάνες 

(ατομικές, οικογενειακές, επαγγελματικές) και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές 

(ατομικά και οικογενειακά).  

Σύμφωνα με την εν λόγω τεχνική δημιουργείται ο Πίνακας Ενεργητικού και Παθητικού 

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

ελεγχόμενο έτος. Στο Ενεργητικό περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

καταθέσεις σε τράπεζες κατά την έναρξη και λήξη κάθε έτους Πιο συγκεκριμένα 

καταχωρούνται: 

1) Ακίνητη περιουσία (κόστος)  

2) Έπιπλα, Συσκευές, Λοιπός εξοπλισμός(επαγγελματικά)  

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

των 5.000€ έκαστο)  

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

5) Απαιτήσεις διάφορες: Περιλαμβάνονται οι εισπρακτέοι λογαριασμοί ήτοι οι 

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

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

ελεγχόμενου έτους. Το υπόλοιπο που προκύπτει στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους 

συμπεριλαμβάνεται στο ενεργητικό 

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

7)Μετρητά διαθέσιμα στην κατοχή του φορολογουμένου, του/της συζύγου ή των 

προστατευόμενων μελών αυτών 

8) Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του φορολογουμένου, του/της συζύγου 

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

προθεσμίας, σε τρεχούμενους 

9) Μετοχές, λοιποί τίτλοι  

10)Σύνολο απογραφής τέλους χρήσης σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης 

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

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

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

υπολογίζονται (στη συγκεκριμένη τεχνική) 

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

επαγγελματικά) των οποίων η αξία υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. 

 

Στο Παθητικό περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις του ελεγχόμενου, του/της 

συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών, ως και οι επαγγελματικές 

υποχρεώσεις (που αφορούν περίπτωση ατομικής επιχείρησης). Συγκεκριμένα 

περιλαμβάνονται τα δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα γραμμάτια και οι 
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επιταγές πληρωτέες και οποιαδήποτε άλλη αποδεικνυόμενη οφειλή ή υποχρέωση σε 

τρίτους:  

1) Δάνεια (προσωπικά / οικογενειακά)  

2) Δάνεια (επαγγελματικά-σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης) > 

3) Γραμμάτια (προσωπικά /οικογενειακά ή της ατομικής του επιχείρησης) > 

4)Πιστωτές διάφοροι: Περιλαμβάνονται οι πληρωτέοι λογαριασμοί ήτοι οι υποχρεώσεις 

από αγορές, δαπάνες γενικά καθώς και φορολογικές υποχρεώσεις επαγγελματικές, 

προσωπικές/οικογενειακές οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. Το 

υπόλοιπο που προκύπτει στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους συμπεριλαμβάνεται στο 

παθητικό.  

5)Υποχρεώσεις( Αποσβέσεις κ.τ.λ.)  

Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η υποχρέωση του έτους βάσης ή καθενός από τα επόμενα 

μεταφέρεται και αυξάνεται αν οι υποχρεώσεις αυξηθούν π.χ. νέο δάνειο, ή μειώνεται 

ανάλογα με τις πραγματικές καταβολές αποπληρωμής των υποχρεώσεων. 

 

Ειδικά για την τεχνική αυτή, εάν στο πίνακα του ενεργητικού περιλαμβάνονται και πάγια 

επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία είχαν διενεργηθεί αποσβέσεις κατά 

τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος τότε, το σωρευτικό ποσόν 

αποσβέσεων για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται ως υποχρέωση στον 

πίνακα παθητικού. Εάν στο ενεργητικό περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία τα 

οποία έχουν αποσβεσθεί πλήρως, στον πίνακα παθητικού αναγράφεται το σύνολο των 

αποσβέσεων που έχει διενεργηθεί για αυτά και έχει εκπεσθεί από τα ακαθάριστα 

έσοδα. Όταν ένα από τα περιουσιακά στοιχεία στις 31/12/20ΧΧ δεν περιλαμβάνεται 

πλέον στον κατάλογο ενεργητικού λόγω πώλησης ή άλλου τρόπου διάθεσης, πρέπει 

η απόσβεση σχετικά με αυτό το περιουσιακό στοιχείο να μην περιλαμβάνεται πλέον 

στο σωρευτικό ποσόν αποσβέσεων που αναγράφεται ως υποχρέωση στον πίνακα 

παθητικού. Σημειώνεται ότι εάν ο φορολογούμενος κατέχει επαγγελματικά 

περιουσιακά στοιχεία για τα οποία δεν έχει διενεργήσει αποσβέσεις, αυτές δεν 

περιλαμβάνονται στον πίνακα παθητικού. 

 

Η διαφορά Ενεργητικού – Παθητικού αποτελεί την Καθαρή Θέση του φορολογουμένου 

για κάθε έτος.  

Από την Καθαρή Θέση λήξης κάθε έτους αφαιρείται η Καθαρή Θέση έναρξης και 

δημιουργείται ο πίνακας καθαρής θέσης. Οι αυξομειώσεις της Καθαρής Θέσης 

αναπροσαρμόζονται: με την απόκτηση περιουσιακών στοιχειών χωρίς αντάλλαγμα 

(αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας, κερδών από τυχερά παίγνια, 

ανταλλαγής), με τις περιπτώσεις εκποίησης αυτών και με τις ατομικές, οικογενειακές 

δαπάνες κάθε είδους.  

Στο αποτέλεσμα αυτό προστίθενται: Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες (με επιταγές, 

μετρητά ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών) και συγκεκριμένα: 

• Προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης  

• Λοιπές δαπάνες/αγορές. Δεν περιλαμβάνονται οι επαγγελματικές δαπάνες και 

αγορές, με εξαίρεση τις δαπάνες που είναι μη παραγωγικές ή δεν εκπίπτονται βάσει 

διατάξεων νόμου από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, οι οποίες και 

αναγράφονται.  
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• Ζημίες από εκποίηση περιουσιακού στοιχείου, μη αναγνωριζόμενες φορολογικώς. 

Από το μερικό αυτό σύνολο αφαιρούνται τα μη φορολογούμενα εισοδήματα και 

συγκεκριμένα: 

• Τα αφορολόγητα έσοδα από διάφορες πηγές, αφορά όλες τις πηγές εσόδων του 

φορολογουμένου του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών που 

συμπεριλήφθηκαν ή όχι στην υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος αλλά δεν 

υπάγονται σε φορολόγηση βάσει διατάξεων νόμου.  

• Μη φορολογητέες περιπτώσεις εσόδων ή φορολογητέες κατ' ειδικό τρόπο όπως τα 

έσοδα από δωρεές, κέρδη από πώληση περιουσιακού στοιχείου, επιχορηγήσεις και 

λοιπές μη φορολογητέες περιπτώσεις που συμπεριλήφθηκαν ή όχι στην υποβληθείσα 

δήλωση φορολογίας Εισοδήματος αλλά δεν υπάγονται σε φορολόγηση βάσει 

διατάξεων νόμου ή φορολογηθήκαν με ειδικό τρόπο.  

Στις περιπτώσεις πώλησης περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε με αντάλλαγμα 

ή άνευ ανταλλάγματος λαμβάνεται για τη συγκεκριμένη τεχνική μόνο το προκύπτον 

κέρδος ή ζημία, εφόσον δεν φορολογήθηκε ή δεν εκπέσθηκε σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. Αυτά αναγράφονται αντίστοιχα στις «μη φορολογούμενες περιπτώσεις 

εσόδων» ή στις «ζημίες από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων». Ειδικά στις 

περιπτώσεις πώλησης περιουσιακού στοιχείου που είχε αποκτηθεί χωρίς αντάλλαγμα, 

ως κέρδος ή ζημία λαμβάνεται το σύνολο του ποσού πώλησης μείον το κόστος όπως 

προσδιορίστηκε στον πίνακα ενεργητικού. 

Το Υπόλοιπο αποτελεί το βάσει της τεχνικής αυτής προσδιοριζόμενο Καθαρό 

Εισόδημα του ελεγχόμενου φορολογουμένου, της συζύγου και των προστατευόμενων 

μελών αυτών, το οποίο συγκρίνεται με τα αντίστοιχα δηλωθέντα εισοδήματα 

(υπαχθέντα σε φορολόγηση) από κάθε πηγή του φορολογουμένου του/της συζύγου 

και των προστατευόμενων μελών αυτών. 

 

Το ποσό που προκύπτει συγκρίνεται με το δηλωθέν εισόδημα .Το βάρος της απόδειξης 

για τις πιο πάνω περιπτώσεις φέρει ο φορολογούμενος. Οι διαφορές που προκύπτουν 

θεωρούνται μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογούνται υπόκεινται σε 

φορολόγηση.   

Για να γίνουν πιο κατανοητά τα παραπάνω, παραθέτουμε το εξής παράδειγμα:  

Ο φορολογούμενος ελέγχεται για το έτος 2012. Επομένως το έτος βάσης είναι το 2011 
του οποίου τα υπόλοιπα φαίνονται στον πίνακα. Την 1/1/2012 (Καθαρή Θέση έναρξης) 
τα υπόλοιπα του φορολογουμένου και της συζύγου αναγράφονται στον Πίνακα. Κατά 
τη διάρκεια του 2012 συνέβησαν τα εξής γεγονότα στο Ενεργητικό: 

1. Αγορά διαμερίσματος 20.000 € (50% ο φορολογούμενος, 50% η σύζυγος). 

2. Αγορά Η/Υ/ αξίας 2.000 € για την ατομική επιχείρηση. 

3. Φορολογική απαίτηση (επιστροφή φόρου) της συζύγου 1.000 €. 

4. Το υπόλοιπο του λογαριασμού Πελάτες στις 31/12/2012 είναι 20.000 €. 

5. Οι καταθέσεις στο τέλος του έτους είναι 10.000 €. 
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Όσον αφορά το Παθητικό, τα υπόλοιπα του Έτους Βάσης 2011 αλλά και της Καθαρής 
Θέσης έναρξης φαίνονται στον πίνακα. Κατά τη διάρκεια του 2012 έλαβαν χώρα τα 
εξής γεγονότα : 

1. Είσπραξη προσωπικού καταναλωτικού δανείου του φορολογουμένου 5.000 €. 

2. Είσπραξη δανείου της ατομικής επιχείρησης 5.000 €. 

3. Ο πληρωτέος φόρος της ατομικής επιχείρησης για το 2012 είναι 5.000 €. 

4. Οι αποσβέσεις της ατομικής επιχείρησης είναι 5.000 €. 

Επιπροσθέτως κατά τη διάρκεια του 2012 ο φορολογούμενος : 

1. Δέχτηκε γονική παροχή αξίας 20.000 €. 

2. Έχει πραγματοποιήσει δαπάνες διαβίωσης (όπως προκύπτουν από το έντυπο που 
συμπλήρωσε) 10.000 €. 

3. ‘Εχει προβεί σε φορολογική αναμόρφωση στην ατομική του επιχείρηση ποσού 6.000 
€. 

4. Έχει δεχτεί επιδότηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ποσού 5.000 €. 
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ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛ/ΝΟΥ = 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

35.000,
00               

Πλέον :ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΥ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

20.000,
00               

Πλέον : ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                   
Δαπάνες Διαβίωσης (προσωπικές, 
οικογενειακές) 

10.000,
00               

Λοιπές Δαπάνες/Αγορές (δαπάνες 
φορολογικής αναμόρφωσης) 

6.000,0
0               

Ζημιές από εκποίηση περιουσιακού 
στοιχείου (μη αναγνωρ. Φορ.) 0,00               
Μείον : ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ                   
Αφορολόγητα έσοδα (σύμφωνα με την 
δήλωση Ε1) 0,00               
Έσοδα φορολογητέα. κατά ειδικό τρόπο 
(δωρεές, επιδοτήσεις κ.τ.λ.) 

5.000,0
0               
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ΣΥΝΟΛΟ         
66.000,

00               
ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (Σύμφωνα με 
το έντυπο Ε1) 

49.000,
00               

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗ ΔΗΛ. ΕΙΣΟΔ. (με θετ. 
Πρόσημο φορολογείται) 

17.000,
00               

                          

Όσον αφορά το Ενεργητικό έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής : 

1. Η αγορά διαμερίσματος προστίθεται στο υπόλοιπο της  Ακίνητης Περιουσίας στην 
Καθαρή Θέση λήξης 

2. Η αγορά Η/Υ , ομοίως, προστίθεται στα Έπιπλα, Συσκευές και Λοιπό Εξοπλισμό. 

3. Η φορολογική απαίτηση της συζύγου και το υπόλοιπο του λογαριασμού Πελάτες 
προστίθεται στις Διάφορες Απαιτήσεις. 

Στο Παθητικό : 

1. Προστίθενται τα προσωπικά και επαγγελματικά δάνεια στους επιμέρους 
λογαριασμούς. 

2. Ο πληρωτέος φόρος καταχωρείται στο λογαριασμό Πιστωτές διάφοροι. 

3. Οι αποσβέσεις καταχωρούνται στις Υποχρεώσεις. 

Στη συνέχεια προσθέτοντας την αύξηση της περιουσίας, των μη εκπιπτόμενων 
δαπανών και αφαιρώντας τα μη φορολογούμενα εισοδήματα, καταλήγουμε στο 
τελικό σύνολο εισοδήματος που είναι 66.000 €. Αυτό συγκρινόμενο με το εισόδημα 
που δηλώθηκε στο Ε1 (49.000 €) υπολείπεται και άρα προκύπτει διαφορά μη 
δηλωθέντος εισοδήματος 17.000 €, η οποία αν δεν δικαιολογηθεί επαρκώς υπόκειται 
σε φορολόγηση. 

 

4.5  Τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και Δαπανών σε μετρητά (bank 

deposits and cash expenditure method)  
 

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα, παρακολουθώντας την κίνηση 

των κεφαλαίων του φορολογουμένου , είτε με την κατάθεση αυτών σε τράπεζες, είτε 

με την ανάλωσή τους σε διάφορες συναλλαγές με την χρήση μετρητών. Ειδικότερα 

αναλύει τις συνολικές καταθέσεις και τα διαθέσιμα σε τράπεζες αλλά και τις αγορές και 

δαπάνες σε μετρητά (επαγγελματικές, οικογενειακές) κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης 

χρήσης και τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα.  

Κατά την τεχνική αυτή από τις συνολικές καταθέσεις της ελεγχόμενης χρήσης 

αφαιρούνται τα μη υποκείμενα στη φορολογία έσοδα, όπως εκταμιεύσεις δανείων, 

μεταφορές κεφαλαίων από τον ένα λογαριασμό στον άλλο και λοιπές πράξεις που δεν 

αποτελούν καθαρές καταθέσεις.  
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Στο Υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται όλες οι καταβολές 

σε μετρητά για αγορές, δαπάνες (προσωπικές, επαγγελματικές) και αφαιρούνται τα μη 

υποκείμενα στη φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς. Το νέο 

Υπόλοιπο αναμορφώνεται με τις αυξομειώσεις των απαιτήσεων και των 

υποχρεώσεων και συγκρίνεται με το συνολικό δηλωθέν εισόδημα.  

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει τα έσοδα του φορολογουμένου αναλύοντας τις τραπεζικές 

καταθέσεις και τις δαπάνες με χρήση μετρητών σε διάφορες συναλλαγές. 

Συγκεκριμένα:  

1). Προσδιορίζονται οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της ελεγχόμενης περιόδου, 

στις περιπτώσεις που υπάρχει άνοιγμα λογαριασμών. Περιλαμβάνονται οι πιστωτικές 

κινήσεις σε λογαριασμό/ούς που αφορούν καθαρές καταθέσεις και έμμεσες 

καταθετικές πράξεις (Προσωρινές καταθέσεις προς εξόφληση υποχρεώσεων, όπως 

δάνεια κ.λπ. πράξεις). Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί άνοιγμα 

λογαριασμών, οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις λαμβάνονται ως η διαφορά 

υπολοίπου τέλους μείον αρχή χρήσης. Επισημαίνεται ότι η τεχνική παράγει 

ανεπαρκή/ελλιπή/μη ασφαλή αποτελέσματα στις περιπτώσεις μη ανοίγματος 

λογαριασμών. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται η διαφορά υπολοίπου τέλους-

αρχής, η τυχόν αρνητική διαφορά που προκύπτει δεν αναγράφεται επί του εντύπου. 

2). Αφαιρούνται τα κατατεθειμένα ποσά στους πιο πάνω λογαριασμούς που αφορούν: 

2.1. Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα. 

2.2. Ποσά από εκταμίευση δανείων.  

2.3. Συμψηφιστικές κινήσεις μεταξύ λογαριασμών του φορολογουμένου, του/της 

συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών.  

2.4. Συναλλαγές, μεταφορές και λοιπές πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές 

καταθέσεις. 

3) Στο Υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται: 

3.1. Δαπάνες επιχειρηματικές/επαγγελματικές (που εξοφλούνται με μετρητά). 

3.2. Αγορές εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών αγαθών 

αναγκαίων στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (που εξοφλούνται με 

μετρητά). 3.3. Αγορές περιουσιακών στοιχείων προσωπικών/οικογενειακών, 

επαγγελματικών (που εξοφλούνται με μετρητά).  

3.4. Προσωπικές/οικογενειακές δαπάνες (που εξοφλούνται με μετρητά). 

3.5. Καταβληθέντες φόροι, εισφορές και πρόστιμα κάθε μορφής (που εξοφλούνται με 

μετρητά).  

3.6. Αποπληρωμή / μείωση χρεών με μετρητά  

3.7. Αύξηση/μείωση διαθεσίμων μετρητών ελεγχόμενης περιόδου. Η μείωση 

διαθεσίμων μετρητών τίθεται με αρνητικό πρόσημο, (παράδειγμα: 31/12/2003 μετρητά 

15.000 ευρώ. 31/12/2004 διαθέσιμα μετρητά 12.000 ευρώ. Στην χρήση 2004 θα 

καταχωρηθεί το ποσό -3.000 ευρώ).  

3.8. Λοιπές καταβολές σε μετρητά. Συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις μείωσης των 

λογαριασμών πληρωτέων που εξοφλούνται με μετρητά. Παρατήρηση: Τα 

επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν μόνο περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 
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4) Το νέο Υπόλοιπο των καθαρών Τραπεζικών καταθέσεων μειώνεται με τα μη 

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

αύξηση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένου/νων 

έτους/ων. Αυξάνεται με την μείωση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι 

εσόδων επομένου/νων έτους/ων, και με την αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών ή 

μειώνεται με την μείωση των εισπρακτέων λογαριασμών. 

 

5. Το νέο Υπόλοιπο, όπως αναμορφώθηκε, αποτελεί το βάσει τεχνικής συνολικό 

εισόδημα προς φορολόγηση. Το Εισόδημα αυτό συγκρίνεται με το Ακαθάριστο 

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

ελεγχόμενου και του/της συζύγου αυτού. 

 Η  θετική διαφορά που προκύπτει ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον 

δεν αιτιολογείται, υπόκειται σε φορολόγηση.  

 

 

Για να γίνουν τα παραπάνω πιο κατανοητά παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα :  

Ο φορολογούμενος ελέγχεται για το 2012. Τα υπόλοιπα του 2011 αναφέρονται 
αποκλειστικά και μόνο για λόγους σύγκρισης με τα αντίστοιχα του 2012. Στις 
31/12/2012 είχαμε τα εξής υπόλοιπα : 

1. Οι καταθέσεις φορολογουμένου και συζύγου είναι 5.000 €. 

2. Οι μεταφορές ποσών από την τράπεζα Α στην Τράπεζα Β είναι 10.000 €. 

3. Οι επαγγελματικές δαπάνες είναι 30.000 €. 

4. Οι αγορές εμπορευμάτων είναι 50.000 €. 

5. Οι προσωπικές δαπάνες είναι 6.000 €. 

6. Οι καταβληθέντες φόροι και οι εισφορές του ΙΚΑ είναι 16.000 € και της συζύγου 
1.100 €. 

7. Τα διαθέσιμα είναι 2.000 € 

8. Τιμολόγηση της εισπραχθείσας προκαταβολής στο 2011 ποσού 6.000 €. 

9. Αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών στις 15.000 €. 
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Εστιάζοντας στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία, έχουμε να 
παρατηρήσουμε ότι : 

7.Όταν τα διαθέσιμα μειώνονται καταχωρούνται με αρνητικό πρόσημο (-3.000 €). 

8.Όταν τιμολογείται στο επόμενο έτος η εισπραχθείσα προκαταβολή προηγούμενου 
έτους, τότε παρουσιάζεται στην μείωση των προκαταβολών. 
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9.Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί όταν αυξάνονται (15.000-10.000)=5.000 , καταχωρείται 
μόνο η αύξηση (ή αντίστοιχα η μείωση) στον λογαριασμό. 

Η θετική διαφορά που προκύπτει είναι 31.100 €, η οποία θεωρείται μη δηλούμενο 
εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση . 

Από όλα τα παραπάνω  προκύπτει ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι 

εξαιρετικά προσεκτικοί στις δηλώσεις εισοδήματος τους  καθώς αυτές σε συνδυασμό 

με τα παραστατικά και δικαιολογητικά που τηρούν θα μπορούν να αποδείξουν τα 

εισοδήματά τους αλλά και τις δαπάνες τους.  

Η τεχνική των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά, βασίζεται στη 

θεωρία ότι εάν ένας φορολογούμενος λάβει χρήματα, δύο μόνον πράγματα μπορούν 

να συμβούν: είτε αυτά να κατατεθούν σε τράπεζα, είτε να δαπανηθούν.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

6.1  Συμπεράσματα - προτάσεις - πεδίο μελλοντικής έρευνας 
 

Πρόσφατη μελέτη που αφορά τη φοροδιαφυγή  από τους Kleven et al (2010) στη ∆ανία  

και η οποία επιβεβαιώνει και άλλες προγενέστερες, απέδειξε ότι ο πιο σημαντικός από 

τους τρεις κύριους παράγοντες της φοροδιαφυγής (µε μεγάλη διαφορά από τους 

άλλους δύο που είναι η ένταση με την οποία οι φορολογικοί συντελεστές πλήττουν 

τους φορολογούμενους και το ύψος της επαπειλούμενης ποινής) είναι η πιθανότητα 

αποκάλυψης της φοροδιαφυγής. 

Στην Ελλάδα ενώ οι φορολογικοί συντελεστές είναι σχετικά υψηλοί, αλλά όχι τόσο ώστε 

να δικαιολογούν την τεράστια φοροδιαφυγή και οι ποινές είναι υψηλές και οπωσδήποτε 

αποτελούν σοβαρό ανατρεπτικό παράγοντα φοροδιαφυγής, η πιθανότητα 

αποκάλυψης της φοροδιαφυγής και επιβολής της σχετικής ποινής  είναι σχεδόν 

μηδενική, λόγω της ανεπάρκειας των αρμόδιων υπηρεσιών να διενεργήσουν επαρκή 

αριθμό ελέγχων, αλλά και της πολυπλοκότητας των φορολογικών διατάξεων, η οποία 

αποτελεί γενεσιουργό αιτία αδιαφανών πρακτικών. 

Η σημασία της  διοίκησης του φορολογικού συστήματος είχε υποτιμηθεί στην Ελλάδα 

και προφανώς δεν είχε ληφθεί επαρκώς υπόψη ότι οποιαδήποτε προσπάθεια πάταξης 

της φοροδιαφυγής θα πρέπει να ξεκινήσει από τη βελτίωση του φοροεισπρακτικού 

μηχανισμού και την αύξηση των φορολογικών ελέγχων. Θα πρέπει µε κάθε τρόπο να 

αυξηθεί η πιθανότητα εντοπισμού της φοροδιαφυγής και επιβολής της σχετικής 

ποινής. 

Οι φορολογικές αρχές αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη φορολογική βάση 

και τη φορολογική νομοθεσία από τη μια και στα φορολογικά έσοδα από την άλλη. 

Ένας αποτελεσματικός  φοροεισπρακτικός μηχανισμός βεβαιώνει και εισπράττει  όχι 

μόνο τους  “εύκολους φόρους”  (π.χ. φόροι μισθωτών  και συνταξιούχων) αλλά 

φορολογεί και αυτούς που είναι δύσκολο να φορολογηθούν (π.χ. επιχειρηματίες 

αυτοαπασχολούμενους  κ.λπ.). Η δυνατότητα των φορολογικών αρχών να 

διαχειριστούν “δύσκολους” φόρους, ουσιαστικά, κρίνει την ποιότητα του 

φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Αν οι  προσπάθειες οποιασδήποτε φορολογικής 

μεταρρύθμισης δεν λαμβάνουν υπόψιν τις δυνατότητες των φοροελεγκτικών 

μηχανισμών,  έχουν μεγάλες πιθανότητες αποτυχίας. 
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Στην Ελλάδα, οι φορολογικοί έλεγχοι είναι αναλογικά ελάχιστοι και γίνονται µε χρονική 

υστέρηση αρκετών ετών. Οι ανέλεγκτες δηλώσεις των επιχειρήσεων και των 

ελεύθερων επαγγελματιών συσσωρεύονται στις ∆ΟΥ και κάθε λίγα χρόνια 

“ρυθμίζονται” µε “ευνοϊκούς όρους για τους φορολογούμενους”. Οι ρυθμίσεις αυτές 

είναι ίσως η μεγαλύτερη απόδειξη της αδυναμίας του φοροελεγκτικού μηχανισμού και 

προκαλούν αίσθημα αδικίας στους ειλικρινείς φορολογούμενους. Η εθελοντική 

συμμόρφωση στην Ελλάδα είναι χαμηλή και αυτό οφείλεται στην πεποίθηση  των 

φορολογούμενων ότι η πιθανότητα αποκάλυψης της φοροδιαφυγής είναι αμελητέα.  

Οι υπάλληλοι καλούνται να εφαρμόσουν ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο φορολογικό 

σύστημα χωρίς να έχουν τον χρόνο να ενημερωθούν και να εφαρμόσουν σωστά τις 

νέες διατάξεις. Αν και έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι, η μηχανοργάνωση των 

φορολογικών υπηρεσιών δεν είναι ικανοποιητική. Σε πολλές περιπτώσεις οι βάσεις 

πληροφοριών και δεδομένων δεν “επικοινωνούν” μεταξύ τους, ακόμη και εντός της 

ίδιας ∆.Ο.Υ.  Δεκάδες επουσιώδη αντικείμενα διεκπεραιώνονται στις Δ.Ο.Υ κι αυτό 

αποσπά τους εφοριακούς υπαλλήλους από τα κύρια καθήκοντά τους, που είναι η 

συνεχής παρακολούθηση και ο συχνός έλεγχος των φορολογούμενων.  

Άμεση προτεραιότητα της πολιτείας πρέπει να είναι η απλοποίηση του φορολογικού 

συστήματος, η χάραξη στρατηγικής, δηλ. ενός ολοκληρωμένου μεταρρυθμιστικού 

σχεδίου, και  η  ισχυρή δέσμευση σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο για μεταρρύθμιση.  

Οποιαδήποτε προσπάθεια αναδιοργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών πρέπει να 

εστιάζει στη διεύρυνση των ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων σε 

συνδυασμό τις απαραίτητες απλοποιήσεις, δηλαδή,  κάτι πολύ περισσότερο από την 

απλή μεταφορά σε ηλεκτρονική μορφή των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών. 

Ο αποτελεσματικός έλεγχος των φορολογούμενων από τις φορολογικές αρχές απαιτεί: 

την ταυτοποίηση και τον εύκολο εντοπισμό των φορολογούμενων,  τη διαχρονική 

παρακολούθηση των φορολογούμενων  και  το συχνό έλεγχο τους.  

Σήμερα  οι φορολογικές υπηρεσίες είναι οργανωμένες κατά είδος φόρου, δηλ. σε κάθε 

∆ΟΥ υπάρχει το τμήμα φορολογίας εισοδήματος, το τμήμα φορολογίας κεφαλαίου, το 

τμήμα ΦΠΑ κ.λπ. Η οργάνωση δηλαδή είναι φόρο- κεντρική, µε ελάχιστη ή καθόλου 

επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ δύσκολη  

πρόσβαση σε προηγούμενα έτη. Αυτό δεν επιτρέπει στους ελεγκτές να έχουν άμεσα 

µία πλήρη εικόνα του “προφίλ” και της φορολογικής συμπεριφοράς  του 

φορολογούμενου σε βάθος χρόνου και αυτό  δυσχεραίνει και καθυστερεί το ελεγκτικό 

έργο. 

Είναι λοιπόν απαραίτητο ένα σύστημα, που με τελείως διαφορετική προσέγγιση, να 

επικεντρώνεται στον φορολογούμενο, ο οποίος θα έχει έναν μοναδικό προσωπικό 

αριθμό ταυτοποίησης που θα εμφανίζεται και θα χαρακτηρίζει όλα τα δημόσια έγγραφα 

που τον αφορούν, σε όλη του τη ζωή. Επίσης θα μπορούσε να σχηματιστεί ένας 

μοναδικός, ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε φορολογούμενο. Επίσης σκόπιμο 

θα ήταν να γίνει το ίδιο για κάθε επιχείρηση. Ο ηλεκτρονικός αυτός φάκελος θα 

μπορούσε να περιέχει πληροφορίες µε “χρονολογική σειρά” για το εισόδημα που 

δηλώνεται κάθε χρόνο, το επάγγελμα, την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και 

αγαθών μεγάλης αξίας (π.χ. αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.), τις τυχόν επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, την κατοχή μετοχών, τραπεζικών λογαριασμών (χωρίς απαραίτητα να 

φαίνεται το υπόλοιπο του λογαριασμού) κ.λπ. Φυσικά, στο αρχείο αυτό θα εμφανιζόταν 

και όλες οι συναλλαγές µε τις φορολογικές αρχές για όλους τους φόρους και για όλα 

τα έτη (π.χ. εισόδημα, ΦΠΑ, τέλη κυκλοφορίας, μεταβίβαση ακινήτων κ.λπ.)  καθώς 

και οι τυχόν φορολογικές παραβάσεις, ρυθμίσεις και ποινές. Επίσης θα ήταν χρήσιμο 
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να περιλαμβάνει ή να είχε πρόσβαση σε   πληροφορίες για την κοινωνική ασφάλιση. 

Επιπλέον θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο κάθε ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος να είχε 

ένδειξη για τα αντίστοιχα αρχεία των µελών της ίδιας οικογένειας και το ατομικό αρχείο 

του επιτηδευματία να είχε μια συνδετική ένδειξη για το αρχείο της επιχείρησής του 

(ατομική, ΟΕ, ΕΕ) και αντιστρόφως. Το περιεχόμενο  των αρχείων θα μπορούσε να 

ενημερώνεται συνεχώς από όλες τα τμήματα της ∆.Ο.Υ. Ένα τέτοιο σύστημα θα 

διασφάλιζε την έγκαιρη και συνεχή παρακολούθηση των συναλλαγών των 

φορολογούμενων, τις διασταυρώσεις στοιχείων και τους άμεσους και εύστοχους 

φορολογικούς ελέγχους. Θα ήταν έτσι πολύ εύκολο π.χ. να διαπιστωθεί από τις 

φορολογικές αρχές ότι το εισόδημα που έχει δηλώσει ένας φορολογούμενος τα 

τελευταία χρόνια δεν επαρκεί για την αγορά των περιουσιακών στοιχείων που έχει 

αποκτήσει την ίδια περίοδο κ.τ.λ. Με ένα τέτοιο σύστημα οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου 

θα έβρισκαν περισσότερο  γόνιμο έδαφος να αναπτυχθούν καθώς ένα από τα 

μειονεκτήματά τους είναι ότι αναζητούν στοιχεία παρελθόντων ετών, τα οποία τις 

περισσότερες φορές δεν είναι εύκολο να εντοπισθούν και τα οποία ακόμα και οι 

φορολογούμενοι δεν είναι πάντα δυνατό να μπορούν να προσκομίσουν (καθώς πολλά 

από αυτά δεν ήταν υποχρεωμένοι εκ του νόμου να τα διαφυλάττουν). 

 

Μια άλλη πρακτική πρόταση με μεγάλη χρησιμότητα είναι η εδραίωση της 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις μεγάλες επιχειρήσεις (e-invoicing) η οποία θα 

συνέβαλλε  ουσιαστικά στον φορολογικό έλεγχο καθώς θα καταγράφεται όχι µόνο η 

έκδοση, αλλά και η εξόφληση του τιμολογίου και θα είναι δυνατή η διασταύρωσή του. 

Επίσης οι ταμειακές μηχανές όλων των μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου είναι 

δυνατόν να συνδεθούν (on line) το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε κάθε πώληση (δηλ. 

έκδοση απόδειξης) να καταγράφεται αμέσως και να µην είναι δυνατόν να αλλοιωθεί. 

Έτσι, οι έλεγχοι θα επικεντρώνονται στην έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης. Αυτό 

αρκεί για να εξαλειφθεί η φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ και σε σημαντικό βαθμό  και στο 

εισόδημα. Ενισχυτική στον φορολογικό έλεγχο θα ήταν η αντικατάσταση του 

παλαιότερου μέτρου της συλλογής αποδείξεων µε τη χορήγηση του ίδιου φορολογικού 

κινήτρου για όλες τις συναλλαγές του φορολογούμενου που διενεργούνται µέσω 

πιστωτικών καρτών. Περαιτέρω, σημαντικός υποβοηθητικός παράγοντας του ελέγχου 

θα ήταν η αύξηση κατά το δυνατόν της παρακράτησης του φόρου στην πηγή και της 

δήλωσης του εισοδήματος από τρίτο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει 

δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων. 

Με  βάση το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου του φορολογούμενου, ο οποίος 

θα ενημερώνεται από πολλές πηγές,  ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα θα μπορούσε να 

εντοπίζει τις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει άμεση ανάγκη φορολογικού ελέγχου.  

Στο σημείο αυτό σκόπιμο θεωρείται να αναφερθεί ότι γίνονται προσπάθειες οι οποίες 

δημιουργούν προσδοκίες: 

Με την Δ.Σ.Α.Ε. 4014815 ΕΞ 2016 , τον Αύγουστο του 2016 εξαγγέλθηκε ότι το Κέντρο 

Δια - λειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Οικονομικών τέθηκε σε λειτουργία από 

την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης 

(ΓΓΠΣ&ΔΥ) με σκοπό τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας 

Διοίκησης. Πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστημα που εξασφαλίζει ένα ενιαίο 

περιβάλλον εγκατάστασης και χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών για την ανταλλαγή 

επιχειρησιακών δεδομένων μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των Φορέων του 

Δημοσίου. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) θα διατίθενται στους 

συμμετέχοντες Φορείς σε εικοσιτετράωρη βάση για επτά ημέρες την εβδομάδα. Το 
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Κέντρο Δια-λειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) θα παρέχει στους φορείς τα μέσα για την 

αδιάλειπτη επιχειρησιακή και παραγωγική λειτουργία και την ποιοτική διακίνηση και 

διαχείριση της πληροφορίας, ακολουθώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα 

ασφάλειας.23 

Επίσης η Φορολογική Διοίκηση απομακρύνθηκε από την πρακτική των τυχαίων 

ελέγχων, εισάγοντας με τον Κ.Φ.Δ. φορολογικούς ελέγχους «με βάση κριτήρια 

ανάλυσης κινδύνου».  Ενεργοποιήθηκε η χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Ξεκίνησε 

η λειτουργία του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών 

Πληρωμών , μέσω του οποίου οι ελεγκτές βεβαίωσης και είσπραξης έχουν πρόσβαση 

στα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων Φυσικών και Νομικών 

Προσώπων. Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. να διενεργεί μερικούς 

ελέγχους με αποτέλεσμα την επίσπευσή τους. Από 1/1/2014 εφαρμόζεται η διαδικασία 

προ έγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης. Εφαρμόστηκε ο νέος Κ.Φ.Α.Σ. 

ο οποίος εισήγαγε, μεταξύ άλλων, την απαίτηση ο φορολογούμενος να τεκμηριώνει τις 

συναλλαγές και τα γεγονότα που τον αφορούν κ.α. 

Παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλο περιθώριο ακόμα βελτίωσης του φορολογικού μας 

συστήματος, μέσω μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών οι οποίες όμως προκειμένου να 

επιτύχουν πρέπει να είναι όχι επιλεκτικές και συμπτωματικές  αλλά με στοχοθεσία και 

συστημική ανάλυση, να  αξιοποιούν επιτυχημένες διεθνείς και να γίνονται οργανωμένα. 

Οι κινήσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, 

(η οποία από 01.01.2017 θα είναι ανεξάρτητη αρχή) προς αυτή την κατεύθυνση  

θεωρούνται αρκετά ενθαρρυντικές, καθώς ο φορολογικός έλεγχος αναπτύσσει και 

βελτιστοποιεί, βάση των νέων μεθόδων που χρησιμοποιεί, ένα αρκετά ικανοποιητικό 

σύστημα συγκριτικής ανάλυσης (benchmarking), το οποίο φυσικά επιδέχεται 

προσθηκών και βελτιώσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση  εναρμονίζονται με τις 

πρακτικές που χρησιμοποιούν όλες οι σύγχρονες φορολογικές διοικήσεις.  

Εξαιρετικά σημαντική είναι η  καλλιέργεια φορολογικής κουλτούρας μέσω 

προγραμμάτων στα σχολεία και άλλων πρωτοβουλιών(οι οποίες έχουν εξαγγελθεί), 

καθώς η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση της λειτουργίας του 

φορολογικού μηχανισμού κρίνεται ως ιδιαίτερα θετικό στοιχείο, αφού συντελεί στη 

δημιουργία φορολογικής συνείδησης η οποία από μόνη της λειτουργεί ως εργαλείο 

φορολογικού ελέγχου. 

Πέρα και πάνω από την τεχνολογία είναι πάντα ο άνθρωπος. Το προσωπικό των 

∆.Ο.Υ. αποτελεί το σημαντικότερο και πολυτιμότερο κεφάλαιο του φοροεισπρακτικού 

μηχανισμού και δεν είναι δυνατόν να υποκατασταθεί από οποιασδήποτε μορφής και 

έκτασης μηχανοργάνωση. Σε τελική ανάλυση, το προσωπικό είναι εκείνο που 

εφαρμόζει την φορολογική νομοθεσία και στην  ουσία εκτελεί τον προϋπολογισμό του 

κράτους. Για το λόγο αυτό, η πρόσληψη, η εκπαίδευση, η παρακίνηση, το ηθικό και η 

αμοιβή του προσωπικού παίζουν τεράστιο ρόλο στην  αποτελεσματική λειτουργία του 

ελεγκτικού μηχανισμού και στην προσέγγιση των φορολογούμενων με τέτοιο τρόπο 

ώστε να αυξηθεί η εθελοντική συμμόρφωση. Είναι  ιδιαίτερη σημαντικό οι φορολογικοί 

ελεγκτές, να έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου, ήθος, ακέραιο χαρακτήρα, αλλά και  

υψηλό ηθικό και μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο τους.  

Η παρούσα εργασία προσπάθησε κυρίως σε θεωρητικό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο 

να προσεγγίσει το ζήτημα του φορολογικού ελέγχου και τις σύγχρονες τάσεις του. 

23 http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/DimosiaDioikisi/ked 
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Ο βασικός της περιορισμός είναι ότι η εφαρμογή  αυτών των σύγχρονων τάσεων, 

δηλαδή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, βρίσκεται ακόμα σε εμβρυικό  στάδιο και δεν 

έχουν εξαχθεί ασφαλή συμπεράσματα από την χρήση τους. Πεδίο μελλοντικής 

έρευνας θα μπορούσε να είναι  κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί ότι περιέχουν στοιχεία 

αυθαιρεσίας ή καταστρατηγούν παλαιότερες διατάξεις για την μη εφαρμογή τεκμηρίου 

σε ορισμένες συναλλαγές π.χ. αγορά πρώτης κατοικίας, μετοχών κ.λπ. 

Η έκταση της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα είναι τεράστια  και δημιουργεί μεγάλα 

δημοσιονομικά ελλείματα, άνιση κατανομή του φορολογικού βάρους, έντονο αίσθημα 

αδικίας στους φορολογούμενους  και μείωση της κοινωνικής ευημερίας. Ο ουσιαστικός 

περιορισμός της φοροδιαφυγής είναι δυνατόν να αποδώσει τεράστια έσοδα, τα οποία 

θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση  των ανισορροπιών και στην αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος. Μέσο-μακροπρόθεσμα θα συμβάλει στη 

μείωση των φορολογικών συντελεστών, γεγονός που θα επιδράσει θετικά στο ρυθμό 

οικονομικής ανάπτυξης.  

Τέλος, η βελτίωση γενικά της λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και των 

παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών προς τους πολίτες, θα εμπεδώσει στην κοινωνία 

το αίσθημα ότι οι θυσίες στις οποίες υπόκειται, έχουν σκοπό, αποτέλεσμα, αλλά και 

ημερομηνία λήξης, θα σταματήσει η φοροδιαφυγή να αποτελεί αποδεκτή συμπεριφορά 

και θα σπάσει έτσι ένας φαύλος κύκλος μεταξύ υποβάθμισης των παροχών του 

κράτους και φοροδιαφυγής. 
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