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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Έναυσμα για την παρούσα εργασία υπήρξαν οι νέες μέθοδοι φορολογικού ελέγχου που 

εφαρμόζονται πλέον και στη χώρα μας, για τον προσδιορισμό του πραγματικού 

φορολογητέου εισοδήματος σε επίπεδο φυσικών προσώπων.  

Η υιοθέτηση αυτών των νέων μεθόδων εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο 

εκσυγχρονισμού του φορολογικού ελέγχου και εναρμόνισής του κατά τα πρότυπα των 

νομοθεσιών άλλων κρατών, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς του, ήτοι 

την αποκάλυψη και φορολόγηση εισοδημάτων που με τις προϋπάρχουσες μεθόδους 

ελέγχου ήταν εξαιρετικά δύσκολο ή και αδύνατο να εντοπιστούν. 

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου, ως σύγχρονη τάση στη φορολογική ελεγκτική 

διαδικασία, αποτελούν λοιπόν το αντικείμενο της έρευνας, μέσα από την οποία 

παρουσιάζονται και αναλύονται οι μέθοδοι και η διαδικασία του εφαρμοζόμενου 

φορολογικού ελέγχου, παράλληλα και με τις άμεσες μεθόδους ελέγχου, με στόχο την 

όσο το δυνατόν πληρέστερη παρουσίαση και κατανόησή τους. 

Λέξεις κλειδιά: φορολογικός έλεγχος, έμμεσες τεχνικές ελέγχου, φορολογητέα ύλη, 

φορολογητέο εισόδημα, φορολογική υποχρέωση. 
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ABSTRACT 

The incentive for this current study was the new methods of taxation auditing that are 

currently employed in our country for the determination of the actual taxable income of 

individuals. 

The adoption of these new methods are entailed in the general framework concerning 

the modernization of taxation auditing and its harmonization according to the legislation 

standards of other countries, aiming to maximize its efficiency, in other words, the 

disclosure and taxation of income, which under existing auditing methods would have 

been extremely difficult or impossible to trace. 

Formal Indirect Methods, as a modern trend in the process of taxation auditing, 

constitutes the subject of this current study, via which the methods and procedures of 

the employed taxation auditing are presented, with a view to entail their most complete 

presentation and comprehension. 

Key words: taxation audit, formal indirect methods, taxable assets, taxable income, tax 

liability. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το κράτος, εννοούμενο πάντα στη σύγχρονή του μορφή, είναι αδύνατο να υπάρξει 

χωρίς την εξασφάλιση των απαραίτητων για τη λειτουργία του, δημοσίων εσόδων. 

Τα έσοδα που εισρέουν στο δημόσιο ταμείο εξασφαλίζουν την ομαλή και εύρυθμη 

λειτουργία του κράτους, καθώς χρηματοδοτούν με τη σειρά τους τις λειτουργικές 

δαπάνες του, καθιστώντας έτσι δυνατή την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους 

πολίτες του. Συνάμα, συμβάλλουν στην σταθεροποίηση της οικονομίας και την 

προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και στην ανακατανομή του πλούτου 

αμβλύνοντας έτσι τις οικονομικές ανισότητες μεταξύ των πολιτών του. 

Μη διαθέτοντας ίδιους πόρους και προκειμένου να αντλήσει έσοδα, το κράτος 

καταφεύγει σε συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης. Κεντρική θέση, μεταξύ αυτών 

των πηγών, κατέχει η φορολογία. Αποτελεί, άλλωστε, κοινό τόπο ότι τα δημόσια έσοδα 

εξασφαλίζονται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, μέσω των φορολογικών εσόδων. 

Σε ιδανικές συνθήκες, τα τελευταία, θα έπρεπε να διασφαλίζονται με την αυτόβουλη 

δήλωση των φορολογούμενων πολιτών και την πλήρη ανάληψη της φορολογικής 

υποχρέωσης που απορρέει από αυτήν. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό που ισχύει 

είναι ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή η πλειοψηφία των φορολογούμενων όχι μόνο δεν 

δηλώνει αυτοβούλως το πραγματικό εισόδημα που αποκτά, αλλά προσπαθεί να 

αποκρύψει μεγάλο μέρος του προκειμένου να μειώσει, κατά το δυνατόν περισσότερο, 

τον προσδιοριζόμενο βάσει αυτού φόρο και τελικά τη φορολογική του επιβάρυνση. 

Αυτή τη στρέβλωση επιδιώκει να διορθώσει ο φορολογικός έλεγχος. Οι φορολογικές 

Αρχές κάνοντας χρήση αυτού του βασικού εργαλείου εξεύρεσης και διακρίβωσης της 

φορολογητέας ύλης, αποσκοπούν στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και 

φοροαποφυγής και κατ’ επέκταση στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. 

Παράλληλα, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής επιτυγχάνεται και μεσοπρόθεσμα, 

μέσα από την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και αντιστοίχως τη μείωση της 

φορολογικής παραβατικότητας. Ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα 

φορολογικών ελέγχων εδραιώνει στη συνείδηση των φορολογούμενων την πεποίθηση 

ότι δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν ή ότι στην περίπτωση που το κάνουν, η πιθανότερη 

εκδοχή είναι ο εντοπισμός τους με όλες τις φορολογικές κυρώσεις που αυτό 

συνεπάγεται. 
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Όσον αφορά τη χώρα μας, η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα δομικό πρόβλημα της 

ελληνικής οικονομίας, που οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο αυτή είναι διαρθρωμένη, 

με τον πολύ μεγάλο αριθμό των αυτοαπασχολούμενων (τον μεγαλύτερο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) και το πολύ μικρό κατά μέσο όρο μέγεθος των επιχειρήσεων. 

Στον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων και τον προσδιορισμό της πραγματικής 

φορολογικής υποχρέωσης των παραπάνω, στοχεύουν οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου που 

μόλις τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται στη χώρα μας. 

Έτσι, παράλληλα με τον άμεσο φορολογικό έλεγχο που βασίζεται κυρίως σε 

ελεγκτικές επαληθεύσεις επί των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων, τόσο των 

φυσικών όσο και των νομικών προσώπων, προστίθεται πλέον στην εργαλειοθήκη των 

φορολογικών Αρχών και ο έμμεσος φορολογικός έλεγχος. Ο έλεγχος αυτός, που 

εστιάζει σε φυσικά πρόσωπα μεγάλου πλούτου, διενεργείται βάσει συγκεκριμένων 

μεθόδων που αντλούν πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα πηγών, πέραν των δηλώσεων 

και των επίσημων βιβλίων και στοιχείων του φορολογούμενου, και μέσα από το 

συνδυασμό και την ανάλυσή τους, ανακατασκευάζει το οικονομικό ιστορικό του 

ελεγχόμενου και προσδιορίζει το αδήλωτο φορολογητέο εισόδημα. 

Η εργασία αυτή διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται, συνοπτικά, τα ευρήματα και οι διαπιστώσεις της διεθνούς έρευνας και 

αρθρογραφίας αναφορικά με το ρόλο, τη λειτουργία και το πλαίσιο εφαρμογής των 

έμμεσων τεχνικών ελέγχου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αποτυπώνονται όλες οι πτυχές του φορολογικού ελέγχου. Πιο 

συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο της φορολογικής ελεγκτικής 

διαδικασίας και ερευνώνται οι σκοποί τους οποίους επιδιώκει ο φορολογικός έλεγχος. 

Παραθέτονται τα είδη των φορολογικών ελέγχων και των κριτηρίων βάσει των οποίων 

γίνεται η διάκρισή τους, αλλά και των οργάνων στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα 

διεξαγωγής των ελέγχων αυτών. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την ανάλυση της 

διαδικασίας που λαμβάνει χώρα κατά τη διενέργεια του ελέγχου και η οποία ξεκινά με 

την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων και μέσα από μία σειρά ενδιάμεσων σταδίων, 

με βασικότερο αυτό της διενέργειας των ελεγκτικών επαληθεύσεων, καταλήγει στο 

αποτέλεσμα της φορολογικής ελεγκτικής διαδικασίας, δηλαδή στη σύνταξη της 

έκθεσης ελέγχου και στην έκδοση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού 

του φόρου. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μία αναλυτική παρουσίαση των έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου. Παρουσιάζεται λεπτομερώς το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εισαγωγή 

και εφαρμογή αυτών των νέων μεθόδων ελέγχου στη χώρα μας. Εξετάζεται το 

αντικείμενο των νέων μορφών ελέγχου και ο σκοπός που αυτές εξυπηρετούν. 

Παρουσιάζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η υπαγωγή του ελεγχόμενου στη 

νέα διαδικασία και αναφέρονται οι κυριότερες, έως τώρα, αιτίες ελέγχου. Στη συνέχεια 

ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οι φορολογικές Αρχές συλλέγουν στοιχεία για την 

υπόθεση που εξετάζουν. Παραθέτονται ορισμένες βασικές έννοιες, η γνώση και 

αποσαφήνιση των οποίων είναι απαραίτητη για την κατανόηση της διαδικασίας και την 

επιτυχή διεξαγωγή του ελέγχου. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την καταγραφή και 

ανάλυση της διαδικασίας του ελέγχου και των σταδίων από τα οποία αυτός αποτελείται, 

καθώς και του τρόπου με τον οποίο επιλέγεται η τεχνική ελέγχου που θα εφαρμοσθεί. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην ανάλυση των τριών εφαρμοζόμενων στη 

χώρα μας έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Έτσι, παρουσιάζονται, η τεχνική ανάλυσης 

ρευστότητας του φορολογούμενου, η τεχνική της καθαρής θέσης του φορολογούμενου 

και η τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά. 

Αναλύεται το πότε και πώς χρησιμοποιείται η κάθε τεχνική καθώς και η μεθοδολογία 

που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση.  

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παραθέτονται ορισμένα αριθμητικά 

παραδείγματα για την πληρέστερη κατανόηση της θεωρίας εφαρμογής των τριών 

έμμεσων τεχνικών ελέγχου που αναπτύχθηκε αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αποκτήσει ο αναγνώστης μια ολοκληρωμένη 

εικόνα της διαδικασίας του φορολογικού ελέγχου με τη χρήση έμμεσων μεθόδων 

προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Μόνιμη επιδίωξη των σύγχρονων κρατών, ιδίως δε των αναπτυγμένων, αποτελεί ο 

περιορισμός της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Για το λόγο αυτό οι 

φορολογικές διοικήσεις, παγκοσμίως, υιοθετούν και αναπτύσσουν νέες ελεγκτικές 

διαδικασίες, προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικότερες στον εντοπισμό και τον 

προσδιορισμό της αδήλωτης φορολογητέας ύλης. 

Έχοντας αυτό ως στόχο, υιοθετήθηκαν μόλις τα τελευταία χρόνια και από τη χώρα 

μας οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου, κατά το πρότυπο ξένων φορολογικών διοικήσεων. Στο 

κείμενο που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά τα ευρήματα και οι διαπιστώσεις 

αναφορικά με το ρόλο, τη λειτουργία και το πλαίσιο εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από τη διεθνή έρευνα και αρθρογραφία. 

Σύμφωνα με τον Biber, ένα πρόγραμμα φορολογικού ελέγχου θα πρέπει να 

περιλαμβάνει ποικίλες μεθόδους και τεχνικές, μέσω των οποίων να γίνεται η 

εξακρίβωση και ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος. Παράλληλα, λοιπόν, 

με τις άμεσες, θα πρέπει να εφαρμόζονται και έμμεσες μέθοδοι ελέγχου, καθώς και 

αυτές μεταξύ άλλων, αποτελούν ένα σημαντικό συστατικό για έναν ισορροπημένο 

στρατηγικό σχεδιασμό  που θα έχει ως αποτέλεσμα τη φορολογική συμμόρφωση των 

φορολογούμενων. 

Ο απλός έλεγχος των βιβλίων δεν αρκεί και χρειάζεται επιπλέον ανάλυση της 

οικονομικής κατάστασης του φορολογούμενου ώστε να βεβαιωθεί ορθά η φορολογική 

του υποχρέωση. Προκειμένου να αναλυθεί το οικονομικό ιστορικό του ελεγχόμενου, οι 

έμμεσες μέθοδοι αξιοποιούν πληροφορίες από διάφορες πηγές πέραν των επίσημων 

βιβλίων και στοιχείων και των δηλώσεων του φορολογούμενου.  

Άλλωστε, αν οι φορολογικές διοικήσεις προκειμένου να  προσδιορίσουν την 

πραγματική φορολογική υποχρέωση του ελεγχόμενου, βασίζονταν αποκλειστικά στις 

δηλώσεις, στα επαγγελματικά του αρχεία και τα λογιστικά του βιβλία, οι 

φορολογούμενοι θα επεδίωκαν να περιορίσουν αυτήν την υποχρέωση μέσα από τη 

δημιουργία αρχείων που δεν θα αντανακλούσαν την πραγματική οικονομική τους 

κατάσταση ή ακόμη, επιλέγοντας να μην τηρούν βιβλία ή να μην υποβάλλουν 

φορολογικές δηλώσεις. 
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Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου, λοιπόν, έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να βοηθήσουν 

τους ελεγκτές στον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και κατ’ 

επέκταση των φορολογικών υποχρεώσεων των ελεγχόμενων, στις περιπτώσεις που τα 

βιβλία και στοιχεία τους δεν είναι διαθέσιμα ή είναι ελλιπή ή ανακριβή. Αποτελούν, 

τέλος, ένα πολύτιμο εργαλείο ανάλυσης κινδύνου και ελέγχου της ακρίβειας των 

ισχυρισμών των φορολογουμένων
1
.  

Η αμερικανική φορολογική υπηρεσία (IRS) κατονομάζει τις πέντε βασικές επίσημες 

μεθόδους ανακατασκευής του εισοδήματος και οι οποίες είναι: η τεχνική ανάλυσης 

ρευστότητας, η τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε 

μετρητά, η τεχνική της αρχής των αναλογιών, η τεχνική της σχέσης της τιμής πώλησης 

προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών και η τεχνική της καθαρής θέσης του 

φορολογούμενου
2
. 

Στη χώρα μας, όπως αναφέρει ο Μπάρμπας, η φορολόγηση της επαύξησης 

περιουσίας είναι σύμφωνη με την αρχή της νομιμότητας του φόρου (άρθρο 78 παρ.1 

και 4 του Συντάγματος). Με τις αποφάσεις 2184/1986 και 588/1980, το ΣτΕ έκρινε ότι 

η φορολόγηση της επαύξησης περιουσίας, ακόμη και αν δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προέλευσή της, δεν είναι αντισυνταγματική, με την προϋπόθεση ότι κατονομάζεται ως 

εισόδημα από τον νομοθέτη.  

Ο ίδιος σημειώνει επίσης ότι όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του ν. 

4174/2013, οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου αποσκοπούν κυρίως στην αντιμετώπιση της 

καταχρηστικής φοροαποφυγής, προκειμένου, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση του 

νομοθέτη, να μη καταλύεται από τους φορολογούμενους το πνεύμα της φορολογικής 

νομοθεσίας. 

Επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο προσδιορισμός (με τη χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου) 

των λοιπών φορολογιών βάσει των προσδιοριζόμενων ακαθαρίστων εσόδων μίας 

φορολογίας, π.χ. φόρου εισοδήματος, αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά νομικά 

προβλήματα, ενόψει της πάγιας νομολογίας του ΣτΕ, η οποία απαιτεί αυτοτελή έλεγχο 

                                                           
1
 E. Biber, Revenue Administration: Taxpayer Audit— The Use of Indirect Methods, Technical Notes 

and Manuals, Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, 2010.  

2
Internal Revenue Service, Internal Revenue Manual (Chapter 4.10.4.6). Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 

https://www.irs.gov/irm/part4/irm_04-010-004-cont01.html (τελευταία πρόσβαση στις 24/11/2016). 

https://www.irs.gov/irm/part4/irm_04-010-004-cont01.html
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σε σχέση με τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων για τον Φ.Π.Α., σε σχέση με 

εκείνο του Φόρου Εισοδήματος
3
. 

Ο Μελάς σημειώνει ότι η όλη διαδικασία ελέγχου με χρήση έμμεσων τεχνικών, δεν 

αποτελεί τίποτε άλλο από έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) του 

φορολογούμενου σε προσωπικό επίπεδο. Στην πραγματικότητα αναζητούνται πιθανές 

ετήσιες αυξήσεις των περιουσιακών στοιχείων του (πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

τραπεζικές καταθέσεις κ.λπ.) από μη εμφανείς πηγές. 

Όσον αφορά το δικαίωμα ανταπόδειξης του φορολογούμενου σε περίπτωση 

διορθωτικού προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, σημειώνει ότι η όλη μεθοδολογία 

των έμμεσων τεχνικών ελέγχου στηρίζεται σε αντίστοιχη που χρησιμοποιεί η 

Αμερικανική Φορολογική Υπηρεσία.  

Όμως, η όλη διαδικασία με βάση τον ελληνικό νόμο κινείται στο πλαίσιο του 

άσπρου-μαύρου, καθόσον αν ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να αποδείξει άμεσα την νόμιμη 

πηγή ενός εισοδήματος τότε αυτό θεωρείται ότι αποκτήθηκε από μη εμφανή πηγή, άρα 

κατά πάσα πιθανότητα παράνομη και φορολογείται. 

 Έναν τέτοιο κίνδυνο μπορεί να διατρέξει μια μεγάλη μερίδα των φορολογούμενων 

της χώρας μας, αν αναλογιστούμε για παράδειγμα τις επαγγελματικές κατηγορίες που 

παλαιότερα φορολογούνταν τεκμαρτά, τους κοινούς καταθετικούς λογαριασμούς και 

τις δωρεές χρημάτων στο πλαίσιο της αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών της 

οικογένειας (πρακτική που έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία που προβλέπει 

φορολόγηση των δωρεών χρηματικών ποσών που υπερβαίνουν τα 1000€)
4
.  

Ο Townsend αναφέρει ότι σε αμφότερες τις ποινικές και αστικές υποθέσεις η 

κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιεί έμμεσες μεθόδους απόδειξης της πραγματικής 

φορολογικής υποχρέωσης του φορολογούμενου, όταν με τη χρήση άμεσων μεθόδων 

δεν είναι σε θέση να συγκεντρώσει επαρκή και ικανοποιητικά στοιχεία.  

Οι έμμεσες μέθοδοι βασίζονται στη λογική και προσδιορίζουν τη φορολογική οφειλή 

βασιζόμενες σε αποδεικνυόμενα γεγονότα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την 

έμμεση μεθοδολογία μπορούμε να αποδείξουμε ότι τα βιβλία του φορολογούμενου 

                                                           
3
 Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, (Ν. 4172/2013), Κατ’ άρθρο ερμηνεία, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016, σελ. 270, 286.  

4
 Δ. Μελάς, Περιουσιολόγιο-Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου και Νέο Ποινολόγιο, Αθήνα, Οικονομικές 

Εκδόσεις Ε.Ε., 2015, σελ.3-4. 
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είναι ανακριβή, όταν δεν εμφανίζονται σε αυτά οι διαπιστωμένες, βάσει της μεθόδου, 

μεγάλες ταμειακές ροές του
5
. 

Ο Λιόλιος αναφέρει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε 

υποθέσεις που αφορούν οικονομικά εγκλήματα, τα βιβλία και στοιχεία του ελεγχόμενου 

δεν διατίθενται στους ελεγκτές. Συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μία έμμεση 

μέθοδος προκειμένου να προσδιοριστεί το πραγματικό εισόδημα του ελεγχόμενου. 

Αν και οι έμμεσες μέθοδοι θεωρούνται συμπερασματικές αποδείξεις εισοδήματος, η 

χρήση τους έχει εγκριθεί από τα δικαστήρια των Η.Π.Α. με το αιτιολογικό ότι “η 

απόδειξη ύπαρξης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων χωρίς δικαιολογητικά στα 

χέρια του υποκειμένου, μπορούν να στοιχειοθετήσουν μία κατ’ αρχήν απόδειξη για 

ελλιπή δήλωση εισοδήματος”
6
. 

Δικαστήριο των Η.Π.Α έκρινε, άλλωστε, κατά την εκδίκαση σχετικής υπόθεσης
7
 ότι 

η επίσημη έμμεση μέθοδος προσδιορισμού του εισοδήματος δεν είναι απαραίτητο να 

είναι ακριβής, θα πρέπει όμως να είναι λογική, ληφθέντων υπόψη των γεγονότων και 

των περιστάσεων. 

Ο Wise στην εισήγησή του στο πλαίσιο του έκτου ετήσιου συνεδρίου με θέμα τη 

φορολογική απάτη που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά, μεταξύ άλλων υποστηρίζει 

ότι ο ελεγχόμενος συχνά προσποιείται ότι η μεμονωμένη παράλειψη δήλωσης 

συγκεκριμένου εισοδήματος έγινε εκ παραδρομής. Με τη χρήση των έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου είναι δυνατό να αποδειχθεί εάν αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο 

συμπεριφοράς του φορολογούμενου, οπότε και καταρρίπτεται ο αρχικός ισχυρισμός 

του περί ανθρώπινου λάθους
8
. 

                                                           
5
 J. Townsend, Confusion in the Court of Appeals about the Indirect Method of Proof, LexisNexis Legal 

Newsroom, 2011. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 

https://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/tax-law/b/tax-policy-blog/archive/2011/10/10/confusion-in-

the-court-of-appeals-about-the-indirect-method-of-proof.aspx?Redirected=true (τελευταία πρόσβαση στις 

29/01/2017). 

6
 Α. Λιόλιος, Έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Τρόποι εντοπισμού κεφαλαίων - Μέρος δεύτερο - Η μέθοδος της 

καθαρής περιουσίας (καθαρής θέσης), Epsilon 7, τεύχος 1, άρθρο 1638, 2014. Διαθέσιμο μόνο για 

συνδρομητές στον διαδικτυακό τόπο: https://www.e-forologia.gr/epsilon7  (τελευταία πρόσβαση στις 

23/12/016). 

7
 Holland v. United States, 348 U.S. 121, 134 (1954). Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 

https://www.irs.gov/irm/part4/irm_04-010-004-cont01.html (τελευταία πρόσβαση στις 4/12/2016). 

 
8
 R. Wise, Tax Fraud and Mens Rea Forensic Accounting, Association of certified fraud examiners, 

Montreal chapter, sixth annual fraud conference, Montreal, Canada,  May 2000, σελ.30- 31.  

https://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/tax-law/b/tax-policy-blog/archive/2011/10/10/confusion-in-the-court-of-appeals-about-the-indirect-method-of-proof.aspx?Redirected=true
https://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/tax-law/b/tax-policy-blog/archive/2011/10/10/confusion-in-the-court-of-appeals-about-the-indirect-method-of-proof.aspx?Redirected=true
https://www.e-forologia.gr/epsilon7
https://www.irs.gov/irm/part4/irm_04-010-004-cont01.html
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Ο ΟΟΣΑ σε πληροφοριακό σημείωμα που εξέδωσε για την ενίσχυση των 

δυνατοτήτων του φορολογικού ελέγχου, μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις που 

βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου, μεταξύ άλλων, ομαδοποιεί τους τρόπους με τους οποίους θα επιχειρήσει να 

αμυνθεί ο φορολογούμενος, σε περίπτωση που ο έλεγχος με τη χρήση αυτών των 

τεχνικών καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο ελεγχόμενος απέκρυψε φορολογητέα ύλη.  

Με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση, ο φορολογούμενος θα αμυνθεί ισχυριζόμενος 

είτε ότι ο υπολογισμός δεν είναι ακριβής, είτε  ότι το εισόδημα προέρχεται από 

αφορολόγητη πηγή, είτε ότι αποτελεί κεφάλαιο που σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια 

προηγούμενων ετών. Η ομαδοποίηση των πιθανών τρόπων άμυνας του 

φορολογούμενου έγινε προκειμένου να γνωρίζει ο ελεγκτής εκ των προτέρων την 

πιθανή αντίδρασή του και να είναι προετοιμασμένος κατάλληλα. 

Στην ίδια έκθεση, παρουσιάζεται το αποτέλεσμα μιας έρευνας στην οποία 

συμμετείχαν επιλεγμένα κράτη μέλη, που εφάρμοσαν καινοτόμες προσεγγίσεις με 

στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. 

Παραθέτονται πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική που ακολούθησαν οι αρμόδιοι 

φορείς κατά τη διενέργεια των ελέγχων, πληροφορίες για τη χρήση των τεχνικών, για το 

πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που τις νομιμοποιεί και 

ακόμη πραγματικές περιπτώσεις όπου οι τεχνικές αυτές είχαν αποτέλεσμα σε πρακτικό 

επίπεδο μέσα από υλικό που παρασχέθηκε από τις συμμετέχουσες χώρες
9
.    

Οι Price, E. Charles, Weld και G. Leonard, σε άρθρο τους στο CPA Journal, 

αναφέρουν μια διαφορετική χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Υποστηρίζουν ότι ο 

επαναπροσδιορισμός ή ανακατασκευή του εισοδήματος είναι ένα από τα χρησιμότερα 

εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελεγκτές  προκειμένου να ερευνήσουν 

υποθέσεις απάτης, υπεξαίρεσης κεφαλαίων, κλοπής στοιχείων ενεργητικού ή 

αποκρυπτόμενων κεφαλαίων σε περιπτώσεις διαζυγίων. Η Αμερικανική Φορολογική 

Υπηρεσία (IRS) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη μέθοδο ανακατασκευής του 

                                                           
9
 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Strengthening Tax Audit 

Capabilities: Innovative Approaches to Improve the Efficiency and Effectiveness of Indirect Income 

Measurement Methods, Prepared by Forum on Tax Administration’s Compliance Sub-group, October 

2006.  
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εισοδήματος σε κάθε περίσταση. Σε κάθε περίπτωση πάντως η μέθοδος που θα 

εφαρμοσθεί, επιλέγεται από τον Υπουργό Οικονομικών
10

. 

Η Coenen αναφέρει ότι η ανάλυση του τρόπου ζωής ενός ατόμου αποτελεί ίσως την 

συχνότερα χρησιμοποιούμενη μέθοδο απόδειξης του εισοδήματός του. Χρησιμοποιείται 

τόσο από κυβερνητικούς οργανισμούς όσο και από τους συνηγόρους υπεράσπισης για 

την απόδειξη ή διάψευση της ύπαρξης νόμιμου ή παράνομου, δηλωμένου ή αδήλωτου 

εισοδήματος.  

Η ανάλυση του τρόπου ζωής αναφέρεται πολλές φορές και ως "μέθοδος δαπανών" 

και παρόλο που ως ιδέα μοιάζει απλή, η εκτέλεση της συνήθως δεν είναι. Με τη μέθοδο 

αυτή επιχειρείται η ποσοτικοποίηση των εξόδων διαβίωσης ενός ατόμου και η 

σύγκρισή τους με γνωστές πηγές εισοδήματος αλλά και με άλλες πηγές κεφαλαίων. 

Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τη σύγκριση μπορούν να αποδοθούν σε κρυφό 

εισόδημα. Παρόμοια μέθοδο με την ανάλυση του τρόπου ζωής αποτελεί η μέθοδος της 

καθαρής θέσης
11

. 

Τέλος, ο Retting υποστηρίζει πως κατά τον έλεγχο μιας υπόθεσης με έμμεσες 

τεχνικές ελέγχου, ο ελεγκτής θα πρέπει να εξετάζει τον κλάδο ή το τμήμα της αγοράς 

εντός του οποίου δραστηριοποιείται ο φορολογούμενος, τον όγκο της παραγωγής και 

την ποικιλία των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα και την πληρότητα των φορολογικών 

βιβλίων και στοιχείων, τις τραπεζικές πρακτικές του φορολογούμενου, τη χρήση 

μετρητών από το φορολογούμενο για πληρωμές εξόδων, την υπέρβαση των δαπανών 

έναντι των εσόδων, τη σταθερότητα του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και τη 

σταθερότητα της καθαρής αξίας κατά τη διάρκεια των ελεγχόμενων ετών. Θα πρέπει 

επίσης να εξετάζει εάν τα αποθέματα της απογραφής είναι μια κύρια δραστηριότητα 

παραγωγής εισοδήματος, εάν μπορούν να εντοπιστούν οι προμηθευτές, εάν τα 

εμπορεύματα αγοράζονται από έναν περιορισμένο αριθμό προμηθευτών καθώς και εάν 

η τιμολόγηση των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών είναι λογική
12

. 

 

                                                           
10

 Price, E. Charles, Weld, G. Leonard, Income Reconstruction, The CPA Journal, August 1998. 

Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://www.questia.com/read/1P3-33166780/income-reconstruction 

(τελευταία πρόσβαση στις 29/01/2017). 

 
11

 T.  Coenen, Lifestyle analysis in criminal cases: Proving income without full documentation. Διαθέσιμο 
στον δικτυακό τόπο: http://www.sequenceinc.com/fraudfiles/2015/08/lifestyle-analysis-in-criminal-
cases-proving-income-without-full-documentation/ (τελευταία πρόσβαση στις 26/01/2017). 

12
 C. Retting, Indirect Methods of Determining Taxable Income, Journal of Tax Practice & Procedure, 

Feb.-March 2014.  

https://www.questia.com/read/1P3-33166780/income-reconstruction
http://www.sequenceinc.com/fraudfiles/2015/08/lifestyle-analysis-in-criminal-cases-proving-income-without-full-documentation/
http://www.sequenceinc.com/fraudfiles/2015/08/lifestyle-analysis-in-criminal-cases-proving-income-without-full-documentation/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

2.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται μια σύντομη παρουσίαση της έννοιας του 

φορολογικού ελέγχου και του σκοπού που αυτός υπηρετεί, των διακρίσεών του καθώς 

και των οργάνων που είναι αρμόδια για τη διενέργειά του. 

Παρουσιάζεται επίσης η ίδια η διαδικασία του ελέγχου που ξεκινά με την επιλογή 

των προς έλεγχο υποθέσεων και μέσα από μία σειρά ενδιάμεσων διαδοχικών σταδίων 

που περιλαμβάνουν την έκδοση της εντολής ελέγχου, την προετοιμασία του 

φορολογικού ελεγκτή μέσα από τη διαμόρφωση και μελέτη του φακέλου του ελέγχου, 

τις διενεργούμενες ελεγκτικές επαληθεύσεις που αποτελούν και τον πυρήνα της 

ελεγκτικής διαδικασίας, τη σύνταξη του σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου και την 

έκδοση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, περατώνεται με τη 

σύνταξη της έκθεσης ελέγχου, την έκδοση της οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού του φόρου και την κοινοποίησή τους στον ελεγχόμενο φορολογούμενο.    

  

2.2 Έννοια του φορολογικού ελέγχου 

Ο φορολογικός έλεγχος περιλαμβάνει το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών που 

εφαρμόζονται από τα αρμόδια φορολογικά όργανα προκειμένου
13

: 

α)  να διαπιστωθεί η ορθή εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας 

β) να διαπιστωθεί η υποβολή των προβλεπόμενων φορολογικών δηλώσεων και να 

επαληθευθεί το περιεχόμενο αυτών, σε σχέση πάντα με τη συναλλακτική 

δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα, όπως αυτά προκύπτουν από τα 

προβλεπόμενα και τηρούμενα λογιστικά βιβλία και στοιχεία, σύμφωνα με τις γενικά 

παραδεκτές αρχές της λογιστικής επιστήμης και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου (ΕΓΛΣ) και πλέον των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) 

                                                           
13

 Α. Τόλης, Ι. Μπάκας, Χ. Κυριαζόπουλος, Γ. Φουρκαλίδης, Γ. Κριτσέλης, Οδηγός Φορολογικού 

Ελέγχου, Αθήνα, Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ), 1999. 
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γ) να καθορισθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις στην περίπτωση που: 

 υποβλήθηκαν δηλώσεις με ανακριβές περιεχόμενο σε σχέση με τα δεδομένα 

των βιβλίων και στοιχείων. 

 δεν υποβλήθηκαν οι προβλεπόμενες δηλώσεις και δεν τηρήθηκαν τα 

οριζόμενα βιβλία. 

 Δεν εφαρμόστηκαν ορθά οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και πλέον του Κ.Φ.Α.Σ.  

Ο φορολογικός έλεγχος περιλαμβάνει
14

 όλες τις επαληθεύσεις του λογιστικού 

(τυπικού) και του ουσιαστικού ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητες για την 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 κλπ. στο δημόσιο.  

 

2.3 Σκοπός του φορολογικού ελέγχου  

Στις σύγχρονες οικονομίες η σημαντικότερη πηγή άντλησης εσόδων για το Κράτος 

είναι η φορολογία. Μέσω της φορολογίας εξασφαλίζεται η μεταφορά των αναγκαίων 

οικονομικών πόρων από την ιδιωτική οικονομία προς το δημόσιο, προκειμένου το 

τελευταίο να είναι σε θέση να παράγει και να προσφέρει δημόσια αγαθά και υπηρεσίες 

στους πολίτες του. Παράλληλα, κάνοντας χρήση των φορολογικών εσόδων, το Κράτος 

επιδιώκει την σταθεροποίηση και την ενίσχυση της οικονομικής του ανάπτυξης, αλλά 

και την ανακατανομή του πλούτου με στόχο την άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των 

πολιτών. 

Ενώ, λοιπόν, η φορολογία διασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 

Κράτους, από την άλλη πλευρά οι προσπάθειες των πολιτών για φοροδιαφυγή, 

επιφέρουν τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα, από τη στιγμή που το Κράτος στερείται 

με τον τρόπο αυτό ένα σημαντικό μέρος των εσόδων του. 

                                                           
14

 Π. Μιχαήλ, Χ. Κουτσούκος, Δ. Χαλβατσιώτης, Ι. Μανουσάκης, Θ. Τρυποσκούφης, Οδηγός 

Φορολογικού Ελέγχου. Μέθοδοι και Τεχνικές Φορολογικού Ελέγχου, Αθήνα, Σχολή Επιμόρφωσης 

Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ), 2008.  

  



12 
 

Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτελεί ζωτικής 

σημασίας προτεραιότητα για το Κράτος, το οποίο χρησιμοποιεί ως μέσο τον 

φορολογικό έλεγχο, προκειμένου να επιτύχει το σκοπό αυτό. 

Στόχος του φορολογικού ελέγχου είναι η επαλήθευση της ακρίβειας των 

φορολογικών δηλώσεων, ενώ σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής τους, 

η ανεύρεση της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, ο προσδιορισμός του πραγματικού 

φορολογητέου εισοδήματος και η βεβαίωση των αναλογούντων φορολογικών βαρών. Η 

εκπλήρωση των στόχων του φορολογικού ελέγχου διασφαλίζει τα φορολογικά έσοδα 

του Κράτους και κατ’ επέκταση την επιτυχή άσκηση της δημοσιονομικής και 

εισοδηματικής του πολιτικής. 

Εν συντομία θα λέγαμε ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα φορολογικών ελέγχων 

συμβάλλει: 

 στην αύξηση των δημοσίων εσόδων 

 στην σταθεροποίηση της οικονομίας 

 στην επιτάχυνση του ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης και 

 στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών 

 

2.4 Διάκριση των φορολογικών ελέγχων 

Οι φορολογικοί έλεγχοι κατηγοριοποιούνται παγκοσμίως λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια 

όπως: το εύρος των φορολογικών αντικειμένων και των υποχρεώσεων που εξετάζουν, 

τη χρονική διάρκεια και τον τόπο διεξαγωγής τους, το σκοπό που εξυπηρετούν και τις 

μεθόδους που υιοθετούν για τον προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης. 

Στη θεωρία δεν παρατηρείται ομοφωνία σχετικά με την κατάταξη των φορολογικών 

ελέγχων σε κατηγορίες, ωστόσο οι διαφορές μεταξύ των ποικίλων κατηγοριοποιήσεων 

που απαντώνται είναι μικρές και περιορίζονται μάλλον στην ονομασία παρά στο σκοπό 

που εξυπηρετεί το κάθε είδος ελέγχου. 

Στη χώρα μας και μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νέου Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας, δηλαδή μέχρι την 1.1.2014, η κύρια διάκριση των φορολογικών ελέγχων 

ήταν σε: 
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 Προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι είναι σύντομοι και 

ουσιαστικοί και διενεργούνται με την αιφνίδια παρουσία των ελεγκτών, τόσο 

εντός όσο και εκτός της ελεγχόμενης επιχείρησης. Αποσκοπούν στη διαπίστωση 

της εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και της επάρκειας των βιβλίων και 

στοιχείων, καθώς και της εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών 

υποχρεώσεων ως προς τον Φ.Π.Α., τον Φ.Μ.Υ., τους λοιπούς παρακρατηθέντες 

φόρους κλπ., με τελικό στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό παράνομων πράξεων, 

παραλείψεων και παρατυπιών αλλά και την αποτροπή των φορολογούμενων 

από τη διάπραξη παραβάσεων και φοροδιαφυγής. 

 

 Προσωρινούς φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι εμπεριέχουν στοιχεία τόσο των 

προληπτικών όσο και των τακτικών φορολογικών ελέγχων και διενεργούνται 

στις περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητος ή δεν είναι εφικτός κατά τη 

δεδομένη χρονική στιγμή ο τακτικός φορολογικός έλεγχος. Αφορούν
15

 

επιχειρήσεις και υπόχρεους γενικά που δεν υποβάλλουν δηλώσεις ή υποβάλλουν 

αρνητικές δηλώσεις ή υποβάλλουν συχνά εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές 

δηλώσεις ή εφαρμόζουν εσφαλμένα τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή όταν υπάρχουν 

πληροφορίες ότι φοροδιαφεύγουν ή όταν ασκούν ή φέρονται ότι ασκούν 

δραστηριότητα υψηλής επικινδυνότητας. Αποσκοπούν στην αποκάλυψη της 

φορολογητέας ύλης που περιλαμβάνεται στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του 

υπόχρεου και δε δηλώθηκε ή δηλώθηκε ανακριβώς ή ελλιπώς
16

 και κατ’ 

επέκταση στον καταλογισμό των αντίστοιχων φόρων, τελών κλπ. 

  

 Τακτικούς φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι είναι πλήρεις, εμπεριστατωμένοι, 

ουσιαστικοί και κατά κανόνα οριστικοί (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων και 

εφόσον ο νόμος το επιτρέπει). Κατά τη διενέργεια ενός τακτικού φορολογικού 

ελέγχου αντλούνται δεδομένα τόσο από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης 

όσο και από άλλα στοιχεία και πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η 

φορολογική διοίκηση και ελέγχονται πλήρως όλα τα φορολογικά αντικείμενα 

και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης. Οι έλεγχοι αυτού του είδους αποβλέπουν 

στην επαλήθευση της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβαλλόμενων 

                                                           
15

 Βλ. ΣτΕ 528/2000, (όπου αναφέρονται οι προϋποθέσεις έκδοσης προσωρινού φύλλου ελέγχου και η 

έκταση του ελέγχου αυτού). 

16
 Μ. Σιμωτάς, Ο έλεγχος της φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων, Αθήνα, 

Φορολογική Επιθεώρηση, 1999, σελ.1692. 
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δηλώσεων στο σύνολό τους, ή σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, στη 

στοιχειοθέτηση των φορολογικών υποχρεώσεων του ελεγχομένου με βάση 

δεδομένα που προκύπτουν από τη λεπτομερή - και όχι συνοπτική- εξέταση των 

τηρούμενων από αυτόν βιβλίων και στοιχείων και από την ανάλυση της 

συνολικής οικονομικής του κατάστασης
17

. Στόχος των τακτικών φορολογικών 

ελέγχων είναι η οριστική τακτοποίηση της φορολογητέας ύλης καθώς επίσης 

και ο πλήρης και οριστικός προσδιορισμός αυτής και του φόρου που προκύπτει, 

αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα, τα στοιχεία και τα γεγονότα όλων των 

προγενέστερων ελέγχων
18

.  

Από την έναρξη ισχύος του ν.4174/2013 και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην 

πρώτη παράγραφο του άρθρου 25, ο φορολογικός έλεγχος κατατάσσεται σε δύο 

κατηγορίες: στον πλήρη και στον μερικό φορολογικό έλεγχο
19

.  

Πλήρης, είναι ο έλεγχος που διενεργείται για όλες τις φορολογίες και όλα τα 

φορολογικά αντικείμενα, καθώς και για τις εισφορές και τα τέλη, ο οποίος είναι και 

οριστικός. 

 Μερικός, είναι ο έλεγχος που δεν συγκεντρώνει τα παραπάνω στοιχεία του πλήρους 

ελέγχου.  

Πέρα όμως από αυτήν την κύρια διάκριση σε πλήρη και μερικό έλεγχο, το άρθρο 23 

του ίδιου ως άνω νόμου, προβλέπει και μια άλλη διάκριση με κριτήριο το πού λαμβάνει 

χώρα κάθε φορά η διενέργεια του ελέγχου. Έτσι, ο έλεγχος της εκπλήρωσης των 

φορολογικών υποχρεώσεων μπορεί να έχει τη μορφή του φορολογικού ελέγχου από τα 

γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης ή του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. 

Στις περιπτώσεις που ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται από τα γραφεία της 

Φορολογικής Διοίκησης, η τελευταία αξιοποιεί κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της 

όπως, οικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις και λοιπά στοιχεία που υποβάλλει ο 

φορολογούμενος, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία περιήλθε σ’ αυτήν 

από τρίτους.  

                                                           
17

 Θ. Φορτσάκης, Οι φορολογικοί έλεγχοι και τα δικαιώματα των ελεγχόμενων φορολογούμενων, 

απόδοση προφορικής εισήγησης που αναπτύχθηκε στην ημερίδα της Εταιρίας Φορολογικού Δικαίου και 

Δημοσιονομικών Μελετών της 17-5-2002 στο ΕΒΕΑ, Αθήνα, ΔΦΝ, 2002, σελ.821. 

18
 Μ. Σιμωτάς, Ο έλεγχος της φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων, Αθήνα, 

Φορολογική Επιθεώρηση, 1999, σελ. 1695. 

19
 Σχετ. ΔΕΛ Α 1069048/ 2.5.2014, Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 

25, 27, 28, 34, 62 και 66 του ν.4174/2013 "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας"    
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Στις περιπτώσεις που η Φορολογική Διοίκηση αποφασίζει να διενεργήσει πλήρη 

επιτόπιο φορολογικό έλεγχο πρέπει, πριν την επίσκεψη του ελεγκτή στις εγκαταστάσεις 

του φορολογουμένου, να του γνωστοποιήσει την απόφασή της αυτή. Κατ’ εξαίρεση και 

μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις διάπραξης φοροδιαφυγής, είναι δυνατόν, 

με πράξη του Διοικητή , να διενεργείται πλήρης επιτόπιος φορολογικός έλεγχος χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση του ελεγχόμενου. Δεν απαιτείται, επίσης, προηγούμενη 

ειδοποίηση του φορολογούμενου κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε άλλου επιτόπιου 

φορολογικού έλεγχου. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί και η εισαγωγή του ετήσιου 

φορολογικού πιστοποιητικού στην ελληνική φορολογική διαδικασία. Το «Ετήσιο 

Φορολογικό Πιστοποιητικό» προβλέπεται στο άρθρο 65A του ν. 4174/2013 και αφορά 

τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα 

αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται 

υποχρεωτικά, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, από 

Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο 

Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α΄).  

Η έκδοση του πιστοποιητικού αυτού είναι προαιρετική για τις ανωτέρω εταιρείες και 

επιχειρήσεις και εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται από τα ως άνω πρόσωπα 

και ελεγκτικά γραφεία, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε 

φορολογικά αντικείμενα, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης. 

Το «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών 

γραφείων αποτελείται από
20

:  

α) Την «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» που καλύπτει όλα τα αντικείμενα που 

ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου όπως: φορολογία εισοδήματος, Φ.Π.Α., Κ.Φ.Α.Σ., 

φορολογία ακινήτων, Ε.Ν.Φ.Ι.Α., Ε9, Ε.Φ.Α., τέλος χαρτοσήμου και φόρος 

συγκέντρωσης κεφαλαίου, παρακρατούμενοι φόροι, μετασχηματισμοί επιχειρήσεων, 

ενδοομιλικές συναλλαγές και ηλεκτρονικό εμπόριο. Λαμβάνει δε, διάφορες μορφές 

ανάλογα με τα ευρήματα του ελέγχου, όπως είναι: έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης 

                                                           
20

 Απόφαση ΠΟΛ.1124/18.6.2015, Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 

65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α΄), σχετικά με το Ετήσιο 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο 

Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α΄). 
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χωρίς επιφύλαξη, με επιφύλαξη, με ή χωρίς επιφύλαξη και με θέματα έμφασης, με 

αρνητικό συμπέρασμα ή με αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος και  

β) Το «Προσάρτημα αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων», στο οποίο 

περιλαμβάνονται πληροφοριακά στοιχεία για την ελεγχόμενη επιχείρηση, καθώς και 

ανάλυση των ευρημάτων που προέκυψαν από τον έλεγχο της εφαρμογής των 

φορολογικών διατάξεων.  

Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που 

διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, 

αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. 

Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την 

ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, 

το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως 

άνω αρχής. Η διαπίστωση στο φορολογικό πιστοποιητικό παραβάσεων της 

φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων 

προς έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Φ.Δ. 

 

2.5 Όργανα του φορολογικού ελέγχου 

Ο φορολογικός νομοθέτης καθορίζει τα όργανα τα οποία είναι αρμόδια για τη 

διενέργεια των φορολογικών ελέγχων, στα οποία και εκχωρεί ένα μεγάλο εύρος 

ελεγκτικών εξουσιών, όπως για παράδειγμα επιτόπια έρευνα σε εγκαταστάσεις και 

μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται στην άσκηση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων, άρση φορολογικού και τραπεζικού 

απορρήτου κλπ. 

Τα όργανα αυτά είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο της εκπλήρωσης των 

φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογούμενων φυσικών και νομικών προσώπων, με 

στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την αύξηση των δημοσίων εσόδων και 

τελικά την ευημερία του κοινωνικού συνόλου.  

Λόγω της πολυπλοκότητας αλλά και της σημαντικότητας του έργου που επιτελούν, 

τα πρόσωπα που στελεχώνουν τα φορολογικά όργανα, δηλαδή οι φορολογικοί ελεγκτές, 

θα πρέπει πέρα από την πείρα που αποκτούν με την πάροδο του χρόνου, να διαθέτουν 

μια σειρά χαρακτηριστικών και προσόντων όπως: ανεξαρτησία έκφρασης γνώμης, 
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αντικειμενική κρίση, ακεραιότητα, μεθοδικότητα στην εργασία τους, υπομονή και 

επιμονή, ήθος, ταχεία αντίληψη, παρατηρητικότητα κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, ευγένεια και διακριτικότητα. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν 

επαγγελματική επάρκεια και γνώση της φορολογικής νομοθεσίας και νομολογίας των 

διοικητικών δικαστηρίων, γνώσεις χρηματοοικονομικής, οικονομικής και διοικητικής 

λογιστικής καθώς και ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων του Εμπορικού και Αστικού 

Δικαίου. Τέλος, ανάμεσα στα γνωρίσματά τους θα πρέπει να συγκαταλέγονται η 

εχεμύθεια και ο σεβασμός ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέρχονται σε 

γνώση τους κατά τη διενέργεια των ελέγχων
21

. 

Ακολούθως, αναφέρονται τα όργανα στα οποία έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα για 

την διεξαγωγή των φορολογικών ελέγχων. 

 

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 

Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), αποτελούν  Περιφερειακές Υπηρεσίες 

της  Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  

Οι Δ.Ο.Υ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους διενεργούν πλήρεις και μερικούς 

ελέγχους αλλά και ελέγχους φορολογίας κεφαλαίου. Επιπλέον πραγματοποιούν 

μερικούς επιτόπιους (προληπτικούς) ελέγχους στο σύνολο της επικράτειας στοχεύοντας 

στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στην ενίσχυση της φορολογικής 

συμμόρφωσης. Για τον ίδιο σκοπό και με το ίδιο αντικείμενο συγκροτούνται άλλωστε 

και τα ειδικά συνεργεία ελέγχου που στελεχώνονται επίσης από υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ.. 

 

Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων  

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

Αποκεντρωμένη Υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, της Γενικής 

Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης,  της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Έχει έδρα τον Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη 

την Επικράτεια.  

                                                           
21

 Χ. Καζαντζής, Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηματική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 

και Προτύπων, Πειραιάς, Εκδόσεις Business Plus A.E., 2006, σελ.99 
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Το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. διενεργεί πλήρεις, μερικούς, επανελέγχους και διασταυρωτικούς 

ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις, με τους οποίους αποσκοπεί στην αποτελεσματική 

είσπραξη εσόδων, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και 

στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων επιχειρήσεων. 

  

Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου  

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

Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, της 

Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων. 

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. αφορούν υποθέσεις φυσικών 

προσώπων μεγάλου πλούτου και λιστών εμβασμάτων εξωτερικού, offshore εταιρειών, 

μεγάλης ακίνητης περιούσιας και υποθέσεις κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. 

Εφαρμόζονται βελτιωμένες διαδικασίες ελέγχου και είσπραξης που αποσκοπούν 

στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και στην 

αποτελεσματική είσπραξη των δημοσίων εσόδων από τους φορολογούμενους μεγάλου 

πλούτου. 

 

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων  

Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), αποτελεί 

Περιφερειακή Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και υπάγεται απ’ ευθείας στον διοικητή της ανεξάρτητης αρχής.  

Η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. διενεργεί έρευνες και προληπτικούς ελέγχους για την εξακρίβωση της 

ορθής εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, αποσκοπώντας στην 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του λαθρεμπορίου, με τελικό 

στόχο την προάσπιση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου και την προστασία του 

κοινωνικού συνόλου.  
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Σώμα δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

Το Σώμα δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) μετά την παραχώρηση της 

αρμοδιότητας διενέργειας των προληπτικών φορολογικών ελέγχων στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., 

ασχολείται με τον έλεγχο υποθέσεων που του αναθέτουν ο Υπουργός Οικονομικών και 

οι Εισαγγελείς. 

 

Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας 

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας συστάθηκε με το Π.Δ. 9/2011 (ΦΕΚ 

24/Α΄/21.2.2011) και σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4249/2014, έχει ως αποστολή της, 

μεταξύ άλλων, την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που 

τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής 

οικονομίας γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου 

εγκλήματος. 

Τα τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και τα οποία 

είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ελέγχων είναι τα ακόλουθα
22

: 

 Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας, με αρμοδιότητα την έρευνα και δίωξη 

οικονομικών εγκλημάτων τα οποία διαπράττονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 

βλάπτουν ή απειλούν τα οικονομικά συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου ή του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Τμήμα Προστασίας Οικονομίας, με αρμοδιότητα την έρευνα και τη δίωξη 

εγκλημάτων τα οποία έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα έσοδα του Δημοσίου και 

επηρεάζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς. 

 Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης & Ασφαλιστικής Προστασίας, με 

αρμοδιότητα την έρευνα και τη δίωξη των εγκλημάτων που αφορούν ιδίως φορολογική, 

τελωνειακή, ασφαλιστική νομοθεσία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παράβαση από την 

οποία προκαλείται οικονομική βλάβη σε βάρος των οργανισμών, φορέων, ταμείων και 

υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, υπηρεσιών 

και φορέων παροχής ιατρικής φροντίδας. 

                                                           
22 Ελληνική Αστυνομία. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:   

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=8195&Itemid=378&langE

N,  (τελευταία πρόσβαση 13.1.2017). 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=8195&Itemid=378&langEN
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=8195&Itemid=378&langEN
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Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος  

Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος εποπτεύει, καθοδηγεί και συντονίζει τις 

ενέργειες των γενικών και ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, ιδίως δε, των 

υπαλλήλων του Σ.Δ.Ο.Ε., των Τελωνείων, της Ε.Λ.Υ.Τ. και των φοροελεγκτικών 

υπηρεσιών εν γένει, της Α.Α.Δ.Ε., κατά τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής 

εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τέλεσης κάθε είδους φορολογικών και 

οικονομικών εγκλημάτων που διαπράττονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, των 

ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλάπτουν σοβαρά την εθνική οικονομία.
23

 

 

«Ιδιωτικοί» ελεγκτικοί μηχανισμοί - Ορκωτοί ελεγκτές 

Στην ελληνική φορολογική νομοθεσία απαντώνται ρυθμίσεις από τις οποίες προκύπτει 

υποχρέωση και τρίτων, ήτοι μη δημοσιονομικών οργάνων καθώς και ιδιωτών, είτε να 

διεξάγουν κατά κάποιο τρόπο φορολογικό ελεγκτικό έργο είτε να συμμετέχουν γενικά 

στη φορολογική ελεγκτική διαδικασία
24

. 

Μία τέτοια περίπτωση είναι και οι ορκωτοί ελεγκτές, οι οποίοι σύμφωνα με το 

άρθρο 47 παρ. 1 του Ν. 2065/1992, κατά τον τακτικό έλεγχο που διενεργούν στις 

ανώνυμες εταιρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 ή άλλους νόμους, 

υποχρεούνται να αναγράφουν στο οικείο πιστοποιητικό ελέγχου, τις ουσιώδεις 

παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας που έχουν σημαντική επίπτωση στις 

οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες διαπιστώνουν κατά τον έλεγχό  τους. 

Πέραν τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν.4174/2013, στους νόμιμους 

ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του 

Ν. 3693/2008 και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε Α.Ε., Ε.Π.Ε., καθώς και σε 

υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, έχει παραχωρηθεί η αρμοδιότητα της 

έκδοσης του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού το οποίο διαπιστώνει την ορθή ή όχι 

εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας σε μία σειρά φορολογικών 

αντικειμένων.       

                                                           
23

 άρθρο 17Α του Ν. 2523/1997, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3943/2011. 
24

 Θ. Παπακυριακού, Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2005, 

σελ. 59. 
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2.6 Διαδικασία του φορολογικού ελέγχου 

2.6.1 Επιλογή Υποθέσεων προς Έλεγχο 

Στο άρθρο 26 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι «η Φορολογική Διοίκηση επιλέγει 

τις προς έλεγχο υποθέσεις, με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά με βάση 

άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται με πράξη του Διοικητή, η οποία δεν 

δημοσιοποιείται». 

Όσον αφορά τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή 

των υποθέσεων καθώς και των ετών που θα ελεγχθούν, το άρθρο 80 του ν.3842/2010 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του άρθρου 37 του ν.4141/2013, προσδιορίζει τα 

χαρακτηριστικά στα οποία βασίζονται οι μέθοδοι ανάλυσης κινδύνου που 

χρησιμοποιούνται. Έτσι, διακρίνουμε τρεις κατηγορίες χαρακτηριστικών:  

α) Ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η νομική μορφή, η κατηγορία των τηρουμένων 

βιβλίων, ο κλάδος ή τομέας δραστηριότητας με βάση την επικινδυνότητα και 

παραβατικότητα που αυτός εμφανίζει, η ύπαρξη παραβάσεων και παραλείψεων των 

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

βαρύτητα και τη συχνότητα εμφάνισής τους, η ύπαρξη στοιχείων για απόκρυψη 

φορολογητέας ύλης ή διάπραξη φορολογικών αδικημάτων που προκύπτουν από 

διασταυρώσεις του πληροφοριακού συστήματος ή από ελέγχους σε τρίτους υπόχρεους 

ή από τρίτες πηγές καθώς και η εν γένει φορολογική εικόνα και συμπεριφορά των 

υπόχρεων. 

β) Οικονομικά δεδομένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζημίες, 

συντελεστές μικτού και καθαρού κέρδους, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης 

φορολογίας, καθώς και διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις δεδομένων, στατιστική ανάλυση, 

εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και άλλες πηγές πληροφοριών. 

γ) Χωροταξικά και χρονικά δεδομένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, 

εποχιακές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες. 

Οι παραβάσεις ή παραλείψεις, τα στοιχεία και γενικά τα κριτήρια που λαμβάνονται 

υπόψη για τον καθορισμό των προς έλεγχο δηλώσεων καθώς και τα μόρια που τους 

αντιστοιχούν
25

, ορίζονται με αποφάσεις του Διοικητή. Με αποφάσεις του Διοικητή, 

επίσης, είναι δυνατό να επιλέγονται για έλεγχο υποθέσεις βάσει τυχαίου δείγματος, 

                                                           
25

 Βλ. ΠΟΛ. 1178/23.8.2011, Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 

του ν.3842/2010, παρ.4, Πίνακας κριτηρίων-κανόνων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο και μοριοδότησης 

αυτών. 
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χωρίς δηλαδή τη χρησιμοποίηση κριτηρίων, σε ποσοστό έως και 10% του συνόλου των 

επιλεγόμενων για έλεγχο υποθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για υποθέσεις 

με δύο τουλάχιστον εκκρεμείς διαχειριστικές περιόδους.  

Παράλληλα με τα ανωτέρω, εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών με αριθμό 1021681/1120/ΔΕ-Α, ΠΟΛ.1037/1.3.2005 (ΦΕΚ 

Β'302/8.3.2005), βάσει της οποίας και συγκεκριμένα της παρ.1 του άρθρου 1 αυτής, 

καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής ελέγχου των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας 

εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των επιτηδευματιών.  

Αναλυτικά, τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη, βάσει της προαναφερθείσας 

Υπουργικής απόφασης, είναι τα ακόλουθα: (α) η ύπαρξη ουσιαστικών παραβάσεων του 

ΚΒΣ (πλέον ΚΦΑΣ) ή δελτίων πληροφοριών ή άλλων στοιχείων φοροδιαφυγής, (β) η 

μη υποβολή κάθε είδους φορολογικών δηλώσεων, (γ) η ύπαρξη μεγάλων πιστωτικών 

υπολοίπων Φ.Π.Α. που δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας της 

επιχείρησης, (δ) η κατάσχεση ή απώλεια βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών 

ταμειακών μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών, (ε) η δήλωση μεγάλων ποσών 

δαπανών από ελεύθερους επαγγελματίες ή από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που 

δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα, (στ) ο μη προσδιορισμός των καθαρών κερδών 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, (ζ) η ύπαρξη αδικαιολόγητης διαφοράς μεταξύ 

στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των δηλώσεων Φ.Π.Α., (η) η 

δήλωση ζημίας από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή ελευθέριου 

επαγγέλματος, (θ) η ύπαρξη χαμηλού συντελεστή μικτού και καθαρού κέρδους, (ι) η 

χρήση αναπτυξιακών νόμων, (ια) η απαλλαγή από το Φ.Π.Α., (ιβ) η εμφάνιση 

υπέρογκων ποσών ενδοκοινοτικών συναλλαγών κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της 

επιχείρησης ή η εμφάνιση δυσανάλογων τέτοιων ποσών σε σχέση με το συνήθη ετήσιο 

κύκλο εργασιών της, (ιγ) η ύπαρξη αιτήσεων από άλλα κράτη μέλη για αμοιβαία 

συνδρομή βάσει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1798/2003, (ιδ) οι δηλώσεις με 

μεγάλα εισοδήματα που επίκειται ο χρόνος παραγραφής τους, (ιε) οι δηλώσεις με τα 

μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία.   

Η σειρά κατάταξης των ανωτέρω κριτηρίων δεν είναι τυχαία αλλά αντικατοπτρίζει 

τη σπουδαιότητα και τη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή του. Η λήψη της απόφασης για την επιλογή των 

υποθέσεων που θα ελεγχθούν αλλά και της σειράς προτεραιότητάς τους, γίνεται από 

τον Προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας σε συνεργασία με τον  Υποδιευθυντή 

ελέγχου, καθώς και τους Προϊσταμένους των τμημάτων ή των εποπτειών ελέγχου, κατά 
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περίπτωση, λαμβανομένης υπόψη της ανωτέρω κατάταξης, χωρίς όμως αυτό να είναι 

δεσμευτικό. Η επιλογή των υποθέσεων μπορεί επίσης να πραγματοποιείται και με 

συνδυασμό περισσοτέρων του ενός κριτηρίων. 

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω κριτήρια επιλογής, υποχρεωτικά ελέγχονται
26

 

υποθέσεις όταν αυτό ορίζεται από ειδικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα επιχειρήσεις 

που υποβάλουν αίτηση εισαγωγής των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 

επιχειρήσεις που αιτούνται επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. ενώ έχουν 

διαπιστωμένες ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Β.Σ. (Κ.Φ.Α.Σ.), κ.λπ.. 

 

2.6.2 Εντολή Ελέγχου 

Αρμόδιο κατ’ αρχήν όργανο για τη διεξαγωγή του φορολογικού ελέγχου είναι ο 

προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ., ελεγκτικό κέντρο), ο οποίος και 

μεταβιβάζει την αρμοδιότητα αυτή στους υπαλλήλους της υπηρεσίας του, προκειμένου 

οι τελευταίοι να μπορούν να διενεργήσουν ελεγκτικές πράξεις. Η μεταβίβαση της 

σχετικής αρμοδιότητας πραγματοποιείται με την έκδοση εντολής ελέγχου, δηλαδή με 

την έκδοση έγγραφης ονομαστικής εντολής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. προς 

ορισμένο ή ορισμένους υπαλλήλους του τμήματος φορολογικού ελέγχου, οι οποίοι μετά 

από αυτήν νομιμοποιούνται να διεξάγουν ελέγχους και έρευνες  στην αρμοδιότητα της 

υπηρεσίας τους. Οποιαδήποτε τροποποίηση επί της αρχικής εκδοθείσας εντολής 

ελέγχου θα πρέπει επίσης να είναι έγγραφη. 

Η εντολή ελέγχου εκδίδεται σε τρία αντίγραφα και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, περιλαμβάνει τα ακόλουθα: την εκδούσα φορολογική 

αρχή, την ημερομηνία της εντολής, τα ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων στους οποίους 

ανατίθεται η εντολή ελέγχου και τα ακριβή στοιχεία του προς έλεγχο φορολογούμενου, 

το είδος του φορολογικού ελέγχου και τις σχετικές με αυτό διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας, το αντικείμενο του φορολογικού ελέγχου, τη διάρκειά του αλλά και τη 

φορολογική περίοδο που αφορά και απαραιτήτως την υπογραφή του αρμοδίου 

Προϊστάμενου. Η καταχώρηση της εντολής ελέγχου γίνεται σε ειδικό ηλεκτρονικό 

                                                           
26

 Δ. Μελάς, Περιουσιολόγιο-Έμμεσες τεχνικές ελέγχου και νέο ποινολόγιο, Αθήνα, Οικονομικές 

Εκδόσεις Ε.Ε., 2015. 
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βιβλίο που τηρείται στην εκάστοτε φορολογική Υπηρεσία παράλληλα με τη λήψη 

ειδικού αύξοντα αριθμού. 

Το άρθρο 25 παρ. 1 του ν.4174/2013 καθορίζει τα στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά 

και κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει η εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού 

ελέγχου και τα οποία είναι: ο αριθμός και η ημερομηνία της εντολής, το 

ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου στον οποίο έχει ανατεθεί ο φορολογικός έλεγχος, το 

ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του ελεγχόμενου καθώς και η διεύθυνση και ο αριθμός 

του φορολογικού του μητρώου, η φορολογική περίοδος και το είδος φορολογίας που 

αφορά ο φορολογικός έλεγχος, η ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια του φορολογικού 

ελέγχου και τέλος, ο χαρακτηρισμός «πλήρης» ή «μερικός» έλεγχος κατά περίπτωση. 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι πριν την έναρξη του ελέγχου, 

θα πρέπει να επιδεικνύονται στον ελεγχόμενο, η εντολή του φορολογικού ελέγχου και 

το δελτίο ταυτότητας του ελεγκτή. Ενώ στην παρ. 3 αναφέρεται ότι θα πρέπει να γίνεται 

ειδική μνεία στην εντολή φορολογικού ελέγχου, σε περίπτωση που λόγω του είδους των 

δραστηριοτήτων του φορολογούμενου, ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος πρέπει να 

διενεργηθεί εκτός του επίσημου ωραρίου λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης.  

Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται επίσης ότι η είσοδος στην κατοικία του 

φορολογούμενου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα. Επί της 

απόφασης όμως αυτής, ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 3244/2014 Γνωμοδότηση του 

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την οποία “η διενέργεια κατ’ οίκον 

ερευνών από όργανα της φορολογικής διοίκησης, με απλή εντολή του εισαγγελέα και 

χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού, για οποιονδήποτε λόγο και αν γίνονται 

αυτές και οποιονδήποτε σκοπό και αν εξυπηρετούν, κείνται εκτός του πλαισίου της 

συνταγματικής μας τάξης”. 

Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω καθίσταται φανερό ότι η εντολή ελέγχου δεν 

αποτελεί ένα τυπικό κομμάτι της ελεγκτικής διαδικασίας αλλά αντιθέτως αποτελεί 

ουσιαστικό στάδιο αυτής, καθώς εκτός του ότι αποτελεί την απαρχή του φορολογικού 

ελέγχου, συγχρόνως οριοθετεί και το πλαίσιο, εντός του οποίου θα διεξαχθεί η 

ελεγκτική διαδικασία από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Την σημαντικότητα της εντολής 

ελέγχου καταδεικνύει επίσης και το γεγονός ότι  πιθανά ελαττώματα που μπορεί αυτή 

να φέρει, είναι δυνατόν να καταστήσουν νομικά πλημμελές το φύλλο ελέγχου
27

 και να 

προκαλέσουν την ακυρότητα της σχετικής καταλογιστικής πράξης. 

                                                           
27

 Βλ. απόφαση ΣτΕ 1578/2002. 
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2.6.3 Προετοιμασία ελέγχου 

Ένα σημαντικό στάδιο στη διαδικασία ελέγχου είναι αυτό που μεσολαβεί μεταξύ της 

έκδοσης της σχετικής εντολής ελέγχου και των ελεγκτικών επαληθεύσεων που 

πραγματοποιούν οι ελεγκτές. 

Το στάδιο αυτό αφορά τη συγκρότηση του φακέλου του ελεγχόμενου, μέσα από τη 

συγκέντρωση όλων των πληροφοριών και στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η 

φορολογική διοίκηση. Παραδείγματα τέτοιων στοιχείων είναι:  

 Πληροφορίες που αφορούν τον ελεγχόμενο και είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή 

taxis 

 Υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών 

αντικειμένων (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. κ.λπ.), για τις υπό έλεγχο διαχειριστικές χρήσεις 

 Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων  

 Αναλυτικές εκτυπώσεις θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων 

 Παραβάσεις του Κ.Β.Σ (πλέον Κ.Φ.Α.Σ.) 

 Κατασχεμένα βιβλία και στοιχεία ή σε περίπτωση που έχει γίνει επεξεργασία 

αυτών, αντίγραφα των εκθέσεων κατασχεμένων βιβλίων και στοιχείων 

 Εκθέσεις προηγούμενων ελέγχων σε περίπτωση που κρίνει ο φορολογικός 

ελεγκτής ότι θα του φανούν χρήσιμες 

 Υποβληθέντα συμφωνητικά, συμβάσεις κ.λπ.  

 Δελτία πληροφοριών οποιασδήποτε φορολογικής ή άλλης υπηρεσίας 

 Επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες για την ελεγχόμενη επιχείρηση 

 Οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο  

Η κατά το δυνατόν πληρέστερη διαμόρφωση του φακέλου αποτελεί συστατικό 

στοιχείο ενός αποτελεσματικού ελέγχου, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον αρμόδιο 

ελεγκτή πριν ακόμα επισκεφθεί την ελεγχόμενη επιχείρηση, να ενημερωθεί, να 

μελετήσει προσεκτικά και να προετοιμαστεί κατάλληλα, ώστε να προγραμματίσει 

σωστά τον τρόπο ελέγχου που θα ακολουθήσει,  εστιάζοντας στα σημεία εκείνα που 

χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
28

. 
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 Γ. Κορομηλάς, Χ. Γιαννόπουλος, Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων, Σημειώσεις Σεμιναρίου, 

2006,  (Τμήμα του υπό έκδοση βιβλίου με τίτλο: Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων). 
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2.6.4 Διενεργούμενες ελεγκτικές επαληθεύσεις 

Επόμενο στάδιο στη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου είναι αυτό κατά το οποίο 

διενεργούνται οι απαραίτητες ελεγκτικές επαληθεύσεις και διασταυρώσεις, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η εκπλήρωση ή όχι των φορολογικών υποχρεώσεων του 

ελεγχόμενου. Ο έλεγχος αυτός, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 23 του 

ν.4174/2013 μπορεί να έχει τη μορφή του φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της 

Φορολογικής Διοίκησης ή του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, όπως αναλύθηκε και 

στην ενότητα που περιγράφηκαν οι διακρίσεις των φορολογικών ελέγχων. 

Ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται βάσει δύο αποφάσεων του Υπουργού 

Οικονομικών και συγκεκριμένα της ΠΟΛ.1037/1.3.2005 και της ΠΟΛ.1072/8.4.2011 

σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.4174/2013. Για τις παραπάνω υπουργικές 

αποφάσεις, παρασχέθηκαν οδηγίες με τις ΠΟΛ.1081/2005, 1087/2005 και 1162/2011 

αντίστοιχα. 

 Έτσι, για εντολές που εκδίδονται για υποθέσεις που αφορούν μέχρι και τη χρήση 

2009 και έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 

ΠΟΛ.1072/8.4.2011, εφαρμόζονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που προβλέπονται σε 

αυτήν και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις 

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

που προβλέπονται από την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/1.3.2005, οι οποίες εφαρμόζονται  και 

για τις υποθέσεις που δεν έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 

ΠΟΛ.1072/8.4.2011. Στη συνέχεια ακολουθείται και πάλι η διαδικασία που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.4174/2013
29

.  

Οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που διενεργούν τα αρμόδια φορολογικά όργανα, 

διακρίνονται σε: 

 Γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις, που είναι υποχρεωτικές και 

πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας 

και την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων. Περιλαμβάνουν: 

α) επαληθεύσεις βάσει στοιχείων του επιτηδευματία 

β) επαληθεύσεις βάσει υπηρεσιακών στοιχείων και 

γ) έλεγχο έκδοσης πλαστών ή εικονικών και λήψης εικονικών φορολογικών 

στοιχείων. 

                                                           
29

 ΔΕΛ Α 1069048/2.5.2014, Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 25, 

27, 28, 34, 62 και 66 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας). 
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 Ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις, που είναι επίσης υποχρεωτικές και 

κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τα βιβλία που τηρεί ο ελεγχόμενος. Έτσι, 

προβλέπονται ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις για: 

α) βιβλία πρώτης (Α΄) κατηγορίας 

β) βιβλία δεύτερης (Β΄) κατηγορίας 

γ) βιβλία τρίτης (Γ΄) κατηγορίας 

δ) επιτηδευματίες που δεν είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων. 

 Πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις, που δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα 

και διενεργούνται στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο από τα 

πραγματικά δεδομένα, τη βαρύτητα και τις ιδιαιτερότητες της ελεγχόμενης 

επιχείρησης ή του κλάδου γενικότερα. 

Αναλυτικότερα
30

, στις γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις βάσει των στοιχείων του 

επιτηδευματία ή της επιχείρησης, περιλαμβάνονται: θεώρηση των τηρούμενων βιβλίων 

και στοιχείων κατά την έναρξη του ελέγχου, έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων από 

τον ΚΒΣ (πλέον ΚΦΑΣ) βιβλίων και στοιχείων και επιβεβαίωση τήρησής τους 

σύμφωνα με τις διατάξεις του, έλεγχος νομιμότητας της σύστασης και των τυχόν 

τροποποιήσεων αυτής, επαλήθευση του ύψους των ακαθάριστων εσόδων, επαλήθευση 

ορθής καταχώρησης στα βιβλία όλων των φορολογικών στοιχείων εσόδων, επαλήθευση 

έκδοσης στοιχείων εσόδων με βάση τα δελτία αποστολής ή/και τα υπάρχοντα 

συμφωνητικά, επαλήθευση επιστροφών και εκπτώσεων, επαλήθευση έκδοσης 

στοιχείων εσόδων σε σχέση με τις καταχωρήσεις στα πρόσθετα βιβλία, επαλήθευση 

αθροίσεων εσόδων, επαλήθευση ύψους αγορών και ορθής καταχώρησης στα βιβλία, 

επαλήθευση επιστροφών, εκπτώσεων και ειδικών εξόδων αγορών και έλεγχος 

νομιμότητας των δικαιολογητικών τους, επαλήθευση αγορών σύμφωνα με τις 

αναγραφόμενες ποσότητες στα δελτία αποστολής και τις φορτωτικές, επαλήθευση 

αθροίσεων αγορών, έλεγχος παραγωγικών επενδύσεων και αφορολόγητων κρατήσεων, 

έλεγχος υπερτιμολογήσεων-υποτιμολογήσεων καθώς και έλεγχος αναπροσαρμογής 

αξίας ακινήτων. 

Στις γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις βάσει των υπηρεσιακών στοιχείων, βάσει 

δηλαδή των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, 

συγκαταλέγονται: έλεγχος παραβάσεων του ΚΒΣ και εν γένει της φορολογικής 

                                                           
30

 Βλ. Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/1.3.2005, Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και 

βεβαίωση και καταβολή των φόρων και Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1072/8.4.2011, Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων 

επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων και Νεγκάκης Χ., 

Ταχυνάκης Π., Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 

ελέγχου, Αθήνα, Εκδόσεις Διπλογραφία, 2013, σελ.329. 
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νομοθεσίας, αξιοποίηση δελτίων πληροφοριών, καταστάσεων της Γ.Γ.Π.Σ., στοιχείων 

διασταυρώσεων και ελεγκτικών επαληθεύσεων που αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. αλλά 

και στοιχείων από Τράπεζες, Οργανισμούς, Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λοιπές 

Υπηρεσίες και Αρχές.  

Τέλος, όσον αφορά τον έλεγχο έκδοσης πλαστών ή εικονικών και λήψης εικονικών 

φορολογικών στοιχείων, πραγματοποιούνται οι κάτωθι γενικές ελεγκτικές 

επαληθεύσεις: αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και καταστάσεων για εκδότες 

πλαστών ή εικονικών και λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων, έλεγχος 

συγκεντρωτικών καταστάσεων για μεμονωμένες αγορές ή δαπάνες ιδιαίτερα μεγάλης 

αξίας από προμηθευτές με τους οποίους δεν συναλλάσσονται συστηματικά , έλεγχος 

φορολογικών στοιχείων μεγάλης αξίας για εικονικότητα, πλαστότητα ή νόθευση, 

έλεγχος τρόπου διακίνησης αγαθών, έλεγχος έκδοσης στοιχείων διακίνησης και 

μεταφοράς, δειγματοληπτική διασταύρωση πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων με τα 

αντίστοιχα στελέχη, έλεγχος δυνατότητας παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης 

αγαθών και ύπαρξης ανάλογων επαγγελματικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 

εξοπλισμού καθώς και έλεγχος και διασταύρωση ενδοκοινοτικών συναλλαγών. 

Όσον αφορά τις ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις που διενεργούνται από τους 

ελεγκτές, αυτές αναλύονται ως ακολούθως ανά κατηγορία βιβλίων: για τηρούμενα 

βιβλία Α΄ κατηγορίας (επαλήθευση ορθής καταχώρησης στοιχείων αγορών και 

δαπανών στο βιβλίο αγορών, αθροίσεων του βιβλίου και μεταφοράς των συνόλων του 

στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος), για τηρούμενα βιβλία Β΄ κατηγορίας (έλεγχος 

ορθής μεταφοράς των συνόλων του βιβλίου εσόδων-εξόδων στις δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος, έλεγχος κλειστής αποθήκης όπου προβλέπεται, έλεγχος του ορθού 

προσδιορισμού των καθαρών κερδών ή αμοιβών στις δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος, έλεγχος αθροίσεων εσόδων-αμοιβών και δαπανών για ελεύθερους 

επαγγελματίες , έλεγχος δαπανών, έλεγχος προσδιορισμού καθαρών κερδών των 

τεχνικών επιχειρήσεων), για τηρούμενα βιβλία Γ΄ κατηγορίας (έλεγχος ταμείου και 

αξιόγραφων, ποσοτική καταμέτρηση και αντιπαραβολή με το βιβλίο αποθήκης, έλεγχος 

ποσοτικών υπολοίπων των μερίδων του βιβλίου αποθήκης, έλεγχος κλειστής αποθήκης, 

έλεγχος ορθής αποτίμησης απογραφέντων αποθεμάτων, έλεγχος αθροίσεων εσόδων-

αμοιβών και δαπανών για ελεύθερους επαγγελματίες, έλεγχος δαπανών, έλεγχος 

προσδιορισμού καθαρών κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων, έλεγχος ορθής μεταφοράς 

των αποτελεσματικών λογαριασμών, αξιοποίηση πιστοποιητικών και εκθέσεων ελέγχου 

ορκωτών ελεγκτών καθώς και έλεγχος βιβλίου παραγωγής-κοστολογίου), για μη 
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υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων (έλεγχος για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής 

από την τήρηση βιβλίων και έλεγχος δικαιολογητικών αγορών και δαπανών και ορθής 

μεταφοράς αυτών στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος). 

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, είναι δυνατόν να διενεργούνται και πρόσθετες 

ελεγκτικές επαληθεύσεις κατά περίπτωση και φυσικά κατά την κρίση του ελεγκτή. 

Παράλληλα με τον έλεγχο στη φορολογία εισοδήματος, διενεργείται και ο έλεγχος 

των λοιπών φορολογικών αντικειμένων μέσα από τις κατάλληλες ελεγκτικές 

επαληθεύσεις και την εφαρμογή των σχετικών κάθε φορά διατάξεων. Τα αποτελέσματα 

του ελέγχου ως προς τα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές, λαμβάνονται ως βάση για τον 

προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών και στις λοιπές φορολογίες. Ενώ, και 

στη φορολογία Φ.Π.Α. διενεργείται μία σειρά υποχρεωτικών ελεγκτικών 

επαληθεύσεων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του ν.2859/2000.   

 

2.6.5 Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου 

 

A. Σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου - Προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός 

του φόρου 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4174/2013
31

, με την ολοκλήρωση των 

ελεγκτικών επαληθεύσεων από τον ελεγκτή και σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται 

από το φορολογικό έλεγχο ότι προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής του 

φορολογούμενου σε σχέση με τις δηλώσεις που έχει υποβάλλει, η Φορολογική 

Διοίκηση γνωστοποιεί εγγράφως σε αυτόν τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου, 

επιδίδοντάς του τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου μαζί με το σχετικό 

σημείωμα διαπιστώσεων του ελέγχου. 

Το σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου αναφέρει τα αποτελέσματα του φορολογικού 

ελέγχου, τη φορολογική οφειλή που προέκυψε βάσει των αποτελεσμάτων αυτών, καθώς 

και οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο αιτιολογεί τη διαφοροποίησή της σε σχέση με τη 

φορολογική οφειλή βάσει των δηλώσεων που είχε υποβάλλει ο φορολογούμενος. Με το 

σημείωμα αυτό καλείται συγχρόνως ο τελευταίος να διατυπώσει τις απόψεις του 

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

                                                           
31

 Βλ. και ΔΕΛ Α 1069048 2014/2.5.2014, Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των 

άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του ν.4174/2013 "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας". 
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ημερών από την επίδοσή του. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα προκειμένου να 

διατυπώσει τις απόψεις του, να ζητά και να λαμβάνει από τη Φορολογική Διοίκηση 

αντίγραφα των εγγράφων βάσει των οποίων εκδόθηκε ο διορθωτικός προσδιορισμός 

του φόρου. 

Σε περίπτωση που ο έλεγχος δεν διαπιστώσει διαφορές, δεν ακολουθείται η ανωτέρω 

διαδικασία, αλλά αντ’ αυτής  συντάσσεται μόνο η έκθεση ελέγχου και τίθεται στο 

αρχείο. 

 

Β. Έκθεση  ελέγχου - Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου 

Την έγγραφη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου ακολουθεί 

η σύνταξη της οικείας έκθεσης ελέγχου και η έκδοση της οριστικής πράξης 

διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την 

ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου επί του προσωρινού 

διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και του σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου ή, 

εντός είκοσι ημερών από την επίδοση των τελευταίων, σε περίπτωση που ο 

φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του. 

Μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών συντάσσεται λοιπόν η έκθεση 

ελέγχου, η οποία σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 28 του ν.4174/2013, περιλαμβάνει 

εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις της 

φορολογικής νομοθεσίας που έλαβε υπόψη του ο φορολογικός έλεγχος, προκειμένου να 

προσδιορίσει την πραγματική φορολογική υποχρέωση του ελεγχόμενου. Στην έκθεση 

ελέγχου αναφέρονται, επίσης, ο προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου, το 

σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου καθώς και το ότι λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις του 

φορολογούμενου στην περίπτωση που αυτές παρασχέθηκαν ή, η ενδεχόμενη μη 

ανταπόκρισή του
32

.  

Αναλυτικότερα, η έκθεση ελέγχου περιέχει πληροφορίες όπως, τα πλήρη στοιχεία 

του ελεγχόμενου και των ελεγκτών, τη νομική μορφή της επιχείρησης, το αντικείμενο 

δραστηριότητας, τις εγκαταστάσεις, τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, τα τηρούμενα 

βιβλία και στοιχεία και τα δεδομένα αυτών, τα αποτελέσματα βάσει των βιβλίων της 

επιχείρησης και τις λογιστικές διαφορές βάσει του ελέγχου. Ακόμη μπορεί να περιέχει 

στοιχεία για τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, για τον 

                                                           
32

 ΔΕΛ Α1198404 ΕΞ 31.12.2013, ΦΕΚ Β' 3366/31-12-2013, Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου. 
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εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων (όταν αυτό προβλέπεται) και 

παρατηρήσεις των ελεγκτών σχετικά με το κύκλωμα των συναλλαγών, τα βιβλία και 

στοιχεία, τις ενδεχόμενες ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κ.ά.. Σε  κάθε περίπτωση, όλες 

οι πληροφορίες, διαπιστώσεις, συγκρίσεις, κρίσεις και πορίσματα που περιέχονται στην    

έκθεση ελέγχου πρέπει να διέπονται από αντικειμενικότητα, ακρίβεια και πληρότητα. 

Αυτοτελής έκθεση ελέγχου συντάσσεται χωριστά για κάθε φορολογία καθώς και για 

τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος 

περιλαμβάνονται αναλυτικότερα, οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα του 

φορολογικού ελέγχου για όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις (ή φορολογικές περιόδους), η 

κρίση του φορολογικού οργάνου επί του κύρους των βιβλίων, το πόρισμα του ελέγχου 

αναφορικά με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, αμοιβών ή αγορών, κατά περίπτωση, 

αλλά και των καθαρών κερδών για κάθε ελεγχόμενη χρήση
33

 (ή φορολογική περίοδο). 

Η έκθεση ελέγχου δεν επιτρέπεται να διατυπώνεται με επιφυλάξεις, εικασίες ή 

ενδοιασμούς, στην περίπτωση όμως που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα τηρούμενα 

βιβλία και στοιχεία είναι ανακριβή ή ανεπαρκή, τότε είναι απαραίτητο να αναφέρονται 

σ’ αυτήν με κάθε λεπτομέρεια οι διαπιστωμένες ελλείψεις και παραβάσεις που 

πραγματοποίησε ο ελεγχόμενος, καθώς και όλα τα σχετικά επιχειρήματα που 

καταδεικνύουν την αδυναμία διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων.  

Με βάση την έκθεση ελέγχου η οποία υπογράφεται από όλους τους ελεγκτές στους 

οποίους ανατέθηκε η εντολή ελέγχου  και θεωρείται αρμοδίως από τον Προϊστάμενο 

της Δ.Ο.Υ. προκειμένου να αποκτήσει ισχύ και να καταστεί δημόσιο έγγραφο, 

εκδίδεται η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία καθορίζει 

το ποσό της φορολογικής οφειλής ή απαίτησης του φορολογούμενου για τη 

συγκεκριμένη ελεγχόμενη φορολογική περίοδο. Η έκθεση ελέγχου στερείται 

εκτελεστότητας, ιδιότητα που έχει μόνο η βάσει αυτής εκδιδόμενη οριστική πράξη 

διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου
34

, μαζί με την οποία η έκθεση ελέγχου 

κοινοποιείται στο φορολογούμενο και περατώνεται με αυτόν τον τρόπο η φορολογική 

ελεγκτική διαδικασία.  
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 ΠΟΛ.1037/01.03.2005, ’Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση 

και καταβολή των φόρων. 
34

 Βλ. άρθρο 45, ν.4174/2013 (ΚΦΔ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΈΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

3.1 Εισαγωγή 

Ζητούμενο και συνάμα επιτακτική ανάγκη για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων, αποτελεί η έγκαιρη και έγκυρη βεβαίωση και είσπραξη των δημοσίων εσόδων, 

για την επίτευξη της οποίας, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η διευκόλυνση του έργου 

των φοροελεγκτικών υπηρεσιών, μέσω του εκσυγχρονισμού, της απλούστευσης και της 

επιτάχυνσης των ελεγκτικών διαδικασιών, στη βάση, πάντα, των αρχών της 

καθολικότητας, της αναλογικότητας και της δίκαιης κατανομής των φορολογικών 

βαρών. 

Στο πλαίσιο αυτής της επιδίωξης, μεταξύ άλλων, εισάγεται για πρώτη φορά και η 

εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου ή, διαφορετικά, των τεχνικών ελέγχου που 

κάνουν χρήση μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης.       

 

3.2 Νομοθετικό πλαίσιο 

Την πρώτη αναφορά στους όρους «τεχνικές και μέθοδοι ελέγχου», στη φορολογική 

νομοθεσία της χώρας μας, συναντάμε στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του 

ν.3842/2010 «περί αποκατάστασης της φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπισης 

της φοροδιαφυγής», όπου και αναφέρεται ότι «με αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονομικών μπορεί να καταρτίζονται κλαδικά εγχειρίδια ελέγχου, με τα οποία 

καθορίζονται οι ελεγκτικές διαδικασίες και επαληθεύσεις, καθώς και οι τεχνικές και 

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

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

δραστηριοποιούνται». 

Ακολούθως, το 2012, με την παράγραφο 1 του άρθρου 67Β του ν. 2238/1994, όπως 

προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 και αντικαταστάθηκε 

με την παράγραφο Β1 του άρθρου 5 του ν.4079/2012, συγκεκριμενοποιούνται οι 

τεχνικές ελέγχου και ο σκοπός αυτών. Συγκεκριμένα κατονομάζονται οι ακόλουθες 

πέντε τεχνικές ελέγχου: 
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 της αρχής των αναλογιών (mark up method) 

 της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of 

funds method) 

 της καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method) 

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

and volume method) και 

 του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά 

(bank deposits and cash expenditure method) 

και ορίζεται ότι ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται και με την εφαρμογή των τεχνικών 

αυτών, προκειμένου να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα 

φορολογητέα κέρδη των επιτηδευματιών αλλά και τα φορολογητέα εισοδήματα των 

φορολογουμένων εν γένει, βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της 

ελεγκτικής. 

Προβλέπεται, επιπλέον, στο άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου, ότι τα προσδιοριζόμενα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω τεχνικών ελέγχου, 

λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό και των υπόλοιπων φορολογικών 

υποχρεώσεων.  

Περαιτέρω, με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.4172/2013, όπως 

τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 22Α του ν.4223/2013, προβλέπονται 

οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες το εισόδημα των φυσικών προσώπων, 

ανεξάρτητα αν προέρχεται από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή όχι, αλλά 

και το εισόδημα των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που ασκούν ή 

προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορεί να προσδιορίζεται 

κάνοντας χρήση κάθε διαθέσιμου στοιχείου ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου. 

Ακολούθως, με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν.4174/2013, ορίζονται οι 

μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, που είναι οι ίδιες πέντε 

μέθοδοι που αναφέρονται και στην παράγραφο 1 του άρθρου 67Β του ν. 2238/1994 και 

προσδιορίζεται ότι η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβαίνει σε εκτιμώμενο, 

διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, χρησιμοποιώντας μία 

ή περισσότερες από τις τεχνικές αυτές. Ενώ, με την παράγραφο 2, προστίθεται ότι το 

ειδικότερο περιεχόμενο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου αλλά και ο τρόπος εφαρμογής 

αυτών, καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα (από 1.1.2017 Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε.). 
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Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την χρησιμοποίηση των έμμεσων τεχνικών 

φορολογικού ελέγχου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ολοκληρώνεται μέσα από μία 

σειρά Υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδόθηκαν προκειμένου να επέλθουν οι 

απαραίτητες τροποποιήσεις και βελτιώσεις στα παραπάνω νομοθετήματα και 

συγχρόνως να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες  και κατευθύνσεις για την ορθή και 

ομοιόμορφη εφαρμογή τους. 

Έτσι, με την Α.Υ.Ο. ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013/10-05-2013, όπως δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ Β΄1136/10-05-2013
35

, καθορίστηκαν το περιεχόμενο και ο τρόπος εφαρμογής  

των τριών έμμεσων τεχνικών ελέγχου στη διαδικασία του τακτικού ελέγχου και 

συγκεκριμένα των τεχνικών  της ανάλυσης ρευστότητας, της καθαρής θέσης και των 

τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά. 

Κατόπιν, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1171/04-07-2013 δόθηκαν οδηγίες για τη διαδικασία 

μέσω της οποίας οι ελεγχόμενοι θα παρέχουν στοιχεία στη φορολογική διοίκηση και 

καθορίστηκαν τα έντυπα με τα οποία θα γίνεται η παροχή αυτών των στοιχείων. 

Ακολούθησε η απόφαση ΠΟΛ.1270/24-12-2013, με την οποία καθορίστηκε η 

μεθοδολογία η οποία θα ακολουθείται, κατά την εφαρμογή κάθε μίας έμμεσης τεχνικής 

φορολογικού ελέγχου. 

Έπειτα, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1050/17-02-2014
36

, καθορίστηκαν το περιεχόμενο και 

ο τρόπος εφαρμογής των τριών τεχνικών ελέγχου που αναφέρθηκαν παραπάνω και οι 

οποίες κάνουν χρήση μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης, 

προκειμένου να προβαίνει η φορολογική διοίκηση σε διορθωτικό προσδιορισμό αυτής, 

όπου απαιτείται. 

Τέλος, εκδόθηκε η εγκύκλιος ΠΟΛ.1094/07-04-2014, με την οποία τροποποιήθηκε 

το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων ΠΟΛ.1050/17-02-2014, ως προς τον τρόπο επιλογής της καταλληλότερη 

μεθόδου έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, ενώ με την ΠΟΛ.1259/22-

12-2014 δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής της ΠΟΛ.1050/17-02-2014.   

 

                                                           
35

 Βλέπε και ΦΕΚ Β΄1199/16-05-2013, που δημοσιεύει διόρθωση του στίχου 31 της Α΄ στήλης της 

σελίδας 18504 από το εσφαλμένο «διαθέσιμο κεφάλαιο» στο ορθό «πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο». 

36
 Από την δημοσίευση της απόφασης ΠΟΛ.1050//17-02-2014, κάθε διάταξη της ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 

2013/10-05-2013 (ΦΕΚ Β΄1136)  Α.Υ.Ο. που έρχεται σε αντίθεση με αυτήν παύει να ισχύει. 
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3.3 Αντικείμενο έμμεσων τεχνικών ελέγχου  

Αντικείμενο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και συγκεκριμένα των τεχνικών της 

ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου, της καθαρής θέσης του φορολογούμενου 

και του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά, όπως με 

σαφήνεια έχει οριστεί τόσο με τη  ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.05.2013 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών όσο και μετέπειτα με την ΠΟΛ 1050/17.02.2014 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αποτελεί: 

 η εξεύρεση μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης και συνακόλουθα ο προσδιορισμός 

αυτής και η έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου σε φορολογούμενο 

φυσικό πρόσωπο. Για το σκοπό αυτό, ακολουθείται μια μεθοδολογία η οποία αξιοποιεί 

στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα, αφενός για έσοδα κάθε πηγής και αφετέρου για 

πραγματοποιηθείσες δαπάνες πάσης φύσεως. Το σύνολο αυτών των στοιχείων 

προέρχεται από δεδομένα που διαθέτει, ήδη, η φορολογική διοίκηση αλλά και από 

πληροφορίες που συγκεντρώνει από τρίτους και αφορούν τόσο τον ελεγχόμενο όσο και 

τον/την σύζυγό του αλλά και τα προστατευόμενα μέλη αυτών. 

 

3.4 Σκοπός έμμεσων τεχνικών ελέγχου 

Η εισαγωγή και χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, ως εργαλείο στη διαδικασία 

ελέγχου, υιοθετήθηκε προκειμένου: 

 να σταματήσει η απώλεια φορολογικών εσόδων από τα φυσικά πρόσωπα 

μεγάλου πλούτου που, με τις άμεσες μεθόδους ελέγχου, διέφευγαν της 

φορολογίας  

 να εκσυγχρονιστούν οι ελεγκτικές Υπηρεσίες, υιοθετώντας καλές πρακτικές που 

ήδη εφαρμόζονται από τις φορολογικές διοικήσεις άλλων χωρών, στο πλαίσιο 

της αξιοποίησης της πληροφορίας που η ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορεί να 

μας παρέχει 

 να αναδειχθεί η φορολογητέα ύλη που αποκρύπτεται διαχρονικά ακολουθώντας 

τη διαδρομή του χρήματος 

 να εμπεδωθεί στην κοινωνία το αίσθημα δικαιοσύνης και χρηστής διοίκησης 

από την πλευρά του κράτους. 
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3.5 Υπαγόμενοι στη διαδικασία ελέγχου με έμμεσες τεχνικές 

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου εφαρμόζονται κατά τον τακτικό έλεγχο, προκειμένου να 

προσδιοριστεί, με αντικειμενικό τρόπο, η πραγματική φορολογητέα ύλη του 

ελεγχόμενου φυσικού προσώπου. 

Στην ελεγκτική διαδικασία με τη χρήση μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού 

φορολογητέας ύλης μπορούν να υπαχθούν:  

1. Οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη που 

αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά, και αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 28 του 

ν.4172/2013, φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή προκύπτει ότι 

ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, στις περιπτώσεις που: 

 Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία 

 Τηρούνται απλογραφικά βιβλία αντί για διπλογραφικά 

 Δεν τηρούνται τα φορολογικά στοιχεία, τα συνοδευτικά στοιχεία 

συναλλαγών και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα, με 

αποτέλεσμα οι ελεγκτικές επαληθεύσεις να καθίστανται αδύνατες. 

 Δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκομίζονται μετά από δύο τουλάχιστον 

προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου τα τηρούμενα βιβλία, 

φορολογικά στοιχεία, συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών και λοιπά 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα, εκτός αν υπάρχει η δυνατότητα 

αναπαραγωγής αυτών με αξιόπιστο τρόπο, από τον ίδιο τον ελεγχόμενο ή/και 

από τις διασταυρώσεις του ελέγχου. 

2. Οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογούμενων φυσικών 

προσώπων, για διαχειριστικές περιόδους που έληγαν πριν την έναρξη 

εφαρμογής των διατάξεων του ν.4172/2013, δηλαδή μέχρι τις 31/12/2013, για 

τις οποίες δεν είχε γίνει έναρξη ελέγχου μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία 

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.4174/2013) και για τις οποίες 

συντρέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 υφίσταται αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας (αδικαιολόγητη αύξηση 

περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων που δεν δικαιολογείται από το 

δηλούμενο εισόδημα)
37

 

                                                           
37

 Βλέπε και ΔΕΑΦ Α΄ 1144110 ΕΞ/05-11-2015, Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου 

προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας, όπου στο εδάφιο Β΄ παράγραφος 4 αναφέρεται ότι:  “Η 

προσαύξηση της περιουσίας μπορεί να αναφέρεται σε κινητή ή ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής, 

όπως οικόπεδα, σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη, τραπεζικές καταθέσεις και πάσης φύσεως 

χρεόγραφα (μετοχές, τοκομερίδια, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ.), η οποία δεν δικαιολογείται από τα 
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 τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου 

(ατομικά και οικογενειακά) ή/και της επιχείρησης στην οποία μπορεί να 

συμμετέχει δεν επαρκούν για την κάλυψη των προσωπικών και 

οικογενειακών δαπανών διαβίωσης. 

 τα δηλωθέντα εισοδήματα από άσκηση ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου 

επαγγέλματος δεν αποκλίνουν σημαντικά  από το εκάστοτε αφορολόγητο 

όριο. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται και φυσικά πρόσωπα μέλη 

εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα αποτελέσματα. 

 δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία που 

προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του ΚΒΣ/ΚΦΑΣ 

 Υπάρχουν πληροφορίες για παράνομα ή/και αδήλωτα εισοδήματα αλλά και 

για αδήλωτες επαγγελματικές, ατομικές ή/και οικογενειακές αγορές και 

δαπάνες. 

Στις παραπάνω υποθέσεις συγκαταλέγονται και εκείνες για τις οποίες μία ή 

περισσότερες πηγές εισοδήματος (του φορολογούμενου ή του/της συζύγου) 

παραμένουν ανέλεγκτες. 

 

3.6 Κυριότερες αιτίες ελέγχου 

Η έναρξη του ελέγχου σύμφωνα με τις έμμεσες τεχνικές, μπορεί να οφείλεται σε μία ή 

περισσότερες από τις κάτωθι αιτίες ελέγχου
38

: 

 καταγγελίες 

 πληροφορίες από την τράπεζα της Ελλάδος για εμβάσματα εξωτερικού  

 λίστα Lagarde-Falciani 

 ακίνητα Μ. Βρετανίας 

 720 φυσικά πρόσωπα μεγάλου πλούτου 

 Λίστα Daiseblum με 181 σκάφη Ελλήνων στην Ολλανδία 

 6.675 offshore κυρίως με ακίνητα για την εφαρμογή του ν.3091/2002 

 1.200 περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής.  

                                                                                                                                                                          
εισοδήματα που δηλώνει ο φορολογούμενος. Η μεταβολή της σύνθεσης ή της διατήρησης της περιουσίας 

δεν σημαίνει απαραίτητα και την προσαύξησή της”. 
38

 Δ. Μελάς, Μέθοδοι φορολογικού ελέγχου εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, 

Αθήνα, Οικονομικές Εκδόσεις, 2015. 



38 
 

3.7 Συλλογή στοιχείων  

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, δηλαδή για τον 

κατά το δυνατόν, ακριβέστερο προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος, η 

φορολογική διοίκηση δύναται, τόσο κατά την έναρξη του ελέγχου όσο και κατά τη 

διάρκεια αυτού, να ζητά και να λαμβάνει πληροφορίες από τον ίδιο τον ελεγχόμενο 

αλλά και από τρίτες πηγές. 

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αφορούν κάθε μορφή εσόδων ή δαπανών του ίδιου 

του φορολογούμενου, του/της συζύγου του και των προστατευόμενων μελών αυτών. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4174/2013, ο ελεγχόμενος 

υποχρεούται να παρέχει όλες τις πληροφορίες που ζητά η φορολογική διοίκηση, έπειτα 

από έγγραφο αίτημά της, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το ίδιο άρθρο. Έτσι, ο 

φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίζει αντίγραφα μέρους των βιβλίων και 

στοιχείων, καθώς και οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των 

πελατολογίων και των καταλόγων προμηθευτών. 

Επιπλέον, «ο φορολογούμενος 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. 

Ειδικά ως προς τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγοριών έργων τέχνης, συλλογών 

και λοιπών τιμαλφών απαιτείται η παροχή στοιχείων μόνο εφόσον η αξία εκάστου 

υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ».
 39

 

Για την παροχή των στοιχείων αυτών από τον φορολογούμενο, δημιουργήθηκαν δύο 

ειδικά έντυπα
40

: 

 Έντυπο διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων 

 Ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης-μεταβολών-υποχρεώσεων 

                                                           
39

 Α.Υ.Ο. ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013/10-05-2013 και ΠΟΛ.1050/17-02-2014. 
40

 ΠΟΛ.1171/04-07-2013. 
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τα οποία ο ελεγχόμενος οφείλει να συμπληρώσει και να αποδείξει την ακρίβεια των 

αναγραφόμενων στοιχείων προσκομίζοντας όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα-

δικαιολογητικά. 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να παρέχονται διακεκριμένα για κάθε φορολογική περίοδο 

σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές. 

Είναι, επίσης, σημαντικό να επισημανθεί, ότι, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος 

δηλώσει ότι είχε, κατά την έναρξη της πρώτης ελεγχόμενης χρήσης, ποσό καταθέσεων 

και μετρητών, το ύψος του οποίου υπερβαίνει το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο 

προηγουμένων ετών, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος που έχουν υποβληθεί ή και από άλλα στοιχεία που διαθέτει η υπηρεσία 

ελέγχου, τότε αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτό. 

Πέρα, όμως, από τις πληροφορίες που χορηγεί ο ίδιος ο ελεγχόμενος, η φορολογική 

διοίκηση μπορεί να αντλήσει στοιχεία και πληροφορίες και από τις ακόλουθες πηγές: 

 από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ., Γ.Γ.Π.Σ., Σ.Δ.Ο.Ε., 

Δ.Ο.Σ., VIES) 

 από όλες τις κρατικές υπηρεσίες και γενικά από κάθε φορέα της Γενικής 

Κυβέρνησης αλλά και από τις ανεξάρτητες αρχές και τους δημόσιους 

οργανισμούς, φορείς και εταιρείες όπου συμμετέχει ή έχει την εποπτεία το 

Κράτος
41

. 

 από λοιπά τρίτα πρόσωπα, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς 

συλλογικών επενδύσεων, επιμελητήρια, κτηματολογικά γραφεία, 

υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφους, οικονομικούς ή κοινωνικούς ή 

επαγγελματικούς φορείς ή οργανώσεις
42

.   

 

     3.8 Βασικές έννοιες 

Προκειμένου να γίνει ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου κρίνεται απαραίτητο να οριστούν με σαφήνεια οι παρακάτω έννοιες
43

: 

 Καταθέσεις σε/Αναλήψεις από προσωπικούς και επαγγελματικούς λογαριασμούς 

σε/από  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Καταθέσεις σε/Αναλήψεις από 

                                                           
41

 άρθρο 15, παράγραφος 1, ν.4174/2013. 
42

 άρθρο 15, παράγραφος 3, ν.4174/2013. 
43

 ΠΟΛ.1050/17-02-2014. 
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χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό), του 

φορολογούμενου, της συζύγου, και των προστατευόμενων μελών αυτών 

(λογαριασμοί προσωπικοί και επαγγελματικοί). Περιπτώσεις κοινών 

λογαριασμών καταλογίζονται στον πραγματικό δικαιούχο, ο οποίος καθορίζεται 

με βάση τις πραγματικές περιστάσεις και τη φύση των συναλλαγών. Εφόσον 

αυτό δεν είναι δυνατό, τα ποσά κατανέμονται ποσοστιαία ή ισόποσα σε όλους 

τους συνδικαιούχους (ποσό δια αριθμό συνδικαιούχων) ανάλογα με τον αριθμό 

των συνδικαιούχων. 

 Περιουσιακά στοιχεία: Κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής του 

φορολογούμενου, της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών, στην 

Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η αποτίμηση γίνεται με βάση την αξία κτήσης ή το 

κόστος κατασκευής προσαυξημένη με την αξία/κόστος τυχόν προσθηκών ή 

βελτιώσεων. Στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται και οι τυχόν 

υπάρχουσες απαιτήσεις έναντι τρίτων. 

 Προστατευόμενα μέλη: Τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν το 

φορολογούμενο σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.2238/94 ή τα εξαρτώμενα μέλη 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4172/2013, ανάλογα με τις 

διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος σε κάθε φορολογική 

περίοδο. 

 Δαπάνες: Δαπάνες πάσης φύσεως που πραγματοποιούνται από τον ελεγχόμενο, 

τον/την σύζυγό του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών. Σε περίπτωση όπου 

είναι δεδομένη η πραγματοποίηση της δαπάνης, αλλά δεν είναι γνωστό το ποσό 

που καταβλήθηκε και δεν παρέχονται στοιχεία από το φορολογούμενο για το 

ύψος του, το ποσό δαπάνης προσδιορίζεται με βάση στοιχεία που διαθέτει ο 

Προϊστάμενος της Ελεγκτικής υπηρεσίας (ή η Φορολογική Διοίκηση). [Όπου 

αναφέρονται δαπάνες διαβίωσης (προσωπικές/οικογενειακές) αφορούν 

πραγματικές δαπάνες και όχι τεκμαρτές]. 

 Υποκείμενος στις διατάξεις του ΚΦΑΣ. Το φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με το 

άρθρο 2 του Κ.Β.Σ. ή σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κ.Φ.Α.Σ. 

 Φορολογική περίοδος: Ειδικά για την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών 

ελέγχου ως φορολογική περίοδος ορίζεται: η διαχειριστική περίοδος για το 

διάστημα που ίσχυαν οι διατάξεις του ν.2238/1994 και το φορολογικό έτος για 

εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2014 και μετά. (Εξαιρετικά στην τεχνική 

της καθαρής θέσης μπορεί η ελεγχόμενη φορολογική περίοδος να περιλαμβάνει 
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περισσότερες της μίας συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους ή φορολογικά 

έτη). 

 Φορολογούμενος: α) κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλλει φόρο, 

τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ή έχει οποιαδήποτε άλλη φορολογική 

υποχρέωση ή κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να παρακρατεί φόρους και να 

τους αποδίδει στη φορολογική διοίκηση
44

 και β) κάθε πρόσωπο που υπόκειται 

σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.
45

 (Ως «πρόσωπο» νοείται κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε είδους νομική οντότητα)
46

.  

 

3.9 Διαδικασία – Στάδια ελέγχου 

Η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου με τη χρήση έμμεσων 

μεθόδων προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, διέρχεται μία σειρά συγκεκριμένων 

σταδίων και κατά κανόνα δε διαφέρει από τη διαδικασία που τηρείται και στον άμεσο 

τακτικό φορολογικό έλεγχο. 

Τα στάδια αυτά είναι διαδοχικά τα ακόλουθα: 

 Επιλέγονται, οι προς έλεγχο υποθέσεις, με βάση τα ίδια κριτήρια που 

λαμβάνονται υπόψη και για τον άμεσο τακτικό φορολογικό έλεγχο
47

.  

 Εκδίδεται έγγραφη εντολή ελέγχου από τον προϊστάμενο της αρμόδιας 

ελεγκτικής υπηρεσίας. Προκειμένου, ο ελεγκτής, να εφαρμόσει και έμμεσες 

τεχνικές, θα πρέπει να αναγράφονται ρητά στην εντολή ελέγχου. Θα πρέπει, 

δηλαδή, στις ισχύουσες διατάξεις της εντολής να αναγράφεται το άρθρο 67Β 

του ν.2238/1994 για τις εντολές που είχαν εκδοθεί μέχρι 31/12/2013 ή το άρθρο 

27 του ν.4174/2013 για τις εντολές που εκδίδονται από 1/1/2014 και μετά. 

 Ακολουθεί η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου στο φορολογούμενο. Μαζί με 

την εντολή ελέγχου ή χωριστά από αυτήν, επιδίδεται στον ελεγχόμενο: α) το 

έντυπο διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων και β) το ερωτηματολόγιο τρόπου 

διαβίωσης-μεταβολών-υποχρεώσεων, συνοδευόμενα υποχρεωτικά από την 

επιστολή προς το φορολογούμενο. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να 

                                                           
44

 άρθρο 3, παράγραφος α΄, ν.4174/2013. 
45

 άρθρο 2, παράγραφος α΄, ν.4172/2013. 
46

 άρθρο 3, παράγραφος β΄, ν.4174/2013 και άρθρο 2, παράγραφος β΄, ν.4172/2013   
47

 Βλ. όπως κεφάλαιο 2, ενότητα 2.6 , υποενότητα 2.6.1. 
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επιστρέψει τα έντυπα συμπληρωμένα και συνοδευόμενα από όλα εκείνα τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται στην επιστολή. 

 Σχηματίζεται ο φάκελος του ελέγχου. Σ΄ αυτόν συγκεντρώνονται όλες οι 

πληροφορίες και τα στοιχεία που οι ελεγκτές συλλέγουν από τις υπηρεσίες και 

τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, από τρίτες πηγές, 

από τα στοιχεία που χορηγεί ο ίδιος ο ελεγχόμενος καθώς και από τα 

οικονομικά δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων που έχει υποχρέωση να τηρεί, 

αν υπάγεται στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. 

 Από τη στιγμή που ο φάκελος έχει σχηματιστεί, οι ελεγκτές διασταυρώνουν και 

αξιοποιούν όλα τα στοιχεία που αυτός περιέχει και στην περίπτωση που ο 

ελεγχόμενος είναι υποκείμενος στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., πραγματοποιούν 

και έλεγχο επί των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων .  

 Εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που δικαιολογούν 

την υπαγωγή της υπόθεσης στη διαδικασία ελέγχου με χρήση έμμεσων τεχνικών 

και οι οποίες παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε προηγούμενη ενότητα, οι ελεγκτές 

διενεργούν τον έλεγχο και με τη μέθοδο έμμεσου προσδιορισμού της 

φορολογητέας ύλης που επιλέχθηκε.  

 Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος της υπόθεσης και πριν τη σύνταξη της έκθεσης 

του τακτικού ελέγχου, η υπηρεσία εκδίδει και κοινοποιεί στον φορολογούμενο 

το ειδικό σημείωμα έμμεσων τεχνικών ελέγχου, με τις προκύπτουσες βάσει 

ελέγχου διαφορές και το συνολικό προσδιοριζόμενο βάσει ελέγχου εισόδημα.  

Ο φορολογούμενος διατηρεί το δικαίωμα, μέσα σε πέντε μέρες από την 

επίδοση του σημειώματος, να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του  ώστε να 

αιτιολογήσει τις προκύπτουσες διαφορές, προσκομίζοντας όλα εκείνα τα 

αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό του για έσοδα που 

αποκτήθηκαν αλλά δε δηλώθηκαν σε μία ή περισσότερες από τις ελεγχόμενες 

χρήσεις. 

Αν, και εφόσον προσκομιστούν νέα στοιχεία από τον φορολογούμενο, ο 

ελεγκτής προχωρά σε επεξεργασία, διασταύρωση και αξιολόγηση αυτών των 

στοιχείων και επαναπροσδιορίζει - όπου απαιτείται - το βάσει ελέγχου συνολικό 

εισόδημα αλλά και τις προκύπτουσες διαφορές. 

 Μετά την ολοκλήρωση και του παραπάνω σταδίου, ο ελεγκτής συντάσσει την 

έκθεση τακτικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος όπου απαραίτητα θα πρέπει 

να τεκμηριώνεται η εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και να 
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αιτιολογούνται αναλυτικά και με σαφήνεια οι προκύπτουσες διαφορές προς 

καταλογισμό. Παράλληλα με την έκθεση, εκδίδονται και τα φύλλα ελέγχου 

φορολογίας εισοδήματος. 

Η διαφορά που έχει προκύψει μεταξύ δηλωθέντος και βάσει ελέγχου 

προσδιοριζόμενου καθαρού φορολογητέου εισοδήματος, για την ελεγχόμενη 

χρήση ή την ελεγχόμενη περίοδο, καταλογίζεται στη χρήση που αφορά και στις 

πηγές που ανάγεται εφόσον αυτό τεκμηριώνεται. Διαφορετικά, όταν αυτό δεν 

είναι δυνατό, κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των ελεγχόμενων χρήσεων. 

Το συνολικό καθαρό εισόδημα όπως αυτό προσδιορίστηκε από το 

αποτέλεσμα του ελέγχου, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό και των λοιπών 

φορολογικών υποχρεώσεων επί εισοδήματος, όπως για παράδειγμα της Ειδικής 

Εισφοράς Αλληλεγγύης (άρθρο29, ν.3986/2011).    

 Ακολουθεί ο έλεγχος στον Φ.Π.Α. και στα υπόλοιπα φορολογικά αντικείμενα 

(στις περιπτώσεις που ο ελεγχόμενος είναι υποκείμενος στις διατάξεις του 

Κ.Φ.Α.Σ.). Για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές 

φορολογίες, λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα όπως αυτά 

προσδιορίστηκαν με την εφαρμογή της έμμεσης τεχνικής ελέγχου. 

 Συντάσσονται, τέλος, εκθέσεις ελέγχου και εκδίδονται πράξεις ή φύλλα ελέγχου 

προς καταλογισμό και των λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν 

βάσει των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου 

και των γενικών φορολογικών διατάξεων.  

Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου με τη χρήση μεθόδων 

έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε., μπορεί η φορολογική αρχή, 

ακόμα κι αν ένα φύλλο ελέγχου έγινε οριστικό, να εκδώσει και να κοινοποιήσει 

συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου.  

 

3.10 Επιλογή τεχνικής ελέγχου 

Η ελεγκτική αρχή οφείλει να επιλέξει και να εφαρμόσει μία μόνο εκ των τριών 

μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος. Έτσι, ενώ αρχικά με 

το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 της ΠΟΛ1050/17.2.2014 (ΦΕΚ Β΄ 474/25-2-2014), 

οριζόταν ότι προκειμένου να επιλεγεί η καταλληλότερη  μέθοδος θα πρέπει να 
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εφαρμοστούν και οι τρεις τεχνικές ελέγχου και τελικά να επιλεγεί όποια κριθεί 

προσφορότερη για το δημόσιο συμφέρον, με την ΠΟΛ1094/7.4.2014, αντικαταστάθηκε 

το παραπάνω εδάφιο ως εξής:  

 «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 στη διάθεσή της».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

4.1 Εισαγωγή 

Η χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και συγκεκριμένα αυτών της ανάλυσης 

ρευστότητας του φορολογούμενου, της καθαρής θέσης του και του ύψους των 

τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά, αποσκοπεί στο να αποκαλύψει 

κρυφά εισοδήματα που δεν φορολογήθηκαν, βασιζόμενη σε αποδείξεις που προκύπτουν 

συμπερασματικά από άλλα στοιχεία αναφορικά με την ύπαρξη εισοδήματος και όχι 

βασιζόμενη στον έλεγχο των συναλλαγών όπως αυτές προκύπτουν από τα τηρούμενα 

βιβλία και στοιχεία του ελεγχόμενου ή από τίτλους και παραστατικά αγοραπωλησιών. 

  

 

4.2 Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου  

Η τεχνική αυτή, όπως περιγράφεται στην περ. 2.1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1050/17-2-

2014, «προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη αναλύοντας τα έσοδα (φορολογητέα και μη), 

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

και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, 

ατομικών και οικογενειακών) του φορολογούμενου φυσικού προσώπου». 

«Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη θεωρία ότι οποιαδήποτε υπέρβαση στα στοιχεία 

δαπανών (αναλώσεων κεφαλαίων), σε σχέση με τα στοιχεία εσόδων (πηγών 

κεφαλαίων), αντιπροσωπεύει μια υποεκτίμηση του φορολογητέου εισοδήματος»
48

.  

 

4.2.1 Πότε και πως χρησιμοποιείται  

«Η εφαρμογή της υπόψη τεχνικής συνίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

                                                           
48

 Internal Revenue Service, Internal Revenue Manual (Chapter 4.10.4.6.3.2), Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο: https://www.irs.gov/irm/part4/irm_04-010-004-cont01.html (τελευταία πρόσβαση στις 

28/11/2016). 

https://www.irs.gov/irm/part4/irm_04-010-004-cont01.html
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 Όταν ο έλεγχος του φορολογούμενου δείχνει ότι οι δαπάνες του 

(εκπιπτόμενες και μη), εμφανίζονται δυσανάλογες σε σχέση με τα δηλωθέντα 

εισοδήματα.  

 Όταν τα ρευστά διαθέσιμα του φορολογούμενου δεν προέρχονται από 

έναν τραπεζικό λογαριασμό, που να μπορεί να αναλυθεί ώστε να καθοριστούν 

οι πηγές αυτών των διαθεσίμων αλλά και η μετέπειτα διάθεσή τους.  

 Όταν η συνήθης επιχειρηματική πρακτική του φορολογούμενου για την 

αποπληρωμή των επιχειρηματικών του εξόδων είναι η χρήση μετρητών»
 49

. 

Επίσης, σύμφωνα με το Λιόλιο, η τεχνική αυτή ενδείκνυται όταν
50

: 

 Ο ελεγχόμενος διαθέτει αρκετά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, των 

οποίων η βάση κοστολόγησης παραμένει η ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ελεγχόμενης περιόδου. Στην περίπτωση αυτή, τα αμετάβλητα κατά την 

ελεγχόμενη περίοδο στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, μπορούν να 

παραλείπονται από τις στήλες του ισοζυγίου 

 Το εισόδημα του ελεγχόμενου ξοδεύεται με σπάταλο τρόπο και υπάρχει 

λίγη ή καθόλου καθαρή περιουσία 

 Θέλουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των αποτελεσμάτων μιας 

άλλης μεθόδου σχετικά με την ύπαρξη αδήλωτου εισοδήματος 

 Θέλουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια του δηλωθέντος εισοδήματος 

 Πραγματοποιείται έλεγχος με την “τεχνική της καθαρής θέσης”  και 

θέλουμε να υπολογίσουμε τα μετρητά που είχε στα χέρια του ο φορολογούμενος 

κατά το ελεγχόμενο έτος, όταν η ημερομηνία εκκίνησης των μετρητών ανά 

χείρας βρίσκεται σε προηγούμενο έτος 

Γενικά, η μέθοδος αυτή προτιμάται όταν είναι ξεκάθαρο ότι τα δηλωθέντα 

εισοδήματα του φορολογούμενου δεν επαρκούν για να δικαιολογήσουν τον πλουτισμό 

του, τα μεγάλα χρηματικά ποσά που δαπανά και γενικά τον πολυτελή τρόπο με τον 

οποίο διαβιεί. Όλα αυτά συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης κεφαλαίων από άγνωστες ή 

παράνομες πηγές.   

                                                           
49

 Ό.π., 36. 
50 Α. Λιόλιος, Έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Τρόποι εντοπισμού κεφαλαίων. - Μέρος πρώτο -Η ρευστότητα 

του φορολογουμένου, Epsilon 7, τεύχος 12, άρθρο 1632, 2013. Διαθέσιμο μόνο για συνδρομητές στον 

διαδικτυακό τόπο: https://www.e-forologia.gr/epsilon7  (τελευταία πρόσβαση στις 23/12/016). 

https://www.e-forologia.gr/epsilon7
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4.2.2 Μεθοδολογία τεχνικής 

«Η τεχνική ανάλυσης ρευστότητας είναι μία ανάλυση των ταμειακών ροών του 

φορολογούμενου και μια σύγκριση μεταξύ όλων των γνωστών δαπανών και εσόδων για 

μια περίοδο. Οι καθαρές αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων λαμβάνονται υπόψη μαζί με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες και τα 

αφορολόγητα έσοδα. Η υπέρβαση των δαπανών από το άθροισμα των δηλωθέντων και 

αφορολόγητων εισοδημάτων αποτελεί αδήλωτο φορολογητέο εισόδημα»
51

. Στην 

πραγματικότητα, η μέθοδος αυτή επιδιώκει την ανακατασκευή του εισοδήματος του 

φορολογούμενου με τελικό ζητούμενο τον προσδιορισμό της πραγματικής φορολογικής 

υποχρέωσης. 

Για την εφαρμογή της τεχνικής αυτής δημιουργείται ισοζύγιο με δύο βασικές στήλες, 

τη στήλη «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και τη στήλη «Αναλώσεις 

Κεφαλαίων/Εσόδων». 

Στην πρώτη στήλη «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» περιλαμβάνονται τα κάθε μορφής 

έσοδα που έχουν εισπραχθεί στη διάρκεια της ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου, των 

οποίων αποδεικνύεται η πραγματοποίηση και η νομιμότητα των συναλλαγών. 

Συγκεκριμένα αθροίζονται
52

:  

1. Τα υπόλοιπα που εμφανίζουν οι προσωπικοί, οικογενειακοί και επαγγελματικοί 

χρηματοπιστωτικοί λογαριασμοί που τηρούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό 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 του ΚΒΣ ή διπλογραφικά του ΚΦΑΣ). 

3. Οι αναλήψεις από επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις ατομικές επιχειρήσεις, όπου 

συμμετέχει ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγός του και τα προστατευόμενα μέλη 

αυτών. 

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, με εξαίρεση τα τεκμαρτά μισθώματα 
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 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 του Κ.Φ.Ε. και που αναφέρθηκαν προηγούμενα. 

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

επιδοτήσεις, δωρεές κ.λπ. 

7. Τα έσοδα από πώληση προσωπικών και οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων 

ή και επαγγελματικών (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης) 

8. Τα ποσά προσωπικών, οικογενειακών ή και επαγγελματικών (σε περίπτωση 

ατομικής επιχείρησης) δανείων που έχουν ληφθεί από χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα κάθε μορφής, ιδιώτες, κ.λπ.  

9. Τα πάσης φύσεως λοιπά έσοδα φορολογητέα ή αφορολόγητα. 

10. Οι αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί 

περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις από αγορές και δαπάνες γενικά, καθώς και τις 

φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχόμενου 

έτους. Η σύγκριση του υπολοίπου πληρωτέων λογαριασμών στο τέλος του 

προηγούμενου έτους με το υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχόμενου έτους, 

καθορίζει το αν υπάρχει αύξηση των πληρωτέων λογαριασμών. 

11. Οι μειώσεις εισπρακτέων λογαριασμών. Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί 

περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις από επαγγελματικές και προσωπικές πωλήσεις, 

καθώς και από φορολογικές απαιτήσεις (π.χ. επιστροφές φόρων κ.λπ.), οι οποίες 

είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. Στην περίπτωση που 

εκκρεμεί φόρος προς επιστροφή, ο οποίος τελικά επιστρέφεται στο επόμενο 

έτος, τότε με το προς επιστροφή ποσό θα αυξηθούν οι εισπρακτέοι λογαριασμοί. 

Η σύγκριση του υπολοίπου εισπρακτέων λογαριασμών στο τέλος του 

προηγούμενου έτους με το υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχόμενου έτους, 

καθορίζει το αν υπάρχει μείωση των εισπρακτέων λογαριασμών. 

12. Η αύξηση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόμενου ή 

επομένων ετών. Η σύγκριση του ποσού των προκαταβολών έναντι εσόδων 

επομένων ετών στο τέλος του προηγούμενου έτους με το ποσό στο τέλος του 

ελεγχόμενου έτους, καθορίζει αν έχουμε αύξηση ή μείωση των προκαταβολών 

και κατ’ επέκταση σε ποια στήλη του ισοζυγίου θα καταχωρηθεί η διαφορά της 

σύγκρισης. Έτσι, σε περίπτωση αύξησης των προκαταβολών, η αύξηση θα 
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καταχωρηθεί στη στήλη Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή (12) «Αύξηση 

των προκαταβολών έναντι εσόδων επόμενου έτους». Αντίθετα, σε περίπτωση 

που έχουμε μείωση των προκαταβολών, η μείωση θα καταχωρηθεί στη στήλη 

Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή (15) «Μείωση προκαταβολών που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόμενου έτους». 

13. Οι λοιπές περιπτώσεις εσόδων. Αναγράφεται οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 

εσόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω.  

Στην δεύτερη στήλη «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων» περιλαμβάνονται όλες οι 

πραγματοποιηθείσες αναλώσεις σε μετρητά, κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης 

φορολογικής περιόδου. Συγκεκριμένα αθροίζονται
53

: 

1. Τα υπόλοιπα που εμφανίζουν οι προσωπικοί, οικογενειακοί και επαγγελματικοί 

χρηματοπιστωτικοί λογαριασμοί που τηρούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό κατά την λήξη της ελεγχόμενης χρήσης. 

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

χρήσης (το υπόλοιπο ταμείου αφορά την περίπτωση ατομικής επιχείρησης με 

βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ ή διπλογραφικά του ΚΦΑΣ). 

3. Οι εισφορές σε λογαριασμούς επιχειρήσεων, με εξαίρεση τις ατομικές 

επιχειρήσεις, όπου συμμετέχει ο ίδιος ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγός του και 

τα προστατευόμενα μέλη αυτών. 

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

5. Οι αγορές προσωπικών, οικογενειακών και επαγγελματικών περιουσιακών 

στοιχείων. Στις αγορές αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται ανεγέρσεις 

οικοδομών, αγορές ΕΙΧ, δίτροχων κ.λπ. οχημάτων, πλοίων-σκαφών αναψυχής, 

αεροσκαφών και επενδυτικών αγαθών καθώς και οι δαπάνες που αφορούν 

βελτιώσεις αυτών. 

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

αναγκαίων στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. 

7. Οι επαγγελματικές-επιχειρηματικές δαπάνες πάσης φύσεως ανεξάρτητα από το 

αν εκπίπτουν ή όχι από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Στις δαπάνες 

αυτές περιλαμβάνονται και όσες αφορούν επισκευές και συντηρήσεις των 

επαγγελματικών περιουσιακών στοιχείων. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι αν στο 

σύνολο των επαγγελματικών δαπανών που δηλώθηκαν, έχουν συμπεριληφθεί οι 
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αποσβέσεις και δεδομένου ότι οι αποσβέσεις δεν αποτελούν πραγματικές 

καταβολές, θα πρέπει να μειώσουμε τις επαγγελματικές δαπάνες κατά το ποσό 

των αποσβέσεων και να καταχωρήσουμε στην αντίστοιχη ένδειξη το μειωμένο 

ποσό. 

8. Τα ποσά αποπληρωμής προσωπικών ή επαγγελματικών δανείων. Επισημαίνεται 

ότι στη γραμμή αυτή αναγράφονται μόνο τα ποσά των  χρεολυσίων. Τα ποσά 

των τόκων, ανάλογα με το είδος του δανείου, αν δηλαδή είναι προσωπικό ή 

επαγγελματικό, συμπεριλαμβάνονται είτε στις προσωπικές-οικογενειακές είτε 

στις επαγγελματικές δαπάνες. 

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

χρηματικών ποσών και λοιπές δαπάνες. 

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

11. Τα ποσά για κάθε είδους προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης 

καθώς και για δαπάνες που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις των 

προσωπικών και οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων 

(συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της συζύγου και των 

προστατευόμενων μελών). 

12. Οι μειώσεις των πληρωτέων λογαριασμών. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί 

περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις από αγορές και δαπάνες γενικά, καθώς και τις 

φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχόμενου 

έτους (επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια, τα οποία 

αναγράφονται στη γραμμή (8) «Ποσά αποπληρωμής προσωπικών ή 

επαγγελματικών δανείων»).  Η σύγκριση του υπόλοιπου πληρωτέων 

λογαριασμών στο τέλος του προηγούμενου έτους με το υπόλοιπο στο τέλος του 

ελεγχόμενου έτους, καθορίζει το αν υπάρχει μείωση των πληρωτέων 

λογαριασμών. 

13. Οι αυξήσεις εισπρακτέων λογαριασμών. Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί 

περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις από επαγγελματικές και προσωπικές πωλήσεις 

καθώς και από φορολογικές απαιτήσεις (π.χ. επιστροφές φόρων κ.λπ.), οι οποίες 

είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. Η σύγκριση του υπολοίπου 

εισπρακτέων λογαριασμών στο τέλος του προηγούμενου έτους με το υπόλοιπο 

στο τέλος του ελεγχόμενου έτους, καθορίζει το αν υπάρχει αύξηση των 

εισπρακτέων λογαριασμών. 

14. Οι χορηγήσεις δανείων σε τρίτους. 
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15. Η μείωση προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόμενου-επομένων 

ετών. Εάν, στο τέλος του έτους, το ποσό των προκαταβολών έναντι εσόδων 

επόμενου-επομένων ετών έχει μειωθεί σε σύγκριση με το ποσό των 

προκαταβολών στο τέλος του προηγούμενου έτους, η μείωση θα καταχωρηθεί 

στη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή (15) «Μείωση 

προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόμενων ετών». Αν αντίθετα, 

έχουμε αύξηση των προκαταβολών, η αύξηση αυτή θα καταχωρηθεί στην στήλη 

Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή (12) «Αύξηση των προκαταβολών που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένων ετών». 

16. Οι λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων. Αναγράφεται οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 

δαπάνης/αγοράς που δεν αναφέρεται παραπάνω. Μία τέτοια περίπτωση είναι 

και η μεταφορά χρηματικών ποσών στο εξωτερικό, κατά την οποία ενώ αρχικός 

δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού από τον οποίο εκταμιεύτηκε το 

έμβασμα είναι ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγός του και τα προστατευόμενα 

μέλη αυτών, ο τελικός αποδέκτης, με βάση τα υπόλοιπα στις 31/12, είναι 

πρόσωπο διάφορο των ανωτέρω και ο ελεγχόμενος δεν παρείχε στην ελεγκτική 

αρχή κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει την πορεία του εμβάσματος στο 

εξωτερικό, δηλαδή σε ποιο λογαριασμό μεταφέρθηκαν και για ποιο λόγο (π.χ. 

δανεισμός τρίτου, εξόφληση υποχρεώσεων στο εξωτερικό κ.λπ.). Στην αντίθετη 

περίπτωση που ο ελεγχόμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις σχετικά με την 

πορεία του εμβάσματος στο εξωτερικό , τότε το εν λόγω ποσό θα 

συμπεριληφθεί στις κατάλληλες ενδείξεις των έμμεσων τεχνικών. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τόσο στα έσοδα, όσο στις αγορές και δαπάνες, δεν 

αναγράφονται τα τεκμαρτά έσοδα ή δαπάνες αλλά το σύνολο των ποσών που ανάγεται 

σε κάθε ελεγχόμενο διαχειριστικό έτος. 

«Αν το εισόδημα έχει δηλωθεί ορθά και ο ελεγκτής έχει ανακατασκευάσει το 

οικονομικό ιστορικό του φορολογούμενου με ακρίβεια, χρησιμοποιώντας την τεχνική 

ανάλυσης ρευστότητας, το ισοζύγιο θα είναι ισορροπημένο, που σημαίνει ότι οι πηγές 

κεφαλαίων θα είναι ίσες με τις αναλώσεις κεφαλαίων»
54

  

Αν, όμως, η στήλη «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων» συγκρινόμενη με την στήλη 

«Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» παρουσιάζει αρνητική διαφορά, αν με άλλα λόγια οι 

αναλώσεις κεφαλαίων είναι μεγαλύτερες από τις πηγές κεφαλαίων, οδηγούμαστε στο 
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συμπέρασμα ότι «η υπέρβαση των δαπανών αντιπροσωπεύει μια υποεκτίμηση του 

εισοδήματος ή μια υπερεκτίμηση των εκπιπτόμενων δαπανών»
55

. Σε κάθε περίπτωση η 

αρνητική αυτή διαφορά, θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν 

αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση. 

 

4.3 Τεχνική καθαρής θέσης του φορολογούμενου  

«Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του ελεγχόμενου και 

προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα λαμβάνοντας υπόψη για περίοδο μεγαλύτερη ή 

ίση ενός ή περισσοτέρων ετών όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια 

(ενεργητικό), τις υποχρεώσεις (παθητικό), τις ατομικές και οικογενειακές δαπάνες ως 

και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά)»
56

. 

«Η τεχνική της καθαρής θέσης βασίζεται στη θεωρία που υποστηρίζει ότι τα 

κεφάλαια που επενδύθηκαν ή δαπανήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από το 

φορολογούμενο ή διαφορετικά οι αναλώσεις κεφαλαίων , δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 

διαθέσιμα κεφάλαιά του»
57

.  

Σκοπός της μεθόδου είναι να προσδιορίσει μέσω της μεταβολής στην καθαρή θέση, 

εάν ο φορολογούμενος αυξάνει στοιχεία του ενεργητικού (π.χ. αγορά περιουσιακών 

στοιχείων), μειώνει το παθητικό (π.χ. εξόφληση υποχρεώσεων) ή πραγματοποιεί 

δαπάνες κάνοντας χρήση κεφαλαίων που δεν δηλώθηκαν ως φορολογητέο εισόδημα
58

.  

 

4.3.1 Πότε και πως χρησιμοποιείται  

H τεχνική της Καθαρής Θέσης χρησιμοποιήθηκε αρχικά για τον έλεγχο 

φορολογούμενων των οποίων η κύρια πηγή εισοδήματος προερχόταν από παράνομη 

δραστηριότητα. Προοδευτικά, όμως, υιοθετήθηκε ως συνήθης τεχνική ελέγχου σε 

περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, ιδίως όταν 

διαπιστωθεί ότι ο φορολογούμενος συσσωρεύει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία ή 

έχουν επέλθει σημαντικές μεταβολές στην καθαρή του θέση στη διάρκεια μιας χρονικής 
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περιόδου και οι άλλες μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης 

αποδεικνύονται ανεπαρκείς. 

Η Μέθοδος της Καθαρής Θέσης γενικά συνιστάται όταν
59

:  

 Ελέγχονται δύο ή περισσότερα χρόνια  

 Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έχουν συντελεστεί πολλές αλλαγές σε 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού  

 Ο φορολογούμενος δεν τηρεί βιβλία και στοιχεία  

 Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται είναι ανεπαρκή ή δεν είναι διαθέσιμα 

 Τα βιβλία και στοιχεία παρακρατούνται από τον φορολογούμενο και δεν 

επιδίδονται στη φορολογική αρχή 

 Έχει ήδη εφαρμοστεί μια άλλη έμμεση τεχνική ελέγχου και θέλουμε να 

επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.  

Επίσης, σύμφωνα με το Λιόλιο
60

, η τεχνική αυτή ενδείκνυται επιπλέον όταν: 

 Υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός  

 Οι δαπάνες του φορολογούμενου υπερβαίνουν τα εισοδήματα που δηλώνει 

 Τα εισοδήματα που δηλώνει ο φορολογούμενος από την άσκηση ατομικής 

επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος κυμαίνονται κοντά στο 

αφορολόγητο όριο, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά 

 Ο φορολογούμενος είναι μέλος εταιρείας που εμφανίζει ζημιογόνα 

αποτελέσματα 

 Υπάρχουν πληροφορίες για παράνομα ή και αδήλωτα εισοδήματα, αγορές 

και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές)  
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4.3.2 Μεθοδολογία τεχνικής 

«Η ανάλυση που απαιτείται κατά την εφαρμογή της μεθόδου είναι παρόμοια με αυτή 

που χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυσης ρευστότητας, με τη διαφορά ότι εκτείνεται 

σε περισσότερες από μία φορολογικές περιόδους προκειμένου να διαπιστώσει 

μεταβολές στην καθαρή θέση του ελεγχόμενου σε διαδοχικά έτη»
61

 

Για την εφαρμογή αυτής της τεχνικής δημιουργείται ο Πίνακας Ενεργητικού και 

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

πρώτο ελεγχόμενο έτος. 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται καθορίζεται στην ΠΟΛ.1270/24-12-2013 όπου και 

αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται τόσο στο Ενεργητικό 

όσο και στο Παθητικό. 

Ενεργητικό  

Στο Ενεργητικό, περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελεγχόμενου, 

του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών, 

(προσωπικά/οικογενειακά/επαγγελματικά) καθώς και οι καταθέσεις σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τη λήξη εκάστου έτους όπως:  

1. Ακίνητη περιουσία (αποτιμημένη στο κόστος κτήσης) 

2. Έπιπλα, Συσκευές, Λοιπός εξοπλισμός (επαγγελματικά) 

3. Προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας όπως έπιπλα, έργα τέχνης, συλλογές 

κ.λπ. με την προϋπόθεση ότι έκαστο αυτών υπερβαίνει τις 5.000€ 

4. Κοσμήματα και λοιπά τιμαλφή επίσης με την προϋπόθεση ότι έκαστο αυτών 

υπερβαίνει τις 5.000€  

5. Απαιτήσεις διάφορες: Περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από επαγγελματικές και 

προσωπικές-οικογενειακές πωλήσεις, με άλλα λόγια οι εισπρακτέοι 

λογαριασμοί, καθώς και οι φορολογικές απαιτήσεις όπως π.χ. επιστροφές 

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

προστατευόμενων μελών αυτών. 

8. Κατατεθειμένα ποσά σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου, όψεως, προθεσμίας, 

τρεχούμενους, που τηρούνται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο όνομα του 

φορολογούμενου, του/της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών αυτών  

9. Μετοχές, λοιποί τίτλοι 

10. Σύνολο απογραφής τέλους χρήσης, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, στην 

οποία περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα εμπορευμάτων, έτοιμων προϊόντων, α΄ και 

β΄ υλών, υλικών συσκευασίας, ημιτελών και υπολειμμάτων. Στις περιπτώσεις 

ελέγχου συνεχόμενων ετών για τα οποία δεν υπήρχε συνεχής υποχρέωση 

σύνταξης απογραφής, τυχόν συνταχθείσες απογραφές δεν υπολογίζονται κατά 

την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής. 

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

ή επαγγελματικά) των οποίων η αξία υπερβαίνει τις 5.000€. 

Για την ορθή απεικόνιση όλων των ανωτέρω, στον πίνακα του Ενεργητικού, θα 

πρέπει να επισημάνουμε ότι: 

 Ως αξία λαμβάνεται το πραγματικό κόστος κτήσης, όπως αυτό προκύπτει από 

τα στοιχεία που έχει ο έλεγχος στη διάθεσή του. Στην αντίθετη περίπτωση 

που ληφθεί υπόψη η τρέχουσα αξία μπορεί να προκληθούν στρεβλώσεις του 

εισοδήματος, γιατί μπορεί, στο μεταξύ, να έχει λάβει χώρα κάποια υποτίμηση 

ή ανατίμηση μεταξύ των χρονικών περιόδων. 

 Στην περίπτωση ανέγερσης οικοδομών, ως κόστος λαμβάνεται το κόστος 

ανέγερσης όπως αυτό προκύπτει από τα διαθέσιμα στον έλεγχο στοιχεία. 

 Τα επαγγελματικά-επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στο Ενεργητικό αφορούν μόνο περιπτώσεις ατομικής 

επιχείρησης. 

 

Παθητικό  

Ακολούθως, στο Παθητικό περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις του ελεγχόμενου, 

του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών, συμπεριλαμβανομένων και 

των επαγγελματικών υποχρεώσεων που αφορούν μόνο την περίπτωση ατομικής 

επιχείρησης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα δάνεια από χρηματοπιστωτικά 
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ιδρύματα, τα γραμμάτια και οι επιταγές πληρωτέες και οποιαδήποτε άλλη 

αποδεικνυόμενη οφειλή ή υποχρέωση σε τρίτους, όπως: 

1. Δάνεια (προσωπικά/οικογενειακά) 

2. Δάνεια (επαγγελματικά, όταν αφορούν ατομική επιχείρηση) 

3. Γραμμάτια (προσωπικά/οικογενειακά ή της ατομικής επιχείρησης) 

4. Πιστωτές διάφοροι: Περιλαμβάνονται οι πληρωτέοι λογαριασμοί, δηλαδή οι 

υποχρεώσεις από αγορές και δαπάνες γενικά, καθώς και οι φορολογικές 

υποχρεώσεις που μπορεί να είναι επαγγελματικές ή/και προσωπικές-

οικογενειακές και που οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. Το 

υπόλοιπο που προκύπτει στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους συμπεριλαμβάνεται 

στο παθητικό. 

5. Υποχρεώσεις (αποσβέσεις κ.λπ.) 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η υποχρέωση του έτους βάσης ή καθενός από τα 

επόμενα έτη μεταφέρεται και αυξάνεται σε περίπτωση που έχουμε αύξηση των 

υποχρεώσεων όπως π.χ. με τη λήψη ενός νέου δάνειου, ή μειώνεται ανάλογα με τις 

πραγματικές καταβολές αποπληρωμής των υποχρεώσεων. 

 

Τρόπος χειρισμού των αποσβέσεων 

Κατά την κατάρτιση του πίνακα Ενεργητικού-Παθητικού ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται 

στον τρόπο αντιμετώπισης και καταχώρησης των αποσβέσεων. Έτσι, σε περίπτωση που 

«στον πίνακα του ενεργητικού περιλαμβάνονται και πάγια επαγγελματικά περιουσιακά 

στοιχεία για τα οποία είχαν διενεργηθεί αποσβέσεις κατά τον υπολογισμό του 

φορολογητέου εισοδήματος τότε, το σωρευτικό ποσό των αποσβέσεων για αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται ως υποχρέωση στον πίνακα του Παθητικού. 

Εάν στο ενεργητικό περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν 

αποσβεσθεί πλήρως, τότε στο παθητικό 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 ποσό αποσβέσεων που αναγράφεται ως υποχρέωση στον πίνακα παθητικού. 
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Τέλος, αν ο φορολογούμενος έχει στην κατοχή του επαγγελματικά περιουσιακά 

στοιχεία για τα οποία δεν έχει διενεργήσει αποσβέσεις, αυτές δεν περιλαμβάνονται στον 

πίνακα παθητικού»
62

.   

 

Κατάρτιση πίνακα καθαρής θέσης 

Ως καθαρή θέση του κάθε ελεγχόμενου έτους ορίζεται η διαφορά Ενεργητικού – 

Παθητικού του αυτού έτους. 

Αφαιρώντας από την καθαρή θέση λήξης κάθε διαχειριστικής περιόδου, την καθαρή 

θέση έναρξης, δημιουργείται ο Πίνακας Καθαρής Θέσης (όπου για το πρώτο 

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

Οι αυξήσεις/μειώσεις της καθαρής θέσης αναπροσαρμόζονται με τις περιπτώσεις 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγματος κατά το εν λόγω έτος (αιτία 

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

Στο αποτέλεσμα αυτό προστίθενται: Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες (με επιταγές, 

μετρητά ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών) και συγκεκριμένα: 

 Προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης (π.χ. έξοδα νοικοκυριού, 

έξοδα διασκέδασης, ιατρικές δαπάνες, ασφάλιστρα, εισφορές, καταβληθέντες 

φόροι, επισκευές αυτοκινήτων, δώρα σε τρίτους, ζημίες από πώληση 

περιουσιακών στοιχείων) 

 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. 

 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 φορολογούμενου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών 
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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 

φορολογήθηκαν 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 τεχνικής προσδιοριζόμενο καθαρό εισόδημα του 

φορολογούμενου, της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών, το οποίο 

συγκρίνεται με τα αντίστοιχα δηλωθέντα εισοδήματα (υπαχθέντα σε φορολόγηση) από 

κάθε πηγή του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών 

αυτών. Η διαφορά που προκύπτει από τη σύγκριση αυτή ελέγχεται ως μη δηλωθείσα 

φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση. 

Η μεθοδολογία που περιγράψαμε, μπορεί να αποτυπωθεί συνοπτικά στον παρακάτω 

πίνακα. 

Πίνακας 4.1: Μεθοδολογία τεχνικής καθαρής θέσης του φορολογούμενου 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

μείον ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 

μείον ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΤΟΥΣ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ) 

 ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 

μείον ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 
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πλέον ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) 

μείον ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ Η΄ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ 

ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ 

ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (Α)  

μείον ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Β) 

 ΔΙΑΦΟΡΑ = Α - Β  

 

Πηγές στοιχείων καθαρής περιουσίας 

Όπως αναφέρει ο Λιόλιος, τα στοιχεία που απαρτίζουν το ενεργητικό και το παθητικό 

ενός φορολογούμενου φυσικού προσώπου καθώς και οι δαπάνες διαβίωσής του, είναι 

δυνατό να διασταυρωθούν από διάφορες πηγές μεταξύ των οποίων από: τον 

ελεγχόμενο, τους πληροφοριοδότες, τα αρχεία ακίνητης περιουσίας, τα αρχεία 

δικαστικών αποφάσεων και κατασχέσεων, τα αρχεία πτωχεύσεων, τα κρατικά αρχεία 

αυτοκινήτων, τις αιτήσεις δανείων, τις εκθέσεις οικονομικής κατάστασης, τα έντυπα 

ελέγχου των λογιστών, τον έλεγχο, τις αιτήσεις για πιστωτικές κάρτες, τις καταστάσεις 

πιστωτικών καρτών, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τα αρχεία των 

ασφαλιστικών οργανισμών, τη διατροφή παιδιών και τα αρχεία διαζυγίων, τις αιτήσεις 

για εργασία και τις επιταγές μισθών, τους συνεργάτες του φορολογούμενου, τις 

ακυρωμένες επιταγές και τα κατατεθέντα στοιχεία
63

. 

 

4.4 Τεχνική (ύψους) τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά  

Όπως περιγράφεται  στην περ. 2.3 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1050/17-2-2014, η τεχνική 

αυτή προσδιορίζει φορολογητέα ύλη παρακολουθώντας την κίνηση των (διαθέσιμων) 

κεφαλαίων του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών 

αυτών, τα οποία είτε κατατίθενται σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς είτε 

αναλώνονται σε διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών. 
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«Η τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά 

βασίζεται στην υπόθεση ότι εάν ένας φορολογούμενος εισπράττει χρήματα, μόνο δύο 

πράγματα μπορούν να συμβούν: είτε αυτά να κατατεθούν είτε να δαπανηθούν. Οπότε 

και υπολογίζει το εισόδημα καταδεικνύοντας που κατέληξαν τα κεφάλαια του 

φορολογούμενου»
64

. Δύο είναι οι βασικές παραδοχές της μεθόδου
65

: 

 Η απόδειξη ύπαρξης πρωτογενών καταθέσεων σε τραπεζικούς 

λογαριασμούς, αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο φορολογητέων εσόδων.  

 Από τη στιγμή που οι δαπάνες που δηλώθηκαν στη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος είναι πραγματικές, θα μπορούσαν να αποπληρωθούν μόνο με τη 

χρήση μετρητών, επιταγών ή πιστωτικών καρτών. Εάν οι δαπάνες 

εξοφλήθηκαν με μετρητά, η πηγή προέλευσης αυτών των μετρητών θα 

πρέπει να είναι μία πηγή υποκείμενη σε φόρο εισοδήματος εκτός αν ο 

φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά. Το βάρος της απόδειξης σε κάθε 

περίπτωση βαρύνει τον ίδιο. 

 

4.4.1 Πότε και πως χρησιμοποιείται 

Η τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο όλων των φυσικών προσώπων (επιτηδευματιών και 

μη). 

«Δεν θα πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή όταν διαλέγουμε μία έμμεση τεχνική 

ελέγχου προκειμένου να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το φορολογητέο εισόδημα του 

ελεγχόμενου. Για παράδειγμα οι επιχειρήσεις έντασης μετρητών όπου σημαντικά ποσά 

των ακαθάριστων εσόδων δεν κατατίθενται σε λογαριασμούς και ταυτόχρονα πολλές 

δαπάνες αποπληρώνονται σε μετρητά, δεν προσφέρονται για την εφαρμογή αυτής της 

μεθόδου. 

Όταν όμως επιλέγεται η τεχνική αυτή, θα πρέπει κατά την εφαρμογή της να γίνεται 

μια ολοκληρωμένη ανάλυση. Συντομευμένες εκδόσεις της τεχνικής που δεν λαμβάνουν 

υπόψη λ.χ. τις προσωπικές ή επαγγελματικές δαπάνες σε μετρητά, είναι ανεπαρκείς. 
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Η χρήση της τεχνικής αυτή συνίσταται όταν: 

 Τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου δεν επιδεικνύονται ή δεν είναι 

διαθέσιμα ή είναι ελλιπή ή αναξιόπιστα.  

 Ο φορολογούμενος κάνει περιοδικές καταθέσεις χρηματικών ποσών σε 

τραπεζικούς λογαριασμούς που φαίνεται να προέρχονται από μία 

δραστηριότητα που παράγει εισόδημα. 

 Ο φορολογούμενος πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών του 

εξόδων με επιταγές. 

 Ο φορολογούμενος προηγούμενα χρησιμοποιούσε καταθέσεις τραπεζικών 

λογαριασμών για να καθορίσει και να δηλώσει το φορολογητέο εισόδημα»
66

. 

Ακόμα, όμως, και στην περίπτωση που τα βιβλία και στοιχεία του ελεγχόμενου 

εμφανίζονται πλήρη και ακριβή, μπορεί να επιλεγεί η εφαρμογή της συγκεκριμένης 

τεχνικής, δίχως να απαιτείται η ανασκευή της ακρίβειας των βιβλίων και στοιχείων. 

 

4.4.2 Μεθοδολογία τεχνικής 

Με την τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά 

αναλύονται, αφενός, οι συνολικές καταθέσεις και τα διαθέσιμα σε χρηματοπιστωτικούς 

λογαριασμούς και αφετέρου οι αγορές και γενικά οι δαπάνες σε μετρητά, τόσο σε 

επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης 

χρήσης. Μέσα από αυτή την ανάλυση και τη σύγκριση με τα συνολικά δηλωθέντα 

έσοδα, η μέθοδος αυτή προσδιορίζει τα πραγματικά έσοδα του φορολογούμενου. 

Κατά την εφαρμογή της, ακολουθείται μία σειρά συγκεκριμένων σταδίων, τα οποία 

περιγράφονται αναλυτικά στην ΠΟΛ.1270/24-12-2013 που αφορά τη μεθοδολογία των 

έμμεσων τεχνικών ελέγχου. 

Αρχικά, προσδιορίζονται οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της ελεγχόμενης 

περιόδου, στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται άνοιγμα λογαριασμών. 

Περιλαμβάνονται οι πιστωτικές κινήσεις σε λογαριασμούς που αφορούν καθαρές 

καταθέσεις και έμμεσες καταθετικές πράξεις όπως λ.χ. προσωρινές καταθέσεις προς 
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εξόφληση υποχρεώσεων, δάνεια κ.λπ.). Το σύνολο των καταθέσεων περιλαμβάνει ποσά 

που προέρχονται από φορολογητέες αλλά και αφορολόγητες πηγές και έχουν κατατεθεί 

σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς είτε προσωπικούς-οικογενειακούς είτε 

επαγγελματικούς και οι οποίοι τηρούνται ή ελέγχονται από τον ελεγχόμενο, τη σύζυγό 

του ή τα προστατευόμενα μέλη αυτών. 

Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιείται άνοιγμα λογαριασμών, οι συνολικές 

τραπεζικές καταθέσεις λαμβάνονται ως η διαφορά υπολοίπου τέλους μείον αρχή 

χρήσης. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εφαρμογή αυτής της τεχνικής χωρίς άνοιγμα 

λογαριασμών παράγει ανεπαρκή, ελλιπή και αναξιόπιστα αποτελέσματα ενώ η τυχόν 

προκύπτουσα αρνητική διαφορά δεν αναγράφεται επί του εντύπου. 

Στην συνέχεια και αφού έχουν προσδιοριστεί οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις 

της ελεγχόμενης περιόδου, αφαιρούνται τα κατατεθειμένα ποσά στους πιο πάνω 

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

δανείων, συμψηφιστικές κινήσεις μεταξύ λογαριασμών του φορολογούμενου, του/της 

συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών και συναλλαγές, μεταφορές και 

λοιπές πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις. Προκύπτει, έτσι, το υπόλοιπο 

των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων. 

Στο υπόλοιπο αυτό ακολούθως προστίθενται οι: επιχειρηματικές δαπάνες, αγορές 

εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς και λοιπών αγαθών αναγκαίων 

στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, αγορές προσωπικών, οικογενειακών 

και επαγγελματικών (αφορούν μόνο την περίπτωση ατομικής επιχείρησης) 

περιουσιακών στοιχείων, προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες , καταβληθέντες 

φόροι, εισφορές και πρόστιμα κάθε μορφής, αποπληρωμές-μειώσεις χρεών, αυξήσεις ή 

μειώσεις διαθεσίμων μετρητών ελεγχόμενης περιόδου (η μείωση διαθεσίμων μετρητών 

τίθεται με αρνητικό πρόσημο) καθώς και λοιπές καταβολές σε μετρητά 

(συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις μείωσης των λογαριασμών πληρωτέων). Όλα τα 

ανωτέρω προστίθενται με την προϋπόθεση ότι η αποπληρωμή τους  έχει γίνει με 

μετρητά. 

Από το νέο υπόλοιπο που διαμορφώθηκε αφαιρούμε τα μη υποκείμενα σε φορολογία 

έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς, την αύξηση των προκαταβολών που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόμενου έτους και τη μείωση των εισπρακτέων 

λογαριασμών και έπειτα προσθέτουμε τη μείωση των προκαταβολών που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόμενου έτους και την αύξηση των εισπρακτέων 

λογαριασμών. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι για την εφαρμογή της υπόψη τεχνικής ως 



63 
 

εισπρακτέοι λογαριασμοί θεωρούνται οι απαιτήσεις από προσωπικές, οικογενειακές και 

επαγγελματικές πωλήσεις οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. 

Έτσι, προκύπτει το νέο αναμορφωμένο υπόλοιπο που 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 του, όπως αυτά δηλώθηκαν στη 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Αν  από  τη σύγκριση προκύψει θετική διαφορά, 

αυτή ελέγχεται ως αδήλωτο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται, υπόκειται σε 

φορολόγηση. 

«Εν ολίγης, το εισόδημα προσδιορίζεται μέσα από μια λεπτομερή και ενδελεχή 

ανάλυση όλων των τραπεζικών καταθέσεων, των ακυρωμένων επιταγών, των 

νομισματικών συναλλαγών, των ηλεκτρονικών χρεώσεων, μεταφορών και πιστώσεων 

στους τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και των δαπανών του φορολογούμενου σε 

μετρητά»
67

. 

Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας που περιγράφηκε, όσα λέχθηκαν 

παραπάνω απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4.2: Μεθοδολογία τεχνικής τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

μείον 

Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που κατατέθηκαν σε λογαριασμούς 

Ποσά εκταμίευσης δανείων 

Συμψηφιστικές κινήσεις μεταξύ λογαριασμών 

Συναλλαγές, μεταφορές κ.λπ. πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές 

καταθέσεις 

 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

πλέον 

καταβολές με μετρητά για: 

Αγορές εμπορευμάτων, πρώτων & βοηθητικών υλών κ.λπ. ειδών 

Επιχειρηματικές/επαγγελματικές δαπάνες 

Αγορές περιουσιακών στοιχείων προσωπικών/επαγγελματικών 
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Προσωπικές/οικογενειακές δαπάνες 

Αποπληρωμή/μείωση χρεών 

Αύξηση/μείωση διαθέσιμων μετρητών ελεγχόμενης περιόδου 

Λοιπές καταβολές 

 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 

μείον 

Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε 

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

Αύξηση προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόμενου/νων 

έτους/ών 

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

πλέον 

Μείωση προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόμενου/νων 

έτους/ών 

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

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ (Α) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Β1) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Β2) 

 ΔΙΑΦΟΡΑ=(Α)-(Β1)-(Β2) 

 

Συνεκτιμώμενα στοιχεία ή παράμετροι μεθόδου 

Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργία και διαχείριση των τραπεζικών 

λογαριασμών και να δημιουργήσουμε το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του 

ελεγχόμενου,  είναι σημαντικό κατά την επεξεργασία των λογαριασμών να 

συνεκτιμώνται μεταξύ άλλων και ορισμένες παράμετροι όπως
68

:   

 Το είδος της κατάθεσης (μετρητά, επιταγές κ.λπ.) 
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 Το ύψος των καταθέσεων (π.χ. κανονικές, ισόποσες, ανισόποσες, μεγάλες 

ισόποσες κ.λπ.) 

 Η περιοδικότητα/συχνότητα της κατάθεσης (σε συνάρτηση με τη συγκέντρωση 

επιχειρηματικών εισπράξεων, είσπραξη μισθωμάτων, μερισμάτων, τόκων κ.λπ.) 

 Τα πρόσωπα που διενεργούν τις καταθέσεις (ο ίδιος, ή και τρίτοι) 

 Τα πρόσωπα που πραγματοποιούν τις αναλήψεις (ο ίδιος ο ελεγχόμενος ή και 

τρίτοι;) 

 Η σειρά των δικαιούχων του λογαριασμού (ο ελεγχόμενος είναι πρώτος 

δικαιούχος;) 

 Ποιοι είναι οι υπόλοιποι συνδικαιούχοι του λογαριασμού (η φορολογική τους 

εικόνα δικαιολογεί τις πραγματοποιούμενες συναλλαγές στο λογαριασμό;) 

 Ποιος δηλώνει τους τόκους στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος; 

 Ποια η σχέση των τρίτων με τον ελεγχόμενο; 

 Ο τόπος τήρησης (ανοίγματος) του τραπεζικού λογαριασμού (πλησίον της 

διεύθυνσης οικίας ή της επαγγελματικής διεύθυνσης του ελεγχόμενου;) 

 Σε ποιο πιστωτικό ίδρυμα ενεργούνται οι συναλλαγές (πλησίον επαγγελματικής 

διεύθυνσης ή οικίας;) 

 Πού χρησιμοποιούνται οι αναλήψεις; Προσπάθεια εντοπισμού σκοπού 

αναλήψεων (κάλυψη καθημερινών αναγκών, αγορά περιουσιακών στοιχείων, 

αγορά επενδυτικών προϊόντων;) 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνικής 

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της μεθόδου συγκαταλέγονται το ότι παρέχει μια 

ολοκληρωμένη εικόνα των δραστηριοτήτων του φορολογούμενου και ότι 

αντικατοπτρίζει με σαφήνεια το μέγεθος και το εύρος των οικονομικών του 

δραστηριοτήτων. Επιπλέον αποφεύγεται η ανάγκη έγγραφης τεκμηρίωσης των 

επαγγελματικών εξόδων, με εξαίρεση τις τεχνικές προσαρμογές όπως λ.χ. οι 

αποσβέσεις. 

Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής, όμως, εμφανίζει, τουλάχιστον στη χώρα μας και μια 

σειρά μειονεκτημάτων-προβλημάτων. Καταρχάς «Ο ελεγκτικός μηχανισμός δε διαθέτει 

κάποιο εξειδικευμένο λογισμικό που να μπορεί να αντιστοιχεί χρεωστικές με 

πιστωτικές κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ένα τέτοιο λογισμικό θα 
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διευκόλυνε πολύ την ελεγκτική διαδικασία καθώς θα μπορούσε να προσδιορίσει ποιες 

καταθέσεις αντιστοιχούν σε προηγούμενες αναλήψεις και κατά συνέπεια 

δικαιολογούνται, αλλά και να εντοπίσει ποιες καταθέσεις μεγάλου ύψους είναι 

«ορφανές», δηλαδή δεν καλύπτονται από τα τρέχοντα και τα παρελθόντα εισοδήματα 

του ελεγχόμενου και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δικαιολογηθούν»
69

.  

Επαφίεται, λοιπόν, στις γνώσεις που διαθέτει ο ελεγκτής ως προς τη λειτουργία των 

τραπεζικών λογαριασμών αλλά και στις δεξιότητές του για αξιοποίηση του μεγάλου 

όγκου δεδομένων (κινήσεων λογαριασμών) που θα παραλάβει και που θα έχουν τη 

μορφή ηλεκτρονικού αρχείου ή στη χειρότερη εκδοχή έντυπη μορφή. Αν ο όγκος 

δεδομένων είναι πολύ μεγάλος «ο ελεγκτής μπορεί να περιορίσει τον έλεγχο στις 

μεγάλες καταθέσεις ή τις καταθέσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο ποσό. Ωστόσο, ο 

εντοπισμός μικρότερων τακτικών καταθέσεων μπορεί να είναι ενδεικτικός εσόδων από 

μερίσματα, τόκους, ενοίκια ή άλλα εισοδήματα, οδηγώντας σε μια πηγή εσόδων από 

επενδύσεις»
70

. 

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα δημιουργούν οι κοινοί καταθετικοί τραπεζικοί 

λογαριασμοί. Στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος φέρεται ως συνδικαιούχος σε έναν 

τέτοιο λογαριασμό, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν έχει πραγματική 

συμμετοχή ή ότι έχει περιορισμένη συμμετοχή, διαφορετικά ο έλεγχος θα θεωρήσει ότι 

ανήκει ίσο ποσοστό συμμετοχής σε όλους τους δικαιούχους του τραπεζικού 

λογαριασμού. 

Τέλος, οι επανακαταθέσεις χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς 

περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την όλη διαδικασία. Οι επανακαταθέσεις μπορεί να 

αφορούν είτε ποσά που αναλήφθηκαν από τον ίδιο ή από άλλο τραπεζικό λογαριασμό, 

με σκοπό να δαπανηθούν αλλά τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν, είτε ποσά που 

μεταφέρθηκαν σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό που εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό 

όπως για παράδειγμα ένας λογαριασμός αποπληρωμής δανείου. Δεν θα πρέπει να 

ξεχνάμε άλλωστε ότι η μεταφορά χρηματικών ποσών διατραπεζικά αλλά και η ενέργεια 

ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών που διευκολύνει σημαντικά τις αντιστοιχίσεις 

των κινήσεων των λογαριασμών, ήταν «άγνωστη» πρακτική στη χώρα μας μέχρι και το 

πρόσφατο παρελθόν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 

ΕΜΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των τριών έμμεσων τεχνικών ελέγχου που 

εφαρμόζονται στη χώρα μας, παραθέτουμε τα ακόλουθα αριθμητικά παραδείγματα. 

 

5.1 Αριθμητικό παράδειγμα 1
71

 

Ο Γ. Γεωργίου διατηρεί ανθοπωλείο στο κέντρο της πόλης. Πιθανολογείται ότι 

πρόκειται για επιχείρηση "βιτρίνα"  προκειμένου να καλύψει παράνομες 

δραστηριότητες τοκογλυφίας και στοιχημάτων. 

Τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιοι ελεγκτές είναι τα ακόλουθα. 

α) Έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2011, 

υπογεγραμμένη από τον Γεωργίου, όπου φαίνεται ότι είχε 1.000 ευρώ μετρητά ανά 

χείρας. 

β) Την 1
η
 Ιουνίου 2011 ο Γεωργίου άνοιξε λογαριασμό όψεως  κινούμενο με 

επιταγές. Το υπόλοιπό του την 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν 4.000 ευρώ. 

Κατά τη διάρκεια του 2012 έκανε συνολικά καταθέσεις σε μετρητά 30.000 ευρώ και 

αναλήψεις 25.000 ευρώ. Το υπόλοιπό του κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν 9.000 

ευρώ.  

Κατά τη διάρκεια του 2013 έκανε συνολικά καταθέσεις σε μετρητά 25.000 ευρώ και 

αναλήψεις 32.000 ευρώ. Το υπόλοιπό του την 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν 2.000 ευρώ. 

γ) Από έρευνα στα αρχεία του Υποθηκοφυλακείου της πόλης όπου έχει την έδρα του 

ο Γεωργίου, διαπιστώθηκε ότι αγόρασε την τωρινή του κατοικία το 2010 έναντι 

                                                           
71
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130.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των φόρων μεταβίβασης και των 

συμβολαιογραφικών εξόδων) και ότι έβαλε υποθήκη για 100.000 ευρώ.  

Οι φόροι ακίνητης περιουσίας ανέρχονται σε 1.500 ευρώ για κάθε χρόνο το 2012 και 

2013. 

Η έρευνα στο πιστωτικό ίδρυμα έδειξε ότι ο Γεωργίου πραγματοποίησε μηνιαίες 

πληρωμές 1.000 ευρώ κατά τη διάρκεια των υπό έλεγχο ετών (1.000×12=12.000 ευρώ). 

Το υπόλοιπο της υποθήκης είχε ως εξής: 

 98.000 ευρώ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 

 96.500 ευρώ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 

 94.500 ευρώ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 

Οι πληρωμές τόκων έχουν ως εξής: 

 10.500 ευρώ κατά τη διάρκεια του 2012 

 10.000 ευρώ κατά τη διάρκεια του 2013 

δ) Αγόρασε καινούριο αυτοκίνητο την 19 Απριλίου 2011 και πλήρωσε 25.000 ευρώ 

σε μετρητά. 

ε) Από σχετική έρευνα στα αρχεία της Πολεοδομίας διαπιστώθηκε ότι ο Γεωργίου 

έκανε αίτηση το 2012 για κατασκευή εξωτερικής πισίνας στην κύρια κατοικία του. Η 

έρευνα που ακολούθησε στην εταιρεία κατασκευής κολυμβητικών δεξαμενών 

(εργολάβος εταιρεία) αποκάλυψε ότι ο Γεωργίου πλήρωσε 20.000 ευρώ για την 

κατασκευή της πισίνας. Εξ’ αυτών, 10.000 ευρώ δόθηκαν ως προκαταβολή σε μετρητά 

και πίστωσε άτοκα το υπόλοιπο ποσό στην εταιρεία. Η κατασκευή της πισίνας 

ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2012. Ο Γεωργίου πραγματοποίησε μηνιαίες πληρωμές 

500 ευρώ στην εταιρεία κατασκευής.  

Το υπόλοιπο του δανείου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν 7.000 ευρώ και στις 31 

Δεκεμβρίου 2013 ήταν 1.000 ευρώ. 

στ) Επιβεβαιώθηκε πληροφορία που είχαν οι ελεγκτές και βάση της οποίας από το 

2011 ο υποκείμενος διατηρούσε διαμέρισμα έναντι μηνιαίου μισθώματος 1.500 ευρώ. 

ζ) Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκε ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2012 ο Γεωργίου 

αγόρασε κοσμήματα αξίας 25.100 ευρώ σε μετρητά, ενώ στις 23 Δεκεμβρίου 2013 

αγόρασε ένα γούνινο παλτό αξίας 15.900 ευρώ επίσης σε μετρητά. 
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η) Από τη συνέντευξη στον φορολογούμενο διαπιστώθηκε ότι μίσθωνε αυτοκίνητο 

κατά τη διάρκεια των ετών 2012 και 2013. Η έρευνα στην εταιρεία ενοικιάσεως 

αυτοκινήτων έδειξε ότι ο Γεωργίου πλήρωνε 300 ευρώ το μήνα, το 2012 και 2013. 

θ) Από έρευνα στην τοπική εταιρεία σκαφών, κατόπιν πληροφοριών που είχαν οι 

ελεγκτές, διαπιστώθηκε ότι ο Γεωργίου αγόρασε σκάφος αξίας 24.000 ευρώ με 

μετρητά, την 29
η
 Ιουνίου 2013. 

ι) Το 2010, δανείστηκε από την τοπική χρηματοπιστωτική εταιρεία 5.000 ευρώ. Δεν 

πραγματοποίησε καμία αποπληρωμή. 

ια) Από τα αρχεία του τοπικού ταξιδιωτικού πρακτορείου διαπιστώθηκε ότι 

πραγματοποίησε ταξίδι με τη σύζυγό του το 2013 το οποίο και κόστισε 12.000 ευρώ. 

ιβ) Από τα βιβλία και στοιχεία του ανθοπωλείου που προσκόμισε στους ελεγκτές, 

φαίνεται ότι είχε καθαρό κέρδος 40.000 ευρώ το 2012 και 45.000 ευρώ το 2013. 

 Ο υπολογισμός των κεφαλαίων από άγνωστες ή παράνομες πηγές με την τεχνική 

ανάλυσης ρευστότητας, καθαρής θέσης και τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε 

μετρητά, παρατίθεται στους πίνακες που ακολουθούν: 

      

Πίνακας 5.1: Υπολογισμός ρευστότητας του φορολογούμενου  

Μέθοδος δαπανών (ρευστότητα του φορολογούμενου) 

Έτη  2012 2013 

Ι. Δαπάνες (ευρώ) (ευρώ) 

Αύξηση τραπεζικού λογαριασμού 

(30.000-25.000) (περ. β΄) 

5.000 0 

Αγορά κοσμημάτων (περ. ζ΄) 25100 0 

Αγορά γούνινου παλτού (περ. ζ΄) 0 15.900 

Αγορά σκάφους (περ. θ΄) 0 24.000 

Προκαταβολή για κατασκευή πισίνας (περ. ε΄) 10.000 0 

Αποπληρωμές δανείου για πισίνα  

(500×6), (500×12)   (περ. ε΄) 

3.000 6.000 

Αποπληρωμές υποθήκης (1.000×12) (περ. γ΄) 12.000 12.000 

Φόροι ακίνητης περιουσίας (περ. γ΄) 1.500 1.500 

Ενοίκια για διαμέρισμα (1.500×12) (περ. στ΄) 18.000 18.000 

Ενοικίαση αυτοκινήτου (300×12) (περ. η΄) 3.600 3.600 

Διακοπές με τη σύζυγο (περ. ια΄) 0 12.000 

Σύνολο δαπανών 78.200 93.000 

Μείον: Γνωστές πηγές κεφαλαίων   

Μετρητά ανά χείρας (περ. α΄) 1.000 0 

Μείωση τραπεζικού λογαριασμού (περ. β΄) 

 (32.000-25.000) 

0 7.000 
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Καθαρό κέρδος – Ανθοπωλείο (περ. ιβ΄) 40.000 45.000 

Σύνολο γνωστών πηγών κεφαλαίων 41.000 52.000 

Κεφάλαια από άγνωστες ή παράνομες πηγές 37.200 41.000 

 

 

Πίνακας 5.2: Υπολογισμός καθαρής θέσης του φορολογούμενου 

Μέθοδος καθαρής θέσης 

Έτη 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

Ενεργητικό  

Μετρητά ανά χείρας (περ. α΄) 1.000 0 0 

Λογαριασμός όψεως κινούμενος  

με επιταγές (περ. β΄) 

4.000 9.000 2.000 

Κοσμήματα (περ. ζ΄) 0 25.100 25.100 

Γούνινο παλτό (περ. ζ΄) 0 0 15.900 

Αυτοκίνητο (περ. δ΄) 25.000 25.000 25.000 

Σκάφος (περ. θ΄) 0 0 24.000 

Κατοικία (περ. γ΄) 130.000 130.000 130.000 

Πισίνα (περ. ε΄) 0 20.000 20.000 

Σύνολο ενεργητικού 160.000 209.100 242.000 

Παθητικό 

Δάνειο-πισίνα (περ. ε΄) 0 7.000 1.000 

Υποθήκη-Κατοικία (περ. γ΄) 98.000 96.500 94.500 

Δάνειο-Πιστωτ. Εταιρεία (περ. ι΄)  5.000 5.000 5.000 

Σύνολο παθητικού 103.000 108.500 100.500 

Καθαρή περιουσία 57.000 100.600 141.500 

Μείον: καθαρή περιουσία 

προηγούμενου έτους 

 57.000 100.600 

Αύξηση (μείωση) καθαρής 

περιουσίας 

 43.000 40.900 

Πλέον: προσωπικά έξοδα διαβίωσης    

Τόκοι υποθήκης (περ. γ΄)  10.500 10.000 

Φόροι ακίνητης περιουσίας  

(περ. γ΄) 

 1.500 1.500 

Ενοίκιο διαμερίσματος (περ. στ΄)  18.000 18.000 

Ενοικίαση αυτοκινήτου (περ.η΄)  3.600 3.600 

Διακοπές (περ. ια΄)  0 12.000 

Εισόδημα (σύνολο)  77.200 86.000 

Μείον: κεφάλαια από γνωστές 

πηγές-ανθοπωλείο (περ. ιβ΄) 

 40.000 45.000 

Κεφάλαια από άγνωστες  

ή παράνομες πηγές 

37.200 41.000  
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Πίνακας 5.3: Υπολογισμός τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά 

Μέθοδος τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά 

Έτη 2012 2013 

Είδος 

Σύνολο καταθέσεων (β΄)  30.000  25.000 

Μείον: επανακαταθέσεις και μεταφορές  0  0 

Καθαρές καταθέσεις  30.000  25.000 

Δαπάνες  

Αγορά κοσμημάτων (ζ΄) 25.100  0  

Αγορά γούνινου παλτού (ζ΄) 0  15.900  

Αγορά σκάφους (θ΄) 0  24.000  

Προκαταβολή-πισίνα (ε΄) 10.000  0  

Αποπληρωμή δανείου για πισίνα (ε΄) 3.000  6.000  

Εξόφληση υποθήκης (γ΄) 12.000  12.000  

Φόροι ακίνητης περιουσίας (γ΄) 1.500  1.500  

Ενοίκιο διαμερίσματος (στ΄) 18.000  18.000  

Ενοικίαση αυτοκινήτου (η΄) 3.600  3.600  

Διακοπές με τη σύζυγο (ια΄) 0  12.000  

Σύνολο δαπανών 73.200  93.000  

Μείον: καθαρές τραπεζικές 

εκταμιεύσεις (β΄) 25.000  32.000 

 

Δαπάνες σε μετρητά  48.200  61.000 

Σύνολο εσόδων (Εισόδημα)  78.200  86.000 

Μείον: κεφάλαια από γνωστές πηγές 

Μετρητά ανά χείρας (α΄) 1.000  0  

Καθαρό κέρδος-ανθοπωλείο (ιβ΄) 40.000  45.000  

Σύνολο γνωστών πηγών κεφαλαίου  41.000  45.000 

Κεφάλαιο από άγνωστες ή παράνομες 

πηγές 

 

37.200  41.000 

 

 

5.2 Αριθμητικό παράδειγμα 2
72

 

Δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία για τον φορολογούμενο Δ. Δημητρίου: 

α) Ο τραπεζικός λογαριασμός του κατά τη λήξη κάθε έτους παρουσίαζε τα εξής 

υπόλοιπα: 

 1.500 ευρώ στις 31/12/2010 

 4.750 ευρώ στις 31/12/2011 
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 5.225 ευρώ στις 31/12/2012 

Ο τόκος ήταν 275 ευρώ για το 2011 και 475 ευρώ για το 2012. 

Για το 2011 οι συνολικές καταθέσεις ήταν 22.160 ευρώ, με επανακαταθέσεις 660 

ευρώ. 

Για το 2012 οι συνολικές καταθέσεις ήταν 19.585 ευρώ, με επανακαταθέσεις 100 

ευρώ. 

 

β) Στις 31/12/2010 είχε στην κατοχή του κοσμήματα αξίας 1.000 ευρώ. Το 2011 

αγόρασε κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και το 2012 αξίας 6.000 ευρώ. 

γ) Κατά τη διάρκεια του 2010 αγόρασε σκάφος αξίας 17.500 ευρώ το οποίο κατέχει 

έως και σήμερα. 

δ) Στις 3/2/2012 αγόρασε αυτοκίνητο αξίας 18.250 ευρώ σε μετρητά. 

ε) Στις 4/1/2011 αγόρασε κατοικία αξίας 150.000 ευρώ, εκ των οποίων 50.000 

δόθηκαν ως προκαταβολή σε μετρητά και το υπόλοιπο ποσό πιστώθηκε άτοκα. 

στ) Από την ημερομηνία αγοράς της κατοικίας, ο Δημητρίου πληρώνει κάθε μήνα 

500 ευρώ ως δόση (συμπεριλαμβανομένου και του μήνα της αγοράς). Πλήρωσε, έτσι, 

για υποθήκες το ποσό των 6.000 ευρώ για κάθε έτος, οπότε και μειώθηκε αντίστοιχα το 

συνολικό ποσό των υποθηκών. 

ζ) Από τη συνολική οφειλή του σε πιστωτικές κάρτες, αποπλήρωσε 1.450 ευρώ το 

2011 και 3.000 ευρώ το 2012. 

η) Δανείστηκε άτοκα 3.000 ευρώ από πιστωτική εταιρεία στις 29/6/2011. Άρχισε να 

καταβάλει μηνιαίες δόσεις των 100 ευρώ από τον επόμενο μήνα. 

θ) Τα προσωπικά έξοδα διαβίωσης του Δημητρίου (πέραν των ανωτέρω) 

υπολογίστηκαν σε 11.000 ευρώ για το 2011 και 10.000 ευρώ για το 2012. 

ι) Οι ετήσιες αποδοχές του φορολογούμενου από μισθωτή εργασία ανέρχονταν σε 

25.200 ευρώ για το 2011 και 22.200 ευρώ για το 2012. 

ια) Κατά την 31/12/2010 χρωστούσε σε πιστωτική εταιρεία το ποσό των 275 ευρώ 

άτοκα, ενώ δεν πραγματοποίησε καμία πληρωμή μέσα στα δύο επόμενα χρόνια. 
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ιβ) Στο έντυπο διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων δήλωσε ότι είχε μετρητά ανά 

χείρας 1.000 ευρώ κατά την 31/12/2010, ενώ στα τέλη των δύο επόμενων ετών δεν είχε 

καθόλου μετρητά ανά χείρας.   

Ο υπολογισμός των κεφαλαίων από άγνωστες ή παράνομες πηγές με την τεχνική 

ανάλυσης ρευστότητας, καθαρής θέσης και τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε 

μετρητά, παρατίθεται στους πίνακες που ακολουθούν: 

 

Πίνακας 5.4: Υπολογισμός ρευστότητας του φορολογούμενου 

Μέθοδος δαπανών (ρευστότητα του φορολογούμενου) 

Έτη 2011 2012 

Ι. Δαπάνες (ευρώ) (ευρώ) 

Αύξηση στα τραπεζικά υπόλοιπα 3.250,00 475,00 

Αγορά κοσμημάτων 5.000,00 6.000,00 

Προκαταβολή για κατοικία 50.000,00 0,00 

Αγορά αυτοκινήτων 0,00 18.250,00 

Πληρωμές υποθηκών 6.000,00 6.000,00 

Πληρωμές πιστωτικών καρτών 1.450,00 3.000,00 

Αποπληρωμές καταναλωτικού δανείου 600,00 1.200,00 

Σύνολο δαπανών 66.300,00 34.925,00 

ΙΙ. Μείον γνωστές πηγές κεφαλαίων 

Μετρητά ανά χείρας  1.000,00 0,00 

Τόκος τραπεζικών λογαριασμών 275,00 475,00 

Δάνειο 3.000,00 0,00 

Μισθοί 25.200,00 22.200,00 

Σύνολο γνωστών πηγών κεφαλαίων (εσόδων) 29.475,00 22.675,00 

Διαφορά  

(κεφάλαια από άγνωστες ή παράνομες πηγές) 36.825,00 12.250,00 
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Πίνακας 5.5: Υπολογισμός καθαρής θέσης του φορολογούμενου 

Μέθοδος καθαρής θέσης 

Έτη 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 

Ενεργητικό  

Μετρητά ανά χείρας  1.000 0 0 

Υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού 1.500 4.750 5.225 

Κοσμήματα  1.000 6.000 6.000 

Σκάφος 17.500 17.500 17.500 

Αυτοκίνητο  0 0 18.250 

Ακίνητη περιουσία 0 150.000 150.000 

Σύνολο ενεργητικού 21.000 178.250 202.975 

Παθητικό 

Πληρωτέα γραμμάτια 275 275 275 

Δάνειο 0 2.400 1.200 

Υποθήκη ακίνητης περιουσίας 0 94.000 88.000 

Σύνολο παθητικού 275 96.675 89.475 

Καθαρή περιουσία 20.725 81.575 113.500 

Μείον: 

καθαρή περιουσία προηγούμενου έτους 

 

20.725 81.575 

Αύξηση (μείωση) καθαρής περιουσίας  60.850 31.925 

Πλέον: προσωπικά έξοδα διαβίωσης: 

Πληρωμές πιστωτικών καρτών  1.450 3.000 

Άλλα προσωπικά έξοδα διαβίωσης  11.000 10.000 

Εισόδημα (σύνολο)  73.300 44.925 

Μείον: κεφάλαια από γνωστές πηγές: 

Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων  275 475 

Αποδοχές μισθωτής εργασίας  25.200 22.200 

Σύνολο κεφαλαίων από γνωστές πηγές  25.475 22.675 

Κεφάλαια από άγνωστες ή παράνομες 

πηγές 

 

47.825 22.250 
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ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρήσαμε να σκιαγραφήσουμε το πλαίσιο της φορολογικής 

ελεγκτικής διαδικασίας, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά και την εισαγωγή των έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου και να καταγράψουμε τις λειτουργίες που αυτή επιτελεί και τους 

σκοπούς που επιδιώκει. 

Στη χώρα μας προβλέπεται η εφαρμογή τριών τεχνικών από το σύνολο των διεθνώς 

αναγνωρισμένων έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Η εισαγωγή τους στη φορολογική 

ελεγκτική διαδικασία αποσκοπεί στο να εκσυγχρονίσει και να ενισχύσει τις 

υφιστάμενες διαδικασίες ελέγχου, με στόχο να εντοπίσει αδήλωτη φορολογητέα ύλη 

που με τις προϋπάρχουσες μεθόδους ήταν πολύ δύσκολο ή και αδύνατο να εντοπιστεί. 

Για το σκοπό αυτό δεν περιορίζεται στον έλεγχο των τηρούμενων βιβλίων και 

στοιχείων αλλά χρησιμοποιεί πληροφορίες, δεδομένα και στοιχεία από ένα πλήθος 

πηγών. 

Η αποκάλυψη των αδήλωτων εισοδημάτων από τα φυσικά πρόσωπα μεγάλου 

πλούτου, στα οποία και απευθύνονται αυτές οι τεχνικές, δεν οδηγεί μόνο σε αύξηση 

των φορολογικών εσόδων αλλά ταυτόχρονα εδραιώνει στην κοινωνία το αίσθημα 

δικαιοσύνης και χρηστής διοίκησης από την πλευρά του κράτους, καθώς και την 

πεποίθηση ότι αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα εντοπισμού της φορολογικής 

παραβατικότητας.  

Όλα τα παραπάνω οδηγούν με τη σειρά τους σε αύξηση της φορολογικής 

συμμόρφωσης  και αντίστοιχο περιορισμό της φοροδιαφυγής, εξασφαλίζοντας, έτσι, τη 

δημοσιονομική ισορροπία του Κράτους. 

Περιορισμός στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης, στάθηκε η περιορισμένη 

βιβλιογραφία και αρθρογραφία για το θέμα αυτό στη χώρα μας. Επιπρόσθετα, η 

απουσία δημοσιευμένων στοιχείων αναφορικά με το πλήθος των ελέγχων που 

διενεργήθηκαν από τα φορολογικά όργανα κάνοντας χρήση έμμεσων τεχνικών, καθώς 

και του συνολικού ποσού φόρων και προστίμων που καταλογίστηκαν και εισπράχθηκαν 

βάσει αυτών, δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα ως προς την 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους. 

Μία ακόμη παράμετρος που δεν πρέπει να παραβλέψουμε είναι ότι η διενέργεια 

ελέγχου με χρήση έμμεσων τεχνικών, έχει εφαρμοσθεί μέχρι στιγμής από περιορισμένο 

αριθμό ελεγκτικών κέντρων και σε περιορισμένο επίσης αριθμό υποθέσεων. Αυτή η 
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έλλειψη μαζικότητας οδηγεί αφενός στην αδυναμία ποσοτικοποίησης των 

αποτελεσμάτων της εφαρμογής τους και αφετέρου στην αδυναμία  διεξαγωγής έρευνας 

με χρήση ερωτηματολογίου. 

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω περιορισμών, η μελέτη περιορίστηκε στη 

θεωρητική προσέγγιση του θέματος, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της νέας 

αυτής τάσης στον σύγχρονο φορολογικό έλεγχο.  

Η επέκταση της εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ελέγχου στην ελεγκτική 

διαδικασία, τα επόμενα χρόνια, θα δώσει σίγουρα το έναυσμα για τη διεξαγωγή 

εμπειρικών ερευνών, οι οποίες υπό το φως των νέων δεδομένων θα συμβάλλουν στη 

διαπίστωση της χρησιμότητας και αποτελεσματικότητας των νέων μεθόδων ελέγχου, 

στον εντοπισμό των ατελειών και των αδύνατων σημείων τους και ακολούθως στην 

κατάθεση προτάσεων για αλλαγές και διορθωτικές παρεμβάσεις, με γνώμονα πάντα την 

ενίσχυση της αξιοπιστίας, της αποτελεσματικότητας και της δικαιοσύνης της 

φορολογικής ελεγκτικής διαδικασίας. Μόνο έτσι, ο φορολογικός έλεγχος θα αποτελέσει 

το εχέγγυο για την εξασφάλιση των φορολογικών εσόδων του Κράτους και ταυτόχρονα 

για την εδραίωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογούμενων και φορολογικής 

Διοίκησης.  
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