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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 
 

Με ηελ επθαηξία ζπγγξαθήο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο 

ηνπο θαζεγεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ην 

«ιηζαξάθη» ηνπο ζηηο πξνζηηζέκελεο γλψζεηο πνπ απέθηεζα. 

Πνιιέο επραξηζηίεο ρξσζηψ θαη ζηηο εμαηξεηηθέο ζπλαδέιθνπο κνπ γηα ην πιηθφ πνπ κε 

βνήζεζαλ λα ζπγθεληξψζσ θαη γηα ηηο εκπεηξηθέο πξαθηηθέο ησλ ειέγρσλ πνπ 

κνηξάζηεθαλ καδί κνπ.  

Πάλσ απ‟ φια φκσο επραξηζηψ ηελ κεηέξα κνπ, πνπ κνπ θαιιηέξγεζε ηελ αγάπε θαη 

ηελ αθνζίσζε ζηε γλψζε θαη κε ππνθίλεζε λα κεηαιακπαδεχζσ απηήλ ηελ αγάπε ζηηο 

πεγέο ηεο δσήο κνπ: ηνπο γηνπο κνπ….  

 

 

 

 

        Αηθαηεξίλε αξαβέινπ
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ  

 

Με αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

ειέγρσλ „Πφζελ Έζρεο‟ επηρεηξήζεθε κηα θαηαγξαθή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πνπ 

αθνξά ηε θνξνινγία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ηεο 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ινηπψλ αηφκσλ κε δεκφζηα 

αμηψκαηα. Ζ πξσηνηππία ηεο παξνχζεο έγθεηηαη ζηελ απνηχπσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

δηελέξγεηαο ειέγρνπ „Πφζελ Έζρεο‟ απφ ηελ έθδνζε ηεο εληνιήο ειέγρνπ έσο ηε 

ζχληαμε ηεο πνξηζκαηηθήο έθζεζεο. Ζ θχξηα ζεκαηνινγία ηεο δηπισκαηηθήο 

δηεξεπλήζεθε κε δηαρξνληθή κειέηε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο, κε 

έκθαζε ζηελ θαζηέξσζε, ζηε ρξήζε θαη ζηελ θάιπςε ησλ ηεθκεξίσλ ψζηε ζηε 

ζπλέρεηα λα αλαιπζεί ν ππνινγηζκφο ηεο αλάισζεο θεθαιαίνπ απφ ρξήζε ζε ρξήζε. 

ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη 

ησλ αηφκσλ πνπ θαηέρνπλ δεκφζηα αμηψκαηα, εξεπλήζεθαλ νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο 

δηαηάμεηο, αλαθέξζεθαλ ηα αξκφδηα ζψκαηα ειέγρνπ θαη νη λέεο έκκεζεο ηερληθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο ελψ παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά θαη ε 

πξφζθαηε ειεθηξνληθή εθαξκνγή „pothen‟. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ ηηο 

αδπλακίεο θαη ηελ πνιππινθφηεηα εθαξκνγήο ηφζν ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο φζν 

θαη ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερληθψλ ειέγρνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: πφζελ έζρεο, αλάισζε θεθαιαίνπ, ηεθκήξηα, αληηθεηκεληθέο δαπάλεο, 

έκκεζεο ηερληθέο ειέγρνπ, έιεγρνο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο   
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ABSTRACT 
 

With the objective of understanding the methodology and content of property and assets 

status controls I attempted a recording of the existing legislation related to the taxation 

of individuals and the special taxation “pothen” controls of public officials and 

employees. The originality of this thesis lies in the presentation of the audit processes 

that are made from the special inspectors – controllers in order to check the property 

and assets status of specific public employees and officials.  One part of the thesis was 

devoted to the study of tax legislation and analyzed the calculation of income 

consumption year after year. In addition I presented the recent electronic application 

'pothen' in which authorized users are obliged to declare their income and property 

assets. The indirect control techniques that are used in order to calculate taxable income 

are also presented in the last chapter. The findings of the survey revealed weaknesses 

and complexity in the application of both tax legislation and audit processes. But they 

also revealed the prospects that are opened to control procedures with the 

implementation of new indirect taxation techniques and the use of available data and 

information. 

Keywords: income consumption, taxation mechanism, presumptive taxation, objective 

costs, indirect control techniques, property and assets status controls 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Ο πεξηνξηζκφο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο ή ηεο θνξναπνθπγήο απνηειεί 

έλα κεγάιν ζηνίρεκα γηα ηα ζχγρξνλα θξάηε θαζψο απφ ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ 

εμαζθαιίδνπλ ζπλήζσο πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ησλ εζφδσλ ηνπο (Γεσξγαθφπνπινο 

θαη Πάζρνο, 2003).  

Σα θξαηηθά έζνδα κέζσ ησλ ππνρξεσηηθψλ θφξσλ ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ (πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ) απνηεινχλ ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία ηελ 

ζεκαληηθφηεξε πεγή ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο θνξνινγίαο 

είλαη ηξηπιφο:  

 ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ζε εθαξκνγή ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο,  

 ε  ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κέζσ έξγσλ ππνδνκψλ θαη θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ  θαη 

 ε αλαθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ζε εθαξκνγή ηεο αθνινπζνχκελεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο γηα άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ, ζηήξημε ησλ εππαζψλ νκάδσλ θιπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ νη άκεζνη θφξνη, ζα πξέπεη κε αθξίβεηα λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη ππφρξενη θαη ε θνξνινγηθή βάζε. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο δηάθνξα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θνξνινγνχκελσλ θαη ηδηαίηεξα ην εηζφδεκα, ε πεξηνπζία θαη ε δαπάλε, εηδηθφηεξα 

κάιηζηα ε θαηαλαισηηθή δαπάλε.
1
  

Ζ θνξνινγηθή βάζε δειψλεηαη θαη‟ αξρήλ απφ ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα κε ηηο 

δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ θάζε θνξνινγηθφ 

έηνο. Σα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη θαη απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε θνξνινγηθή βάζε 

ειέγρνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ 

επάξθεηα ηνπο. Δηδηθά γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ν έιεγρνο αθνξά θπξίσο ηελ 

πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ θαη ζπλήζσο αλαηξέρεη φρη κφλν ζην ηξέρνλ 

αιιά θαη ζε πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε. 

Ο έιεγρνο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα είλαη γλσζηφο κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

«Πφζελ έζρεο» πνπ βέβαηα ζεκαίλεη „απφ πνχ έρεηο‟ θαη αθνξά αθξηβψο ηε δηεξεχλεζε 

                                                             
1 https://el.wikipedia.org/wiki/Φνξνινγία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
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ησλ πεγψλ ησλ εηζνδεκάησλ. Οη έιεγρνη  «Πφζελ έζρεο» δηελεξγνχληαη ηφζν ζηνπο 

ηδηψηεο φζν θαη ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ιεηηνπξγνχο, πνιηηηθνχο θαη ινηπνχο 

αμησκαηνχρνπο. 

ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία, ε εηήζηα ζπλνιηθή δαπάλε δηαβίσζεο θαη 

απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα θξηηήξηα 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Οη δαπάλεο ζηηο 

νπνίεο ππνβάιινληαη ηα θπζηθά πξφζσπα γηα ηελ απφθηεζε αιιά θαη γηα ηε δηαηήξεζε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ (αθίλεηα, απηνθίλεηα θιπ.) θαζψο θαη γηα ηελ 

δηαβίσζε ηνπο (νηθνγελεηαθέο δαπάλεο, δίδαθηξα θ.α.) θαιχπηνληαη κε ηα εηήζηα 

εηζνδήκαηα ηνπο θαη κε δηάζεζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ αλαιηζθφκελν θεθάιαην. Απηφ 

ην θεθάιαην πξνέξρεηαη είηε απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία (απνηακηεχζεηο, 

θιεξνλνκηέο θιπ.) είηε απφ ραξηζηηθέο ή επαρζείο ζπκβάζεηο κε ηξίηα πξφζσπα 

(δάλεηα, πσιήζεηο θηλεηψλ θαη αθίλεησλ πξαγκάησλ, γνληθέο παξνρέο θ.α.). 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ χςνπο ηεο αλάισζεο ηνπ θεθαιαίνπ γηα θάιπςε ηπρφλ δηαθνξψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ εηήζησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο εηήζηαο δαπάλεο δηαβίσζεο 

θαη απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη αληηθείκελν ειέγρνπ ηεο Φνξνινγηθήο 

Αξρήο. Γηαρξνληθά, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ απηφ έρνπλ πξνθχςεη πνηθίια δεηήκαηα θαη 

έρνπλ εξκελεπηεί θαη αληηκεησπηζηεί θπξίσο κε εγθπθιίνπο, ΠΟΛ αιιά θαη αιιαγέο 

ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ. Δπίζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί έκκεζεο 

ηερληθέο ειέγρνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο. Ζ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ 

έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ έρεη αξρίζεη λα πηνζεηείηαη απφ ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή 

λνκνζεζία θαη πξνσζείηαη ζηνπο αξκφδηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ηεο ρψξαο.   

Μέρξη ζήκεξα ππάξρεη δηαθνξεηηθφηεηα πξνζέγγηζεο ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ 

ειέγρνπ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

θαη αμησκαηνχρσλ. Οη ηειεπηαίνη κάιηζηα έρνπλ απμεκέλε ππνρξέσζε γηα δήισζε ηεο 

πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο ηφζν θαηά ην δηνξηζκφ ηνπο ζηε ζέζε ή ην αμίσκα ηνπο 

φζν θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο ή θαη κεηά. 

Απηφ θξίζεθε απαξαίηεην απφ ηελ πνιηηεία πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη ηα φξγαλα ηεο, λα 

θαηαζηέιιεη θαηλφκελα ρξεκαηηζκνχ ππαιιήισλ θαη πνιηηηθψλ αμησκαηνχρσλ θαη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.     
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο -ΔΙΑΥΘΟΡΑ- ΚΑΣΑΦΡΗΗ ΕΞΟΤΙΑ – ΥΟΡΟΔΙΑΥΤΓΗ 

 

1.1. Διαφθορϊ -Οριςμόσ 

Κνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο δηαθζνξάο δελ ππάξρεη δηεζλψο. Ο λνκηθφο νξηζκφο ηεο 

δηαθζνξάο θαιχπηεη νξηζκέλεο κνξθέο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ηππνπνηνχληαη 

ζην πνηληθφ δίθαην. Ωο δηαθζνξά κε απηή ηελ έλλνηα λνείηαη θάζε κνξθή 

εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ νπνία ην πξόζσπν πνπ αζθεί δεκόζηα 

εμνπζία θαηαρξάηαη ή εθκεηαιιεύεηαη ηελ ζέζε ηνπ ράξηλ ηεο εμαζθάιηζεο 

αζέκηησλ πιενλεθηεκάησλ γηα ηνλ εαπηό ηνπ ή ηξίην.
2
  

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πεξί δηαθζνξάο πνπ δφζεθε ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο «σο δηαθζνξά λνείηαη ε απαίηεζε, πξνζθνξά, παξνρή ε απνδνρή, ακέζσο 

ή εκκέζσο, δώξνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ κε πξνζήθνληνο σθειήκαηνο πνπ 

επεξεάδεη ηελ νξζή εθηέιεζε θαζήθνληνο ή ηελ απαηηνύκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ιήπηε ηνπ δώξνπ ή ηνπ κε πξνζήθνληνο σθειήκαηνο ή ηεο ππόζρεζεο ελόο 

ηέηνηνπ σθειήκαηνο» (Ράτθνπ, 2006) 

Ο νξηζκφο απηφο θαιχπηεη ηε δσξνδνθία θαη θάζε κνξθή εγθιήκαηνο πεξί ηελ 

ππεξεζία θαη κνινλφηη είλαη ζαθήο αθήλεη εθηφο ηνπ πεδίνπ ηνπ, φιεο εθείλεο ηεο 

κνξθέο θαηαθξηηέαο θνηλσληθά θαη εζηθά ζπκπεξηθνξάο ηηο νπνίεο αληηιακβαλφκαζηε 

σο πξάμεηο δηαθζνξάο αλ θαη δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πνηληθά αδηθήκαηα. 

Καη απηφ γηαηί ε δηαθζνξά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαηλφκελα γηα ηα νπνία δελ 

πξνβιέπνληαη θαλφλεο ή ζπκπεξηθνξέο φπνπ μεθάζαξα ην ηδησηηθφ ζπκθέξνλ 

πξνζπαζεί λα ππνηάμεη ην δεκφζην. Απνδίδεη πεξηζζφηεξν έλαλ ηχπν θνηλσληθήο ζρέζεο, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ εμαζθαιίδνληαη πξνζβάζεηο ζε δπλαηφηεηεο θαη ζε έλα πιέγκα εμνπζίαο, 

ην νπνίν αλαγλσξίδεη κφλν πξφζσπα θαη φρη απξφζσπεο δηαδηθαζίεο δηεθπεξαίσζεο 

αηηεκάησλ, επνκέλσο δελ κπνξεί λα εμαληιεζεί ζε πξάμεηο φπσο ν ρξεκαηηζκφο. 

(Μαληδνχθαο 2016). Ζ δηαθζνξά θινλίδεη ηηο βαζηθφηεξεο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο 

ζηεξίδεηαη ε ζχγρξνλε δεκνθξαηία, φπσο ε ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ ελψπηνλ ησλ ζεζκψλ, 

ε ινγνδνζία ησλ δηνηθεηηθψλ θαη πνιηηηθψλ νξγάλσλ ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ε 

αλεμαξηεζία ησλ ηξηψλ εμνπζηψλ (λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή θαη δηθαζηηθή). 

                                                             
2 http://www.constitutionalism.gr/  

http://www.spirospero.gr/index.php/politiki/137087-gia-na-gineis-vouleftis-stin-arxaia-athina-eprepe-na-

oxi-san-tous-dikoys-mas-tous-xavaledes 

http://www.constitutionalism.gr/
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1.2. Η διαφθορϊ ωσ παγκόςμιο φαινόμενο 

H δηαθζνξά έρεη αξραίεο θαηαβνιέο θαη ηζνδπλακεί κε ηελ θαηάρξεζε ησλ δεκφζησλ 

αμησκάησλ γηα ηδησηηθφ φθεινο. ηελ αξραία Αζήλα ε δηαθζνξά ζεσξνχληαη 

δηαβξσηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα ιακβάλνληαλ ψζηε 

λα πεξηνξίδεηαη ή λα απνηξέπεηαη. Οη λφκνη ηνπ φισλα ηνλ 5
ν
 αηψλα Π.Υ. πξνέβιεπαλ 

γηα φζνπο επηζπκνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα θνηλά πξνεγνχκελε ιεπηνκεξή 

θαηαγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα επζχλε έλαληη ησλ πνιηηψλ ηεο 

Αζήλαο. Απηφ ζήκαηλε φηη αλ λφκνο πνπ ςήθηδαλ απνδεηθλπφηαλ νηθνλνκηθά 

δεκηνγφλνο γηα ηελ Αζήλα, ηφηε έπξεπε λα θαηαζρεζεί απφ ηελ θαηαγεγξακκέλε 

πεξηνπζία ηνπο, φιν ην πνζφλ θαηά ην νπνίν δεκηψζεθε νηθνλνκηθά ε πφιε.
3
 

Καλείο δελ ακθηζβεηεί ηηο εζηθέο αδπλακίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθζνξά. Χζηφζν, 

νη αζάθεηεο ζρεηηθά κε ηε δηαθζνξά, ηα αίηηά ηεο, ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη νη 

δπλεηηθέο πξνηάζεηο ζεξαπείαο ηεο πξνθαινχλ ζε φινπο καο ην εξψηεκα αλ ε 

θαηαπνιέκεζή ηεο ζα πξέπεη λα είλαη κηα εζληθή ή παγθφζκηα πξνηεξαηφηεηα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, κηα έθξεμε άξζξσλ, ζπλεδξίσλ θαη παξνπζηάζεσλ πξνζπαζεί λα 

αλαιχζεη θαη λα θαιχςεη ην ζέκα απηφ. Πνιιέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε δηαθζνξά έρεη 

απνθηήζεη δηαζηάζεηο επηδεκίαο ζε πνιιέο ρψξεο θαη νη θνηλσλίεο ησλ πνιηηψλ 

απαηηνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. Με θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, φπσο ε Γηεζλήο 

Γηαθάλεηα (Transparency International) παξέρνπλ ηζηνζειίδεο γεκάηεο πιεξνθνξίεο θαη 

αλαιχζεηο κε δείθηεο δηαθζνξάο. 

Ζ δηαθζνξά ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο. Τπνθείκελα ηεο είλαη 

ζε κεγάιε ζπρλφηεηα δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί, επθαηξηαθνί γξαθεηνθξάηεο 

θαη πνιηηηθνί πνπ πξνζπαζνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ πεξηνπζία θαη ηελ δηνηθεηηθή ή 

πνιηηηθή ηνπο δχλακε ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο θαη ηνλ ρσξίο επηζηξνθή αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο 

ηνπο. 

Δξεπλψληαο ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πςειφβαζκσλ αμησκαηνχρσλ ζε 

αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο απνδεηθλχεηαη φηη ε δηαθζνξά απνηειεί γηα ην δεκφζην ηνκέα 

ην πην ζνβαξφ αλαπηπμηαθφ εκπφδην γηα ηηο ρψξεο απηέο. Ζ ράξαμε ηεο πνιηηηθήο 

δπζρεξαίλεη κε ην θαηλφκελν, ην νπνίν αξρηθά ιεηηνπξγεί σο «ιηπαληηθφ ηεο 

αλάπηπμεο» αιιά ηειηθά απνδεηθλχεηαη ν ηξνκεξφηεξνο ερζξφο ηεο (Kaufman, 1997). 

                                                             
3 http://www.spirospero.gr/index.php/politiki 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα, αθαδεκατθνί θαη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ζε κεηαβαηηθέο 

νηθνλνκίεο (θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο) ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θαη ε ηδησηηθνπνίεζε έρνπλ απμήζεη ζεκαληηθά 

ηα θαηλφκελα ηεο δηαθζνξάο θαζψο δελ έρνπλ επαξθψο αθφκε αλαπηπρζεί νη λνκηθνί 

ζεζκνί θαη νη κεραληζκνί γηα λα ηελ εληνπίζνπλ, λα ηελ πεξηνξίζνπλ θαη λα ηελ 

θαηαπνιεκήζνπλ. 

Ζ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ έρεη κεηψζεη ηηο επθαηξίεο γηα δσξνδνθίεο θαη 

πξνηηκεζηαθέο ζπκθσλίεο. Βέβαηα νη κεηαξξπζκίζεηο ησλ αγνξψλ ιεηηνπξγνχλ ζπρλά 

σο πεγέο δηαθζνξάο αιιά είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη ε απνπζία ηνπο ζα απνηεινχζε 

επίζεο πεγή δηαθζνξάο θαη ζα δηαηψληδε θαθέο πξαθηηθέο θαζψο ηα ζπκθέξνληα 

εδξαηψλνληαη θαη ζπζζσξεχνληαη κέζα ζε κνλνπσιηαθέο δνκέο πνπ εκπνδίδνπλ ή 

λνζεχνπλ ηηο αιιαγέο. Ζ καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ιηγφηεξεο ξπζκηζηηθέο ή 

εκπνξηθέο παξεκβάζεηο, θαη ζπλεηνί απινί θνξνινγηθνί θαλφλεο έρνπλ απνδεηρηεί ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο φηη κπνξνχλ λα κεηψζνπλ αηζζεηά ηηο επθαηξίεο γηα δηαθζνξά. 

Λίγεο ρψξεο έρνπλ θαηαθέξεη λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηε δηαθζνξά ζε ιηγφηεξν απφ 

έλαλ αηψλα. Πξφζθαηα, ην Υνλγθ Κνλγθ
4
 θαη ε ηγθαπνχξε

5
 είλαη νη ρψξεο πνπ κε 

επηηπρία θαηαπνιέκεζαλ ην θαηλφκελν ζε κεγάιν βαζκφ θαη βειηίσζαλ ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ θξάηνπο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπο. Νσξίηεξα, ε Μεγάιε Βξεηαλία
6
 

ρξεηάζηεθε πνιιέο δεθαεηίεο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ζρεηηθά δηεθζαξκέλσλ δνκψλ 

ηεο. Πνηα είλαη ηα πην θνηλά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ επηηπρηψλ; Καηαξρήλ νη 

νξγαλσκέλεο ελέξγεηεο απφ εληεηαικέλνπο θνξείο θαηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο, 

φπσο ε Αλεμάξηεηε Δπηηξνπή θαηά ηεο Γηαθζνξάο ζην Υνλγθ Κνλγθ αιιά θαη 

κηθξφηεξσλ ζεζκηθψλ ελψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ζεκαληηθέο αλακνξθψζεηο ησλ 

λνκηθψλ ζεζκψλ. Φαίλεηαη πάλησο φηη απαηηείηαη ε εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ λα 

πεξηθιείεη ηε κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηελ ελίζρπζε ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ ηεο θαη ηελ αμηφπηζηε δηεξεχλεζε θαη δίσμε ηεο δηαθζνξάο κε ζχγρξνλε 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζρεηηθή εθζηξαηεία. 

  

                                                             
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Commission_Against_Corruption_(Hong_Kong) 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_in_Singapore 
6 https://www.gov.uk/government/topical-events/anti-corruption-summit-london-2016 

https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_in_Singapore
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1.3.  Η διαφθορϊ ςτην Ελλϊδα 

Ζ ειιεληθή δηαθζνξά έρεη ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ηζηνξηθά ηεο αίηηα αλάγνληαη ζηηο 

ζπλζήθεο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο.  Οη ηνπηθνί πξνχρνληεο αθφκε 

απφ ηα ρξφληα ηεο πξνεπαλαζηαηηθήο Διιάδαο εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ζεζκψλ ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κέζα απφ ηε δεκηνπξγία εθηεηακέλσλ 

«πειαηεηαθψλ δηθηχσλ», θαηάθεξαλ λα ειέγμνπλ ην εθινγηθφ απνηέιεζκα. Ο 

«πδξνθέθαινο» δεκφζηνο ηνκέαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ απνηέιεζκα ησλ θαηά 

ζπξξνή πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην νη νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ σο αληακνηβή ηεο πνιηηηθήο 

ππνζηήξημεο ζε πνιηηηθά πξφζσπα. Χζηφζν, ε πνιηηηθή δηαθζνξά δελ κπνξεί λα 

απνδνζεί κφλν ζην κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νχηε ζηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ζηελ νηθνλνκία, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ ζχγρξνλα επξσπατθά θξάηε 

φπσο ηα ζθαλδηλαβηθά κε πνιπάξηζκν θαη εθηεηακέλν δεκφζην ηνκέα αιιά ειάρηζηε 

δηαθζνξά. 

Ζ ηαχηηζε ηνπ θνκκαηηθνχ κε ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ζπλεπψο ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ εκπφδηζαλ ηελ 

αλάπηπμε αλεμάξηεησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ νη νπνίεο ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο ζα δηαζθάιηδαλ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ζ 

αλαμηνθξαηία δηακφξθσζε νκάδεο ζπκθεξφλησλ πνπ θαηέιαβαλ ζέζεηο επηξξνήο ζηνλ 

επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη θαηφξζσζαλ λα  ππνλνκεχζνπλ ην θξάηνο δηθαίνπ θαη λα 

θαξπσζνχλ ηνλ παξαγφκελν πινχην. Σα θαηλφκελα απηά εληζρχζεθαλ θαη απφ ηελ 

θνηλσληθή απαμία ηεο κηθξνδηαθζνξάο, πνπ εληνπίδεηαη ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη κέρξη πξφζθαηα γλψξηδε πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή 

απνδνθηκαζία. Οη πνιίηεο είραλ ζπκβηβαζηεί κε ηελ θαηάζηαζε, είραλ απνδερηεί φηη ην 

ζχζηεκα ιεηηνπξγεί σο εγγελψο δηεθζαξκέλν θαη απνδέρνληαλ ηελ δσξνιεςία σο κηα 

θαλνληθφηεηα. 

Ζ ρψξα καο φπσο απνδεηθλχεηαη απνηπγράλεη λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηα 

θαηλφκελα ηεο δηαθζνξάο παξ‟ φινπο ηνπο κεραληζκνχο πνπ έρεη αλαπηχμεη θαη ηε 

βνήζεηα πνπ θαηά θαηξνχο ηεο παξέρεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ. Πξφζθαηα φπσο αλαθέξεη 

άξζξν ζηνλ ηζηφηνπν iefimerida
7
, ν θ. Κνο πξφεδξνο ηεο νκάδαο εξγαζίαο θαηά ηεο 

δσξνδνθίαο ηνπ ΟΑΑ, είπε ζε εθδήισζε πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα απφ ηελ Γεληθή 

                                                             
7  Πεγή: ΟΟΑ: Ζ Διιάδα είλαη ε «σξαία θνηκσκέλε» ηεο δηαθζνξάο -Καη ζπλερίδεη λα θνηκάηαη | 

iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/266281/oosa-i-ellada-einai-i-oraia-koimomeni-tis-diafthoras-kai-

synehizei-na-koimatai#ixzz4N8XbfFEI 

 

http://www.iefimerida.gr/news/266281/oosa-i-ellada-einai-i-oraia-koimomeni-tis-diafthoras-kai-synehizei-na-koimatai#ixzz4N8XbfFEI
http://www.iefimerida.gr/news/266281/oosa-i-ellada-einai-i-oraia-koimomeni-tis-diafthoras-kai-synehizei-na-koimatai#ixzz4N8XbfFEI
http://www.iefimerida.gr/news/266281/oosa-i-ellada-einai-i-oraia-koimomeni-tis-diafthoras-kai-synehizei-na-koimatai#ixzz4N8XbfFEI
http://www.iefimerida.gr/news/266281/oosa-i-ellada-einai-i-oraia-koimomeni-tis-diafthoras-kai-synehizei-na-koimatai#ixzz4N8XbfFEI
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Γξακκαηεία Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο θαη ηελ αληίζηνηρε νκάδα ηνπ ΟΟΑ: «Η 

Διιάδα ζπλερίδεη λα «θνηκάηαη» ζην ζέκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, θαη 

ππάξρεη θίλδπλνο λα ραζνχλ θνλδχιηα 12 εθαη. επξψ. Αλ δελ αξρίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε 

ηα ρξήκαηα κέρξη ην 2017, ζα ηα ράζεηε. Φαληάδεζηε ηη κπνξείηε λα θάλεηε κε ηφζα 

ρξήκαηα;» Πξφθεηηαη γηα ρξήκαηα πνπ πξννξίδνληαλ λα δηαηεζνχλ γηα ηελ πάηαμε ηεο 

δηαθζνξάο θαη απνηειεί θνλδχιη απφ ηνλ ζπκβηβαζκφ ηεο ρψξαο καο κε ηελ γεξκαληθή 

Siemens. Μεηά ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή ηεο Βνπιήο γηα ηελ ππφζεζε ηεο Siemens, είρε 

ππνγξαθεί ζπκθσλία ζπκβηβαζκνχ, ε νπνία πξνέβιεπε φηη ν γεξκαληθφο θνινζζφο ζα 

αλαιάκβαλε κία ζεηξά απφ ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηε ρψξα καο θαη ζε αληάιιαγκα ην 

ειιεληθφ Γεκφζην ζα παξαηηνχληαλ απφ θάζε αμίσζε θαη πξφζηηκν απέλαληη ζηνλ 

γεξκαληθφ θνινζζφ. πγθεθξηκέλα, ε Siemens ππνρξεσλφηαλ λα θαηαβάιιεη ζην 

ειιεληθφ Γεκφζην 80 εθαηνκκχξηα επξψ, ηα νπνία ζα αθνξνχζαλ ζε ζπκςεθηζκφ κε 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ζε βάξνο θνξέσλ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηελ παξνρή 90 

εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαλ 

κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, φπσο επίζεο θαη ηε δηάζεζε 100 εθαηνκκχξησλ 

επξψ γηα επελδχζεηο ζηελ Διιάδα. Όκσο θαλείο φπσο θαίλεηαη δελ ηα αλαδήηεζε. Ο 

ΟΑΑ ζπλέζηεζε ζηελ Διιάδα λα απμήζεη ηνπο πφξνπο γηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο, 

ηνλίδνληαο φηη απφ ην 2012 έρνπλ παλεπξσπατθά δεζκεπζεί 168 εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. 

χκθσλα κε ηνλ θν Κνο, έρνπλ ήδε γίλεη ηξεηο αμηνινγήζεηο γηα ηε δηαθζνξά, κε ηελ 

Διιάδα λα εκθαλίδεηαη λα κελ έρεη θάλεη θακία πξφνδν. Μάιηζηα  ε αμηνιφγεζε ήηαλ 

ηφζν θαθή πνπ απνθαζίζηεθε λα επαλαιεθζεί. Ζ ρψξα καο ραξαθηεξίζηεθε σο «σξαία 

θνηκσκέλε» ζην ζέκα ηεο δηαθζνξάο, πνπ «ζπλερίδεη λα θνηκάηαη». Οη θιάδνη ζχκθσλα 

κε ηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλνη ζηε δσξνδνθία θαη ηε 

δηαθζνξά ζηε ρψξα καο είλαη νη θαηαζθεπέο, ηα νξπθηά θαη ε πιεξνθνξηθή θαη βέβαηα 

απνδέθηεο ηεο δηαθζνξάο είλαη θξαηηθνί αμησκαηνχρνη, ηεισληαθνί θαη ζηειέρε ή 

ππάιιεινη ζηνλ ηνκέα ηεο πεξίζαιςεο. 

1.4. Μϋτρηςη τησ διαφθορϊσ από τη Διεθνό Διαφϊνεια 

H κέηξεζε ηεο δηαθζνξάο γίλεηαη θπξίσο κέζσ εξεπλψλ κε εξσηεκαηνιφγηα, θαζψο ε 

ρξήζε πνζνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία λα θαηαγξάθεηαη ε χπαξμε 

θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο θξίλεηαη κε εθηθηή. Ζ κέηξεζε κέζσ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θνξέα κέηξεζεο θαη ζπλάγνληαη 

δείθηεο αληίιεςεο ηεο δηαθζνξάο (perception indices). Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα θάλεη 
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ρξήζε ηνπ δείθηε CPI (corruption perception index) απφ ην 1995, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη 

ζε εηήζηα βάζε θαη ηαμηλνκεί ηηο ρψξεο αλάινγα κε ην βαζκφ πνπ θαζίζηαηαη 

αληηιεπηή ε χπαξμε δηαθζνξάο ζηνπο πνιίηεο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζε θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. Ο CPI νπζηαζηηθά αληαλαθιά ηελ επηθξαηνχζα άπνςε ζηελ θνηλσλία 

γηα ηε δηαθζνξά, κε ηελ έλλνηα ηεο θαηάρξεζεο δεκφζηαο εμνπζίαο γηα ηδίνλ φθεινο. Οη 

έξεπλεο πνπ ηξνθνδνηνχλ κε πξσηνγελή δεδνκέλα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ CPI 

πεξηιακβάλνπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηεο εμνπζίαο γηα πξνζσπηθφ, 

πεξηνπζηαθφ ή άιιν φθεινο θαζψο θαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο πνπ εθαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε ζε 

θάζε ρψξα. 

Ο CPI γηα ην 2015 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ απφ 168 ρψξεο ζε κία 

θιίκαθα απφ ην 0 (ρακειφηεξε επίδνζε) έσο ην 100 (κεδεληθή δηαθζνξά). ηηο πξψηεο 

ηξεηο ζέζεηο βξίζθνληαη νη Γαλία (κε 91 βαζκνχο), Φηλιαλδία (κε 90 βαζκνχο) θαη 

νπεδία (κε 89 βαζκνχο) ελψ ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ην Αθγαληζηάλ (κε 11 βαζκνχο), ε 

Βφξεηα Κνξέα (κε 8 βαζκνχο) θαη ε νκαιία (κε 8 βαζκνχο). Ζ Διιάδα (κε 46 

βαζκνχο) βξίζθεηαη ζηελ 58
ε
 ζέζε πνιχ πην θάησ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο 

ρψξεο αιιά θαη πνιιέο αξαβηθέο. Κακία ρψξα δελ επηδεηθλχεη κεδεληθή δηαθζνξά (100 

βαζκνχο), ελψ νη 114 ρψξεο ζεκεηψλνπλ βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ πελήληα. 

 

Δηθφλα 1
8
: Παγθφζκηνο Υάξηεο Γηαθζνξάο Transparency International  

                                                             
8 http://www.transparency.org/cpi2015  
 



[9] 
 

 

Δηθφλα 2
9
: Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο ζηνλ Παγθφζκην Υάξηε Γηαθζνξάο Transparency 

International  

1.5. Κατϊχρηςη εξουςύασ- διαπλοκό 

ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο ζπρλά ην πξφζσπν πνπ αζθεί δεκφζηα εμνπζία θαηαρξάηαη ή 

εθκεηαιιεχεηαη ηελ ζέζε ηνπ ράξηλ ηεο εμαζθάιηζεο αζέκηησλ πιενλεθηεκάησλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ ή γηα ηξίην πξφζσπν. ε έλα θξάηνο δηθαίνπ, πξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ 

πξσηαξρηθψο είλαη ε πξνζσπηθή ειεπζεξία, ε πγεία, ε ηηκή θαη ε εκπηζηνζχλε ησλ 

πνιηηψλ ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ νξζή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. 

Σν έλλνκν αγαζφ ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο πξνζβάιιεηαη, φηαλ 

ηα φξγαλά ηεο, αληί λα εθπιεξψζνπλ ηνπο γεληθφηεξνπο ζθνπνχο ηεο ζηα φξηα πνπ 

δηαγξάθεη ην θξάηνο δηθαίνπ, παξαβαίλνπλ ην χςηζην θαζήθνλ ηεο πνιηηείαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην αξ. 2 § 1 ηνπ πληάγκαηνο. Σν αξ. 2 § 1 πληάγκαηνο επηβάιιεη ζην 

θξάηνο θαη εηδηθφηεξα ζε δηάθνξα φξγαλά ηνπ, αθελφο λα ζέβνληαη ηελ αμία ηνπ 

αλζξψπνπ, δειαδή λα κελ ηελ πξνζβάιινπλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο 

θαη αθεηέξνπ λα ηελ πξνζηαηεχνπλ, δειαδή λα κεξηκλνχλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

πξνζβνιήο ηεο απφ θνξείο ηεο εμνπζίαο ή ηδηψηεο.  Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

εγθιήκαηνο ηεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο απνηειεί ε ππέξβαζε απφ πξφζσπν πνπ αζθεί 

δεκφζηα εμνπζία ηεο εμνπζίαο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί θαη ζπγρξφλσο ε πξνζβνιή ησλ 

ελλφκσλ αγαζψλ ησλ πνιηηψλ, απφ ηελ ππέξβαζε απηή. 

                                                             
9 http://www.transparency.org/cpi2015  
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Ζ δηαθζνξά παγηψλεη ηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο σο πξαθηηθή γηα ηνλ πξνζπνξηζκφ 

ηδηνηειψλ ζπκθεξφλησλ θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εκθάληζε ηεο 

δηαπινθήο, σο αθξαία κνξθή δηαθζνξάο. (Γεξαθίλε, 2004). 

Ζ δηαπινθή αλαθέξεηαη ζηελ εμαξηεκέλε ζρέζε κε ηε κνξθή άκεζσλ θαη έκκεζσλ 

αληαιιαγκάησλ κεηαμχ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ θαη ηδησηψλ ή  επηρεηξήζεσλ, δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ θαη ηδησηηθψλ (αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ) ζπκθεξφλησλ. Οπζηαζηηθά 

ε δηαπινθή είλαη έλα δίθηπν ζπκθεξφλησλ, ζπλήζσο αφξαην, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ 

πξνζπαζνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ παξάλνκα γηα λα απνθνκίζνπλ ρξεκαηηθά ή άιια νθέιε. 

Γηαπινθή είλαη ε ζπλχθαλζε, είλαη ην αφξαην πιέγκα ζπκθεξφλησλ, αιιά θαη ε 

αιιεινζχλδεζε ζπκθεξφλησλ κε ζθνπφ ην παξάλνκν φθεινο θαη ηελ εμππεξέηεζε 

εθείλσλ πνπ κεηέρνπλ ζην ζρήκα απηφ (Μάξθνβηηο, 2014). 

Ο Σζνπθαιάο (2000) αλαθέξεη φηη ε δηαπινθή έγθεηηαη ζηελ επηδίσμε δηαθνξεηηθψλ 

ζηφρσλ θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο εζηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ 

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Μέζα απφ ην ζχζηεκα ησλ δεκφζησλ 

πξνκεζεηψλ ηξέθεηαη έλαο δηαξθψο επεθηεηλφκελνο θαη δηαπιεθφκελνο θφζκνο πνπ έρεη 

δχν δηαθνξεηηθψλ ζπζηήκαηα αμηψλ. Δπηπξνζζέησο, ν Dahl (2001) ηνλίδεη κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε φηη ε δηαπινθή έρεη σο απνηέιεζκα ζε αληζφηεηα πξφζβαζεο ζηνπο πνιηηηθνχο 

πφξνπο, θαη ζπλεπψο νξηζκέλνη πνιίηεο απνθηνχλ κεγαιχηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε 

άιινπο ζηηο απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο. 
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1.6. Υοροδιαφυγό - Ϊννοια 

Φνξνδηαθπγή είλαη θάζε παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ θνξνινγνπκέλσλ κε ηελ 

νπνία επηδηψθεηαη ε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπο επηβάξπλζεο ή ε απνθπγή 

θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ πνπ έρεη ήδε βεβαησζεί. Ζ αλνρή ή ε ζπγθάιπςε ηεο 

θνξνδηαθπγήο απφ ηα φξγαλα ηνπ θξάηνπο απνηειεί ζεκαληηθή έθθξαζε ηεο 

δηαθζνξάο. 

Ζ θνξνδηαθπγή πξνθχπηεη φηαλ θαηαζηξαηεγνχληαη νη θείκελεο δηαηάμεηο ησλ  

θνξνινγηθψλ λνκνζεηεκάησλ θαη θπξίσο ζπλίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο παξάιεηςεο 

ππνβνιήο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ή ππνβνιή αλαθξηβψλ δειψζεσλ ή έθδνζε θαη 

δηαθίλεζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ. 

Ζ χπαξμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο έρεη ηεξάζηηεο αξλεηηθέο 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. Γεκηνπξγεί άληζε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ 

βαξψλ θαη ζηεξεί ην Γεκφζην απφ ζεκαληηθνχο πφξνπο, ηνπο νπνίνπο, πξνθείκελνπ λα 

ηνπο εμαζθαιίζεη, επηβάιιεη λέεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ζ‟ εθείλνπο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα απνθχγνπλ ηε θνξνιφγεζε.
10

 Σν κεγάιν κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ παξανηθνλνκία, ζπληεινχλ αξλεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε θνξνδηαθπγή αλζεί ζηηο 

νηθνλνκίεο εθείλεο πνπ ππάξρεη έληνλε παξανηθνλνκία, πςειφ πνζνζηφ 

απηναπαζρνινπκέλσλ, ρακειφ επίπεδν πξνζθεξνκέλσλ δεκνζίσλ θνηλσληθψλ 

παξνρψλ θαη πςεινί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο. 

Ζ θνξνδηαθπγή εληείλεη ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηελ νηθνλνκηθή αληζνξξνπία, θπξίσο ζε 

πεξηφδνπο χθεζεο πνπ ηα θξάηε πξνζπαζνχλ κε ηελ εθαξκνγή ζηαζεξνπνηεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ λα επηηχρνπλ ζπγθξάηεζε ηεο αχμεζεο ησλ κηζζψλ θαη εηζνδεκάησλ. 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη θάζε κνξθήο θνξνινγία πξνθαιεί αληηδξάζεηο ζηνπο 

θνξνινγνπκέλσλ θαζψο απμάλεηαη ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηελ νπνία θαη αλαδεηνχλ 

πξφζθνξνπο ηξφπνπο γηα λα πεξηνξίζνπλ. 

Οη ηξφπνη αληίδξαζεο ζηελ θνξνινγηθή επηβάξπλζε εθδειψλεηαη κε ην θνξνινγηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηε κεηαθχιεζε ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο, ηε θνξναπνθπγή θαη ηε 

θνξνδηαθπγή. 

                                                             
10 Φνξνδηαθπγή (Tax evasion / Tax mitigation) https://www.euretirio.com/forodiafygi/ 

http://www.euretirio.com/2010/06/foros.html
https://www.euretirio.com/parastatiko/
http://www.euretirio.com/2010/11/apotelesmatikotita.html
http://www.euretirio.com/2010/06/stoxoi-oikonomikis-politikis.html
http://www.euretirio.com/2010/06/diathesimo-eisodima.html
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Σα αίηηα γηα ηελ παξαπάλσ αληίδξαζε θνξνδηαθπγήο είλαη θπξίσο νη δπζαλάινγα 

πςεινί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, νη αλεπαξθείο κέζνδνη θαηαγξαθήο θαη εληνπηζκνχ 

ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε αλεπάξθεηα ησλ θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ λα 

δηαζηαπξψζνπλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία, λα βεβαηψζνπλ ηνπο θφξνπο θαη λα ηνπο  

εηζπξάμνπλ. Δπίζεο εληζρπηηθέο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη: 

 Οη ζπζηεκαηηθέο ξπζκίζεηο θνξνινγηθψλ εμαηξέζεσλ θαη πξνλνκίσλ. 

 Ζ αίζζεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο, άδηθεο ή απζαίξεηεο κεηαρείξηζεο ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ. 

 Οη πνηλέο θαη νη επηπηψζεηο γηα ηηο θνξνινγηθέο παξαβάζεηο. 

 Ζ άλαξρε δηαθπβέξλεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο ην νπνίν 

θαηά βάζε πξνέξρεηαη απφ ηελ είζπξαμε ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ θφξσλ. 

 Οη πξνυπνζέζεηο θαη ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ δεκνζίσλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

 Οη νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο. 

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

1.7. Η φοροδιαφυγό ςτην ελληνικό νομοθεςύα 

ηνλ Ν. 2523/97 είραλ πξνζδηνξηζηεί κε ηξφπν ζπγθεληξσηηθφ ηα αδηθήκαηα 

θνξνδηαθπγήο, νη απηνπξγνί θαη ζπλεξγνί ηεο θνξνδηαθπγήο θαζψο θαη νη πνηλέο γηα 

φζνπο ηα δηαπξάηηνπλ. Πξφζθαηα, κε ηνλ Ν. 4174/13 (Κψδηθαο Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο) νξίζηεθαλ δηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο κε ην άξζξν 54 θαη παξαβάζεηο 

θνξνδηαθπγήο κε ην άξζξν 55 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 4337/15. Οη 

δηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο ζπλίζηαληαη ελδεηθηηθά ζε: 

 κε ππνβνιή ή εθπξφζεζκε ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο, 

 κε ππνβνιή ή εθπξφζεζκε ππνβνιή δήισζεο παξαθξάηεζεο θφξνπ, 

 κε αληαπφθξηζε ζε αίηεκα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γηα παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ή ζηνηρείσλ, 

 κε ζπλεξγαζία ζηε δηάξθεηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, 

 κε γλσζηνπνίεζε ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ θνξνινγηθνχ 

εθπξνζψπνπ ηνπ, 

 κε εγγξαθή ζην θνξνινγηθφ κεηξψν θ.α.  

http://www.euretirio.com/2010/07/xrima.html
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Όζν γηα ηηο παξαβάζεηο θνξνδηαθπγήο: 

Έγθιεκα θνξνδηαθπγήο δηαπξάηηεη φπνηνο κε πξφζεζε: 

α) πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο, εληαίνπ θφξνπ ηδηνθηεζίαο 

αθηλήησλ (ΔΝ-ΦΙΑ) ή εηδηθνχ θφξνπ αθηλήησλ (ΔΦΑ), απνθξχπηεη θνξνινγεηέα 

εηζνδήκαηα απφ νπνηαδήπνηε πεγή ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηδίσο παξαιείπνληαο λα 

ππνβάιεη δήισζε ή ππνβάιινληαο αλαθξηβή δήισζε  

β) πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηνπ θφξνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ, ηνπ θφξνπ αζθαιίζηξσλ θαη ησλ παξαθξαηνχκελσλ θαη 

επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ, δελ απνδίδεη ή απνδίδεη αλαθξηβψο ή 

ζπκςεθίδεη ή εθπίπηεη αλαθξηβψο απηνχο, θαη δελ απνδίδεη ή απνδίδεη αλαθξηβψο ή 

ζπκςεθίδεη ή εθπίπηεη αλαθξηβψο απηνχο ή ιακβάλεη επηζηξνθή, θαζψο θαη φπνηνο 

δηαθξαηεί ηέηνηνπο θφξνπο, ηέιε ή εηζθνξέο, 

γ) πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή θφξνπ πινίσλ δελ απνδίδεη ή απνδίδεη 

αλαθξηβψο ζην Γεκφζην ην θφξν απηφλ……. 

.. Όπνηνο εθδίδεη πιαζηά ή εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη φπνηνο απνδέρεηαη 

εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία ή λνζεχεη ηέηνηα ζηνηρεία, αλεμάξηεηα απφ ην αλ δηαθεχγεη 

ή κε ηελ πιεξσκή θφξνπ, 

 

1.8. Η οδηγύα τησ Ε.Ε για την καταπολϋμηςη τησ φορολογικόσ απϊτησ 

και τησ φοροδιαφυγόσ- χϋδια δρϊςησ 

 

ηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2012, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ε 

Δπηηξνπή) παξνπζίαζε ην ζρέδην δξάζεο ηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

θνξνινγηθήο απάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο. Σν ζρέδην δξάζεο πεξηιακβάλεη κέηξα πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ ζηήξημε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνινγηθήο απάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο (Van Os, 2016). Απφ 

λνκηθή άπνςε ππήξραλ νξηζκέλεο ειιείςεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, πνπ αθνξνχλ ηηο 

πηπρέο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ηεο θνξνινγηθήο απάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο θαζψο θαη 

ηεο απάηεο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ). (Richardson, 2015) 
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Με ην λφκν 4170/13, ε ειιεληθή λνκνζεζία ελζσκάησζε ηελ Οδεγία 2011/16/ΔΔ 

ζρεηηθά κε ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο Με ηελ Οδεγία 

2011/16/ΔΔ αληηθαηαζηάζεθε ε Οδεγία 77/799/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο 

Γεθεκβξίνπ 1977 πεξί ηεο ακνηβαίαο ζπλδξνκήο ησλ αξκφδησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζηνλ ηνκέα ησλ άκεζσλ θφξσλ θαη ησλ θφξσλ επί ησλ αζθαιίζηξσλ. Με ηηο 

δηαηάμεηο ηεο λέαο Οδεγίαο ζεζπίζηεθε έλα επξχηεξν πιαίζην δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο, 

πνπ ζα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο 

δηαξθψο απμαλφκελεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο.  

Ζ αχμεζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ ζην έδαθνο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) δπζρεξαίλεη ηνλ νξζφ πξνζδηνξηζκφ ησλ νθεηιφκελσλ 

θφξσλ εθ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θξάηνπο κέινπο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηε 

δηπιή θνξνιφγεζε θαη επηηείλεη ηα θαηλφκελα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

θνξναπνθπγήο. 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, απαηηνχληαη ηθαλά εξγαιεία αληηκεηψπηζεο ησλ πξνθιήζεσλ 

ηνπ λένπ δηεζλνπνηεκέλνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κε κία εκπινπηηζκέλε λνκηθή 

πξάμε, πνπ ζα ζέηεη ζαθέζηεξνπο θαη αθξηβέζηεξνπο θαλφλεο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο, 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηά απφ ηα θξάηε κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) θαη ζπληζηνχλ ην ζχγρξνλν πξφηππν 

δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο ζε δηκεξέο ή πνιπκεξέο επίπεδν.  

Απνβιέπνληαο ζηελ έγθαηξε θαη ζπλεπψο, απνηειεζκαηηθή δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, νη δηαηάμεηο ηεο λέαο Οδεγίαο ζεζπίδνπλ εηδηθφηεξνπο 

θαλφλεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, πξνβιέπνληαο πξνζεζκίεο εληφο ησλ νπνίσλ νη 

αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ νθείινπλ λα ελεξγήζνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

Οδεγίαο. Δπηπιένλ, εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζε λνκηθή πξάμε ηνπ παξάγσγνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ξεηή δηάηαμε ζχκθσλα κε ηελ νπνία αίξεηαη ην ηξαπεδηθφ 

απφξξεην.  

Δηδηθφηεξα, ε ιακβάλνπζα αξρή ελφο θξάηνπο κέινπο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν επεηδή θάηνρνο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ 

είλαη ηξάπεδα, άιιν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ή 
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πξφζσπν πνπ ελεξγεί ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξάθηνξα ή ηνπ δηαρεηξηζηή ή επεηδή νη 

πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ηδηνθηεζηαθά ζπκθέξνληα πξνζψπνπ.
11

 

ηηο 28/01/2016 δεκνζηεχηεθε πξφηαζε Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ γηα λέα νδεγία 

ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ θαηά πξαθηηθψλ θνξναπνθπγήο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα 

ηε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Ζ νδεγία θαζνξίδεη θαλφλεο θαηά πξαθηηθψλ 

θνξναπνθπγήο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Δίλαη έλα 

απφ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δέζκεο κέηξσλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο θνξναπνθπγήο, ε νπνία αληηκεησπίδεη νξηζκέλεο ζεκαληηθέο λέεο εμειίμεηο θαη 

πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζηε θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απαηηνχλ ηαρεία 

αληίδξαζε ζε επίπεδν Δ.Δ. αθνξνχλ θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη θνξνινγνχκελνη 

ελεξγνχλ θαηά ηνπ ίδηνπ ηνπ ζθνπνχ ηνπ λφκνπ, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ εζληθψλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηε ζπλνιηθή 

θνξνινγηθή εηζθνξά ηνπο.  

Οη θνξνινγνχκελνη κπνξνχλ λα επσθεινχληαη απφ ρακεινχο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο ή απφ δηπιέο εθπηψζεηο ή λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα εηζνδήκαηά ηνπο 

παξακέλνπλ αθνξνιφγεηα. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ ζηξεβιψλνπλ 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά, ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πεξηβάιινλ αζέκηηνπ 

θνξνινγηθνχ αληαγσληζκνχ. Σα παξαπάλσ βαζίδνληαη ζην ζρέδην δξάζεο γηα ηε δίθαηε 

θαη απνηειεζκαηηθή θνξνιφγεζε ησλ εηαηξεηψλ, πνπ ππέβαιε ε Δπηηξνπή ζηηο 17 

Ηνπλίνπ 2015.  

Σν ελ ιφγσ ζρέδην δξάζεο νξίδεη λνκηθά δεζκεπηηθνχο θαλφλεο πνπ ζα παξέρνπλ ζηα 

θξάηε κέιε ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ εηαηξηθή 

θνξναπνθπγή θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηε ζπιινγηθή αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο 

θαη λα ζέβεηαη ηελ εληαία αγνξά, ειεπζεξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε πλζήθε, ην Υάξηε 

ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ θαη ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ γεληθά. 

 

 

 

 

                                                             
11 Απνζπάζκαηα απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ. 
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Δηθφλα 3: Anti Tax Avoidance Package January 2016
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2ο-ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ  

Ζ θνξνδηαθπγή (tax avoidance or tax evasion) απνηειεί έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί φια ηα 

θξάηε αιιά θαη πνιινχο επξσπατθνχο θαη παγθφζκηνπο νξγαληζκνχο. Δίλαη επίζεο έλα 

δήηεκα ην νπνίν έρεη επηρεηξήζεη λα αληηκεησπίζεη θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Γηα ην 

ιφγν απηφ ε βηβιηνγξαθία - αξζξνγξαθία ζρεηηθά κε ηε θνξνδηαθπγή είλαη εθηεηακέλε. 

Ζ θνξνδηαθπγή ζρεηίδεηαη ζηελά θαη κε ηελ έλλνηα ηεο δηαθζνξάο φπνπ επίζεο ε 

αξζξνγξαθία είλαη πινχζηα. 

Όπσο αλαθέξεη ν Bloom (2016) ε θνξνινγία ήηαλ αξρηθά κηα εηζθνξά πνπ 

εηζπξάηηνληαλ απφ ηνπο πνιίηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ θνηλψλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο 

δειαδή θπξίσο ηεο άκπλαο θαη ηεο ηήξεζεο ηνπ λφκνπ θαη ηεο ηάμεο.  Όκσο ζχληνκα νη 

ιφγνη επηβνιήο ηεο θνξνινγίαο δηεπξχλζεθαλ θαη γηα άιινπο δεκφζηνπο ζθνπνχο νη 

νπνίνη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε δεκφζηα πγεία, ηελ εθπαίδεπζε, ηε ζηέγαζε, ηελ 

πνιενδνκία, ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ηηο επηδνηήζεηο ζε βηνκεραλίεο θαη πνιιά άιια. 

Ζ θνξνινγία ζήκεξα ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο είλαη ην ζπνπδαηφηεξν εξγαιείν 

άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Γηα ην ιφγν απηφ ε ππνρξέσζε ηεο θνξνινγίαο έρεη 

λνκηθή αιιά θαη εζηθή ππφζηαζε. Καηαξρήλ ν ππνινγηζκφο θαη ε ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο πξνέξρεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ην λφκν. Απφ απηήλ ηελ 

άπνςε ε ππνρξέσζε είλαη λνκηθή. Οη ζθνπνί ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ θφξσλ απφ ηελ 

πνιηηεία είλαη πνπ θάλνπλ ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ππνρξέσζε εζηθή θαη αληίζηνηρα 

ηελ θνξναπνθπγή ή ηε θνξνδηαθπγή αλήζηθε.  

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ν λφκνο εθθξάδεη θνηλσληθέο αμίεο θαη ζα 

κπνξνχζε, σο εθ ηνχηνπ, λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ επηβνιή θαη ηελ πνηληθνπνίεζε. Υξεζηκνπνηψληαο ηξία εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα 

γηα θνξναπνθπγή θαη θνξνδηαθπγή, νη Blaufus et al. 2016,  κειέηεζαλ πψο ε 

λνκηκφηεηα επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ησλ αηφκσλ. Οη λνκνζέηεο κπνξνχλ θαη 'αξρήλ, λα 

επεξεάζνπλ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο γηα θνξναπνθπγή θαη θνξνδηαθπγή θαζνξίδνληαο 

ηε γξακκή κεηαμχ λνκηκφηεηαο θαη παξαλνκίαο θαη θαζνξίδνληαο ηηο πνηλέο, φκσο ε 

θνξνινγηθή ζπλείδεζε είλαη κηα αμία εζηθή ε νπνία ζα πξέπεη θνηλσληθά λα 

θαιιηεξγείηαη.  

Ζ θαηαρξεζηηθή θνξναπνθπγή κεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζεζκψλ, θαη σο εθ ηνχηνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζε ζηέξεζε 

απαξαίηεησλ πφξσλ ηφζν ζηηο αλεπηπγκέλεο φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Πνιινί είλαη νη ιφγνi γηα ηελ χπαξμε θαη ην κέγεζνο ηεο θαηαρξεζηηθήο θνξναπνθπγήο 
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θαη αλαδχνληαη ζπλερψο παξάγνληεο πνπ επηδεηλψλνπλ ην πξφβιεκα ζηνλ 

αλαπηπζζφκελν θφζκν. Οη Russell et al. (2016) ππνζηεξίδνπλ φηη νη επαγγεικαηίεο ηνπ 

ρψξνπ, φπσο δηθεγφξνη, ινγηζηέο θαη νηθνλνκηθνί ζχκβνπινη, έρνπλ ηζρπξή ππνρξέσζε 

λα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ 

θαηαρξεζηηθή θνξναπνθπγή. Ζ ππνρξέσζε απηή ζπλίζηαηαη ζε πνιχ πεξηζζφηεξα απφ 

ηελ απιή ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαζψο ζπγρξφλσο απαηηνχληαη θαη 

πξφηππα επαγγεικαηηθήο αθεξαηφηεηαο. 

Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη De Monès et al. (2010) ε θαηάρξεζε ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο είλαη ηαπηφρξνλα πνιχπινθε αιιά θαη δηθνξνχκελε. Κάζε ρψξα έρεη 

αλαπηχμεη ηε δηθή ηεο πξνζέγγηζε, ε νπνία ζπλεπάγεηαη δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο γηα 

φζνπο παξαβαίλνπλ ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηελ εγρψξηα 

λνκνζεζία, ην δηεζλέο θνξνινγηθφ δίθαην θαη απηφ ηεο Δ.Δ. Οη δηάθνξεο ρψξεο 

παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηφζν ζηελ εξκελεία ηεο θνξνδηαθπγήο φζν θαη 

ζηελ πξαθηηθή αληηκεηψπηζε ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία νξηνζεηνχλ 

ηελ γεληθή έλλνηα ηεο απάηεο, θαη πξνβιέπνπλ έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ 

θαηά ηεο θνξναπνθπγήο, δειαδή θαη νη δχν πξνζεγγίδνπλ ζεσξεηηθά ην θαηλφκελν σο 

επί ην πιείζηνλ κε θνηλφ ηξφπν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, νη γαιιηθέο θαη νη 

γεξκαληθέο δηαηάμεηο δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πνηλή, θαζψο θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνπλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο εληνπίδνπλ 

θαηάρξεζε ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηεκάησλ.  

Ζ θνξνδηαθπγή θαη ε θνξναπνθπγή ζηξεβιψζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, ζπκβάιινπλ ζηελ 

παξακφξθσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θνξνινγίαο. Σα θξάηε κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ην κέγεζνο 

ηεο παξανηθνλνκίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ην χςνο ηεο θνξνδηαθπγήο απφ κε ζχλλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη λα ελαξκνλίζνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο λνκνζεζία κε ηα  

δηεζλή πξφηππα. Απφ κειέηεο απνδεηθλχεηαη φηη ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

εμάξηεζε φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο. Δθηηκάηαη 

φηη πάλσ απφ ηα ηξία ηέηαξηα ηεο ζπλνιηθήο απψιεηαο θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο Δ.Δ. πνπ αθνξνχλ θνξνδηαθπγή ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε ηεο 

παξανηθνλνκίαο (Schultzova et al. 2014). Ζ απμεκέλε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

πιεξσκψλ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ ζε κεηξεηά ζα κπνξνχζε λα εμαιείςεη 

ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ην πνζφ ηεο θνξνδηαθπγήο. Δληείλνληαο ηνλ αγψλα 

θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο θαη εληζρχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε είζπξαμε ησλ θφξσλ 
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ππνζηεξίδνπκε ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο 

βησζηκφηεηαο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ζηελ ΔΔ. 

Καζψο ε αλάγθε αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ γίλεηαη φιν θαη πην πηεζηηθή θαη ε 

δεκφζηα απνδνθηκαζία γηα ηελ αχμεζε ηεο θνξνδηαθπγήο εληείλεηαη, ηα θξάηε κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζπαζνχλ λα ιάβνπλ απζηεξφηεξα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε 

ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηε δηακφξθσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Απηφ δελ 

απνηειεί έθπιεμε, δεδνκέλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο. Καζψο νη πξνυπνινγηζκνί 

ζπξξηθλψλνληαη, ε αχμεζε ησλ εζφδσλ κέζσ ηεο θνξνινγίαο γίλεηαη φιν θαη πην 

ζεκαληηθή. Όκσο, δελ ηίζεηαη ακθηβνιία φηη ππάξρεη ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ θελφ ζηελ 

Δπξψπε. Καλέλα φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα 

ξπζκίζεη ηελ άκεζε θνξνινγία, ρσξίο ηελ νκφθσλε ζηήξημε φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Καηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ) 

έρεη δεκηνπξγήζεη έλα δφγκα πνπ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα 

ειέγμνπλ ηελ θνξνδηαθπγή, θαζηζηψληαο νπζηαζηηθά ηελ Δπξψπε πην αλνηθηή ζε 

θαηλφκελα θνξναπνθπγήο, ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε αχμεζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη 

αθφκε πην αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζε ησλ θξαηψλ κειψλ (Faulhaber, 2010). 

Οη Litina et al. (2016) παξέρνπλ κηα ζεσξεηηθή εμήγεζε γηα ην θαχιν θχθιν ηεο 

πνιηηηθήο δηαθζνξάο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο ζηνλ νπνίν πέθηνπλ ζπρλά θάπνηεο ρψξεο. 

Αληηκεησπίδνπλ απηφ ην δήηεκα ζην πιαίζην ελφο κνληέινπ κε δχν δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο παξαγφλησλ: ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο πνιηηηθνχο. Οη πνιίηεο απνθαζίδνπλ γηα ην 

πνζνζηφ ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο γηα ην νπνίν θνξνδηαθεχγνπλ. Οη πνιηηηθνί 

απνθαζίδνπλ γηα ην πνζνζηφ ηνπ δεκφζηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαηαρξψληαη. 

Δπηπιένλ, δηαπηζηψλνπλ φηη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο απνηξνπήο ησλ θαηλνκέλσλ δελ 

κπνξνχλ λα εμαιείςνπλ ηελ γελεζηνπξγφ αηηία ηνπ. Αλη‟ απηνχ, νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

επηβάιινπλ έλα ηζρπξφ εζηθφ θφζηνο γηα ηνπο θνξνθπγάδεο θαη ηνπο δηεθζαξκέλνπο 

πνιηηηθνχο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Ο έιεγρνο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο „Πφζελ Έζρεο‟ ζηελ Διιάδα είλαη επίζεο έλα 

ζέκα πνπ απαζρνιεί ηνπο θνξνινγνχκελνπο, ηνπο επαγγεικαηίεο ινγηζηέο θαη 

θνξνηερληθνχο θαζψο θαη ηηο θνξνινγηθέο αξρέο εδψ θαη δεθαεηίεο. Ζ βηβιηνγξαθία 

είλαη επίζεο πινχζηα γηα ηα εζληθά δεδνκέλα, πιελ φκσο νη ζπλερείο αιιαγέο ησλ 

θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ εηδηθά θαη κεηά ηελ επηβνιή ησλ κλεκνλίσλ, έρνπλ θαηαζηήζεη 

ηα ζπγγξάκκαηα απηά αζχγρξνλα ησλ εμειίμεσλ.  Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηπισκαηηθήο έγηλε έξεπλα ζην δηαδίθηπν, ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαζψο 
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θαη ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο πνπ νη ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο δηαζέηνπλ. Δπηιεθηηθά 

ζα αλαθεξζψ ζε ηξία ειιεληθά ζπγγξάκκαηα πνπ θαηά ην ρξφλν ζπγγξαθήο ηεο 

δηπισκαηηθήο είλαη επίθαηξα ησλ ειέγρσλ „Πφζελ Έζρεο‟,  ζε πξφζθαηα άξζξα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο θαζψο θαη ζε δηπισκαηηθέο πνπ 

πξαγκαηεχνληαη απηφ ην ζέκα. 

χκθσλα κε ηνλ Βξάλε (2013) νη έιεγρνη „Πφζελ Έζρεο‟ θξίλνληαη αλαγθαίνη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πνιηηείαο απφ ηα ίδηα ηεο ηα φξγαλα ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ειέγρνπ θαη 

θαηαζηνιήο ελδερνκέλνπ ρξεκαηηζκνχ ησλ ππαιιήισλ. Οη έιεγρνη ηεο πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο εληαηηθνπνηήζεθαλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα γηα ηνπο έιιελεο θαηαζέηεο ζην 

εμσηεξηθφ θαζψο απαηηήζεθε ν ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο είθνζη πέληε ρηιηάδσλ πνιηηψλ νη νπνίνη κεηέθεξαλ κε εκβάζκαηα ζε 

αιινδαπέο ηξάπεδεο πάλσ απφ εθαηφ ρηιηάδεο επξψ έθαζηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 

παξαπάλσ έιεγρνη γίλνληαη κε δηαθνξεηηθφ λνκηθφ θαζεζηψο γηα ηνπο δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο θαη κε δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο γηα ηνπο πνιίηεο θαη απηή ε δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε πξνθαιεί ζχγρπζε ζηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θαη ην αίζζεκα ηεο 

άληζεο κεηαρείξηζεο. Ζ πνιπλνκνζεζία απνηειεί έλα αθφκα εκπφδην θαηά ηε δηελέξγεηα 

ησλ ειέγρσλ θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε κηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε ε νπνία ζα 

αληηκεησπίδεη κε εληαίν θαη κνλαδηθφ ηξφπν ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ απφ ηνλ Πξφεδξν 

ηεο Γεκνθξαηίαο σο ηνλ απιφ πνιίηε.    

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θεθαιαίνπ πξνεγνπκέλσλ εηψλ απνηειεί «πνλνθέθαιν» γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο δειψζεηο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ 

(Γξαβηάο, 2013). Ζ δπζθνιία ζηελ εμεχξεζε ηνπ δηαζέζηκνπ γηα αλάισζε θεθαιαίνπ 

νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ δηαρξνληθά αιιά θαη 

ζηηο πνιπάξηζκεο παξακέηξνπο πνπ ιακβάλνληαη θαηά πεξίπησζε ππφςε. Ο 

ππνινγηζκφο είλαη επίζεο δχζθνινο γηαηί ζπλήζσο αθνξά πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

νηθνλνκηθά έηε. Με ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ θαηά ηα έηε 2010 θαη 2011 ζηηο 

αληηθεηκεληθέο δαπάλεο αλέθπςε ε αλάγθε γηα αλάισζε θεθαιαίνπ παξειζφλησλ εηψλ 

πξνθεηκέλνπ νη θνξνινγνχκελνη λα κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ ηηο αληηθεηκεληθέο 

δαπάλεο κε εηζνδήκαηα πξνεγνπκέλσλ εηψλ. Δπίζεο ε δηεξεχλεζε απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο ησλ εκβαζκάησλ ζην εμσηεξηθφ, επέβαιε ζηνπο θνξνινγνχκελνπο λα απνδείμνπλ 

αλ ηα κεηαθεξφκελα ρξεκαηηθά πνζά πξνέξρνληαλ απφ πεξίζζεπκα θεθαιαίνπ ή απφ 

άιιεο αηηίεο. Ο ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη επίζεο ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δηαηάμεσλ θαη 

ζπρλά ηελ αληηθξνπφκελε αληηκεηψπηζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζαχμεζεο πεξηνπζίαο 

έλαληη ηεο θάιπςεο ησλ ηεθκεξίσλ.    
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χκθσλα κε ηελ Σνπαιίδε (2011) ε θαζηέξσζε ησλ ηεθκεξίσλ ζηελ ειιεληθή 

θνξνινγηθή έλλνκε ηάμε  έγηλε ην έηνο 1955 θαη έθηνηε απηά ιακβάλνληαη ππφςε γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ θφξνπ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Ζ 

ζπγγξαθέαο επηρεηξεί κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο ησλ 

επηβαιιφκελσλ ηεθκεξίσλ δηαρξνληθά πξνζπαζψληαο λα εληνπίζεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο 

θαη λα ηηο ζπλδέζεη κε ηηο εθάζηνηε ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ 

κέηξνπ ησλ ηεθκεξίσλ απνηέιεζε κηα εχθνιε ιχζε ησλ θνξνινγηθψλ λνκνζεηψλ κε 

ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θνξνδηαθπγήο ρσξίο φκσο λα επηθέξεη πάληα ηα 

αλακελφκελα θνξνδνηηθά απνηειέζκαηα. Σα ηεθκήξηα δελ κπνξνχλ θαηά ηελ άπνςε 

ηεο ζπγγξαθέα λα έρνπλ σο ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαζψο ζπρλά πιήηηεη ππφρξενπο κε ρακειά εηζνδήκαηα θαη απνηπγράλεη λα εληνπίζεη 

ηελ θνξναπνθπγή ή ηε θνξνδηαθπγή.  Πξνηείλεηαη νη θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο λα 

απνηεινχλ κέξνο ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

πνπ ζα δηαηππσζνχλ κε ζαθήλεηα θαη ζα ηεξεζνχλ κε ζπλέπεηα. ηφρνο ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο  ζα πξέπεη λα είλαη ε ηζνκεξήο θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ 

βαξψλ αλάινγα κε ηηο εηζνδεκαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ ππφρξεσλ κε ηελ εθαξκνγή 

ειαθξχλζεσλ ή ηελ επηβνιή πξφζζεησλ θξηηεξίσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε αλαζεψξεζε 

ηνπ κέηξνπ ησλ ηεθκεξίσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε εηδηθά κεηά ηηο εμειίμεηο θαη ηηο 

αιιαγέο ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. 

Γχν ρξφληα αξγφηεξα ε Κσηζηνπνχινπ (2013) αλαθέξεη φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχνληαη απφ ηελ επηβνιή ησλ ηεθκεξίσλ είλαη πνιπάξηζκα θαη ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζηφρεπζε ηνπο αιιά θαη κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ πληάγκαηνο ηεο ρψξαο καο νη 

νπνίεο θαηαξρήλ πξνβιέπνπλ ηζφηεηα θαη θνξνινγηθή δηθαηνζχλε. Ο θνξνινγηθφο 

λνκνζέηεο ζέζπηζε ηα ηεθκήξηα ζε κηα πξνζπάζεηα λα εκπνδίζεη ηελ θνξναπνθπγή, 

φκσο ε επξχηαηε εθαξκνγή ηνπ εμαηξεηηθνχ απηνχ κέηξνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

εηζνδήκαηνο ελίζρπζε ηελ ηππνπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζε βάξνο ηεο 

λνκηκφηεηαο ηνπ θφξνπ θαη ηεο θνξνδνηηθήο δηθαηνζχλεο. Καη απηφ γηαηί ε επηβνιή 

ησλ ηεθκεξίσλ δεκηνχξγεζε απαξάδεθηεο αδηθίεο ζε βάξνο ησλ αζζελέζηεξσλ 

νηθνλνκηθά θνξνινγνχκελσλ θαη μέθπγε απφ ηα πιαίζηα ηεο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο, 

απνηειψληαο απιά εηζπξαθηηθή πξαθηηθή. Έρεη απνδεηρηεί θαη ζηελ πξάμε φηη ηα 

ηεθκήξηα πιήηηνπλ ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θνξνινγνπκέλσλ δειαδή ηα ρακειά θαη 

κεζαία εηζνδήκαηα ελψ ηα πςειά εηζνδήκαηα εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζην αππξφβιεην. 

Οη αδπλακίεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο εληνπίδνληαη ζηελ αλεπαξθή νξγάλσζε 

ησλ θνξνινγηθψλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ.  Ζ δηελέξγεηα 
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ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζεί θαη ε απνλνκή ηεο θνξνινγηθή 

δηθαηνζχλεο πξέπεη λα είλαη ζπληνκφηεξε. Ζ ζπγγξαθέαο θξίλεη φηη ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ πξνηχπσλ ηα θαηάιιεια 

λνκνζεηηθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα ψζηε λα αλαδηακνξθσζεί ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

θαη νη ππεξεζίεο ηνπ.  

χκθσλα κε ηνλ Makedonskyi (2005), ε ηθαλφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο γηα 

λα εθηειέζεη επαξθψο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζε κεγάιν βαζκφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

αληαπφθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ. Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε πξέπεη λα 

θαηαλέκεηαη δίθαηα κεηαμχ φισλ αλάινγα κε ηε θνξνινγηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Ζ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζαο αξρήο σζηφζν, παξεκπνδίδεηαη απφ ηελ άηππε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ ελεξγφ θνξνδηαθπγή απφ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ηεθκεξίσλ ζηελ θνξνινγία φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ. Σα ηεθκήξηα θνξνιφγεζεο 

πηνζεηνχλ ζρεηηθά απινχο θαλφλεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θφξσλ ζε νηθνλνκηθνχο 

θνξείο, νη νπνίνη ζπρλά απνθεχγνπλ ηελ ηαθηηθή θνξνινγία. Οπζηαζηηθνί  παξάγνληεο 

γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε 

ηεθκεξίσλ είλαη ην ζρεηηθφ κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο, ην επίπεδν ηεο δηαθζνξάο 

(εηδηθά εληφο ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ)  θαη ε ζπλέπεηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ γηα ηελ 

ηήξεζε ηελ θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Έληνλα θαηλφκελα άηππεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη θνξνδηαθπγήο ζπλαληάκε ζπλήζσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο αιιά θαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ κε 

νηθνλνκίεο ζε κεηάβαζε. Αληίζηνηρα, ε ηεθκαξηή θνξνινγία είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε 

ζηελ Αθξηθή θαη ηε Λαηηληθή Ακεξηθή ελψ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ επίζεο 

εθαξκνζηεί θαη ζηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο. 

Οη έκκεζεο ηερληθέο ειέγρνπ πνπ εηζήιζαλ ζηε ρψξα απφ ηελ 1/1/2014 πηνζεηήζεθαλ 

απφ κεζφδνπο πνπ εδψ θαη ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ακεξηθαληθή θνξνινγηθή 

Αξρή (IRS)
13

. Όπσο αλαθέξεη o Thuronyi (1996)  γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ππνινγηζκφ 

ηνπ θφξνπ πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε ησλ έκκεζσλ ηξφπσλ ψζηε λα δηαπηζησζεί ε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε. Αλ δελ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ή λα δηαπηζησζνχλ κε 

αθξίβεηα νη πεγέο θαη ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο, ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε άιια 

ζηνηρεία φπσο ε θαζαξή ζέζε ή νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο.   

                                                             
13 Internal Revenue Service 
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Σα ηειεπηαία ρξνληά παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή ηεο εζηίαζεο ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ απφ 

ην έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ έιεγρν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ (Μειάο, 2015). Οη 

έκκεζεο ηερληθέο πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ ζηε ρψξα καο ρξεζηκνπνηνχλ σο ζηνηρεία 

ειέγρνπ ηηο θηλήζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ηηο αγνξέο θαη πσιήζεηο ηίηισλ θαη 

αμηψλ θαη ηελ απνηίκεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Σα παξαπάλσ έρνπλ ζρέζε κε ηε 

δηαθίλεζε ηνπ ρξήκαηνο κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γηα ην ιφγν απηφ ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα αζθνχλ παξάιιειν έιεγρν σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ησλ 

δηαθηλνχκελσλ ρξεκαηηθψλ κέζσλ εθαξκφδνληαο ην ειιεληθφ, ην επξσπατθφ θαη ην 

παγθφζκην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ «μεπιχκαηνο βξψκηθνπ 

ρξήκαηνο». Καηά βάζε εθαξκφδνληαη δηεμνδηθά νη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαη 

επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ε ηαμηλφκεζε 

ησλ πειαηψλ αλάινγα κε ην βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο ηνπο θαη ε ηππνινγία ησλ 

αζπλήζηζησλ ζπλαιιαγψλ.  Όπσο αλαθέξεη ν Μειάο (2015), κεηά ηελ επίζεκε 

αλαθνίλσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πεξηνπζηνινγίνπ απφ φινπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο, 

ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη κε αθξίβεηα φια ηα ζηνηρεία ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ αλακέλεηαη κέζα ζηελ επφκελε ρξνληά ε 

ζεζκνζέηεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ.    

χκθσλα κε ηνλ Παξαζθεπά (2015), ν θνξνινγηθφο έιεγρνο σο δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα δηαθνξεηηθψλ κέζσλ θαη πξαθηηθψλ νη νπνίεο έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζε παγθφζκην επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα 

ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγηζηεί ν πξνο 

θαηαβνιή θφξνο. Οη κέζνδνη απηέο εθαξκφδνληαη ζπρλά ζπλδπαζηηθά ή θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ψζηε λα απνηξαπεί ε κε ζπκκφξθσζε ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Ζ ειιεληθή λνκνζεζία πξνβιέπεη 

εδψ θαη κεξηθά ρξφληα ηελ εθαξκνγή έκκεζσλ ηερληθψλ έιεγρνπ κέζσ κηαο 

κεζνδνινγίαο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο ησλ ΖΠΑ. Ο ζπγγξαθέαο 

παξνπζηάδεη θαη αλαιχεη ηηο έκκεζεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνξνινγηθά 

ειεγθηηθά φξγαλα ηεο ρψξαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αθξηβνχο θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. Μέζσ αξηζκεηηθψλ 

παξαδεηγκάησλ γίλνληαη θαηαλνεηέο νη ηξεηο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο έκκεζεο ηερληθέο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία δειαδή ηεο αλάιπζεο 

ξεπζηφηεηαο θνξνινγνπκέλνπ, ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ 

ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη δαπαλψλ ζε κεηξεηά. ηφρνο είλαη λα δηαπηζησζεί θαη λα 

ππνινγηζηεί ε κε δεισζείζα θνξνινγεηέα χιε ηνπ ππφρξενπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ 
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πξνζψπνπ. Δθφζνλ νη δαπάλεο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο/εηζνδήκαηνο εθηηκάηαη  απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο φηη ππάξρεη κία 

ππνεθηίκεζε ησλ εζφδσλ/εηζνδεκάησλ, ή ππεξεθηίκεζε ησλ εθπηπηφκελσλ ή 

απαιιαζζφκελσλ δαπαλψλ θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αζξνηζκάησλ (εζφδσλ - εμφδσλ) 

ειέγρεηαη σο κε δεινχκελν εηζφδεκα.  Οη έκκεζεο ηερληθέο αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία, 

ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα δηαθφξσλ πεγψλ, απνηεινχλ πνιχηηκν εξγαιείν 

δηαπίζησζεο ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο εηιηθξίλεηαο ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θαη 

ελζαξξχλνπλ ηελ επζχλε θαη ηελ ζπκκφξθσζε  ησλ θνξνινγνπκέλσλ.  

ρεηηθά κε ηηο δειψζεηο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ 

πξνζψπσλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, ε Μήηηα (2015) αλαθέξεη φηη νη έιεγρνη απηνί  

απνηεινχλ θιέγνλ ζέκα ηεο επηθαηξφηεηαο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

δεκνζηεχκαηα γηα δηαζπάζηζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο έρνπλ επηθέξεη εληαηηθφηεξνπο 

ειέγρνπο θαη απζηεξφηεξεο πνηλέο. Ο έιεγρνο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο αθνξά 

θαηαξρήλ ηελ εμαθξίβσζε ηνπ αιεζνχο πεξηερνκέλνπ ηεο αξρηθήο δήισζεο πνπ θάλεη ν 

ππάιιεινο θαηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ θαη φζν αθνξά ηηο επφκελεο δειψζεηο ειέγρεηαη ε 

απφθηεζε λέσλ ζηνηρείσλ ή ε επαχμεζε ησλ πθηζηάκελσλ, δηαπηζηψλεηαη δειαδή αλ ηα 

έζνδα θαιχπηνπλ ηηο δαπάλεο δηαβίσζεο θαη ηελ πξνζαχμεζε ηεο πεξηνπζίαο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη νη έκκεζεο ηερληθέο ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηεί κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ην πξαγκαηηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ησλ 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ. Ζ ζπγγξαθέαο παξαζέηεη αξηζκεηηθά παξαδείγκαηα πξνθεηκέλνπ 

λα γίλεη θαηαλνεηή ε ρξεζηκφηεηα θαη ε πξνζηηζέκελε αμία ησλ έκκεζσλ ηερληθψλ 

ζηνλ έιεγρν. Δπίζεο επηζεκαίλεηαη φηη ε εθαξκνγή απηψλ ησλ ηερληθψλ θαιχπηεη θελά 

ησλ παξαδνζηαθψλ ειέγρσλ θάλνληαο ρξήζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηξίηεο 

πεγέο, εηδηθά φηαλ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ησλ άκεζσλ ηερληθψλ (π.ρ. δειψζεηο 

εηζνδήκαηνο). Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ρψξεο πνπ ήδε εθαξκφδνπλ έκκεζεο ηερληθέο 

είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά θαη θαηαδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο.  

Πάλησο ε ζσζηή εθαξκνγή ηνπο εμαξηάηαη πξσηίζησο απφ έλα αμηφπηζην ζχζηεκα 

βάζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη κηα ηζρπξή θνξνηερληθή ππνδνκή. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3Ο - ΑΝΑΛΨΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ 

 

3.1. Ειςαγωγό  

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θεθαιαίνπ ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ απνηειεί κηα δχζθνιε 

δηαδηθαζία γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ινγηζηέο αιιά θαη ηνπο ππαιιήινπο πνπ 

επεμεξγάδνληαη θαη αλαιχνπλ δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

Ζ δπζθνιία έγθεηηαη ζηελ εμεχξεζε θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαζέζηκνπ γηα αλάισζε 

θεθαιαίνπ δηαρξνληθά θαζψο νη δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο απφ ρξνληά ζε ρξνληά θαη νη 

πνιπάξηζκεο παξάκεηξνη πνπ ιακβάλνληαη ππφςε δπζρεξαίλνπλ ηελ νξζφηεηα ηνπ 

ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ δηαηάμεσλ θαη θπξίσο ηα ηζρχνληα γηα 

ηα ηεθκήξηα ησλ δαπαλψλ δηαβίσζεο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο κηαο θαη ν 

θνξνινγηθφο απηφο έιεγρνο θαιχπηεη πνιιά , ζπλερφκελα έηε. 

Πξφζθαηα, εηζήρζεζαλ αιιαγέο ζηηο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4172/2013, φπνπ ην άξζξν 31 «Αληηθεηκεληθέο δαπάλεο θαη ππεξεζίεο» αληηθαηέζηεζε 

φζα νξίδνληαλ παιαηφηεξα ζην άξζξν 16
14

 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

(Κ.Φ.Δ.) φπσο απηφ δηαρξνληθά ηξνπνπνηήζεθε θαη ίζρπε. Έηζη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ αληηθεηκεληθνχ εηζνδήκαηνο κε βάζε ηε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλνηθνχλ θαη ηνπο 

βαξχλνπλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: 

i. Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο 

ηδηνθαηνηθνχκελεο ή κηζζσκέλεο ή ηεο δσξεάλ παξαρσξνχκελεο θχξηαο 

θαηνηθίαο ε νπνία νξίδεηαη θιηκαθσηά. 

ii. Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, πνπ εθηηκάηαη κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα 

κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ηδηνθαηνηθνχκελσλ ή κηζζσκέλσλ δεπηεξεπνπζψλ 

θαηνηθηψλ.  

iii. Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο. 

iv. Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηδησηηθά ζρνιεία 

ζηνηρεηψδνπο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο, κε εμαίξεζε ηα εζπεξηλά γπκλάζηα θαη 

ιχθεηα, θαζψο θαη ηα εηδηθά ζρνιεία αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

v. Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη γηα νηθηαθνχο βνεζνχο, 

νδεγνχο απηνθηλήησλ, δαζθάινπο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ. 

                                                             
14 Ν. 2238/94, άξζξ.16 «Σεθκήξην δαπαλψλ δηαβίσζεο» 
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vi. Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε γηα ζθάθε αλαςπρήο ηδησηηθήο ρξήζεο. 

vii. Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε γηα αεξνζθάθε, ειηθφπηεξα θαη αλεκφπηεξα. 

viii. Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε γηα εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο δεμακελέο 

θνιχκβεζεο θαη  

ix. Ζ ειάρηζηε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε ηνπ θάζε θνξνινγνπκέλνπ -ζε ηξεηο 

ρηιηάδεο (3.000) επξψ πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ άγακν θαη ζε πέληε ρηιηάδεο (5.000) 

επξψ γηα ηνπο ζπδχγνπο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε-. 

Δπηπιένλ ζην άξζξν 17 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ.) νξίδνληαλ ηα 

ηεθκήξηα απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ επήιζε κε ηνλ 

Ν. 4172/13 ην άξζξν 32 αλαθέξεηαη πιένλ ζε δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. ε απηέο ινγίδνληαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξαγκαηηθά θαηαβάιινληαη γηα 

ηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη θπξίσο γηα: 

i. Αγνξά ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απηνθηλήησλ, δίηξνρσλ ή ηξίηξνρσλ 

απηνθηλνχκελσλ νρεκάησλ, πινίσλ αλαςπρήο θαη ινηπψλ ζθαθψλ αλαςπρήο, 

αεξνζθαθψλ θαη θηλεηψλ πξαγκάησλ κεγάιεο αμία.
15 

 

ii. Αγνξά ή ρξνλνκεξηζηηθή ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήησλ ή αλέγεξζε 

νηθνδνκψλ ή θαηαζθεπή δεμακελήο θνιχκβεζεο. Χο ηίκεκα αγνξάο ιακβάλεηαη 

ε αμία πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ 

λ.1249/1982
16

. Αλ ην ηίκεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηα νηθεία πσιεηήξηα ζπκβφιαηα 

είλαη κεγαιχηεξν σο θαηαβαιιφκελε δαπάλε ιακβάλεηαη ην θαζνξηδφκελν ζε 

απηά ηα ζπκβφιαηα ηίκεκα. 

iii. Αγνξά, ζχζηαζε ή αχμεζε θεθαιαίνπ επηρείξεζεο (αηνκηθήο,      νκφξξπζκεο, 

εηεξφξξπζκεο, Α.Δ., Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ., θνηλσλίαο,  θνηλνπξαμίαο, αζηηθήο 

εηαηξείαο, αγνξά εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, αγνξά ρξενγξάθσλ.   

iv. Υνξήγεζε δαλείσλ πξνο νπνηνλδήπνηε. 

v. Ζ εηήζηα δαπάλε γηα δσξεέο, γεληθέο παξνρέο ή ρνξεγίεο ρξεκαηηθψλ πνζψλ, 

εθφζνλ απηά ππεξβαίλνπλ εηεζίσο ηα ηξηαθφζηα (300) επξψ εθηφο απφ ηηο 

δσξεέο πνπ αξηζκνχληαη ζην άξζξν φπσο δεκφζην, εθπαηδεπηηθά θαη 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, θνηλσθειή ηδξχκαηα θ.α. 

                                                             
15 ήκεξα σο θηλεηά πξάγκαηα κεγάιεο αμίαο λννχληαη εθείλα πνπ ε αμία ηνπο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ 

 
16 

Ν. 1249/82 άξζξν 41 Πξνζδηνξηζκφο αμίαο αθηλήησλ 
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vi. Απφζβεζε δαλείσλ ή πηζηψζεσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο. ην πνζφ ηεο δαπάλεο 

απηήο πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζφ ησλ νηθείσλ ηφθσλ, ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ ηφθνη ππεξεκεξίαο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κέρξη ην έηνο 2010, ε δαπάλε γηα αγνξά απφ ελήιηθν κε 

δηθαίσκα πιήξεο θπξηφηεηαο πξψηεο θαηνηθίαο θαζψο θαη ε αλέγεξζε απ‟ απηφλ 

νηθνδνκήο σο πξψηεο θαηνηθίαο, εθφζνλ ε επηθάλεηά ηεο δελ ππεξέβαηλε ηα εθαηφλ 

είθνζη (120) ηεηξαγσληθά κέηξα εμαηξνχηαλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηεθκεξίνπ απφθηεζεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Αλ ε επηθάλεηα ηεο νηθνδνκήο ήηαλ άλσ ηα εθαηφλ είθνζη 

(120) ηεηξαγσληθά κέηξα, ιακβαλφηαλ ππφςε ε δαπάλε πνπ αληηζηνηρνχζε ζηελ 

επηθάλεηα ησλ επηπιένλ ησλ εθαηφλ είθνζη (120) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. 

Με ηνλ Ν.3899/10, άξζξν 8 πξνζηέζεθε σο πξνυπφζεζε εμαίξεζεο, ε αμία ηνπ 

αθηλήηνπ, ε νπνία δελ έπξεπε λα μεπεξλά ηηο 200.000€ ελψ ην επηπιένλ πνζφ 

απνηεινχζε δαπάλε απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σα παξαπάλσ ίζρπζαλ έσο 

31-12-2013. 

ήκεξα ε δαπάλε γηα αγνξά ή αλέγεξζε α‟ θαηνηθίαο απνηειεί δαπάλε απφθηεζεο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ηα εηζνδήκαηα. 

Σα ηεθκήξηα απμήζεθαλ ζεκαληηθά κε ηνλ Ν. 3986/2011
17

. Οη κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ 

δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο λα επηθαιεζηνχλ εηζνδήκαηα 

πξνεγνπκέλσλ πεξηφδσλ ψζηε λα «θαιχςνπλ» ηα ηεθκήξηα πνπ επηβιήζεθαλ. 

Δπηπξφζζεηα, άξρηζαλ ζην ηέινο ηνπ 2012 λα εξεπλψληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο νη 

ππνζέζεηο ησλ εκβαζκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη λα δεηνχληαη απφ ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο ζηνηρεία απφδεημεο «Πφζελ Έζρεο» δειαδή δηθαηνιφγεζεο ησλ 

πνζψλ πνπ κεηαθέξζεθαλ ζην εμσηεξηθφ απφ ηα δεισζέληα εηζνδήκαηα ησλ 

πξνεγνπκέλσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. πγθεθξηκέλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξ. 15 ηνπ 

Ν.3888/2010, νξίζηεθε φηη «Σε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ άγλσζηε ή 

κε δηαξθή ή κε ζηαζεξή πεγή ή αηηία, ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα θιεζεί λα απνδείμεη 

είηε ηελ πξαγκαηηθή πεγή ή αηηία πξνέιεπζήο ηεο είηε φηη θνξνινγείηαη απφ άιιεο 

δηαηάμεηο είηε φηη απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν κε εηδηθή δηάηαμε, πξνθεηκέλνπ απηφ λα κελ 

θνξνινγεζεί σο εηζφδεκα απφ ππεξεζίεο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ ηεο ρξήζεο θαηά ηελ 

νπνία επήιζε ε πξνζαχμεζε».  

                                                             
17

 Ν.3986/2011, άξζξν 28 «Αληηθεηκεληθέο δαπάλεο δηαβίσζεο - Αλαζηνιή πφζελ έζρεο αθηλήησλ» 
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Ζ παξαπάλσ δηάηαμε ζπλέβαιε ζηελ ζχγρπζε πνπ δεκηνπξγήζεθε θαζψο ην ζέκα ηεο 

αλάισζεο θεθαιαίνπ άξρηζε λα αληηκεησπίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηε 

Γηεχζπλζε Διέγρσλ θαη απφ ηε Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Ο ππνινγηζκφο 

ησλ θεθαιαίσλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηεθκεξίσλ δηαθέξεη απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο γηα ηελ δηθαηνιφγεζε ηεο πξνζαχμεζεο ηεο πεξηνπζίαο.   

3.2. Θϋςπιςη των τεκμηρύων και η ϋννοια αυτών 

Σα ηεθκήξηα εηζάγνληαη ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα κε ην Ν.Γ. 3323/1955 «Πεξί 

θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηνο» θαη νη δηαηάμεηο ηνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ηελ 

θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε ηεο άκεζεο θνξνινγίαο
18

 ζηελ κεηαπνιεκηθή Διιάδα. ην 

άξζξν 5 «Σεθκαξηφλ εηζφδεκα» : «Τν ζπλνιηθφλ θαζαξφλ εηζφδεκα δχλαηαη θαη’ 

εμαίξεζηλ λα πξνζδηνξίδεηαη θαη επί ηε βάζεη ησλ δαπαλψλ δηαβηψζεσο ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ εηο ηαο πεξηπηψζεηο θαζ’ αο:….»  

 ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε αλαθέξεηαη φηη απηά θξίζεθαλ απαξαίηεηα ψζηε λα 

απνθεπρζεί ν θίλδπλνο λα δηαθχγνπλ ηεο θνξνινγίαο άηνκα ρσξίο εκθαλή πεγή 

εζφδσλ πνπ φκσο ν ηξφπνο δηαβίσζεο ηνπο καξηπξά χπαξμε αθαλνχο εηζνδήκαηνο. 

πλεπψο, πξνο αληηκεηψπηζε ηνπ αλσηέξσ θηλδχλνπ θαη παξά ηηο ζνβαξέο επηθπιάμεηο 

πνπ ππήξραλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ηεθκεξίσλ θξίζεθε ζθφπηκν φηη ν ζεζκφο δελ 

έπξεπε λα αγλνεζεί. Καη θαζηεξψζεθε «σο κέηξνλ εμαηξεηηθφλ» εθαξκνδφκελν ζε 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο κε ηε ινγηθή φηη νη δαπάλεο δηαβίσζεο είλαη αλάινγεο κε ην 

πξαγκαηνπνηνχκελν εηζφδεκα. 

χκθσλα κε ηνλ Γξαβηά (2013) ε θνξνινγηθή λνκνζεζία δχλαηαη λα πξνβιέπεη ηνλ 

ηεθκαξηφ ππνινγηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο φηαλ ν πξαγκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ είλαη 

αλέθηθηνο ή αιπζηηειήο, γηα ην ιφγν φηη ε θνξνινγία απνηειεί ζθνπφ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. Με λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ)
19

 έγηλε δεθηφ φηη ε 

ζέζπηζε ηεθκεξίσλ πεξηνξίδεη ηε θνξνδηαθπγή, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο νπνίαο 

επηηάζζεη ε αξρή ηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο. Με ηα ηεθκήξηα δελ επηβάιιεηαη θφξνο 

επί πιαζκαηηθήο θνξνινγεηέαο χιεο, αιιά θαζηεξψλεηαη εηδηθή κέζνδνο εμεχξεζεο 
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 Ζ άκεζε θνξνιφγεζε είλαη ε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ άκεζα απφ ηνπο πνιίηεο πξνο ην θξάηνο. Δίλαη ν 

πην θαζηεξσκέλνο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. Ζ άκεζε θνξνιφγεζε 

ζεσξείηαη αμηνθξαηηθή, γηαηί κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε ησλ πξνζψπσλ ζε εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο θαη λα 

θαζνξηζηεί αλάινγα ην χςνο ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο. πλήζσο ζηελ άκεζε θνξνιφγεζε απμάλεηαη ην 

πνζνζηφ θνξνιφγεζεο ζηα κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα. https://el.wikipedia.org/wiki/Φνξνινγία 

(25/09/2016) 
19 Απφθαζε ηΔ 4897/87 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/���������
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ππαξθηήο κελ αιιά κε εκθαλνχο θνξνινγεηέαο χιεο. ε άιιεο απνθάζεηο
20

 θξίζεθε 

φηη ε θαζηέξσζε ησλ ηεθκεξίσλ θαηά ηξφπν γεληθφ θαη αφξηζην είλαη ζπληαγκαηηθά 

αλεθηή κε ηνλ φξν φηη ν ππνινγηζκφο ηνπο βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα ηεο θνηλήο πείξαο 

θαζψο θαη ζην γεγνλφο φηη απηά είλαη καρεηά, κπνξεί δειαδή ν θνξνινγνχκελνο κε 

αληαπνδείμεηο λα απαηηήζεη ηε κε εθαξκνγή ηνπο. 

Ζ ακθηζβήηεζε ηνπ ηεθκαξηνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο επηηξέπεηαη 

δηαρξνληθά. Έηζη δχλαηαη ν θνξνινγνχκελνο λα ππνζηεξίμεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

απνδείμεη φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπληξέρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πξνζθνκίδνληαο 

πξαγκαηηθά ζηνηρεία πνπ ηηο απνδεηθλχνπλ. 

Ζ ζέζπηζε ησλ ηεθκεξίσλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν 

δηεξεχλεζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ην νπνίν 

έθξηλε φηη ηα θξάηε νθείινπλ λα πεξηνξίδνπλ ηα ηεθκήξηα κε εχινγα θξηηήξηα θαζψο ε 

ζέζπηζε ηνπο αληηηίζεηαη πξνο ην ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο (Φνξηζάθεο, 2008) .     

3.3. Γενικϊ ςτοιχεύα για την ανϊλωςη κεφαλαύου. 

1. Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο α‟ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19
21

 ηνπ Ν. 

2238/94, γηα θάιπςε ηεθκεξίνπ νη ππφρξενη θνξνινγνχκελνη κπνξνχλ λα 

επηθαιεζηνχλ πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα πνπ απνδεδεηγκέλα εηζέπξαμαλ θαη 

απνθηήζεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο, ηε ζχδπγν θαη ηα ινηπά πξφζσπα πνπ ηνπο 

βαξχλνπλ θαη ηα νπνία θνξνινγήζεθαλ, ή απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν ή 

έρνπλ θνξνινγεζεί κε εηδηθφ ηξφπν ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα.  Αλάινγα 

νξίδνληαη θαη ζην άξζξν 34, παξ.2 ηνπ Ν.4172/13.   

2. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη βάζεη ηεο λνκνζεζίαο δελ ππάξρεη ρξνληθφο 

πεξηνξηζκφο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θάιπςεο ησλ ηεθκεξίσλ κε αλάισζε 

θεθαιαίνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ. Έηζη φηαλ πξνθχπηεη δηαθνξά πξαγκαηηθνχ 

θαη ηεθκαξηνχ εηζνδήκαηνο, ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα επηθαιεζηεί φηη έθαλε 

ρξήζε (αλάισζε) θεθαιαίνπ απφ νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελν έηνο. Όκσο 

ζχκθσλα κε ην ππ‟ αξηζκ. 1087172/1642/Α0012/25-10-05 έγγξαθν ηεο 

                                                             
20 Απφθαζε ηΔ 1694/90, 622/93, 2779/94 
21 Ν. 2238/94, 19 παξ. 2  

Σηηο πεξηπηψζεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ ν θνξνινγνχκελνο θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο. Τα πνζά απηά 

ηδίσο είλαη: 

α. Πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα ηα νπνία απνθηήζεθαλ απφ ηνλ ίδην, ηε ζχδπγφ ηνπ θαη ηα πξφζσπα πνπ ηνπο 

βαξχλνπλ θαη ηα νπνία απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ή θνξνινγνχληαη κε εηδηθφ ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Αλ ηα εηζνδήκαηα απηά απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή, αλαγλσξίδνληαη, εθφζνλ 

ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα ή απαιιάζζνληαη λνκίκσο απφ απηφλ. 
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δηεχζπλζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ηα έηε πνπ επηθαιείηαη ν 

θνξνινγνχκελνο πξέπεη  «λα είλαη ζπλερφκελα θαη λα θζάλνπλ κέρξη ην 

πξνεγνχκελν ηνπ θξηλφκελνπ έηνπο». εκεηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

επηθαιείηαη ν θνξνινγνχκελνο πξέπεη λα κπνξνχλ λα δηαζηαπξσζνχλ κε ηα 

ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

3. Ζ έλλνηα ηνπ δεινχκελνπ εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθφ θαζαξφ 

εηζφδεκα απφ θάζε πεγή φπσο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ζεηηθψλ θαη 

αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ π.ρ. δεκίεο. Απφ ην έηνο 2013, ζηηο δειψζεηο 

αλαγξάθνληαη φια ηα εηζνδήκαηα ηνπ ππφρξενπ «αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν 

θνξνιφγεζεο ηνπο, θαζψο θαη ηα απαιιαζζφκελα απφ ην θφξν εηζνδήκαηα. Γηα 

ηα απηνηειψο ή κε εηδηθφ ηξφπν θνξνινγνχκελα εηζνδήκαηα αλαγξάθεηαη θαη ν 

παξαθξαηεζείο ή απνδνζείο θαηά πεξίπησζε θφξν».
22

   

4. Σν ηεθκαξηφ εηήζην εηζφδεκα απφ ηδηνθαηνίθεζε ιακβάλεηαη ππφςε σο 

ζηνηρείν πνπ απμάλεη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα θαζψο αζξνίδεηαη κε ηα ινηπά 

θαζαξά εηζνδήκαηα θαη θνξνινγείηαη. Αληηζέησο ην απαιιαζζφκελν απφ 

θνξνινγία εηζφδεκα απφ ηδηνθαηνίθεζε δελ κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ θεθαιαίσλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ.
23

  

5. Απφ ην 2002, έγηλε δεθηφ κε ηελ ΠΟΛ 1152/17-04-2002 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο 

κε ηελ αληηθεηκεληθή κέζνδν – βάζεη ησλ ζρεηηθψλ πηλάθσλ πνπ θνηλνπνηνχληαλ 

απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν- ηα πνζά ησλ επηδνηήζεσλ (επηδνηήζεηο ή 

απνδεκηψζεηο επί ηεο παξαγσγήο ιφγσ θαηαζηξνθήο ηεο γεσξγηθήο 

θαιιηέξγεηαο ή ιφγσ παχζεο ηεο κεηά απφ ππφδεημε ηεο Δ.Δ θιπ.) κπνξνχλ λα 

ζπλππνινγηζηνχλ γηα ηελ θάιπςε ηεο ηεθκαξηήο δηαθνξάο.
24

 Απφ 01-01-2011 

νη αγξνηηθέο εληζρχζεηο (επηδνηήζεηο, απνδεκηψζεηο θιπ) δελ ιακβάλνληαη 

πιένλ ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο.
25

 

6. Πνιχ ζπρλά νη θνξνινγνχκελνη επηθαινχληαη πνζά απφ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, φπσο απηνθηλήησλ, αθηλήησλ θιπ. ψζηε λα θαιχςνπλ ηελ ηεθκαξηή 

ηνπο δαπάλε. Ο ειεγθηήο θαηά θχξην ιφγν ειέγρεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ 

                                                             
22 Ν. 4110/2013 άξζξν 62, παξ.6 
23

 Δθαξκνγή έσο ην νηθνλνκηθφο έηνο 2003 
24 «γίλεηαη δεθηφ ηα πνζά ησλ πην πάλσ επηδνηήζεσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ γεσξγηθνχ 

εηζνδήκαηνο κε ηελ αληηθεηκεληθή κέζνδν, ηα νπνία δε θνξνινγνχληαη θαη αλαγξάθνληαη ζηνπο K.A. 473-

474 ηνπ εληχπνπ E1 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο, λα ιακβάλνληαη πιένλ 

ππφςε γηα ηελ θάιπςε ηεο ηεθκαξηήο δηαθνξάο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ K.Φ.E. (λ. 2238/1994)» 
25 ΠΟΛ 1082/28-03-2012  «Απφ 01.01.2011 νη επηδνηήζεηο απηέο, είηε είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ παξαγσγή 

είηε φρη, δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηεθκεξίσλ»   

 

https://www.forin.gr/articles/article/3175/pol-1152-2002#!/?article=19&bn=1
http://www.forin.gr/laws/law/17/kurwsh-tou-kwdika-forologias-eisodhmatos
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πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, αλαδεηά απφ ην παξαζηαηηθφ ηεο πψιεζεο 

(ζπκβφιαην, ηηκνιφγην θιπ.) ην ηίκεκα θαη επαιεζεχεη φηη ε επίθιεζε ηνπ 

πνζνχ γίλεηαη γηα πξψηε θνξά. ηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρεηψλ κεηαμχ ηδησηψλ θαη φηαλ δελ απαηηείηαη ε ζχληαμε ζπκβνιαίνπ, 

γίλεηαη δεθηή σο απνδεηθηηθφ ηεο αγνξνπσιεζίαο ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 

1599/86. Απηή ε πξαθηηθή πηνζεηήζεθε θπξίσο θαηά ηηο κεηαβηβάζεηο 

απηνθηλήησλ θαη ζθαθψλ. Ο αγνξαζηήο αιιά θαη ν πσιεηήο ζπκπιεξψλνπλ 

ππεχζπλε δήισζε απφ ηελ νπνία πξέπεη αλαγθαζηηθά λα πξνθχπηεη ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δηαηέζεθε/απνθηήζεθε, ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ 

εηζπξάρζεθε/θαηαβιήζεθε θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλαιιαγήο. Οη ηκεκαηηθέο 

πιεξσκέο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο έηε δελ απνθιείνληαη. 

7. Γηα ηελ θάιπςε ηεο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ιακβάλεηαη ππφςε ην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα. Απηφ νπζηαζηηθά ζεκαίλεη φηη ην ηεθκαξηφ εηζφδεκα ηνπ ελφο 

ζπδχγνπ κπνξεί λα θαιπθηεί κε ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ηνπ άιινπ ζπδχγνπ. 

χδπγνη νη νπνίνη είλαη ζε δηάζηαζε ή έρεη εθδνζεί δηαδχγην δελ κπνξνχλ λα 

επηθαιεζηνχλ εηζνδήκαηα ηνπ πξψελ ζπδχγνπ ηνπο γηα λα θαιχςνπλ ηεθκήξην 

αγνξάο αθηλήηνπ. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ελφο εθ ησλ ζπδχγσλ, ν επηδψλ 

ζχδπγνο δχλαηαη λα επηθαιεζηεί εηζνδήκαηα ηνπ ζαλφληνο απφ ηηο θνηλέο 

θνξνινγηθέο δειψζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ. Δπίζεο ν θνξνινγνχκελνο 

κπνξεί λα επηθαιεζηεί έζνδν απφ ηελ θιεξνλνκηά ην νπνίν έρεη ζπκπεξηιεθζεί 

ζηε δήισζε θφξνπ θιεξνλνκηάο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ πξνζσπηθή ηνπ 

θνξνινγηθή δήισζε.   

3.4. Ειδικϋσ περιπτώςεισ κϊλυψησ τεκμηρύων  

3.4.1. Δϊνεια τραπεζών 

ην άξζξν 34 ηνπ Ν.4172/13 πξνβιέπεηαη ε θάιπςε ηεο εηήζηαο ηεθκαξηήο δαπάλεο κε 

ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ δάλεηα αξθεί απηά λα απνδεηθλχνληαη απφ 

έγγξαθα ζηνηρεία ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ν ρξφλνο ιήςεο ηνπο αιιά θαη ν 

ζθνπφο ηνπ δαλείνπ. Δμππαθνχεηαη φηη επαγγεικαηηθά δάλεηα δελ κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ πξνζσπηθά ηεθκήξηα, φπσο επίζεο δάλεηα πξψηεο θαηνηθίαο πνπ ε αγνξά ηεο 

δελ απνηειεί ηεθκήξην γηα ηελ θνξνινγηθή αξρή
26

. Έρεη θξηζεί φηη ηα θαηαλαισηηθά 

δάλεηα, δεδνκέλνπ φηη δελ ιακβάλνληαη γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ κπνξνχλ λα 

                                                             
26 ΠΟΛ 1094/23-03-89 
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ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα πνζά ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.4172/13 θαη ζπλεπψο λα ππνινγηζηνχλ 

ζηελ θάιπςε ησλ ηεθκεξίσλ.
27

 

Ο λφκνο δελ δηαρσξίδεη ηα δάλεηα ηεο εκεδαπήο απφ ηεο αιινδαπήο. Βέβαηα 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ρξήζε ζχκβαζεο δαλείνπ απφ ηξάπεδα ηνπ εμσηεξηθνχ απηή ζα 

πξέπεη λα ηπγράλεη ηεο απαξαίηεηεο ζεψξεζεο απφ ην πξνμελείν ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο 

ηνπ δαλείνπ θαη λα επηζπλάπηεηαη αθξηβήο κεηάθξαζε. Άιιν απαξαίηεην ζηνηρείν είλαη 

ην απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο θεθαιαίνπ/ ζπλαιιάγκαηνο.  

3.4.2. Εκπούηςη ομολόγων, εντόκων γραμματύων κλπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο ηίηισλ δηαπξαγκαηεχζηκσλ ζην ρξεκαηηζηήξην φπσο 

κεηνρψλ, νκνιφγσλ, εληφθσλ γξακκαηίσλ θ.α. γηα ηελ θάιπςε ηεο ηεθκαξηήο δαπάλεο 

κπνξνχζε λα γίλεη ρξήζε κφλν ηνπ θέξδνπο απφ ηε δηάζεζε ηνπο δειαδή ε δηαθνξά ηεο 

ηηκήο πψιεζεο απφ ηελ ηηκή αγνξάο. Μεηά απφ απφθαζε ηνπ .η.Δ (849/2008) θαη ηηο 

ακθηζβεηήζεηο πνπ απηή έζεζε, πξνζηέζεθε δηάηαμε ζηνλ Ν.3842/2010
28

 πνπ φξηδε φηη 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δηαθνξάο ησλ ηεθκεξίσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζχλνιν ηεο 

αμίαο πψιεζεο νκνιφγσλ, εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη κεηνρψλ φηαλ ε αγνξά ηνπο γίλεη 

ζε δηαθνξεηηθφ έηνο απφ ην έηνο πψιεζεο ηνπο. 

3.4.3. Αςφαλιςτόρια ζωόσ 

Δηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο πξνθχπηεη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηελ ππεξαπφδνζε 

επελδχζεσλ, πνπ ζρεκαηίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ 400/1970 (ΦΔΚ 22
Α
) γηα ηηο 

αζθαιίζεηο δσήο.
29

  ηα ελ ιφγσ εηζνδήκαηα παξαθξαηείηαη απηνηειήο θφξνο 15% θαη 

ζπλεπψο εμαληιείηαη θάζε άιιε  θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Όηαλ ζην 

κέιινλ απηνί ζα ιάβνπλ είηε εθάπαμ πνζφ είηε πεξηνδηθέο παξνρέο δελ ζα ππνζηνχλ 

επηπιένλ θνξνινγηθή επηβάξπλζε. Σν πνζφ ηεο ππεξαπφδνζεο πνπ απνδίδεηαη απφ ηα 

αζθαιηζηήξηα δσήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαιχςεη ηεθκήξηα δηαβίσζεο.   

3.4.4. Σόκοι καταθϋςεων κοινών τραπεζικών λογαριαςμών 

ηηο πεξηπηψζεηο θνηλψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ φπνπ νη θαηαζέηεο - δηθαηνχρνη είλαη 

πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, ην πνζφ ησλ ηφθσλ επηκεξίδεηαη κεηαμχ ησλ θαηαζεηψλ 

ηζνκεξψο αθνχ πξψηα αθαηξεζνχλ νη ηφθνη. Έρεη γίλεη φκσο δεθηφ φηη ν Πξντζηάκελνο 

ηεο θνξνινγηθήο ππεξεζίαο δχλαηαη λα ππνινγίζεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ αλαινγία 

ησλ δηθαηνχκελσλ ηφθσλ ζηνπο ζπλθαηαζέηεο, κε βάζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ 

                                                             
27 Τπ‟ αξηζκ. 1001584/44/Α0012/11-01-07 έγγξαθν 
28 Ν.3842/10, άξζξν 16 «Κέξδε απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ» 
29 Ν. 2238/94, άξζξ.24 παξ.1ζη‟ & 54 παξ.2 
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απνδεηθλχνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, π.ρ. φιεο νη θαηαζέζεηο πξνέξρνληαη απφ 

εηζνδήκαηα ελφο εθ ησλ δηθαηνχρσλ. Πάλησο, ζε θνηλνχο ινγαξηαζκνχο δελ είλαη 

απνδεθηή ε ρξήζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ ηφθσλ απφ έλαλ κφλν δηθαηνχρν αθφκα 

θαη αλ απηφο ιάβεη έγγξαθε βεβαίσζε δήισζε απφ ηνπο ππνινίπνπο φηη δελ επηζπκνχλ 

λα θάλνπλ ρξήζε ησλ αλαινγνχκελσλ ζε απηνχο ηφθνπο.
30

      

3.4.5. Δϊνεια μεταξύ ιδιωτών  

Ζ ρνξήγεζε δαλείνπ κεηαμχ ηδησηψλ απνηειεί ηδησηηθή ζπκθσλία θαη πξέπεη λα γίλεηαη 

κε ηδησηηθφ έγγξαθν. χκθσλα κε ην άξζξν 445 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο 

(ΚΠΓ): «Έγγξαθα ηδησηηθά, ζπληαγκέλα ζχκθσλα κε ηνπο λφκηκνπο ηχπνπο, εθφζνλ ε 

γλεζηφηεηά ηνπο αλαγλσξίζζεθε ή απνδείρζεθε, απνηεινχλ πιήξε απφδεημε φηη ε δήισζε 

πνπ πεξηέρνπλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ εθδφηε ηνπ εγγξάθνπ, επηηξέπεηαη φκσο αληαπφδεημε. 

Με ηνπο ίδηνπο φξνπο απηά απνηεινχλ πιήξε απφδεημε θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ 

δηθαηνπξαθηηθψλ δειψζεσλ». Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ, ηα ηδησηηθά δάλεηα δελ 

κπνξνχλ παξά λα γίλνληαη δεθηά απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη λα απνηεινχλ 

ζηνηρείν γηα ηελ θάιπςε ησλ ηεθκεξίσλ.
31

 Απηφ πνπ είλαη φκσο θαίξηαο ζεκαζίαο γηα 

ηνλ ειεγθηή είλαη ε ζαθήο εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηδησηηθνχ εγγξάθνπ θαη ζπλεπψο 

ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ. Σα ηδησηηθά έγγξαθα ζχκθσλα κε ην άξζξν 446 ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (ΚΠΓ) απνθηνχλ βέβαηε ρξνλνινγία σο πξνο ηνπο ηξίηνπο φηαλ 

ζεσξεζνχλ απφ ζπκβνιαηνγξάθν ή άιιν δεκφζην ππάιιειν πνπ είλαη αξκφδηνο απφ ην 

λφκν. Ζ ζεψξεζε γίλεηαη κε ζεκείσζε επάλσ ζην έγγξαθν κε ηε ιέμε "ζεσξήζεθε" θαη 

κε ηε ρξνλνινγία. Ζ δηάηαμε απηή ηνπ ΚΠΓ ζθνπφ έρεη ηελ απνηξνπή βιάβεο ζε 

ηξίηνπο πξνο απνθπγή πξνρξνλνιφγεζεο ή κεηαρξνλνιφγεζεο ηνπ εγγξάθνπ, θάηη πνπ 

ελδηαθέξεη θαη ηνλ έιεγρν ηεο αλάισζεο θεθαιαίνπ. Έρεη γίλεη πάλησο δεθηφ φηη ε 

εκεξνκελία ηνπ εγγξάθνπ κπνξεί λα βεβαησζεί θαη κε έκκεζν ηξφπν. Ζ ζεψξεζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο γηα παξάδεηγκα ζε ηδησηηθφ έγγξαθν δαλείνπ απφ ηα 

αζηπλνκηθά ηκήκαηα ή απφ ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ, απνθιείνπλ θαηά ηξφπν απφιπην 

ηελ πξνρξνλνιφγεζε ή κεηαρξνλνιφγεζε ηνπ.
32

 πλεπψο ε εκεξνκελία ζεψξεζεο ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο πξνζδίδεη ζην έγγξαθν βέβαηε εκεξνκελία πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. Πάλησο, εηδηθφηεξα ζηα ηδησηηθά δάλεηα 

                                                             
30

 ρεηηθφ ην ππ αξηζ. 1005727/86/Α0012/07-01-2011 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  
31 Ν. 2238/94 άξζξν 19 παξ.2ε  
«ε. Γάλεηα, ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί θαη απνδεηθλχνληαη κε έγγξαθα ζηνηρεία πνπ θέξνπλ βέβαηε 

ρξνλνινγία.» 
32 ρεηηθφ ην ππ αξηζ. 1090681/1674/Α0012/03-11-2005 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 
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ειέγρεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ην ελδερφκελν εηθνληθφηεηαο ηνπο. Ηδηαίηεξα 

εξεπλάηαη
33

: 

 Ζ δπλαηφηεηα ηνπ δαλεηζηή λα ρνξεγήζεη ην δάλεην. 

 Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν έγηλε αλάιεςε ηνπ πνζνχ ηνπ δαλείνπ.  

 Ζ έγθπξε ραξηνζήκαλζε ηνπ. 

 Ζ χπαξμε άιισλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε δαλεηαθή 

ζχκβαζε. 

 Ζ εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ κέζσ ησλ ηνθνρξεσιπηηθψλ δφζεσλ. 

3.4.6. Κϋρδη από λαχεύα ό από παιχνύδια του Ο.Π.Α.Π. 

Σα θέξδε απφ ηα ιαρεία πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ηα θέξδε απφ ηα 

παηρλίδηα θαη απφ ηα θάζε είδνπο ζηνηρήκαηα πξνθαζνξηζκέλεο ή κε απφδνζεο πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ ηηο εηαηξίεο ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη ΟΓΗΔ Α.Δ. θαη ηα θέξδε απφ ηηο 

ιαρεηνθφξεο νκνινγίεο θαη ηηο ιαρεηνθφξεο αγνξέο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ 

θιεξψζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη νη θάζε είδνπο παξνρέο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζε παηρλίδηα ή δηαγσληζκνχο ξαδηνθσληθνχο, 

ηειενπηηθνχο θαη ινηπνχο παξεκθεξείο θνξείο νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ δηελεξγνχληαη 

ζηελ Διιάδα κπνξνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.4172/2013 λα 

ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ θάιπςε ηεθκεξίσλ. Ο θνξνινγνχκελνο νθείιεη λα 

πξνζθνκίζεη νλνκαζηηθή βεβαίσζε θεξδψλ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ 

θεξδψλ θαη ν απηνηειήο παξαθξαηεζείο  θφξνο. Σν πνζφ ηεο ζπκκεηνρήο ζηα παηρλίδηα 

θαη ν θφξνο αθαηξνχληαη απφ ηα θέξδε πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ππφινηπν γηα 

ηελ ππνινγηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ απηήλ ηελ πεγή.  Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

αλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ν ειεγθηήο νθείιεη λα δεηά επηπξφζζεηα ζηνηρεία απφ ηνλ 

θνξνινγνχκελν ή απφ άιινπο θνξείο ψζηε λα δηαθξηβσζνχλ ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά. 

3.4.7. Ωτυπη Δωρεϊ 

ην άξζξν 496 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα
34

 νξίδεηαη φηη ε έλλνηα ηεο δσξεάο ζπλίζηαηαη 

ζηελ παξνρή ζε θάπνηνλ ελφο πεξηνπζηαθνχ αληηθεηκέλνπ αλ γίλεηαη θαηά ηε ζπκθσλία 

ησλ κεξψλ ρσξίο αληάιιαγκα. Δπηπιένλ δηεπθξηλίδεηαη φηη «ην λα παξαιείςεη θάπνηνο, 

πξνο φθεινο ελφο άιινπ, λα απνθηήζεη πεξηνπζία ή ην λα παξαηηεζεί απφ έλα δηθαίσκα 

                                                             
33 ρεηηθφ ηα ππ αξηζ. 1102848/31-11-2006 & 1052006/13-05-2008 έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ 
34 Π.Γ. 456/84 (ΦΔΚ Α'164) : Αζηηθφο Κψδηθαο θαη Δηζαγσγηθφο ηνπ Νφκνο 
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πνπ δελ απέθηεζε αθφκε, θαζψο θαη ην λα απνπνηεζεί κηα θιεξνλνκηά ή θιεξνδνζία, δελ 

απνηειεί δσξεά». Καηά θαλφλα γηα ηε ζχζηαζε δσξεάο απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

έγγξαθν. Όκσο ε δσξεά θηλεηνχ πξάγκαηνο (φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κεηξεηά) 

γηα ηελ νπνία δελ ζπληάρζεθε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ηζρπξνπνηείηαη αθφηνπ ν 

δσξεηήο παξαδψζεη ην πξάγκα ζην δσξενδφρν
35

. 

Οη δσξεέο πνπ δελ έρνπλ γίλεη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν (λφκηκνο ηχπνο) αιιά 

εκπεξηέρνπλ φια ηα ζηνηρεία ηεο έλλνηαο ηεο δσξεάο θαηά ηνλ αζηηθφ θψδηθα 

νλνκάδνληαη „άηππεο δσξεέο‟.  

Φνξνινγηθά ε δηάηαμε πεξί θνξνινγίαο δσξεψλ εηζήρζεζαλ κε ην άξζξνλ 34
36

 ηνπ 

Ν.Γ. 118/73. Δθεί νξίζηεθε φηη:  

«Κηήζηο πεξηνπζίαο αηηία δσξεάο, δηα ηελ επηβνιήλ ηνπ θφξνπ είλαη: 

Α. Η εθ δσξεάο ζπληζησκέλεο θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθνο θαη  

Β. Η εθ πάζεο παξνρήο, παξαρσξήζεσο ή κεηαβηβάζεσο νηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ άλεπ αληαιιάγκαηνο, έζησ θαη αλ δελ θαηεξηίζζε έγγξαθν». 

Παξφκνηα νξίδεηαη θαη κέρξη ζήκεξα ε θηήζε αηηία δσξεάο θαη γνληθήο παξνρήο κε ην 

άξζξν 34 ηνπ 2961/2001. πγθεθξηκέλα θηήζε πεξηνπζίαο αηηία δσξεάο, γηα ηελ 

επηβνιή ηνπ θφξνπ είλαη: 

α) απηή πνπ πξνέξρεηαη απφ δσξεά ε νπνία ζπληζηάηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα, 

β) απηή πνπ πξνέξρεηαη απφ θάζε παξνρή, παξαρψξεζε ή κεηαβίβαζε νπνηνπδήπνηε 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ρσξίο αληάιιαγκα, έζησ θαη αλ δελ θαηαξηίζζεθε έγγξαθν. 

Γηα λα αλαγλσξηζηεί ινηπφλ θνξνινγηθά κηα δσξεά θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηβιεζεί γη΄ 

απηή θφξνο δσξεάο, άξα λα γίλεη θαη ρξήζε ηεο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ ζα πξέπεη ζσξεπηηθά λα: 

 έρνπκε παξνρή πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

 έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνρή ρσξίο ηε ρνξήγεζε αληαιιάγκαηνο 

 έρεη κεησζεί ε πεξηνπζία ηνπ δσξεηή εμαηηίαο ηεο βνπιήζεσο ηνπ θαη 

ηαπηφρξνλα λα έρεη απμεζεί ε πεξηνχζηα ηνπ δσξενδφρνπ. 

                                                             
35 Π.Γ. 456/84, άξζξν 498 
36 Ν.Γ. 118/73, άξζξν 34 : Κηήζηο θαηά δσξεάλ 
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Ο θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα επηθαιεζηεί εηζφδεκα απφ δσξεά θαη ν θνξνινγηθφο 

ειεγθηήο θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ή κε ηεο πξάμεο σο 

άηππε δσξεά.  

Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπδχγσλ ηα ηεθκήξηα ππνινγίδνληαη 

αηνκηθά, φκσο θαιχπηνληαη κε ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

ηεθκήξηα ηνπ ελφο ζπδχγνπ δχλαληαη λα θαιχπηνληαη απφ ηα εηζνδήκαηα ηνπ άιινπ 

ζπδχγνπ. Γηα ηελ πξάμε απηή πνπ έρεη ζηνηρεία άηππεο δσξεάο δελ ππνινγίδεηαη νχηε 

επηβάιιεηαη θφξνο δσξεάο.      

3.5. Μειωμϋνη  εφαρμογό των τεκμηρύων - Εξαιρϋςεισ εφαρμογόσ   

ην άξζξν 18 ηνπ Ν.2238/94 νξίζηεθαλ πεξηπηψζεηο κε εθαξκνγήο ησλ ηεθκεξίσλ, νη 

νπνίεο θαη κεηαβιήζεθαλ δηαρξνληθά.   

Σα ηεθκήξηα, φπσο ππνινγίδνληαη κε ηα άξζξα 16 θαη 17 ηνπ Κ.Φ.Δ. δελ εθαξκφδνληαη 

φηαλ ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ πνπ δειψζεθαλ θαη ηεο εηήζηαο 

ηεθκαξηήο δαπάλεο πνπ πξνθχπηεη είλαη κηθξφηεξε απφ ην 20% ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ 

δειψζεθε κε ηελ αξρηθή εκπξφζεζκε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
37

 Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ν θνξνινγνχκελνο δήισζε πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα - πνπ 

θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο - 10.000€ θαη ηα ηεθκήξηα ηνπ 

ππνινγίζηεθαλ ζε 11.000€, ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ ην 

ζπλνιηθφ πξαγκαηηθφ εηζφδεκα. Απηφ γηαηί ε δηαθνξά κεηαμχ εηζνδήκαηνο θαη 

ηεθκήξησλ είλαη 1.000 € δειαδή κηθξφηεξε απφ ηηο 2.000€ (10.000*0,20). Σα 

παξαπάλσ ίζρπαλ κέρξη ηελ θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.2238/94 κε ηνλ 

Ν.3842/10 θαη επνκέλσο απφ 01-01-2010 ε δηαθνξά ηνπ 20% παχεη λα εθαξκφδεηαη. 

εκεηψλεηαη φκσο φηη ζήκεξα νη εηήζηεο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο πνπ ππνινγίδνληαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Ν.4172/13 πξνθεηκέλνπ γηα ζπληαμηνχρνπο νη νπνίνη 

έρνπλ ππεξβεί ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο εθαξκφδνληαη κεησκέλεο θαηά πνζνζηφ 

ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%). 

Δπίζεο ζήκεξα εμαηξνχληαη απφ ηελ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε θαη ηε δαπάλε 

απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο
38

: 

                                                             
37

 Ν.2238/94, άξζξν 18 πεξ.δ 

38
 Ν.4172/13 άξζξν 33 «Με εθαξκνγή αληηθεηκεληθψλ δαπαλψλ θαη ππεξεζηψλ» 
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α) αληηθεηκεληθή δαπάλε, ε νπνία πξνθχπηεη βάζεη επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο 

ρξήζεο αλαπήξνπ, ην νπνίν απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο. 

β) γηα αιινδαπφ πξνζσπηθφ πνπ δελ δηακέλεη κφληκα ζηελ Διιάδα ή εκεδαπφ 

πξνζσπηθφ πνπ δηακέλεη κφληκα ζην εμσηεξηθφ θαη απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/1967, ηνπ α.λ. 378/1968 θαη ηνπ 

άξζξνπ 255 ηνπ λ. 27/1975, γηα ην πνζφ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο, ε νπνία 

πξνθχπηεη βάζεη ηνπ επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο ή ηεο θαηνηθίαο. 

γ) πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κεηαπψιεζεο απηνθηλήησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην 

εηδηθφ θαζεζηψο θνξνινγίαο γηα ηελ αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ 

επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ πνπ έρνπλ αγνξαζζεί γηα κεηαπψιεζε εθφζνλ ε άδεηα θαη νη 

πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ απηνθηλήηνπ νρήκαηνο έρνπλ παξακείλεη 

ζηε Γ.Ο.Τ. 

δ) πξνθεηκέλνπ γηα αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ζθάθε αλαςπρήο 

ηδησηηθήο ρξήζεο, θπξηφηεηαο ή θαηνρήο κνλίκσλ θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ. 

ε) πξνθεηκέλνπ γηα αγνξά πάγηνπ εμνπιηζκνχ επαγγεικαηηθήο ρξήζεο απφ πξφζσπα 

πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

ζη) πξνθεηκέλνπ γηα αγνξά επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο, εηδηθά 

δηαζθεπαζκέλσλ γηα πξφζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ θηλεηηθέο αλαπεξίεο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ζε πνζνζηφ ην εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%). 

δ) Πξνθεηκέλνπ γηα αληηθεηκεληθέο δαπάλεο θαη ππεξεζίεο θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ έρεη 

ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ αιινδαπή ή γηα δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ αιινδαπή 

εθφζνλ δελ απνθηά εηζφδεκα ζηελ Διιάδα. 

3.6. Αμφιςβότηςη αντικειμενικών δαπανών. 

ηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Ν.2238/94, άξζξν 16) πξνβιέθζεθε ε 

δπλαηφηεηα ακθηζβήηεζεο ηεο επηβνιήο ησλ ηεθκεξίσλ φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ην άξζξν 16. Οη πεξηπηψζεηο ηεο δπλαηφηεηαο ακθηζβήηεζεο ζπληξέρνπλ ηδίσο ζε 

θάπνηα πεξηζηαηηθά πνπ αξηζκνχληαη ζην λφκν ρσξίο φκσο λα είλαη πεξηνξηζηηθά θαζψο 

δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζην θνξνινγνχκελν λα απνδείμεη κε ζηνηρεία θαη άιια 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ θσιχνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ηεθκεξίσλ. Ζ καρεηφηεηα 
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ησλ ηεθκεξίσλ θξίζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο φηη απνηειεί πξνυπφζεζε 

ψζηε ε επηβνιή ηνπο λα είλαη ζπληαγκαηηθά απνδεθηή.  

Έηζη, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζήκεξα ην εηήζην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αληηθεηκεληθήο 

δαπάλεο, πξνζδηνξηδφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο, κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί απφ ηνλ 

θνξνινγνχκελν εθφζνλ απηφο κπνξεί λα απνδείμεη κε βάζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ή 

ζηνηρεία ηηο ζπλζήθεο πνπ επηβάιινπλ ηελ εμαίξεζε ηνπ. Σα πεξηζηαηηθά πνπ ηδίσο 

ζπληξέρνπλ θαη αηηηνινγείηαη ε κε εθαξκνγή ησλ ηεθκεξίσλ είλαη φηαλ νη 

θνξνινγνχκελνη ή ηα κέιε πνπ ηνπο βαξχλνπλ:  

α) ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία ηνπο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, 

β) είλαη θπιαθηζκέλνη, 

γ) λνζειεχνληαη ζε λνζνθνκείν ή θιηληθή, 

δ) είλαη άλεξγνη θαη δηθαηνχληαη βνήζεκα αλεξγίαο, 

ε) ζπγθαηνηθνχλ κε ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ θαη έρνπλ κεησκέλεο δαπάλεο 

δηαβίσζεο, ιφγσ απνδεδεηγκέλεο ζπκβνιήο ζηηο δαπάλεο απηέο ησλ ζπγγελψλ ηνπο κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηειεπηαίνη απηνί έρνπλ εηζφδεκα απφ εκθαλείο πεγέο, ηδησηηθήο 

ρξήζεο απφ θιεξνλνκηά ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο ηνπο θαη 

δ) πξνζθνκίδνπλ ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο 

πξαγκαηνπνίεζαλ δαπάλε κηθξφηεξε απφ ηελ αληηθεηκεληθή. 

Οη  θνξνινγνχκελνη ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ καδί κε ηε δήισζή ηνπο, αίηεζε θαη 

ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπο. Ο πξντζηάκελνο 

ηεο Γ.Ο.Τ. ειέγρεη ην αιεζέο ησλ ηζρπξηζκψλ θαη ηελ αθξίβεηα ησλ απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνζθνκίδνληαη θαη κεηψλεη αλαιφγσο ηελ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε.  

Με ηελ αξηζκ. Γ12/1133259/ΔΞ2012/24-9-12 εγθχθιην δηεπθξηλίζηεθε εηδηθφηεξα γηα 

ηνπο αλέξγνπο φηη απηνί ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν ησλ 

καθξνρξφληα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ ή λα ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο απφ ην ελ ιφγσ 

νξγαληζκφ θαζψο θαη άιια ηακεία. Δπίζεο δηεπθξηλίζηεθε φηη φζνη θνξνινγνχκελνη 

εηζπξάηηνπλ θαζπζηεξεκέλα δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο ιφγσ έθδειεο νηθνλνκηθήο 

αδπλακίαο ηνπ εξγνδφηε ηνπο θαη εθφζνλ έγηλε επίζρεζε ηεο εξγαζίαο απφ ηνπο 

κηζζσηνχο ή επεηδή ν εξγνδφηεο θεξχρζεθε ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο κπνξνχλ λ' 
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ακθηζβεηήζνπλ πνζά ηεθκαξηήο δαπάλεο δηαβίσζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

αλσηέξσ πεξίπησζε απνδεηθλχεηαη κε βάζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. 

3.7. Εγγραφό των ποςών ανϊλωςησ κεφαλαύων ςτουσ κωδικούσ του 

εντύπου Ε1 

Ζ αλάισζε θεθαιαίνπ πνπ ήδε θνξνινγήζεθε ή απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν 

ζπκπιεξψλεηαη ζηνπο θσδηθνχο 787 θαη 788
39

 ηνπ εληχπνπ Δ1. Όπσο αλαθέξεηαη ζηηο 

νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ελ ιφγσ εληχπνπ νη θσδηθνί ζπκπιεξψλνληαη κε ηα πνζά 

πνπ μνδεχηεθαλ ζην νηθνλνκηθφ έηνο θαη ππνινγίδνληαη γηα λα κεηψζνπλ ηελ εηήζηα 

αληηθεηκεληθή δαπάλε. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο αλαγξάςεη ζε απηνχο ηνπο 

θσδηθνχο επηπιένλ πνζά απφ απηά πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ηεθκεξίσλ ηνπ, 

απηά δελ ράλνληαη θαη κπνξεί λα επηθαιεζηεί ην ππφινηπν ην νπνίν παξακέλεη αδηάζεην 

ζε επφκελε ρξνληά. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή 

ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο ζηελ εθ παξαδξνκήο εγγξαθή επηπιένλ πνζνχ ζηνπο 

θσδηθνχο 787 θαη 788.  

3.8. Παρϊδειγμα υπολογιςμού διαθϋςιμου ειςοδόματοσ προσ ανϊλωςη 

με τη χρόςη πύνακα. 

Παξαθάησ επηρεηξείηαη ε παξάζεζε ελφο παξαδείγκαηνο ππνινγηζκνχ εηζνδήκαηνο 

πξνο αλάισζε γηα έλαλ ρξνληθφ νξίδνληα πεληαεηίαο (ελδεηθηηθά απφ ην έηνο 2005 έσο 

ην έηνο 2009). Σν παξάδεηγκα είλαη απινπνηεκέλν θαη δελ πεξηιακβάλεη 

πεξηπησζηνινγίεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ινγηθή ππνινγηζκνχ ηνπ πξνο 

αλάισζε θεθαιαίνπ. ην αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ πίλαθα θαηαγξάθνληαη θαη πξνζηίζεληαη 

ηα έζνδα θαη΄ έηνο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ππέζεζα 

φηη ν ππφρξενο είρε έζνδα απφ κηζζνχο, ηεθκαξηφ αγξνηηθφ εηζφδεκα, έζνδα απφ 

ελνίθηα θαη απαιιαζζφκελα απφ θφξν έζνδα ή έζνδα απηνηειψο θνξνινγνχκελα. ην 

αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ πίλαθα θαηαγξάθνληαη θαη πξνζηίζεληαη ηα έμνδα/δαπάλεο θαη‟ 

έηνο. Τπέζεζα ηεθκαξηή δαπάλε γηα απηνθίλεηα,  δαπάλε αγνξάο γηα απηνθίλεηα, 

δαπάλεο επηζθεπήο, ηαηξηθέο δαπάλεο, δαπάλεο αζθαιίζηξσλ θαη δηδάθηξσλ θαζψο θαη 

πξνθαηαβνιή θφξνπ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ απνηειεί ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα πξνο αλάισζε θαη ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα ην επηθαιεζηεί γηα 

θάιπςε ηεθκεξίσλ ή γηα δηαηξαπεδηθή θίλεζε θεθαιαίνπ.    

                                                             
39 Απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 1989 θαη κεηαγελέζηεξα.  
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΔΙΑΘΕΙΜΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΑΝΑΛΩΗ 

 

ΕΟΔΑ ΒΑΕΙ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΨΗ ΕΞΟΔΑ ΒΑΕΙ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΨΗ 

ΥΡΖΖ 

Σεθκαξηό 

αγξνηηθό 

εηζόδεκα 

Απαιιαζζόκελα 

από θόξν/ή 

απηνηειώο 

θνξνινγνύκελα 

Δλνίθηα 
Μηζζνί 

πληάμεηο 
ύλνιν 

Σεθκαξηή 

δαπάλε 

απη/ησλ 

Αγνξά 

απη/ησλ 

Γαπάλεο 

επηζθεπήο 

θιπ 

Ηαηξηθέο 

δαπάλεο 
Αζθ/ηξα Γίδαθηξα 

Πξνθ/ιε 

θόξνπ 
ύλνιν 

2005 3.572,00 1.252,17 11.100,00 16.880,00 32.804,17 8.250,00 0,00 350,00 380,00 198,25 1.150,00 412,52 10.740,77 

2006 4.928,00 1.120,96 11.100,00 17.540,00 34.688,96 8.250,00 0,00 4.100,00 840,00 208,80 1.480,00 105,60 14.984,40 

2007 3.157,40 908,24 11.100,00 18.110,00 33.275,64 8.250,00 0,00 850,00 510,00 216,90 1.340,00 85,10 11.252,00 

2008 3.988,10 2.125,64 9.900,00 18.963,00 34.976,74 8.250,00 0,00 620,00 280,00 228,45 1.760,00 21,30 11.159,75 

2009 3.461,60 7.204,87 9.900,00 19.204,00 39.770,47 9.925,00 10.150,00 230,00 2.060,00 304,40 1.655,00 174,26 24.498,66 

ύλνια 19.107,10 12.611,88 53.100,00 90.697,00   42.925,00 10.150,00 6.150,00 4.070,00 1.156,80 7.385,00 798,78   

 

      

 

175.515,98               72.635,58 

  ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ 175.515,98 ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ 72.635,58 

     

      

      

              ΔΙΑΥΟΡΑ ΕΟΔΨΝ-ΕΞΟΔΨΝ 2005 22.063,40 

       ΔΙΑΥΟΡΑ ΕΟΔΨΝ-ΕΞΟΔΨΝ 2006 19.704,56 

       ΔΙΑΥΟΡΑ ΕΟΔΨΝ-ΕΞΟΔΨΝ 2007 22.023,64 

       ΔΙΑΥΟΡΑ ΕΟΔΨΝ-ΕΞΟΔΨΝ 2008 23.816,99 

       ΔΙΑΥΟΡΑ ΕΟΔΨΝ-ΕΞΟΔΨΝ 2009 15.271,81 

       ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΥΟΡΑ ΕΟΔΨΝ-ΕΞΟΔΨΝ 2005-2009 102.880,40 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4Ο - ΕΛΕΓΦΟ ΔΗΛΨΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΟΙ ΔΗΛΨΗ 

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΨΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 

 

4.1. Γενικϋσ διατϊξεισ  

πγρξφλσο κε ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ ηνπο νη δεκφζηνη ππάιιεινη ππνρξενχληαη 

ζηελ ππνβνιή δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο (ε νπνία θαη ζεσξείηαη σο αξρηθή) 

βάζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ 3528/07 (Τπαιιειηθφο Κψδηθαο) ην νπνίν νξίδεη: 

«1. Ο ππάιιεινο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο, θαηά ην δηνξηζκφ ηνπ, ηελ 

πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ ίδηνπ, ζπδχγνπ θαη παηδηψλ ηνπ, εθφζνλ ζπλνηθνχλ κε απηφλ, 

θαζψο θαη θάζε κεηαγελέζηεξε νπζηψδε κεηαβνιή ηεο.» 

Ζ δήισζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ζπκπιεξψλεηαη ζε εηδηθφ έληππν. Σα ζηνηρεία 

ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο απνηεινχλ ππνρξεσηηθά αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο θαη δηαβηβάδνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Ζ Γεληθή 

Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηεξεί εηδηθφ κεηξψν ππφρξεσλ θαη κεξηκλά 

γηα ηε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία ησλ δειψζεσλ θαη ηελ θαηνρχξσζε ηνπ απφξξεηνπ 

ραξαθηήξα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηέο.
40

 

Μεηά ηελ αξρηθή δήισζε νη ππάιιεινη νθείινπλ λα ππνβάινπλ βάζεη λφκνπ ζηελ 

Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ ηνπ θνξέα ηνπο δειψζεηο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο αλά δηεηία 

ζηηο νπνίεο θαηαγξάθεηαη θάζε κεηαβνιή.
41

 Ζ ππνβνιή ηεο δήισζεο γίλεηαη ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ 

ππαιιήισλ.  

θνπφο ηνπ ειέγρνπ ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ είλαη λα 

εμαζθαιηζηεί ην θχξνο ησλ ππαιιήισλ θαη ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ηνπο, 

θαζψο ε δηαθάλεηα ησλ κέζσλ απφθηεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ δηαθπιάζζεη απφ ππφλνηεο θαη ππαηληγκνχο γηα αλήζηθε ζπκπεξηθνξά, 

απηζηία, ρξεκαηηζκφ θιπ. 

                                                             
40 ΤΠ.Δ. ΓΗΓΑΓ/Φ.50/825/νηθ.15806/18-6-09 : Δθαξκνγή άξζξνπ 28 ηνπ Τ. Κ. θαη ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ 

Κ.Γ.Κ. πεξί δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο 
41 Ν.3528, άξζ.28 παξ.2 «2. Κάζε δχν (2) ρξφληα ε αξκφδηα ππεξεζία πξνζσπηθνχ ππνρξενχηαη λα δεηεί 

απφ ηνπο ππαιιήινπο λα ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ νπζηψδε κεηαβνιή ή κε ηεο πεξηνπζηαθήο 

ηνπο θαηάζηαζεο.» 
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Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.3528/07 νξίδνπλ φηη αλ ε κεηαβνιή ηεο 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ππαιιήινπ είλαη δπζαλάινγε κε ηηο απνδνρέο θαη ηα 

ινηπά εηζνδήκαηα - ηελ ελ γέλεη δειαδή νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε - ελεξγείηαη 

ππνρξεσηηθά έξεπλα απφ ηελ ππεξεζία ψζηε λα δηαπηζησζεί ε πξνέιεπζε ησλ 

εηζνδεκάησλ ηνπ ππαιιήινπ. Ο έιεγρνο απηφο, γλσζηφο σο «έιεγρνο πφζελ έζρεο» 

πεξηιακβάλεη θπξίσο άλνηγκα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, έξεπλα ζε Τπνζεθνθπιαθεία 

θαη Κηεκαηνιφγην, αλάιπζε ραξηνθπιαθίσλ θιπ.   

Ο έιεγρνο ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, δηελεξγείηαη είηε απηεπαγγέιησο 

είηε κεηά απφ αίηεκα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ, είηε κεηά απφ θαηαγγειία.  

ην ίδην άξζξν νξίδεηαη φηη αλ κεηά ηελ έξεπλα απηή πξνθχςνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη 

ν ππάιιεινο απέθηεζε ηνπο πφξνπο απηνχο θαηά ηξφπν πνπ ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα ή 

πεηζαξρηθφ παξάπησκα, ν αξκφδηνο Τπνπξγφο πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 

ηελ πνηληθή ή πεηζαξρηθή δίσμε απηνχ. Πξνθεηκέλνπ γηα ππαιιήινπο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ηε δίσμε απηή αζθνχλ θαη ηα φξγαλα πνπ είλαη αξκφδηα 

γηα ηελ παξαπνκπή ησλ ππαιιήισλ ζην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. 

Να ζεκεησζεί φηη ε ππνβνιή δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

28 είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ππνβνιή δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο. 

4.2. Ειδικϋσ διατϊξεισ 

4.2.1. ώματα ϋλεγχου  

Με ηνλ Ν.3074/02 ζπζηάζεθε ε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

«γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη ηεο θαθνδηνίθεζεο». 

χκθσλα κε ην άξζξν 1, παξ. 2 φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη νη Δηδηθνί Δπηζεσξεηέο ηνπ δηεμάγνπλ ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ 

δειψζεσλ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο (Πφζελ Έζρεο) φισλ ησλ κειψλ ησλ σκάησλ 

Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ. Δπίζεο δηεμάγνπλ «ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ δειψζεσλ 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο (πφζελ έζρεο) φισλ ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ ησλ 

Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ (Γ.Ο.Υ.), ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Διεγθηηθψλ Κέληξσλ 

(Π.Δ.Κ.), ησλ Γηαπεξηθεξεηαθψλ Διεγθηηθψλ Κέληξσλ (Γ.Δ.Κ.), ηεο Υπεξεζίαο Δηδηθψλ 

Διέγρσλ (ΥΠ.Δ.Δ.), ησλ Πξντζηακέλσλ Τκεκάησλ θαη ησλ ππαιιήισλ (ειεγθηψλ) πνπ 
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ππεξεηνχλ ζηα Τκήκαηα Διέγρνπ ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ πξντζηάκελσλ 

φισλ ησλ νπνηνπδήπνηε νξγαλσηηθνχ επηπέδνπ ή νλνκαζίαο νξγαληθψλ κνλάδσλ πνιεν-

δνκίαο ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ησλ ππαιιήισλ 

πνπ ππεξεηνχλ ζε απηέο. Οη αλσηέξσ ππνβάιινπλ ζηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, κέζσ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ πξνζσπηθνχ, θαηά ηνλ κήλα Ινχλην θάζε 

έηνπο, δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ηδίσλ, ησλ ζπδχγσλ θαη ησλ αλήιηθσλ 

ηέθλσλ ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππήξμε νπζηψδεο κεηαβνιή ή φρη ηεο πεξηνπζηαθήο 

ηνπο θαηάζηαζεο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. Γηα ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, ηηο πνηληθέο θπξψζεηο, ηελ πνηληθή δηαδηθαζία θαη ηνλ 

θαηαινγηζκφ ηζρχνπλ νη θείκελεο θάζε θνξά δηαηάμεηο.»  

ηνπο ειέγρνπο απηνχο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 

3345/200
42

 πεξί άξζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ, ρξεκαηηζηεξηαθνχ θαη θνξνινγηθνχ απνξξήηνπ 

ε νπνία είλαη δπλαηή θαη ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ απφ ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ησλ εηήζησλ δειψζεσλ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ("Πφζελ 

Έζρεο") ησλ κειψλ ησλ ηδηαίηεξσλ σκάησλ Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ. 

Σν .Δ.Δ.Γ.Γ. (ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) πνπ ζπζηάζεθε κε 

ηνλ Ν. 2477/97 είλαη φξγαλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ 

ππάγεηαη ζήκεξα ζηνλ Τθππνπξγφ Γηθαηνζχλεο θαη θάλεη επίζεο έιεγρν ησλ δειψζεσλ 

ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ, πνπ ππεξεηνχλ ζηνπο θνξείο: 

α) ηνπ Γεκνζίνπ, 

β) ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, θαζψο θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο, 

γ) ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη 

δ) ησλ θξαηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ ή 

επηρεηξήζεσλ ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ην Γεκφζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή 

σο κέηνρνο. 

                                                             
42 Ν.3345/05 άξζξν 14 

«3. Σην πιαίζην ησλ ειέγρσλ, επηζεσξήζεσλ θαη εξεπλψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή θαηφπηλ εληνιήο ηνπ απφ ην Σψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

απφ ηα ηδηαίηεξα Σψκαηα θαη Υπεξεζίεο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ησλ θνξέσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ. 3074/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, είλαη δπλαηή, χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή απηνχ, ε άξζε 

ηνπ ηξαπεδηθνχ, ρξεκαηηζηεξηαθνχ θαη θνξνινγηθνχ απνξξήηνπ. 

4. Η άξζε ηνπ ηξαπεδηθνχ, ρξεκαηηζηεξηαθνχ θαη θνξνινγηθνχ απνξξήηνπ είλαη δπλαηή θαη ζην πιαίζην ηνπ 

ειέγρνπ απφ ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ησλ εηήζησλ δειψζεσλ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

("πφζελ έζρεο") ησλ κειψλ ησλ ηδηαίηεξσλ Σσκάησλ Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ, εθαξκνδνκέλσλ 

αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 6, 7θαη 8 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ λ. 2238/1994 (ΦΔΚ 151 Α΄).» 
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Ο αλσηέξσ έιεγρνο κπνξεί λα δηελεξγείηαη θαη ζε ππαιιήινπο πνπ δελ είλαη ππφρξενη 

πξνο ππνβνιή δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, φηαλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν απφ ην 

.Δ.Δ.Γ.Γ. 

4.2.2. Απόρρητα 

ην ζεκείν απηφ είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζνχκε ζην θνξνινγηθφ απφξξεην ην φπνην 

θαζνξίδεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, παιαηφηεξα απφ ην άξζξν 85 (παξ. 6,7,& 8) ηνπ Ν. 

2238/94 ν νπνίνο εηζήγαγε εηδηθφ απφξξεην γηα κηα ζεηξά θνξνινγηθψλ δεδνκέλσλ ελψ 

ζήκεξα ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17 ηνπ Ν. 4174/13 θαη ζην άξζξν 92 ηνπ Π.Γ. 

28/15. 

Καηαξρήλ νη θνξνινγηθέο δειψζεηο κε ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ απηέο πεξηέρνπλ,  

νη εθζέζεηο, νη πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ απνηειεζκάησλ, ηα θχιια ειέγρνπ, νη 

απνθάζεηο ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαζψο θαη θάζε 

ζηνηρείν ηνπ θαθέινπ πνπ έρεη ζρέζε κε ηε θνξνινγία ή άπηεηαη απηήο είλαη απφξξεηα 

θαη δελ επηηξέπεηαη ε γλσζηνπνίεζή ηνπο ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ εθηφο απφ ηνλ 

θνξνινγνχκελν ζηνλ νπνίν απηά αθνξνχλ.  

χκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 17 ηνπ Ν. 4174/13 άξζξν 92 ηνπ Π.Γ. 

28/15) ην θνξνινγηθφ απφξξεην αίξεηαη δειαδή ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία δχλαηαη λα 

απνθαιχπηνληαη  κφλν ζηα αθφινπζα πξφζσπα: 

α) άιινπο ππαιιήινπο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη κέιε ηνπ θπξίνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ζην πιαίζην εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

β) δησθηηθέο αξρέο ζην πιαίζην δηεξεχλεζεο ή δίσμεο αδηθεκάησλ, 

γ) δηθαζηηθέο αξρέο ζην πιαίζην εθδίθαζεο πνηληθήο ή θνξνινγηθήο ππφζεζεο ή 

αζηηθήο ππφζεζεο κε δηάδηθν ην Γεκφζην ή Φνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

δ) θνξνινγηθέο αξρέο ηεο αιινδαπήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηεζλείο 

ζπκβάζεηο,  

ε) ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ππνρξεψζεηο, ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ πξνο απηνχο ηνπο θνξείο θαη λα εληνπηζηνχλ πεγέο απνπιεξσκήο ησλ 

απαηηήζεψλ ηνπο, 
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ζη) ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη δεκνζίσλ 

νξγαληζκψλ κε αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη εληζρχζεσλ ή επηδνηήζεσλ απφ εζληθνχο ή ελσζηαθνχο πφξνπο, 

θαζψο θαη ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ή εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ηεο 

ΔΛ.ΣΑΣ., 

δ) ζε δηαδεπγκέλνπο ή ζπδχγνπο ζε δηάζηαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ δηαηξνθήο κεηά απφ 

εηζαγγειηθή παξαγγειία, γηα ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ξεηά ζε απηήλ, 

ε) ζηελ Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ 

Γειώζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ 

νξίδνληαη ζηνλ λ. 3691/2008
43

, όπσο ηζρύεη, 

ζ) ζε ηξίηνπο, κε αηηηνινγεκέλε εηζαγγειηθή παξαγγειία, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη 

δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε θνξνινγηθνχ απνξξήηνπ, 

η)………..  

χκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην, σο ηξαπεδηθφ απφξξεην λνείηαη ε ππνρξέσζε πνπ έρεη ε 

ηξάπεδα απέλαληη ζηνλ πειάηε ηεο λα ζησπά γηα ηηο πξνζσπηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ππνζέζεηο ηνπ, πνπ γίλνληαη γλσζηέο ζ’ απηήλ απφ ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο. (ηπιόπνπινο, 2014). Σν ηξαπεδηθφ απφξξεην πξνζηαηεχεηαη θαη‟ 

αξρήλ απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 57 ΑΚ : Γηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα: «Όπνηνο 

πξνζβάιιεηαη παξάλνκα ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη λα αξζξεί 

ε πξνζβνιή θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ…» αιιά θαη πνηληθά απφ ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 371 ΠΚ -παξαβίαζε επαγγεικαηηθήο ερεκχζεηαο. : «1. Κιεξηθνί, δηθεγφξνη θαη 

θάζε είδνπο λνκηθνί παξαζηάηεο, ζπκβνιαηνγξάθνη, γηαηξνί, καίεο, λνζνθφκνη, 

θαξκαθνπνηνί θαη άιινη ζηνπο νπνίνπο θάπνηνη εκπηζηεχνληαη ζπλήζσο,ιφγσ ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπο ή ηεο ηδηφηεηάο ηνπο ηδησηηθά απφξξεηα, θαζψο θαη νη βνεζνί ησλ 

πξνζψπσλ απηψλ, ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ή κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο αλ 

                                                             

43
 Ν. 3691/08 : Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

 
 

 



[46] 
 

θαλεξψζνπλ ηδησηηθά απφξξεηα πνπ ηνπο ηα εκπηζηεχηεθαλ ή πνπ ηα έκαζαλ ιφγσ ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπο ή ηεο ηδηφηεηάο ηνπο.» 

Δπηπξφζζεηα, πέξα ηνπ γεληθνχ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ, πνπ αθνξά ζε φιεο ηηο 

ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη αθνξά ηελ απηνηειή ππνρξέσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο 

απέλαληη ηνπ πειάηε ηεο λα ηεξεί ερεκχζεηα σο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ, νη δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.Γ. 1059/1971 θαζηεξψλνπλ εηδηθφηεξα ην απφξξεην ησλ ελ γέλεη θαηαζέζεσλ ζε 

ειιεληθέο Σξάπεδεο (άξζξα 1, 2 θαη 3 ηνπ Ν.Γ. 1059/1971): «Οη θάζε κνξθήο 

θαηαζέζεηο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη απφξξεηεο. Τν απφξξεην απηφ δελ ηζρχεη έλαληη 

ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ 

έιεγρν ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ λνκηζκαηηθψλ, πηζησηηθψλ θαη 

ζπλαιιαγκαηηθψλ θαλφλσλ» θαη νξίδνπλ πνηληθέο θπξψζεηο γηα θάζε ζρεηηθή 

παξαβίαζε ηνπ. 

Αθφκε, επηηξέπεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

απφξξεηεο ρξεκαηηθέο ή άιιεο θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα 

κεηά απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε παξαγγειία ή αίηεζε ή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ 

άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ή ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ή πξναλάθξηζεο ή 

θχξηαο αλάθξηζεο νξγάλνπ δηα ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή δηθαζηεξίνπ ζην νπνίν 

δηελεξγείηαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία, εθφζνλ ε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ είλαη 

απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ θαθνπξγήκαηνο (άξζξν 3, φπσο αληηθ. κε 

άξζξν 27 παξ.1 ηνπ λ. 1868/1989). 

ηνλ Ν. 1969/1991, ζην άξζξ. 76 παξ. 13 πξνβιέθζεθε ε πξνζηαζία ηνπ 

ρξεκαηηζηεξηαθνχ απνξξήηνπ: «13.Απαγνξεχεηαη ζηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ή άζθεζαλ 

δξαζηεξηφηεηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο λα γλσζηνπνηνχλ ζε 

νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή ηηο 

πιεξνθνξίεο ή ηα ζηνηρεία, ηα νπνία παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν. Η απαγφξεπζε απηή αίξεηαη : Μεηά απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλν βνχιεπκα ηνπ 

αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα αλάθξηζεο, πξναλάθξηζεο ή 

πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Δηζαγγειέα ή ηνπ Αλαθξηηή ή 

κεηά απφ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ εθθξεκεί ε ππφζεζε, εθφζνλ ε 

παξνρή απηψλ είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηε δηαπίζησζε θαη ηελ ηηκσξία 

πιεκκειήκαηνο ή θαθνπξγήκαηνο» 

Ζ άξζε ηνπ ηξαπεδηθνχ, ρξεκαηηζηεξηαθνχ θαη θνξνινγηθνχ απνξξήηνπ γίλεηαη χζηεξα 

απφ έγγξαθε εληνιή ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 
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4.2.3. Ϊλεγχοι 

Οη δηελεξγνχκελνη έιεγρνη ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

έρνπλ ζηφρν ηελ εμαθξίβσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία νη 

ίδηνη νη ππάιιεινη πεξηνδηθά ππνβάιινπλ. Δπηπιένλ νη έιεγρνη απνβιέπνπλ ζηελ 

δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ απφθηεζεο ησλ δεισζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ 

λφκηκα θαη εκθαλή εηζνδήκαηα είηε ηνπ ππαιιήινπ ή ηεο ζπδχγνπ ηνπ είηε ησλ 

αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπο. χκθσλα κε ηελ αξηζκ. ΤΠΔΓΓΑΓΗΓΑΓ/Φ.50/532/ 

νηθ.4366/01 εγθχθιην νη έιεγρνη γίλνληαη θαηαξρήλ κε βάζε ηα αληίγξαθα ησλ 

δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο. Ο έιεγρνο ηεο αξρηθήο δήισζεο αθνξά ζηε 

δηαπίζησζε ηνπ αιεζνχο πεξηερνκέλνπ γηα ηα πθηζηάκελα θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γηα ηα κεηέπεηηα έηε ν έιεγρνο, πέξαλ ηεο δηαπίζησζεο ηνπ 

αιεζνχο πεξηερνκέλνπ ηεο δήισζεο, πεξηιακβάλεη, ηε δηαθξίβσζε, εάλ ε απφθηεζε 

λέσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ε επαχμεζε ησλ πθηζηάκελσλ, δηθαηνινγείηαη απφ ην 

χςνο ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δαπάλεο δηαβίσζεο ησλ 

ππφρξεσλ ζε δήισζε πξνζψπσλ. Ζ δήισζε δελ ζεσξείηαη αλαθξηβήο ή ειιηπήο ζε 

πεξίπησζε επνπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ή έιιεηςεο ή εθφζνλ, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ 

νξγάλνπ ειέγρνπ, απνδεηθλχεηαη ε λνκηκφηεηα ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ αλαθξηβψο 

δεισζέληνο ζηνηρείνπ.
44

 

Ο έιεγρνο ζπλήζσο αλαηξέρεη ζε βάζνο δεθαεηίαο απφ ην ρξφλν πνπ επηιακβάλεηαη ν 

αξκφδηνο ππάιιεινο ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε επηινγή δηαθνξεηηθνχ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο. Με ηνλ έιεγρν επηδηψθεηαη ε απνηακηεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ειεγρφκελνπ. 

Απηή πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

1. Τπνινγηζκφο ησλ εζφδσλ 

Καηαγξάθνληαη ηα πάζεο θχζεσο λφκηκα εηζπξαρζέληα ρξεκαηηθά πνζά φπσο 

κηζζνί, ζπληάμεηο, απνδεκηψζεηο, απηνηειψο θνξνινγνχκελα εηζνδήκαηα, 

πσιήζεηο θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θέξδε απφ ιαρεία 

θιπ. ηπρεξά παηρλίδηα, δσξεέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ, αγξνηηθά εηζνδήκαηα, ηφθνη 

θαηαζέζεσλ θιπ. βάζεη ησλ πξνζθνκηζζέλησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ 

ππφρξεν. 

 

 

                                                             
44 Ν.3213/03 
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2. Τπνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ γίλεηαη κεηά απφ θαηαγξαθή ησλ πξαγκαηηθψλ 

πάζεο θχζεσο δαπαλψλ. Σα ζηνηρεία ιακβάλνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο 

δειψζεηο ησλ εηψλ, απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδεη ν ειεγρφκελνο 

θαζψο θαη απφ ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ν αξκφδηνο επηζεσξεηήο κεηά απφ έξεπλα 

πνπ δηελήξγεζε θαη κπνξεί λα αθνξνχλ θπξίσο ζε αγνξέο αθίλεησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (έξεπλα απφ θηεκαηνιφγηα ή ππνζεθνθπιαθεία, 

πιεξσκέο ηνθνρξενιπζίσλ (έξεπλα απφ ηξάπεδεο),  αγνξέο κεηνρψλ ή άιισλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ (έξεπλα απφ ηξάπεδεο ή εηαηξίεο δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίσλ), δσξεέο ζε ηξίηνπο (έξεπλα απφ ηηο Γ.Ο.Τ.) 

3. Τπνινγηζκφο αγνξάο ή αλέγεξζεο θαηνηθηψλ 

Ζ αμία θηήζεο ησλ αθηλήησλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αληηθεηκεληθή ηνπο αμία 

εθηφο αλ απφ ην κεηαβηβαζηηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή απφ ζχκβαζε 

δαλείνπ πξνθχπηεη ηίκεκα κεγαιχηεξν ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο. Αλ ην αθίλεην 

είλαη ζε πεξηνρή εθηφο αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ε αμία πξνζδηνξίδεηαη κε 

βάζε ηα ζηνηρεία εθηίκεζεο ησλ πιεζηφρσξσλ ή νκνεηδψλ θαη‟ είδνο θαη ρξφλν 

αθηλήησλ, ηα νπνία είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα βηβιία ηεο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

αλέγεξζεο νηθνδνκήο πξνζθνκίδνληαη αληίγξαθα ηνπ εληχπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 

ειαρίζηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηεο νηθνδνκήο θαη ηνπ πίλαθα αλάιπζεο 

θφζηνπο θαηαζθεπήο ζηηο επηκέξνπο εξγαζίεο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ 

αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία. Δπίζεο αληίγξαθα θαηαβνιήο εξγαηηθψλ 

ακνηβψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηηο ακνηβέο ησλ 

κεραληθψλ κειέηεο θαη επίβιεςεο εξγαζηψλ.  

4. Λνγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ- ινηπψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ - Θπξίδεο 

Αλαδεηνχληαη θαη ειέγρνληαη γηα θάζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ: 

 Σν ππφινηπν πξνεγνπκέλνπ έηνπο. 

 Σν άζξνηζκα ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ έηνπο. 

  Σν άζξνηζκα ησλ αλαιήςεσλ ηνπ έηνπο. 

 Σν ππφινηπν ζην ηέινο ηνπ έηνπο. 
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Αλαδεηνχληαη επίζεο ε θαηνρή θαη αμία θηήζεο ησλ ρξενγξάθσλ θαη ησλ 

ινηπψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ε χπαξμε θαη ην πεξηερφκελν 

ησλ ζπξίδσλ ζε Σξαπεδηθά Καηαζηήκαηα. ηνηρεία ζπλαιιαγψλ κε 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ή αζθαιηζηηθέο επηρείξεζεο απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία ειέγρνπ.   

4.3. Τπόχρεοι δόλωςησ περιουςιακόσ κατϊςταςησ ςτον Γενικό 

Επιθεωρητό Δημόςιασ Διούκηςησ - Νομοθετικϋσ διατϊξεισ 

Με ηα άξζξα 222-230 ηνπ Ν.4281/14 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

ηξνπνπνηήζεθε ν Ν.3213/03 «Γήισζε θαη έιεγρνο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο 

βνπιεπηψλ, δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ, ηδηνθηεηψλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαη άιισλ θαηεγνξηψλ πξνζψπσλ». χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο 

ππφρξενη δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ζηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο είλαη εθεμήο, αξρήο γελνκέλεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015 (ρξήζε 2014): 

α) Σα κέιε φισλ ησλ σκάησλ Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ηνπ Γεκνζίνπ, δειαδή  φια 

ηα κέιε ησλ σκάησλ Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ αζθνχλ θαζήθνληα 

Γεληθνχ Δπηζεσξεηή, Βνεζνχ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ή Αλαπιεξσηή Γεληθνχ 

Δπηζεσξεηή ή Πξντζηάκελνπ Δπηζεσξεηή ή Δπηζεσξεηή-Διεγθηή ή Βνεζνχ 

Δπηζεσξεηή-Διεγθηή, εθηφο φζσλ ππνβάιινπλ εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο δήισζε 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία ζε άιιε αξρή. 

β) Οη πξντζηάκελνη ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο Δπηζεψξεζεο, 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ή Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ 

Ο.Σ.Α. Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, θαζψο θαη νη ππάιιεινη ησλ θνξέσλ απηψλ πνπ αζθνχλ 

νπνηαδήπνηε ειεγθηηθά θαζήθνληα. Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη φινη νη πξντζηάκελνη θαη νη 

ππάιιεινη ησλ νπνηνπδήπνηε νξγαλσηηθνχ επηπέδνπ κνλάδσλ Δπηζεψξεζεο, 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ή Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη θάζε άιιεο νξγαληθήο κνλάδαο 

ηνπ δεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ πνπ έρνπλ σο 

αξκνδηφηεηα ηελ επηζεψξεζε ή ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα ζηνλ 

νπνίν ππάγνληαη, φπσο πρ. δηεπζχλζεηο ή ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή εζσηεξηθψλ 

ππνζέζεσλ ησλ ππνπξγείσλ, ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ, ησλ 

δήκσλ, δηεπζχλζεηο επηζεψξεζεο Ν.Π.Γ.Γ., θιπ. 
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γ) Όινη νη πξντζηάκελνη ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (Τ.Γ.Δ.) ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δηδηθνχ Λνγηζηεξίνπ 

ζην ΤΠΔΘΑ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν δηεχζπλζεο ή ηκήκαηνο. Καηφπηλ ηεο 

νξγαλσηηθήο αλαδηάξζξσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο 

κεηαηξνπήο νξηζκέλσλ εθ ησλ Τ.Γ.Δ. απφ κνλάδεο επηπέδνπ δηεχζπλζεο ζε κνλάδεο 

επηπέδνπ ηκήκαηνο, είλαη απηνλφεην φηη ππφρξενη είλαη θαη νη πξντζηάκελνη ησλ 

κνλάδσλ απηψλ. 

4.4. Η Δόλωςη οικονομικών ςυμφερόντων 

Με ην άξζξν 229 ηνπ λ.4281/14 ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά ε ππνβνιή απφ ηνπο 

ππφρξενπο εθηφο ηεο εηήζηαο δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ε ππνβνιή ηεο 

δήισζεο νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ ηδίσλ θαη ησλ ζπδχγσλ ηνπο, ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία. 

Η δήισζε νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ πεξηιακβάλεη ηα ζπκθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο ππνβνιήο νηθνλνκηθνχ έηνπο : 

 ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

 ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηνίθεζε πάζεο θχζεσο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη εηαηξηψλ, 

ελψζεσλ πξνζψπσλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ 

 νπνηαδήπνηε ακεηβφκελε ηαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαιακβάλνπλ παξάιιεια, 

κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είηε σο ππάιιεινη είηε σο 

απηναπαζρνινχκελνη 

 νπνηαδήπνηε ακεηβφκελε πεξηζηαζηαθή δξαζηεξηφηεηα (πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

ζπγγξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ή ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ) 

πνπ αλαιακβάλνπλ παξάιιεια κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, εάλ ε 

ζπλνιηθή ακνηβή ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ αλά εκεξνινγηαθφ 

έηνο.
45

 

4.5. Ηλεκτρονικό υποβολό των δηλώςεων  

ηηο 30-11-2015 δεκνζηεχηεθε ε αξηζκ. ΑΤΣ.ΣΜ.ΣΡ./0000910/ΔΞ2015/15 (ΦΔΚ 

2579 Β/) απφθ. ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ − Οηθνλνκηθψλ «Τχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο Γήισζεο Πεξηνπζηαθήο 

Καηάζηαζεο θαη ηεο Γήισζεο Οηθνλνκηθψλ πκθεξφλησλ - Ζιεθηξνληθή ππνβνιή ησλ 

                                                             
45  Έγγξαθν κε Αξ. Πξση. 18584/17-8-2015 ηεο Γηεχζπλζεο Δπεμεξγαζίαο Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο 

Καηάζηαζεο ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 
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δειψζεσλ απηψλ» κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο αξρήο γελνκέλεο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016. Ζ ζρεηηθή 

ειεθηξνληθή εθαξκνγή είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο εθαξκνγέο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Taxisnet) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο εθαξκνγέο ησλ 

δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Δ1) θαη ππνβνιήο δειψζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ 

(Δ9)  έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αληιεζνχλ δεδνκέλα ησλ παξαπάλσ 

δειψζεσλ πνπ ηεξνχληαη ειεθηξνληθά ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. 

Ζ δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο (Γ.Π.Κ.) ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ππφρξεν θαη 

αθνξά ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζή ηνπ θαζψο θαη ηεο ή ηνπ ζπδχγνπ θαη ησλ αλήιηθσλ 

ηέθλσλ. ηηο πεξηπηψζεηο βεβαησκέλεο δηάζηαζεο ή δηαδπγίνπ, ε Γ.Π.Κ. ππνβάιιεηαη 

κφλν απφ ηνλ ππφρξεν θαη αθνξά κφλν ηα δηθά ηνπ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ν νπνίνο 

δειψλεη ζπγρξφλσο ην γεγνλφο ηεο δηάζηαζεο ή ηνπ δηαδπγίνπ. Τπνρξέσζε ππνβνιήο 

δήισζεο πθίζηαηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη κεηαβιεζεί ε πεξηνπζηαθή 

θαηάζηαζε. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο Γ.Π.Κ. ν ππφρξενο πξέπεη λα επηθαηξνπνηήζεη ηελ 

πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ζε ζρέζε κε ηε Γ.Π.Κ. ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ έηνπο 

θαη λα δηαηεξήζεη αλαιινίσηα ηα ζηνηρεία ηα νπνία δελ έρνπλ κεηαβιεζεί.  

Γηα ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο (Γ.Π.Κ.) ηνπ Ν. 3213/2003, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ην Ν. 4281/2014, ππάξρεη ζπλεκκέλν 

ππφδεηγκα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ηεο ελ ιφγσ ΚΤΑ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ γεληθέο νδεγίεο 

θαη επεμεγήζεηο. 

Σν απφξξεην ηεο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο ηνπ ππφρξενπ κε ηελ ειεθηξνληθή 

εθαξκνγή δηαζθαιίδεηαη κε ηε ρξήζε ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εθαξκνγή 

ππνβνιήο. Σα απφξξεηα ζηνηρεία ησλ Γ.Π.Κ. ηεξνχληαη θξππηνγξαθεκέλα ζηελ 

ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 

θαη αθεξαηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Τπεχζπλνη επεμεξγαζίαο ηεο απηνηεινχο εηδηθήο βάζεο ησλ δεδνκέλσλ πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο, είλαη ηα φξγαλα ειέγρνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Ν. 

3213/2003
46

 δειαδή ε Δπηηξνπή Διέγρνπ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο ηελ 

                                                             
46

 Ν.3213/03, άξζξν 3
Α
 

1. Ο έιεγρνο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο θαη ε΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 πξνζψπσλ αλαηίζεηαη ζε Δπηηξνπή Διέγρνπ, ε νπνία ελεξγεί σο εηδηθφ 

φξγαλν. Η Δπηηξνπή είλαη αλεμάξηεηε, δηαζέηεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη απνηειείηαη απφ 

ελλέα (9) κέιε κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο. Η έδξα ηεο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Βνπιήο. 
2. Η Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ:  
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νπνία ππνζηεξίδεη εηδηθή ππεξεζία επηπέδνπ δηεχζπλζεο ππαγφκελε ζηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο. Σελ επζχλε δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο έρνπλ ηα φξγαλα 

ειέγρνπ θαη κφλν γηα ηνπο ειεγρφκελνπο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ Γ.Π.Κ., θάζε φξγαλν ειέγρνπ νξίδεη ηνπο ππαιιήινπο θαη 

ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο απηψλ επί ησλ ζηνηρείσλ ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

είλαη απζηεξά πξνζσπνπνηεκέλε, ειεγρφκελε κέζσ κνλαδηθνχ νλφκαηνο ρξήζηε θαη 

πξνζσπηθνχ κπζηηθνχ θσδηθνχ. Δπίζεο ππάξρεη ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ 

ελεξγεηψλ ησλ ππαιιήισλ εληφο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο. 

ην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, ε Δπηηξνπή ηνπ 

άξζξνπ 3A κπνξεί λα δεηά απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ ειέγρνπ. Ζ Δπηηξνπή αμηνινγεί θαη 

δηεξεπλά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη ή θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν πεξηέξρνληαη ζε 

απηήλ ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ, ηηο αλαθξίβεηεο ή ειιείςεηο απηψλ. Έρεη 

πξφζβαζε ζε θάζε κνξθήο αξρείν δεκφζηαο αξρήο, ππεξεζίαο ή Οξγαληζκνχ πνπ ηεξεί 

θαη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα θαζψο θαη ζην ζχζηεκα «Σεηξεζίαο». Γχλαηαη, ζην 

πιαίζην ησλ ειέγρσλ θαη ησλ εξεπλψλ, λα δεηά ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ παξνρή 

ζηνηρείσλ θάζε είδνπο απφ θπζηθά πξφζσπα, δηθαζηηθέο, πξναλαθξηηηθέο ή αλαθξηηηθέο 

                                                                                                                                                                                   
α) ηνλ/ηελ Πξφεδξν ηεο Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο, σο Πξφεδξν, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο, 
β) Αξενπαγίηε σο ηαθηηθφ κέινο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 
γ) Σχκβνπιν ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, σο ηαθηηθφ κέινο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, θαη 
δ) Σχκβνπιν ηεο Δπηθξαηείαο, σο ηαθηηθφ κέινο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ησλ 

Αλσηάησλ Γηθαζηηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ νηθείσλ δηθαζηεξίσλ κεηά απφ εξψηεκα ηνπ Υπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 
ε) Υπνδηνηθεηή ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, σο ηαθηηθφ κέινο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο, κεηά απφ εξψηεκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο, 
ζη) Τνλ Πξφεδξν ηεο Αξρήο Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Φξεκαηνδφηεζεο ηεο Τξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο 

Καηάζηαζεο σο ηαθηηθφ κέινο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 
δ) Τνλ Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε σο ηαθηηθφ κέινο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 
ε) Βνπιεπηή ηεο κεγαιχηεξεο ζε δχλακε θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο πνπ κεηέρεη ζηελ Κπβέξλεζε σο ηαθηηθφ 

κέινο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ νξίδνληαη κε ελππφγξαθε δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ελ ιφγσ 

θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο. 
ζ) Βνπιεπηή ηεο κεγαιχηεξεο ζε δχλακε θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο πνπ δελ κεηέρεη ζηελ Κπβέξλεζε «σο 

ηαθηηθφ κέινο» κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ νξίδνληαη κε ελππφγξαθε δήισζε ηνπ Αξρεγνχ ηεο 

Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο. 
Οη δηθαζηέο ηαθηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη απνιακβάλνπλ, 

καδί κε ηα ππφινηπα κέιε, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

αλεμαξηεζίαο. 
Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ππάιιεινο πνπ ππεξεηεί ζηελ ππεξεζία ηεο παξαγξάθνπ 4 κε απφθαζε 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο. 
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αξρέο, δεκφζηεο ππεξεζίεο, λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

νξγαληζκνχο θιπ. 

 Έλαληη ηεο Δπηηξνπήο δελ ηζρχεη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ θαη εξεπλψλ ηεο, 

νπνηνδήπνηε ηξαπεδηθφ, ρξεκαηηζηεξηαθφ, θνξνινγηθφ ή επαγγεικαηηθφ απφξξεην, κε 

ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 212, 261 θαη 262 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο. 

Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ε Δπηηξνπή ζπλεπηθνπξείηαη ζην έξγν ηεο απφ επίθνπξν 

Δηζαγγειέα Γηαθζνξάο ηνπ Ν.4139/2013, ηνλ νπνίν πξνηείλεη ν Δηζαγγειέαο 

Γηαθζνξάο κεηά απφ αίηεκα ηεο Δπηηξνπήο. 

Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη φιεο ηηο δειψζεηο ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο θαη κπνξεί λα αλαζέηεη ηε 

δηελέξγεηα ινγηζηηθήο ή νηθνλνκηθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ή άιισλ ειεγθηηθψλ 

πξάμεσλ ζε νξθσηνχο ειεγθηέο θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο, νη νπνίνη εμεηάδνπλ 

ιεπηνκεξψο ηα ζηνηρεία ησλ δειψζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

ζπληάζζνπλ αλαιπηηθή έθζεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ ππνβνήζεζε 

ηνπ έξγνπ ηεο. Δπίζεο ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα δεηά ηε ζπλδξνκή δεκφζηαο ειεγθηηθήο 

αξρήο. 

Με ην πέξαο θάζε ειέγρνπ, ε Δπηηξνπή απνθαζίδεη αλ ζα ηεζεί ε ππφζεζε ζην αξρείν ή 

ζα δηαβηβαζηεί κε αηηηνινγεκέλν πφξηζκά ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα. Αλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε θαηαινγηζκνχ, ην πφξηζκα απνζηέιιεηαη θαη ζηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο 

Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη αλ ππάξρεη αλάγθε δηεξεχλεζεο επί ζεκάησλ 

θνξνινγηθήο ή άιιεο αξρήο ή ππεξεζίαο, ην πφξηζκα απνζηέιιεηαη θαη ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ είλαη εκπηζηεπηηθή. Σα φξγαλα ειέγρνπ θαη θάζε 

εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν απφ ηελ Δπηηξνπή ην νπνίν έρεη ιάβεη κέξνο ζηνλ έιεγρν, 

έρνπλ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο θαη 

λα απέρνπλ απφ ηελ εμέηαζε ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ ή ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη πξφζσπα ζπγγεληθά ή νηθεία. Τθίζηαηαη 

θαζήθνλ ησλ νξγάλσλ ε ηήξεζε ερεκχζεηαο γηα ηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ιακβάλνπλ 

γλψζε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

4.5.1. Η καταχώρηςη των ςτοιχεύων ςτισ Δ.Π.Κ.  

Οη ππφρξενο ππνβνιήο δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο (Γ.Π.Κ.) απαηηείηαη λα είλαη 

ελεξγνί ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ TAXISnet, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηε δήισζε 
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απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά. Έηζη θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζηελ εθαξκνγή ζπλδένληαη κε 

ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη απφ ηε Γ.Ο. Τ. (κέζσ θιεηδάξηζκνπ).  

ηνηρεία φπσο Α.Φ.Μ, Δπψλπκν, Όλνκα, Όλνκα Παηξφο ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα κε 

ηα ζηνηρεία απφ ην Taxis θαη δελ δίλεηαη ζην ρξήζηε ε επηινγή ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο δελ ζπκθσλεί κε απηά θαη γηα φπνηα αιιαγή, ζα πξέπεη 

λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

ηνλ πξψην δηαζέζηκν πίλαθα «Γειψζεηο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο» εκθαλίδνληαη 

αλά έηνο νη ηειεπηαίεο Γειψζεηο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο πνπ είηε έρνπλ 

νξηζηηθνπνηεζεί, είηε είλαη ππφ επεμεξγαζία. Σα πεδία ηνπ πίλαθα είλαη:  

 Σν έηνο θαη ν  αξηζκφο πξσηνθφιινπ. 

 Ζ εκεξνκελία αλάιεςεο θαζεθφλησλ/αξρηθή, αλ ε δήισζε πνπ έρεη ππνβιεζεί 

αθνξά ζηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ πνπ νη ππφρξενη νθείινπλ λα ππνβάινπλ 

εληφο 90 εκεξψλ, εθφζνλ απνθηήζνπλ κηα θαηλνχξηα ηδηφηεηα.  

 Ζ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηεο δήισζεο. 

 Ζ εκεξνκελία νξηζηηθνπνίεζεο ηεο δήισζεο.  

 Ζ εκεξνκελία ζπκθσλίαο ηνπ/ηεο ζπδχγνπ  

Τπάξρνπλ δψδεθα θαξηέιεο γηα ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ:  

i. Ζ θαξηέια «ηνηρεία Τπόρξεσλ» φπνπ θαηαρσξνχληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία 

πνπ δεηνχληαη.  Ο ππφρξενο επηιέγεη απφ ηε ιίζηα ησλ εκθαληδφκελσλ επηινγψλ 

ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ε νπνία ίζρπε ζηηο 31/12 ηνπ έηνπο γηα ην νπνίν 

ππνβάιιεη ηε Γήισζε Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο. 

ii. Ζ θαξηέια «ηνηρεία πδύγνπ» φπνπ θαηαρσξνχληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ 

δεηνχληαη φπσο νλνκαηεπψλπκν, αξηζκφο Α.Σ., ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, επάγγεικα, 

εκεξνκελία γέλλεζεο, δηεχζπλζε εξγαζίαο θιπ.,  

iii. Ζ θαξηέια «ηνηρεία Οηθείσλ» φπνπ θαηαρσξνχληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ 

δεηνχληαη νλνκαηεπψλπκν, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, εκεξνκελία γέλλεζεο θιπ θαζψο 

θαη ν ηχπνο ζπγγέλεηαο κε ηνλ ππφρξεν. 

iv. Ζ θαξηέια «Έζνδα». Ο ππφρξενο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα έζνδα απφ 

θάζε πεγή πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο δειαδή  ην 

είδνο εζφδνπ πνπ απνθηήζεθε, ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 

επηιεγκέλν είδνο εζφδνπ θαη ην λφκηζκα ηνπ εζφδνπ καδί κε παξαηεξήζεηο θαη 
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απαξαίηεηεο επηζεκάλζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα έζνδα θαη ε Αξρή Διέγρνπ πξέπεη 

λα γλσξίδεη.  

v. Ζ θαξηέια Δπελδπηηθά Πξντόληα. ηελ θαξηέια απηή ν ππφρξενο θαιείηαη λα 

ζπκπιεξψζεη ηα επελδπηηθά πξντφληα εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ εηαηξεηψλ, 

νκφινγα θαη θάζε είδνπο νκνινγίεο, ακνηβαία θεθάιαηα, παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πξντφλ ηξάπεδαο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ε νπνηνπδήπνηε ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο. Καηαγξάθνληαη ε ρξνληθή πεξίνδνο απφθηεζεο/εθπνίεζεο/ 

δηαγξαθήο ηνπ θαηαρσξεκέλνπ επελδπηηθνχ πξντφληνο, ν ρεηξηζηήο κεξίδαο ηνπ 

επελδπηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ην είδνο ηνπ επελδπηηθνχ πξντφληνο, ν 

ηίηινο ηνπ, ε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο κε αξηζκφ, ε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ, ε 

αμία ηνπ επελδπηηθνχ πξντφληνο, θαηά ην ρξφλν θηήζεο ηνπ θαη ε αμία 

πψιεζεο/κεηαβίβαζεο ηνπ ή ελαιιαθηηθά  ε αμία απνηίκεζεο ηνπ πξντφληνο, 

ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο γηα ην νπνίν ππνβάιιεηε ηελ ΓΠΚ. Δπίζεο 

θαηαρσξείηαη ην λφκηζκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απνηίκεζε θαη ζηελ αμία θηήζεο 

ή πψιεζεο/κεηαβίβαζεο θαη απαξαίηεηεο επηζεκάλζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα 

επελδπηηθά πξντφληα θαη ε αξρή ειέγρνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη. Ο ππφρξενο 

επηιέγεη ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο έρεη απνθηεζεί ην θαηαρσξεκέλν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, φιεο ηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ ηα ρξήκαηα γηα 

λα απνθηεζεί ην θαηαρσξεκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαζψο θαη ην ρξεκαηηθφ 

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε απηέο. 

vi. Ζ θαξηέια «Θπξίδεο». Ο ππφρξενο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηηο ζπξίδεο ζε 

ηξάπεδεο, ηακηεπηήξηα θαη άιια εκεδαπά ή αιινδαπά ηδξχκαηα. Γειψλνληαη νη 

δηθαηνχρνη θαη νη ππφινηπνη ζπλδηθαηνχρνη ηεο ζπξίδαο. Δπίζεο ε ρξνληθή 

πεξίνδνο κίζζσζεο ή ιήμεο κίζζσζεο ηεο θαηαρσξεκέλεο ζπξίδαο ην  

ρξεκαηνπηζησηηθφ ή άιιν ίδξπκα ζην νπνίν βξίζθεηαη ε ζπξίδα θαη 

απαξαίηεηεο επηζεκάλζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπξίδεο θαη ε αξρή ειέγρνπ ζα 

πξέπεη λα γλσξίδεη. 

vii. Ζ θαξηέια «Φπιαζζόκελα Δίδε». Ο ππφρξενο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα 

θπιαζζφκελα είδε πνπ θαηέρεη. ε απηά πεξηιακβάλνληαη ηα είδε εθηφο 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή εληφο ζπξίδσλ, κεηξεηά, ηηκαιθή, πνιχηηκα είδε, 

πνιχηηκα κέηαιια θαη πνιχηηκνη ιίζνη. Καηαγξάθνληαη ην είδνο ηνπ 

θπιαζζφκελνπ είδνπο, ε ρξνληθή πεξίνδνο απφθηεζεο/εθπνίεζεο/δηαγξαθήο 

ηνπ, ν ηφπνο ζηνλ νπνίν θπιάζζεηαη, ε πνζφηεηα ηνπ, ε κνλάδα κέηξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, ε αμία θηήζεο ηνπ θαη ε αμία απνηίκεζεο ηνπ, ην λφκηζκα πνπ 
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αληηζηνηρεί ζηελ απνηίκεζε θαη ζηελ αμία θηήζεο ή πψιεζεο/κεηαβίβαζεο ηνπ 

θαηαρσξεκέλνπ θπιαζζφκελνπ είδνπο. Πξναηξεηηθά ζεκεηψλνληαη απαξαίηεηεο 

επηζεκάλζεηο πνπ αθνξνχλ ζε θάπνην απφ ηα θπιαζζφκελα είδε θαη ε Αξρή 

Διέγρνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη. Ο ππφρξενο επηιέγεη επίζεο ηνπο ηξφπνπο, κε 

ηνπο νπνίνπο έρεη απνθηεζεί ην θαηαρσξεκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε 

δπλαηφηεηα πνιιαπιήο επηινγήο. 

viii. Ζ θαξηέια Σξαπεδηθνί Λνγαξηαζκνί. Ο ππφρξενο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη 

ηηο θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, ηακηεπηήξηα θαη άιια εκεδαπά ή αιινδαπά 

πηζησηηθά ηδξχκαηα. Καηαρσξνχληαη ην είδνο ηνπ Λνγαξηαζκνχ θαηάζεζεο, νη 

ππφινηπνη δηθαηνχρνη ηνπ ινγαξηαζκνχ, ην ζχλνιν ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί ν 

ινγαξηαζκφο, ηα 4 ηειεπηαία ςεθία ηνπ ινγαξηαζκνχ, ε ρψξα ζηελ νπνία έρεη 

δεκηνπξγεζεί ν ινγαξηαζκφο θαη ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο γηα ην νπνίν ππνβάιιεη ν ππφρξενο ηε ΓΠΚ (εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα Δηήζηα Σαθηηθή Γήισζε, (...) ή ζηελ εκεξνκελία ππνβνιήο γηα 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε (πρ. αξρηθή δήισζε). Δπίζεο ζεκεηψλεηαη ην λφκηζκα 

ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη πξναηξεηηθά απαξαίηεηεο επηζεκάλζεηο πνπ αθνξνχλ ζε 

θάπνην ινγαξηαζκφ θαη ε Αξρή Διέγρνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαζψο θαη φιεο 

νη πεγέο απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ ηα ρξήκαηα γηα λα απνθηεζεί ην 

θαηαρσξεκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαζψο θαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε απηέο. Σν πνζφ ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην Τπφινηπν 

Λνγαξηαζκνχ/Καηάζεζεο. 

ix. Ζ θαξηέια Αθίλεηα. Ο ππφρξενο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα αθίλεηα θαη ηα 

εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε απηά. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα αθίλεην έρεη 

παξαπάλσ απφ έλαλ ηδηνθηήηε, ηνλ ππφρξεν, ηελ ζχδπγν ηνπ ή ηα αλήιηθα ηέθλα 

θαηαρσξείηαη γηα ην θάζε έλα κέινο μερσξηζηή εγγξαθή. ρξνληθή πεξίνδνο 

απφθηεζεο/εθπνίεζεο/δηαγξαθήο ηνπ θαηαρσξεκέλνπ αθηλήηνπ. Ακέζσο κεηά 

επηιέγεηαη ε ρψξα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αθίλεην. ε πεξίπησζε πνπ 

επηιερηεί νπνηαδήπνηε ρψξα εθηφο Διιάδαο, απελεξγνπνηνχληαη ηα πεδία 

Πεξηθέξεηα, Ννκφο θαη Γήκνο.  Καηαρσξνχληαη ε πεξηθέξεηα πνπ βξίζθεηαη ην 

αθίλεην, ν λνκφο θαη ν Γήκνο θαη ην είδνο πνπ ζρεηίδεηαη θαιχηεξα κε ην 

θαηαρσξεκέλν αθίλεην. Σα νηθφπεδα θαηαρσξνχληαη απφ ηα αθίλεηα πνπ έρνπλ 

αλεγεξζεί ζε απηά θαη ε θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεη ην αθίλεηφ (Τπφ 

Καηαζθεπή/Καηάζηαζε). Πεξαηηέξσ γξάθνληαη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο 

έθηαζεο ησλ αγξνηεκαρίσλ, θαιιηεξγεηψλ, νηθνπέδσλ θαη παξφκνησλ αθηλήησλ, 
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ν φξνθνο πνπ βξίζθεηαη ην θηίζκα, ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θχξησλ ρψξσλ γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο θηηζκάησλ, απνζεθψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη ινηπά θηίζκαηα κε 

αλεμάξηεην ζπκβφιαην θηήζεο, ηα ηεηξαγσληθά κέηξα απνζεθψλ, ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο θαη ινηπψλ αθηλήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην ζπκβφιαην κε 

θηίζκαηα θαη επηθάλεηεο θχξησλ ρψξσλ, ην έηνο ηεο λεφηεξεο νηθνδνκηθήο 

άδεηαο, ην έηνο θαηά ην νπνίν ην αθίλεην πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ 

αλαθεξφκελνπ ηδηνθηήηε, ην έηνο θαηά ην νπνίν ην αθίλεην εθπνηείηαη ή 

δηαγξάθεηαη θαη ην πφζν πνπ έρεη δνζεί γηα ηελ απφθηεζε ηνπ αθηλήηνπ θαζψο 

θαη ν αξηζκφο ζπκβνιαίνπ, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πνπ 

αλαγξάθεηαη ζην ζπκβφιαην απφθηεζεο ε ε αληηθεηκεληθή αμία, ην ΚΑΔΚ ηνπ 

αθηλήηνπ εθφζνλ έρεη θαηαρσξεζεί ζην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη απαξαίηεηεο 

επηζεκάλζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα αθίλεηα θαη ε Αξρή Διέγρνπ ζα πξέπεη λα 

γλσξίδεη. Καηαρσξνχληαη φια ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηνπ αλαθεξφκελνπ 

ηδηνθηήηε γηα ην θαηαρσξεκέλν αθίλεην θαη φινη νη ηξφπνη, κε ηνπο νπνίνπο έρεη 

απνθηεζεί ην θαηαρσξεκέλν αθίλεην κε δπλαηφηεηα πνιιαπιήο επηινγήο θαζψο 

θαη φιεο νη πεγέο απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ ηα ρξήκαηα γηα λα απνθηεζεί ην 

θαηαρσξεκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαζψο θαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε απηέο . Σν πνζφ ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην ζπλνιηθφ θαηαβιεζέλ 

ηίκεκα. 

x. Ζ θαξηέια «Μέζα Μεηαθνξάο θαη Μεραλήκαηα Έξγνπ». Ο ππφρξενο 

δχλαηαη λα ζπκπιεξψζεη θάζε ρξήζεο νρήκαηα θαζψο θαη πισηά ή ελαέξηα 

κέζα. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα κέζν έρεη παξαπάλσ απφ έλαλ ηδηνθηήηε, ηνλ 

ππφρξεν, ηε ζχδπγν ηνπ ή ηα αλήιηθα ηέθλα θαηαρσξείηαη γηα ην θάζε έλα κέινο 

μερσξηζηή εγγξαθή. Καηαρσξείηαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο, ε ρξνληθή 

πεξίνδνο απφθηεζεο/εθπνίεζεο/δηαγξαθήο ηνπ, ην είδνο ηνπ νρήκαηνο π.ρ. 

Δπηβαηηθφ, Γίθπθιν, Μεράλεκα έξγνπ, ε εηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπ, ν αξηζκφο 

θπθινθνξίαο, ν θπβηζκφο ηνπ, ην πνζνζηφ ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ θαηέρεη ν 

ππφρξενο, ην έηνο πνπ θπθινθφξεζε ην φρεκα γηα πξψηε θνξά, ην έηνο πνπ 

απέθηεζε ην φρεκα ν ηδηνθηήηεο θαη ην ηίκεκα ζε επξψ πνπ αληηζηνηρεί ζην 

πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο ηνπ αλαθεξφκελνπ. Δπίζεο θαηαγξάθνληαη φινη νη ηξφπνη, 

κε ηνπο νπνίνπο έρεη απνθηεζεί ην θαηαρσξεκέλν „φρεκα κε δπλαηφηεηα 

πνιιαπιήο επηινγήο θαζψο θαη φιεο νη πεγέο απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ ηα 

ρξήκαηα γηα λα απνθηεζεί ην θαηαρσξεκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαζψο θαη 

ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε απηέο. Σν πνζφ ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε 
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ην ζπλνιηθφ θαηαβιεζέλ ηίκεκα. Αληίζηνηρα ηζρχνπλ θαη γηα ηα πισηά θαη 

ελαέξηα κέζα.  

xi. Ζ θαξηέια πκκεηνρέο ζε Δπηρεηξήζεηο. Ο ππφρξενο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαρσξήζεη ηπρφλ ζπκκεηνρή ζε θάζε είδνπο επηρείξεζε. ε πεξίπησζε πνπ ν 

ππφρξενο είλαη κέηνρνο ζηελ ίδηα επηρείξεζε κε ηελ ζχδπγν ηνπ ή κε ηα αλήιηθα 

ηέθλα ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζεη γηα ην θάζε έλα κέινο μερσξηζηή εγγξαθή. 

Καηαρσξνχληαη  ε ρξνληθή πεξίνδνο απφθηεζεο/εθπνίεζεο/ δηαγξαθήο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ππφρξενπ, ην είδνο ζπκκεηνρήο ηνπ ππφρξενπ π.ρ. κέηνρνο ζε 

Α.Δ., αθαλήο εηαίξνο θαη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη ν ππφρξενο 

π.ρ. Αγξνηηθή, Αηνκηθή, Σνπξηζηηθή. Δπηπιένλ, ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο 

φπσο αλαγξάθεηαη ζηα επίζεκα ζε ηζρχ έγγξαθα, ε ρψξα ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

ε έδξα ηεο λνκηθήο νληφηεηαο ηεο επηρείξεζεο,  ην ΑΦΜ ηεο, ην πνζνζηφ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ππφρξενπ ζηελ θαηαρσξνχκελε λνκηθή νληφηεηα α) ζηηο 31/12 

ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ έηνπο γηα ην νπνίν ππνβάιιεηε ηελ ΓΠΚ θαη β) ζηηο 

31/12 ηνπ έηνπο γηα ην νπνίν ππνβάιιεηε ηελ ΓΠΚ.  ηε ζπλέρεηα δεηείηαη ην 

έηνο θαηά ην νπνίν ν ππφρξενο απνθηά ζπκκεηνρή γηα πξψηε θνξά, ε αμία ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ εηζέθεξε αξρηθά, ε αμία ηνπ θεθαιαίνπ πνπ θαηέρεη ζηελ λνκηθή 

νληφηεηα ν ππφρξενο ην έηνο δήισζεο, ε αμία ηνπ θεθαιαίνπ πνπ εηζέθεξε ν 

ππφρξενο ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο γηα ην νπνίν ππνβάιεη ηε ΓΠΚ 

(1/1 έσο 31/12), ην λφκηζκα πνπ δειψλνληαη φιεο νη αμίεο ηεο λνκηθήο 

νληφηεηαο, ε αμία ηνπ θεθαιαίνπ πνπ εηζέπξαμε απφ πψιεζε ν ππφρξενο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο γηα ην νπνίν ππνβάιεη ηε ΓΠΚ (1/1 έσο 31/12). Σέινο 

θαηαγξάθνληαη φινη νη ηξφπνη, κε ηνπο νπνίνπο έρεη απνθηεζεί ε 

θαηαραξνχκελε ζπκκεηνρή κε δπλαηφηεηα πνιιαπιήο επηινγήο θαζψο θαη φιεο 

νη πεγέο απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ ηα ρξήκαηα γηα λα απνθηεζεί ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, θαζψο θαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί. Σν πνζφ ζα πξέπεη λα 

ηζνχηαη κε ην ζπλνιηθφ θαηαβιεζέλ ηίκεκα. 

xii. Ζ θαξηέια Γήισζε Οηθνλνκηθώλ πκθεξόλησλ. Ο ππφρξενο λα 

ζπκπιεξψζεη ιεπηνκεξψο ηπρφλ ζπκθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο, ην είδνο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηε δηάξθεηα, ηνπο ζπλεξγάηεο θιπ., είηε πνπ αθνξνχλ ζηνλ ίδην 

ή ζηε ζχδπγν. 
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Δηθφλα 4. Γήισζε Οηθνλνκηθψλ πκθεξφλησλ απφ ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή 

„Pothen‟ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5Ο - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ 

 

5.1 Εντολό Ελϋγχου- Ϊγγραφο ςτον ελεγχόμενο 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ άξρεηαη κε ηελ εληνιή ειέγρνπ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο πνπ 

δίδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ζηνλ Δπηζεσξεηή Διεγθηή. Πξψηε ελέξγεηα ηνπ  

Δπηζεσξεηή Διεγθηή είλαη ε ζχληαμε εκπηζηεπηηθνχ εγγξάθνπ πξνο ηνλ/ηελ 

ειεγρφκελν/ε (ππφδεηγκα 1 ζην Παξάξηεκα) κε ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε εληνιή 

ειέγρνπ θαη δεηείηαη να δεισζνχλ ρσξηζηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ, 

ηεο/ηνπ ζπδχγνπ θαη ησλ (αλήιηθσλ) ηέθλνπ, πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ εκεξνκελία 

αξρήο ηνπ ειέγρνπ π.ρ. 01/01/20** κε ηελ αγνξαία αμία απηψλ, ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν 

θηήζεο, σο επίζεο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά (αληίγξαθα ζπκβνιαίσλ θιπ). Ζ 

δήισζε απηή ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ιεπηνκεξψο φια ηα πθηζηάκελα θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Χο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δειψλνληαη: 

i. Σα αθίλεηα, θαη ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε απηά, κε αθξηβή πξνζδηνξηζκφ 

ηνπο. 

ii. Κάζε ρξήζεο νρήκαηα, πισηά κέζα, ελαέξηα κεηαθνξηθά κέζα. 

iii. Ζ ζπκκεηνρή ζε θάζε είδνπο επηρείξεζε. 

iv. Οη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, ηακηεπηήξηα ή άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηα 

ρξεφγξαθα. 

v. Σα εηζνδήκαηα θαη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο απφ θάζε πεγή. 

5.2 Αναζότηςη ςτοιχεύων – ϊρςη απορρότων 

Αλαδεηνχληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο κε 

εκπηζηεπηηθά έγγξαθα. Ζ δπλαηφηεηα ηεο άξζεο ηνπ απνξξήηνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο γηα ηα ζψκαηα ειέγρνπ ρσξηζηά. Γηα παξάδεηγκα, νη έιεγρνη πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνπο Δπηζεσξεηέο 

Διεγθηέο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ε άξζε ηνπ θνξνινγηθνχ, ρξεκαηηζηεξηαθνχ θαη 
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ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Ν. 3074/02  φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3345/2005.
47

 

5.2.1. Ϊγγραφο ςτην αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

Καηαξρήλ απνζηέιιεηαη έγγξαθν ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ αληίγξαθα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, εθθαζαξηζηηθψλ θιπ. 

ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ, ηπρφλ δειψζεσλ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ,  ησλ εληχπσλ  Δ9 ησλ 

ειεγρφκελσλ εηψλ κε ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο ηνπο, ηα νπνία ππνβιήζεθαλ θαζψο θαη ησλ 

Δ.Σ.Α.Κ./ΔΝ.ΦΗΑ. 

5.2.2. Ϊγγραφο ςτην Διεύθυνςη Πιςτωτικών και Δημοςιονομικών Τποθϋςεων, 

Σμόμα Φρηματιςτηρύου Αξιών και Φρηματιςτηρύου Παραγώγων του Τπουργεύου 

Οικονομικών  

Απνζηέιιεηαη έγγξαθν ζηελ ελ ιφγσ Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κεηά απφ 

άξζε ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ απνξξήηνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ν/ε ειεγρφκελνο/ε ή 

ε/ν ζχδπγνο πξαγκαηνπνίεζαλ ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο –αγνξέο/πσιήζεηο- κεηνρψλ ή 

άιισλ αμηφγξαθσλ κέζσ ΑΥΔ ή ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ. Οη ΑΥΔ ή νη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο, κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαπάλσ 

ζπλαιιαγέο θνηλνπνηνχληαη ζηνπο αξκφδηνπο Δπηζεσξεηέο.  

5.2.3. Ϊγγραφα ςτα πιςτωτικϊ ιδρύματα. 

Απνζηέιινληαη έγγξαθα ζε φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ππνθαηαζηήκαηα 

ζηε ρψξα ψζηε λα ρνξεγεζνχλ πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα δάλεηα, θαηαζέζεηο 

(θηλήζεηο ινγαξηαζκψλ, θαηνρή ζπξίδσλ). Πην ζπγθεθξηκέλα δεηνχληαη: 

 νη πάζεο θχζεσο αηνκηθνί ή θνηλνί ινγαξηαζκνί πνπ δηαηεξεί ή δηαηεξνχζε ν 

ειεγρφκελνο θαη ε  ζχδπγφο ηνπ,  

 ηα ππφινηπα ηεο θίλεζήο ησλ ινγαξηαζκψλ γηα θάζε έηνπο ειέγρνπ,  

 ε αλαιπηηθή θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη νη κεηαβνιέο,  

 εκβάζκαηα απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ,  

 ε χπαξμε δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη κηζζψζεσο ηξαπεδηθψλ ζπξίδσλ,  

 νη ζπκβάζεηο δάλεησλ θαη ην χςνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ κεληαίσλ δφζεσλ 

                                                             
47 «Η άξζε ηνπ ηξαπεδηθνχ, ρξεκαηηζηεξηαθνχ θαη θνξνινγηθνχ απνξξήηνπ είλαη δπλαηή θαη ζην πιαίζην 

ηνπ ειέγρνπ απφ ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ησλ εηήζησλ δειψζεσλ νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ("πφζελ έζρεο")» 
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Δπίζεο δεηείηαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε ινγαξηαζκψλ, ηελ 

χπαξμε κεηνρψλ, νκνιφγσλ, ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη ινηπψλ επελδπηηθψλ ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ηνπ/ηεο ππαιιήινπ ή ηεο/ηνπ ζπδχγνπ. 

ε φ, ηη αθνξά ηηο κεηνρέο αλαδεηνχληαη ηα θάησζη ζηνηρεία απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

αλσηέξσ θσδηθψλ κέρξη ζήκεξα: 

 Σν πνζφ θαηάζεζεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θσδηθψλ ή ηε ζχλζεζε ηπρφλ 

ραξηνθπιαθίνπ/σλ πνπ κεηαθέξζεθε/αλ.   

 Σν άζξνηζκα θαη‟ έηνο ησλ πηλαθηδίσλ αγνξάο κεηνρψλ θαη παξαγψγσλ ηνπ 

Υ.Α.Α. θαη ρξεκαηηζηεξίσλ εμσηεξηθνχ. 

 Σν άζξνηζκα θαη΄ έηνο ησλ πηλαθηδίσλ πψιεζεο κεηνρψλ θαη παξαγψγσλ ηνπ 

Υ.Α.Α. θαη  ρξεκαηηζηεξίσλ εμσηεξηθνχ. 

 Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ κεξηζκάησλ πνπ εηζπξάρζεθε θαη‟ έηνο απφ ηηο κεηνρέο 

 Πιήξε ζηνηρεία (ηίηινο κεηνρήο, πνζφηεηα) ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαζψο θαη θάζε 

άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία ζε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ. 

 ε φηη αθνξά ηελ χπαξμε νκνιφγσλ, ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη ινηπψλ 

επελδπηηθψλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, ην πνζφ θαηάζεζεο γηα θάζε 

επέλδπζε θαη αληίζηνηρα νη απνδφζεηο ηνπο ζπγθεληξσηηθά θαη‟ έηνο.    

5.2.4. Ϊγγραφα προσ τα Τποθηκοφυλακεύα ό τα Κτηματολογικϊ Γραφεύα τησ 

χώρασ. 

Εεηείηαη ε χπαξμε αθίλεηεο πεξηνπζίαο κεηαγεγξακκέλε ζην βηβιίν κεηαγξαθψλ ησλ 

Τπνζεθνθπιαθείσλ ή ησλ Κηεκαηνινγηθψλ Γξαθείσλ, γηα ηνλ ειεγρφκελν/ε θαη ηε/ηνλ 

ζχδπγν. 

5.2.5. Ϊγγραφο προσ την Ϊνωςη Αςφαλιςτικών Εταιριών Ελλϊδοσ 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε αλαδεηνχληαη νπνηαδήπνηε επελδπηηθά πξντφληα γηα ην δηάζηεκα 

ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα αλαδεηνχληαη: 

 Ο αξηζκφο ησλ κεξηδίσλ θάζε επελδπηηθνχ πξντφληνο ε απνηίκεζή ηνπο θαηά ηα 

ζπγθεθξηκέλα έηε έιεγρνπ. 

 Σν άζξνηζκα ησλ θαη‟ έηνο αγνξψλ θαη πσιήζεσλ θαηά θαηεγνξία επελδπηηθνχ 

πξντφληνο.  

 Σν άζξνηζκα ησλ θαη‟ έηνο εηζπξάμεσλ απφ ηηο απνδφζεηο ησλ επελδπηηθψλ 

πξντφλησλ.  
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 Πιήξε ζηνηρεία ησλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη ν ειεγρφκελνο θαηά 

ηνλ παξφληα ρξφλν θαζψο θαη θάζε άιιε ρξήζηκε πιεξνθνξία ζε ζρέζε κε ηα 

αλσηέξσ. 

5.3. Προςδιοριςμόσ εςόδων- εξόδων 

Αθνχ ζπγθεληξσζνχλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ηνλ ειεγρφκελν θαη ηνπο ππφινηπνπο 

θνξείο άξρεηαη ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ ειεγρφκελνπ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία φπνπ ηα ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη θαη κε απηά  

ζπληάζζνληαη εηήζηνη αλαιπηηθνί πίλαθεο ππνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ 

ηφζν ηνπ ειεγρφκελνπ φζν θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. ηνπο πίλαθεο πξέπεη λα 

θαηαδεηθλχεηαη πξννδεπηηθά ην εηήζην ηειηθφ δηαζέζηκν εηζφδεκα (ππφινηπν) ην νπνίν 

κεηαθέξεηαη ζην επφκελν έηνο θιπ. ψζηε λα πξνθχπηεη ε απνηακηεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

ειεγρφκελνπ. Σα ζηνηρεία απηψλ ησλ πηλάθσλ ζπγθξίλνληαη ζηε ζπλέρεηα κε ηηο εηήζηεο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη θαη αθνξνχλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ 

ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη ηα νπνία δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα 

αληίζηνηρα εηήζηα δηαζέζηκα πνζά απνηακηεπηηθήο ηθαλφηεηαο.    

5.3.1. Προςδιοριςμόσ εςόδων 

Καηαγξάθνληαη ηα πάζεο θχζεσο εηζπξαρζέληα ρξεκαηηθά πνζά θαη θχξηα πεγή 

άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ εζφδσλ απνηεινχλ νη θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα 

εθθαζαξηζηηθά ηνπ ειεγρφκελνπ. Άιιεο πεγέο απνηεινχλ ηα ζηνηρεία πνπ απνζηέιινπλ 

ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.  Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νη ζπρλφηεξεο πεγέο εζφδσλ: 

 Μηζζνί, επηδφκαηα, έμνδα θίλεζεο θαη ζπληάμεηο. 

 Μηζζψκαηα φπσο απηά δειψζεθαλ ζην έληππν Δ2. 

 Αγξνηηθά εηζνδήκαηα φπσο απηά δειψζεθαλ ζην έληππν Δ1ή Δ3. 

 Σφθνη θαηαζέζεσλ νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ηηο θηλήζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ. 

 Γάλεηα πνπ εηζπξάρζεθαλ βάζε ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ ζπκβνιαίσλ. 

 Μεξίζκαηα κεηνρψλ φπσο αλαγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο ησλ 

εηαηξηψλ. 

 Πσιήζεηο θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο απηνθηλήησλ ,πισηψλ κέζσλ 

θιπ. 

 Πσιήζεηο αθηλήησλ. 

 Γσξεέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ έιαβαλ πξνζθνκίδνληαο ηε δήισζε ή ην 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν δσξεάο. 
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  Κέξδε απφ ιαρεία θιπ. ηπρεξά παηρλίδηα κεηά απφ ηελ ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηνλ ΟΠΑΠ ή ηε Γηεχζπλζε Κξαηηθψλ Λαρείσλ. 

 Δηζαγσγή ζπλαιιάγκαηνο απφ ηελ αιινδαπή. 

5.3.2. Προςδιοριςμόσ εξόδων 

Καηαγξάθνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ νηθνγελεηαθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ/ηεο ειεγρφκελνπ/εο. Κχξηα πεγή άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ εμφδσλ 

απνηεινχλ θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα εθθαζαξηζηηθά 

ηνπ ειεγρφκελνπ. Άιιεο πεγέο απνηεινχλ ηα ζηνηρεία πνπ απνζηέιινπλ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαζψο θαη ηα θηεκαηνιφγηα 

ή ππνζεθνθπιαθεία.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη ζπρλφηεξεο πεγέο εμφδσλ: 

 Αγνξέο θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεγάιεο αμίαο.   

 Αγνξέο άιισλ θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο απηνθηλήησλ ,πισηψλ 

κέζσλ θιπ. 

 Αγνξέο αθηλήησλ θαη αλέγεξζεο νηθνδνκψλ. 

 Γσξεέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζχκθσλα κε ηε δήισζε ή ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

έγγξαθν δσξεάο. 

 Πιεξσκή ηνθνρξενιπζίσλ γηα ηελ απνπιεξσκή δαλείσλ. 

 Αγνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. 

  Πιεξσκή θφξσλ θαη άιισλ ηειψλ ή εηζθνξψλ. 

 Γαπάλεο δηαβίσζεο. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ ηνπ ειεγρφκελνπ/εο είλαη ην δπζθνιφηεξν ζθέινο ηνπ 

ειέγρνπ θαζψο γηα πνιιέο πεξηπηψζεηο δαπαλψλ (θφζηνο αλέγεξζεο νηθνδνκήο ή 

δαπάλεο δηαβίσζεο) δελ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ην χςνο ησλ 

πξαγκαηηθψλ πνζψλ ησλ δαπαλψλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο δηαβίσζεο πνπ 

ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο έξεπλεο ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδνο 

(ΔΤΔ)
48

 γηα ηνπο νηθνγελεηαθνχο πξνυπνινγηζκνχο δελ είλαη πάληα αθξηβήο θαζψο 

δελ πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε θφζηε δηαβίσζεο. Πάλησο δελ κπνξνχλ λα 

ππνινγηζηνχλ δαπάλεο δηαβίσζεο ιηγφηεξεο απφ απηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο σο ειάρηζηε αληηθεηκεληθή δαπάλε δηαβίσζεο (3.000€ γηα άγακν θαη 5.000€ 

γηα έγγακνπο).    

                                                             
48 ρεηηθφο πίλαθαο ζην Παξάξηεκα. 
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5.4. Ανακριτικϋσ διαδικαςύεσ 

Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ έιεγρνπ δηαπηζησζνχλ νπζηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηνπ/ηεο ειεγρφκελνπ/εο δηελεξγείηαη αλάθξηζε ή εμέηαζε 

πξνζψπνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ πεηζαξρηθά αδηθήκαηα ή λα πξνζθνκηζηνχλ 

επηπξφζζεηα ζηνηρεία (Βξάλεο 2013). Ο Δπηζεσξεηήο Διεγθηήο δχλαηαη λα θαιέζεη γηα 

εμέηαζε θαη ηξίηα πξφζσπα εθφζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην θαη πηζηεχεη φηη ζα 

πξνζθνκίζεη ζηνηρεία δηεπθξηληζηηθά γηα ηνλ έιεγρν. Οη απφςεηο ηνπ/ηεο 

ειεγρφκελνπ/εο δεηνχληαη απαξαηηήησο. 

5.5. ύνταξη ποριςματικόσ ϋκθεςησ    

Αθνχ ζπγθεληξσζνχλ ηα ζηνηρεία, ζπλαρηνχλ νη πίλαθεο ππνινγηζκνχ εζφδσλ εμφδσλ 

θαη θίλεζεο θεθαιαίσλ κέζσ ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη νινθιεξσζνχλ νη 

αλαθξηηηθέο πξάμεηο ζπληάζζεηαη πνξηζκαηηθή έθζεζε κε ην ηζηνξηθφ, ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

Δπηζεσξεηή – Διεγθηή, ηελ παξάζεζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ηηο δηαπηζηψζεηο 

επ‟ απηψλ, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηέινο ηηο πξνηάζεηο.   

5.5.1. Δομό ποριςματικόσ ϋκθεςησ 

1. Γενικά 

ηελ εηζαγσγήο ηεο έθζεζεο θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ειεγρφκελνπ/εο, ε 

ππεξεζηαθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπ/ηεο θαηάζηαζε θαζψο θαη έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ελαχζκαηνο  γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ (θαηαγγειία, 

απηεπάγγειηε δηαδηθαζία θιπ).  

2.Νομικό πλαίζιο 

Αθνινπζεί ε αλαθνξά ησλ δηαηάμεσλ, εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ βάζεη ησλ νπνίσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο. πλήζσο θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

παξαηεζνχλ απηνχζηεο θάπνηεο δηαηάμεηο ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη λα 

θαηαλνεζνχλ ζηνπο θνηλνπνηνχληεο ηελ έθζεζε,  επθνιφηεξα θάπνηεο δηαπηζηψζεηο ή 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

3.Ενέργειες και προζκομιζθένηα ζηοιτεία 

Καηαγξάθνληαη νη ελέξγεηεο πνπ έθαλε ν Δπηζεσξεηήο – Διεγθηήο θαζψο θαη ηα 

ζηνηρεία ηα νπνία ζπιιέρηεθαλ απφ ηελ έξεπλα. πλεπψο απαξηζκνχληαη ηα έγγξαθα 

πνπ απεζηάιεζαλ θαη νη ζρεηηθέο απαληήζεηο ελψ ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία πνπ ειήθζεζαλ απφ θάζε Τπεξεζία θαη απφ ηνλ  ειεγρφκελν/ε αλαιπηηθά.  
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4.Διαπιζηώζεις 

Σν κέξνο απηφ ηεο έθζεζεο αλαθέξεη αλαιπηηθά ηηο δηαπηζηψζεηο κεηά απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ κειεηήζεθαλ γηα θάζε θαηεγνξία πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

4.1 Για ηα ακίνηηα 

Απφ έγγξαθα ησλ ππνζεθνθπιαθείσλ θαη θηεκαηνινγίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεία 

ησλ Δ9, θαηαγξάθνληαη ηα αθίλεηα πνπ απνθηήζεθαλ είηε απφ θιεξνλνκηά είηε απφ 

αγνξά θαη αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα θηήζεο ησλ αθηλήησλ.  

4.2 Για ηα ασηοκίνηηα ή άλλα μεηαθορικά μέζα 

Καηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ νρεκάησλ, πισηψλ κέζσλ θιπ. (αξηζκφο θπθινθνξίαο, 

πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο, θπβηθά ηνπ νρήκαηνο θιπ.) θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ αγνξνπσιεζία απηψλ (αμία θηήζεο ή πψιεζεο, έηνο  θηήζεο ή πψιεζεο, ζηνηρεία 

αγνξαζηή/ πσιεηή θιπ.)  

4.3 Για ηις καηαθέζεις 

ε αθνινπζία ηνπ έιεγρνπ ηεο αλαιπηηθήο θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ 

πξνζθνκίζηεθαλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαηαγξάθνληαη νη αηνκηθνί ή θνηλνί 

ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί ζπλήζσο ζε ζπλεκκέλν πίλαθα. Δθεί θαίλνληαη ε πνξεία ησλ 

θαηαζέζεσλ / αλαιήςεσλ θαζψο θαη ηα ππφινηπα ινγαξηαζκψλ. 

4.4 Για ηις μεηοτές 

Καηαγξάθνληαη νλνκαζηηθά θαη αξηζκεηηθά νη κεηνρέο βάζεη ησλ πξνζθνκηζζέλησλ 

ζηνηρείσλ είηε απφ ηνλ ειεγρφκελν/ε, είηε απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο. Με βάζε ηα πηλάθηα αγνξάο θαη πψιεζεο κεηνρψλ γηα θάζε 

έηνο ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ θαηαρσξείηαη  ην ζπλνιηθφ θαζαξφ πνζφ πνπ εηζπξάρηεθε 

θαη ζην ζθέινο ησλ δαπαλψλ ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πιεξψζεθε γηα ηελ απφθηεζή ηνπο. 

4.5 Για ηις οικογενειακές δαπάνες  

Πξνζδηνξίδεηαη ην θφζηνο δηαβίσζεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ/ηεο  ειεγρφκελνπ/εο 

ππαιιήινπ. Οη δαπάλεο δηαβίσζεο δελ πξέπεη λα απνθιίλνπλ ησλ δαπαλψλ δηαβίσζεο 

γηα κηα κέζε Διιεληθή νηθνγέλεηα, ζχκθσλα κε  ηα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ. Σν εηήζην 

θφζηνο δηαβίσζεο πξνζδηνξίδεηαη µε ηελ θαηαγξαθή ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ 
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δηαβίσζεο πνπ επηβαξχλνπλ ησλ ειεγρφκελν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη νη νπνίεο 

αλαγξάθνληαη ζηελ εηήζηα ππνβιεζείζα δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ην εηήζην θφζηνο δηαβίσζεο δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο ειάρηζηεο αληηθεηκεληθέο 

δαπάλεο δηαβίσζεο.   

Μεηά ηα αλσηέξσ αθνινπζνχλ πίλαθεο ππνινγηζκνχ. 

5.σμπεράζμαηα 

Όηαλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πξνθχπηεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο δεισζείζαο θαη 

ηεο πξνζδηνξηζζείζαο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ειεγρφκελνπ/εο κηθξφηεξε ην 

πέληε ηνηο εθαηφ (5%), ε δηαθνξά θξίλεηαη αλεθηή. Πξέπεη λα δηαπηζηψλεηαη επίζεο φηη 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνθηήζεθαλ κε εκθαλή θαη λφκηκα εηζνδήκαηα θαη φηη 

δηθαηνινγείηαη πιήξσο ε απφθηεζε ηνπο.  

Αλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ πξνθχςνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηεο δεισζείζαο θαη ηεο 

πξνζδηνξηζζείζαο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, ηφηε δεκηνπξγνχληαη ππφλνηεο φηη ν 

ππάιιεινο απφ κε λφκηκεο ελέξγεηεο απνθηά εηζνδήκαηα απφ κε εκθαλείο πεγέο. Ζ 

δηαθνξά πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη θαζψο ην χςνο ηεο αδηθαηνιφγεηεο πξνζαχμεζεο 

πεξηνπζίαο ραξαθηεξίδεη ην αδίθεκα σο πιεκκέιεκα
49

 ή θαθνχξγεκα
50

.   

Γηα ηα πνηληθά ή πεηζαξρηθά αδηθήκαηα πνπ ν Δπηζεσξεηήο- Διεγθηήο δηαπηζηψλεη, 

νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ πνξηζκαηηθή έθζεζε ζην αξκφδην πεηζαξρηθφ ή πνηληθφ 

φξγαλν γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.     

5.6. υνόθη αδικόματα του Ποινικού Κώδικα που διαπιςτώνονται 

κατϊ το ϋλεγχο τησ περιουςιακόσ κατϊςταςησ 

5.6.1. Ωρθρο 386 Π.Κ. - Απϊτη 

«1. Όπνηνο κε ζθνπφ λα απνθνκίζεη ν ίδηνο ή άιινο παξάλνκν πεξηνπζηαθφ φθεινο 

βιάπηεη μέλε πεξηνπζία πείζνληαο θάπνηνλ ζε πξάμε, παξάιεηςε ή αλνρή κε ηελ ελ 

γλψζεη θαηάζηαζε ςεπδψλ γεγνλφησλ ζαλ αιεζηλψλ ή ηελ αζέκηηε απφθξπςε ή 

παξαζηψπεζε αιεζηλψλ γεγνλφησλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη 

αλ ε δεκηά πνπ πξνμελήζεθε είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.»  

                                                             
49 Χο πιεκκέιεκα ραξαθηεξίδεηαη ην έγθιεκα εθείλν πνπ ηηκσξείηαη απφ ην λφκν κε θπιάθηζε έσο πέληε 

εηψλ.  
50 Χο θαθνχξγεκα ραξαθηεξίδεηαη ην έγθιεκα εθείλν πνπ ηηκσξείηαη απφ ην λφκν κε πνηλή θάζεηξμεο 

ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ. ηα θαθνπξγήκαηα ε θπιάθηζε νλνκάδεηαη θάζεηξμε. 
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Ο Άξεηνο Πάγνο
51

 έρεη θξίλεη φηη απφ ηε δηάηαμε ηνπ 386 ΠΚ πξνθχπηεη φηη γηα ηελ 

ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο απάηεο απαηηνχληαη:  

i. ζθνπφο ηνπ δξάζηε λα εμαζθαιίζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ, ή ζε άιινλ παξάλνκν 

πεξηνπζηαθφ φθεινο, 

ii. ελ γλψζεη παξάζηαζε ςεπδψλ γεγνλφησλ σο αιεζψλ ή αζέκηηε απφθξπςε ή 

παξαζηψπεζε αιεζψλ, απφ ηελ νπνία, σο παξαγσγφ αίηηα, παξαπιαλήζεθε 

θάπνηνο θαη πξνέβε ζε πξάμε, παξάιεηςε ή αλνρή θαη 

iii. βιάβε μέλεο πεξηνπζίαο, κε ηελ έλλνηα ηεο κεηψζεσο ηεο πθηζηακέλεο 

πεξηνπζηαθήο θαηαζηάζεσο ηνπ βιαπηνκέλνπ, ε νπνία λα ηειεί ζε αηηηψδε 

ζπλάθεηα κε ηηο παξαπιαλεηηθέο ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ δξάζηε, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ηαπηφηεηα παξαπιαλεζέληνο θαη δεκησζέληνο. 

5.6.2. Ωρθρο 235 Δωροληψύα υπαλλόλου52
 

πρλά νη έιεγρνη „πφζελ έζρεο‟ ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ δηαηάζζνληαη κεηά απφ 

ππφλνηεο ή θαηαγγειίεο πνιηηψλ γηα δσξνιεςία ππαιιήισλ άιισλ δηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ επηβεβαηψλνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν αδίθεκα. Ζ δσξνιεςία νξίδεηαη γηα θάζε πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο – 

εηδηθά επσθεινχκελνο απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ - δεηεί ή ιακβάλεη, άκεζα ή κέζσ ηξίηνπ, 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή γηα άιινλ, νπνηαζδήπνηε θχζεο «αζέκηην σθέιεκα», ή απνδέρεηαη 

ηελ ππφζρεζε παξνρήο ηέηνηνπ σθειήκαηνο, γηα ελέξγεηα ή παξάιεηςή ηνπ ζε ζρέζε κε 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, κειινληηθή ή ήδε ηειεησκέλε (πιεκκειεκαηηθή 

πξάμε). Αλ ε πξάμε ηειείηαη θαη‟ επάγγεικα ή θαηά ζπλήζεηα «ή ην αζέκηην 

σθέιεκα»  είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο ε πξάμε ραξαθηεξίδεηαη σο θαθνχξγεκα. Σν 

αδίθεκα ηεο δσξνιεςίαο πξνβιέπεηαη θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνιηηηθψλ αμησκαηνχρσλ 

φπσο ηνλ Πξσζππνπξγφ, ηα κέιε ηεο θπβέξλεζεο, ηνπο πθππνπξγνχο, ηνπο 

πεξηθεξεηάξρεο, ηνπο αληηπεξηθεξεηάξρεο ή ηνπο δεκάξρνπο (άξζξν 159 ηνπ Π.Κ.), ελψ 

ζην άξζξν 237 πξνβιέπνληαη νη θπξψζεηο γηα ηε δσξνδνθία ησλ δηθαζηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ.  

 

                                                             
51 ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ - Σ' ΠΟΗΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ- ΑΡΗΘΜΟ 2263/2009  
52

 Π.Κ.: Κεθάιαην δσδέθαην- Δγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία 
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5.6.3. Ωρθρο 242 ΠΚ Χευδόσ Βεβαύωςη- Νόθευςη κλπ.  

Ζ πεξίπησζε ηεο ςεπδνχο βεβαίσζεο ή ηεο λφζεπζεο δεκνζίνπ εγγξάθνπ δηεξεπλάηαη 

ζπρλά απφ ηνπο ειεγθηέο „πφζελ έζρεο‟ θαζψο ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο γίλεηαη 

ζπρλή ρξήζε δεκνζίσλ εγγξάθσλ. Σν αδίθεκα πεξηγξάθεηαη ζηνλ πνηληθφ θψδηθα σο 

εμήο θαη αθνξά ηφζν ηνλ εθδφηε ηνπ (ππάιιειν ή άιιν δεκφζην φξγαλν) φζν θαη απηνχ 

πνπ θάλεη ρξήζε:  

1. Υπάιιεινο πνπ ζηα θαζήθνληά ηνπ αλάγεηαη ε έθδνζε ή ε ζχληαμε νξηζκέλσλ 

δεκφζησλ εγγξάθσλ, αλ ζε ηέηνηα έγγξαθα βεβαηψλεη κε πξφζεζε ςεπδψο πεξηζηαηηθφ 

πνπ κπνξεί λα έρεη έλλνκεο ζπλέπεηεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

2. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο κε πξφζεζε λνζεχεη, θαηαζηξέθεη, 

βιάπηεη ή ππεμάγεη έγγξαθν πνπ ηνπ εκπηζηεχηεθαλ ή ηνπ είλαη πξνζηηφ ιφγσ ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ. 

3. Αλ φκσο ν ππαίηηνο θάπνηαο απφ ηηο πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 είρε ζθνπφ λα 

πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ή ζε άιινλ αζέκηην φθεινο ή λα βιάςεη παξάλνκα άιινλ 

επηβάιιεηαη θάζεηξμε, "εάλ ην ζπλνιηθφ φθεινο ή ε ζπλνιηθή βιάβε ην φθεινο ή ε βιάβε 

ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ είθνζη πέληε εθαηνκκπξίσλ (25.000.000) δξαρκψλ" 

4. Με ηελ πνηλή ηεο παξ. 1 ηηκσξείηαη φπνηνο ελ γλψζεη ηνπ ρξεζηκνπνηεί ην έγγξαθν πνπ 

είλαη πιαζηφ ή λνζεπκέλν ή έρεη ππεμαρζεί. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη δεκφζην είλαη ην έγγξαθν, πνπ παξέρεη δεκφζηα πίζηε, βάζεη ηνπ 

ππεξεζηαθνχ ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ηφζν απφ ηηο 

δηαηάμεηο λφκσλ φζν θαη απφ ηηο ππεξεζηαθέο δηαηάμεηο
53

 Ζ βεβαίσζε ςεπδνχο 

πεξηζηαηηθνχ ζε δεκφζην έγγξαθν κπνξεί λα έρεη έλλνκεο ζπλέπεηεο, θαζψο απηέο 

κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ηε γέλεζε, δηαηήξεζε, κεηαβνιή ή απφζβεζε δηθαηψκαηνο ή 

έλλνκεο, δεκφζηαο ή ηδησηηθήο, ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο. Δλλνείηαη φηη ςεπδέο είλαη ην 

πεξηζηαηηθφ φηαλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη εηδηθφηεξα φηαλ 

βεβαηψλεηαη πεξηζηαηηθφ πνπ δελ είλαη αιεζέο ή δελ αλαθέξεηαη πεξηζηαηηθφ αιεζέο 

πνπ έπξεπε λα αλαθεξζεί, εθφζνλ, κάιηζηα ππήξρε λνκηθή ππνρξέσζε απφ ηνλ 

ππάιιειν λα ην βεβαηψζεη θαη ππέπεζε ζηελ αληίιεςή ηνπ. Δπηπξφζζεηα απαηηείηαη 

δφινο ηνπ δξάζηε πνπ ζπλίζηαηαη ζηε γλψζε θαη ηε ζέιεζή ηνπ λα βεβαηψζεη ςεπδή 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο.  

                                                             
53 http://efotopoulou.gr/to-adikima-tis-psevdous-veveosis-kat-arthro-242-par-1-pk/ 
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5.6.4. Χευδόσ Δόλωςη του Ν.1599/86 

Με δεδνκέλν φηη θάπνηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχληαη ζηηο δειψζεηο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο δελ πξνθχπηνπλ απφ επίζεκα έγγξαθα, ν θνξνινγνχκελνο 

θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ Ν.1599/86 (ζε 

πεξίπησζε αγνξνπσιεζίαο θηλεηνχ πξάγκαηνο κεηαμχ ηδησηψλ π.ρ. ζηα νρήκαηα.) Σελ 

επζχλε γηα ηελ αιήζεηα ησλ γεγνλφησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε θέξεη 

απηφο πνπ ηελ ππνγξάθεη θαη ε δεκφζηα αξρή επηηξέπεηαη λα δηαζηαπξψζεη ην 

πεξηερφκελφ ηεο. Ζ ςεπδήο δήισζε ή ε απφθξπςε αιεζηλψλ γεγνλφησλ κε ππεχζπλε 

δήισζε απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα. 

πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 8 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ πξνβιέπεηαη φηη:  «Γεγνλφηα ή ζηνηρεία 

πνπ δελ απνδεηθλχνληαη κε ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ηα αληίζηνηρα έγγξαθα ηνπ άξζξνπ 6, 

κπνξεί λ' απνδεηθλχνληαη ελψπηνλ θάζε αξρήο ή ππεξεζίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ» Οη πνηληθέο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε ςεπδνχο 

δειψζεσο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22: «Οπνίνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα 

ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ 

ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο, βιάπηνληνο 

ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ, εάλ ην φθεινο 

ή ε βιάβε ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ είθνζη πέληε εθαηνκκπξίσλ (25.000.000) δξρ.. Σε 

πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο ππεχζπλεο δήισζήο ηνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα».  

5.6.5. Υοροδιαφυγό Ν.3842/10 

Ζ θνξνδηαθπγή ζπλίζηαηαη ζε παξάλνκεο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηνπ θνξνινγνχκελνπ κε 

ηηο νπνίεο απνβιέπεη ζε κείσζε ή εμάιεηςε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Ζ 

θνξνδηαθπγή πξνυπνζέηεη θαηαζηξαηήγεζε ή θαηάρξεζε ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. 

πλεπψο γηα ηα αδηθήκαηα ηεο θνξνδηαθπγήο ρξεζηκνπνηνχληαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα 

ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (ρξήζε ςεπδψλ ζηνηρείσλ), είηε 

απνθξχπηνληαη πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά  ζηνηρεία κε ζθνπφ λα αιινησζεί ν 

ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ ή λα απνθεπρζεί ε επηβνιή ηνπ. (Πντξηάδε, 2015). 

Με ην Ν. 4337/2015 («Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ 

ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ», ΦΔΚ Α‟ 129/17-10-2015), επήιζαλ 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηα κέρξη ηψξα ηζρχνληα εγθιήκαηα θνξνδηαθπγήο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνπο Ν. 2523/1997 θαη Ν. 4174/2013. Αλαιπηηθφηεξα, ζην άξζξν 66 
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πξνβιέπνληαη ηα Δγθιήκαηα θνξνδηαθπγήο θαη ζην άξζξν 67 δηεπθξηλίδεηαη πνηνη απφ 

ην λφκν ζεσξνχληαη απηνπξγνί ή ζπλεξγνί ησλ εγθιεκάησλ απηψλ: 

Έγθιεκα θνξνδηαθπγήο δηαπξάηηεη φπνηνο κε πξφζεζε: 

i. πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο, εληαίνπ θφξνπ 

ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ (ΔΝΦΗΑ) ή εηδηθνχ θφξνπ αθηλήησλ (ΔΦΑ), απνθξχπηεη 

απφ ηα φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα απφ 

νπνηαδήπνηε πεγή ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηδίσο παξαιείπνληαο λα ππνβάιεη 

δήισζε ή ππνβάιινληαο αλαθξηβή δήισζε ή θαηαρσξίδνληαο ζηα ινγηζηηθά 

αξρεία εηθνληθέο (νιηθά ή κεξηθά) δαπάλεο ή επηθαινχκελνο ζηε θνξνινγηθή 

δήισζε ηέηνηεο δαπάλεο, ψζηε λα κελ εκθαλίδεηαη θνξνινγεηέα χιε ή λα 

εκθαλίδεηαη απηή κεησκέλε, 

ii. πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηνπ 

θφξνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ηνπ θφξνπ αζθαιίζηξσλ θαη ησλ παξαθξαηνχκελσλ 

θαη επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ, δελ απνδίδεη ή απνδίδεη 

αλαθξηβψο ή ζπκςεθίδεη ή εθπίπηεη αλαθξηβψο απηνχο, θαζψο θαη φπνηνο 

παξαπιαλά ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κε ηελ παξάζηαζε ςεπδψλ γεγνλφησλ σο 

αιεζηλψλ ή κε ηελ αζέκηηε παξαζηψπεζε ή απφθξπςε αιεζηλψλ γεγνλφησλ θαη 

δελ απνδίδεη ή απνδίδεη αλαθξηβψο ή ζπκςεθίδεη ή εθπίπηεη αλαθξηβψο απηνχο 

ή ιακβάλεη επηζηξνθή, θαζψο θαη φπνηνο δηαθξαηεί ηέηνηνπο θφξνπο, ηέιε ή 

εηζθνξέο. εκεηψλεηαη φηη Παξαθξαηνχκελνη θφξνη, ηέιε θαη εηζθνξέο είλαη 

εθείλνη πνπ ξεηά νξίδνληαη ζε επί κέξνπο δηαηάμεηο φηη παξαθξαηνχληαη θαη 

ηειηθά απνδίδνληαη ζην Γεκφζην ή άιιν θνξέα απφ πξφζσπν δηάθνξν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θνξνινγνχκελνπ. 

iii. πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή θφξνπ πινίσλ δελ απνδίδεη ή απνδίδεη 

αλαθξηβψο ζην Γεκφζην ην θφξν απηφλ. 

Οη πνηλέο γηα ηα εγθιήκαηα ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη απζηεξέο θαη εμαξηψληαη απφ ην 

χςνο ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί
54
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Φπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ  2 

εηψλ 

α) αλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα ή 

ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνθξπβεί ππεξβαίλεη 

αλά θνξνινγηθφ ή δηαρεηξηζηηθφ έηνο ή αλά θνξνινγηθή 

ππφζεζε ηηο εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ αλά είδνο θφξνπ, 

ή 

  

  β) αλ ην πξνο απφδνζε πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ, ηέινπο ή 

εηζθνξάο πνπ δελ απνδφζεθε ή απνδφζεθε αλαθξηβψο ή 

επεζηξάθε ή ζπκςεθίζηεθε ή εμέπεζε ή δηαθξαηείηαη 

ππεξβαίλεη αλά θνξνινγηθφ ή δηαρεηξηζηηθφ έηνο ή αλά 

θνξνινγηθή ππφζεζε:  

αα) ηηο πελήληα ρηιηάδεο 

(50.000) επξψ, εθφζνλ 

αθνξά θφξν 

πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ββ) ηηο εθαηφ ρηιηάδεο 

(100.000) επξψ αλά 

είδνο θφξνπ, ηέινπο ή 

εηζθνξάο ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε. 

Φπιάθηζε 1 

έηνπο  

ν ππφρξενο πνπ δελ εθδίδεη ή εθδίδεη αλαθξηβψο ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζηνηρεία ή 

παξαζηαηηθά πσιήζεσλ θαηά ηελ πψιεζε ή δηαθίλεζε 

αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, εθφζνλ ην ζπλνιηθφ χςνο 

ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί ηα νηθεία 

ζηνηρεία αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην πνζφ ησλ δέθα ρηιηάδσλ 

(10.000) επξψ, αλά θνξνινγηθφ ή δηαρεηξηζηηθφ έηνο 

  

Δπηβάιιεηαη θάζεηξμε αλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ ππεξβαίλεη 

αλά θνξνινγηθφ ή δηαρεηξηζηηθφ έηνο ηηο εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ, εθφζνλ αθνξά θφξν 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, ή ηηο εθαηφ πελήληα ρηιηάδεο (150.000) επξψ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θφξνπ, 

ηέινπο ή εηζθνξάο.
55
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6Ο - ΕΜΜΕΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΣΟΤ 

ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 

 

6.1. Νομοθετικό πρόβλεψη 

Ο έιεγρνο ηεο πξνζαχμεζεο ηεο πεξηνπζίαο κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ηπρψλ εηήζησλ 

απμήζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, είηε απηά είλαη πάγηα, είηε είλαη θαηαζέζεηο 

θιπ. ηπγράλεη κηα λέαο κεζνδνινγίαο, απηήο ησλ έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ θαη 

εθαξκφδνληαη ζε ππνζέζεηο φπνπ ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη πθίζηαηαη αδηθαηνιφγεηνο 

πινπηηζκφο (πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη θαηαζέζεηο) θαζψο παξνπζηάδνληαη κεγάιεο 

δαπάλεο πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη απφ ηα δεισζέληα εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ (αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά). 

ην άξζξν 28 ηνπ Ν.4172/13 πξνβιέπεηαη ε έκκεζε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. Δηδηθά γηα ηα εηζνδήκαηα ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ αλαθέξνληαη ζην άξζξν ηα εμήο: «Τν εηζφδεκα θπζηθψλ πξνζψπσλ, 

αλεμαξηήησο αλ πξνέξρεηαη απφ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κπνξεί επίζεο 

λα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε θάζε δηαζέζηκν ζηνηρείν ή έκκεζεο κεζφδνπο ειέγρνπ 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, φηαλ ην πνζφ 

ηνπ δεινχκελνπ εηζνδήκαηνο δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνζσπηθψλ δαπαλψλ 

δηαβίσζεο ή ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο ε νπνία δελ θαιχπηεηαη 

απφ ην δεινχκελν εηζφδεκα.» Αληηθείκελν ησλ έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ είλαη ν 

ππνινγηζκφο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο ζε θνξνινγνχκελν θπζηθφ πξφζσπν, κέζσ κηαο 

κεζνδνινγίαο πνπ αμηνπνηεί ηα ζηνηρεία, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα γηα έζνδα θάζε 

πεγήο θαη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, πνπ ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

δηαζέηεη ή ζπγθεληξψλεη, γηα ηνλ ίδην ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε 

απηψλ.
56

 

ε επφκελν λνκνζεηηθφ θείκελν, ηνλ Ν.4174/13, ζην άξζξν 27 νξίζηεθαλ νη κέζνδνη 

έκκεζνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο σο εμήο: «1. Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε εθηηκψκελν, δηνξζσηηθφ ή πξνιεπηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

θνξνινγεηέαο χιεο θαη κε ηελ εθαξκνγή κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο θαησηέξσ ηερληθέο 

ειέγρνπ: 

α) ηεο αξρήο ησλ αλαινγηψλ, 

β) ηεο αλάιπζεο ξεπζηφηεηαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, 
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γ) ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, 

δ) ηεο ζρέζεο ηεο ηηκήο πψιεζεο πξνο ην ζπλνιηθφ φγθν θχθινπ εξγαζηψλ θαη 

ε) ηνπ χςνπο ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ ζε κεηξεηά. 

Με ηηο σο άλσ ηερληθέο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνληαη ηα θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ, ηα αθαζάξηζηα έζνδα, νη εθξνέο θαη ηα θνξνινγεηέα θέξδε ησλ 

ππφρξεσλ βάζεη ησλ γεληθά παξαδεθηψλ αξρψλ θαη ηερληθψλ ηεο ειεγθηηθήο.» 

6.2. Μϋθοδοι ϋμμεςου προςδιοριςμού τησ φορολογητϋασ ύλησ  

Ο λφκνο πξνβιέπεη πέληε κεζφδνπο έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ, ελψ κέρξη ζήκεξα ε 

Γ.Γ.Γ.Δ, έρεη εθδψζεη εγθπθιίνπο γηα ηηο ηξεηο κεζφδνπο. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ΠΟΛ.1050/17.2.2014, φπσο ηζρχνπλ, νξίζηεθε ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ κεζφδσλ 

έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ:  

 Σεο ηερληθή ηεο αλάιπζεο ξεπζηφηεηαο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ.   

 Σεο ηερληθή ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ   

 Σεο ηερληθή ηνπ χςνπο ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ ζε 

κεηξεηά 

Όηαλ δηελεξγείηαη πξνζδηνξηζκφο θνξνινγεηέαο χιεο κε έκκεζεο ηερληθέο 

πξνζδηνξηζκνχ, ε ηερληθή εθαξκφδεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

Πξντζηάκελνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ή ηνπ Διεγθηηθνχ Κέληξνπ, πνπ εθδίδεηαη απφ θνηλνχ κε ηνλ 

ππνδηεπζπληή θαη ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο έιεγρνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

ππαιιήινπ πνπ θέξεη ηελ εληνιή ειέγρνπ, αμηνινγψληαο ηα ζηνηρεία πνπ ε ειεγθηηθή 

ππεξεζία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο (ηακαηίνπ, 2015). 

6.2.1. Σεχνικό τησ Ανϊλυςησ τησ  ρευςτότητασ του φορολογούμενου  

Ζ ηερληθή απηή πξνζδηνξίδεη ηε θνξνινγεηέα χιε αλαιχνληαο: 

 ηα θνξνινγεηέα έζνδα θαη κε,  

 ηηο αγνξέο θαη ηηο δαπάλεο (επαγγεικαηηθέο, αηνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο) θαη   

 ηηο απμήζεηο θαη κεηψζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ θνξνινγνχκελνπ. 

Με ηνλ ηφπν απηφ δεκηνπξγνχκε έλαλ πίλαθα κε νπζηαζηηθά δχν ζηήιεο. 

ηελ πξψηε ζηήιε θαηαρσξνχληαη νη πεγέο ησλ θεθαιαίσλ ή ησλ εζφδσλ 

(θνξνινγεηέα ή κε πξαγκαηνπνηεκέλα φκσο λφκηκα). ηε δεχηεξε ζηήιε  

θαηαρσξνχληαη νη αλαιψζεηο ησλ θεθαιαίσλ ή ησλ εζφδσλ, δειαδή νπζηαζηηθά νη 

αγνξέο (επαγγεικαηηθέο, αηνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο). ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζηειψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνξά ηφηε απηή 

ζεσξείηαη κε δεισζείζα θνξνινγεηέα χιε θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα αηηηνινγεζεί απφ 

ηνλ θνξνινγνχκελν ψζηε λα κελ θνξνινγεζεί. 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

I.  ΠΖΓΔ 

ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ/ΔΟΓΩΝ 

ΥΡΖΖ 

1/1/-

31/12/20** 

ΥΡΖΖ 

1/1/-

31/12/20** 

II.  ΑΝΑΛΩΔΗ 

ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ/ΔΟΓΩΝ 

ΥΡΖΖ 

1/1/-

31/12/20** 

ΥΡΖΖ 

1/1/-

31/12/20** 

1.Τπόινηπα ρξεκαηνπηζησηηθώλ 

ινγαξηαζκώλ  ζηελ έλαξμε ηεο 

ειεγρόκελεο ρξήζεο  

(προζωπικοί, οικογενειακοί, 

επαγγελμαηικοί) 

  

1.Τπόινηπα ρξεκαηνπηζησηηθώλ 

ινγαξηαζκώλ  ζηε ιήμε ηεο 

ειεγρόκελεο ρξήζεο 

(προζωπικοί, οικογενειακοί, 

επαγγελμαηικοί) 

  2. Γηαζέζηκα  κεηξεηά  ή θαη ην 

Τπόινηπν ηακείνπ  ζηελ έλαξμε 

ηεο ειεγρόκελεο ρξήζεο 

(Αηνκηθή επηρ/ζε κε βηβιία Γ΄ 

θαηεγνξίαο ΚΒ ή 

δηπινγξαθηθά ηνπ ΚΦΑ). 

  

2.  Γηαζέζηκα  κεηξεηά  ή θαη ην 

Τπόινηπν ηακείνπ  ζηε ιήμε ηεο 

ειεγρόκελεο ρξήζεο (Αηνκηθή 

επηρ/ζε κε βηβιία Καηεγνξίαο 

ΚΒ ή δηπινγξαθηθά ηνπ 

ΚΦΑ). 

  

3. Αλαιήςεηο από επηρείξεζε/εηο     

3. Δηζθνξέο ζε Λνγαξηαζκνύο 

επηρείξεζεο/ζεσλ     

4.Αθαζάξηζηα Έζνδα από 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

  

4. Πνζά ζπκκεηνρήο ζην 

θεθάιαην θάζε κνξθήο 

επηρεηξήζεσλ     

5. Έζνδα από ινηπέο πεγέο     

5. Αγνξέο  πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ (πξνζσπηθώλ/ 

επαγγεικαηηθώλ) 

 

  

6. Δηζπξάμεηο από ινηπά κε 

θνξνινγεηέα  έζνδα 

(απνδεκηώζεηο, επηδνηήζεηο, 

δσξεέο θ.ιπ.)     

6. Αγνξέο εκπνξ/ησλ, α΄,β πιώλ 

θαη ινηπώλ αγαζώλ αλαγθαίσλ 

ζηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 

  

7. Έζνδα από Πώιεζε  

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

  

7. 

Δπαγγεικαηηθέο/επηρεηξεκαηηθέο 

δαπάλεο πάζεο θύζεσο 

  8. Γάλεηα από 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα 

θ.ιπ   

 

8. Πνζά απνπιεξσκήο 

πξνζσπηθώλ ή επαγγεικαηηθώλ 

δαλείσλ      

9. Λνηπά έζνδα πάζεο θύζεσο 

θνξνινγεηέα ή κε      

9. Πνζά γηα  αζθάιηζηξα, 

απνδεκηώζεηο, δσξεέο θαη ινηπέο 

δαπάλεο 

  

10. Απμήζεηο πιεξσηέσλ  

ινγαξηαζκώλ 

 

  

10. Πνζά θόξσλ, ηειώλ, 

εηζθνξώλ θαη πξνζηίκσλ θάζε 

κνξθήο 

  

11. Μεηώζεηο ινγαξηαζκώλ 

Δηζπξαθηέσλ   

 

11. Πνζά γηα θάζε είδνπο 

Γαπάλεο δηαβίσζεο 

(πξνζσπηθέο/νηθνγελεηαθέο) 

  12. Αύμεζε ησλ πξνθαηαβνιώλ 

πνπ εηζπξάρηεθαλ  έλαληη 

εζόδσλ επνκέλνπ/σλ  έηνπο/λσλ     

12. Μεηώζεηο πιεξσηέσλ 

ινγαξηαζκώλ   

 

13. Λνηπέο πεξηπηώζεηο εζόδσλ     

13. Απμήζεηο ινγαξηαζκώλ 

Δηζπξαθηέσλ 

 

  

 

    

14. Υνξεγήζεηο  δαλείσλ ζε 

ηξίηνπο.     

      

15.Mεησζε πξνθαηαβνιώλ   πνπ 

εηζπξάρζεθαλ έλαληη εζόδσλ 

επνκέλνπ/λαλ έηνπο /λσλ     

      

16. Λνηπέο πεξηπηώζεηο 

αλαιώζεσλ     

ΤΝΟΛΟ 

  

ΤΝΟΛΟ 

  Πίλαθαο 1: Σερληθή αλάιπζε ξεπζηόηεηαο 
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6.2.2. Σεχνικό τησ καθαρόσ θϋςησ του φορολογουμϋνου. 

Ζ ηερληθή απηή αλαδεκηνπξγεί ην νηθνλνκηθφ ηζηνξηθφ ηνπ θνξνινγνχκελνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ θαη πξνζδηνξίδεη ηελ θνξνινγεηέα χιε, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα πξνζσπηθά, νηθνγελεηαθά, 

επαγγεικαηηθά, ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο δηάθνξεο απαηηήζεηο πξνζσπηθέο, 

νηθνγελεηαθέο ή επαγγεικαηηθέο (ελεξγεηηθφ), ηηο ππνρξεψζεηο πξνζσπηθέο, νηθνγελεηα-

θέο ή επαγγεικαηηθέο (παζεηηθφ), ηηο αηνκηθέο, νηθνγελεηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

δαπάλεο σο θαη ηα εηζνδήκαηα απφ ινηπέο πεγέο (αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά). 

χκθσλα κε απηήλ ηελ ηερληθή δεκηνπξγείηαη έλαο «Πίλαθαο Δλεξγεηηθνχ θαη 

Παζεηηθνχ» γηα θάζε ειεγρφκελε θνξνινγηθή πεξίνδν θαη κε θνξνινγηθή πεξίνδν 

βάζεο ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε απφ ηελ πξψηε ειεγρφκελε θνξνινγηθή πεξίνδν.   

i. ην Δλεξγεηηθφ πεξηιακβάλνληαη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη 

θαηαζέζεηο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαηά ηελ ιήμε ηεο θνξνινγηθήο 

πεξηφδνπ.  

ii. ην Παζεηηθφ πεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο. Ζ δηαθνξά 

Δλεξγεηηθνχ-Παζεηηθνχ απνηειεί ηελ Καζαξή Θέζε θάζε θνξνινγηθήο 

πεξηφδνπ. 

Απφ ηελ θαζαξή ζέζε ιήμεο θάζε θνξνινγηθήο πεξηφδνπ αθαηξείηαη ε θαζαξή ζέζε 

έλαξμεο θαη νη απμήζεηο ή νη κεηψζεηο ηεο Καζαξήο Θέζεο αλαπξνζαξκφδνληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ άλεπ αληαιιάγκαηνο (αηηία ζαλάηνπ, 

δσξεάο, γνληθήο παξνρήο, πξνίθαο, θεξδψλ απφ ηπρεξά παίγληα, αληαιιαγήο) αιιά θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο εθπνίεζεο απηψλ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο αηνκηθέο θαη 

νηθνγελεηαθέο δαπάλεο θάζε είδνπο. Σα παξαπάλσ ζπγθξίλνληαη κε ηα δεισζέληα 

εηζνδήκαηα θαη ε πξνθχπηνπζα δηαθνξά ζεσξείηαη κε δεισζείζα θνξνινγεηέα χιε ε 

νπνία εθφζνλ δελ αηηηνινγείηαη ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε. 
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ΠΘΝΑΚΑ ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟΤ ΠΑΘΗΣΘΚΟΤ 

Ελεγτόμενες  τρήζεις 
Έηος βάζης Υρήζη 1 Υρήζη 2 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ (Πεξηνπζηαθά ηνηρεία  

πξνζσπηθά/ νηθνγελεηαθά/Δπαγγεικαηηθά) 

   

Αθίλεηε πεξηνπζία (θφζηνο)    

Έπηπια,  πζθεπέο, Λνηπφο εμνπιηζκφο    

Πξνζσπηθά αληηθείκελα κεγάιεο αμίαο >5000 €    

Κνζκήκαηα θ.ιπ. Σηκαιθή >5000 €    

Απαηηήζεηο δηάθνξεο    

Μεραλνθίλεηα Ορήκαηα- θάθε-Αεξνζθάθε 
θ.ιπ. 

   

Μεηξεηά δηαζέζηκα    

Καηαζέζεηο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα    

Μεηνρέο, ινηπνί ηίηινη    

χλνιν Απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεο    

Γηάθνξνη ινγαξηαζκνί-ινηπά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

   

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ    

ΠΑΘΖΣΗΚΟ (Τπνρξεώζεηο πξνζσπηθέο / 

νηθνγελεηαθέο / επαγγεικαηηθέο)  

   

Γάλεηα πξνζσπηθά/νηθνγελεηαθά    

Γάλεηα επαγγεικαηηθά (αηνκηθή επηρ/ζε)    

Γξακκάηηα    

Πηζησηέο δηάθνξνη    

Γηάθνξεο ππνρξεψζεηο(απνζβέζεηο  θ.ιπ)    

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ    

Καζαξή Θέζε    

 

Πίλαθαο 2 : Πίλαθαο Δλεξγεηηθνύ Παζεηηθνύ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ 

ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ  

  ΥΡΖΖ          

1/1-31/12/ 

  ΥΡΖΖ           

1/1-31/12/ 

  ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΛΖΞΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

  
κείνλ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΔΝΑΡΞΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

    ΑΤΞΖΖ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΔΣΟΤ 

          

κείνλ 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΜΔ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΔΤ ΑΝΣΑΛΛ/ΣΟ     

  ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΖ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ 

          

ζπλ ΜΖ ΔΚΠΗΠΣΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ (επηηαγέο θαη κεηξεηά)     

  
ΠΡΟΧΠΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 
ΓΗΑΒΗΧΖ 

    ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ/ΑΓΟΡΔ      

  ΕΖΜΗΑ ΑΠΌ ΔΚΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΏΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ     

  ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

  κείνλ ΛΟΗΠΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ     

  ΔΟΓΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΖΣΑ ΑΠΌ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΖΓΔ      

  

ΜΖ ΦΟΡΟΛΟΓ/ΝΔ  ή  ΦΟΡ/ΝΔ ΜΔ ΔΗΓΗΚΟ ΣΡΟΠΟ  

ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΟΓΧΝ(ΓΧΡΔΔ, ΚΔΡΓΖ ΑΠΌ ΠΧΛΖΖ 
ΠΑΓΗΧΝ, ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ Κ.ΛΠ.) 

 

  

  ΤΝΟΛΟ ΛΟΗΠΩΝ ΔΗΟΓΖΜΑΣΩΝ 

  
  ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΜΔΝΟ ΒΑΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑ (Α) 

  κείνλ ΓΖΛΧΘΔΝΣΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ  (Β) 

    ΓΗΑΦΟΡΑ  (Α) - (Β) 

  

     

Πίλαθαο 3 : Πίλαθαο Καζαξήο Θέζεο 
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6.2.3. Σεχνικό του ύψουσ των τραπεζικών καταθϋςεων και των δαπανών ςε 

μετρητϊ. 

Ζ ηερληθή απηή πξνζδηνξίδεη ηελ θνξνινγεηέα χιε παξαθνινπζψληαο ηελ θίλεζε ησλ 

δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ ηνπ ειεγρφκελνπ θαζψο θαη ηνπ/ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ 

πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ απηψλ, είηε κε ηελ θαηάζεζε απηψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο είηε κε ηελ αλάισζε ηνπο ζε δηάθνξεο ζπλαιιαγέο κε ρξήζε κεηξεηψλ. 

Αλαιχεη ηηο ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ζε ρξεκαηνπηζησηηθνχο ινγαξηαζκνχο, ηα 

δηαζέζηκα, ηηο αγνξέο θαη δαπάλεο ζε κεηξεηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεγρνκέλεο 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ θαη ηα ζπγθξίλεη κε ηα ζπλνιηθά δεισζέληα έζνδα. 

χκθσλα κε ηελ ηερληθή απηή, απφ ηηο ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ηεο 

ειεγρφκελεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ αθαηξνχληαη ηα θαηαηεζεηκέλα πνζά πνπ αθνξνχλ 

κε ππνθείκελα ζε θνξνινγία έζνδα, φπσο εθηακηεχζεηο δαλείσλ, ζπκςεθηζηηθέο 

θηλήζεηο θαη ινηπέο πξάμεηο πνπ δελ απνηεινχλ θαζαξέο θαηαζέζεηο. 

ην ππφινηπν ησλ θαζαξψλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ πξνζηίζεληαη φιεο νη θαηαβνιέο 

ζε κεηξεηά γηα αγνξέο, δαπάλεο θαη ινηπέο ζπλαιιαγέο θαη αθαηξνχληαη ηα κε ππνθεί-

κελα ζε θνξνινγία έζνδα πνπ δελ θαηαηέζεθαλ ζε ινγαξηαζκνχο. 

To λέν ππφινηπν αλακνξθψλεηαη κε ηηο απμήζεηο/ κεηψζεηο εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ 

θαη ζπγθξίλεηαη κε ηα ζπλνιηθά δεισζέληα εηζνδήκαηα. Ζ πξνθχπηνπζα δηαθνξά 

ζεσξείηαη κε δεισζείζα θνξνινγεηέα χιε θαη εθφζνλ δελ αηηηνινγείηαη ππφθεηηαη ζε 

θνξνιφγεζε. 

ΣΕΥΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΘ ΔΑΠΑΝΩΝ Ε ΜΕΣΡΗΣΑ  
Έηος Έηος 

  

ΤΝΟΛΟ ΠΟΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΑΝ Δ ΚΑΘΔ ΜΟΡΦΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ (ειεγρόκελεο πεξηόδνπ) 

  

μείον 

ΜΖ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ Δ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΟΓΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΑΝ Δ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 

  

μείον ΠΟΑ ΔΚΣΑΜΗΔΤΖ ΓΑΝΔΗΧΝ   

μείον ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ   

μείον 

ΤΝΑΛΛΑΓΔ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΛΠ ΠΡΑΞΔΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ 

ΚΑΘΑΡΔ ΚΑΣΑΘΔΔΗ 

  

  ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ    

πλέον ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ (κεηξεηνίο)   

πλέον 

ΑΓΟΡΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΡΧΣΧΝ Ή ΒΟΖΘ. ΤΛΧΝ  Κ.ΛΠ. ΔΗΓΧΝ 

(κεηξεηνίο) 

  

πλέον 
ΑΓΟΡΔ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
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ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ (κεηξεηνίο) 

πλέον ΠΡΟΧΠΗΚΔ/ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ ΓΑΠΑΝΔ  (κεηξεηνίο)   

πλέον ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΝΣΔ ΦΟΡΟΗ, ΔΗΦΟΡΔ ΚΑΗ ΠΡΟΣΗΜΑ ΚΑΘΔ ΜΟΡΦΖ   

πλέον ΑΠΟΠΛΖΡΧΜΖ/ΜΔΗΧΖ ΥΡΔΧΝ κε κεηξεηά   

πλέον 

ΑΤΞΖΖ/ΜΔΗΧΖ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ 

ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

  

πλέον ΛΟΗΠΔ ΚΑΣΑΒΟΛΔ ζε κεηξεηά   

πλέον     

  ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΚΑΣΑΣΔΘΔΗΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΘΔΝΣΩΝ ΔΟΓΩΝ   

μείον 

ΜΖ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ Δ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΟΓΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΑΝ 

Δ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ (π.ρ. δάλεηα, δσξεέο επηζηξνθέο θφξσλ θ.ιπ.) 

  

μείον 

ΑΤΞΖΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΧΝ ΠΟΤ ΔΗΔΠΡΑΥΘΖΚΑΝ  ΔΝΑΝΣΗ 

ΔΟΓΧΝ ΔΠΟΜΔΝΟΤ/ΝΧΝ  ΔΣΟΤ/ΧΝ 

  

πλέον 

ΜΔΗΧΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΧΝ ΠΟΤ ΔΗΠΡΑΥΘΖΚΑΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΟΓΧΝ  

ΔΠΟΜΔΝΟΤ/ΝΧΝ ΔΣΟΤ/ΧΝ 

  

πλέον ΑΤΞΖΔΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΔΗΠΑΡΚΣΔΧΝ  (π.ρ πσιήζεηο  κε πίζησζε)   

μείον ΜΔΗΧΔΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΔΗΠΡΑΚΣΔΧΝ  (π.ρ πσιήζεηο  κε πίζησζε)   

μείον     

πλέον     

  

ΤΝΟΛΟ ΔΣΖΗΩΝ  ΑΚΑΘΑΡΗΣΩΝ ΔΟΓΩΝ ΒΑΔΗ ΣΔΥΝΗΚΖ 

(Α) 

  

  

ΤΝΟΛΟ ΓΖΛΩΘΔΝΣΩΝ ΑΚΑΘΑΡΗΣΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΠΌ ΣΖΝ 

ΑΚΖΖ ΣΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ (Β1) 

  

  

ΤΝΟΛΟ ΛΟΗΠΩΝ ΔΗΟΓΖΜΑΣΩΝ ΣΖΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ 

(Β2)  πιελ ηεο ειεγρόκελεο δξαζηεξηόηεηαο 

  

  ΓΗΑΦΟΡΑ (Α)-(Β1)-(Β2)   

 

Πίλαθαο 4 : Πίλαθαο ηερληθήο ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ θαη δαπαλώλ ζε κεηξεηά 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΕΙ 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, δηεξεπλήζεθε αξρηθά ε βηβιηνγξαθία ε 

νπνία ζρεηίδεηαη κε ηα θαηλφκελα ηεο θνξνδηαθπγήο, ηεο απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο, 

ζέκαηα πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ηηο θπβεξλήζεηο φισλ ησλ ρσξψλ θαη πνπ απνηεινχλ ηνπο 

ιφγνπο πνπ ν θνξνινγηθφο λνκνζέηεο αλαδεηά ηξφπνπο αζθαινχο πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

θνξνινγεηέσλ εηζνδεκάησλ. Ηδηαίηεξε κλεία έγηλε γηα ηελ νδεγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ε νπνία εθδφζεθε πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ θαηεπζχλζεηο θαη λα πξνηαζνχλ 

ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο.   

Ζ θχξηα ζεκαηνινγία ηεο δηπισκαηηθήο δηεξεπλήζεθε κε δηαρξνληθή κειέηε ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ε νπνία ππέζηε πνιπάξηζκεο ηξνπνπνηήζεηο απφ ην 1955, 

έηνο ζην νπνίν εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά ηα ηεθκήξηα εηζνδήκαηνο. Έγηλε κηα 

πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθνχλ νη βαζηθέο αιιαγέο ζηνλ ππνινγηζκφ θαη ηε ρξήζε ησλ 

ηεθκεξίσλ θαη κειεηήζεθε πξνζεθηηθά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηά θαιχπηνληαη 

δειαδή ν ππνινγηζκφο ηεο αλάισζεο θεθαιαίνπ απφ ρξήζε ζε ρξήζε. Γηα ηελ 

επθνιφηεξε θαηαλφεζε ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο 

πξνο αλάισζε, παξαηέζεθε έλα ζρεηηθά απιφ παξάδεηγκα ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εζφδσλ/ εηζνδεκάησλ θαη ησλ 

εμφδσλ/δαπαλψλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. ηε ζπλέρεηα αλαδεηήζεθαλ θαη 

κειεηήζεθαλ ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία έκπεηξσλ θνξνηερληθψλ θαη ινγηζηψλ θαζψο θαη 

νη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηα ηεθκήξηα, ηελ 

αλάισζε θεθαιαίνπ, ηνλ έιεγρν „Πφζελ Έζρεο‟ θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ 

έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο.  

ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη 

ησλ αηφκσλ πνπ θαηέρνπλ δεκφζηα αμηψκαηα, εξεπλήζεθαλ νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο 

δηαηάμεηο θαζψο θαη ηα αξκφδηα ζψκαηα ειέγρνπ πνπ αλαιακβάλνπλ ηνπο ζρεηηθνχο 

ειέγρνπο.  ε εηδηθφ θεθάιαην έγηλε κλεία γηα ηελ ππνρξέσζε δήισζεο πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο ζηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη παξνπζηάζηεθε 

αλαιπηηθά ε πνιχ πξφζθαηε (Ννέκβξην ηνπ 2015) ειεθηξνληθή εθαξκνγή ζηελ νπνία 

γίλεηαη θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δήισζεο πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο θαη πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο ππφρξενπο. Σέινο, ηφζν απφ ηελ 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία φζν θαη απφ ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο κνπ, θαηαγξάθεθαλ 

αλαιπηηθά ηα ζηάδηα θαη ε κεζνδνινγία ειέγρνπ ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο 
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ππαιιήισλ απφ ηα ζψκαηα έιεγρνπ, μεθηλψληαο απφ ηελ εληνιή ζηνλ Δπηζεσξεηή θαη 

ην έγγξαθν ζηνλ ειεγρφκελν έσο θαη ηελ ζχληαμε ηεο πνξηζκαηηθήο έθζεζεο. 

Περιοριςμού και αδυναμύεσ   

Ζ δηαθζνξά κε ηελ έλλνηα ηεο θαηάρξεζεο δεκφζηαο εμνπζίαο γηα ηδίνλ φθεινο είλαη 

έλα θαηλφκελν πνπ «θαιά θξαηεί» θαη ζηε ρψξα καο. Ζ δηαθζνξά ζηε θνξνινγηθή 

δηνίθεζε απνηέιεζε γηα πνιιά ρξφληα αγθάζη πνπ θαλείο δελ ηνικνχζε φκσο λα 

αθαηξέζεη. Δπηπιένλ ε παξανηθνλνκία θαη ε θνξναπνθπγή κε ηελ αλνρή φισλ 

αλεμαηξέησο ησλ θπβεξλήζεσλ ζηέξεζε απφ πνιχηηκα έζνδα ηα εζληθά ηακεία θαη 

θαηαζηξαηήγεζε ην θξάηνο δηθαίνπ θαηαιχνληαο θάζε αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ησλ 

πνιηηψλ πξνο ζηε δηνίθεζε.  

Σν θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο απνηειεί ζήκεξα ηελ πιεγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

εζφδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Γηαρξνληθά ν θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ν 

θνξνινγηθφο έιεγρνο έρνπλ απνηχρεη ζηε δφκεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη δίθαηνπ 

θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ. Σα γλσζηά θαη επαλαιακβαλφκελα πξνβιήκαηα φπσο ε 

αδπλακία εηζπξαμηκφηεηαο ησλ θφξσλ, ε νηθνλνκηθή αζηάζεηα θαη αβεβαηφηεηα, νη 

ζπλερείο δεκνζηνλνκηθέο παξεθθιίζεηο, ε άληζε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ 

απνηξέπνπλ ηελ εζεινληηθή θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα 

θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο.    

πρλά νη θνξνινγηθνί έιεγρνη δελ θαηαθέξλνπλ λα πξνζδηνξίζνπλ κε αθξίβεηα ηα 

θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα, απνθεχγνπλ λα εζηηάζνπλ ζε ππφρξενπο κε κεγάιν πινχην 

θαη απνηπγράλνπλ λα εμαζθαιίζνπλ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ρξεζηή θνξνινγηθή 

δηνίθεζε.  

Σα πξνβιήκαηα θαη ε πνιππινθφηεηα εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ ηεθκεξίσλ 

απνηέιεζαλ ηξνρνπέδε ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ θαη δίραζαλ ππέξκαρνπο θαη κε 

ζρεηηθά κε ηελ ζπληαγκαηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Ζ επξχηαηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ «εμαηξεηηθνχ» απηνχ κέηξνπ, ηππνπνίεζε ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

ππέξκεηξα θαη θαηαζηξαηήγεζε ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο. Οη 

πνιπάξηζκεο αιιαγέο ηνπ έθαλαλ ην κέηξν ηδηαίηεξα δχζθνιν γηα ηνπο επηζεσξεηέο 

ειεγθηέο, εηδηθά θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλάισζεο θεθαιαίνπ θαη ηνπ „Πφζελ Έζρεο‟.  

Ζ παξνχζα έξεπλα έγηλε ππφ ηνλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ πνπ δφζεθε απφ ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

πξνήιζαλ θαηά θχξην ιφγν απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία 
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θαη αξζξνγξαθία. Πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ λα αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ δηελεξγνχκελσλ 

ειέγρσλ θαη‟ έηνο, ηε ζπλνιηθή αμία ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ εληνπίδεηαη θαη ηνλ 

αλαινγνχληα θφξν πνπ επηβάιιεηαη δελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλα θαζψο εκπίπηνπλ 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ δηαηάμεσλ πεξί απνξξήηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ δελ έρνπκε ζαθή 

εηθφλα γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπο. 

Μελλοντικϋσ προοπτικϋσ  

Οη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο θαη ήδε εθαξκφζηκεο έκκεζεο ηερληθέο θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε άιια θνξνινγηθά ζπζηήκαηα ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί ε θνξνινγεηέα χιε κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ππνθείκελσλ ζε έιεγρν πξνζψπσλ. Σα ζεηηθά ηνπο απνηειέζκαηα ήηαλ ην έλαπζκα γηα 

ηε πηνζέηεζε ηνπο θαη απφ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Σν κεγάιν απνζεηήξην πεγψλ 

πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο ζήκεξα νη ειεγθηέο θαη κε δεδνκέλεο ηηο αλεμάληιεηεο 

δπλαηφηεηεο ηεο πιεξνθνξηθήο επηζηήκεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο αζθαινχο 

πξνζέγγηζεο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο κέζσ απηψλ ησλ ηερληθψλ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ε κεζνδνινγία, νη ελέξγεηεο, ε πξνζέγγηζε θαζψο θαη ηα πνζνηηθά 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ -κε ηελ επηθχιαμε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο-  λα 

θαηαγξάθνληαη ζε εληαία βάζε δεδνκέλσλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζηαηηζηηθή ηνπο 

επεμεξγαζία θαη ε δηαρξνληθή ηνπο παξαθνινχζεζε. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ηα 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ησλ ειέγρσλ δελ είλαη δπλαηφλ λα δεκνζηνπνηεζνχλ θαη απηφο 

είλαη θαη έλαο ιφγνο πνπ δελ ππάξρεη επηζήκσο εηθφλα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ θαη ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πνξηζκάησλ. Θα πξέπεη 

φκσο ηα αξκφδηα φξγαλα λα ζπληάζζνπλ ηνπιάρηζηνλ εηήζηεο ζπγθεληξσηηθέο 

ελεκεξσηηθέο εθζέζεηο ψζηε λα θνηλνπνηνχληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο ηα νπνία απνηεινχλ εξγαιεία κειινληηθήο έξεπλαο θαη δηνξζσηηθψλ 

θηλήζεσλ.   

Προτϊςεισ 

Θεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο κπνξνχλ λα επέιζνπλ 

αξρηθά κε ηε βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κε εζηίαζε ζηελ απινπνίεζε θαη ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ.  

Οη θνξνινγηθνί έιεγρνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ „Πφζελ Έζρεο‟ πξέπεη λα 

γίλνπλ πεξηζζφηεξνη ζηνρεπκέλνη, θαη νη ειεγθηέο λα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηα 

δηαζέζηκα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο δηεπθνιχλζεηο ηεο 



[85] 
 

ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ακεζφηεηα ζηελ 

πιεξνθφξεζε ψζηε λα επηηπγράλεηαη επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ.  

Ζ θαζηέξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηνπζηνινγίνπ απνηειεί ίζσο κηα απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ψζηε λα θαηαγξαθνχλ κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα ηα δεδνκέλα ψζηε λα 

δηεπθνιχλνληαη νη έιεγρνη θαη λα εληζρχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο. 

Μηα ελδερφκελε αληαπνδνηηθφηεηα ησλ εζφδσλ πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ απηνχο ηνπο 

ειέγρνπο θαη ζα θαηεπζχλνληαη ζε θνηλσθειείο ζθνπνχο ζα εληζρχζεη ηελ απνδνρή ηνπο 

θαη ζα δψζεη πξφζζεην λφεκα ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπο.   

Ζ αλάγθε δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο ζηηο κλεκνληαθέο απαηηήζεηο 

επηβάιιεη ηελ εηζπξαμηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη θπξίσο ησλ θφξσλ. Τπφ ην 

πξίζκα απηφ απαηηείηαη εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ, δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο 

βάζεο θαη εμεχξεζε ελφο πην απινπνηεκέλνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ.  

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ππάξμεη ζαθήο εηθφλα ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, πξνηείλεηαη λα νξηζζεί έλαο επίζεκνο θνξέαο ν νπνίνο ζα 

ζπγθεληξψλεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλεμάξηεηε Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Αξρή ζα δεκνζηνπνηεί πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειέγρσλ 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη κειέηεο θαη ζρεηηθέο ζηαηηζηηθέο 

έξεπλεο. Απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη κία έθζεζε γηα ηα ήδε πεπξαγκέλα θαηά ην 

πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα ππάξρεη ε βάζε γηα κειινληηθέ ζπγθξηηηθέο 

αλαιχζεηο. 
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Νομοθετικό πλαύςιο 
 

Ν.Γ. 3323/ 55 (ΦΔΚ 214 Α΄) Πεξί θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηνο 

 Ν.Γ. 1059 ηεο 17/23 Γεθ. 1971 (ΦΔΚ Α 270) : Πεξί ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηξαπεδηθψλ 
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Ν.Γ. 118/73 (ΦΔΚ 202 Α') : Πεξί Κψδηθνο θνξνινγίαο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, 

πξνηθψλ θαη θεξδψλ εθ ιαρείσλ 
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Π.Γ. 258/86 (ΦΔΚ 121 Α') : Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο 

Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) : ρέζεηο θξάηνπο - πνιίηε, θαζηέξσζε λένπ ηχπνπ δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 
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ιεηηνπξγψλ> ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. 3026/54 <Πεξί Κψδηθνο Γηθεγφξσλ> θαη 

άιιεο δηαηάμεηο. 

Ν.1969/91 (ΦΔΚ 167 Α') : Δηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, ακνηβαία θεθάιαηα, 
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βνπιεπηψλ, δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ, ηδηνθηεηψλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαη άιισλ θαηεγνξηψλ πξνζψπσλ. 

 

Ν. 3345/05 (ΦΔΚ-138 Α/16-6-05) : Οηθνλνκηθά ζέκαηα Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ 

θαη ξχζκηζε δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ. 

 

Ν. 3491/06 (ΦΔΚ 207 Α/2-10-2006) : Ρπζκίζεηο ζεκάησλ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο θαη ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 

 

Ν. 3691/08 (ΦΔΚ 166 Α/5-8-2008) : Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

N. 3842/10 (ΦΔΚ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, 

αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

N. 3888/10 (ΦΔΚ 175 Α/30-9-2010) : Δθνχζηα θαηάξγεζε θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ, 

ξχζκηζε ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηηκσξία ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

N. 3842/10 (ΦΔΚ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, 

αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

Ν. 3986/11 (ΦΔΚ 152 Α/1-7-2011) : Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015 

 

N. 4093/12 (ΦΔΚ 222 Α/12-11-2012) : Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016 - Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ. 

4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-

2016. 
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Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2-13) : Ρπζκίζεηο 

ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167 Α/23-7-2013): Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

Ν. 4174/13 (ΦΔΚ 170 Α/26-7-2013) : Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Π.Γ. 28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. 

N. 4337/15 (ΦΔΚ 129 Α/17-10-15): Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο 

δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Ν.4281/14 (ΦΔΚ 160 Α/08082014) : Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

ΟΓΖΓΗΑ 2011/16/EE ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 15εο Φεβξνπαξίνπ 2011 ζρεηηθά κε 

ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο θαη κε ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 77/799/ΔΟΚ 

ΠΟΛ. 1152/17-4-2002 Κάιπςε ηεο ηεθκαξηήο δηαθνξάο κε ηα πνζά ησλ 

απνδεκηψζεσλ ή επηδνηήζεσλ επί ηεο παξαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

ΠΟΛ. 1082/28-3-2012 Έγθξηζε πηλάθσλ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ελνηθίσλ 

γεσξγηθήο γεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012 (ρξήζε 2011) 

ΠΟΛ.1060/19-03-2015 : Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9, 68 

θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. 

ΤΠΔΓΓΑ ΓΗΓΑΓ/Φ.50/532/νηθ.4366/01 : Έιεγρνο ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο. 
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Απνθ. ΤΠ.ΟΗΚ. Γ12/1133259/ΔΞ2012/24-9-12 (ΑΓΑ: Β4Θ3Ζ-ΝΑΒ): Ακθηζβήηεζε 

αληηθεηκεληθψλ δαπαλψλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Φ.Δ. γηα δειψζεηο νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2012 πνπ ήδε έρνπλ ππνβιεζεί. 

ΤΠ.ΟΗΚ. ΓΔΛ/Α/1069048/ΔΞ2014/2-5-14  Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 23, 25, 27, 28, 34, 62 θαη 66 ηνπ λ.4174/2013 "Κψδηθαο 

Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο" 

Αξηζκ. απφθ. ΑΤΣ.ΣΜ.ΣΡ./0000910/ΔΞ2015/15 (ΦΔΚ 2579 Β/30-11-2015) 

ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο Γήισζεο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο 

θαη ηεο Γήισζεο Οηθνλνκηθψλ πκθεξφλησλ - Ζιεθηξνληθή ππνβνιή ησλ δειψζεσλ 

απηψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΖΛΩΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
57

 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν 

άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986). 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

Α. ΓΖΛΧΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ /ΤΕΤΓΟΤ ΔΣΟΤ:2000. 

χκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Τ.Κ. (λ. 3528/2007) 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ: ………………………………………………….. 

ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………………………. 

Α. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ  

    (ζπκπιεξψζηε κε θεθαιαία γξάκκαηα)  

1. ΔΠΧΝΤΜΟ/  

   ΟΝΟΜΑ  

2. ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ       

3. ΑΦΜ                  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |        ΓΟΤ : 

ΤΕΤΓΟ   

4. ΔΠΧΝΤΜΟ/ ΟΝΟΜΑ 

5. ΓΗΔΤΘΤΝΖ   |  ΟΓΟ:                                                       ΠΔΡΗΟΥΖ:                                  | 

    ΚΑΣΟΗΚΗΑ     |  ΠΟΛΖ:                                              Σ.Κ.                                                 | 

6. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  |  ΓΖΜ. ΤΠΑΛ.                                                                               | 

7. ΑΦΜ              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        ΓΟΤ:  

 

Β. ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Αθίλεηα 

α/α Είδοσ 

ακινιτου 

Επιφάνεια 

μ
2 

Χρόνοσ 

Κτιςθσ 

 

Τρόποσ 

κτιςθσ

* 

Αξία 

κατά 

το 

χρόνο 

κτιςθσ 

** 

Πλιρθσ ι 

Ψιλι 

κυριότθτα 

ι 

Επικαρπία 

Ποςοςτό 

ιδιοκτθςίασ 

Κφριοσ  

*** 

Οδόσ-αρ.    

Πόλθ 

 

1         

2           
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*αγορά, κλθρονομιά κλπ. **μόνο για τθν αγορά ***ο/θ υπάλλθλοσ ι ο/θ ςφηυγοσ  

Κηλεηά 1 (Απηνθίλεηα, κνηνζηθιέηεο, πισηά κέζα θιπ.) 

 

Α/Α ΔΗΓΟ Αξηζκόο 

θπθινθνξίαο 

Υξόλνο 

θηήζεο 

Κπβηζκόο Μήθνο 

ζθάθνπο 

Πνζνζηό 

ηδηνθηεζίαο 

Κύξηνο * 

1.                  cc    

2.                  cc    

3.        

4.        

5.        

6.        

*ο/θ υπάλλθλοσ, ι ο/θ ςφηυγοσ ι ονοματεπώνυμο τζκνων 

Κηλεηά 2 (θαηαζέζεηο, κεηνρέο, νκόινγα, ακνηβαία, repos θιπ.) 

 

Α/Α ΔΗΓΟ Υξόλνο 

θηήζεο 

Αμία Κύξηνο * 

1. ΠΔΗΡΑΗΏ (                         )    

2. ΔΘΝΗΚΖ (                            )    

3. ALPHA BANK (                     )    

4.     

*ν/ε ππάιιεινο, ή ν/ε ζχδπγνο ή νλνκαηεπψλπκν ηέθλσλ 

 

ΔΛΑΒΑ ΓΝΧΖ 

                                                                            Ζκεξνκελία 

                                                     Ο/Ζ 

ΓΖΛ ……. Τπάιιεινο            (Ολνκαηεπψλπκν θαη ππνγξαθή ζπδχγνπ)         

 

                

  (Τπνγξαθή) 
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Α. Υποδείγματα εγγράφων αλληλογραφίας με διάφοροσς φορείς:58 

   
(ππόδεηγκα εγγξάθνπ αξηζ. 1) 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ …………………… 

Ζκεξνκελία ……….. 

……………………………….…   Αξηζ. Πξση.: ΔΜΠ.………… 

Δπηζ/ηήο / ηξηα: …………………… 

 

Σαρ. Γ/λζε :                             ΠΡΟ: ηνηρεία ειεγρφκελνπ                         

                              

Σαρ. Κψδηθαο :                                    

Σειέθσλν :   

Fax :   

 

ΘΔΜΑ: «Τπνβνιή Τπεχζπλεο Γήισζεο» 

 

ΥΔΣ:  α) Ζ αξηζ. ΔΜΠ……... εληνιή ηνπ …………………… 

 αο γλσξίδνπκε φηη κε ηελ αλσηέξσ (α) ζρεηηθή εληνιή, καο αλαηέζεθε ε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηεο 

πεξηνπζηαθήο ζαο θαηάζηαζεο.  Γηα ην ιφγν απηφ παξαθαινχκε εληφο ……… εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ, λα ππνβάιεηε ζε καο ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνία λα 

δειψλνληαη ρσξηζηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,  ηα δηθά ζαο,  ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ ηέθλσλ ζαο, θαζψο θαη 

ησλ ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ, πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε ηελ αγνξαία αμία απηψλ 

θαηά ην ρξφλν θηήζεο, σο επίζεο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά (επηθπξσκέλα αληίγξαθα ζπκβνιαίσλ, 

δηαζεθψλ θ.ιπ.). 

 Ζ δήισζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ιεπηνκεξψο ηα πθηζηάκελα θαηά 

ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.   

 Χο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δειψλνληαη: 

α) Σα αθίλεηα, θαζψο θαη ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε απηά, κε αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπο. 

β) Σα πισηά κέζα, ηα ελαέξηα κεηαθνξηθά κέζα, θαζψο θαη ηα θάζε ρξήζεο νρήκαηα. 

γ) Ζ ζπκκεηνρή ζε θάζε είδνπο επηρείξεζε. 

δ) Σα ρξεφγξαθα θαη νη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, ηακηεπηήξηα ή άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

ε) Σα εηζνδήκαηα θαη νη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο απφ θάζε πεγή. 

 Μαδί κε ηελ αλσηέξσ δήισζε λα καο θαηαζέζεηε θαη αληίγξαθα δειψζεσλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηφο ζαο (Δ1), κε ηα εθθαζαξηζηηθά απηψλ, θαζψο θαη αληίγξαθα ησλ ζπλεκκέλσλ ζ‟ απηή 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη εληχπσλ (Δ2, Δ9 θ.ιπ.), γηα ηελ ίδηα σο άλσ ρξνληθή πεξίνδν. Αθφκε ζηε δήισζε λα 

αλαγξάςεηε φια ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο ζαο (ζπδχγνπ, παηδηψλ θ.ιπ.) θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

α) Όλνκα, επψλπκν, φλνκα παηξφο θαη κεηξφο  

β) Έηνο – ηφπνο γέλλεζεο 

γ) Σφπνο θαηνηθίαο θαη ζπνπδψλ θαη ζρνιή πνπ θνηηνχλ 

δ) Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο, Α.Φ.Μ. θαη επάγγεικα  

ε)  Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο ηειεπηαίαο 10εηίαο, ελφο εθάζηνπ. 

 

 

                             Οη   Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο 
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(ππόδεηγκα εγγξάθνπ αξηζ. 2) 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                          ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ                 Ζκεξνκελία ……………………… 

       Αξηζ. Πξση.: ΔΜΠ.……………… 

................................................ 

Δπηζ/ηήο / ηξηα: …………………… 

 

Σαρ. Γ/λζε : ΠΡΟ: Σελ Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ 

Σαρ. Κψδηθαο :   

Σειέθσλν :   

Fax :   

 

ΘΔΜΑ: «Εεηνχληαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο – Άξζε Σξαπεδηθνχ  απνξξήηνπ» 

ΥΔΣ:     α) Ζ αξηζ. ΔΜΠ. εληνιή ηνπ ……….. 

    

αο γλσξίδνπκε φηη κε ηελ αλσηέξσ (α) ζρεηηθή εληνιή, καο αλαηέζεθε ε δηελέξγεηα ειέγρνπ 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ …………..………………..  

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ, παξαθαινχκε λα καο γλσξίζεηε ην ηαρχηεξν δπλαηφλ αλ ν ειεγρφκελνο 

ππάιιεινο θαη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη απνηεινχλ ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 1/1/……….. έσο 31/12/….. είραλ ή έρνπλ νπνηνλδήπνηε 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζην φλνκά ηνπο ή ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ κε άιια πξφζσπα, ζπλήςαλ δάλεηα 

εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ, νκνιφγσλ, κεηνρψλ θ.ιπ. ή έρνπλ κηζζψζεη ηξαπεδηθή ζπξίδα. 

Ζ απάληεζή ζαο έζησ θαη αξλεηηθή καο είλαη ρξήζηκε. ε πεξίπησζε χπαξμεο ινγαξηαζκψλ,  είλαη 

απνιχησο αλαγθαία ε ππνβνιή ηεο θίλεζεο ησλ  νηθείσλ ινγαξηαζκψλ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ (πξνζώπσλ γηα ηα νπνία δεηνύληαη ζηνηρεία) 
α/α  

Δπψλπκν 

 

Όλνκα 

Όλνκα 

Παηξφο 

Όλνκα 

 Μεηξφο 

Έηνο 

Γέλλεζεο 

 

Α..Γ.Σ 

 

Α.Φ.Μ. 

Σφπνο 

Καη/θίαο  

Δπάγ-

γεικα 

          

          

          

          

 

 

                        Οη Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο 
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 (ππόδεηγκα εγγξάθνπ αξηζ. 3) 

 

 

   ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ                                Ζκεξνκελία ………… 

                                 Αξηζ. Πξση.: ΔΜΠ.……………… 

……………………………….…… 

Δπηζ/ηήο / ηξηα: …………………… 

 

Σαρ. Γ/λζε :           ΠΡΟ: Απνδέθηεο ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

Σαρ. Κψδηθαο :   

Σειέθσλν :   

Fax :   

 

ΘΔΜΑ: «Εεηνχληαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο – Άξζε Σξαπεδηθνχ απνξξήηνπ» 

 

 

ΥΔΣ:  α) Ζ αξηζ. ΔΜΠ…………... εληνιή ηνπ……….  

αο γλσξίδνπκε φηη κε ηελ αλσηέξσ (α) ζρεηηθή εληνιή, καο αλαηέζεθε ε δηελέξγεηα ειέγρνπ 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ …………..………………..  

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ, παξαθαινχκε λα καο γλσξίζεηε ην ηαρχηεξν δπλαηφλ αλ ν ειεγρφκελνο 

ππάιιεινο θαη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη απνηεινχλ ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 1/1/…… έσο 31/12/….. είραλ ή έρνπλ νπνηνλδήπνηε 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζην φλνκά ηνπο ή ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ κε άιια πξφζσπα, ζπλήςαλ δάλεηα 

εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ, νκνιφγσλ, κεηνρψλ θ.ι.π. ή έρνπλ κηζζψζεη ηξαπεδηθή ζπξίδα. 

Ζ απάληεζή ζαο έζησ θαη αξλεηηθή καο είλαη ρξήζηκε. 

ε πεξίπησζε χπαξμεο ινγαξηαζκψλ,  είλαη απνιχησο αλαγθαία ε ππνβνιή ηεο θίλεζεο ησλ  νηθείσλ 

ινγαξηαζκψλ. 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ (πξνζώπσλ γηα ηα νπνία δεηνύληαη ζηνηρεία) 
α/α  

Επώνσμο 
 
Όνομα 

Όνομα 
Παηρός 

Όνομα  
Μηηρός 

Έηος  
Γέννηζης 

 
Α.Δ.Σ 

 
Α.Φ.Μ. 

Σόπος  
Καη/κίας 

Επάγγελμα 

          

          

          

          

 
 

     Οη  Δπηζεσξεηέο  Διεγθηέο 
  

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
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 (ππόδεηγκα εγγξάθνπ αξηζ. 4) 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   

 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ…                                                                         ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ 

                   Ζκεξνκελία 

                                           

Αξηζ. Πξση.: ΔΜΠ 

                                                                            

 

Δπηζ/ηήο / ηξηα: …………………… 

 

Σαρ. Γ/λζε :                        ΠΡΟ:Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ 

Σαρ. Κψδηθαο :  Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο  

Σειέθσλν :  Γ/λζε Πηζησηηθψλ & Γεκνζ/θψλ Τπνζέζεσλ 

Fax :  Σκήκα Υξεκαηηζηήξηνπ Αμηψλ θαη 

Υξεκαηηζηήξηνπ Παξαγψγσλ  

 

    

 

 

ΘΔΜΑ: «Εεηνχληαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο» 

ΥΔΣ:  α) Ζ αξηζ. ΔΜΠ…….. εληνιή ηνπ …………………. 

  

  αο γλσξίδνπκε φηη κε ηελ αλσηέξσ (α) ζρεηηθή εληνιή, καο αλαηέζεθε ε δηελέξγεηα ειέγρνπ 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ………………………..  

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ παξαθαινχκε λα καο γλσξίζεηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ηα αθφινπζα : 

α) Δάλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαιιαγέο (αγνξέο – πσιήζεηο) κεηνρψλ ή άιισλ αμηνγξάθσλ, κέζσ Α.Υ.Δ. 

θαη Δ.Π.Δ.Τ., ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ησλ πην θάησ αλαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ. 

β) ε ζεηηθή πεξίπησζε, πνηάο εηαηξείαο κεηνρέο ή άιια αμηφγξαθα, πφηε θαη ζε πνηα ρξεκαηηζηεξηαθή 

ηηκή έγηλαλ νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ (πξνζώπσλ γηα ηα νπνία δεηνύληαη ζηνηρεία) 
α/α  

Επώνσμο 
 
Όνομα 

Όνομα 
Παηρός 

Όνομα  
Μηηρός 

Έηος  
Γέννηζης 

 
Α.Δ.Σ 

 
Α.Φ.Μ. 

Σόπος  
Καηοικίας 

Επάγγελμα 

          

          

          

          

 
 

     Οη  Δπηζεσξεηέο  Διεγθηέο 
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(ππόδεηγκα εγγξάθνπ αξηζ. 5) 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                           ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ                                                          Ζκεξνκελία ……………………… 

                                                                                 Αξηζ. Πξση.: ΔΜΠ.……………… 

……………………………….…… 

 

Δπηζ/ηήο / ηξηα: …………………… 

 

Σαρ. Γ/λζε : ΠΡΟ: 1. ΤΠΟΘΖΚΟΦΤΛΑΚΔΗΑ 

Σαρ. Κψδηθαο :      α)  

Σειέθσλν :          

Fax :      β)  

                                 

       γ)  

            

       δ)   

            

       ε)  

            

       ζη)  

        

    …………………………. 

   2. ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

       α)   

           

       β)   

            

    

ΘΔΜΑ: «Εεηνχληαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο» 

ΥΔΣ:  α) Ζ αξηζ. ΔΜΠ….. εληνιή ηνπ…………………….  

  

 αο γλσξίδνπκε φηη κε ηελ αλσηέξσ (α) ζρεηηθή εληνιή, καο αλαηέζεθε ε δηελέξγεηα ειέγρνπ 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ………………………..  

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ, παξαθαινχκε λα καο γλσξίζεηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, αλ ππάξρεη 

αθίλεηε πεξηνπζία κεηαγεγξακκέλε ζην βηβιίν κεηαγξαθψλ ηεο Τπεξεζίαο ζαο, ζην φλνκα ησλ παξαθάησ 

αλαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ (πξνζώπσλ γηα ηα νπνία δεηνύληαη ζηνηρεία) 
α/α  

Επώνσμο 
 
Όνομα 

Όνομα Παηρός Όνομα 
Μηηρός 

Έηος  
Γέννηζης 

 
Α.Δ.Σ. 

 
Α.Φ.Μ. 

Σόπος 
Καηοικίας 

Επάγγελμα 

          

          

          

          

                 

                                                        Οη  Δπηζεσξεηέο  Διεγθηέο 
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Β. Προηεινόμενο – Υπόδειγμα Ποριζμαηικής Έκθεζης59   

  

 

Επιθ/τής / τρια: …………………… 

 

      

 

 

                                  

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

 

     

 

   ……..   20 

Αριθ. Πρωη.: ΕΜΠ….../        /  

 

 : ΠΡΟ: Τποσργείο …………. 

  ΚΟΙΝ: (καηά περίπηωζη) 

   1) Ειζαγγελία Πρωηοδικών 

   2) Δ.Ο.Τ. ............................… 

   3) Ελεγκηικό σνέδριο 

ΘΔΜΑ: «Έιεγρνο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ  

                 ……………………………….……….» 

ΥΔΣ: α) Ζ αξηζ. πξση. ΔΜΠ. ……./……/…/……. εληνιή 

                    

Η.  ΓΔΝΗΚΑ 

Α. ΤΝΣΟΜΟ ΗΣΟΡΗΚΟ 

   

Β. ΤΠΖΡΔΗΑΚΖ & ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟΤ 

  

 ΗΗ.  ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

ΗΗΗ.  ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

 

ΗV.  ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ 

4.1.Αθίλεηα 

4.2.Απηνθίλεηα 

4.3.Καηαζέζεηο 

4.4.Μεηνρέο 

4.5.Οηθνγελεηαθέο δαπάλεο  

                                                             
59 Απφ ην ςεθηαθφ πιηθφ ηνπ Η. Βξάλε (2013) «Πφζελ Έζρεο» 
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V . ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

  

 VI .  ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΠΡΑΞΔΩΝ- ΠΡΟΣΑΔΗ  

α) Ο …………… ππάιιεινο ηνπ …., δηέπξαμε ην πεηζαξρηθφ αδίθεκα ηεο αλαμηνπξεπνχο ή αλάμηαο γηα 

ππάιιειν δηαγσγήο εληφο ή εθηφο ππεξεζίαο θαη πξνηείλνπκε ηελ πεηζαξρηθή ηνπ δίσμε. 

β) Ζ παξνχζα απνζηέιιεηαη θαη : 

 ηνλ θ. Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ ………………… γηα ηελ πνηληθή αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

απηήο. 

 ηε Γ.Ο.Τ. Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ηνπ ειεγρνκέλνπ (Γ.Ο.Τ. …………) γηα ηηο δηθέο ηεο 

ελέξγεηεο. 

. 

     Ο Δπηζεσξεηήο 

 ΤΝΖΜΜΔΝΑ:                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


