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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου που προβλέπονται πλέον στην 

χώρα μας για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Οι 

πρακτικές αυτές υιοθετήθηκαν από την Ελλάδα στο πλαίσιο των φορολογικών 

μεταρρυθμίσεων που προώθησε  τα τελευταία χρόνια με στόχο την απλοποίηση, τον 

εκσυγχρονισμό του φορολογικού μας συστήματος, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και 

την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Πρόκειται για μεθόδους που είναι διεθνώς αναγνωρισμένες 

και χρησιμοποιούνται από όλες τις σύγχρονες φορολογικές διοικήσεις.  Οι Έμμεσες Τεχνικές 

Ελέγχου βοηθούν στον εντοπισμό διαφυγούσας φορολογητέας ύλης χρησιμοποιώντας 

πληροφορίες από διάφορες πηγές πέρα από τα βιβλία και τις δηλώσεις του φορολογούμενου  

και εφαρμόζονται όταν ο ελεγκτής διαπιστώσει την πιθανότητα ύπαρξης μη δηλωμένου 

εισοδήματος. Στην εργασία γίνεται αναφορά στην εφαρμογή των μεθόδων αυτών σε άλλες 

χώρες διεθνώς και στη νομολογία που διέπει την εφαρμογή τους στην Ελλάδα. Επίσης γίνεται 

μια παρουσίαση και ανάλυση αυτών των μεθόδων με στόχο να γίνει κατανοητή η όλη 

φιλοσοφία και μεθοδολογία τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: φορολογικός έλεγχος, έμμεσες τεχνικές ελέγχου, φορολογητέο εισόδημα, 

φορολογητέα ύλη, φορολογητέα υποχρέωση. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study refers to the Indirect Audit Methods  currently applied  in our country in 

order to determine the taxable individual income. These processes were adopted by Greek tax 

authorities in the context of tax reforms aiming to simplify and modernize the taxation system, 

tackle tax evasion and increase public revenues. These are methods that are internationally 

recognized and  used by all modern tax administrations. Indirect Audit Methods  help identify 

taxable  items by using information from sources other than the taxpayer's books and 

declarations and are applied when the auditor identifies the probability of an undisclosed 

income. The study refers to the application of these methods in other countries internationally 

and to the law concerning the application of  these  in Greece. It also presents and analyses these 

methods in order to understand the whole philosophy and methodology of these.  

 

Key words: tax audit, indirect Audit Methods  , taxable income, taxable assets, taxable liability. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Η δύσκολη οικονομική θέση στην οποία περιήλθε η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έκανε 

επιτακτική την ανάγκη για μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος καθώς μερικά από τα 

σοβαρότερα προβλήματα του Ελληνικού κράτους που επηρεάζουν δυσμενώς την οικονομία 

του είναι η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος και η φοροδιαφυγή. Έτσι, η χώρα 

μας  προώθησε  μια σειρά από φορολογικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη δημιουργία ενός 

δίκαιου, απλού και αναπτυξιακού φορολογικού συστήματος και προχώρησε στην 

αναδιοργάνωση  του ελεγκτικού φορολογικού μηχανισμού  με στόχο την καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής  και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, ώστε να αυξηθούν τα 

δημόσια έσοδα και να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά.  

Για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, εξαιτίας της οποίας το Ελληνικό Κράτος κάθε 

χρόνο χάνει εκατομμύρια ευρώ, εφαρμόζονται πλέον και νέες πρακτικές όπως αυτές των 

Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου οι οποίες βοηθούν στον εντοπισμό μη δηλωμένου φορολογητέου 

εισοδήματος χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών από διάφορες πηγές εκτός από 

τα βιβλία και τις δηλώσεις του φορολογούμενου. 

 

 

1.2 Αντικείμενο Και Σκοπός Της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι οι Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου και έχει ως σκοπό 

να παρουσιάσει τα νέα αυτά ελεγκτικά εργαλεία σύμφωνα με τη διεθνή  και ελληνική 

βιβλιογραφία καθώς και τη νομολογία που διέπει την εφαρμογή  τους στη Ελλάδα και επιπλέον 

να  αναλύσει αυτές τις μεθόδους, παραθέτοντας και παράδειγμα,  ώστε να γίνει κατανοητή η 

μεθοδολογία τους. 

 Απώτερος σκοπός της παρουσίασης και ανάλυσης των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου 

είναι να διεξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο αυτές οι τεχνικές  είναι χρήσιμες 

και αποτελεσματικές  στον εντοπισμό  διαφυγούσας φορολογητέας ύλης. 
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1.3 Δομή Της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Η διπλωματική εργασία αποτελείται συνολικά από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο που 

είναι η  εισαγωγή γίνονται κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις και αναφορά στο αντικείμενο 

και το σκοπό της διπλωματικής εργασίας καθώς και στη δομή της.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση στην οποία 

παρουσιάζονται αναφορές και μελέτες σχετικά με τις Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου που υπάρχουν 

στην διεθνή και Ελληνική βιβλιογραφία.  

Το τρίτο κεφάλαιο  αναφέρεται στο πρόβλημα της φοροδιαφυγής που αντιμετωπίζει η 

χώρα μας και στις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που προώθησε  με στόχο τη δημιουργία ενός 

σύγχρονου και απλού φορολογικού συστήματος που θα συμβάλλει στη καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής. Επίσης αναφέρεται  στους φορολογικούς ελέγχους, στο νομικό πλαίσιο αυτών 

και στους φορολογικούς ελέγχους μετά την εφαρμογή του νέου κώδικα φορολογικής 

διαδικασίας ν.4174/2013.  

Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με  τις Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου. Αναφέρεται   στην 

έννοια και στο σκοπό αυτών , στα αποτελέσματα μιας έρευνας που έκανε ο OECD (2006) σε 

δέκα επιλεγμένες χώρες οι οποίες έκαναν χρήση των έμμεσων μεθόδων προσδιορισμού 

εισοδήματος καθώς επίσης και στην εφαρμογή των μεθόδων αυτών στην Ελλάδα με περιγραφή 

των διατάξεων και νόμων που στηρίζουν τη χρήση τους. Επιπλέον αναλύονται οι  Έμμεσες 

Τεχνικές Ελέγχου, της Ανάλυσης ρευστότητας,  της Καθαρής Θέσης και των Τραπεζικών 

Καταθέσεων και Δαπανών σε Μετρητά που προβλέπονται στην χώρα μας για τον 

προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων  και δίνεται 

καθοδήγηση σχετικά με το πότε και πώς χρησιμοποιούνται αυτές  καθώς και περιγραφή  της 

μεθοδολογίας τους. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρέχεται ένα παράδειγμα προσδιορισμού φορολογητέου 

εισοδήματος φορολογούμενου φυσικού προσώπου με τις μεθόδους της Ανάλυσης 

Ρευστότητας, της Καθαρής Θέσης  και των Τραπεζικών Καταθέσεων και Δαπανών σε 

Μετρητά.   

Τέλος το έκτο κεφάλαιο που είναι τα συμπεράσματα, περιορισμοί και προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα, περιλαμβάνει τα συμπεράσματα που διεξάγονται από την παρούσα 

εργασία τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα για τη βελτίωση του θεσμικού 

πλαισίου που στηρίζει τη χρήση των μεθόδων αυτών στη χώρα μας καθώς και το κίνητρο για 

την εντατικότερη εφαρμογή τους από τα Ελληνικά Φορολογικά Ελεγκτικά Κέντρα. Αυτό θα 
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βοηθούσε στην διενέργεια μιας έρευνας σχετικά με τις Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου η οποία θα  

αποτελούσε σημαντική συνεισφορά στη  βιβλιογραφία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Η Ελληνική βιβλιογραφία που υπάρχει σχετικά με τις Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου είναι 

περιορισμένη ίσως γιατί πρόκειται για πρακτικές οι οποίες προβλέπονται από την Ελληνική 

νομοθεσία και εφαρμόζονται στην πράξη  μόλις τα τελευταία χρόνια σε αντίθεση με άλλες 

χώρες διεθνώς οι οποίες αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν αυτές τις μεθόδους εδώ και χρόνια.  

Στην διεθνή βιβλιογραφία εδώ και δεκαετίες υπάρχουν αρκετές αναφορές και μελέτες 

σχετικά με τις Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου μερικές από τις οποίες θα παραθέσουμε παρακάτω. 

 

 

2.2 Διεθνείς Και Ελληνικές Βιβλιογραφικές Αναφορές Σχετικά Με Τις  

     Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου 

 

O Duke (1966), αναφέρει πως δεδομένου η απόδειξη της  αναλήθειας των στοιχείων της 

δήλωσης ενός φορολογούμενου συχνά είναι δυσκίνητη και δαπανηρή, αν όχι αδύνατη, η 

κυβέρνηση έπρεπε να αναπτύξει τεχνικές για να αποδείξει κάθε στοιχείο της υπόθεσης 

περιστασιακά. Αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά εναντίον απατεώνων  στη 

δεκαετία του '30. Βάσει αυτών των τεχνικών βγήκαν πολλές δικαστικές καταδικαστικές 

αποφάσεις. Από τότε η κυβέρνηση έχει βασιστεί σε έμμεσα αποδεικτικά στοιχεία για να 

αποδείξει την ανεπάρκεια σε μια τυπική φορολογική δίωξη. Όπως ανέφερε το Ανώτατο 

Δικαστήριο το 1954, οι έμμεσες μέθοδοι "εξελίχθηκαν από την τελευταία ριπή  στο πρώτο 

βλήμα στη μάχη των κυβερνήσεων για τα έσοδα" . Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συνήθως 

εμπίπτουν σε ένα από τα τρία μεγάλα πρότυπα, καθένα από τα οποία έχει τυποποιημένες 

διαδικασίες που έχουν, επιμελώς δοκιμαστεί και εγκριθεί από τα δικαστήρια. Κάθε μέθοδος 

επιτρέπει την απόδειξη του αδήλωτου εισοδήματος με σχετικά λίγους σημαντικούς μάρτυρες. 

O Duke (1966) επίσης αναφέρει πως κάθε μέθοδος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 

χωρίς εξάρτηση από τα βιβλία και στοιχεία του εναγόμενου. Η ουσία της κάθε τεχνικής είναι 

να ανακατασκευάσει κάποιες από τις ενδείξεις της οικονομικής κατάστασης του 
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φορολογούμενου το οποίο σημαίνει ότι είχε περισσότερο φορολογητέο εισόδημα από ό, τι 

ανέφερε. Οι τρείς έμμεσοι μέθοδοι που αναφέρει ο Duke είναι της καθαρής θέσης , των 

δαπανών, και των τραπεζικών καταθέσεων ενώ σε κάθε υπόθεση μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

δύο ή τρεις ταυτόχρονα μέθοδοι, ή συνδυασμός τμημάτων μιας μεθόδου με τμήματα μιας 

άλλης.1  

Σύμφωνα με τον Thuronyi, (1996), αν ο φορολογούμενος δεν έχει καταθέσει  

φορολογική δήλωση ή αν έχει υποτιμήσει αισθητά το εισόδημα του και αν δεν μπορούν να 

ανιχνευτούν οι συναλλαγές που παράγουν αυτό το εισόδημα, οι φορολογικές αρχές έχουν 

συνήθως την εξουσία να υπολογίσουν το εισόδημα κατά την καλύτερή τους κρίση.  Αυτό 

μπορεί να σημαίνει τη χρήση μιας μεθόδου όπως της καθαρής θέσης, ή των τραπεζικών 

καταθέσεων, ή κάποια άλλη μέθοδος που βασίζεται σε γεγονότα για την εν λόγω υπόθεση.  

Εφόσον η αξιολόγηση βασίζεται σε λογικά γεγονότα, θα είναι αποδεκτή, με την επιφύλαξη του 

δικαιώματος του φορολογουμένου να προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για το 

εισόδημα του.2   

Ο Wise,(2000), αναφέρεται στην φορολογική απάτη και περιγράφει πώς οι ελεγκτές 

του CCRA (Canada Customs and Revenue Agency) αποδεικνύουν το αδήλωτο εισόδημα. O 

φορολογικός ελεγκτής   μαζεύει σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, κάνει συνέντευξη με πιθανούς 

μάρτυρες και συντάσσει τα απαραίτητα στοιχεία για να αποδείξει ότι διαπράχθηκε ένα 

έγκλημα.  Αφού γίνει η έρευνα, ετοιμάζει αναφορά με περίληψη των σχετικών γεγονότων, 

λίστα όσων έδωσαν συνέντευξη και περίληψη των δηλώσεων τους, ανάλυση των ροών 

μετρητών/εισοδημάτων, χρονολογία των συμβάντων, εκθέσεις, πίνακες και προγράμματα 

καθώς και αντίγραφα των σχετικών εγγράφων.  Τα πρωτότυπα έγγραφα παρουσιάζονται στη 

δίκη.  Τα αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται στην αναφορά του ερευνητή. 

Επειδή η πρόθεση να διαπράξει κανείς έγκλημα έχει σχέση με την πρόθεση να 

εξαπατάει, πρέπει να αποδειχτεί ότι υπήρχε συστηματική φοροδιαφυγή ούτως ώστε να φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι δεν επρόκειτο για απλή παράβλεψη του φορολογουμένου.  Πολλές φορές ο 

φορολογούμενος που εξετάζεται προσποιείται ότι μια συγκεκριμένη παράλειψη 

συγκεκριμένου εισοδήματος οφείλεται σε παράβλεψη.  Αν όμως γίνεται συστηματικά, είναι 

απίθανο να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.  Το έμμεσο αποδεικτικό στοιχείο ανήκει σε μια από 

τις εξής κατηγορίες: 

                                                           
1Steven B. Duke (1966), “Prosecutions for Attempts to Evade Income Tax A Discordant View of a procedural 

Hybrid” , Yale Law School Legal Scholarship Repository. 
2 Victor Thuronyi, (1996),” Tax Law Design and Drafting- Presumptive Taxation, volume 1 International 

Monetary Fund”, Chapter 12. 
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 Κρυφή συμπεριφορά του φορολογουμένου, χωρίς πιστευτή εξήγηση, και 

 Επανειλημμένα δεν δηλώνει όλο το εισόδημα. 

Οι πέντε κύριες έμμεσες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τους Ειδικούς Ελεγκτές 

και Ειδικούς Πράκτορες της Εφορίας για να αποδειχτεί το αδήλωτο εισόδημα είναι : η αρχή 

της Καθαρής θέση, των δαπανών, του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων, της σχέσης τιμής 

πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών και η αρχή των αναλογιών. 

Επίσης ο Wise αναφέρει ότι για να αποδείξουμε ότι οφείλεται ένα σημαντικό ποσό 

επιπρόσθετων φόρων και ότι υπήρχε σκόπιμη φοροδιαφυγή, πρέπει να αξιολογήσουμε τη 

διαφορά μεταξύ του πραγματικού εισοδήματος και του δηλωθέντος εισοδήματος.  Αυτό γίνεται 

με την άμεση μέθοδο (που συμπεριλαμβάνει την απόδειξη συγκεκριμένων αντικειμένων 

σχετικών με τις πωλήσεις, τα έξοδα κτλ) ή με την έμμεση μέθοδο (που βασίζεται σε έμμεσα 

αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το εισόδημα του φορολογουμένου).  Όσον αφορά την άμεση 

μέθοδο, ο ελεγκτής Ειδικών Ερευνών προσπαθεί να καθιερώσει ότι οι συναλλαγές του 

φορολογουμένου κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους δεν αντικατοπτρίζονται στη 

φορολογική δήλωση και συνεπώς ότι εσκεμμένα δήλωσε λιγότερο εισόδημα απ΄ ό,τι κέρδισε.3 

Ο Basto (2001) υποστηρίζει ότι ο προσδιορισμός του εισοδήματος με τεκμήρια μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι εντελώς αδύνατο να προσδιοριστεί με  τα λογιστικά βιβλία 

που παρέχει ο φορολογούμενος. Προσθέτει ότι η ύπαρξη ανωμαλιών δεν αποτελεί επαρκή 

προϋπόθεση για την εφαρμογή  των έμμεσων μεθόδων. Είναι ιδιαιτέρως απαραίτητο τα λάθη, 

οι ανωμαλίες και οι ανακρίβειες να καθιστούν αδύνατο τον προσδιορισμό του φορολογητέου 

εισοδήματος. Κατά την εφαρμογή αυτών των μεθόδων, οι φορολογικοί ελεγκτές πρέπει να 

αποδείξουν ότι η χρήση ατελών μεθόδων καθίσταται ο μόνος τρόπος καθορισμού της 

φορολογικής βάσης.4 

Ο Makedonskiy (2005) αναφέρει ότι τα φορολογικά συστήματα πολλών χωρών 

υπολογίζουν τους φόρους  με βάσει τις οικονομικές καταστάσεις ή με τη χρήση έμμεσων 

μεθόδων  οι οποίες εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου το πραγματικό εισόδημα δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί λόγω έλλειψης οικονομικών καταστάσεων του φορολογουμένου ή λόγω 

ανεπαρκών στοιχείων.  

Οι όροι εφαρμογής των έμμεσων μεθόδων για  τον προσδιορισμό των φορολογικών 

υποχρεώσεων των φορολογουμένων ρυθμίζονται σε κάθε χώρα από την  εθνική φορολογική 

                                                           
3Richard M. Wise,(2000), :”Tax Fraud and Mens Rea Forensic Accounting” Sixth Annual Fraud Conference, 

Montreal. 
4 Basto J. Xavier de, (2001),”O princvpio da tributacao do rendimento real e a Lei Geral Tributaria”,Fiscalidade 

– Revista de Direito e Gestao Fiscal, No 5, p.5-21. 
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νομοθεσία της. Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανίχνευση ύπαρξης  

υποεκτίμησης των φορολογικών υποχρεώσεων και αποτελούν  ένα ισχυρό αποτρεπτικό μέσο  

της  φοροαποφυγής . Την ίδια στιγμή όμως, οι έμμεσες μέθοδοι μπορεί να γίνει ένα είδος όπλου 

μαζικής καταστροφής στα χέρια των φορολογικών αρχών λόγω πιθανών αυθαιρεσιών από 

αυτές. Η πιθανή κατάχρηση της χρήσης  αυτών των μεθόδων θα πρέπει να αποτραπεί με την 

τροφοδότηση των φορολογουμένων με κατάλληλα μέσα προστασίας.5 

Ο  ΟΟΣΑ (2006), παρουσίασε  τα αποτελέσματα μια έρευνας που διεξήχθη σε δέκα 

(10) επιλεγμένες χώρες (Αυστραλία, Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Σουηδία, 

Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ) σχετικά με τη χρήση έμμεσων μεθόδων μέτρησης 

εισοδημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα βήματα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας τους. Στις απαντήσεις τους στη σφυγμομέτρηση, οι χώρες έκαναν 

αναφορά στις έμμεσες μεθόδους αξιολόγησης οι οποίες χρησιμοποιούνται για να επικυρώσουν 

τα δηλωμένα εισοδήματα φορολογουμένων ή/και για να κάνουν υπολογισμούς εισοδήματος 

απουσία επαρκών βιβλίων και αρχείων. Καμιά χώρα δεν έδωσε στοιχεία για την έκταση της 

χρήσης των μεθόδων αυτών.  Όλες οι χώρες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση 

πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τα εργαλεία έμμεσης μέτρησης εσόδων. Επιπλέον, το 

θέμα αυτό θεωρήθηκε ισότιμο με την πρόσληψη, ανάπτυξη και διατήρηση του ελεγκτικού 

προσωπικού.  Όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν σχετικά λεπτομερείς περιγραφές των έμμεσων 

μεθόδων μέτρησης εισοδημάτων. Οι μεθοδολογίες βασίστηκαν σε γενικές γραμμές σε τρεις 

αρχές: 1) σύγκριση του πραγματικού τρόπου ζωής και των εξόδων ενός φορολογούμενου με 

το δηλωθέν εισόδημά του, 2) σύγκριση των δηλωθέντων εσόδων και εξόδων ενός 

φορολογούμενου με αντίστοιχες πληροφορίες για άλλους φορολογούμενους σε παρόμοιες 

περιστάσεις (π.χ. ίδια βιομηχανία / είδος απασχόλησης και παρόμοιο εύρος κύκλου εργασιών) 

και 3) την ανακατασκευή των λογαριασμών του φορολογούμενου, χρησιμοποιώντας 

λεπτομέρειες όπως τα τραπεζικά αρχεία και τις συναλλαγές μετρητών του .6  

Σύμφωνα με τον Biber (2010), πρώην Βοηθός Επίτροπος της Αυστραλιανής 

Φορολογικής Υπηρεσίας και μέλος του καταλόγου εμπειρογνωμόνων του Τμήματος Δημοσίων 

Υποθέσεων του ΔΝΤ, το πρόγραμμα ελέγχου των φορολογουμένων πρέπει να περιλαμβάνει 

ένα φάσμα μεθόδων και τεχνικών για τον προσδιορισμό και την επαλήθευση του εισοδήματος 

τους προκειμένου να αποτελέσει αποτελεσματική συνιστώσα μιας ισορροπημένης στρατηγικής 

                                                           
5S.N.Makedonskiy, (2005),”Taxation mechanism based on simplified and indirect evaluation of tax liabilities” , 

Russian – European  Centre of Economic Policy (RECEP). 
6Organization for Economic Co-operation and Development (OECD ), (2006), “Strengthening Tax Audit 

Capabilities: Innovative Approaches to improve the efficiency and effectiveness of indirect income measurement 

methods” , prepared by Forum on Administration΄s Compliance sub-group.   
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διαχείρισης της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων. Η ανίχνευση και η 

αποτροπή της μη συμμόρφωσης απαιτεί κάτι περισσότερο από απλή εξέταση των βιβλίων του 

φορολογούμενου, καταγράφει και απαιτεί ανάλυση των οικονομικών στοιχείων του  για την 

ορθή εκτίμηση των φορολογικών υποχρεώσεων του.  

Οι άμεσες μέθοδοι περιλαμβάνουν την επαλήθευση των εσόδων και εξόδων του 

φορολογούμενου  με άμεση αναφορά στα βιβλία και στοιχεία του που χρησιμοποιούνται  για 

την προετοιμασία της φορολογικής του δήλωσης.   

Οι Έμμεσες μέθοδοι περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό των φορολογικών 

υποχρεώσεων μέσω της ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων του φορολογουμένου 

χρησιμοποιώντας πληροφορίες από διάφορες πηγές πέρα από τη δήλωση του φορολογούμενου 

και τα επίσημα βιβλία και στοιχεία του. Οι αξιολογήσεις βασίζονται συχνά σε έμμεσες 

αποδείξεις που δείχνουν το λογικό υπολογισμό του σωστού ποσού φόρου που οφείλει ο 

φορολογούμενος.7  

Ο Townsend (2011), αναφέρει πως σε ποινικές και αστικές υποθέσεις, η πολιτεία 

χρησιμοποιεί μερικές φορές αυτό που ονομάζεται έμμεση μέθοδο για να δείξει ότι ο 

φορολογούμενος οφείλει πρόσθετο φόρο. Μια άμεση μέθοδο, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί 

την δήλωση του φορολογούμενου όπως αυτή κατατέθηκε και αποδεικνύει αν παραλείπεται 

εισοδήματος ή εσφαλμένα ζήτησε έκπτωση ή επιστροφή φόρου.  Οι έμμεσες μέθοδοι 

ανακατασκευάζουν ουσιαστικά τη φορολογική εικόνα του φορολογούμενου  χωρίς τη χρήση 

της φορολογικής δήλωσης του ως σημείο εκκίνησης.  

Σε πολλές περιπτώσεις, το κράτος μπορεί να μην είναι σε θέση να αποδείξει με τις 

άμεσες μεθόδους έναν φόρο που οφείλεται. Στις περιπτώσεις αυτές,  έχει αναπτύξει τις έμμεσες 

μεθοδολογίες που αποδεικνύουν τον οφειλόμενο φόρο. Όλες οι έμμεσες μέθοδοι  βασίζονται 

στη λογική  ότι από τα πραγματικά γεγονότα  μπορεί να αποδειχτεί αν υπάρχει ένας φόρος που 

οφείλεται. Είναι η δύναμη της εν λόγω λογικής  που επιτρέπει τη χρήση αυτών των μεθόδων. 

Για τη χρήση της έμμεσης μεθόδου, η φορολογική αρχή πρέπει να αποδείξει ότι η άμεση 

μέθοδος  είτε δεν είναι διαθέσιμη είτε δεν είναι αξιόπιστη για τις περιστάσεις. Για παράδειγμα,  

θα πρέπει να αποδείξει γιατί τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου δεν είναι διαθέσιμα 

(έχουν χαθεί ή καταστραφεί) ή, εάν υπάρχουν, γιατί δεν είναι αξιόπιστα (ουσιαστική απόδειξη 

παρατυπιών). Η ίδια η έμμεση μέθοδος μπορεί να είναι αρκετή για να δείξει ότι - για 

παράδειγμα, οι μεγάλες ταμειακές ροές δεν αντικατοπτρίζονται στα βιβλία και στοιχεία πράγμα 

που αποδεικνύει ότι είναι αναξιόπιστα. Η φορολογική αρχή πρέπει επίσης να αποδείξει είτε μια 

                                                           
7 Edmund Biber, (2010),”Revenue Administration Taxpayer Audit- Use of Indirect Methods” International 

Monetary Fund, Fiscal Affairs Department. 
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"πιθανή πηγή" για  λαθραία εισοδήματα είτε ότι  αναιρούνται οι αφορολόγητες πηγές 

εισοδήματος. 8  

Ο Jacobs,(2013) περιγράφει  έρευνες φορολογικής απάτης σε όλο τον κόσμο και 

αναφέρει ότι ο ρόλος των φορολογικών ελεγκτών και των ερευνητών απάτης ίσως να μοιάζουν 

φαινομενικά, υπάρχουν όμως αισθητές διαφορές.  Ουσιαστικά, οι ελεγκτές χρησιμοποιούν 

ικανότητες λογιστικής και επιχειρηματικότητας στην εξέταση οικονομικών αρχείων, 

συναλλαγών, περιουσιακών στοιχείων κτλ για να ανιχνεύσουν ανωμαλίες των 

φορολογουμένων.  Οι ικανότητες των ερευνητών απάτης συμπεριλαμβάνουν επίσης τη 

λογιστική, αλλά οι ερευνητές απάτης βασίζονται πολύ και σε τεχνικές έρευνας, την 

περισυλλογή πληροφοριών, τη χρήση άμεσων και έμμεσων μεθόδων απόδειξης και την 

ανίχνευση και την περισυλλογή αποδεικτικών στοιχείων για να αποδείξουν παρανομίες των 

φορολογικών νόμων. Ο συνδυασμός των επιλογών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται 

για να αναπαράγει κανείς το φορολογητέο εισόδημα ενός φορολογουμένου λέγονται έμμεσες 

μέθοδοι και γενικά ανήκουν σε  έξι κατηγορίες. Επίσης αναφέρει ότι οι έμμεσες μέθοδοι, που 

έχουν γίνει σωστά, έχουν αναγνωριστεί από δικαστήρια σε ανεπτυγμένες χώρες σε ολόκληρο 

τον κόσμο ως βιώσιμες νομικές εκτιμήσεις από υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης, όπου 

ο φορολογούμενος έχει λίγα ή καθόλου αρχεία ή αρνείται να συνεργαστεί με φορολογικούς 

υπαλλήλους. Οι αξιολογήσεις που χρησιμοποιούν έμμεσες μεθόδους έχουν επιβεβαιωθεί ως 

αποδεκτά αποδεικτικά στοιχεία, όχι μόνο σε διαδικασίες ενώπιον των αστικών υποθέσεων, 

αλλά και ως απόδειξη απάτης και φοροδιαφυγής κατά την ποινική διαδικασία.9 

Σύμφωνα με τον Rettig (2014) υπάρχουν διάφορες ελεγκτικές και ερευνητικές τεχνικές 

διαθέσιμες για να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς του φορολογουμένου για 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή τη φύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του. 

Εάν ο εξεταστής έχει εύλογη ένδειξη ότι υπάρχει αδήλωτο εισόδημα,  έχει την εξουσία να 

χρησιμοποιεί έμμεση μέθοδο ανασυγκρότησης του εισοδήματος για να καθορίσει εάν ο 

φορολογούμενος έχει ή όχι το ακριβές αναφερόμενο συνολικό φορολογητέο εισόδημα. Η 

έμμεση μέθοδος δεν χρειάζεται να είναι ακριβής, αλλά πρέπει να είναι εύλογη υπό το πρίσμα 

των γεγονότων και περιστάσεων γύρω από αυτήν. Η χρήση μιας έμμεσης μεθόδου για τον 

πραγματικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης δεν υποκαθιστά τη συμφιλίωση των 

                                                           
8 Jack Townsend (2011), “Confusion in the court of appeals about the indirect method of proof”, διαθέσιμο στο 

δικτυακό τόπο www.lexisnexis.com (τελευταία πρόσβαση 15/07/2017). 
9 Arturo Jacobs,(2013),” Detailed guidelines for improved tax administration in Latin America and the Caribbean: 

chapter 9.Fraud Investigations “ , USAID Leadership in public financial management. 

http://www.sequenceinc.com/fraudfiles/2015/08/lifestyle-analysis-in-criminal-cases-proving-income-without-full-documentation/%20(τελευταία
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βιβλίων που διατηρεί ο φορολογούμενος με τη φορολογική δήλωση. Ωστόσο, η χρήση μιας 

"επίσημης" έμμεσης μεθόδου δεν αποκλείεται από την παρουσίαση βιβλίων και αρχείων.  

Η χρήση μιας επίσημης έμμεσης μεθόδου υποστηρίζεται συχνά από περιστάσεις που, 

μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, θα υποστήριζαν: (1) μια ανάλυση οικονομικής κατάστασης που 

δεν μπορεί να εξισορροπηθεί, δηλ. τα γνωστά επιχειρηματικά και προσωπικά έξοδα του 

φορολογούμενου υπερβαίνουν τα αναφερόμενα έσοδα ανά απόδοση και δεν έχουν 

προσδιοριστεί οι  πηγές κεφαλαίων για να εξηγηθούν οι διαφορές · (2) παρατυπίες στα βιβλία 

του φορολογούμενου και αδύναμοι εσωτερικοί έλεγχοι · (3) τα ποσοστά μικτού κέρδους 

μεταβάλλονται σημαντικά από το ένα έτος στο άλλο ή είναι ασυνήθιστα υψηλά ή χαμηλά για 

το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς ή τον κλάδο · (4) οι τραπεζικοί λογαριασμοί του 

φορολογούμενου έχουν ανεξόφλητα στοιχεία κατάθεσης. (5) ο φορολογούμενος δεν 

πραγματοποιεί τακτικές καταθέσεις εισοδήματος, αλλά χρησιμοποιεί μετρητά. (6) η 

επανεξέταση των προηγούμενων και επόμενων χρήσεων των φορολογουμένων δείχνει 

σημαντική αύξηση της καθαρής θέσης που δεν υποστηρίζεται από τα αναφερόμενα έσοδα. (7) 

δεν υπάρχουν βιβλία και αρχεία (οι εξεταστές πρέπει να καθορίσουν αν τα βιβλία και / ή τα 

αρχεία υπήρχαν ποτέ και αν υπάρχουν βιβλία και αρχεία για το προηγούμενο ή επόμενο έτος.) 

Εάν τα βιβλία και τα αρχεία έχουν καταστραφεί, να προσδιοριστεί ποιος τα κατέστρεψε, και 

πότε); Ή (8) κανένας τρόπος λογιστικής δεν χρησιμοποιήθηκε τακτικά από τον φορολογούμενο 

ή η χρησιμοποιούμενη μέθοδος δεν αντικατοπτρίζει σαφώς το εισόδημα. Ο συγγραφέας θεωρεί 

ότι οι ελεγκτές πρέπει πρώτα να αποδείξουν εύλογη ένδειξη ότι υπάρχει πιθανότητα  μη 

δηλωμένου εισοδήματος και στη συνέχεια να ζητήσουν μια εξήγηση της διαφοράς από τον 

φορολογούμενο. Εάν ο φορολογούμενος δεν μπορεί να εξηγήσει, αρνείται να εξηγήσει, ή δεν 

μπορεί να εξηγήσει πλήρως την ασυμφωνία, τότε είναι απαραίτητη η  εφαρμογή μιας έμμεσης 

τεχνικής ελέγχου.10 

Οι Martins και Sa (2015) κάνουν μια συστηματική ανάλυση των κριτηρίων που 

χρησιμοποιούν τα πορτογαλικά φορολογικά δικαστήρια για να αποφασίσουν πότε τα λογιστικά 

στοιχεία μπορούν να αγνοηθούν από τις φορολογικές αρχές και ως εκ τούτου τα τεκμήρια 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο υπολογισμού του φόρου. Αναφέρουν ότι η εκτίμηση 

των εισοδημάτων από τις φορολογικές αρχές με έμμεσες μεθόδους μπορεί να οφείλεται, μεταξύ 

άλλων λόγων, στην "αδυναμία άμεσης και ακριβούς ποσοτικοποίησης" των απαραίτητων 

λογιστικών στοιχείων για τον ορθό υπολογισμό του εισοδήματος. Επίσης αναφέρουν ότι  η 

αδυναμία άμεσου και ακριβούς ποσοτικού προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος (...) 

                                                           
10 Charles P. Rettig, (2014), “ Overview of indirect methods of determining taxable income” , Journal of tax practice 

7 procedure. 
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μπορεί να οφείλεται στις ακόλουθες ανωμαλίες και ανακρίβειες που εμποδίζουν τον ορθό 

υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος: Α) Έλλειψη ή ανεπάρκεια των λογιστικών 

στοιχείων ή δηλώσεων, παράλειψη ή καθυστέρηση στην έκθεση των λογιστικών βιβλίων και 

αρχείων, ή ανωμαλίες στην οργάνωση τους, ακόμη και όταν η απουσία οφείλεται σε 

ατυχήματα. Β) Η άρνηση να παρουσιάσει ο φορολογούμενος τα λογιστικά και άλλα στοιχεία 

που απαιτούνται από το νόμο, καθώς και η απόκρυψή τους, η καταστροφή τους ή η 

πλαστογράφησή τους. Γ) Η ύπαρξη διαφορετικών λογιστικών βιβλίων, με το σκοπό να 

παρουσιάσει ο φορολογούμενος συγκεκριμένο λανθασμένο εισόδημα, και λογιστικά λάθη και 

ανακρίβειες πράξεων που δεν διορθώθηκαν κατά τη φορολογική περίοδο Δ) Υπάρχει προφανής 

ασυμφωνία μεταξύ της δηλωθείσας αξίας και της αγοραίας αξίας αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς 

και συγκεκριμένα  γεγονότα που δικαιολογούν μεγαλύτερη πληρωμή από εκείνη που 

δηλώνεται στις φορολογικές αρχές.  

Κατά την άποψή τους, σε περιπτώσεις όπου η διόρθωση τέτοιων λαθών αρκεί για την 

αποκατάσταση της αξιοπιστίας των λογιστικών αρχείων, η χρήση έμμεσων μεθόδων δεν 

δικαιολογείται. Αν όμως, ακόμη και με αυτές τις διορθώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν 

βάσιμοι λόγοι για να μην αναγνωριστεί η λογιστική ως μια σταθερή βάση για τον υπολογισμό 

του φορολογητέου εισοδήματος, τότε οι έμμεσες μέθοδοι ή τα τεκμήρια πρέπει να καλούνται 

ως φορολογικό εργαλείο. Θεωρούν ότι πρέπει πρώτα να καθοριστεί αν τα σφάλματα είναι 

σημαντικά και να ελέγχεται αν είναι εφικτή η εκ των υστέρων αναδιατύπωση των οικονομικών 

καταστάσεων και, εάν ναι, να καθοριστεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να 

πραγματοποιηθεί αυτή η αναδιατύπωση.11             

Η Coenen (2015) αναφέρει πως πιθανώς η πιο συνηθισμένη μέθοδος απόδειξης 

εισοδήματος για ένα άτομο είναι η «ανάλυση του τρόπου ζωής» και χρησιμοποιείται από 

κυβερνητικές υπηρεσίες και από δικηγόρους σε δίκες ποινικών υποθέσεων  για να αποδειχθεί  

(ή να διαψευσθεί) το εισόδημα (νόμιμο και παράνομο, αναφερόμενο και αδήλωτο). Ονομάζεται 

επίσης μερικές φορές η "μέθοδος δαπανών", που υποδηλώνει την ανάλυση των μοντέλων 

δαπανών ενός ατόμου σε σχέση με τις γνωστές πηγές κεφαλαίων.  

Η ιδέα πίσω από αυτή την ανάλυση είναι απλή, αν και η εκτέλεση του συνήθως δεν 

είναι. Μια ανάλυση τρόπου ζωής προσπαθεί να ποσοτικοποιήσει τα έξοδα διαβίωσης ενός 

ατόμου και να συγκρίνει αυτά τα έξοδα με γνωστές πηγές εισοδήματος και άλλα κεφάλαια. 

Οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να αποδοθεί στο κρυφό εισόδημα. Με αρκετές πληροφορίες, 

αυτός ο τύπος ανάλυσης μπορεί να είναι αρκετά ακριβής. Τα κενά στις πληροφορίες απαιτούν 

                                                           
11 Antonio Martins and Christina Sa, (2015), “Accounting errors, financial information and presumption based 

taxation the Portuguese case” , Observatorio de Economia e Geastao de Fraude (OBEGEF). 
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εκτιμήσεις και, όσο περισσότερες εκτιμήσεις γίνονται, τόσο λιγότερο ακριβής γίνεται η 

ανάλυση. Στις περιπτώσεις αυτές, ένας δικαστικός λογιστής ή ένας ερευνητής απάτης αναζητά 

εξωτερικά στοιχεία πληροφοριών που ενδέχεται να υποστηρίζουν εκτιμήσεις και παραδοχές. 

Επίσης αναφέρει ότι υπάρχουν και   άλλες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση 

λαθραίων ή μη καταγεγραμμένων εσόδων είναι πολύ παρόμοιες και αναγνωρίζονται από τα 

δικαστήρια ως έγκυρες μέθοδοι υπολογισμού του εισοδήματος. Η υπηρεσία εσωτερικών 

εσόδων χρησιμοποιεί συχνά "έμμεσες μεθόδους" για τον υπολογισμό του εισοδήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου των τραπεζικών καταθέσεων και της μεθόδου της καθαρής 

θέσης.12  

Στην Ελληνική βιβλιογραφία στις Έμμεσες Μεθόδους Ελέγχου έχει αναφερθεί ο 

Λιόλιος (2014) σύμφωνα με τον οποίο σε πολλές ερμηνείες που αφορούν οικονομικά 

εγκλήματα, τα βιβλία και στοιχεία ενός υποκειμένου δεν διατίθενται στους ερμηνευτές. 

Επομένως, θα πρέπει να γίνει κάποια έμμεση προσέγγιση χρησιμοποιώντας τις μεθόδους των 

δαπανών, της καθαρής θέσης, και των τραπεζικών καταθέσεων. Αν και αυτές οι μέθοδοι 

θεωρούνται συμπερασματικές αποδείξεις εισοδήματος (προκύπτουν δηλαδή συμπερασματικά 

από άλλα στοιχεία), τα δικαστήρια (στις ΗΠΑ) έχουν εγκρίνει τη χρησιμοποίηση τους στον 

καθορισμό εισοδήματος για αστικές και ποινικές υποθέσεις, βασιζόμενα στη θεωρία ότι η 

απόδειξη ύπαρξης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων χωρίς δικαιολογητικά στα χέρια του 

υποκειμένου μπορούν να στοιχειοθετήσουν μία κατ΄αρχήν απόδειξη για ελλιπή δήλωση 

εισοδήματος. Μια αναφορά του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ , κατά την εκδίκαση μιας 

υπόθεσης , έχει ως εξής: 

 Για την προστασία των εσόδων από εκείνους που δεν αποδίδουν ορθούς λογαριασμούς, 

η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί όλες τις νόμιμες αποδείξεις που έχει 

στη διάθεση της για να καθορίζει αν η ιστορία που βγήκε από τα βιβλία των φορολογούμενων 

αντανακλά ακριβώς την οικονομική τους κατάσταση.13 

Στις Έμμεσες Μεθόδους Ελέγχου έχει αναφερθεί και ο Μελάς (2015) σύμφωνα με τον 

οποίο η όλη διαδικασία των έμμεσων μεθόδων ελέγχου δεν αποτελεί τίποτε άλλο από έλεγχο 

περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) του φορολογουμένου σε προσωπικό επίπεδο, με την 

αναζήτηση τυχόν αυξήσεων των περιουσιακών στοιχείων του (πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

τραπεζικές καταθέσεις κ.τ.λ.) από μη εμφανείς πηγές. Αναφέρει ότι η όλη διαδικασία με βάση 

                                                           
12 Tracy Coenen, (2015) “Lifestyle Analysis in Criminal Cases: Proving Income Without Full Documentation” 
διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο www.sequenceinc.com (τελευταία πρόσβαση 15/07/2017).  
13 Απόστολος Λιόλιος, (2014) “ Ο Έλεγχος των Φορολογικών Υποθέσεων ”, Εκδόσεις ΑΡΙΩΝ ΟΕ , Θέρμη 

Θεσσαλονίκης. 
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τον ελληνικό νόμο κινείται στο πλαίσιο του άσπρου – μαύρου , αν δηλαδή δεν μπορείτε να 

αποδείξετε άμεσα την νόμιμη πηγή ενός εισοδήματος τότε αυτό θεωρείται ότι αποκτήθηκε από 

μη προσδιορισμένη (εμφανή) πηγή (κατά πάσα πιθανότητα παράνομη) και φορολογείται. Στην 

Ελλάδα όμως της φορολογικής πολυνομίας τα πράγματα ποτέ δεν είναι έτσι . Σε  πολλά 

επαγγέλματα και για πολλά χρόνια τα φορολογητέα τους κέρδη προσδιορίζονταν τεκμαρτά με 

αποτέλεσμα τα πραγματικά τους κέρδη που πιθανότατα να έχουν κατατεθεί σε τραπεζικούς 

λογαριασμούς είναι πολύ μεγαλύτερα από τα υποτιθέμενα. Από την άλλη μεριά στην Ελλάδα 

των στενών οικογενειακών σχέσεων και της αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών της 

οικογένειας, φαντάζει τελείως παράλογη αλλά είναι τελικά αντίθετη με το νόμο κάθε δωρεά 

χρημάτων κυρίως μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού (γονείς – παιδιά ), χωρίς την τήρηση της 

νόμιμης διαδικασίας , υποβολή δήλωσης άτυπης δωρεάς χρημάτων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και 

καταβολή φόρου.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Δημήτριος Μελάς (2015) “ Περιουσιολόγιο- Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου και νέο Ποινολόγιο”, Εκδόσεις: 

Οικονομικές Εκδόσεις Ε.Ε. 



14 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στο πρόβλημα της φοροδιαφυγής που 

αντιμετωπίζει το Ελληνικό κράτος και  επιχειρείται μια σύντομη εξέταση της προσπάθειας της 

πολιτείας για φορολογική μεταρρύθμιση και αναδιοργάνωση του ελεγκτικού φορολογικού 

μηχανισμού καθώς επίσης και μια  αναφορά στους φορολογικούς ελέγχους και το νομικό 

πλαίσιο αυτών καθώς και στη διαδικασίας των φορολογικών ελέγχων σύμφωνα με τις νέες 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

3.2 Η  Φοροδιαφυγή Στην Ελλάδα 

 

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που  αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος στα πλαίσια 

σχεδιασμού και υλοποίησης της δημοσιονομικής  πολιτικής του, είναι αυτό της  φοροδιαφυγής. 

Ως φοροδιαφυγή νοείται κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη των φορολογουμένων, 

που έχει σκοπό τη μείωση της νόμιμης φορολογικής υποχρέωσης και την καταβολή του φόρου. 

Ως τέτοιες παράνομες ενέργειες μπορούν να αναφερθούν η απόκρυψη από επιχειρήσεις των 

πωλήσεων τους, η απόκρυψη ή η υποεκτίμηση από τους φορολογουμένους των εισοδημάτων 

τους, η λαθραία εισαγωγή εμπορευμάτων, η μη δήλωση περιουσιακών στοιχείων ή η δήλωση 

τους σε αξία χαμηλότερης της κανονικής κ.ο.κ.  15 

Η Φοροδιαφυγή  αποτελεί σοβαρό έγκλημα - απάτη σε βάρος του κράτους και σύμφωνα 

με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) Ν.4174/2013 που τέθηκε σε ισχύ από  

01/01/2014  « έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση: α) προκειμένου να 

αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή 

ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης 

φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας 

να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά 

                                                           
15 Νίκος Τάτσος (2012), “Θεωρία των Φόρων και Φορολογική Πολιτική”, Εκδόσεις Κριτική σελ.86.  
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αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες 

δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη, β) 

προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου 

εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, 

τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς 

αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών 

γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και 

δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει 

επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές, γ) προκειμένου να 

αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο το φόρο 

αυτόν.»16 

Η φοροδιαφυγή  είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και έχει διαστάσεις που δεν είναι 

καθόλου αμελητέες ακόμα και για χώρες με καλά οργανωμένα φορολογικά συστήματα και 

κρατικές υποδομές όπως οι χώρες της Ε.Ε και οι Η.Π.Α. Στην Ελλάδα φαίνεται ότι είναι ακόμα 

πιο οξύ. Σύμφωνα με μελέτες η φοροδιαφυγή στη χώρα μας είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες 

ανεπτυγμένες χώρες, πράγμα που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την πολύ άσχημη οικονομική 

της  κατάστασή. Αποτελεί ένα  από τα βασικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας 

καθώς είναι η αιτία ύπαρξης των δημοσιονομικών ελλειμάτων και σε συνδυασμό με την 

οικονομική κρίση η οποία έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τη χώρα μας, διογκώνεται συνεχώς με 

αποτέλεσμα την άμβλυνση του προβλήματος και την παρεμπόδιση της επερχόμενης 

ανάπτυξης. Ασκεί δυσμενείς επιδράσεις στην οικονομία και στην επίτευξη των στόχων της 

οικονομικής πολιτικής,  καθώς:17 

α) Προκαλεί άδικη κατανομή των φορολογικών βαρών. Γιατί όλοι οι φορολογούμενοι δεν είναι 

διατεθειμένοι να παραβούν το νόμο ούτε έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες γι΄αυτό. Κατά 

συνέπεια, η φοροδιαφυγή προκαλεί διαφορές στη φορολογική επιβάρυνση ανάμεσα σε άτομα 

που έχουν την ίδια φοροδοτική ικανότητα. Οι αδικίες αυτές που προκαλούνται στην κατανομή 

του φορολογικού βάρους επιτείνονται από το γεγονός ότι το κράτος για να αναπληρώσει την 

απώλεια εσόδων που προκαλεί η φοροδιαφυγή, αναγκάζεται να διατηρεί υψηλότερους 

φορολογικούς συντελεστές από αυτούς που ενδεχομένως θα επιθυμούσε, με αποτέλεσμα την 

περαιτέρω επιβάρυνση των συνεπών φορολογουμένων. 

β) Μειώνει τη δυνατότητα άντλησης φορολογικών εσόδων και κατ΄επέκταση  περιορίζει τη 

δυνατότητα χρηματοδότησης των δημόσιων δαπανών. Έτσι, αν το κράτος δεν επιθυμεί ή δεν 

                                                           
16 Νόμος 4174/2013, “Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις“, ΦΕΚ Α 170/26-7-2013. 
17 Νίκος Τάτσος (2012), “Θεωρία των Φόρων και Φορολογική Πολιτική”, Εκδόσεις Κριτική, σελ.87,88,89. 
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μπορεί να αυξήσει περισσότερο τη φορολογική επιβάρυνση των συνεπών με τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους φορολογουμένων, θα πρέπει ή να περιορίσει τις δραστηριότητες του ή να 

καλύψει τις ανάγκες του με μη ενδεδειγμένα μέσα (π.χ. σύναψη δανείων για κάλυψη 

τρεχουσών δαπανών).  Στην πρώτη περίπτωση θα στερηθεί το κοινωνικό σύνολο πολύτιμων 

για την ευημερία του δημοσίου αγαθών και υπηρεσιών, ενώ στη δεύτερη μπορεί να προκληθεί 

χρόνιο έλλειμα στον προϋπολογισμό, ανάγκη συνεχούς προσφυγής σε δανεισμό και διόγκωση 

του  δημόσιου χρέους, με δυσμενείς επιδράσεις στην πορεία της εθνικής οικονομίας. 

γ) Μειώνει την αποτελεσματικότητα των φορολογικών μέτρων για την άσκηση της 

οικονομικής πολιτικής. Γιατί, όσο μεγαλύτερη είναι η φοροδιαφυγή, τόσο μικρότερη είναι η 

δυνατότητα παρέμβασης του κράτους και η αποτελεσματικότητα των μέτρων φορολογικής 

πολιτικής. 

δ) Δεδομένου ότι φοροδιαφυγή είναι συνήθως ευκολότερη στους άμεσους φόρους, το κράτος, 

αν δεν μπορέσει να την περιορίσει, θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στους έμμεσους φόρους 

από ότι θα έκανε αν δεν υπήρχε φοροδιαφυγή. Συνέπεια της πολιτική αυτής είναι η αύξηση της 

επιβάρυνσης των μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικών τάξεων και η μείωση της 

προοδευτικότητας του φορολογικού συστήματος. 

ε) Επηρεάζεται αρνητικά η φορολογική συνείδηση των φορολογουμένων που είναι συνεπείς 

με τις υποχρεώσεις τους με αποτέλεσμα τη βαθμιαία εξάπλωση της φοροδιαφυγής σε όλο και 

μεγαλύτερο αριθμό φορολογουμένων. 

Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα,  εντάσσεται στα οικονομικά εγκλήματα και εκτός του 

ότι είναι μια πηγή πλουτισμού, εκλαμβάνεται από τους περισσότερους ως μια έντονα 

αντικοινωνική συμπεριφορά δεδομένου ότι το συνολικό ποσό αυτής θα κληθεί τελικά να 

επωμισθεί, με πρόσθετα κυβερνητικά μέτρα, το σύνολο των φορολογουμένων. Είναι ένα 

πολύπλοκο και πολυσύνθετο φαινόμενο, το οποίο εκφεύγει από την αυστηρά οικονομική 

σφαίρα και έχει πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις. 

 

 

3.3 Η Προσπάθεια Για Φορολογική Μεταρρύθμιση  Στην Ελλάδα Και  

      Καταπολέμηση   Της  Φοροδιαφυγής  

 

 Η χρηματοοικονομική και οικονομική κρίση που ξέσπασε στην χώρα μας το 2009  είχε ως 

αποτέλεσμα την επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών και τη σημαντική αύξηση του 

δημόσιου χρέους μας.  Η Ελλάδα για την μείωση του τεράστιου δημοσιονομικού ελλείμματος 
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της, εισήγαγε ένα πρόγραμμα διάσωσης της οικονομίας που συμφωνήθηκε με τους Ευρωπαίους 

εταίρους μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το οποίο στηρίζεται τόσο σε μείωση των 

δαπανών όσο και σε σημαντική αύξηση των εσόδων. Η ανάγκη εξορθολογισμού της 

φορολογικής πολιτικής κατέστη επιτακτική και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η 

αύξηση των δημόσιων εσόδων μέσω της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, τέθηκε στο 

επίκεντρο της πολιτείας.  

Με τους Ν. 3842/2010, N. 3888/2010, Ν. 3943/2011, Ν. 4038/2011 και Ν. 4079/2012 

θεσπίσθηκαν μια σειρά από μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. 

Με την κατάθεση του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013, η 

κυβέρνηση προχωρά στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης για τη δημιουργία ενός δικαιότερου, 

απλούστερου και αποτελεσματικότερου φορολογικού συστήματος, με αναπτυξιακή 

κατεύθυνση. 

Με τη συμπλήρωση από τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών Ν. 4174/2013 ο οποίος 

περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις, όσον αφορά στη διοικητική διαδικασία προσδιορισμού, 

βεβαίωσης και είσπραξης των φορολογικών εσόδων του Δημοσίου, και στις διοικητικές 

κυρώσεις που επιβάλλονται στη περίπτωση μη συμμόρφωσης του φορολογούμενου με την 

ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα εν λόγω έσοδα, ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 

σε πλήρη λειτουργία θα αποτελέσει το πλαίσιο, το οποίο θα στηρίξει τη δημοσιονομική 

προσπάθεια της χώρας. 

Η κυβέρνηση προωθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες με σκοπό την ενίσχυση των εξουσιών 

των φορολογικών ελεγκτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των πληροφοριακών και λοιπών 

εργαλείων που αυτές διαθέτουν για την εκπλήρωση του έργου τους. Το Υπουργείο 

Οικονομικών προχωράει σε αυστηρότερη  εφαρμογή των νόμων, δεσμεύσεις τραπεζικών 

λογαριασμών, κλείσιμο επιχειρήσεων φοροπαραβατών, κατασχέσεις καταθέσεων και 

περιουσιακών στοιχείων ασυνεπών οφειλετών του Δημοσίου.  Αυξάνονται οι  μερικοί και οι 

πλήρεις έλεγχοι καθώς και οι προληπτικοί έλεγχοι σε όλη την επικράτεια και κυρίως σε 

τουριστικές περιοχές ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο για την  ενίσχυση της δήλωσης και πληρωμής 

του ΦΠΑ . Οι έλεγχοι δεν είναι πλέον τυχαίοι αλλά σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΚΦΔ ¨οι 

υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή, εξαιρετικά, με βάση 

άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιούνται¨. 

Ελέγχονται άτομα με υψηλό πλούτο, οι ελεγκτές βεβαίωσης και είσπραξης έχουν πρόσβαση 

στα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων Φυσικών και Νομικών Προσώπων 

μέσω του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών 
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(Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π.) και σταδιακά ολοκληρώνεται το  ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο για τον 

εντοπισμό περιπτώσεων αδικαιολόγητου πλουτισμού.  

Στόχος των φορολογικών ελέγχων δεν αποτελούν πλέον μόνο οι οικονομικές οντότητες 

αλλά και τα φυσικά πρόσωπα, παρατηρείται δηλ. μια μεταβολή στην στόχευση των 

φορολογικών ελέγχων που έχουν σαν σκοπό τον εντοπισμό μη δηλωθέντων εισοδημάτων από 

τα φυσικά πρόσωπα και την φορολόγηση του συνόλου της περιουσίας τους στην Ελλάδα και 

στην αλλοδαπή.  Αυτό γίνεται αντιληπτό και από την  τροποποίηση του προ ισχύοντα Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 2238/1994 και στη συνέχεα από τον ισχύοντα   Κ.Φ.Ε. Ν. 

4172/2013. 

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 2238/1994 τροποποιήθηκε με τον 

Ν.3888/2010 και σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του 3888/2010 προστέθηκε νέο εδάφιο στο 

άρθρο 48 παρ. 3 του ν. 2238/1994), το οποίο προβλέπει: 

«3. Ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που 

δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α'  ως Ζ' της παρ. 2 του άρθρου 4. Σε 

προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, 

ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία 

προέλευσής της είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο 

με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες 

ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση.»  

Στην συνέχει εφαρμόζεται ο νέος Κ.Φ.Ε.  Ν. 4172/2013 όπου με την παράγραφο 4 του 

άρθρου 21 ορίζει ότι «Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή 

αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα 

υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας». 

Για τον εντοπισμό των μη δηλωθέντων εισοδημάτων από τα φυσικά πρόσωπα,  

ενεργοποιείται η χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Με το άρθρο 27 του νόμου 4174/2013 

(Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ.) ορίζονται οι μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού 

της φορολογητέας ύλης φορολογούμενων φυσικών προσώπων για την ανάδειξη του μη 

δηλωμένου πλούτου. Με τις μεθόδους αυτές που είναι διεθνώς αποδεκτές, ελέγχεται ο 

φορολογούμενος, με τη σύζυγό του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών αξιοποιώντας στοιχεία, 

πληροφορίες και δεδομένα για έσοδα κάθε πηγής και πραγματοποιθείσες δαπάνες κάθε φύσης 

με σκοπό την εξεύρεση μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης. 

Αναδιοργάνωση Φορολογικού Ελεγκτικού Μηχανισμού 

Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε και σε μια αναδιοργάνωση του φορολογικού 

ελεγκτικού μηχανισμού  με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την αποδοτικότερη λειτουργία 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=670A3CF4572C6550.1D031AEA53&version=2015/11/20
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=670A3CF4572C6550.1D031AEA53&version=2015/11/20
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=670A3CF4572C6550.1D031AEA53&version=2015/11/20
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Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, την αύξηση των δημοσίων εσόδων και την πάταξη 

της φοροδιαφυγής. 

Συστάθηκε η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) με τον. 4002/2011, με 

στόχο την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών μεγάλων οφειλετών, τη λήψη στοχευμένων 

δράσεων - μέτρων είσπραξης και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων 

είσπραξης. 

Συστάθηκαν Ελεγκτικά Κέντρα που στελεχώθηκαν από τους  «ελεγκτές βεβαίωσης και 

αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους».  

Συστάθηκε το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), με 

αρμοδιότητες στον φορολογικό έλεγχο, επί των μεγάλων επιχειρήσεων.  

Συστάθηκε το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., για την ενίσχυση και επιτάχυνση των ελέγχων 

φορολογουμένων μεγάλου πλούτου.  

Συστάθηκε η Υπηρεσία Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) με 

σκοπό τη διερεύνηση υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής, υποθέσεων απάτης Φ.Π.Α. και τη 

διενέργεια ελέγχων πρόληψης της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του λαθρεμπορίου. 

Το 2015 τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία οι τέσσερις Φορολογικές Περιφέρειες. Έργο των 

Φορολογικών Περιφερειών είναι η εποπτεία και ο συντονισμός του έργου των Δ.Ο.Υ., με 

σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. 

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

μερικούς, προληπτικούς και ελέγχους κεφαλαίου. 

Από 1/1/2017 καταργείται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και αντικαθίσταται 

από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η οποία δεν υπόκειται πλέον σε 

οποιασδήποτε μορφής εποπτεία ή έλεγχο από την κυβέρνηση αλλά ασκεί πλήρεις αρμοδιότητες 

και υπερεξουσίες σε όλον τον φοροελεγκτικό και φοροεισπρακτικό μηχανισμό της χώρας.  

 

 

3.4 Έννοια Και Σημασία Του Φορολογικού Ελέγχου  

 

Στη παρούσα ενότητα  αναλύεται ο φορολογικός έλεγχος ο οποίος συμβάλλει σημαντικά  στη  

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,  στην αύξηση των δημοσίων εσόδων και στη δίκαιη 

κατανομή των φορολογικών βαρών . 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/348
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Φορολογικός έλεγχος18 είναι το σύνολο των ελεγκτικών διαδικασιών, που 

εφαρμόζονται στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία και στα στοιχεία των επιχειρήσεων προς 

επαλήθευση του περιεχομένου των δηλώσεων που υποβλήθηκαν ή την εξακρίβωση και τον 

καθορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων των υπόχρεων, που δεν υπέβαλαν δηλώσεις. 

Η σημασία του φορολογικού ελέγχου είναι μεγάλη, επειδή από την 

αποτελεσματικότητά του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό ο ακριβής προσδιορισμός του καθαρού 

εισοδήματος κάθε φορολογούμενου και η δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους. Ο 

φορολογικός έλεγχος όμως αποτελεί και τη βάση της φορολογικής δικαιοσύνης, επειδή η 

συντασσόμενη έκθεση ελέγχου αποτελεί τη θεμελιώδη βάση της διοικητικής δικαστικής κρίσης 

αλλά και της συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών. Ο δίκαιος και αμερόληπτος φορολογικός 

έλεγχος εδραιώνει την πεποίθηση στους φορολογούμενους, ότι δεν αδικούνται από το Κράτος 

και ότι κάθε φορολογούμενος εισφέρει ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα του.19 

Ο φορολογικός έλεγχος αποβλέπει στην ορθή τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας και 

των φορολογικών υποχρεώσεων και αφορά το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών που 

εφαρμόζουν τα αρμόδια φορολογικά όργανα  προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός: α) 

εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, β) ορθής τήρησης των λογιστικών 

βιβλίων και υποβολής φορολογικών δηλώσεων, γ) αξιοπιστίας των φορολογικών δηλώσεων 

και των λογιστικών δεδομένων, δ) ύπαρξης πράξεων ή παραλείψεων που οδήγησαν ακούσια ή 

εκούσια στη μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, τελών, εισφορών και γενικά εκπλήρωση 

των φορολογικών υποχρεώσεων.  

Ο φορολογικός έλεγχος προβλέπει τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και 

στοιχείων, προκειμένου να υπάρξει ορθή εκτίμηση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης 

της εταιρίας. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μια σαφής και πλήρη εικόνα για τον τρόπο 

λειτουργίας, τη δυναμικότητα, το αντικείμενο εργασιών και των φορολογικών υποχρεώσεων 

της ελεγχόμενης εταιρίας. Ο φορολογικός ελεγκτής καταλήγει σε ένα πόρισμα (ειδικό 

σημείωμα ελέγχου) , όπου παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εργασίας του και διατυπώνει την 

άποψη του. Συνακόλουθα στο πόρισμα ελέγχου αναγράφεται η κρίση ως προς το κύρος των 

λογιστικών βιβλίων, αλλά και το ύψος των αγορών ή των ακαθάριστων εσόδων, καθώς και των 

καθαρών κερδών όπως αυτά προσδιορίζονται για κάθε ελεγχόμενη χρήση.20   

                                                           
18 Α. Δαλαμάγκα (1985) ̈ Φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων¨ που δημοσιεύτηκε 9. 136, 137, 138,144,145 και 

147 τεύχη του Δ.Φ.Ν. 
19 Χρήστος Ι. Καζαντζής (2006), “Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος, Μια Συστηματική Προσέγγιση Εννοιών, 

Αρχών και Προτύπων”, Εκδόσεις Business Plus Α.Ε.,  σελ. 98,99. 
20Χρήστος Ι. Νεγκάκης , Παναγιώτης Δ. Ταχυνάκης(2013), “ Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού 

Ελέγχου”, Εκδόσεις Διπλογραφία, σελ.7,326,327.  
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 3.5 Φορολογικοί Ελεγκτές   

 

Ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται από φορολογικούς ελεγκτές που αποβλέπουν21στον 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης , καθώς και στον επανέλεγχο των φορολογικών 

υποχρεώσεων των φορολογούμενων. Έτσι , σκοπός του φορολογικού ελεγκτή είναι: α) να 

εξετάσει τα τηρούμενα βιβλία της ελεγχόμενης εταιρίας και να διαπιστώσει ότι όλες οι 

λογιστικές εγγραφές στηρίζονται σε νόμιμα παραστατικά, β) να διαπιστώσει αν η 

επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας εμφανίζεται στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία τα 

οποία χαρακτηρίζονται ως επαρκή και ακριβή ή ανεπαρκή και ανακριβή εξαιτίας ελλείψεων, 

γ) να καθορίσει το λογιστικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία), δ) να ελέγξει την εκπλήρωση των 

φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρίας.22 

Σε εκπλήρωση βασικής επιταγής του Συντάγματος, ο φορολογικός ελεγκτής, εκτός της 

πείρας, την οποία αποκτά με την πάροδο του χρόνου κατά τη θητεία του ως βοηθού 

πεπειραμένου ελεγκτή, πρέπει να έχει: 

α. Ανεξαρτησία έκφρασης γνώμης, ακεραιότητα, ήθος, οξεία και ταχεία αντίληψη, 

αντικειμενική κρίση, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα στην εργασία του, υπομονή και 

επιμονή, ευγένεια και διακριτικότητα. 

β. Επαγγελματική επάρκεια και γνώση της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και της νομολογίας 

των διοικητικών δικαστηρίων και των φορολογικών λύσεων, που δόθηκαν κατά καιρούς από 

τη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών. 

γ. Εχεμύθεια και σεβασμό των εμπιστευτικών πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του 

κατά τη διάρκεια της εργασίας του. 

δ. Αντικειμενικότητα. 

ε. Σοβαρή υποδομή γνώσεων Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής και 

Οικονομικής. 

στ.. Ένα ελάχιστο επίπεδο νομικών γνώσεων (Εμπορικού και Αστικού Δικαίου), ώστε να 

μπορεί να κατανοήσει και να εφαρμόσει τις διατάξεις της νομοθεσίας, οι οποίες είναι σχετικές 

με την εργασία του.23 

                                                           
21 Σκόρδου Β. (1987), ¨ Φοροτεχνική Ελεγκτική των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων¨, Αθήνα, 

σελ.37. 
22 Χρήστος Ι. Νεγκάκης , Παναγιώτης Δ. Ταχυνάκης(2013), “ Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού 

Ελέγχου” , Εκδόσεις Διπλογραφία, σελ.32,33. 
23 Χρήστος Ι. Καζαντζής (2006), “Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος, Μια Συστηματική Προσέγγιση Εννοιών, 

Αρχών και Προτύπων”, Εκδόσεις Business Plus Α.Ε.,  σελ.99. 
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Με το άρθρο 4 του ν. 3943/2011, στα πλαίσια της προσπάθειας της χώρας για 

αναδιάρθρωση των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, συστάθηκαν στο υπουργείο 

Οικονομικών θέσεις Ελεγκτών βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης του Κράτους και 

μεταξύ των άλλων ο νόμος  προβλέπει ότι οι ελεγκτές μετά την επιλογή τους θα συνάπτουν 

συμβόλαιο αποδοτικότητας, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις και οι ποσοτικοί 

και ποιοτικοί στόχοι που αναλαμβάνουν να επιτύχουν και θα αξιολογούνται, υποχρεωτικά κατά 

τη λήξη του συμβολαίου αποδοτικότητας, με δυνατότητα ενδιάμεσης αξιολόγησης.24 

 

 

 3.6 Είδη Φορολογικών Ελέγχων 

 

Σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 23  ν. 4174/2013 ο έλεγχος εκπλήρωσης των φορολογικών 

υποχρεώσεων που διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση είναι δυνατόν να έχει τη μορφή 

φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης ή επιτόπιου φορολογικού 

ελέγχου. 

Ο φορολογικός έλεγχος από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης γίνεται με βάση 

τις οικονομικές καταστάσεις , δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο φορολογούμενος 

καθώς και έγγραφα και πληροφορίες που έχει στην κατοχή της. 

Ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του 

φορολογούμενου κατά το επίσημο ωράριο εργασίας της Φορολογικής Διοίκησης και μπορεί να 

παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση του. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να διενεργεί 

επιτόπιο φορολογικό έλεγχο και εκτός του επίσημου ωραρίου εργασίας εφόσον απαιτείται από 

το είδος των δραστηριοτήτων του φορολογούμενου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται 

ειδική μνεία στην εντολή φορολογικού ελέγχου. Η είσοδος στην κατοικία του φορολογούμενου 

επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα ( με την αριθμ. 6/14-10-2014 

γνωμοδότηση του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου , η έρευνα κατ΄οίκον χωρίς την παρουσία 

δικαστικού λειτουργού κρίθηκε αντισυνταγματική) . 

Στην περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση αποφασίσει τη διενέργεια πλήρους 

επιτόπιου φορολογικού ελέγχου τότε η απόφαση αυτή πρέπει να κοινοποιείται στον 

                                                           
24 Ν.3943/2011 , “Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών”, ΦΕΚ Α 66/2011.  
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φορολογούμενο με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση. Κάθε άλλος επιτόπιος φορολογικός 

έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Είναι δυνατόν με πράξη του ΓΓΔΕ να διενεργείται πλήρης επιτόπιος φορολογικός 

έλεγχος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει 

διαπραχθεί φοροδιαφυγή. 

Η διάρκεια του ελέγχου που θα τίθεται συναρτάται άμεσα τόσο με το χαρακτηρισμό 

(είδος) ελέγχου πλήρης ή μερικός όσο και με τα δεδομένα κάθε υπόθεσης όπως είναι το μέγεθος 

της επιχείρησης, το αντικείμενο των εργασιών, ο βαθμός δυσκολίας κ.λ.π. 

Σε κάθε περίπτωση , η διάρκεια που θα τεθεί, πρέπει να εξασφαλίζει τη διενέργεια του 

ελέγχου με σχετική άνεση χρόνου δεδομένου ότι μπορεί να παραταθεί μία φορά κατά έξι μήνες 

και περαιτέρω παράταση για ακόμη έξι μήνες είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Από 1/1/2014 και μετά, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΚΦΔ , ο Ν. 4174/2013 

διακρίνει τον έλεγχο σε πλήρη και μερικό: 

●  Πλήρης έλεγχος  είναι αυτός που διενεργείται για όλες τις φορολογίες και όλα τα φορολογικά 

αντικείμενα καθώς και για τις εισφορές και τα τέλη  ο οποίος είναι και οριστικός. 

●  Μερικός έλεγχος είναι αυτός που δεν συγκεντρώνει τα παραπάνω στοιχεία του πλήρους 

ελέγχου.25  

Για τα φορολογικά έτη που έχουν αρχίσει πριν την 1/1/2014 , ο προηγούμενος Κ.Φ.Ε. 

(Ν.2238/1994) διακρίνει τον έλεγχο σε : 

α)  Προληπτικό Φορολογικό Έλεγχο ο οποίος σκοπό έχει τη διαπίστωση της εφαρμογής των 

διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και τη διαπίστωση εκπλήρωσης των 

ληξιπροθέσμων φορολογικών υποχρεώσεων ως προς τον Φόρο προστιθέμενης αξίας, Φόρο 

Μισθωτών Υπηρεσιών, Λοιπούς παρακρατηθέντες φόρους κ.λ.π. Κύριος στόχος του 

προληπτικού φορολογικού ελέγχου, με την αιφνίδια παρουσία των ελεγκτών, είναι το να 

αποτρέψει τους φορολογούμενους από τη διάπραξη παραβάσεων. 26 

β) Προσωρινό φορολογικό έλεγχο ο οποίος διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί η 

εκπλήρωση ορισμένων φορολογικών υποχρεώσεων και να προσδιοριστούν και καταλογισθούν 

οι τυχόν διαφορές φόρων που δεν καταβλήθηκαν με σχετική δήλωση από τους υπόχρεους. 

Πρόκειται για μορφή ελέγχου που εμπεριέχει όλα τα στοιχεία του προληπτικού ελέγχου . Με 

τον έλεγχο αυτό παρέχεται η δυνατότητα να εκδοθεί προσωρινό φύλλο ελέγχου, χωρίς 

                                                           
25Νόμος 4174/2013 , “Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ Α 170/26-7-2013. 
26Στοιχεία τα οποία αντλήθηκαν από τον δικτυακό τόπο www.epimetol.gr/aitniaimages/ 

Forologikoselenchos_1_F9987.pdf, Σημειώσεις Σεμιναρίου Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων . Οι σημειώσεις 
αποτελούν τμήμα του βιβλίου των Γ. Κορομηλά και χ. Γιαννόπουλου με τίτλο “Φορολογικός Έλεγχος 

Επιχειρήσεων”(τελευταία πρόσβαση 19/04/2017).  

http://www.sequenceinc.com/fraudfiles/2015/08/lifestyle-analysis-in-criminal-cases-proving-income-without-full-documentation/%20(τελευταία
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ν΄αναμένεται να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος, για να καταλογιστούν οι φόροι κ.λ.π. που 

οφείλει η επιχείρηση.  

Σκοπός του προσωρινού ελέγχου είναι η άμεση είσπραξη από το δημόσιο φόρων που 

δεν έχουν αποδοθεί, μεταξύ των οποίων και του οφειλόμενου ΦΠΑ και των λοιπών φόρων, 

τελών ή εισφορών που δεν έχουν παρακρατηθεί  ή έχουν παρακρατηθεί ή επιρριφθεί από τις 

επιχειρήσεις κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών τους με τρίτους στα πλαίσια της 

επιχειρηματικής δράσης και λειτουργίας τους, χωρίς να έχουν αποδοθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. 

σε αντίθεση με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.27 

γ) Τακτικό Φορολογικό Έλεγχο ο οποίος σκοπό έχει τον πλήρη έλεγχο όλων των φορολογικών 

αντικειμένων και υποχρεώσεων μιας επιχείρησης και ο οποίος είναι κατά κανόνα και οριστικός, 

εκτός ελαχίστων περιπτώσεων και όταν ο νόμος το επιτρέπει. Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος  

πρέπει να είναι περιστατωμένος, πλήρης και οριστικός. Προσδιορίζεται η φορολογητέα ύλη με 

τεκμηριωμένο πόρισμα, τόσο από τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων όσο και από λοιπά 

στοιχεία και πληροφορίες.28  

 

 

3.7 Ετήσιο (Φορολογικό)  Πιστοποιητικό 

 

Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 82 του N. 2238/1994, 

είναι μία νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου που αφορά τις ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες 

περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων των οποίων οι 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων 

της ισχύουσας νομοθεσίας, από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι 

εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N. 3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α΄) και εκδίδεται μετά από 

έλεγχο εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων που διενεργείται από τα ως άνω πρόσωπα και 

ελεγκτικά γραφεία. 

Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος έκδοσης καθορίστηκαν με την 

ΠΟΛ.1159/22.7.2011 οι διατάξεις της οποίας τροποποιήθηκαν με την ΠΟΛ. 1034/2016.  

                                                           
27 Απόστολος Λιόλιος (2014), “ Ο Έλεγχος των Φορολογικών Υποθέσεων”, Εκδόσεις ΑΡΙΩΝ ΟΕ , Θέρμη 

Θεσσαλονίκης, σελ.699. 
28 Στοιχεία τα οποία αντλήθηκαν από τον δικτυακό τόπο www.epimetol.gr/aitniaimages/ 

Forologikoselenchos_1_F9987.pdf , Σημειώσεις Σεμιναρίου Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων . Οι σημειώσεις 

αποτελούν τμήμα του βιβλίου των Γ. Κορομηλά και χ. Γιαννόπουλου με τίτλο “ Φορολογικός Έλεγχος 

Επιχειρήσεων ”(τελευταία πρόσβαση 19/04/2017).  

 

http://www.forin.gr/laws/law/17/kurwsh-tou-kwdika-forologias-eisodhmatos
http://www.forin.gr/laws/law/2995/enarmonish-ths-ellhnikhs-nomothesias-me-thn-odhgia-2006-43-ek-peri-upoxrewtikwn-elegxwn-twn-ethsiwn-kai-twn-enopoihmenwn-logariasmwn-gia-thn-tropopoihsh-twn-odhgiwn-78-660-eok-kai-83-349-eok-tou-sumb
http://www.sequenceinc.com/fraudfiles/2015/08/lifestyle-analysis-in-criminal-cases-proving-income-without-full-documentation/%20(τελευταία
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Το «Ετήσιο φορολογικό Πιστοποιητικό» των Νόμιμων Ελεγκτών και των ελεγκτικών 

γραφείων, διακρίνεται σε δύο τμήματα, στην «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στο 

«Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων»: 

● η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης»  διενεργείται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 

Εργασιών Διασφάλισης 3000 και καλύπτει ζητήματα: φορολογίας  εισοδήματος, φόρου 

προστιθέμενης αξίας, τήρησης φορολογικών διατάξεων, ελέγχου φορολογίας ακινήτων (ΦΑΠ, 

Δήλωση Ε9 , φόρο υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων), τέλος  χαρτοσήμου, 

υποχρεώσεων που απορρέουν από παρακρατούμενους φόρους, μετασχηματισμούς 

επιχειρήσεων, ενδοκοινοτικών συναλλαγών και  e-commerce.  

● το «Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων» περιλαμβάνει πληροφοριακά 

στοιχεία για την ελεγχόμενη εταιρία, καθώς επίσης και ανάλυση των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν από τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης. 

Η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», αφού ολοκληρωθεί από τον ελεγκτή, 

υποβάλλεται προς την ελεγχόμενη εταιρία αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου 

εισοδήματος. Επιπλέον, ο ελεγκτής υποχρεούται να τη υποβάλλει ηλεκτρονικά προς το 

Υπουργείο Οικονομικών σε ειδική βάση δεδομένων που τηρείται για το σκοπό αυτό από την 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). 

Ο ελεγκτής στο προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων βεβαιώνει ότι 

τα δεδομένα του φορολογικού ελέγχου τέθηκαν εγγράφως υπόψη της ελεγχόμενης εταιρίας και 

επιπλέον ότι η εταιρία διατύπωσε εγγράφως σχετικές παρατηρήσεις.29˒30˒ 31 

 

 

3.8 Το Νομικό Πλαίσιο Των Φορολογικών Ελέγχων 

 

Για τον τακτικό έλεγχο στην φορολογία εισοδήματος και μέχρι την 31/12/2013 ημερομηνία 

κατά την οποία ο Ν. 2238/1994 καταργήθηκε στο σύνολο του από το άρθρο 72 παρ. 25 του Ν. 

4172/2013, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 2238/1994 περί Κ.Φ.Ε, των 

                                                           
29 ΠΟΛ. 1159/2011,” Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους 

Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008” (ΦΕΚ Α 174).  
30

ΠΟΛ. 1034/2016, “ Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (ΦΕΚ 1657/Β΄), σχετικά με το 

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

Μητρώο του N.3693/2008 ” (ΦΕΚ 174/Α΄). 
31Χρήστος Ι. Νεγκάκης , Παναγιώτης Δ. Ταχυνάκης(2013), “ Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού 

Ελέγχου”, Εκδόσεις Διπλογραφία, σελ.331,332. 

  

https://www.forin.gr/articles/article/5782/pol-1159-2011
http://www.forin.gr/laws/law/2995/enarmonish-ths-ellhnikhs-nomothesias-me-thn-odhgia-2006-43-ek-peri-upoxrewtikwn-elegxwn-twn-ethsiwn-kai-twn-enopoihmenwn-logariasmwn-gia-thn-tropopoihsh-twn-odhgiwn-78-660-eok-kai-83-349-eok-tou-sumb
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εγκυκλίων διαταγών με αριθμούς ΠΟΛ.1037/2005, ΠΟΛ 1081/2005, ΠΟΛ 1087/2005, ΠΟΛ 

1072/2011, ΠΟΛ 1162/2011 και για φορολογικά έτη από 1/1/2014 και μεταγενέστερα , οι Ν. 

4172/2013 περί ΚΦΕ και Ν.4174/2013 περί ΚΦΔ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 

36 του Π.Δ. 186/1992 περί  ΚΒΣ, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4093/2012 περί 

Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης των Συναλλαγών ΚΦΑΣ , μέχρι και την ημερομηνία 

κατάργησής του, 31/12/2014, με το Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Για 

τον τακτικό έλεγχο ως προς τον ΦΠΑ ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 2859/2000. 

 

 

3.9 Ο Φορολογικός Έλεγχος Μετά Τον Νέο Κώδικα Φορολογικής                  

       Διαδικασίας  Ν. 4174/2013 

 

Μετά τους Ν. 4174/2013 περί ¨Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας¨ και τον νέο Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013, με το αριθμ.πρωτ. ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ2014/2-5-2014 

έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Παροχή οδηγιών για την 

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23,25,27,28,34,62 και 66 του Ν. 4174/2013 Κώδικας 

Φορολογικής Διαδικασίας» δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων περί 

φορολογικών ελέγχων. 

1. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ.1037/2005 

καθορίσθηκαν τα κριτήρια επιλογής για έλεγχο , ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου των 

εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των επιτηδευματιών, 

καθώς και ειδικός τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των διαφόρων φόρων που προκύπτουν 

από τον έλεγχο αυτό. 

2. Περαιτέρω με την απόφαση του Υφυπουργού των Οικονομικών ΠΟΛ. 1072/8-4-2011 (ΦΕΚ 

577 β΄) , όπως ισχύει, καθορίσθηκαν τα κριτήρια επιλογής για έλεγχο , ο τρόπος και η 

διαδικασία ελέγχου των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών 

φορολογιών των υπαγόμενων στην αμέσως ως άνω Α.Υ.Ο. επιτηδευματιών καθώς και ειδικός 

τρόπος βεβαίωσης και καταβολής φόρων που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν μέχρι και 31-12-

2009. 

3 .Επίσης με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1038/3-2-2012 (Φ.Ε.Κ. 431 Β΄) 

καθορίσθηκε ότι κατά το φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄κατηγορίας 

του Κ.Β.Σ. (διπλογραφικά) και κλείνουν ισολογισμό από 30-6-2011 και μετά, θα εφαρμόζεται 
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το πρόγραμμα ελέγχου του παραρτήματος III της ΠΟΛ. 1159/22-7-2011 (Φ.Ε.Κ. 156 Β΄)  όπως 

ισχύει. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω εφεξής για εντολές που εκδίδονται για υποθέσεις που έχουν τις 

προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1072/8-4-2011 και μέχρι τη χρήση 

2009 θα εφαρμόζονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που προβλέπονται από την αμέσως ως άνω 

Α.Υ.Ο. και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 

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

προβλέπονται από την Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ. 1037/1-3-2005 και στη συνέχεια ακολουθείται η 

διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4174/2013. Οι ελεγκτικές επαληθεύσεις 

που προβλέπονται από την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1037/1-3-2005 εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις 

που δεν έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1072/8-4-

2011. 

Σημειώνεται ότι για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄κατηγορίας Κ.Β.Σ. 

(διπλογραφικά βιβλία) και έχουν κλείσει ισολογισμό μετά την 30-6-2011 εφαρμόζονται οι 

ελεγκτικές επαληθεύσεις που προβλέπονται από την ΠΟΛ. 1159/22-7-2011 (σχετ. ΠΟΛ. 

1138/15-6-2011 Α.Υ.Ο.).32 

 

 

3.10 Διαδικασία  Φορολογικού Ελέγχου 

          

Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο 

 

Ο τρόπος  επιλογής των υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τον Κ.Φ.Δ. Ν.4174/2014  

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Φ.Δ.  σύμφωνα με τις οποίες η Φορολογική 

Διοίκηση επιλέγει τις προς έλεγχο υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, ή 

εξαιρετικά με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν 

δημοσιοποιούνται. 

Σύμφωνα με την §6  του άρθρο 37 του Ν. 4141/2013 με την οποία το άρθρο 80 του ν. 

3842/2010 (Α' 58) αντικαταστάθηκε:«1. Η επιλογή των υποθέσεων, καθώς και των ετών που 

θα ελεγχθούν γίνεται με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, οι οποίες βασίζονται: 

                                                           
32 ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ2014/2-5-2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα  “Παροχή 

οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23,25,27,28,34,62 και 66 του Ν. 4174/2013 Κώδικας 

Φορολογικής Διαδικασίας”. 
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α) Σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως τη νομική μορφή, την κατηγορία των τηρουμένων 

βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α' 84) και του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν .4093/2012, Α' 222), τον κλάδο ή τομέα 

δραστηριότητας, ανάλογα με την επικινδυνότητα και παραβατικότητα αυτού, την ύπαρξη 

παραβάσεων και παραλείψεων των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, 

ανάλογα με το είδος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα εμφάνισής τους, την ύπαρξη στοιχείων 

από διασταυρώσεις του πληροφοριακού συστήματος ή από ελέγχους σε τρίτους υπόχρεους ή 

από τρίτες πηγές για απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή διάπραξη φορολογικών αδικημάτων και 

την εν γένει φορολογική εικόνα και συμπεριφορά των υπόχρεων. 

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

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

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

εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και άλλες πηγές πληροφοριών. 

 γ) Σε χωροταξικά και χρονικά δεδομένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχιακές 

δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.33 

 

Εντολή ελέγχου 

 

Μετά την επιλογή της υπόθεσης για έλεγχο, 34ο οριζόμενος ή οι οριζόμενοι από τη Φορολογική 

Διοίκηση υπάλληλος ή υπάλληλοι φέρουν έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού 

ελέγχου, η οποία έχει εκδοθεί από τον Γενικό Γραμματέα ή από  εξουσιοδοτημένα από αυτόν 

όργανα της Φορολογικής Διοίκησης και πρέπει να περιλαμβάνει : 

α) τον αριθμό και την ημερομηνία της εντολής, 

β) το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου ή των υπαλλήλων στους οποίους έχει ανατεθεί ο 

φορολογικός έλεγχος,  

γ) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του 

φορολογουμένου, αν αυτός έχει αποδοθεί στον φορολογούμενο, 

δ) τη φορολογική περίοδο ή υπόθεση και το είδος φορολογίας που αφορά ο φορολογικός 

έλεγχος, 

ε) τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, και  

στ) το χαρακτηρισμό πλήρης ή μερικός έλεγχος , κατά περίπτωση. 

                                                           
33 Ν. 4141/2013, “ Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α'  81/05-04-

2013). 
34 Νόμος 4174/2013, “Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ Α 170/26-7-2013. 
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Η εντολή διενέργειας φορολογικού ελέγχου δεν δημοσιεύεται. 

Ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση , για τη διενέργεια του φορολογικού 

ελέγχου, υπάλληλος πρέπει να επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητας του και την εντολή 

φορολογικού ελέγχου πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου. 

  Ειδικά προκειμένου για τον μερικό επιτόπιο έλεγχο, σε φορολογούμενους ορισμένης 

περιοχής ή και δραστηριότητας ή που διακινούν αγαθά , η εντολή διενέργειας του ελέγχου , 

που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4174/2013 , μπορεί να 

περιλαμβάνει αντί των γ΄και δ΄στοιχείων , την περιοχή του ελέγχου ή και το είδος των 

δραστηριοτήτων των φορολογουμένων. Ο χρόνος διενέργειας του φορολογικού ελέγχου , στην 

περίπτωση αυτή , μπορεί να είναι εκτός του επίσημου ωραρίου της Φορολογικής Διοίκησης. 

 

Προετοιμασία  και  έναρξη  του  ελέγχου 

 

 Μετά την εντολή ελέγχου ξεκινάει η προετοιμασία των φορολογικών ελεγκτών και ο 

σχηματισμός του μόνιμου φακέλου που περιλαμβάνει:35 

α) την εύρεση δεδομένων υπόθεσης, δηλαδή την αναζήτηση των φορολογικών δηλώσεων της 

εταιρίας, που έχουν υποβληθεί στην οικονομική υπηρεσία, 

β) την κατάρτιση προγράμματος ελέγχου με τις ελάχιστες ελεγκτικές επαληθεύσεις που 

πρόκειται να διενεργηθούν, 

γ) την ενημέρωση για την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί η επιχείρηση, καθώς και τα τυχόν 

πρόσθετα βιβλία, 

δ) την ενημέρωση για το είδος και τον αριθμό των στοιχείων που έχουν θεωρηθεί, 

ε) την ενημέρωση από το μητρώο για τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα, 

αποθήκες κ.ο.κ) που διαθέτει η επιχείρηση, 

στ) την ενημέρωση από τα στοιχεία και τις πληροφορίες που υπάρχουν στην Δ.Ο.Υ. (π.χ. 

παραβάσεις που καταλογίσθηκαν από προηγούμενους ελέγχους, δελτία πληροφοριών ή άλλα 

επιβαρυντικά στοιχεία), 

ζ) την ενημέρωση από αιτήματα , συμφωνητικά, συμβάσεις που έχουν υποβληθεί προς την 

Δ.Ο.Υ. , καθώς και από την αλληλογραφία από άλλες υπηρεσίες.  

                                                           
35 Χρήστος Ι. Νεγκάκης , Παναγιώτης Δ. Ταχυνάκης(2013), “ Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού 

Ελέγχου”, Εκδόσεις Διπλογραφία, σελ.327,328. 
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Κατά την πρώτη ημέρα του ελέγχου, ο ελεγκτής, έχοντας ήδη μελετήσει το φάκελο της 

υπόθεσης και καταρτίσει ερωτηματολόγιο της αρχικής συνέντευξης , πραγματοποιεί την πρώτη 

του επαφή με την επιχείρηση.  

Πριν την έναρξη των ελεγκτικών επαληθεύσεων προηγείται η θεώρηση των βιβλίων 

και στοιχείων της ελεγχόμενης επιχείρησης και ερευνάται αν τα βιβλία είναι εμπρόθεσμα 

ενημερωμένα. Η θεώρηση γίνεται κάτω από την τελευταία εγγραφή στα τηρούμενα 

υποχρεωτικώς και προαιρετικώς βιβλία και στο αμέσως επόμενο μετά το τελευταίο εκδοθέν 

φορολογικό στοιχείο. Στην πράξη θεώρησης αναγράφεται η υπηρεσία που ενεργεί τον έλεγχο, 

η ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης του και τα στοιχεία των ελεγκτών.36 

 

Ελεγκτικές  επαληθεύσεις 

 

 Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 23 του ΚΦΔ καθορίζονται οι εξουσίες της Φορολογικής 

Διοίκησης με σκοπό τη διαπίστωση της εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων εκ μέρους του 

φορολογούμενου και την επαλήθευση του περιεχομένου των φορολογικών δηλώσεων που 

υποβάλλονται σ΄αυτήν σε σχέση πάντοτε με τη συναλλακτική δραστηριότητα και τα 

οικονομικά δεδομένα όπως αυτά προκύπτουν από οποιαδήποτε βιβλία και στοιχεία . Επίσης η 

Φορολογική Διοίκηση προσδιορίζει το ύψος του οφειλόμενου ποσού (φόρος-πρόστιμο-τέλος-

εισφορά κλπ.) που πρέπει να καταβληθεί από το φορολογούμενο. 

Στα πλαίσια άσκησης των εν λόγω εξουσιών, η Φορολογική Διοίκηση , τηρώντας τις 

διαδικασίες και χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που προβλέπονται στον ΚΔΦ έχει το δικαίωμα 

να διενεργεί έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και 

παρόμοιες πληροφορίες, να θέτει ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, να 

ερευνά εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4174/2013  οι κρατικές υπηρεσίες και κάθε 

φορέας της Γενικής Κυβέρνησης , συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και εισαγγελικών 

αρχών και όλων των δημόσιων οργανισμών και των ανεξάρτητων αρχών, υποχρεούνται να 

παρέχουν στη Φορολογική Διοίκηση κάθε διαθέσιμη πληροφορία και ο Γενικός Γραμματέας 

δικαιούται, να ζητά πληροφορίες ή έγγραφα από λοιπά τρίτα πρόσωπα , όπως ιδίως από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, τα επιμελητήρια, 

                                                           
36 Δημήτριος Μελάς (2015), “ Περιουσιολόγιο- Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου και νέο Ποινολόγιο”, Εκδόσεις: 

Οικονομικές Εκδόσεις Ε.Ε., σελ.140. 
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τους συμβολαιογράφους, του υποθηκοφύλακες, τους προϊσταμένους των κτηματολογικών 

γραφείων, τους οικονομικούς ή κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς ή οργανώσεις, για τον 

καθορισμό της φορολογικής υποχρέωσης, που προκύπτει με βάση τις διασταυρώσεις των 

στοιχείων  και την είσπραξη της φορολογικής οφειλής . 

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4174/2013 η Φορολογική Διοίκηση 

έχει δικαίωμα επανελέγχου φορολογικής περιόδου ή υπόθεσης για την οποία έχει ήδη 

διενεργηθεί πλήρης έλεγχος , μόνον εάν προκύψουν νέα στοιχεία , τα οποία επηρεάζουν τον 

υπολογισμό της φορολογικής οφειλής. Ως νέο στοιχείο νοείται κάθε στοιχείο, το οποίο δεν θα 

μπορούσε να είναι γνωστό στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο.37  

Όπως προαναφέραμε, για υποθέσεις έως το 2009 που δεν υπάγονται στην 

ΠΟΛ.1072/2011 και για υποθέσεις μετά το 2009 που δεν υπάγονται στην ΠΟΛ.1159/2011, 

εφαρμόζονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις της ΠΟΛ. 1037/2005 και για υποθέσεις έως το 2009 

που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις της ΠΟΛ. 1072/2011, εφαρμόζονται 

οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που περιγράφονται σ΄αυτήν. 

 

Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου 

 

Μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών επαληθεύσεων και εφ΄όσον προκύψει από τον 

φορολογικό έλεγχο διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής του φορολογούμενου σε σχέση 

με τις δηλώσεις που έχει υποβάλλει, κοινοποιείται εγγράφως στον υπόχρεο προσωρινός 

προσδιορισμός του φόρου μαζί με το σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα 

του φορολογικού ελέγχου στο οποίο θα αναφέρεται η φορολογική οφειλή με βάση τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτού καθώς και οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο αιτιολογεί τη 

διαφοροποίηση της αμέσως ως άνω οφειλής σε σχέση με τη φορολογική οφειλή με βάση τη 

δήλωση. 

  Εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση του σημειώματος διαπιστώσεων ο 

φορολογούμενος καλείται να διατυπώσει τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό 

διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου. 

Εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου ή σε 

περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, η Φορολογική Διοίκηση 

εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου με βάση έκθεση ελέγχου 

που συντάσσει. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα 

                                                           
37 Νόμος 4174/2013 ,”Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ Α 170/26-7-2013. 
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γεγονότα , τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση 

για τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου 

μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο.38 

 

 

3.11 Ενδικοφανής Προσφυγή 

 

Με το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 καθιερώθηκε η ενδικοφανής προσφυγή η εξέταση της οποίας 

γίνεται από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Με τη σύσταση της Υπηρεσίας αυτής επιδιώχθηκε αρχικά η κατά το 

δυνατόν αποσυμφόρηση των διοικητικών Δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να 

επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης και μάλιστα στη σύντομη προθεσμία των εκατό 

είκοσι (120) ημερών από την κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής. Δηλαδή, σκοπός είναι 

με την υποχρεωτική υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής πριν από τη δικαστική : α) αφενός 

να επιλύονται όσες υποθέσεις επιδέχονται άμεσης επίλυσης με αποτέλεσμα και την ταχύτερη 

είσπραξη των δημοσίων εσόδων και β) αφετέρου να λειτουργεί η Διεύθυνση Επίλυσης 

Διαφορών ως στάδιο προελέγχου για τις υποθέσεις εκείνες που πρόκειται να εισαχθούν 

ενώπιον της δικαιοσύνης, έτσι ώστε να έχουν ήδη αναδειχθεί τα βασικά νομικά ζητήματα και 

να έχουν τεθεί υπό επεξεργασία τα πραγματικά περιστατικά που χρήζουν τεχνικών αναλύσεων 

και παρατηρήσεων, με αποτέλεσμα και την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης.  

  Ο υπόχρεος εφ΄όσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από 

τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή 

προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από 

την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται 

στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοση της και πρέπει να 

αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημα του. Η 

ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών 

από την κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης.  Η προθεσμία 

αυτή αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 8 Αυγούστου.  

Ο υπόχρεος, ταυτόχρονα με την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, συνυποβάλλει 

στην αρμόδια φορολογική αρχή και ηλεκτρονικό φάκελο (σε οπτικό δίσκο – CD ή USB κλπ.), 

στον οποίο περιλαμβάνονται σε μαγνητική μορφή και σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή 

                                                           
38 Νόμος 4174/2013 , “Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ Α 170/26-7-2013. 
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αρχείου η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή, η αίτηση αναστολής σε περίπτωση αυτοτελούς 

υποβολής, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επικαλείται, συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των 

στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου.   

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ερευνά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τα 

πραγματικά και νομικά ζητήματα των υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις 

πληροφορίες που έλαβε από τον υπόχρεο, τις απόψεις τις αρμόδιας φορολογικής αρχής, καθώς 

και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την υπόθεση. 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών εκδίδει απόφαση επί της 

ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αν εντός της κατά 

της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, δεν εκδοθεί απόφαση, τότε θεωρείται ότι η 

ενδικοφανή προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος 

έχει λάβει γνώσει αυτής της  απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.  Η εν λόγω 

προθεσμία αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.  

Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή του ποσοστού 

50% του αμφισβητούμενου ποσού που προέκυψε με την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, 

με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό 50% εκτός αν υποβληθεί γι΄αυτό 

και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Η αναστολή δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού 

του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με 

βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση 

(άρθρο 63 παρ. 3, β΄εδάφιο). Για το σε αναστολή υπόλοιπο 50% του αμφισβητούμενου ποσού, 

δεν λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, αν δε τυχόν έχουν ληφθεί τέτοια μέτρα πριν 

από την καταβολή του 50%, αυτά αναστέλλονται για το διάστημα από το χρόνο της καταβολής 

και εφεξής, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή τη σιωπηρή 

απόρριψη της. 

Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και 

αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του 

αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει 

την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό 

θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση 

εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στην Φορολογική Διοίκηση , η αίτηση 

αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.  Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της 

απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής στον υπόχρεο , άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο 
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του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοση της. Το αίτημα αναστολής 

υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο 

που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής.  

Κατά της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή της σιωπηρής απόρριψης 

της ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσμίας προς έκδοση της απόφασης, ο 

υπόχρεος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας εντός τριάντα (30) ημερών από 

την συντέλεση της κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 

ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσμίας προς 

έκδοση της απόφασης (εφόσον η απόφαση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, θεωρείται 

ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την ημέρα 

αποστολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας).39˒40˒41 

Στο αυτό το κεφάλαιο αναφερθήκαμε  στο νομοθετικό πλαίσιο των φορολογικών 

ελέγχων στην Ελλάδα. Εκτός από τους  φορολογικούς ελέγχους που  γίνονται  με άμεσες 

μεθόδους δηλ. με εξέταση των βιβλίων, στοιχείων και δηλώσεων του φορολογούμενου, με το 

άρθρο 27 του ν. 4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ.) και το άρθρο 28 του 

ν. 4172/2013 ΚΦΕ  ενεργοποιήθηκε η χρήση των   Έμμεσων μεθόδων για τον εντοπισμό των 

μη δηλωθέντων εισοδημάτων. Ύστερα από την με αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  από όλες τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου εφαρμόζονται 

μόνο οι τεχνικές  της Ανάλυσης Ρευστότητας, της Καθαρής Θέσης , των Τραπεζικών 

Καταθέσεων και Δαπανών σε Μετρητά που αφορούν τον προσδιορισμό φορολογητέου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται ανάλυση αυτών. 

 

 

 

                                                           
39 άρθρο 63 του Νόμου 4174/2013, “Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ Α 170/26-7-2013. 
40 ΠΟΛ. 1064/2017, “Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – 

Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργεία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των 

αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε 

περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής”. 
41Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Δ/νση Επίλυσης Διαφορών, Υποδιεύθυνση Νομικών Θεμάτων, Τμήμα 

Β1 Νομικής Υποστήριξης, (Μαϊος 2017), “Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την 

άσκηση Ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών”. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

 Την ανάγκη για την αποτελεσματική σύλληψη της φοροδιαφυγής και την αύξηση των 

δημοσίων εσόδων μέσω της απλούστευσης και επιτάχυνσης των ελεγκτικών διαδικασιών και 

της έγκαιρης βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων  έρχεται να καλύψει κατά ένα 

μέρος η εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Οι Ελεγκτικές υπηρεσίες για την απόδειξη 

της ύπαρξης εισοδήματος ενός φορολογούμενου μπορούν να εφαρμόσουν εκτός από τις άμεσες 

μεθόδους ελέγχου που βασίζονται σε συγκεκριμένες συναλλαγές (πωλήσεις, δαπάνες κ.λ.π.) 

και τις έμμεσες μεθόδους ελέγχου χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών από 

διάφορες πηγές. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει την έννοια, το αντικείμενο 

και το σκοπό των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, να γίνει μια αναφορά στην εφαρμογή των 

τεχνικών αυτών σε άλλες χώρες διεθνώς ύστερα από μια έρευνα που έκανε ο OECD (2006) σε 

δέκα επιλεγμένες χώρες οι οποίες έκαναν χρήση των έμμεσων μεθόδων προσδιορισμού 

εισοδήματος  και μια πιο εκτεταμένη αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο και στην εφαρμογή των 

έμμεσων τεχνικών ελέγχου  στην Ελλάδα ύστερα από την εισαγωγή τους για πρώτη φορά στο 

Ελληνικό φορολογικό σύστημα.   

 

 

4.2 Τι  Είναι Οι Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου 

 

 Οι έμμεσες μέθοδοι ελέγχου είναι διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνικές ελέγχου που 

προσδιορίζουν αδήλωτη φορολογητέα ύλη αναλύοντας τα οικονομικά δεδομένα των 

φορολογουμένων και αντλώντας πληροφορίες από ένα εύρος πηγών, συμπεριλαμβανομένης 

της δήλωσης του φορολογούμενου και των επίσημων βιβλίων και στοιχείων αυτού.42 

                                                           
42 Ντάσιου Σοφία, Πέτσα Βασιλική, Ζελενίτσας  Μιχάλης,(2016), “Τεχνικές Ελέγχου Με Την Χρήση  Μεθόδων 

Έμμεσου Προσδιορισμού Φορολογητέας Ύλης” Υπουργείο Οικ/κών, ΓΓΔΕ, Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης, 

Δ/νση Ελέγχων/Τμήμα Δ΄. 
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  Είναι ο συνδυασμός των επιλογών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για να 

αναπαράγει κανείς το φορολογητέο εισόδημα ενός φορολογουμένου .43 

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου είναι ένα συμπληρωματικό ελεγκτικό εργαλείο των 

παραδοσιακών μεθόδων ελέγχου που δίνουν τη δυνατότητα στις ελεγκτικές αρχές να 

προσδιορίσουν την φορολογητέα ύλη με βάση τα εισοδήματα , τις δαπάνες και τις τυχόν 

αυξήσεις των περιουσιακών στοιχείων (πάγια περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικές καταθέσεις 

κ.τ.λ.) από μη εμφανείς πηγές.  

Εάν οι φορολογικές αρχές εξετάζουν αποκλειστικά μόνο τις δηλώσεις του 

φορολογουμένου, τα επιχειρηματικά του αρχεία και τα λογιστικά του βιβλία για να 

προσδιορίσουν τον οφειλόμενο φόρο, οι φορολογούμενοι μπορούν να περιορίσουν το φόρο 

που οφείλουν με το να δημιουργήσουν αρχεία που δεν αντικατοπτρίζουν αληθινά την 

οικονομική τους θέση, ή με το να αποφασίσουν απλώς να μην τηρήσουν βιβλία και αρχεία και 

με το να μην κάνουν φορολογικές δηλώσεις και συνεπώς να αποφύγουν τη φορολογική 

αξιολόγηση. Συνεπώς, οι έμμεσες μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τους ελεγκτές 

στον αντικειμενικό υπολογισμό οφειλόμενων φόρων όταν τα βιβλία και τα αρχεία είναι είτε μη 

διαθέσιμα ή δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς τα οικονομικά ενός φορολογουμένου.  Οι έμμεσες 

μέθοδοι υπολογισμού εισοδήματος μπορεί να είναι επίσης χρήσιμες στην αξιολόγηση ρίσκου 

και στην επαλήθευση της ορθότητας των ισχυρισμών φορολογουμένων.44 

 

 

4.3 Πως  Προέκυψαν Οι Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου 

 

Οι Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και εφαρμόζονται αρκετά χρόνια 

από την υπηρεσία Εσόδων των Η.Π.Α. (THE INTERNAL REVENUE SERVICE –IRS). 

Η Μέθοδος Καθαρής Θέσης (μια από τις  έμμεσες μεθόδους ελέγχου) ιδρύθηκε στις 

ΗΠΑ το 1931, στη γνωστή δίκη Capone εναντίον ΗΠΑ.  Ο Al Capone ήταν γκάνγκστερ στη 

Σικάγο ο οποίος είχε χτίσει μεγάλη κομπίνα παραγωγής παράνομων οινοπνευματωδών.  

Συνεχώς και επιτυχώς απέφευγε τη σύλληψη για έγκλημα οποιουδήποτε τύπου.  Ο Πρόεδρος 

των ΗΠΑ, ο Herbert Hoover, έδωσε εντολή στην Κυβέρνηση να καταδικάσει τον «Εχθρό 

Νούμερο Ένα του Κράτους».  Έγινε επίθεση με δύο πτυχές – ένα τμήμα της αμερικάνικης 

                                                           
43 Arturo Jacobs,(2013),” Detailed guidelines for improved tax administration in Latin America and the 

Caribbean: chapter 9.Fraud Investigations “ , USAID Leadership in public financial management.  
44Edmund Biber, (2010) , “Revenue Administration Taxpayer Audit- Use of Indirect Methods” International 

Monetary Fund, Fiscal Affairs Department.  
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κυβέρνησης προσπάθησε να τον καταδικάσει με την κατηγορία παραγωγής παράνομων 

οινοπνευματωδών, ενώ άλλο τμήμα, η Εφορία, προσπάθησε να αποδείξει ότι φοροδιέφευγε.  Ο 

Capone πλήρωνε τα έξοδα του με μετρητά, ή έβαζε τους άλλους να τα πληρώσουν.  Το μεγάλο 

λάθος του, όμως, ήταν ότι άφησε από πίσω του πολλά ίχνη: απέκτησε μεγάλο κομμάτι γης στη 

Φλόριντα από τον Ζυθοποιό Clarence Busch.  Έτσι η Εφορία είχε αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 

Capone είχε αδήλωτο εισόδημα, δηλαδή το παράνομο εισόδημα από την παραγωγή παράνομων 

οινοπνευματωδών.  Τα έξοδα του Capone, παρ’όλο που γίνονταν κατά κύριο λόγο με μετρητά, 

ήταν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία του εισοδήματός του.  Το 1931, καταδικάστηκε ο Capone 

για φοροδιαφυγή. 

Χρόνια μετά, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δέχτηκε τα αποδεικτικά στοιχεία που 

παρουσίαζε η Εφορία, η οποία χρησιμοποιούσε τη Μέθοδο Καθαρής Θέσης στη δίκη Holland 

εναντίον ΗΠΑ.  Το Δικαστήριο επισήμανε, όμως, ότι η Μέθοδος Καθαρής Θέσης είναι «γεμάτη 

με κινδύνους για τους αθώους» (και έδωσε λίστα μερικών των κινδύνων), αλλά συμπέρανε ότι 

οι κίνδυνοι στη μέθοδο δεν θα έπρεπε να εμποδίσουν τη χρήσης της – σημαίνουν μόνο ότι 

χρειάζεται πολλή προσοχή στην εφαρμογή της μεθόδου αυτής.45 

Οι Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου εφαρμόζονται χρόνια και σε αναπτυγμένες δυτικές 

χώρες όπως αυτές της Ε.Ε.  Παρακάτω αναφέρονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έκανε 

ο OECD (2006)46 σε δέκα επιλεγμένες χώρες οι οποίες έκαναν χρήση των έμμεσων μεθόδων 

προσδιορισμού εισοδήματος  και γίνεται μια σύντομη περιγραφή των νόμων που στηρίζουν τη 

χρήση αυτών των μεθόδων. Πολλές από τις ερωτηθείσες χώρες επίσης παρείχαν παραδείγματα 

συγκεκριμένων μελετών υποθέσεων για να δείξουν πώς εφαρμόζονται συγκεκριμένες μέθοδοι 

πρακτικά.   

 Ο πίνακας 4.1 που ακολουθεί περιγράφει τις έμμεσες μεθόδους υπολογισμού 

εισοδήματος που εφαρμόζονται έμπρακτα σε κάθε χώρα και ο πίνακας 4.2 περιγράφει τη 

νομοθεσία  κάθε χώρας που στηρίζει τη χρήση τους. 

 

 

 

 

                                                           
45 Richard M. Wise,(2000), :”Tax Fraud and Mens Rea Forensic Accounting” Sixth Annual Fraud Conference, 

Montreal. 
46 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD ), (2006), “Strengthening Tax Audit 

Capabilities: Innovative Approaches to improve the efficiency and effectiveness of indirect income measurement 

methods” , prepared by Forum on Administration΄s Compliance sub-group. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 : ΕΜΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ47 

Χώρα Έμμεσες μέθοδοι υπολογισμού εισοδήματος που χρησιμοποιούνται 

έμπρακτα 

 Ανάλυση 

ρευστότητας 

Τραπεζικές 

καταθέσεις   

και δαπάνες 

σε μετρητά 

Αρχή 

των  

Αναλ-

ογιών 

 Σχέση τιμής  

πώλησης προς  

το συνολικό  

όγκο κύκλου 

εργασιών 

Καθαρή θέση / 

βελτίωση 

περιουσιακών 

στοιχείων/κατα

στάσεις 

κεφαλαίου  

Αυστραλία Ναι  Ναι  Ναι 

Αυστρία  Ναι   Ναι 

Δανία   Ναι  Ναι 

Φινλανδία   Ναι  Ναι 

Ιαπωνία Ναι Ναι Ναι  Ναι 

Ολλανδία   Ναι  Ναι 

Νέα 

Ζηλανδία 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Σουηδία Ναι Ναι   Ναι 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Ναι  Ναι  Ναι 

Ηνωμένες 

Πολιτείες 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

 

Πίνακας 4.2 : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ48 

Χώρα Μέθοδοι Σχόλια 

Αυστραλία Ποικιλία 

μεθόδων 

Οι φορολογικές αρχές επιτρέπεται μες στο νόμο να κάνουν 

αξιολόγηση ή να διορθώσουν αξιολόγηση που έγινε 

προηγουμένως σε μερικές περιπτώσεις (δηλαδή όπου ένας 

                                                           
47 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD ), (2006), “Strengthening Tax Audit 

Capabilities: Innovative Approaches to improve the efficiency and effectiveness of indirect income measurement 

methods” , prepared by Forum on Administration΄s Compliance sub-group. 
48 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD ), (2006), “Strengthening Tax Audit 

Capabilities: Innovative Approaches to improve the efficiency and effectiveness of indirect income measurement 

methods” , prepared by Forum on Administration΄s Compliance sub-group. 
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φορολογούμενος δεν έκανε δήλωση, όπου οι φορολογικές 

αρχές δεν είναι ικανοποιημένες με τη δήλωση που έκανε, 

ή όπου έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα άτομο το οποίο 

δεν έκανε δήλωση έχει κερδίσει φορολογητέο εισόδημα 

(ITAA 36 τμήμα 167). 

Αυστρία Υπολογισμός 

που βασίζεται 

στην αύξηση 

ακινήτων και 

έξοδα 

διαβίωσης 

Οι φορολογικές αρχές επιτρέπεται μες στο νόμο να 

υπολογίσουν το κέρδος και το φορολογητέο εισόδημα 

όπου δεν υπάρχει προσδιορισμός κέρδους ή όπου τα 

βιβλία και τα αρχεία είναι λανθασμένα (Τμήμα 184, Νόμος 

Περί Φορολογικών Διαδικασιών). 

Δανία Ποικιλία 

μεθόδων 

Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου τα 

οικονομικά αρχεία έχουν αποδειχθεί λανθασμένα ή 

ελλιπή. 

Φινλανδία Αξιολόγηση 

μέσω 

υπολογισμών 

και αυξήσεων 

στο καθαρό 

πλούτο 

Συγκεκριμένη νομοθεσία εξουσιοδοτεί τη χρήση μεθόδων 

υπολογισμού βάσει 1) υπολογισμών που προέρχονται από 

σύγκριση με φορολογούμενους σε παρόμοιες επιχειρήσεις 

υπό παρόμοιες συνθήκες όπου υπάρχει υποψία κρυμμένου 

εισοδήματος, και 2) ανεξήγητης αύξησης σε καθαρό 

πλούτος (τμήματα 27 και 30, Νόμος για τη Διαδικασία 

Υπολογισμού Φόρου). 

Ιαπωνία Ποικιλία 

μεθόδων 

Συγκεκριμένη νομοθεσία εξουσιοδοτεί τις φορολογικές 

αρχές να προσδιορίσει το φόρο που οφείλεται με τον 

υπολογισμό φορολογητέου εισοδήματος χρησιμοποιώντας 

λογικούς υπολογισμούς αφού έγινε προσεκτικός έλεγχος 

των γεγονότων (Άρθρο 156, Νόμος για το Φόρο 

Εισοδήματος και Άρθρο 131, και Νόμος για τη 

Φορολόγηση Επιχειρήσεων). 

Νέα 

Ζηλανδία 

Ποικιλία 

μεθόδων 

Η νομοθεσία επιτρέπει στις φορολογικές αρχές να κάνουν 

αξιολόγηση οποιαδήποτε στιγμή όπου ένας 

φορολογούμενος δεν έχει κάνει δήλωση ή όπου έχει κάνει 

ψευδή δήλωση ή εσκεμμένα παραπλανητική, ή όπου 

παραλείπει να συμπεριλάβει εισόδημα από συγκεκριμένη 

πηγή.  Η χρήση έμμεσων μεθόδων επιτρέπεται από τα 

τμήματα 89, 107 και 108 του Νόμου περί Φορολογίας του 

1994 και έχει επιβεβαιωθεί από τα δικαστήρια. 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 

 

 

Άμεσοι φόροι 

– ποικιλία 

μεθόδων 

υπολογισμού 

Καλύπτεται από τη γενική εξουσιοδότηση που 

περιγράφεται στο Νόμο περί Διαχείρισης Φορολογίας του 

1970.  Προηγούμενες περιπτώσεις σε νομικές υποθέσεις 

είχαν αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα ερευνών, 

κυρίως επειδή επιβεβαίωναν ότι οι μέθοδοι υπολογισμού 

εισοδήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

υπολογίσουν το ποσό φόρων που οφείλεται σε 
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περιπτώσεις όπου τα οικονομικά αρχεία μιας επιχείρησης 

αποδείχθηκαν λανθασμένα. 

 Ο Νόμος περί ΦΠΑ του 1994 δίνει συγκεκριμένη 

εξουσιοδότηση που επιτρέπει τη χρήση «καλύτερης 

κρίσης» στον υπολογισμό οφειλόμενου ΦΠΑ όπου ένας 

φορολογούμενος δεν έκανε δήλωση ή δεν τηρεί τα σχετικά 

έγγραφα.  Ο όρος «καλύτερη κρίση» ορίστηκε στο 

Ανώτερο Δικαστήριο ως εξής: 

«Το τι εννοούν οι λέξεις «καλύτερή τους κρίση» κατά τη 

γνώμη μου είναι ότι οι Ελεγκτές θα λάβουν υπόψη τους όλα 

τα υλικά που τους παρουσιάζονται, και με τα υλικά αυτά θα 

κάνουν μια απόφαση που είναι λογική και όχι αυθαίρετη 

όσον αφορά το ποσό φόρου που οφείλεται.  Εφόσον υπάρχει 

υλικό με το οποίο οι Ελεγκτές μπορούν λογικά να πράξουν, 

τότε δεν απαιτείται να εκτελέσουν έρευνες οι οποίες ίσως 

μπορούν ή ίσως δεν μπορούν να οδηγήσουν στο να τους 

παρουσιαστεί και άλλο υλικό. 

Ηνωμένες 

Πολιτείες 

Ποικιλία 

μεθόδων 

Ούτε ο Κώδικας ούτε οι κανονισμοί δεν ορίζουν ή 

συγκεκριμένα εξουσιοδοτούν τη χρήση τυπικών έμμεσων 

μεθόδων.  Το τμήμα 446(b) του IRC CHECK, εντούτοις, 

ορίζει ότι αν δεν χρησιμοποιήθηκε καμιά μέθοδος 

λογιστικής από τον φορολογούμενο, ή αν η μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε δεν αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα το 

εισόδημα, ο υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος θα 

γίνει με τη χρήση τέτοιας μεθόδου ώστε, κατά τη γνώμη 

του Γραμματέα, πραγματικά αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα το 

εισόδημα.  Αν ο εξεταστής έχει λογική ένδειξη ότι υπάρχει 

αδήλωτο εισόδημα, η Εφορία έχει εξουσιοδοτηθεί μέσω 

της ανάπτυξης νόμου από προηγούμενες υποθέσεις να 

χρησιμοποιήσει τυπική έμμεση μέθοδο αναπαραγωγής του 

εισοδήματος για να αποφασίσει εάν ο φορολογούμενος 

έχει δηλώσει με ακρίβεια το συνολικό φορολογητέο ποσό 

που εισέπραξε ή όχι.  Η [τυπική] έμμεση μέθοδος δεν 

χρειάζεται να είναι επακριβής, αλλά πρέπει να είναι λογική 

όσον αφορά τα υπάρχοντα γεγονότα και τις υπάρχουσες 

περιστάσεις. Holland εναντίον ΗΠΑ, 348 ΗΠΑ 121, 134 

(1954). 
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4.4 Νομοθετικό Πλαίσιο Των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου 

 

Η εισαγωγή της έννοιας των έμμεσων τεχνικών ελέγχου στο ελληνικό φορολογικό σύστημα 

έγινε με τις τροποποιήσεις στους βασικούς νόμους Φορολογίας Εισοδήματος και Φ.Π.Α. ώστε 

να εισαχθούν οι νέες αυτές σύγχρονες μέθοδοι για τον υπολογισμό του φορολογητέου 

εισοδήματος. 

Παρακάτω γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των νόμων και εγκυκλίων που 

αναφέρονται στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου: 

Η παρ.3 του άρθρου 81  ¨ Εκπόνηση κλαδικών εγχειριδίων ελέγχου ¨ του ν. 3842/2010  

στην οποία γίνεται για πρώτη φορά η αναφορά των λέξεων ¨τεχνικές και μέθοδοι ελέγχου¨, 

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καταρτίζονται κλαδικά εγχειρίδια 

ελέγχου, με τα οποία καθορίζονται οι ελεγκτικές διαδικασίες και επαληθεύσεις, καθώς και οι 

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

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

δραστηριοποιούνται.»  

Το άρθρο 67β ¨ Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου¨  του ν. 2238/1994 κώδικας φορολογίας 

εισοδήματος , το οποίο προστέθηκε με την παρ. 14  άρθρου 4 ν. 4038/12, ΦΕΚ Α΄14/02-02-

2012.  

Το άρθρο 27 ¨ Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης¨ του ν. 

4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26-07-2013). 

Το άρθρο 28 ¨ Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων ¨ του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167/23-

07-2013),  όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 13 ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 

Α΄287/31-12-2013) και ισχύουν. 

Η Α.Υ.Ο. ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013/10-5-2013 με θέμα ¨ Εφαρμογή εμμέσων τεχνικών 

ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων ¨ 

 Η ΠΟΛ. 1050/17-02-2014 (ΦΕΚ Β΄ 478/26-02-2014) με θέμα ¨Καθορισμός του 

περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170 ) για τον διορθωτικό προσδιορισμό 

της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου 

προσδιορισμού¨ 

Η  ΠΟΛ. 1094/07-04-2014 (ΦΕΚ Β΄961/16-4-2014 με θέμα ̈  Τροποποίηση του άρθρου 

5 της ΠΟΛ. 1050/17-2-2014¨ 
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 Η ΠΟΛ. 1171/4-7-2013 με θέμα ¨ Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους 

φορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων ¨ 

Η ΠΟΛ. 1270/24-12-2013 με θέμα ¨Μεθοδολογία έμμεσων τεχνικών ελέγχου ¨ 

Η ΠΟΛ. 1259/22-12-2014  με θέμα ¨ Παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής της 

ΠΟΛ. 1050/17-02-2014 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ¨ 

 

 

4.5 Ποιες Είναι Οι Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου Και Σε Ποιους 

      Εφαρμόζονται 

 

Στην διεθνή πρακτική οι μέθοδοι έμμεσων τεχνικών ελέγχου είναι πέντε και εφαρμόζονται σε 

φορολογούμενους φυσικά  και νομικά πρόσωπα. 

Στους φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα εφαρμόζονται: 

● Η Μέθοδος Ανάλυσης Ρευστότητας (source and application of funds method)  

● Η Μέθοδος Καθαρής Θέσης (net worth method) 

● Η Μέθοδος Τραπεζικών Καταθέσεων και Δαπανών σε Μετρητά (bank deposits and  

    Cash expenditure method). 

Στους φορολογούμενους νομικά πρόσωπα εφαρμόζονται: 

● Η Μέθοδος της Σχέσης Τιμής Πώλησης προς το Συνολικό Όγκο Κύκλου Εργασιών 

    (unit and volume method)  

● Η Μέθοδος της Αρχής των Αναλογιών (mark up method). 

Σύμφωνα με άρθρο 27 του ν. 4174/2013 η φορολογική διοίκηση δύναται να προβαίνει 

σε εκτιμώμενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης  με την 

εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις ανωτέρω τεχνικές ελέγχου με  τις οποίες μπορούν να 

προσδιορίζονται: 

̶  Τα φορολογητέα εισοδήματα των φορολογουμένων, 

̶  Τα ακαθάριστα έσοδα, 

̶  Οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των υπόχρεων49. 

Από τις παραπάνω μεθόδους, το Υπουργείο Οικονομικών έχει εκδώσει οδηγίες 

εφαρμογής μόνο για τις τρεις μεθόδους, της Ανάλυσης Ρευστότητας, της Καθαρής Θέσης , των 

Τραπεζικών Καταθέσεων και Δαπανών σε Μετρητά, οι οποίες αναφέρονται στον 

                                                           
49 Νόμος 4174/2013 ,”Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ Α 170/26-7-2013. 
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προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ως εκ τούτου οι άλλες δυο 

δεν εφαρμόζονται.   

 

 

4.6 Αντικείμενο Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου Και Σκοπός  Χρήσης  Αυτών 

 

Αντικείμενο των Έμμεσων τεχνικών ελέγχου και συγκεκριμένα των μεθόδων της Ανάλυσης 

Ρευστότητας , της Καθαρής Θέσης , των Τραπεζικών Καταθέσεων και Δαπανών σε Μετρητά, 

όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ. 1050/2014,  είναι ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης 

προκειμένου να εκδοθεί πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενο φυσικό 

πρόσωπο, μέσω μιας μεθοδολογίας που αξιοποιεί τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τα δεδομένα 

για έσοδα κάθε πηγής και πραγματοποιθείσες δαπάνες πάσης φύσεως, που η Φορολογική 

Διοίκηση διαθέτει ή συγκεντρώνει, για τον ίδιο τον/την σύζυγο του και τα προστατευόμενα 

μέλη αυτών.50 

Η χρήση των έμμεσων μεθόδων στοχεύει:51 

α) στη φορολόγηση φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου που διαφεύγουν της φορολογίας με 

τους υπάρχοντες τρόπους φορολόγησης. 

β) στον εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών υπηρεσιών με την εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων 

ελέγχου. 

γ) στην ανάδειξη της διαχρονικά αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης ακολουθώντας την 

διαδρομή του χρήματος. 

δ) στην εμπέδωση του αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης και χρηστής διοίκησης. 

 

 

4.7 Πότε  Εφαρμόζονται Και Ποιες Είναι Οι Νομοθετικές Απαιτήσεις Για 

      Τη Χρήση  Των  Έμμεσων  Μεθόδων  Ελέγχου   

 

Στις περισσότερες χώρες, το δικαίωμα χρήσης έμμεσων μεθόδων απορρέει από τις εξουσίες 

που παρέχονται στη φορολογική αρχή για τη διαχείριση της σχετικής φορολογικής νομοθεσίας, 

                                                           
50 ΠΟΛ.1050/17.2.2014, “ Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των 

περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού”.  
51 Ντάσιου Σοφία, Πέτσα Βασιλική, Ζελενίτσας  Μιχάλης, (2016), “ Τεχνικές Ελέγχου Με Την Χρήση  Μεθόδων 

Έμμεσου Προσδιορισμού Φορολογητέας Ύλης ” Υπουργείο Οικ/κών, ΓΓΔΕ, Γενική Δ/νση Φορολογικής 

Διοίκησης, Δ/νση Ελέγχων/Τμήμα Δ΄. 
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συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης και είσπραξης των οφειλόμενων και καταβλητέων 

φόρων βάσει αυτών των νόμων.   Οι έμμεσες μέθοδοι συνήθως δεν εκφράζονται ρητά στη 

νομοθεσία και  δίδοντας στη διοίκηση την εξουσία να προβεί σε εκτιμήσεις εκτιμήσεων και 

παραμένοντας σιωπηρή σχετικά με τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, οι νομοθέτες 

υπονοούν ότι η διοίκηση μπορεί να επιλέξει μια μέθοδο κατάλληλη για την εξακρίβωση του 

οφειλόμενου φόρου.  Η υποστήριξη από δικαστήρια σε πολλές δικαιοδοσίες οδήγησε στη 

νομολογία που καθιερώνει έμμεσες μεθόδους ως αποδεκτό, δίκαιο και εύλογο τρόπο για τον 

προσδιορισμό του εισοδήματος του φορολογούμενου.  Ωστόσο, η νομολογία έχει θέσει 

ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς στη χρήση τους.52  

Η χρήση μιας επίσημης έμμεσης μεθόδου για τον πραγματικό προσδιορισμό της 

φορολογικής υποχρέωσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν η πραγματική εξέλιξη μιας 

υπόθεσης οδηγεί τον ελεγκτή στο συμπέρασμα ότι η φορολογική δήλωση του φορολογουμένου 

και τα βιβλία και τα αρχεία υποστήριξης δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το συνολικό 

φορολογητέο  εισόδημα που εισπράχθηκε ή ο ελεγκτής έχει διαπιστώσει μια εύλογη 

πιθανότητα μη δηλωμένου εισοδήματος. Ο ακόλουθος κατάλογος, ο οποίος δεν προορίζεται να 

συμπεριλάβει όλες τις περιστάσεις, προσδιορίζει περιστάσεις που θα υποστήριζαν τη χρήση 

μιας τυπικής έμμεσης μεθόδου: 

Α. Μια ανάλυση οικονομικής κατάστασης που δεν μπορεί να εξισορροπηθεί. Δηλ. Τα γνωστά 

επιχειρηματικά και προσωπικά έξοδα ενός φορολογούμενου υπερβαίνουν τα αναφερόμενα 

έσοδα ανά απόδοση και δεν έχουν εντοπιστεί μη φορολογητέες πηγές κεφαλαίων για να 

εξηγήσουν τη διαφορά.  

Β. Παρατυπίες στα βιβλία του φορολογούμενου και αδύναμοι εσωτερικοί έλεγχοι. 

Γ. Τα ποσοστά ακαθάριστου κέρδους μεταβάλλονται σημαντικά από το ένα έτος στο άλλο ή 

είναι ασυνήθιστα υψηλά ή χαμηλά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς ή τη βιομηχανία.  

Δ. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του φορολογούμενου έχουν ανεξήγητα στοιχεία κατάθεσης. 

Ε. Ο φορολογούμενος δεν κάνει τακτικές καταθέσεις εισοδήματος, αλλά χρησιμοποιεί 

μετρητά.  

ΣΤ. Μια ανασκόπηση της προηγούμενης και επόμενης επιστροφής του φορολογούμενου 

δείχνει σημαντική αύξηση της καθαρής θέσης που δεν υποστηρίζεται από τα αναφερόμενα 

έσοδα.  

                                                           
52 Edmund Biber, (2010) , “ Revenue Administration Taxpayer Audit- Use of Indirect Methods” International 

Monetary Fund, Fiscal Affairs Department. 
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Ζ. Δεν υπάρχουν βιβλία και αρχεία. Οι ελεγκτές θα πρέπει να καθορίζουν εάν τα βιβλία και / ή 

τα αρχεία υπήρχαν ποτέ και αν υπάρχουν βιβλία και αρχεία για το προηγούμενο ή τα επόμενα 

έτη. Αν τα βιβλία και τα αρχεία έχουν καταστραφεί,  ποιος τα κατέστρεψε, γιατί και πότε.  

Η. Ο φορολογούμενος δεν έχει χρησιμοποιήσει τακτικά λογιστικές μεθόδους ή η 

μέθοδος που χρησιμοποιείται δεν αντικατοπτρίζει σαφώς το εισόδημα.53 

Σε μερικές χώρες δεν υπάρχουν συγκεκριμένα όρια για τη χρήση έμμεσων μεθόδων.  

Έτσι, στο Ισραήλ, ο αξιολογητής έχει την εξουσία να «καθορίσει κατά την καλύτερή του κρίση 

το ποσό του φορολογητέου εισοδήματος ενός ατόμου και να το αξιολογήσει ανάλογα, αν έχει 

επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι η δήλωση δεν ήταν ορθή».  Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο 

Κώδικας της Εφορίας δίνει στην Εφορία τη γενική εξουσία να κάνει αξιολογήσεις και να 

καθορίσει ελλείψεις στο φόρο.  Δεν υπάρχει διάκριση στο νόμο μεταξύ των άμεσων και των 

έμμεσων μεθόδων αξιολόγησης έλλειψης.  Οι επιτρεπτές βάσεις για να αποδείξουν έλλειψη με 

τη χρήση έμμεσων μεθόδων καθορίστηκαν σε δικαστικές αποφάσεις. 

Σε άλλες χώρες, οι έμμεσες μέθοδοι γίνεται να εφαρμόζονται μόνο υπό συγκεκριμένες 

συνθήκες οι οποίες καθορίζονται στο νόμο.  Στην Ινδία, ο νόμος απαιτεί τη χρήση αξιολόγησης 

κατά την καλύτερη κρίση όταν ο φορολογούμενος δεν έκανε φορολογική δήλωση ή δεν 

παρέδωσε πληροφορίες, και εξουσιοδοτεί τέτοιες αξιολογήσεις όταν τα λογιστικά βιβλία ενός 

φορολογουμένου δεν είναι ορθά ή όταν είναι ατελή ή όταν δεν χρησιμοποιήθηκε τακτικά καμιά 

μέθοδος λογιστικής από τον φορολογούμενο.  Στην Αργεντινή, η determinación de oficio 

(επίσημη αξιολόγηση) εφαρμόζεται κάθε φορά που ένας φορολογούμενος δεν έχει κάνει 

δήλωση ή όταν η δήλωση είναι ανεπαρκής.  Στη Γαλλία, οι διαδικασίες για την imposition 

d’office (υποχρεωτική φορολόγηση) καθορίζονται στο Livre des procédures fiscales (Βιβλίο 

των φορολογικών διαδικασιών).  Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος δεν 

έχει κάνει δήλωση ή δεν παρείχε ζητούμενες πληροφορίες στις φορολογικές αρχές ή, στην 

περίπτωση φορολογουμένου που δεν ζει στη Γαλλία, δεν έχει ορίσει αντιπρόσωπο στη 

Γαλλία.54 

Στην Ελλάδα οι περιπτώσεις όπου το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων 

και οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα  μπορεί να 

προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου καθορίζονται 

από την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013 και είναι: 

                                                           
53 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD ), (2006), “Strengthening Tax Audit 

Capabilities: Innovative Approaches to improve the efficiency and effectiveness of indirect income measurement 

methods” , prepared by Forum on Administration΄s Compliance sub-group. 
54 Victor Thuronyi, (1996),” Tax Law Design and Drafting- Presumptive Taxation, volume 1 International 

Monetary Fund”, Chapter 12. 
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α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται 

σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή  

β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν 

συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή  

γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική 

Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση. 

Στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόμου αναφέρονται οι περιπτώσεις όπου το εισόδημα 

φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν προέρχονται από άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, μπορεί να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες 

μεθόδους και αυτές είναι, όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την 

κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση 

περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούμενο εισόδημα.55 

 

 

4.8 Υπαγόμενες Υποθέσεις Και Πεδίο Εφαρμογής 

 

Οι υποθέσεις που μπορούν να υπαχθούν στον τρόπο και στη διαδικασία ελέγχου με την χρήση 

των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού που ορίζεται στην ΠΟΛ 1050/2014 είναι:56 

1) οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένων φυσικών προσώπων, 

που αναφέρονται στο άρθρο 28 του ν.4172/2013, για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 

1/1/2014 και μετά, 

2) οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένων φυσικών προσώπων για 

διαχειριστικές περιόδους που έληγαν πριν την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του 

ν.4172/2013 για τις οποίες δεν είχε γίνει έναρξη ελέγχου μέχρι 31/12/2013 (σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 66 του ν.4174/2013), και συντρέχει μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω 

περιπτώσεις:                                      

α) υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις),  

β) παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα    εισοδήματα 

του φορολογούμενου φυσικού προσώπου (ατομικά και οικογενειακά),  

γ) είναι μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα αποτελέσματα,  

                                                           
55 Νόμος 4172/2013, “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και 

του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013. 
56 ΠΟΛ.1050/17.2.2014, “Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των 

περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού”. 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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δ) δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία ΚΒΣ/Κ.Φ.Α.Σ.,  

ε)υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή/και αδήλωτα εισοδήματα/αγορές/δαπάνες 

(επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές).  

Στις πιο πάνω υποθέσεις περιλαμβάνονται και αυτές για τις οποίες μία ή περισσότερες 

πηγές εισοδήματος (του φορολογούμενου ή του/της συζύγου) παραμένουν ανέλεγκτες.  

 

 

4.9 Συνήθεις Αιτίες Ελέγχου Με τις Έμμεσες Τεχνικές  

 

Συνήθεις αιτίες ελέγχου με τις έμμεσες τεχνικές είναι: 

● Καταγγελίες 

● Πληροφορίες από την Τράπεζα της Ελλάδος για εμβάσματα εξωτερικού (24.700  

     Φορολογούμενοι με εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ την περίοδο 2009-2011) 

● Λίστα Lagarde-Falciani (2.127 Έλληνες καταθέτες) 

● Ακίνητα Μ.Βρετανίας 

● 720 φυσικά πρόσωπα μεγάλου πλούτου 

● Λίστα Daiseblum με 181 σκάφη Ελλήνων στην Ολλανδία 

● 6.675 offshore κυρίως με ακίνητα για την εφαρμογή του Ν. 3901/2002 

● 1.200 περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής.57 

 

 

4.10 Έννοιες Που Ορίζονται Για Την Εφαρμογή Των Έμμεσων Τεχνικών 

         Ελέγχου   

 

Για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου είναι απαραίτητο να οριστούν  οι παρακάτω 

έννοιες:58 

● Καταθέσεις σε/Αναλήψεις από προσωπικούς και επαγγελματικούς λογαριασμούς σε/από 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

                                                           
57 Δημήτριος Μελάς (2015),” Περιουσιολόγιο- Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου και νέο Ποινολόγιο”, Εκδόσεις: 

Οικονομικές Εκδόσεις Ε.Ε., σελ.58.  
58 ΠΟΛ.1050/17.2.2014. “ Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των 

περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού”. 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15038
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Καταθέσεις σε/ Αναλήψεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή το 

Εξωτερικό), του φορολογούμενου, της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών 

(λογαριασμοί προσωπικοί, οικογενειακοί και επαγγελματικοί). Περιπτώσεις κοινών 

λογαριασμών καταλογίζονται στον πραγματικό δικαιούχο, ο οποίος καθορίζεται με βάση τις 

πραγματικές περιστάσεις και τη φύση των συναλλαγών. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, τα 

ποσά κατανέμονται ισόποσα σε όλους τους συνδικαιούχους (ποσό διά αριθμό συνδικαιούχων).  

● Περιουσιακά στοιχεία. Κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής του 

φορολογουμένου, του/ της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών στην Ελλάδα ή 

και στο Εξωτερικό. Η αποτίμηση γίνεται με βάση την αξία κτήσης ή το κόστος κατασκευής 

προσαυξημένη με την αξία/κόστος τυχόν προσθηκών ή βελτιώσεων, επίσης περιλαμβάνονται 

και τυχόν υπάρχουσες απαιτήσεις έναντι τρίτων.  

● Προστατευόμενα μέλη. Τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.2238/1994 ή τα εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 του ν.4172/2013, ανάλογα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος 

σε κάθε φορολογική περίοδο.  

● Δαπάνες. Δαπάνες πάσης φύσεως που πραγματοποιούνται από τον ελεγχόμενο, τον/την 

σύζυγο του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών. Σε περίπτωση όπου είναι δεδομένη η 

πραγματοποίηση της δαπάνης, αλλά δεν είναι γνωστό το ποσό που καταβλήθηκε και δεν 

παρέχονται στοιχεία από το φορολογούμενο για το ύψος του, αυτό προσδιορίζεται με βάσει τα 

στοιχεία που έχει στην διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση. 

Όπου αναφέρονται δαπάνες διαβίωσης (προσωπικές/οικογενειακές) αφορούν πραγματικές 

δαπάνες και όχι τεκμαρτές.  

● Φορολογική περίοδος: Ειδικά για την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών ελέγχου ως 

φορολογική περίοδος ορίζεται: η διαχειριστική περίοδος για το διάστημα που ίσχυαν οι 

διατάξεις του ν.2238/1994 και το φορολογικό έτος για εισοδήματα που αποκτώνται από 

1/1/2014 και μετά.  

Εξαιρετικά στην τεχνική της καθαρής θέσης μπορεί η ελεγχόμενη Φορολογική περίοδος να 

περιλαμβάνει περισσότερες της μίας συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους ή φορολογικά έτη.  

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

εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα ή έχει 

οποιαδήποτε άλλη φορολογική υποχρέωση ή κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να παρακρατεί 

φόρους και να τους αποδίδει στη Φορολογική Διοίκηση59, β) κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε 

                                                           
59 άρθρο 3 παρ. α΄ του Ν.4174/2014 (Κ.Φ.Δ.). 
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φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.60, ως «πρόσωπο» νοείται: κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, καθώς και κάθε είδους νομική οντότητα. 61  

 

 

4.11 Επιλογή  Υποθέσεων  Και  Τεχνικής  Ελέγχου 

 

Η επιλογή των υποθέσεων στις οποίες θα εφαρμοστούν οι τεχνικές ελέγχου μεθόδων έμμεσου 

προσδιορισμού φορολογητέας ύλης γίνεται με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΚΦΔ (ν. 

4174/2013)  σύμφωνα με τις οποίες η Φορολογική Διοίκηση επιλέγει τις προς έλεγχο υποθέσεις 

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

καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιούνται. 

 Όταν διενεργείται προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με μεθόδους εμμέσου 

προσδιορισμού, εφαρμόζεται η τεχνική ελέγχου που επιλέγεται με αιτιολογημένη απόφαση του 

Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που εκδίδεται από κοινού με τον 

υποδιευθυντή και τον προϊστάμενο του τμήματος ελέγχου, μετά από εισήγηση του υπαλλήλου 

που φέρει την εντολή ελέγχου, αξιολογώντας τα στοιχεία που η ελεγκτική υπηρεσία έχει στη 

διάθεσή της. 

Στην περίπτωση που και οι δυο φορολογούμενοι/ σύζυγοι υποβάλουν κοινή δήλωση 

και ελέγχονται ταυτόχρονα ο προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με τις τεχνικές ελέγχου  

γίνεται ενιαία.  Στις υποθέσεις που εφαρμόζονται οι τεχνικές ελέγχου με μεθόδους εμμέσου 

προσδιορισμού φορολογητέας ύλης,  εφαρμόζονται και οι λοιπές ισχύουσες περί φορολογικού 

ελέγχου διατάξεις.62 

Η επιλογή μιας τυπικής έμμεσης μεθόδου είναι κρίσιμη για τον αποτελεσματικό 

προσδιορισμό  της φορολογικής υποχρέωσης. Για παράδειγμα, παρόλο που χρησιμοποιούνται 

συχνά η μέθοδος των Τραπεζικών Καταθέσεων και Δαπανών σε Μετρητά  και η μέθοδος της 

Ανάλυσης Ρευστότητας, δεν είναι οι αποτελεσματικότερες μέθοδοι αν δεν κατατεθούν μετρητά 

ή / αν οι ταμειακές δαπάνες δεν μπορούν να προσδιοριστούν εκτός εάν δηλωθεί οικειοθελώς 

από έναν φορολογούμενο. Πραγματικά, μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν σημαντικές 

προσωπικές αγορές ή δαπάνες που ένας φορολογούμενος σκόπιμα αποκρύπτει. Αυτές οι 

αδυναμίες μπορούν να ξεπεραστούν χρησιμοποιώντας μια τυπική έμμεση μέθοδο που 

                                                           
60άρθρο 2 παρ. α' και β' του ν 4172/2013.  
61 άρθρο 3 παρ. β΄ του Ν.4174/2014 (Κ.Φ.Δ.) και άρθρο 2 παρ. β' του ν 4172/2013. 
62 άρθρο 5 ΠΟΛ. 1050/2014 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.1094 / 07.04.2014 “Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1050/17-2-

2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474 τεύχος Β/25-2-2014”.  
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βασίζεται στις επιχειρηματικές δραστηριότητες ενός φορολογούμενου για να κάνει τον 

πραγματικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης. Δηλ. Τη μέθοδο της Αρχής των 

Αναλογιών ή τη μέθοδο Σχέσης Τιμής Πώλησης προς το Συνολικό Όγκο Κύκλου Εργασιών.        

Οι ακόλουθοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μιας τυπικής 

έμμεσης μεθόδου:  

Α. Ο τομέας της βιομηχανίας ή της αγοράς στην οποία λειτουργεί ο φορολογούμενος, 

Β. Τα αποθέματα αν είναι μια κύρια δραστηριότητα παραγωγής εισοδήματος,  

Γ. Οι προμηθευτές αν μπορούν να αναγνωριστούν ή / και αν τα εμπορεύματα αγοράζονται από 

περιορισμένο αριθμό προμηθευτών,  

Δ. Οι τιμές των εμπορευμάτων ή / και των υπηρεσιών αν  είναι λογικά συνεπείς,  

Ε. Ο όγκος παραγωγής και η ποικιλία των προϊόντων,  

ΣΤ. Διαθεσιμότητα και πληρότητα των βιβλίων και αρχείων του φορολογούμενου, 

Ζ. Οι τραπεζικές πρακτικές ενός φορολογούμενου,  

Η. Χρήση μετρητών από τον φορολογούμενο για την καταβολή εξόδων,  

Θ. Οι δαπάνες αν υπερβαίνουν το εισόδημα,  

Ι. Σταθερότητα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και  

Κ. Σταθερότητα της καθαρής θέσης επί πολλά έτη.63 

 

 

4.12 Διαδικασία Εφαρμογής Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου 

 

 ● Αφού γίνει η επιλογή   των υποθέσεων στις οποίες θα εφαρμοστούν και οι τεχνικές ελέγχου 

μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης, εκδίδεται έγγραφη εντολή ελέγχου  του 

προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας  όπου θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο έλεγχος 

θα διεξαχθεί  και με έμμεσες τεχνικές δηλ.  στις ισχύουσες διατάξεις θα πρέπει να  αναγράφεται 

το άρθρο 67β του ν.2238/94 για τις εντολές που είχαν εκδοθεί μέχρι 31/12/2013 ή το άρθρο 27 

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

● Η εντολή κοινοποιείται στον φορολογούμενο . 

● Η φορολογική διοίκηση  συγκεντρώνει πληροφορίες και στοιχεία από υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονομικών, από τρίτες πηγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 

Κ.Φ.Δ (ν. 4174/2013)  και  από τον φορολογούμενο (άρθρο 14 του Κ.Φ.Δ ), τα οποία μαζί με 

                                                           
63 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD ), (2006), “Strengthening Tax Audit 

Capabilities: Innovative Approaches to improve the efficiency and effectiveness of indirect income measurement 

methods” , prepared by Forum on Administration΄s Compliance sub-group. 
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τα οικονομικά δεδομένα των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων του φορολογούμενου  (στις 

περιπτώσεις όπου σύμφωνα με τις ισχύουσες σε κάθε φορολογική περίοδο διατάξεις έχει 

υποχρέωση να τηρεί), λαμβάνονται υπόψη  από τον έλεγχο κατά την εφαρμογή των έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου.64  

● Πραγματοποιούνται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις επί των βιβλίων και στοιχείων (στις 

περιπτώσεις υποκείμενων στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.) 

● Εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες εκ των περιπτώσεων, που ορίζονται από τις σχετικές 

διατάξεις  για τη υπαγωγή μιας υπόθεσης  στον τρόπο και στη διαδικασία ελέγχου με την χρήση 

των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού, εφαρμόζονται οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου. 

● Εκδίδεται Ειδικό Σημείωμα Έμμεσων Τεχνικών με τις τυχόν διαφορές του εισοδήματος που 

προσδιορίζονται με βάσει τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου και τον κλασικό  τρόπο ελέγχου.  

● Το Ειδικό Σημείωμα με τις προκύπτουσες διαφορές και το συνολικό εισόδημα κοινοποιείται 

στο φορολογούμενο ο οποίος εντός πέντε (5) ημερών μπορεί να αιτιολογήσει65 τις 

προκύπτουσες διαφορές προσκομίζοντας τεκμηριωμένα στοιχεία που δικαιολογούν έσοδα 

αποκτηθέντα και μη δηλωθέντα σε κάθε ελεγχόμενη/νο φορολογική περίοδο/διαχειριστικό 

έτος, όπως πωλητήρια συμβόλαια, δηλώσεις φόρου δωρεάς- κληρονομιάς χρημάτων, κέρδη 

από τυχερά παίγνια γενικά, συμβάσεις δανείων και κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο θα φέρει 

βεβαία ημερομηνία και στοιχεία νομιμότητας. Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης 

φέρει ο φορολογούμενος. 

 ● Στη συνέχεια συντάσσεται έκθεση τακτικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος στην οποία 

τεκμηριώνεται η εφαρμογή της έμμεσης τεχνικής ελέγχου και αιτιολογούνται αναλυτικά και 

με σαφήνεια οι διαφορές που προέκυψαν προς καταλογισμό.  

● Βάσει της έκθεσης ελέγχου  εκδίδονται τα φύλλα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος. 

● Πραγματοποιείται έλεγχος ΦΠΑ  και λοιπών φορολογικών αντικειμένων.   

● Συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου και εκδίδονται πράξεις ή φύλλα ελέγχου προς καταλογισμό 

λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν βάσει των αποτελεσμάτων από την 

εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και των γενικών φορολογικών  διατάξεων. 

 ● Τα παραπάνω οριστικά αποτελέσματα του ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο.66 

                                                           
64 άρθρο 6, ΠΟΛ. 1050/2014,” Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των 

περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού”. 
65 άρθρο 11, ΠΟΛ. 1050/2014, “ Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου 

των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού”. 
66 ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013, “Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων”. 
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4.13 Συλλογή  Στοιχείων 

 

Είναι σημαντικό  η νομοθεσία  να παρέχει στη διοίκηση ευρείες εξουσίες για τη συλλογή 

πληροφορίων όταν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι  έμμεσες μέθοδοι.  Οι εξουσίες πρέπει να 

απαιτούν από τους φορολογούμενους και τρίτους να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία 

σχετίζεται με την εκτέλεση των λειτουργιών της διοίκησης βάσει του νόμου.  Αυτό συνήθως 

θα επιτρέψει στη διοίκηση να συλλέξει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να βασίσει τις 

αξιολογήσεις σε έμμεσες μεθόδους.  

Φυσικά, οι φορολογούμενοι έχουν την ελευθερία να αμφισβητήσουν τις έμμεσες 

εκτιμήσεις μεθόδων σύμφωνα με το δίκαιο κάθε δικαιοδοσίας που διέπει τις προσφυγές.  

Ωστόσο, για να είναι επιτυχής ο φορολογούμενος, θα πρέπει συνήθως να θεσπίσει μια πιο 

αξιόπιστη μέθοδο υπολογισμού ή να δείξει ότι το αδήλωτο εισόδημα δεν προέρχεται από 

φορολογητέα πηγή. Αν και οι νόμοι συχνά θέτουν το βάρος της απόδειξης στον 

φορολογούμενο, είναι πάντοτε χρήσιμο για την περίπτωση της διοίκησης,  ο ελεγκτής να 

μπορεί να παράσχει ενδείξεις πιθανών πηγών φορολογητέου εισοδήματος και να αρνηθεί τους 

ισχυρισμούς των φορολογουμένων για μη φορολογητέες πηγές εισοδήματος.67  

Για την διενέργεια του ελέγχου η Φορολογική Διοίκηση συγκεντρώνει στοιχεία και 

πληροφορίες από τρίτους ( άρθρο 15 του Κ.Φ.Δ ν. 4174/2013) όπως δικαστικές και 

εισαγγελικές αρχές ,δημόσιους οργανισμούς, φορείς και εταιρείες όπου συμμετέχει ή έχει την 

εποπτεία το κράτος, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,  οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων,  

επιμελητήρια, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, κτηματολογικά γραφεία κ.λπ.  

Με  την έναρξη του ελέγχου ή κατά τη διάρκεια αυτού, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί 

να ζητήσει στοιχεία  από τον φορολογούμενο ( άρθρο 14 του Κ.Φ.Δ ν. 4174/2013) και αυτός 

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

διαβίωσης του ιδίου, του/της συζύγου του και των προστατευόμενων μελών τους, για τις 

ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που η Φορολογική 

Διοίκηση θεωρεί απαραίτητο.  

   Στα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να συμπεριλαμβάνονται: στοιχεία για ακίνητα 

(οικόπεδα, αγροτεμάχια, κτίσματα κάθε μορφής), για κινητά μέσα (οχήματα κάθε μορφής, 

πλωτά και εναέρια μέσα), για επενδύσεις/συ μ μετοχές κάθε μορφής, για καταθέσεις κάθε 

                                                           
67 Edmund Biber, (2010) , “ Revenue Administration Taxpayer Audit- Use of Indirect Methods” International 

Monetary Fund, Fiscal Affairs Department. 
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μορφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για διαθέσιμα μετρητά, για έργα τέχνης, συλλογές και 

λοιπά τιμαλφή και για απαιτήσεις/υποχρεώσεις κάθε είδους.68  

Για την άντληση στοιχείων από τους φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα) με την 

ΠΟΛ. 1171/2013 ορίζονται τρία (3) έντυπα τα οποία  επιδίδονται στο φορολογούμενο μαζί με 

την εντολή ελέγχου ή χωριστά, αλλά οπωσδήποτε με τη συνοδεία επιστολής προς το 

φορολογούμενο. Ο φορολογούμενος συμπληρώνει τα έντυπα και προσκομίζει κάθε 

αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη των ισχυρισμών του. 

Τα έντυπα που επιδίδονται στο φορολογούμενο είναι: 

α) Το έντυπο Διαθεσίμων Περιουσιακών στοιχείων θα επιδίδεται σε δύο αντίτυπα στο 

φορολογούμενο. Το ένα συμπληρώνεται με τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε κατά την 

έναρξη της ελεγχόμενης περιόδου και το άλλο με τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε κατά 

την λήξη της ελεγχόμενης περιόδου.  

Για την απόδειξη των αναγραφόμενων στο έντυπο περιουσιακών στοιχείων ο 

φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα σχετικά έγγραφα/ δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν την ακρίβεια των αναγραφέντων στοιχείων, όπως τίτλους ή συμβόλαια αγοράς 

ακίνητης περιουσίας, αποδεικτικά έγγραφα ανέγερσης ακινήτων (άδεια οικοδομής, 

νομιμοποιήσεις, ΕΚΚΟ και λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα 

για την ακίνητη περιουσία), τίτλους ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των κινητών μέσων, 

τίτλους ή συμβόλαια ή πράξεις απόκτησης συμμετοχών και λοιπών χρεογράφων, 

βεβαιώσει/πιστοποιητικά ή αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων ενημερωμένο με τα διαθέσιμα 

ποσά κατά την έναρξη ή λήξη της ελεγχόμενης χρήσης και τους δικαιούχους των ποσών αυτών, 

τίτλους ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των λοιπών επενδυτικών στοιχείων (έργων τέχνης, 

συλλογών, τιμαλφών και λοιπών στοιχείων αξίας εκάστου 5000 ευρώ και άνω), έγγραφα που 

να υποστηρίξουν τις τυχόν υπάρχουσες απαιτήσεις έναντι τρίτων (ονόματα, ποσά κ.λπ.).  

Στο έντυπο συμπεριλαμβάνεται δήλωση του φορολογουμένου για τα μετρητά που 

κατείχε σε νομίσματα κάθε μορφής. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί, θεωρείται από τον 

έλεγχο ότι ο/η φορολογούμενος, ο/η σύζυγος του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών δεν είχαν 

στην κατοχή τους μετρητά, κατά την έναρξη ή λήξη της αντίστοιχης ελεγχόμενης περιόδου ή 

Χρήσης.  

                                                           
68 άρθρο 7, ΠΟΛ. 1050/2014 , “ Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου 

των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού”. 
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β) Το έντυπο ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης-μεταβολών- υποχρεώσεων επιδίδεται στο 

φορολογούμενο σε ένα (1) αντίτυπο, επί του οποίου παρέχει στοιχεία για όλα τα έτη για τα 

οποία ελέγχεται.  

Στο έντυπο αυτό παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο διαβίωσης του 

φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, για τις μεταβολές 

των περιουσιακών τους στοιχείων και για τις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους για όλα τα 

ελεγχόμενα έτη.  

γ) Το έντυπο Επιστολή προς το φορολογούμενο συνοδεύει υποχρεωτικά τα δύο 

προηγούμενα έντυπα, περιέχει την προθεσμία που δίδεται στο φορολογούμενο για 

συμπλήρωση αυτών και την πράξη κοινοποίησης.69  

 

 

4.14 Κατανομή  Μη  Δηλωθείσας  Φορολογητέας  Ύλης 

 

Στην περίπτωση που ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης με μεθόδους εμμέσου 

προσδιορισμού γίνεται για συζύγους που υποβάλουν κοινή δήλωση και προκύψει μη 

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

έκαστον, εφόσον αυτό μπορεί να προσδιοριστεί από τον έλεγχο, ή μερίζεται κατ' αναλογία των 

δηλωθέντων εισοδημάτων όταν τα εισοδήματα και των δυο συζύγων προέρχονται από 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν ο ένας σύζυγος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή 

εργασία / συντάξεις, ο δε άλλος και από επιχειρηματική δραστηριότητα τότε η μη δηλωθείσα 

φορολογητέα ύλη βαρύνει τον/την σύζυγο που έχει και επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός 

και αν προσδιοριστεί διαφορετικά από τον έλεγχο.  

Η μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη, κατανέμεται στην φορολογική περίοδο που αφορά 

και στις πηγές/κατηγορίες εισοδήματος που ανάγεται εφόσον αυτό τεκμηριώνεται. Αν δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί σαφώς η πηγή/κατηγορία προέλευσης του εισοδήματος αυτού, η 

διαφορά καταλογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του 

ν.2238/1994 όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του ν.4172/2013 ή στην 

παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 

και μετά.  Όταν η ελεγχόμενη φορολογική περίοδος περιλαμβάνει περισσότερες της μίας 

                                                           
69 ΠΟΛ 1171/4-7-2013 , “Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους φορολογούμενους κατά τον έλεγχο 

υποθέσεων φυσικών προσώπων”. 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους ή φορολογικά έτη, η προσδιοριζόμενη φορολογητέα ύλη 

κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των διαχειριστικών περιόδων ή φορολογικών ετών.70  

 

 

4.15 Προσδιορισμός  Καθαρού  Φορολογητέου  Εισοδήματος 

 

Το καθαρό φορολογητέο εισόδημα, με την εφαρμογή μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού, 

προκύπτει από την άθροιση της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, όπως αυτή προσδιορίζεται 

με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου  και κατανέμεται για συζύγους που υποβάλουν κοινή δήλωση 

μεταξύ αυτών κατά το ποσό που αφορά έκαστον , και του δηλωθέντος φορολογητέου 

εισοδήματος του φορολογουμένου ανά φορολογική περίοδο και πηγή /κατηγορία εισοδήματος.  

Η επιλογή του τελικού προσδιορισθέντος καθαρού φορολογητέου εισοδήματος του 

φορολογουμένου γίνεται ως εξής:  

• Κατ΄ αρχάς, προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 

φορολογούμενου από όλες τις πηγές/κατηγορίες εισοδήματος με τις γενικές φορολογικές 

διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν σε κάθε ελεγχόμενη/νο διαχειριστική περίοδο/φορολογικό έτος.  

• Στην συνέχεια, προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 

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

• Συγκρίνονται, ανά φορολογική περίοδο, τα αποτελέσματα των δύο προσδιορισμών και ως 

τελικό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου λαμβάνεται το μεγαλύτερο. 

Στην περίπτωση που ο προσδιορισμός του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος με τις τεχνικές 

ελέγχου γίνεται ενιαία για φορολογουμένους/συζύγους που υποβάλουν κοινή δήλωση,  τότε 

και τα προσδιορισθέντα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου με τις λοιπές γενικές 

διατάξεις  αντίστοιχα  αθροίζονται για να είναι δυνατή η σύγκριση με το ενιαίο προσδιορισθέν 

αποτελέσματα από τις τεχνικές ελέγχου.  

Στην συνέχεια, συγκρίνονται, ανά φορολογική περίοδο, τα αποτελέσματα των δύο 

προσδιορισμών και ως τελικό φορολογητέο εισόδημα  λαμβάνεται το μεγαλύτερο, το οποίο  

κατανέμεται στους φορολογουμένους σύμφωνα με τον επιλεγέντα τρόπο. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση επιλέγεται το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον έλεγχο με τις γενικές φορολογικές 

διατάξεις.  

                                                           
70 άρθρο 8, ΠΟΛ. 1050/2014 , “ Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου 

των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού”.  
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Αν σε κάποια φορολογική περίοδο, το φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου/ης 

και του/της συζύγου του προσδιορίστηκε τεκμαρτά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 

έως 19 του ν.2238/1994 ή του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4172/2013, όπως αυτές ίσχυαν σε κάθε 

ελεγχόμενη/νο φορολογική  περίοδο/διαχειριστικό έτος, ο τεκμαρτός προσδιορισμός  

λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του τελικού φορολογητέου εισοδήματος. 

Εάν πρόκειται για επιτηδευματίες , τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις του Κ.Φ.Ε. και συγκρίνονται με το προσδιοριζόμενο βάσει της έμμεσης 

τεχνικής ελέγχου.  Ως φορολογητέο εισόδημα λαμβάνεται το μεγαλύτερο προσδιοριζόμενο. 

Στην περίπτωση που το τελικό φορολογητέο εισόδημα είναι το προσδιορισθέν με τις 

τεχνικές ελέγχου μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού τότε αν η προκύπτουσα διαφορά έχει 

κατανεμηθεί ολόκληρη ή τμήμα αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις , ως εισόδημα από 

ατομική εμπορική επιχείρηση ή από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος ή από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, αυτή προστίθεται στα δηλωθέντα ή βάσει βιβλίων και στοιχείων ακαθάριστα 

εισοδήματα/στα συνολικά έσοδα για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εισοδημάτων/ 

συνολικών εσόδων.71  

 

 

4.16 Ανάλυση Των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου Φυσικών Προσώπων 

 

Τεχνική  Ανάλυσης  Ρευστότητας 

 

Η τεχνική Ανάλυσης Ρευστότητας συχνά αναφέρεται ως η μέθοδος των Δαπανών ή μέθοδος 

υπερβάλλοντος κόστους, ή μέθοδος λογαριασμού T, ή μια κατάσταση κεφαλαίων. 

Η τεχνική της  Ανάλυσης Ρευστότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της ΠΟΛ. 

1050/2014, προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη αναλύοντας τα έσοδα (φορολογητέα και μη), τις 

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

μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και 

οικογενειακών) του φορολογούμενου φυσικού προσώπου. 72 

                                                           
71 άρθρα 9,10, ΠΟΛ. 1050/2014 ,” Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου 

των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού”. 
72άρθρο 2, ΠΟΛ. 1050/2014 , “ Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου 

των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού”.   

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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Η μέθοδος της  Ανάλυσης Ρευστότητας περιλαμβάνει μια ανάλυση των ταμειακών 

ροών του φορολογούμενου και σύγκριση όλων των γνωστών δαπανών με όλες τις γνωστές 

εισπράξεις για την περίοδο. Οι καθαρές αυξήσεις και μειώσεις των στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού λαμβάνονται υπόψη μαζί με τις μη  εκπιπτόμενες δαπάνες και τις μη φορολογητέες  

εισπράξεις. Η υπέρβαση των δαπανών από  το άθροισμα των δηλωθέντων και μη 

φορολογητέων εισοδημάτων είναι μη δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα.73 

  Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τις ετήσιες δαπάνες του φορολογούμενου, για τον 

προσδιορισμό του εισοδήματος του, για φορολογικούς σκοπούς. Βασίζεται στη θεωρία ότι αν 

οι δαπάνες του φορολογουμένου κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έτους υπερβαίνουν τα 

δηλωθέντα εισοδήματα, και η πηγή αυτών των δαπανών είναι ανεξήγητη, μπορεί να συναχθεί 

ότι οι εν λόγω δαπάνες αντιπροσωπεύουν λαθραία εισοδήματα.74 

Με βάση τη θεωρία αυτή, εάν οι δαπάνες υπερβαίνουν τα δηλωθέντα έσοδα συν τα 

έσοδα από τις μη δηλωθείσες πηγές σε μια δεδομένη φορολογική περίοδο, αυτές οι 

υπερβολικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν μη δηλωθέντα έσοδα από φορολογητέες πηγές.  

Δηλαδή, οι πραγματοποιήσιμες δαπάνες δεν μπορούν να υπερβούν τα διαθέσιμα κεφάλαια, 

εκτός εάν υπάρχουν μη κοινοποιημένες πηγές εισοδήματος.  

 Παρόλο που η μέθοδος απαιτεί λεπτομερή ανάλυση όλων των κεφαλαίων 

(φορολογητέων και μη υποκειμένων στον φόρο) που διατίθενται σε έναν φορολογούμενο, όλων 

των δαπανών (εκπιπτόμενων και μη εκπιπτόμενων και ιδιωτικών), αυξήσεων και μειώσεων 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και προσαρμογών για τον υπολογισμό των 

εκπτώσεων (Π.χ. υποτίμηση), είναι μια ευνοούμενη προσέγγιση όταν είναι σαφές ότι το 

δηλωμένο εισόδημα του φορολογούμενου δεν θα μπορούσε να αντέξει τον προφανή πλούτο, 

τις δαπάνες ή τον τρόπο ζωής του φορολογούμενου.75  

 

 Πότε Και Πως Χρησιμοποιείται Η Μέθοδος Της Ανάλυσης Ρευστότητας   

 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ως βασική μέθοδος για την ύπαρξη κεφαλαίων από άγνωστες 

ή παράνομες πηγές όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία και υπό την προϋπόθεση ότι 

                                                           
73Organization for Economic Co-operation and Development (OECD ), (2006), “Strengthening Tax Audit 

Capabilities: Innovative Approaches to improve the efficiency and effectiveness of indirect income measurement 

methods” , prepared by Forum on Administration΄s Compliance sub-group. 
74 Richard M. Wise,(2000), :”Tax Fraud and Mens Rea Forensic Accounting” Sixth Annual Fraud Conference, 

Montreal. 
75 Edmund Biber, (2010), “ Revenue Administration Taxpayer Audit- Use of Indirect Methods” International 

Monetary Fund, Fiscal Affairs Department. 
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συντρέχουν  ειδικές προϋποθέσεις, όπως υπάρχει αδικαιολόγητος πλουτισμός, υπάρχουν 

βάσιμες υποψίες για παράνομες πηγές εισοδήματος ή υπάρχουν βάσιμες υποψίες, ότι 

πραγματοποιούνται δαπάνες από άγνωστες ή παράνομες πηγές κεφαλαίων. 

Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος διαθέτει αρκετά στοιχεία του ενεργητικού και 

του παθητικού, των οποίων η βάση κοστολόγησης παραμένει η ίδια καθ΄όλη τη διάρκεια της 

περιόδου που ενδιαφέρει τον έλεγχο, θα πρέπει μάλλον να προτιμάται η μέθοδος των δαπανών 

αντί της μεθόδου της καθαρής θέσης (η ανάλυση της θα γίνει παρακάτω), επειδή μπορεί να 

γίνει μια συνοπτική παρουσίαση στον υπολογισμό. Τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού , τα οποία δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια της περιόδου που γίνεται ο έλεγχος, 

παραλείπονται από την κατάσταση δαπανών. 

Η μέθοδος των δαπανών πρέπει να χρησιμοποιείται πιο συχνά σε περίπτωση που το 

εισόδημα του φορολογούμενου ξοδεύεται με σπάταλο τρόπο και υπάρχει λίγη, αν υπάρχει, 

καθαρή περιουσία. Επιπλέον, μία κατάσταση δαπανών μπορεί να συμβάλει στην επαλήθευση 

της ακρίβειας μιας άλλης μεθόδου για την απόδειξη ύπαρξης εισοδήματος και στην 

επαλήθευση της ακρίβειας του γνωστού ή δηλωθέντος εισοδήματος. Μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των μετρητών ανά χείρας, του έτους για το οποίο γίνεται 

ο έλεγχος με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης όταν η ημερομηνία εκκίνησης των μετρητών ανά 

χείρας βρίσκεται σε προηγούμενο έτος.76 

Ακόμα, η μέθοδος των Δαπανών συνιστάται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 1) Όταν ο έλεγχος του φορολογούμενου δείχνει ότι οι μειώσεις και οι λοιπές δαπάνες του  

εμφανίζονται ανόμοιες με το εισόδημα που δηλώνεται.  

2) Τα μετρητά του φορολογούμενου δεν προέρχονται από τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος 

μπορεί να αναλυθεί για τον προσδιορισμό της προέλευσης και της μεταγενέστερης διάθεσής 

του.  

3) Ο φορολογούμενος καθιστά μια κοινή επιχειρηματική πρακτική να χρησιμοποιεί εισπράξεις 

μετρητών για να πληρώσει τα επαγγελματικά έξοδα.77 

 

 Μεθοδολογία Της Ανάλυσης  Ρευστότητας  

 

Κατά την μέθοδο αυτή δημιουργείται ισοζύγιο με δύο βασικές στήλες:  

                                                           
76 Απόστολος Λιόλιος (2014), “ Ο Έλεγχος των Φορολογικών Υποθέσεων “, Εκδόσεις ΑΡΙΩΝ ΟΕ , Θέρμη 

Θεσσαλονίκης, σελ.392,393. 
77 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD ), (2006), “Strengthening Tax Audit 

Capabilities: Innovative Approaches to improve the efficiency and effectiveness of indirect income measurement 

methods” , prepared by Forum on Administration΄s Compliance sub-group. 
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«Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων».  

Στην πρώτη στήλη Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαμβάνονται τα κάθε μορφής έσοδα 

που έχουν εισπραχθεί στην διάρκεια της ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου, των οποίων 

αποδεικνύεται η πραγματοποίηση και η νομιμότητα των συναλλαγών. 

  Στην δεύτερη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων /Εσόδων περιλαμβάνονται όλες οι 

πραγματοποιθείσες αναλώσεις, κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου. 

Η διαφορά μεταξύ στήλης «Αναλώσεις Κεφαλαίων/ Εσόδων» και στήλης «Πηγές 

Κεφαλαίων/Εσόδων», θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν αιτιολογείται 

υπόκειται σε φορολόγηση.78  

Οι πηγές κεφαλαίων περιλαμβάνουν το  δηλωθέν εισόδημα και το εισόδημα από μη 

φορολογητέες πηγές, τις οποίες ο φορολογούμενος είναι σε θέση να τεκμηριώσει (π.χ. δώρα),  

τις μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων (Π.χ. υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασμών ή 

εισπρακτέοι λογαριασμοί) και τις αυξήσεις των υποχρεώσεων (π.χ. το αρχικό ποσό των 

δανείων ή των πληρωτέων λογαριασμών). Οι αναλώσεις κεφαλαίων περιλαμβάνουν τις 

αυξήσεις των περιουσιακών στοιχείων (επιχειρηματικές και προσωπικές), τις αγορές, τις 

επιχειρηματικές δαπάνες, τα προσωπικά έξοδα διαμονής και τις μειώσεις των υποχρεώσεων.79  

Στην πρώτη στήλη «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» αθροίζονται:80 

1) Τα υπόλοιπα των χρηματοπιστωτικών λογαριασμών (στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό) 

προσωπικών/οικογενειακών και επαγγελματικών κατά την έναρξη της ελεγχόμενης χρήσης. 

2) Τα διαθέσιμα μετρητά ή και το υπόλοιπο ταμείου στην αρχή της ελεγχόμενης χρήσης (το 

υπόλοιπο ταμείου αφορά την περίπτωση ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ ή 

διπλογραφικά του Κ.Φ.Α.Σ.). 

3) Οι αναλήψεις από επιχειρήσεις όπου συμμετέχει ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος του ή και 

τα προστατευόμενα μέλη αυτών (όχι ατομικής επιχείρησης). 

4) Τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας του 

φορολογούμενου ή του/της συζύγου. 

5) Τα έσοδα από λοιπές πηγές εισοδήματος όπως: 

• μισθώματα από εκμίσθωση ακινήτων (εκτός τεκμαρτών) 

                                                           
78 άρθρο 2, ΠΟΛ. 1050/2014 , “ Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου 

των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού”.   
79Edmund Biber, (2010), “ Revenue Administration Taxpayer Audit- Use of Indirect Methods” International 

Monetary Fund, Fiscal Affairs Department. 
80ΠΟΛ.1270/24.12.2013, “ Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου”.  
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• εισόδημα από κινητές αξίες 

• εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις 

• δηλωθέν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 

• εισόδημα από λοιπές πηγές π.χ. εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης, εισόδημα που δεν 

εντάσσεται σε κάποια από τις κατηγορίες Α-Ζ της παρ.2 του άρθρου 4 ΚΦΕ. 

6) Οι εισπράξεις από λοιπά μη φορολογητέα έσοδα, όπως αποζημιώσεις, επιδοτήσεις, δωρεές 

κ.λπ. 

7) Τα έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων προσωπικών/οικογενειακών ή και 

επαγγελματικών (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης). 

8) Τα ποσά δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε μορφής, ιδιώτες, κ.λπ ( προσωπικά/ 

οικογενειακά ή επαγγελματικά σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης). 

9) Τα λοιπά έσοδα πάσης φύσεως φορολογητέα ή μη. 

10) Οι αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών. 

Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου στους 

πληρωτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνες γενικά 

καθώς και φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. 

Το αν υπάρχει αύξηση των πληρωτέων λογαριασμών, καθορίζεται από την σύγκριση του 

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

τέλος του ελεγχόμενου έτους. 

11) Οι μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων. 

Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, στους 

εισπρακτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις επαγγελματικές, 

προσωπικές κ.λπ. καθώς και απαιτήσεις φορολογικές(επιστροφές φόρων κ.λπ.) οι οποίες είναι 

απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. Το αν υπάρχει μείωση των εισπρακτέων 

λογαριασμών καθορίζεται από τη σύγκριση του υπολοίπου εισπρακτέων λογαριασμών στο 

τέλος του προηγουμένου έτους με το υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχόμενου έτους. 

Στην δεύτερη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων αθροίζονται:81 

1) Τα υπόλοιπα των χρηματοπιστωτικών λογαριασμών (στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό) 

προσωπικών/οικογενειακών και επαγγελματικών κατά την λήξη της ελεγχόμενης χρήσης (τα 

υπόλοιπα των λογαριασμών την 31/12/200Χ). 

2) Τα διαθέσιμα μετρητά ή και το υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος της ελεγχόμενης χρήσης (σε 

περίπτωση ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ ή διπλογραφικά του Κ.Φ.Α.Σ.). 

                                                           
81ΠΟΛ.1270/24.12.2013, “ Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου”.  
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3) Οι εισφορές σε λογαριασμούς επιχειρήσεων όπου συμμετέχει ο ίδιος ο φορολογούμενος, ο/η 

σύζυγος ή και τα προστατευόμενα μέλη αυτών (όχι ατομικές επιχειρήσεις) 

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

5) Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων (προσωπικών/οικογενειακών και επαγγελματικών) 

περιλαμβάνονται: ανεγέρσεις οικοδομών, αγορές ΕΙΧ, δίτροχων κ.λπ. οχημάτων, πλοίων -

σκαφών, αναψυχής αεροσκαφών, και επενδυτικών αγαθών καθώς και οι δαπάνες που αφορούν 

βελτιώσεις αυτών . 

6) Οι αγορές εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών αγαθών αναγκαίων 

στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

7) Οι επαγγελματικές/επιχειρηματικές δαπάνες πάσης φύσεως (εκπιπτόμενες ή μη από τα 

ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης). Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που αφορούν επισκευές 

και συντηρήσεις των επαγγελματικών περιουσιακών στοιχείων. 

Παρατήρηση: Χειρισμός αποσβέσεων για πάγια επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία 

στην έμμεση τεχνική της ρευστότητας. 

Στην περίπτωση που οι αποσβέσεις συμπεριλαμβάνονται στις συνολικά δηλωθείσες 

επαγγελματικές δαπάνες για την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής θα πρέπει με το ποσό 

των αποσβέσεων να μειώσουμε τις επαγγελματικές δαπάνες που θα καταχωρίσουμε στην 

αντίστοιχη ένδειξη γιατί οι αποσβέσεις δεν αποτελούν πραγματικές καταβολές. 

8) Τα ποσά αποπληρωμής προσωπικών ή επαγγελματικών δανείων (στην γραμμή αυτή 

αναγράφεται μόνο το χρεολύσιο). Το ποσό των τόκων ανάλογα με το είδος του δανείου 

(προσωπικό/επαγγελματικό) συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες είτε στις προσωπικές 

/οικογενειακές είτε στις επαγγελματικές . 

9) Τα ποσά για ασφάλιστρα, αποζημιώσεις, δωρεές (όπως γονικές παροχές ή χορηγίες 

χρηματικών ποσών κ.λπ.), και λοιπές δαπάνες 

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

11) Τα ποσά για κάθε είδους δαπάνες διαβίωσης (προσωπικές/ οικογενειακές) καθώς και οι 

δαπάνες που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις των προσωπικών/οικογενειακών 

περιουσιακών στοιχείων (δαπάνες για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του 

φορολογουμένου του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών). 

12) Οι μειώσεις των Πληρωτέων λογαριασμών. 

Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου στους 

πληρωτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνες γενικά 

καθώς και φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους 

(Δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια, τα οποία αναγράφονται στη γραμμή (8) «Ποσά αποπληρωμής 
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προσωπικών ή επαγγελματικών δανείων». Το αν υπάρχει μείωση των πληρωτέων 

λογαριασμών καθορίζεται από τη σύγκριση του υπολοίπου πληρωτέων λογαριασμών στο τέλος 

του προηγουμένου έτους με το υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχόμενου έτους . 

13) Οι αυξήσεις Εισπρακτέων λογαριασμών. 

Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου στους 

εισπρακτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις επαγγελματικές, 

προσωπικές και φορολογικές κ.λπ. οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχόμενου 

έτους. Το αν υπάρχει αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών καθορίζεται από τη σύγκριση του 

υπολοίπου εισπρακτέων λογαριασμών στο τέλος του προηγουμένου έτους με το υπόλοιπο στο 

τέλος του ελεγχόμενου έτους. 

14) Οι χορηγήσεις δανείων σε τρίτους. 

15) Η μείωση προκαταβολών που εισπράχτηκαν έναντι εσόδων επομένου έτους/επομένων 

ετών.  

Εάν το εισόδημα έχει δηλωθεί σωστά και ο ελεγκτής έχει ανακατασκευάσει με ακρίβεια 

τις οικονομικές υποθέσεις του φορολογούμενου με τη μέθοδο της πηγής και της ανάλωσης των 

κεφαλαίων, ο λογαριασμός Τ θα ισορροπήσει, δηλαδή η πηγή των κεφαλαίων θα ισούται με 

την ανάλωση των κεφαλαίων. Ωστόσο, αν η ανάλωση των κονδυλίων είναι μεγαλύτερη από 

την πηγή κεφαλαίων, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η υπέρβαση των δαπανών αντιπροσωπεύει 

μια υποεκτίμηση του εισοδήματος ή υπερβάλλουσα εκπιπτόμενη δαπάνη, εκτός και εάν ο 

φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει ότι το εισόδημα προέρχεται από μη υποκείμενο στον 

φόρο Πηγή, η δήλωση εισοδήματος του φορολογούμενου προσαρμόζεται αναλόγως.82 

Οι φορολογούμενοι προσπαθούν συχνά να αντικρούσουν τα συμπεράσματα της 

επίσημης έμμεσης μεθόδου του εξεταστή, ισχυριζόμενοι ότι η ανεξήγητη διαφορά προκαλείται 

στην πραγματικότητα από τη χρήση μη εισπρακτέων κεφαλαίων που είχαν συγκεντρωθεί σε 

προηγούμενα έτη. Ο καθορισμός του αρχικού ποσού των μετρητών και του συσσωρευμένου 

κεφαλαίου για το έτος είναι σημαντικός. Ως εκ τούτου, οι εξεταστές προσπαθούν να 

προσδιορίσουν το ποσό και να επαληθεύσουν τις δηλώσεις του φορολογούμενου για τις 

συσσωρεύσεις μετρητών κατά τη διάρκεια μιας πρώτης συνέντευξης του . Ο όρος "μετρητά" 

σημαίνει οποιοδήποτε μη κατατεθειμένο νόμισμα και κέρματα που χρησιμοποιούνται για 

κανονικές εμπορικές συναλλαγές. Τα "συσσωρευμένα κεφάλαια" αναφέρονται σε μετρητά που 

συσσωρεύονται από τον φορολογούμενο και δεν συνδέονται με συνήθεις επιχειρηματικές 

πρακτικές και / ή συναλλαγές με πελάτες. Τα κεφάλαια μπορεί να έχουν φορολογηθεί σε 

                                                           
82Edmund Biber, (2010) , “ Revenue Administration Taxpayer Audit- Use of Indirect Methods” International 

Monetary Fund, Fiscal Affairs Department.  
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προηγούμενα έτη, να προέρχονται από μη φορολογητέες πηγές ή να αντιπροσωπεύουν 

φορολογητέο εισόδημα κατά το υπό έλεγχο έτος.  

Εάν οι φορολογούμενοι ισχυρίζονται ότι έχουν αυτό που φαίνεται να είναι υπερβολικό, 

ποσό μετρητών, ο εξεταστής θα ζητήσει περαιτέρω να καθορίσει το ποσό των ταμειακών 

διαθεσίμων στο τέλος του κάθε έτους υπό εξέταση μέχρι σήμερα.83  

 

 Η Τεχνική Της Καθαρής Θέσης 

 

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική ανακατασκευής φορολογητέου εισοδήματος έμμεσα 

είναι η «μέθοδο της καθαρής θέσης.» Βασική αρχή της, είναι ότι οι περισσότερες αυξήσεις της 

καθαρής θέσης οφείλονται στο φορολογητέο εισόδημα και, «όταν αυτό δεν είναι αλήθεια ο 

φορολογούμενος είναι σε θέση να εξηγήσει τη διαφορά.»84 

Η τεχνική της  Καθαρής Θέσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της ΠΟΛ. 1050/2014, 

αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του φορολογούμενου φυσικού προσώπου και 

προσδιορίζει φορολογητέα ύλη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα 

διαθέσιμα κεφάλαια προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, τις διάφορες απαιτήσεις 

προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις προσωπικές, 

οικογενειακές ή επαγγελματικές (παθητικό), τις ατομικές, οικογενειακές και επαγγελματικές 

δαπάνες ως και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά).85 

Σκοπός της μεθόδου αυτή είναι να προσδιορίσει, μέσω αλλαγής της καθαρής θέσης, 

εάν ο φορολογούμενος αγοράζει περιουσιακά στοιχεία, μειώνει υποχρεώσεις ή κάνει δαπάνες 

με κεφάλαια που δεν αναφέρονται ως φορολογητέο εισόδημα.86 

Η μέθοδος της καθαρής θέσης βασίζεται στη θεωρία ότι η αύξηση της καθαρής θέσης 

του φορολογούμενου κατά τη διάρκεια ενός φορολογητέου έτους, μετά από προσαρμογές για 

μη εκπιπτόμενες δαπάνες και μη φορολογητέα εισοδήματα, πρέπει να προκύπτει από το 

φορολογητέο εισόδημα. Αυτή η μέθοδος απαιτεί πλήρη ανακατασκευή του οικονομικού 

ιστορικού του φορολογούμενου, δεδομένου ότι ο ελεγκτής πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα 

                                                           
83 Charles P. Rettig, (2014), “ Overview of indirect methods of determining taxable income” , Journal of tax practice 

7 procedure. 
84 Steven B. Duke, “Prosecutions for Attempts to Evade Income Tax: A Discordant View of a Procedurai Hybrid”  

Yale Law School Legal Scholarship Repository, Jenuary 1966. 
85 άρθρο 2, ΠΟΛ. 1050/2014 , “ Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου 

των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού”.   
86 Charles P. Rettig, (2014), “ Overview of indirect methods of determining taxable income” , Journal of tax practice 

7 procedure. 
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περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες και τις μη φορολογητέες 

πηγές κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου.  

Η θεωρία της μεθόδου της καθαρής θέσης  βασίζεται στο γεγονός ότι για ένα δεδομένο 

έτος, το εισόδημα ενός φορολογούμενου διατίθεται ή δαπανάται σε στοιχεία που είναι είτε 

εκπιπτόμενα είτε μη εκπιπτόμενα, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων της καθαρής θέσης 

του φορολογούμενου μέσω της αγοράς περιουσιακών στοιχείων ή / και της μείωσης των 

υποχρεώσεων.87  

Επίσης δεδομένου ότι η μέθοδος αυτή βασίζεται  στη θεωρία ότι τα κεφάλαια που 

χρησιμοποιούνται ή που δαπανώνται δεν μπορούν να υπερβούν τα διαθέσιμα κεφάλαια, η 

απαιτούμενη ανάλυση είναι παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιείται στη μέθοδο της πηγής 

και της ανάλωσης των κεφαλαίων, ωστόσο επεκτείνεται για αρκετά έτη ή φορολογικές 

περιόδους για να διαπιστωθούν αλλαγές στην καθαρή θέση από το ένα έτος στο άλλο.88 

 

 Πότε Και Πως Χρησιμοποιείται Η Μέθοδος Της Καθαρής Θέσης 

 

Η μέθοδος της καθαρής θέσης βασίζεται σε μια διεξοδική ανάλυση όλων των περιουσιακών 

στοιχείων, των υποχρεώσεων, των δαπανών (επιχειρηματικών και ιδιωτικών) και μη 

φορολογητέων πηγών κεφαλαίων για την ανασυγκρότηση των οικονομικών υποθέσεων ενός 

φορολογούμενου επί σειρά ετών.  Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται συνηθέστερα σε 

περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία ότι ο φορολογούμενος έχει αποφύγει φόρο και έχει 

συσσωρεύσει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία ή είχε σημαντικές αλλαγές στην καθαρή θέση 

για κάποιο χρονικό διάστημα.89 

Η μέθοδος της Καθαρής Περιουσίας χρησιμοποιείται όταν αρκετά από τα στοιχεία του 

ενεργητικού και / ή παθητικού του φορολογούμενου έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια της υπό 

έλεγχο περιόδου και ισχύει κάποιος από τους ακόλουθους λόγους:  

α) Υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις). 

                                                           
87 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD ), (2006), “Strengthening Tax Audit 

Capabilities: Innovative Approaches to improve the efficiency and effectiveness of indirect income measurement 

methods” , prepared by Forum on Administration΄s Compliance sub-group. 
88 Edmund Biber, (2010) , “ Revenue Administration Taxpayer Audit- Use of Indirect Methods” International 

Monetary Fund, Fiscal Affairs Department. 
89 Edmund Biber, (2010), “ Revenue Administration Taxpayer Audit- Use of Indirect Methods” International 

Monetary Fund, Fiscal Affairs Department. 
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β) Παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα 

του φορολογούμενου φυσικού προσώπου (ατομικά και οικογενειακά) ή/ και της επιχείρησης 

στην οποία μπορεί να συμμετέχει. 

γ) Τα δηλωθέντα εισοδήματα από άσκηση ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος 

δεν αποκλίνουν σημαντικά από το εκάστοτε αφορολόγητο όριο. Στην περίπτωση αυτή 

εντάσσονται και φυσικά πρόσωπα μέλη εταιρειών με ζημιογόνα αποτελέσματα. 

δ) Δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία Κ.Β.Σ./ Κ.Φ.Α.Σ.. 

ε) Υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή και αδήλωτα εισοδήματα/αγορές/δαπάνες 

(επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές). 

Επιπλέον της χρησιμότητας της ως βασικής μεθόδου αποδείξεως εισοδήματος, με 

αυτοτελή εφαρμογή, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως βοηθητική άλλων μεθόδων 

αποδείξεως εισοδήματος.90 

Η μέθοδος της Καθαρής Περιουσίας συνιστάται γενικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) Όταν εξετάζονται δύο ή περισσότερα έτη.  

2) Όταν γίνονται πολλές αλλαγές στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κατά τη διάρκεια 

της περιόδου.  

3) Όταν δεν διατηρούνται βιβλία και αρχεία.  

4) Όταν τα βιβλία και τα αρχεία είναι ανεπαρκή ή δεν είναι διαθέσιμα. 

5) Όταν τα βιβλία και τα αρχεία παρακρατούνται από τον φορολογούμενο. 

  Το γεγονός ότι τα βιβλία και τα αρχεία του φορολογούμενου αντανακλούν με ακρίβεια 

τα σχετικά στοιχεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις του, δεν εμποδίζει τη χρήση της μεθόδου 

απόδειξης Καθαρής Θέσης.  Ο ελεγκτής μπορεί ακόμη να κοιτάξει πέρα από τις δηλώσεις, τα 

βιβλία και τα αρχεία ενός φορολογούμενου και να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε διαθέσιμα 

στοιχεία για να καθορίσει εάν τα βιβλία αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το οικονομικό ιστορικό 

του φορολογούμενου. 

Ενώ η μέθοδος της Καθαρής Θέσης  χρησιμοποιήθηκε αρχικά κατά φορολογουμένων 

των οποίων η κύρια πηγή εισοδήματος προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα, συνιστάται 

συχνά σε περιπτώσεις απάτης, ιδίως όταν σημειώνονται σημαντικές μεταβολές στην καθαρή 

θέση και άλλες μέθοδοι απόδειξης είναι ανεπαρκείς. Εκτός από τη χρήση της, ως πρωταρχικού 

μέσου απόδειξης του φορολογητέου εισοδήματος, ώστε να μπορεί να γίνει πραγματικός 

καθορισμός της φορολογικής υποχρέωσης, η μέθοδος της Καθαρής Θέσης χρησιμοποιείται για 

                                                           
90Απόστολος Λιόλιος (2014), “ Ο Έλεγχος των Φορολογικών Υποθέσεων”, Εκδόσεις ΑΡΙΩΝ ΟΕ , Θέρμη 

Θεσσαλονίκης, σελ.392,393. 
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να επιβεβαιώσει άλλες μεθόδους απόδειξης και ελέγχει την ακρίβεια των φορολογητέων 

εισοδημάτων.91 

 

 Μεθοδολογία  Της Καθαρής Θέσης 

 

Η καθαρή θέση του φορολογούμενου (σύνολο ενεργητικού μείον τις συνολικές υποχρεώσεις) 

προσδιορίζεται στην αρχή και στο τέλος του φορολογητέου έτους.   Η διαφορά μεταξύ αυτών 

των δύο ποσών θα είναι η αύξηση ή μείωση της καθαρής θέσης.   

Στη συνέχεια γίνονται προσαρμογές για μη εκπιπτόμενα και μη υποκείμενα στο φόρο 

στοιχεία για να καταλήξουμε σε φορολογητέο εισόδημα.  Στη συνέχεια, το δηλωμένο 

φορολογητέο εισόδημα συγκρίνεται με το εισόδημα που υπολογίζεται για να προσδιοριστεί εάν 

το εισόδημα υποεκτιμήθηκε ή αν δεν υπήρχε δήλωση, ο υπολογισμός καθορίζει το ποσό του 

φορολογητέου εισοδήματος.92  

Ο τύπος για τον υπολογισμό των κεφαλαίων από άγνωστες πηγές ή παράνομες πηγές 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής περιουσίας είναι:93  

 Πίνακας 4.3 

 Ενεργητικό                      

Μείον:   Παθητικό  

Ίσον: Καθαρή περιουσία  

Μείον:   Καθαρή περιουσία  προηγούμενου έτους 

Ίσον: Αύξηση (μείωση) καθαρής περιουσίας 

Σύν: Έξοδα διαβίωσης 

Ίσον: Εισόδημα (ή δαπάνες) 

Μείον:   Κεφάλαια από γνωστές πηγές 

Ίσον: Κεφάλαια από άγνωστες / παράνομες πηγές   

 

                                                           
91Organization for Economic Co-operation and Development (OECD ), (2006), “Strengthening Tax Audit 

Capabilities: Innovative Approaches to improve the efficiency and effectiveness of indirect income measurement 

methods” , prepared by Forum on Administration΄s Compliance sub-group.  
92Edmund Biber, (2010),” Revenue Administration Taxpayer Audit- Use of Indirect Methods” International 

Monetary Fund, Fiscal Affairs Department.  
93 Απόστολος Λιόλιος (2014), “ Ο Έλεγχος των Φορολογικών Υποθέσεων “, Εκδόσεις ΑΡΙΩΝ ΟΕ , Θέρμη 

Θεσσαλονίκης, σελ.397. 
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Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ο Πίνακας Ενεργητικού και Παθητικού για όλες 

τις ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους με φορολογική περίοδο βάσης την αμέσως 

προηγούμενη από την πρώτη ελεγχόμενη φορολογική περίοδο. Στο Ενεργητικό 

περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα κατά την λήξη κάθε φορολογικής περιόδου. Στο Παθητικό περιλαμβάνονται οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις. Η διαφορά Ενεργητικού-Παθητικού αποτελεί την Καθαρή Θέση 

κάθε φορολογικής περιόδου. 

Από την καθαρή θέση λήξης κάθε φορολογικής περιόδου αφαιρείται η καθαρή θέση 

έναρξης. Οι αυξήσεις/μειώσεις της Καθαρής Θέσης αναπροσαρμόζονται με τις περιπτώσεις 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγματος (αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής 

παροχής, προίκας, κερδών από τυχερά παίγνια, ανταλλαγής) και τις περιπτώσεις εκποίησης 

αυτών, με τις ατομικές και οικογενειακές δαπάνες κάθε είδους, και συγκρίνονται με τα 

δηλωθέντα εισοδήματα. Η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη 

και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση.94 

Τα στοιχεία που  περιλαμβάνονται στο Ενεργητικό είναι:95 

● Ακίνητη περιουσία (κόστος) 

● Έπιπλα, Συσκευές, Λοιπός εξοπλισμός(επαγγελματικά) 

● Προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας (έπιπλα ,έργα τέχνης, συλλογές κ.λπ.) (άνω των 

5.000€ έκαστο) 

● Κοσμήματα και λοιπά τιμαλφή (αξίας άνω των 5.000€ έκαστο) 

● Απαιτήσεις διάφορες: Περιλαμβάνονται οι εισπρακτέοι λογαριασμοί ήτοι οι απαιτήσεις από 

πωλήσεις επαγγελματικές και προσωπικές/οικογενειακές κ.λπ. καθώς και φορολογικές 

(επιστροφές φόρων κ.λπ.) οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. Το 

προκύπτον υπόλοιπο στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους συμπεριλαμβάνεται στο ενεργητικό. 

● Μηχανοκίνητα οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη κ.λπ. 

● Μετρητά διαθέσιμα στην κατοχή του φορολογουμένου, του/της συζύγου ή των 

προστατευόμενων μελών αυτών. 

● Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του φορολογουμένου, του/της συζύγου ή των 

προστατευόμενων μελών αυτών π.χ. σε λογαριασμούς καταθετικούς, όψεως, προθεσμίας, σε 

τρεχούμενους. 

                                                           
94 Άρθρο 2, ΠΟΛ. 1050/2014, “ Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου 

των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού”. 
95 ΠΟΛ.1270/24.12.2013, “Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου”. 
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● Μετοχές, λοιποί τίτλοι 

● Σύνολο απογραφής τέλους χρήσης σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης (εμπορεύματα, 

έτοιμα προϊόντα, α' και β' ύλες υλικά συσκευασίας ημιτελή υπολείμματα). Στις περιπτώσεις 

ελέγχου συνεχόμενων ετών για τις οποίες δεν υπάρχει συνεχής υποχρέωση σύνταξης 

απογραφής, τυχόν συνταχθείσα/ες απογραφή/ές δεν υπολογίζονται (στη συγκεκριμένη 

τεχνική). 

● Διάφοροι λογαριασμοί ή Λοιπά περιουσιακά στοιχεία (προσωπικά/ οικογενειακά ή 

επαγγελματικά) των οποίων η αξία υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ως αξία λαμβάνεται το πραγματικό κόστος κτήσης, 

όπως αυτό προκύπτει από τα διαθέσιμα στον έλεγχο στοιχεία. 

Στις περιπτώσεις ανέγερσης οικοδομών, ως κόστος λαμβάνεται το κόστος ανέγερσης 

όπως αυτό προκύπτει από τα διαθέσιμα στον έλεγχο στοιχεία. 

Τα επαγγελματικά/επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν περιπτώσεις 

ατομικής επιχείρησης. 

Τα στοιχεία που  περιλαμβάνονται στο Παθητικό είναι:96  

● Δάνεια (προσωπικά / οικογενειακά) 

● Δάνεια (επαγγελματικά-σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης) 

● Γραμμάτια (προσωπικά /οικογενειακά ή της ατομικής του επιχ/σης) 

● Πιστωτές διάφοροι: Περιλαμβάνονται οι πληρωτέοι λογαριασμοί ήτοι οι υποχρεώσεις από 

αγορές, δαπάνες γενικά καθώς και φορολογικές υποχρεώσεις επαγγελματικές, 

προσωπικές/οικογενειακές οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. Το 

προκύπτουν υπόλοιπο στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους συμπεριλαμβάνεται στο παθητικό. 

● Υποχρεώσεις (Αποσβέσεις, κ.λ.π) 

Ενδεικτικά στις πιο πάνω περιπτώσεις, η υποχρέωση του έτους βάσης ή καθενός από 

τα επόμενα μεταφέρεται και αυξάνεται αν οι υποχρεώσεις αυξηθούν π.χ. νέο δάνειο, ή 

μειώνεται ανάλογα με τις πραγματικές καταβολές αποπληρωμής των υποχρεώσεων. 

Αντιμετώπιση αποσβέσεων 

Ειδικά για την τεχνική αυτή, εάν στο πίνακα του ενεργητικού περιλαμβάνονται και πάγια 

επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία είχαν διενεργηθεί αποσβέσεις κατά τον 

υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος τότε, το σωρευτικό ποσόν αποσβέσεων για αυτά 

τα περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται ως υποχρέωση στον πίνακα παθητικού. 

                                                           
96 ΠΟΛ.1270/24.12.2013, “Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου”. 
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Εάν στο ενεργητικό περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποσβεσθεί 

πλήρως, στον πίνακα παθητικού αναγράφεται το σύνολο των αποσβέσεων που έχει διενεργηθεί 

για αυτά και έχει εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα. 

 Όταν ένα από τα περιουσιακά στοιχεία στις 31/12/20ΧΧ δεν περιλαμβάνεται πλέον 

στον κατάλογο ενεργητικού λόγω πώλησης ή άλλου τρόπου διάθεσης, πρέπει η απόσβεση 

σχετικά με αυτό το περιουσιακό στοιχείο να μην περιλαμβάνεται πλέον στο σωρευτικό ποσόν 

αποσβέσεων που αναγράφεται ως υποχρέωση στον πίνακα παθητικού. 

Σημειώνεται ότι εάν ο φορολογούμενος κατέχει επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία 

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

παθητικού.    

Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες (με επιταγές, μετρητά ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών) 

οι οποίες λαμβάνονται υπόψη (προστίθενται)  στην αναπροσαρμογή των αυξήσεων / μειώσεων 

της Καθαρής Θέσης είναι: 

● Προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης 

● Λοιπές δαπάνες/αγορές. Δεν περιλαμβάνονται οι επαγγελματικές δαπάνες και αγορές, με 

εξαίρεση τις δαπάνες που είναι μη παραγωγικές ή δεν εκπίπτουν βάσει διατάξεων νόμου από 

τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, οι οποίες και αναγράφονται. 

● Ζημίες από εκποίηση περιουσιακού στοιχείου, μη αναγνωριζόμενες φορολογικώς. 

Από το μερικό αυτό Σύνολο αφαιρούνται τα μη φορολογούμενα εισοδήματα και συγκεκριμένα: 

● Τα αφορολόγητα έσοδα από διάφορες πηγές, αφορά όλες τις πηγές εσόδων του 

φορολογουμένου του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών που 

συμπεριλήφθηκαν ή όχι στην υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος αλλά δεν 

υπάγονται σε φορολόγηση βάσει διατάξεων νόμου. 

● Μη φορολογητέες περιπτώσεις εσόδων ή φορολογητέες κατ' ειδικό τρόπο όπως τα έσοδα 

από δωρεές, κέρδη από πώληση περιουσιακού στοιχείου, επιχορηγήσεις και λοιπές μη 

φορολογητέες περιπτώσεις που συμπεριλήφθηκαν ή όχι στην υποβληθείσα δήλωση 

φορολογίας Εισοδήματος αλλά δεν υπάγονται σε φορολόγηση βάσει διατάξεων νόμου ή 

φορολογηθήκαν με ειδικό τρόπο. 

Στις περιπτώσεις πώλησης περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε με αντάλλαγμα ή 

άνευ ανταλλάγματος λαμβάνεται για τη συγκεκριμένη τεχνική μόνο το προκύπτον κέρδος ή 

ζημία, εφόσον δεν φορολογήθηκε ή δεν εκπέσθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αυτά 

αναγράφονται αντίστοιχα στις «μη φορολογούμενες περιπτώσεις εσόδων» ή στις «ζημίες από 

εκποίηση περιουσιακών στοιχείων». Ειδικά στις περιπτώσεις πώλησης περιουσιακού στοιχείου 
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που είχε αποκτηθεί χωρίς αντάλλαγμα, ως κέρδος ή ζημία λαμβάνεται το σύνολο του ποσού 

πώλησης μείον το κόστος όπως προσδιορίστηκε στον πίνακα ενεργητικού.97 

 

 Η Μέθοδος Των Τραπεζικών Καταθέσεων Και Δαπανών Σε Μετρητά 

 

Η μέθοδος των τραπεζικών καταθέσεων είναι ένας άλλος τρόπος εξακρίβωσης άγνωστων 

πηγών κεφαλαίων με έμμεσες ή συμπερασματικές αποδείξεις. Με αυτή τη μέθοδο το εισόδημα 

αποδεικνύεται μέσω μιας ανάλυσης τραπεζικών καταθέσεων, ακυρωμένες επιταγές και 

νομισματικές συναλλαγές του υποκειμένου. Προσαρμογές γίνονται για στοιχεία που δεν 

συνιστούν εισόδημα, για να φθάσουμε στο εισόδημα.98 

Η τεχνική των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2 της ΠΟΛ. 1050/2014, προσδιορίζει φορολογητέα ύλη παρακολουθώντας την κίνηση 

των (διαθεσίμων) κεφαλαίων του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των 

προστατευομένων μελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε χρηματοπιστωτικούς 

λογαριασμούς είτε με την ανάλωση τους σε διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών. Αναλύει 

τις συνολικές καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, τα διαθέσιμα, τις αγορές και 

δαπάνες σε μετρητά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια 

της ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου και τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα.99 

Η μέθοδος αυτή υπολογίζει το εισόδημα δείχνοντας τι συνέβη με τα κεφάλαια του 

φορολογούμενου. Βασίζεται στη θεωρία ότι εάν ένας φορολογούμενος λάβει χρήματα, μπορεί 

να συμβούν μόνο δύο πράγματα: είτε να κατατεθούν είτε να δαπανηθούν. Η μέθοδος αυτή 

βασίζεται στις παραδοχές ότι:  

1) Η απόδειξη των καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μετά από ορισμένες 

προσαρμογές που έγιναν για μη φορολογητέα εισοδήματα, αποτελεί ένδειξη φορολογητέων 

εισπράξεων.  

2) Πραγματικά πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες, όπως παρουσιάστηκαν στον έλεγχο. Αυτές οι 

δαπάνες θα μπορούσαν να έχουν πληρωθεί μόνο με πιστωτική κάρτα, επιταγή ή μετρητά. Εάν 

οι δαπάνες πληρώθηκαν με μετρητά, τότε η πηγή αυτών των μετρητών πρέπει να προέρχεται 

                                                           
97ΠΟΛ.1270/24.12.2013, “Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου”.  
98 Απόστολος Λιόλιος (2014), “ Ο Έλεγχος των Φορολογικών Υποθέσεων”, Εκδόσεις ΑΡΙΩΝ ΟΕ , Θέρμη 

Θεσσαλονίκης, σελ.406. 
99 Άρθρο 2, ΠΟΛ. 1050/2014, “Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των 

περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού”. 
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από φορολογητέα πηγή, εκτός αν λογίζεται διαφορετικά. Είναι  βάρος του φορολογουμένου να 

αποδείξει μια μη βιώσιμη πηγή για αυτά τα μετρητά.100  

 Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες έμμεσες μεθόδους, ο φορολογούμενος 

υποχρεούται να αποδείξει ότι τα έσοδα προέρχονται από μη φορολογητέα πηγή.  Ωστόσο, ο 

ελεγκτής θα πρέπει να επιδιώξει να δημιουργήσει μια πιθανή πηγή εισοδήματος ή να αναιρέσει 

τους ισχυρισμούς του φορολογούμενου ως προς τις μη φορολογητέες πηγές.  Κατά την εξέταση 

όλων των τραπεζικών καταθέσεων και των εκταμιεύσεων σε μετρητά, ο ελεγκτής είναι πιθανόν 

να αποκαλύψει τους οδηγούς ως προς την πηγή μη δηλωμένου εισοδήματος που θα στηρίξει 

τους ισχυρισμούς ως προς την πιθανή πηγή του εισοδήματος.  Με βάση το γεγονός ότι όλα τα 

έσοδα πρέπει είτε να κατατεθούν είτε να δαπανηθούν, η ακριβής εκτέλεση αυτής της 

μεθοδολογίας παρέχει μια ισχυρή υπόθεση για την προσαρμογή ή την εξακρίβωση της 

ειλικρίνειας του δηλωμένου εισοδήματος.  Τα στοιχεία εκτός χρήματος, όπως οι αποσβέσεις, 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ξεχωριστά ως συγκεκριμένες προσαρμογές στοιχείων.101  

 

Πότε Και Πως Χρησιμοποιείται Η Μέθοδος Των Τραπεζικών Καταθέσεων 

Και Δαπανών Σε Μετρητά 

 

Η μέθοδος των τραπεζικών καταθέσεων συνιστάται ως η βασική μέθοδος απόδειξης όταν το 

μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος του υποκειμένου είναι κατατεθειμένο και τα βιβλία και τα 

στοιχεία του υποκειμένου είναι: 

α) Μη διαθέσιμα 

β) Κρυμμένα 

γ) Ατελή 

δ) Προετοιμασμένα βάσει της μεθόδου των τραπεζικών καταθέσεων. 

 Η χρησιμοποίηση της μεθόδου των τραπεζικών καταθέσεων δεν περιορίζεται στις πιο 

πάνω περιπτώσεις. 

                                                           
100 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD ), (2006), “Strengthening Tax Audit 

Capabilities: Innovative Approaches to improve the efficiency and effectiveness of indirect income measurement 

methods” , prepared by Forum on Administration΄s Compliance sub-group.  
101 Edmund Biber, (2010), “Revenue Administration Taxpayer Audit- Use of Indirect Methods” International 

Monetary Fund, Fiscal Affairs Department. 
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Ακόμα και αν τα βιβλία και στοιχεία του υποκειμένου εμφανίζονται πλήρη και ακριβή, 

η μέθοδος μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί και δεν υπάρχει απαίτηση να ανασκευασθεί η 

ακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων για να γίνει αυτό.102 

Η μέθοδος των τραπεζικών καταθέσεων και των ταμειακών δαπανών μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί τόσο τους επιχειρηματικούς όσο και των μη επιχειρηματικούς ελέγχους. 

Μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετα μη δηλωμένα έσοδα, όχι μόνο από τα ποσά και τη συχνότητα 

των καταθέσεων, αλλά και από τον προσδιορισμό των πηγών αυτών των καταθέσεων. Ο 

καθορισμός του τρόπου διασποράς ή συσσώρευσης των καταθεμένων κεφαλαίων (σε ποιον και 

για ποιο σκοπό) μπορεί να οδηγήσει σε άλλες πηγές εσόδων. Η μέθοδος αυτή δεν πρέπει να 

είναι η αυτόματη επιλογή κατά την επιλογή μιας τυπικής έμμεσης μεθόδου για τον πραγματικό 

προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις υψηλής έντασης 

χρήματος, στις οποίες δεν κατατίθενται σημαντικά ποσά των ακαθάριστων εισπράξεων και 

πραγματοποιούνται πολυάριθμες ταμειακές δαπάνες, δεν προσφέρονται για αυτή τη μέθοδο. 

Εάν η μέθοδος επιλογής των τραπεζικών καταθέσεων και των ταμειακών εξόδων είναι 

η μέθοδος επιλογής, πρέπει να ολοκληρωθεί ολόκληρη η ανάλυση. Οι σύντομες εκδόσεις που 

δεν λαμβάνουν υπόψη τις επιχειρηματικές και προσωπικές δαπάνες μετρητών είναι ανεπαρκείς. 

Επιπλέον, η μέθοδος των τραπεζικών καταθέσεων και των εξόδων μετρητών 

συνιστάται όταν: 

1) Ο φορολογούμενος πραγματοποιεί περιοδικές καταθέσεις κεφαλαίων σε τραπεζικούς 

λογαριασμούς που φαίνεται να προέρχονται από δραστηριότητα που παράγει εισόδημα. 

2) Ο φορολογούμενος πληρώνει τα περισσότερα επιχειρηματικά έξοδα με επιταγή. 

3) Ο φορολογούμενος χρησιμοποίησε προηγουμένως καταθέσεις τραπεζικών λογαριασμών για 

τον προσδιορισμό και την αναφορά του φορολογητέου εισοδήματος. 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου των τραπεζικών καταθέσεων και των ταμειακών 

δαπανών περιλαμβάνουν:  

1) Παρέχει πλήρη εικόνα των δραστηριοτήτων του φορολογούμενου. Αντικατοπτρίζει σαφώς 

το μέγεθος και το εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων του φορολογούμενου. · 

 2) Αποφεύγει την ανάγκη τεκμηρίωσης των επιχειρηματικών εξόδων, με εξαίρεση τις τεχνικές 

προσαρμογές όπως η απόσβεση.  

                                                           
102 Απόστολος Λιόλιος (2014), “Ο Έλεγχος των Φορολογικών Υποθέσεων”, Εκδόσεις ΑΡΙΩΝ ΟΕ , Θέρμη 

Θεσσαλονίκης, σελ.406,407. 
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3) Όταν ο φορολογούμενος υπερκαλύπτει τα επιχειρηματικά έξοδα, τα ακαθάριστα έσοδα 

προσαρμόζονται αυτόματα στη μηχανική του υπολογισμού.103 

4)Εντοπίζει τη ροή χρήματος μέσα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, δηλαδή:  α) ποιος έχει 

κινήσει το χρήμα,  β) πως έχει κινηθεί το χρήμα και γ) ποιες συναλλαγές συνιστούν 

εισόδημα.104 

 

 Μεθοδολογία Των Τραπεζικών Καταθέσεων Και Δαπανών Σε Μετρητά  

 

Με την τεχνική των τραπεζικών καταθέσεων γίνεται μια  λεπτομερής ανάλυση όλων των 

τραπεζικών καταθέσεων σε επιχειρήσεις και προσωπικούς λογαριασμούς, λογαριασμούς 

δανείων και λογαριασμούς που τηρούνται με τις πιστωτικές ενώσεις, εταιρείες επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που μπορεί να διατηρούνται 

ή να ελέγχονται από τον φορολογούμενο, και παρέχεται στον ελεγκτή  μια πληροφορία για το 

σύνολο των καταθέσεων. Οι μη φορολογητέες εισπράξεις, π.χ. δάνεια, δώρα, κληρονομίες, 

αφαιρούνται όταν ο φορολογούμενος είναι σε θέση να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για 

τα εν λόγω έσοδα, παρέχοντας στον ελεγκτή το καθαρό εισπρακτέο ποσό που έχει κατατεθεί.  

Για τις εισπράξεις που δεν έχουν  κατατεθεί, λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες σε 

μετρητά.  Τα επιχειρησιακά έξοδα που παρουσιάζονται στη δήλωση αλλά δεν καταβάλλονται 

από τραπεζικούς λογαριασμούς θεωρούνται ότι έχουν καταβληθεί με μετρητά.  Οι αγορές 

κεφαλαίων κεφαλαιουχικών στοιχείων και οι αποπληρωμές με μετρητά  δανείων  προσωπικών 

και επιχειρηματικών, τα προσωπικά έξοδα που καταβάλλονται με μετρητά και οι αυξήσεις σε 

μετρητά πρέπει να καθοριστούν μέσω μιας εμπεριστατωμένης ανάλυσης των οικονομικών 

υποθέσεων του φορολογούμενου.  Οποιαδήποτε μη φορολογητέα μετρητά, για παράδειγμα, 

δάνεια, αναλήψεις από λογαριασμούς ή δώρα που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση 

των παραπάνω πληρωμών, εφόσον τεκμηριώνονται από τον φορολογούμενο, αφαιρούνται για 

τον προσδιορισμό των φορολογητέων ακαθάριστων εισπράξεων.  Για τους φορολογούμενους, 

χρησιμοποιώντας μια βάση του δεδουλευμένου, ο παραπάνω υπολογισμός των ακαθάριστων 

εισπράξεων προσαρμόζεται από τις κινήσεις στους λογαριασμούς εισπρακτέους και 

πληρωτέους  και στη συνέχεια, σε σύγκριση με τα ακαθάριστα έσοδα που αναφέρονται στη 

                                                           
103 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD ), (2006), “Strengthening Tax Audit 

Capabilities: Innovative Approaches to improve the efficiency and effectiveness of indirect income measurement 

methods” , prepared by Forum on Administration΄s Compliance sub-group.  
104 Ντάσιου Σοφία, Πέτσα Βασιλική, Ζελενίτσας  Μιχάλης, (2016),  ” Τεχνικές Ελέγχου Με Την Χρήση  Μεθόδων 

Έμμεσου Προσδιορισμού Φορολογητέας Ύλης ”, Υπουργείο Οικ/κών, ΓΓΔΕ, Γενική Δ/νση Φορολογικής 

Διοίκησης, Δ/νση Ελέγχων/Τμήμα Δ΄. 
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δήλωση του φορολογουμένου προσαρμόζεται το εισόδημα.  Δεδομένου ότι τα έξοδα που 

παρουσιάζονται στη δήλωση, αλλά δεν καταβάλλονται από τον τραπεζικό λογαριασμό, 

συμπεριλαμβάνονται στις πληρωμές σε μετρητά, μια προσαρμογή εισοδήματος θα 

αντιπροσωπεύει την υπερεκτίμηση των εκπιπτόμενων δαπανών ή την υποεκτίμηση του 

εισοδήματος.105  

Πιο συγκεκριμένα η μεθοδολογία που ακολουθείται κατά την τεχνική αυτή είναι η εξής: 

από τις συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου αφαιρούνται 

τα κατατεθειμένα ποσά που αφορούν μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα, όπως εκταμιεύσεις 

δανείων, συμψηφιστικές κινήσεις και λοιπές πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις. 

Στο Υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται όλες οι καταβολές 

σε μετρητά για αγορές, δαπάνες (προσωπικές/οικογενειακές ή επαγγελματικές) και λοιπές 

συναλλαγές και αφαιρούνται τα μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε 

λογαριασμούς. 

To νέο Υπόλοιπο αναμορφώνεται με τις αυξήσεις/ μειώσεις εισπρακτέων λογαριασμών 

και συγκρίνεται με τα συνολικά δηλωθέντα Εισοδήματα. 

Η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν 

αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση.106 

 

107Ο βασικός τύπος για τη μέθοδο των τραπεζικών καταθέσεων είναι: 

Πίνακας 4.4 

 Σύνολο καταθέσεων σε όλους τους λογαριασμούς 

Μείον: Μεταφορές και επανακαταθέσεις 

Ίσον: Καθαρές καταθέσεις σε όλους τους λογαριασμούς 

Συν: Δαπάνες σε μετρητά 

Ίσον: Σύνολο εσόδων από όλες τις πηγές 

Μείον: Κεφάλαια από γνωστές πηγές 

Ίσον: Κεφάλαια από άγνωστες ή παράνομες πηγές 

 

                                                           
105 Edmund Biber, (2010), “ Revenue Administration Taxpayer Audit- Use of Indirect Methods “ International 

Monetary Fund, Fiscal Affairs Department.  
106 Άρθρο 2, ΠΟΛ. 1050/2014 “Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου 

των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού”. 
107 Απόστολος Λιόλιος (2014), ” Ο Έλεγχος των Φορολογικών Υποθέσεων ” , Εκδόσεις ΑΡΙΩΝ ΟΕ , Θέρμη 

Θεσσαλονίκης, σελ.406,408. 
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Οι δαπάνες σε μετρητά αποτελούνται: 

Πίνακας 4.5 

 Σύνολο πληρωμών από τα διαθέσιμα σε ρευστό χρήμα 

Μείον: Καθαρές τραπεζικές εκταμιεύσεις 

Ίσον: Τραπεζικές εκταμιεύσεις σε μετρητά 

 

Πιο αναλυτικά ο προσδιορισμός της μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης  βάσει των 

παραπάνω τύπων γίνεται ως εξής:108 

 1. Προσδιορίζονται οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της ελεγχόμενης περιόδου, στις 

περιπτώσεις που υπάρχει άνοιγμα λογαριασμών. Περιλαμβάνονται οι πιστωτικές κινήσεις σε 

λογαριασμό/ούς που αφορούν καθαρές καταθέσεις και έμμεσες καταθετικές πράξεις 

(Προσωρινές καταθέσεις προς εξόφληση υποχρεώσεων, όπως δάνεια κ.λπ. πράξεις). 

Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί άνοιγμα λογαριασμών, οι συνολικές 

τραπεζικές καταθέσεις λαμβάνονται ως η διαφορά υπολοίπου τέλους μείον αρχή χρήσης. 

Επισημαίνεται ότι η τεχνική παράγει ανεπαρκή/ελλιπή/μη ασφαλή αποτελέσματα στις 

περιπτώσεις μη ανοίγματος λογαριασμών. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται η διαφορά 

υπολοίπου τέλους-αρχής, η τυχόν προκύπτουσα αρνητική διαφορά δεν αναγράφεται επί του 

εντύπου. 

2. Αφαιρούνται τα κατατεθειμένα ποσά στους πιο πάνω λογαριασμούς που αφορούν: 

2.1. Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα. 

2.2. Ποσά από εκταμίευση δανείων. 

2.3. Συμψηφιστικές κινήσεις μεταξύ λογαριασμών του φορολογουμένου, του/της συζύγου 

και των προστατευόμενων μελών αυτών. 

2.4. Συναλλαγές, μεταφορές και λοιπές πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις. 

3. Στο Υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται: 

3.1. Δαπάνες επιχειρηματικές/επαγγελματικές (εξοφληθείσες με μετρητά). 

3.2. Αγορές εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών αγαθών αναγκαίων 

στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (εξοφληθείσες με μετρητά). 

3.3. Αγορές περιουσιακών στοιχείων προσωπικών/οικογενειακών, επαγγελματικών 

(εξοφληθείσες με μετρητά). 

3.4. Προσωπικές/οικογενειακές δαπάνες (εξοφληθείσες με μετρητά). 

3.5. Καταβληθέντες φόροι, εισφορές και πρόστιμα κάθε μορφής (εξοφληθέντες με μετρητά). 

                                                           
108 ΠΟΛ.1270/24.12.2013, “ Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου “. 
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3.6. Αποπληρωμή / μείωση χρεών με μετρητά 

3.7. Αύξηση/μείωση διαθεσίμων μετρητών ελεγχόμενης περιόδου. Η μείωση διαθεσίμων 

μετρητών τίθεται με αρνητικό πρόσημο, (παράδειγμα: 31/12/2003 μετρητά 15.000 ευρώ. 

31/12/2004 διαθέσιμα μετρητά 12.000 ευρώ. Στην χρήση 2004 θα καταχωρηθεί το ποσό -3.000 

ευρώ). 

3.8. Λοιπές καταβολές σε μετρητά. 

Συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις μείωσης των λογαριασμών πληρωτέων που εξοφλούνται 

με μετρητά. 

Παρατήρηση: Τα επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν μόνο περίπτωση ατομικής 

επιχείρησης. 

 4. Το νέο Υπόλοιπο των καθαρών Τραπεζικών καταθέσεων μειώνεται με τα μη υποκείμενα 

σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς και με την αύξηση των 

προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένου/νων έτους/ων. Αυξάνεται με την 

μείωση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένου/νων έτους/ων, και με 

την αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών ή μειώνεται με την μείωση των εισπρακτέων 

λογαριασμών. 

Στην ουσία, η όλη διαδικασία των έμμεσων τεχνικών ελέγχου δεν αποτελεί τίποτε άλλο 

από έλεγχο περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) του φορολογουμένου σε προσωπικό 

επίπεδο, με την αναζήτηση τυχόν ετήσιων αυξήσεων των περιουσιακών στοιχείων του (πάγια 

περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικές καταθέσεις κ.λ.π.) από μη εμφανείς πηγές. Στην περίπτωση 

που ο φορολογούμενος  δεν μπορεί να αποδείξει την νόμιμη πηγή ενός εισοδήματος τότε αυτό 

θεωρείται ότι αποκτήθηκε από μη προσδιορισμένη (εμφανή ) πηγή (κατά πάσα πιθανότητα 

παράνομη) και φορολογείται.109 Το παράδειγμα που ακολουθεί στο επόμενο κεφάλαιο θα 

βοηθήσει να γίνει κατανοητή η μεθοδολογία των μεθόδων αυτών. 

 

 

 

                                                           
109 Δημήτριος Μελάς (2015), “ Περιουσιολόγιο- Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου και νέο Ποινολόγιο ”, Εκδόσεις: 

Οικονομικές Εκδόσεις Ε.Ε., σελ.2,3 . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παραθέσουμε ένα παράδειγμα προσδιορισμού φορολογητέου 

εισοδήματος φορολογούμενου φυσικού προσώπου με τις τρείς Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου: της 

Ανάλυσης Ρευστότητας , της Καθαρής Θέσης  και των Τραπεζικών Καταθέσεων και Δαπανών 

σε Μετρητά προκειμένου να γίνει κατανοητή η μεθοδολογία τους. 

Ο έλεγχος αφορά φορολογούμενο με ατομική εμπορική επιχείρηση (απλογραφικά 

βιβλία) για τις χρήσεις 2015, 2016, ο οποίος παρουσιάζει τα παρακάτω δεδομένα: 

α) κόστος παγίων στοιχείων στο τέλος κάθε χρήσης: (έτος βάσης) χρήση 2014: 80.000 €, χρήση 

2015 : 100.000 €, χρήση 2016: 120.000 € 

β) απογραφή έναρξης: χρήση 2015 : 30.000 €, χρήση 2016: 35.000 € 

γ) αγορές χρήσης: χρήση 2015 : 80.000 €, χρήση 2016: 70.000 € 

δ) απογραφή λήξης: (έτος βάσης) χρήση 2014: 30.000 €, χρήση 2015 :35.000 €, χρήση 2016: 

40.000 € 

ε) κόστος πωληθέντων : χρήση 2015 : 75.000 €, χρήση 2016: 65.000 € 

στ) συνολικές πωλήσεις: χρήση 2015: 235.000 € (από τις οποίες τοις μετρητοίς 190.000 € και 

επί πιστώσει 45.000 € που εισπράχθηκαν την επόμενη χρήση 2016), χρήση 2016: 195.000 € 

τοις μετρητοίς και  ακαθάριστα έσοδα: χρήση 2015 : 160.000 €, χρήση 2016: 130.000 €. 

ζ) σύνολο επαγ/κών δαπανών: χρήση 2015 : 35.000 € (από τις οποίες τοις μετρητοίς 20.000 € 

και επί πιστώσει 15.000 € που καταβλήθηκαν την επόμενη χρήση 2016), χρήση 2016:25.000 € 

τοις μετρητοίς. 

η) καθαρά κέρδη: χρήση 2015 : 50.000 €, χρήση 2016: 40.000 €. 

θ) υπόλοιπο τραπεζικών καταθέσεων 31/12/2014: 75.000 €, 31/12/2015: 100.000 € , 

31/12/2016: 150.000 €. 

ι) μετρητά στο χέρι 31/12/2014: 2.000 €, 31/12/2015: 3.500 € , 31/12/2016: 3.000 €. 

κ) αγορά κατοικίας  τη χρήση 2013 αξίας 150.000 €  με δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα και 

υποθήκη για 120.000 €. Κατά τη διάρκεια των ελεγχόμενων χρήσεων πραγματοποιήθηκαν 
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μηνιαίες πληρωμές  1.000 € (1.000 χ 12= 12.000 € ). Το υπόλοιπο της υποθήκης είχε ως εξής: 

31/12/2014: 118.000 €,  31/12/2015: 116.500 € , 31/12/2016: 114.500 €.  

Οι πληρωμές τόκων έχουν ως εξής: χρήση 2015 : 10.500 €, χρήση 2016: 10.000 €. 

Οι φόροι ακίνητης περιουσίας ανέρχονται τη χρήση 2015: 1.200€,  τη χρήση 2016: 1.350 €. 

λ) αγορά αυτοκινήτου 20.000 € τη χρήση 2015 με μετρητά. 

μ) αγορά σκάφους 25.000 € τα χρήση 2016 με μετρητά. 

ν) αγορά κοσμημάτων τη χρήση 2015: 5.500 € και τη χρήση 2016: 5.800 €. 

ξ) καταβλήθηκαν για ασφάλεια ζωής τη χρήση 2015: 1.500 € και τη χρήση 2016: 1.700€ 

ο) καταβλήθηκαν για εισφορές τη χρήση 2015: 2.900 € και τη χρήση 2016: 3.100 € 

π) καταβλήθηκαν για δίδακτρα ιδιωτικού σχολείου τη χρήση 2015: 4.500 € και τη χρήση 2016: 

5.300 €. 

ρ) καταβλήθηκαν για διακοπές στο εξωτερικό τη χρήση 2016: 8.500 €. 

σ) καταβλήθηκε μηνιαίο ενοίκιο για μίσθωση εξοχικού για την περίοδο Μάιος 2015 έως 

Οκτώβριο 2015  600 € (600 χ 6= 3.600 ). 

τ) το 2013 δανείστηκε από πιστωτική εταιρία 5.000 € και δεν πραγματοποιήθηκε καμία 

αποπληρωμή. 

υ) Δαπάνες συντήρησης κατοικίας τη χρήση 2015: 2.500 €,τη χρήση 2016: 3.000 €. 

 

 

5.2 Μέθοδος Ανάλυσης Ρευστότητας 

 

Αρχικά βάσει των δεδομένων που έχουμε καταρτίζουμε τον πίνακα εξόδων διαβίωσης: 

Πίνακας 5.1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

ΧΡΗΣΗ 2015 2016 

Αποπληρωμές υποθήκης  (1000 Χ 12) (περ.κ΄) 12.000 12.000 

Φόροι ακίνητης περιουσίας (περ. κ΄) 1.200 1.350 

Αγορά αυτοκινήτου (περ. λ΄) 20.000  

Αγορά σκάφους (περ. μ΄)  25.000 

Αγορά κοσμημάτων (περ. ν΄) 5.500 5.800 

Ασφάλεια ζωής (περ. ξ ΄) 1.500 1.700 

Εισφορές (περ. ο ΄) 2.900 3.100 

Δίδακτρα ιδιωτικού σχολείου (περ. π ΄) 4.500 5.300 
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Διακοπές στο εξωτερικό (περ. ρ ΄)  8.500 

Ενοίκια για εξοχικό (600 χ 6 = 3.600 ) (περ.σ΄) 3.600  

Δαπάνες συντήρησης κατοικίας (περ.υ΄) 2.500 3.000 

Σύνολα Δαπανών 53.700 65.750 

 

Αφού καταρτίσαμε τον πίνακα εξόδων διαβίωσης δημιουργούμε το ισοζύγιο με τις δύο 

βασικές στήλες ¨Πηγές κεφαλαίων / εσόδων¨ και ¨Αναλώσεις κεφαλαίων / εσόδων¨ για κάθε 

ελεγχόμενο έτος. 

Πίνακας 5.2 

ΑΝΑΛΥΣΗ   ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Ι.ΠΗΓΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ 

ΕΣΟΔΩΝ 

ΧΡΗΣΗ 

1/1   

ΕΩΣ 

31/12/2015 

ΧΡΗΣΗ 

1/1  ΕΩΣ 

31/12/2016 

ΙΙ.ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ 

ΕΣΟΔΩΝ 

ΧΡΗΣΗ 

1/1 

ΕΩΣ 

31/12/2015 

ΧΡΗΣΗ 

1/1 

ΕΩΣ 

31/12/2016 

1.Υπόλοιπα 

χρηματοπιστωτικών 

λογαριασμών στην 

έναρξη της 

ελεγχόμενης χρήσης 

(προσωπικοί, 

οικογενειακοί, 

επαγγελματικοί) 

 

 

75.000 

 

 

100.000 

1.Υπόλοιπα 

χρηματοπιστωτικών 

λογαριασμών στη λήξη 

της ελεγχόμενης χρήσης 

(προσωπικοί, 

οικογενειακοί, 

επαγγελματικοί) 

 

 

100.000 

 

 

150.000 

2.Διαθέσιμα μετρητά 

ή και το Υπόλοιπο 

ταμείου στην έναρξη 

της ελεγχόμενης 

χρήσης 

 

 

 

2.000 

 

 

3.500 

2.Διαθέσιμα μετρητά ή 

και το Υπόλοιπο 

ταμείου στη λήξη 

 της ελεγχόμενης 

χρήσης 

 

 

 

3.500 

 

 

3.000 

3.Αναλήψεις από 

επιχειρήσεις όπου 

υπάρχει συμμετοχή 

 

0,00 

 

0,00 
3.Εισφορές σε 

λογαριασμούς 

επιχειρήσεων 

 

0,00 

 

0,00 

4.Ακαθάριστα έσοδα 

από ατομική άσκηση 

επαγγελματικής 

δραστηριότητας  

 

160.000 

 

130.000 
4.Συνεισφορά ποσών 

για συμμετοχή στο 

κεφάλαιο κάθε μορφής 

επιχειρήσεων 

 

0,00 

 

0,00 

5.Έσοδα από λοιπές 

πηγές 

 

0,00 

 

0,00 
5.Αγορές περιουσιακών 

στοιχείων 

 

40.000 

 

45.000 

6.Εισπράξεις από μη 

φορολογητέα έσοδα 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

6.Αγορές 

εμπορευμάτων, α΄& 

β΄υλών και λοιπών 

αγαθών αναγκαίων στην 

άσκηση της 

επαγγελματικής 

δραστηριότητας 

 

 

 

80.000 

 

 

 

70.000 
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7.Έσοδα από πώληση 

περιουσιακών 

στοιχείων 

 

0,00 

 

0,00 
7.Επαγγελματικές/ 

επιχειρηματικές 

δαπάνες πάσης φύσεως 

 

35.000 

 

25.000 

8.Δάνεια από  

χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

8.Ποσά αποπληρωμής 

προσωπικών ή 

επαγγελματικών 

δανείων 

 

 

1.500 

 

 

2.000 

9.Λοιπά έσοδα πάσης 

φύσεως φορολογητέα 

ή μη 

 

0,00 

 

0,00 

9.Ποσά για ασφάλιστρα, 

αποζημιώσεις, δωρεές 

και λοιπές δαπάνες 

 

1.500 

 

1.700 

10.Αυξήσεις 

πληρωτέων 

λογαριασμών 

 

15.000 
 

0,00 
10.Ποσά για φόρους, 

τέλη, εισφορές και 

πρόστιμα κάθε μορφής 

 

4.100 

 

4.450 

11.Μειώσεις 

λογαριασμών 

εισπρακτέων 

 

 

0,00 

 

 

45.000 

11.Ποσά για κάθε είδους 

δαπάνες διαβίωσης 

(προσωπικές, 

οικογενειακές) 

 

26.600 

 

32.600 

12.Αύξηση 

προκαταβολών 

έναντι εσόδων  

επομένου έτους 

 

0,00 

 

0,00 

12.Μειώσεις 

πληρωτέων 

λογαριασμών 

 

0,00 

 

15.000 

13.Λοιπές 

περιπτώσεις εσόδων 

 

0,00 

 

0,00 

13.Αυξήσεις 

εισπρακτέων 

λογαριασμών 

 

45.000 

 

0,00 

   14.Χορηγήσεις δανείων 

σε τρίτους 

 

0,00 

 

0,00 

   15.Μείωση 

προκαταβολών έναντι 

εσόδων επομένου έτους 

 

0,00 

 

0,00 

   16.Λοιπές περιπτώσεις 

αναλώσεων 

 

0,00 

 

0,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

252.000 

 

278.500 

  

337.200 

 

348.750 

 

 

ΙΙΙ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΧΡΗΣΗ 

1/1 ΕΩΣ 

31/12/2015 

ΧΡΗΣΗ 

1/1 ΕΩΣ 

31/12/2016 

Σύνολο διαθεσίμων εσόδων / 

κεφαλαίων 

252.000 278.500 

Διαθέσιμα έσοδα / κεφάλαια 

που χρησιμοποιήθηκαν  

337.200 348.750 

Υπόλοιπο (κεφάλαια από 

άγνωστες ή παράνομες 

πηγές) 

-85.200 -70.250 
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Το υπόλοιπο μεταξύ του συνόλου πηγών κεφαλαίων / εσόδων και αναλώσεων 

κεφαλαίων / εσόδων  και για τις δυο χρήσεις είναι αρνητικό και εφόσον δεν αιτιολογείται 

αποτελεί προσαύξηση περιουσίας από άγνωστες ή παράνομες  πηγές και φορολογείται.  

 

 

5.3 Μέθοδος Καθαρής Θέσης 

 

Στο παράδειγμά μας κατά τη τεχνική αυτή, βάσει των δεδομένων που έχουμε, δημιουργούμε 

ένα πίνακα ενεργητικού (περιουσιακά στοιχεία προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά)  και 

παθητικού ( υποχρεώσεις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές) για κάθε ελεγχόμενη 

χρήση και η διαφορά ενεργητικού- παθητικού αποτελεί την καθαρή θέση κάθε χρήσης. Από 

την καθαρή θέση κάθε χρήσης αφαιρούμε την καθαρή θέση της προηγούμενης χρήσης και 

προκύπτει η αύξηση της καθαρής θέσης κάθε ελεγχόμενου έτους. Στο αποτέλεσμα 

προστίθενται οι προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης. Το υπόλοιπο αποτελεί το 

προσδιοριζόμενο καθαρό εισόδημα  το οποίο συγκρίνεται με  το εισόδημα από γνωστές πηγές 

και η διαφορά τους αποτελεί  κεφάλαια από άγνωστες ή παράνομες πηγές τα οποία εφόσον δεν 

αιτιολογούνται υπόκεινται σε φορολόγηση. 

Πίνακας 5.3 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ) 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 

ΒΑΣΗΣ : 

ΧΡΗΣΗ 2014 

ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Μετρητά ανά χείρας (περ.ι΄) 2.000 3.500 3.000 

Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα (περ. θ΄) 

75.000 100.000 150.000 

Ακίνητη περιουσία (περ.α΄, κ΄) 230.000 250.000 270.000 

Αυτοκίνητο (περ.λ΄)  20.000 20.000 

Σκάφος (περ. μ΄)   25.000 

Κοσμήματα ˃5.000 (περ. ν΄)  5.500 11.300 

Απαιτήσεις διάφορες (περ. στ΄)  45.000  

Σύνολο απογραφής τέλους χρήσης  

(περ. δ΄) 

30.000 35.000 40.000 

Σύνολο Ενεργητικού 337.000 459.000 519.300 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

Υποθήκη –Κατοικία (περ. κ΄) 118.000 116.500 114.500 

Πιστωτές διάφοροι ( περ. ζ΄)  15.000  

Δάνειο πιστωτική εταιρία (περ. τ΄) 5.000 5.000 5.000 

Σύνολο Παθητικού 123.000 136.500 119.500 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 214.000 322.500 399.800 

Μείον: Καθαρή θέση  

προηγούμενου έτους  

 214.000 322.500 

Αύξηση (μείωση) καθαρής θέσης  108.500 77.300 

Συν: Προσωπικά και οικογενειακά 

έξοδα διαβίωσης: 

   

Τόκοι υποθήκης (περ.κ΄)  10.500 10.000 

Φόροι ακίνητης περιουσίας (περ. κ΄)  1.200 1.350 

Ασφάλεια ζωής (περ. ξ ΄)  1.500 1.700 

Εισφορές (περ. ο ΄)  2.900 3.100 

Δίδακτρα ιδιωτικού σχολείου (περ. 

π΄) 

 4.500 5.300 

Διακοπές στο εξωτερικό (περ. ρ ΄)   8.500 

Ενοίκια για εξοχικό (600 χ 6 = 3.600) 

(περ.σ΄) 

 3.600  

Δαπάνες συντήρησης κατοικίας 

(περ.υ΄) 

 2.500 3.000 

Εισόδημα (σύνολο)  135.200 110.250 

Μείον: Κεφάλαια από γνωστές πηγές 

(περ. η΄) 

 50.000 40.000 

Κεφάλαια από άγνωστες ή παράνομες 

πηγές 

 85.200 70.250 

 

Το προσδιοριζόμενο καθαρό εισόδημα και για τις δυο χρήσεις είναι μεγαλύτερο από  το 

εισόδημα από γνωστές πηγές και η διαφορά τους αποτελεί  κεφάλαια από άγνωστες ή 

παράνομες πηγές τα οποία εφόσον δεν αιτιολογούνται υπόκεινται σε φορολόγηση. 

 

 

5.4 Μέθοδος Τραπεζικών Καταθέσεων Και Δαπανών Σε Μετρητά 

 

Στο παράδειγμα μας θεωρούμε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άνοιγμα λογαριασμών και οι 

συνολικές τραπεζικές καταθέσεις λαμβάνονται ως η διαφορά υπολοίπου τέλους μείον αρχή 
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χρήσης. Στο σύνολο των καθαρών καταθέσεων προσθέτουμε τις δαπάνες τοις μετρητοίς 

επαγγελματικές, προσωπικές, λοιπές κ.τ.λ. και βρίσκουμε το υπόλοιπο κατατεθειμένων και 

αναλωθέντων εσόδων από το οποίο αφαιρούνται τα μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που 

κατατέθηκαν σε λογαριασμούς (δάνεια, δωρεές κ.λ.π.), τυχόν αυξήσεις προκαταβολών που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόμενων ετών και προστίθενται οι μειώσεις προκαταβολών που 

εισπράχθηκαν, έναντι εσόδων επόμενων ετών και οι αυξήσεις λογαριασμών εισπρακτέων. 

Τέλος αφαιρούμε τις μειώσεις  λογαριασμών εισπρακτέων και προκύπτει το σύνολο των 

ετήσιων ακαθάριστων εσόδων από το οποίο αφαιρούμε το σύνολο των δηλωθέντων 

ακαθάριστων εσόδων και των λοιπών εισοδημάτων και το υπόλοιπο που προκύπτει αποτελεί  

τα κεφάλαια από άγνωστες ή παράνομες πηγές τα οποία εφόσον δεν αιτιολογούνται υπόκεινται 

σε φορολόγηση. 

 Πίνακας 5.4 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

Είδος 2015 2016 

Σύνολο καταθέσεων (περ.θ΄)  25.000  50.000 

Μείον: Επανακαταθέσεις και 

μεταφορές 

 0,00  0,00 

Καθαρές καταθέσεις  25.000  50.000 

Συν :     

Επιχειρηματικές/Επαγγελματικές 

δαπάνες τοις μετρητοίς (περ.ζ΄) 

20.000  25.000  

Αγορές εμπορευμάτων α΄& 

β΄υλών τοις μετρητοίς (περ. γ΄) 

80.000  70.000  

Αγορές περιουσιακών στοιχείων 

τοις μετρητοίς (περ.α΄,λ΄,μ΄) 

40.000  45.000  

Καταβληθέντες φόροι , εισφορές 

και πρόστιμα κάθε μορφής 

(περ.κ΄, ο΄) 

4.100  4.450  

Προσωπικές / οικογενειακές 

δαπάνες  τοις μετρητοίς (περ.κ΄, 

ν΄,ξ΄,π΄,ρ΄,σ΄, υ΄) 

29.600  36.300  

Αποπληρωμή / μείωση χρεών με 

μετρητά 

0,00  15.000  

Αύξηση/μείωση διαθεσίμων 

μετρητών (περ.ι΄) 

1.500  -500  

Λοιπές καταβολές σε μετρητά 0,00  0,00  

Σύνολο  175.200  195.250 

Υπόλοιπο κατατεθειμένων και 

αναλωθέντων εσόδων 

 

 200.200  245.250 
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Μείον:     

Μη υποκείμενα σε φορολογία 

έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε 

λογαριασμούς (π.χ. δάνεια, 

δωρεές κ.λ.π.) 

0,00  0,00  

Αύξηση προκαταβολών που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων 

επόμενου/νων έτους/ων 

0,00  0,00  

Σύν:     

Μείωση προκαταβολών που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων 

επόμενου/νων έτους/ων 

0,00  0,00  

Αυξήσεις  λογαριασμών 

εισπρακτέων (περ.στ΄) 

 45.000   

Μείον:     

Μειώσεις  λογαριασμών 

εισπρακτέων (περ.στ΄) 

   45.000 

Σύνολο ετήσιων ακαθάριστων 

εσόδων βάσει τεχνικής 

 245.200  200.250 

Μείον:  

Σύνολο δηλωθέντων 

ακαθάριστων εσόδων  

 160.000  130.000 

Μείον: 

Σύνολο λοιπών εισοδημάτων 

 0,00  0,00 

Κεφάλαια από άγνωστες ή 

παράνομες πηγές 

 85.200  70.250 

 

Το προσδιοριζόμενο συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα  και για τις δυο χρήσεις 

είναι μεγαλύτερο από  το  σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων και των λοιπών 

εισοδημάτων  και η διαφορά τους αποτελεί  κεφάλαια από άγνωστες ή παράνομες πηγές τα 

οποία εφόσον δεν αιτιολογούνται υπόκεινται σε φορολόγηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε μια  παρουσίαση των φορολογικών ελεγκτικών διαδικασιών με 

την χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου  οι οποίες είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και τη 

χρήση τους για τον καθορισμό του εισοδήματος την έχουν εγκρίνει τα δικαστήρια. 

Η εισαγωγή των μεθόδων αυτών στην χώρα μας ήταν αποτέλεσμα της επιτακτικής 

ανάγκης για δημιουργία ενός σύγχρονου και απλού φορολογικού  συστήματος που θα συμβάλει 

αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η βοήθεια αυτών των μεθόδων είναι 

σημαντική καθώς εφαρμόζονται στην περίπτωση που δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι άμεσες 

τεχνικές ελέγχου όπως π.χ. μη υποβολή δηλώσεων αλλά και στις περιπτώσεις φορολογούμενων 

που υπάρχει σημαντικός κίνδυνος κάποια εισοδήματα τους να μην δηλώνονται προκειμένου να 

μειώσουν τη φορολογική τους υποχρέωση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους φορολογούμενους 

στους οποίους είναι εύκολο να αποκρύψουν τα έσοδα τους, καθώς το εισόδημα τους δεν 

υπόκειται σε συστηματική αναφορά τρίτων προς τις φορολογικές αρχές  ή  είναι δύσκολο για 

τους ελεγκτές να τα επαληθεύσουν απευθείας με άλλο τρόπο από πηγές τρίτων. Οι έμμεσες 

τεχνικές ελέγχου δίνουν την δυνατότητα στην φορολογική διοίκηση να προβεί  στον 

προσδιορισμό των  εισοδημάτων που προέρχονται από κάθε είδους πηγή και κάθε είδους 

οικονομική δραστηριότητα, τόσο του ελεγχόμενου όσο και των μελών της οικογένεια του, 

βάσει πραγματικών δεδομένων και όχι τεκμαρτών δαπανών   χρησιμοποιώντας στοιχεία και 

πληροφορίες που μέχρι σήμερα δεν λαμβάνονταν υπόψη από τις φορολογικές αρχές, γεγονός 

που συμβάλει  στην  αύξηση  της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων.  

Οι Έμμεσες μέθοδοι μπορεί να ανακατασκευάσουν ουσιαστικά την φορολογική εικόνα 

του ελεγχόμενου και να αποδείξουν την αναξιοπιστία των βιβλίων και των δηλώσεων του όταν 

για παράδειγμα οι μεγάλες ταμειακές ροές και η αύξηση της περιουσιακής του κατάστασης  

δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα του και δεν αιτιολογούνται με 

τεκμηριωμένα στοιχεία που δικαιολογούν έσοδα αποκτηθέντα και μη δηλωθέντα στην 

ελεγχόμενη χρήση , όπως δηλώσεις φόρου δωρεάς-κληρονομιάς, συμβάσεις δανείων κ.τ.λ.  

Η χρήση τους βοηθάει στην ανάδειξη της διαχρονικά αποκρυβείσας φορολογητέας 

ύλης ακολουθώντας την διαδρομή του χρήματος και στη φορολόγηση ατόμων με μεγάλο 

πλούτο που αποφεύγουν τη φορολογία, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της 
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φοροδιαφυγής, στην αύξηση των δημοσίων εσόδων αλλά και στη δίκαια κατανομή των 

φορολογικών βαρών στους πολίτες ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα δημιουργώντας 

έτσι αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης προς τις φορολογικές αρχές.  

Στη χώρα όμως, η εφαρμογή των μεθόδων αυτών σε πολλές περιπτώσεις δέχεται 

ενστάσεις  καθώς ο έλεγχος εφαρμόζεται και  αναδρομικά για παλαιές χρήσεις σε βάθος 

δεκαετίας για τις οποίες οι φορολογούμενοι πιθανόν να μην έχουν τις πληροφορίες που 

απαιτούνται και τους καταλογίζονται πρόστιμα και φόροι αναδρομικά, πρόκειται  δηλ. για 

αναδρομική εφαρμογή φορολογικών διατάξεων που σε πολλές περιπτώσεις  καταστρατηγούν 

παλαιότερες διατάξεις όπως η μη εφαρμογή τεκμηρίου σε ορισμένες συναλλαγές π.χ. αγορά 

πρώτης κατοικίας. Ο φορολογούμενος εάν δεν μπορεί να αποδείξει άμεσα την νόμιμη πηγή 

ενός εισοδήματος τότε αυτό θεωρείται ότι αποκτήθηκε από παράνομη πηγή και φορολογείται. 

Όπως αναφέρει και ο Δημήτριος Μελάς στην πραγματικότητα όμως δεν είναι πάντα έτσι.  Σε  

πολλά επαγγέλματα και για πολλά χρόνια τα φορολογητέα τους κέρδη προσδιορίζονταν 

τεκμαρτά με αποτέλεσμα τα πραγματικά τους κέρδη, που πιθανότατα να έχουν κατατεθεί σε 

τραπεζικούς λογαριασμούς, είναι πολύ μεγαλύτερα από τα υποτιθέμενα. Επιπλέον στην 

Ελλάδα όπου η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών μια οικογένειας είναι ένα συνηθισμένο και 

φυσιολογικό γεγονός κάθε δωρεά χρημάτων με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας (υποβολή 

δήλωσης άτυπης δωρεάς χρημάτων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και καταβολή φόρου) φαντάζει 

παράλογη.  

Η προσέγγιση της μελέτης μας ήταν κυρίως θεωρητική γιατί αφενός η Ελληνική 

βιβλιογραφία που υπάρχει για αυτές τις πρακτικές είναι ελάχιστη και μέχρι σήμερα  δεν έχει 

γίνει κάποια σχετική έρευνα σχετικά με αυτές και αφετέρου γιατί  η χρήση αυτών των μεθόδων 

από τα Ελληνικά Φορολογικά Ελεγκτικά Κέντρα είναι ακόμα πολύ περιορισμένη (από τις τρεις 

μεθόδους κυρίως εφαρμόζεται  η μέθοδος των τραπεζικών καταθέσεων). Επιπλέον  δεν 

υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία σχετικά με τις υποθέσεις που ελέγχθηκαν μέχρι σήμερα με 

αυτές τις τεχνικές ώστε να μπορούμε να διεξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των μεθόδων αυτών.  

Αυτό που θα προτείναμε είναι μια πιο εκτεταμένη εφαρμογή όλων αυτών των τεχνικών 

από τα Φορολογικά Ελεγκτικά Κέντρα στη χώρα μας. Η πολιτεία θα πρέπει να προχωρήσει 

αποφασιστικά στην αναδιοργάνωση και στον εκσυγχρονισμό του φορολογικού ελεγκτικού 

μηχανισμού για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την αποκατάσταση της φορολογικής 

δικαιοσύνης. Η εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου θα μπορούσε να αποφέρει άμεσα 

αποτελέσματα στην πάταξη της φοροδιαφυγής και στην αύξηση των  εσόδων στα δημόσια 

ταμεία από τους φόρους που αναλογούν στα αδήλωτα εισοδήματα, δίνοντας έτσι τη 
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δυνατότητα να μειωθεί η υπέρογκη φορολογική επιβάρυνση των ήδη φορολογουμένων, που 

υπάρχει τα τελευταία χρόνια και να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Επίσης η 

εφαρμογή αυτών των μεθόδων θα βοηθούσε στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που στηρίζει 

τη χρήση τους αλλά και στην διενέργεια μιας έρευνας σχετικά με την εφαρμογή τους κατά την 

διενέργεια φορολογικών ελέγχων από την οποία θα μπορούσαν να διεξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα σχετικά με  την αποτελεσματικότητα τους. 
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