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Περίληψη
Η ελεγκτική παρέχει ένα σημαντικό επίπεδο υπηρεσιών και χωρίζεται σε εσωτερική
ελεγκτική, εξωτερική ελεγκτική και κρατική ελεγκτική. Το κύριο αντικείμενο της κρατικής
ελεγκτικής είναι ο έλεγχος της φορολογίας ο οποίος θεωρείται από διάφορους ερευνητές
αλλά και ανθρώπους που έχουν σχέση με το αντικείμενο, ως το βασικότερο μέσον για την
αύξηση των δημοσίων εσόδων. Η παρούσα διπλωματική έχει σαν στόχο να αναπτύξει σε
θεωρητικό επίπεδο ένα πλαίσιο γύρω από τον φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων και για
τον λόγο αυτό παρουσιάζονται τόσο οι μέθοδοι όσο και οι διάφορες τεχνικές που
χρησιμοποιούνται κατά την διενέργεια του φορολογικού ελέγχου σε ελληνικές εταιρίες. Ο
φορολογικός έλεγχος είναι υψίστης σημασίας για την προάσπιση των εσόδων του ελληνικού
κράτους και στο τέλος της εργασίας δίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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Abstract
Auditing provides an important level of service and is divided into internal audit,
external audit and governmental auditing. The main object of governmental auditing
is the tax auditing which is considered by several researchers and people associated
with the object, as the main means for increasing public revenues. This project aims to
develop a framework around tax auditing procedure for companies and for this reason
are presented both the methods and the various techniques used in the conduct of tax
audit in Greece for all companies. The tax control is paramount to safeguard the
revenue of Greek state and proposal for future research is given in the conclusion of
this thesis.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η ελεγκτική αποτελεί μια υπηρεσία με μεγάλο εύρος και υψηλό επίπεδο. Χωρίζεται
στην εσωτερική ελεγκτική, την εξωτερική αλλά και την ελεγκτική του κρατικού
τομέα. Ένα στοιχείο άμεσα συνδεδεμένο με αυτή την επιστήμη είναι ο φορολογικός
έλεγχος ο οποίος υπάγεται πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι της ελεγκτικής του
κρατικού τομέα. Στην παρούσα εργασία αναλύεται ο φορολογικός έλεγχος των
επιχειρήσεων, καθώς αποτελεί ένα βασικό κομμάτι της ελέγχου.
Πιο αναλυτικά, ο φορολογικός έλεγχος που πραγματοποιείται στις επιχειρήσεις
υποστηρίζεται από ακαδημαϊκούς, επιστήμονες αλλά και ειδικούς επαγγελματίες ότι
αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό μέσο με το οποίο η κυβέρνηση προασπίζεται τα
δημόσια έσοδα.
Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει σημαντικές και πολυάριθμες μεταρρυθμίσεις στο
θέμα της

φορολογίας της χώρας μας, τόσο στα πλαίσια των απαιτήσεων των

δανειστών όσο και από την συνειδητοποίηση της ανάγκης για καλύτερο έλεγχο. Η
εκτεταμένη κρίση χρέους και ο σοβαρός δημοσιονομικός εκτροχιασμός ανάγκασαν
τις εγχώριες αρχές και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να ασχοληθούν σε βάθος με τη
βελτίωση και ενίσχυση των φορολογικών μέτρων, την θέσπιση νέων αυστηρότερων
αλλά και την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων.
Ο σκοπός του φορολογικού ελέγχου είναι να συμβάλει, εκτός από την αύξηση των
δημοσίων εσόδων, στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, στην δίκαιη
κατανομή των φορολογικών βαρών και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ο
φορολογικός

έλεγχος οποιασδήποτε μορφής αποσκοπεί στο να διαπιστώσει την

εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας από τους επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα. Το αντικείμενο του φορολογικού ελέγχου αφορά την εφαρμογή των
διατάξεων του Κ.Β.Σ,

ΦΠΑ, εισοδήματος, κεφαλαίου, τελών και ειδικών

φορολογιών.
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Όργανα φορολογικού ελέγχου είναι κατά περίπτωση η ∆ΟΥ, το Σ∆ΟΕ, τα ∆ΕΚ και οι
ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την έκδοση του φορολογικού
πιστοποιητικού.

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και παρουσίαση της έννοιας της
ελεγκτικής αρχικά, τις κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζεται αλλά και το υποκείμενο
που διενεργεί τον έλεγχο. Παράλληλα, στόχος είναι, μέσα από την πλήρη κάλυψη
του θέματος, η ανάλυση επίσης, της έννοιας του φορολογικού ελέγχου, τα είδη αλλά
και ποια είναι τα όργανα που τον διενεργούν. Τέλος μέσα από την ανάλυση της
διαδικασίας του φορολογικού ελέγχου στις επιχειρήσεις, η παρούσα εργασία στοχεύει
στην ανάδειξη της σημαντικής συμβολής του φορολογικού ελέγχου ώστε να είναι
ορθές οι λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.
Η ανάλυση της συγκεκριμένης

πτυχιακής εργασίας αποσκοπεί συνεπώς στην

παρουσίαση και μελέτη του θεωρητικού υποβάθρου σε πρώτο επίπεδο της έννοιας
του φορολογικού ελέγχου. Σε δεύτερο επίπεδο, αναλύεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο
λειτουργεί ο φορολογικός έλεγχος για τις επιχειρήσεις που διατηρούν βιβλία Α΄, Β΄ ή
Γ΄ κατηγορίας στη χώρα μας.
Πάντα προτάσεις για έρευνα στο μέλλον συνδέουν την θεωρία όπως αναλύεται εδώ
με την πράξη προκειμένου να δίνεται στον φορολογικό έλεγχο η σημασία που
απαιτείται.
Μέσα από την παρούσα εργασία μπορούν να γεννηθούν ερωτήματα αναφορικά με
τον ρόλο του φορολογικού ελέγχου στις επιχειρήσεις κάθε κατηγορίας, ώστε να
διασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείριση των εμπλεκομένων στις οικονομικές συναλλαγές
με το κράτος. Αναπτύσσονται συνεπώς ερωτήματα σχετικά με το ρόλο του
φορολογικού ελέγχου και της διαδικασίας που εκτελείται με στόχο τον περιορισμό
φαινομένων φοροδιαφυγής.
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1.3 ΔΟΜΗ
Η εργασία αναλύει την έννοια του φορολογικού ελέγχου, των ειδών στα οποία
διαχωρίζεται ο φορολογικός έλεγχος αλλά αναλύονται και τα όργανα που ασκούν τον
έλεγχο. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τα ΔΛΠ και ΔΠΕ καθώς επίσης για την
εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας που αφορά τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Εν
συνεχεία , παρατίθενται η έννοια και τα είδη του φορολογικού ελέγχου καθώς επίσης
και τα όργανα άσκησης του φορολογικού ελέγχου. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύεται
συγκεκριμένα η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου των επιχειρήσεων και πως
γίνεται σε επιχειρήσεις ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων τα οποία διατηρούν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν ορισμένες αναφορές άρθρων και ερευνών
που έχουν πραγματοποιηθεί πάνω στο θέμα της ελεγκτικής και του φορολογικού
ελέγχου των επιχειρήσεων.
Στην έρευνά του Salehι (2008) διερευνάται η ευθύνη των ελεγκτών μιας επιχείρησης
αλλά και το ύψος των προσδοκιών που αναπτύσσουν όσοι κάνουν χρήση των
οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρίας, όπως για παράδειγμα πιθανοί επενδυτές,
αναφορικά με την ελεγκτική διαδικασία και την ποιότητα του έργου του ελεγκτή
(Salehi, 2008).
Σύμφωνα με έρευνα των Stewart & Subramianiam (2010) οι ελεγκτές οι οποίοι
ανήκουν στο δυναμικό της ελεγχόμενης επιχείρησης και συγκεκριμένα στο τμήμα του
εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας αφενός διασφαλίζουν ότι το τμήμα αυτό συμμετέχει
στη διαδικασία διαχείρισης κερδών της εταιρίας, αφετέρου συμβάλλει συμβουλευτικά
στις δραστηριότητες της επιχείρησης (Stewart J. & Subramaniam N., 2010).
Κατά πόσο αποτελεσματική είναι η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου ήταν το
αντικείμενο μελέτης των Mihret & Yismaw (2007) σύμφωνα με μια μελέτη σε
πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Αιθιοπία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ο
εσωτερικός έλεγχος είναι αποτελεσματικό ανάλογα με την ποιότητα και την
υποστήριξη που έχει χωρίς να την επηρεάζουν άλλα δεδομένα.
Το αντικείμενο της έρευνας των Bostick & Luehlfing (2007) ήταν ο κίνδυνος που
κρύβει η ανακρίβεια στις λογιστικές καταστάσεις της μια εταιρία αλλά και το μερίδιο
ευθύνης που έχει ένας ελεγκτής στο να την ανακαλύψει. Διαφαίνεται λοιπόν πόσο
σημαντικό είναι για την ορθή ελεγκτική διαδικασία, το υποκείμενου του ελέγχου να
γνωρίζει τους κινδύνους που έχουν άμεση σύνδεση με νομικά και πολιτικά ζητήματα
του περιβάλλοντος του οργανισμού. Σαν συμπέρασμα της έρευνας ήταν το γεγονός
ότι το υποκείμενο που διενεργεί τον έλεγχο καλείται να προβαίνει στον έλεγχο της
αποτελεσματικότητας του εσωτερικού συστήματος ελέγχου αλλά και να είναι σε θέση
να αντιληφθεί τον κίνδυνο που κρύβουν οι οικονομικές καταστάσεις ως προς θέματα
ανακρίβειας και ελλείψεων. (Bostick L. & Luehlfing, 2007).Ο Schneider (2009)
υπογραμμίζει

στην

πραγματοποιούνται

έρευνά
από

του

ότι

ελεγκτές

εκτός

στις

ελεγκτικές

επιχείρησης

διαδικασίες

που

χρησιμοποιούνται

και

αξιοποιούνται στοιχεία του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόμενης
επιχείρησης καθώς το τμήμα αυτό είναι σε θέση να έχει καλύτερη και πληρέστερη
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κατανόηση του οργανισμού των σχετικών διαδικασιών που ακολουθεί
κουλτούρας της.

και της

Παρόλα αυτά η πολιτική αυτή απαιτεί οι εξωτερικοί ελεγκτές να

είναι ανεξάρτητοι ώστε κατά αυτό τον τρόπο να περιοριστούν και τα κόστη του
εξωτερικού ελέγχου.
Ο Felix (2005) ασχολήθηκε στην έρευνα του με τη σύνδεση μεταξύ των τεκμηρίων
που έχουν εξωτερικοί ελεγκτές και των αμοιβών και των πιέσεων από τη μεριά
πελάτη. Έτσι στην έρευνα αυτή παρατηρήθηκε σε ποιο επίπεδο οι μη ελεγκτικές
υπηρεσίες προς τον πελάτη επιδρούν στην ελεγκτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι εάν δεν υφίσταται παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών στον πελάτη, το
επίπεδο ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου έχει θετική επιρροή όσον αφορά τη λήψη
αποφάσεων του τμήματος εσωτερικού ελέγχου (Felix, 2005).
Οι Warming-Rasmussen & Jensen (1998) ασχολήθηκαν στην έρευνα τους με την
αντίληψη που έχουν διαφορετικές ομάδες μιας επιχείρησης, τόσο από το εσωτερικό
όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της, για την ποιότητες της ελεγκτικής
διαδικασίας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ομάδα από το εξωτερικό
περιβάλλον της εταιρίας αντιλαμβανόταν τα στοιχεία της ποιότητας του ελέγχου,
όπως τα στοιχεία που προκαλούν αξιοπιστία στον ελεγκτή (Warming-Rasmussen,
1998).
Τέλος, σε μια ακόμα έρευνα της DeAngelo (1982) μελετάται η σημασία που έχει το
μέγεθος μιας εταιρίας που ασχολείται με την διεξαγωγή ελέγχου σε άλλες
επιχειρήσεις όσον αφορά το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει
φτάνοντας στο συμπέρασμα ότι όταν μια επιχείρηση διαχειρίζεται πολλούς πελάτες,
τότε δεν τη συμφέρει να μην αναφέρει παραβάσεις κάποιους πελάτη της και έτσι η
ποιότητα του ελέγχου είναι αυξημένη όταν προέρχεται από ελεγκτικούς οίκους
(DeAngelo, 1982).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται αναφορικά τα ΔΛΠ και ΔΠΕ καθώς επίσης η

εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας που αφορά τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Εν
συνεχεία , γίνεται λόγος για την έννοια και τα είδη του φορολογικού ελέγχου καθώς
επίσης και για τα όργανα άσκησης του φορολογικού ελέγχου.

3.1.1 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών International Federation of Accountants (IFAC)
συστήθηκε τις 7 Οκτωβρίου 1977, έπειτα από συμφωνία που έγινε από 63 λογιστικά
σώματα τα οποία αντιπροσώπευαν 43 χώρες. Οι στόχοι της IFAC όπως ορίστηκαν
στο καταστατικό της είναι «ανάπτυξη και η βελτίωση ενός συντονισμένου
παγκόσμιου λογιστικού επαγγέλματος με ομοιόμορφα πρότυπα» (Αληφαντής, 2016).
Η Επιτροπή Διεθνούς Ελεγκτικής Πρακτικής (IAPC) είναι μια μόνιμη
επιτροπή της IFAC η οποία έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα και ευθύνη να εκδίδει,
για λογαριασμό της IFAC, σχέδιο κατευθυντήριων οδηγιών σε θέματα ελεγκτικής και
συναφών έργα. Η IFAC πιστεύει ότι η έκδοση παρόμοιων προτύπων και οδηγιών θα
βελτιώσει το βαθμό ομοιομορφίας των ελεγκτικών πρακτικών και συναφών
υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα.
Σε κάθε χώρα, οι τοπικοί κανονισμοί διέπουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο
βαθμό τις πρακτικές που ακολουθούνται στον έλεγχο οικονομικών ή άλλων
πληροφοριακών στοιχείων. Τέτοιοι κανονισμοί μπορεί να είναι καταστατικής φύσεως
είτε μορφής Οδηγιών που εκδίδονται από κανονιστικά ή επαγγελματικά όργανα στις
χώρες που αφορούν.
Τα εθνικά πρότυπα ελέγχου και συναφών υπηρεσιών που εκδίδονται σε
πολλές χώρες διαφέρουν κατά τη μορφή και το περιεχόμενο. Η IAPC λαμβάνει
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γνώση παρόμοιων εγγράφων και διάφορων και υπό το πρίσμα κάθε παρόμοιας
γνώσης εκδίδει τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Ε.Π.). (Αληφαντής, 2016)
Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου εφαρμόζονται στον έλεγχο οικονομικών
καταστάσεων. Τα ΔΕΠ πρέπει επίσης να εφαρμόζονται δεόντως προσαρμοσμένα
στον έλεγχο άλλων πληροφοριακών στοιχείων και σε συναφείς υπηρεσίες.
Τα ΔΕΠ περιέχουν βασικές αρχές και ουσιαστικές διαδικασίες μαζί με άλλες
σχετικές οδηγίες με μορφή επεξηγηματικού και άλλου υλικού.
Σε εξαιρετικές συνθήκες, ο ελεγκτής μπορεί να κρίνει αναγκαίο να
παρεκκλίνει από ένα ΔΕΠ για να επιτύχει αποτελεσματικά το σκοπό του ελέγχου.
Στις περιπτώσεις αυτές ο ελεγκτής πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσει αυτή την
παρέκκλισή του (Αληφαντής, 2016).

3.1.2 Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
Τα

Διεθνή

Πρότυπα

Ελέγχου

(Δ.Π.Ε)

εφαρμόζονται

στον

έλεγχο

των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Περιέχουν βασικές αρχές και ουσιαστικές
διαδικασίες, μαζί με άλλες σχετικές οδηγίες με τη μορφή επεξηγηματικού και άλλου
υλικού.
Σύμφωνα με το Ν. 3693/2008, οι υποχρεωτικοί έλεγχοι, όπως αυτοί ορίζονται
στο άρθρο 2 παρ. 1 του ίδιου νόμου διενεργούνται, ανάλογα με τη φύση τους,
σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα του άρθρου 24 του ιδίου νόμου. Σε αυτά,
συμπεριλαμβάνονται τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
εκδίδονται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης
(International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants - IFAC) στην
αγγλική γλώσσα. To IAASB έχει εκδώσει τα Αποσαφηνισμένα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου (Clarified International Standards on Auditing), τα οποία έχουν εφαρμογή σε
ελέγχους οικονομικών καταστάσεων για περιόδους που ξεκινούν από την 15η
Δεκεμβρίου 2009 (Αληφαντής, 2016).
Με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής των προτύπων αυτών, το Σώμα
Ορκωτών

Ελεγκτών

Λογιστών

(ΣΟΕΛ),

κατ’

εξουσιοδότηση

της

ΕΛΤΕ,

πραγματοποίησε τη μετάφραση των Αποσαφηνισμένων Διεθνών Πρότυπων Ελέγχου
στην ελληνική γλώσσα. Η εν λόγω μετάφραση έχει εγκριθεί από την αρμόδια
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Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate General for Translation). Στη
συνέχεια, στο Φ.Ε.Κ. 2848/23.10.2012 (τεύχος Β) δημοσιεύθηκε:
α) η απόφαση 41658/722/2012 του Υπ. Οικονομικών «Έγκριση και ισχύς των
Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα» και
β) τα κείμενα των άνω μεταφρασμένων Δ.Π.Ε. (Αληφαντής, 2016)

3.2 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Ε.Π.)
Παράλληλα με το Ν. 3693/2008 εναρμονίσθηκε το νομικό πλαίσιο της χώρας μας,
που αφορά το επάγγελμα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την οδηγία 2006/43
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17.5.2006.
Με το άρθρο 24 του άνω νόμου υιοθετήθηκαν τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα,
βάσει των οποίων θα πρέπει να διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι. Με το άρθρο αυτό
εξασφαλίζονται η σταθερή και υψηλή ποιότητα όλων των υποχρεωτικών ελέγχων που
επιβάλλει η κοινοτική νομοθεσία, αφού ορίζεται ότι οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση
τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τα Διεθνή Πρότυπα Επισκόπησης και τα Διεθνή
Πρότυπα Συναφών Εργασιών, ενώ η ΕΛΤΕ μπορεί να επιβάλλει πρόσθετες
υποχρεώσεις σε σχέση με αυτές που ορίζονται από τα Διεθνή Πρότυπα (Αληφαντής,
2016).
Στο άρθρο 24 του Ν. 3693/2008 περί Ελεγκτικών Προτύπων αναφέρεται ότι
οι υποχρεωτικοί έλεγχοι, ανάλογα με τη φύση τους, διενεργούνται σύμφωνα με τα
Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα καιν συγκεκριμένα με:
α) τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα,
β) τα Διεθνή Πρότυπα Επισκόπησης,
γ) τα Διεθνή Πρότυπα Συναφών Εργασιών με αριθμό 4400.
Στη συνέχεια τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τα Διεθνή Πρότυπα Δικλίδων
Ποιότητας, που εκδόθηκαν το 2009 στην αγγλική γλώσσα από το Διεθνές Συμβούλιο
Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (International Auditing and Assurance
Standards Board - IAASB)
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών μεταφράστηκαν το 2010 στην ελληνική
γλώσσα από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) κατ’ εξουσιοδότηση
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της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και αναπαράχθηκαν σε
εγχειρίδιο με την έγκριση της IFAC. (Αληφαντής, 2016)
Η διαδικασία μετάφρασης των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και των Διεθνών
Προτύπων Δικλίδων Ποιότητας αξιολογήθηκε οπό την IFAC και η μετάφραση
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την Πολιτική για Μετάφραση και Αναπαραγωγή
Προτύπων που δημοσιεύονται από την IFAC. Το εγκεκριμένο κείμενο όλων των
Διεθνών Πρότυπων Ελέγχου και των Διεθνών Πρότυπων Δικλίδων Ποιότητας είναι
αυτό που έχει δημοσιευθεί οπό την IFAC στην αγγλική γλώσσα.
Στη συνέχεια στο Φ.Ε.Κ. 2848/23.10.2012 (τεύχος Β) δημοσιεύθηκε η
απόφαση 41658/722/2012 του Υπ. Οικονομικών «Έγκριση και ισχύς των Διεθνών
Ελεγκτικών Προτύπων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.»
Με την άνω Υπουργική απόφαση:
α) εγκρίνεται η άνω εκπονηθείσα μετάφραση των Διεθνών Ελεγκτικών
Προτύπων, η εφαρμογή των οποίων επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 24
παρ. 1 του Ν. 3693/2008, ήδη από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού. Το
μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα κείμενο των Διεθνών Ελεγκτικών
Προτύπων επισυνάπτεται ως παράρτημα στην άνω απόφαση και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της, και
β) οι νόμιμοι ελεγκτές και οι ελεγκτικές εταιρίες ενθαρρύνονται να λαμβάνουν
υπόψη τους κατά την εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και το
πρωτότυπο κείμενο αυτών, το οποίο έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα
(Αληφαντής, 2016).

3.3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η έννοια του φορολογικού ελέγχου έγκειται στις διαδικασίες εκείνες του ελέγχου
που αναλαμβάνουν τα αντίστοιχα όργανα με στόχο να ελέγξουν κατά πόσο
εφαρμόζεται η φορολογική νομοθεσία, τηρούνται τα λογιστικά βιβλία, είναι ορθά τα
αποτελέσματα των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας που ελέγχεται, υποβάλλονται
οι φορολογικές ενημερότητες και είναι αξιόπιστο το περιεχόμενό τους,
καθώς επίσης και κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία ή παραλείψεις που συντέλεσαν στο
να μη υποβληθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις (Αληφαντής, 2016).
Αξίζει να υπογραμμιστεί επίσης ότι οι φορολογικοί ελεγκτές, πέρα από την
γνώση, πρέπει να διαθέτουν στο προσωπικό τους χαρτοφυλάκιο αρετές όπως είναι η
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αντικειμενικότητα, το υψηλό ηθικό φρόνημα, η αίσθηση δικαίου και η γρήγορη
αντίληψη.
Τα αρμόδια όργανα φορολογικού ελέγχου, όπως αναλύεται και παρακάτω
στην παρούσα εργασία, έχουν την αρμοδιότητα να ασκούν επαλήθευση και έλεγχο
στις φορολογικές υποχρεώσεις του φορολογούμενου προσώπου καθώς και κατά πόσο
αυτές εκπληρώνονται. Να σημειωθεί εδώ ότι η δράσης της αρμόδιας επιτροπής
ελέγχου και η ανεξαρτησία που πρέπει να τη διέπει, είναι δύο χαρακτηριστικά που
συμβάλλουν στην ομαλή διαδικασία του φορολογικού έλεγχου και στην μείωση της
φοροδιαφυγής. Επίσης, είναι αρμόδια να επαληθεύουν την αξιοπιστία και την
εγκυρότητα των υποβαλλόμενων δηλώσεων, την εκπλήρωση της αντίστοιχης
καταβολής όπως ορίζει ο φόρος αλλά και να ελέγχουν όλα τα στοιχεία και τα
λογιστικά έγγραφα. Τέλος, μπορούν να προβαίνουν σε ερωτήσεις προς τρίτα
πρόσωπα και να διερευνούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιείται η
επιχειρηματική δραστηριότητα της ελεγχόμενης μονάδας σύμφωνα πάντα με τους
κανονισμούς και τη νομολογία, όπως ορίζονται στον Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (4174/2013).
Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το ποιος ασχολείται με τον έλεγχο αλλά και
σύμφωνα με τη σχέση του ατόμου αυτού με τον οργανισμό που υπόκειται σε έλεγχο,
οι έλεγχοι διαχωρίζονται σε εσωτερικούς, εξωτερικούς και μικτούς.
Οι εσωτερικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από καταρτισμένα στελέχη που
προέρχονται από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, ο εξωτερικός έλεγχος
πραγματοποιείται από εξωτερικούς ελεγκτές και οι μικτοί έλεγχοι αποτελούν ένα
αποτέλεσμα συνεργασίας του εσωτερικού τμήματος έλεγχου της επιχείρησης και
εξωτερικών ελεγκτών.
Μέσα από την διενέργεια φορολογικού ελέγχου συλλέγονται όλα τα απαραίτητα
στοιχεία που συμβάλλουν στην ορθή εκτίμηση της θέσης της ελεγχόμενης μονάδας
και στον προσδιορισμό των υποχρεώσεων των ελεγχόμενων προσώπων.
Έτσι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, βγαίνει ένα σχετικό πόρισμα, στο οποίο
εμφανίζονται τα αποτελέσματα και η γνώμη του φορολογικού ελεγκτή (Νεγκάκης και
Ταχυνάκης, 2013)
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ , ότι η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου
διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την ζωή των ατόμων, τόσο σε κοινωνικό όσο
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και σε οικονομικό επίπεδο, καθώς κατανέμει ουσιαστικά τα φορολογικά βάρη. Όσο
πιο αποτελεσματικά λειτουργεί λοιπόν ο έλεγχος αυτός, τόσο περισσότερο
καλλιεργείται το αίσθημα δικαίου σε μια κοινωνία και η αντίληψη ότι οι
φορολογούμενοι εισφέρουν σύμφωνα με την φοροδοτική τους
(Καζαντζής, 2006).

δυνατότητα.

Καταλήγοντας, ένα άρτιο και δίκαιο φορολογικό σύστημα

μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες δημόσιες δαπάνες, σε ταχεία οικονομική ανάπτυξη
αλλά και στο δίκαιο διαμοιρασμό των φορολογικών βαρών.

3.4 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τα είδη του φορολογικού ελέγχου ποικίλουν ανάλογα είτε με τη νομοθεσία, είτε με το
είδος της κατάταξης. Πιο συγκεκριμένα, το είδος του φορολογικού ελέγχου δύναται
να είναι προληπτικό, τακτικό, οριστικό, έκτακτο κ.α., ενώ μπορεί παράλληλα να
συνδυάζει κάποια από αυτά τα είδη. Παρακάτω αναλύονται ο τακτικός φορολογικός
έλεγχος, ο προσωρινός και ο προληπτικός.

3.4.1 Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ) ΕΛΕΓΧΟΣ
Γενικά
Ο εμπορικός νόμος διακρίνει τους ελέγχους των ανωνύμων εταιρειών και των
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, οι οποίοι
εντάσσονται στην κατηγορία των «ελέγχων». Πιο συγκεκριμένα, Ο τακτικός έλεγχος
των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών καθώς επίσης και των λοιπών νομικών προσώπων που
αναφέρονται στη συνέχεια είναι ένας εξωτερικός έλεγχος: γενικός, κατασταλτικός και
περιοδικός. Συγχρόνως είναι και υποχρεωτικός στις περιπτώσεις όπου το απαιτεί η
νομοθεσία. Διαφορετικά είναι άκυρες οι οικονομικές καταστάσεις με αποτέλεσμα εάν
δημοσιευθούν θεωρούνται ως μη δημοσιευμένες (Αληφαντής, 2015).
Εκλογή τακτικών ελεγκτών μέχρι 31.12.2015
Σύμφωνα με την παράγραφο 6, τoυ άρθρου.38, του Ν. 4308/2014 τροποποιείται η
παρ. 6 του άρθρου 42α του .ν. 2190/1920 ως εξής (Αληφαντής, 2016):
«6. Κάθε εταιρεία, η οποία, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του πρώτου μετά την
έναρξη ισχύος αυτού του νόμου ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια
των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια:
11

α) σύνολο ισολογισμού δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000)
ευρώ,
β) καθαρός κύκλος εργασιών πέντε εκατομμύρια1 (5.000.000) ευρώ,
γ) μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 50
άτομα, και εφόσον δεν εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα τον
Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να μην εκλέγει
ελεγκτές από τους νόμιμους ελεγκτές του ν. 3693/2008. Όταν η εταιρεία παύει
να υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια της παρούσας παραγράφου για δύο
συνεχόμενες χρήσεις, ενώ τα υπερέβαινε, η ευχέρεια παρέχεται από τη χρήση
που έπεται των δύο εν λόγω χρήσεων. 'Όταν η εταιρεία υπερβαίνει τα
αριθμητικά όρια της παρούσας παραγράφου για δύο συνεχόμενες χρήσεις, ενώ
δεν τα υπερέβαινε, η άρση της ευχέρειας ενεργοποιείται από τη χρήση που
έπεται των δύο εν λόγω χρήσεων.»
Σύμφωνα με την άνω διάταξη οι εταιρείες οι οποίες είχαν τη νομική μορφή
της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ιδιωτικής
κεφαλαιουχικής εταιρείας καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή
της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι
των προσώπων αυτών έχουν τη νομική μορφή των ανώνυμων εταιρειών, των
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή άλλου
νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής, είναι
υποχρεωμένες για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων να εκλέγουν
τους τακτικούς ελεγκτές τους από τους νόμιμους ελεγκτές του 3693/2008.
(Αληφαντής, 2015). Η εκλογή πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία κλεισίματος
των πρώτων οικονομικών καταστάσεων οι οποίες υπερβαίνουν τα αριθμητικά όρια
των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια:
α) σύνολο ισολογισμού δυο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000)
ευρώ,
β) καθαρός κύκλος εργασιών πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ,
γ) μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης
50 άτομα, και εφόσον δεν εφαρμόζει τα Διεθνή έχουν Λογιστικά Πρότυπα του
Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Αληφαντής, 2016)
Η παραπάνω παράγραφος 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920,
τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4308/2014, καταργήθηκε από 1.1.2016 με το
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άρθρο 2, παράγραφος Α, υποπαράγραφος A. 1, περ. 6, Ν.4336/2015. (Αληφαντής,
2016)
Εκλογή τακτικών ελεγκτών από 1.1.2016
Ο τακτικός έλεγχος των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης,
των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα που
έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή
έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν τη νομική μορφή των ανώνυμων
εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της
περίπτωσης αυτής, διενεργούνται από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή
ελεγκτικά γραφεία οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Οι παραπάνω επιχειρήσεις από 1.1.2016 όταν χαρακτηρίζονται με βάση τις
διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (άρθρο 2, Ν. 4308/2014) μεγάλες ή
μικρές οντότητες, υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του
Ν. 3693/2008 (άρθρο 2, παράγραφος Α. υποπαράγραφος Α.1, Ν.4336/2015).
Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
των μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4308/2014, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα (Ν. 4308/2014), πραγματοποιείται από έναν ή περισσότερους νόμιμους
ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008 (άρθρο 2, παράγραφος Α.
υποπαράγραφος Α.1, Ν. 4336/2015) (Αληφαντής, 2016).

Οντότητες των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 2 τον άρθρου 1 του ν.
4308/2014 είναι οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα που έχουν
τη μορφή της ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι
εταίροι των προσώπων αυτών έχουν τη νομική μορφή των ανώνυμων εταιρειών,
των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της
περίπτωσης αυτής.
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Επομένως από 1.1.2016 υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους
νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
των μεσαίων και μεγάλων:
 ανώνυμων εταιρειών,
 εταιρειών περιορισμένης ευθύνης,
 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
 καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή
ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των
προσώπων αυτών έχουν τη νομική μορφή των ανώνυμων εταιρειών, των
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή
άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης
αυτής (Αληφαντής, 2016).
Μεσαίες οντότητες είναι σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (άρθρο 2,
Ν. 4308/2014) οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές ή μικρές, δηλαδή αυτές οι
οποίες επί δύο συνεχείς περιόδους (ή χρήσεις), τα μεγέθη των χρηματοοικονομικών
τους καταστάσεων περιλαμβάνονται τουλάχιστον μεταξύ των δύο από τα τρία
αριθμητικά κριτήρια που αναφέρονται λίγο παρακάτω.
Συνεπώς, την τρίτη περίοδο (ή χρήση) χαρακτηρίζονται ως μεσαίες οντότητες και,
ως εκ τούτου δημοσιεύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεσαίων
οντοτήτων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση μεταβολών
καθαρής θέσης και προσάρτημα) και υπόκεινται στον έλεγχο των νομίμων ελεγκτών
ή ελεγκτικών γραφείων του Ν. 3693/2008.
Τα κριτήρια για να είναι μια οντότητα μεσαία είναι:
α) Σύνολο ενεργητικού: από 4.000.000 ευρώ έως 20.000.000 ευρώ
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: από 8.000.000 ευρώ έως 40.000.000 ευρώ
γ) Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου: από 51 έως 250
άτομα.

Για να σταματήσει μια μεσαία οντότητα να ελέγχεται από τους νόμιμους
ελεγκτές ή από τα ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008 πρέπει επί δύο συνεχείς
περιόδους (ή χρήσεις), τα μεγέθη των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων να
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είναι μικρότερα (τουλάχιστον τα δύο) από τα ανωτέρω τρία αριθμητικά κριτήρια,
οπότε τη τρίτη περίοδο χαρακτηρίζονται ως μικρές ή πολύ μικρές οντότητες και ως
εκ τούτου: α) δημοσιεύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μικρών ή πολύ
μικρών οντοτήτων και β) δεν έχουν υποχρέωση για έλεγχο των χρηματοοικονομικών
τους καταστάσεων από τους νομίμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν.
3693/2008, εκτός εάν προαιρετικά οι μικρές οντότητες επιθυμούν τον έλεγχο
(Αληφαντής, 2016).
Μεγάλες οντότητες είναι σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (άρθρο
2, Ν.4308/2014) οι οντότητες στις οποίες επί δυο συνεχείς περιόδους (ή χρήσεις), τα
μεγέθη των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων υπερβαίνουν τα δύο από τα
παρακάτω τρία αριθμητικά κριτήρια, οπότε τη τρίτη περίοδο (ή χρήση)
χαρακτηρίζονται ως μεγάλες οντότητες και, ως εκ τούτου: α) δημοσιεύουν τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεγάλων οντοτήτων (ισολογισμός, κατάσταση
αποτελεσμάτων, κατάσταση χρηματοροών, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης
και προσάρτημα) και β) υπόκεινται στον έλεγχο των νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών
γραφείων του Ν. 3693/2008. (Αληφαντής, 2016)
Τα αριθμητικά όρια, η υπέρβαση των οποίων επί δύο συνεχείς χρήσεις
καθιστά μια οντότητα μεγάλη, είναι:
α) Σύνολο ενεργητικού: άνω των 20.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: άνω των 40.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου: άνω των 250
ατόμων.
Για να σταματήσει μια μεγάλη οντότητα να ελέγχεται από τους νόμιμους
ελεγκτές ή από τα ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008 πρέπει επί δύο συνεχείς
περιόδους (ή χρήσεις), τα μεγέθη των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων να
είναι μικρότερα, τουλάχιστον, τα δύο από τα ανωτέρω τρία αριθμητικά κριτήρια,
των αριθμητικών ορίων τα οποία χαρακτηρίζουν μια οντότητα ως μεσαία
(σύνολο ενεργητικού μέχρι ευρώ 4.000.000, κύκλος εργασιών μέχρι ευρώ 8.000.000
και μέσος όρος προσωπικού μέχρι 50 άτομα), οπότε τη τρίτη περίοδο (ή χρήση)
χαρακτηρίζονται ως μικρές ή πολύ μικρές οντότητες (ανάλογα με τα αριθμητικά
μεγέθη των άνω δύο συνεχών περιόδων) και, ως εκ τούτου:
α) δημοσιεύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μικρών ή πολύ
μικρών οντοτήτων και
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β) δεν έχουν υποχρέωση για έλεγχο των χρηματοοικονομικών τους
καταστάσεων των νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων του Ν.
3693/2008, εκτός εάν προαιρετικά επιθυμούν τον έλεγχο (Αληφαντής, 2016).
Εάν, όμως, τα μεγέθη των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων των
μεγάλων οντοτήτων επί δύο συνεχείς περιόδους ή χρήσεις είναι μεν μικρότερα,
τουλάχιστον, δυο από τα ανωτέρω τρία αριθμητικά κριτήρια, των αριθμητικών ορίων
τα οποία χαρακτηρίζουν μια οντότητα ως μεγάλη, αλλά εντός των ορίων τα οποία
χαρακτηρίζει μια οντότητα ως μεσαία τότε χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και, ως εκ
τούτου: α) δημοσιεύουν τις ανωτέρω αναφερόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
των μεσαίων οντοτήτων και β) υπόκεινται στον έλεγχο των νομίμων ελεγκτών ή
ελεγκτικών γραφείων του Ν. 3693/2008 (Αληφαντής, 2016).
Μικρές οντότητες - Προαιρετικός ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
Μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 μπορούν να
προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν
δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την
υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα
ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα (άρθρο 2, παράγραφος Α, υποπαράγραφος Α.1, Ν.
4336/2015).
Μετατροπή μικρής οντότητας σε μεσαία (ή αντιστρόφως). Υποχρέωση
ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών
κριτηρίων τα οποία ισχύουν για τις μεσαίες οντότητες για δύο διαδοχικές περιόδους,
για τους σκοπούς εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτού του νόμου η αλλαγή κατηγορίας
μεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών
περιόδων (άρθρο 2, παρ. 9, Ν. 4308/2014).
Έλεγχος ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι οι
οποίοι βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως
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«μεγάλοι» υπόκεινται στον έλεγχο των νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων
του Ν. 3693/2008 (άρθρο 2, παράγραφος υποπαράγραφος Α.1, Ν.4336/2015).
Μεγάλοι όμιλοι είναι οι όμιλοι που αποτελούνται από μία μητρική και
θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιημένη βάση
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της μητρικής οντότητας, υπερβαίνουν τα όρια
τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια (άρθρο 31, παρ. 3, Ν. 4308/2014):
α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.
Ενδοεταιρικές συναλλαγές. Τα ανωτέρω αριθμητικά όρια ενεργητικού και
κύκλου εργασιών (των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 31) ισχύουν μετά την αφαίρεση των
συμψηφισμών και των απαλοιφών των παρ. 4 και 8 του άρθρου 34. Αν δεν
λαμβάνονται υπόψη οι προαναφερόμενοι συμψηφισμοί και απαλοιφές τα όρια αυτά
προσαυξάνονται κατά 20%.(άρθρο 31, παρ. 4, Ν. 4308/2014).
'Όταν ένας όμιλος υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών
κριτηρίων των παρ. 1 έως 3 του παρόντος άρθρου 31 κατά την ημερομηνία
ισολογισμού της μητρικής οντότητας για δύο διαδοχικές περιόδους, για τους σκοπούς
εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτού του νόμου η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους
ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δυο εν λόγω διαδοχικών περιόδων
(άρθρο 31, παρ 5 Ν 4308/2014).
Επομένως, οι όμιλοι των οποίων τα μεγέθη των χρηματοοικονομικών τους
καταστάσεων υπερβαίνουν, επί δυο συνεχείς περιόδους, τα δύο από κατωτέρω τρία
αριθμητικά κριτήρια και έτσι τη τρίτη περίοδο χαρακτηρίζονται ως μεγάλοι όμιλοι,
αυτό έχει ως αποτέλεσμα:
1. να έχουν την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων (άρθρα 32 και 33, Ν. 4308/2014) και ως, εκ τούτου, να δημοσιεύουν τις
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεγάλων ομίλων και
2. οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις να υπόκεινται στον έλεγχο των
νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων του Ν. 3693/2008 (άρθρο 2, παράγραφος
Α. υποπαράγραφος Α.1, Ν.4336/2015).
Για να σταματήσει ένας μεγάλος όμιλος να καταρτίζει τις άνω ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 5, του Ν.
4308/2014, τα μεγέθη των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων να είναι
μικρότερα, τουλάχιστον, τα δύο από τα ανωτέρω τρία αριθμητικά κριτήρια, των
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αριθμητικών ορίων τα οποία χαρακτηρίζουν έναν όμιλο ως μεγάλο οπότε τη τρίτη
περίοδο χαρακτηρίζονται ως μεσαίοι ή μικροί όμιλοι (ανάλογα με τα αριθμητικά
μεγέθη των άνω δύο συνεχών περιόδων). Έτσι,

ως μικροί ή μεσαίοι όμιλοι

απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων (άρθρο 33, παρ. 1, Ν. 4308/2014) με αποτέλεσμα να μην έχουν
υποχρέωση για έλεγχο των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων από τους
νόμιμους ελεγκτής ή τα ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008. (Αληφαντής, 2016)
Διορισμός ελεγκτών
Για το διορισμό των τακτικών ελεγκτών αναφέρονται τα εξής (άρθρο 1, παρ.
3, Ν. 4336/2015):
α) Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των παραγράφων
αποτελεί

προϋπόθεση

του

κύρους

της

έγκρισης

των

ετήσιων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο
όργανο.
β) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική
γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει
χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Το καταστατικό ή έκτακτη
συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της οντότητας,
μπορεί να ορίζει ελεγκτή για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του
διοικητικού οργάνου ευθύνονται έναντι της οντότητας για την παράλειψη
διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως
την τακτική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου,
έκτακτη συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή
(Αληφαντής, 2016).
γ) O διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το
κύρος του διορισμού του.
δ) Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την οντότητα. Ο
ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί
εντός πέντε εργάσιμων ημερών
ε) Για τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3693/2008. (Αληφαντής,
2016)
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Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ελεγκτή
Για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ελεγκτή αναφέρονται τα εξής
(άρθρο 1 παρ. 4, Ν. 4336/2014):
α) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη
λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να
λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου

σύμφωνα με τον Ν.

4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.
β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει
κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.
γ) Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το αρμόδιο κατά περίπτωση
διοικητικό όργανο της οντότητας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής
συνέλευσης.
δ) Η παραπάνω έκτακτη συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο
όργανο διοίκησης της οντότητας μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση της
αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης
τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της
προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την
αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων ή
εταίρων.
Περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου
Όσον αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου αναφέρονται τα εξής (άρθρο 1,
παρ. 5, Ν. 4336/2014):
α) Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου
ρυθμίζονται από το Ν. 3693/2008.
β) Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν συντάχθηκε η δήλωση
εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχονται σε αυτήν τα πληροφοριακά στοιχεία
έτσι όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 43α, Ν. 2190/1920.
Ο ελεγκτής προχωρά στη διατύπωση γνώμης αναφορικά με το αν η έκθεση
διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού
έτους και αν η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομικές απαιτήσεις (Ν. 2190/1920).
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Επίσης, ο ελεγκτής δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της
οντότητας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει
εντοπίσει σημαντικές ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις
σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών (Αληφαντής, 2016).
Σε περίπτωση που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής
οντότητας

επισυνάπτονται

στις

ετήσιες

ενοποιημένες

χρηματοοικονομικές

καταστάσεις του ομίλου, οι εκθέσεις ελέγχου αυτών μπορούν να συγχωνεύονται σε
μία (Αληφαντής, 2015).
Διαδικασία του τακτικού ελέγχου
Η εργασία του τακτικού ελεγκτή για την διεκπεραίωση του ελέγχου των οικονομικών
καταστάσεων εκτελείται, συνήθως, στις εξής τρεις φάσεις: προκαταρκτική εργασία,
ενδιάμεσος έλεγχος, τελικός έλεγχος.
Προκαταρκτική εργασία. Ο ελεγκτής πρέπει να σχεδιάσει τον έλεγχό του κατά
τρόπο που να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητά του.
Η έκταση του σχεδιασμού θα ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της ελεγχόμενης
μονάδας, την πολυπλοκότητα του ελέγχου, την εμπειρία του ελεγκτή στην
ελεγχόμενη μονάδα και τη γνώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Αληφαντής,
2016).
Ο ελεγκτής, επίσης, πρέπει να αποκτήσει γνώσεις για την επιχειρηματική
δραστηριότητα της ελεγχόμενης επιχείρησης. Η γνώση του ελεγκτή πάνω στην
επιχειρηματική δραστηριότητα βοηθά στον εντοπισμό των γεγονότων, των
συναλλαγών και των πρακτικών, οι οποίες μπορεί να έχουν ουσιώδη επίπτωση επί
των οικονομικών καταστάσεων (Αληφαντής, 2016).
Ο ελεγκτής πρέπει να επισκεφθεί την ελεγχόμενη επιχείρηση και να
συζητήσει με τη διοίκησή της. Σκοπός της συζήτησης είναι ο ελεγκτής να
εξασφαλίζει επαρκή κατανόηση της ελεγχόμενης δραστηριότητας, ώστε να μπορεί να
εντοπίσει και να κατανοήσει τα γεγονότα, τις συναλλαγές και τις πρακτικές, οι
οποίες, κατά την κρίση του ελεγκτή, ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση επί των
οικονομικών καταστάσεων η τον διενεργούμενο έλεγχο ή την έκθεση ελέγχου.
Εκτός από την κατανόηση της ελεγχόμενης δραστηριότητας ο ελεγκτής, επίσης,
πρέπει να κατανοήσει τα συστήματα λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου.
Ο ελεγκτής πρέπει να αποκτήσει αντίγραφα του καταστατικού, των
αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου, καθώς, επίσης,
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και των κανονισμών που αφορούν την ελεγχόμενη επιχείρηση τα οποία θα αναγνώσει
και θα συντάξει περίληψη των σημαντικών διατάξεων αυτών. Κατά τους επόμενους
ελέγχους πρέπει να φροντίζει να συμπληρώνει τις άνω περιλήψεις εφόσον έχουν
τροποποιηθεί στοιχεία των άνω εγγράφων. Επίσης, ο ελεγκτής πρέπει να βεβαιωθεί
ότι οι κανονισμοί αυτοί έχουν δεόντως εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. (Αληφαντής,
2015)
Η μελέτη της διάρθρωσης και κατανομής της ιδιοκτησίας της ελεγχόμενης
επιχείρησης είναι σημαντική για τον διενεργούντα έλεγχο, αφού ο ελεγκτής
αντιλαμβάνεται ποιος έχει την εξουσία διοίκησης της επιχείρησης και ποιες
συναλλαγές μπορεί να πραγματοποιεί με την ελεγχόμενη επιχείρηση σύμφωνα με τις
διατάξεις της νομοθεσίας και του καταστατικού.
Η διοίκηση της ελεγχόμενης επιχείρησης πρέπει να δώσει έναν κατάλογο των
διευθύνσεων των γραφείων, υποκαταστημάτων εργοστασίων, αποθηκών και λοιπών
εγκαταστάσεων όπου εκτελούνται εργασίες της.
Ενδιάμεσος έλεγχος. Οι διαχειριστικές χρήσεις περιλαμβάνουν δωδεκάμηνο
χρονικό διάστημα. Οι ανώνυμες εταιρείες και Ε.Π.Ε. κλείνουν διαχειριστική περίοδο
την 30 Ιουνίου ή την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Επομένως, οι διαχειριστικές
χρήσεις των περισσοτέρων ελληνικών επιχειρήσεων συμπίπτουν με το ημερολογιακό
έτος.
Ως εκ τούτου, το χρονικό διάστημα μεταξύ της έγκρισης των οικονομικών
καταστάσεων από τη διοίκηση της ελεγχόμενης επιχείρησης και της υποχρέωσης
δημοσίευσης των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, υποχρεώνει τον ελεγκτή να
καταβάλλει τεράστια προσπάθεια για να περατώσει τον έλεγχό του όσο το δυνατόν
ταχύτερα, χωρίς να παραβλάπτεται η πληρότητα και η αρτιότητα του ελέγχου.
Η άνω εργασία, αποτελεί τον ενδιάμεσο έλεγχο και ωφελεί τόσο τον
ελεγχόμενο όσο και τον ελεγκτή (Αληφαντής, 2016).
Οι ωφέλειες αυτές αφορούν:
Α) Την ελεγχόμενη επιχείρηση:
α) Ταχύτερη ολοκλήρωση του ελέγχου κατά το τέλος της χρήσεως.
β) Ταχύτερη αποκάλυψη καταχρήσεων και λαθών.
γ) Περιορισμός της συνεχούς απασχόλησης των υπαλλήλων του λογιστηρίου
για την εξυπηρέτηση των ελεγκτών.
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δ) Θετική επίδραση από τις αιφνίδιες και συνεχείς επισκέψεις του ελεγκτή
στους υπαλλήλους οι οποίοι διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία (μετρητά,
επιταγές, χρεόγραφα, αποθέματα κ.λπ.).
Β) Τον ελεγκτή:
α) Ομαλή διεξαγωγή της εργασίας του ελεγκτή και περιορισμό της πίεσης των
υπηρεσιών του κατά το τέλος της χρήσεως, όταν ακριβώς έχει ανάγκη
διαύγειας σκέψεως, για να εκτιμήσει τα υπ’ αυτού εξαχθέντα πορίσματα, πριν
υπογράψει το συμπέρασμα του ελέγχου.
β) Ορθολογική απασχόληση του ελεγκτικού προσωπικού, λόγω ρυθμίσεως
της απασχολήσεώς του σε χρόνο κατά τον οποίο θα παρέμενε τούτο χωρίς
εργασία.
γ) Ευκαιρία υποδείξεων του ελεγχόμενου.
δ) Ζήτηση πληροφοριών σε χρόνο, κατά τον οποίο οι συναλλαγές είναι ακόμη
πρόσφατες στη μνήμη του προσωπικού της ελεγχόμενης επιχείρησης και
αποφυγή απώλειας χρόνου για τη λήψη των απαιτούμενων πληροφοριών κατά
το τέλος της χρήσεως.
ε) Αποστολή επιστολών προς επιβεβαίωση των εμφανιζόμενων στα βιβλία της
ελεγχόμενης επιχείρησης υπολοίπων πελατών, χρεωστών, προμηθευτών,
πιστωτών, αποθεμάτων εις χείρας τρίτων, χρεογράφων εις χείρας τρίτων κ.λπ.
στ) Καταμετρήσεις διαφόρων αξιών π.χ. μετρητών, επιταγών και λοιπών
αξιών προς επαλήθευση των υπολοίπων των αντίστοιχων λογαριασμών στους
οποίους οι άνω αξίες παρακολουθούνται λογιστικά. (Αληφαντής, 2016)
Τελικός έλεγχος. Η εργασία του τελικού ελέγχου συνίσταται κυρίως στην
επαλήθευση των συναλλαγών της χρήσεως και των υπολοίπων των λογαριασμών
ενεργητικού και παθητικού.
Επίσης, στη συμφωνία των υπολοίπων των λογαριασμών του οριστικού
ισοζυγίου κινήσεως των λογαριασμών του γενικού καθολικού καθώς και των
αναλυτικών καθολικών με τα αντίστοιχα που αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών
και, εν συνεχεία, και στον ισολογισμό (Αληφαντής, 2016).
Ο ελεγκτής, πρέπει να αντιπαραβάλλει τα υπόλοιπα των ποσοτήτων των
αποθεμάτων που καταμέτρησε με τα αντίστοιχα που αναγράφονται στο βιβλίο
απογραφών. Επίσης, πρέπει να αντιπαραβάλει το υπόλοιπο των καταμετρημένων
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μετρητών με το αντίστοιχο που αναγράφεται στο βιβλίο απογραφών, τα υπόλοιπα των
λογαριασμών τραπεζικών καταθέσεων και χορηγήσεων με τα αντίστοιχα ποσά που
επιβεβαιώνονται από τις απ’ ευθείας προς τον ελεγκτή τραπεζικές επιστολές καθώς
επίσης και όλες τις λοιπές επιβεβαιώσεις παγίων, χρεογράφων, επιταγών, πελατών,
χρεωστών, προμηθευτών, πιστωτών, ληφθέντων εγγυήσεων, δοθεισών εγγυήσεων,
περιουσιακών στοιχείων τρίτων κ.λπ. (Αληφαντής, 2016)
Ο ελεγκτής πρέπει να επαληθεύσει όλες τις ελεγκτικές εκτιμήσεις στις οποίες
έχει προβεί η ελεγχόμενη επιχείρηση κατά τη σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων και επίσης να επαληθεύσει τις αποτιμήσεις των περιουσιακών
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του παθητικού σύμφωνα με τις
διατάξεις της νομοθεσίας με τις οποίες συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις.
Ακόμη, ο ελεγκτής πρέπει να διερευνήσεις τις συναλλαγές οι οποίες έλαβαν χώρα
μετά την ημερομηνία του ισολογισμού και οι οποίες θα μπορούσαν να επιδράσουν
σημαντικά στις συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις καθώς και για μεταγενέστερα
του ισολογισμού γεγονότα. Τέλος, ο ελεγκτής προβαίνει σε μια γενική ανασκόπηση
της ελεγκτικής εργασίας (ενδιάμεση και τελική). (Αληφαντής, 2016)
Έκτακτος έλεγχος της ανώνυμης εταιρείας
Πέρα από τον τακτικό έλεγχο, στην ανώνυμη εταιρεία μπορεί να διενεργηθεί και
έκτακτος έλεγχος. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές
πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία έχουν:
α) οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή
(Καζαντζής, 2006).
Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν
διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεως της γενικής
συνέλευσης.
Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών ετών
από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας
τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις (Αληφαντής, 2016).
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Επίσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το άνω δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας,
εφόσον από την όλη πορεία αυτής, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών
υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
Το δικαστήριο αναθέτει τη διενέργεια του έκτακτου ελέγχου σε Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή. Μπορεί, όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις να διορίσει και λογιστές,
ή φοροτεχνικούς

Α' τάξεως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Οι ελεγκτές

οφείλουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να περατώσουν το έργο που τους ανατέθηκε
και να υποβάλουν το πόρισμά τους:
α) στην ελεγχόμενη εταιρεία,
β) στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή,
γ) στο πρόσωπο που ζήτησε τον έλεγχο,
δ) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εάν η εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο) και
ε) στην εισαγγελική Αρχή στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις που
τιμωρούνται ποινικά (Αληφαντής, 2016).

3.4.2 Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος υιοθετήθηκε λόγω της ανάγκης για λεπτομερή
έλεγχο όλων των φορολογούμενων καθώς επίσης και λόγω της ανάγκης να εισπράττει
φόρους το κράτος (Καραβοκύρη, 2007). Ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος
πραγματοποιείται με στόχο να οριστούν οι υποχρεώσεις φορολογικού χαρακτήρα
καθόλη τη διαχειριστική χρήση ή ακόμη και όταν τελειώσει1.
Μέσα από τον προσωρινό φορολογικό έλεγχο ελέγχεται η απόδοση των
φόρων καθώς επίσης και κατά πόσο δηλώθηκε σωστά ή ακόμα και σε περίπτωση που
δεν δηλώθηκε η φορολογητέα ύλη η οποία προσδιορίζεται στα βιβλία του υπόχρεου.
Δύναται επίσης, να σχετίζεται με ποικίλα φορολογικά αντικείμενα, όπως για
παράδειγμα το εισόδημα του υπόχρεου, αλλά και με περισσότερες διαχειριστικές
περιόδους, όπως για παράδειγμα μήνα, εξάμηνο κ.α..
Ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος έχει να κάνει με εισοδήματα εταιριών
και ελεύθερων επαγγελματιών που εντοπίζονται σύμφωνα με λογιστικό προσδιορισμό

1

Βλ. άρθρα 67 Ν. 2238/1994 και 50 Ν. 2859/2000
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και δεν υπόκεινται, επίσης, σε τακτικό έλεγχο2. Επιπλέον, ο έλεγχος αυτός σχετίζεται
και με υπόχρεους οι οποίοι δεν έχουν προβεί στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων
είτε για ορισμένα, είτε και για όλα τα φορολογικά αντικείμενα ή προβαίνουν στην
υποβολή αρνητικών δηλώσεων.
Ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος ασχολείται και με υπόχρεους που μπορεί
να κατηγορούνται για φοροδιαφυγή, ή που προχωρούν στην υποβολή εκπρόθεσμων
ή που κάνουν εφαρμογή ορισμένων φορολογικών διατάξεων. Επίσης, μπορεί οι
υπόχρεοι να

αναλαμβάνουν την άσκηση μιας δραστηριότητας με μεγάλη

επικινδυνότητα, ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι διαφημιστικές εταιρίες, οι εταιρίες με
χωματουργικά έργα ή οικοδομικά υλικά3.
Οι διαφορές φόρων κατά τον προσωρινό φορολογικό έλεγχο είναι απαραίτητο
να είναι απορρέει από τα βιβλία ή από τα φορολογικά στοιχεία και δικαιολογητικά
του υπόχρεου. Συνεπώς, δε πραγματοποιείται προσωρινός έλεγχος για κάθε είδος
φόρου, ή εισφοράς, καθώς επίσης και σε περίπτωση όπου δεν εκδόθηκαν

ή

εκδόθηκαν με ανακρίβεια φορολογικά στοιχεία. Επίσης, δεν διενεργείται προσωρινός
έλεγχος σε περίπτωση

όπου τα φορολογικά στοιχεία είναι πλαστά ή

δημιουργήθηκαν για εικονικούς σκοπούς.
Έπειτα από τη διενέργεια προσωρινού φορολογικού ελέγχου εκδίδεται ένα
προσωρινό επίσης, φύλλο ελέγχου (Κόντος-Μάναλης, 2007), σε περίπτωση που
σύμφωνα με τα φορολογικά βιβλία του υπόχρεου βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο
υπόχρεος δεν έχει δηλώσει, ή προέβη σε ανακριβή δήλωση της φορολογητέας ύλης ή
αν ο υπόχρεος δεν παρακράτησε ή παρακράτησε με ανακρίβεια το φόρο4.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, προκειμένου να πραγματοποιηθεί
προσωρινός φορολογικός έλεγχος, πρέπει να μην έχει γίνει τακτικός έλεγχος. Με
βάση το άρθρο 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, επιτρέπεται να διενεργηθεί
δεύτερο προσωρινός έλεγχος, ακόμα και μετά την οριστικοποίηση του προσωρινού
φύλλου, με την έκδοση ενός συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου.
Το αντικείμενο του ελέγχου δύναται να είναι είτε ίδιο, είτε εναλλακτικό του
πρώτου, σε περίπτωση που φαίνεται από τα στοιχεία των δηλώσεων ότι δεν έγινε
δήλωση, ή έγινε ανακριβής δήλωση ορισμένης φορολογητέας ύλης.

2

Βλ. άρθρο 67 παρ. 1 Ν. 2238/1994
Εγκ. Υπ. Οικ. 1075164/6432/ΔΕ-Β'/Πολ. 1102/20.8.2003 περί διενέργειας προσωρινών φορολογικών
ελέγχων.
4
Βλ. άρθρο 68 παρ. 5 Ν. 2238/1994.
3
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Μια υπόθεση η οποία κρίνεται αναγκαίο να υποβληθεί σε τακτικό έλεγχο εάν
προκύπτει έπειτα από διενέργεια προσωρινού ελέγχου ότι τα φορολογικά στοιχεία
που λήφθηκαν ή εκδόθηκαν δεν έχουν περαστεί, ή έχουν περαστεί με ανακρίβεια στα
τηρούμενα βιβλία του
Συμπληρωματικά

υπόχρεου ή έχει αποκρυφτεί φορολογητέα ύλη.

αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι την ευθύνη για την διεξαγωγή

προσωρινού ελέγχου έχουν αρχικά οι ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα σε οποιαδήποτε
περίπτωση έχουν αρμοδιότητα τακτικού ελέγχου5.

3.4.3 Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Μια ακόμα μορφή ελέγχου είναι ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος που αποτελεί
ευθύνη της ΔΟΥ, των ελεγκτικών κέντρων και αρμόδιων συνεργείων. Επίσης, τον
προληπτικό φορολογικό έλεγχο αναλαμβάνει η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων με στόχο
να ελέγξει εάν και κατά πόσο εφαρμόζονται οι φορολογικές διατάξεις.
Ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος διενεργείται προκειμένου να διερευνηθεί
η τήρηση των φορολογικών βιβλίων σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
αλλά και η ακρίβεια των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στις οικονομικές πράξεις
των επιχειρήσεων. Για αυτό το λόγο πρόκειται για μια διαδικασία ελέγχου που έχει
αιφνίδιο

χαρακτήρα,

πραγματοποιείται

δηλαδή

ξαφνικά,

χωρίς

ειδοποίηση

προκειμένου να επαληθευτούν τα οικονομικά μεγέθη.
Η δράση του προληπτικού ελέγχου έχει κατασταλτικό χαρακτήρα και
παράλληλα αποσκοπεί στην πρόληψη των παράνομων δράσεων αλλά και στην
ανεύρεση παραλείψεων. Με αυτό τον τρόπο, στα αυστηρά αυτά πλαίσια ελέγχου,
προλαμβάνεται

κάθε

παράνομη

συμπεριφορά

και

περιορίζονται

φαινόμενα

φοροδιαφυγής (Φορτσάκης και Αναστόπουλος, 2003).
Ο προληπτικός έλεγχος σχετίζεται κατά βάση με τη τήρηση του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων αλλά και Φορολογίας Εισοδήματος. Επίσης, στόχος του είναι
να τηρείται επίσης ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και οι διατάξεις του
άρθρου 58 του Ν. 2065/92 το οποίο αναφέρεται στην συνυπευθυνότητα που έχουν οι
ιδιώτες κατά τη διαδικασία της έκδοσης αποδείξεων.

5

Εγκ. Υπ. Οικ. 1097395/10114/ΔΕ/Β/Πολ. 1197/28.9.1999.
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3.5 ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
3.5.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Τα διοικητικά όργανα έχουν την αρμοδιότητα να δρουν σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανόνες δικαίου καθώς επίσης και με συγκεκριμένο τρόπο κατά τη διαδικασία
σύναψης μιας σύμβασης και υλικών ενεργειών. Κάθε διοικητικό όργανο έχει ένα
ορισμένο αντικείμενο ελέγχου και επιπλέον, διαθέτει μια ορισμένη εδαφική περιοχή,
στην οποία μπορεί να προβαίνει στην άσκηση του αντικειμένου εργασίας του.
Η αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων προκύπτει από την αρχή της
νομιμότητας, από τη στιγμή που τα τελευταία έχουν την υποχρέωση αλλά και το
δικαίωμα να ενεργούν σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες δικαίου.
Γενικότερα, η αρμοδιότητα των οργάνων καθορίζεται από τις

αρχές της

ασφάλειας του δικαίου.
Στα πλαίσια της φορολογικής διαδικασίας η αρμοδιότητα των διοικητικών
οργάνων

έγκειται στην υποχρέωση τους να προχωρούν στη διενέργεια των

αναγκαίων και νόμιμων

ενεργειών σε μια συγκεκριμένη εδαφική περιοχή

προκειμένου να εξακριβωθεί η φορολογητέα ύλη και να οριστεί ο σχετικός φόρος.
Αυτή η διαδικασία καλείται καθ' ύλη και κατά τόπο Αρμοδιότητα και είναι ευθύνη
των διοικητικών οργάνων. Σύμφωνα με τη φορολογική νομολογία, μέσα από την καθ'
ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα στόχος είναι η ίδρυση μιας αποκλειστικής
αρμοδιότητας για κάθε φορολογική υπόθεση και ο καθορισμός συγκεκριμένου
οργάνου που είναι υπεύθυνο για ποια εργασία, έτσι ώστε να αποφεύγεται τυχόν
σύγχυση μεταξύ των φορολογικών Αρχών.
Η αρμοδιότητα σχετικά με την εφαρμογή του ελέγχου κρίνεται απαραίτητο να
είναι ξεκάθαρη και ορισμένη ώστε να μην υπάρχουν περιπτώσεις επικαλύψεων
ανάμεσα στα φορολογικά όργανα. Έτσι η δράση των φορολογικών αρχών θα μπορεί
να αναγνωρίζεται ως αποτέλεσμα άσκησης δημόσιας εξουσίας που αποσκοπεί στο να
ικανοποιείται η φορολογική αξίωση του Κράτους. Πιο συγκεκριμένα, η καθ' ύλη και
κατά τόπο αρμοδιότητα των αρμοδίων είναι σημαντική αρχικά για τον προσδιορισμό
του οργάνου εκείνου που έχει την ευθύνη της λήψης της φορολογικής δήλωσης,
μέσω της οποία επιτυγχάνεται η διαδικασία του ελέγχου. Επιπροσθέτως, μέσω της
καθ' ύλης και κατά τόπο αρμοδιότητας

απαγορεύεται η προσχώρηση άλλου

φορολογικού οργάνου στη διαδικασία του ελέγχου των φορολογικών περιστατικών
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αλλά της έκδοσης καταλογιστικής πράξης. Αυτό εξαιρείται ωστόσο μόνο σε
περίπτωση που ο νόμος το προβλέπει6.
Εδώ να σημειωθεί ότι η αρμοδιότητα του Προϊστάμενου της ΔΟΥ βασίζεται
στη μορφή της φορολογίας, σύμφωνα με την οποία ο υπόχρεος προβαίνει στην
υποβολή φορολογικής δήλωσης. Συνεπώς, υπεύθυνος για τον έλεγχο των δηλώσεων
όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι ο Προϊστάμενος
της ΔΟΥ της κατοικίας του υπόχρεου. (Άρθρο 63) Όσον αφορά τη φορολογία
εισοδήματος για νομικά πρόσωπα, την ευθύνη έχει ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ της
περιφέρειας που εδρεύει ο ημεδαπός ή η κύρια μόνιμη εγκατάσταση στην χώρα μας,
του αλλοδαπού νομικού προσώπου.
Αναφορικά με τη φορολογία των ακινήτων το αρμόδιο όργανο είναι ο
Προϊστάμενος της περιφέρειας στην οποία τοποθετείται το ακίνητο.(ΣτΕ 3094/2002,
ΔΦΝ 2004, σ. 254.)

Ένα σημειωθεί μεταβίβαση της

αρμοδιότητας ενός

Προϊσταμένου ΔΟΥ σε άλλο υπάλληλο ο οποίος υπηρετεί σε αυτή, κρίνεται
απαραίτητη η έκδοση εξουσιοδοτικής απόφασης του Προϊσταμένου. Ένα επίσης,
σημειωθεί αναπλήρωση Προϊσταμένου που δεν υπάρχει ή κωλύεται, τότε χρειάζεται
μόνο να ισχύει ότι ο αναπληρωτής του Προϊσταμένου ήταν υπάλληλος και σύμφωνα
με το νόμο μπορεί να τον αναπληρώσει (ΣτΕ 3094/2002, ΔΦΝ 2004, σ. 254.).
Συμπερασματικά, εάν υπάρξει ανάθεση ελέγχου σε περισσότερους από έναν
ελεγκτές, τότε κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιείται και να υπογράφεται από το
σύνολο των ελεγκτών. (Κόντος-Μάναλης, 2007) Αυτό πιο αναλυτικά σημαίνει ότι σε
περίπτωση που η ελεγκτική διαδικασία πραγματοποιηθεί από μερικούς ελεγκτές, όχι
δηλαδή από το σύνολό τους, δίχως να υπάρχει μεσολάβηση εγγράφως με σχετική
τροποποίηση της εντολής ελέγχου, τότε το φύλλο ελέγχου είναι νομικά πλημμελές.
Έτσι, αυτή η πλημμέλεια δεν δύναται να καλυφθεί από τον Προϊστάμενο. Ωστόσο,
ισχύει ότι η εντολή ελέγχου είναι υπογεγραμμένη από υπάλληλο της οικείας ΔΟΥ, η
έκθεση μετά τον έλεγχο μπορεί να υπογραφεί από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ.
Συνεπώς, η νομιμότητα της έκθεσης και του φύλλου ελέγχου δεν επηρεάζεται από
πλημμέλειες.

6

Άρθρο 66 παρ. 5 ΚΦΕ
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Σε περίπτωση που οι ελεγκτικές διαδικασίες πραγματοποιηθούν από όργανα
τα οποία δεν είναι υπεύθυνα για την πράξη αυτή, τότε η ακυρώνεται η καταλογιστική
πράξη του φόρου και η

νομική πλημμέλεια της πράξης

μπορεί να ελεγχθεί

αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο. Παρόλα αυτά, δεν θεωρείται ουσιώδης η παράβαση
της διαδικασίας ελέγχου σε περίπτωση που συνταχθεί έκθεση ελέγχου

από

υπάλληλο που δεν διενήργησε ο ίδιος τον σχετικό έλεγχο προκειμένου να γίνει
επιβολή προστίμου φορολογικής αρχής, από τη στιγμή που η έκθεση βασίζεται στις
διαπιστώσεις του υπαλλήλου εκείνου που διενήργησε τον έλεγχο. Αυτό γίνεται και σε
περίπτωση κατά την οποία η διαδικασία του ελέγχου και της αντίστοιχης έκθεσης
από αρμόδιο όργανο είναι βασισμένη σε εκτιμήσεις εγγράφων άλλης οικονομικής
αρχής ή δημόσιας υπηρεσίας.

3.5.2 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΟΫ
Ένα από τα κύρια όργανα που συμβάλλουν ενεργά στην εφαρμογή της διαδικασίας
του φορολογικού ελέγχου αποτελεί ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής
Υπηρεσίας.
Πρόκειται για ένα όργανο ελέγχου που αποσκοπεί στην εξακρίβωση των
φορολογικών δηλώσεων, έχοντας το δικαίωμα να παρεμβαίνει διορθωτικά σε σχετικά
λάθη ζητώντας πληροφόρηση και σχετική γνώση για οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται
απαραίτητο στη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου. Επιπλέον το όργανο αυτό
ερευνά κατά πόσο οι υπόχρεοι φορολογούμενοι έχουν προβεί στην υποβολή
δηλώσεων ελέγχοντας παράλληλα όλα τα τηρούμενα βιβλία. (άρθρα 66 Ν.
2238/1994, 48 Ν. 2859/2000, 73 Ν. 2961/2001 και 36 Π.Δ. 186/1992.).
Πιο συγκεκριμένα, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει το δικαίωμα στα πλαίσια
της εργασίας του να δώσει εντολή εγγράφως προς συγκεκριμένο ελεγκτή ή και
συνεργείο ελέγχου ώστε να διενεργήσει ελεγκτική επαλήθευση και εξέταση (άρθρο
66 παρ. 1 περ. δ', ε' Ν. 2238/1994).
Συνεπώς, αναφορικά με τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, υπάρχουν
αρμόδια τμήματα υπεύθυνα για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου αλλά και γραφεία
που ασχολούνται με τη διεξαγωγή τακτικού ελέγχου, όπως επίσης προσωρινού και
προληπτικού. Επιπρόσθετο στοιχείο σχετικά με τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου
της ΔΟΥ αποτελεί και η εκχώρηση στους άλλους Προϊσταμένους Τμημάτων αλλά
και σε αρμόδια στελέχη γραφείων της αρμοδιότητας υποβολής υπογραφής σε φύλλα
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ελέγχου αλλά και σε άλλα έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία του έλεγχου (άρθρο 5
Π.Δ. 16/1989.)
Έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, δύναται η
ανάθεση πραγματοποίησης

φορολογικού ελέγχου σε Προϊστάμενο Δημόσιας

Οικονομικής Υπηρεσίας ο οποίος μπορεί να μην είναι καθ' ύλη και κατά τόπο
αρμόδιος, έννοια που αναλύθηκε παραπάνω. Τότε λοιπόν, η επιβολή του φόρου
γίνεται από τον καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ (Άρθρο 66 παρ. 4
περ. β' ΚΦΕ.)
Το δικαίωμα ελέγχου που κατέχει ένας Προϊστάμενος της ΔΟΥ έχουν
επιπλέον και επιθεωρητές των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών.

3.5.3. ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δύναται η σύσταση ειδικών
ελεγκτικών κέντρων, έπειτα και από σχετική απόφαση υπουργική. Τα ελεγκτικά αυτά
κέντρα είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή του φορολογικού ελέγχου σε κάποιες εταιρίες,
χωρίς αυτή η διαδικασία να εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης, τη μορφή, την
κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων.

Η σύσταση των ελεγκτικών κέντρων

πραγματοποιήθηκε έπειτα από σχετικές νομικές διατάξεις και πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2343/1995, ιδρύθηκε το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο
και τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα. Παράλληλα σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.
1 του Ν. 2771/1999, ιδρύθηκαν και τα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα.
Μετά από μερικά χρόνια, συγκεκριμένα το 2004, πραγματοποιήθηκε
αναδιοργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων ενώ ιδρύθηκε και το Διαπεριφερειακό
Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης το οποίο ανέλαβε καθ' ύλην αρμοδιότητες.
Επίσης, το ίδιο το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο ονομάστηκε

Διαπεριφερειακό

Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών. Επιπροσθέτως, το άρθρο 60 του Ν. 3283/2004 πρόβλεπε
την κατάργηση των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων με αποτέλεσμα τα καθήκοντά
τους να περιέλθουν στις ΔΟΥ Α' τάξης.
Τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης έχουν τις
αρμοδιότητες διεξαγωγής τακτικού φορολογικού ελέγχου όσον αφορά περιπτώσεις
φορολογουμένων γενικά με ακαθάριστα έσοδα τα οποία υπερβαίνουν τα 9.000.001
ευρώ (Άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 2343/1995 και Υπ. Οικ. 10000414/3000/ΔΕ-Β731.12.2004).
Επίσης, έχουν την ευθύνη της διενέργειας ελέγχου σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν
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την

υποχρέωση

της

κατάρτισης

ενοποιημένων

λογαριασμών

(Υπ.

Οικ.

10000414/3000/ΔΕ-Β731.12.2004 και 1085068/4794/ΔΕ-Β75.9.2007)
Είναι επίσης γεγονός ότι τα ελεγκτικά κέντρα έχουν την αρμοδιότητα της
διεξαγωγής προληπτικού αλλά και προσωρινού φορολογικού ελέγχου σε κάθε
περίπτωση της κατά τόπο αρμοδιότητας τους, τόσο ταυτόχρονα όσο και με
ανεξάρτητο τρόπο από τις ΔΟΥ. Αρμοδιότητά τους επίσης αποτελεί και η αποστολή
ή γνωστοποίηση προς τις ΔΟΥ των στοιχείων του ΚΒΣ των περιπτώσεων που
ελέγχονται καθώς επίσης και χρειάζεται τα κέντρα να μεριμνούν για οποιοδήποτε
διαδικαστικό ζήτημα προκύπτει. Παράλληλα, τα ελεγκτικά κέντρα οφείλουν να
εκδίδουν φύλλα ελέγχου, πράξεις που ορίζουν τον φόρο

και τις υπόλοιπες

καταλογιστικές πράξεις οι οποίες σχετίζονται με την ελεγκτική διαδικασία.
Τα ελεγκτικά κέντρα επίσης έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν στην έκδοση
και κοινοποίηση συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου σε περιπτώσεις που διεξήχθη
έλεγχος από άλλη φορολογική Αρχή, εάν τα καινούργια στοιχεία γνωστοποιούνται σε
αυτούς κατά το χρονικό που πραγματοποιείται ο τακτικός φορολογικός έλεγχος προς
τον υπόχρεο. (παρ. 9 της Α. Υπ. Οικ.10000414/3000/ΔΕ-Β731.12.2004 και παρ. 8
της 1085068/4794/ΔΕ-Β75.9.2007.)

Τα ελεγκτικά κέντρα είναι επίσης αρμόδια να πραγματοποιούν ελέγχους σε
περιπτώσεις σχετικές με

τη φορολόγηση κερδών λόγω μεταβίβασης μιας

επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία που ανήκουν είτε σε αυτή την εταιρία είτε σε
υποκατάστημά της, όπως για παράδειγμα εταιρικά μερίδια και μετοχές,

εάν οι δηλώσεις στις οποίες προβαίνουν οι δικαιούχοι των κερδών υπάγονται
στην ελεγκτική αρμοδιότητα των ελεγκτικών κέντρων
(.παρ. 11 της Α. Υπ. Οικ. 10000414/3000/ΔΕ-Β731.12.2004 και παρ. 10 της
1085068/4794/ΔΕ-Β75.9.2007)
Ένα στοιχείο ακόμα σχετικό με τις αρμοδιότητες των ελεγκτικών κέντρων αφορά
ζητήματα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας τα οποία ως υποθέσεις έχουν αναλάβει τα
ελεγκτικά κέντρα, υποχρεούνται επίσης να προσκομίζουν αναφορές στην Εθνική
Επιτροπή

Καταπολέμησης

της

Νομιμοποίησης

Εσόδων

από

Εγκληματικές
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Δραστηριότητες (άρθρο 2α του Ν. 2331/1995, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4
του Ν. 3424/2005) .

3.5.4 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠΕΕ)
Με στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου της

φοροδιαφυγής, συστάθηκαν,

σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών εξειδικευμένες ελεγκτικές Αρχές

ενώ

παράλληλα ανατέθηκαν σε αυτές τις Αρχές ελεγκτικές εξουσίες. Με το άρθρο 4
λοιπόν, του Ν. 2343/1995 ιδρύθηκε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(ΣΔΟΕ), το οποίο λειτούργησε πρώτη φορά τον Απρίλιο του

1997. (ΦΕΚ Β'

277/8.4.1997)
Στόχοι του ΣΔΟΕ αποτελούσαν αρχικά η διενέργεια προληπτικού ελέγχου
αναφορικά με την τήρηση της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας. Επίσης,
σημαντικός στόχος του ΣΔΟΕ ήταν να εντοπίζει τόσο την ο φορολογητέα ύλη που
καλούνταν να καλύψουν οι υπόχρεη, όσο και τα τεκμήρια που την προσδιόριζαν.
Επιπρόσθετος σκοπός είναι η διεξαγωγή προσωρινού φορολογικού ελέγχου, η
διενέργεια έρευνας πάνω σε εγκλήματα οικονομικού χαρακτήρα, αλλά και η δίωξη
των παραβάσεων και πράξεων εκτός νομολογίας σε ζητήματα που αφορούσαν το
Υπουργείο Οικονομικών και που έγιναν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό αλλά
σε βάρος

του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον, το ΣΔΟΕ έχει τη δυνατότητα

συνδρομής σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών με στόχο την είσπραξη
εσόδων του δημοσίου.
Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι το ΣΔΟΕ υπαγόταν στον Υπουργό Οικονομικών.
Η διάρθρωσή του ήταν τόσο σε κεντρική όσο και σε περιφερειακές υπηρεσίες ενώ τα
καθήκοντά του είχε έκταση σε ολόκληρη την επικράτεια. Επίσης, οι καθ' ύλη
αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ ήταν αντικείμενο άσκησης της

κεντρικής και των

περιφερειακών υπηρεσιών αλλά και ανεξάρτητες από λοιπές υπηρεσίες του
Υπουργείου. (άρθρο 4 παρ. 6 Ν. 2343/1995)
Με το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 3296/2004 ιδρύθηκε η Υπηρεσία Ειδικών
Ελέγχων (ΥΠΕΕ), όπου και σταμάτησε η λειτουργία του Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος, με την καινούργια υπηρεσία να αποκτά τα καθήκοντα που
υπήρχαν μέχρι και
3296/2004). Η

την παύση λειτουργίας του ΣΔΟΕ (Άρθρο 30 παρ. 24 Ν.

ΥΠΕΕ ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούλιο του έτους 2005 και
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αποτελούσε Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας. Η κατά τόπο αρμοδιότητα της
ΥΠΕΕ είχε έκταση σε όλη την επικράτεια ενώ οι καθ' ύλη αρμοδιότητες της ήταν
αντικείμενο

εργασίας

της

Κεντρικής

Υπηρεσίας

και

των

Περιφερειακών

Διευθύνσεων αυτής, αλλά ανεξάρτητα από λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονομικών (Άρθρο 30 παρ. 8 Ν. 3296/2004, 2 παρ. 8 Π.Δ. 85/2005).
Στόχος της ΥΠΕΕ αποτελεί η δίωξη οικονομικού εγκλήματος, φαινομένων
φοροδιαφυγής και ειδών λαθρεμπορίας, καθώς επίσης ο έλεγχος σε κινήσεις
κεφαλαίων, αλλά και αγαθών, υπηρεσιών. Επίσης, σκοπό είναι ο έλεγχος για κατοχή
και διακίνηση απαγορευμένων ειδών και ουσιών, για την άρτια υλοποίηση των
κανονισμών της νομοθεσίας αναφορικά με επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις,
αλλά και ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων σχετικών με την προστασία της
δημόσιας περιουσίας.
Όσον αφορά το φορολογικό δίκαιο, η ΥΠΕΕ ασχολείται με την διεξαγωγή
προληπτικού ελέγχου σε ζητήματα φορολογικής νομοθεσίας αλλά και του
προσωρινού ελέγχου κατά βάση σχετικά με παρακρατούμενους φόρους αλλά και με
την τελωνειακή

νομοθεσίας. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων κατέχει επίσης την

αρμοδιότητα παραπομπής στη δικαιοσύνη περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων που
προήλθαν από θέματα λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής.
Η λειτουργία της ΥΠΕΕ είναι όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ημέρες
της εβδομάδας ενώ το εργατικό δυναμικό δύναται να φέρει ειδική ενδυμασία και
οπλοφορία. Τέλος, να σημειωθεί ότι οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και της
ΥΠΕΕ διαθέτουν κάθε δικαίωμα που υφίσταται

για τα αντίστοιχα μέλη των

Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Ελεγκτικών Κέντρων (άρθρο 2 παρ. 6
Π.Δ. 85/2005)
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3.5.5 ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
O Υπουργός Οικονομικών έχει τη δυνατότητα να προβαίνει στη συγκρότηση ειδικών
συνεργείων τα οποία να απαρτίζονται από εφοριακούς υπαλλήλους και με στόχο τη
διεξαγωγή ελέγχων σε όλη τη χώρα.
Η Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών συντονίζει τις διαδικασίες
ελέγχου καθώς επίσης και τη λειτουργία των ειδικών συνεργείων.
Κατά τη διαδικασία του ελέγχου στα ειδικά συνεργεία συμμετέχουν είτε
Οικονομικοί Επιθεωρητές είτε εφοριακοί υπάλληλοι οι οποίοι έχουν αναλάβει τέτοια
καθήκοντα.
Επίσης, συμμετέχουν Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων

από το

Υπουργείο Οικονομικών, των οποίων η εργασία εξομοιώνεται με εκείνη των
Προϊσταμένων στις ΔΟΥ.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο Συντονιστής του ελέγχου, δηλαδή ο επικεφαλής του
ειδικού συνεργείου, δίνει εντολή να ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου με την
παράλληλη δική του εποπτεία.
Τέλος, οι επικεφαλείς των

ειδικών συνεργείων δύναται να απευθυνθούν στην

Αστυνομία εάν κριθεί αναγκαίο, στα πλαίσια της διεξαγωγής του φορολογικού
ελέγχου, με σκοπό τη

διάθεση ενός αστυνομικού οργάνου προκειμένου να

συμμετέχει στον έλεγχο ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματική η διεξαγωγή των
φορολογικών

ελέγχων

ιδιαίτερα

τις

νυκτερινές

ώρες

(Βλ.

Κ.

Υπ.

Απ.

1929370/1679/0009/22.3/12.4.1991-ΦΕΚ Β'229, «Συμμετοχή αστυνομικών οργάνων
σε φορολογικούς ελέγχους»).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά συγκεκριμένα στην διαδικασία του φορολογικού

ελέγχου των επιχειρήσεων και πως λειτουργεί σε επιχειρήσεις ανάλογα με την
κατηγορία των βιβλίων τα οποία διατηρούν. Αναπτύσσεται η γενικότερη μεθοδολογία
του ελέγχου από τους αρμόδιους ελεγκτές έως την έκδοση φορολογικού
πιστοποιητικού.

4.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Είναι γενικά παραδεκτό ότι δεν είναι δυνατό για τους ελεγκτές να προβούν στον
έλεγχο όλων των ανέλεγκτων υποθέσεων. Αυτό συμβαίνει λόγω περιορισμένου
ανθρώπινου δυναμικού καθώς επίσης και τεχνικής υποδομής. Κατά αυτό τον τρόπο,
πραγματοποιείται έλεγχος μόνο σε ένα κομμάτι των φορολογούμενων, το οποίο
αποτελεί αντιπροσώπευση του μεγαλύτερου τμήματος του συνόλου της ύλης που
φορολογείται ή των πλέον πιθανών φαινομένων φοροδιαφυγής. Έτσι, λοιπόν, έως και
το 2010 οι αρμόδιες αρχές φορολογικού ελέγχου είχαν προβεί στον καθορισμό
συγκεκριμένων κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιούνταν η επιλογή των
φορολογουμένων προς έλεγχο.
Με βάση λοιπόν τις

υπουργικές αποφάσεις, το Υπουργείο Οικονομικών

(ΠΟΛ 1037/2005, Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και
βεβαίωση και καταβολή των φόρων, 2005), (ΠΟΛ 1072/2011, Ελεγχος φορολογικών
υποθέσεων' επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και
καταβολή των φόρων, 2011), η επιλογή των υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και
άλλων φορολογιών των επιτηδευματιών γινόταν σύμφωνα με κριτήρια, όπως
περιπτώσεις όπου σημειώνονται παραβάσεις του ΚΒΣ και γενικά στοιχείων
φοροδιαφυγής. Επιπλέον, κριτήρια είναι διάφορα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ τα οποία
δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από την εργασία της επιχείρησης. Άλλη υπόθεση
ελέγχου είναι περιπτώσεις κατάσχεσης βιβλίων και άλλων φορολογικών μηχανισμών,
περιπτώσεις

όπου

χάνονται

βιβλία

και

φορολογικά στοιχεία,

περιπτώσεις

επιχειρήσεων οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες δίχως τα αναγκαία αποθέματα ή
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ελεύθερων επαγγελματιών

οι οποίοι προέβησαν σε δήλωση μεγάλων ποσών

δαπανών.
Άλλα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιείται έλεγχος υποθέσεων
αφορούν καθαρά, μη προσδιορισθέντα κέρδη ή κέρδη για τα οποία δεν
χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής καθαρών κερδών, αδικαιολόγητες διαφορές
ανάμεσα σε συμπληρωματικά στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και
ΦΠΑ.
Με το άρθρο 80 του Ν.3842/2010 ορίστηκε η επιλογή υποθέσεων για έλεγχων
να εφαρμόζεται με την μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνου.
Έπειτα από την ΠΟΛ 1178/2011 προσδιορίστηκαν οι κανονισμοί εκείνοι με τους
οποίους γίνεται η επιλογή υποθέσεων για έλεγχο και μέσα από την ανάλυση κινδύνου
του συστήματος ELENXIS πραγματοποιείται η επιλογή φορολογούμενων. Έτσι
λοιπόν προσδιορίζονται τα κριτήρια με τα οποία ελέγχονται υποθέσεις οι οποίες
διαχωρίζονται ως εξής:
 Εικονικά φορολογικά στοιχεία. .
 Παραβάσεις αναφορικά με τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία
 Δελτία Υπουργείου Οικονομικών και λοιπόν

υπηρεσιών για φαινόμενα

φοροδιαφυγής.
 Μη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος ΦΠΑ
 Διαδικτυακές συναλλαγές
 Διατάξεις αναπτυξιακών νόμων.
 Συσσωρευμένες ζημίες
 Αγορές αλλά και πωλήσεις ακινήτων.
Όροι εντολής ελέγχου
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούμε στους όρους εντολής ελέγχου. Για τους
όρους εντολής ελέγχου θεσπίζονται πρότυπα και παρέχονται οδηγίες σχετικά:
α) με τη συμφωνία ελεγκτή-ελεγχόμενου (πελάτη) για τους όρους της ανάθεσης, και
β) με τις ενέργειες του ελεγκτή σε πρόσκληση του ελεγχόμενου (πελάτη) για την
αλλαγή των όρων της ανάθεσης σε νέα ανάθεση που θα προβλέπει χαμηλότερη
στάθμη διασφάλισης (Αληφαντής, 2016).
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Επιστολή ανάθεσης ελέγχου
Σκοπός της επιστολής. Ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος οφείλουν να προσυμφωνήσουν
τους όρους εντολής του ελέγχου. Οι συμφωνημένοι όροι θα χρειαστεί να
καταγράφουν σε μια επιστολή ανάθεσης ελέγχου ή σε άλλη κατάλληλη μορφή
σύμβασης.
Τα ανωτέρω αποσκοπούν στην υποβοήθηση του ελεγκτή στην κατάρτιση των
επιστολών ανάθεσης ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Οσάκις παρέχονται
άλλες υπηρεσίες όπως για παράδειγμα φορολογικές, λογιστικές, συμβουλευτικές
μπορεί να είναι κατάλληλες επιστολές.
Η άνω επιστολή τεκμηριώνει και επιβεβαιώνει την αποδοχή του ελεγκτή για
το διορισμό, το σκοπό και την έκταση του ελέγχου, την έκταση των ευθυνών του
ελεγκτή προς τον ελεγχόμενο, καθώς και τη μορφή των τυχόν εκθέσεων (Αληφαντής,
2016).
Κύριο περιεχόμενο της επιστολής
1. Ο ελεγκτής πρέπει να συμφωνεί τους όρους της ανάθεσης ελέγχου με τη
διοίκηση ή τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση.
2. Οι συμφωνηθέντες όροι της ανάθεσης ελέγχου πρέπει να καταγράφονται σε
μια επιστολή ανάθεσης ελέγχου ή σε άλλη κατάλληλη μορφή έγγραφης
συμφωνίας και πρέπει να περιλαμβάνουν:
(α) Το σκοπό και το πεδίο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων,
β) Τις ευθύνες του ελεγκτή,
(γ) Τις ευθύνες της διοίκησης,
(δ) Προσδιορισμό του εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς
για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, και
(ε) Αναφορά στην αναμενόμενη μορφή και το περιεχόμενο κάθε έκθεσης που
πρόκειται να εκδοθεί από τον ελεγκτή και μια δήλωση ότι μπορεί να
υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες μια έκθεση μπορεί να διαφέρει από την
αναμενόμενη μορφή και το περιεχόμενό της.
3. Αν νόμος ή κανονισμός ορίζει με επαρκείς λεπτομέρειες τους όρους ανάθεσης

του ελέγχου, ο ελεγκτής δεν χρειάζεται να τους καταγράφει σε έγγραφη
συμφωνία, εκτός από το γεγονός ότι ο εν λόγω νόμος ή κανονισμός
εφαρμόζεται και ότι η διοίκηση αναγνωρίζει και κατανοεί τις ευθύνες της.
4. 3.2. Προετοιμασία για τον έλεγχο
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Αφότου ο ελεγκτής λάβει την εντολή ελέγχου, σε πρώτο επίπεδο ενημερώνεται για
την επιχείρηση που πρέπει να ελέγξει, καθώς επίσης και για τα κριτήρια σύμφωνα με
τα οποία έγινε η επιλογή ελέγχου όπως και σχετικές χρήσεις που θα ελεγχθούν.
Αρχικά, λοιπόν, ο ελεγκτής προβαίνει την προετοιμασία του φακέλου της
σχετικής υπόθεσης που έχει αναλάβει για έλεγχο και περιέχει τις δηλώσεις που
έχουν υποβληθεί, κάθε λοιπό στοιχείο ή πληροφορία, αλλά και στοιχεία που
κρίνονται απαραίτητα για την διεξαγωγή του ελέγχου.
Στη συνέχεια, ο αρμόδιος

ελεγκτής προχωρά στη σύνταξη ενός

ερωτηματολογίου με το σχεδιασμό ερωτήσεων προς τον επιχειρηματία κατά την
αρχή της διαδικασίας ελέγχου. Αυτές οι ερωτήσεις αφορούν στοιχεία σχετικά με την
ελεγχόμενη επιχείρηση, επίσης, μπορεί να είναι αποτέλεσμα μελέτης του εταιρικού
κλάδου, και του φακέλου σχετικά με τρωτά σημεία που προσδιορίστηκαν.
Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις μπορεί να σχετίζονται με εσωτερικά τμήματα
της επιχείρησης, όπως το εσωτερικό τμήμα ελέγχου, τα βιβλία που κρατάει και τα
φορολογικά τεκμήρια κ.α..
Το ισοζύγιο της ελεγχόμενης εταιρίας μελετάται επίσης καθώς δίνει
σημαντικά στοιχεία για τον οργανισμό και συγκεκριμένα ελέγχονται μεταφορές
ποσών στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν. Με αυτό τον τρόπο γίνεται
κατανοητή η πορεία της εταιρίας και βοηθιέται η διαδικασία του ελέγχου όσον αφορά
την αφοσίωση σε συγκεκριμένες ελεγκτικές ενότητες. Επίσης, πραγματοποιείται
ανάλυση των κύριων αριθμοδεικτών της επιχείρησης ώστε να γίνει πρώτη εκτίμηση
για την οικονομική της θέση και έτσι ο έλεγχος να είναι συγκεκριμένος πάνω σε
βασικά αδύναμα σημεία.

4.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Επόμενο βήμα στη διαδικασία φορολογικού ελέγχου των επιχειρήσεων είναι

η

έκδοση εντολής ελέγχου. Η ενέργεια αυτή αποτελεί αρμοδιότητα του Προϊσταμένου
της ελεγκτικής υπηρεσίας, που στη συνέχεια την μεταφέρει στον φορολογούμενο.
Πρόκειται για μια διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική στον φορολογικό έλεγχο.
Σύμφωνα με τον Ν.4174/2013, ο υπάλληλος που ορίζεται ως υπεύθυνος για την
διεξαγωγή του φορολογικού ελέγχου ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για
τη διενέργεια του ελέγχου, φέρει έγγραφη εντολή, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό
Γραμματέα της Φορολογικής Διοίκησης, προκειμένου να διεξαχθεί επιτόπιος
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φορολογικός έλεγχος. Η εντολή αυτή περιλαμβάνει στοιχεία όπως ο αριθμός και η
ημερομηνία εντολής, στοιχεία του υπαλλήλου καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την
επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου.
Επίσης, περιλαμβάνει τη φορολογική περίοδο και την κατηγορία της φορολογίας
καθώς επίσης και στοιχεία σχετικά με την ημερομηνία που ξεκινά ο φορολογικός
έλεγχος αλλά και με τη διάρκειά του. Τέλος, σημαντικό είναι να χαρακτηριστεί ο
έλεγχος ως «πλήρης» ή «μερικός» έλεγχος. (Ν. 4173/202013)
Κατά την διαδικασία που πραγματοποιείται ο έλεγχος ο αρμόδιος της
ελεγκτικής αρχής δύναται να ζητήσει στοιχεία που να εξακριβώνουν τις δηλώσεις
και συγκεκριμένα μπορεί να ζητήσει ο φορολογούμενος να προσδώσει τις
απαραίτητες διευκρινήσεις, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί αναγκαίο
για τον προσδιορισμό της φορολογητέα ύλης. Επιπροσθέτως, ο υπεύθυνος μπορεί να
ζητήσει από δημόσια υπηρεσία αλλά και από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε στοιχείο το οποίο είναι
απαραίτητο για την διεξαγωγή του ελέγχου.
Μπορεί επίσης, να προσκαλέσει κάθε πρόσωπο για να διευκολύνει το έργο
του, ζητώντας από αυτό την έγγραφη δήλωση πληροφοριών που χρειάζεται. Τέλος, ο
προϊστάμενος της ελεγκτικής αρχής έχει το δικαίωμα να εξετάσει οτιδήποτε κρίνει
αναγκαίο για την διευκόλυνση του έργου του, να προχωρήσει στον έλεγχο των
τηρούμενων βιβλίων της εταιρίας και να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων του
φορολογουμένου που υπάγεται στα καθήκοντά του.

4.3.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Γενικότερα, ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάζει τον έλεγχο κατά τρόπο που να
διασφαλίζει την αποτελεσματικότητά του. Επίσης, οφείλει να αναπτύσσει και να
τεκμηριώνει το γενικό σχέδιο του ελέγχου, το οποίο πρέπει να προδιαγράφει το εύρος
και τη δομή του ελέγχου.
Ο ελεγκτής οφείλει να αναπτύσσει και να τεκμηριώνει το πρόγραμμα του
ελέγχου στο οποίο πρέπει να προδιαγράφονται η φύση, ο χρόνος και η έκταση των
επιμέρους ελεγκτικών διαδικασιών, που απαιτούνται για την υλοποίηση του γενικού
σχεδίου του ελέγχου.
Το γενικό σχέδιο και το πρόγραμμα του ελέγχου πρέπει να αναθεωρούνται
στο βαθμό που προκύπτει, κατά την πορεία του ελέγχου, ότι τούτο είναι αναγκαίο.
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Πιο συγκεκριμένα, σχεδιασμός σημαίνει κατάστρωση γενικής στρατηγικής και
λεπτομερούς προσέγγισης για το αναμενόμενο αποτέλεσμα, την επιλογή του χρόνου
και την έκταση του ελέγχου. Ο ελεγκτής σχεδιάζει να εκτελέσει τον έλεγχο κατά
τρόπο αποτελεσματικό και έγκυρο.
Κατά το σχεδιασμό του έργου λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
 Κατάλληλος σχεδιασμός. Ο κατάλληλος σχεδιασμός του ελεγκτικού έργου
βοηθά στην εξασφάλιση ότι αφιερώνεται κατάλληλη προσοχή στους
σημαντικούς τομείς του ελέγχου, ότι εντοπίζονται τα πιθανά προβλήματα και
ότι το έργο ολοκληρώνεται ταχέως. Ο σχεδιασμός συμβάλλει στην κατάλληλη
ανάθεση του έργου στους βοηθούς και στο συντονισμό του έργου που
διεξάγεται από άλλους ελεγκτές και εμπειρογνώμονες.
 Έκταση του σχεδιασμού. Η έκταση του σχεδιασμού θα ποικίλει ανάλογα με το
μέγεθος της οικονομικής μονάδας, την πολυπλοκότητα του ελέγχου και την
εμπειρία του ελεγκτή στην οικονομική μονάδα αλλά και τη γνώση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 Απόκτηση γνώσεων για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η απόκτηση
γνώσεων για την επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό μέρος
του σχεδιασμού του έργου. Η γνώση του ελεγκτή πάνω στην επιχειρηματική
δραστηριότητα βοηθά στον εντοπισμό των γεγονότων, των συναλλαγών και
των, οι οποίες μπορεί να έχουν ουσιώδη επίπτωση επί των οικονομικών
καταστάσεων.
 Συζήτηση με τη διοίκηση της ελεγχόμενης επιχείρησης. Ο ελεγκτής μπορεί να
θέλει να συζητήσει στοιχεία του συνολικού ελεγκτικού σχεδιασμού και
ορισμένες ελεγκτικές διαδικασίες με την ελεγκτική επιτροπή της οικονομικής
μονάδας,

τη

διοίκηση

και

τα

στελέχη

για

να

βελτιώσει

την

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του ελέγχου και για να
συντονίσει τις ελεγκτικές διαδικασίες με το έργο του προσωπικού της
οικονομικής μονάδας.
Πάντως, το συνολικό ελεγκτικό σχέδιο και το ελεγκτικό πρόγραμμα, παραμένει
ευθύνη του ελεγκτή.
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4.3.2 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο ελεγκτής οφείλει να αναπτύσσει και να τεκμηριώνει το γενικό σχέδιο του ελέγχου,
το οποίο πρέπει να προδιαγράφει το εύρος και τη δομή του ελέγχου.
Τα βασικά θέματα που θα ληφθούν υπόψη από τον ελεγκτή κατά την κατάστρωση
του συνολικού ελεγκτικού σχεδίου είναι (Αληφαντής, 2016):
α) Γνώση επιχειρηματικής δραστηριότητας
β) Κατανόηση των συστημάτων λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου
γ) Είδος, επιλογή χρόνου και έκταση διαδικασιών
δ) Συντονισμός, διεύθυνση, επίβλεψη και επισκόπηση
ε) Άλλα ζητήματα όπως για παράδειγμα η συνέχιση της δραστηριότητας της
ελεγχόμενης επιχείρησης. (Αληφαντής, 2016)

4.3.3 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο ελεγκτής οφείλει να αναπτύσσει και να τεκμηριώνει το πρόγραμμα ελέγχου από το
οποίο πρέπει να προδιαγράφονται η φύση, ο χρόνος και η έκταση των επί μέρους
ελεγκτικών διαδικασιών, που απαιτούνται για την υλοποίηση του γενικού σχεδίου τον
ελέγχου (Καραβοκύρη, 2007).
Το ελεγκτικό πρόγραμμα εξυπηρετεί ως δέσμη οδηγιών προς τους βοηθούς
που εμπλέκονται στον έλεγχο και ως μέσο ελέγχου και καταγραφής της ορθής
εκτέλεσης του έργου. Το ελεγκτικό πρόγραμμα μπορεί επίσης να περιέχει τους
ελεγκτικούς στόχους για κάθε τομέα καθώς και προϋπολογισμό απαιτούμενου
χρόνου, στον οποίο οι ώρες προϋπολογίζονται για τους διαφόρους ελεγκτικούς τομείς
ή διαδικασίες. (Αληφαντής, 2015)
Κατά την κατάστρωση του ελεγκτικού προγράμματος, ο ελεγκτής θα λάβει
υπόψη του τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις εγγενών και ελεγκτικών κίνδυνων και τον
απαιτούμενο βαθμό διασφάλισης που παρέχουν οι ουσιαστικές διαδικασίες.
(Αληφαντής, 2016).
Ο ελεγκτής, επίσης, θα λάβει υπόψη του την επιλογή του χρόνου των
επαληθεύσεων του ελέγχου και των ουσιαστικών διαδικασιών, το συντονισμό τυχόν
βοήθειας που αναμένεται από την οικονομική μονάδα, τη διαθεσιμότητα των βοηθών
και την εμπλοκή άλλων ελεγκτών ή εμπειρογνωμόνων.
Αξίζει εδώ να αναφερθούμε και στις μεταβολές στο συνολικό σχεδιασμό του
ελέγχου και στο ελεγκτικό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι το γενικό σχέδιο και το
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πρόγραμμα του ελέγχου πρέπει να αναθεωρούνται στο βαθμό που προκύπτει, κατά
την πορεία του ελέγχου, ότι τούτο είναι αναγκαίο.
Ο σχεδιασμός είναι συνεχής, καθόλη τη διάρκεια της ανάθεσης, εξ αιτίας
αλλαγών στις συνθήκες ή μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων των ελεγκτικών
διαδικασιών. Οι λόγοι για ουσιαστικές αλλαγές θα καταγράφονται (Αληφαντής,
2016).
Η κατανόηση επίσης της ελεγχόμενης επιχείρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό
κομμάτι για την ελεγκτική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου οικονομικών
καταστάσεων, ο ελεγκτής πρέπει να έχει ή να εξασφαλίσει επαρκή κατανόηση της
ελεγχόμενης δραστηριότητας, ώστε να μπορεί να εντοπίσει και να κατανοήσει τα
γεγονότα, τις συναλλαγές και τις πρακτικές, οι οποίες, κατά την κρίση του ελεγκτή,
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων ή τον
διενεργούμενο έλεγχο ή την έκθεση ελέγχου.
Ο ελεγκτής οφείλει να διασφαλίζει ότι οι εμπλεκόμενοι στον έλεγχο βοηθοί
του έχουν ή αποκτούν επαρκή κατανόηση της ελεγχόμενης δραστηριότητας, ώστε να
είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας το ελεγκτικό έργο, που τους έχει ανατεθεί.
Η αξιοποίηση της κατανόησης της ελεγχόμενης δραστηριότητας συνίσταται
στην, από πλευράς του ελεγκτή, διασύνδεση της κατανόησης αυτής με το
περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, στο σύνολό τους, και την επιβεβαίωση
ότι τα απεικονιζόμενα επιμέρους στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων συνάδουν
με την κατανόηση αυτή (Αληφαντής, 2016).
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι σημαντικό βήμα στην ελεγκτική
διαδικασία ο ελεγκτής, πριν αποδεχθεί την ανάθεση, πρέπει να αποκτήσει μια
προκαταρκτική γνώση του κλάδου και της ιδιοκτησίας, της διοίκησης και των
εργασιών της οικονομικής μονάδας που θα ελέγξει, και θα λάβει υπόψη του αν και
κατά το επίπεδο γνώσης των εργασιών είναι το απαραίτητο για να του εξασφαλίσει
την εκτέλεση του ελέγχου (Αληφαντής, 2015).
Μετά την αποδοχή της ανάθεσης, πρέπει να εξασφαλιστεί περαιτέρω και
λεπτομερέστερη πληροφόρηση. Και καθώς ο έλεγχος προοδεύει, η πληροφόρηση
αυτή θα επιβεβαιώνεται και θα ενημερώνεται και περισσότερη πληροφόρηση θα
εξασφαλίζεται.
Για παράδειγμα, μολονότι η πληροφόρηση συλλέγεται κατά το σχεδιαστικό
στάδιο, κανονικά οριστικοποιείται και ολοκληρώνεται μόνο στα επόμενα στάδια του
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ελέγχου, καθώς ο ελεγκτής και οι βοηθοί μαθαίνουν περισσότερα για τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες (Τσακλάγκανος, 2004).
Ο ελεγκτής μπορεί να εξασφαλίσει γνώση για τον κλάδο και την οικονομική
μονάδα από έναν αριθμό πηγών. Για παράδειγμα:
 Προηγούμενη εμπειρία με την οικονομική μονάδα και τον κλάδο της.
 Συζήτηση με πρόσωπα της οικονομικής μονάδας (για παράδειγμα,
διευθυντικά στελέχη και ανώτερο επιχειρηματικό προσωπικό).
 Συζήτηση με προσωπικό εσωτερικού ελέγχου και ανασκόπηση εκθέσεων
εσωτερικού ελέγχου.
 Συζήτηση με άλλους ελεγκτές, νομικούς και λοιπούς συμβούλους που έχουν
υπηρετήσει στην οικονομική μονάδα ή μέσα στον κλάδο.
 Συζήτηση με γνωστούς ανθρώπους εκτός οικονομικής μονάδας (για
παράδειγμα» οικονομολόγους κλάδου, παράγοντες του κλάδου, πελάτες,
προμηθευτές, ανταγωνιστές). (Αληφαντής, 2016)
 Εκδόσεις σχετικές με τον κλάδο.
 Νομοθεσία και κανονισμοί που

επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική

μονάδα.
 Επισκέψεις σε ιδιοκτησίες της οικονομικής μονάδας και βιομηχανικές
εγκαταστάσεις.
 Δικαιολογητικά έγγραφα που δημιουργούνται από την οικονομική μονάδα
(για παράδειγμα, πρακτικά συνεδριάσεων, υλικό που αποστέλλεται στους μετόχους
ή κατατίθεται σε διοικητικές αρχές, οικονομικές εκθέσεις παρελθουσών χρήσεων,
προϋπολογισμοί, κ.α.)
Η γνώση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι το πλαίσιο αναφοράς μέσα
στο οποίο ο ελεγκτής ασκεί την επαγγελματική του κρίση. Η κατανόηση των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η χρησιμοποίηση αυτής της πληροφόρησης
κατά κατάλληλο τρόπο βοηθά τον ελεγκτή στα εξής:
 Εκτίμηση κίνδυνων και εντοπισμό προβλημάτων
 Σχεδιασμό και εκτέλεση ελέγχου αποτελεσματικά και αποδοτικά
 Αξιολόγηση ελεγκτικών αποδεικτικών στοιχείων
 Παροχή καλύτερων υπηρεσιών στον πελάτη. (Αληφαντής, 2016)
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Ο ελεγκτής οφείλει να εξασφαλίζει επαρκή κατανόηση του ελεγχόμενου
οργανισμού

και

του

περιβάλλοντος

εντός

του

οποίου

ο

οργανισμός

δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,
ούτως ώστε να μπορεί να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους οι οποίοι
ενδέχεται να παρεισφρήσουν στις οικονομικές καταστάσεις ώστε να εμφανίσουν
ουσιώδεις ανακρίβειες, ως αποτέλεσμα είτε εκούσιων είτε ακούσιων λαθών
(Κοκαλάκης, 2011).
Στη συνέχεια, ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάσει και να εκτελέσει περαιτέρω
κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες και να εξασφαλίζει επαρκή κατανόηση στα εξής
θέματα:
α) Της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην οποία επιδίδεται ο ελεγχόμενος
οργανισμός
β) Των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του και τη σύνταξη των
οικονομικών καταστάσεων
γ) Της φύσεως των εργασιών του ελεγχόμενου οργανισμού
δ) Τις ακολουθούμενες λογιστικές αρχές
ε) Τους στόχους, τις στρατηγικές και τους συναφείς επιχειρηματικούς κινδύνους
στ) Του εσωτερικού ελέγχου και του πληροφοριακού συστήματος.

4.3.4 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η σημαντικότητα ή το ουσιώδες μέγεθος κατά την εκτέλεση του ελέγχου
περιγράφεται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 320 (Φ.Ε.Κ, 2848/23.10.2012) σε
συνδυασμό με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου
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(Φ.Ε.Κ. 2848/23.10.2012).

(Αληφαντής, 2015)

4.3.5 ΕΝΝΟΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει να συνεκτιμήσει τον
παράγοντα της σημαντικότητας και τη σχέση του με τον ελεγκτικό κίνδυνο
(Αληφαντής, 2016).
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Σημαντικότητα. Ο στόχος του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων είναι να
επιτρέψει στον ελεγκτή να διατυπώσει γνώμη ως προς το αν οι οικονομικές
καταστάσεις έχουν συνταχθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το
προσδιοριζόμενο λογιστικό πλαίσιο (σώμα λογιστικών κανόνων).
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων σκοπό έχουν να παράσχουν
πληροφόρηση. Η σημαντικότητα της πληροφόρησης και, κατά συνέπεια, η
σημαντικότητα των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων στα οποία βασίζεται η
πληροφόρηση αυτή κρίνεται με γνώμονα το αν η παράλειψη της πληροφόρησης ή η
μη ορθή (ατελής ή λανθασμένη) πληροφόρηση δυνατόν να επηρεάσει τις οικονομικές
αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση τις οικονομικές καταστάσεις.
Η σημαντικότητα εξαρτάται από το μέγεθος των ποσών ή/και του
λάθους/παραλείψεως σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις.
Έτσι η έννοια της σημαντικότητας αποτελεί το κρίσιμο μέτρο αναφοράς του ελεγκτή
κατά την εκτέλεση του έργου.
Η σημαντικότητα πρέπει να συνεκτιμάται από τον ελεγκτή κατά την
προδιαγραφή της φύσης, του χρόνου και της έκτασης των ελεγκτικών διαδικασιών
και την αξιολόγηση των επιπτώσεων των τυχόν λαθών που εντοπίζονται από τον
έλεγχο.
Κατά την αξιολόγηση του αν οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τα
δεδομένα με σαφήνεια, ορθότητα και πληρότητα, ο ελεγκτής οφείλει να,
συνεκτιμήσει τις συσσωρευτικές επιδράσεις όλων των εντοπισθέντων από τον έλεγχο
λαθών, που δεν έχουν διορθωθεί, ως προς τη σημαντικότητά τους. (Αληφαντής, 2016)
Αν η διοίκηση αρνείται να επιφέρει τις αναγκαίες διορθώσεις στις οικονομικές
καταστάσεις και τα αποτελέσματα των πρόσθετων αναγκαίων ελεγκτικών
διαδικασιών δεν επιτρέπουν στον ελεγκτή να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι οι
συσσωρευτικές επιπτώσεις των μη διορθωθέντων λαθών είναι επουσιώδεις, ο
ελεγκτής οφείλει να διαφοροποιήσει την έκθεση ελέγχου (Αληφαντής, 2016).

4.3.6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΩΔΕΣ
Ο σκοπός του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων είναι να επιτρέψει στον
ελεγκτή να εκφράσει γνώμη κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται,
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από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το παραδεγμένο πλαίσιο οικονομικής
εκθέσεως. Η εκτίμηση του τι είναι ουσιώδες είναι θέμα επαγγελματικής κρίσης.
Στην κατάστρωση του ελεγκτικού σχεδίου, ο ελεγκτής καθιερώνει έναν
αποδεκτό βαθμό σπουδαιότητας έτσι ώστε να εντοπίζει ποσοτικά ουσιώδεις
ανακρίβειες. Πάντως, τόσο το ποσό (ποσότητα) όσο και η φύση (ποιότητα) των
ανακριβειών είναι ανάγκη να ληφθούν υπόψη.
Παραδείγματα ποιοτικών ανακριβειών θα είναι η ανεπαρκής ή μη ορθή
περιγραφή μιας λογιστικής μεθόδου οσάκις είναι πιθανό ότι ο χρήστης των
οικονομικών καταστάσεων θα παραπλανηθεί από την περιγραφή, και την αποτυχία να
αποκαλύψει την παραβίαση των κανονιστικών απαιτήσεων, όταν είναι πιθανό ότι η
συνακόλουθη επιβολή των κανονιστικών περιορισμών θα μειώσει σημαντικά τη
λειτουργική ικανότητα.
Ο ελεγκτής είναι ανάγκη να λάβει υπόψη του την πιθανότητα ανακριβειών
σχετικά μικρών ποσών που, σωρευτικά, μπορεί να έχουν επίπτωση στις οικονομικές
καταστάσεις ένα σφάλμα σε μια διαδικασία τέλους μηνά μπορεί να αποτελεί ένδειξη
πιθανής ουσιώδους ανακρίβειας, αν το σφάλμα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα.
Ο ελεγκτής κρίνει την σπουδαιότητα τόσο σε γενικό επίπεδο των οικονομικών
καταστάσεων όσο και σε σχέση με τα εξατομικευμένα υπόλοιπα λογαριασμών,
κατηγορίες συναλλαγών και γνωστοποιήσεις. Η σπουδαιότητα μπορεί να επηρεαστεί
από σκέψεις όπως νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και θεωρήσεις σχετικά με
εξατομικευμένα υπόλοιπα λογαριασμών των οικονομικών καταστάσεων και σχέσεις.
Αυτή η επεξεργασία μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά επίπεδα σπουδαιότητας,
ανάλογα με τη σκοπιά από την οποία θεωρούνται οι οικονομικές καταστάσεις
(Αληφαντής, 2016).

4.4 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1037/2005 ορίζονται τα κριτήρια με τα οποία
επιλέγονται υποθέσεις για έλεγχο, ο τρόπος και η ελεγκτική διαδικασία των
περιπτώσεων φορολογίας εισοδήματος για περιπτώσεις που εκκρεμούν αλλά και
άλλων επιτηδευματιών, όπως επίσης και ο τρόπος καταβολής της φορολογητέας
ύλης που ανακύπτει από την διαδικασία του ελέγχου.
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Σύμφωνα με την ως άνω διαταγή γίνεται έλεγχος στα εξής:
 επαληθεύσεις σύμφωνα με στοιχεία του επιτηδευματία
 επαληθεύσεις σύμφωνα με υπηρεσιακά στοιχεία
 έλεγχος για τυχόν πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία.
Οι επαληθεύσεις σύμφωνα με στοιχεία επιτηδευματία έχουν να κάνουν με:
i.

τον έλεγχο των φορολογικών βιβλίων σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις
τόσο για το κεντρικό κατάστημα όσο και για τυχόν υποκατάστημα.

ii.

Τον έλεγχο για την κράτηση και την ενημέρωση των βιβλίων μαζί με τα
πρόσθετα στοιχεία βάση νόμου.

iii.

Τον

έλεγχο

για

την

ύπαρξη

συστατικού

εγγράφου

καθώς

συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων σε προσωπικές εταιρίες, Ε.Π.Ε.
και νομικά πρόσωπα με κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
iv.

Την κατάθεση σχετικής έγγραφης στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. προτού ξεκινήσουν
οι εργασίες.

v.

Την επαλήθευση του επιπέδου των ακαθάριστων εσόδων μέσα από την
επαλήθευση της σωστής καταχώρησης, τις πωλήσεις από το συνολικό ποσό
των

«Ζ» των φορολογικών ταμειακών μηχανών, τις αποδείξεις παροχής

υπηρεσιών, των χονδρικών πωλήσεων, της έκδοσης αντίστοιχων τιμολογίων
πώλησης ή αποδείξεων λιανικής πώλησης για διάστημά είκοσι ημερών για
όσους δεν τηρούν βιβλία, ή για βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας και δέκα ημερών
για βιβλία Γ’ κατηγορίας. Επίσης, επαλήθευση κάθε διαχειριστικής περιόδου,
των επιστροφών και εκπτώσεων με τα σχετικά δικαιολογητικά για ενός μήνα
διάστημα. Εάν πρόκειται για βιβλία χειρόγραφα, γίνεται επαλήθευση των
αθροίσεων εσόδων, για διάστημά οπωσδήποτε δύο μηνών κάθε διαχειριστικής
περιόδου.
vi.

Την επαλήθευση των αγορών μέσα από τις εξής ελεγκτικές διαδικασίες:
α) επαλήθευση της σωστής καταχώρησης στα τηρούμενα βιβλία σύμφωνα με
τιμολόγια, για διάστημά ενός μηνός για κάθε διαχειριστική περίοδο και πέραν
αυτού κατά την κρίση του ελέγχου,
β) επαλήθευση των επιστροφών, εκπτώσεων και αδικών εξόδων αγορών, με
τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάση νόμου, για διάστημα οπωσδήποτε ενός

47

μηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του
ελέγχου.
γ) επαλήθευση των αγορών σύμφωνα με τις ποσότητες στα δελτία αποστολής
για διάστημα οπωσδήποτε ενός μηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν
αυτού ανάλογα με απόφαση του ελέγχου,
δ) σε περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται χειρόγραφα, επαλήθευση των
αθροίσεων αγορών, για διάστημά οπωσδήποτε δύο μηνών κάθε διαχειριστικής
περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.
vii. Εάν και κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με
παραγωγικές επενδύσεις και αφορολόγητες κρατήσεις των αναπτυξιακών νόμων
viii. Πιθανές υπερτιμολογήσεις.
Αναφορικά

με

τις

επαληθεύσεις

βάση

υπηρεσιακών

στοιχείων

οι

επαληθεύσεις σχετίζονται με την ύπαρξη παραβάσεων του ΚΒΣ ή άλλων έγγραφα ή
στοιχείων που αποδεικνύουν φοροδιαφυγή του υπόχρεου και με την αξιοποίηση
τυχόν στοιχείων ελεγκτικών επαληθεύσεων ή διασταυρώσεων που αποστέλλονται
στις Δ.Ο.Υ..
Επίσης, πραγματοποιείται έλεγχος για την έκδοση πλαστών ή εικονικών
φορολογικών στοιχείων, έλεγχος μέσω των συγκεντρωτικών καταστάσεων του
άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. σε μεμονωμένες αγορές ή δαπάνες ειδικά μεγάλης αξίας,
έλεγχος της διαδικασίας με την οποία διακινούνται τα αγαθά καθώς και η έκδοση των
σχετικών στοιχείων μεταφοράς. Επιπλέον, πραγματοποιούνται επαληθεύσεις στα
πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία μέσω διασταύρωσης με στελέχη δειγματοληπτικά,
έλεγχος δυνατότητας παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης αγαθών που
περιγράφονται στα μεγάλης αξίας φορολογικά στοιχεία και ύπαρξης ανάλογων
επαγγελματικών εγκαταστάσεων, όπως επίσης μηχανημάτων και εξοπλισμού.

4.5 ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ
ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ
Οι επιτηδευματίες οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων
υπόκεινται σε έλεγχο και συγκεκριμένα σε έλεγχος των στοιχείων και τεκμηρίων για
αγορές και δαπάνες όπως επίσης και σωστής μεταφοράς των παραπάνω στοιχείων
στα συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
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4.6 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ
Εκτός από τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που αναλύθηκαν παραπάνω και είναι
υποχρεωτικές, δύναται να εφαρμόζονται επιπλέον επαληθεύσεις ελέγχου, αν και
εφόσον αποφασιστεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και σύμφωνα με πραγματικά
στοιχεία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελεγχόμενης επιχείρησης ή ακόμη και
του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται (Καραβοκύρη, 2007).

4.7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Τα λοιπά φορολογικά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο παράλληλα με τη
φορολογία εισοδήματος.
Με στόχο τον καθορισμό της ύλης που πρέπει να φορολογηθεί στη φορολογία
εισοδήματος, εφαρμόζονται οι αναγκαίες σε κάθε περίσταση διατάξεις σύμφωνα με
τη νομολογία (Κοκαλάκης, 2011). Προκειμένου να οριστούν οι φόροι και τα τέλη,
πρέπει να λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα και δηλωμένες
αγορές των τηρούμενων βιβλίων.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη φορολογία ΦΠΑ πραγματοποιείται έλεγχος σε
πρώτο επίπεδο για τη σωστή μεταφορά των δεδομένων στις δηλώσεις ΦΠΑ που
υποβάλλονται. Επιπλέον, γίνεται έλεγχος και στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, καθώς και για το κατά πόσο εφαρμόστηκαν οι
διαδικασίες για τις περιστάσεις έκπτωσης επί του τζίρου και των ειδικών καθεστώτων
ΦΠΑ.
Έλεγχος εφαρμόζεται και σε περίπτωση που έγινε μεταφορά του πιστωτικού
υπολοίπου ΦΠΑ για συμψηφισμό δίχως να υπάρχει δικαίωμα λόγω παραγραφής ή
άλλου λόγου, επίσης εάν έγινε διακανονισμός εμπορεύσιμων ή παγίων στοιχείων
σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2859/2000. Επιπλέον, διενεργείται
έλεγχος για το εάν πραγματοποιήθηκε επιμερισμός του φόρου των κοινών εισροών
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2859/2000.
Επιπρόσθετος λόγος ελέγχου είναι για να εξακριβωθεί εάν έγινε σωστή εφαρμογή
των συντελεστών ΦΠΑ, εκροών και εισροών και εάν τηρήθηκαν οι σχετικές
ελεγκτικές διαδικασίες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις απαλλασσόμενες
πωλήσεις. Έλεγχος διεξάγεται στις πωλήσεις αγαθών τα οποία προορίζονται για
περιοχές με μειωμένους συντελεστές και συγκεκριμένα για το κατά πόσο
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ικανοποιούνται τα κριτήρια των κείμενων διατάξεων γι στοιχεία φορολογίας με αξία
μεγαλύτερη από 1.468,00 ευρώ.
Τέλος, μερικές ακόμα περιπτώσεις έλεγχου είναι πάνω σε μετατοπίσεις
εκροών από υψηλότερο σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ καθώς και αν
πραγματοποιήθηκαν οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών από την επιχείρηση και
αν είναι νόμιμα τα οικεία εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία.

4.8 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1159/2011 γίνεται αναφορά στο πιστοποιητικό το οποίο
εκδίδεται κάθε χρόνο, από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία.
Πιο αναλυτικά, αυτό αναφέρεται

σε Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες

Περιορισμένης Ευθύνης των οποίων οι οικονομικές τους καταστάσεις υπόκεινται σε
έλεγχο από νόμιμους ελεγκτές ενώ η έκδοσή του πραγματοποιείται έπειτα από
φορολογικό έλεγχο. Αυτός ο έλεγχος πραγματοποιείται από ελεγκτές και ελεγκτικά
γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008. Τέλος, ο
φορολογικός έλεγχος εφαρμόζεται σε ορισμένα φορολογικά αντικείμενα και έπειτα
από ειδικό πρόγραμμα ελέγχου (Κοκαλάκης, 2011).
Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι το φορολογικό πιστοποιητικό χωρίζεται σε δύο
κατηγορίες, την «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και το «Προσάρτημα των
αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων».

4.8.1 ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης ικανοποιεί κάθε στοιχείο που ορίζεται στο
πρόγραμμα ελέγχου της ΠΟΛ 1159/2011 και περιλαμβάνει τα στοιχεία της εταιρίας
που ελέγχεται, μια αναφορά επίσης, στις ευθύνες που έχει η Διοίκησή της καθώς και
στις ευθύνες του ίδιου του ελεγκτή.
Επιπλέον, στην έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης περιλαμβάνονται το
συμπέρασμα του ελεγκτή και μια παράγραφο στην οποία γίνεται αναφορά στην
εμπιστευτικότητα της έκθεσης και ότι η κατάρτισής του γίνεται στα πλαίσια των
υποχρεώσεων που έχει η εταιρία που ελέγχεται προς το Υπουργείο Οικονομικών.
Τέλος, στην έκθεση υπάρχει και μια παράγραφο με λοιπά θέματα.
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Η υποβολή της

έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης

γίνεται στην

ελεγχόμενη εταιρία έπειτα από την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και
μέχρι το πολύ και δέκα ημέρες έπειτα από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος. Παράλληλα γίνεται η συμπλήρωσή της και η υποβολή της

με

ηλεκτρονικό τρόπο στο Υπουργείο Οικονομικών από τους ελεγκτές μέχρι την δέκατη
ημέρα του έβδομου μήνα αφότου έληξε η διαχειριστική περίοδος παρότι αυτή η
ημερομηνία μπορεί να παίρνει παράταση από τον Υπουργό Οικονομικών.
Σύμφωνα με το είδος

του συμπεράσματος της έκθεσης φορολογικής

συμμόρφωσης των νόμιμων ελεγκτών, χωρίζονται οι εξής κατηγορίες:
1. Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη
Η σύνταξη αυτού του είδους της έκθεσης γίνεται σε περιπτώσεις όπου δεν
σημειώνονται παραβάσεις των διατάξεων και κανονισμών της φορολογίας
από την επιχείρηση που υπόκειται σε έλεγχο ή σημειώνονται παραβάσεις
αλλά δεν είναι σημαντικές.
2. Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη με θέματα έμφασης
Η έκδοση αυτής της έκθεσης γίνεται σε περιπτώσεις όπου σημειώνονται
ζητήματα από τον έλεγχο των οποίων η φορολογική μεταχείριση
αμφισβητείται.
3. Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με επιφύλαξη
Εδώ

πρόκειται

για

έκθεση

ελέγχου

που

σχετίζεται

με

εξαγωγή

συμπερασμάτων με επιφύλαξη, εξαιτίας μη συμμόρφωσης με την νομοθεσία.

4. Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα
Αυτού του είδους η έκθεση εκδίδεται όταν η επιχείρηση που ελέγχεται δεν
συμμορφώνεται για κανένα σημαντικό θέμα με την φορολογική νομοθεσία
πάνω σε στοιχεία φορολογίας δηλαδή που απαρτίζουν αντικείμενα ελέγχου με
βάση το πρόγραμμα της φορολογικής συμμόρφωσης.
5. Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος
Σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται παρανομίες και παραβάσεις νομοθεσίας
εκδίδεται αυτή η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με αδυναμία έκφρασης
συμπεράσματος, λόγω του ότι γίνονται αντιληπτές παρανομίες της νομοθεσίας
από τον έλεγχο, ή δεν γίνεται για τον ελεγκτή να μαζέψει τα απαραίτητα
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ελεγκτικά τεκμήρια ή δεν έχει πραγματοποιηθεί η ελεγκτική διαδικασία.
(Αληφαντής, 2015)

4.8.2 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Στο κομμάτι του προσαρτήματος που αφορά αναλυτικά πληροφοριακά
στοιχεία

διαβεβαιώνεται πως τα στοιχεία και τα τεκμήρια από την φορολογική

ελεγκτική διαδικασία τέθηκαν εγγράφως υπόψη της επιχείρησης ενώ παράλληλα η
εταιρία προχώρησε στην διατύπωση με έγγραφο τρόπο των αντίστοιχων
παρατηρήσεων.
Στο προσάρτημα αυτό υπάρχουν στοιχεία πληροφόρησης σχετικά με την
εταιρία που υπόκειται σε έλεγχο, τον ελεγκτή, καθώς και αναφορά στα
συμπεράσματα που βγήκαν από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ,ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΙ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Είναι γεγονός ότι το οικονομικό περιβάλλον σήμερα μεταβάλλεται ραγδαία και έχει
επηρεαστεί καταλυτικά από την οικονομική κρίση που ξέσπασε τόσο στη χώρα μας,
όσο και παγκοσμίως. Το επιχειρείν πλέον είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και πολύπλοκο
λόγω ποικίλων οικονομικών γεγονότων που συμβαίνουν όπως είναι η απελευθέρωση
των αγορών, οι ιδιωτικοποιήσεις αλλά και οι συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικό πλαίσιο που καλούνται να
επιβιώσουν και να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και τα κράτη σήμερα, ο έλεγχος
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Μέσα από την διεξαγωγή ελέγχων μπορεί το κράτος
να διαχειριστεί με το πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο τα οικονομικά του.
Σε αυτή την εργασία λοιπόν, γίνεται ανάλυση της ελεγκτικής διαδικασίας και
των διακρίσεών της ενώ στη συνέχεια αναλύεται διεξοδικά η έννοια του φορολογικού
ελέγχου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου στις
εταιρίες με διαφορετικής κατηγορίες φορολογικά βιβλία, ποιοι εμπλέκονται σε αυτή
τη διαδικασία και ορίζονται οι υποχρεώσεις τους προς το κράτος
Ο φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων αποτελεί το σημαντικότερο μέσο
καταπολέμησης φαινομένων φοροδιαφυγής, ενώ συμβάλλει καθοριστικά και σε
μεγάλο βαθμό στη σωστή, αποτελεσματική και δίκαιη διαχείριση των κρατικών
εσόδων και εξόδων. Είναι πολύ βασικό να κατανοηθεί η σημασία του φορολογικού
ελέγχου όχι μόνο για την πορεία ενός κράτους, αλλά για τις ίδιες τις ζωές των
ανθρώπων που ζουν σε αυτό.
Η χώρα μας καλείται να εκσυγχρονίσει το φορολογικό της σύστημα καθώς
επίσης και να προχωρήσει σε ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στο
κράτος και τον πολίτη. Η έλλειψη εμπιστοσύνης από τη μεριά των φορολογούμενων
πολιτών όσον αφορά την απόδοση των χρημάτων που πληρώνουν τους οδηγεί σε
φαινόμενα υποβάθμισης του κρατικού μηχανισμού και συνεπώς φοροδιαφυγής.
Συνεπώς, μερικές προτάσεις που μπορούν να δοθούν μέσα από την ανάλυση
της συγκεκριμένης εργασία είναι η υιοθέτηση ενός φορολογικού συστήματος μέσα
από το οποίο θα εξασφαλίζεται η τήρηση του φορολογικού κώδικα από κάθε
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επιχειρηματία φορολογούμενο ώστε να υφίσταται ισότητα ως προς την φορολογία
των προσώπων.
Επίσης, μια πρόταση ακόμα είναι η παροχή υψηλού επιπέδου και
ολοκληρωμένης εκπαίδευσης προς τα άτομα που διενεργούν την ελεγκτική
διαδικασία

ώστε το έργο που παράγεται να είναι τόσο αποτελεσματικό και

αξιόπιστο. Επιπρόσθετη πρόταση είναι η ανάπτυξη φορολογικής κουλτούρας από την
παιδική ακόμα ηλικία, μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στο σχολείο για την καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης ενώ
παράλληλα και οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία
καλυτέρευσης του φορολογικού συστήματος .
Μια ακόμα πρόταση για την ενίσχυση του φορολογικού συστήματος στη
χώρα μας είναι η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών διασυνδέσεων και της τεχνολογίας
από τις Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες καθώς επίσης και η ανάπτυξη σχέσεων
συνεργασίας μεταξύ των τελευταίων με Δημόσιες Υπηρεσίες.
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