
~ 1 ~ 
 

   

 
 

Διπλωματική Εργασία 

 

Φορολογικός Έλεγχος. 
Η Ανάλυση των 

Έμμεσων Τεχνικών 
Ελέγχου στην Ελληνική 

Πραγματικότητα. 
 

της 

Μπιβολάρη Άννας 

 

 

Επιβλέπων: Καραγιώργος Θεοφάνης 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Διοίκηση 

 
 

Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2017 



~ 2 ~ 
 

 

Περίληψη 

 
Από τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τα προβλήματα της ελληνικής 

κοινωνίας αναδείχθηκαν με έντονο τρόπο και τα κρισιακά φαινόμενα δημιούργησαν 

«παράπλευρες» συνέπειες. Η φοροδιαφυγή και οι οικονομικές παρατυπίες απέναντι 

στο νόμο αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο, καθώς αρκετές επιχειρήσεις 

εκμεταλλεύτηκαν το αρνητικό οικονομικό κλίμα για να αιτιολογήσουν τη 

συγκεκριμένη συμπεριφορά τους, ενώ άλλες είδαν στη φοροδιαφυγή το «χέρι 

βοηθείας» για τη βιωσιμότητά τους. Στην προσπάθεια καταπολέμησης των 

οικονομικών εγκλημάτων, οι φορολογικοί έλεγχοι έχουν γίνει εντονότεροι. Τα 

τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται έμμεσες τεχνικές 

ελέγχου προκειμένου να εκδοθεί πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Τρείς 

είναι οι κύριες έμμεσες τεχνικές ελέγχου που αναλύονται στα πλαίσια της ελληνικής 

νομοθεσίας. Είναι η τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, της 

καθαρής θέσης αυτού και η τρίτη, του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των 

δαπανών σε μετρητά. Οι παραπάνω τεχνικές καθώς και άλλες, οι οποίες αναλύονται 

στο δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας, εφαρμόζονται από τα αρμόδια 

φορολογικά όργανα ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση και τα στοιχεία που η 

ελεγκτική υπηρεσία έχει στη διάθεση της. Στόχος των τεχνικών, αποτελεί η εξεύρεση 

της μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης μέσω της ανάλυσης των οικονομικών 

δεδομένων του φορολογουμένου και χρησιμοποιώντας πληροφορίες κα στοιχεία από 

ένα εύρος πηγών, συμβάλλοντος μεταξύ άλλων στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής 

και στη δημιουργία αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν έχουν διενεργηθεί 

πολλές έρευνες αναφορικά με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, γι’ αυτό ο σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της χρησιμότητας και του ρόλου των έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι έμμεσες τεχνικές 

ελέγχου αν και στην αρχή της εφαρμογής τους, θα αποτελέσουν μελλοντικά το 

κυριότερο μέσο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.  

Λέξεις κλειδιά: Έλεγχος, Ελεγκτική, Έμμεσες τεχνικές, Φορολογικός έλεγχος, 

Φοροδιαφυγή, Παραοικονομία. 
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Summary 

 
Even from the early years of the economic crisis, the problems of Greek 

society emerged intensely and these phenomena created negative “side effects”. Tax 

evasion and other financial irregularities increased considerably, since many 

companies used the adverse economic conditions to rationalize their behavior, 

whereas, others viewed tax evasion as the “helping hand” for their viability.  In order 

to fight financial crimes, tax audits intensified. During the last few years, Greece has 

started to use indirect audit techniques, in order to issue decision for corrective tax 

fine determination. Three are the main indirect techniques that we are examining, 

according to the Greek tax regulation. One is the technique of tax payers’ source and 

application of funds analysis, the second is the tax payers’ net worth and the third is 

the analysis of the level of tax payers’ bank deposits and his cash expenditures. All 

three techniques, together with some others, which will be presented in the second 

part of this thesis, are used contingently by competent tax authorities. All these 

happen, based on data and information available on the authorities’ possession. The 

aim of these techniques is to find none declared income, through the analysis of 

financial data, by using various means of data. By doing this, tax authorities, 

contribute towards the fight of tax evasion and to the development of a feeling of 

social justice. Unfortunately, few studies have been conducted with respect to the 

indirect audit techniques, and the aim of the current piece of work is the analysis of 

the usage of the role of indirect techniques in Greece. The results from our study show 

that indirect tax audit techniques, even if they are in an early stage, they seem to be 

the main mean to fight tax evasion.  

Key words: Audit, Audit, Indirect Techniques, Tax Audit, Tax Evasion, Shadow 

Economy. 
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Εισαγωγή 

 
Η μη συμμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας και η έντονη φοροδιαφυγή 

τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων, αποτελούν κάποια από τα πιο 

κύρια και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. 

Τα τελευταία χρόνια, η Ελληνική οικονομία βιώνει μια πρωτοφανή 

δημοσιονομική κρίση, ενώ όλες σχεδόν οι προσπάθειες της εκάστοτε κυβέρνησης να 

εφαρμόσουν μια οικονομική πολιτική με σκοπό την επαναφορά της οικονομίας σε 

ρυθμούς ανάπτυξης, «υπονομεύονται» από τη μη τήρηση των φορολογικών νόμων. 

Οι φορολογούμενοι, εκμεταλλευόμενοι τα νομοθετικά κενά και την 

αναποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών, αποκρύπτουν το ορθό ύψος του 

φορολογητέου εισοδήματος τους, μειώνοντας τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Ένας τρόπος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και ένα μέσο που διαθέτουν 

οι κυβερνήσεις για την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων, είναι η διενέργεια 

συχνότερων και αποτελεσματικότερων φορολογικών ελέγχων. Διεθνώς οι 

φορολογικοί έλεγχοι αποτελούν μια σημαντική δραστηριότητα των φορολογικών 

οργάνων, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι μπορούν να μειώσουν τη φοροδιαφυγή. Έχει 

λοιπόν διαμορφωθεί εκ νέου ένα νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των 

φορολογικών οργάνων και τη διαδικασία των φορολογικών ελέγχων με στόχο τη 

διασφάλιση της τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας και τη διαμόρφωση ενός 

αισθήματος δικαιοσύνης στους φορολογούμενους. 

Είναι γνωστό, τόσο βιβλιογραφικά, όσο και εμπειρικά, ότι ο φορολογικός 

έλεγχος αποτελεί μια ιδιαίτερη διαδικασία με ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές 

επιπτώσεις. Η αποτελεσματική και αποδοτική διαδικασία του ελέγχου συμβάλλει 

ενεργά στον ακριβή προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των πολιτών και των 

επιχειρήσεων, την ενίσχυση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και τη δικαιότερη 

κατανομή του φορολογικού βάρους, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, αίσθημα 

κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Είναι επίσης γνωστό ότι η εξέταση της δήλωσης και των επίσημων βιβλίων 

του φορολογουμένου, από μόνα τους δεν αρκούν και δεν αντανακλούν το πραγματικό 

οικονομικό ιστορικό του, με αποτέλεσμα οι φορολογικοί ελεγκτές να καταφεύγουν 

στη χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Οι τεχνικές αυτές βασίζονται στην ανάλυση 
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των οικονομικών δεδομένων του φορολογουμένου χρησιμοποιώντας πληροφορίες και 

στοιχεία από ένα εύρος πηγών. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει εδώ και αρκετά 

χρόνια τη χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου μέσω μιας μεθοδολογίας που 

βασίζεται στην αντίστοιχη που χρησιμοποιείται από την Αμερικάνικη Φορολογική 

Υπηρεσία.  

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η μελέτη και η 

παρουσίαση των διαδικασιών φορολογικού ελέγχου που ακολουθούνται και 

προβλέπονται στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η εργασία περιλαμβάνει ενότητες όπου 

περιγράφονται οι ελεγκτικές διαδικασίες, οι επαληθεύσεις και οι τεχνικές που 

προβλέπονται από το ελληνικό νομικό πλαίσιο και ακολουθούνται από τα 

προβλεπόμενα φορολογικά όργανα. Επίσης, δίνεται έμφαση στις νέες και πολλά 

υποσχόμενες έμμεσες τεχνικές ελέγχου, οι οποίες θα αναλυθούν αρκετά στα 

κεφάλαια που ακολουθούν.  

Η διάρθρωση της εργασίας γίνεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

εισάγει στην έννοια και τον ρόλο των φορολογικών ελέγχων, ενώ ταυτόχρονα ορίζει 

τα αρμόδια όργανα που διενεργούν τους ελέγχους αυτούς στη χώρα. Το δεύτερο και 

το τρίτο κεφάλαιο, ασχολούνται με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου που έχουν εισαχθεί 

στην ελληνική νομοθεσία. Στην ουσία αναλύονται οι μέθοδοι των έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου ενώ παρουσιάζονται παραδείγματα για την καλύτερη κατανόησή τους. Η 

εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα, καθώς και τις πηγές από τις οποίες 

αντλήθηκαν δεδομένα.  

 

  



~ 9 ~ 
 

Κεφάλαιο 1
ο
: Φορολογικός Έλεγχος 

 
1.1 Η έννοια και ο σκοπός των φορολογικών ελέγχων 

Η Ελλάδα σήμερα, «αντιμετωπίζει» το δυσβάσταχτο τίμημα της οικονομικής 

κρίσης, η οποία ξεκίνησε το 2008 και κορυφώθηκε το 2010 και μετά. Εκτός από το 

οικονομικό πρόβλημα, η χώρα καλείται να διαχειριστεί το «αγκάθι» της 

φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, οι οποίες μειώνουν αισθητά το ρυθμό 

ανάπτυξης. Βασικός τρόπος αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και αύξησης των 

δημοσίων εσόδων, αποτελεί η σταθερή και οργανωμένη επιβολή φορολογικών 

ελέγχων. Ως φορολογικός έλεγχος ορίζεται το σύνολο των ελεγκτικών διαδικασιών 

και επαληθεύσεων που εκτελούνται από τα κατάλληλα όργανα και εφαρμόζεται στα 

τηρούμενα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων µε σκοπό (∆αλαµάγκας, 1985): 

(a) Τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής 

νομοθεσίας. 

(b) Τη διαπίστωση της υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων και 

εξακρίβωσης του περιεχομένου αυτών, σε σχέση µε τη συναλλακτική 

δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά προκύπτουν από 

τα προβλεπόμενα και τηρούμενα λογιστικά βιβλία και στοιχεία, σύμφωνα µε 

τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και τις αρχές της λογιστικής. 

(c) Τον προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων και των οικονομικών 

αποτελεσμάτων. 

Επιπλέον, είναι καίριο να αναφερθεί το γεγονός ότι ο φορολογικός έλεγχος 

μπορεί να ασκηθεί μόνο από τα αρμόδια όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων ενώ αποσκοπεί στον καθορισμό της φορολογητέας ύλης των φορολογικών 

υποχρεώσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Ελέγχει δηλαδή την ακρίβεια των 

επιδιδόμενων δηλώσεων και ταυτόχρονα ερευνά στην εξακρίβωση των υπόχρεων που 

δεν έχουν υποβάλλει δήλωση. Οι φορολογικοί ελεγκτές, όπως ονομάζονται τα 

φορολογικά όργανα που διενεργούν τους ελέγχους αυτούς, απαιτείται να έχουν εκτός 

από επαγγελματική εμπειρία και ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο. Όφελός τους είναι να 

διαθέτουν γνώσεις φορολογικής νομοθεσίας, χρηματοοικονομικής, οικονομικής αλλά 

και ένα ελάχιστο επίπεδο νομικών. Επιπροσθέτως, απολύτως απαραίτητη είναι η 

επίδειξη της αντικειμενικότητας, της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας, του ήθους και 

της γρήγορης αντίληψης.  
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Σύμφωνα με το Νόμο 4174/2013 
1
, η Φορολογική Διοίκηση έχοντας την 

εξουσία που ορίζει ο νόμος, μπορεί να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει τη 

μη ή ορθή εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων και δηλώσεων που 

υποβάλλονται, να υπολογίζει και να επιβεβαιώνει την καταβολή του οφειλόμενου 

φόρου μέσα από τη διενέργεια ελέγχου σε λογιστικά βιβλία και στοιχεία. Επίσης, η 

Φορολογική Διοίκηση έχει το δικαίωμα να θέτει ερωτήσεις στον φορολογούμενο και 

σε τρίτα πρόσωπα, καθώς και να ερευνά εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη 

διενέργεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα πάντα με τις διαδικασίες 

που ορίζει η νομοθεσία και με τη χρήση μεθόδων που προβλέπονται από τον Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας.  

Η σημασία του ελέγχου είναι ιδιαίτερα σημαντική εφόσον προβλέπει τη 

συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων, έτσι ώστε να εκτιμηθεί 

η πραγματική οικονομική κατάσταση του φορολογούμενου και να καθοριστούν οι 

φορολογικές του υποχρεώσεις. Η διαδικασία του ελέγχου καταλήγει σε ένα πόρισμα 

όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτού και διατυπώνεται η άποψη του 

εκάστοτε ελεγκτή.  

Επιπροσθέτως, ο φορολογικός έλεγχος είναι μείζονος σημασίας γιατί μέσω 

αυτού, κατανέμεται δικαιότερα το φορολογικό βάρος, συμβάλλοντας στην καλύτερη 

οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Ο αποτελεσματικός έλεγχος δημιουργεί 

αίσθημα δικαιοσύνης στους φορολογούμενους και πεποίθηση ότι ο καθένας εισφέρει 

ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα του. Εν κατακλείδι, η αποτελεσματικότητα των 

φορολογικών ελέγχων σημαίνει αύξηση των δημόσιων εσόδων, επιτάχυνση του 

ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών 

(Κορομηλάς και Γιαννόπουλος, 2006). 

1.1.1 Όργανα διενέργειας φορολογικών ελέγχων 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, δικαίωμα διενέργειας 

φορολογικών ελέγχων έχουν όσοι εργάζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων. Η εφαρμογή της φορολογικής ελεγκτικής διαδικασίας εξαρτάται από τον 

ελεγκτή στον οποίο πρέπει να δίνεται η πρωτοβουλία ως προς τη σειρά των 

ελεγκτικών διαδικασιών που θα εφαρμοστούν ενίοτε για κάθε περίπτωση (Bider, 

2010). Ο ίδιος, εκτός από την εμπειρία που αποκτά με την πάροδο του χρόνου, είναι 

                                                             
1 Νόμος 4174/2013, Φορολογικές διατάξεις και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 
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αναγκαίο να διαθέτει συγκεκριμένες ικανότητες και προσόντα, όπως είναι η 

ακεραιότητα, η αντικειμενική κρίση και η γνώση λογιστικής και νομικών (συνήθως 

Αστικό και το Εμπορικό Δίκαιο) (Καζαντζής, 2006).  

Στην Ελλάδα, η άσκηση του φορολογικού ελέγχου γίνεται μόνο από τις 

παρακάτω υπηρεσίες: 

 Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και τα ελεγκτικά κέντρα με την καθ’ 

ύλην αρμοδιότητα της διενέργειας του οριστικού τακτικού φορολογικού 

ελέγχου των υποθέσεων και με βάση το ύψος των ακαθάριστων εσόδων ή 

αμοιβών τους.  

 Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι ελέγχουν τη δημόσια διαχείριση 

μέσω της διενέργειας τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων. 

 Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), το οποίο στοχεύει στην 

αποκάλυψη και στην καταστολή της οικονομικής παρατυπίας, πλην της 

φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης.   

 Υπηρεσία Ερευνών κα Διασφάλισης Δημόσιων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), με 

αντικείμενο τον έλεγχο της πρόληψης για την εξακρίβωση της ορθής 

εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, την 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης και του 

λαθρεμπορίου. 

 Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η 

οποία είναι υπεύθυνη για την πρόληψη και την καταστολή των οικονομικών 

εγκλημάτων καθώς και αυτών που διαπράττονται με τη χρήση του διαδικτύου 

ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

 Ορκωτοί λογιστές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την έκδοση φορολογικού 

πιστοποιητικού.  

 Ειδικά συνεργεία ελέγχου, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διενέργεια ελέγχων 

στη χώρα.  
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1.1.2 Είδη φορολογικών ελέγχων 

O έλεγχος εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων μπορεί να έχει τη 

μορφή του φορολογικού ελέγχου από το γραφείο της Φορολογικής Διοίκησης ή του 

επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. Στην πρώτη περίπτωση, αυτή του φορολογικού 

ελέγχου από το γραφείο της Φορολογικής Διοίκησης, αξιοποιούνται όλα τα στοιχεία 

που αυτή έχει στην κατοχή της, όπως είναι οι οικονομικές καταστάσεις, οι δηλώσεις 

και τα λοιπά στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, καθώς και οποιοδήποτε 

έγγραφο ή πληροφορία περιήλθε από τρίτους.  

Η διάρκεια του ελέγχου εξαρτάται από το αν ο έλεγχος είναι πλήρης ή μερικός 

και από τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης, όπως είναι το μέγεθος της εκάστοτε 

επιχείρησης, το αντικείμενο εργασιών της ή ο βαθμός δυσκολίας. Ο έλεγχος - ούτως 

ή άλλως - απαιτεί μια σχετική άνεση χρόνου, δεδομένου ότι μπορεί να παραταθεί μια 

φορά ανά εξάμηνο ενώ μπορεί να δοθεί περαιτέρω παράταση για ακόμα έξι φορές σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις. Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνονται δύο είδη 

φορολογικού ελέγχου: 

 Πλήρης έλεγχος, ο οποίος είναι οριστικός και διενεργείται για όλες τις 

φορολογίες και όλα τα φορολογικά αντικείμενα καθώς και για τις εισφορές 

και τα τέλη.  

 Μερικός έλεγχος, ο οποίος δε συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά του πλήρους 

ελέγχου 
2
.  

Επιπροσθέτως, με βάση το περιεχόμενό τους και πριν από την εφαρμογή του 

νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, οι φορολογικοί έλεγχοι διακρίνονται σε: 

(a) Προσωρινός ή πλέον μερικός φορολογικός έλεγχος, που διενεργείται με 

σκοπό τη διαπίστωση της εκπλήρωσης ορισμένων φορολογικών υποχρεώσεων 

και τον  προσδιορισμό και καταλογισμό τυχόν διαφορών σε φόρους που δεν 

καταβλήθηκαν με σχετική δήλωση από τους υπόχρεους.  

(b) Προληπτικός φορολογικός έλεγχος, που έχει ως στόχο την καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής και τη δημιουργία της αίσθησης ότι οι φορολογούμενοι 

υφίστανται διαρκείς και αποτελεσματικούς ελέγχους που προλαμβάνουν τη 

διάπραξη παραβάσεων.  

                                                             
2 Νόμος 4174/2013, Φορολογικές διατάξεις και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 
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(c) Τακτικός ή πλέον πλήρης φορολογικός έλεγχος, ο οποίος διενεργείται με 

σκοπό τον έλεγχο όλων των φορολογικών αντικειμένων και των 

υποχρεώσεων μιας επιχειρηματικής μονάδας και τον προσδιορισμό της 

φορολογητέας ύλης με τεκμηριωμένο πόρισμα τόσο από τα βιβλία που 

τηρούνται όσο και από τα λοιπά στοιχεία (Κορομηλάς και Γιαννόπουλος, 

2006). 

1.1.3 Τόπος διενέργειας φορολογικού ελέγχου 

Πιο αναλυτικά και σε συνέχεια των παραπάνω, ο φορολογικός έλεγχος 

διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση και τα αρμόδια φορολογικά όργανα με 

βάση τις οικονομικές καταστάσεις, τις δηλώσεις και τα έγγραφα που υποβάλλει κάθε 

φορά ο φορολογούμενος. Ο φορολογικός έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί σε πολλούς 

τόπους ανάλογα με τη δραστηριότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου. Αρχικά, 

πιθανή είναι η απόφαση διενέργειας ελέγχου απευθείας στις εγκαταστάσεις της 

ελεγχόμενης επιχείρησης κατά το επίσημο ωράριο λειτουργίας της Φορολογικής 

Διοίκησης. Εκτός του επίσημου ωραρίου, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να 

διενεργήσει έλεγχο, εφόσον όμως απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων των 

φορολογούμενων. Ακόμα, η είσοδος στην κατοικία του φορολογούμενου επιτρέπεται 

μόνο με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα (Slemrod, 2007). Αξίζει να σημειωθεί πως 

η απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης για τη διενέργεια πλήρους επιτόπιου 

ελέγχου, επιβάλλει την κοινοποίηση στον φορολογούμενο με προηγούμενη έγγραφη 

ειδοποίηση. Μπορεί ωστόσο να διενεργηθεί πλήρης επιτόπιος έλεγχος με απόφαση 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση όταν 

υπάρχει ένδειξη ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή. Τέλος, κάθε άλλος επιτόπιος 

έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στις 

εγκαταστάσεις και σε κάθε τόπο εμπορικής δραστηριοποίησης. 

1.2 Η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου 

Όπως είναι φυσικό, ο φορολογικός έλεγχος απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες 

για να πραγματοποιηθεί σωστά. Παρακάτω αναλύονται όλες οι προϋποθέσεις και τα 

βήματα ενός φορολογικού ελέγχου. 
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1.2.1 Εντολή ελέγχου 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση ενός φορολογικού ελέγχου 

είναι η έκδοση σχετικής εντολής ελέγχου. Ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, 

εκδίδεται η εντολή σε τρία αντίτυπα και καταχωρείται σε ειδικά βιβλία, αφού αυτή 

λάβει αύξοντα αριθμό.  

Η επιλογή των υποθέσεων προς έλεγχο είναι μια δύσκολη περίπτωση. Κατά 

κύριο λόγο οι υποθέσεις εξετάζονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή με άλλα 

κριτήρια, τα οποία καθορίζονται με πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Κάποια κριτήρια αποτελούν η ύπαρξη ουσιαστικών 

παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ο 

μη προσδιορισμός των κερδών σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις, η αξιοποίηση 

αναπτυξιακών νόμων, η κατάσχεση ή η απώλεια βιβλίων και στοιχείων και η ύπαρξη 

μεγάλων πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ κ.ά. (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013). 

Επιπρόσθετα, η εντολή ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες, όπως 

τον αριθμό και την ημερομηνία του φορολογικού ελέγχου, το ονοματεπώνυμο του 

υπαλλήλου στον οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία 

της επιχείρησης, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του 

φορολογούμενου, τη φορολογική περίοδο, το είδος της φορολογίας, την ημερομηνία 

έναρξης του ελέγχου, τη διάρκειά του καθώς και τον χαρακτηρισμό του σε «πλήρη ή 

μερικό» έλεγχο κατά περίπτωση.  

Όπως αναφέρθηκε, σε περίπτωση πλήρους επιτόπιου ελέγχου, η σχετική 

απόφαση κοινοποιείται στον φορολογούμενο με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση 

ενώ όταν υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής αυτό δεν απαιτείται Τέλος, για τη 

διενέργεια του ελέγχου, ο φορολογικός ελεγκτής πρέπει να επιδεικνύει το δελτίο 

ταυτότητας του και την εντολή φορολογικού ελέγχου πριν από την έναρξη αυτού 
3
. 

  

                                                             
3 Νόμος 4174/2013, Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 
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1.2.2 Η προετοιμασία του ελέγχου 

Αφού δοθεί η εντολή ελέγχου, οι φορολογικοί ελεγκτές θα πρέπει να 

ξεκινήσουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα τη διαδικασία διαμόρφωσης του 

σχετικού φακέλου, ο οποίος πρέπει να περιέχει τα εξής: 

 Πληροφορίες που περιέχονται στην εφαρμογή του TAXIS και αφορούν τον 

φορολογούμενο. 

 Υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών 

αντικειμένων για τις ελεγχόμενες χρήσεις. 

 Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, εκκαθαριστικές 

δηλώσεις Φ.Π.Α., συγκεντρωτικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ., κ.ά. 

 Εκτυπώσεις θεωρηθέντων βιβλίων και λοιπών στοιχείων. 

 Υφιστάμενες παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, εφόσον αυτές 

υπάρχουν. 

 Εκθέσεις κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων. 

 Υφιστάμενα δελτία πληροφοριών που προέρχονται από άλλες ελεγκτικές 

υπηρεσίες. 

 Επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες για την υπό έλεγχο επιχείρηση και 

οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση ή πληροφορία σχετικά με αυτήν. 

Ο ελεγκτής παραλαμβάνει τις υποβληθείσες δηλώσεις από το ανέλεγκτο 

αρχείο, οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία υπάρχει στην υπηρεσία καθώς και 

στοιχεία από το ελεγχόμενο αρχείο και κρίνει τελικώς τι θα του χρειαστεί και τι όχι 

για τη διενέργεια του ελέγχου. Η σωστή και αποτελεσματική προετοιμασία του 

φακέλου ελέγχου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το σωστό προγραμματισμό της 

ελεγκτικής διαδικασίας (Κορομηλάς και Γιαννόπουλος, 2006). Μέσω αυτού του 

φακέλου, ο ελεγκτής είναι σε θέση να διαμορφώσει αρχικά συμπεράσματα σχετικά με 

τις εγκαταστάσεις, την επιχείρηση, τα τηρούμενα βιβλία και το αντικείμενο εργασιών 

της. Παράλληλα, λαμβάνει γνώση των παρατηρήσεων σε εκθέσεις προηγούμενων 

ελέγχων, τυχόν πιστοποιητικών ορκωτών ελεγκτών, του περιεχομένου δηλώσεων που 

υποβλήθηκαν για τις υπό έλεγχο χρήσεις, την αλληλογραφία με άλλες σχετικές 

υπηρεσίες, κ.ά. 

Επακολουθεί η σύνταξη ερωτηματολογίου αρχικής συνέντευξης με ερωτήσεις 

που θα υποβληθούν στον επιχειρηματία κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του 
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ελέγχου. Οι ερωτήσεις αυτές μπορούν να αφορούν γενικές ερωτήσεις που 

υποβάλλονται σε όλες τις επιχειρήσεις, ερωτήσεις που σχετίζονται με την εξέταση 

του εκάστοτε κλάδου καθώς και ερωτήσεις που απορρέουν από τη μελέτη του 

φακέλου και τα αδύναμα σημεία που εντοπίστηκαν (Μελάς, 2015).  

1.3 Μερικός και πλήρης φορολογικός έλεγχος 

Όπως προαναφέρθηκε, ο φορολογικός έλεγχος μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

πλήρης ή μερικός. Η εντολή διενέργειας του φορολογικού ελέγχου περιλαμβάνει τα 

στοιχεία που πρέπει να φέρει και χαρακτηρίζεται από τη διάρκεια και το χαρακτήρα 

του. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η διάρκεια έχει καθοριστικό ρόλο, εφόσον 

εξαρτάται άμεσα με το χαρακτηρισμό του ελέγχου σε πλήρη ή μερικό.  

1.3.1 Μερικός έλεγχος 

Ο μερικός φορολογικός έλεγχος προβλέπεται από το άρθρο 67 του νόμου 

2238/1994 και περικλείει όλα τα στοιχεία του προληπτικού και του πλήρη ελέγχου 

όχι όμως σε όλες τις φορολογίες. Στο μερικό έλεγχο παρέχεται η δυνατότητα να 

εκδοθεί προσωρινό φύλλο ελέγχου χωρίς να αναμένεται να διενεργηθεί πλήρης 

έλεγχος για να καταλογιστούν οι φόροι που οφείλει η εκάστοτε επιχείρηση. Σκοπός 

του ελέγχου είναι η φορολόγηση της επιχείρησης μετά τη διαπίστωση της μη 

εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων ή της διαπίστωσης της 

εκπλήρωσης ορισμένων φορολογικών υποχρεώσεων. 

Αντικείμενο του μερικού ελέγχου αποτελούν όλες οι επιχειρηματικές μονάδες 

που δεν υποβάλλουν καμία δήλωση ή υποβάλλουν αρνητικές δηλώσεις, επιχειρήσεις 

για τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες φοροδιαφυγής και επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν εσφαλμένα τις φορολογικές διατάξεις. Ο έλεγχος αυτός 

πραγματοποιείται κατόπιν εντολής του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., τα 

όργανα της οποίας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν έλεγχο στα στοιχεία των 

δηλώσεων, στα βιβλία που τηρήθηκαν καθώς και στην επαγγελματική εγκατάσταση 

κάθε υπόχρεου. 

Η διενέργεια μερικού ελέγχου δεν αποκλείει την εκτέλεση και δεύτερου 

μερικού ελέγχου με ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο καθώς και την έκδοση 

συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου με εντολή του προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ., αν από 

τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν προκύπτει ότι δε δηλώθηκε ή δηλώθηκε 
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ανακριβώς συγκεκριμένη φορολογητέα ύλη. Στην περίπτωση αυτή, είναι πιθανό η 

υπόθεση να καταστεί υποχρεωτικά ελεγκτέα και να γίνει πλήρης έλεγχος. 

1.3.1.1 Προληπτικός έλεγχος 

Ο προληπτικός έλεγχος εντάσσεται στο μερικό έλεγχο και αποβλέπει στη 

διαπίστωση της ακρίβειας των τηρούμενων βιβλίων και των οικονομικών μεγεθών 

κατά τη στιγμή που εκτελούνται οι διάφορες οικονομικές πράξεις. Διενεργείται χωρίς 

καμία προηγούμενη ειδοποίηση του φορολογούμενου και λειτουργεί κατασταλτικά 

και ως μέτρο γενικής πρόληψης για τη τήρηση των φορολογικών διατάξεων και την 

αποτροπή της φοροδιαφυγής. Επίσης, ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να λαμβάνει 

γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή στοιχείου ή εγγράφου εκτός από αυτά που 

τηρούνται υποχρεωτικά ή προαιρετικά καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου που 

βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιχειρηματία. Τέλος, ο έλεγχος 

αυτός πρέπει να είναι ουσιαστικός και σύντομος. 

Η Α.Α.Δ.Ε. είναι η μοναδική φορολογική αρχή που μπορεί να διενεργήσει 

τέτοιου είδους ελέγχους και γι’ αυτό δίνεται προτεραιότητα στην πραγματοποίηση 

ελέγχων που αποβλέπουν τόσο στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και 

στη συμμόρφωση των φορολογουμένων, όσο και στην αύξηση των δημοσίων 

εσόδων. Στο υφιστάμενο οικονομικό κλίμα της χώρας, η εντατικοποίηση των 

μερικών επιτόπιων ελέγχων είναι ακόμη πιο επιτακτική. Τούτο, διότι οι έλεγχοι 

αυτοί, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Νόμου 4308/2014 

(Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) δεν αποσκοπούν αποκλειστικά στον εντοπισμό 

τυπικών παραβάσεων που αφορούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την τήρηση 

των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων, καθώς και την επιβολή των αντίστοιχων 

προστίμων. Οι έλεγχοι αυτοί αποτελούν ακόμα ένα σημαντικό εργαλείο για την 

καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά του φορολογουμένου, η οποία 

καταχωρείται και αξιοποιείται για περαιτέρω ενέργειες της Φορολογικής Διοίκησης.  
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Οι ενέργειες της Α.Α.Δ.Ε. είναι ενδεικτικά: 

 Αναζήτηση των βιβλίων και των στοιχείων (Τόπος τήρησης ενημέρωσης 

διαφύλαξης). 

 Έλεγχος για τη τήρηση βιβλίων προσήκουσας κατηγορίας. 

 Έλεγχος νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης (Καταστατικό – δηλώσεις 

έναρξης, μεταβολών Ν. 2859/00). 

 Έλεγχος ορθής και εμπρόθεσμης έκδοσης στοιχείων σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

 Δειγματοληπτικός έλεγχος καταχώρησης στοιχείων στα τηρούμενα βιβλία. 

 Αναζήτηση ανεπισήμων και κατάσχεση αυτών. 

 Έλεγχος για την υποχρέωση χρήσης ΦΤΜ ή ΕΑΦΔΣΣ (Ν. 1809/88) 

(ελέγχεται το βιβλίο συντήρησης ΦΤΜ για τυχόν παρατηρήσεις του 

υπευθύνου τεχνικού συντήρησης, ελέγχεται δειγματοληπτικά το ‘Ζ’ και οι 

καταχωρήσεις σωστών αξιών στις αντίστοιχες στήλες ή βιβλία). 

 Έλεγχος εφαρμογής ορθού συντελεστή ΦΠΑ. 

 Ποσοτικές επαληθεύσεις με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα αίτια του προληπτικού ελέγχου 

διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Οι έλεγχοι εκπλήρωσης των φορολογικών 

υποχρεώσεων διενεργούνται σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας με προτεραιότητα σε κείνους που παρουσιάζουν υψηλή 

παραβατικότητα. 

Οι κλάδοι με την πιο υψηλή παραβατικότητα δύνανται να εξευρίσκονται: 

1. Από τα στοιχεία του αρχείου της υπηρεσίας και τα στοιχεία που τηρούνται 

στο Πληροφοριακό Σύστημα ELENXIS.  

2. Από έγγραφη πληροφόρηση (δελτία πληροφοριών, καταγγελίες 

φορολογουμένων, κ.ά.).  

3. Από εξωτερική πληροφόρηση. 

Κύριο έργο των συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων είναι η 

πραγματοποίηση ελέγχων για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των οικείων 

διατάξεων των νόμων 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), 2859/2000 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5
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(Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) και 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήματος 
4
), όπως ισχύουν.  

Τα πρόστιμα μη έκδοσης προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων που 

επιβάλλονται μετά από ένα πλήρη προληπτικό έλεγχο που πραγματοποιείται από την 

Α.Α.Δ.Ε., ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 58Α του Ν. 4174/13, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4410/2016 – άρθρο 51 - και την ΠΟΛ 1112/2016. 

Πιο αναλυτικά, για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα 

τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί 

της διαφοράς αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δε μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά 

ανά φορολογικό έλεγχο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ σε περίπτωση που ο 

φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 

των πεντακοσίων (500) ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος 

τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. 

Αν διαπιστωθεί σε μεταγενέστερο έλεγχο και εντός μιας πενταετίας, εκ νέου 

διάπραξη της ίδιας παράβασης από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται 

πρόστιμο εκατό τοις εκατό (100%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη 

εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς φόρου λόγω έκδοσης ή λήψης ανακριβούς 

στοιχείου, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό 

έλεγχο, των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι 

υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των χιλίων (1.000) 

ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού 

λογιστικού συστήματος.  

Για κάθε επόμενη διάπραξη της ίδιας παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου 

ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο 

διακόσια τοις εκατό (200%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν 

στοιχείο ή επί της διαφοράς φόρου λόγω έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου, το 

οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο των χιλίων 

(1.000) ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης 

απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε 

                                                             
4 Νόμος 4172/2013, ΦΕΚ Α167, «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του νόμου 
4046/2012, του νόμου 4093/2012 και του νόμου 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού 

λογιστικού συστήματος. 

Ο φορολογούμενος εκτός από υποχρεώσεις έχει και δικαιώματα (Τσακίρης, 

2008) τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου. Ο καθορισμός 

των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τόσο του ελεγκτή όσο και του ελεγχόμενου 

οδηγεί: 

i. Στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών. 

ii. Στην ομοιόμορφη και καλύτερη λειτουργία του ελέγχου. 

iii. Στη διασφάλιση του ελεγκτή. 

iv. Στη διευκόλυνση του πολίτη. 

v. Στην ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας και του δικαίου. 

Ο φορολογούμενος δικαιούται: 

i. Να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία βασίζονται 

τυχόν διαπιστώσεις του ελέγχου. 

ii. Να διατυπώνει τις απόψεις του σχετικά με τις διαπιστώσεις του ελέγχου εντός 

των χρονικών ορίων που ορίζονται από τις οικείες σχετικές διατάξεις. 

iii. Να του γνωστοποιείται το είδος και λοιπά στοιχεία προσδιοριστικά του 

ελέγχου (εφόσον προβλέπεται). 

iv. Να υποβάλλει αίτημα ενδικοφανούς προσφυγής. 

Σε αυτό το σημείο, απαραίτητο να ειπωθεί είναι πως η Υπηρεσία Ερευνών και 

Διασφάλισης Δημόσιων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε), η οποία αποτελεί μια ειδική 

αποκεντρωμένη υπηρεσία  και υπάγεται στην Α.Α.Δ.Ε, ασκεί αρμοδιότητες ελέγχων 

πρόληψης για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής 

και τελωνειακής νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, προβαίνει βάσει ειδικού 

προγραμματισμού σε έρευνες, σε ελέγχους πρόληψης, σε μερικούς ελέγχους 

εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, κυρίως στους παρακρατούμενους, 

επιρριπτόμενους φόρους και στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), σε ελέγχους 

που αφορούν τη διακίνηση, τη διαμετακόμιση, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τον 

εφοδιασμό και τη διάθεση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο 

Κατανάλωσης και γενικά συμμετέχουν σε ελέγχους εφαρμογής της τελωνειακής 

νομοθεσίας, με απώτερο σκοπό την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, της 
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φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας, μέσω της διαπίστωσης και της αντιμετώπισης 

κάθε μορφής απάτης σε βάρος του δημοσίου. 

1.3.2 Πλήρης έλεγχος 

Ο πλήρης έλεγχος προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και 

από τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, οι οποίοι τον καθιστούν οριστικό και 

εμπεριστατωμένο. Σκοπός του είναι ο έλεγχος όλων των φορολογικών υποχρεώσεων 

μιας επιχειρηματικής μονάδας και ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης μέσα από 

το πόρισμα των βιβλίων και των στοιχείων της. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 

προσδιοριστεί ο φόρος που προκύπτει, είτε αυτός δηλώθηκε και καταβλήθηκε, είτε 

δηλώθηκε και καταβλήθηκε ανακριβώς και ελλιπώς, εφόσον πρώτα ληφθούν υπόψη 

τα αποτελέσματα και τα γεγονότα των προγενέστερων ελέγχων.  

Οι Υποδιευθυντές Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. καθώς και τα Ελεγκτικά Κέντρα 

αποτελούν τους κύριους αρμόδιους για τη διενέργεια τέτοιου είδους ελέγχου και 

στοχεύουν στην επαλήθευση της ακρίβειας των φορολογικών δηλώσεων και στη 

στοιχειοθέτηση των φορολογικών υποχρεώσεων του ελεγχόμενου με βάση δεδομένα 

που προκύπτουν από τη λεπτομερή εξέταση των τηρούμενων βιβλίων αλλά και από 

την ανάλυση της συνολικής οικονομικής του κατάστασης. Η Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να 

καθορίζει τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που πρέπει να γίνονται και τις αρχές, τους 

κανόνες, τα στοιχεία, τα κριτήρια και γενικά τους τρόπους και τις διαδικασίες που 

πρέπει να ακολουθούνται.  

Δεδομένου ότι πρόκειται για λεπτομερείς και συστηματικούς ελέγχους, η 

Α.Α.Δ.Ε. καθιερώνει δειγματοληπτικό έλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων ή 

καθορίζει τη διαδικασία μέσω της οποίας γίνεται η συνοπτική περαίωση των 

ανέλεγκτων υποθέσεων με τη καταβολή συγκεκριμένου κατά περίπτωση ποσού 

(Μελάς, 2015). 
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1.3.2.1 Φορολογικό Πιστοποιητικό  

Το φορολογικό πιστοποιητικό αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία φορολογικού 

ελέγχου των Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που έχει 

εισαχθεί στην ελληνική νομοθεσία τα τελευταία χρόνια. Σε αυτές τις επιχειρήσεις, οι 

ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις εκδίδονται και κοινοποιούνται μετά από 

φορολογικό έλεγχο νόμιμων ελεγκτών (ορκωτοί λογιστές) και ελεγκτικών γραφείων. 

Το ετήσιο αυτό φορολογικό πιστοποιητικό διακρίνεται σε δύο τμήματα, στην 

«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στο «Προσάρτημα των αναλυτικών 

πληροφοριακών στοιχείων».  

Η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» αφορά στα ειδικά φορολογικά 

αντικείμενα όπως πληροφοριακά στοιχεία, φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, τήρηση 

φορολογικών διατάξεων, φορολογία ακινήτων, υποχρεώσεις παρακρατούμενων 

φόρων, μετασχηματισμοί επιχειρήσεων, ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κ.ά. Επίσης, 

εμφανίζεται σε διαφορετικές μορφές αντίστοιχες με την έκθεση του ελέγχου των 

οικονομικών καταστάσεων και αναλόγως των ευρημάτων του ελέγχου, όπως είναι η 

έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς ή με επιφύλαξη, με αρνητικό συμπέρασμα 

ή αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος, κ.τ.λ.  

Το δεύτερο μέρος του φορολογικού πιστοποιητικού, το οποίο αφορά στο 

«Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων», περιλαμβάνει 

πληροφοριακά στοιχεία για την ελεγχόμενη εταιρεία, αξιολογεί και τεκμηριώνει τα 

ευρήματα που εισάγονται στην έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης και ελέγχει την 

ελεγκτική εργασία που εφαρμόστηκε (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013) 
5
.  

1.3.2.2 Φορολογικό νομικό πλαίσιο για τη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου 

Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ακολουθεί ένα συγκεκριμένο φορολογικό 

νομικό πλαίσιο, το οποίο ορίζεται από το άρθρο 21 του Π.Δ. 16/1989 σύμφωνα με τις 

γενικές αρχές και σχετικά με τη δομή, τον τρόπο σύνταξης και το περιεχόμενο των 

εκθέσεων. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση φορολογικού ελέγχου είναι 

ένα δημόσιο έγγραφο (άρθρο 169 παρ.1 Ν. 2717/99 Κ.Δ.Δ.) που συντάσσεται από τον 

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

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα 
εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του 
νόμου 3693/2008, ΦΕΚ Α 174/22-7-2011 



~ 23 ~ 
 

ελεγκτή μετά από το πέρας του φορολογικού ελέγχου αποτελώντας τη βάση της 

φορολογικής εγγραφής. Για το λόγο αυτό, η έκθεση καλείται να είναι πλήρης, σαφής 

και αιτιολογημένη. Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και 

αιτιολογημένα τα γεγονότα και τις διατάξεις της Φορολογικής Διοίκησης, 

προκειμένου να προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων και τα 

συμπεράσματα του ελέγχου να είναι αδιάβλητα.  

Σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν. 2717/1999, οι εκθέσεις ελέγχου εφόσον 

συντάσσονται από τα αρμόδια φορολογικά όργανα αποτελούν πλήρη απόδειξη για 

όσα βεβαιώνονται σε αυτά και είναι δυνατή η ανταπόδειξη μόνο εφόσον τα έγγραφα 

αυτά προσβληθούν ως πλαστά. Τυχόν ελλείψεις της έκθεσης ελέγχου δεν 

αναπληρώνονται από άλλες εκθέσεις ή έγγραφα, όπως εκθέσεις ελέγχου που 

συνέταξε υπάλληλος άλλης ελεγκτικής υπηρεσίας ή έγγραφα άλλης αναρμόδιας 

ελεγκτικής υπηρεσίας. Επιπρόσθετα στην έκθεση αυτή, καταχωρούνται όλα τα 

πραγματικά περιστατικά, τα οποία θεμελιώνουν τη σχετική φορολογική εγγραφή. Η 

αοριστία της έκθεσης ισοδυναμεί με ανυπαρξία και καθιστά την πράξη 

προσδιορισμού φόρου νομικά πλημμελή και ακυρωτέα λόγω παράβασης ουσιώδους 

τύπου της διαδικασίας έκδοσής του. 

1.3.2.3 Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης 

Η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο 

Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης 

Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και καλύπτει όλα τα αντικείμενα που 

ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου που κοινοποιείται με την ΠΟΛ 1159/2011 

(Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013) 
6
. 

Η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης περιλαμβάνει: 

 Τα στοιχεία της ελεγχόμενης επιχείρησης. 

 Αναφορά στις ευθύνες της Διοίκησης. 

 Αναφορά στην ευθύνη του ελεγκτή. 

 Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο ελεγκτής. 

                                                             
6 Πολ. 1159/2011, «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα 
εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του 
νόμου 3693/2008», ΦΕΚ Α’ 174/22.7.2011. 
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 Παράγραφο με τον περιορισμό χρήσης της έκθεσης, όπου αναφέρεται ότι 

αυτή είναι εμπιστευτική και καταρτίζεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων της 

ελεγχόμενης εταιρείας προς την Α.Α.Δ.Ε.. 

 Παράγραφο με πληροφορίες άλλων θεμάτων. 

Επίσης, η έκθεση ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόμενη 

επιχείρηση οπωσδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το 

αργότερο δέκα ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος. Ταυτόχρονα η έκθεση συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

στην Α.Α.Δ.Ε. από τους ελεγκτές και συγκεκριμένα στη βάση δεδομένων που τηρεί η 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έως τη δέκατη ημέρα του έβδομου 

μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, με την προθεσμία να μπορεί να 

παραταθεί με απόφαση του Διοικητή. 

Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της έκθεσης φορολογικής 

συμμόρφωσης των νόμιμων ελεγκτών, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. 

Αυτή η έκθεση συντάσσεται όταν δεν προκύπτουν παραβάσεις της 

φορολογικής νομοθεσίας από την πλευρά της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας ή 

όταν προκύπτουν φορολογικές παραβάσεις που δεν θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές. 

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει εντός 15 ημερών από την υποβολή της έκθεσης να 

αποσταλεί στην ελεγχόμενη επιχείρηση επιστολή στην οποία να αναφέρεται ότι α) 

σύμφωνα με τον έλεγχο των ελεγκτών δεν προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής 

νομοθεσίας, β) αυτό γίνεται καταρχήν δεκτό από την Α.Α.Δ.Ε. και γ) οι φορολογικές 

εγγραφές θα οριστικοποιηθούν μετά από την ολοκλήρωση των δειγματοληπτικών 

ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή.  

2. Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη με θέματα έμφασης. 

3. Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη με θέματα έμφασης που 

εκδίδεται όταν προκύπτουν από τον έλεγχο ζητήματα για τα οποία 

αμφισβητείται η φορολογική τους μεταχείριση.  

Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία υποχρεούται να εκδώσει εντολή ελέγχου για 

τα θέματα έμφασης. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός 18 μηνών από την προθεσμία 

υποβολής από τους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία της έκθεσης φορολογικής 
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συμμόρφωσης στην Ανεξάρτητη Αρχή και θεωρείται περαιωμένος μετά τη βεβαίωση 

τυχόν φόρων.  

4. Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με επιφύλαξη. 

Αφορά περιπτώσεις που προκύπτουν συμπεράσματα με επιφύλαξη, λόγω μη 

συμμόρφωσης με την φορολογική νομοθεσία και για διαφορές που είναι δυνατόν να 

καταλογιστούν οι σχετικοί φόροι μετά από έλεγχο της φορολογικής αρχής. Εκδίδεται 

εντολή ελέγχου για τα αντικείμενα αυτά και η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία της 

Α.Α.Δ.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο 

κάθε έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο για τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου. 

5. Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα. 

6. Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα που εκδίδεται 

όταν η ελεγχόμενη επιχείρηση συμμορφώνεται από κάθε ουσιώδη άποψη με 

τη φορολογική νομοθεσία. 

7. Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος. 

Εκδίδεται όταν προκύπτει αδυναμία έκφρασης επειδή διαπιστώνονται 

παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από τον έλεγχο και δεν έχει καταστεί 

δυνατό από τον ελεγκτή να συγκεντρώσει τα κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια. Στην 

περίπτωση αυτή εκδίδεται εντολή ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της 

Α.Α.Δ.Ε.. Το προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριών πρέπει να περιλαμβάνει τις 

απόψεις της διοίκησης και του λογιστή που υπογράφει τις φορολογικές καταστάσεις 

της ελεγχόμενης επιχείρησης, αιτιολογώντας γιατί δεν εντόπισε τις παραβάσεις αυτές. 

1.3.2.4 Προσάρτημα αναλυτικών πληροφοριών 

Στο Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων βεβαιώνεται ότι 

τα δεδομένα του φορολογικού ελέγχου τέθηκαν εγγράφως υπόψη της επιχείρησης και 

αυτή διατύπωσε τις σχετικές παρατηρήσεις της. Επίσης, στο προσάρτημα 

περιλαμβάνονται πληροφοριακά στοιχεία για την ελεγχόμενη εταιρεία, τον νόμιμο 

ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο ενώ η ανάλυση των ευρημάτων που προκύπτουν 

από τον έλεγχο, η περιγραφή θεμάτων έμφασης, επιφύλαξης, αδυναμίας, έκφρασης 

γνώμης που περιλαμβάνονται στην έκθεση, καθώς και ποσοτικά δεδομένα της 

ελεγχόμενης περιόδου με τα αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία της συγκρίσιμης 

περιόδου δεν θα μπορούσαν να λείπουν.  
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1.3.2.5 Πρόγραμμα ελέγχου 

Τα ειδικά φορολογικά αντικείμενα που ελέγχονται από τους νόμιμους 

ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία ορίζονται κάθε φορά από το πρόγραμμα ελέγχου, 

το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Προϋποθέσεις – περιορισμοί διενέργειας του ελέγχου 

 Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόμενης εταιρείας 

 Έλεγχος φορολογίας εισοδήματος 

 Έλεγχος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

 Έλεγχος Βιβλίων και Στοιχείων  

 Έλεγχος φορολογίας ακινήτων 

 Έλεγχος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) 

 Έλεγχος δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) 

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

 Έλεγχος τέλους χαρτοσήμου 

 Υποχρεώσεις παρακρατούμενων φόρων 

 Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων. 

Στο πρόγραμμα ελέγχου περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσει ο ελεγκτής, έτσι ώστε να διευκολυνθεί και να επιτύχει το στόχο του, 

όπως ορίζει η υπηρεσία. Τέλος, για κάθε ελεγκτική επαλήθευση πρέπει να 

αναλύονται η μεθοδολογία του δείγματος, η εκτελεσθείσα εργασία, τα ευρήματα που 

προέκυψαν από την ελεγκτική εργασία και το τελικό συμπέρασμα. 

1.3.2.5.1 Πληροφοριακό σύστημα Elenxis 

Τα τελευταία χρόνια οι φορολογικοί ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου να χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα Elenxis, το οποίο 

χρησιμοποιεί τεχνικές ανάλυσης κινδύνου. Στην ουσία το σύστημα Elenxis είναι 

μείζονος σημασίας, και αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των 

Ελεγκτικών Υπηρεσιών. 

Μέσω του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος, οι ελεγκτές των 

υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. έχουν πρόσβαση στις βάσεις φορολογικών δεδομένων της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο οι ελεγκτές 

μπορούν να διαμορφώσουν άμεσα και γρήγορα πλήρη εικόνα για την ελεγχόμενη 
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επιχείρηση, αντλώντας πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τα πλήρη στοιχεία του 

φορολογικού μητρώου της, το ιστορικό φορολογικών παραβάσεων, τα οικονομικά 

αποτελέσματα, τα αριθμητικά και λοιπά δεδομένα των δηλώσεων που έχουν 

υποβληθεί, τα αποτελέσματα διασταυρώσεων, τα νομίμως θεωρημένα βιβλία, τα 

οχήματα που έχει στη κυριότητα της η ελεγχόμενη επιχείρηση και οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.  

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως οι προς έλεγχο υποθέσεις 

επιλέγονται μέσα από μια σειρά πολλών διαφορετικών κριτηρίων, τα οποία 

περιλαμβάνουν παράγοντες όπως είναι για παράδειγμα η νομική μορφή, η κατηγορία 

των τηρούμενων βιβλίων, ο κλάδος, τα οικονομικά δεδομένα, η καταβολή ή μη 

καταβολή παρακρατούμενων φόρων κ.ά. 

Εφόσον εντοπιστούν φορολογικές παραβάσεις και διαφορές στους φόρους, 

πραγματοποιείται εκκαθάριση μεταξύ κύριων και πρόσθετων φόρων, συντάσσονται 

εκθέσεις ελέγχου και καταλογιστικές πράξεις, απολογίζεται το ελεγκτικό έργο με το 

είδος και το ύψος των διαφορών και ανατροφοδοτείται η αποθήκη δεδομένων του 

πληροφοριακού συστήματος, ενημερώνοντας συνεχώς την εικόνα του 

φορολογούμενου με το ιστορικό των ελέγχων του.  

1.4 Ελεγκτικές επαληθεύσεις 

Οι φορολογικές αρχές διενεργούν τον έλεγχο από τα γραφεία τους με βάση τις 

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

φορολογούμενος καθώς επίσης και με βάση έγγραφα και πληροφορίες που έχουν 

στην κατοχή τους (Γεωργακόπουλος, 1997). Μπορούν να καλούν οποιοδήποτε 

πρόσωπο και να ζητούν από αυτό τις έγγραφες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για 

τη διευκόλυνση του ελεγκτικού τους έργου. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να αντλούν 

και να λαμβάνουν πληροφορίες από κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ιδιωτική 

επιχείρηση και γενικά από κάθε επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική 

οργάνωση.  

Οι ελεγκτές έχουν ακόμα τη δυνατότητα της λήψης αντιγράφων των βιβλίων 

και των λοιπών εγγράφων. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αρνηθεί να προβεί 

στη δήλωση αυτή, οι φορολογικές αρχές κάνουν σχετική επισημείωση επί των 

εγγράφων. Επίσης, ο ελεγκτής έχει πρόσβαση σε βιβλία που τηρούνται σε 

ηλεκτρονική μορφή, σε λογιστικά προγράμματα και πληροφορίες που έχουν 
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καταχωρηθεί ενώ ταυτόχρονα μπορεί να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε 

αναγνωρίσιμη ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.  

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, οι φορολογικές αρχές ενδέχεται να ζητήσουν 

από τον φορολογούμενο ή τον φορολογικό εκπρόσωπο να παρίσταται στον τόπο όπου 

διενεργείται ο έλεγχος, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα που θα του τεθούν 

7
.  

Εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, ο 

ελεγκτής μπορεί να κατασχέσει βιβλία, στοιχεία και οποιαδήποτε άλλα επίσημα ή 

ανεπίσημα έγγραφα ή αρχεία που τηρούνται ή διαφυλάσσονται σύμφωνα με τη 

φορολογική νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδεικτική τους αξία. 

Αξίζει να αναφερθεί πως οι φορολογικοί ελεγκτές εξετάζουν την τήρηση και 

τη θεώρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία βιβλίων, τη νομιμότητα της 

έκδοσης των στοιχείων, την υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων και την 

εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Με σχετικές 

αποφάσεις, μπορεί να καθορίζονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις, οι αρχές, οι κανόνες, 

τα στοιχεία, τα κριτήρια και γενικά ο τρόπος και οι διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθούνται κατά τον φορολογικό έλεγχο για ορισμένες ή και για όλες τις 

κατηγορίες εισοδημάτων, αναλόγως τη προέλευση και το ύψος αυτών. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1037/2005, κατά τον έλεγχο των 

εκκρεμών υποθέσεων, ανεξάρτητα από το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας και 

την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, υπάρχουν οι γενικές ελεγκτικές 

επαληθεύσεις που διαπιστώνονται υποχρεωτικά. Αυτές μπορεί να αναφέρονται στην 

επαλήθευση του ύψους των ακαθάριστων εσόδων, την επαλήθευση του ύψους των 

αγορών, την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις παραγωγικές επενδύσεις και 

αφορολόγητες κρατήσεις των αναπτυξιακών νόμων, την ύπαρξη παραβάσεων του 

Κώδικα Φορολογικής Διοίκησης ή άλλα έγγραφα από τα οποία προκύπτει 

φοροδιαφυγή ή επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων, ο έλεγχος έκδοσης πλαστών ή 

εικονικών και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων.  

Εκτός από τα παραπάνω, για κάθε κατηγορία βιβλίων πραγματοποιούνται 

υποχρεωτικά ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις. Πέραν των υποχρεωτικών ελεγκτικών 

                                                             
7 Νόμος 4174/2013, Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 
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επαληθεύσεων, μπορεί να διενεργούνται πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις, εφόσον 

αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση τα πραγματικά δεδομένα, τη βαρύτητα και τις 

ιδιαιτερότητες της ελεγχόμενης επιχείρησης ή του κλάδου.   

Οι λοιπές φορολογίες ελέγχονται συγχρόνως με τη φορολογία εισοδήματος. 

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης στις φορολογίες αυτές, διενεργούνται 

οι απαραίτητες κατά περίπτωση επαληθεύσεις και εφαρμόζονται σχετικές ανά 

φορολογία διατάξεις 
8
.  

1.5 Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου 

Τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων καθώς και ο προσωρινός 

διορθωτικός προσδιορισμός φόρου γνωστοποιούνται εγγράφως στον φορολογούμενο 

από τους φορολογικούς ελεγκτές, εφόσον προκύψει διαφοροποίηση της φορολογικής 

οφειλής με τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί 
9
. Στη συνέχεια, ο φορολογούμενος 

έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία βασίζεται ο 

διορθωτικός προσδιορισμός φόρου και να διατυπώσει εντός 20 ημερών από την 

παραλαβή της έγγραφης γνωστοποίησης τις απόψεις του. 

Έπειτα από τη διατύπωση των απόψεων του φορολογούμενου ή αφού 

παρέλθει η σχετική προθεσμία, οι φορολογικές αρχές εκδίδουν την οριστική πράξη 

διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εντός ενός μηνός. Η οριστική πράξη του 

φόρου εκδίδεται με βάση την έκθεση του ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει 

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

λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του. Η οριστική πράξη διορθωτικού 

προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον 

φορολογούμενο. Αν ο προσδιορισμός του συνολικού ποσού της φορολογητέας ύλης 

με ένα φύλλο ελέγχου είναι δυσχερής, επειδή για παράδειγμα ορισμένα αντικείμενα 

απαιτούν ειδικότερη εξέταση, εκδίδεται μερικό φύλλο ελέγχου προσδιορισμού του 

φόρου, στο οποίο περιλαμβάνεται η φορολογητέα ύλη για την οποία ο φορολογικός 

ελεγκτής διαθέτει τα απαιτούμενα στοιχεία 
10

. Σε αυτό το φύλλο ελέγχου 

                                                             
8
 ΠΟΛ. 1037/2005, Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση και 

καταβολή των φόρων. Αρ. Πρωτ. 102168/1120/ΔΕ-Α 7.3.2005 
9
 Βλ. και ΔΕΛ Α 1069048 2014/2.5.2014, Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των 

άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του ν.4174/2013 "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας". 
10 Νόμος 4174/2013, Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 
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διατυπώνεται ρητή επιφύλαξη ότι ο προσδιορισμός της υπόλοιπης φορολογητέας 

ύλης θα πρέπει να γίνει με την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου.  

Η έκθεση φορολογικού ελέγχου, σε αντίθεση με το φύλλο ελέγχου, δεν έχει 

εκτελεστικό χαρακτήρα και γι’ αυτό θα πρέπει να διατυπώνει σαφώς τα 

συμπεράσματα του ελέγχου. Οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

φορολογίας εισοδήματος, με βάση τις υποχρεωτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις, καθώς 

και τυχόν πρόσθετες επαληθεύσεις που κατά περίπτωση διενεργούνται, 

περιλαμβάνονται στην έκθεση ελέγχου για όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις. Σε αυτήν, 

αναγράφεται ακόμα η κρίση επί του κύρους των βιβλίων, όπως επίσης και το πόρισμα 

ελέγχου περί του ύψους των ακαθάριστων εσόδων, αμοιβών ή των αγορών. Ανάλογες 

εκθέσεις ελέγχου συντάσσονται και για κάθε μια χωριστά από τις λοιπές φορολογίες. 

Οι εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται και με βάση αυτές εκδίδονται και κοινοποιούνται 

μαζί τα οικεία φύλλα ελέγχου και οι λοιπές καταλογιστικές πράξεις 
11

. Ως προς το 

περιεχόμενό της, η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Γενικά στοιχεία που αφορούν στο ονοματεπώνυμο ή στην επωνυμία του 

φορολογούμενου, το είδος του επαγγέλματος, τη νομική μορφή, το κεφάλαιο, 

τον αριθμό των εργαζομένων κ.ά. 

 Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία που εκδόθηκαν από την ελεγχόμενη εταιρεία. 

 Υπάρχοντα στοιχεία, όπως οι φορτωτικές, η αξία των τιμολογίων χονδρικής 

πώλησης που υποβλήθηκαν κ.ά. 

 Αποτελέσματα από τα βιβλία. 

 Λογιστικές διαφορές που προκύπτουν από τον έλεγχο με κάθε λεπτομέρεια. 

 Παρατηρήσεις ελέγχου που μπορεί να αναφέρονται στην ανεπάρκεια ή την 

ανακρίβεια των τηρούμενων βιβλίων, στον έλεγχο του κυκλώματος 

συναλλαγών κ.ά. 

 Εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων, όπως ο προσδιορισμός 

ακαθάριστων εσόδων, καθαρών κερδών, συντελεστή μικτού κέρδους, 

συντελεστή καθαρού κέρδους. 

 Διανομή καθαρών κερδών. 

 Εκθέσεις ελέγχου που συνυποβάλλονται, όπως για παράδειγμα εκθέσεις 

Φ.Μ.Υ., ΦΠΑ, καταστατικό της εταιρείας (Καζαντζής, 2006). 

                                                             
11

 ΠΟΛ. 1037/2005, Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση και 
καταβολή των φόρων. Αρ. Πρωτ. 1021681/1120/ΔΕ-Α 7.3.2005 
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1.6 Συνέπειες φορολογικού ελέγχου 

1.6.1 Προσδιορισμός φόρου 

Η πρώτη συνέπεια του φορολογικού ελέγχου είναι η πράξη προσδιορισμού 

φόρου που αποτελεί στην ουσία την πράξη με την οποία καθορίζεται το ποσό της 

φορολογικής οφειλής ή της απαίτησης του φορολογούμενου για μια συγκεκριμένη 

φορολογική περίοδο. Ο προσδιορισμός του φόρου μπορεί να γίνει με τρεις 

διαφορετικούς τρόπους:  

 λογιστικά, με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου, 

 εξωλογιστικά λόγω της ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των βιβλίων και των 

στοιχείων που τηρεί ο φορολογούμενος και  

 τεκμαρτά βάσει ενδείξεων στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη 

νομοθεσία (Τσακίρης, 2008). 

Με βάση την πράξη αυτή, συνίσταται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή 

του φυσικού ή νομικού προσώπου. Ο προσδιορισμός του φόρου μπορεί να είναι: 

i. Άμεσος, που προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια και ταυτόχρονα με την 

υποβολή της αρχικής ή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης. 

ii. Διοικητικός, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από 

τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει 

στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση, στις περιπτώσεις που η φορολογική 

δήλωση δεν συνιστά άμεσα πράξη προσδιορισμού φόρου. 

iii. Εκτιμώμενος, στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει δήλωση 

και επομένως η φορολογητέα ύλη καθορίζεται με βάση κάθε στοιχείο και 

πληροφορία της Φορολογικής Διοίκησης. 

iv. Προληπτικός, στις περιπτώσεις ύπαρξης κινδύνου είσπραξης του φόρου, ο 

οποίος εκδίδεται μετά από την έναρξη της φορολογικής περιόδου αλλά πριν 

από την ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης, 

προκειμένου να διασφαλίσει την άμεση είσπραξη του φόρου. 

v. Διορθωτικός, οποιουδήποτε προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου 

ή προληπτικού προσδιορισμού φόρου, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται 

πως αυτός είναι ανακριβής ή εσφαλμένος. 
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Η πράξη προσδιορισμού φόρου πρέπει να κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο, 

περιέχοντας τις εξής πληροφορίες: 

 Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του φορολογούμενου 

 Το ΑΦΜ του φορολογούμενου 

 Την ημερομηνία έκδοσης της πράξης 

 Το είδος προσδιορισμού του φόρου και το θέμα, το οποίο αφορά η πράξη 

 Το ποσό της φορολογικής οφειλής 

 Την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να εξοφληθεί ο φόρος 

 Τους λόγους για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση προέβη στον 

προσδιορισμό φόρου και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκε το ποσό 

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

και τέλος 

 Λοιπές πληροφορίες 
12

. 

1.6.2 Ενδικοφανής προσφυγή 

Ο φορολογούμενος εφόσον αμφισβητεί τις πράξεις που εκδίδονται ή 

συντελούνται από 01/01/2014 σε βάρος του και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη 

Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης 

Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε. με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής 

διαδικασίας. Στόχος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών είναι η επίλυση διαφορών 

σε σύντομες προθεσμίες κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, με σκοπό τη 

συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και την αποσυμφόρηση των διοικητικών 

δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής 

διοίκησης. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο 63 παρ. 1 του ΚΦΔ Ν. 4174/2013), οι 

φορολογούμενοι δεν έχουν δικαίωμα να προσφύγουν απευθείας στα διοικητικά 

δικαστήρια αν προηγουμένως δεν έχει εξαντληθεί η διαδικασία της ενδικοφανούς 

προσφυγής, η οποία καταλήγει στην έκδοση νέας πράξης από την αρμόδια υπηρεσία 

που την εξετάζει. Ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στα διοικητικά 

δικαστήρια εάν αμφισβητεί και πάλι τη νέα αυτή πράξη. 

                                                             
12 Νόμος 4174/2013, Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 
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Επίσης, η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή 

που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, αναφέροντας τα ακριβή στοιχεία του 

υπόχρεου, τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία βασίζει το 

αίτημα του, τη διεύθυνση στην οποία συντελούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, 

των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τη 

διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας 

τους υπόχρεου. Η φορολογική αρχή αποστέλλει την ενδικοφανή προσφυγή του 

υπόχρεου, συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα και τις απόψεις αυτής μέσα σε επτά 

ημέρες από την υποβολή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε. 

προκειμένου η τελευταία να αποφανθεί.  

Με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άμεσα το 100% του 

αμφισβητούμενου ποσού από τη Φορολογική Διοίκηση, καταβάλλεται ποσοστό 50% 

αυτού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και αναστέλλεται η καταβολή του 

υπολοίπου. Ο φορολογούμενος έχει, ωστόσο, το δικαίωμα να υποβάλλει ταυτόχρονα 

αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται μέχρι τη κοινοποίηση της 

απόφασης σε αυτόν, εφόσον η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη 

βλάβη του. Όταν η πράξη προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς 

προσφυγής αμφισβητείται, τότε ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που 

προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας 

της πράξης προσδιορισμού του φόρου. 

Μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στην 

αρμόδια φορολογική αρχή, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών εκδίδει απόφαση, την 

οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο, λαμβάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες 

που έλαβε από αυτόν και τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και 

κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την υπόθεση. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, 

είναι πιθανόν να κληθεί ο φορολογούμενος σε ακρόαση πριν να καταλήξει η 

Υπηρεσία σε οριστική απόφαση 
13

. 

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών οφείλει να αιτιολογεί με νομικούς ή 

πραγματικούς ισχυρισμούς την απόφαση της, σε περίπτωση που αυτή ακυρώνει, 

μερικά ή ολικά, ή τροποποιεί την πράξη της φορολογικής αρχής. Αν απορριφθεί η 

                                                             
 
13

Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων, (2014) Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα 
ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιων της Διεύθυνσης Επίλυσης 
Διαφορών. 
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ενδικοφανής προσφυγή, η αιτιολογία μπορεί να συνίσταται στην αποδοχή των 

διαπιστώσεων της σχετικής έκθεσης ελέγχου. Η απόφαση πρέπει να περιέχει 

τουλάχιστον την οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου, το καταλογιζόμενο 

ποσό και την προθεσμία καταβολής αυτού 
14

. 

1.6.3 Επιβολή κυρώσεων και μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης 

Σύμφωνα με το Ν. 2523/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται η 

επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης του 

φορολογικού νόμου. Συγκεκριμένα, οι κυρώσεις αυτές διακρίνονται σε: 

o Διοικητικές φορολογικές κυρώσεις που αφορούν πρόσθετους φόρους ή 

προσαυξήσεις και πρόστιμα που έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα σε 

σχέση με την κύρια φορολογική υποχρέωση. 

o Διοικητικές κυρώσεις - με τη στενή έννοια - που περιλαμβάνουν διοικητικά 

μέτρα και διοικητικές ποινές που επιβάλλονται λόγω παραβάσεων της 

φορολογικής νομοθεσίας. 

o Ποινικές φορολογικές κυρώσεις που επιβάλλονται στη περίπτωση σοβαρών 

παραβιάσεων της φορολογικής νομοθεσίας και εγκλημάτων φοροδιαφυγής 

(Τσακίρης, 2008). 

Επίσης σύμφωνα με το Ν. 4174/2013 προβλέπεται η επιβολή τόκων και 

προστίμων όταν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης 

προθεσμίας και λόγω ανακριβούς δήλωσης, μη υποβολής δήλωσης ή γενικότερα 

παράβασης της φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικά για παραβάσεις φοροδιαφυγής, ο 

κώδικας προβλέπει την επιβολή προστίμων και της σχετικής διοικητικής διαδικασίας 

που είναι ανεξάρτητη από πιθανές ποινικές κυρώσεις και οποιαδήποτε ποινική 

διαδικασία που προβλέπεται από οποιονδήποτε άλλο νόμο.  

Η πράξη καταλογισμού τόκων ή επιβολής προστίμων επιβάλλεται να είναι 

πλήρως αιτιολογημένη και να κοινοποιείται στον φορολογούμενο ή το ευθυνόμενο 

πρόσωπο μαζί με την πράξη προσδιορισμού του φόρου ή αυτοτελώς, εφόσον η πράξη 

προσδιορισμού του φόρου δεν εκδοθεί ταυτόχρονα.  

Οι φορολογικές αρχές μπορούν σε επείγουσες περιπτώσεις και για την 

αποτροπή επικείμενου κινδύνου για την είσπραξη των φόρων, να προβούν με βάση 

                                                             
14 Νόμος 4174/2013, Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 
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τον εκτελεστό τίτλο και χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής 

κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και 

γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, είτε βρίσκονται στα χέρια 

του ιδίου, είτε στα χέρια τρίτου.  

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η επιβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, 

δηλαδή αναγκαστικής είσπραξης των φόρων και των λοιπών εσόδων του δημοσίου 

σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Πρέπει να σημειωθεί, πως 

σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην πράξη προσδιορισμού 

του φόρου μετά από την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας, οι αρμόδιες αρχές αποστέλλουν στον φορολογούμενο 

ατομική ειδοποίηση καταβολής των οφειλών που δεν έχουν καταβληθεί εντός των 

νομίμων προθεσμιών πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης. Αν ο 

φορολογούμενος δεν καταβάλει το ποσό που προβλέπεται στην ατομική ειδοποίηση 

εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της, οι αρχές μπορούν να προβούν στη 

λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης μετά την πάροδο της προθεσμίας.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύπαρξης πληροφοριών ή υπονοιών πως ο 

φορολογούμενος θα προβεί σε μεταβίβαση περιουσιακών του στοιχείων ή σε 

προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάλειψη της χώρας ή σε οποιαδήποτε 

άλλη ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου, οι αρχές μπορεί να 

λαμβάνουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ακόμη και πριν από τη νόμιμη 

ημερομηνία καταβολής της οφειλής, την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης ή 

την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας που προβλέπεται για την καταβολή 

της οφειλής με τη σύμφωνη γνώμη του Οικονομικού Εισαγγελέα 
15

. 

 

  

                                                             
15 Νόμος 4174/2013, Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 
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Κεφάλαιο 2
ο
: Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου 

 
Η υιοθέτηση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, οι οποίες στηρίζονται στη 

μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Φορολογική Υπηρεσία (IRS), έγκειται 

στη διακριτική ευχέρεια των νομοπαρασκευαστικών οργάνων κάθε χώρας. Στην 

ουσία, η όλη διαδικασία αποτελεί έναν έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης (πόθεν 

έσχες) του φορολογούμενου με τον προσδιορισμό τυχόν αυξήσεων των περιουσιακών 

του στοιχείων από μη δηλωμένες πηγές. 

Στην ελληνική νομοθεσία οι μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας 

ύλης καταγράφονται στο άρθρο 27 του Ν. 4174/2013. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 

1 αναφέρεται: «Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβαίνει σε εκτιμώμενο, 

διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και με την εφαρμογή 

μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: 

1. Αρχής των αναλογιών 

2. Ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου 

3. Καθαρής θέσης του φορολογούμενου 

4. Ύψους τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά 

5. Σχέση τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών 

Με τις άνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα 

εισοδήματα των φορολογουμένων, τα ακαθάριστα έσοδα, κ.ά. 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται αναλυτικά λεπτομέρειες και 

πληροφορίες από την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Επίσης, 

παρατίθενται αριθμητικά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση των μεθόδων, 

ενώ γίνεται διευκρίνιση του τρόπου χειρισμού συγκεκριμένων λογαριασμών με κάθε 

μια από τις μεθόδους. 

2.1 Εισαγωγή στις άμεσες και έμμεσες τεχνικές ελέγχου 

Η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 

μεθόδων και τεχνικών που εξακριβώνουν το πραγματικό εισόδημα του κάθε 

φορολογούμενου. Ο εντοπισμός και η αποτροπή της μη συμμόρφωσης με τη 

φορολογική νομοθεσία απαιτεί κάτι περισσότερο από μια απλή εξέταση των βιβλίων 

και των στοιχείων του φορολογούμενου, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί την ανάγκη για 

ανάλυση του οικονομικού ιστορικού του. 
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Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου μπορεί να 

είναι είτε άμεσες είτε έμμεσες. Οι άμεσες μέθοδοι στοχεύουν στην επαλήθευση των 

εσόδων και των εξόδων με άμεση αναφορά στα βιβλία που χρησιμοποιούνται για τη 

δήλωση εισοδήματος. Οι άμεσες τεχνικές αντανακλούν μόνο τις δηλώσεις και τα 

βιβλία των φορολογούμενων. Εάν όμως οι φορολογικές διοικήσεις βασίζονται 

αποκλειστικά σε αυτά για τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης, οι 

φορολογούμενοι μπορούν να περιορίσουν τη φορολογική τους υποχρέωση με τη 

δημιουργία δηλώσεων και στοιχείων που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική 

οικονομική τους κατάσταση. Εφόσον ο ελεγκτής είναι ικανοποιημένος με την 

αξιοπιστία των αρχείων του φορολογουμένου, δεν υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιηθεί 

μια έμμεση μέθοδος.  

Από την άλλη πλευρά, οι έμμεσες μέθοδοι περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό 

των φορολογικών υποχρεώσεων μέσω της ανάλυσης του οικονομικού ιστορικού του 

φορολογουμένου και αξιοποιώντας πληροφορίες από διάφορες πηγές πέρα από τη 

δήλωση του φορολογούμενου και τα επίσημα βιβλία. Οι εκτιμήσεις βασίζονται συχνά 

σε έμμεσες αποδείξεις που παρέχουν μια εύλογη εκτίμηση των φορολογικών 

υποχρεώσεων του φορολογούμενου.  

Επιπροσθέτως, οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου (Rettig, 2014) είναι διεθνώς 

αναγνωρισμένες πρακτικές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό κυρίως 

αδήλωτων εισοδημάτων και εφαρμόζονται - προς το παρόν - κατά τον πλήρη έλεγχο 

προκειμένου να προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο το πραγματικό φορολογητέο 

εισόδημα τους. Επίσης, οι συγκεκριμένοι μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για να 

βοηθήσουν τους ελεγκτές στον αντικειμενικό καθορισμό των φορολογικών 

υποχρεώσεων όταν τα βιβλία και τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα ή δεν 

αντικατοπτρίζουν επαρκώς το οικονομικό ιστορικό του φορολογούμενου. Οι τεχνικές 

αυτές μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην αξιολόγηση των κινδύνων και τον 

έλεγχο της ακρίβειας των ισχυρισμών των φορολογούμενων (Biber, 2010). 

Όπως σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι και για τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, 

υπάρχουν επισημάνσεις, οι οποίες αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία του ελέγχου. 

Οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένων φυσικών και 

νομικών προσώπων ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα  

όταν: 
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 τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δε 

συντάσσονται σύμφωνα με το νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή 

 τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δε 

συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή 

 τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη 

Φορολογική Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση. 

Τα ανωτέρω ισχύουν για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2014 και 

μετέπειτα (Άρθρο 28 Ν. 4172/2013).  

Επιπλέον, οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου εφαρμόζονται προκειμένου να 

προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα. 

Ενεργοποιούνται στις περιπτώσεις όπου: 

 Υπάρχει αδικαιολόγητος πλουτισμός (αδικαιολόγητη αύξηση περιουσιακών 

στοιχείων). 

 Πραγματοποιούνται δαπάνες οι οποίες δε δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα 

εισοδήματα του προσώπου (ατομικά ή/και οικογενειακά). 

 Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι το πραγματικό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από 

το δηλωθέν. 

 Δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία. 

 Υπάρχουν δηλωθέντα εισοδήματα κοντά στο αφορολόγητο όριο καθώς και σε 

περίπτωση ύπαρξης ζημιογόνων αποτελεσμάτων των φυσικών προσώπων - 

μελών εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής). 

Στον έλεγχο με τις έμμεσες τεχνικές μπορεί να υπαχθούν και υποθέσεις για τις 

οποίες μία ή περισσότερες πηγές εισοδήματος (του φορολογούμενου ή του/της 

συζύγου) παραμένουν ανέλεγκτες. Η επιλογή των υποθέσεων στις οποίες θα 

εφαρμοστούν οι τεχνικές μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης 

γίνεται με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΚΦΔ (Ν. 4174/2013). 

Επιπρόσθετα, ο φορολογούμενος υποχρεούται να παράσχει οτιδήποτε ζητείται 

από τις φορολογικές αρχές τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου. Συνήθως παρέχονται στοιχεία που αφορούν στην περιουσιακή κατάσταση 

και στις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της συζύγου του και των προστατευόμενων 

μελών τους για τις ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους. 
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Στα παραπάνω στοιχεία είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν δεδομένα για 

ακίνητα, για κινητά μέσα, για επενδύσεις και συμμετοχές κάθε μορφής, για έργα 

τέχνης, συλλογές και λοιπά τιμαλφή. Ειδικότερα και όσον αφορά στα έργα τέχνης, τις 

συλλογές και τα λοιπά τιμαλφή απαιτείται η παροχή στοιχείων μόνο εφόσον η αξία 

εκάστου υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχεία 

πρέπει να ζητούνται και να παρέχονται διακεκριμένα για κάθε φορολογική περίοδο 

όταν υφίστανται μεταβολές. 

Ο έλεγχος προσδιορίζεται με βάση τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος που έχουν υποβληθεί ή από στοιχεία του πραγματικού διαθέσιμου 

κεφαλαίου προηγούμενων ετών. Το υπολογισθέν κεφάλαιο προκειμένου να γίνει 

δεκτό, δεν πρέπει να είναι μικρότερο των δηλούμενων καταθέσεων και μετρητών 

κατά την έναρξη της πρώτης ελεγχόμενης χρήσης. Το βάρος αυτής της απόδειξης το 

φέρει ο φορολογούμενος. 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί σε αυτό το σημείο το πως κατανέμεται η μη 

δηλωθείσα φορολογητέα ύλη. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος 

κατανομής της.  

A. Έλεγχος συζύγων που υποβάλλουν κοινή δήλωση  

Η μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη κατανέμεται μεταξύ των συζύγων κατά το 

ποσό που αφορά έκαστον, εφόσον αυτό μπορεί να προσδιοριστεί από τον έλεγχο. Σε 

διαφορετική περίπτωση, μερίζεται κατ’ αναλογία των δηλωθέντων εισοδημάτων όταν 

τα εισοδήματα και των δυο συζύγων προέρχονται από επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. 

B. Σε πηγή/κατηγορία και φορολογική περίοδο 

Η μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη κατανέμεται στη φορολογική περίοδο που 

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

τεκμηριώνεται. Αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί σαφώς η πηγή/κατηγορία 

προέλευσης του εισοδήματος αυτού, η διαφορά καταλογίζεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994.  

Όταν η ελεγχόμενη φορολογική περίοδος περιλαμβάνει περισσότερες της μίας 

συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους ή φορολογικά έτη, η προσδιοριζόμενη 
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φορολογητέα ύλη κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των διαχειριστικών περιόδων ή 

φορολογικών ετών. 

Επιπρόσθετα, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τις λοιπές 

γενικές φορολογικές διατάξεις του τελικού φορολογητέου εισοδήματος. Στην 

περίπτωση που το τελικό φορολογητέο εισόδημα είναι αυτό που προσδιορίστηκε με 

τις τεχνικές ελέγχου μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού, τότε αν η προκύπτουσα 

διαφορά έχει κατανεμηθεί ολόκληρη ή τμήμα αυτής ως εισόδημα από ατομική 

εμπορική επιχείρηση ή από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος ή από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, αυτή προστίθεται στα δηλωθέντα ή βάσει βιβλίων ακαθάριστα 

εισοδήματα/συνολικά έσοδα για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων 

εισοδημάτων/συνολικών εσόδων. 

Ακόμα, το καθαρό φορολογητέο εισόδημα με την εφαρμογή μεθόδων 

εμμέσου προσδιορισμού, προκύπτει από την άθροιση: 

(a) της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις 

τεχνικές ελέγχου και  

(b) του δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος του φορολογουμένου ανά 

φορολογική περίοδο και πηγή /κατηγορία εισοδήματος. 

Η επιλογή του τελικού προσδιορισθέντος καθαρού φορολογητέου 

εισοδήματος του φορολογουμένου γίνεται ως εξής: 

i. Καταρχάς, προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 

φορολογούμενου από όλες τις πηγές/κατηγορίες εισοδήματος με τις γενικές 

φορολογικές διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν σε κάθε ελεγχόμενη/ο 

διαχειριστική περίοδο/φορολογικό έτος. 

ii. Στη συνέχεια, προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 

φορολογούμενου από όλες τις πηγές/κατηγορίες εισοδήματος με τις τεχνικές 

ελέγχου. 

iii. Συγκρίνονται ανά φορολογική περίοδο, τα αποτελέσματα των δύο και ως 

τελικό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου λαμβάνεται το 

μεγαλύτερο. 

Στην περίπτωση που ο προσδιορισμός του καθαρού φορολογητέου 

εισοδήματος με τις τεχνικές ελέγχου γίνεται ενιαία για φορολογουμένους/συζύγους 
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που υποβάλουν κοινή δήλωση, τότε τα προσδιορισθέντα αποτελέσματα του 

φορολογικού ελέγχου με τις λοιπές γενικές διατάξεις πρέπει αντίστοιχα να 

αθροίζονται για να είναι δυνατή η σύγκριση με το ενιαίο προσδιορισθέν 

αποτελέσματα από τις τεχνικές ελέγχου. 

Αν σε κάποια φορολογική περίοδο, το φορολογητέο εισόδημα του 

φορολογούμενου/ης και του/της συζύγου του, προσδιορίστηκε τεκμαρτά σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 19 του Ν. 2238/1994 ή του Κεφαλαίου Δ’ του Ν. 

4172/2013, όπως αυτές ίσχυαν σε κάθε ελεγχόμενη/ο φορολογική 

περίοδο/διαχειριστικό έτος, ο τεκμαρτός προσδιορισμός θα λαμβάνεται υπόψη για 

τον προσδιορισμό του τελικού φορολογητέου εισοδήματος. 

Το δικαίωμα ανταπόδειξης του φορολογούμενου φυσικού προσώπου σε 

περίπτωση διορθωτικού προσδιορισμού φορολογητέας ύλης με τις τεχνικές ελέγχου 

των έμμεσων μεθόδων, πραγματοποιείται στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου 28 του Ν. 4174/2013 
16

. 

Οι διαφορές μεταξύ προσδιορισθείσας βάσει τεχνικών ελέγχου και 

δηλωθείσας φορολογητέας ύλης αιτιολογούνται με στοιχεία που τεκμηριώνονται και 

προσκομίζονται από τον φορολογούμενο και δικαιολογούν έσοδα αποκτηθέντα και 

μη δηλωθέντα σε κάθε ελεγχόμενη/νο φορολογική περίοδο/διαχειριστικό έτος, όπως 

είναι για παράδειγμα τα πωλητήρια συμβόλαια, οι δηλώσεις φόρου 

δωρεάς/κληρονομιάς χρημάτων, τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια, οι συμβάσεις 

δανείων και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο το οποίο θα φέρει ημερομηνία και στοιχεία 

νομιμότητας.  

Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αποδεικνύεται το πραγματικό 

στοιχείο της συναλλαγής, όπως η πίστωση των ποσών σε λογαριασμό/ούς του 

ελεγχόμενου, του/της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών αυτών. 

Επίσης, τα ακαθάριστα εισοδήματα ή τα συνολικά έσοδα, όπως αυτά 

προσδιορίζονται σύμφωνα με αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 

για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες. Ο 

προσδιορισμός αυτός πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε 

φορολογία. Τέλος, επί του προσδιορισθέντος συνολικού καθαρού εισοδήματος 

                                                             
16 Νόμος 4174/2013, Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 

http://www.forin.gr/laws/law/17/kurwsh-tou-kwdika-forologias-eisodhmatos
http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis
http://www.forin.gr/laws/law/18/forologikes-diadikasies-kai-alles-diatakseis
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ορίζεται Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης άρθρο 29 Ν. 3986/2011 καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση που προβλέπεται σε κάθε φορολογική περίοδο. 

Η Α.Α.Δ.Ε. εφαρμόζει μία μεθοδολογία διεθνώς αποδεκτή αξιοποιώντας τα 

στοιχεία, τις πληροφορίες και τα δεδομένα για έσοδα κάθε πηγής και 

πραγματοποιηθείσες δαπάνες κάθε φύσης, που η υπηρεσία διαθέτει ή συγκεντρώνει 

για να ελέγξει τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα προστατευόμενα μέλη 

αυτών με σκοπό την εξεύρεση της μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης. 

Οι κύριες έμμεσες τεχνικές ελέγχου (ΠΟΛ 1270/24.12.2013), οι οποίες 

χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, είναι οι εξής: 

A. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου (source and application 

of funds method). 

B. Τεχνική Καθαρής Θέσης του φορολογουμένου (net worth method). 

C. Τεχνική Τραπεζικών καταθέσεων και Δαπανών σε μετρητά (bank deposits and 

cash expenditure method) 
17

. 

Τέλος, κατά τον έλεγχο ενός φυσικού προσώπου εφαρμόζονται και οι τρεις 

τεχνικές και επιλέγεται από τον ελεγκτή εκείνη που δίνει τη μεγαλύτερη μη 

δηλωθείσα φορολογητέα αξία. 

  

                                                             
17 ΠΟΛ. 1270/24-12-2013: «Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου» 

http://www.forin.gr/laws/law/11/epeigonta-metra-efarmoghs-mesoprothesmou-plaisiou-dhmosionomikhs-strathgikhs-2012-2015
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2.1.1 Έμμεσες τεχνικές ελέγχου 

Στις 02/02/2012, δημοσιεύτηκε ο Ν. 4038 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 

(Τ. Α’, Νο. 14). Όπως αναφέρθηκε, στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 

2238/1994) στη παράγραφο 14, προστέθηκε το άρθρο 67Β με το οποίο καθιερώθηκε 

ένας ακόμη τρόπος ελέγχου, αυτός των «Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου». 

Στη συνέχεια, στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 

Α' 170/26.07.2013) και με βάση το άρθρο 27, επανακαθορίστηκαν οι «Μέθοδοι 

έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης» ως εξής:   

Στην παράγραφο 1, ορίζεται ότι η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβαίνει 

σε εκτιμώμενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και 

με την εφαρμογή μιας ή περισσότερων από τις πιο κάτω τεχνικές ελέγχου. 

A. Της αρχής των αναλογιών (mark up method) 

B. Της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of 

funds method)  

C. Της καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method) 

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

and volume method)   

E. Το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά (bank 

deposits and cash expenditure method) 

Τα φορολογητέα εισοδήματα, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα 

φορολογητέα κέρδη των υπόχρεων μπορούν να προσδιοριστούν με τις ανωτέρω 

τεχνικές βάσει μάλιστα των γενικά παραδεκτών αρχών της ελεγκτικής 
18 19

. 

Στη παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου, αναφέρεται ότι με απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο των τεχνικών ελέγχου 

καθώς και ο τρόπος εφαρμογής τους και κάθε σχετικό θέμα. 

Οι τεχνικές ελέγχου είναι στην ουσία οι πρακτικές εκείνες που οδηγούν στην 

αποτελεσματική επίτευξη στόχων μέσω διαδικασιών που δεν είναι άμεσα προφανείς. 

Αυτές βασίζονται σε αρχές όπως είναι: 

                                                             
18

ΠΟΛ. 1270/24-12-2013: «Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου». 
19 Νόμος 4174/2013, Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 
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1. Η αρχή ότι μπορεί κάποιος να δαπανήσει μόνο τόσα χρήματα όσα έχει 

προηγουμένως εισπράξει (Αρχή της ανάλυσης ρευστότητας του 

φορολογούμενου). Αν δαπανηθούν περισσότερα χρήματα τίθεται το ερώτημα 

της προέλευσης των χρηματικών πόρων: Μη φορολογημένα εισοδήματα, 

παράνομες πηγές εσόδων, κ.λπ. 

2. Η αρχή ότι μπορεί κανείς να αποκτήσει μόνο τόσα περιουσιακά στοιχεία, όσα 

είναι τα διαθέσιμα χρήματα στη καθημερινή του ζωή (Αρχές: 1) της καθαρής 

θέσης του φορολογούμενου και 2) ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και 

των δαπανών σε μετρητά). 

Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η τεχνική ελέγχου επιλέγεται από 

τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου με αιτιολογημένη απόφαση 

ανάλογα με την κάθε υπόθεση. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από την εισήγηση 

του υπαλλήλου που έχει την εντολή ελέγχου από κοινού με τον υποδιευθυντή και τον 

προϊστάμενο του τμήματος ελέγχου. 

Τα αποτελέσματα που θα προσδιοριστούν από την εφαρμογή των τεχνικών 

αυτών θα ληφθούν υπ’ όψη για τον προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων 

του φορολογούμενου. Η κλήση προς ακρόαση ισχύει και στις περιπτώσεις 

προσδιορισμού του εισοδήματος με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Επομένως πριν από 

την έκδοση των πράξεων προσδιορισμού του φόρου, πρέπει να ενημερώνεται ο 

ελεγχόμενος με τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

2.1.2 Στόχος των έμμεσων τεχνικών 

Στόχος των έμμεσων αυτών τεχνικών είναι: 

 Η φορολόγηση φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου και νομικών προσώπων 

που διαφεύγουν φορολογίας με τους υπάρχοντες τρόπους φορολόγησης. 

 Ο εκσυγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής 

σύγχρονων τεχνικών ελέγχου. 

 Η ανάδειξη της διαχρονικά αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης ακολουθώντας 

τη διαδρομή του χρήματος. 

 Η δημιουργία αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης και χρηστής διοίκησης 

(Ντάσιου και Ζοργιαννού, 2014). 
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2.2 Διαδικασία φορολογικού ελέγχου με τη χρήση των έμμεσων τεχνικών 

Το Υπουργείο Οικονομικών καθορίζει λεπτομερώς τη μεθοδολογία και τον 

τρόπο εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ελέγχου μέσα από δύο εγκυκλίους. Πιο 

αναλυτικά, η ΠΟΛ 1270/24-12-2013 
20

 παρέχει οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη 

εφαρμογή κάθε μίας από τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, καθορίζοντας τη μεθοδολογία, 

η οποία θα ακολουθείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση ΔΕΣ Α 1077357/ 

ΕΞ 2013/10-05-2013, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1171/04-07-2013. 

Η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου με τη χρήση έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου περιλαμβάνει μια σειρά από βήματα (Clemens και Nadine, 2019). Τα 

σημαντικότερα παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Ο έλεγχος διενεργείται ύστερα από έγγραφη εντολή του προϊσταμένου της 

αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας. 

 Η εντολή ελέγχου κοινοποιείται στο φορολογούμενο. 

 Οι ελεγκτές συγκεντρώνουν τις δηλώσεις και τα στοιχεία για όλους τους 

ελεγχόμενους (υποκείμενους ή μη στις διατάξεις των Ε.Λ.Π.). 

 Πραγματοποιούνται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις επί των βιβλίων και 

στοιχείων (στις περιπτώσεις υποκείμενων στις διατάξεις των Ε.Λ.Π.). 

 Εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες εκ των περιπτώσεων που προβλέπει ο 

νόμος, εφαρμόζονται έμμεσες τεχνικές ελέγχου. 

 Εκδίδεται το ειδικό σημείωμα Έμμεσων Τεχνικών με τις βάσει ελέγχου 

διαφορές και το βάσει ελέγχου προσδιοριζόμενο εισόδημα. 

 Συντάσσεται έκθεση τακτικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος στην οποία 

τεκμηριώνεται η εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου λόγω συνδρομής 

μίας ή περισσοτέρων περιπτώσεων νόμου και αιτιολογούνται αναλυτικά και 

με σαφήνεια οι προκύπτουσες διαφορές προς καταλογισμό. 

 Εκδίδονται φύλλα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος. 

 Πραγματοποιείται έλεγχος ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών αντικειμένων. 

 Συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου και εκδίδονται πράξεις ή φύλλα ελέγχου προς 

καταλογισμό λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων. Αυτά προκύπτουν βάσει 

των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και 

των γενικών φορολογικών διατάξεων. 

                                                             
20

 ΠΟΛ. 1270/24-12-2013: «Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου». 
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2.2.1 Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος με βάση τις έμμεσες τεχνικές 

ελέγχου 

Αν ληφθούν υπόψη οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου, το καθαρό φορολογητέο 

εισόδημα προκύπτει από την άθροιση της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, όπως 

αυτή προσδιορίζεται με τις τεχνικές αυτές και του δηλωθέντος φορολογητέου 

εισοδήματος του φορολογουμένου ανά φορολογική περίοδο και πηγή/κατηγορία 

εισοδήματος. 

Η επιλογή του τελικού προσδιορισθέντος καθαρού εισοδήματος του 

φορολογούμενου γίνεται ως εξής: 

 Προσδιορίζεται με βάση τις γενικές διατάξεις, το συνολικό καθαρό 

φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου από όλες τις πηγές ή κατηγορίες 

εισοδήματος. Αν σε κάποια φορολογική περίοδο, το φορολογητέο εισόδημα 

του/της φορολογούμενου/ης και του/της συζύγου προσδιορίστηκε τεκμαρτά 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο τεκμαρτός προσδιορισμός θα 

λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του τελικού φορολογητέου 

εισοδήματος.  

 Κατανέμεται το καθαρό φορολογητέο εισόδημα στη φορολογική περίοδο που 

αφορά και στις πηγές/κατηγορίες που ανάγεται εφόσον αυτό τεκμηριώνεται. 

Όταν η ελεγχόμενη φορολογική περίοδος περιλαμβάνει περισσότερες από μια 

διαχειριστικές περιόδους ή φορολογικά έτη, η προσδιοριζόμενη φορολογητέα 

ύλη κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των διαχειριστικών περιόδων ή των ετών. 

Αν ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης με μεθόδους εμμέσου 

προσδιορισμού γίνεται για συζύγους που υποβάλουν κοινή δήλωση και 

προκύψει μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη, αυτή κατανέμεται μεταξύ 

συζύγων κατά το ποσό που αφορά έκαστο. Άλλως μερίζεται κατ’ αναλογία 

των δηλωθέντων εισοδημάτων όταν τα εισοδήματα και των δύο συζύγων 

προέρχονται από επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν ο ένας σύζυγος έχει 

εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία/συντάξεις, ενώ ο άλλος και από 

επιχειρηματική δραστηριότητα τότε η μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη 

βαρύνει τον/την σύζυγο που έχει και επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός 

και αν προσδιοριστεί διαφορετικά από τον έλεγχο.  
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 Συγκρίνονται, ανά φορολογική περίοδο, τα αποτελέσματα των δύο 

προσδιορισμών και ως τελικό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου 

λαμβάνεται το μεγαλύτερο. Στην περίπτωση που ο προσδιορισμός του 

καθαρού φορολογητέου εισοδήματος με τις τεχνικές ελέγχου γίνεται ενιαία 

για φορολογουμένους/συζύγους που υποβάλουν κοινή δήλωση και φυσικά για 

επιχειρήσεις, τότε και τα προσδιορισθέντα αποτελέσματα του φορολογικού 

ελέγχου με τις λοιπές γενικές διατάξεις θα πρέπει αντίστοιχα να αθροίζονται 

για να είναι δυνατή η σύγκριση με το ενιαίο προσδιορισθέν αποτέλεσμα.  

 Όταν το τελικό φορολογητέο εισόδημα είναι το προσδιορισθέν με τις εμμέσου 

προσδιορισμού τεχνικές ελέγχου και αν η προκύπτουσα διαφορά έχει 

κατανεμηθεί ολόκληρη ή τμήμα αυτής ως εισόδημα από ατομική εμπορική 

επιχείρηση, από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος ή από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, τότε αυτή προστίθεται στα δηλωθέντα ή βάσει βιβλίων και 

στοιχείων ακαθάριστα εισοδήματα/συνολικά έσοδα για τον προσδιορισμό 

τους. 

 Τα παραπάνω προσδιορισθέντα ακαθάριστα εισοδήματα ή συνολικά έσοδα 

λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των φόρων, τελών και εισφορών. 

Αυτό πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε 

φορολογία ενώ επί του προσδιορισθέντος συνολικού καθαρού εισοδήματος 

προσδιορίζεται η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης άρθρου 29, Ν. 3986/2011, 

καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται σε κάθε περίοδο.  

2.3 Συγκέντρωση και παροχή στοιχείων 

Η εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου απαιτεί τη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων, όπως γίνεται από την Φορολογική Διοίκηση, τις Υπηρεσίες 

της Α.Α.Δ.Ε και από τρίτες πηγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 

4174/2013 
21

. Μπορούν επίσης να ζητηθούν στοιχεία από τη Γ.Γ.Π.Σ., το Σ.Δ.Ο.Ε., 

τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), την Οικονομική Αστυνομία, 

τα Λιμεναρχεία και κάθε άλλη υπηρεσία της οποίας τα στοιχεία θεωρούνται ότι 

συμβάλλουν στην ελεγκτική διαδικασία.  

Οι παρεχόμενες από τον φορολογούμενο πληροφορίες, τα στοιχεία από άλλες 

υπηρεσίες καθώς και τα οικονομικά δεδομένα των υποχρεωτικών τηρουμένων 

                                                             
21 Νόμος 4174/2013, «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 170/26-7-2013. 
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βιβλίων, λαμβάνονται υπ’ όψη από τον ελεγκτή κατά την εφαρμογή των τεχνικών 

ελέγχου.  

Με την έναρξη του ελέγχου ή κατά τη διάρκεια αυτού, οι φορολογικοί 

ελεγκτές μπορεί να ζητήσουν από τον φορολογούμενο στοιχεία για την περιουσιακή 

κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, του/της συζύγου του/της και των 

προστατευόμενων μελών τους για τις ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους, καθώς και 

κάθε άλλο στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 

Τα στοιχεία που θα πρέπει να παρέχονται διακεκριμένα για κάθε φορολογική 

περίοδο σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές, είναι στοιχεία για ακίνητα, όπως για 

παράδειγμα οικόπεδα, αγροτεμάχια, για κινητά μέσα, για επενδύσεις/συμμετοχές 

κάθε μορφής, για καταθέσεις πάσης φύσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για 

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

απαιτήσεις/υποχρεώσεις κάθε είδους.  

Για την ορθή και συνεπή εφαρμογή των διατάξεων κατά την άντληση των 

στοιχείων από τους φορολογούμενους, η φορολογική διοίκηση έχει ορίσει τα 

ακόλουθα έντυπα:   

α) διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία,   

β) ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης-μεταβολών-υποχρεώσεων,   

γ) επιστολή προς το φορολογούμενο.   

Τα έντυπα αυτά είναι δυνατόν να τροποποιούνται/συμπληρώνονται από τον ελεγκτή 

ανάλογα με τα δεδομένα του φακέλου κάθε υπόθεσης. Επιδίδονται στον 

φορολογούμενο μαζί με την εντολή ελέγχου ή χωριστά, αλλά οπωσδήποτε με τη 

συνοδεία επιστολής προς τον φορολογούμενο, ο οποίος τα συμπληρώνει και 

προσκομίζει κάθε αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη των ισχυρισμών του 

(Κορομηλάς και Γιαννόπουλος, 2006). 

Ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης των περιουσιακών 

στοιχείων που έχει στην κατοχή του. Επιπλέον, προκειμένου να γίνει αποδεκτό, το 

ύψος των δηλούμενων καταθέσεων και μετρητών κατά την έναρξη της πρώτης 

ελεγχόμενης χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο 

προηγουμένων ετών, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τα δεδομένα των 

υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ή από στοιχεία που έχει στη 

διάθεση της η ελεγκτική υπηρεσία.  
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2.4 Το περιεχόμενο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου  

Από τη φορολογική διοίκηση έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμών ΠΟΛ 1270/24-12-

2013 και ΠΟΛ 1050/17-02-2014 
22

, οι οποίες καθορίζουν με αναλυτικό τρόπο τόσο 

το περιεχόμενο όσο και τη μεθοδολογία του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου 

23
. Στις συγκεκριμένες εγκυκλίους αναλύονται και ερμηνεύονται τα παραπάνω μόνο 

για τις τεχνικές ελέγχου:   

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

funds method)  

B. της καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method) και   

C. του ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά (bank 

deposits and cash expenditure method) (Ντάσιου και Ζοργιαννού, 2014) .  

Για τις τεχνικές ελέγχου α) της αρχής των αναλογιών (mark up method) και β) 

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

volume method) δεν έχει ακόμα καθοριστεί ο τρόπος και η μεθοδολογία εφαρμογής 

τους.  

Ωστόσο, μπορεί να ειπωθεί πως η μέθοδος της αρχής των αναλογιών (mark up 

method) αναμορφώνει το εισόδημα του φορολογούμενου με βάση τη χρήση 

ποσοστών ή δεικτών, που θεωρούνται ενδεικτικά, προκειμένου να υπολογιστεί η 

πραγματική φορολογική υποχρέωση. Αποτελείται από μια ανάλυση των πωλήσεων 

ή/και του κόστους πωληθέντων και από την εφαρμογή ενός κατάλληλου ποσοστού 

που καταλήγει στα ακαθάριστα έσοδα των φορολογουμένων. Με αναφορά σε 

παρόμοιες επιχειρήσεις, οι υπολογισμοί μπορούν να καθορίσουν το ύψος και το 

κόστος των πωλήσεων, τα μικτά κέρδη ή ακόμα κα τα καθαρά κέρδη. Με τη χρήση 

κάποιας γνωστής βάσης και ενός εφαρμοστέου ποσοστού, τα επιμέρους στοιχεία του 

εισοδήματος ή των δαπανών μπορούν να προσδιοριστούν. Η τεχνική καλύπτει τις 

αδυναμίες άλλων μεθόδων που δε μπορούν να ανακατασκευάσουν αποτελεσματικά 

το φορολογητέο εισόδημα όταν δεν έχουν κατατεθεί μετρητά και όταν οι συνολικές 

δαπάνες σε μετρητά δε μπορούν να προσδιοριστούν.  

                                                             
22 ΠΟΛ. 1050/17-02-2014, ΦΕΚ Β’ 478/26-02-2014, «Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου 
εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β’, γ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27, 
νόμος 4174/2013, ΦΕΚ Α’170, για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης 
φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού». 

23ΠΟΛ. 1270/24-12-2013: «Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου». 
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Από την άλλη πλευρά, η τεχνική της σχέσης της τιμής πώλησης προς το 

συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (unit and volume method) μπορεί να συμβάλλει στο 

να προσδιοριστούν τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογούμενου. Οι ακαθάριστες 

εισπράξεις μπορεί να προσδιοριστούν ή να επαληθευτούν με τον πολλαπλασιασμό 

της τιμής των πωλήσεων με τον όγκο των συναλλαγών που πραγματοποιείται από τον 

φορολογούμενο. 

Σύμφωνα με τις εγκύκλιους ΠΟΛ 1270/24-12-2013 και ΠΟΛ 1050/17-02-

2014, σχετικά με την τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, 

προσδιορίζεται η φορολογητέα ύλη μέσω της ανάλυσης του φορολογητέου και μη 

εσόδου, των αγορών και των επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών δαπανών 

24
. Επίσης προσδιορίζονται οι αυξήσεις και οι μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων 

και οι υποχρεώσεις του φορολογούμενου φυσικού προσώπου. 

Η τεχνική της καθαρής θέσης του φορολογουμένου αναδημιουργεί το 

οικονομικό ιστορικό του και προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη, λαμβάνοντας υπόψη 

όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα διαθέσιμα κεφάλαια, τις διάφορες απαιτήσεις, τις 

υποχρεώσεις, τις επαγγελματικές δαπάνες, κ.ά. 

Ακόμα, η τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών 

σε μετρητά προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη παρακολουθώντας τη κίνηση των 

διαθεσίμων κεφαλαίων του φορολογούμενου ή συζύγου και των προστατευόμενων 

μελών αυτών, η οποία προκύπτει είτε με την κατάθεση αυτών σε 

χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς είτε με την ανάλωση τους σε διάφορες 

συναλλαγές με τη χρήση μετρητών.  

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί η σημαντικότητα της επιλογής της μεθόδου 

ελέγχου. Όταν διενεργείται προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με μεθόδους εμμέσου 

προσδιορισμού, εφαρμόζεται η τεχνική ελέγχου που επιλέγεται με αιτιολογημένη 

απόφαση του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, αξιολογώντας τα 

στοιχεία που η ελεγκτική υπηρεσία έχει στη διάθεσή της (ΠΟΛ 1094/07-4-2014 που 

τροποποίησε  το πρώτο εδάφιο της ΠΟΛ. 1050/17-2-2014 Απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων). 

2.5 Επιλογή έμμεσης τεχνικής ελέγχου 

                                                             
24 ΠΟΛ. 1270/24-12-2013: «Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου». 
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Στις περισσότερες χώρες, το δικαίωμα χρήσης των έμμεσων μεθόδων 

προέρχεται από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στις φορολογικές αρχές για τη 

διασφάλιση της τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας και της είσπραξης των 

οφειλόμενων φόρων βάσει των νόμων. Η νομοθεσία δίνει στις αρχές τη δυνατότητα 

να επιλέξουν μια μέθοδο που είναι κατάλληλη ανά περίπτωση για να διαπιστωθεί ο 

οφειλόμενος φόρος ως ένα τρόπο για το δίκαιο προσδιορισμό του εισοδήματος του 

φορολογουμένου.  

Η χρήση των έμμεσων τεχνικών για τον πραγματικό προσδιορισμό της 

φορολογικής υποχρέωσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν ο ελεγκτής οδηγείται 

στο συμπέρασμα ότι η φορολογική δήλωση του φορολογουμένου και τα 

υποστηρικτικά βιβλία και αρχεία δεν αντικατοπτρίζουν το συνολικό φορολογητέο 

εισόδημα ή ότι υπάρχει εύλογη πιθανότητα αδήλωτου εισοδήματος. Ενδείξεις που 

μπορεί να επιβάλλουν τη χρήση τέτοιων μεθόδων είναι η ύπαρξη ανεξήγητων 

στοιχείων καταθέσεων, η πραγματοποίηση τακτικών καταθέσεων από τον 

φορολογούμενο που χρησιμοποιεί μετρητά, η σημαντική αύξηση της καθαρής θέσης 

που δεν υποστηρίζονται από το δηλωμένο εισόδημα, παρατυπίες στα βιβλία του 

φορολογούμενου, η μη ύπαρξη βιβλίων και στοιχείων, τρόπος ζωής που δε μπορεί να 

υποστηριχθεί από το δηλωμένο εισόδημα, κ.ά. (OECD, 2006).  

Η επιλογή της έμμεσης μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό 

του εισοδήματος του φορολογουμένου καθορίζεται από τα γεγονότα και τις 

περιστάσεις της κάθε υπόθεσης και είναι ιδιαίτερα σημαντική για αποτελεσματικό και 

αποδοτικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης. 

Ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή μιας έμμεσης μεθόδου πρέπει να δίνεται 

στους παράγοντες, που είναι μεταξύ άλλων, η σταθερότητα των στοιχείων του 

ενεργητικού και του παθητικού, η σταθερότητα της καθαρής θέσης, η υπέρβαση των 

δαπανών σε σύγκριση με τα έσοδα, η χρήση μετρητών για την πληρωμή των 

δαπανών, οι τραπεζικές πρακτικές του φορολογούμενου, η διαθεσιμότητα και η 

πληρότητα των βιβλίων και στοιχείων του φορολογουμένου, ο όγκος της παραγωγής 

και η ποικιλία των προϊόντων (Biber, 2010). 

2.6 Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου 
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Τα αρμόδια φορολογικά όργανα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε 

εκτιμώμενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης μέσα 

από την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων έμμεσων τεχνικών ελέγχου: 

Η Α.Υ.Ο. ΔΕΣ Α1077357/ΕΞ2013/10-05-2013, όπως τροποποιήθηκε με την 

ΠΟΛ 1050/2014 ορίζει το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής των διεθνώς 

αναγνωρισμένων έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στις 

τρεις από αυτές:  

α) στην ανάλυση ρευστότητας του φορολογούμενου,   

β) στην καθαρή θέση του φορολογουμένου και   

γ) στις τραπεζικές καταθέσεις και δαπάνες σε μετρητά.  

Με τις συγκεκριμένες μεθόδους προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα 

των φορολογουμένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη 

των υπόχρεων. Αντικείμενο των τεχνικών αυτών είναι ο προσδιορισμός της 

φορολογητέας ύλης προκειμένου να εκδοθεί πράξη διορθωτικού προσδιορισμού 

φόρου, μέσω μιας μεθοδολογίας που αξιοποιεί τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τα 

δεδομένα για έσοδα κάθε πηγής και πραγματοποιηθείσες δαπάνες πάσης φύσεως, 

όπου η Φορολογική Διοίκηση διαθέτει ή συγκεντρώνει, για τον ίδιο τον/την σύζυγο 

του/ης και τα προστατευόμενα μέλη αυτών.  

Η διαδικασία του ελέγχου αφορά:   

 ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένων φυσικών 

προσώπων, που αναφέρονται στο άρθρο 28 του Ν. 4172/2013, για τα 

φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2013 και μετά,   

 ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένων φυσικών 

προσώπων για διαχειριστικές περιόδους που έληγαν πριν την έναρξη 

εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4172/2013 για τις οποίες δεν είχε γίνει 

έναρξη ελέγχου μέχρι 31/12/2013 και εφόσον συνέτρεχε μια ή περισσότερες 

από τις εξής περιπτώσεις:  

a. Υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός. 

b. Παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δε δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα 

εισοδήματα του φορολογούμενου. 

c. Είναι μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής με ζημιογόνα αποτελέσματα. 

d. Δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία ΚΒΣ/ΚΦΑΣ. 
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e. Υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή/και αδήλωτα εισοδήματα/αγορές/ 

δαπάνες.  

2.7 Ο έλεγχος στην περίπτωση των επαγγελματιών 

Ο έλεγχος στην περίπτωση των επαγγελματιών, υπόχρεων σε τήρηση 

λογιστικών αρχείων ή βιβλίων, επικεντρώνεται στις ελεγκτικές επαληθεύσεις των 

αρχείων που έχουν εκδοθεί και ληφθεί στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος, στις περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, στην αξιοποίηση 

πληροφοριακών δελτίων από άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες που έγιναν στο πλαίσιο 

διασταυρωτικών ελέγχων, στην υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών και 

προμηθευτών και σε όποιο άλλο στοιχείο κριθεί πρόσφορο. 

Η επιλογή της έμμεσης τεχνικής που θα εφαρμοστεί γίνεται κατόπιν 

εκτίμησης της επάρκειας των τηρούμενων λογιστικών αρχείων και των λοιπών 

πληροφοριών. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση όπου τα έσοδα της προέρχονται από 

εμπορία ειδών, μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική η τεχνική της αρχής των 

αναλογιών ή η τεχνική της σχέσης τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου 

εργασιών. 

Σε περίπτωση που η εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών οδηγήσει σε 

προσδιορισμό εισοδήματος μεγαλύτερου του δηλωθέντος, ο ελεγχόμενος βρίσκεται 

αντιμέτωπος με διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για την παράβαση τόσο των 

διατάξεων του Κ.Φ.Ε. όσο και του Κ.Β.Σ., του Κ.Φ.Α.Σ. ή των Ε.Λ.Π., κατά 

περίπτωση. 

Κατά το παρελθόν, ο νομοθέτης τυποποίησε ως αξιόποινες πράξεις σημαντικό 

αριθμό φορολογικών παραβάσεων στην προσπάθεια του να πατάξει τα φαινόμενα 

φοροδιαφυγής μέσω της απειλής ποινικών κυρώσεων και της κοινωνικής απαξίωσης 

που συνοδεύει την πράξη του. Ακραία εκδήλωση αυτής της ποινικοποίησης των 

φορολογικών εγκλημάτων μπορεί να θεωρηθεί η τυποποίηση ως αυτόφωρου 

εγκλήματος, της μη έκδοσης Αποδείξεως Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.) και γενικώς 

φορολογικού στοιχείου αξίας ή συνοδευτικού μεταφοράς. Παρατηρήθηκε έτσι το 

απογοητευτικό φαινόμενο να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στο πλαίσιο της 

αυτόφωρης διαδικασίας ενώπιον του ποινικού δικαστή, φορολογούμενοι οι οποίοι δεν 

είχαν εκδώσει Α.Λ.Π. συνολικής αξίας για παράδειγμα 1.500,00 € και να 

καταδικάζονται σε στερητική της ελευθερίας τους ποινή. 
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Με τη ψήφιση του Ν. 4337/2015 καταργήθηκε το αξιόποινο των παραπάνω 

πράξεων αλλά διατηρήθηκε για πράξεις φοροδιαφυγής με βάση τη διάταξη του 

άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 τα «εγκλήματα φοροδιαφυγής» αξιώνοντας υπαίτια 

συμπεριφορά του φορολογούμενου με τη μορφή του δόλου 
25

. Αν το έγκλημα της 

φοροδιαφυγής συρρέει με έγκλημα νομιμοποίησης παρανόμως κτηθέντων 

περιουσιακών στοιχείων (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), μπορεί να φέρει τον 

φορολογούμενο αντιμέτωπο με τη νεοεισαχθείσα στον Ποινικό Κώδικα διάταξη του 

άρθρου 237Α που τυποποιεί ως εγκλήματα τα φαινόμενα διαπλοκής, διαφθοράς και 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα. 

2.7.1 Ο έλεγχος στη περίπτωση των ιδιωτών, μη αυτοαπασχολουμένων 

Στην κατηγορία αυτή των ελεγχόμενων προσώπων μπορούν να καταταχθούν 

οι φορολογούμενοι που δεν είναι υπόχρεοι στη τήρηση βιβλίων – λογιστικών 

αρχείων, και στην έκδοση φορολογικών στοιχείων. Τέτοιες περιπτώσεις 

φορολογουμένων είναι όσοι αποκτούν εισόδημα από κινητές αξίες όπως είναι οι 

τόκοι καταθέσεων, τα μερίσματα από κατοχή μετοχών, ομολογιών κ.λπ.., τα 

μισθώματα ακινήτων, τα κέρδη από τυχερά παίγνια, κ.ά. 

Οι τεχνικές καθαρής θέσης και ανάλυσης τραπεζικών λογαριασμών 

αποτελούν τις πιο πρόσφορες στην ιδιαίτερη αυτή κατηγορία φορολογουμένων. Οι 

δικλείδες ασφαλείας που θεσπίστηκαν από το νομοθέτη προκειμένου να 

συλλαμβάνεται η φοροδιαφεύγουσα ύλη στον τομέα αυτό φαίνεται να αποδίδει.  

Ακόμα αξίζει να σημειωθεί ότι θεσπίστηκε η υποχρεωτική υποβολή ιδιωτικών 

συμφωνητικών μίσθωσης στην Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών και μάλιστα 

με δυνατότητα διασταύρωσης μεταξύ των συμβαλλομένων (εκμισθωτή-μισθωτή). Σε 

περίπτωση παράλειψης της συγκεκριμένης δήλωσης και εκτός από τις φορολογικές 

της συνέπειες, εμποδίζεται η κατάθεση αγωγής ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου 

από τον εκμισθωτή για την επίλυση μισθωτικών διαφορών. 

Άλλες αποτρεπτικές διαδικασίες για τη συμμόρφωση των πολιτών είναι η 

υποχρέωση των τραπεζικών ιδρυμάτων να αποστέλλουν απευθείας στη Γ.Γ.Δ.Ε. 

πληροφορίες για το ύψος των χρηματικών ποσών που διακινήθηκαν μέσω του 

τραπεζικού λογαριασμού του ελεγχόμενου και η υποχρέωση καταγραφής των 

                                                             
25 Νόμος 4174/2013, Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α 170/26-7-2013 
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στοιχείων του εμφανιζόμενου ως «τυχερού παίκτη» για τα κέρδη από τυχερά παίγνια. 

Επίσης, δεν πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι κάθε μία από τις τρεις πρώτες 

έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού συμβάλλουν στην εξαγωγή χρήσιμων και ασφαλών 

συμπερασμάτων, παρότι σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται έστω και επικουρικά 

εκτός από τις τραπεζικές καταθέσεις του ελεγχόμενου, να ελεγχθούν και οι 

λογαριασμοί των οικείων προσώπων.  

Οι παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας συνεπάγονται όπως και για κάθε 

άλλη κατηγορία ελεγχομένων προσώπων την επιβολή κύριων και πρόσθετων φόρων, 

μέσω της έκδοσης και κοινοποίησης προσωρινού και στη συνέχεια οριστικού 

διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Οι φορολογούμενοι μπορούν να 

αντιμετωπίσουν και ποινικές κυρώσεις, ιδίως και εφόσον διαπράξουν έγκλημα 

φοροδιαφυγής του άρθρου 66 του Ν. 4174/13. 

2.7.2 Οι έμμεσες τεχνικές και διαδικασίες περαιώσεων – αυτοπεραιώσεων 

Παρά την εκτενή εφαρμογή των τεχνικών έμμεσου προσδιορισμού 

εισοδήματος, ένας μεγάλος αριθμός επιτηδευματιών και επαγγελματιών παραμένει 

ανέλεγκτος και είναι μάλλον απίθανο να ελεγχθεί από το υπάρχον δυναμικό του 

Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε.. 

Γι’ αυτό το λόγο και με στόχο την εισροή μετρητών στο κράτος, θεσπίστηκαν 

διαδικασίες περαίωσης των ανέλεγκτων χρήσεων.  Πρόκειται για μια ακόμη τεχνική 

έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης, αφού το ποσό που καλείται κάθε 

φορολογούμενος να πληρώσει στα Δημόσια Ταμεία, υπολογίζεται βάσει 

αντικειμενικών στοιχείων όπως είναι η κατηγορία των βιβλίων, το πλήθος και το 

είδος των φορολογικών παραβάσεων, στις οποίες έχει υποπέσει ο φορολογούμενος 

κατά το παρελθόν. Αναφέρονται ενδεικτικά οι Ν. 3259/2004 και 3296/2004 (που 

προέβλεπε διαδικασία αυτοπεραίωσης) και τελευταίος ο Ν. 3888/2010. Το μικρό 

όμως ταμειακό όφελος των παραπάνω νόμων δεν μπορεί να αξιολογηθεί, ιδίως μετά 

την αντίληψη της περαίωσης πληθώρας ανέλεγκτων υποθέσεων μέσω των 

συγκεκριμένων διαδικασιών.  

Τέλος, εκτός αυτού και για μια φορά ακόμη, η Φορολογική Διοίκηση 

αποδείχθηκε αναξιόπιστη στα μάτια των φορολογούμενων αφού ενώ έδωσε τη 

δυνατότητα περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων και καταστροφής των βιβλίων που τις 

αφορούσαν, στη συνέχεια εφαρμόστηκαν έμμεσες τεχνικές που αφενός «αναβίωσαν» 
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περαιωθείσες χρήσεις, αφετέρου μετέφεραν την ευθύνη της απόδειξης στους 

φορολογούμενους που είχαν ήδη καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος του αποδεικτικού 

υλικού που διέθεταν (ή έτσι πάντως ισχυρίστηκαν). 

2.7.2.1 Μετάθεση του βάρους της απόδειξης 

Η ένταση των ελέγχων δημιουργούν όπως είναι φυσικό, προβλήματα 

συνταγματικής κυρίως νομιμότητας, καθώς καλείται ο ελεγχόμενος να αποδείξει ότι 

τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του δεν προέρχονται από 

παράνομες ή μη δηλωθείσες πηγές.  

Πρέπει δε, πολύ συχνά, προκειμένου να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, να 

ανατρέξει σε βάθος δεκαετίας, γεγονός που καθιστά αν όχι αδύνατη, τουλάχιστον 

δυσχερή την προσπάθεια ανάκτησης των αποδεικτικών μέσων, πέραν του γεγονότος 

ότι αυτά δεν εξειδικεύονται από τις φορολογικές διατάξεις και έτσι είναι αμφίβολο 

ποια θα γίνουν αποδεκτά μετά την προσκόμιση τους.  

Ωστόσο είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι η διάταξη της παραγράφου 3 του 

άρθρου 15 του Ν. 3888/10 δεν παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής της 

σε χρόνο προγενέστερο της 30/09/2010 (Schneider and Enste, 2000). 

2.8 Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου των φορολογούμενων σήμερα 

Γεγονός αποτελεί πλέον ότι όλο και περισσότεροι φορολογικοί έλεγχοι 

πραγματοποιούνται μέσω της χρήσης «μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της 

φορολογητέας ύλης» ή διαφορετικά των γνωστών και ως έμμεσων τεχνικών ελέγχου 

που προβλέπονται από τη νεότερη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 27 Ν. 4174/2013). 

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου αποτελούν μια μεθοδολογία διεθνώς αποδεκτή 

και εφαρμοζόμενη ήδη σε άλλα κράτη, κυρίως στις Η.Π.Α., η οποία αποσκοπεί στον 

εντοπισμό μη δηλωθέντων εισοδημάτων συγκρίνοντας το εισόδημα που προκύπτει 

από την εφαρμογή των μεθόδων αυτών με τη φορολογητέα ύλη που έχει δηλώσει ο 

φορολογούμενος (Ντάσιου και Ζοργιαννού, 2014). Σε περίπτωση που η πρώτη είναι 

μεγαλύτερη, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα φορολογηθεί με τους φορολογικούς 

συντελεστές και τις προσαυξήσεις που ίσχυαν στις ελεγχόμενες χρήσεις. 

Είναι αξιοσημείωτο πως η σχετική εγκύκλιος (ΠΟΛ 1050/17-02-2014) 

προέβλεπε ότι όταν προσδιορίζεται η φορολογητέα ύλη με έμμεσες τεχνικές ελέγχου, 
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εφαρμόζονται οι τρεις κύριες τεχνικές και επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο 

πρόσφορη για το δημόσιο συμφέρον 
26

. Η καταφανώς άδικη αυτή διάταξη 

τροποποιήθηκε (ΠΟΛ 1094/07-04-2014) και πλέον εφαρμόζεται με συγκεκριμένη 

διαδικασία που κρίνεται πιο κατάλληλη. 

Επίσης, με δεδομένη την επερχόμενη «Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών» 

αλλά και την υφιστάμενη ρύθμιση για «Οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων», είναι 

σημαντικό να ενημερωθούν οι φορολογούμενοι και όσοι έχουν ήδη επιλεγεί για 

έλεγχο σχετικά με τις νέες τεχνικές ελέγχου.  

Η φορολογική διοίκηση αναλαμβάνει και επιλέγει υποθέσεις με βάση 

κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από 

την Α.Α.Δ.Ε. και δε δημοσιοποιούνται. Παρ’ όλα αυτά, είναι γνωστό ότι οι έμμεσες 

τεχνικές ελέγχου ενεργοποιούνται κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει: 

 Αδικαιολόγητη αύξηση περιουσιακών στοιχείων σχετικά με τις νέες τεχνικές 

ελέγχου. 

 Δαπάνες που δε δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα (ατομικά 

ή/και οικογενειακά των φυσικών προσώπων). 

 Υποψία/ένδειξη ότι το πραγματικό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του 

δηλωθέντος. 

 Ζημιογόνο αποτέλεσμα που δηλώνεται από φυσικά πρόσωπα-μέλη εταιρειών. 

Αντικείμενο της νέας μεθοδολογίας είναι ο προσδιορισμός εισοδημάτων που 

δε γνωστοποιήθηκαν στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής 

τεχνικών ελέγχου που αξιοποιούν στοιχεία για έσοδα και έξοδα του φορολογουμένου. 

Σχετικά με την πρόσκληση για υποβολή στοιχείων, ο φορολογούμενος 

καλείται συνήθως να παραλάβει μια επιστολή με επισυναπτόμενα δύο έντυπα στα 

οποία θα συμπληρώσει στοιχεία και πληροφορίες για τον ίδιο προσωπικά, τη σύζυγό 

του και τυχόν προστατευόμενα μέλη του. 

Τα έντυπα αυτά είναι: 

                                                             
26

 ΠΟΛ. 1050/17-02-2014, ΦΕΚ Β’ 478/26-02-2014, «Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου 
εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β’, γ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27, 
νόμος 4174/2013, ΦΕΚ Α’170, για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης 
φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού». 
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(a) Διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία» που πρέπει να αναγράφουν ακίνητα και 

κινητά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων, 

συμμετοχών, καταθέσεων, επαγγελματικών λογαριασμών, θυρίδων, 

απαιτήσεων από τρίτους, κ.λπ. 

(b) Ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης - μεταβολές - υποχρεώσεις» όπου 

ζητούνται στοιχεία για λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 

αγορές ή πωλήσεις ακινήτων, λογαριασμούς ηλεκτροδότησης και 

υδροδότησης, πιστωτικές κάρτες, καταβληθείσες εισφορές σε επιμελητήρια, 

συλλόγους, επαγγελματικές οργανώσεις, δάνεια, συμμετοχές σε ασφαλιστικά 

προγράμματα, δίδακτρα που πληρώθηκαν σε σχολεία και φροντιστήρια, 

τραπεζικούς λογαριασμούς εντός και εκτός Ελλάδος, κ.λπ. 

Επιπλέον, ο ελεγκτής μπορεί να ζητήσει και άλλα στοιχεία ανάλογα με τα 

δεδομένα της ελεγχόμενης υπόθεσης. 

Τα προαναφερόμενα έντυπα καλείται ο ελεγχόμενος να τα υποβάλει 

συμπληρωμένα στον ελεγκτή εντός πέντε εργασίμων ημερών με την προθεσμία να 

μπορεί να παραταθεί λόγω του πλήθους των στοιχείων που ζητούνται και καθιστούν 

δυσχερή τη συγκέντρωσή τους, ιδιαίτερα όταν αφορούν χρήσεις της περασμένης 

δεκαετίας. Στην επιστολή προς τον φορολογούμενο, η φορολογική διοίκηση 

δεσμεύεται ρητά για το απόρρητο των πληροφοριών και των στοιχείων που θα 

υποβάλει ο φορολογούμενος. 
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Κεφάλαιο 3ο: Η Εφαρμογή των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου 
 

3.1 Μεθοδολογία έμμεσων τεχνικών ελέγχου 

A. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας (source and application of funds method) 

Όπως προαναφέρθηκε με τη συγκεκριμένη τεχνική, προσδιορίζεται το 

φορολογητέο εισόδημα μέσα από την ανάλυση των εσόδων (φορολογητέα και μη), 

των αγορών και των δαπανών (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές), των 

αυξήσεων και των μειώσεων των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 

(επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του ελεγχόμενου (Internal Revenue 

Service, 2016). 

Κατά την τεχνική αυτή, δημιουργείται ισοζύγιο με δύο βασικές στήλες: τις 

«Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και τις «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων» 
27

. 

Πίνακας 1: «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων» 

Α/Α «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων 

1 Τα υπόλοιπα των χρηματοπιστωτικών 

λογαριασμών (στην Ελλάδα ή και στο 

Εξωτερικό) προσωπικών/οικογενειακών και 

επαγγελματικών κατά την έναρξη της 

ελεγχόμενης χρήσης. 

Τα υπόλοιπα των χρηματοπιστωτικών 

λογαριασμών (στην Ελλάδα ή και στο 

Εξωτερικό) προσωπικών/οικογενειακών και 

επαγγελματικών κατά την λήξη της 

ελεγχόμενης χρήσης (τα υπόλοιπα των 

λογαριασμών την 31/12/200Χ). 

2 Τα διαθέσιμα μετρητά ή και το υπόλοιπο 

ταμείου στην αρχή της ελεγχόμενης χρήσης 

(το υπόλοιπο ταμείου αφορά την περίπτωση 

ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ' 

κατηγορίας ΚΒΣ ή διπλογραφικά του 

Κ.Φ.Α.Σ.). 

Τα διαθέσιμα μετρητά ή και το υπόλοιπο 

του ταμείου στο τέλος της ελεγχόμενης 

χρήσης (σε περίπτωση ατομικής 

επιχείρησης με βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ ή 

διπλογραφικά του Κ.Φ.Α.Σ.). 

 

                                                             
27 ΠΟΛ.1270/24-12-2013,  Μεθοδολογία Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου. 
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3 Οι αναλήψεις από επιχειρήσεις όπου 

συμμετέχει ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος 

του/ης ή και τα προστατευόμενα μέλη 

αυτών (όχι ατομικής επιχείρησης). 

 

Οι εισφορές σε λογαριασμούς επιχειρήσεων 

όπου συμμετέχει ο ίδιος ο φορολογούμενος, 

ο/η σύζυγος ή και τα προστατευόμενα μέλη 

αυτών (όχι ατομικές επιχειρήσεις). 

4 Τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 

του φορολογούμενου ή του/της συζύγου. 

Η συνεισφορά ποσών για συμμετοχή στο 

κεφάλαιο κάθε μορφής επιχειρήσεων 

5 Τα έσοδα από λοιπές πηγές εισοδήματος 

όπως: 

μισθώματα από εκμίσθωση ακινήτων (εκτός 

τεκμαρτών) 

εισόδημα από κινητές αξίες 

εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις 

δηλωθέν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 

εισόδημα από λοιπές πηγές, όπως για 

παράδειγμα εισόδημα αλλοδαπής 

προέλευσης, που δεν εντάσσεται σε κάποια 

από τις κατηγορίες Α-Ζ της παρ.2 του 

άρθρου 4 ΚΦΕ. 

Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων 

(προσωπικών/οικογενειακών και 

επαγγελματικών) περιλαμβάνονται: 

ανεγέρσεις οικοδομών, αγορές ΕΙΧ, 

δίτροχων κ.λπ. οχημάτων, πλοίων -σκαφών, 

αναψυχής αεροσκαφών και επενδυτικών 

αγαθών καθώς και δαπάνες που αφορούν 

βελτιώσεις αυτών. 

6 Οι εισπράξεις από λοιπά μη φορολογητέα 

έσοδα, όπως αποζημιώσεις, επιδοτήσεις, 

δωρεές κ.λπ. 

 

Οι αγορές εμπορευμάτων, πρώτων και 

βοηθητικών υλών και λοιπών αγαθών 

αναγκαίων στην άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας. 

7 Τα έσοδα από πώληση περιουσιακών 

στοιχείων προσωπικών/οικογενειακών ή και 

επαγγελματικών (σε περίπτωση ατομικής 

επιχείρησης). 

Οι επαγγελματικές/επιχειρηματικές 

δαπάνες πάσης φύσεως (εκπιπτόμενες ή μη 

από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης). 

Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που 

αφορούν επισκευές και συντηρήσεις των 

επαγγελματικών περιουσιακών στοιχείων 

  . 

8 Τα ποσά δανείων από χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα κάθε μορφής, ιδιώτες, κλπ. 

Τα ποσά αποπληρωμής προσωπικών ή 

επαγγελματικών δανείων (στη γραμμή αυτή 
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(προσωπικά/οικογενειακά ή επαγγελματικά 

σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης). 

αναγράφεται μόνο το χρεολύσιο). Το ποσό 

των τόκων ανάλογα με το είδος του δανείου 

(προσωπικό/επαγγελματικό) 

συμπεριλαμβάνεται στις δαπάνες είτε στις 

προσωπικές /οικογενειακές είτε στις 

επαγγελματικές 

9 Τα λοιπά έσοδα πάσης φύσεως 

φορολογητέα ή μη. 

Τα ποσά για ασφάλιστρα, αποζημιώσεις, 

δωρεές (όπως γονικές παροχές ή χορηγίες 

χρηματικών ποσών κ.λπ.) και λοιπές 

δαπάνες. 

10 Οι αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών   . Τα ποσά για φόρους, τέλη εισφορές και 

πρόστιμα κάθε μορφής. 

11 Οι μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων   . Τα ποσά για κάθε είδους δαπάνες 

διαβίωσης (προσωπικές/οικογενειακές) 

καθώς και δαπάνες που αφορούν επισκευές 

και συντηρήσεις των προσωπικών 

/οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων 

(δαπάνες για το σύνολο των περιουσιακών 

στοιχείων του φορολογουμένου, του/της 

συζύγου και των προστατευομένων μελών 

αυτών). 

12  Οι μειώσεις των Πληρωτέων λογαριασμών. 

13  Οι αυξήσεις Εισπρακτέων λογαριασμών. 

14  Οι χορηγήσεις δανείων σε τρίτους. 

15  Η μείωση προκαταβολών που 

εισπράχτηκαν έναντι εσόδων επομένου 

έτους/επομένων ετών    . 

 

    Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, στους 

πληρωτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, από 

δαπάνες, καθώς και από φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες οφείλονται στο τέλος 

κάθε ελεγχομένου έτους. Για παράδειγμα δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια, τα οποία 
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αναγράφονται στη γραμμή (8) «Ποσά αποπληρωμής προσωπικών ή επαγγελματικών 

δανείων».  

  : Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, στους 

εισπρακτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις 

επαγγελματικές, προσωπικές, καθώς και από απαιτήσεις φορολογικές (επιστροφές 

φόρων, κ.λπ.), οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους.  

  : Χειρισμός αποσβέσεων για πάγια επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία στην 

έμμεση τεχνική της ρευστότητας: Στην περίπτωση που οι αποσβέσεις 

συμπεριλαμβάνονται στις συνολικά δηλωθείσες επαγγελματικές δαπάνες για την 

εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής θα πρέπει με το ποσό των αποσβέσεων να 

μειώσουμε τις επαγγελματικές δαπάνες που θα καταχωρίσουμε στην αντίστοιχη 

ένδειξη γιατί οι αποσβέσεις δεν αποτελούν πραγματικές καταβολές. 

  : Εάν, στο τέλος του έτους, το ποσό των προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου 

έτους/επομένων ετών έχει μειωθεί σε σύγκριση με το ποσό των προκαταβολών έναντι 

εσόδων επομένου έτους/επομένων ετών στο τέλος του προηγουμένου έτους, η μείωση 

θα καταχωρηθεί στη στήλη «Αναλώσεις Κεφαλαίων /Εσόδων στη γραμμή», (15) 

«Μείωση προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επόμενων ετών». Σε 

περίπτωση που υπήρχε αύξηση των προκαταβολών θα καταχωρούσαμε την αύξηση 

στην στήλη «Πηγές Κεφαλαίων /Εσόδων», στη γραμμή (12) «Αύξηση των 

προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένων ετών». 

Για να κατανοηθούν καλύτερα τα παραπάνω, παρατίθεται το παράδειγμα: 

Υπόλοιπο εισπρακτέων 31/12/2013. 670.000 €  

Απαιτήσεις του 2003 εισπραχθείσες κατά το έτος 2014. -300.000 € 370.000 € 

Δημιουργία νέων απαιτήσεων εντός του 2014.  290.000 € 

Υπόλοιπο εισπρακτέων 31/12/2014.  660.000 € 

 

Στη στήλη «Πήγες Κεφαλαίων/Εσόδων» στη γραμμή (11) «Μειώσεις 

λογαριασμών εισπρακτέων» θα γραφτεί το πόσο των 10.000 € (670.000 €- 660.000 

€). Στην περίπτωση που εκκρεμεί φόρος προς επιστροφή, ο οποίος τελικά 

επιστρέφεται στο επόμενο ή στα επόμενα έτη, τότε με το προς επιστροφή ποσό θα 

αυξηθούν οι εισπρακτέοι λογαριασμοί. 
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Ένα ακόμα παράδειγμα είναι το εξής: Παρακρατήθηκε από ένα 

φορολογούμενο για τη χρήση 2014 πόσο φόρου 4.500 €. Ο πραγματικά οφειλόμενος 

φόρος ήταν 3.000 €. Στη χρήση 2015 επεστράφη η διαφορά ποσού 1.500 €. 

Σύμφωνα με την εν λόγω τεχνική ελέγχου, στη χρήση 2014 στη στήλη 

«Αναλώσεις - Κεφαλαίων /Εσόδων» στη γραμμή (10) «Ποσά φόρων τελών εισφορών 

και προστίμων κάθε μορφής», καταχωρείται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε 

και αντιστοιχούσε στο πραγματικό ποσό, ήτοι 3.000 €. Το ποσό των 1.500 € θα 

συμπεριληφθεί ως απαίτηση που δημιουργήθηκε στη χρήση 2014, κατά τον 

προσδιορισμό των αυξήσεων/μειώσεων των λογαριασμών εισπρακτέων. Έστω ότι 

στις 31/12/2013 ο φορολογούμενος είχε μηδενικό υπόλοιπο στους λογαριασμούς 

εισπρακτέους και δεν υπήρχαν άλλες απαιτήσεις στις 31/12/2014, τότε το ποσό των 

1.500 € θα καταχωρηθεί στην στήλη «Αναλώσεις Κεφαλαίων /Εσόδων» στη γραμμή 

(13) «Αυξήσεις λογαριασμών εισπρακτέων».  

Στη χρήση 2015 και όταν επιστραφεί το ποσό των 1.500 € στο 

φορολογούμενο, αυτό θα συμπεριληφθεί ως μείωση κατά το προσδιορισμό των 

αυξήσεων/μειώσεων λογαριασμών εισπρακτέων και συγκεκριμένα, στη στήλη 

«Πηγές Κεφαλαίων /Εσόδων» στη γραμμή (11) «Μειώσεις λογαριασμών 

εισπρακτέων». 

                                                                                              2014             2015 

Υπόλοιπο εισπρακτέων 31/12/2013. 0  

«Ποσά φόρων τελών εισφορών και προστίμων κάθε 

μορφής». 

 3.000 €  

Δημιουργία νέων απαιτήσεων εντός του 2014               « 

«Αυξήσεις λογαριασμών εισπρακτέων». 

 1.500 €  

«Μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων».   1.500 € 

 

Για την καλύτερη κατανόηση μπορεί να παρατεθεί και ένα ακόμα 

παράδειγμα: Ένας φορολογούμενος για τη χρήση 2015 και τη χρήση 2016 έχει τα 

κάτωθι εισοδήματα: 

  Χρήση 2015 Χρήση 2016 

Ακαθάριστο Εισόδημα από Ακίνητα 18.540,00 € 17.865,00 € 
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Καθαρό Εισόδημα από Ακίνητα 17.631,00 € 16.078,50 € 

 

Η φορολογική επιβάρυνση που προκύπτει για τον ελεγχόμενο ανά χρήση έχει 

ως ακολούθως: 

  Χρήση 2015 Χρήση 2016 

Φόρος Κλίμακας Εισοδήματος 2.383,90 € 1.923,55 € 

Συμπληρωματικός Φόρος 278,10 € 267,98 € 

Λοιπά Συμβεβαιούμενα Ποσά 667,44 € 643,14 € 

Σύνολο 3.329,44 € 2.834,67 € 

Προκαταβολή Προηγουμένης Χρήσης                      

2004/2005 

-745,80 € -1.464,10 € 

Συνολική Υποχρέωση προς Καταβολή 2.583,64 € 1.370,57 € 

 

Στο παράδειγμα αυτό διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις ως προς το χειρισμό των 

λογαριασμών πληρωτέων/εισπρακτέων ανάλογα με τον τρόπο καταβολής της 

συνολικής υποχρέωσης, θεωρώντας ότι το υπόλοιπο των λογαριασμών πληρωτέων 

στις 31/12/2014 είναι μηδενικό.  

Επίσης θεωρείται ότι δεν εκκρεμούν άλλες υποχρεώσεις προς καταβολή στις 

31/12/2015 και 31/12/2016 αντίστοιχα. Συμφώνα με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου η 

προκαταβολή προηγούμενης χρήσης 2014/2015 θεωρείται προπληρωμή έναντι της 

συνολικής υποχρέωσης προς καταβολή που θα υπολογιστεί για τις χρήσεις 2015/2016 

και θα καταβληθεί σε αυτές αντιστοίχως. 

Στη πρώτη περίπτωση, ο ελεγχόμενος για τη χρήση 2015 δεν κατέβαλε 

κανένα ποσό φόρου δηλαδή οφείλει το σύνολο, ήτοι 2.583,64 €. Στη χρήση 2016 η 

συνολική υποχρέωση προς καταβολή ανέρχεται στο ποσό των 1.370,57 €. Άρα οι 

πληρωτέοι λογαριασμοί αυξάνονται κατά το ποσό των 1.370,57 €. 

2014  2015  2016 

0  2.583,64 €  3.954,21(2.583,64+1.370,57) € 
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 Αύξηση κατά 2.583,64 €  Αύξηση κατά 1.370,57 €  

 

Στο έντυπο της τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου 

καταχωρούνται τα εξής πεδία: 

Πηγές 

κεφαλαίων 

/εσόδων 

Χρήση 2015 Χρήση 

2016 

Αναλώσεις κεφαλαίων 

/εσόδων 

Χρήση 2015 Χρήση 2016 

10. «Αυξήσεις 

πληρωτέων 

λογαριασμών» 

2.583,64 € 1.370,57 € 10. «Ποσά φόρων, 

τελών, εισφορών και 

προστίμων κάθε μορφής» 

3.329,44 € 2.834,67 € 

 

Στη δεύτερη περίπτωση, ο ελεγχόμενος στη χρήση 2016 καταβάλει ολόκληρο 

το ποσό που όφειλε για τη χρήση 2015, ήτοι 2.583,64 €. Στη χρήση 2016 η συνολική 

υποχρέωση προς καταβολή ανέρχεται στο ποσό των 1.370,57 €. 

 

 

 

Αύξηση κατά 2.583,64 € 

 

Μείωση κατά 1.213,07 € 

 

 

Στο έντυπο της τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας φορολογουμένου 

καταχωρούμε τα εξής πεδία: 

 

2014  2015  2016 

0  2.583,64 €  1.370,57 € 
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Στη τρίτη περίπτωση, ο ελεγχόμενος στη χρήση 2015 κατέβαλε μόνο 500,00 € 

από τη συνολική οφειλή των 2.583,64 €. Στη χρήση 2016 η συνολική οφειλή προς 

καταβολή ανέρχεται στο ποσό των 3.454,21 €  (2083,64 + 1.370,57). 

 

 

    

1,370,57 € 

  

2.583,64 € 

 

3.454,21 € 

 

Αύξηση κατά 2.583,64 € 

 

Αύξηση κατά 870,57 € 

 

 

 

 

Πηγές κεφαλαίων 

/εσόδων 

Χρήση 

2015 

Χρήση 

2016  

Αναλώσεις κεφαλαίων 

/εσόδων 

Χρήση 

2015 

Χρήση 

2016 

10.«Αυξήσεις 

πληρωτέων 

λογαριασμών» 

2.583,64 €  10. «Ποσά φόρων, 

τελών, εισφορών και 

προστίμων κάθε 

μορφής». 

3.329,44 € 2.834,67 € 

11.»Μειώσεις 

λογαριασμών 

Εισπρακτέων» 

  11. «Ποσά για κάθε 

είδους δαπάνες 

διαβίωσης (προσωπικές 

/οικογενειακές). 

  

12. «Προκαταβολές 

έναντι εσόδων 

επομένου έτους» 

  12.«Μειώσεις 

πληρωτέων 

λογαριασμών» 

 1.213,07 € 

2014  2015  2016 

0    2,083,64 € 
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Στο έντυπο της τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας φορολογουμένου 

καταχωρούνται τα εξής πεδία:  

 

Τέλος, σχετικά με το Νο. 12, « αύξηση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν 

έναντι εσόδων επομένου/ων έτους/ων», εάν στο τέλος του έτους, το ποσό των 

προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου/νων έτους/ών έχει αυξηθεί σε σύγκριση με 

το ποσό των προκαταβολών έναντι εσόδων στο τέλος του προηγουμένου έτους, η 

αύξηση θα καταχωρηθεί στη στήλη «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» στη γραμμή 12, 

«Αύξηση των προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου έτους»  

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε μείωση των προκαταβολών, η 

καταχώρηση της μείωσης αυτής θα γινόταν στη στήλη «Αναλώσεις 

Κεφαλαίων/Εσόδων» στη γραμμή 15, «Μείωση προκαταβολών που εισπράχτηκαν 

έναντι εσόδων επομένου έτους» 

Ένα ακόμα παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί μια ξενοδοχειακή μονάδα, η 

οποία στις 31/12/2015 δεν είχε εισπράξει καμία προκαταβολή έναντι εσόδων 

επομένων χρήσεων. Στη χρήση 2016 εισέπραξε 200.000 € έναντι εσόδων επόμενης 

χρήσης ενώ στη χρήση 2017 εξέδωσε τιμολόγια για το ανωτέρω ποσό.  

Σύμφωνα με την τεχνική αυτή στη χρήση 2016 στην στήλη «Πηγές 

Κεφαλαίων / Εσόδων» στην γραμμή 12, «Αύξηση προκαταβολών έναντι εσόδων 

επομένου έτους», αναγράφεται το ποσό των 200.000 €. Στη χρήση 2017 στη στήλη 

«Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδων», στη γραμμή 15, «Μείωση προκαταβολών έναντι 

εσόδων επομένου έτους», αναγράφεται το ποσό των 200.000 €. 

  

Πηγές 

κεφαλαίων 

/εσόδων 

Χρήση 

2015 

Χρήση 

2016 

Αναλώσεις κεφαλαίων 

/εσόδων 

Χρήση 

2015 

Χρήση 

2016 

10. «Αυξήσεις 

πληρωτέων 

λογαριασμών» 

2.583,64 € 870,57 € 10. «Ποσά φόρων, 

τελών, εισφορών και 

προστίμων κάθε μορφής» 

3.329,44 € 2.834,67 € 



~ 68 ~ 
 

Ως τελευταίο παράδειγμα της μεθόδου αυτής μπορεί να οριστεί ένας 

φορολογούμενος που λαμβάνει προκαταβολή ποσού 40.000 € στις 20/05/2014 για την 

πώληση διαμερίσματος κόστους 120.000 €. Το 2015 πραγματοποιείται η πώληση του 

διαμερίσματος και εξοφλείται το υπόλοιπο ποσόν των 100.000 €. 

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη τεχνική συμπληρώνονται: στη χρήση 2014 στην 

στήλη «Πηγές κεφαλαίων/εσόδων», στη γραμμή 12, «Αύξηση προκαταβολών που 

εισπράχτηκαν έναντι εσόδων επομένου/νων έτους/ων» το ποσό των 40.000 €. Στη 

χρήση 2015 στη στήλη «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων», στη γραμμή 7, «Έσοδα από 

πώληση περιουσιακών στοιχείων» καταχωρείται το ποσό των 120.000 € ενώ στη 

στήλη «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων», στη γραμμή 15, «Μείωση προκαταβολών 

που εισπράχτηκαν έναντι εσόδων επομένου/νων έτους/ων» το ποσό 40.000 €. 

Τόσο στα έσοδα, όσο στις αγορές και στις δαπάνες, αναγράφεται το σύνολο 

των ποσών που ανάγεται σε κάθε ελεγχόμενο φορολογικό έτος, όχι όμως τα τεκμαρτά 

έσοδα ή οι δαπάνες. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα ποσά τόσο των εσόδων 

όσο και των αγορών/δαπανών να μην υπολογίζονται δυο φορές. 

Ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν δικαιολογείται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 10 της απόφασης ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013,  ελέγχεται η 

αρνητική διαφορά μεταξύ στήλης «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και στήλης 

«Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων» και υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12. 

B. Τεχνική καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method) 

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα και αναδημιουργεί το 

οικονομικό ιστορικό του ελεγχόμενου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσιακά του 

στοιχεία (τα διαθέσιμα κεφάλαια (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις (παθητικό), τις 

ατομικές και οικογενειακές δαπάνες καθώς και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές, π.χ., 

ατομικά και οικογενειακά) για περίοδο μεγαλύτερη ή ίση ενός ή περισσοτέρων ετών 

(Retting, 2014). 

Κατά την τεχνική αυτή, δημιουργείται ο Πίνακας Ενεργητικού και Παθητικού 

για όλα τα ελεγχόμενα έτη και το έτος βάσης (το αμέσως προηγούμενο από το πρώτο 

ελεγχόμενο έτος). 
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Στον πίνακα του Ενεργητικού περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία 

του ελεγχόμενου, του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, 

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

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τη λήξη εκάστου έτους (Biber, 2010). Για 

παράδειγμα περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Ακίνητη περιουσία (κόστος). 

 Έπιπλα, Συσκευές, Λοιπός εξοπλισμός (επαγγελματικά). 

 Προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας (έπιπλα ,έργα τέχνης, συλλογές, κ.λπ.) 

(άνω των 5.000 € έκαστο). 

 Κοσμήματα και λοιπά τιμαλφή (αξίας άνω των 5.000 € έκαστο). 

 Διάφορες απαιτήσεις, όπως είναι οι εισπρακτέοι λογαριασμοί, ήτοι οι 

απαιτήσεις από πωλήσεις επαγγελματικές και προσωπικές/οικογενειακές, 

καθώς και φορολογικές (επιστροφές φόρων κ.λπ.), οι οποίες είναι απαιτητές 

στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. Το προκύπτον υπόλοιπο στο τέλος κάθε 

ελεγχόμενου έτους συμπεριλαμβάνεται στο ενεργητικό. 

 Μηχανοκίνητα οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη, κ.λπ. 

 Μετρητά διαθέσιμα στη κατοχή του φορολογουμένου, του/της συζύγου ή των 

προστατευόμενων μελών αυτών. 

 Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του φορολογουμένου, του/της 

συζύγου ή των προστατευόμενων μελών αυτών. 

 Μετοχές, λοιποί τίτλοι. 

 Σύνολο απογραφής τέλους χρήσης σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης 

(εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα, α' και β' ύλες, υλικά συσκευασίας, ημιτελή 

υπολείμματα). Στις περιπτώσεις ελέγχου συνεχόμενων ετών για τις οποίες δεν 

υπάρχει συνεχής υποχρέωση σύνταξης απογραφής, τυχόν συνταχθείσα/ες 

απογραφή/ές δεν υπολογίζονται στη συγκεκριμένη τεχνική. 

 Διάφοροι λογαριασμοί ή λοιπά περιουσιακά στοιχεία (προσωπικά/ 

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

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ως αξία λαμβάνεται το πραγματικό κόστος 

κτήσης, όπως αυτό προκύπτει από τα διαθέσιμα στον έλεγχο στοιχεία. Για την 

ανέγερση των οικοδομών, ως κόστος λαμβάνεται το κόστος ανέγερσης όπως αυτό 
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προκύπτει από τα διαθέσιμα στον έλεγχο στοιχεία. Τα επαγγελματικά/επιχειρηματικά 

περιουσιακά στοιχεία αφορούν περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης. 

Από την άλλη, στον πίνακα του Παθητικού περιλαμβάνονται όλες οι 

υποχρεώσεις του ελεγχόμενου, του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών 

αυτών έως και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις (που αφορούν περίπτωση ατομικής 

επιχείρησης). Πιο συγκεκριμένα, τα δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα 

γραμμάτια και οι επιταγές πληρωτέες και οποιαδήποτε άλλη αποδεικνυόμενη οφειλή 

ή υποχρέωση σε τρίτους, εμπεριέχονται στο Παθητικό. Κάποια παραδείγματα 

υποχρεώσεων είναι: 

 Δάνεια (προσωπικά/οικογενειακά). 

 Δάνεια (επαγγελματικά, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης). 

 Γραμμάτια (προσωπικά/οικογενειακά ή της ατομικής του επιχείρησης) 

 Διάφοροι πιστωτές. Σε αυτή την περίπτωση, περιλαμβάνονται οι πληρωτέοι 

λογαριασμοί, ήτοι οι υποχρεώσεις από αγορές, από δαπάνες καθώς και 

γενικότερα από φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες οφείλονται στο τέλος 

κάθε ελεγχομένου έτους. Το προκύπτον υπόλοιπο στο τέλος κάθε 

ελεγχόμενου έτους συμπεριλαμβάνεται στο παθητικό. 

 Υποχρεώσεις (αποσβέσεις, κλπ.).  

Ενδεικτικά στις πιο πάνω περιπτώσεις, η υποχρέωση του έτους βάσης ή 

καθενός από τα επόμενα, μεταφέρεται και αυξάνεται αν και όταν οι υποχρεώσεις 

αυξηθούν.  

Ο τρόπος αντιμετώπισης των αποσβέσεων είναι εξαιρετικά σημαντικός. Ιδίως 

για την παραπάνω τεχνική, εάν στον πίνακα του ενεργητικού περιλαμβάνονται και 

πάγια επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία είχαν διενεργηθεί 

αποσβέσεις κατά τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος, τότε το σωρευτικό 

ποσό των αποσβέσεων γι’ αυτά αναγράφεται ως υποχρέωση στον πίνακα παθητικού. 

Επίσης, εάν στο ενεργητικό περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 

έχουν αποσβεσθεί πλήρως, αναγράφεται στον πίνακα παθητικού το σύνολο των 

αποσβέσεων που έχει διενεργηθεί για αυτά και έχει εκπέσει από τα ακαθάριστα 

έσοδα. Όταν ένα από τα περιουσιακά στοιχεία στις 31/12/20ΧΧ δεν περιλαμβάνεται 

πλέον στο κατάλογο Ενεργητικού λόγω πώλησης ή άλλου τρόπου διάθεσης, πρέπει η 
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απόσβεση σχετικά με αυτό το περιουσιακό στοιχείο να μην περιλαμβάνεται στο 

σωρευτικό ποσό των αποσβέσεων. 

Σημειώνεται ακόμα πως εάν ο φορολογούμενος κατέχει επαγγελματικά 

περιουσιακά στοιχεία για τα οποία δεν έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις, αυτές δεν 

περιλαμβάνονται στον πίνακα Παθητικού. 

Η διαφορά μεταξύ Ενεργητικού και Παθητικού αποτελεί την Καθαρή Θέση 

για κάθε έτος. Από την Καθαρή Θέση λήξης κάθε διαχειριστικής περιόδου αφαιρείται 

η καθαρή θέση έναρξης και δημιουργείται ο Πίνακας Καθαρής Θέσης, όπου για το 

πρώτο ελεγχόμενο έτος Καθαρή Θέση έναρξης, είναι η Καθαρή Θέση του έτους 

βάσης. 

Οι αυξήσεις/μειώσεις της καθαρής θέσης αναπροσαρμόζονται με τις 

περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγματος κατά το εν 

λόγω έτος (αιτία θανάτου, δωρεά, γονική παροχή, προίκα, ανταλλαγή, κέρδη από 

τυχερά παίγνια). 

Επιπροσθέτως, από το μερικό σύνολο αφαιρούνται τα μη φορολογούμενα 

εισοδήματα και πιο αναλυτικά: 

i. Αφορολόγητα έσοδα από διάφορες πηγές.  

ii. Μη φορολογητέες περιπτώσεις εσόδων ή φορολογητέες κατ’ ειδικό τρόπο 

όπως είναι για παράδειγμα τα έσοδα από δωρεές, τα κέρδη από πώληση 

περιουσιακού στοιχείου, οι επιχορηγήσεις και οι λοιπές μη φορολογητέες 

περιπτώσεις.  

Ακόμα όταν η πώληση του περιουσιακού στοιχείου αποκτήθηκε με 

αντάλλαγμα ή άνευ ανταλλάγματος, λαμβάνεται για τη συγκεκριμένη τεχνική μόνο το 

προκύπτον κέρδος ή ζημία, εφόσον δε φορολογήθηκε ή δεν εξέπεσε σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. Αυτά αναγράφονται αντίστοιχα στις «μη φορολογούμενες 

περιπτώσεις εσόδων» ή στις «ζημίες από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων». Ειδικά 

στις περιπτώσεις πώλησης περιουσιακού στοιχείου που είχε αποκτηθεί χωρίς 

αντάλλαγμα, ως κέρδος ή ζημία λαμβάνεται το σύνολο του ποσού πώλησης μείον το 

κόστος όπως προσδιορίστηκε στον πίνακα ενεργητικού. Το υπόλοιπο αποτελεί το 

προσδιοριζόμενο Καθαρό Εισόδημα του ελεγχόμενου φορολογουμένου, της/του 

συζύγου και των προστατευομένων μελών, το οποίο μάλιστα συγκρίνεται με τα 
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αντίστοιχα δηλωθέντα εισοδήματα (υπαχθέντα σε φορολόγηση) από κάθε πηγή του 

φορολογουμένου. 

Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, το προκύπτον υπόλοιπο ελέγχεται ως μη 

δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 10 της απόφασης ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013, υπόκειται σε φορολόγηση 

σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα 11 και 12 της ίδιας Α.Υ.Ο 
28

. 

Πίνακας 2. Ενδεικτικός πίνακας κατάστρωσης  

Περίοδος σύγκρισης  01/01-31/12/200Χ 01/01-31/12/200Χ+1 

Περιουσία της επιχείρησης     

Γεωργική και δασική περιουσία     

Λοιπά ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία :     

Τραπεζικές καταθέσεις    

Επενδύσεις σε εταιρείες    

Χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος    

Πίνακες, χαλιά    

Οικοσκευή    

Κλπ.    

Ακίνητη περιουσία :    

Οικοδομημένα και μη αγροτεμάχια    

Δικαιώματα οικοδόμησης    

Κλπ.   

Σύνολο Μεικτών περιουσιακών  στοιχείων    

Μείον: Ιδιωτικό χρέος    

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία    

Στοιχεία Παθητικού ( + ) Ποσά   

Ζημιές από χρεόγραφα   

Ζημιές από δάνεια    

Ιδιωτική κατανάλωση    

Αξία ενοικίασης ιδιόκτητης κατοικίας    

                                                             
28

 Α.Υ.Ο. ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013/ 10-5-2013 με θέμα: «Εφαρμογή εμμέσων τεχνικών ελέγχου για τον 
προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων». 
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Στοιχεία Ενεργητικού ( - )   

Κληρονομιές, δωρεές    

Πληρωμές ασφαλίσεων    

Κέρδη από χρεόγραφα   

Αφορολόγητα έσοδα    

Προσδιοριζόμενα εισοδήματα    

Δηλωθέντα εισοδήματα    

Διαφορά    

 

C. Τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (bank deposits and 

cash expenditure method) 

Η συγκεκριμένη τεχνική, προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα 

παρακολουθώντας την κίνηση των διαθεσίμων κεφαλαίων του φορολογούμενου, 

του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, είτε μέσω της κατάθεσης 

σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, είτε μέσω της ανάλωσής τους σε διάφορες 

συναλλαγές με τη χρήση μετρητών.  

Επίσης, οι συνολικές καταθέσεις, τα διαθέσιμα σε χρηματοπιστωτικούς 

λογαριασμούς, οι αγορές, οι δαπάνες σε μετρητά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε 

οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης αναλύονται και 

συγκρίνονται με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα (OECD, 2006). 

Πιο συγκεκριμένα, 

 Προσδιορίζονται οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της ελεγχόμενης 

περιόδου, στις περιπτώσεις που υπάρχει άνοιγμα λογαριασμών. Ακόμα, 

περιλαμβάνονται οι πιστωτικές κινήσεις σε λογαριασμούς που αφορούν 

καταθέσεις, έμμεσες καταθετικές πράξεις αλλά και προσωρινές καταθέσεις 

προς εξόφληση υποχρεώσεων, όπως δάνεια και άλλες πράξεις. 

Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί άνοιγμα λογαριασμών, οι συνολικές 

τραπεζικές καταθέσεις λαμβάνονται ως η διαφορά υπολοίπου τέλους μείον αρχής 

χρήσης. Επισημαίνεται ότι η τεχνική παράγει ανεπαρκή/ελλιπή/μη ασφαλή 

αποτελέσματα στις περιπτώσεις μη ανοίγματος λογαριασμών.  
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 Αφαιρούνται τα κατατεθειμένα ποσά στους πιο πάνω λογαριασμούς που 

αφορούν: 

1. Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα. 

2. Ποσά από εκταμίευση δανείων. 

3. Συμψηφιστικές κινήσεις μεταξύ λογαριασμών του φορολογουμένου, του/της 

συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών. 

4. Συναλλαγές, μεταφορές και λοιπές πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές 

καταθέσεις. 

 

 Στο Υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται: 

1. Δαπάνες επιχειρηματικές/επαγγελματικές (εξοφληθείσες με μετρητά). 

2. Αγορές εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών αγαθών 

αναγκαίων στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (εξοφληθείσες 

με μετρητά). 

3. Αγορές περιουσιακών στοιχείων προσωπικών/οικογενειακών/ 

επαγγελματικών (εξοφληθείσες με μετρητά). 

4. Προσωπικές/οικογενειακές δαπάνες (εξοφληθείσες με μετρητά). 

5. Καταβληθέντες φόροι, εισφορές και πρόστιμα κάθε μορφής (εξοφληθέντες με 

μετρητά). 

6. Αποπληρωμή/μείωση χρεών με μετρητά. 

7. Αύξηση/μείωση διαθεσίμων μετρητών ελεγχόμενης περιόδου.  Η μείωση των 

διαθεσίμων μετρητών τίθεται με αρνητικό πρόσημο, (παράδειγμα: 31/12/2016 

μετρητά 20.000 € και 31/12/2017 διαθέσιμα μετρητά 15.000 €. Στη χρήση 

2017 θα καταχωρηθεί το ποσό -4.000 €). 

8. Λοιπές καταβολές σε μετρητά. Συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις μείωσης των 

λογαριασμών πληρωτέων που εξοφλούνται με μετρητά (Internal Revenue 

Service, 2016). 

9. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι τα επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία 

αφορούν μόνο περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 

Για τη κατανόηση της συγκεκριμένης τεχνικής, παρατίθεται παράδειγμα στο 

οποίο ο φορολογούμενος μέχρι τις 31/12/2013 δεν έχει εισπράξει κανένα πόσο έναντι 

πωλήσεων επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια του έτους 2014, εισπράττει ποσό 

18.000 € έναντι πωλήσεων επομένου έτους. Μέχρι τις 31/12/2014 έχει εκδώσει 
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τιμολόγια για ποσό 13.000 €, άρα στις 31/12/2014 έχει εισπράξει ποσό 6.000 € έναντι 

πωλήσεων επομένου έτους χωρίς να το έχει τιμολογήσει. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους 2015 τιμολογεί το ποσό των 6.000 € (που 

αφορά το υπόλοιπο ποσό προκαταβολών που είχαν εισπραχτεί κατά το προηγούμενο 

έτος) και λαμβάνει προκαταβολή ποσού 21.000 € έναντι πωλήσεων επομένου έτους. 

Επομένως στις 31/12/2014 προκύπτει τελικά αύξηση κατά 16.000 € (21.000 € - 5.000 

€). Τέλος, το έτος 2016 τιμολογεί το ποσό των 21.000 € που αφορούσε προκαταβολές 

έναντι εσόδων προηγούμενου έτους. 

Σύμφωνα με την τεχνική αυτή οι υπολογισμοί έχουν ως έξης: 

2013  2014  2015  2016 

0  6.000  

(18000-13000) 

 21.000  0 

 6.000  16.000  21.000  

   

Επομένως ο πίνακας της «Τεχνικής τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε 

μετρητά» θα διαμορφωθεί ως ακολούθως: 

  Διαχειριστικό Έτος 2014 2015 2016 

μείον Αύξηση Προκαταβολών που 

Εισπραχτήκαν Έναντι Εσόδων 

Επόμενου/ων Έτους/ών 

6.000 16.000   

πλέον Μείωση Προκαταβολών που 

Εισπραχτήκαν Έναντι Εσόδων 

Επόμενου/ων Έτους/ών 

    21.000 

 

Σημείωση: Το ποσό των προκαταβολών, που εισπράττονται έναντι πωλήσεων 

επομένου έτους, προσδιορίζεται στο τέλος κάθε έτους. 

Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι αν ένα έσοδο έχει συμπεριληφθεί στα 

ακαθάριστα έσοδα χωρίς να έχει εισπραχτεί μέχρι τις 31/12/20ΧΧ, τότε οι τραπεζικές 

καταθέσεις στη συγκεκριμένη χρήση θα είναι μειωμένες, συγκρινόμενες με τα 
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ακαθάριστα έσοδα κατά το ποσό αυτό. Έστω ότι την επομένη χρήση το ποσό 

εισπράττεται, τότε οι τραπεζικές καταθέσεις θα είναι μεγαλύτερες συγκρινόμενες με 

τα ακαθάριστα έσοδα κατά το ποσό αυτό. 

Δεύτερη παρατήρηση είναι πως αν ένα έσοδο έχει ταμιακά εισπραχτεί μέχρι 

τις 31/12/20ΧΧ αλλά δεν έχει συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα έσοδα, τότε οι 

τραπεζικές καταθέσεις στη συγκεκριμένη χρήση θα είναι αυξημένες συγκρινόμενες 

με τα ακαθάριστα έσοδα κατά το ποσό αυτό. Έστω ότι την επομένη χρήση το ποσό 

τιμολογείται, τότε τα ακαθάριστα έσοδα θα είναι μεγαλύτερα κατά το ποσό αυτό, ενώ 

οι τραπεζικές καταθέσεις θα είναι μικρότερες. 

Ως τρίτη παρατήρηση μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη 

έμμεση τεχνική, εισπρακτέοι λογαριασμοί είναι οι απαιτήσεις από πωλήσεις 

επαγγελματικές, προσωπικές/οικογενειακές, οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε 

ελεγχόμενου έτους. Για τον προσδιορισμό της αύξησης ή μείωσης των εισπρακτέων 

λογαριασμών, συγκρίνεται το υπόλοιπο στο τέλος του έτους με το υπόλοιπο στην 

αρχή του έτους. Το νέο υπόλοιπο, όπως αναμορφώθηκε, αποτελεί το βάσει τεχνικής 

συνολικό εισόδημα προς φορολόγηση. Το εισόδημα αυτό συγκρίνεται με το 

ακαθάριστο εισόδημα του ελεγχόμενου καθώς και με το σύνολο των λοιπών 

εισοδημάτων του ελεγχόμενου και του/της συζύγου αυτού. Μια θετική προκύπτουσα 

διαφορά ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται 

σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της απόφασης ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 

10.5.2013, υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα 11 και 12 της 

ίδιας Α.Υ.Ο 
29

. 

Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ότι έστω από την ανάλυση των λογαριασμών 

προκύπτει ότι για τις χρήσεις 2008 και 2009 έχουμε συνολικές καταθετικές κινήσεις  

500.000 € και700.000  €. Από τις αναλύσεις προκύπτει ότι στους λογαριασμούς είχε 

κατατεθεί την χρήση 2008 ποσό 70.000 € που άφορα πώληση περιουσιακού 

στοιχείου. Επίσης προκύπτουν μεταφορές μεταξύ των λογαριασμών του ελεγχόμενου  

αξίας 250.000 € και 300.000 € για τις χρήσεις 2008 και 2009. Συμψηφιστικές 

κινήσεις μεταξύ λογαριασμών 50.000 € και 30.000 €. Επιπλέον δεδομένα είναι ότι 

από την ανάλυση των τραπεζικών λογαριασμών προκύπτουν αναλήψεις για κάλυψη 

                                                             
29

 Α.Υ.Ο. ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013/ 10-5-2013 με θέμα: «Εφαρμογή εμμέσων τεχνικών ελέγχου για τον 
προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων». 
 



~ 77 ~ 
 

δαπανών 10.000 € και 15.000 €. Από την υποβληθείσα δήλωση προκύπτουν 

δηλωθείσες δαπάνες 40.000 € και 70.000 €. Από τον δανειακό λογαριασμό 

προκύπτουν καταβολές για τις χρήσεις 2008 και 2009 συνολικού πόσου 5.000 € και 

7.000 € αντίστοιχα με μετρητά. O ελεγχόμενος δηλώνει μετρητά στο χέρι: 1/1/2008 

4.000 €, 1/1/2009 1.500 €, 1/1/2010 3.000 €. Δηλωθέντα εισοδήματα 50.000 € και 

60.000 € αντίστοιχα. Προσδιορίστε αν ο ελεγχόμενος έχει απόκρυψη φορολογητέας 

ύλης εφαρμόζοντας την μέθοδο τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά. 
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ΧΡΗΣΗ  2008  ΧΡΗΣΗ 2009

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (ελεγχόμενης περιόδου) 500.000,00 700.000,00

μείον

ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 70.000,00 0,00

μείον ΠΟΣΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

μείον ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 50.000,00 30.000,00

μείον

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΛΠ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 250.000,00 300.000,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 130.000,00 370.000,00

πλέον ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (μετρητοίς)

πλέον

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ Ή ΒΟΗΘ. ΥΛΩΝ  Κ.ΛΠ. ΕΙΔΩΝ 

(μετρητοίς)

πλέον

ΑΓΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ (μετρητοίς)

πλέον ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  (μετρητοίς) 30.000,00 55.000,00

πλέον

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΕ 

ΜΟΡΦΗΣ

πλέον ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΩΝ με μετρητά 5.000,00 7.000,00

πλέον

ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ -2.500,00 1.500,00

πλέον ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ σε μετρητά

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 162.500,00 433.500,00

μείον

ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (π.χ. δάνεια, δωρεές επιστροφές 

φορων κ.λπ.)

μείον

ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΠΡΑΧΘΗΚΑΝ  ΕΝΑΝΤΙ 

ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ  ΕΤΟΥΣ/ΩΝ

πλέον

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΟΔΩΝ  

ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ ΕΤΟΥΣ/ΩΝ

πλέον

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΙΣΠΑΡΚΤΕΩΝ  (π.χ πωλησεις  με 

πιστωση)

μείον

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ  (π.χ πωλησεις  με 

πιστωση)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (Α) 162.500,00 433.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Β1)

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Β2)  πλην της ελεγχόμενης δραστηριότας 50.000,00 60.000,00

ΔΙΑΦΟΡΑ (Α)-(Β1)-(Β2) 112.500,00 373.500,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ          
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Επίσης, ένα ακόμη παράδειγμα μπορεί να είναι ο έλεγχος ενός 

φορολογούμενου κατά το έτος 2012. Πιο αναλυτικά, οι συνολικές  καταθέσεις 

φορολογουμένου και συζύγου είναι 105.000 €. Οι μεταφορές ποσών από την τράπεζα 

Α στην Τράπεζα Β είναι 25.000 €. Δωρεά από τον θείο του ποσού 15.000 € το οποίο 

κατατέθηκε σε λογαριασμό του ελεγχόμενου. Οι επαγγελματικές δαπάνες σε μετρητά  

είναι 2.000 €. Οι αγορές εμπορευμάτων  με μετρητά  είναι 300 €. Οι προσωπικές 

δαπάνες με μετρητά  είναι 6.000 €. Οι καταβληθέντες φόροι και οι εισφορές του ΙΚΑ 

είναι 3.850 €. Τα μετρητά στο χέρι στις 31/12/2011είναι 2.000 € ενώ 31/12/2012 είναι 

1.500 €. Τιμολόγηση της εισπραχθείσας προκαταβολής στο 2011 ποσού 6.000 €. 

Αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών κατά 15.000 €. Ο ελεγχόμενος δήλωσε 

ακαθάριστα έσοδα 80.000 €. Να προσδιορισθεί αν υπάρχει επαύξηση περιουσίας με 

την μέθοδο των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά. 

 Για να κατανοηθεί καλύτερα η συγκεκριμένη μέθοδος, παρακάτω 

περιγράφεται με συντομία ένα επιπλέον παράδειγμα. 

 

 Από τον παραπάνω πίνακα, προκύπτουν δύο συμπεράσματα με βάση τα οποία 

στις 04/06/2003 εκταμιεύθηκε δάνειο ποσού 5.000€ σε δέκα ισόποσες δόσεις των 

500€ που εξοφλήθηκε πρόωρα την 04/11/2003 και ότι οι καταθέσεις μετρητών και 

για την πληρωμή των δόσεων του δανείου, οι καταθέσεις επιταγών και τα ενοίκια 

συνιστούν πρωτογενείς καταθέσεις.  

ΑΦΜ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

000000000 ΧΧΧ 4/6/2003 5.000 5.300 EUR ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

000000000 ΧΧΧ 4/6/2003 5000 300 EUR ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

000000000 ΧΧΧ 4/7/2003 200 500 EUR ΚAΜ0 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

000000000 ΧΧΧ 4/7/2003 500 0 EUR ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

000000000 ΧΧΧ 4/8/2003 500 500 EUR ΚAΜ0 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

000000000 ΧΧΧ 4/8/2003 500 0 EUR ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

000000000 ΧΧΧ 4/9/2003 500 500 EUR ΚΤΘ ΑΤΜ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΤΜ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

000000000 ΧΧΧ 4/9/2003 500 0 EUR ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

000000000 ΧΧΧ 4/10/2003 500 500 EUR ΚAΜ0 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

000000000 ΧΧΧ 4/10/2003 500 0 EUR ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

000000000 ΧΧΧ 4/11/2003 3.000 3.000 EUR 62057073 ΚAE1 ΑΓΟΡΑ/ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

000000000 ΧΧΧ 4/11/2003 3000 0 EUR ΠΡΟΩΡ.ΕΞΟΦ.ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

000000000 ΧΧΧ 13/10/2003 15.000 15.000 EUR ΚAΜ0 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

000000000 ΧΧΧ 30/11/2003 50.000 65.000 EUR ΚΤΘ ΕΠΙΤ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

000000000 ΧΧΧ 2/12/2003 4.500 69.500 EUR EΝOIΚIO ΑΑΑ ΟΕ ΚAΜ0 ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

000000000 ΧΧΧ 2/1/2004 4.500 74.000 EUR EΝOIΚIO ΑΑΑ ΟΕ ΚAΜ0 ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

000000000 ΧΧΧ 2/2/2004 4.500 78.500 EUR EΝOIΚIO ΑΑΑ ΟΕ ΚAΜ0 ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

1) ΤΗΝ 04/06/2003 ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΗΚΕ ΔΑΝΕΙΟ ΠΟΣΟΥ €5.000 

ΣΕ 10 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ €500 ΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ΠΡΟΩΡΑ ΤΗΝ 04/11/2003

2) ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ 

ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ), ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑ 

ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
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 Τελευταίο παράδειγμα της τεχνικής αυτής αποτελεί ο παρακάτω πίνακας με 

τα συμπεράσματα να είναι πως δεν υπάρχει καμία πρωτογενής κατάθεση 

(συμψηφιστικές εγγραφές). 

 

Σημειώσεις: 

1. Λογαριασμός ταμιευτηρίου 

2. Λογαριασμός ΥΥΥ: προθεσμιακή κατάθεση 

3. Υπόλοιπο λογαριασμού ΧΧΧ πριν τη λήξη της προθεσμιακής ΥΥΥ: 200€ 

ΑΦΜ

ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

000000000 2 ΧΧΧ 26/9/2003 150.000,00 150.200,00 GBP C TD NO RENEWΥΥΥ ΠΡΟΙΟΝ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜ. ΚΤΘ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ Α/Α 125 ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

000000000 5 ΧΧΧ 26/9/2003 150.785,00 0,00 GBP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ Α/Α 126 ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

000000000 3 ΧΧΧ 26/9/2003 650,00 150.850,00 GBP ΥΥΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜ. ΚΤΘ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ/ΦΟΡΟΙ/ΠΟΙΝΕΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

000000000 1 ΥΥΥ 26/9/2003 150.000,00 0,00 GBP D TD NO RENEWΥΥΥ TOTAL WITHDRAWAL ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ Α/Α 122 ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

000000000 6 ΥΥΥ 26/9/2003 150.785,00 150.785,00 GBP ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΜΟΛΟΓ. NO: ΥΥΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ Α/Α 123 ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

000000000 4 ΧΧΧ 26/9/2003 65,00 150.785,00 GBP ΥΥΥ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ/ΦΟΡΟΙ/ΠΟΙΝΕΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

3) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΧΧ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΥΥΥ: £200

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΧΧ: ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

2) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΥΥ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
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2012

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (ελεγχόμενης 

περιόδου) 105.000,00

μείον

ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 15.000,00

μείον ΠΟΣΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

μείον ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

μείον

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΛΠ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 25.000,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 65.000,00

πλέον ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (μετρητοίς) 2.000,00

πλέον

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ Ή ΒΟΗΘ. ΥΛΩΝ  Κ.ΛΠ. ΕΙΔΩΝ 

(μετρητοίς) 300,00

πλέον

ΑΓΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ (μετρητοίς)

πλέον ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  (μετρητοίς) 6.000,00

πλέον

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΕ 

ΜΟΡΦΗΣ 3.850,00

πλέον ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΩΝ με μετρητά

πλέον

ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ -500,00

πλέον ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ σε μετρητά

πλέον

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 76.650,00

μείον

ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (π.χ. δάνεια, δωρεές επιστροφές 

φορων κ.λπ.)

μείον

ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΠΡΑΧΘΗΚΑΝ  ΕΝΑΝΤΙ 

ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ  ΕΤΟΥΣ/ΩΝ

πλέον

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΟΔΩΝ  

ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ ΕΤΟΥΣ/ΩΝ 6.000,00

πλέον

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΙΣΠΑΡΚΤΕΩΝ  (π.χ πωλήσεις  με 

πίστωση) 15.000,00

μειον

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ  (π.χ πωλήσεις  με 

πίστωση)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

(Α) 97.650,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Β1) 80.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Β2)  πλην της ελεγχόμενης δραστηριότητας

ΔΙΑΦΟΡΑ (Α)-(Β1)-(Β2) 17.650,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ          
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3.2 Συμπεράσματα για τις τρεις τεχνικές έμμεσου ελέγχου 

Μελετώντας τις τρεις μεθόδους έμμεσου ελέγχου και έπειτα από όσα έχουν 

αναφερθεί, καταλήγει με τις ακόλουθες γενικές παρατηρήσεις.  

 Στις περιπτώσεις που οι ελεγχόμενοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις περί 

αυτοελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 13-17 του Ν. 3296/2004, τα ακαθάριστα 

έσοδα και τα καθαρά κέρδη που προσδιορίστηκαν με τις διατάξεις αυτές, 

λαμβάνονται προς σύγκριση με τα προκύπτοντα από την εφαρμογή των 

τεχνικών αποτελέσματα. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Α.ΥΟ ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013 

εφαρμόζονται και οι τρείς τεχνικές ελέγχου και επιλέγεται μία τεχνική 

ελέγχου για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις που είναι προσφορότερη για το 

δημόσιο συμφέρον. 

 Όταν από στοιχεία που έχουν περιέλθει στη διάθεση της υπηρεσίας ελέγχου 

και κατά τη διάρκεια των ελεγχόμενων χρήσεων από τον φορολογούμενο, 

τον/την σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη αυτών (αρχικός/οί δικαιούχος/οι 

του/ων λογαριασμού/ων από τον οποίο εκταμιεύτηκε το έμβασμα) προκύπτει 

μεταφορά χρηματικών ποσών στο εξωτερικό και διαπιστωθεί από τα υπόλοιπα 

στις 31/12/20ΧΧ εκάστου έτους των τραπεζικών λογαριασμών σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, ότι ο 

τελικός/κοι αποδέκτης/ες του εμβάσματος στο εξωτερικό είναι πρόσωπο 

διάφορο των αρχικών δικαιούχων του εμβάσματος, τότε ο ελεγχόμενος πρέπει 

να παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν την πορεία του εμβάσματος στο 

εξωτερικό. Με άλλα λόγια απαιτείται από τον ελεγχόμενο να αιτιολογήσει το 

έμβασμα, δηλαδή σε ποιον λογαριασμό μεταφερθήκαν και για ποιο λόγο τα 

χρήματα, ώστε να συμπεριληφθούν στις κατάλληλες ενδείξεις των εμμέσων 

τεχνικών. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ελεγχόμενος/η δεν παρέχει 

κανένα στοιχείο για τη πορεία του εμβάσματος στο εξωτερικό, τότε η τεχνική 

Ανάλυσης Ρευστότητας καταχωρείται στη στήλη «Αναλώσεις κεφαλαίων 

/εσόδων» στη γραμμή 16, «Λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων», ενώ η τεχνική 

της Καθαρής Θέσης καταχωρείται στην ένδειξη «Λοιπές δαπάνες/αγορές». 

 Το βάρος της απόδειξης για τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία το φέρει ο 

φορολογούμενος. Επίσης, το ύψος των δηλούμενων καταθέσεων και 

μετρητών κατά την έναρξη της πρώτης ελεγχόμενης χρήσης δεν μπορεί να 
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υπερβαίνει το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο προηγουμένων ετών όπως 

αυτό προσδιορίζεται με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. 

Ο υπολογισμός του πραγματικού διαθεσίμου κεφαλαίου των προηγουμένων 

ετών γίνεται πριν από το πρώτο ελεγχόμενο έτος του ελεγχόμενου, του/της 

συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών από τα πραγματικά 

εισοδήματα, που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, όπως 

αυτά αναγράφονται στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. 

Από αυτά, αφαιρούνται τα πραγματικά αναλωθέντα ποσά για αγορές και 

λοιπές δαπάνες (όχι τεκμαρτές) όπως αυτές προκύπτουν από τις υποβληθείσες 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή από στοιχεία που έχει στην διάθεση της 

η ελεγκτική υπηρεσία. 

Μια σημαντική παρατήρηση στα παραπάνω είναι ότι όπου στην παρούσα 

μεθοδολογία αναφέρονται δαπάνες διαβίωσης (προσωπικές/οικογενειακές), αυτές 

αφορούν πραγματικές και όχι τεκμαρτές δαπάνες. 

Για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου δεν υπάρχει περιορισμός 

σχετικά με τα παρελθόντα έτη που εξετάζονται, προκειμένου να προσδιοριστεί το 

πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο προηγουμένων ετών, εφόσον βέβαια αυτό είναι 

δυνατό να διασταυρωθεί με τις φορολογικές δηλώσεις και τα στοιχεία που τηρούνται 

στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ελεγχομένου ή με τεκμηριωμένα στοιχεία που 

προσκομίζονται από τον φορολογούμενο, όπως είναι για παράδειγμα οι  φορολογικές 

δηλώσεις παρελθόντων ετών, κ.ά. Οι υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος, για να ληφθούν υπόψη στο προσδιορισμό του πραγματικού διαθεσίμου, 

πρέπει να είναι συνεχόμενες και να φθάνουν μέχρι και τη προηγούμενη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος του πρώτου ελεγχόμενου έτους. 

Επιπλέον, δεν αναζητούνται τα δικαιολογητικά για τα ποσά που είναι 

αναγεγραμμένα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος παρελθόντων ετών και τα 

οποία χρησιμοποιούνται για το προσδιορισμό του πραγματικού διαθεσίμου 

κεφαλαίου προηγουμένων χρόνων. 

Έσοδα αποκτηθέντα και μη συμπεριληφθέντα στις υποβληθείσες δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος παρελθόντων ετών του ελεγχόμενου, του/της συζύγου και 

των προστατευόμενων μελών αυτών, ως μη έχοντες φορολογική υποχρέωση να τα 
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δηλώσουν, θα λαμβάνονται υπόψη εφόσον φέρουν βεβαία ημερομηνία και στοιχεία 

νομιμότητας. 

 Ως προς τις δαπάνες που αφορούν δίκτυα κοινής ωφέλειας σε περίπτωση μη 

αναγραφής ποσού στο ερωτηματολόγιο, ούτε προσκόμισης στοιχείων που να 

αποδεικνύουν το ποσό της δαπάνης, καλείται ο ελεγχόμενος να συμπληρώσει 

υπεύθυνη δήλωση και να δηλώσει το ποσό της δαπάνης για κάθε ελεγχόμενο 

έτος. Ο έλεγχος δύναται να επαληθεύσει τα στοιχεία ή να ζητά αυτά από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες σε όποιες περιπτώσεις κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 

 Ως προς τη δαπάνη μέσω πιστωτικών καρτών, όπως αυτές συμπληρώθηκαν 

στο Ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης-μεταβολές-υποχρεώσεις, ο 

ελεγχόμενος υποχρεούται να παράσχει στοιχεία που αφορούν τη σχετική 

δαπάνη λόγω της χρήσης πιστωτικών καρτών προσκομίζοντας τα κατάλληλα 

δικαιολογητικά. Ο έλεγχος δύναται να ζητά τέτοια στοιχεία από τα αρμόδια 

πιστωτικά ιδρύματα σε όποιες περιπτώσεις κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 

 Ο ελεγχόμενος (επιτηδευματίας) καλείται να παράσχει στοιχεία σε σχέση με 

τα υπόλοιπα απαιτήσεων/εισπράξεων, υποχρεώσεων/καταβολών από 

πωλήσεις, αγορές, δαπάνες (επαγγελματικές προσωπικές), καθώς και 

δεδομένα των προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου/νων έτους/ων στη 

λήξη κάθε ελεγχόμενου έτους. Ο έλεγχος δύναται να προβαίνει σε 

επαληθεύσεις στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό. 

 Η συμπλήρωση του πίνακα Η' «Διαθέσιμα Μετρητά » στο έντυπο Διαθέσιμα 

Περιουσιακά Στοιχεία στη λήξη κάθε αντίστοιχης ελεγχομένης χρήσης είναι 

απαραίτητη. Στην περίπτωση που δε δηλωθούν διαθέσιμα μετρητά στην 

έναρξη ή στη λήξη κάθε αντίστοιχης ελεγχόμενης χρήσης, τότε ο έλεγχος θα 

θεωρήσει ότι δεν υπήρχαν. 

 Οι απαντήσεις του ελεγχομένου στα έντυπα: Διαθέσιμα Περιουσιακά Στοιχεία 

και Ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης-μεταβολές-υποχρεώσεις είναι 

δεσμευτικές. Σε περίπτωση κατάθεσης διορθωτικών εντύπων θα πρέπει να 

είναι πλήρως αιτιολογημένα τα σημεία που τροποποιεί/διορθώνει, καθώς ο 

ελεγχόμενος φέρει το βάρος της απόδειξης. 
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Κεφάλαιο 4
ο
: Συμπεράσματα 

 
Η μελέτη της εν λόγω διπλωματικής εργασίας έχει ως στόχο στην παρουσίαση 

του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου που διέπει τη χρήση των έμμεσων τεχνικών 

ελέγχων στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην ανάλυση των τριών τεχνικών που 

προβλέπονται.  Αποτελεί στην ουσία μια θεωρητική προσπάθεια αποτύπωσης του 

πλαισίου εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ελέγχου κατά τη διάρκεια των 

φορολογικών ελέγχων στην Ελλάδα.  

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, πως στόχος κάθε κοινωνίας και οικονομίας είναι η 

ενθάρρυνση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων με τη φορολογική νομοθεσία, 

ώστε να τηρούνται σωστά τα βιβλία και τα στοιχεία που επιτρέπουν τον ακριβή 

προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

διαμόρφωσης του κατάλληλου πνεύματος φορολογικής συμμόρφωσης, της 

εκπαίδευσης των φορολογουμένων και της κατάλληλης νομοθεσίας. 

Στα πλαίσια αντιμετώπισης των προβλημάτων φοροδιαφυγής που 

αντιμετωπίζουν πολλές χώρες σήμερα, τα παραπάνω αποκτούν μεγαλύτερη σημασία 

για τον ορθό προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων και την ενίσχυση των 

δημοσίων εσόδων. Για να επιτευχθούν τα προαναφερθέντα, εντατικοποιείται η 

διαδικασία των φορολογικών ελέγχων.  

Οι φορολογικοί ελεγκτές μελετούν τα βιβλία και τα στοιχεία των 

φορολογουμένων καθώς και τις δηλώσεις τους, προκειμένου να εκτιμήσουν το 

φορολογητέο εισόδημα και τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, συχνά αυτό 

δεν αρκεί, με αποτέλεσμα τα αρμόδια φορολογικά όργανα να καταφεύγουν στη 

χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Οι τεχνικές αυτές βασίζονται στην ανάλυση των 

οικονομικών δεδομένων του φορολογουμένου χρησιμοποιώντας πληροφορίες και 

στοιχεία από ένα εύρος ποικίλων πηγών.  

Οι έμμεσες μέθοδοι δεν είναι πάντοτε ακριβείς, αλλά πρέπει να 

χρησιμοποιούνται όταν είναι πολύ πιθανό ο φορολογούμενος να έχει υποτιμήσει 

σημαντικά τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Οι συγκεκριμένες τεχνικές παρέχουν 

στη φορολογική διοίκηση ένα πολύτιμο εργαλείο για να διαπιστώσει την ορθότητα 

των δηλώσεων του φορολογουμένου, να ενθαρρύνει τη συμμόρφωση και να 
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διαμορφώσει την ευθύνη του, όταν τα επίσημα στοιχεία και οι δηλώσεις δεν 

αντικατοπτρίζουν επαρκώς το οικονομικό ιστορικό του.  

Οι τεχνικές της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, της καθαρής 

θέσης και των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά, 

χρησιμοποιούνται για την εύρεση της μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης μέσω μιας 

μεθοδολογίας που αξιοποιεί τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τα δεδομένα διαφόρων 

πηγών. Γεγονός είναι, πως τόσο η διεθνής όσο και η ελληνική βιβλιογραφία δεν είναι 

ιδιαίτερα πλούσια σε αυτό το αντικείμενο. Η μελέτη αυτή έρχεται να ενισχύσει την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία ως προς την χρήση των τεχνικών αυτών στην χώρα μας. . 

Παρόλα αυτά, η παρούσα εργασία βοηθάει στη διαπίστωση της σημασίας της χρήσης 

κατάλληλης έμμεσης τεχνικής ελέγχου για κάθε περίπτωση με σκοπό τον ακριβή 

προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος και των φορολογικών υποχρεώσεων. 

Υπάρχουν, ωστόσο, πολλά περιθώρια εμπειρικής διερεύνησης του θέματος, ενώ η 

έλλειψη του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, η 

έλλειψη εμπειρικών δεδομένων κα βιβλιογραφίας, κάνει επιτακτική την ανάγκη για 

περισσότερες προτάσεις στο μέλλον.  

Ως προς την ελληνική πραγματικότητα, προτείνεται η διεξαγωγή μιας 

έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμογή των τεχνικών αυτών κατά τη 

διάρκεια των φορολογικών ελέγχων. 

Εν κατακλείδι, γίνεται κατανοητή η ανάγκη για χρήση έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των 

εσόδων του κράτους. 
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Παράρτημα 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 

 

                            ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 

 

Αξιότιμε κύριε . 

 

      Σκοπός των εντύπων «Διαθέσιμα Περιουσιακά Στοιχεία» και «Ερωτηματολόγιο Τρόπου 

Διαβίωσης-Μεταβολές-Υποχρεώσεις» που επισυνάπτονται στην παρούσα επιστολή είναι για να 
συγκεντρωθούν πληροφορίες αναγκαίες στο φορολογικό έλεγχο που διεξάγουμε μετά από την με  αριθ. 

Εντολή Ελέγχου. 

  Τα έντυπα μπορούν να συμπληρωθούν από εσάς ή από εκπρόσωπο που θα ορίσετε με δική 

σας ευθύνη για το περιεχόμενο των απαντήσεων. Οι απαντήσεις και τα στοιχεία που θα παρέχετε 

αφορούν εσάς προσωπικά, τον/την σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη σας. 

Η Υπηρεσία μας δεσμεύεται για το απόρρητο των πληροφοριών που θα θέσετε στη 

διάθεση του ελέγχου. 

Με την υποχρεωτική συμπλήρωση των εντύπων αυτών αναλαμβάνεται την ευθύνη για την 

ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών, καθόσον όσοι αρνούνται ή παραλείπουν 

αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για την εξακρίβωση του εισοδήματος υπόκειται στις 

προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.  
Παρακαλούμε για την επιστροφή των συνημμένων Εντύπων στην υπηρεσία μας μετά τη 

συμπλήρωσή τους και εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών. 

ε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή απορίες για τη συμπλήρωση των Δηλώσεων  παρακαλώ 

επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 

 

Ο προϊστάμενος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Η παρούσα επιστολή και τα συνημμένα έντυπα επιδόθηκαν 

στ ν... ... ...... ... ... ... ... ... ...... την .. ... .... στο 

κατάστημα επί της οδού , όπου βρίσκεται η έδρα τ . 

Ο ΕΠΙΔΟΥΣ                 Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ  

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Για την/τις ελεγχόμενη/ες χρήση/εις: …………. ……..…………………………………………… 
 

Α. Βασικές πληροφορίες 

 

Στοιχεία Ελεγχομένου 

 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………. 

 ΑΦΜ:………………………………. 

 Ημερομηνία Γέννησης:……………   Τόπος Γέννησης: ………………………………. 

 Τόπος καταγωγής από: Πατέρα:…………………….      Μητέρα: ……………………. 

 Επάγγελμα:……………………………… Δ/νση επαγγέλματος:……………………………. 

 Τηλέφωνο εργασίας: ……………………………. 

 Τηλέφωνο οικίας:  ……………………………….. 

 Τηλέφωνο κινητό: ……………………………….. 

 E-mail Εργασίας: ………………………………… 

 E-mail Προσωπικό: ……………………………… 

 Έγγαμος                    - Άγαμος:               

  

Στοιχεία συζύγου 

 Ονοματεπώνυμο συζύγου: ……………………………………………………………… 

 ΑΦΜ συζύγου: …………………....... 

 Ημερομηνία Γέννησης συζύγου: ………………..  Τόπος γέννησης: …………………….. 

 Τόπος καταγωγής από: Πατέρα:……………………….  Μητέρα: …….…………………. 

 Επάγγελμα συζύγου: ………………… Δ/νση Επαγγέλματος: …………….......................... 

 

Στοιχεία Τέκνων/Προστατευόμενων μελών 

Παρακαλώ συμπληρώστε τον πίνακα 

ΤΕΚΝΑ-ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 

 

Όνομα 

 

Είδος Συγγένειας 

 

Έτος 

γέννησης 

 

Σχολείο-σχολή 

φοίτησης 

(βεβαίωση) 

 

Πόλη 

 

Έτος 

εισαγωγής στο 

σχολείο/ σχολή 

 

Έτος απόκτησης 

 

Πτυχίου 

 

Μεταπτυχιακ

ού 
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 υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση τα τέκνα;                                                

 

 Αν είστε διαζευγμένος  Έχετε την επιμέλεια των τέκνων;  

 

Στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου 

 Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………… 

 ΑΦΜ: ………………………………….. 

 Τηλέφωνο εργασίας: …………………………….. 

 Τηλέφωνο κινητό: ………………………………... 

 E-mail: ………………………………………….. 
 

 

Β. Ερωτήσεις 

 

1. Αν φιλοξενείστε ή φιλοξενηθήκατε κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις, αναφέρετε από ποιόν/ούς και 

τη διεύθυνση κατοικίας  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Α.Φ.Μ. 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

φιλοξενίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

  

 

 

  

 

 

  

       

 

2. Σε περίπτωση που είστε διαζευγμένος ή σε διάσταση, καταβάλετε διατροφή 

συζύγου ή τέκνων; ΝΑΙ                 ΟΧΙ  

Αν ναι, αναφέρετε στοιχεία ατόμων και ποσά για κάθε ελεγχόμενο έτος 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….… 

3. Αναγράψτε τον αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των 

ιδιοχρησιμοποιούμενων κατοικιών σας (κύρια, εξοχική ή δευτερεύουσα), για κάθε ελεγχόμενο 

έτος.  

ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜ/ΚΕ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔ/ΣΗΣ ΕΤΟΣ 

 

Μέση ετήσια 

δαπάνη 

ηλεκτροδ/σης 
ΑΡΙΘ. ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 

            
 

    

            
 

    

            
 

    

Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 

4. Αναγράψτε τα πιο κάτω στοιχεία για λογαριασμούς σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας  για κάθε 

ελεγχόμενο έτος. Αν δεν έχετε τα ακριβή στοιχεία, αναφέρετε οπωσδήποτε τις εταιρείες με τις 

οποίες έχετε συμβληθεί για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας και τους αριθμούς σταθερών και 

κινητών τηλεφώνων ανά χρήστη/μέλος της οικογένειας. 

ΝΑΙ ΌΧΙ 

ΝΑΙ ΌΧΙ 



~ 96 ~ 
 

Είδος 

λογ/σμού 

Πρόσωπο στο όνομα 

του οποίου εκδίδεται 

ο λογ/σμός 

Ονοματεπώνυμο 

χρήστη 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ή 

ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Εταιρεία 

Πάροχος 

Διάστημα 

Σύνδεσης με 

την εταιρεία ΕΤΟΣ 

              

              

              

              

5. Σε περίπτωση απόκτησης ή άλλης μεταβολής  περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων) από αγορά, 

κληρονομιά, γονική παροχή κ.λπ. σε κάποιο από τα ελεγχόμενα έτη. Συμπληρώστε τα ποσά που 

καταβάλατε, και τα λοιπά στοιχεία για κάθε ελεγχόμενο έτος, σε: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΤΟΣ 

Μεταβολής 

ΕΙΔΟΣ 

Μεταβολής 

Ονοματ/μο 

Συμβολ/φου 

Συμβολ/κά 

έξοδα 

Ονοματ/μο 

Δικηγόρου 

Έξοδα 

δικηγόρου 

Αρμόδιο 

Υποθ/κειο 

Έξοδα 

Υποθ/κείο

υ 

Καταβλ. 

Φόροι 

Λοιπά 

έξοδα (π.χ. 

εξάλειψης 

υποθήκης) 

                      

                      

                      

Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 

6. Καταβάλατε εισφορές (υποχρεωτικές και προαιρετικές) σε ασφαλιστικά ταμεία, συλλόγους, 

επιμελητήρια, κ.λπ. οργανώσεις κατά τα ελεγχόμενα έτη; Αν ναι, αναφέρετε που και για ποια 

έτη. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, 

ΕΠΑΓΓ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΦΟΡΕΙΣ ΕΤΟΣ 

    

    

    

 

7. Διαθέτατε πιστωτικές κάρτες εσείς, ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη σας κατά τα 

ελεγχόμενα έτη;  

 ΝΑΙ                  ΟΧΙ 

Αν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.  

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΡΤΑΣ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤΟΧΗΣ 

ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ 

Υπόχρεος εξόφλησης 

Συναλλαγών 

          

          

Στις κάρτες περιλαμβάνονται και οι τυχόν επαγγελματικές που χρησιμοποιούσατε κατά τα ελεγχόμενα έτη. 

 

8. Αναφέρετε κάθε είδους δάνεια που λάβατε κατά τα ελεγχόμενα έτη, συμπληρώνοντας τον 

πίνακα: 
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ή ΑΛΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΟΣΟ 

ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΕΤΟΣ 

εκταμίευσης 

ΛΗΠΤΗΣ/ΕΣ 

ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΑΙΤΙΑ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ στη λήξη 

της τελευταίας 

ελεγχ/νης χρήσης 

            

            

            

Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  οφειλόμενου υπολοίπου, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 

9. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα ΕΙΧ αυτοκινήτων ή Δικύκλων για τα ελεγχόμενα έτη.  

ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦ. 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ή 

ΔΙΚΥΚΛΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ 

ΕΤΟΣ ή ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

       

       

       

Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 

 

10. Συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα, εφόσον εσείς, ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη 

σας συμμετείχατε σε κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα (ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης κ.λπ.) 

κατά τα ελεγχόμενα έτη. 

ΕΙΔΟΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

          

          

          

 

Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 

11. Αν ασφαλίσατε κάποιο/α από τα ακίνητά σας κατά τα ελεγχόμενα έτη συμπληρώστε τον 

παρακάτω πίνακα. 

 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 

ΑΚΙΝΗΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

          

          

Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 

 

12. Αν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για δίδακτρα σε σχολεία κάθε μορφής εκπαίδευσης ή 

φροντιστήρια κάθε μορφής, κατά τα ελεγχόμενα έτη, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. 
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ΕΙΔΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΙΕΚ, 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ή 

ΦΡΟΝΤ/ΡΙΟΥκ.λπ. 

Εκπαιδευόμενο μέλος της 

οικογένειας ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

          

          

          

Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία  ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 

 

13. Αναφέρετε τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις προς τρίτους κατά τα ελεγχόμενα έτη.  

Αν ναι, αναφέρετε στοιχεία και ποσά για κάθε ελεγχόμενο έτος 

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

14. Αναφέρετε τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς ή επαγγελματικούς) που διατηρούσατε 

ή συμμετείχατε (εσείς προσωπικά, ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη σας) στην Ελλάδα 

ή το εξωτερικό, κατά τα ελεγχόμενα έτη. Περιλαμβάνονται και οι λογαριασμοί που άνοιξαν 

και έκλεισαν κατά τη διάρκεια των ελεγχόμενων ετών. 

α/α 

ΤΥΠΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ή και 

ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

            

            

      
Σημείωση: Οι πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν έντυπο αφορούν τον ελεγχόμενο, τον/την 

σύζυγο αυτού και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, για όλα τα ελεγχόμενα διαχειριστικά έτη. 

ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω ότι όλες οι πληροφορίες που ανέγραψα στο Έντυπο αυτό είναι αληθείς και αποδεικνύονται 

από σχετικά έγγραφα ή στοιχεία. 

Γνωρίζω ότι όσοι  αρνούνται ή παραλείπουν αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για την 

εξακρίβωση του εισοδήματος υπόκεινται στις συνέπειες των άρθρων 4 και 9 του Ν.2523/97. 

 

            /       /201 

       Ο Φορολογούμενος                                                                  Ο/Η Σύζυγος             

                                                                                                                                                      

Η παρούσα Δήλωση Ερωτηματολόγιο τρόπου Διαβίωσης μπορεί να τροποποιείται/συμπληρώνεται από 

τον ελεγκτή, ανάλογα και με τα δεδομένα της ελεγχόμενης υπόθεσης. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ  

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 

 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ _____________ 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ. 

ΗΜΕΡ. 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

Δ/ΝΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                

         

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ. 

ΗΜΕΡ. 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

Δ/ΝΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΟΥ         

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ. ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

          

     
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΟΥ         

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ. ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

          

     
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΟΥ         

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ. ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

          

          

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ     

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ. ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
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7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ     

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ. ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

          

     
8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ     

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ. ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

          

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

α
/α

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ/ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΙΔ
ΙΟ

Κ
Τ

Η
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Η
Σ

 (
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Μ
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Α
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ) 

α
/α

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑ 
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Η
Σ
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑ/ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

Κ.ΛΠ. 
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Κ.ΛΠ.) 

 

Δ.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 

α/α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ή 

ΜΕΡΙΔΙΩΝ ή 

ΑΜΟΙΒ. ΚΕΦΑΛ. 

Κ.ΛΠ.  

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕ

ΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 

 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΑΠΟΚΤΗΣ

ΗΣ 

ΕΤΟΣ 

ΑΠΟΚΤΗΣ

ΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ (ο  σύζυγος, η σύζυγος, 

προστατευόμενα μέλη) 

      
 

      

      
 

      

      
 

      

Ε1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

α/α 

ΤΥΠΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣ

ΜΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤ

ΟΠΙΣΤΩΤ

ΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΧΩ

ΡΑ ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΟΣΟ  

ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΤΑΘ

ΕΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ή και 

ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΥΠΑΡΞΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 

ΘΥΡΙΔΑΣ στο 

χρηματ/κό 

ίδρυμα της 3ης 

στήλης (ναι/ όχι) 

                  

                  

                  

α/

α 

ΕΙΔΟ

Σ 

ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛΟ

ΦΟΡΙΑΣ 

ΕΤΟ

Σ 

ΚΤ

ΗΣ

ΗΣ 

ΤΥΠΟ

Σ/ 

ΚΑΤΗ

ΓΟΡΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΚΤΗ

ΣΗΣ 

 

 

ΤΡΟΠ

ΟΣ 

ΚΤΗΣ

ΗΣ 

ΚΥΒΙΣΜ

ΟΣ/ 

ΙΣΧΥΣ 

(σε 

κυβικά ή 

ίππους ή 

λίμπρες) 

ΜΗΚ

ΟΣ 

ΣΚΑ

ΦΟΥ

Σ 

ΧΩΡΗΤΙ

ΚΟΤΗΤ

Α (κόροι) 

ΠΟΣΟ

ΣΤΟ 

ΣΥΝΙΔ

/ΣΙΑΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗ

ΤΗΣ(ο  

σύζυγος, η 

σύζυγος, 

προστατε

υόμενα 

μέλη)  

ΤΟΠΟΣ 

ΣΤΑΘΜ

ΕΥΣΗΣ 

ΚΙΝΗΤ

ΩΝ 

ΜΕΣΩΝ 

Αριθμός 

/ Λιμάνι 

Νηολόγ

ησης 
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Ε2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (σε περίπτωση που ο 

φορ/νος ή ο/η σύζυγος είναι υποκείμενοι στις διατάξεις του ΚΦΑΣ) 

α/α 

ΤΥΠΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ

ΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣ

ΤΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ΧΩΡΑ 

ΑΡΙΘ. 

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΠΟΣ

Ο  

ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Σ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ή και 

ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥ

ΧΟΙ Παρατηρήσεις 

                  

                  

                  

 

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΤΙΜΑΛΦΗ 

Κ.ΛΠ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ/ΤΥΠΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΤΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ  

ΤΡΟΠΟΣ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ (ο  

σύζυγος, η σύζυγος, 

προστατευόμενα μέλη) 

              

              

              

 

Ζ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ/ΤΥΠΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΥΠΟΛΟΓΟΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΤΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/ΟΙ 

(ο  σύζυγος, η 

σύζυγος, 

προστατευόμενα 

μέλη) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

                

                

                

 

Η. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΡΗΤΑ 

ΠΟΣΟ 

 

ΝΟΜΙΣΜΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/ΟΙ  (ο  σύζυγος, η σύζυγος, 

προστατευόμενα μέλη) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Θ.  ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω ότι όλες οι πληροφορίες που ανέγραψα στη Δήλωση αυτή είναι αληθείς.  

Γνωρίζω ότι όσοι  αρνούνται ή παραλείπουν αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για 

την εξακρίβωση του εισοδήματος υπόκεινται στις συνέπειες των άρθρων 4 και 9 του 

Ν.2523/97. 

 

            /       /201 

     Ο/Η Σύζυγος         Ο Φορολογούμενος      

 

Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στο παρόν έντυπο Διαθέσιμων Περιουσιακών Στοιχείων θα πρέπει να συμπεριλάβετε όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία που κατέχετε εσείς, ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη σας, 

όπως αναγράφονται στους οικείους πίνακες. 

Ακίνητα που έχετε συμπεριλάβει στα υποβληθέντα Έντυπα Δήλωσης Ακινήτων (Ε9) δεν 

απαιτείται να τα επαναγράψετε στο παρόν έντυπο. Αναγράψτε μόνο τον αντίστοιχο αριθμό 

του ακινήτου από το έντυπο Ε9 και επισυνάψτε, προαιρετικά, φωτοτυπία του. 

Όπου ο χώρος στους επιμέρους πίνακες του παρόντος εντύπου δεν επαρκεί, επισυνάψτε 

αντίγραφο της σχετικής σελίδας. 

Τα στοιχεία που θα αναφέρετε στο παρόν έντυπο θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία. 

Στον πίνακα Β και στη στήλη «οικόπεδο/αγροτεμάχιο επί του οποίου υφίσταται το κτίσμα» 

αναφέρετε τον αντίστοιχο αριθμό του οικοπέδου/αγροτεμαχίου από τον πίνακα Α.  

Ως Αξία Κτήσης  στους πίνακες Α και Β αναγράψετε την πραγματική αξία. 

Ως έτος κτήσης περιουσιακού στοιχείου αναγράψτε το έτος κατά το οποίο συντάχθηκε το 

έγγραφο/τίτλος απόκτησής του. 

Στοιχεία που πρέπει να επισυναφθούν: 

 Τίτλοι ή συμβόλαια αγοράς ακίνητης περιουσίας, αποδεικτικά έγγραφα ανέγερσης 

ακινήτων (άδεια οικοδομής, νομιμοποιήσεις, ΕΚΚΟ και λοιπά έγγραφα που μπορούν να 

υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για την ακίνητη περιουσία σας-πίνακες Α και Β). Ισχύει 

και για ακίνητα που δεν θα δηλωθούν στο παρόν έντυπο αφού είχαν συμπεριληφθεί σε 

υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9). 

 Τίτλοι ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των κινητών μέσων που διαθέτετε καθώς και 

λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για αυτά στο σχετικό 

πίνακα Γ΄. 

 Τίτλοι ή συμβόλαια ή πράξεις απόκτησης συμμετοχών και λοιπών χρεογράφων καθώς 

και λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα στο σχετικό πίνακα 

Δ΄. 

 Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά ή αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων ενημερωμένο με τα 

διαθέσιμα ποσά κατά την έναρξη ή λήξη της ελεγχόμενης χρήσης και τους δικαιούχους 

των ποσών αυτών. 

 Βεβαιώσεις από τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργαστήκατε για τις υπό έλεγχο χρήσεις, 

ότι δεν διατηρούσατε άλλους λογαριασμούς στο όνομά σας ή στο όνομα του/της συζύγου 
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σας ή στο όνομα των προστατευομένων μελών σας, εκτός από εκείνους που ήδη 

αναγράψατε στην Δήλωση αυτή. 

 Τίτλοι ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των λοιπών επενδυτικών στοιχείων (έργα 

τέχνης, συλλογές, τιμαλφή και λοιπά στοιχεία αξίας εκάστου 5000 ευρώ και άνω) που 

διαθέτετε καθώς και λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για 

αυτά στο σχετικό πίνακα ΣΤ΄. 

 Έγγραφα που διαθέτετε  που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για τις 

απαιτήσεις σας έναντι τρίτων  (ονόματα, ποσά κ.λπ.). 

 Συμπληρώστε υποχρεωτικά τον πίνακα Η΄. Συμπεριλαμβάνονται μετρητά σε νομίσματα 

κάθε μορφής.  Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί, ο έλεγχος θα θεωρήσει ότι κατά την 

έναρξη ή λήξη της αντίστοιχης χρήσης δεν είχατε  διαθέσιμα μετρητά. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ……………………………….., 

…...…/…...…/……...… 

 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΕΜΠ………..  

  

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

………………………………………………....  

 

Δ/ΝΣΗ: 

…………………………………………………….…….

.…….  

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

…………………………………………………….  
             Αμερικής 21

Α
 , Αθήνα Τ.Κ. 106 72 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

……………………………………………..………….  
             ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3386500 

FAX  :  

…………………………………………………………

…..…… 

             FAX  : 210 3615324 

               

ΘΕΜΑ:  Αιτούμενα στοιχεία από Πιστωτικά Ιδρύματα ημεδαπής 

 

Στα πλαίσια έρευνας που διενεργεί η Υπηρεσία μας, σε εκτέλεση της υπ’ αρ. ............εντολής  και κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.3296/2004 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 

85/2005, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3842/2010, καθώς και των 

διατάξεων του Ν.3691/2008 όπως ισχύουν, παρακαλούμε για τα κατωτέρω φυσικά και νομικά 

πρόσωπα: 

 

 

Φυσικά Πρόσωπα 

Α/

Α 

Ονοματεπ

ώνυμο 

Πατρ

ώνυμο 

Ονοματεπ

ώνυμο 

Μητέρας 

Α.Φ.

Μ. 

Νομιμοποιη

τικά 

Έγγραφα 

(Α.Δ.Τ., 

Διαβατήριο

, κλπ.) 

Ημερομ

ηνία 

Γέννηση

ς 

Διεύθυνσ

η 

(Κατοικί

ας-

Επαγγέλ

ματος-

Αλληλογ

ραφίας) 

Λοιπά 

Στοιχεία* 

1         

2         

         

(*) Αναγράφεται οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο ταυτοποίησης (Ημερομηνία θανάτου, κλπ.) 

 

Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α Επωνυμία Διακριτικός Τίτλος Α.Φ.Μ. Διεύθυνση 

1     

να μας γνωρίσετε διακεκριμένα, εάν διαθέτουν ή διέθεταν από …...…/…...…/……...… ως και 

…...…/…...…/……...… τα κάτωθι, συμπληρώνοντας σε κάθε περίπτωση (καταφατική ή αρνητική), 

τον πίνακα 1 «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Α. Πάσης Φύσεως Τραπεζικά Προϊόντα 

Α/

Α Είδος Τραπεζικών Προϊόντων : Ναι Όχι 

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης να 

αποσταλούν: 

1 Λογαριασμοί 

  

Οι κινήσεις  σε ηλεκτρονική μορφή “Microsoft 

office Excel” 

2 Δάνεια  

  3 Προϊόντα Χορηγήσεων 

  4 Πιστωτικές  Κάρτες 

  
5 

Επενδυτικά Χρηματοοικονομικά 

Προϊόντα 

  
6 

Λογαριασμοί Χρηματοδοτικής 

Μίσθωσης 

  7 Λογαριασμοί Factoring 

  8 Μερίδα Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

  9 Ομόλογα 

  10 Έντοκα Γραμμάτια 

  11 Repos 

  

12 
Τερματικά (pos) αποδοχής 
πιστωτικών καρτών. 

  

Ανάλυση (ανά συναλλαγή) των πινακίων 

πιστωτικών καρτών σε ηλεκτρονική μορφή 

Microsoft Excel (ημερομηνία και ποσό 
συναλλαγής, ονοματεπώνυμο 

συναλλασσόμενου)  

13 Χρυσές Λίρες      
Τα παραστατικά αγοράς και λοιπά έγγραφα 

συναλλαγής σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 

“PDF” ή “Word”  14 Ράβδοι και Προϊόντα Χρυσού     

15 Θυρίδες 
    

Τα ημερολόγια κίνησης θυρίδας σε 

ηλεκτρονική μορφή “Microsoft office Excel” 

 

 

Συνέχεια πίνακα 1   

Β1

. Κίνηση Κεφαλαίων 

Α/

Α Είδος Κίνησης Ναι Όχι 

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης να 

αποσταλούν:  

1 
Λήψη Κεφαλαίων από το 

Εξωτερικό 

  

Πλήρη στοιχεία εντολέα, διεκπεραιωτή και 

δικαιούχου, 

αριθμούς λογαριασμών που «κινηθήκαν», 

καθώς και τα 

πιστωτικά ιδρύματα που αυτά τηρούνται, 
φωτοαντίγραφα των 

νομιμοποιητικών εγγραφών, των σχετικών 

παραστατικών και όλων των λοιπών εγγράφων 

για τις συναλλαγές αυτές. 

2 
Αποστολή Κεφαλαίων στο 

Εξωτερικό 

  
3 

Λήψη Κεφαλαίων από το 

Εσωτερικό 

  
4 

Αποστολή Κεφαλαίων στο 

Εσωτερικό 

  B2

. Τρόπος  Κίνησης Κεφαλαίων 

Α/

Α Μέσω : Ναι Όχι Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης  

1 Εντολών/ Εμβασμάτων 

  

Αναγράψτε ποιες περιπτώσεις αφορά από τον 

πίνακα Β1.  

 π.χ. Β1.1 ή Β1.3 

2 
Καναλιών Ηλεκτρονικού 

Χρήματος 

  

3 

Εταιριών Παροχής 

Διαμεσολάβησης στη Μεταφορά 

Κεφαλαίων (π.χ. Western Union, 

Money Gram, κ.λ.π.)  

  

4 

Μεταφορών κεφαλαίων με 

οποιοδήποτε τρόπο χωρίς τη 

μεσολάβηση τραπεζικών 

λογαριασμών 

  Γ. Λοιπά Τραπεζικά Προϊόντα - Υπηρεσίες που δεν περιγράφηκαν παραπάνω 
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Α/

Α Είδος Ναι Όχι 

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης να 

αποσταλούν: 

    

Οι κινήσεις  σε ηλεκτρονική μορφή “Microsoft 

office Excel” 

 

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν ευρήματα, επιπλέον παρακαλούμε όπως: 

α) μας γνωρίσετε τον ή τους λογαριασμούς με τους οποίους έχουν συνδεθεί πιστωτικές κάρτες για 

την εξόφληση τους, δάνεια και λοιπά προϊόντα χορηγήσεων για την αποπληρωμή τους, τερματικά 

(pos) αποδοχής πιστωτικών καρτών για την κατάθεση των πραγματοποιούμενων συναλλαγών και 

επενδυτικά προϊόντα (π.χ. μετοχές, ομολογά, αμοιβαία κεφάλαια, Repos, κτλ.) για την 

αγοραπωλησία τους, 

β) μας αποστείλετε αντίγραφα των συμβάσεων και του φακέλου των χορηγούμενων δανείων, από 

όπου θα προκύπτουν σαφώς οι κάθε μορφής εξασφαλίσεις και πιστοληπτική ικανότητα του 

δανειολήπτη, 

γ) μας γνωρίσετε τα πλήρη στοιχεία όλων των συνδικαιούχων, καθώς και να μας επισημάνετε τον 

κύριο δικαιούχο αυτών, εφόσον υπάρχουν κοινοί λογαριασμών και πάσης φύσεως προϊόντα και 

περιουσιακά στοιχεία συμπληρώνοντας προς τούτο τον κάτωθι Πίνακα 2 «ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», με χρονολογική σειρά, αναφέροντας τον αρμόδιο υπάλληλο 

που έχει αναλάβει την συγκέντρωση και αποστολή των δεδομένων στην υπηρεσία μας και τα 

στοιχεία επικοινωνίας του, για την καλύτερη δυνατή συνεργασία μας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

2.1 Προϊόντα ΕΚΤΟΣ δανείων  

Α/Α 

Ε
ίδ

ο
ς 

Ν
ό

μ
ισ

μ
α

 

Δ
ικ

α
ιο

ύ
χ
ο

ι Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

Κ
α

τ
ά

σ
τ
η

μ

α
 

Η
μ

ερ
ο

μ
η

ν

ία
 

Α
ν
ο

ίγ
μ

α
τ
ο

ς Η
μ

ερ
ο

μ
η

ν

ία
 

Κ
λ
ει

σ
ίμ

α
τ

ο
ς 

Υ
π

ό
λ
ο

ιπ
ο
 

Α
ρ

χ
ή

ς 

Υ
π

ό
λ
ο

ιπ
ο
 

Λ
ή

ξ
η

ς 

Μ
εσ

ο
σ

τ
α

θ

μ
ικ

ό
 

υ
π

ό
λ
ο
ιπ

ο
 

Τ
ο
 

μ
εγ

α
λ
ύ

τ
ερ

ο
 

π
ο

σ
ό
 

π
ο

υ
 

κ
ιν

ή
θ

η
κ

ε Συνδεδεμέν

οι 

λογαριασμο

ί/ Προϊόντα 

Σχόλια 

  

Όπως αυτά 

περιγράφονται 

στον πίνακα 1 

Ενδεικτικά: 

 "ΛΣΜΟΣ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙ

ΟΥ "  

"ΠΡΟΘΕΣΜΙ

ΑΚΟΣ 

ΛΣΜΟΣ  

"ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 

ΚΑΡΤΑ" 

"ΘΥΡΙΔΑ" 

"ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ

Ο ΠΡΟΪΟΝ Α" 

"ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ" 

κ.λ.π. 

 

 

 

  

1

) 

Κ

ύ

ρ

ι

ο

ς  

2

) 

Λ

ο

ι

π

ο

ί 

  

Κ

ατ

ά

στ

η

μ

α 

α

νο

ίγ

μ

ατ

ος

/τ

ή

ρ

η

σ

ης 

    

Τη

ν 

ημ

ερο

μη

νία 

αρ

χής 

του 

υπ

ό 

έρε

υν

α  

δια

στ

ήμ

ατ

ος. 

Την 

ημε

ρομ

ηνία 

τέλο

υς 

του 

υπό 

έρευ

να  

διασ

τήμ

ατος

. 

Το 

μεσο

σταθ

μικό 

υπόλ

οιπο 

του 

λογα

ριασ

μού 

για 

το 

υπό 

έρευν

α 

διάστ

ημα. 

 

Αναφορά 

των 

λογαριασμ

ών που 

έχουν 

συνδεθεί 

με 

πιστωτικές 

κάρτες, 

επενδυτικ

ά 

προϊόντα 

κλπ. 

Αναφορά 

για  α) 

ημερομηνί

α 

τελευταίας 

κίνησης 

και β) 

λοιπά 

σχόλια. 

2.2 Δανειακά προϊόντα  
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Α/Α 
Ε

ίδ
ο
ς 

Ν
ό
μ

ισ
μ

α
 

Ο
φ

ει
λ
έτ

ες

/ Ε
γ
γ
υ

η
τ
ές

 
Α

ρ
ιθ

μ
ό
ς 

Κ
α

τ
ά

σ
τ
η

μ

α
 

Η
μ

ερ
ο
μ

η
ν

ία
 

Α
ν
ο
ίγ

μ
α

τ
ο

ς Η
μ

ερ
ο
μ

η
ν

ία
 

Κ
λ
ει

σ
ίμ

α
τ

ο
ς 

Υ
π

ό
λ
ο
ιπ

ο
 

Α
ρ

χ
ή

ς 

Υ
π

ό
λ
ο
ιπ

ο
 

Λ
ή

ξ
η

ς 
Σ

υ
ν
ο
λ
ικ

ό
 

π
ο
σ

ό
 

χ
ο
ρ

ή
γ
η

σ
η

ς/
π

ίσ
τω

σ
η

ς Ε
γ
γ
υ

ή
σ

ει
ς

/Ε
ξ
α

σ
φ

α
λ
ί

σ
ει

ς 

Σ
υ

ν
δ

εδ
εμ

έ

ν
ο
ι 

λ
ο
γ
α

ρ
ια

σ
μ

ο
ί 

Σχόλια 

  

Ενδεικτικ

ά: 

"ΣΤΕΓΑ

ΣΤΙΚΟ 

ΔΑΝΕΙΟ

" 

"ΚΑΤΑ

ΝΑΛΩΤΙ

ΚΟ 

ΔΑΝΕΙΟ

" 
"ΕΠΑΓΓ

ΕΛΜΑΤΙ

ΚΟ 

ΔΑΝΕΙΟ

" 

  
   

Χορή

γηση

ς 

δανεί

ου 

Απ

οπλ

ηρω

μής 

δαν

είου 

     

Αναφορά 

των 

λογαριασ

μών που 

έχουν 

συνδεθεί 

για την 

εκταμίευ

ση/αποπλ
ηρωμή 

του 

δανείου 

Λοιπά σχόλια. 

 

Οι αναλυτικές κινήσεις όλων των κατά περίπτωση υπαρχόντων λογαριασμών και λοιπών τραπεζικών 

προϊόντων θα αποτυπώνονται σε ηλεκτρονική μορφή “Microsoft office Excel”, σύμφωνα με το σχέδιο 

του παρακάτω πίνακα 3, με τίτλο «ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ» 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 

Α/Α 

ΤΡ

ΑΠ

ΕΖ

Α 

ΑΡ

ΙΘ

Μ. 

ΚΩΔ. 

ΣΥΝ

ΑΛΛ

ΑΓΗ

Σ 

ΠΕΡΙΓ

ΡΑΦΗ 

ΣΥΝΑ

ΛΛΑΓ

ΗΣ 

ΚΑΤ

ΑΣΤ

ΗΜΑ 

ΣΥΝ

ΑΛΛ

ΑΓΗ

Σ 

ΤΑΥΤ

ΟΤΗΤ

Α 

ΣΥΝΑ

ΛΛΑΓ

ΗΣ 

(BAN

K 

REFE

RENC

E) 

ΑΙΤΙ

ΟΛΟ

ΓΙΑ 

ΣΥΝ

ΑΛΛ

ΑΓΗ

Σ 

ΗΜΕΡ

ΟΜΗ

ΝΙΑ 

ΣΥΝΑ

ΛΛΑΓ

ΗΣ 

ΝΟΜ

ΙΣΜ

Α 

ΑΝΑ

ΛΗΨ

ΕΙΣ/ 

ΧΡΕ

ΩΣΕ

ΙΣ 

ΚΑΤΑ

ΘΕΣΕΙ

Σ/ 

ΠΙΣΤ

ΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

             

             

             

Ο ανωτέρω πίνακας συμπληρώνεται και αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από ένα έκαστο 

πιστωτικό ίδρυμα, αποτυπώνοντας σε αυτόν τα ανάλογα απαιτούμενα αναλυτικά στοιχεία/κινήσεις, 

διακεκριμένα για κάθε ένα εκ των Τραπεζικών - Χρηματιστηριακών Προϊόντων – Υπηρεσιών, που 

διαθέτει για κάθε ελεγχόμενο, ένα έκαστο πιστωτικό ίδρυμα.  

Ο Χρόνος αποστολής των αιτούμενων αναλυτικών κινήσεων του ως άνω πίνακα 3, συναρτάται από 

την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών του εκάστοτε διενεργούμενου ελέγχου και ορίζεται 

κατωτέρω συμπληρώνοντας την κατά περίπτωση και τη θετική και την αρνητική επιλογή, Ναι - 

Όχι.  
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Χρόνος αποστολής αναλυτικών κινήσεων 

Συμπληρώνεται σε κάθε 

περίπτωση 

(καταφατική ή αρνητική) 

(Ναι/ Όχι) 

α) 

Άμεσα και συγχρόνως με τα συνοπτικά στοιχεία των πινάκων 

1 και 2 του παρόντος, για όλους τους λογαριασμούς και τα 

λοιπά τραπεζικά προϊόντα των ελεγχόμενων προσώπων 

 

β) 

Κατόπιν αξιολόγησης των δεδομένων των πινάκων 1 και 2 

του παρόντος, επιλέγονται και ζητούνται με νέο έγγραφο, οι 

λογαριασμοί ή/και τα λοιπά τραπεζικά προϊόντα για τα οποία 

θα σταλούν όλες οι αναλυτικές κινήσεις 

 

 

Μέχρι το χρόνο της τελικής επιλογής ενιαίου τρόπου ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων, τα αιτούμενα 

στοιχεία, θα διαβιβαστούν στην υπηρεσία μας σε μέσο ψηφιακής καταγραφής (CD), σε 

κρυπτογραφημένα ηλεκτρονικά αρχεία και εν συνεχεία με διακεκριμένη πράξη αποστολής θα 

κοινοποιούνται οι αντίστοιχοι απαιτούμενοι κωδικοί αποκρυπτογράφησης αυτών. 

Ο προτιμώμενος από την υπηρεσία μας τύπος αρχείων είναι “Microsoft office Excel” και στις 

περιπτώσεις που κάποιο εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν δύναται να αποστείλει τα αιτούμενα 

στοιχεία σε αυτή τη μορφή, προτείνεται εναλλακτικά να αποστέλλονται σε μορφή “csv”, 

αποκλειομένων των μορφών “pdf” και “txt”. 

Οι ως άνω αναφερόμενοι στο παρόν, δύο (2) τυποποιημένοι πίνακες, θα περιλαμβάνονται 

συμπληρωμένοι με τα αιτούμενα στοιχεία, στο διαβιβαστικό απαντητικό έγγραφο έκαστου πιστωτικού 

ιδρύματος και θα αποστέλλονται και ηλεκτρονικά, σε μορφή “Microsoft office Excel”. 

Τα αναλυτικά δεδομένα όλων των κατά περίπτωση υπαρχόντων λογαριασμών και λοιπών τραπεζικών 

προϊόντων και κάθε άλλο αιτούμενο στοιχείο, αποτυπώνονται και αποστέλλονται διακεκριμένα, από 

ένα έκαστο πιστωτικό ίδρυμα σε ενιαία ηλεκτρονική μορφή (αρχεία “Microsoft office Excel”), 

σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο με αριθμό ΕΜΠ.5694/26.03.2013 έγγραφό μας. 

Οι Τράπεζες-Μέλη σας, προς τις οποίες θα διαβιβάσετε το παρόν, καθώς και τα λοιπά πιστωτικά 

ιδρύματα που θα τους το κοινοποιήσετε, παρακαλούνται να αποστείλουν τις απαντήσεις τους και τα 

ζητηθέντα στοιχεία απευθείας προς την Υπηρεσία μας το συντομότερο δυνατόν.  

 

        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ … 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ – Δ/ΝΣΗΣ 

        (Τίθεται σφραγίδα και 

υπογραφή) 

 

 

 


