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Περίληψη 

Η παρακάτω εργασία περιγράφει την διαδικασία του ελέγχου που γίνεται στα διπλογραφικά 

βιβλία των επιχειρήσεων για την εξακρίβωση της τήρησης των διατάξεων της φορολογικής 

νομοθεσίας. 

Ο έλεγχος γίνεται καταρχήν με τους κανόνες της Ελεγκτικής και στηρίζεται στον ελεγκτή 

που θα  τον διενεργήσει που πρέπει να είναι πλήρως καταρτισμένος με  λογιστικές και 

νομικές γνώσεις. 

Είναι επίσης γνωστό ότι την τελευταία οκταετία η χώρα μας έχει υποστεί μία μεγάλη 

οικονομική κρίση και έχει δεσμευτεί προς τους δανειστές της, να αλλάξει το οικονομικό 

γίγνεσθαι της πατρίδας μας, προκειμένου να επιτύχει την επάνοδο της σε ρυθμούς 

ανάπτυξής και προοπτικής  βελτίωσης των οικονομικών δεικτών. Στοιχεία που ας ελπίσουμε 

θα βελτιώσουν  και την οικονομική κατάσταση  των πολιτών.    

Στα πλαίσια αυτά έχουν ψηφιστεί νέοι νόμοι, όπως είναι τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα 

(ΕΛΠ) που στοχεύουν στο εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων, την καταπολέμηση  της 

λογιστική πολυνομίας και της διευκόλυνσης των Ελλήνων και ξένων επενδυτών. Η νέα 

Κωδικοποίηση της φορολογίας Εισοδήματος, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(ΕΝ.Φ.Ι.Α.), ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, κ.λ.π.   

Ολόκληρο αυτό το νέο λογιστικό και φορολογικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων 

απαιτεί την προσαρμογή του εσωτερικού ή εξωτερικού ελεγκτή προκειμένου να καταλήξει 

σε ασφαλή και σωστά συμπεράσματα, στην εφαρμογή ενός καινούργιου προγράμματος 

ελέγχου των βιβλίων και των στοιχείων. 

Στη παρούσα εργασία περιγράφουμε  το πρόγραμμα ελέγχου όπως έχει  διαμορφωθεί 

σήμερα και έχουμε τη βεβαιότητα ότι αυτό είναι μία αρχή συμμόρφωσης  στους κανόνες 

των επιχειρήσεων και ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ελεγκτών που διενεργούν 

εσωτερικό η εξωτερικό έλεγχο.          
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 Abstract 

The following paper describes the process of checking in business duplicates to 

verify compliance with tax law provisions. 

The audit is in principle audited and is based on the auditor who will carry it out, 

which must be fully trained in accounting and legal knowledge. 

It is also known that over the past eight years our country has suffered a major 

economic crisis and has committed itself  to its lenders, to change the economic growth of 

our country in order to achieve its return to growth rates and the prospect of improving the 

economic indicators. Elements that we hope will also improve the economic situation of 

citizens and the country. 

New laws, such as Greek Accounting Standards (ELPs) aiming at the modernization 

of accounting rules, the fight against multiplicity of accounts and the facilitation of Greek 

and foreign investors have been adopted.  

The new Income Tax Coding, the Uniform Property Tax  ΕΝ.Φ.Ι.Α., the new Tax 

Code, etc. 

This whole new accounting and tax framework for business operations requires the 

internal or external auditor to adjust to arrive at safe and correct conclusions in the 

implementation of a new book and data control program. 

In this work, we describe the audit program as it is today, and we are confident that 

this is a principle of compliance with business rules and a useful tool in the hands of internal 

and external auditors. 
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I. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

 

Η Ελεγκτική είναι κλάδος της επιστήμης της οικονομικής των Επιχειρήσεων και διαπραγματεύεται 

το σύνολο των αρχών, κανόνων και ενεργειών που προέρχονται από βαθειά γνώσιν της Λογιστικής 

και του Δικαίου (Εμπορικού, Αστικού, Φορολογικού). Με αυτές τις αρχές διενεργείται ο έλεγχος των 

εμπορικών βιβλίων, οικονομικών καταστάσεων, λογιστικών και συναφών στοιχείων, προς 

διαπίστωση πράξεων ή παραλείψεων και συναγωγή αιτιολογημένων συμπερασμάτων σχετικών προς 

οικονομική  διαχείριση της  ελεγχόμενης μονάδος. 

1. Αντικείμενο ελέγχου 

 Η ελεγκτική βασικά ασχολείται με τρία  θέματα, δηλαδή τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο 

έλεγχος και ποιοι σκοποί επιδιώκονται από τον έλεγχο. 

Το αντικείμενο του έλεγχου είναι η οικονομική διαχείριση ξένης περιουσίας οποιουδήποτε φυσικού 

ή νομικού προσώπου. Για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης  θα  πρέπει 

όλα τα οικονομικά δεδομένα να απεικονίζεται λογιστικά. 

Η λογιστική καταγράφει και παρακολουθεί τις πράξεις της οικονομικής διαχείρισης και η ελεγκτική 

τις ελέγχει. 

Σα Βασικοί σκοποί έλεγχου είναι δυνατόν να αναφερθούν : 

Η πρόληψη ηθελημένων η αθέλητων λαθών, απατών (προληπτικός έλεγχος). 

Η αποκάλυψη, η καταστολή ακούσιων η εκούσιων σφαλμάτων  απατών κ.λ.π. (κατασταλτικός 

έλεγχος). 

Η πιστοποίησης μετά από συστηματικό έλεγχο, της ακρίβειας και της αλήθειας οικονομικών 

καταστάσεων (Ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης), 

της πιστοληπτικής ικανότητας μίας επιχείρησης, της τρέχουσας εσωτερικής αξίας των μετοχών 

συγκεκριμένης ανωνύμου εταιρείας. 

Οι ενδιαφερόμενοι για την διενέργεια του έλεγχου είναι: 

Οι διοικούντες και οι διευθυντές σε μια οικονομική μονάδα. 

Οι μέτοχοι και γενικά οι επενδυτές σε μια οικονομική μονάδα. 

Οι πιστωτές, οι μελλοντικοί επενδυτές και το κράτος. 

2. Το υποκείμενο του ελέγχου (τον Ελεγκτή)  δηλαδή ποια πρόσωπα διενεργούν τον έλεγχο και ποια 

πρέπει να είναι τα προσόντα τους. 

Ο ελεγκτής είναι το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο, είναι  το απαραίτητο όργανο για να 

εξασφαλιστεί  ορθολογική οργάνωση,  λειτουργία και  ομαλή οικονομική διαχείριση στη δημόσια 

και ιδιωτική οικονομία. 

Διάκριση ελεγκτών: 

2.1. Εσωτερικός ελεγκτής: βρίσκεται σε σχέση μίσθωσης εργασίας με την οικονομική μονάδα, 

όπου προσφέρει την εργασία του, δηλαδή είναι υπάλληλος της και το έργο του έχει προληπτικό 

χαρακτήρα, με σκοπό να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις και τις λογιστικές 

καταχωρίσεις, με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό ηθελημένων ή αθέλητων σφαλμάτων ή αντικανονικών 

και παράνομων ενεργειών. Τα καθήκοντα του τα ασκεί πριν ή κατά την διάρκεια της οικονομικής 

διαχείρισης και της λογιστικής καταχώρησης, χωρίς όμως να αποκλείεται και ο έλεγχος ειδικών 

θεμάτων μεταγενέστερα. στην θέση του ελεγκτή πρέπει να τοποθετούνται πρόσωπα κατάλληλα που 

να διακρίνονται για την μόρφωση, την πείρα και το ήθος τους. 

Υπάρχουν όμως κάποια μειονεκτήματα στο έργο του εσωτερικού ελεγκτή που οφείλονται στο 

γεγονός ότι είναι υπάλληλος στην οικονομική μονάδα που ασκεί τα καθήκοντα του και απ’ αυτό το 

γεγονός είναι φυσικό ο έλεγχος ,να ασκείται σύμφωνα με τους κανόνες και τούς όρους που έχει 
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θεσπίσει η διοίκηση της οικονομικής μονάδας και όχι σύμφωνα με τους όρους και κανόνες  της 

ελεγκτικής. 

Δεν ενημερώνεται για τις πράξεις των διοικούντων, συνήθως δε και των ανωτέρων του στην ιεραρχία 

ο έλεγχος του προς αυτούς είναι περιορισμένος, αναγκαστικά, η τελείως τυπικός. Απασχολούμενος 

με πράξεις συναδέλφων του, πολλές φορές από συναδελφική αλληλεγγύη, ο έλεγχος του δεν είναι 

αμερόληπτος και αντικειμενικός, ενώ με το   πέρασμα του χρόνου και τη στενότερη φιλική σχέση, η 

προσοχή και η δυναμικότητα μειώνονται βαθμιαία και ο έλεγχος γίνεται πλέον τυπικός. 

2.2. Εξωτερικός ελεγκτής: δεν έχει καμιά υπαλληλική ή άλλη εξάρτηση προς την επιχείρηση που 

καλείται να ελέγχει. Είναι ανεξάρτητος και αδέσμευτος προς την οικονομική μονάδα που ελέγχει και 

δεν επηρεάζεται από την διοίκηση της, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα από τα μειονεκτήματα 

που βαρύνουν τον εσωτερικό ελεγκτή. Αυτό το γεγονός αποτελεί εγγύηση  για την διενέργεια 

αντικειμενικού και ανεπηρέαστου έλεγχου. Τα προσόντα που πρέπει να έχει είναι τα εξής: 

Ανεπίληπτο ήθος και ακεραιότητα χαρακτήρα. Άρτια επιστημονική κατάρτιση, εξειδικευμένη πείρα, 

αυτοπεποίθηση.  Ικανότητα ταχείας αντίληψης και σίγουρης κρίσης. 

3.Την τεχνική του ελέγχου που εδώ περιλαμβάνονται ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου δηλαδή οι 

ακολουθούμενες  κάθε φορά ελεγκτικές διαδικασίες, καθώς και η έκταση του έλεγχου 

δειγματοληπτικά  (εκτός εξαιρέσεων π.χ. δικαστικών κ.λ.π. εντολών), διαφορετικά θα ήταν τελείως 

αντιοικονομική που θα απαιτούσε πολλούς ελεγκτές και πολύμηνο απασχόληση εις βάρος της 

λειτουργίας της Ελεγχόμενης μονάδος. 

Οι Μέθοδοι διενέργειας  εξωτερικού λογιστικού έλεγχου είναι: 

3.1. Ο Οριζόντιος έλεγχος: ονομάζεται και προοδευτικός διότι ξεκινάει από τα δικαιολογητικά και 

καταλήγει στα κονδύλια του ισολογισμού. Πρόκειται για τον λεπτομερή έλεγχο όλων των 

οικονομικών πράξεων μιας περιόδου. Δηλαδή εδώ ακολουθούμε τις εξής διαδικασίες: 

Ελέγχονται λεπτομερειακά τα δικαιολογητικά της περιόδου που έχουν επιλεγεί από άποψη 

πληρότητας και νομιμότητας. 

Ελέγχεται η ορθή διατύπωση των εγγράφων στα αναλυτικά ημερολόγια. Ελέγχεται η ενημέρωση των 

αναλυτικών καθολικών και λοιπών βοηθητικών βιβλίων. 

Ελέγχονται οι συγκεντρωτικές εγγραφές στο συγκεντρωτικό ημερολόγιο και η ενημέρωση του 

Γενικού Καθολικού. 

Επαληθεύονται με τα ισοζύγια, οι αριθμητικές συμφωνίες του ισολογισμού και του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσεως. 

3.2. Ο Κάθετος έλεγχος: λέγεται και αναδρομικός διότι από τα κονδύλια του ισολογισμού 

καταλήγει στα δικαιολογητικά. Ξεκινάει από τα κονδύλια του ισολογισμού και του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσεως και μέσω των ισοζυγίων μεταβαίνει στους λογαριασμούς των αναλυτικών 

καθολικών όπου με την επισκόπηση επιλέγονται τα κονδύλια για τον έλεγχο των οποίων 

ανακτούνται τα σχετικά δικαιολογητικά. 

Ελεγκτικές διαδικασίες κάθετου έλεγχου: 

Να γίνουν όλες οι αναγκαίες επαληθεύσεις και αριθμητικές συμφωνίες έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν 

ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεων περιλαμβάνουν όλα τα οριστικά 

υπόλοιπα του Γενικού Καθολικού κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. 

Επισκόπηση της κίνησης κάθε αναλυτικού λογαριασμού με σκοπό: 

Τη διαπίστωση ότι δεν έχουν καταχωρηθεί κονδύλια άσχετα με το περιεχόμενο.  Τη διαπίστωση ότι 

έχουν καταχωρηθεί τα κονδύλια που αφορούν την χρήση.  Την επιλογή των κονδυλίων για τα οποία 

κα ελέγχονται τα σχετικά δικαιολογητικά. 

Λεπτομερής έλεγχος των δικαιολογητικών των κονδυλίων που έχουν επιλεγεί. Επαλήθευση των 

αθροίσεων του λογαριασμού και αντιπαραβολή των τελικών αθροισμάτων με τα αντίστοιχα ποσά 

του σχετικού ισοζυγίου αναλυτικού καθολικού. 
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3.3. Οι Ειδικές ελεγκτικές διαδικασίες: διαφέρουν από αντικείμενο σε αντικείμενο, όμως τα 

θεμελιώδη βήματα που καθορίζουν κάθε ελεγκτική διαδικασία είναι σχεδόν πάντα τα ίδια και 

απαιτούν:  

1)Την επισκόπηση και κατάρτιση μιας έγγραφης περιγραφής του συστήματος του εσωτερικού 

ελέγχου της Ελεγχόμενης Επιχείρησης. 

2) Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου και συμφωνία με την εγγραφή 

περιγραφή. 

3) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου. 

4)Υποβολή έκθεσης προς την διοίκηση που να περιέχει συστάσεις για την βελτίωση του εσωτερικού 

ελέγχου.  

4. Το σχέδιο και τα προγράμματα του ελέγχου: O ελεγκτής ( Εσωτερικός ή Εξωτερικός),  θα 

ετοιμάσει το σχέδιο και τα προγράμματα του ελέγχου που είναι απαραίτητα για την ακριβή  

τεκμηρίωση των συμπερασμάτων. 

4.1.Ο υπεύθυνος ελεγκτής πρέπει να καταρτίσει το σχέδιο έλεγχου που  αποτελεί μια επισκόπηση 

της δουλειάς και σκιαγραφεί τους αντικειμενικούς σκοπούς του έλεγχου. 

 Ένα «τυπικό» σχέδιο ελέγχου περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τα εξής θέματα: 

α)Περιγραφή, της  διάθρωσης, της δραστηριότητας και της οργάνωσης της ελεγχόμενης 

Επιχείρησης. 

β) Αντικειμενικοί σκοποί του ελέγχου ( π.χ. Έλεγχος για τους διοικούντες και τους μετόχους, για 

κάποιο αντικειμενικό σκοπό ). 

γ) Χρονικός προγραμματισμός της ελεγκτικής εργασίας, στον οποίο περιλαμβάνονται οι διαδικασίες 

του ελέγχου που πρέπει να εκτελεστούν πριν από την κατάρτιση του Ισολογισμού και τι πρέπει  να 

γίνει κατά ή μετά την κατάρτιση του ισολογισμού, καθώς ο καθορισμός των ημερομηνιών για  

κρίσιμες διαδικασίες όπως είναι η καταμέτρηση  του ταμείου, των αποθεμάτων 

και η επιβεβαίωση των εισπρακτέων λογαριασμών. 

δ) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την διεξαγωγή του ελέγχου,  η μελέτη και η αξιολόγηση 

του εσωτερικού ελέγχου, το χρονοδιάγραμμα της ελεγκτικής εργασίας. 

ε) Οποιοδήποτε ειδικό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί κατά την διάρκεια του ελέγχου.  

Το  «τυπικό» σχέδιο του ελέγχου μπορεί να αναθεωρηθεί κατά την διάρκεια της ελεγκτικής 

εργασίας, διότι μπορεί να προκύψουν ορισμένα ειδικά προβλήματα, ενώ η μελέτη και η αξιολόγηση 

του εσωτερικού ελέγχου να οδηγήσει στην επισήμανση, άλλων χώρων που απαιτούν περισσότερη ή 

λιγότερη ελεγκτική εργασία.   

4.2. Το Πρόγραμμα έλεγχου  

Είναι μία λεπτομερής σκιαγράφηση της ελεγκτικής δουλείας που θα εκτελεστεί, καθορίζοντας τις 

διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την επαλήθευση κάθε κονδυλίου των οικονομικών 

καταστάσεων. Οι λεπτομερείς οδηγίες στο πρόγραμμα εξασφαλίζουν ότι τα ουσιαστικά βήματα της 

επαλήθευσης δεν θα παραβλεφθούν. Επίσης το  υπόψη πρόγραμμα δείχνει τον απαιτούμενο αριθμό  

του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση του, καθώς  τις σχετικές αναλογίες των 

απαιτούμενων ωρών εργασίας που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του. 

Οι συνθήκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε κάθε ελεγκτική εργασία, διαφέρουν 

ουσιαστικά μεταξύ τους, για τούτο είναι αναγκαίο ο ελεγκτής να καθορίζει το είδος των διαδικασιών 

που ταιριάζουν καλλίτερα στις επιμέρους ειδικές συνθήκες. Επομένως ο ελεγκτής κατά την διάρκεια 

του ελέγχου θα χρειαστεί να προσαρμόσει το αρχικό πρόγραμμα του ελέγχου, καθώς θα 

αντιμετωπίζει τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου της 

Επιχείρησης.    

Τα Πρόγραμμα ελέγχου είναι σημαντικά αναλυτικότερα από ότι τα σχέδια ελέγχου. Το σχέδιο 

ελέγχου σκιαγραφεί τους αντικειμενικούς στόχους της ελεγκτικής εργασίας, ενώ το Πρόγραμμα 
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ελέγχου αναφέρει τις ειδικές διαδικασίες που πρέπει να εκτελεστούν για να επιτευχθούν αυτοί οι 

στόχοι. 

 

 

II. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ) 

1. Έννοια των ΕΛΠ 

Τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα (ΕΛΠ) καθιερώνονται με τον Νόμο 4308/2014 (ΦΕΚ Τεύχος Α΄ αρ. 

φύλλου 251/24-11-2014) και τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

Με την εισηγητική αιτιολογική έκθεση που κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων, αναφέρεται ότι 

«το νομοθέτημα στοχεύει στην ενοποίηση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό των λογιστικών 

κανόνων της χώρας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό-

ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και λοιπές υποκείμενες οντότητες. Η εφαρμογή του νέου 

πλαισίου καταπολεμά τη λογιστική πολυνομία και υπηρετεί την ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία 

και συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συνθήκες που συμβάλλουν στην 

ομαλή λειτουργία της αγοράς».  

Ο νόμος αντιμετωπίζει δύο αντικείμενα:  

Α. Κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων και στοιχείων (άρθρα 3-15)  

( Δηλαδή τα θέματα που κάλυπταν προηγουμένως ο Κ.Β.Σ. –Κ.Φ.Α.Σ. ).  

Β. Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων (άρθρα 16-36) ( Δηλαδή τα 

θέματα που κάλυπταν προηγουμένως το Ε.Γ.Λ.Σ. και οι σχετικές διατάξεις Κ.Ν. 2190/1920 ).  

Βασικά μετά την ισχύ του εν λόγω νόμου καταργούνται μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ,ο Π.Δ. 186/1992 Κώδικα βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ). το Π.Δ. 

1123/1980 (ΦΕΚ Α 283/15-12-1980) περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, 

οι λογιστικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, και σειρά άλλων διατάξεων νόμων. 

2. Τι περιλαμβάνουν τα Ε.Λ.Π. Αποτελούνται από 8 κεφάλαια και 44 άρθρα.  

Κεφάλαιο 1: Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων ( άρθρα 1 και 2).  

Κεφάλαιο 2: Λογιστικά αρχεία (άρθρα 3 έως 7).  

Κεφάλαιο 3: Παραστατικά πωλήσεων (άρθρα 8 έως 15).  

Κεφάλαιο 4: Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρα16 και 17).  

Κεφάλαιο 5: Κανόνες επιμέτρησης (άρθρα 18 έως 28).  

Κεφάλαιο 6: Προσάρτημα και απαλλαγές (άρθρα 29 και 30).  

Κεφάλαιο 7: Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (άρθρα 31 έως 36).  

Κεφάλαιο 8: Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 37 έως 44).  

Έχει επίσης τέσσερα παραρτήματα1:  

Παράρτημα Α: Ορισμοί [Οι ορισμοί στο παράρτημα Α΄ λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη 

για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του νόμου].    

Παράρτημα Β: Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

Παράρτημα Γ: Σχέδιο λογαριασμών (Προτεινόμενο και όχι υποχρεωτικό).  

Παράρτημα Δ: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Ακολούθως έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, οι ερμηνευτικές οδηγίες με την εγκύκλιο 

ΠΟΛ.1003/31.12.2014, τη σχετική απόφαση είναι η ΠΟΛ. 1024/2015 ) και τη «Λογιστική Οδηγία» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 010/2015,της Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησής και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) την ΠΟΛ. 

1261/3-12-2015 , καθώς και οι εκάστοτε σχετικές γνωμοδοτήσεις, στα ερωτήματα που προκύπτουν 

στην λογιστική αποτύπωση, του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ).  

                                           
1 Τα παραρτήματα «Α΄: Ορισμοί» και  «Γ΄: Σχέδιο λογαριασμών» του Νόμου Ν. 4308/2014  (ΕΛΠ),παρατίθενται στο 

τελευταίο Κεφάλαιο της παρούσας εργασίας . 
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Μεγάλο ενδιαφέρον έχει για τους υπόχρεους του νόμου για τα ΕΛΠ, οι καινοτομίες, οι κανόνες και 

οι αλλαγές που επέρχονται στο  λογιστικό σύστημα της Χώρας.  

-Με τα ΕΛΠ καθιερώνονται ορισμοί μεταξύ των οποίων και πολλοί καινούργιοι στην μέχρι τώρα 

Ελληνική οικονομική ορολογία. Οι ορισμοί παρατίθενται   στο Παράρτημα Α΄ του νόμου και 

λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για την εφαρμογή των ΕΛΠ. 

 Παραδείγματα ορισμών: 

H καθιέρωση του ορισμού της Οντότητας (entity) που είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ανήκει στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα. 

Η Λογιστική αξία (book value or carrying amount) :Η αξία με την οποία ένα στοιχείο 

αναγνωρίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Της Ανακτήσιμης αξίας (recoverable amount) που είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης 

αξίας, μειωμένης με το κόστος διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουργίας 

χρηματοροών) και της αξίας χρήσης αυτού. 

Η εύλογη αξία (Fair value) που ορίζεται ως, η τιμή ανταλλαγής ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

διακανονισμού μιας υποχρέωσης μεταξύ προθύμων ενήμερων μερών που ενεργούν υπό κανονικές 

στην αγορά συνθήκες, κατά την ημερομηνία μέτρησης.  

Η Αξίας χρήσης (Value in use) που ορίζεται ως η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών 

που αναμένεται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας 

δημιουργίας χρηματοροών), και από τη διάθεσή του  στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 

Η Απομείωση (impairment) που ορίζεται ως, το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του. 

2.1. Οι Κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων και στοιχείων 

- Η «Κατηγοριοποίηση» των Οντοτήτων συμφώνα με το άρθρο 2 του νόμου. Δηλαδή την ένταξη 

μιας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους που προσδιορίζει κυρίως τις λογιστικές της υποχρεώσεις σε 

ότι αφορά:  

α) τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσει,  

β) απλοποιήσεις και απαλλαγές από ορισμένους κανόνες επιμέτρησης, καθώς και από την παροχή 

ορισμένων πληροφοριών του προσαρτήματος,  

γ) απαγόρευση χρήσης ορισμένων κανόνων επιμέτρησης. 

Η ένταξη ή αλλαγή κατηγορίας μεγέθους γίνεται όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει 

τα  δύο τουλάχιστον από τα τρία όρια, που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

Κατηγορίες οντοτήτων  

Όρια μεγέθους 

Μέσος όρος προσωπικού  Σύνολο ενεργητικό  Καθαρός κύκλος εργασιών  

Πολύ μικρές (ΟΕ, ΕΕ, 

ατομική, κλπ) 

- - ≤ 1.500.000 

Μικρές δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, 

ατομική, κλπ) 

- - > 1.500.000 

Πολύ μικρές άρθρου ≤ 10 ≤ 350.000 ≤ 700.000 

Μικρές ≤ 50 ≤ 4.000.000 ≤ 8.000.000 

Μεσαίες (όλες) ≤ 250 ≤ 20.000.000 ≤ 40.000.000 

Μεγάλες (όλες) > 250 >20.000.000 > 40.000.000 

 



 
 

13 
 

Η τιμολόγηση, συμφώνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ περιλαμβάνουν  τα παραστατικά των πωλήσεων 

αγαθών η παροχής υπηρεσιών, δηλαδή το Τιμολόγιο πώλησης, το περιεχόμενο και τον χρόνο 

έκδοσης του, καθώς και τα εκδιδόμενα στοιχεία για την λιανική πώληση αγαθών η παροχής 

υπηρεσιών.  

-Το περιεχόμενο του τιμολογίου φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: 

α) Ημερομηνία έκδοσης. 

β) Τον αύξοντα αριθμό για μία η περισσότερες σειρές τιμολογίων. 

γ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου  του πωλητή (Α.Φ.Μ.). 

δ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου  του πελάτη (Α.Φ.Μ.). 

ε) Την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση  του πωλητή και πελάτη. 

στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

ζ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή 

παροχή υπηρεσιών εφόσον αυτή δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. 

η) Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή Φόρου Προστιθεμένης Αξίας (ΦΠΑ),την αξια που 

απαλλάσσεται του (ΦΠΑ), την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας  χωρίς (ΦΠΑ),καθώς και την αξία 

κάθε έκπτωσης ή επιστροφής εάν δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή μονάδας.  

θ) Τον συντελεστή (ΦΠΑ) που εφαρμόζεται. 

ι)  Το ποσό του οφειλόμενου (ΦΠΑ). 

Έπονται και άλλες ενδιαφέρουσες υποχρεωτικές ενδείξεις για το περιεχόμενο του τιμολογίου που 

έχουν σχέση με άλλες διατάξεις και τα ειδικά καθεστώτα του (ΦΠΑ). 

-Ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου καθορίζεται σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχή υπηρεσιών 

μέχρι την 15η ημέρα του επομένου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης 

της υπηρεσίας. 

-Η απόδειξη Λιανικής πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, εκδίδεται  σε ιδιώτες καταναλωτές αντί 

έκδοσης τιμολογίου . Η έκδοση των αποδείξεων γίνεται με την χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών 

μηχανισμών που προβλέπει ο νόμος 1809/1988 [ Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ) 

,Ταμειακές μηχανές (ΦΤΜ) ] και παραδίδονται ,αποστέλλονται ή τίθενται στη διάθεση του πελάτη. 

Σε περίπτωση εκπτώσεων ή επιστροφών εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης. Ο χρόνος 

έκδοσης του στοιχείου λιανικής πώλησης είναι κατά τον χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της 

αποστολής ,ενώ σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών  το στοιχείο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της 

παροχής. 

-Η καθιέρωση του ηλεκτρονικού τιμολόγιου γίνεται με την ενσωμάτωση των σχετικών οδηγιών της 

Ευρωπαϊκής ένωσης στο νόμο των ΕΛΠ και με τον τρόπο αυτόν καθορίζεται η έννοια και ο τρόπος 

διαβίβασης των τιμολόγιων αυτών. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις αποδείξεις λιανικής ή λοιπών 

παραστατικών, εφόσον οι πελάτες αποδέχονται την λήψη ηλεκτρονικών αρχείων. 

 

2.2. Το Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 

-Το σύστημα παρακολούθησης Λογιστικής και φορολογικής βάσης συμφώνα με το άρθρο 3 (§ 5) του 

νόμου. Ο νόμος των ΕΛΠ απαιτεί ρητά από την οντότητα να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική όσο 

και τη φορολογική βάση των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

Οι διαφορές των δύο βάσεων προκαλούνται από την απόκλιση της κείμενης φορολογικής 

νομοθεσίας από τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες αναγνώρισης και επιμέτρησης. Σημειώνεται ότι 

η απαίτηση για παρακολούθηση των διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης είναι αυτονόητη, 

όταν υπάρχουν τέτοιες διαφορές, διότι διαφορετικά δεν είναι δυνατή η ορθή υποβολή φορολογικής 

δήλωσης. 

- Το Σχέδιο Λογαριασμών και τη σύνδεση του  με την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και 

την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των άρθρων 16 και 17 1. 

-Τους υπόχρεους σε σύνταξη ανά είδος κατάστασης και ανά κατηγορία μεγέθους και επομένως 

βιβλίων διπλογραφικών ή απλογραφικών λογιστικών συστημάτων παρουσιάζουμε στον πιο κάτω 

πίνακα: 

 

                                           
1 Βλέπε  και το «Παράρτημα Γ» Ν. 4308/2014  στο τελευταίο Κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
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Χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις 

Κατηγορία μεγέθους 

Πολύ μικρές  

 

Μικρές 

 

 

Μεσαίες 

 

 

Μεγάλες 
άρθρο 1 παρ. 2.γ  και 

Πρατήρια υγρών καυσίμων 

μέχρι 8.000.000 ευρώ 

άρθρο 1 παρ. 

2.α & 2.β 

Κατάσταση 

αποτελεσμάτων  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Προσάρτημα ή 

Σημειώσεις  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ισολογισμός    ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κατάσταση μεταβολών 

καθαρής θέσης 

      ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κατάσταση 

χρηματοροών  

        ΝΑΙ 

Τήρηση βιβλίων Απλογραφικά Διπλογραφικά 

 

Οι θεμελιώδεις αρχές σύνταξης των καταστάσεων απαιτούν: 

Την αρχή του δεδουλευμένου που επιτάσσει την αναγνώριση των επιπτώσεων των συναλλαγών και 

γεγονότων της οντότητας και τη συμπερίληψή αυτών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, στο 

χρόνο που προκύπτουν και όχι στο χρόνο που διακανονίζονται ταμειακά (εισπράττονται ή 

πληρώνονται).  

Επίσης την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας  της (η παραδοχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας αξιολογείται τουλάχιστον για διάστημα 12 μηνών των λογιστικών πολιτικών, η αρχή 

αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 

Η παράγραφος 7 ( άρθρο 17 ) ορίζει ότι οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους 

καταστάσεις σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο του νόμου δύνανται να αναζητούν ερμηνευτική 

καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α.1, στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι 

συμβατές με τον παρόντα νόμο.  

Η προαιρετική αυτή διάταξη εισάγει μια σημαντική ρύθμιση στο Ελληνικό λογιστικό πλαίσιο, αφού 

οι υποκείμενες οντότητες αποκτούν πρόσβαση στο πλέον αξιόπιστο και ευρέως χρησιμοποιούμενο 

λογιστικό πλαίσιο παγκοσμίως, τα Δ.Π.Χ.Α., για θέματα που ρυθμίζονται συνοπτικά από το νόμο. 

Επίσης οι οντότητες με επιλογή τους, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το υπάρχον σχέδιο 

λογαριασμών που είναι σε ισχύ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, δηλαδή το σχέδιο λογαριασμών του 

Π.Δ. 1123/1980 ή του Π.Δ. 148/1984 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 

Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ή του Π.Δ. 384/1992 περί εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 

Τραπεζών, κατά περίπτωση. Οίκοθεν νοείται ότι οι οντότητες οφείλουν να προβαίνουν στις 

απαραίτητες προσαρμογές και προσθήκες στο σχέδιο λογαριασμών που τηρούν για την κάλυψη των 

απαιτήσεων του παρόντος νόμου και των πληροφοριακών τους αναγκών. 

Το σχέδιο των λογαριασμών του παραρτήματος Γ΄ είναι υποχρεωτικό σε ότι αφορά : 

1. την ονοματολογία, 

2. το βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών (ανάλυση – ταξινόμηση σε 

πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους, κλπ), καθώς και το περιεχόμενό τους, όπως αυτά καθορίζονται 

από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.  

3. Συνεπώς, και σύμφωνα με τις επικρατούσες διεθνείς πρακτικές, δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 

των κωδικών του προτεινόμενου σχεδίου λογαριασμών. 

 

2.3.Οι κανόνες επιμέτρησης2 
 Με τα ΕΛΠ καθορίζονται οι κανόνες της αποτίμησης: 

                                           
1 Δ.Π.Χ.Α. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ καν.1606/2002. 
2 Επιμέτρηση (measurement): Η διαδικασία προσδιορισμού της χρηματικής αξίας ενός στοιχείου των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων κατά την αρχική αναγνώριση ή μεταγενέστερα. (Παράρτημα Α΄ΟΡΙΣΜΟΙ Ν. 4308/2014).. 
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-Tων  ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και η προσαρμογή των αξιών 

τους με τις αποσβέσεις και τις απομειώσεις που υπόκειται η ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

-Των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (Financial assets) που περιλαμβάνουν ,τα 

διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα, τους συμμετοχικούς τίτλους ,τα συμβατικά δικαιώματα λήψης 

μετρητών καθώς και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και τις συμβάσεις που 

διακανονίζονται με τίτλους καθαρής θέσης της ίδιας οντότητας. 

-Των αποθεμάτων και υπηρεσιών στο κόστος κτήσης κατά την αρχική αναγνώριση (Initial 

recognition)1και μετά στην κατ΄ειδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας (Net realizable value)2. Σημειώνεται ότι το κόστος κτήσης του τελικού 

αποθέματος σύμφωνα με τα ΕΛΠ, προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO «Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο 

Εξαχθέν» ή την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου η άλλη τεκμηριωμένη γενικά αποδεχτή μέθοδο. 

Όμως δεν επιτρέπεται ρητά από τον νόμο η χρήση της μεθόδου LIFO «Τελευταίο Εισαχθέν – Πρώτο 

Εξαχθέν». 

 Το «ιστορικό κόστος» είναι το βασικό μοντέλο επιμέτρησης στα άρθρα 18-23 του Ν. 4308/2014, ως 

βάση επιμέτρησης, με εξαίρεση το άρθρο 24 που αναφέρεται στη χρήση εύλογων αξιών για 

επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Η αναφορά στην Ανακτήσιμη αξία 

(recoverable amount)3 υποδηλώνει ότι η επιμέτρηση στο κόστος κτήσης γίνεται εφόσον το κόστος 

αυτό είναι ανακτήσιμο. 

- Οι Κρατικές επιχορηγήσεις (Government grants). Σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Α 

του νόμου, κρατική επιχορήγηση είναι οι πόροι που το κράτος διαθέτει σε μια οντότητα, ως 

αντάλλαγμα για παρελθούσα ή μελλοντική συμμόρφωση προς συγκεκριμένες συνθήκες που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Οι κρατικές επιχορηγήσεις μπορεί να αφορούν 

είτε την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων είτε την επιχορήγηση εξόδων.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως 

υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή 

τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα 

ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι 

κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια 

περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του 

στοιχείου που επιχορηγήθηκε.  

-Εισάγεται η έννοια του «Αναβαλλόμενου Φόρου»4 για την οποία παρατίθεται εκτενής ανάλυση στο 

άρθρο 23 του Ν.4308/2014 και στην ερμηνευτική εγκύκλιο αυτού ΠΟΛ.1003/31.12.2014. 

Σημειώνουμε ότι η λογιστική απεικόνιση του «Αναβαλλόμενου Φόρου» είναι προαιρετικής 

εφαρμογής. 

 Όμως όταν μια οντότητα εφαρμόζει λογιστική αναβαλλόμενης φορολογίας, την εφαρμόζει στο 

σύνολο θετικών και αρνητικών ποσών αναβαλλόμενου φόρου και δεν μπορεί να εφαρμόζεται 

επιλεκτικά. 

Η φορολογική βάση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως είναι το ποσό που αποδίδεται στο 

περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση για φορολογικούς σκοπούς και μπορεί :  

α. Να είναι μικρότερη από τη λογιστική αξία του. Στην περίπτωση αυτή, στις επόμενες χρήσεις τα 

φορολογητέα κέρδη θα είναι αυξημένα σε σχέση με τα λογιστικά. Η διαφορά αυτή είναι 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση.  

                                           
1 αρχική αναγνώριση (Initial recognition): Η πρώτη καταχώρηση στο λογιστικό σύστημα της οντότητας 
ενός στοιχείου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. (Παράρτημα Α΄ΟΡΙΣΜΟΙ Ν. 4308/2014). 
2 καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας (Net realizable value): Η εκτιμώμενη τιμή διάθεσης ενός 
περιουσιακού στοιχείου κατά την κανονική πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μειωμένης κατά το 
τυχόν κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του και για την πραγματοποίηση της διάθεσης. 
(Παράρτημα Α΄ΟΡΙΣΜΟΙ Ν. 4308/2014). 
3 Ανακτήσιμη αξία (recoverable amount):Το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας, μειωμένης με 
το κόστος διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουργίας χρηματοροών) και της αξίας 
χρήσης αυτού. (Παράρτημα Α΄ΟΡΙΣΜΟΙ Ν. 4308/2014) Βλέπε σελίδα 88.. 
4 Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (deferred tax asset): Το ποσό του φόρου εισοδήματος που 

είναι ανακτήσιμος σε μελλοντικές περιόδους από εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, μεταφερόμενες 
φορολογικές ζημιές και μεταφερόμενους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους (tax credits). 
 Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (deferred tax liability): Το ποσό του φόρου εισοδήματος 
που οφείλεται σε μελλοντικές περιόδους, σε σχέση με φορολογητέες προσωρινές διαφορές.  
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β. Να είναι μεγαλύτερη από τη λογιστική αξία του. Στην περίπτωση αυτή, στις επόμενες χρήσεις τα 

φορολογητέα κέρδη θα είναι μειωμένα σε σχέση με τα λογιστικά. Η διαφορά αυτή είναι 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.  

γ. Να είναι ίση με τη λογιστική αξία του και συνεπώς δεν προκύπτει αναβαλλόμενος φόρος. 

-Την Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία (Fair value), ο 

νόμος στο άρθρο 24  δίνει την δυνατότητα χρήσης εύλογων αξιών αυστηρά σε προαιρετική βάση, ως 

εναλλακτικό μοντέλο έναντι του ιστορικού κόστους, κατά την ελεύθερη επιλογή της υποκείμενης 

οντότητας, με απόφαση της διοίκησης.  

Όταν γίνεται χρήση της εύλογης αξίας για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, η οντότητα 

υποχρεωτικά χρησιμοποιεί το υπόδειγμα ισολογισμού Β.1.2 του «Παραρτήματος Β΄» του Ν. 

4308/2014. 

-Τα στοιχεία της Κατάστασής Αποτελεσμάτων απαριθμούνται και στα ΕΛΠ θέτονται κανόνες για 

την αρχική τους αναγνώριση, δηλαδή εάν αυτά είναι δεδουλευμένα εντός της περιόδου της 

διαχειριστικής περιόδου που αφορούν, εάν πληρούν τα κριτήρια  για τα έσοδα (μεταβίβαση και 

αποδοχή από τον πελάτη, αξιόπιστα οικονομικά οφέλη της οντότητας από την συγκεκριμένη 

συναλλαγή) και για τα έξοδα όπως αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 25 του νόμου.    

-Τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης, τα βασικά κονδύλια της οποίας αναγνωρίζονται και επιμετρούνται 

σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου  

26 του νόμου.  

-Τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, κατά την αρχική αναγνώριση και  τους τη μετατροπή τους στο 

τέλος της περιόδους αναφοράς και την εμφάνιση των συναλλαγματικών διαφορών στα 

αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.  

2.4. Προσάρτημα (Σημειώσεις) και Απαλλαγές  

-Στα ΕΛΠ το  Προσάρτημα (Σημειώσεις) δίνει την παροχή πληροφοριών, αναλύσεων και 

επεξηγήσεων σχετικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις της Επιχείρησης και αποτελεί ουσιαστικό 

συμπλήρωμα των υπολοίπων καταστάσεων ( Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, κ.λ.π ) 

- Όσο μικρότερη η κατηγορία που ανήκει η επιχείρηση, τόσο περισσότερες οι απλοποιήσεις και οι 

απαλλαγές που έχει. 

Πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 δύνανται, εναλλακτικά της παραγράφου 

7 του άρθρου 30, να καταρτίζουν μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, 

εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία. 

2.5. Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις1 

Η βασική προϋπόθεση για να προκύπτει η σχέση μητρικής2 προς θυγατρική3 βάσει της παραγράφου 

2 (περιπτώσεις α έως δ) και λαμβάνοντας υπόψη και τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 32, είναι 

η άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο κεφάλαιο της άλλης (θυγατρικής) οντότητας, η οποία είτε από 

μόνη της (συμμετοχική ιδιότητα) είτε σε συνδυασμό με άλλες προϋποθέσεις, παρέχει στη μητρική τη 

δυνατότητα ελέγχου επί της άλλης οντότητας (θυγατρικής).  

Το άρθρο 31 αναγνωρίζει τρεις κατηγορίες ομίλων βάσει μεγέθους: μικρούς, μεσαίους και μεγάλους. 

Δεν αναγνωρίζεται κατηγορία «πολύ μικρών» (που αναγνωρίζεται για τις οντότητες κατά το άρθρο 2 

του νόμου). 

 

Είδος κατάταξης του 

μεγέθους του Ομίλου 

Σύνολο ισολογισμού 

( Ενεργητικού ) 

Καθαρό ύψος Κύκλου 

Εργασιών 

Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη 

διάρκεια της χρήσης 

Μικροί Όμιλοι <4.000.000 <8.000.000 <50 

Μεσαίοι Όμιλοι <20.000.000 <40.000.000 <250 

Μεγάλοι Όμιλοι >20.000.000 >40.000.000 >250 

                                           
1 Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι οι οικονομικές καταστάσεις στις οποίες τα 
περιουσιακά στοιχεία ,οι υποχρεώσεις, τα έσοδα, τα έξοδα και οι ταμειακές ροές της μητρικής και των 
θυγατρικών της εμφανίζονται ως εάν επρόκειτο για μία ενιαία οικονομική οντότητα. 

 [ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 10 (ΔΠΧΑ 10).  
2 Μητρική επιχείρηση (Parent company): Οι οντότητες που ελέγχει μία ή περισσότερες θυγατρικές 
οντότητες. (Παράρτημα Α΄ΟΡΙΣΜΟΙ Ν. 4308/2014). 
3 Θυγατρική οντότητα (Subsidiary):Μία οντότητα που ελέγχεται  από μία μητρική οντότητα άμεσα ή 
έμμεσα. (Παράρτημα Α΄ΟΡΙΣΜΟΙ Ν. 4308/2014). 
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Σχέση μητρικής προς θυγατρική προκύπτει επίσης και από την άσκηση κυριαρχικής επιρροής ή 

ελέγχου επί της άλλης οντότητας, έστω και αν δεν υπάρχει συμμετοχή [περίπτωση (ε) της 

παραγράφου 2 του άρθρου 32]. Οι μικροί και οι μεσαίοι όμιλοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκτός και εάν κάποια από τις οντότητες 

του ομίλου είναι δημοσίου συμφέροντος (ενδιαφέροντος).  

Μια μητρική οντότητα απαλλάσσεται από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εάν αυτή η μητρική οντότητα (απαλλασσόμενη οντότητα) είναι 

επίσης θυγατρική οντότητα μιας άλλης οντότητας η οποία υπόκειται στο δίκαιο ενός κράτους-μέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχουν οι πρόσθετες προϋποθέσεις του νόμου. 

-Οι κανόνες κατάρτισης των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γίνεται κατ 

εφαρμογή  των άρθρων 16 έως 26, των λοιπών κανόνων του άρθρου 34, του παρόντος νόμου. 

-Οι συμμετοχές σε συγγενείς οντότητες1 εμφανίζονται στον ενοποιημένο  

ισολογισμό και επιμετρώνται βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης2. 

 Οι συναλλαγές με τις συγγενείς οντότητες, θα πρέπει να απαλείφονται σε βαθμό που τα γεγονότα 

είναι γνωστά ή μπορούν να επιβεβαιωθούν. 

-Οι σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνουν όλες τις 

πληροφορίες, με τρόπο που διευκολύνει την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής θέσης των 

οντοτήτων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ως σύνολο, και λαμβάνοντας υπόψη τις ουσιώδεις 

προσαρμογές που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σύγκριση με τις ετήσιες. Παραδείγματος χάριν, κατά τη 

γνωστοποίηση του μέσου αριθμού των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στη διάρκεια της 

περιόδου, γίνεται ξεχωριστή γνωστοποίηση για το μέσο αριθμό των εργαζομένων που 

απασχολήθηκαν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες.  

2.6. Διευκολύνσεις στις πολύ μικρές και τις μικρές οντότητες 

Πέραν της παρεχόμενης δυνατότητας αποφυγής της αναδρομικής προσαρμογής ορισμένων ή όλων 

των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει του παρόντος άρθρου, η παράγραφος 9 

παρέχει περαιτέρω διευκολύνσεις στις πολύ μικρές και τις μικρές οντότητες, λόγω του μικρού 

μεγέθους και των περιορισμένων δυνατοτήτων τους.  

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο κόστους-οφέλους, παρέχεται η δυνατότητα οι 

οντότητες αυτές:  

α) Να μην προβαίνουν σε λεπτομερή ταξινόμηση των κονδυλίων της συγκριτικής περιόδου αλλά τα 

ποσά των σχετικών λογαριασμών να ενσωματώνονται με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση στα 

υποδείγματα του παρόντος νόμου.  

β) Να μην παρέχουν λεπτομερώς τις άλλως απαιτούμενες από την παράγραφο 7 του άρθρου 37 

γνωστοποιήσεις στο προσάρτημα, αναφορικά με τη μέθοδο μετάβασης. 

2.7. Η πρώτη εφαρμογή των Ε.Λ.Π. 

-Τα κεφάλαια 4 έως 7 και οι ορισμοί του Παραρτήματος Α του νόμου που σχετίζονται με τα 

κεφάλαια αυτά τίθενται σε ισχύ για τις περιόδους που αρχίζουν μετά την 31-12-2014. 

-Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων που εισάγουν τα ΕΛΠ σε σχέση με προϊσχύουσες λογιστικές διατάξεις, 

αντιμετωπίζονται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών3, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν 

                                           
1 Συγγενής οντότητα (associated entity):Είναι μία οντότητα στην οποία συμμετέχει μια άλλη οντότητα 

και επί της οποίας η άλλη οντότητα ασκεί ουσιώδη επιρροή στις λειτουργίες και χρηματοοικονομικές 
πολιτικές της. Η συγγενής οντότητα δεν είναι ούτε θυγατρική ούτε κοινοπραξία για την άλλη οντότητα. 
(Παράρτημα Α΄ΟΡΙΣΜΟΙ Ν. 4308/2014). 
2 Η μέθοδος της καθαρής θέσης είναι μια λογιστική μέθοδος στην οποία οι επενδύσεις αναγνωρίζονται 
αρχικά στο κόστος και στη συνέχεια προσαρμόζονται για να ληφθεί υπόψη η μεταβολή του μεριδίου του 
επενδυτή στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της εκδότριας μετά την απόκτηση. Τα αποτελέσματα του 
επενδυτή περιλαμβάνουν το μερίδιό του στα κέρδη ή τις ζημίες της εκδότριας και τα συνολικά έσοδα του 
επενδυτή περιλαμβάνουν το μερίδιό του στα συνολικά έσοδα της εκδότριας. ( ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 
ΠΡΟΤΥΠΟ 28 - 31/3/2004 ΔΛΠ 28 παράγραφος 3 ΟΡΙΣΜΟΙ). 
3 Λογιστικές πολιτικές (accounting estimate):Οι συγκεκριμένες αρχές, βάσεις επιμέτρησης, 

παραδοχές, κανόνες και πρακτικές που εφαρμόζονται από μία οντότητα στην κατάρτιση και παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. (Παράρτημα Α΄ΟΡΙΣΜΟΙ Ν. 4308/2014). 
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προσαρμογές αναδρομικά στις προς σύγκριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις του προηγουμένου 

έτους. Δηλαδή για την χρήση 2015 συγκρίσιμη περίοδος είναι η χρήση 2014. 

 

 
III. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η ανάγκη μεταρρύθμισης του φορολογικού μας συστήματος είναι ένα θέμα που υποστηρίζουν όλα 

τα πολιτικά κόμματα εδώ και δεκαετίες, χωρίς να έχουν όμως και συγκεκριμένες προτάσεις, πέρα 

από τη γενική διατύπωση ότι η χώρα έχει ανάγκη από ένα φορολογικό σύστημα που θα είναι απλό, 

δίκαιο και αναπτυξιακό.  

Ένα απλό, σταθερό, σαφές και δίκαιο φορολογικό σύστημα κρίνεται αναγκαίο για την προσέλκυση 

μεγάλων επενδύσεων, για την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού 

μηχανισμού και συνακόλουθα την πραγμάτωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, προϋποθέσεις, που 

είναι απαραίτητες για την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας και την έξοδό της από την  

οικονομική κρίση.  

Παρακάτω θα περιγράψουμε συνοπτικά τους φορολογικούς νόμους που επιβάλλονται στα 

εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία την έμμεση φορολογία στον κύκλο εργασιών στην παράδοση 

αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, των ασκούντων κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα 

μας.   

  

1. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Κώδικας φορολογίας 

Εισοδήματος Κ.Φ.Ε.). 

Ο νέος ΚΦΕ Ν.4172/2013 από 1.1.2014 διακρίνει τις ακόλουθες τέσσερις (4) κατηγορίες 

ακαθάριστων εισοδημάτων: 

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, 

β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

γ) εισόδημα από κεφάλαιο και 

δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. 

Το Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπάγονται στην ουσία οι πηγές Δ, Ε και Ζ που 

προέβλεπε ο προηγούμενος ΚΦΕ που ενοποιήθηκαν σε μια πηγή από επιχειρηματική δραστηριότητα 

(εμπορική – βιοτεχνική- βιομηχανική δραστηριότητα, γεωργική – αγροτική δραστηριότητα, 

ελευθέρια επαγγέλματα και κάθε είδους προσφορά υπηρεσιών, είτε πρόκειται για ατομικές 

επιχειρήσεις είτε για ελεύθερους επαγγελματίες). 

Το εισόδημα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι 

προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Το αποτέλεσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας προσδιορίζεται λογιστικά. Έσοδα μείον Έξοδα 

συν - πλην απογραφές έναρξης και λήξης. Για τον προσδιορισμό του κέρδους επιτρέπεται η έκπτωση 

όλων των δαπανών, με οι οποίες: 

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές 

της, 

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή 

ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, 

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία 

πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. 

- Οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται απαριθμούνται περιοριστικά στο άρθρο 23 του ΚΦΕ. Επίσης 

στα άρθρα 24 και επόμενα του ίδιου νόμου, καθορίζονται οι κανόνες των φορολογικών 

αποσβέσεων, οι κανόνες αποτίμησης των αποθεμάτων,  οι διαδικασίες χαρακτηρισμού απαιτήσεων 

https://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#!/?article=23&bn=1
https://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#!/?article=24&bn=1
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ως επισφαλών, οι διαδικασίες μεταφοράς των ζημιών, οι κανόνες σχετικά με την 

υποκεφαλαιοδότηση1 και αναγνώρισης τόκων και τέλος οι περιορισμοί  

στις ενδοομιλικές συναλλαγές2. 

- Ειδικότερα για τις φορολογικές αποσβέσεις πρέπει να αναφέρουμε  τα εξής: 

Με τον νέο νόμο, αλλάζει ο υπολογισμός των αποσβέσεων των Παγίων στοιχειών που βρίσκονται 

στη κατοχή των επιχειρήσεων.  

Θεωρούνται έξοδα και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό 

του καθαρού αποτελέσματος. 

Υπολογίζονται από τον Κύριο των Παγίων του ενεργητικού της επιχείρησης 

 Σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης από τον μισθωτή. 

Ο υπολογισμός των  είναι υποχρεωτικός, γίνεται σε ετήσια βάση και δεν επιτρέπεται η μεταφορά 

αποσβενόμενων ποσών μεταξύ οικονομικών χρήσεων.   

 Η απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου 

χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία (υπολογίζεται σε δωδέκατα). 

 Το ποσό της φορολογικής απόσβεσης δεν δύναται να υπερβεί τις αξίες υπολογισμού  που είναι το 

κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και 

ανακατασκευής, καθώς και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.  

Εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι μικρότερη από χίλια 

πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο 

φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο. 

 Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την φορολογική απόσβεση των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη.  Τα Πάγια στοιχεία χωρίς 

δικαίωμα φορολογικής απόσβεσης είναι: Οι Εδαφικές εκτάσεις, τα έργα τέχνης, οι αντίκες, τα 

κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και 

αχρήστευση λόγω παλαιότητας.   

 -Το συνολικό καθαρό εισόδημα σε Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές ή μη 

κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες, με απλογραφικά ή 

διπλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή 29% για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 

1.1.2016 και μετά.  

Οι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ., και προσωπικές εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται με 

συντελεστή 29% για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η 

Ιανουαρίου 2015 και μετά (26% για το φορολογικό έτος 2014) . Η υπεραξία μεταβίβασης 

κεφαλαίου φορολογείται με συντελεστή 15% (μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας, τίτλων, μεριδίων, 

ολόκληρων επιχειρήσεων).  

 Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή 

αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με συντελεστή 33%.  

 

2. Παρακρατούμενοι φόροι 

Όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν Ν.4172/2013,υπόχρεοι να παρακρατούν φόρο είναι 

κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο ή 

νομική οντότητα που διενεργεί πληρωμές ή δίνει παροχές σε είδος στους εργαζομένους τους 

υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο με το σύστημα φορολόγησης στην πηγή. 

                                           
1 Υποκεφαλαιοδότηση: Είναι η πρακτική που δίνει την δυνατότητα σε μια εταιρεία εντός ενός ομίλου να δανείζει μία άλλη με δυσανάλογα 

μεγάλα ποσά (μεγαλύτερα της δανειοληπτικής της ικανότητας ή μεγαλύτερα των αναγκών της), ώστε η δανειζόμενη να εμφανίζει λόγω 

υπέρογκων τόκων μειωμένα κέρδη ή και ζημίες. Με το Ν. 3775/2009 καθιερώθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα κανόνες 

υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων (thin capitalization rules), με σκοπό τον περιορισμό του εκτεταμένου ενδοομιλικού δανεισμού μιας 
εταιρείας, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά της.  
2  Ο όρος ενδοομιλικές συναλλαγές αναφέρονται στις τιμές με τις οποίες οι  Συγγενείς οντότητες (associated entity) 

συναλλάσσονται μεταξύ τους (Παράρτημα Α΄ΟΡΙΣΜΟΙ Ν. 4308/2014). 

. 
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Επομένως πρέπει να παρακρατείται φόρος: 

- κατά την καταβολή ημερομισθίων, μισθών, επιδομάτων αδείας, ασθενείας, εορτών, ενοικίου, 

κόστους διαβίωσης, εξόδων φιλοξενίας ή ταξιδίου, υπερωριακής εργασίας, επιχορηγήσεων, 

αναδρομικών εισοδημάτων. 

- σε αποζημιώσεις για μη ληφθείσες άδειες, για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης, 

εξόδων στα οποία έχει υποβληθεί ο εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο του εργαζομένου, 

- σε αμοιβές πρόσθετες, σε διευθυντές ή μέλη του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή 

νομικής οντότητας, σε δικηγόρους με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας, σε εργαζόμενους βάσει 

έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου όταν εργάζονται σε τρεις εργοδότες 

ή το 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα 

εργοδότη και γενικά κάθε αμοιβή. 

- σε προμήθειες, επιμίσθια, φιλοδωρήματα, παροχές οποιασδήποτε μορφής που λαμβάνει ο 

εργαζόμενος πριν την έναρξη της εργασιακής σχέσης. 

- σε παροχές σε είδος,  με την εγκ. ΠΟΛ. 1072/31.3.2015 έγινε δεκτό ότι δεν διενεργείται 

παρακράτηση φόρου επί των παροχών σε είδος αλλά ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται κατά την 

εκκαθάριση της δήλωσης. 

Επίσης οι ακόλουθες πληρωμές του άρθρου 62 του  Ν.4172/2013 υπόκειται σε παρακράτηση φόρου: 

-  Οι τόκοι καταθέσεων φορολογούνται στην πηγή με εξάντληση της φορολογίας (15%). 

 - Τα δικαιώματα (royalties), παρακρατείται φόρος 20% (όχι στα νομικά πρόσωπα Ελλάδος) και εάν 

ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο εξαντλείται η  φορολογική του υποχρέωση για τα δικαιώματα 

αυτά.  

 - Τα μερίσματα που θα διανεμηθούν από 1.1.2017 και μετά φορολογούνται με συντελεστή 15% με 

εξάντληση της φορολογίας. 

-  Οι αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και 

άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα. 

- Το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο 

πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων. 

- Η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το 

άρθρο 41 του  Ν.4172/2013  εκτός της περίπτωσης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της 

περίπτωσης ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 41 του ίδιου νόμου. 

 

3. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 

Ο (ΕΝΦΙΑ) θεσπίστηκε από 1.1.2014, στοχεύοντας στην καθολική φορολόγηση της ακίνητης 

περιουσίας, με το Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/31-12-2013). Ο νόμος αυτός καταργεί (ουσιαστικά 

αντικαθιστά) το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) καθώς και το έκτακτο ειδικό τέλος στα 

ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα  (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). 

Αφετηρία για τον υπολογισμό του (ΕΝΦΙΑ) αποτελεί η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των 

φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς ο συγκεκριμένος φόρος, υπολογίζεται στη βάση των 

δεδομένων της δήλωσης αυτής (Ε9). 

Το Ε9 υποβάλλεται, σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής ή οικογενειακής κατάστασης, από 

κάθε υπόχρεο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

- Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)  επιβάλλεται σε ακίνητα που βρίσκονται στην 

Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες την 

1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Τα δικαιώματα επί των οποίων επιβάλλεται ο (ΕΝΦΙΑ) ετησίως είναι 

αυτά που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από μεταβολές που τυχόν 

επέρχονται κατά τη διάρκεια του έτους και ανεξάρτητα από τη μεταγραφή του τίτλου κτήσης. 

https://www.forin.gr/articles/article/14228/pol-1072-2015


 
 

21 
 

- Ο (ΕΝΦΙΑ)  προσδιορίζεται ως το άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του 

συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων του 

υποκειμένου στο φόρο. 

- Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώματα επί των κτισμάτων υπολογίζεται με βάση τη 

γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα, τον όροφο και τον αριθμό προσόψεων 

του κτίσματος. 

Αναλυτικά, ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή παλαιότητας 

κτίσματος, του συντελεστή ορόφου ή μονοκατοικίας, του συντελεστή πρόσοψης, του συντελεστή 

βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος, κατά περίπτωση, ως εξής: 

Κύριος Φόρος Κτίσματος = Επιφάνεια κτίσματος (m2) x ΒΦ x ΣΠΚ x (ΣΟ ή ΣΜ) x ΣΠ x ΣΒΧ 

(όπου εφαρμόζεται ) x ΣΗΚ (όπου εφαρμόζεται) 

Για τον υπολογισμό του κύριου φόρου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές: 

 

Τιμή Ζώνης (€/μ2) Φ.Ζ.1 Βασικός Φόρος (Β.Φ.) (€/μ2) Τιμή Ζώνης (€/μ2) Φ.Ζ. Βασικός Φόρος (Β.Φ.) (€/μ2) 

0 - 500 1 2,00 2.501 - 3.000 7 7,60 

501 - 750 2 2,80 3.001 - 3.500 8 9,20 

751 - 1.000 3 2,90 3.501 - 4.000 9 9,50 

1.001 - 1.500 4 3,70 4.001 - 4.500 10 11,10 

1.501 - 2.000 5 4,50 4.501 - 5.000 11 11,30 

2.001 - 2.500 6 6,00 5.001+ 12 13,00 

 

 

Παλαιότητα 
Συντελεστής Παλαιότητας 

Κτίσματος (ΣΠΚ) 
Όροφος 

Συντελεστής 

ορόφου (ΣΟ) 
Πρόσοψη 

Συντελεστής 

Πρόσοψης (Σ.Π.) 

26 έτη και άνω 1,00 Υπόγειο 0,98 
Μηδενικός αριθμός 

προσόψεων 
1 

20 έως και 25 

έτη 
1,05 

Ισόγειο και 

1ος 
1,00 Μία πρόσοψη 1,01 

15 έως και 19 

έτη 
1,10 2ος και 3ος 1,01 

Δύο ή περισσότερες 

προσόψεις 
1,02 

10 έως και 14 

έτη 
1,15 4ος και 5ος 1,02 Λοιποί Συντελεστές Συντελεστής 

5 έως και 9 

έτη 
1,20 6ος και άνω 1,03 Μονοκατοικία (ΣΜ) 1,02 

Μέχρι και 4 

έτη 
1,25 

  
Βοηθητικοί Χώροι (ΣΒΧ) 0,1 

        Ημιτελή κτίσματα (ΣΗΜ) 0,4 

 

-O Κύριος φόρος ειδικών κτιρίων, όπως αυτά ορίζονται για τους σκοπούς του (ΕΝΦΙΑ), θεωρούνται: 

Οι σταθμοί αυτοκινήτων 

Τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια  

Τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια αποθηκών, 

Τα ξενοδοχεία και γενικά οι τουριστικές εγκαταστάσεις – νοσηλευτήρια και ευαγή ιδρύματα 

Τα εκπαιδευτήρια 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις 

                                           
1  Φ.Ζ. Είναι η Φορολογική ζώνη.  
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Μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών, εκθεσιακά 

κέντρα. 

Ο κύριος φόρος των ειδικών κτιρίων ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του 

συντελεστή ειδικών κτιρίων, του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή απομείωσης 

επιφάνειας, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος, κατά 

περίπτωση, ως εξής: 

Κύριος Φόρος Ειδικών Κτιρίων  = Επιφάνεια κτίσματος (m2) x ΒΦ x ΣΕΚ x ΣΠΚ x ΣΑΕ x 

ΣΒΧ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΗΚ (όπου εφαρμόζεται) 

- Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπολογίζεται επίσης και για τα δικαιώματα επί των γηπέδων εντός σχεδίου πόλης ή 

οικισμού (οικόπεδα) ή των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (γήπεδα). 

Αναλυτικότερα, για τα οικόπεδα, ο φόρος υπολογίζεται ως το γινόμενο της επιφάνειας του οικοπέδου 

επί ένα συντελεστή φόρου, ως εξής: 

Κύριος Φόρος Οικοπέδων = Επιφάνεια οικοπέδου (m2) x ΣΦ. 

Για να υπολογιστεί ο Σ.Φ., πρέπει να προηγηθεί ο υπολογισμός της φορολογητέας1 και της 

μοναδιαίας αξίας2 του οικοπέδου. 

 Ο συντελεστής φόρου προκύπτει για κάθε οικόπεδο βάσει της μοναδιαίας αξίας του, ως εξής: 

 

 

Μον. αξία (€/μ2) ΦΖ ΣΦ (€/μ2) Μον. αξία (€/μ2) ΦΖ ΣΦ  (€/μ2) 

0,01 - 2 01 0,003 400,01 - 500 14 0,800 

2,01 - 4 02 0,006 500,01 - 600 15 1,000 

4,01 - 6 03 0,010 600,01 - 700 16 1,300 

6,01 - 10 04 0,015 700,01 - 800 17 1,500 

10,01 - 14 05 0,023 800,01 - 900 18 1,700 

14,01 - 20 06 0,030 900,01 - 1.000 19 1,900 

20,01 - 50 07 0,060 1.000,01 - 1.500 20 2,500 

50,01 - 75 08 0,120 1.500,01 - 2.000 21 3,000 

75,01 - 100 09 0,150 2.000,01 - 3.000 22 4,000 

100,01 - 150 10 0,200 3.000,01 - 4.000 23 6,000 

150,01 - 200 11 0,300 4.000,01 - 5.000 24 7,500 

200,01 - 300 12 0,450 
   

300,01 - 400 13 0,600 
   

 

Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής 

βοηθητικών χώρων ορίζεται σε μηδέν (0). Δεν επιβάλλεται ΕΝ.Φ.Ι.Α. στα ειδικά κτίρια αγροτικής 

χρήσης (γεωργικές, κτηνοτροφικές αποθήκες). 

- Αν στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα, η επιφάνεια του οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ο κύριος 

φόρος του οικοπέδου ισούται με το υπόλοιπο της συνολικής επιφάνειας αφού αφαιρεθεί η επιφάνεια 

του οικοπέδου, η οποία αναλογεί στο συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου, με βάση τη δόμηση η 

οποία έχει πραγματοποιηθεί στο οικόπεδο. 

- Ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 32 

του Ν 3842/2010, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται πλέον και για τα νομικά πρόσωπα 

και νομικές οντότητες.  

                                           
1 Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου ισούται με το γινόμενο του συντελεστή οικοπέδου, της συνολικής 

τιμής εκκίνησης του οικοπέδου, ενός συντελεστή πρόσοψης και της επιφάνειας του οικοπέδου. 
2 H Μοναδιαία Αξία  ισούται με το λόγο της φορολογητέας αξίας του οικοπέδου προς τη συνολική 

επιφάνειά του. 
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Στη συνολική αξία των δικαιωμάτων για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου δεν 

συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Δε 

συνυπολογίζεται επίσης η αξία των δικαιωμάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των 

εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία, έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα 

μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών των επί των 

γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται. 

 Για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και 

υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων του και ισούται με το πέντε τοις χιλίοις (5‰). 

- Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται είτε εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, 

ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου είτε σε ισόποσες 

μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από 

τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από 

την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.   

 

4. Ειδικός Φόρος Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) 

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α. είναι οι 

διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3842/2010 που τροποποίησε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον 

ειδικό φόρο επί των ακινήτων (άρθρα 15 έως 17 του ν. 3091/2002). Ειδικότερα, με τις ισχύουσες 

διατάξεις από το έτος 2010 αναπροσαρμόσθηκε ο φορολογικός συντελεστής της παραγράφου 1 του 

άρθρου 15 του ν. 3091/2002 από 3% σε 15% και διευρύνθηκαν οι κατηγορίες των προσώπων - 

οντοτήτων που είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης και καταβολής του φόρου.  

Αναλυτικότερα υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν: 

α)Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε καταβολή του φόρου αυτού. 

β)Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με 

το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.  

γ) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 15 του ν. 3091/2002, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του ιδίου νόμου. 

[(Πρόκειται για Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα 

με τις 

διατάξεις του α.ν. 89/1967. Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα 

σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς (περ. στ, παρ. 2, αρ. 15). 

Εταιρείες, που έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων 

ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα 

κοινωφελείς σκοπούς, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν (περ. δ΄ παρ. 3, αρ. 

15)]. 

 

5. Φόρος Προστιθεμένης  Αξίας & Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES  

5.1. Πεδίο εφαρμογής 

 Με το νόμο  2859/7-11-2000 (τελευταία κωδικοποίηση  σύμφωνα με το Ν.4484/2017), επιβάλλεται 

φόρος κύκλου εργασιών με την ονομασία "φόρος προστιθέμενης αξίας" (Φ.Π.Α.). Ο φόρος αυτός 

επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο σε βάρος του αντισυμβαλλομένου. 

-Το αντικείμενο του φόρου είναι: 

α) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο 

εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα, 

β) η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, 
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γ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της 

χώρας από υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος ενεργεί με αυτή την ιδιότητα ή από μη υποκείμενο στο 

φόρο νομικό πρόσωπο, όταν ο πωλητής είναι υποκείμενος στο φόρο εγκαταστημένος σε άλλο κράτος 

– μέλος. 

δ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, που 

πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο ή από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο. 

-Στο φόρο υπόκειται: 

α) κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά 

τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα. 

β) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούργιου μεταφορικού 

μέσου, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται προς άλλο κράτος - μέλος. 

γ) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί ευκαιριακά πράξεις του άρθρου 6, εφόσον με δήλωσή του 

ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. 

δ) η κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο με το σύστημα της αντιπαροχής, καθώς και η κοινωνία 

που κατασκευάζει ακίνητο σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που ανήκει στα μέλη της, για τις παραδόσεις 

και αυτοπαραδόσεις που διενεργούνται από τα μέλη τους, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7. 

Δεν θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και λοιπά 

φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας. 

5.2. Φορολογητέες πράξεις 

- Παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου θεωρείται κάθε πράξη με την οποία 

μεταβιβάζεται το δικαίωμα να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, καθώς και τα 

ακίνητα. Εξομοιώνονται με ενσώματα αγαθά η ηλεκτρική ενέργεια, το αέριο, η θερμότητα ή το 

ψύχος και παρόμοια αγαθά. Επίσης  στις φορολογητέες πράξεις είναι και η παράδοση ακινήτων, η 

μεταβίβαση αποπερατωμένων ή ημιτελών κτιρίων ή τμημάτων τους και του οικοπέδου που 

μεταβιβάζεται μαζί με αυτά ως ενιαία ιδιοκτησία ή ιδανικών μεριδίων. Εξαιρούνται τα δώρα μέχρις 

αξίας δέκα (10) ευρώ και τα δείγματα που διαθέτει ο υποκείμενος στο φόρο για την εκπλήρωση των 

σκοπών της επιχείρησής του. 

-Παροχή υπηρεσιών,  θεωρείται κάθε πράξη που δε συνιστά παράδοση αγαθών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου.  

Ως παροχή υπηρεσιών λογίζονται επίσης: 

α) η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και οικιών, κατασκηνώσεων και 

παρόμοιων εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων, 

β) η διάθεση τροφής και ποτών από ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης και παρόμοιες 

επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση, 

γ) η εκτέλεση υπηρεσίας με καταβολή αποζημίωσης ύστερα από επιταγή δημόσιας αρχής ή στο 

όνομα της ή σε εκτέλεση νόμου, 

δ)  Η εκμίσθωση βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων. 

ε) Η εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μισθωτή υποκείμενο στο 

φόρο, αυτοτελώς ή στα πλαίσια μικτών συμβάσεων, εφόσον ο εκμισθωτής το επιθυμεί και υποβάλλει 

για αυτό αίτηση επιλογής φορολόγησης. 

ε) οι εργασίες φασόν επί ενσώματων κινητών αγαθών. 

Ως εργασία φασόν νοείται η εκτέλεση εργασιών παραγωγής, κατασκευής ή συναρμολόγησης 

ενσώματων κινητών αγαθών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, από υλικά και αντικείμενα που 

παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο για το σκοπό αυτόν, ανεξάρτητα αν ο εργολάβος 

χρησιμοποιεί και δικά του υλικά. 

-Οι Εισαγωγές, Ως εισαγωγή  αγαθών προερχόμενων από τρίτες χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας. 
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- Η Ενδοκοινοτική απόκτηση, κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου, θεωρείται η απόκτηση της 

εξουσίας να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, που αποστέλλονται ή μεταφέρονται 

στον αποκτώντα από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, 

στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, από 

το οποίο αναχώρησε η αποστολή ή η μεταφορά του αγαθού. 

5.3.Τόπος πραγματοποίησης φορολογητέων πράξεων 

Η παράδοση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον κατά το 

χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης τα αγαθά βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας. 

Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή 

λειτουργίας, ως τόπος παράδοσης θεωρείται ο τόπος όπου γίνεται η εγκατάσταση ή η 

συναρμολόγηση. 

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί µε την ιδιότητα 

αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. 

Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο 

προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του 

δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η 

μόνιμη εγκατάστασή του. 

Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, 

εφόσον τα αγαθά κατά το χρόνο της άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς προς τον αποκτώντα 

βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας. 

5.4. Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης 

Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο κατά το χρόνο 

που πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών και η παροχή των υπηρεσιών. 

Η παράδοση των αγαθών συντελείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά τίθενται στη διάθεση 

του προσώπου που τα αποκτά. 

Όταν ο προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής τους, η παράδοση 

συντελείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο αρχίζει η αποστολή, εκτός αν ο προμηθευτής 

αναλαμβάνει και την υποχρέωση συναρμολόγησης ή εγκατάστασης των αγαθών, οπότε η παράδοση 

συντελείται κατά το χρόνο αποπεράτωσης των εργασιών αυτών. 

φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο, κατά το χρόνο που 

πραγματοποιείται η εισαγωγή των αγαθών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος. 

Όταν αγαθά τίθενται από τη στιγμή της εισαγωγής τους, σε ένα από τα καθεστώτα, που 

προβλέπονται στα εδάφια αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 25, σε καθεστώς 

προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, σε καθεστώς εξωτερικής 

διαμετακόμισης ή σε ένα από τα καθεστώτα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 61, η 

φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα 

αγαθά εξέρχονται από τα καθεστώτα αυτά στο εσωτερικό της χώρας. 

Η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η ενδοκοινοτική απόκτηση 

αγαθών. Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πραγματοποιείται κατά το χρόνο που τα αγαθά τίθενται 

στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά. 

Όταν ο προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής τους, η ενδοκοινοτική 

απόκτηση αγαθών πραγματοποιείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο αρχίζει η αποστολή. 

 Ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου 

στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και το αργότερο τη 15η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά 

τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση. 
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5.5. Φορολογητέα αξία και υπολογισμός του φόρου 

Στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, 

ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις 

αυτές ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, το λήπτη ή 

τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή. 

Στην εισαγωγή αγαθών η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται: 

α) από τη δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων αγαθών, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις 

ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, 

β) από τους δασμούς, φόρους, τέλη, εισφορές και δικαιώματα που οφείλονται εκτός του εσωτερικού 

της χώρας, καθώς και όσα εισπράττονται κατά την εισαγωγή υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός από 

το φόρο του παρόντος νόμου, 

γ) από τα παρεπόμενα έξοδα της εισαγωγής αγαθών, όπως τα έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων, 

συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς μέχρι του πρώτου τόπου του 

προορισμού τους στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον και κατά το μέρος που δεν έχουν συμπεριληφθεί 

στη δασμολογητέα αξία. 

Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) 

στη φορολογητέα αξία. 

Κατ΄ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του 

παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%). 

Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%.) 

5.6. Απαλλαγές από το φόρο 

5.6.1.Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας (Άρθρο 22) 

 Απαλλάσσονται από το φόρο, 

α) η παροχή υπηρεσιών από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) και η παρεπόμενη των υπηρεσιών 

αυτών παράδοση αγαθών, 

β) οι δραστηριότητες των εθνικών δικτύων Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, με εξαίρεση τις 

δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα, 

γ) Οι ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων - Ο.Ε.Β. - 

(Ειδικοί Οργανισμοί, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) στα μέλη τους για την παροχή αρδευτικού ύδατος και οι λοιπές 

παροχές που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές. 

δ) η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι στενά 

συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που ενεργούνται από 

οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 

Με τις υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται και οι υπηρεσίες που παρέχονται στις εγκαταστάσεις 

θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών. 

5.6.2. Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών (Άρθρο 23) 

Απαλλάσσονται από το φόρο: 

α) η επανεισαγωγή αγαθών από το πρόσωπο που τα εξήγαγε και στην ίδια κατάσταση στην οποία 

ήταν όταν είχαν εξαχθεί, εφόσον έχουν ατέλεια, 

β) η οριστική εισαγωγή αγαθών, η παράδοση των οποίων απαλλάσσεται από το φόρο και στο 

εσωτερικό της χώρας. 

5.6.3. Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς 

αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών (Άρθρο 24). 

Απαλλάσσεται από το φόρο η παράδοση αγαθών που εξάγονται, εκτός της Κοινότητας, από τον 

πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή. 
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Η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της Κοινότητας από το μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό 

της χώρας αγοραστή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του αγοραστή. Εξαιρούνται 

από την απαλλαγή τα αγαθά που μεταφέρονται από τον ίδιο τον αγοραστή και προορίζονται για τον 

εξοπλισμό ή εφοδιασμό σκαφών αναψυχής και ιδιωτικών αεροσκαφών ή οποιουδήποτε άλλου 

μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης. 

5.6.4. Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών(`Αρθρο 25). 

Απαλλάσσονται από το φόρο: 

α) η εισαγωγή αγαθών που τίθενται σε καθεστώς εναποθήκευσης, εκτός της τελωνειακής 

αποταμίευσης, 

β) η παράδοση και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία προορίζονται: 

αα) να προσκομιστούν στο τελωνείο και να τεθούν σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, 

ελεύθερης αποθήκης, ελεύθερης ζώνης, τελωνειακής αποταμίευσης ή ενεργητικής τελειοποίησης, 

ββ) να γίνουν δεκτά στα χωρικά θαλάσσια ύδατα, για να ενσωματωθούν σε εξέδρες γεωτρήσεων ή 

εκμετάλλευσης, με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, μετασκευή ή τον εξοπλισμό τους ή 

για τη σύνδεση των εξέδρων αυτών με την ξηρά, καθώς και για τον ανεφοδιασμό αυτών των εξέδρων 

γεωτρήσεων ή εκμετάλλευσης, 

γγ) να τεθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265), εφόσον 

πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 53 του ίδιου νόμου για τα οποία οι κοινοτικές διατάξεις 

προβλέπουν ότι υπάγονται στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών της Οδηγίας 92/12/Ε.Ο.Κ. ή 

για άλλα προϊόντα που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού. 

5.7. Έκπτωση - επιστροφή του φόρου 

Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν 

πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με 

τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και 

η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν. 

Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την 

πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο. 

Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωμα έκπτωσης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης 

χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών. 

Στην περίπτωση που αγαθά επένδυσης χρησιμοποιούνται, τόσο για τους σκοπούς των 

δραστηριοτήτων του υποκειμένου στο φόρο, όσο και για ιδιωτική χρήση του ίδιου ή του προσωπικού 

του, ή, γενικότερα για σκοπούς άλλους από της επιχείρησης, ο Φ.Π.Α. που βαρύνει τις δαπάνες που 

συνδέονται με τα επενδυτικά αυτά αγαθά εκπίπτει μόνο κατ΄ αναλογία του ποσοστού της 

χρησιμοποίησής τους για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την 

πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, ο 

εκπιπτόμενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου των κοινών 

αυτών εισροών. 

Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες: 

α) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, 

β) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης οινοπνευματωδών ή αλκοολούχων ποτών, 

εφόσον αυτά προορίζονται για την πραγματοποίηση μη φορολογητέων πράξεων, 

γ) δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά, 

δ) στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους 

της επιχείρησης, 
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ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι 

εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης 

που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, 

συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά. 

Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει: 

α) βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 36, 

β) νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία 

αποδεικνύονται οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που γίνονται σε αυτόν και ο φόρος 

με τον οποίο επιβαρύνθηκαν, 

γ) στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η εισαγωγή αγαθών από αυτόν, καθώς και ο φόρος με τον 

οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά, 

δ) νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου ή την περιοδική 

δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο αποδεικτικό 

στοιχείο, για τις πραγματοποιούμενες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, καθώς και τις λήψεις 

υπηρεσιών για τις οποίες είναι ο ίδιος υπόχρεος στο φόρο, εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν 

καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ., 

ε) κυρωμένο αντίγραφο της έκτακτης περιοδικής δήλωσης ή της ειδικής δήλωσης της περίπτωσης γ΄ 

της παραγράφου 4 του άρθρου 36, όπου προβλέπεται η καταβολή φόρου με τις δηλώσεις αυτές, από 

τις οποίες αποδεικνύεται η καταβολή του φόρου. 

Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση τις υποβαλλόμενες δηλώσεις ΦΠΑ, υπόκειται σε 

τελικό διακανονισμό σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον: 

α) η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο 

υποκείμενος στο φόρο, 

β) μετά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων ΦΠΑ, έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη 

για τον καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, ιδίως στην περίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή 

ακύρωσης αγορών. Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής 

που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων μέχρις αξίας 10 

ευρώ και δειγμάτων τα οποία διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης. Οι διακανονισμοί που 

αφορούν εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνονται σε δήλωση 

ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από το 

τέλος της διαχειριστικής περιόδου. 

Με την επιφύλαξη των σχετικών με την παραγραφή διατάξεων ο φόρος επιστρέφεται εφόσον: 

α) καταβλήθηκε στο Δημόσιο εξαρχής αχρεώστητα ή 

β) το αχρεώστητο προκύπτει από επιγενόμενο λόγο στις κάτωθι περιπτώσεις: 

i) προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο δεν μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο για έκπτωση ή σε 

περίπτωση μεταφοράς του η έκπτωση δεν κατέστη δυνατή, 

ii) αφορά πράξεις, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30, καθώς και 

πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής 

του φόρου ή οφείλεται σε διαφορά συντελεστών εκροών- εισροών. 

5.8.  Οι υπόχρεοι στο φόρο και υποχρεώσεις τους 

Για την παράδοση αγαθών, την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, 

υπόχρεοι στο φόρο είναι: 

Ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενος στον φόρο, για τις ενεργούμενες από 

αυτόν πράξεις, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας. 

Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις παρακάτω δηλώσεις: 

α) δήλωση έναρξης των εργασιών του, η οποία υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών 

αυτών. Ως έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος πραγματοποίησης της πρώτης συναλλαγής στα 
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πλαίσια της επιχείρησης. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος 

της νόμιμης σύστασης αυτών. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η καθυστέρηση υποβολής της 

δήλωσης έναρξης μέχρι 30 (τριάντα) ημέρες δεν συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων, εφόσον δεν 

έχουν πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή, 

β) δήλωση μεταβολών-μετάταξης, με την οποία δηλώνει οποιαδήποτε μεταβολή, όπως αλλαγή της 

επωνυμίας, του τόπου επαγγελματικής του εγκατάστασης, του αντικειμένου εργασιών, την 

πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και παραδόσεων αγαθών που απαλλάσσονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, την αλλαγή 

των τηρούμενων βιβλίων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του καθεστώτος φόρου προστιθέμενης 

αξίας που ανήκει. 

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο που έγιναν οι μεταβολές 

αυτές, 

γ) δήλωση οριστικής παύσης εργασιών. 

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για μεν τα φυσικά πρόσωπα εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική 

παύση των εργασιών τους, για δε τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων εντός τριάντα (30) 

ημερών από τη λύση τους. 

δ) ο υποκείμενος στον φόρο υποχρεούται να δηλώνει την έναρξη ή την παύση παροχής υπηρεσιών 

προς υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - µέλος, για τις οποίες ο τόπος δεν είναι 

το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14. 

ε) ο υποκείμενος στον φόρο ή το µη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει 

ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας υποχρεούται να δηλώνει την έναρξη ή παύση λήψης 

υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - µέλος, για τις οποίες ο τόπος 

φορολόγησης είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 14. 

Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, 

για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, 

οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο. 

Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής: 

α) ένας ημερολογιακός μήνας, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό 

λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται 

στο φόρο, 

β) ένα ημερολογιακό τρίμηνο, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν απλογραφικό 

λογιστικό σύστημα, καθώς και για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα 

με τη φορολογική νομοθεσία. 

 Οι υπόχρεοι οι οποίοι ανήκουν σε ειδικό καθεστώς κατ΄ αποκοπή καταβολής του φόρου, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 40, υποβάλλουν έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α. κάθε εξάμηνο. 

5.9. Ειδικά καθεστώτα 

`Αρθρο 39 Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων 

`Αρθρο 40 Ειδικό καθεστώς κατ΄ αποκοπή καταβολής του φόρου 

`Αρθρο 41 Ειδικό καθεστώς αγροτών 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να κάνουμε για τους αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό 

έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής 

τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων 

(15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο 

ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5.  

Οι εν λόγω αγρότες δεν επιβαρύνουν με φόρο προστιθέμενης αξίας τις παραδόσεις των αγαθών τους 

και τις παροχές των υπηρεσιών τους και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του παρόντος νόμου που 
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επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της 

αγροτικής εκμετάλλευσής τους. 

Άρθρο 43 Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών 

Άρθρο 44 Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών 

Άρθρο 45 Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν 

μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας 

Άρθρο 46 Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασία 

Άρθρο 47 Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού. 

 

6. Τέλη & ειδικοί φόροι 

6.1.Το τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση (άρθρο 54 του Ν. 4389/2016) 

Επιβάλλεται αναλογικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος στη συνδρομητική 

τηλεόραση», το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

συνδρομητικής τηλεόρασης. Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε 

σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση και υπολογίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του 

συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ 

της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας. 

6.2. Ειδικού φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων (Άρθρο 5 παρ. 12 του ν. 3845/2010) 

 Επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση. Ο συντελεστής 

του φόρου ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της αξίας της διαφήμισης που 

υπολογίζουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο φόρος βαρύνει 

άμεσα τη διαφημιζόμενη επιχείρηση ή τον διαφημιστή που μεσολαβεί και το τιμολόγιο εκδίδεται στο 

όνομά του. 

6.3. Φόρου ασφαλίστρων (Άρθρο 29 Ν. 3492/2006) ΠΟΛ. 1125/2006 

Επιβάλλεται φόρος επί των ασφαλίστρων με την ονομασία « φόρος ασφαλίστρων». Ουσιαστικά, δεν 

πρόκειται για επιβολή νέας φορολογίας αλλά για τη μετονομασία του Φόρου Κύκλου 

Εργασιών(Φ.Κ.Ε.) σε «Φόρο Ασφαλίστρων» με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τις ίδιες συναλλαγές 

όπως ο Φ.Κ.Ε. Η απόδοση του τέλους χαρτοσήμου επί των ασφαλίστρων γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.1β του αρθ. 30 του Π.Δ. 99/1977 (Κ.Φ.Σ). όπως αυτές ισχύουν και έχουν 

διατηρηθεί σε ισχύ. Δηλαδή, η απόδοση του τέλους χαρτοσήμου γίνεται μέχρι την 20η των μηνών 

Μαρτίου, Μαϊου, Αυγούστου, Νοεμβρίου για το προηγούμενο αντίστοιχο ημερολογιακό τρίμηνο. 

6.4. Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς υπέρ Δακοκτονίας Α.Ν. 112 (ΦΕΚ Α' 147/26-08-1967) 

Η εισφορά δακοκτονίας δαπανών ομαδικής καταπολεμήσεως του δάκου της ελαίας, της 

ενεργούμενης συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν .Δ. 2413/53, έχει οριστεί σε ποσοστό 2% επί της 

αξίας ελαιολάδου, που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) 

μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της 

παραγωγής, δηλαδή στην τιμή παρέμβασης για το κοινό Παρθένο Ελαιόλαδο οξύτητας 2 - 3,3%. 

6.5. Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση α  του άρθρου 12 του ν. 2579/1998, όπως τούτο 

ισχύει με τις νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία 

«τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας», το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

6.6   Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση α  του άρθρου 12 του ν. 2579/1998, όπως τούτο 

ισχύει με τις νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία 
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«τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας», το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

7. Λοιποί φόροι και τέλη 

7.1. Χαρτόσημο τιμολογίων αγοράς 

 Υποβολή δήλωσης και απόδοση του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α επί χαρτοσήμου 

(2,4% αν ο αγοραστής είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. άρθρο 15 παρ. 1α ΚΝΤΧ, ή 3,6% αν ο αγοραστής είναι 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (άρθρα 13 παρ. 15 και 1α Ν.Δ.4755/1930). 

7.2. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 

Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1676/1986 (Α' 204) ορίζεται ότι επιβάλλεται φόρος 

συγκέντρωσης κεφαλαίου σε συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα, μεταξύ άλλων και σε εμπορικές 

εταιρίες και κοινοπραξίες επιτηδευματιών. Το αντικείμενο του φόρου Αποτελούν συγκέντρωση 

κεφαλαίων και υπάγονται στο φόρο οι κατωτέρω πράξεις: 

α) η σύσταση των προσώπων, που προβλέπονται από το άρθρο 17 και η αύξηση του κεφαλαίου τους, 

που γίνεται με την εισφορά περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους. Ο νόμος 4254/2014 

περιέχει διάταξη με την οποία καταργήθηκε ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την σύσταση 

των εταιριών. Από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 

07/04/2014, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17  του ν.1676/1986, δεν επιβάλλεται 

κατά τη σύσταση των υποκειμένων στο φόρο αυτόν.  

β) η μετατροπή προσώπου καθώς και η συγχώνευση προσώπου που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του 

άρθρου 17, 

γ) η αύξηση του ενεργητικού των προσώπων του άρθρου 17, που γίνεται με την εισφορά 

περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους, όχι για συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο ή την 

εταιρική περιουσία, αλλά για χορήγηση δικαιωμάτων ίδιας φύσης με εκείνα που έχουν οι εταίροι, 

όπως το δικαίωμα ψήφου ή το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ή στο προϊόν της εκκαθάρισης, 

δ) η αύξηση του ενεργητικού των προσώπων του άρθρου 17, που γίνεται με την παροχή υπηρεσιών 

από μέλος αυτών, οι οποίες δεν αυξάνουν το κεφάλαιο, αλλά διαφοροποιούν τα δικαιώματα ή 

αυξάνουν την αξία των μεριδίων, 

ε) το δάνειο που συνάπτει πρόσωπο του άρθρου 17, εφ΄ όσον ο δανειστής έχει δικαίωμα σε ποσοστό 

στα εταιρικά κέρδη, 

στ) το δάνειο που συνάπτει πρόσωπο του άρθρου 17 με εταίρο, τη σύζυγο ή τέκνο, εταίρου, καθώς 

και το δάνειο, που συνάπτει με τρίτο πρόσωπο, εάν για το δάνειο τούτο έχει εγγυηθεί κάποιος 

εταίρος, με την προϋπόθεση ότι τα δάνεια αυτά έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, που έχει και η αύξηση του 

εταιρικού κεφαλαίου, 

ζ) η διάθεση παγίων κεφαλαίων ή κεφαλαίων κίνησης σε υποκατάστημα στην Ελλάδα από ξένη 

εταιρεία, στην οποία τούτο ανήκει. 

7.3. Χαρτόσημο δανείων  

Τα δάνεια μεταξύ ιδιωτών και μεταξύ ιδιώτη και επιτηδευματία υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3% 

(+20% υπέρ ΟΓΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  15 παρ. 5 γ, 15 παρ. 1α , 13παρ. 1α, του 

Κώδικα Χαρτοσήμου. Το χαρτόσημο αυτό είναι αναλογικό καθώς υπολογίζεται επί της χρηματικής 

αξίας που αναφέρεται στη δανειακή σύμβαση(άρθρο 2 του Π.Δ. της 28.7.1931/1931). 

Χαρτόσημο επίσης οφείλεται και από την εξόφληση των τόκων της δανειακής σύμβασης. Όσον 

αφορά τα δάνεια στα οποία συμβάλλονται οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, η απόδοση 

του οφειλόμενου χαρτοσήμου γίνεται εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του επόμενου μήνα που 

έγινε η εγγραφή στα λογιστικά βιβλία (άρθρο 3 του Π.Δ. της 28.7.1931/1931). 

7.4. Τέλη Κυκλοφορίας αυτοκινήτων 

Με το νόμο 2367/10-4-1953 καθιερώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ταξινόμηση, έκδοση 

αδειών, ο αριθμός και οι πινακίδες κυκλοφορίας και  φορολογία αυτοκινήτων. για την εφαρμογή του, 
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δίνονται ο ορισμός της έννοιας του αυτοκινήτου οχήματος, η διάκριση των αυτοκινήτων σε ιδιωτικής 

χρήσεως ανάλογα εάν εξυπηρετούν ίδιες ανάγκες των κατόχων τους   και δημοσίας χρήσεως εάν 

εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες του κοινού. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 20 του Ν. 2948/2001 όπως ισχύει σήμερα μετά από πολλές 

συμπληρώσεις και τροποποιήσεις, καθορίστηκε η φορολογία των αυτοκινήτων  που είναι τα τέλη 

κυκλοφορίας, ενώ ως βάσης υπολογισμού των επιβατικών αυτοκινήτων, λαμβάνεται η ισχύς του 

κινητήρα των αυτοκινήτων σε κυβικά εκατοστά. Τα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια 

CΟ2 ανά χιλιόμετρο)( Άρθρο 17 Ν. 4346/2015). 

 Yβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, έως 1.549 κ.εκ., 

ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των 

τελών κυκλοφορίας. 

Για τα φορτηγά  τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται  με το μικτό  τους  βάρος σε χιλιόγραμμα, ενώ 

για τα λεωφορεία ο αριθμός θέσεων καθημένων και όρθιων. 

Υπόχρεος για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας είναι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου οχήματος. 

8. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας   

O Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με τον Ν 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.7.2013) 

ενσωμάτωσε και απλοποίησε διάσπαρτες διατάξεις της πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας 

που αφορούν τις φορολογικές διαδικασίες, τη σχέση μεταξύ φορολογούμενου και φορολογικής 

διοίκησης και τις διαδικασίες είσπραξης των φόρων.  

Επίσης, εισήγαγε νέους και σύγχρονους τρόπους προσδιορισμού του φόρου, επαναξιολόγησε τα 

προνόμια του Δημοσίου και θεμελιώνει  σε υγιέστερη και δικαιότερη βάση τις σχέσεις μεταξύ της 

φορολογικής διοίκησης και των φορολογούμενων. 

Ο Κώδικα καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του 

Δημοσίου από τους φόρους που επιβάλλει, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για τη μη 

συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τα έσοδα αυτά. Ειδικότερα, σύμφωνα με 

το άρθρο 2 του νόμου οι διατάξεις του ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα: 

α. Φόρο Εισοδήματος. 

β. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 

γ. Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.ΙΑ). 

δ. Φόρο Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια. 

ε. Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηματικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Κώδικα και 

κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά 

την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των 

περιπτώσεων α` και β`. 

στ. Χρηματικές κυρώσεις και τόκους, οι οποίοι προβλέπονται από τον Κώδικα. (Άρθρο 2  Ν. 

4174/2013). 

Ο Κώδικα υποχρεώνει κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα να τηρεί 

βιβλία και στοιχεία που απεικονίζουν πλήρως τις συναλλαγές της επιχείρησης, σύμφωνα με τη 

φορολογική νομοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία. 

 Τα βιβλία και στοιχεία πρέπει να διαφυλάσσονται κατ' ελάχιστον: 

α) για διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου 

υπάρχει η υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή 

β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου 

παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ή 
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γ) έως ότου τελείωση δικαστικά η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας 

φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης. (Άρθρο 13 Ν 

4174/2013).  

Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την 

εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του 

φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να 

επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε 

έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας 

ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις και μέσα 

μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με 

τις διαδικασίες και χρησιμοποιώντας μεθόδους που προβλέπονται στον Κώδικα. (Άρθρο 23 Ν 

4174/2013). 

Επίσης ορίζει την έννοια των Παραβάσεων φοροδιαφυγής και την έννοια των εγκλημάτων 

φοροδιαφυγής επί των οποίων αντίστοιχα επιβάλλονται τα πρόστιμα  και  σε περίπτωση τέλεσης ή 

απόπειρας τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής παραπομπή σε ποινική δίκη, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του Κώδικα. (Άρθρα  55-66 Ν. 4174/2013). 

 

9. Το Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 

(ΦΕΚ Α΄ 251), για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 

Με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: 

Οι Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 

3693/2008 (Α` 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, υποχρεούνται 

στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. 

 Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της 

οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά 

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

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

αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. 

 Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα 

εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της φορολογικής αρχής. 

Τα  Συμπέρασμα της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης  που συντάσσεται από τον Ανεξάρτητο 

Νόμιμο Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(ν.4174/2013 καταρτίζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Επιχείρησης έναντι του 

Υπουργείου Οικονομικών, ως εκ τούτου η Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 

οποιοδήποτε άλλο σκοπό.  

Με την υπ Αριθμ. ΠΟΛ 1108/19 Ιουλίου 2017 της  Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται ότι το Ετήσιο Φορολογικό 

Πιστοποιητικό γνωστοποιείται εγγράφως στην ελεγχόμενη επιχείρηση και οριστικοποιείται με την 

ηλεκτρονική υποβολή του στη σχετική βάση δεδομένων που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων στην οποία έχουν πρόσβαση οι Νόμιμοι Ελεγκτές για την Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης που εκδίδουν και τα ελεγκτικά γραφεία μόνο για τις Εκθέσεις που εκδίδονται από τα 

μέλη τους, καθώς και οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις μόνο για τα στοιχεία που τις αφορούν. Η ως άνω 

ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιείται έως το τέλος του δέκατου (10ου) μήνα από τη λήξη της 

ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου». 

Στη συνέχεια η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της ΠΟΛ. 

1124/ 18 Ιουνίου 2015, εξέδωσε πρόγραμμα ελέγχου, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής 

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) και είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Διεθνές 
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Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, “Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης 

Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης”. Το Πρόγραμμα ελέγχου ισχύει για τις χρήσεις που 

αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014. 

 

 

 

 

IV.  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

 

Το πρόγραμμα με τις ελεγκτικές επαληθεύσεις κατά φορολογικό αντικείμενο έχει ως εξής; 

(Το παρόν πρόγραμμα ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1124/16-6-2015 (Παράρτημα ΙΙΙ), η οποία εκδίδεται σε 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). 

Δημοσιεύθηκε από την  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ νύν  Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων προχώρησε  (Α.Α.Δ.Ε.). στο Φ.Ε.Κ..: Β΄ 1196/22.6.2015)  

  

                                                 Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (άρθρο 22 ν.4172/2013)  

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η 

έκπτωση όλων των δαπανών, έκτος των περιπτώσεων δαπανών οι οποίες ρητά αναφέρονται 

σε άλλα βήματα του παρόντος προγράμματος ελέγχου, οι οποίες: 

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές 

συναλλαγές της, 

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται 

κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική 

Διοίκηση, 

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την 

οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. 

Κατά τον έλεγχο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εγκύκλιοι που εκδόθηκαν για την 

ερμηνεία των διατάξεων του ν.4172/2013 (ΚΦΕ). 

Ειδικότερα ελέγχονται: 
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1. 

 

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (άρθρο 23 ν.4172/2013)1 

Στο πλαίσιο του ελέγχου δαπανών για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος να ελεγχθεί 

εάν μεταξύ των δαπανών της ελεγχόμενης επιχείρησης υφίστανται οι ακόλουθες 

περιπτώσεις μη εκπιπτόμενων δαπανών: 

i. κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 

πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη 

χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. [άρθρο 23 περ. (β) ν.4172/2013] 

ii. οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. [άρθρο 23 περ. (γ)] 

iii. προβλέψεις, εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26 (αφορούν επισφαλείς απαιτήσεις 

για τις οποίες ισχύουν τα οριζόμενα σε κατωτέρω βήμα ελέγχου). [άρθρο 23 περ. (δ)] 

iv. πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων και των προσαυξήσεων. [άρθρο 23 περ. 

(ε)] 

v. η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό  

αδίκημα. [άρθρο 23 περ. (στ)] 

vi. ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των 

έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως 

Φ.Π.Α. εισροών. [άρθρο 23 περ. (ζ)] 

vii. το τεκμαρτό μίσθωμα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 ΚΦΕ σε περίπτωση 

ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της 

αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. [άρθρο 23 περ. (η)] 

viii. οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και 

συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά 

το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα 

και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό 

(0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης. [άρθρο 23 περ. 

(θ)]  

ix. οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής 

φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων 

(300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη 

υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της 

επιχείρησης. [άρθρο 23 περ. (ι)] 

x. οι δαπάνες ψυχαγωγίας εκτός εάν η επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης 

έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής. [άρθρο 23 περ. (ια)] 

xi. προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες. [άρθρο 23 περ. (ιβ)] 

xii. Να ελεγχθούν οι δαπάνες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του 

ν.4172/2013. 

xiii. Να ελεγχθεί εάν η ελεγχόμενη έχει πραγματοποιήσει δαπάνες οι οποίες δεν 

εκπίπτουν με βάση τις διατάξεις άλλων νόμων. 

Φύλλο εργασίας 

                                           
1 Στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013, προστίθεται νέα παράγραφος ιδ', ως εξής: 

«ιδ) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται 
στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει 
πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών.»  [(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4446 (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016) Αρθρο 72. Μη εκπίπτουσες 
επιχειρηματικές δαπάνες].  
 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/23
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/12
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
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2. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 

  

1. Εκπίπτουν οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο της 

πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). 

Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν 

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα τρία (3) 

έτη. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με προεδρικό 

διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αν προκύψουν ζημίες μετά την 

αφαίρεση του ως άνω ποσοστού μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του παρόντος. 

2. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει 

στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και 

τεχνολογίας που πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών 

διενεργούνται εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών. Μετά την άπρακτη 

παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει σχετικά 

το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο 

προεδρικό διάταγμα. 

  

Να ελεγχθεί η συμμόρφωση της επιχείρησης με τα ανωτέρω. 

Σχετικές διατάξεις Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013): άρθρο 22Α 

 

 

  

  

  

  

  

3. Τόκοι 

(α) Να ελεγχθεί ότι η επιχείρηση δεν έχει εκπέσει τόκους από δάνεια που λαμβάνει 

από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα 

ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες κατά το μέτρο που υπερβαίνουν 

τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων 

αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό 

αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος 

για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού. [άρθρο 23 

περ. (α) ν.4172/2013] 

(β) Σύμφωνα με το άρθρο 49 ν.4172/2013: 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως 

εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, στο βαθμό που οι πλεονάζουσες δαπάνες 

τόκων υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) των φορολογητέων κερδών προ 

τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Το εν λόγω ποσοστό εφαρμόζεται από 

την 1.1.2017, ενώ κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

 

• εξήντα τοις εκατό (60%) από την 1η Ιανουαρίου 2014, 

 

• πενήντα τοις εκατό (50%) από την 1η Ιανουαρίου 2015, 

 

• σαράντα τοις εκατό (40%) από την 1η Ιανουαρίου 2016. 

 

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων καθορίζονται με βάση τις οικονομικές 

καταστάσεις που συντάσσονται σύμφωνα με τους ελληνικούς κανόνες λογιστικής με 

τις φορολογικές αναπροσαρμογές που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Ε. Ο όρος 

«πλεονάζουσες δαπάνες τόκων» σημαίνει το πλεόνασμα των δαπανών τόκων έναντι 

του εισοδήματος από τόκους. 

2. Οι δαπάνες τόκων της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες 

επιχειρηματικές δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία καθαρών 
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δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ 

το χρόνο. 

Το εν λόγω ποσό εφαρμόζεται από την 1.1.2016 και μετά ενώ κατά τη μεταβατική 

περίοδο (μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015) εφαρμόζεται το ποσό των πέντε 

εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ το χρόνο. 

3. Κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος 

άρθρου μεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισμό. 

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται για τα πιστωτικά 

ιδρύματα, τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν.1665/1986 και τις εταιρείες 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του ν.1905/1990 που λαμβάνουν άδεια 

από την Τράπεζα της Ελλάδος και τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές άλλων κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», καθώς και τις επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, μόνο 

κατά το μέρος που αφορά στην εκτέλεση δημοσίου έργου ή την παροχή δημόσιας 

υπηρεσίας μέσω σύμβασης παραχώρησης,, κατά την έννοια των προεδρικών 

διαταγμάτων 59/2007 και 60/2007, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο ή μέσω Σύμβασης 

Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κατά τις διατάξεις του ν.3389/2005, που 

συνάπτεται μέχρι την 31.12.2014. 

 

4. Δαπάνες προς αντισυμβαλλόμενους εγκατεστημένους σε μη συνεργάσιμα κράτη ή 

/ και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε. 

Να ελεγχθεί ότι η επιχείρηση δεν έχει εκπέσει δαπάνες που καταβάλλονται προς 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε 

κράτος μη συνεργάσιμο ή που είναι εγκατεστημένα σε κράτος που υπόκειται σε 

προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Κ.Φ.Ε., εκτός εάν η ελεγχόμενη αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν, 

εξεταζόμενες κατά περίπτωση, πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν 

ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη 

φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Εξαιρετικά, για δαπάνες που καταβάλλονται προς 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε 

κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους – μέλους, δεν 

αποκλείεται η έκπτωσή τους. [άρθρο 23 περ. (ιγ) ν.4172/2013] 

Για σκοπούς εφαρμογής της ελεγκτικής αυτής διαδικασίας, ως κράτη που θεωρούνται 

μη συνεργάσιμα για σκοπούς φορολογίας (άρθρο 65 παρ. 3 και 4 Κ.Φ.Ε.) ή έχοντα 

προνομιακό φορολογικό καθεστώς (άρθρο 65 παρ. 6 και 7 Κ.Φ.Ε.) λαμβάνονται τα 

αναφερόμενα ως τέτοια στις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών οι οποίες 

ισχύουν κατά περίπτωση. 
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5. Φορολογικές αποσβέσεις 

Να ελεγχθεί ο ορθός υπολογισμός καθώς και εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

εκπτωσιμότητας των φορολογικών αποσβέσεων που διενήργησε η επιχείρηση με 

βάση τις ακόλουθες διατάξεις: 

1. Oι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από: 

α) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις 

περιπτώσεις, 

β) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης, για περιπτώσεις 

συμβάσεων χρηματοοικονομικής μίσθωσης που συνάπτονται από 1 Ιανουαρίου 2014 

και μετά. 

2. O όρος «χρηματοοικονομική μίσθωση» σημαίνει οποιαδήποτε προφορική ή 

έγγραφη σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής (κύριος) υποχρεούται έναντι 

μισθώματος να παραχωρεί στον μισθωτή (χρήστη) τη χρήση ενός περιουσιακού 

στοιχείου, εφόσον πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον μισθωτή με τη λήξη του 

χρόνου της μίσθωσης, 

β) η σύμβαση της μίσθωσης περιλαμβάνει όρο συμφέρουσας προσφοράς για την 

εξαγορά του εξοπλισμού σε τιμή κατώτερη της αγοραίας αξίας, 

γ) η περίοδος της μίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της 

οικονομικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου όπως αυτή προκύπτει από 

τον παρακάτω πίνακα συντελεστών αποσβέσεων ακόμη και στην περίπτωση που ο 

τίτλος δεν μεταβιβάζεται κατά τη λήξη της μίσθωσης, 

 

 

 δ) κατά τη σύναψη της σύμβασης της μίσθωσης, η παρούσα αξία των μισθωμάτων 

ανέρχεται τουλάχιστον στο ενενήντα τοις εκατό (90%) της αγοραίας αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου που εκμισθώνεται, ε) τα περιουσιακά στοιχεία που 

εκμισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής φύσης που μόνον ο μισθωτής δύναται να τα 

μεταχειριστεί δίχως να προβεί σε σημαντικές αλλοιώσεις. 

Στην περίπτωση της μίσθωσης οχημάτων στην έννοια του μισθώματος δεν 

συμπεριλαμβάνονται τα κόστη λειτουργίας και κυκλοφορίας του οχήματος.  

3. Εδαφικές εκτάσεις, έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία 

ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω 

παλαιότητας, δεν υπόκεινται σε φορολογική απόσβεση.  

4. Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, 

ανανέωσης και ανακατασκευής αποκατάστασης του περιβάλλοντος αποσβένονται, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% 

ανά φορολογικό έτος) 

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, 

βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, 

μη κτιριακές εγκαταστάσεις, 

αποθήκες και σταθμοί, 

περιλαμβανομένων των παραρτημάτων 

τους (και ειδικών οχημάτων 

φορτοεκφόρτωσης) 

4 

Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται 

σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν 

χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές 

δραστηριότητες εξόρυξης 

5 

Μέσα μαζικής μεταφοράς, 

περιλαμβανομένων αεροσκαφών, 

σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και 

σκαφών 

5 
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Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και 

λογισμικού 
10 

Μέσα μεταφοράς ατόμων 16 

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων 

(«εσωτερικές εμπορευματικές 

μεταφορές») 

12 

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα 

πολυετούς απόσβεσης 
10 

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και 

περιφερειακός και λογισμικό 
20 

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10 

 Ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης του παραπάνω πίνακα για τα άυλα στοιχεία 

και δικαιώματα ισχύει, εφόσον δεν προκύπτει συμβατικά από την αρχική συμφωνία 

διαφορετική των δέκα (10) ετών οικονομική διάρκεια ζωής, οπότε και ο συντελεστής 

διαμορφώνεται ως το πηλίκο «1 διά έτη διάρκειας ζωής δικαιώματος». Σε περίπτωση 

δικαιωμάτων που θεμελιώθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, 

για την αναπόσβεστη αξία (εναπομείνασα αξία) ως διάρκεια δικαιώματος λαμβάνεται 

η υπολειπόμενη διάρκεια του δικαιώματος. 

 

5. Ο υπολογισμός των φορολογικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτικός, γίνεται σε 

ετήσια βάση και δεν επιτρέπεται η μεταφορά αποσβενόμενων ποσών μεταξύ 

οικονομικών χρήσεων. 

 

6. Η φορολογική απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον 

επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον 

φορολογούμενο κατ' αναλογία με τους παραπάνω συντελεστές. 

 

7. Το ποσό της φορολογικής απόσβεσης δεν δύναται να υπερβεί το κόστος κτήσης ή 

κατασκευής, περιλαμβανομένου του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και 

ανακατασκευής, καθώς και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Εάν η αποσβέσιμη 

αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι μικρότερη από χίλια 

πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου 

μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο. 

 

8. Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την φορολογική απόσβεση των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη. 

Σχετικές διατάξεις Κ.Φ.Ε. [άρθρο 24 ν.4172/2013] 

  

  

  

  

  

  

6. Αποτίμηση αποθεμάτων 

Να ελεγχθεί ότι τα αποθέματα και τα ημικατεργασμένα προϊόντα αποτιμώνται 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες λογιστικής. Η επιχείρηση δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιήσει διαφορετική μέθοδο αποτίμησης κατά τα τέσσερα (4) έτη μετά το 

φορολογικό έτος κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η μέθοδος 

αποτίμησης που εφάρμοσε η επιχείρηση. 

Σχετικές διατάξεις Κ.Φ.Ε. [άρθρο 25 ν.4172/2013] 

  

  

  

  

7. Επισφαλείς απαιτήσεις 

(i) Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που έχουν σχηματιστεί στα φορολογικά έτη 

2010 έως και 2013 μπορούν να διαγραφούν μέχρι την 31.12.2014 με βάση τις 

διατάξεις της περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (ΠΟΛ.1056/2015), 

καθόσον τα ποσά των προβλέψεων αυτών θα μεταφερθούν στα έσοδα του 

φορολογικού έτους 2015. 

(ii) Να ελεγχθεί ο ορθός υπολογισμός καθώς και εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

εκπτωσιμότητας των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ή/και η διαγραφή 

επισφαλών απαιτήσεων που διενήργησε η επιχείρηση με βάση τις ακόλουθες 
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διατάξεις: 

1. Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές 

αυτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 5 έως 7 κατωτέρω, 

εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής: 

α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν 

έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος 

δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό εκατό τοις 

εκατό (100%) της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες 

ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, 

β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν 

έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος 

δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί 

οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω 

απαίτησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Χρόνος υπερημερίας (σε μήνες)   

 Προβλέψεις (σε ποσοστό %) 

> 12 50 

> 18 75 

> 24 100 

Πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τα ανωτέρω δόθηκαν με την ΠΟΛ.1056/2015. 

 

2. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1, ο σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών 

απαιτήσεων δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις επισφαλών απαιτήσεων κατά των 

μετόχων ή εταίρων της επιχείρησης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις 

εκατό (10%) και των θυγατρικών εταιρειών της επιχείρησης με ελάχιστο ποσοστό 

συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%), εκτός αν για την αξίωση που αφορά αυτές τις 

οφειλές υπάρχει εκκρεμοδικία ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου, ή εάν 

ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτημα κήρυξης σε πτώχευση ή υπαγωγής σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή σε βάρος του έχει εκκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. 

Επίσης, δεν επιτρέπεται ο σχηματισμός προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που 

καλύπτονται από ασφάλιση ή οποιαδήποτε εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή εμπράγματη 

ασφάλεια ή για οφειλές του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή για εκείνες που έχουν δοθεί με 

την εγγύηση αυτών των φορέων.  

3. Η υπόψη πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ανακτάται άμεσα με τη μεταφορά 

αυτής της πρόβλεψης στα κέρδη της επιχείρησης, εφόσον η απαίτηση:  

α) καταστεί εισπράξιμη ή  

β) διαγραφεί. 

4. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς μόνον εφόσον 

πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
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α) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, 

β) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και  

γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.  

5. Οι τράπεζες μπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σε 

ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού του ετήσιου μέσου όρου των 

πραγματικών χορηγήσεων, όπως αυτό προκύπτει από τις μηνιαίες λογιστικές 

καταστάσεις τους. Τέτοιες χορηγήσεις συνιστούν οι απαιτήσεις κεφαλαίου και οι 

απαιτήσεις των εγγεγραμμένων τόκων, όχι όμως και επισφαλών ή μη εισπράξιμων 

τόκων των επισφαλών απαιτήσεων ή απαιτήσεων μη παραγωγικών, τους οποίους οι  

 

τράπεζες δικαιούνται να μην εμφανίζουν ή εγγράφουν στα βιβλία τους, 

υποχρεούμενες να αποδεικνύουν ότι πρόκειται για τέτοιους τόκους, καθώς και η 

κάλυψη στο σύνολό του ή εν μέρει ομολογιακού δανείου ιδιωτικών επιχειρήσεων ή η 

απόκτηση μετοχών κατά τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας ή αύξηση του κεφαλαίου 

της, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι τίτλοι των ομολογιών ή μετοχών 

παραμένουν στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Στις χορηγήσεις αυτές δεν 

περιλαμβάνονται τα δάνεια γενικά προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, τα δάνεια γενικά για τα οποία δόθηκε εγγύηση του Δημοσίου και 

οι καταθέσεις σε άλλες τράπεζες. Πέρα από το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται 

στο προηγούμενο εδάφιο οι τράπεζες μπορούν να εκπίπτουν από το εισόδημά τους, 

για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της χρήσης πρόσθετες ειδικές κατά 

περίπτωση προβλέψεις για την απόσβεση απαιτήσεων κατά πελατών τους, για τις 

οποίες έχει διακοπεί ο λογισμός τόκων. 

 

6. Οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις 

επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό μέχρι δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού 

ύψους μισθωμάτων, τα οποία προκύπτουν από τις συμβάσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης, που έχουν συναφθεί μέσα στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Το ποσό 

αυτό της πρόβλεψης για κάθε φορολογικό έτος, συναθροιζόμενο με το ποσό της 

πρόβλεψης, η οποία διενεργήθηκε σε προγενέστερα φορολογικά έτη και εμφανίζεται 

στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβεί το είκοσι πέντε τοις 

εκατό (25%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

 

7. Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) μπορούν να 

εκπίπτουν μέχρι ενάμιση τοις εκατό (1,5%) επί του μέσου ετήσιου ύψους των ποσών 

που ο φορέας έχει προεξοφλήσει έναντι απαιτήσεων που έχει αναλάβει να εισπράξει 

από εξαγωγική δραστηριότητα χωρίς δικαίωμα αναγωγής, καθώς και μέχρι ένα τοις 

εκατό (1%) επί του μέσου ετήσιου ύψους των ποσών των προεξοφλήσεων έναντι 

απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής. 

 

Σχετικές διατάξεις Κ.Φ.Ε. [άρθρο 26 ν.4172/2013] 

 

8. Στις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας 

«Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. ΑΕ) παρέχεται 

η δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με 

κλίμακα 1,5% για αξίες μέχρι 500.000 ευρώ και 1% για αξίες από 500.001 έως 

1.000.000 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων. 

 

  

8. Φορολογικές ζημίες  

Να ελεγχθεί η ορθή μεταφορά των φορολογικά διαθέσιμων ζημιών.  

Για τις δυνάμενες να μεταφερθούν φορολογικές ζημίες ισχύουν τα ακόλουθα:  

1. Εάν με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το 

αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για 

να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) 

φορολογικά έτη. Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά 
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προτεραιότητα έναντι της ζημίας μεταγενέστερου έτους.  

2. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νομικών προσώπων των 

περιπτώσεων α', γ' και δ' του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. από την ανταλλαγή ομολόγων 

του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού 

Δημοσίου, κατ' εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του 

ελληνικού χρέους, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες 

ετήσιες δόσεις, αρχής γενόμενης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιείται η 

ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης των ομολόγων. Για 

την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως χρεωστική διαφορά λαμβάνεται η 

διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και 

του κόστους απόκτησης των αρχικών τίτλων. Ειδικά, σε περίπτωση που μετά την 

απόκτηση των αρχικών τίτλων προέκυψε ζημία από την αποτίμησή τους η οποία δεν 

έχει συμψηφιστεί με αποθεματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 

2238/1994, όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του Κ.Φ.Ε. λαμβάνεται το αρχικό 

κόστος απόκτησης. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την έναρξη ισχύος του 

ν.4046/2012, ήτοι από τις 14.02.2012 και μετά.  

3. Η χρεωστική διαφορά (οριστική ζημία) λόγω πιστωτικού κινδύνου η οποία 

προκύπτει για τους πιστωτές των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος 

νομικών προσώπων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 του ν.4172/2013 από 

τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του 

αναφερόμενου στις ίδιες διατάξεις νόμου (το οποίο τελικά ψηφίσθηκε ως άρθρο 61 

του ν.4307/2014) εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους σε δεκαπέντε (15) 

ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση στην οποία 

πραγματοποιήθηκε η διαγραφή. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η 

χρεωστική διαφορά ισούται με το συνολικό ποσό της διαγραφής μείον τους μη 

εγγεγραμμένους τόκους, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 150 του 

ν.4261/2014, οι οποίοι και δεν εγγράφονται. Η ανωτέρω χρεωστική διαφορά 

καταχωρείται σε χρέωση των αποτελεσμάτων της χρήσης στην οποία προκύπτει. Σε 

περίπτωση που ο πιστωτής έχει σχηματίσει και εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά 

του, για το χρέος που διαγράφεται, πρόσθετη ειδική πρόβλεψη κατά τις διατάξεις του 

τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του παρόντος, η πρόβλεψη 

αντιλογίζεται σε πίστωση των αποτελεσμάτων του φορολογικού έτους στο οποίο 

πραγματοποιήθηκε η διαγραφή και αποτελεί για τον πιστωτή φορολογητέο κέρδος 

από επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν.4307/2014, για 

εκείνες τις διαγραφές ανά πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων και των υπό 

ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και κάθε εταιρεία πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων, οφειλών που εμφανίζονται στα βιβλία τους την 

30.06.2014 εφόσον υποβληθεί αίτηση μέχρι την 31 Μαρτίου 2016 από τους 

επιλέξιμους οφειλέτες με βάση τις προϋποθέσεις που τίθενται με τις διατάξεις του 

άρθρου αυτού. 
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 4. Ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τον 

υπολογισμό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συμψηφιστούν με 

μελλοντικά κέρδη, με εξαίρεση το εισόδημα που προκύπτει από άλλα κράτη - μέλη 

της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., το οποίο δεν απαλλάσσεται στη βάση συνθήκης αποφυγής 

διπλής φορολογίας που έχει συνάψει και εφαρμόζει η Ελλάδα. 

5. Εάν στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους η άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία του 

μετοχικού κεφαλαίου ή τα δικαιώματα ψήφου της επιχείρησης μεταβληθούν σε 

ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της αξίας ή του αριθμού 

τους, η μεταφορά σύμφωνα με το παρόν άρθρο παύει να έχει εφαρμογή στις ζημίες 

που είχε η επιχείρηση αυτή κατά το εν λόγω φορολογικό έτος και τα προηγούμενα 

πέντε (5) έτη, εκτός εάν η επιχείρηση αποδείξει ότι η μεταβολή της ιδιοκτησίας έγινε 

αποκλειστικά για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς λόγους και όχι με σκοπό τη 

φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. 

 

Σχετικές διατάξεις Κ.Φ.Ε. [άρθρο 27 ν.4172/2013] 

 

  

  

  

9. Δαπάνες που αφορούν απαλλασσόμενα έσοδα 

Να ελεγχθεί ότι, εφόσον η επιχείρηση εισέπραξε εντός της ελεγχόμενης χρήσης 

ενδοομιλικά μερίσματα για τα οποία έχει τύχει απαλλαγής του φόρου εισοδήματος, 

δεν έχει εκπέσει τις επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή από 

την οποία προέκυψαν τα μερίσματα αυτά. 

 

Σχετικές διατάξεις Κ.Φ.Ε. [άρθρο 48 παρ. (4) ν.4172/2013] 
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10. Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών. 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση συντάσσει οικονομικές καταστάσεις 

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, να ελεγχθεί: 

α) στην περίπτωση που η επιχείρηση καταχωρεί πρωτογενώς τις εγγραφές της με 

βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εάν το κέρδος από επιχειρηματική 

δραστηριότητα προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών 

αποτελεσμάτων χρήσης, 

β) στην περίπτωση που η επιχείρηση καταχωρεί πρωτογενώς τις εγγραφές της με 

βάση το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών, εάν το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται με 

βάση τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. 

Να ελεγχθεί ότι τα έσοδα και τα έξοδα των νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που προκύπτουν κατά 

την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων, κατανέμονται ανάλογα με 

τη χρονική διάρκεια των αντίστοιχων μέσων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ως χρηματοοικονομικά μέσα νοούνται τα οριζόμενα από 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 1606/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

Να ελεγχθεί ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση, η οποία τηρεί Δ.Λ.Π., προβαίνει σε 

διανομή/ κεφαλαιοποίηση κερδών από τα κέρδη που προκύπτουν βάσει των Δ.Λ.Π. 

(μεγαλύτερα των φορολογικών), το ποσό των διανεμομένων κερδών και κατά το 

μέρος που υπερβαίνει τα φορολογικά κέρδη υπόκειται σε φορολογία, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. (διανομή/ 

κεφαλαιοποίηση κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος). Εάν το τελικό 

αποτέλεσμα είναι ζημιογόνο, αλλά η ελεγχόμενη εταιρεία προβαίνει σε διανομή 

κερδών, από την τήρηση των Δ.Λ.Π., τα διανεμόμενα αυτά κέρδη υπόκεινται 

αυτούσια σε φορολογία. 

Να ελεγχθεί ότι για την περίοδο μέχρι την 1.1.2015, η υπεραξία που αποκτά ένα 

νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease 

back) ακινήτου αναγνωρίστηκε ως έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ17, όπως αυτό 

υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Να ελεγχθεί ότι όλα τα έσοδα (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, εισόδημα από ακίνητα, 

μεταβίβαση ακινήτων, τίτλων κλπ) που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές 

οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., προσωπικές εταιρείες, κ.λπ.) 

έχουν θεωρηθεί έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. (παρ. 2 άρθρου 47 

ν.4172/2013). 

 

Σχετικές διατάξεις Κ.Φ.Ε. [άρθρα 47 παρ. 2, 3 & 21 παρ. 2 ν.4172/2013] 

  

  

  

  

  

  

  

11. Διανομή/ κεφαλαιοποίηση κερδών που δεν έχουν υπαχθεί σε φόρο 

Να ελεγχθεί εάν η επιχείρηση έχει διενεργήσει κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών 

για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων. 

Σχετικές διατάξεις Κ.Φ.Ε. [άρθρο 47 παρ. (1) ν.4172/2013] 
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12. Έλεγχος αφορολόγητων εσόδων 

(i) Να ελεγχθεί εάν τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισέπραξε: 

i. νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή  

ii. μόνιμη εγκατάσταση εταιρείας άλλου κράτους μέλους που βρίσκεται στην Ελλάδα 

και προέρχονται από τις θυγατρικές της σε άλλο κράτος μέλος, 

απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. 

Συγκεκριμένα να ελεγχθεί, εάν το νομικό πρόσωπο που προβαίνει στην διανομή: 

α) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α΄ της 

Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, και 

β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με τη νομοθεσία 

του κράτους αυτού και δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός ΕΕ κατ’ 

εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό 

το τρίτο κράτος, και 

γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους 

που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β΄ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε 

οποιοδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς, και 

δ) ο λήπτης φορολογούμενος κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 

δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου 

ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου που διανέμει, και 

ε) το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) 

μήνες. 

Σε περίπτωση που ο λήπτης των διανεμομένων κερδών δεν έχει διακρατήσει το 

ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής επί 24 μήνες αλλά πληρούται η προαναφερόμενη 

προϋπόθεση γ’, να ελεγχθεί εάν έχει κατατεθεί στην Φορολογική Διοίκηση εγγυητική 

επιστολή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ίση με το ποσό του φόρου που θα όφειλε να 

καταβάλλει σε περίπτωση μη χορήγησης της απαλλαγής. Η απαλλαγή καθίσταται 

οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την ημερομηνία που συμπληρώνονται 24 μήνες 

διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής. Να ελεγχθεί εάν ο 

φορολογούμενος έπαυσε να διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής πριν τη 

συμπλήρωση των 24 μηνών, οπότε η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού 

Δημοσίου κατά την ημερομηνία αυτή. 

 

2. Να ελεγχθεί εάν στα έσοδα της επιχείρησης περιλαμβάνονται: 

i. τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), κατ’ εφαρμογή προγράμματος 

συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους 

ii. κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους 

τίτλους κατ’ εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του 

ελληνικού χρέους, τα οποία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων. 

 

Σχετικές διατάξεις Κ.Φ.Ε. [άρθρα 47 & 48 ν.4172/2013] 

  

 

13. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες 

Δεδομένου ότι το φορολογητέο εισόδημα της ελεγχόμενης επιχείρησης δύναται να 

περιλαμβάνει το μη διανεμηθέν εισόδημα νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας 

που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας: 

Να ελεγχθεί εάν ο φορολογούμενος έχει συμπεριλάβει στο φορολογητέο εισόδημα το 

μη διανεμηθέν εισόδημα νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι 

φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας, κατά το μέρος που του αναλογεί με βάση το 

ποσοστό συμμετοχής του, ακολουθώντας τα εξής βήματα: 

α) Να ελεγχθεί –καταρχήν- εάν άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού 
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εισοδήματος προ φόρων που πραγματοποιεί το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή η νομική 

οντότητα εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος: 

1) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα παράγεται από χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία, 

2) δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα παράγεται από πνευματική ιδιοκτησία, 

3) μερίσματα και εισόδημα από τη μεταβίβαση μετοχών, 

4) εισόδημα από κινητά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. εμπορεύματα, κλπ), 

5) εισόδημα από ακίνητη περιουσία, εκτός εάν το κράτος του αλλοδαπού νομικού 

προσώπου ή νομικής οντότητας δεν θα είχε δικαίωμα να φορολογήσει το εισόδημα 

βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί με τρίτη χώρα, 

6) εισόδημα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες,  

Εάν συντρέχει πράγματι η περίπτωση αυτή να διενεργηθούν περαιτέρω οι ακόλουθες 

διαδικασίες (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) – εφαρμοζόμενες κατά περίπτωση: 

β) Να ελεγχθεί αν ο φορολογούμενος, μόνος του ή από κοινού με τα συνδεδεμένα 

πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στην περ. ζ' του άρθρου 2 του ΚΦΕ, κατέχει, άμεσα ή 

έμμεσα, μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο σε 

ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω 

του πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών του εν λόγω νομικού προσώπου ή νομικής 

οντότητας, 

γ) Αν συντρέχει η περίπτωση (β) να ελεγχθεί αν το παραπάνω αλλοδαπό νομικό 

πρόσωπο ή η νομική οντότητα υπόκειται σε φορολογία σε μη συνεργάσιμο κράτος ή 

κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, και δεν είναι εταιρεία της οποίας η 

κύρια κατηγορία μετοχών αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη 

αγορά. 

δ) Αν συντρέχει η περίπτωση (γ) και το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είναι 

φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή κάτοικος χώρας που είναι 

συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. και υφίσταται και εφαρμόζεται 

συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών, ανάλογης με την ανταλλαγή πληροφοριών, 

κατόπιν αιτήσεως που προβλέπεται στην Οδηγία 2011/16/ΕΕ, να ελεγχθεί αν η 

εγκατάσταση ή η οικονομική δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή της νομικής 

οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάσταση που δημιουργήθηκε με ουσιαστικό σκοπό 

την αποφυγή του αναλογούντος φόρου. 

ε) Να ελεγχθεί αν άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) της αντίστοιχης κατηγορίας –

αρκεί έστω και μία κατηγορία εισοδήματος- προέρχεται από συναλλαγές με το 

φορολογούμενο ή με τα συνδεμένα με αυτό πρόσωπα. 

στ) Αν συντρέχει η περίπτωση (ε) να ελεγχθεί αν ο φορολογούμενος έχει 

συμπεριλάβει στο φορολογητέο εισόδημα το σύνολο του μη διανεμηθέντος 

εισοδήματος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι φορολογικός 

κάτοικος άλλης χώρας, κατά το μέρος που του αναλογεί με βάση το ποσοστό 

συμμετοχής του . 

 

Σχετικές διατάξεις Κ.Φ.Ε. [άρθρο 66 ν.4172/2013] 
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14. Αποθεματικά 

1. Εάν εντός της ελεγχόμενης χρήσης συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού 

αφορολόγητου αποθεματικού αναπτυξιακών νόμων να ελεγχθεί: 

i) Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις και κριτήρια που τίθενται από τις κατά περίπτωση 

ισχύουσες διατάξεις καθώς και εάν υπάρχουν σχετικές εγκρίσεις και, 

 ii) η αριθμητική ορθότητα των σχετικών υπολογισμών με βάση τις ισχύουσες οδηγίες 

της Διοίκησης. 

2. Να ελεγχθεί η ορθή φορολόγηση της διανομής ή κεφαλαιοποίησης των 

αποθεματικών ειδικών νόμων, εάν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση εντός της 

ελεγχόμενης χρήσης. 

 

  

  

  

  

  

  

  

15. Φορολογία αποθεματικών με βάση το άρθρο 72 παρ. 12 του ν.4172/2013 

Να ελεγχθεί ότι, για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31.12.2014 και μετά, 

δεν τηρούνται λογαριασμοί αφορολόγητου αποθεματικού, τα οποία προέρχονται από 

κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής 

αυτών κατ' εφαρμογή διατάξεων του ν.2238/1994, πλην των επενδυτικών ή 

αναπτυξιακών νόμων, του αφορολόγητου αποθεματικού της περίπτωσης ζ' της 

παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων. 

Εφόσον την 1 Ιανουαρίου 2014 υφίστανται μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα 

αποθεματικά της προηγούμενης παραγράφου που δεν εξαιρούνται, να ελεγχθεί –κατά 

περίπτωση- ότι: 

α) είτε διανεμήθηκαν ή κεφαλαιοποιήθηκαν και φορολογήθηκαν αυτοτελώς με 

συντελεστή 19% κατά την διανομή ή κεφαλαιοποίηση τους 

β) είτε μεταφέρονται και αυξομειώνουν το φορολογικό αποτέλεσμα της χρήσης 

συμψηφιζόμενα με δηλωθείσες φορολογικές ζημίες της επιχείρησης από οποιαδήποτε 

αιτία που προέκυψαν κατά την ελεγχόμενη χρήση ή/και τα τελευταία πέντε (5) έτη. 

Να ελεγχθεί ότι η καταβολή του φόρου της παραγράφου αυτής γίνεται μέχρι το τέλος 

του δεύτερου μήνα από την απόφαση διανομής από τη γενική συνέλευση των 

μετόχων. 

Να ελεγχθεί ότι για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31.12.2014 και μετά 

δεν τηρούνται λογαριασμοί αφορολόγητου αποθεματικού πλην των επενδυτικών ή 

αναπτυξιακών νόμων, του αφορολόγητου αποθεματικού της περ. ζ’ της παρ. 3 του 

άρθρου 28 του ν. 2238/1994, όπως ίσχυε πριν την κατάργησή της με τον ν.4172/2013, 

καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων. (παρ. 13 άρθρου 72 ν.4172/2013). 

 

Σχετικές διατάξεις Κ.Φ.Ε. [άρθρο 72 παρ. (12 & 13) ν.4172/2013]. 

 

  

16. Επιχορηγήσεις 

Να ελεγχθεί η ύπαρξη των σχετικών εγκρίσεων και η εφαρμογή των προϋποθέσεων 

που προβλέπει το πλαίσιο χορήγησης της επιχορήγησης καθώς και η τήρηση των 

λοιπών προϋποθέσεων και περιορισμών για ύπαρξη τυχόν περίπτωσης επιστροφής 

της επιχορήγησης στον αρμόδιο φορέα. Να ελεγχθεί η ορθή καταχώρηση των 

επιχορηγήσεων σε λογαριασμό αποθεματικού σε περίπτωση που αυτό απαιτείται με 

βάση σχετικό αναπτυξιακό νόμο ή σε περίπτωση ένταξης σε επιχειρησιακό 

πρόγραμμα που προβλέπει την υλοποίηση επενδύσεων μέσω αναπτυξιακού νόμου. 
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 Τέλος, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση να ελέγχεται ο ορθός υπολογισμός των 

αποσβέσεων αν με βάση τα ανωτέρω η αξία των επιχορηγούμενων παγίων 

αποσβένεται στο σύνολό της είτε από τις αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων παγίων 

στοιχείων αναγνωρίζονται τελικά μόνο αυτές που αναλογούν στην αξία των παγίων 

που δεν επιχορηγήθηκε. 

Να ελεγχθεί εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης, η οποία ελέγχεται για την έκδοση του 

ετήσιου πιστοποιητικού, έχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί 

ποσό ληφθείσας επιχορήγησης πριν την παρέλευση του χρόνου τον οποίο θέτει ο 

κατά περίπτωση αναπτυξιακός νόμος. 

  

  

17. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 

Να ελεγχθεί η ορθή συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

(υπολογισμός κύριου φόρου , υπολογισμός προκαταβολής έναντι των φορολογικών 

υποχρεώσεων του επόμενου έτους, υπολογισμός τελών χαρτοσήμου επί των ενοικίων 

κλπ), κατόπιν έκπτωσης α) του φόρου που παρακρατήθηκε, β) του φόρου που 

προκαταβλήθηκε, γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το 

άρθρο 9 του ν.4172/2013. Ειδικά για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική 

εταιρεία από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48 του 

ν.4172/2013, από το ποσό του φόρου εκπίπτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε 

ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και το 

ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος. Σε περίπτωση 

που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο 

από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται. 

 

Να ελεγχθούν οι σχετικοί υπολογισμοί και τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα. 

 

Να ελεγχθεί ο ορθός υπολογισμός της προκαταβολής του φόρου. 

 

Να ελεγχθεί ότι η μείωση του ποσού του καταβλητέου φόρου εισοδήματος κατά το 

ποσό του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων που τυχόν καταβλήθηκε στην 

αλλοδαπή για το μη διανεμηθέν εισόδημα το οποίο περιλαμβάνεται στο φορολογητέο 

εισόδημα του φορολογούμενου, αποδεικνύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά 

έγγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, και ότι η 

μείωση του φόρου εισοδήματος δεν υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για 

το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. 

Σχετικές διατάξεις Κ.Φ.Ε. [άρθρο 68 ν.4172/2013] 
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 Δ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)  

1. Προσδιορισμός εταιρικής εικόνας εξ’ απόψεως Φ.Π.Α. 

Με βάση τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. και τα βιβλία της επιχείρησης, να 

καταγραφεί η φορολογική της θέση ως ακολούθως (αναφορά γίνεται στα αντίστοιχα 

άρθρα του ν.2859/2000): 

 

(α) Υπαγωγή σε καθεστώς Φ.Π.Α., π.χ. κανονικό, πρακτορείο ταξιδιών άρθρου 43, 

φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών άρθρου 44, επενδυτικού χρυσού άρθρου 

47 κλπ. 

 

(β) Τα υποκείμενα σε Φ.Π.Α. έσοδα και τα απαλλασσόμενα. 

 

(γ) Το δικαίωμα έκπτωσης ή μη του Φ.Π.Α. εισροών ανάλογα του εάν η επιχείρηση 

διενεργεί πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του άρθρου 22 ή 

πράξεις, άλλες για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών, και 

άλλες όχι, ή πράξεις απαλλασσόμενες του Φ.Π.Α. με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου 

εισροών, π.χ. εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις (άρθρα 30 και 31). 

 

(δ) Να ληφθούν υπόψη τυχόν αλλαγές μέσα στη χρήση που μπορεί να επηρεάζουν 

τη θέση της επιχείρησης εξ’ απόψεως Φ.Π.Α., π.χ. θέση σε αδράνεια, απορρόφηση 

επιχειρήσεων με διαφορετικό αντικείμενο εργασιών και μεταφορά πιστωτικών 

υπολοίπων από αυτές, αλλαγή φορολογικού νόμου με υπαγωγή δραστηριοτήτων της 

εταιρείας σε Φ.Π.Α. ή το αντίθετο. 

 

Φύλλο εργασίας 

2. Λογιστικές επαληθεύσεις και ορθή συμπλήρωση δηλώσεων Φ.Π.Α. 

(α) Συμφωνία φορολογητέων εκροών και ακαθαρίστων εσόδων και σε περίπτωση 

σημαντικής απόκλισης εάν η απόκλιση αυτή δικαιολογείται. 

 

(β) Να συμφωνηθούν δειγματοληπτικά τα βάσει βιβλίων υπόλοιπα του λογαριασμού 

54.00 με αυτά των περιοδικών δηλώσεων. Η εργασία αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να 

περιλαμβάνει και τον τελευταίο μήνα της διαχειριστικής χρήσης. 

 

(δ) Για τα ποσά τα οποία από ελεγκτική άποψη κρίνονται σημαντικά και 

περιλαμβάνονται στους κωδικούς των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. να ζητηθεί η 

ανάλυσή τους και η συμφωνία τους με τα ποσά του οριστικού ισοζυγίου τέλους 

χρήσης. 

(ε) Να γίνει δειγματοληπτική επαλήθευση της ορθής και έγκαιρης μεταφοράς των 

δεδομένων (αξίας και Φ.Π.Α.) από τα φορολογικά στοιχεία στους λογαριασμούς της 

γενικής λογιστικής. 
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(στ) Να ελεγχθεί δειγματοληπτικά η ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων Φ.Π.Α. στις 

περιπτώσεις ενδοκοινοτικών παραδόσεων ή αποκτήσεων, εξαγωγών ή εισαγωγών 

και πράξεων λήπτη υπηρεσιών και να επιβεβαιωθεί η ορθή λογιστική 

παρακολούθηση των πράξεων αυτών, ιδίως σε περίπτωση που τα τιμολόγια έχουν 

εκδοθεί ή ληφθεί σε νόμισμα άλλο πλην του Ευρώ. Οι φορολογητέες αξίες για 

σκοπούς Φ.Π.Α. συνήθως παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως για να 

διευκολύνεται η ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων Φ.Π.Α. 

 

(ζ) Να καταγραφούν τυχόν αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. και να επιβεβαιωθεί ότι τα 

σχετικά ποσά παρακολουθούνται σε λογαριασμό απαιτήσεων κατά του Ελληνικού 

Δημοσίου και ότι δεν έχουν επαναφερθεί (επαναχρεωθεί) στο λογαριασμό 54.00 

εκτός εάν η επιχείρηση έχει εγγράφως παραιτηθεί από την είσπραξή τους. 

 

(η) Να ελεγχθεί η τυχόν ύπαρξη σημαντικών ποσών που εμφανίζονται στους 

κωδικούς 402 και 412 των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ως λοιπά προστιθέμενα και 

λοιπά αφαιρούμενα ποσά από το φόρο εισροών. Να αναζητηθεί ο λόγος ύπαρξής 

τους και οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές. 

 

(θ) Να ελεγχθεί η τυχόν ύπαρξη σημαντικών ποσών (χρεωστικών υπολοίπων) που 

καταβάλλονται στο Δημόσιο με τις δηλώσεις Φ.Π.Α. Να αναζητηθεί η αιτία και να 

ελεγχθεί η ορθότητα στον υπολογισμό των διακανονισμών (διακανονισμός παγίων, 

pro-rata, κ.λπ.). 

 

3. Φ.Π.Α. εκροών 

(α) Να ελεγχθεί δειγματοληπτικά η ορθή εφαρμογή των προβλεπόμενων 

συντελεστών του Φ.Π.Α. στα έσοδα της επιχείρησης ιδίως εάν αυτά υπόκεινται σε 

περισσότερους του ενός συντελεστές. 

(β) Σε περίπτωση αλλαγής, π.χ. αύξησης των συντελεστών ή μετάταξης αγαθών ή 

υπηρεσιών σε υψηλότερο συντελεστή, να ελεγχθεί εάν η επιχείρηση προσαρμόστηκε 

μέσα στα χρονικά όρια που θέτει ο νόμος. 

 

(γ) Στις περιπτώσεις πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που 

είναι εγκατεστημένες σε νησιά του Αιγαίου να ελεγχθεί δειγματοληπτικά η ορθή 

τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπουν οι φορολογικές διατάξεις, π.χ. η 

διατήρηση εγκατάστασης της επιχείρησης στα εν λόγω νησιά, από την οποία 

παρέχονται οι υπηρεσίες. 

 

(δ) Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α., να ελεγχθεί 

δειγματοληπτικά, εάν υπάρχουν συναλλαγές που μπορεί να υπόκεινται σε Φ.Π.Α., 

π.χ. παροχή πληροφοριών, μεταβίβαση δικαιωμάτων, παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών ή αγορά παγίων και λήψη υπηρεσιών από άλλες χώρες της Ε.Ε. για τις 

οποίες οφείλεται Φ.Π.Α. 

 

(ε) Να αναλυθούν ανά κατηγορία τα απαλλασσόμενα του Φ.Π.Α. οργανικά έσοδα 

της επιχείρησης και να καταγραφεί: 

 

 Η αιτία απαλλαγής (π.χ. ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, εξαγωγή αγαθών, 

παράδοση αγαθών που αγοράζονται και πωλούνται εκτός Ελλάδος, παραδόσεις σε 

πλοία και αεροσκάφη, παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις 

εξωτερικού των οποίων ο τόπος φορολογίας θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός 

Ελλάδος), σύμφωνα με το άρθρο 14. 

 Η ύπαρξη τυχόν σημαντικών παρεπόμενων εσόδων, ακόμα και αν αυτά χρεώνονται 

 



 
 

51 
 

ξεχωριστά, π.χ. συμβατικοί τόκοι, τα οποία πρέπει να ακολουθούν το χειρισμό 

Φ.Π.Α. της κύριας παροχής (πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών). 

 Η ύπαρξη δικαιολογητικών απαλλαγής, καθώς και η τήρηση των σχετικών όρων και 

προϋποθέσεων τα οποία προβλέπονται από υπουργικές αποφάσεις, όπως π.χ. η 

Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/1993 όσον αφορά τις εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις. 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών διενεργείται δειγματοληπτικά. 

 

(στ) Να αναλυθούν τυχόν σημαντικά έκτακτα/ανόργανα έσοδα, τα οποία μπορεί να 

υπόκεινται σε Φ.Π.Α., π.χ. είσπραξη αποζημίωσης κατόπιν συμφωνίας για πρόωρη 

λύση σύμβασης ή στα πλαίσια επίλυσης διαφοράς που αφορά υπολογισμό 

συμβατικού τιμήματος. 

(ζ) Να διενεργηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος των πιστωτικών τιμολογίων που 

αφορούν εκπτώσεις λόγω τζίρου της ελεγχόμενης χρήσης προκειμένου να 

διαπιστωθεί εάν όντως έχουν γνωστοποιηθεί στη Δ.Ο.Υ. της ελεγχόμενης 

επιχείρησης, τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους. 

Εάν η γνωστοποίηση έχει γίνει σε προηγούμενη χρήση να ελεγχθεί εάν οι εκπτώσεις 

εξακολουθούν να κινούνται μέσα στα πλαίσια που έχουν γνωστοποιηθεί. Επίσης, να 

ελεγχθεί δειγματοληπτικά εάν έχουν εκδοθεί πιστωτικά τιμολόγια μόνο για το 

Φ.Π.Α. και εάν αυτό δικαιολογείται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί Φ.Π.Α. 

 

(η) Να ελεγχθεί δειγματοληπτικά αν η επιχείρηση εκδίδει ειδικό στοιχείο 

αυτοπαράδοσης και αποδίδει τον αναλογούντα Φ.Π.Α. στο κόστος των αγαθών που 

παραδίδει δωρεάν (εξαιρούνται δώρα μέχρι 10 ευρώ και δείγματα) ή εάν διαθέτονται 

αγαθά της επιχείρησης από υπαγόμενη σε Φ.Π.Α. δραστηριότητα σε άλλη μη 

υπαγόμενη. Ανάλογη υποχρέωση υπάρχει και για τις δωρεάν υπηρεσίες. 

 

 

4. Φ.Π.Α. εισροών 

(α) Σε περίπτωση που η επιχείρηση διενεργεί πράξεις υπαγόμενες στο Φ.Π.Α. και 

πράξεις απαλλασσόμενες του άρθρου 22, να ελεγχθεί δειγματοληπτικά, ο τρόπος 

παρακολούθησης των εξόδων/δαπανών της προκειμένου να εξακριβωθεί ότι εκπίπτει 

από το φόρο εκροών μόνο το φόρο εισροών που αφορά την υπαγόμενη 

δραστηριότητα. Όσον αφορά το Φ.Π.Α. των κοινών δαπανών, π.χ. διοικητικής 

λειτουργίας, αυτός εκπίπτει αναλογικά σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της 

διαχειριστικής περιόδου (βλέπε άρθρο 31). 

 

(β) Να διαπιστωθεί δειγματοληπτικά για την ελεγχόμενη χρήση, εάν η επιχείρηση 

έχει εκπέσει Φ.Π.Α. δαπανών: 

 

• αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, 

• αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης οινοπνευματωδών ποτών, εφόσον 

αυτά προορίζονται για την πραγματοποίηση μη φορολογητέων πράξεων, 

• δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά, 

• στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους 

εκπροσώπους της επιχείρησης, 

• αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι εννέα 

(9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής 

χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και τις δαπάνες 

καυσίμων επισκευής, συντήρησης μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών, εκτός εάν τα 

ανωτέρω μεταφορικά μέσα, προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά 

προσώπων με κόμιστρο, και 

 

γ) Όσον αφορά δαπάνες αγοράς παγίων, των οποίων η επιχείρηση έχει εκπέσει το 

Φ.Π.Α., να ελεγχθεί δειγματοληπτικά: 

 



 
 

52 
 

 

1. εάν αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε φορολογητέες 

δραστηριότητες εντός πενταετίας ή δεκαετίας εφόσον πρόκειται για ακίνητα της παρ. 

2 του άρθρου 33 του ν.2859/2000 από την πραγματοποίηση της αγοράς τους, ή της 

κατασκευής τους, οπότε η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει στο Δημόσιο φόρο που 

εξέπεσε κατά την απόκτησή τους καθώς επίσης και 

2. αν έχουν παύσει να χρησιμοποιούνται σε φορολογητέες δραστηριότητες, μέσα σε 

μια περίοδο 5 ετών ή δέκα ετών εφόσον πρόκειται για ακίνητα της παρ. 2 του 

άρθρου 33 του ν.2859/2000 από τη χρησιμοποίησή τους π.χ. λόγω λύσης της 

επιχείρησης και θέσης αυτής σε εκκαθάριση, οριστικής ανάκλησης άδειας 

λειτουργίας κλπ., οπότε η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει στο Δημόσιο τόσα 

πέμπτα του φόρου όσα τα υπολειπόμενα έτη για την ολοκλήρωση της πενταετίας ή 

τόσα δέκατα του φόρου όσα τα υπολειπόμενα έτη για την ολοκλήρωση της 

δεκαετίας για τα ακίνητα του άρθρου 33 παρ. 2 του νόμου 2859/2000 (βλέπε άρθρο 

33 περί πενταετούς διακανονισμού). 

Ο ίδιος διακανονισμός ενεργείται και στις περιπτώσεις: 

 

i. πώλησης παγίων εντός της πενταετίας, εφόσον ο Φ.Π.Α. της πώλησης υπολείπεται 

του αδιακανόνιστου ποσού Φ.Π.Α. 

 

ii. πώλησης ή μίσθωσης ακινήτων, η αγορά ή η ανέγερση των οποίων έχει 

επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. και έχει εκπεσθεί, εκτός της περίπτωσης πώλησης σε 

εταιρείες leasing και επαναμίσθωσή τους με leaseback, καθώς και της περίπτωσης 

μίσθωσης των εν λόγω ακινήτων με Φ.Π.Α., (βλέπε ΠΟΛ. 1180/2013). 

 

iii. ανέγερσης κτισμάτων ή κατασκευής εγκαταστάσεων σε ακίνητο ιδιοκτησίας 

τρίτου με δικαίωμα χρήσης τουλάχιστον εννέα (9) ετών, σε περίπτωση που μέσα στη 

πενταετία ή δεκαετία, εφόσον πρόκειται για ακίνητα του άρθρου 33 παρ. 2 του 

ν.2859/2000, του διακανονισμού σταματά η χρήση του ακινήτου, κατά τα οριζόμενα 

στην παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.2859/2000. 

 

(δ) Σχετικά με την τελευταία ως άνω περίπτωση, να ελεγχθεί εάν κατά το χρόνο 

ανέγερσης των κτισμάτων ή κατασκευή των εγκαταστάσεων σε ακίνητο ιδιοκτησίας 

τρίτου, ο ανεγείρων/κατασκευαστής είχε δικαίωμα χρήσης του ακινήτου για χρονικό 

διάστημα αρχικά ή κατά παράταση τουλάχιστον εννέα (9) ετών. 

 

(ε) Στις περιπτώσεις εμπορεύσιμων αγαθών που καταστράφηκαν, απωλέσθηκαν ή 

εκλάπησαν, να ελεγχθεί δειγματοληπτικά εάν η καταστροφή ή απώλεια 

αποδεικνύεται με νόμιμα παραστατικά. 
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5. Λοιπές ελεγκτικές διαδικασίες Φ.Π.Α. 

(α) Να ελεγχθεί δειγματοληπτικά η ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων Intrastat και 

listing (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες) και συγκεκριμένα: 

ι. Η αναλυτική περιγραφή των ειδών στις δηλώσεις Intrastat με μνεία του κωδικού 

της συνδυασμένης ονοματολογίας. 

 

ιι. Η συμφωνία των δηλώσεων, ως προς την τιμολογιακή αξία, και αυτών με τις 

υποβληθείσες δηλώσεις Φ.Π.Α. και τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής που 

εμφανίζουν τη φορολογητέα αξία (βλέπε 2(ε) ανωτέρω). 

 

(β) Να ελεγχθεί εάν η επιχείρηση συμψήφισε πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α., που είχε 

παραγραφεί, με Φ.Π.Α. εκροών. Σημειωτέον ότι οι φορολογικές διατάξεις 

προβλέπουν πενταετή παραγραφή. 

 

(γ) Να ελεγχθεί εάν η επιχείρηση έλαβε επιστροφή Φ.Π.Α. ή έτυχε άλλου 

ευεργετήματος χωρίς να το δικαιούται, π.χ. έλαβε επιστροφή Φ.Π.Α. λόγω 

επενδυτικών αγαθών για κατασκευές σε ακίνητα τρίτων, χωρίς να έχει σύμβαση 

τουλάχιστον εννέα (9) ετών για την χρήση αυτών, ή έτυχε αναστολής καταβολής 

δυνάμει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.2869/1987 για επενδυτικά αγαθά τα οποία δεν 

χρησιμοποίησε για τις ανάγκες της αλλά τα πούλησε. 

 

(δ) Να αναλυθούν και αξιολογηθούν τυχόν σημαντικά ευρήματα που προέκυψαν 

κατά τις προηγούμενες φάσεις. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 1(ε) (ευρήματα 

φορολογικού ελέγχου) και οικειοθελούς συμμόρφωσης της επιχείρησης με καταβολή 

Φ.Π.Α. που ανάγεται σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους ή χρήσεις. Να 

αναλυθεί η αιτία και να ελεγχθεί η συμμόρφωση αυτής. 

 

 

 Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ.)  

1. Γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις 

1) Να ελεγχθεί αν τηρήθηκαν όλα γενικά τα βιβλία των οποίων η τήρηση είναι 

υποχρεωτική από τον Κ.Φ.Α.Σ., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του 

άρθρου 13 του ν.4174/2013. Συγκεκριμένα, να ελεγχθεί αν τηρήθηκαν τα ακόλουθα 

βιβλία: 

• Αναλυτικά ημερολόγια και Συγκεντρωτικό ημερολόγιο ή Γενικό ημερολόγιο 

• Αναλυτικά καθολικά 

• Γενικό καθολικό 

• Βιβλίο ή καταστάσεις Απογραφών 

• Μητρώο Παγίων 

•Βιβλίο Αποθήκης (Λογ. 94 - Άρθρο. 4 παρ. 8 Κ.Φ.Α.Σ.) 

2) Να ελεγχθεί αν η εταιρεία τήρησε τον προβλεπόμενο από το άρθρο 4 παρ.11 του 

Κ.Φ.Α.Σ. ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου και ότι αυτός περιλαμβάνει τα αναφερόμενα 

στο Έγγραφο με Αρ.Πρωτοκ.Δ15Α 1095320ΕΞ11.6.2013 (λαμβανομένης υπόψη της 

ισχύος των διατάξεων της παρ. 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ.)1 

 

3) Να ελεγχθεί αν τηρήθηκαν τα βιβλία που ενδεχόμενα ορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών . 

Φύλλο εργασίας 

                                           
1 Ο Ηλεκτρονικός φάκελος ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο, ο οποίος ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα 

της λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τα αναλυτικά δεδομένα του τελευταίου 
προσωρινού και του οριστικού ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των βαθμίδων, των ημερολογίων, του βιβλίου απογραφών 
και ισολογισμού, των πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου αυτού, και του μητρώου παγίων, εφόσον αυτά 
τηρούνται μηχανογραφικά. 
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4) Να ελεγχθεί αν έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. οι καταστάσεις του 

άρθρου 10 παρ. 1 Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013). 

 

5) Να ελεγχθεί αν οι αποδείξεις λιανικής πώλησης, οι οποίες προβλέπονται από το 

άρθρο. 7 παρ. 1 του Κ.Φ.Α.Σ., εκδόθηκαν με μηχανογραφικό τρόπο μέσω Ειδικών 

Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ), στις 

περιπτώσεις που ορίζονται στην ΑΥΟ ΠΟΛ 1288/31-122013 – ισχύς μέχρι 

31.12.2014. 

 

6) Να συνταχθεί σχετικός πίνακας των δηλωθέντων Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ με αναφορά της 

ημερομηνίας και του σχετικού αριθμού δήλωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να 

ελεγχθεί αν οι μηχανισμοί δηλώθηκαν εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κ.Φ.Α.Σ.– ισχύς μέχρι 31.12.2014. 

 

 

2. Συμφωνία μεταξύ των βιβλίων 

(α) Να ελεγχθεί εάν: 

1. Το άθροισμα των κινήσεων των ημερολογίων είναι ίσο με τα σύνολα των 

κινήσεων του γενικού καθολικού και του Ισοζυγίου. 

2. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Ισοζυγίου Πελατών και Προμηθευτών 

συμφωνούν με αυτά του Αναλυτικού Καθολικού (Καρτέλας) Πελάτη ή 

Προμηθευτή, αντίστοιχα. 

3. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών του ισοζυγίου της 13ης περιόδου της 

προηγούμενης χρήσης μεταφέρθηκαν ορθά ως υπόλοιπα έναρξης στην τρέχουσα 

χρήση. 

 

(β) Να ελεγχθεί εάν: 

1. Εκδόθηκαν αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης ή αποδείξεις λιανικής πώλησης και 

γενικώς φορολογικά στοιχεία αξίας για τα εκδοθέντα έγγραφα μη τιμολογηθέντων 

αποθεμάτων (δελτία αποστολής κλπ) ως και για τυχόν έσοδα που προκύπτουν από 

υπάρχοντα συμφωνητικά. 

 • Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις πωλήσεων καλύπτονται με νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

Έγινε η ορθή καταχώρηση (κατά αξία) των αγορών (παγίων, 

εμπορευσίμων κλπ) στα βιβλία με βάση τα τιμολόγια αγοράς και τις διασαφήσεις 

εισαγωγής. 

2. Έγινε ορθή καταχώρηση των αγορών στο βιβλίο αποθήκης (λογ. 94 Ε.Γ.Λ.Σ.), 

με βάση τις ποσότητες που αναγράφονται στα οικεία έγγραφα μη τιμολογηθέντων 

αποθεμάτων (Δελτία Αποστολής) ή τιμολόγια.  

• Η ποσοτική διακίνηση των πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων εντός της 

επιχείρησης γίνεται βάσει των εκδιδομένων λογιστικών σημειωμάτων 

(ΠΟΛ.1004/4.1.2013). 

3. Οι επιστροφές, οι εκπτώσεις και τα ειδικά έξοδα αγορών καλύπτονται με 

νόμιμα δικαιολογητικά. 

4. Έγινε ορθή καταχώρηση στα τηρούμενα βιβλία της αξίας των δικαιολογητικών 

δαπανών. 

 

(γ) Να ελεγχθεί εάν έχουν ενημερωθεί εμπρόθεσμα τα προβλεπόμενα από την 

ισχύουσα φορολογική νομοθεσία βιβλία και αν έχει καταρτιστεί εμπρόθεσμα ο 

ηλεκτρονικός φάκελος ελέγχου. 
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 ΣΤ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

1. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακίνητων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ν.4223/2013 και Δήλωση 

Ε9. 

1. Να ελεγχθεί αν συνέτρεχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων 

έτους 2014 (δηλαδή για μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2013 

και υφίσταντο την 1η Ιανουαρίου 2014) και, σε καταφατική περίπτωση, να 

ελεγχθεί: 

α) αν η δήλωση στοιχείων ακινήτων για τα έτος 2014 έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, 

β) η ορθότητα των αναγραφομένων στοιχείων στην περιουσιακή κατάσταση έτους 

2014.  

 

2. Να ελεγχθεί αν εντός της ελεγχόμενης χρήσης (από 1.1-31.12.2014) συνέτρεξε 

περίπτωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων λόγω μεταβολής της 

περιουσιακής κατάστασης και, εφόσον υπήρχε σχετική υποχρέωση, να ελεγχθεί: 

α) αν η δήλωση στοιχείων ακινήτων έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, 

β) η ορθότητα των αναγραφομένων στοιχείων στην τρέχουσα περιουσιακή 

κατάσταση. 

 

3. Να ελεγχθεί η πληρότητα και ορθότητα των αναγραφομένων στοιχείων στη 

δήλωση - πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. καθώς και η ύπαρξη 

ορθών παραστατικών που δικαιολογούν τις απαλλαγές ή τις μειώσεις από τον 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

 

4. Να ελεγχθεί αν έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

 

5. Σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο οποίο συμβάλλεται 

ο φορολογούμενος, να ελεγχθεί αν έχει μνημονευθεί και επισυναφθεί το ορθό 

πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

Φύλλο εργασίας 

2. Ειδικός Φόρος επί των Ακίνητων 

 

1. Να ελεγχθεί αν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί 

των ακινήτων και, σε καταφατική περίπτωση, να ελεγχθεί αν έχει υποβληθεί 

εμπρόθεσμα η οικεία δήλωση. 

2. Να ελεγχθεί το σύνολο των προβλεπομένων παραστατικών ή δικαιολογητικών 

για την απαλλαγή τόσο από το φόρο όσο και από την εξαίρεση υποβολής 

δήλωσης. 

3. Σε περίπτωση υποχρέωσης υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου, από την οποία 

προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, να ελεγχθεί η ορθότητα των στοιχείων των 

αναγραφόμενων σε αυτή ακινήτων καθώς και η ορθότητα της αξίας των 

ακινήτων. 

4. Να ελεγχθεί εάν έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα ο ειδικός ετήσιος φόρος επί των 

ακινήτων 15%, σε περίπτωση σχετικής υποχρέωσης. 
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 Ζ. ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

1. Δάνεια 

Να ελεγχθεί ο υπολογισμός και η απόδοση των τελών χαρτοσήμου, αφού 

ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

• Εάν η επιχείρηση έχει συνάψει δανειακές συμβάσεις με τις επιχειρήσεις ή 

φυσικά πρόσωπα και καταβάλλει ή εισπράττει κατά περίπτωση τόκους στα 

πλαίσια των συμβάσεων αυτών. 

• Ο τόπος σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών. 

• Εάν η επιχείρηση έχει προβεί στην κεφαλαιοποίηση δανειακών τις 

υποχρεώσεων. 

• Εάν η επιχείρηση έχει παράσχει εμπράγματη ασφάλεια ή ενέχυρο για την 

εξασφάλιση τις απαίτησης του δανειστή και περαιτέρω να εξετασθεί αν η εν λόγω 

παροχή έχει γίνει με το ίδιο έγγραφο με το οποίο συνήφθη η δανειακή σύμβαση ή 

όχι. 

Φύλλο εργασίας 

2. Εκχώρηση απαίτησης 

Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει καταρτίσει σύμβαση εκχώρησης οποιασδήποτε 

απαίτησης τις και να εξετασθεί περαιτέρω αν για την εν λόγω εκχώρηση 

προβλέπεται αντάλλαγμα ή όχι. 

 

3. Αναδοχή χρέους 

Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει καταρτίσει σύμβαση αναδοχής χρέους με 

οποιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο. 

 

4. Καταθέσεις – αναλήψεις μετόχων, εταίρων κλπ  

 Να ελεγχθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε εγγραφή στα βιβλία τις επιχείρησης από την 

οποία να προκύπτει κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων από μετόχους, εταίρους ή 

τρίτους έξω από το πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης. 

 

5. Παρεπόμενα σύμφωνα 

 

Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει συνάψει συμφωνητικό παροχής εμπράγματης 

ασφάλειας για την εξασφάλιση οποιασδήποτε ενοχικής απαίτησης του 

αντισυμβαλλομένου και περαιτέρω να εξετασθεί αν η παροχή εμπράγματης 

ασφάλειας έχει γίνει με το ίδιο έγγραφο με το οποίο συνήφθη η κύρια σχέση ή 

όχι. 

 

6. Λοιπές συναλλαγές 

 

Να ελεγχθεί αν συντρέχει περίπτωση επιβολής τέλους χαρτοσήμου επί: 

• Αμοιβών τρίτων 

• Τόκων υπερημερίας 

•Αποζημιώσεων 

• Συμβιβασμών 
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 •Αγοράς αγαθών από μη επιτηδευματίες 

• Μεταβίβασης επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους τις 

• Χρησιδανείων 

•Επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων ή οικονομικών ενισχύσεων και λοιπών πράξεων 

για τις οποίες δεν προβλέπεται απαλλαγή 

• Άφεσης χρέους 

 

7. Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 

Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου να ελεγχθεί η καταβολή του Φόρου 

Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. 

 

 Η. ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ  

  

Κατά τον έλεγχο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κατά περίπτωση εκδοθείσες 

και ισχύουσες εγκύκλιοι οι οποίες ερμηνεύουν τις διατάξεις των αντίστοιχων 

άρθρων του Κ.Φ.Ε. 

A. Με βάση το οριστικό ισοζύγιο τέλους χρήσης να προσδιοριστούν οι 

φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, όπως εμφανίζονται σε 

υπολογαριασμούς της γενικής λογιστικής/ισοζυγίου. 

 

B. Να γίνει επισκόπηση του οριστικού ισοζυγίου τέλους χρήσης με σκοπό να 

εντοπιστούν σημαντικές συναλλαγές της εταιρείας (τακτικές ή έκτακτες), οι 

οποίες συνεπάγονται υποχρέωση της εταιρείας να παρακρατήσει ή προκαταβάλει 

φόρο εισοδήματος, χωρίς να υπάρχει σχετική κίνηση σε υπολογαριασμούς της 

γενικής λογιστικής/ισοζυγίου. 

 

Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις κατωτέρω παραγράφους αποδίδεται 

το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής 

της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. 

Να ελεγχθούν οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στα παρακάτω αντικείμενα: 

Φύλλο εργασίας 

1. Φόρος Μισθωτής Εργασίας (άρθρο 60 του ν.4172/2013) 

 

(α) Να γίνει συμφωνία των ακαθάριστων αποδοχών που εμφανίζονται στις 

προσωρινές και την οριστική δήλωση Φ.Μ.Ε. με αυτές που εμφανίζονται στο 

οριστικό ισοζύγιο τέλους χρήσης (λογαριασμοί 60.00 και 60.01). Η ίδια συμφωνία 

πρέπει να γίνει και ως προς τους παρακρατηθέντες και καταβληθέντες φόρους.  

 

(β) Να γίνει σε ετήσια βάση επαλήθευση της ορθής παρακράτησης φόρου και 

εισφοράς αλληλεγγύης του ν.3986/2011 σε τρεις (3) υπαλλήλους και τρεις (3) 

εργάτες της επιχείρησης ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την εκκαθάριση του Φ.Μ.Ε. (αναγωγή των καθαρών 

αποδοχών προ φόρου του μηνός Ιανουαρίου σε ετήσια βάση, δηλ. x 14 κτλ). 

 

 (γ) Να γίνει σε ετήσια βάση επαλήθευση της ορθής παρακράτησης φόρου σε ένα 

(1) υπάλληλο και ένα (1) εργάτη της επιχείρησης που προσλήφθηκαν ή 

αποχώρησαν μέσα στο έτος, καθώς και σε ένα μέλος του Δ.Σ. 

 

(δ) Να γίνει επαλήθευση της ορθής παρακράτησης φόρου 20% στα εισοδήματα 

από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με 
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το άρθρο 12 του K.Φ.Ε., καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν 

συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές. 

 

(ε) Να ελεγχθεί δειγματοληπτικά ο λογαριασμός 60.02 – παρεπόμενες παροχές 

και έξοδα προσωπικού καθώς και οι λογαριασμοί στους οποίους καταχωρούνται 

έξοδα των υπαλλήλων της επιχείρησης επί αποδώσει λογαριασμού (π.χ. έξοδα 

ταξιδίων), προκειμένου να διακριβωθεί εάν υπάρχουν διάφορες παροχές σε 

αυτούς ή έξοδα που δεν καλύπτονται από παραστατικά δαπανών, τα οποία μπορεί 

να θεωρηθούν ως πρόσθετο εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών υποκείμενο σε 

παρακράτηση Φ.Μ.Ε. Να συνεκτιμηθούν τυχόν όροι που περιλαμβάνονται στις 

συμβάσεις εργασίας καθώς και η περιοδικότητα αυτών των καταβολών. 

 

Ως παρεπόμενες παροχές (παροχές σε είδος) θεωρούνται με βάση τον Κ.Φ.Ε. οι 

ακόλουθες: 

 

i) Οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό 

πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία 

αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 

τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος. 

ii) Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή 

μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε 

χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις 

εκατό (30%) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία 

του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών 

κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού 

κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε 

περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης 

ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης 

κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. 

iii) Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο 

από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα περιβάλλονται τη μορφή 

έγγραφης συμφωνίας και αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που 

προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του 

ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο 

υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, του οποίου η μέθοδος 

υπολογισμού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο 

μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω 

ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία 

δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η 

προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο. 

iv) Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή 

εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή 

δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά το χρόνο 

άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν 

συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος 

είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή 

διάθεσης του δικαιώματος. 

v) Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο 

από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό 

διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που 

καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία 

τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου 

 

Από τις ως άνω παροχές σε είδος εξαιρούνται: 

1. η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που 
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έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη, 

2. η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για 

υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης 

που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 

του, 

3. η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, 

4. οι παροχές ασήμαντης αξίας μέχρι του ποσού των είκοσι επτά (27) ευρώ 

ετησίως, 

5. τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για 

λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων 

συνταξιοδοτικών συμβολαίων και 

6. τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την 

ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού 

ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) 

ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο. 

 

(στ) Να ελεγχθεί αν στις βεβαιώσεις αποδοχών που εκδίδει η επιχείρηση 

περιλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία όπως ορίζονται στα 

άρθρα 12 και 13, εκτός από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14, του 

ν.4172/2013. Σε αυτό το πλαίσιο να ζητηθεί από την επιχείρηση 

βεβαίωση/δήλωση από την οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα: 

• Κατάσταση των προσώπων που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς 

μετοχών (stock option), 

• Ανάλυση των σχετικών ποσών που θεωρούνται εισόδημα ανά δικαιούχο. 

2. Αποζημίωση ν.2112/1920 λόγω διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης 

σύμβασης μισθωτών 

 

Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου με 

την κλίμακα που προβλέπει το άρθρο 15 παρ. 3 του ν.4172/2013 επί της 

αποζημίωσης λόγω απόλυσης βάσει του ν.2112/1920 ή για οποιονδήποτε λόγο 

διακοπής της σχέσης εργασίας ή της σύμβασης, η οποία συνδέει τον φορέα με το 

δικαιούχο της αποζημίωσης. 

 

3. Μερίσματα, προμερίσματα, άλλα εταιρικά δικαιώματα, μαθηματικά 

αποθέματα και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4172/2013, ο όρος 

«μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς 

τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν 

απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά 

δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες 

συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών 

αποθεμάτων, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των 

κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε 

άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό. 
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 Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου 10% στα 

ως άνω διανεμόμενα ποσά ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή 

σε είδος, ο ορθός υπολογισμός του προς απόδοση ποσού, καθώς και η καταβολή 

του φόρου αυτού (άρθρο 62 § 1(α) ν.4172/2013). Στις περιπτώσεις που έχει 

συναφθεί διμερής σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) 

εφαρμόζεται τυχόν ευνοϊκότερος από την οικεία ΣΑΔΦΕ φορολογικός 

συντελεστής. 

 

Όταν τα μερίσματα καταβάλλονται σε συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα, δεν 

ενεργείται παρακράτηση φόρου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 

63 του ν.4172/2013 (ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής, ελάχιστη περίοδος 

διακράτησης, κ.λπ.). 

Εάν η ελεγχόμενη διανείμει μέρισμα σε νομικό πρόσωπο που δεν έχει 

συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού 

(10%) κατοχής μετοχών ή μεριδίων ή συμμετοχής, αλλά κατά τα λοιπά πληροί 

τους λοιπούς όρους, ο υπόχρεος σε παρακράτηση μπορεί προσωρινά να μην 

προβεί σε παρακράτηση φόρου, εφόσον καταθέσει (τραπεζική) εγγύηση στη 

Φορολογική Διοίκηση ίση με το ποσό του φόρου που θα όφειλε να καταβάλλει σε 

περίπτωση μη χορήγησης της απαλλαγής, το οποίο προκύπτει ως εξής: 

Συντελεστής παρακράτησης  x  διανεμηθέν ή καταβληθέν ποσό  

1- συντελεστής παρακράτησης 
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4. Τόκοι 

Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου 15% 

στους τόκους που καταβάλλει η ελεγχόμενη επιχείρηση (άρθρο 62 § 1(β) 

ν.4172/2013) προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κλπ, κατοίκους 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, εκτός εάν από την οικεία διμερή σύμβαση αποφυγής 

διπλής φορολογίας εισοδήματος προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική 

μεταχείριση. 

 

Απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου τόκων οι πληρωμές τόκων δανείων 

που χορηγούν πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας, 

καθώς και οι τόκοι διατραπεζικών καταθέσεων. 

Δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου το εισόδημα από τόκους κρατικών 

ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν 

νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν τη φορολογική 

τους κατοικία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και νομικές οντότητες που 

δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη 

εγκατάσταση. 

Δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου το εισόδημα από τόκους ομολόγων που 

εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 

(Ε.Τ.Χ.Σ.), κατ’ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του 

ελληνικού χρέους, που αποκτούν τα φυσικά ή ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή 

νομικές οντότητες, καθώς και μόνιμες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα αλλοδαπών 

νομικών προσώπων. 

Δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου το εισόδημα από τόκους ομολόγων που 

εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 

(Ε.Τ.Χ.Σ.), κατ’ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του 

ελληνικού χρέους, που αποκτούν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές 

οντότητες, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 

ή στην αλλοδαπή. 

Όταν οι τόκοι καταβάλλονται σε συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα, δεν ενεργείται 

παρακράτηση φόρου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 63 του 

ν.4172/2013 (ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής, ελάχιστη περίοδος διακράτησης, 

κλπ.). 

Εάν η ελεγχόμενη καταβάλλει τόκους σε νομικό πρόσωπο που δεν έχει 

συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού 

(25%) κατοχής μετοχών ή μεριδίων ή συμμετοχής, αλλά κατά τα λοιπά πληροί 

τους λοιπούς όρους, ο υπόχρεος σε παρακράτηση μπορεί προσωρινά να μην 

προβεί σε παρακράτηση φόρου, εφόσον καταθέσει (τραπεζική) εγγύηση στη 

Φορολογική Διοίκηση ίση με το ποσό του φόρου που θα όφειλε να καταβάλλει σε 

περίπτωση μη χορήγησης της απαλλαγής, το οποίο προκύπτει ως εξής: 

Συντελεστής παρακράτησης x διανεμηθέν ή καταβληθέν ποσό 

1 - συντελεστής παρακράτησης 
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5. Δικαιώματα (royalties) 

Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου 20% στα 

δικαιώματα (royalties) που καταβάλλει η ελεγχόμενη επιχείρηση [άρθρο 62 § 1(γ) 

ν.4172/2013] προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κλπ, κατοίκους 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, εκτός εάν από την οικεία διμερή σύμβαση αποφυγής 

διπλής φορολογίας εισοδήματος προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική 

μεταχείριση. 

Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 62 τα 

νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας 

ή έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για 

δικαιώματα (royalties). 

Όταν τα δικαιώματα καταβάλλονται σε συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα, δεν 

ενεργείται παρακράτηση φόρου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 

63 του ν.4172/2013 (ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής, ελάχιστη περίοδος 

διακράτησης, κλπ.).  

Εάν η ελεγχόμενη καταβάλλει τα δικαιώματα (royalties) σε νομικό πρόσωπο που 

δεν έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες διακράτησης του ελάχιστου 

ποσοστού (25%) κατοχής μετοχών ή μεριδίων ή συμμετοχής, αλλά κατά τα λοιπά 

πληροί τους λοιπούς όρους, ο υπόχρεος σε παρακράτηση μπορεί προσωρινά να 

μην προβεί σε παρακράτηση φόρου, εφόσον καταθέσει (τραπεζική) εγγύηση στη 

Φορολογική Διοίκηση ίση με το ποσό του φόρου που θα όφειλε να καταβάλλει σε 

περίπτωση μη χορήγησης της απαλλαγής, το οποίο προκύπτει ως εξής: 

Συντελεστής παρακράτησης x διανεμηθέν ή καταβληθέν ποσό 

1 - συντελεστής παρακράτησης 

 

   

6. Αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές 

για παρόμοιες υπηρεσίες 

Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του φόρου 20% που 

παρακρατήθηκε στις αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες 

και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες (άρθρο 62 § 1(δ) ν.4172/2013), όταν ο 

λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο (ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας του) ή 

νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του 

στην Ελλάδα αλλά διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 

Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής του άρθρου 62 παρ. 1(δ) είναι 

φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου ενεργείται μόνον εφόσον η 

συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. 
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7. Αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους 

τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή 

λιμενικών προσόδων 

Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του παρακρατηθέντα φόρου 3% 

επί της αξίας του κατασκευαζόμενου έργου ή του μισθώματος ενοικιάσεως 

δημοσίων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων (άρθρο 62 § 1(δ) ν.4172/2013), 

ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική 

οντότητα. 

Σε περίπτωση νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που δεν έχουν τη 

φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα παρακράτηση διενεργείται εφόσον τα 

πρόσωπα αυτά διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 

Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής του άρθρου 62 παρ. 1(δ) είναι 

φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου ενεργείται μόνο εφόσον η 

συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. 

 

8. Φορολογία ασφαλίσματος ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών 

συμβολαίων 

Να ελεγχθεί ότι στα ποσά που καταβάλλει ασφαλιστική εταιρεία εφάπαξ ή 

περιοδικά στους δικαιούχους από ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, που ο 

εργοδότης τους έχει συνάψει, έχει γίνει παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το 

άρθρο 64 § 1(ε) ν.4172/2013. Ο συντελεστής φόρου παρακράτησης ορίζεται, για 

το ασφάλισμα που καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης 

παροχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Για το ασφάλισμα που καταβάλλεται 

εφάπαξ μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ δέκα τοις εκατό 

(10%) και για τα ποσά που υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ 

είκοσι τοις εκατό (20%). Οι συντελεστές των προηγούμενων εδαφίων της 

περίπτωσης αυτής αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση 

είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη 

εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει 

θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του, 

καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως 

σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου ή πτώχευσης του εργοδότη. 
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9. Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών 

Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και καταβολής από την «Ελληνικά 

Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) του παρακρατηθέντος φόρου με συντελεστή 

0,20% στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα 

ανωτέρω ισχύουν και για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων που πραγματοποιούνται 

με εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές και μέσω πολυμερούς μηχανισμού 

διαπραγματεύσεων. 

Μετά την τροποποίηση του άρθρου 27 του ν.2703/1999 από το άρθρο 9 του 

ν.3522/2006, εξαιρούνται από το φόρο, οι μεταβιβάσεις μετοχών εισηγμένων σε 

αλλοδαπό χρηματιστήριο με το οποίο το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει 

δημιουργήσει κοινό ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης και με την 

προϋπόθεση ότι για τις πωλήσεις αυτές προβλέπεται η καταβολή ανάλογου φόρου 

στην αλλοδαπή. Επί του παρόντος, τέτοιο σύστημα υπάρχει μόνο με το 

Χρηματιστήριο της Κύπρου. 

 

10. Ειδικός φόρος πλοίων με ελληνική σημαία 

Να ελεγχθεί η υποβολή δηλώσεων φόρου πλοίων και η καταβολή του φόρου 

αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.27/1975, εφόσον η επιχείρηση έχει στην 

ιδιοκτησία της πλοία με ελληνική σημαία. 

 

11. Ειδικός Φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων 

 Να ελεγχθεί η υποβολή δηλώσεων και καταβολής του παρακρατηθέντος φόρου 

20% που εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και αποδίδουν στο 

Δημόσιο με μηνιαίες δηλώσεις (ν.3845/2010, άρθρο πέμπτο, παρ. 12, ισχύει από 

1/1/2015). 

 

 

 

 

 

 

 Θ. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

Για τους μετασχηματισμούς που διενεργούνται σύμφωνα με τις  

διατάξεις των άρθρων 52, 53, 54 και 55 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), να ελεγχθούν 

τα ακόλουθα: 
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1. Εισφορά ενεργητικού έναντι τίτλων (άρθρο 52 ν.4172/2013). 

Στην περίπτωση «εισφοράς ενεργητικού έναντι τίτλων» να ελεγχθεί: 

α) κατά πόσο ο κλάδος δραστηριότητας που εισφέρεται συνιστά από οργανωτική 

άποψη αυτόνομη εκμετάλλευση, δηλαδή ένα σύνολο ικανό να λειτουργήσει 

αυτοδύναμα, 

 

β) εάν η λήπτρια και η εισφέρουσα επιχείρηση έχουν την φορολογική τους 

κατοικία στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι 

αμφότερες έχουν το ίδιο φορολογικό καθεστώς. 

Εφόσον η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους -

μέλους της Ε.Ε. και η λήπτρια εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, να 

ελεγχθεί ότι μετά την μεταβίβαση τα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, 

τα αποθεματικά, οι προβλέψεις και οι ζημίες που μεταβιβάζονται δεν συνδέονται 

με μόνιμη εγκατάσταση εκτός Ελλάδας της λήπτριας εταιρείας. 

Εφόσον η λήπτρια εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους - μέλους 

της Ε.Ε. και η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή άλλου 

κράτους - μέλους της Ε.Ε. με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, να ελεγχθεί ότι 

μετά τη μεταβίβαση, τα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα 

αποθεματικά, οι προβλέψεις και οι ζημίες που μεταβιβάζονται συνδέονται με 

μόνιμη εγκατάσταση που τηρεί στην Ελλάδα η λήπτρια εταιρεία. 

 

γ) εάν η λήπτρια και η εισφέρουσα επιχείρηση: i) περιλαμβάνονται στους τύπους 

που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ, όπως 

ισχύει, ii) είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους - μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τη 

νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι τρίτου 

κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας 

που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, iii) υπόκεινται, χωρίς τη δυνατότητα 

επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο 

Παράρτημα Ι Μέρος Β΄ της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο 

ενδεχομένως στο μέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.  

 

δ) αν η εισφέρουσα εταιρεία διατήρησε τους τίτλους που αποκτήθηκαν από την 

εισφορά ενεργητικού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών. Σε 

περίπτωση που οι τίτλοι δεν διακρατήθηκαν για το ως άνω διάστημα, να ελεγχθεί 

κατά πόσο η μεταβίβασή τους δεν είχε ως σκοπό τη φοροαποφυγή ή 

φοροδιαφυγή. 

 

Εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις: 

• η εισφορά ενεργητικού δεν συνεπάγεται κατά το χρόνο της εισφοράς του καμία 

φορολογία των υπεραξιών οι οποίες υπολογίζονται βάσει της διαφοράς μεταξύ 

της αγοραίας αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

και της λογιστικής αξίας τους. 

• η λήπτρια εταιρεία μπορεί να αναλάβει αποθεματικά και προβλέψεις που 

σχημάτισε η εισφέρουσα εταιρεία και τα οποία σχετίζονται με τον κλάδο ή τους 

κλάδους δραστηριότητας που μεταβιβάζονται και τα οποία απολάμβαναν 

φορολογικές απαλλαγές υπό τις προϋποθέσεις που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα 

εταιρεία, εάν δεν είχε γίνει η μεταβίβαση. Η λήπτρια εταιρεία αναλαμβάνει τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εισφέρουσας εταιρείας ως προς τα εν λόγω 

αποθεματικά και προβλέψεις. 

• η εισφέρουσα εταιρεία αποτιμά τους τίτλους που λαμβάνει από τη λήπτρια 

εταιρεία στην αγοραία τους αξία κατά το χρόνο της μεταβίβασης. 

 

Φύλλο εργασίας 
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Να ελεγχθεί ότι η λήπτρια εταιρεία πραγματοποιεί τις αποσβέσεις των στοιχείων 

του ενεργητικού σύμφωνα με τους κανόνες που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα 

εταιρεία, εάν δεν είχε γίνει η εισφορά ενεργητικού. 

 

Σε περίπτωση μεταβίβασης κλάδου ή κλάδων δραστηριότητας που συνιστούν μία 

ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις που ευρίσκονται σε άλλο κράτος - μέλος 

της Ε.Ε., εφόσον η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και 

η λήπτρια εταιρεία είναι κάτοικος άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε., δεν ισχύουν 

οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε.  

Σε αυτή την περίπτωση, να ελεγχθεί εάν η εισφέρουσα φορολογήθηκε για την 

τυχόν υπεραξία που προέκυψε κατά την μεταβίβαση. Η εισφέρουσα εταιρεία 

δικαιούται πίστωσης έναντι του ποσού του φόρου που προκύπτει συνεπεία της 

μεταβίβασης σχετικά με κάθε φόρο που θα επιβάλλονταν σε αυτό το κράτος - 

μέλος για τη μεταβίβαση, εάν δεν ετύγχαναν εφαρμογής οι διατάξεις της Οδηγίας 

2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει. 

 

2. Ανταλλαγή τίτλων (άρθρο 53 ν.4172/2013). 

 

Στην περίπτωση «ανταλλαγής τίτλων» να ελεγχθεί: 

 

α) εάν ύστερα από την ανταλλαγή μετοχών η «αποκτώσα εταιρεία» θα κατέχει 

τουλάχιστον την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της «αποκτώμενης 

εταιρείας» ή το πενήντα τοις εκατό (50%) και έναν τίτλο τουλάχιστον της αξίας 

του κεφαλαίου της «αποκτώμενης εταιρείας». Για το σκοπό αυτόν η εξαγορά που 

πραγματοποιείται από την «αποκτώσα εταιρεία» μέσω αναγνωρισμένου 

χρηματιστηρίου αξιών νοείται ως ενιαία συναλλαγή υπό την προϋπόθεση ότι 

συντελείται εντός περιόδου έξι (6) μηνών. 

 

β) εάν η «αποκτώσα εταιρεία» και η «αποκτώμενη εταιρεία» είναι φορολογικοί 

κάτοικοι Ελλάδος ή/ και άλλου κράτους μέλους καθώς και εάν ο μέτοχος ή 

εταίρος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή δεν είναι φορολογικός κάτοικος 

Ελλάδος αλλά κατέχει τόσο τους αρχικούς όσο και τους νέους τίτλους μέσω 

μόνιμης εγκατάστασης που διατηρεί στην Ελλάδα. 

 

γ) εάν η «αποκτώσα εταιρεία» και η «αποκτώμενη εταιρεία»: i) περιλαμβάνονται 

στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας 

2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει, ii) είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους - μέλους της 

Ε.Ε. σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρούνται 

φορολογικοί κάτοικοι τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρμογή όρων σύμβασης 

αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και iii) 

υπόκεινται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους 

που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β΄ της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε 

οποιοδήποτε άλλο φόρο που ενδεχομένως στο μέλλον αντικαταστήσει έναν από 

τους φόρους αυτούς. 

 

Εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις: 

· ο μέτοχος ή εταίρος της «αποκτώμενης εταιρείας» δεν υπόκειται, κατά το χρόνο 

της ανταλλαγής τίτλων, σε φόρο για την υπεραξία που αποκτά λόγω της 

ανταλλαγής, με εξαίρεση το τμήμα που αντιστοιχεί, κατά αναλογία, σε τυχόν 

χρηματική καταβολή. 

· ο μέτοχος ή εταίρος δεν αποδίδει στους τίτλους που λαμβάνει ως αντάλλαγμα, 

μεγαλύτερη φορολογητέα αξία από την αξία που είχαν οι ανταλλασσόμενοι τίτλοι 

αμέσως πριν την ανταλλαγή των τίτλων. 

· Η «αποκτώσα εταιρεία» αποτιμά τους τίτλους που λαμβάνει από τον μέτοχο ή 
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εταίρο στην αγοραία τους αξία κατά το χρόνο της ανταλλαγής. 

Να ελεγχθεί ότι στην περίπτωση που η «αποκτώσα εταιρεία» προβεί σε 

χρηματική καταβολή έναντι της έκδοσης ή μεταβίβασης τίτλων, η εν λόγω 

χρηματική καταβολή δεν θα υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας, ή, εάν δεν 

υπάρχει ονομαστική αξία, το 10% της φορολογητέας αξίας των τίτλων. 

 

3. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις (άρθρο 54 ν.4172/2013) 

 

Στην περίπτωση «συγχώνευσης ή διάσπασης» να ελεγχθεί: 

 

α) κατά πόσο σε περίπτωση διάσπασης όπου λαμβάνει χώρα μεταβίβαση κλάδου 

ή κλάδων δραστηριότητας, ο κλάδος δραστηριότητας που εισφέρεται αλλά και ο 

κλάδος δραστηριότητας που απομένει στην εισφέρουσα, συνιστούν από 

οργανωτική άποψη αυτόνομη εκμετάλλευση, δηλαδή ένα σύνολο ικανό να 

λειτουργήσει αυτοδύναμα. 

 

β) εάν η εισφέρουσα εταιρεία ή εταιρείες καθώς και η λήπτρια εταιρεία ή 

εταιρείες είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος ή/ και άλλου κράτους –μέλους της 

Ε.Ε. 

γ) εάν οι προαναφερόμενες εταιρείες: i) περιλαμβάνονται στους τύπους που 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ, όπως 

ισχύει, ii) είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους - μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τη 

νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι τρίτου 

κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας 

που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και iii) υπόκεινται, χωρίς τη 

δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται 

στο Παράρτημα Ι Μέρος Β της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο 

φόρο που ενδεχομένως στο μέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς. 

 

δ) εάν ο μέτοχος ή εταίρος, σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης, αντάλλαξε 

τίτλους της εισφέρουσας εταιρείας με τίτλους της λήπτριας, κατά πόσο i) είναι 

φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή ii) δεν είναι κάτοικος Ελλάδας αλλά κατείχε 

τους τίτλους της εισφέρουσας εταιρείας ή εισφερουσών εταιρειών και κατέχει 

τους τίτλους της λήπτριας εταιρείας ή εταιρειών μέσω μόνιμης εγκατάστασης που 

διατηρεί στην Ελλάδα. 

ε) στην περίπτωση μεταβίβασης κλάδου ή κλάδων, εφόσον η εισφέρουσα και η 

λήπτρια εταιρεία ή εταιρείες είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, να ελεγχθεί εάν 

ο μεταβιβαζόμενος κλάδος ή κλάδοι δραστηριότητας βρίσκονται στην Ελλάδα ή 

σε άλλο κράτος –μέλος της Ε.Ε. 

Εφόσον η εισφέρουσα εταιρεία ή είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους - 

μέλους της Ε.Ε., και η λήπτρια εταιρεία ή εταιρείες είναι κάτοικος Ελλάδος, να 

ελεγχθεί εάν μετά τη συγχώνευση ή τη διάσπαση τα στοιχεία του ενεργητικού, οι 

υποχρεώσεις, τα αποθεματικά, οι προβλέψεις και οι ζημίες που μεταβιβάζονται 

δεν συνδέονται με εκτός Ελλάδος μόνιμη εγκατάσταση της λήπτριας εταιρείας ή 

εταιρειών. 

Εφόσον η λήπτρια εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους - μέλους 

της Ε.Ε. και η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή άλλου 

κράτους - μέλους της Ε.Ε., να ελεγχθεί εάν μετά τη συγχώνευση ή τη διάσπαση τα 

στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα αποθεματικά, οι προβλέψεις και οι 

ζημίες που μεταβιβάζονται συνδέονται με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα της 

λήπτριας εταιρείας. 
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Εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις: 

• η συγχώνευση ή η διάσπαση δεν συνεπάγεται, κατά τον χρόνο της συγχώνευσης 

ή της διάσπασης, καμία φορολογία των υπεραξιών οι οποίες υπολογίζονται βάσει 

της διαφοράς μεταξύ της αγοραίας αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού και της φορολογητέας αξίας τους. 

• η λήπτρια εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τα αποθεματικά και τις προβλέψεις που 

σχηματίστηκαν από την εισφέρουσα εταιρεία, με τις φορολογικές απαλλαγές και 

τους όρους που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν η μεταβίβαση δεν 

είχε λάβει χώρα. Η λήπτρια εταιρεία αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις της εισφέρουσας εταιρείας ή εταιρειών ως προς τα εν λόγω 

αποθεματικά και προβλέψεις. 

• η λήπτρια εταιρεία ή εταιρείες μπορεί να μεταφέρει τις ζημίες της εισφέρουσας 

εταιρείας, υπό τους ίδιους όρους που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν 

η συγχώνευση ή η διάσπαση δεν είχε λάβει χώρα. 

• αν η λήπτρια εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο της εισφέρουσας εταιρείας 

απαλλάσσεται από το φόρο για κάθε υπεραξία που προκύπτει λόγω της ακύρωσης 

αυτής της συμμετοχής. 

• ο μέτοχος ή εταίρος της εισφέρουσας εταιρείας δεν υπόκειται σε φόρο για την 

υπεραξία που αποκτά λόγω της συγχώνευσης ή της διάσπασης, με εξαίρεση το 

τμήμα που αντιστοιχεί, κατ’ αναλογία, σε τυχόν χρηματική καταβολή. 

• ο μέτοχος ή εταίρος δεν αποδίδει στους τίτλους που λαμβάνει ως αντάλλαγμα, 

μεγαλύτερη φορολογητέα αξία από την αξία που είχαν οι ανταλλασσόμενοι τίτλοι 

αμέσως πριν την συγχώνευση ή διάσπαση. 

 

Να ελεγχθεί εάν η λήπτρια εταιρεία διενεργεί τις αποσβέσεις των στοιχείων του 

ενεργητικού σύμφωνα με τους κανόνες που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα 

εταιρεία, εάν δεν είχε λάβε χώρα η συγχώνευση ή η διάσπαση. 

 

Να ελεγχθεί ότι στην περίπτωση που κατά την συγχώνευση ή διάσπαση, η 

λήπτρια εταιρεία ή εταιρείες προβεί σε πρόσθετη χρηματική καταβολή πέραν της 

έκδοσης ή μεταβίβασης τίτλων, η εν λόγω χρηματική καταβολή δεν υπερβαίνει το 

10% της ονομαστικής αξίας, ή αν δεν υπάρχει ονομαστική αξία, το 10% της 

λογιστικής αξίας των τίτλων. 

Να ελεγχθεί εάν οι προαναφερόμενοι εταιρικοί μετασχηματισμοί βάσει των 

άρθρων 52, 53, 54 και 55 του Κ.Φ.Ε., είχαν ως κύριο στόχο ή ως έναν από τους 

κύριους στόχους τη φοροδιαφυγή ή τη φοροαποφυγή. Το γεγονός ότι η εν λόγω 

πράξη μετασχηματισμού δεν πραγματοποιείται για οικονομικά θεμιτούς λόγους, 

όπως είναι η αναδιάρθρωση ή η ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων 

των εταιρειών που ενέχονται στη σχετική πράξη, μπορεί να αποτελέσει τεκμήριο 

ότι κύριος ή ένας από τους κύριους στόχους της πράξης αυτής είναι η 

φοροδιαφυγή ή η φοροαποφυγή. 

 

Στην περίπτωση αυτή αίρονται ολικά ή μερικά τα ευεργετήματα που 

προβλέπονται στα προαναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο άρθρα του 

Κ.Φ.Ε. 

 



 
 

69 
 

4. Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE (άρθρο 55 

ν.4172/2013). 

 

Να ελεγχθεί ότι, σε περίπτωση μεταφοράς από την Ελλάδα σε άλλο κράτος-μέλος 

της Ε.Ε. της καταστατικής έδρας Ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) ή Ευρωπαϊκής 

συνεταιριστικής εταιρείας (SCE), σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 

2157/2001 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 (Ε.Ε.Κ. L 294/1/10.11.2001) 

και 435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 (Ε.Ε.Κ. L 207/1/18.8.2003) 

αντίστοιχα, χωρίς λύση της εταιρείας ή σύσταση νέου νομικού προσώπου, τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της προσαρτώνται σε μόνιμη 

εγκατάσταση αυτής στην Ελλάδα. Σε αντίθετη περίπτωση καθώς και εάν τα 

στοιχεία αυτά πωληθούν ή πάψουν να συνδέονται με τη μόνιμη εγκατάστασή της 

στην Ελλάδα ή μεταφερθούν σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

υπεραξία η οποία προκύπτει βάσει της διαφοράς μεταξύ της αγοραίας αξίας των 

μεταβιβαζομένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της φορολογητέας 

αξίας αυτών υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. 

 

Να ελεγχθεί ότι, η μόνιμη εγκατάσταση που δημιουργείται, κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εξακολουθεί να υπολογίζει 

αποσβέσεις επί της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που προσαρτώνται σε 

αυτή, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως εάν δεν είχε γίνει η μεταφορά της 

καταστατικής έδρας. 

 

Να ελεγχθεί ότι, οι προβλέψεις και τα αποθεματικά που είχε σχηματίσει η 

ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) ή η ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (SCE) πριν από 

τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της σε άλλο κράτος μέλος και τα οποία 

απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και δεν προκύπτουν από μόνιμη 

εγκατάσταση αυτής στην αλλοδαπή, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο 

της μεταφοράς της καταστατικής έδρας στο όνομα της SE ή της SCE, με την 

προϋπόθεση ότι συνεχίζουν να εμφανίζονται αυτούσια στα βιβλία της 

δημιουργούμενης μόνιμης εγκατάστασής της στην Ελλάδα. Σε αντίθετη 

περίπτωση, υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. 

Η μόνιμη εγκατάσταση διατηρεί τυχόν δικαίωμα μεταφοράς ζημίας από 

παρελθούσες χρήσεις της Ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) ή Ευρωπαϊκής 

συνεταιριστικής εταιρείας (SCE), που μετέφερε την καταστατική της έδρα σε 

άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Να ελεγχθεί η 

εφαρμογή της περίπτωσης αυτής. 

 

Να ελεγχθεί εάν οι προαναφερόμενοι εταιρικοί μετασχηματισμοί βάσει των 

άρθρων 52, 53, 54 και 55 του Κ.Φ.Ε., είχαν ως κύριο στόχο ή ως έναν από τους 

κύριους στόχους τη φοροδιαφυγή ή τη φοροαποφυγή. Το γεγονός ότι η εν λόγω 

πράξη μετασχηματισμού δεν πραγματοποιείται για οικονομικά θεμιτούς λόγους, 

όπως είναι η αναδιάρθρωση ή η ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων 

των εταιρειών που ενέχονται στη σχετική πράξη, μπορεί να αποτελέσει τεκμήριο 

ότι κύριος ή ένας από τους κύριους στόχους της πράξης αυτής είναι η 

φοροδιαφυγή ή η φοροαποφυγή. Στην περίπτωση αυτή αίρονται ολικά ή μερικά 

τα ευεργετήματα που προβλέπονται στα προαναφερόμενα άρθρα του Κ.Φ.Ε. 

 



 
 

70 
 

5. Mε βάση τις διατάξεις των ν.2166/1993, ΝΔ.1297/1972, ν.2515/1997 κλπ 

 

Ελέγξτε με βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου με τον οποίο έγινε ο 

μετασχηματισμός (π.χ. ν.2166/1993, ν.1297/1972, ν.2515/1997, ν.2190/1920), τα 

παρακάτω. 

(α) Εάν συντρέχουν οι οριζόμενες προϋποθέσεις για την λήψη των οικείων 

φορολογικών απαλλαγών. 

(β) Εάν η τυχόν προκύπτουσα χρεωστική διαφορά έχει τύχει ορθού φορολογικού 

χειρισμού. 

(γ) Εάν η τυχόν προκύπτουσα υπεραξία έχει απεικονισθεί στους προβλεπόμενους 

λογαριασμούς. 

(δ) Εάν οι τυχόν υφιστάμενες φορολογικές ζημίες των μετασχηματιζόμενων 

επιχειρήσεων δύνανται να μεταφερθούν στα επόμενα έτη προς συμψηφισμό. 

(ε) Εάν έχουν τηρηθεί ορθά τα προβλεπόμενα για τις λοιπές φορολογίες (Φ.Π.Α., 

Φ.Μ.Α., Φ.Μ.Υ. κλπ). 

 

 

 

Ι. ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  

Οι ελεγκτικές αυτές επαληθεύσεις διενεργούνται μόνο στη περίπτωση που το 

ελεγχόμενο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα των περιπτώσεων γ’ και 

δ’ του άρθρου 2 του ν.4172/2013. 

 

 Σε περίπτωση κατά την οποία το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 

είναι: 

1. συνδεδεμένο/η με άλλα πρόσωπα, εντός του ελεγχόμενου φορολογικού έτους, 

κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 2 του ν.4172/2013 

και είχε πραγματοποιήσει συναλλαγές με αυτά ή μεταφορά λειτουργιών, ή 

2. μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στην 

Ελλάδα και είχε συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών εντός του ελεγχόμενου 

φορολογικού έτους με το κεντρικό ή τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού της 

στην αλλοδαπή, ή 

3. ημεδαπό/η με μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή, με την οποία είχε 

συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών εντός του ελεγχόμενου φορολογικού έτους, 

τότε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν.4172/2013 και των 

άρθρων 21 και 22 του ν.4174/2013, όπως αυτές ισχύουν, να ελεγχθούν τα 

ακόλουθα: 

Α. Έχει υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών 

συναλλαγών και υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών κατά την έννοια των 

διατάξεων του άρθρου 21 του ν.4174/2013;  

Εφόσον υπάρχει υποχρέωση: 

A.1. Έχει συντάξει τον κατά περίπτωση προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις 

Φάκελο Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών; 

A.2. Έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

τον συνοπτικό πίνακα πληροφοριών; 

Β. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών περιλαμβάνει όλα 

τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις στοιχεία; 

B.1. Έχει επιλεγεί παραδοσιακή μέθοδος τεκμηρίωσης τιμών και ποιά είναι αυτή; 

B.2. Σε περίπτωση επιλογής μη παραδοσιακής μεθόδου έχει αιτιολογηθεί η 

απόρριψη των παραδοσιακών μεθόδων και η επιλογή συναλλακτικής ή άλλης 

μεθόδου; 
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B.3. Έχει γίνει επαρκής συγκριτική και λειτουργική ανάλυση; 

B.4. Έχουν επιλεγεί τα κατάλληλα συγκριτικά στοιχεία (εσωτερικά ή εξωτερικά) 

για την αξιολόγηση της τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών; 

B.5. Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών συγκριτικών στοιχείων αναφέρεται η πηγή 

ή η τράπεζα πληροφοριών από την οποία αντλήθηκαν; 

B.6. Καταγράφεται ο τρόπος προσδιορισμού του τελικού δείγματος; 

B.7. Οι τιμές ή τα περιθώρια κέρδους, όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία του 

υπόχρεου, είναι σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων - Arm’s Length 

Principle; 

B.8. Έχει γίνει φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων του/της με βάση 

τυχόν διαφορές που προέκυψαν από την εφαρμογή της αρχής της ανοιχτής αγοράς 

ή της ελεύθερης αγοράς ή των ίσων αποστάσεων-Arm’s Length Principle; 

B.9. Έχει πραγματοποιηθεί εντός του ελεγχόμενου φορολογικού έτους 

επιχειρηματική αναδιάρθρωση; 

B.9.1. Η αναδιάρθρωση συνιστά «πακέτο μεταβίβασης» κατά την έννοια του 

άρθρου 51 του ν.4172/2013; 

B.9.2. Τηρήθηκε η αρχή των ίσων αποστάσεων; 

Γ. Ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα; 

Γ.1. Έχουν μεταφερθεί ορθά στον συνοπτικό πίνακα πληροφοριών όλα τα 

δεδομένα που προβλέπονται όπως αυτά προκύπτουν από τα Βιβλία και το Φάκελο 

Τεκμηρίωσης; 

Δ. Υφίστανται συμβάσεις σε ότι αφορά τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα 

πρόσωπα; 

Εφόσον υφίστανται:  

Δ.1. Τηρήθηκαν οι συμβατικοί όροι; 

Ε. Υπάρχουν αποφάσεις προέγκρισης της μεθοδολογίας τιμολόγησης για 

συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα ή μόνιμες εγκαταστάσεις; 

Ε.1. Τηρήθηκαν οι όροι της απόφασης προέγκρισης; 

Ε.2. Εξακολουθούν να ισχύουν οι κρίσιμες παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η 

απόφαση προέγκρισης; 

Ε.3. Υποβλήθηκε η ετήσια έκθεση συμμόρφωσης με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της απόφασης προέγκρισης. 

 K. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

 1. Υπάρχει παρουσία του ελεγχόμενου προσώπου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

κάθε είδους νομική οντότητα) στο διαδίκτυο, μέσω ιστοσελίδας (site), facebook, 

twitter, διαφημιστικών banner κλπ; 

2. Πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσα από το διαδίκτυο; Αν ναι, προσδιορίστε 

το είδος αυτών. 

3. Τηρούνται ηλεκτρονικά τα αρχεία των συναλλαγών; Αν ναι, προσδιορίστε τον 

όγκο των συναλλαγών αυτών (αξίες, ποσότητες, κλπ). 

4. Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται για τη διενέργεια των συναλλαγών; 

5. Τα εμπορεύματα/προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να αγοραστούν 

κατευθείαν από την ιστοσελίδα (site) της επιχείρησης ή μέσα από ηλεκτρονική 

αλληλογραφία; 

6. Σε ποια χρονική στιγμή της οικονομικής δραστηριότητας του ελεγχόμενου 

δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα της; Οι διαδικτυακές συναλλαγές γίνονται από τρίτο 

πρόσωπο; Αν ναι, προσδιορίστε τα στοιχεία του. 

7. Ποια ονόματα χώρου (domain names) έχουν κατοχυρωθεί; Υπήρξαν 

οποιεσδήποτε μεταβολές κατά την ελεγχόμενη φορολογική περίοδο/φορολογικό 

έτος; Συμπληρώστε την ημερομηνία, τον τίτλο της καταχώρησης και τα στοιχεία 

του καταχωρητή. 

8. Με ποια κριτήρια προσδιορίζεται η συνδρομή που καταβάλλεται για την 

παρουσία του ελεγχόμενου στο διαδίκτυο; Υπάρχουν σχετικές συμβάσεις; 

9. Πως έγινε η ανάπτυξη της ιστοσελίδας; Αν εντός των φορολογικών 
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περιόδων/φορολογικών ετών έγινε ανάπτυξη, βελτίωση ή επέκταση της 

ιστοσελίδας, αναφέρετε στοιχεία για τις εργατοώρες που χρειάστηκαν, το 

πρόσωπο που ανέλαβε και την πλατφόρμα λογισμικού πάνω στην οποία έγινε η 

ανάπτυξη της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). 

10. Πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται για την παρουσία του ελεγχόμενου στο 

διαδίκτυο; Αναφέρετε τις θέσεις εργασίας, τους τίτλους, τις αμοιβές και τις 

ευθύνες που τις συνοδεύουν. 

11. Τι ποσά έχουν δαπανηθεί σε τρίτους, εκτός από τις αμοιβές των εργαζομένων, 

για τη ανάπτυξη της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop); 

Αναφέρετε αναλυτικά στοιχεία της ελεγχόμενης φορολογικής 

περιόδου/φορολογικού έτους. 

12. Ποιους τρόπους είσπραξης χρησιμοποιεί το ελεγχόμενο πρόσωπο (μετρητά, 

επιταγές, αντικαταβολή, πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες, 

κατάθεση σε επαγγελματικό λογαριασμό, paypall κλπ); 

13. Τι είδους πιστωτικές κάρτες και με ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

συνεργάζεται για τις εισπράξεις του μέσω διαδικτύου; 

14. Ποιές υπηρεσίες παρέχουν τα συνεργαζόμενα προς το ελεγχόμενο πρόσωπο 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα; 

- Διακανονισμό συναλλαγών  

- Αναλυτική πληροφόρηση  

- Ασφάλιση των συναλλαγών, κ.λπ.  

15. Πως διαχειρίζονται οι πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών και ποια 

φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για αυτές; 

16. Πως διαχειρίζονται οι πωλήσεις με άλλους τρόπους και ποια φορολογικά 

στοιχεία εκδίδονται για αυτές; Να ελεγχθεί 

δειγματοληπτικά ότι για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν εκδοθεί τα 

αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία και έχουν καταχωρηθεί ορθά στα βιβλία. 

17. Ποια διαδικασία ακολουθείται από τη λήψη της παραγγελίας μέχρι και την 

αποστολή των εμπορευμάτων/προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών;  

18. Πώς και από που αποστέλλονται τα εμπορεύματα/προϊόντα που πωλούνται 

μέσω διαδικτύου;  

- Ποια μεταφορικά και ταχυδρομικά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες 

χρησιμοποιούνται; 

- Ποιος παρέχει την ασφάλεια μεταφοράς; 

- Ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς; 

19. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι προμηθευτές του κατ’ αξία και εθνικότητα; 

20. Υπάρχουν διαφημιστικά συμβόλαια ή συμβόλαια affiliate marketing με άλλα 

πρόσωπα που έχουν παρουσία στο διαδίκτυο; 

21. Υπάρχουν αποκλειστικοί διακομιστές (servers) ή χρησιμοποιείται εξοπλισμός 

(Η/Υ, δίκτυα κλπ) τον οποίο μοιράζεται με άλλα πρόσωπα (hosting); 

22. Πραγματοποιούνται διαδικτυακές συναλλαγές με χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες 

χώρες; 

23. Διαθέτει το πρόσωπο λογαριασμούς σε αλλοδαπά τραπεζικά ιδρύματα ή 

άλλους εξωχώριους λογαριασμούς; 

 

 

 

V. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 

 

Κατά την κρίση του ελεγκτή, μπορεί επίσης να διενεργούνται πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις με 

βάση τα πραγματικά δεδομένα, την βαρύτητα και τις ιδιαιτερότητες της ελεγχόμενης επιχείρησης.  
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Παρακάτω περιγράφουμε  ορισμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν από 

τον έλεγχο, ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη συμμόρφωση της 

ελεγχόμενης Επιχείρησης προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

 

Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία 

1.1. Βασική ελεγκτική επαλήθευση είναι η διαπίστωση διαμέσου της φυσικής εξέτασης  της  

ύπαρξης του παγίου που είναι καταχωρημένα στην απογραφή έναρξης της διαχειριστικής περιόδου 

και των παγίων που αποκτήθηκαν κατά της διάρκεια αυτής. Επιπλέον  και την χρησιμοποίηση του 

για τους σκοπούς της επιχείρησης.  

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της οντότητας περιλαμβάνονται σε αρχείο (μητρώο) υποχρεωτικά, το 

αρχείο καλείται «Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων» στο οποίο 

παρακολουθείται, η αξία κτήσης κατά την αρχική αναγνώριση, καθώς και κάθε επακόλουθη 

μεταβολή, δηλαδή προσθήκη, αναπροσαρμογή, απομείωση, διαγραφή και απόσβεση επί του παγίου, 

με ένδειξη των σωρευτικών ποσών και των ποσών που αφορούν την περίοδο αναφοράς. Στο αρχείο 

αυτό παρακολουθούνται και τα πλήρως αποσβεσμένα πάγια τα οποία εξακολουθούν να πληρούν τον 

ορισμό του παγίου περιουσιακού στοιχείου, είτε εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία είτε όχι. 

(άρθρο 4 Ν. 4308/2014). 

1.2. Ελέγχετε εάν τα στοιχεία της αγοράς της αξίας ή της διακίνησης των παγίων στοιχείων που 

έχει λάβει η επιχείρηση είναι πλαστά ή εικονικά. Επίσης ερευνώνται οι περιπτώσεις 

υπερτιμολογήσεων κατά την απόκτηση ή την κατασκευή του παγίου. Πότε ένα στοιχείο θεωρείται 

πλαστό και πότε εικονικό ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν.4174/2013 του Κώδικα των 

φορολογικών διαδικασιών. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται για την λήψη πλαστών και εικονικών 

ορίζονται στο άρθρο 6 του Ν.2523/1997 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4337/2015. 

1.3. Ελέγχεται η περίπτωση να έχουν γίνει αγορές παγίων, καθαρής αξίας (πριν το ΦΠΑ), πάνω 

από πεντακόσια (500) ευρώ και η τμηματική ή ολική εξόφληση τους δεν έγινε με την χρήση 

τραπεζικού μέσου πληρωμής. (Περίπτωση β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/1913,  ΠΟΛ.1216/2014 και 

ΠΟΛ.1079/2015 ). 

1.4. Εάν έχουν γίνει οι αποσβέσεις με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης επί της αξίας των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων κατά τα προβλεπόμενα της φορολογικής νομοθεσίας ( άρθρο 24, του Ν. 

4172/2013). 

 Όταν οι λογιστικές αποσβέσεις διαφοροποιούνται από τις φορολογικές, η επιχείρηση οφείλει, όπως 

προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 3, του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π), να παρακολουθεί τόσο τη 

λογιστική όσο και τη φορολογική βάση. Η υποχρέωση αυτή είναι αυτονόητη προϋπόθεση για την 

εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της οντότητας. 

Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο, ώστε να 

μπορούν να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων, και τη διασφάλιση της δυνατότητας 

διενέργειας ελέγχων. 

Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος των διαφορών της Λογιστικής και φορολογικής βάσης διαπιστώνει 

εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος ήτοι: 

Άρθρα 22 ν. 4172/2013…. κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών που:…. 

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη 

της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση…. 

και της παρ 4 του άρθρου 24 ν. 4172/2013 των  φορολογικών Αποσβέσεων των παγίων….. Κόστος 

κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής 

αποκατάστασης του περιβάλλοντος αποσβένονται…. 
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 1.5. Όταν υπάρχουν ζημίες απομείωσης στα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, τότε υπάρχει  

διαφορά, μεταξύ του αποσβέσιμου κόστους1 ενός παγίου  που είναι και η λογιστική βάση του παγίου 

στοιχείου, με την φορολογική βάση του. Σύμφωνα με τη  φορολογία εισοδήματος δεν αναγνωρίζεται 

φορολογικά η ζημιά απομείωσης, αφού δεν πρόκειται για πραγματική συναλλαγή, όπως απαιτεί ο 

νόμος στον οποίο αναφέρεται ρητά ότι  «…κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών που:……. β) αντιστοιχούν σε πραγματική 

συναλλαγή…» (άρθρο 22, περ. β’ ν. 4172/2013).    

1.6. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του νόμου 4172/2013  ορίζεται, ότι εδαφικές 

εκτάσεις, έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία ενεργητικού επιχειρήσεων που 

δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, δεν υπόκεινται σε φορολογική 

απόσβεση. 

Επομένως πρέπει να ελέγχεται ειδικότερα στα ακίνητα εάν έχει γίνει διαχωρισμός της αξία κτήσης 

του οικοπέδου από την συνολική αξία του ακινήτου. 

1.7. Πρέπει να ελέγχεται σε περίπτωση εκποίησης παγίου εάν προέκυψε θετική η αρνητική 

διαφορά και εάν τίθεται θέμα διακανονισμού ΦΠΑ2. 

1.8. Εάν υπάρχει αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια) και 

προέκυψε υπεραξία ερευνάται ο τρόπος του χειρισμού της. (άρθρα του 20 έως και 27 του 

Ν.2065/1992).  

1.9. Σε περίπτωση επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων του παγίου στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων 

(π.χ. ν. 1892/1990, ν. 3299/2004), ελέγχεται εάν γίνεται η απόσβεσης τους σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

Οι αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων παγίων με βάση τους αναπτυξιακούς νόμους (ν.1892/1990 και 

ν.2601/1998) για την πραγματοποίηση επενδύσεων 

δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Ποσό ίσο  με τις τακτικές  και 

πρόσθετες αποσβέσεις μεταφέρονται στον αποτελεσματικό λογαριασμό 71.01 «Αποσβέσεις 

επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων» από τον λογαριασμό 58 «Κρατικές επιχορηγήσεις», όπου έχουν 

καταχωθεί οι επιχορηγήσεις των συγκεκριμένων νόμων.  

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που επιχορηγούνται με τον 

Ν.3299/2004. 

1.10. Εάν υποβλήθηκαν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) σε περίπτωση μεταβολής της 

περιουσιακής κατάστασης και εάν αυτές δεν περιέχουν λανθασμένα στοιχεία με συνέπεια την 

μείωση του καταβλητέου φόρου.  

Οπότε επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής. 

1.11. Εάν έχουν καταβληθεί στο Δημόσιο, τα τέλη κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων 

(Φορτηγών, επιβατικών αυτ/των  και μηχανημάτων έργων). 

1.12. Εάν έχει υποβληθεί  η δήλωση του Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α. (άρθρου 57 του ν. 

3842/2010) και έχει καταβληθεί ο φόρος που  

αναλογεί. 

1.13. Εάν έχει καταβληθεί στο Δημόσιο, το χαρτόσημο αγοράς παγίου στοιχείου, από πρόσωπα 

μη υπόχρεα (ιδιώτες) σε έκδοση τιμολογίου. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση εκδίδει τιμολόγιο 

                                           
1 Αποσβέσιμο κόστος - χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (amortized cost-financial):  Το ποσό στο 
οποίο ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο επιμετράται στην αρχική αναγνώριση:  
α) μείον πληρωμές για κεφάλαιο 
β) μείον ή πλέον σωρευμένη απόσβεση, με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο, κάθε 
διαφοράς μεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού λήξης του. 

γ) μείον κάθε μείωση (άμεσα ή με την χρήση αντίθετου λογαριασμού) για ζημίες απομείωσης. (Παράρτημα Α΄ΟΡΙΣΜΟΙ 
Ν. 4308/2014). 
2 Βλέπε Το πρόγραμμα με τις ελεγκτικές επαληθεύσεις ΦΠΑ,στη σελίδα 53 «.πώλησης παγίων εντός της πενταετίας, 

εφόσον ο Φ.Π.Α. της πώλησης υπολείπεται του αδιακανόνιστου ποσού Φ.Π.Α».  
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αγοράς στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πωλητή, η ΔΟΥ, το είδος, η 

ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή και η αξία των αγαθών. 

 

Ομάδα 2: Αποθέματα1 

 

1. Εμπορεύματα (20), πρώτες ύλες και υλικά (24)  

 

1.1.Έλεγχος απογραφών εμπορευμάτων, πρώτων υλών και υλικών  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 του νόμου   

4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» και την ΠΟΛ.1003/31.12.2014 Παροχή οδηγιών για την 

εφαρμογή των διατάξεων των ΕΛΠ, το λογιστικό σύστημα των οντοτήτων περιλαμβάνει τα 

λογιστικά αρχεία αλλά και τις διαδικασίες και μεθόδους για την καταχώρηση των σχετικών 

συναλλαγών και γεγονότων καθώς και για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ενδεικτικά παραδείγματα των λογιστικών αρχείων που τηρούνται  είναι  οι βάσεις δεδομένων ενός 

συστήματος πληροφορικής και οι αναλυτικές και συγκεντρωτικές αναφορές που παράγει, όπως τα 

κλασικά λογιστικά βιβλία (ημερολόγια, αναλυτικά και συγκεντρωτικά καθολικά και αναλυτικές 

απογραφές περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων). 

Τα Αρχεία ιδιόκτητων αποθεμάτων και αποθεμάτων τρίτων, καθιερώνεται με τις διατάξεις του 

άρθρου 4 παράγραφοι 4 και 5 του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» 

 Στα αρχεία αυτά καταχωρούνται: 

α) Τα ποσοτικά δεδομένα της φυσικής απογραφής (σύντομη περιγραφή είδους, μονάδα μέτρησης και 

ποσότητα), κατά είδος και διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο. 

β) Η κατά μονάδα αξία επιμέτρησης, καθώς και η συνολική αξία επιμέτρησης του κάθε είδους. 

γ) Ο προσδιορισμός της ποσότητας των αποθεμάτων δύναται να γίνεται με έμμεσες τεχνικές που 

είναι αξιόπιστες και κατάλληλα τεκμηριωμένες. 

δ) Αναλώσιμα υλικά αγαθά που δεν είναι σημαντικά μπορούν να μην απογράφονται. 

 ε) Στο Αρχείο αποθεμάτων τρίτων, όταν η  οντότητα που έχει στην κατοχή της αποθέματα 

κυριότητας άλλης οντότητας τηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα σχετικά 

αποθέματα, κατά είδος και ποσότητα και διακεκριμένα κατά αποθηκευτικό χώρο, σύμφωνα με τις 

περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 

Σε ότι αφορά την απογραφή των αποθεμάτων, στο άρθρο 6, ορίζεται ότι ο εν λόγω προσδιορισμός 

διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων σε σχέση με την 

ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας.  

Δηλαδή, ο χρόνος προσδιορισμού των αποθεμάτων (φυσική απογραφή) καθορίζεται από τα 

πραγματικά δεδομένα μιας οντότητας, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 

του άρθρου 4 και την ανάγκη διασφάλισης της αξιοπιστίας του ποσοτικού προσδιορισμού των 

αποθεμάτων στο τέλος της ημερομηνίας αναφοράς (ημερομηνία τέλους χρήσης ή ημερομηνία 

ισολογισμού). Ο χρόνος αυτός μπορεί να απέχει από το τέλος της ημερομηνίας αναφοράς, ιδίως όταν 

η οντότητα τηρεί αναλυτικό αρχείο ποσοτικής διακίνησης αποθεμάτων (βιβλίο αποθήκης) ή όταν ο 

αριθμός ή και η ποσότητα των διακινήσεων δεν είναι σημαντική.  

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το χρόνο που διενεργείται ο ποσοτικός προσδιορισμός των 

αποθεμάτων, η οντότητα είναι υποχρεωμένη να έχει τεκμηριώσει με αξιόπιστο τρόπο τις ποσότητες 

της απογραφής εντός των χρονικών ορίων σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

περιόδου. 

Τα ΕΛΠ περιλαμβάνουν κανονιστικά πλαίσια και ορίζουν τις κατ’ ελάχιστον υποχρεώσεις.  

                                           
1 Αποθέματα (inventories): Περιουσιακά στοιχεία: 

α) κατεχόμενα για πώληση στη συνήθη δραστηριότητα της οντότητας, ή 
β) στην παραγωγική διαδικασία με σκοπό την πώληση ως ανωτέρω, ή 
γ) σε μορφή υλικών ή εφοδίων που πρόκειται να αναλωθούν για την παραγωγική διαδικασία ή για την προσφορά 
υπηρεσιών. (Παράρτημα Α΄ΟΡΙΣΜΟΙ του Ν. 4308/2014), παρατίθεται στο τελευταίο Κεφαλαίο της παρούσας εργασίας. 



 
 

76 
 

Στην απογραφή γίνονται οι παρακάτω ελεγκτικές επαληθεύσεις: 

1.1.1. Γίνεται έλεγχος εάν τηρηθήκαν τα Αρχεία των αποθεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 4 παράγραφοι 4 και 5 του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».  

Μια σημαντική παράμετρος που επηρεάζει την κρίση περί αξιοπιστίας των έμμεσων τεχνικών 

προσδιορισμού της ποσότητας των αποθεμάτων είναι το είδος των δικλίδων που χρησιμοποιεί η 

οντότητα για να παρακολουθεί και να ελέγχει τα παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα, 

σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Παράδειγμα τέτοιας δικλίδας είναι 

η τήρηση, κατ’ επιλογή της οντότητας, αναλυτικού αρχείου ποσοτικής διακίνησης για εισερχόμενα ή 

/ και αποστελλόμενα ή πωλούμενα αγαθά (ΠΟΛ.1003/31.12.2014). 

Αρνητικά υπόλοιπα στα αρχεία των αποθεμάτων δεν δικαιολογούνται και είναι ευκαιρία για 

περαιτέρω έλεγχο των συγκεκριμένων αποθεμάτων. Η διαπίστωση των αιτιών που δημιουργήθηκαν 

τα ποσοτικά ελλείμματα των αποθεμάτων είναι αναγκαία για την εξαγωγή των συμπερασμάτων του 

έλεγχου.   

1.1.2. Γίνεται έλεγχος εάν η καταμέτρηση και η καταγραφή των αποθεμάτων έγινε ξεχωριστά 

για κάθε αποθηκευτικό χώρο. 

1.1.3. Γίνεται έλεγχος για την ορθή απογραφή των αποθεμάτων που βρίσκονται σε τρίτους. 

1.1.4. Γίνεται η επαλήθευσης των ποσοτήτων με την μέθοδο της «κλειστής αποθήκης».  

1.1.4.1. Ο έλεγχος της «κλειστής αποθήκης» θα αφορά τουλάχιστον τρία βασικά είδη της 

δραστηριότητας της επιχείρησης, με το υψηλότερο κόστος απόκτησης ή παραγωγής.  

Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα του τελευταίου μήνα της και του 

πρώτου μήνα της  περιόδου αναφοράς1 ή  κατά την ημερομηνία ελέγχου. 

Καταμετρείται το απόθεμα του  είδους που έχουμε επιλέξει  στο συγκεκριμένο χρόνο και 

συντάσσεται πρωτόκολλο καταμέτρησης, αφού έχουν θεωρηθεί όλα τα στοιχεία πώλησης και τα 

βιβλία, προκειμένου να αποφευχθεί η κάλυψη τυχόν παρατυπιών. 

Λαμβάνονται οι αναγραφόμενες ποσότητες του επιλεγέντος είδους από το βιβλίο απογραφών, οι 

οποίες αποτελούν την αφετηρία των ελεγκτικών επαληθεύσεων. 

Λαμβάνονται οι αγορασθείσες ή παραληφθείσες ποσότητες σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  

Λαμβάνονται οι παραδοθείσες ποσότητες (πωλήσεις βάσει τιμολογίων, δελτίων αποστολής κ.λπ.) 

στην ίδια χρονική περίοδο. 

Εξάγεται το ποσοτικό αποτέλεσμα, που πρέπει να συμφωνεί με την καταμετρηθείσα ποσότητα, αφού 

ληφθούν υπόψη τυχόν δικαιολογημένες φύρες ή απομοιώσεις ή απώλειες κ.λπ. 

1.1.4.2. Η μέθοδος της «κλειστής αποθήκης» στο τέλος της  περιόδου αναφοράς, μπορεί να γίνει 

με την προϋπόθεση του μηδενικού αρχικού αποθέματος. 

Στην περίπτωση αυτή ξεκινούμε με την θεώρηση ότι δεν υπάρχει απόθεμα του επιλεγέντος είδους 

στην αποθήκη της ελεγχόμενης οντότητας. Ακολούθως αφού λάβουμε υπόψη μας τις αγορασθείσες ή 

παραληφθείσες και τις παραδοθείσες ποσότητες, εξάγουμε το ποσοτικό αποτέλεσμα, που πρέπει να 

συμφωνεί με την  ποσότητα ή να είναι μικρότερο αυτού που αναγράφεται στο Αρχεία των 

αποθεμάτων του επιλεγέντος είδους. Στην περίπτωση που είναι μεγαλύτερο τότε η θετική διαφορά 

της ποσότητας, δύναται να θεωρηθεί ότι τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται σύμφωνα με τον νόμο 

για τα λογιστικά πρότυπα (ΕΛΠ), αιτία που σύμφωνα με  το άρθρο 28  του φορολογικού νόμου 

4172/2013 μπορεί να οδηγήσει στο προσδιορισμό του  εισοδήματος σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου (ΠΟΛ.1003/31.12.2014) και συγκεκριμένα με 

τις πα-ραγράφους 6.2.1 έως 6.2.4, έγινε δεκτό ότι δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση για την 

                                           
1 Περίοδος αναφοράς ή περίοδος (reporting period): Η περίοδος που καλύπτεται από τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της οντότητας. (Παράρτημα Α΄ΟΡΙΣΜΟΙ του Ν. 4308/2014), παρατίθεται στο τελευταίο Κεφαλαίο της 
παρούσας εργασίας. 
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ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων (εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων υλών, κ.λπ.) της 

31/12/2014 στο βιβλίο απογραφών, μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2015. 

 

1.2. Έλεγχος της  επιμέτρησης (αποτίμησης) των αποθεμάτων 

Γίνεται έλεγχος εάν τα στοιχεία της απογραφής των αποθεμάτων αποτιμήθηκαν σύμφωνα μα τις 

διατάξεις του νόμου(άρθρο 20 ν.4308/2014).  

Πρέπει δηλαδή να ελέγξουμε εάν τηρηθήκαν οι παρακάτω διατάξεις :  

1.2.1. Τα αποθέματα αναγνωρίστηκαν αρχικά1 στο κόστος κτήσης. 

1.2.2. Το κόστος αγοράς για εμπορεύματα και υλικά περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους 

εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους (εκτός εκείνων που η οντότητα μπορεί στη συνέχεια να 

ανακτήσει από την φορολογική αρχή, όπως ο ΦΠΑ), μεταφορικά, κόστη παράδοσης και άλλα κόστη 

άμεσα που επιρρίπτονται στην απόκτηση των ετοίμων αγαθών, υλικών και υπηρεσιών. Εμπορικές 

εκπτώσεις, μειώσεις τιμών και άλλα παρόμοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του 

κόστους κτήσης των αποθεμάτων. 

1.2.3. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη 

αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας2, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 

αποθέματα παρουσιάζονται πάντοτε σε ποσό που είναι ανακτήσιμο. Όταν η καθαρή ρευστοποιήσιμη 

αξία είναι μικρότερη του κόστους κτήσης των αποθεμάτων, η διαφορά (ζημιά) επιβαρύνει το κόστος 

πωληθέντων στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

1.2.4. Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος: α) Προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο 

«Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO) ή τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή άλλη 

τεκμηριωμένα γενικά αποδεκτή μέθοδο. Η χρήση της μεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν – Πρώτο 

Εξαχθέν» (LIFO) δεν επιτρέπεται. 

Ο προσδιορισμός του κόστους κτήσης για αποθέματα που έχουν την ίδια φύση ή χρήση γίνεται με 

την ίδια μέθοδο. 

 Ο προσδιορισμός του κόστους κτήσης για αποθέματα που δεν έχουν την ίδια φύση ή χρήση μπορεί 

να γίνει με διαφορετικές μεθόδους. Για παράδειγμα μπορεί από την ίδια οντότητα, να 

χρησιμοποιείται η μέθοδος FIFO για τα υλικά προς βιομηχανοποίηση και η μέθοδος του μέσου 

σταθμικού όρου για τα εμπορεύματα. 

1.2.5. Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο (άρθρο 25 του ν.4172/2013 ), τα αποθέματα και τα 

ημικατεργασμένα προϊόντα αποτιμώνται σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες λογιστικής. Ωστόσο, 

ο φορολογούμενος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει διαφορετική μέθοδο αποτίμησης κατά τα 

τέσσερα (4) έτη μετά το φορολογικό έτος κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η 

μέθοδος αποτίμησης που εφάρμοσε η επιχείρηση. 

1.2.6. Ειδικά η επιμέτρηση με τη χρήση εύλογων αξιών των αποθεμάτων των εμπορευμάτων ( 

Εξαίρεση μόνο για αποθέματα οι τιμές των οποίων διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές και 

τα οποία προορίζονται για πώληση στα πλαίσια κερδοσκοπικών συναλλαγών) και όχι στα πλαίσια 

συνήθων εμπορικών ή παραγωγικών δραστηριοτήτων.  

Η επιμέτρηση ενός στοιχείου στην εύλογη αξία γίνεται μόνο όταν η εύλογη αξία του στοιχείου αυτού 

δύναται να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Όταν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δεν μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα, το στοιχείο αυτό και μόνο, επιμετρείται με τη μέθοδο του κόστους.  

 

2.  Αγορές χρήσης:  Εμπορευμάτων (20.01), Αγορές πρώτων υλών και υλικών (24.01) 

                                           
1 Αρχική αναγνώριση (Initial recognition) Η πρώτη καταχώρηση στο λογιστικό σύστημα της οντότητας ενός στοιχείου 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. (Παράρτημα Α΄ΟΡΙΣΜΟΙ Ν. 4308/2014). 
2 καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας (Net realizable value): Η εκτιμώμενη τιμή διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου 
κατά την κανονική πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μειωμένης κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση του και για την πραγματοποίηση της διάθεσης. (Παράρτημα Α΄ΟΡΙΣΜΟΙ Ν. 4308/2014). 
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Ο έλεγχος των αγορών είναι απαραίτητος, προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν έχουν συμπεριληφθεί 

εικονικές συναλλαγές ή έχουν εκδοθεί  πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που πιθανόν να 

οδηγούν σε απόκρυψη αγορών και συνεπώς σε αλλοίωση του πραγματικού κέρδους εάν 

συνδυαστούν παράλληλα και με απόκρυψη πωλήσεων, με σκοπό την μικρότερη φορολόγηση. 

Επιπλέον οι παραπάνω πράξεις (λήψης  εικονικών ή πλαστών ή νοθευμένων φορολογικών 

στοιχείων) συμφώνα με τις διατάξεις του Άρθρου 55 του ν.4174/2013 θεωρούνται ως παραβάσεις 

φοροδιαφυγής και τιμωρούνται με μεγάλα πρόστιμα και ανάλογα την περίπτωση με  αυτεπάγγελτη 

ποινική δίωξη από την (Γ.Γ.Δ.Ε.)1. 

 Οι ελεγκτικές επαληθεύσεις είναι οι παρακάτω: 

2.1.Έλεγχος  των παραστατικών των αγορών, 

Ελέγχεται η νόμιμη έκδοση των τιμολογίων αγοράς, δηλαδή διαπιστώνεται εάν αυτά τηρήθηκαν οι 

διατάξεις  του κεφαλαίου 3 και αναλυτικότερα των άρθρων 8,9,10 και 11 του ν.4308/2013 ΕΛΠ. 

Περιληπτικά οι διατάξεις αναφέρουν: 

2.1.1.   Ότι το Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη στα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα οντότητα, για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών καθώς και σε κάθε 

περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε (ΦΠΑ), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. ......................  

2.1.2. Ότι το Πιστωτικό τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση 

εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών. Τέτοιες διαφορές μπορεί να είναι η διαπίστωση 

ελλειμμάτων κατά την αποστολή και παράδοση των αγαθών, λανθασμένου υπολογισμού αξίας, 

λανθασμένη αναγραφή επωνυμίας, εσφαλμένης χρέωσης Φ.Π.Α. επί του αρχικά εκδοθέντος 

τιμολογίου και τυχόν άλλες διαφορές, που έχουν σχέση και επηρεάζουν το περιεχόμενο του αρχικού 

τιμολογίου. 

2.1.3. Τις συναλλαγές με πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου Όταν οι  πωλητές είναι 

πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου πώλησης, Οι οντότητες  εκδίδουν σχετικό 

παραστατικό προς τεκμηρίωση και αναγνώριση της συναλλαγής. 

 Στην συγκεκριμένη περίπτωση ελέγχεται εάν έχει καταβληθεί στο Δημόσιο, το χαρτόσημο αγοράς , 

από πρόσωπα μη υπόχρεα (ιδιώτες) σε έκδοση τιμολογίου. 

2.1.4.  Το Περιεχόμενο του τιμολογίου  

Το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: 

α) Την ημερομηνία έκδοσης.  

β) Τον αύξοντα αριθμό, για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το 

τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο.  

γ) Τον ΑΦΜ του πωλητή.  

δ) Τον ΑΦΜ του πελάτη.  

ε) Την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη.  

στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Παρέχεται η δυνατότητα μη αναγραφής στο τιμολόγιο του είδους και της 

έκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις αυτές προκύπτουν από 

άλλα έγγραφα, όπως είναι οι τυχόν καταρτισθείσες συμβάσεις, συμφωνητικά.  

ζ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η 

παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ημερομηνία αυτή δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του 

τιμολογίου. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται τεκμήριο για την εφαρμογή της αρχής του 

δεδουλευμένου.  

η) Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή ΦΠΑ, την αξία που απαλλάσσεται ΦΠΑ, την αξία 

μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, καθώς και την αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδας. Για την αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών πρέπει να 

ελεγχθεί  η περίπτωση να έχουν γίνει αγορές, καθαρής αξίας (πριν το ΦΠΑ), πάνω από πεντακόσια 

(500) ευρώ και η τμηματική ή ολική εξόφληση τους δεν έγινε με την χρήση τραπεζικού μέσου 

πληρωμής. (Περίπτωση β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/1913,  ΠΟΛ.1216/2014 και ΠΟΛ.1079/2015).  

θ) Το συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται.  

ι) Το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ, εκτός εάν εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς σύμφωνα με το οποίο η 

πληροφορία αυτή παραλείπεται.  

                                           
1 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) 
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ια) Τον όρο «αυτοτιμολόγηση», όταν το τιμολόγιο εκδίδεται από τον λήπτη των αγαθών ή των 

υπηρεσιών.  

ιβ) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από ΦΠΑ, η διάταξη της εθνικής νομοθεσίας (Ν. 2859/2000) ή η 

διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή άλλη διάταξη, σύμφωνα με την οποία η παράδοση αγαθών ή η 

παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτό.  

ιγ) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του ΦΠΑ, η αναφορά «Αντίστροφη επιβάρυνση».  

ιδ) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί ΦΠΑ. 

ιε) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων ταξιδιών, η αναφορά 

«Καθεστώς περιθωρίου - Ταξιδιωτικά πρακτορεία».  

ιστ) Ο όρος «Καθεστώς περιθωρίου - Μεταχειρισμένα αγαθά» ή «Καθεστώς περιθωρίου - Έργα 

τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου - Αντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας», όταν 

εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα των μεταχειρισμένων αγαθών 

και των αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας αντίστοιχα.  

ιζ) Όταν ο υπόχρεος στο ΦΠΑ, είναι φορολογικός αντιπρόσωπος τα πλήρη στοιχεία του εν λόγω 

προσώπου, καθώς και τον ΑΦΜ αυτού. 

2.1.5.Καθορισμός χρόνου έκδοσης τιμολογίου  

Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου καθορίζεται σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, 

τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή 

αποστολής αγαθών, ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας κατά περίπτωση. 

2.1.6. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών  

Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές μπορεί να εκδίδεται στοιχείο 

λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών) αντί έκδοσης 

τιμολογίου. 

2.1.7. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο 

Η έννοια του Ηλεκτρονικού τιμολόγιου, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου λιανικής πώλησης, 

είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα νόμο και το 

οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί με ένα (οποιοδήποτε) ηλεκτρονικό μορφότυπο. 

Ένα τιμολόγιο πρέπει να θεωρείται ότι εκδόθηκε όταν ο προμηθευτής ή ένα τρίτο μέρος που ενεργεί 

εκ μέρους του ή ο πελάτης, στην περίπτωση αυτοτιμολόγησης, διαθέτει το τιμολόγιο ούτως ώστε να 

μπορεί να παραληφθεί από τον πελάτη. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο 

μεταβιβάζεται απευθείας στον πελάτη, παραδείγματος χάριν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή ενός ασφαλούς συνδέσμου, ή έμμεσα μέσω ενός ή περισσότερων παρόχων 

υπηρεσιών, ή ότι διατίθεται και είναι προσβάσιμο για τον πελάτη μέσω διαδικτυακής πύλης ή 

οποιασδήποτε άλλης μεθόδου. 

2.2.Παραστατικά διακίνησης αγορών 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 8 και 9 του ν.4308/2013 (ΕΛΠ), η οντότητα 

παρακολουθεί με κατάλληλες δικλίδες τα παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα, είτε 

έχουν τιμολογηθεί είτε όχι. Το παραστατικό διακίνησης μπορεί να φέρει οποιονδήποτε κατάλληλο, 

ενδεικτικό της φύσης του, τίτλο, όπως «Παραστατικό Διακίνησης», «Δελτίο Αποστολής», 

«Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων», «Έγγραφο διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων» 

«Συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης», κλπ. 

Επομένως ελέγχεται εάν: 

2.2.1. Το παραστατικό διακίνησης εκδόθηκε, σε κατάλληλο χρόνο, για την αποστολή ή την 

παράδοση ή τη διακίνηση των αποθεμάτων, συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό 

τους και διαφυλάσσεται από τον αγοραστή. 

Δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης εφόσον εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο πώλησης που 

συνοδεύει τα αγαθά κατά τη διακίνησή τους, δηλαδή στην περίπτωση αυτή το τιμολόγιο είναι και 

έγγραφο διακίνησης. 
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Επί ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικού απαιτείται να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα του 

στοιχείου στη διάρκεια της διακίνησης για ελεγκτικούς σκοπούς. Διευκρινίζεται επίσης, ότι το 

παραστατικό διακίνησης εκδίδεται ανεξάρτητα από το εάν η διακίνηση διενεργείται με μεταφορικά 

μέσα του πωλητή ή οποιουδήποτε τρίτου. 

Κατά την επιστροφή των μη παραδοθέντων αποθεμάτων δύναται να εκδίδεται σχετικό παραστατικό 

στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφομένων αποθεμάτων είτε να 

αναγράφεται το υπόλοιπο της επιστρεφόμενης ποσότητας στο αρχικό παραστατικό, είτε να 

ενημερώνεται σχετικό αρχείο. 

Δεν απαιτείται η έκδοση του παραστατικού διακίνησης στις εξής περιπτώσεις: 

α) Όταν διακινούνται αποθέματα μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων της ίδιας οντότητας, οι 

οποίες βρίσκονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο, 

β) όταν η οντότητα χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε παρακείμενα ακίνητα ή σε 

ακίνητα κείμενα το ένα αντίκρυ του άλλου και είναι ευχερής η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων 

επί της ποσοτικής διακίνησης των αποθεμάτων της οντότητας, 

γ) διακίνηση παγίων (υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακινούνται με σκοπό την πώληση τους) και 

διακίνηση ανταλλακτικών παγίων μεταξύ των εγκαταστάσεων της οντότητας, εφόσον δεν αποτελούν 

γι’ αυτήν αντικείμενο εμπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις 

εγκαταστάσεις της, 

δ) διακίνηση κατεστραμμένων αποθεμάτων με σκοπό την απόρριψη αυτών, 

ε) διακίνηση αγαθών που δεν έχουν καμία εμπορευματική αξία για τον αποστολέα, για τον 

παραλήπτη ή για κάποιον τρίτο, 

στ) για τη διακίνηση από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων για την 

εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους, 

ζ) για τη διακίνηση εφημερίδων και περιοδικών προς τα ΕΛ.ΤΑ. και τους συνδρομητές από τις 

επιχειρήσεις έκδοσης ή διακίνησης των ειδών αυτών, 

ιβ) για τη διακίνηση υλικών εκσκαφής (μπάζα) είτε αυτά διακινούνται με ιδιόκτητα φορτηγά ή 

οχήματα τρίτου, 

ιγ) για τη διακίνηση (α) αυτούσιων λατομικών προϊόντων (άμμου, σκύρου κ.λπ.) από 

κατασκευαστικές οντότητες, τα οποία παράγονται από τις ίδιες οντότητες για τα έργα που 

εκτελούνται από αυτές, (β) μεταλλεύματος, από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε 

χώρους αποθήκευσης, επεξεργασίας και εκφόρτωσης, κατά περίπτωση, που ενεργούνται από 

μεταλλευτικές οντότητες και (γ) πέτρας, χαλικιού, αργιλοπετρώματος και αργιλοχώματος, από 

οντότητες παραγωγής αδρανών υλικών, ασβέστη και τσιμέντου, από τους χώρους περισυλλογής ή 

εξόρυξης στους χώρους επεξεργασίας, 

ιδ) για τη διακίνηση από τα γραφεία τελετών ειδών που έχουν σχέση με το αντικείμενο των εργασιών 

των εν λόγω γραφείων με τα ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητά τους, 

ιε) σε περίπτωση μεταφοράς επαγγελματικής εγκατάστασης της οντότητας. 

 2.2.2.  Στο περιεχόμενο του στοιχείου διακίνησης, αναφέρονται κατ’ ελάχιστο, οι εξής 

πληροφορίες: 

α) Η πλήρης επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) του εμπλεκόμενου μέρους. 

β) Η ποσότητα και το είδος των διακινούμενων αγαθών. 

γ) Η ημερομηνία που έγινε η διακίνηση. 

Αναγράφεται και η διεύθυνση στην οποία παραδίδονται τα αγαθά, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση 

της έδρας του παραλήπτη. Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχει η υποχρέωση αναγραφής, μεταξύ άλλων, 

της ώρας παράδοσης ή αποστολής, του αριθμού κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου ή του 

πλωτού μέσου, του τόπου αποστολής και του τόπου προορισμού κ.λπ. χωρίς να συνιστά παράβαση η 

αναγραφή οποιουδήποτε επιπλέον περιεχομένου. 
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2.2.3. Εάν  Εκδοθεί παραστατικό διακίνησης σε ηλεκτρονική μορφή 

Το παραστατικό διακίνησης αποθεμάτων, μπορεί να εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον με 

κατάλληλες δικλείδες διασφαλίζεται ότι, ο χρόνος έκδοσης αυτού είναι πριν από την έναρξη της 

διακίνησης των αποθεμάτων (π.χ. αποστολή δελτίου αποστολής στον παραλήπτη στο σώμα 

ηλεκτρονικής επιστολής  (e-mail). 

Διευκρινίζεται ότι, η έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή του στοιχείου διακίνησης αποθεμάτων μπορεί 

να διενεργείται και μέσω παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Επίσης, το στοιχείο διακίνησης 

αποθεμάτων ως συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης μπορεί να βρίσκεται, κατά τη διάρκεια της 

διακίνησης, σε οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα ανάγνωσης 

στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από το φορολογικό έλεγχο, ενώ στον αντισυμβαλλόμενο μπορεί 

να παραδίδεται, ομοίως, σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή. Ανάλογη εφαρμογή υπάρχει και όταν 

το τιμολόγιο πώλησης υποκαθιστά το παραστατικό (δελτίο) διακίνησης. 

2.2.4.  Η υποχρέωση για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και αποστελλομένων 

αποθεμάτων εκπληρούται όταν η οντότητα τηρεί με τάξη, πληρότητα και ορθότητα τα παραστατικά 

στοιχεία διακίνησης ή τα τιμολόγια πώλησης ή τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση, 

που εκδίδει ή λαμβάνει για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών, ώστε να είναι σε θέση να 

τεκμηριώνει οποτεδήποτε τις διακινήσεις αυτών. 

 Συνεπώς, δεν γεννάται υποχρέωση ενημέρωσης ή τήρησης ιδιαίτερου αρχείου για τα διακινούμενα 

αγαθά κατά ποσότητα ή και αξία («βιβλίο αποθήκης») αν και κάθε οντότητα δύναται (δεν 

υποχρεούται) να τηρεί ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο αρχείο ποσοτικής διακίνησης των αποθεμάτων για 

διαχειριστικούς σκοπούς. 

Στην περίπτωση στην οποία η οντότητα παραλαμβάνει αποθέματα από οποιονδήποτε (είτε υπόχρεο 

σε έκδοση στοιχείου διακίνησης ή πώλησης, είτε όχι) και για οποιοδήποτε σκοπό (όπως αγορά, 

πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, ή για επεξεργασία, κλπ.), τα 

οποία δεν συνοδεύονται από στοιχείο διακίνησης ή πώλησης για οποιοδήποτε λόγο η οντότητα 

δύναται να εκδώσει σχετικό παραστατικό με τα εν λόγω στοιχεία και να αποστείλει αντίγραφο αυτού 

του παραστατικού ή τις σχετικές πληροφορίες στο εμπλεκόμενο μέρος. 

 Στην περίπτωση παραλαβής πωληθέντων αγαθών που επιστρέφονται από τον αγοραστή χωρίς να 

συνοδεύονται από παραστατικό διακίνησης, η οντότητα που τα παραλαμβάνει δύναται, εναλλακτικά, 

να εκδώσει άμεσα πιστωτικό παραστατικό πώλησης. 

Στις περιπτώσεις όπου κατά την παραλαβή αποθεμάτων διαπιστώνονται πλεονάσματα ή ελλείμματα 

σε σχέση με τις ποσότητες που αναφέρονται (κατά περίπτωση) στο παραστατικό διακίνησης ή στο 

τιμολόγιο πώλησης, η οντότητα καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο τα ορθά δεδομένα ή εκδίδει σχετικό 

παραστατικό. Η οντότητα διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες ή αποστέλλει αντίγραφο του εν λόγω 

παραστατικού στο εμπλεκόμενο μέρος για δική του ενημέρωση. 

2.2.5. Γίνεται ο έλεγχος  με την μέθοδο της «κλειστής αποθήκης» όπως περιγράφεται παραπάνω 

στην παράγραφο  1.1.4.2. της  «Ομάδα 2: Αποθέματα» σε βασικά αγορασθέντα είδη που έχουν 

παραληφτεί από την ελεγχόμενη. 

 2.3.  Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 Κάθε φυσικό πρόσωπο με 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και 

οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), υποβάλλουν 

καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα 

φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο 

διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών.  

Η Ανεξάρτητη  Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  μέσω της ιστοσελίδας της,   από 01/01/2014, στην 

κατηγορία Βιβλία – Στοιχεία, έχει δημιουργήσει ηλεκτρονική εφαρμογή όπου υποβάλλονται από τις 

επιχειρήσεις υποχρεωτικά, Καταστάσεις προμηθευτών και πελατών (ΜΥΦ). 
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Στην συγκεκριμένη εφαρμογή για τις καταστάσεις που υποβάλλονται υπάρχει  η δυνατότητα  

έλεγχου  των αποκλίσεων που προκύπτουν από την διασταύρωση μεταξύ των αγορών και των 

δαπανών που δηλώνονται από την επιχείρηση  με τις αντίστοιχες πωλήσεις των προμηθευτών της.  

 

Ομάδα 3η - Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

 

1. Πελάτες (30) 

Ο έλεγχος των λογαριασμών των πελατών είναι απαραίτητος προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν 

έχουν συμπεριληφθεί εικονικές συναλλαγές ή έχουν εκδοθεί  από την ελεγχόμενη επιχείρηση πλαστά 

ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που πιθανόν να οδηγούν σε απόκρυψη πωλήσεων και συνεπώς σε 

μείωση του πραγματικού κέρδους με σκοπό την μικρότερη φορολόγηση. Επιπλέον οι παραπάνω 

πράξεις (έκδοση εικονικών ή πλαστών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων) συμφώνα με τις 

διατάξεις του Άρθρου 55 του ν.4174/2013 θεωρούνται ως παραβάσεις φοροδιαφυγής και 

τιμωρούνται με μεγάλα πρόστιμα και ανάλογα την περίπτωση με  αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη από 

την (Γ.Γ.Δ.Ε.).1 

Μία πρώτη ελεγκτική επαλήθευση της ύπαρξης του πελάτη μπορεί να  αναζητηθεί διαδικτυακά μέσω 

των στοιχείων δημοσιότητας του (Γ.Ε.ΜΗ)2  της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,  

Επίσης η διαδικτυακή υπηρεσία που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την (ΑΑΔΕ)3  

επιτρέπει στους υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών να 

επαληθεύουν με ευκολία τους αριθμούς ΦΠΑ των πελατών τους. 

Χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της (ΑΑΔΕ) από το έτος 2014 για την πληροφόρηση και 

απάντηση ερωτημάτων για τα στοιχεία νομικών προσώπων και επιτηδευματιών φυσικών προσώπων, 

βάσει των πιστοποιημένων στοιχείων του Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος, έχοντας ως σκοπό, 

μεταξύ άλλων: 

α) την επιβεβαίωση των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές, που γίνονται από φυσικά 

ή μη φυσικά πρόσωπα,  

β) τον έλεγχο της γνησιότητας των εκδιδόμενων στοιχείων μεταξύ επιτηδευματιών, οι οποίοι 

ενεργούν είτε ως πελάτες είτε ως προμηθευτές, 

γ) την αποτροπή έκδοσης παραστατικών με πλαστά ή ψευδή στοιχεία, 

δ) την επιβεβαίωση στοιχείων συμβαλλομένων μερών (όπως ενδεικτικά σύνταξη μισθωτηρίων 

συμβολαίων, καταστατικών σύστασης ή τροποποίησης εταιριών και παντός είδους συμφωνητικών. 

1.1.Μια βασική ελεγκτική ενέργεια που θεωρείται ουσιαστική και ολοκληρωμένη για την 

επαλήθευση των υπολοίπων των πελατών, είναι η επιβεβαίωση αυτών από τους ίδιους τους πελάτες.  

Στην περίπτωση αυτή στέλνεται μία επιστολή στους πελάτες, με την οποία αιτείται η επιβεβαίωσης 

των υπολοίπων του λογαριασμού τους κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Η επιστολή στέλνεται από τον ίδιο τον ελεγκτή και οι απαντήσεις των πελατών πρέπει να 

επιστρέφουν σε διεύθυνση στην οποία να έχει πρόσβαση μόνο ο ελεγκτής. 

 Η αίτηση προς τους πελάτες μπορεί να διατυπωθεί σε τακτική εκκαθάριση που στέλνεται στους 

πελάτες από την επιχείρηση. Σε ιδιαίτερο χώρο αναγράφεται του παραστατικού γράφεται το ποσό 

οφειλών τους για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ παράλληλα ζητείται η επιβεβαίωσης του 

ποσού. 

 

 

 

 

                                           
1 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Δ.Ε.) 
2 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 
3 Ανεξάρτητη  Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
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2. Απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα 

Πρέπει να ελεγχθεί εάν τηρείται η φορολογική μεταχείριση (άρθρα 22 και 23  ν. 4172/2013) των 

συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση και τον διακανονισμό απαιτήσεων 

σε ξένο νόμισμα, μετά την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου.  

α) οι χρεωστικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε 

ξένο νόμισμα και οι οποίες μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04 από τους σχετικούς 

υπολογαριασμούς του λογαριασμού 44.14 «προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από 

αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων», δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, καθόσον, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιό, οι σχετικές διαφορές δεν αντιστοιχούν σε 

πραγματική συναλλαγή, αλλά οι όποιες διαφορές θα προκύψουν κατά τον διακανονισμό (είσπραξη, 

πληρωμή) των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, οπότε και θα κριθεί η έκπτωσή τους με βάση 

τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013. 

 β) οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, οι οποίες μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του παρόντος, δεν υπόκεινται κατά τον χρόνο αυτόν σε 

φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθόσον η εν λόγω αποτίμηση δεν 

αποτελεί επιχειρηματική συναλλαγή ώστε τα προερχόμενα από αυτήν έσοδα να αποτελούν έσοδα 

από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά οι όποιες πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές θα 

υπαχθούν σε φόρο κατά τον διακανονισμό των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, κατ' 

ανάλογη εφαρμογή όσων έχουν γίνει δεκτά με την ΠΟΛ.1059/18.3.2015 εγκύκλιό μας, σχετικά με 

την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία. ΓΓΔΕ (ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 

2016/17.2.2016). 

 

3. Αξιόγραφα Εμπορικών απαιτήσεων (31) 

Σε ότι αφορά τον έλεγχο των αξιογράφων, θα γίνεται καταγραφή των αξιογράφων που βρίσκονται 

στο χαρτοφυλάκιο από τον υπεύθυνο της επιχείρησης  παρουσία του ελεγκτή  και θα συντάσσεται 

στην περίπτωση αυτή πρωτόκολλο καταγραφής αξιογράφων, το οποίο θα υπογράφεται από τον 

υπεύθυνο της επιχείρησης. 

Ως αξιόγραφα, για την εφαρμογή των ανωτέρω, νοούνται όλα εκείνα τα έγγραφα που ενσωματώνουν 

ιδιωτικό περιουσιακό δικαίωμα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε χωρίς την κατοχή του εγγράφου να μην 

είναι δυνατή ούτε η άσκηση ούτε η μεταβίβαση του δικαιώματος, και χρησιμοποιούνται για τη 

χορήγηση πίστωσης στις συναλλαγές (γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές κ.λπ.) και τη 

διεξαγωγή πληρωμών (επιταγές). Συνεπώς, πάσης φύσεως λοιπά έγγραφα που χαρακτηρίζονται ως 

αξιόγραφα αλλά δεν αφορούν και δεν εξυπηρετούν συναλλαγές κατά τα ανωτέρω ή χρεόγραφα κ.λπ. 

δεν αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης επαλήθευσης (π.χ. μετοχές ομολογίες κ.λπ.), χωρίς 

βέβαια να αποκλείεται ο έλεγχός τους για άλλους λόγους. 

Στη συνέχεια θα συγκρίνονται τα καταμετρηθέντα και καταγραφέντα αξιόγραφα με τα δεδομένα των 

αξιογράφων των οικείων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της επιχείρησης, 

συνυπολογιζομένων και των αξιογράφων βάσει τυχόν αποδείξεων παράδοσης ή παραλαβής 

αξιογράφων ή σχετικών πινακίων κ.λπ. που αφορούν το διάστημα από την τελευταία ενημέρωση του 

αναλυτικού καθολικού μέχρι την ημέρα και ώρα του ελέγχου. Σκόπιμο είναι να γίνεται σύγκριση και 

με τα δεδομένα των αξιογράφων που εμφανίζονται στα οικεία βιβλία επιταγών ή γραμματίων που 

τυχόν τηρούνται προαιρετικά από την επιχείρηση. 
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4. Επενδύσεις (34), χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ( μη παράγωγα Χ.Π.Σ. 

διακρατούμενα μέχρι τη λήξη τους, Διαθέσιμα για πώληση Χ.Π.Σ.1 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο) 

Με τον όρο χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία νοούνται τόσο οι απαιτήσεις, οι μετοχές, οι 

λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (συμμετοχές στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων) και τα ομόλογα 

(κρατικά και εταιρικά) όσο και τα πιο περίπλοκα ―όπως επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και τα 

παράγωγα. 

Σε περιβάλλον κόστους κτήσης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται κατά την 

αρχική τους αναγνώριση στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτησή τους. Το κόστος κτήσης 

περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία 

άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

Κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (έντοκο ή μη) υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, 

όταν υπάρχουν οι ενδείξεις που αναφέρονται στο νόμο. 

Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν: α) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές 

χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των χρηματοοικονομικών στοιχείων ή β) 

η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η 

εύλογη αξία υπάρχει) ή γ) δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα 

αθέτησης βασικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων που αποκτούν τα ημεδαπά νομικά 

πρόσωπα και οι νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, καθώς και τα νομικά πρόσωπα 

που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή αλλά διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στη 

χώρα μας, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα (υπεραξία) που προκύπτει με βάση τα τηρούμενα βιβλία 

της επιχείρησης και τα αντίστοιχα παραστατικά, καθόσον σε κάθε περίπτωση τα έσοδα που 

αποκτούν τα εν λόγω νομικά πρόσωπα θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και 

φορολογούνται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 58 ή 29 του ίδιου νόμου κατά περίπτωση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω, έχουν εφαρμογή και για μεταβιβάσεις μετοχών και άλλων κινητών 

αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, ανεξάρτητα του χρόνου απόκτησής τους και του 

ποσοστού συμμετοχής (ΠOΛ 1032/2015). 

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα από τη μεταβίβαση τίτλων των προαναφερόμενων νομικών 

προσώπων είναι ζημιογόνο τότε, αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά, με την επιφύλαξη των διατάξεων 

του άρθρου 27 Μεταφορά ζημιών του ν. 4172/2013. 

 

5. Ταμείο (38.01) 

5.1. Η Καταμέτρηση του Ταμείου  

Η προσφορότερη μέθοδος για τον έλεγχο του ταμείου είναι η καταμέτρηση των μετρητών.  

Αυτή η ελεγκτική ενέργεια  κρίνεται αναγκαία και αποσκοπεί στην διαπίστωση ελλειμμάτων η μη, 

προκειμένου να αποκαλυφθούν τυχούσες διαφορές στις εισπράξεις και τις πληρωμές που μπορεί να 

οφείλονται σε διενέργεια αγορών ή πωλήσεων χωρίς την νόμιμη έκδοση στοιχείων και κατ επέκταση 

πράξεις φοροδιαφυγής.   

Πριν από την καταμέτρηση ο έλεγχος πρέπει:  

1) να συγκεντρώσει τον αναλυτικό λογαριασμό του Ταμείου (38.01). 

2) Να εντοπίσει τις ακαταχώριστες ταμειακές συναλλαγές. 

3) Να προσδιορίσει το  χρηματικό υπόλοιπο του ταμείο της προηγουμένης ημέρας του ελέγχου.  

4) Να συλλέξει και καταγράψει τα λογιστικά στοιχεία (Γραμμάτια είσπραξης, εντάλματα πληρωμής 

και άλλα δικαιολογητικά του ταμείου (π.χ. Τιμολόγια, αποδείξεις δαπανών). 

                                           
1 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (Χ.Π.Σ.) 
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5) Να αναζητήσει εάν υπάρχουν πρόχειρες ταμειακές δοσοληψίες ή δοσοληψίες σε εξέλιξη π.χ. 

αποστολή χρημάτων στην τράπεζα η εξόφληση λογαριασμών)  

Τέλος γίνεται η καταμέτρηση των μετρητών, από τον  υπεύθυνο υπάλληλο του ταμείου και 

συντάσσεται το πρωτόκολλο καταμέτρησης του ταμείου. 

Σημειώνεται ότι είναι σκόπιμο να ελέγχεται το ταμείο και σε ημερομηνίες προγενέστερες της 

τελευταίας ενημέρωσής του, καθώς επίσης να γίνονται αθροίσεις με βάση τα υφιστάμενα 

παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών για το διάστημα που μεσολαβεί από την τελευταία 

ενημέρωσή του μέχρι και την ημέρα του ελέγχου, για τη διαπίστωση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων 

σε ενδιάμεσες ημερομηνίες. 

Σύμφωνα με τις υπόψη νέες διατάξεις, οι προκύπτουσες από τον έλεγχο ταμείου και  αξιογράφων 

αρνητικές ή θετικές διαφορές, πέραν των λοιπών συνεπειών και ανεξάρτητα από την προέλευσή 

τους, όταν γίνεται έλεγχος από την φορολογική αρχή, προστίθενται στα καθαρά κέρδη της 

ελεγχόμενης επιχείρησης, θεωρούμενες ουσιαστικά ως λογιστικές διαφορές και παράλληλα οι 

διαφορές αυτές προστίθενται στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, προκειμένου αυτά να ληφθούν 

υπόψη για τον προσδιορισμό του ΦΠΑ και κάθε άλλου φόρου, τέλους ή εισφοράς στις λοιπές 

φορολογίες. 

Επισημαίνεται πάντως, σε σχέση με την παραπάνω επαλήθευση, ότι η διερεύνηση των υφιστάμενων 

κάθε φορά δεδομένων πρέπει να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και το όποιο τελικό πόρισμα, 

πρέπει να αιτιολογείται πλήρως και να στηρίζεται σε πλήρως αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να μη 

υπάρχει καμιά σχετική αμφιβολία. 

 5.2. Η Ύπαρξη συγκαταχωρήσεων 

Με τη συγκεκριμένη ελεγκτική  επαλήθευση διαπιστώνεται η ύπαρξη ή μη ύποπτων χειρισμών για 

την κάλυψη πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων του υπολοίπου του ταμείου. 

Ο έλεγχος παρακολουθεί αναλυτικά την ημερήσια κίνηση του ταμείου τόσο στις εισπράξεις όσο και 

στις πληρωμές, προκειμένου να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν  προσωρινές καταθέσεις χρημάτων ή 

μεταφορές από  τραπεζικό λογαριασμό  στο οποίο δεν συμφωνούν η ημερομηνία της ανάληψης με 

την ημερομηνία του ελέγχου ή ανύπαρκτες «πληρωμές» ή «εισπράξεις» με πλαστά η εικονικά 

στοιχεία.  

 

6. Αναβαλλόμενοι φόροι Ενεργητικού (39) 

Ο προσδιορισμός των καθαρών λογιστικών κερδών των επιχειρήσεων πρέπει να γίνεται με βάση τις 

θεμελιώδεις λογιστικές αρχές. Οι αρχές αυτές όμως δεν τηρούνται πάντα κατά τον προσδιορισμό των 

φορολογητέων κερδών τα οποία προσδιορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλουν οι 

φορολογικές αρχές και που σε πολλές περιπτώσεις είναι διαφορετικοί από τους λογιστικούς κανόνες. 

Δηλαδή μία δαπάνη μπορεί να συμμετέχει στον προσδιορισμό των λογιστικών κερδών και να μη 

συμμετέχει στον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών και το αντίστροφο. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις είναι τα ποσά των φόρων εισοδήματος που είναι 

επιστρεπτέα σε μελλοντικές περιόδους και αφορούν σε εκπεστέες χρονικές διαφορές και σε 

μεταφερμένες αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες. Η φορολογική βάση ενός περιουσιακού 

στοιχείου  είναι το ποσό που αποδίδεται στο περιουσιακό στοιχείο  για φορολογικούς σκοπούς και 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη λογιστική αξία του. Στην περίπτωση αυτή, στις επόμενες χρήσεις 

τα φορολογητέα κέρδη θα είναι μειωμένα σε σχέση με τα λογιστικά. Η διαφορά αυτή είναι 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

γ. Να είναι ίση με τη λογιστική αξία του και συνεπώς δεν προκύπτει αναβαλλόμενος φόρος. 

Ο τρέχων φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη καταχωρείται ως υποχρέωση. Αν το ποσό 

φόρου που έχει ήδη καταβληθεί είναι μεγαλύτερο από το οφειλόμενο ποσό φόρου για τις χρήσεις 

αυτές, το επιπλέον ποσό πρέπει να καταχωρείται ως απαίτηση. 
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Σημειώνουμε ότι η λογιστική απεικόνιση του «Αναβαλλόμενου Φόρου» είναι προαιρετικής 

εφαρμογής. Όταν μια οντότητα εφαρμόζει λογιστική αναβαλλόμενης φορολογίας, την εφαρμόζει στο 

σύνολο θετικών και αρνητικών ποσών αναβαλλόμενου φόρου. 

Επομένως  συμπεραίνεται ότι στην περίπτωση που τηρείται ο συγκεκριμένος λογαριασμός από την 

φύση του περιεχομένου του, είναι σημαντικός και ο έλεγχος  όλων των εγγραφών του πρέπει να είναι 

λεπτομερής.  

 

 Ομάδα 5: Υποχρεώσεις 

 1. Προμηθευτές (50) 

Οι ενέργειες του ελέγχου  είναι αντίστοιχες με εκείνες που αναφέρουμε στο κεφάλαιο 

πελάτες1,επιπλέον ελέγχεται: 

-Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού συμφωνεί με το υπόλοιπο της απογραφής 

-Το ύψος του λογαριασμού συμφωνεί με το ύψος των αγορών και εάν υφίσταται μεταξύ αυτών 

λογική σχέση [(σύγκριση με Καταστάσεις προμηθευτών και πελατών (ΜΥΦ)]. 

-Οι εκπτώσεις και οι  επιστροφές είναι πραγματικές.   

- Ελέγχεται  αν συντρέχει περίπτωση επιβολής τέλους χαρτοσήμου  λογαριασμοί προμηθευτών ή 

προσωπικών λογαριασμών των μελών του Δ.Σ. ή προσωπικού ή τρίτων για τυχόν ύπαρξη δανεισμών 

από μέρους των προς την  ελεγχόμενη επιχείρηση.  

 

2. Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων (51) 

Τα γραμμάτια πληρωτέα εκφράζουν την ανάληψη υποχρεώσεων προς τρίτους συνήθως προμηθευτές. 

Ο έλεγχος πρέπει να διαπιστώνει εάν : 

-Εάν αναφέρονται σε πραγματικές συναλλαγές και δεν είναι εικονικές. 

-Είναι γραμμάτια ευκολίας προς τρίτους. 

-Τα μεγέθη ( οι αξίες των αγαθών και οι αξίες των γραμματίων) βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ των.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1  Βλέπε σελίδα 83 της παρούσας εργασίας, «Ομάδα 3η - Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά 
στοιχεία Πελάτες (30)» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α' Αρ. Φύλλου 287/31-12- 2013) ,Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων. 
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άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 99 του 

ν.4446/2016 (Α΄ 240) για την παροχή σε είδος εταιρικού οχήματος. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ). 

 

Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ Αρ. Φύλλου 170/26.7.2013),  Φορολογικές διαδικασίες και άλλες 

διατάξεις "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας" (Κ.Φ.Δ.) Έλεγχος, προσαυξήσεις, πρόστιμα. 

- Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Α 1069048 2.5.2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Παροχή οδηγιών για την 

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

Φορολογικής Διαδικασίας". 

 

Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α' αρ. φύλλου 251/24-11-2014)  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.  

- ΠΟΛ1003/2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. 

- Λογιστική οδηγία εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 

ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΩΝ. 

- ΠΟΛ.1036/2017 Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν. 

4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014. 

 

Ν. 4446/2016, (ΦΕΚ Α' αρ. φύλλου 240/22.12.2016) Άρθρα 62-67, Μέτρα για την προώθηση 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών.  
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