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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το παρόν σύγγραμμα, αποτελεί ένα συνδυασμό επιλεκτικών 
αποσπασμάτων από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, το internet, 
ελληνικά οικονομικά περιοδικά ,ελληνική νομολογία , παρουσίαση 
πραγματικών υποθέσεων υπερ/υπο - τιμολογήσεων και τέλος
συνεντεύξεων ελεγκτών υπαλλήλων του υπουργείου οικονομικών και 
προσωπικών εμπειριών από την ίδια θέση.

Φιλοδοξία της εργασίας αυτής είναι «να ανοίξει μισάνοικτες πόρτες» 
και να φωτίσει στο μέτρο του δυνατού, πολλά θέματα που σχετίζονται με την 
υπερ/υπο -τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών .Επιπλέον στοχεύει να 
απαντήσει σε σχετικά ερωτήματα, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, μέσα 
από την συγκεκριμένη της έκταση.

Η παρούσα, ως αντικείμενο μιας διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια 
των απαιτήσεων ενός MBA του πανεπιστημίου Μακεδονίας , ευελπιστώ ότι 
θα αποτελέσει ένα σημαντικό αλλά και πρακτικό εγχειρίδιο σε αυτούς που 
ασχολούνται με το αντικείμενο των υπερ/υπο -τιμολογήσεων αγαθών και 
υπηρεσιών, γενικότερα.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω , από τη θέση αυτή, τον 
επιβλέποντα καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Μπαραλέξη, για την πολύτιμη βοήθεια 
και συμπαράσταση που μου προσέφερε, αλλά και την κατανόηση που 
επέδειξε για τον αυξημένο φόρτο εργασίας μου , κατά τη διάρκεια 
συγγραφής της εργασίας.

Επιπλέον , ευχαριστώ τους συναδέλφους εφοριακούς και 
τελωνειακούς, οι οποίοι βοήθησαν με κάθε τρόπο τη δημιουργία του 
παρόντος συγγράμματος, συμμετέχοντας στις συνεντεύξεις και παρέχοντάς 
μου πολύτιμο υλικό, από τις πραγματικές υποθέσεις που οι ίδιοι τους έλεγξαν 
κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη διεξήχθη στην Ελλάδα για να καλύψει το βιβλιογραφικό κενό 
σε θέματα υπερ/υπο-τιμολόγησης αγαθών και υπηρεσιών, δεδομένου ότι ουδεμία 
σχετική έρευνα έχει γίνει μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Ειδικότερα, θεμελιώδης 
σκοπός της , είναι να διερευνήσει τις επιπτώσεις (οικονομικές , κοινωνικές ,
πολιτικές, κ.α.) από την υπερτιμολόγηση και υποτιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών . 
Επιπλέον, στοχεύει να αναδείξει τους συνηθέστερους μηχανισμούς που 
χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να προβούν στις παράνομες αυτές ενέργειες.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ήταν η συλλογή στοιχείων από την 
ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, το internet, ελληνικά οικονομικά περιοδικά , την 
ελληνική νομολογία, αλλά κυρίως μέσα από συνέντευξη ελεγκτών υπαλλήλων του 
υπουργείου οικονομικών, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για θέματα υπερ/υπο -τιμολόγησης.

Επιπλέον σημαντικά συνέβαλε στους σκοπούς της έρευνας , η μελέτη και 
παρουσίαση πραγματικών υποθέσεων υπερ/υπο -τιμολογήσεων τόσο φορολογικού , 
όσο και τελωνειακού ενδιαφέροντος, η οποία διενεργήθηκε στα αρχεία του Σ.Δ.Ο.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας, διαφόρων Δ.Ο.Υ. και τελωνείων.

Σημειώνεται εδώ, ότι δεν παρουσιάζονται οι πραγματικές επωνυμίες των 
επιχειρήσεων των οποίων περιγράφονται οι παραβάσεις , διότι λόγω φορολογικού 
απορρήτου , υπήρξε αυτή η δέσμευση προς τους συναδέλφους εφοριακούς και 
τελωνειακούς, οι οποίοι βοήθησαν με κάθε τρόπο στη γραφή της παρούσας μελέτης.

Η σπουδαιότητα της έρευνας, αναδεικνύεται μέσα από την συνειδητοποίηση 
των οικονομικο-κοινονικο-πολιτικών επιπτώσεων της υπερ/υπο -τιμολόγησης αγαθών 
και υπηρεσιών στην ελληνική πραγματικότητα, την αποκάλυψη των μηχανισμών που 
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των παράνομων αυτών ενεργειών , αλλά και την 
πρόταση μέτρων για την καταστολή του φαινομένου.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΓΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ,ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΥΠΕΡ/ΥΠΟ- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υττερ/υπο -τιμολόγηση είναι η τιμολόγηση πώλησης αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών ,για συναλλαγή μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων , ή μεταξύ ελληνικής και 
αλλοδαπής επιχείρησης, με τίμημα ή αντάλλαγμα αδικαιολόγητα ανώτερο ή 
κατώτερο , κατά περίπτωση, από εκείνο που θα πραγματοποιούνταν, εάν η σύμβαση 
γινόταν με άλλο πρόσωπο, με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, κατά το 
χρόνο κατάρτισης της σύμβασης.

Ο φορολογικός νόμος ορίζει για την υπερτιμολόγηση ότι: «Θεωρείται εικονικό 
το φορολογικό στοιχείο που εκδόθηκε για συναλλαγή ή διακίνηση ή οποιαδήποτε άλλη
αιτία ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής......», ενώ για την υποτιμολόγηση
διευκρινίζει πως: «Ανακριβές είναι το στοιχείο , το οποίο αφορά υπαρκτή συναλλαγή, 
μέρος της οποίας δεν εμφανίζεται...». Ο φορολογικός νομοθέτης, αντιμετωπίζει και τις 
δυο περιπτώσεις ως τρόπους φοροδιαφυγής, όμως επιτρέπει συμβιβασμό για τη 
μείωση του προστίμου στο 1/3, όταν διαπιστώνεται η διάπραξή τους από 
επιχειρήσεις.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να ορισθούν οι έννοιες της φοροδιαφυγής, 
της φοροαποφυγής και τα όριά τους.
Με τον όρο φοροδιαφυγή (tax evasion ), εννοούμε το σύνολο των παράνομων 

ενεργειών των επιχειρήσεων , με τις οποίες αποβλέπουν στη μείωση ή την εξάλειψη 
της φορολογικής τους υποχρέωσης. Η φοροδιαφυγή προϋποθέτει κατάχρηση ή 
καταστρατήγηση των μορφών, εννοιών ή διαπλαστικών δυνατοτήτων του ιδιωτικού 
δικαίου, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση των οικονομικών 
περιστατικών ή γεγονότων ή σχέσεων , που συνδέονται με την επιβολή του φόρου και 
αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό του ύψους του φόρου.

Αντίθετα, με τον όρο φοροαποφυγή (tax avoidance), εννοούμε το σύνολο 
των νόμιμων ενεργειών των ιδιωτικών φορέων , με τις οποίες αποβλέπουν στη 

μείωση ή την εξάλλειψη της φορολογικής τους επιβάρυνσης , από έναν ή 
περισσότερους φόρους, με την επιλογή λύσεων που στηρίζονται σε λάθη ή κενά της 
φορολογικής νομοθεσίας.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΙ3ΛΕΠΏΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ,ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ



Σε διεθνές επίπεδο, τα όρια μεταξύ παράνομης φοροδιαφυγής και ανεκτής 
φοροαποφυγής είναι συχνά δυσδιάκριτα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η διεθνής 
φοροαποφυγή, με ευρεία έννοια, περιλαμβάνει τις μορφές καταχρηστικής 
φοροδιαφυγής και τις μορφές της φοροαποφυγής που συνίσταται στη χρησιμοποίηση 
προς όφελος του υποχρέου, των κενών της νομοθεσίας ή των ευνοϊκότερων λύσεων 
από πλευράς φορολογικής επιβάρυνσης.

Ο τελωνειακός νόμος αντιμετωπίζει τόσο την υπερτιμολόγηση , όσο και την 
υποτιμολόγηση, ως λαθρεμπορίες και δεν επιτρέπει συμβιβασμό για μείωση των 
εκάστοτε προστίμων .

Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες - είδη υπερ/υπο -τιμολογήσεων, και 
ειδικότερα, αυτές που γίνονται:

1. μεταξύ ελληνικών και συγγενών ξένων επιχειρήσεων
2. μεταξύ ελληνικών και ξένων μη συγγενών επιχειρήσεων
3. μεταξύ offshore εταιρειών και ελληνικών επιχειρήσεων
4. εντός της ελληνικής επικράτειας για λόγους :

• φοροδιαφυγής( φόρου εισοδήματος ή / και Φ.Π..Α)

• λήψης μεγαλύτερων επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

• για διάφορους άλλους λόγους

Για όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες παραβάσεων, οι συνηθέστεροι μηχανισμοί 
που χρησιμοποιούνται για να γίνει υποτιμολόγηση αγαθών , είναι δύο:

1. η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, με το αιτιολογικό ότι παρέχεται έκπτωση, για 
μεγάλες παραγγελίες και καλούς πελάτες ( σχετική η περίπτωση 5.1.1)

2. χαμηλότερη τιμή λόγω ελαττωματικότητας των αγαθών (σχετική η περίπτωση
5.1.4).

Αναφορικά με την υποτιμολόγηση υπηρεσιών (σχετική η περίπτωση 512.), απλά 
εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών με χαμηλότερες αξίες και από τα λοιπά 
διασταυρωτικά φορολογικά στοιχεία ,αλλά και από ανεπίσημα στοιχεία, π.χ. 
ημερολόγια, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, προκύπτει η αληθινή αξία της συναλλαγής.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. Γ1ΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΓΙΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα στοιχεία αυτά ήταν οι πρόχειρες σημειώσεις, στις 
οποίες περιγράφονταν τα ποσά που εισπράχθηκαν από κάθε πελάτη χωριστά.

Όπως προκύπτει από την έρευνα , οι μηχανισμοί που εφαρμόζονται κατά την 
υποτιμολόγηση υλικών αγαθών , οι οποίοι αναφέρθηκαν παραπάνω, δεν 
χρησιμοποιούνται ποτέ κατά την παροχή υπηρεσιών (άϋλων αγαθών), π.χ. «κλείσιμο 
εισιτηρίων», παροχή υπηρεσιών δικηγόρου, ιατρικών υπηρεσιών, κ.α.

Αντιστοίχους για να επιτευχθεί υπερτιμολόγηση,( σχετικές είναι οι περιπτώσεις 
5.1.2 & 5.1.3), συνήθως μετά από συμφωνία των δύο συναλλασσόμενων μερών 
εκδίδονται φορολογικά στοιχεία μεγαλύτερης αξίας και αυτός που ωφελείται από την 
παράβαση, πληρώνει στον αντισυμβαλλόμενο, το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί 
στην επιπλέον της πραγματικής συναλλαγής αξία.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΚΓΙΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ,ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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2.1) Υττερ/υπο-τιμολογήσεις μεταξύ ελληνικών και συγγενών ξένων 
επιχειρήσεων (Transfer pricing)

Ο όρος «transfer pricing» χρησιμοποιείται για να περιγράφει τις 
ενδοεπιχειρησιακές συμφωνίες τιμολόγησης παροχής υπηρεσιών και μεταβίβασης 
υλικών και άϋλων αγαθών, ανάμεσα σε συναλλασσόμενα μεταξύ τους τμήματα που 
ανήκουν στην ίδια οργάνωση. Στην περίπτωση που πρόκειται για πολυεθνική , 

αναφέρεται στην τιμολόγηση της μητρικής εταιρείας με τις θυγατρικές ή τα 
υποκαταστήματα.

Το εύρος των αποδεκτών τιμών «transfer », είναι αυτό μέσα στο οποίο τα 
κέρδη του τμήματος της επιχείρησης που πουλά και αυτού που αγοράζει αυξάνονται, 
ως αποτέλεσμα του «transfer » .

To «transfer pricing» έχει στόχους:

• εγχώριους(όταν αφορά τιμολόγηση μεταξύ τμημάτων μιας επιχείρησης 
ή μεταξύ κεντρικού και υποκαταστήματος ή μεταξύ μητρικής και 
θυγατρικής επιχείρησης μέσα στην ίδια χώρα) και

• διεθνείς (όταν αφορά τιμολόγηση συναλλαγών μεταξύ κεντρικού και 
υποκαταστήματος ή μητρικής και θυγατρικής εταιρείας, ανάμεσα σε 
δυο χώρες , μιας πολυεθνικής επιχείρησης ).

Τους εγχώριους στόχους αποτελούν η μεγαλύτερη αυτονομία των τμημάτων, 
η μεγαλύτερη υποκίνηση για τους managers, η καλύτερη εκτίμηση της
αποδοτικότητας και η καλύτερη σύγκριση των στόχων με τα αποτελέσματα. Έτσι 
εδώ οποιαδήποτε υπερ/υπο -τιμολόγηση δεν έχει σχέση με φοροδιαφυγή.

Οι διεθνείς στόχοι εστιάζονται στην καταβολή λιγότερων φόρων και 
δασμών, την ελαχιστοποίηση συναλλαγματικών κινδύνων, η βελτίωση της 
ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης και η βελτίωση σχέσεων με τις κυβερνήσεις 
ξένων χωρών.

Οι εγχώριοι σκοποί ,είναι δευτερεύουσας σημασίας όταν υπάρχουν 
ταυτόχρονα και διεθνείς στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν μέσω «transfer».

Για παράδειγμα , η χρέωση χαμηλότερων τιμών από ένα κατάστημα μιας 

μητρικής επιχείρησης σε θυγατρική της σε άλλη χώρα μπορεί να έχει σαν συνέπεια τη 
χρέωση χαμηλότερων δασμών ή να βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα της θυγατρικής 
στο εξωτερικό, διατηρώντας χαμηλό κόστος παραγωγής.

ΦΟΙΤΙΤΓΡ1Α : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠ1ΒΛΕΓΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΔΕΞΗΣ
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Από την άλλη, χρεώνοντας υψηλή τιμή μπορεί να βοηθηθεί η πολυεθνική να 
μεταφέρει τα κέρδη της έξω από την χώρα, με το μεγαλύτερο ποσοστό φορολογίας 
εισοδήματος και Φ.Π.Α. ή τους αυστηρότερους ελέγχους προς την ευνοϊκότερη για 
αυτήν χώρα.

Η παγκοσμιοποίηση και οι νέες επιχειρησιακές πρακτικές προκαλούν τις 
πολυεθνικές να βρουν καινοτόμες λύσεις μέσω αυτής της πρακτικής , ενώ οι 
αυστηρότερες ποινές, η αυξανόμενη διαχείριση της πληροφορίας , η βελτίωση της 
εκπαίδευσης και η εξειδίκευση, είναι μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι 
φορολογικές αρχές παγκοσμίως για απόκτηση μεγαλύτερων εσόδων, μέσα από 
αποκάλυψη υπερ/υπο-τιμολογήσεων. Χαρακτηριστικό της νέας τάσης αποτελεί το 
γεγονός ότι διάφορες εταιρείες οικονομικών συμβούλων, έχουν δημιουργήσει 
πακέτα υπηρεσιών «transfer pricing» και διαφημίζονται στο διαδίκτυο με σλόγκαν της 
μορφής : «η παγκόσμια ομάδα μας, θα σας βοηθήσει να μετατρέψετε ένα παγκόσμιο 
πρόβλημα σε παγκόσμια λύση».Οι υπηρεσίες αυτές, σαφώς προσφέρονται έναντι 
αδρής αμοιβής, και βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση :www.pwcglobal.com .

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΓΙΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ,ΜΠΑΡΑΛΗΞΗΣ

http://www.pwcglobal.com
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2.2) Υπερ/υπο -τιμολογήσεις μεταξύ ελληνικών και ξένων μη συγγενών 
επιχειρήσεων

Οι υπερ/υπο-τιμολογήσεις που γίνονται μεταξύ ελληνικών και ξένων μη 
συγγενών επιχειρήσεων, αποτελούν παραβάσεις και χωρίζονται σε δυο μεγάλες 

κατηγορίες:

• αυτές που έχουν φορολογικά κίνητρα, δηλαδή διαφυγή φόρου εισοδήματος 
και Φ.Π.Α. κι αποτελούν φορολογικές παραβάσεις. Στα κεφάλαια 5.1.1 & 
5.1.4, παρατηρούμε υποτιμολόγηση αγαθών , για διαφυγή του φόρου 
εισοδήματος , μολονότι υπάρχει ταυτόχρονα διαφυγόν Φ.Π.Α. από την πράξη 
αυτή

• εκείνες που σκοπεύουν στην διαφυγή δασμών , τελών ταξινομήσεως (όταν 
πρόκειται για αυτοκίνητα ) κ.α. τελωνειακών υποχρεώσεων. Σχετικές είναι οι 
περιπτώσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο 5.2.1 & 5.2.2

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΠΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ ΜΠΑΡΑΑΕΗΗΣ
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2.3) Μεταξύ offshore ( υπεράκτιων ) εταιρειών και ελληνικών επιχειρήσεων
Η διεθνοποίηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και η ραγδαία 

εξάπλωση του διεθνούς εμπορίου μεταπολεμικά, αλλά και το σύνολο των διεθνών 
εξελίξεων τις τελευταίες δεκαετίες, είχαν συνέπεια τη σημαντική αύξηση των 
συναλλαγών σε υπεράκτια βάση. Προς αυτή των κατεύθυνση συνέτεινε τα τελευταία 
χρόνια και η σταδιακή φιλελευθεροποίηση των περιορισμών που υπήρχαν στον τομέα 
της διακίνησης κεφαλαίων και του συναλλάγματος, από το σύνολο σχεδόν των 
ανεπτυγμένων κρατών.

Αρχικά, τα υπεράκτια κέντρα τοποθετούνταν σε νησιά της Καραϊβικής και σε 
Βρετανικές νήσους και σταδιακά επεκτάθηκαν και σε ηπειρωτικές χώρες , από το 
Λιχνεστάϊν, το Λουξεμβούγο, και την Ιρλανδία στη Δυτική Ευρώπη, τη Μαδέρα στην 
Πορτογαλία, την Ουγγαρία στη Ανατολική Ευρώπη έως την Ουρουγουάη στη Νότιο 
Αμερική. Υπάρχουν ογδόντα κέντρα τέτοιων εταιρειών με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
το γερμανικό παραλιακό χωριουδάκι Norderfried με τα δεκατρία αχυροσκεπή 
καταλύματα και πληθυσμό πενήντα ανθρώπων που είναι το κέντρο εβδομήντα 
offshore εταιρειών.

Σήμερα τα υπεράκτια κέντρα είναι διασκορπισμένα σε όλη την υφήλιο και ο 
αριθμός τους, ανεβαίνει συνεχώς. Η παγκόσμια έκταση των δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με υπεράκτια κέντρα δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί με ακρίβεια, 
υπολογίζεται όμως, ότι ο μισός όγκος των παγκόσμιων χρηματικών συναλλαγών, 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με κάποιο υπεράκτιο κέντρο.

Κράτη μικρού συνήθως μεγέθους, χωρίς σημαντικούς οικονομικούς πόρους, με 
συνέπεια να έχουν περιορισμένες δυνατότητες να διατηρήσουν την εθνική τους 
κυριαρχία και την οικονομική τους αυτοτέλεια, προέβησαν στη θέσπιση ευνοϊκών 
ρυθμίσεων και παροχή κινήτρων προς συγκεκριμένου τύπου νομικά μορφώματα. 
Μοναδική διέξοδος για τις οικονομίες των κρατών αυτών, αποτέλεσε η παροχή 
ειδικών διευκολύνσεων σε αλλοδαπούς επιχειρηματίες με σκοπό την προσέλκυση των 
κεφαλαίων τους για να χρησιμοποιήσουν το έδαφος τους ως βάση των 
δραστηριοτήτων τους. Οι διευκολύνσεις αυτές , συνιστάμενες κατά κύριο λόγο σε 

φορολογικές απαλλαγές και σε απαλλαγή από δεσμεύσεις της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας, είχαν πράγματι θεαματικά αποτελέσματα. Πολλές 
επιχειρήσεις αλλά και ευκατάστατοι ιδιώτες, επωφελήθηκαν από τη χαλαρότητα των 
κρατών που είναι υπεράκτια κέντρα και δέχθηκαν τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τις

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ 11ΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. .ΜΓΙΑΡΑΛΕΞΗΣ
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χώρες αυτές , αποβλέποντας σε μεγαλύτερα κέρδη. Από την άλλη πλευρά, για τα 
μικρά αυτά κράτη, αυτό σήμαινε την απαρχή ενός καλύτερου μέλλοντος τόσο για τα 
ίδια, όσο και για τους υπηκόους τους, με την εισροή συναλλάγματος , τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας και την καταβολή εισφορών, τελών, δικαιωμάτων και αμοιβών 
από τους άλλους επενδυτές. Η πολιτική αυτή οδήγησε σε σύντομο χρονικό διάστημα 
σε αναδιοργάνωση της οικονομίας τους και σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Σημαντικά κίνητρα χρησιμοποίησης υπεράκτιων εταιρειών αποτελούν:

• Η μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων (φόρος εισοδήματος, Φ.Π.Α., φόροι που 
σχετίζονται με κατοχή και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, όπως ο φόρος 
κληρονομιάς, ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων και ο φόρος μεγάλης ακίνητης 
περιουσίας).

• Η αποφυγή εφαρμογής εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

• Η αποφυγή δεσμεύσεων ατομικής περιουσίας από ατομικούς δανειστές.

• Η παράκαμψη δεσμεύσεων από το κληρονομικό δίκαιο, για όσους θέλουν να 
αποστερήσουν τους αναγκαστικούς κληρονόμους τους, ακόμη και από το 
ελάχιστο της κληρονομικής διαδοχής.

2.3.1.0ι κυριότερες χρήσεις των υπεράκτιων κέντρων , είναι οι ακόλουθες:
2.3.1.1)Ναυτιλία:πολλά κράτη έχουν θεσπίσει αντίστοιχες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη 
ναυτιλία, που παρέχουν ταχύτατη εγγραφή στο νηολόγιο, εξαιρετικά χαμηλό και 
ανταγωνιστικό κόστος νηολόγησης και πλήθος απαλλαγών από φόρο του 
εισοδήματος που αποκτάται από την άσκηση των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, από 
φόρους επί των αμοιβών των πληρωμάτων , από φόρους μεταβίβασης πλοίων, ή 
μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας, από τέλη χαρτοσήμου, κ.α. Έτσι , τα κράτη που 
αναπτύχθηκαν στον τομέα αυτό , είναι σήμερα ναυτιλιακά κέντρα και κέντρα 
ναυτιλιακής διαχείρισης, διότι κατόρθωσαν να προσελκύσουν σταδιακά ναυτιλιακά 
πρακτορεία, νηογνώμονες, εκτιμητές, πράκτορες και ναυπηγεία.
Ανάλογα με τις δραστηριότητές τους , οι υπεράκτιες ναυτιλιακές εταιρίες, διακρίνονται 
σε:

• Πλοιοκτήτριες εταιρείες, οι οποίες για λόγους σκοπιμότητας δεν εμφανίζουν σε 
κανένα επίσημο έγγραφο τα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου του πλοίου.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠ1ΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΜΉΤΗΣ: Σ. ,ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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Συνήθως ιδρύεται μια πλοιοκτήτρια εταιρεία για κάθε πλοίο που πρόκειται να 
εγγράφει (μονοβάπορες), για ασφάλεια σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος....

• Εταιρείες διαχείρισης πλοίων που προσφέρουν υπηρεσίες σε πλοιοκτήτριες 
εταιρείες, σε όλο τον κόσμο και δραστηριοποιούνται σε στελεχώσεις, 
ναυλώσεις, ενοικιάσεις και αγοραπωλησίες πλοίων.

Πολλά πλοία ελληνικών συμφερόντων ανήκουν σήμερα σε υπεράκτιες 
εταιρείες, οι οποίες μπορούν επιπλέον να υπαχθούν και σε ευνοϊκές ρυθμίσεις του 
ελληνικού φορολογικού δικαίου.

2.3.1.2) Ακίνητα: Η αγορά και διαχείριση ακινήτων είναι ίσως η πιο διαδεδομένη 
χρήση των offshore εταιρειών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι η 
μίσθωση και ιδιόχρηση ακινήτων στη χώρα μας, δεν θεωρείται μόνιμη εγκατάσταση, 
η δε μεταβίβαση των μετοχών τους , είτε με αντάλλαγμα είτε με δωρεά ή γονική 
παροχή είτε αιτία θανάτου, δεν είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή από τις φορολογικές 

αρχές.
Υπολογίζεται ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερες από 2.100 

εταιρείες με μοναδική δραστηριότητα την κυριότητα και εκμετάλλευση ακινήτων. Σε 
επίσκεψη εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ τονίστηκε η ανάγκη να ληφθούν μέτρα για 
τον περιορισμό της απώλειας φορολογικών εσόδων κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων 
αυτών, που συνήθως διαφεύγει από τις φορολογικές αρχές.

2.3.1.3) Χρηματοδότηση της μητρικής ή της ελέγχουσας εταιρείας: Η πιο
συνηθισμένη μορφή χρηματοδότησης είναι ο δανεισμός. Το σενάριο έχει ως εξής: Μια 
επιχείρηση δημιουργεί την υπεράκτια εταιρεία και λαμβάνει δάνειο από αυτή, με 
αποτέλεσμα να μειώνει τα καθαρά της κέρδη κατά το ποσό των τόκων, που 
πληρώνει στη φερόμενη ως δανείστριά της.

Ταυτόχρονα , λόγω των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, το ποσό 
του παρακρατούμενου στη χώρα προέλευσης φόρου , μπορεί να μειωθεί σημαντικά. 

Έτσι, η ιδρύουσα την υπεράκτια εταιρεία μειώνει τα φορολογητέα κέρδη της και 
επιπλέον συσσωρεύει και κεφάλαια στο εξωτερικό.

2.3.1.4) Εταιρείες χαρτοφυλακίου - Holding, με την χρήση των οποίων μπορούν να 

αποφευχθούν σημαντικά φορολογικά βάρη, ειδικά σε σχέση με κέρδη κεφαλαίου.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. Ι1ΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΓΙΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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2.3.1.5) Χρημστοδοτική μίσθωση (Ιβββίηςϊ.Χρησιμοποιείται ως μηχανισμός 
επαναπατρισμού κερδών στον τόπο της ιδρύτριας εταιρείας, π.χ. Η υπεράκτια 
επιχείρηση αγοράζει στο όνομά της το μηχάνημα που θέλει η ιδρύτριά της και το 
μισθώνει σε αυτήν. Με αυτό τον τρόπο, η ιδρύτριά της offshore αποκτά το μηχάνημα 
που χρειάζεται, με τα κεφάλαιά της που βρίσκονταν στο εξωτερικό και δεν θα 
μπορούσαν να επαναπατριστούν, χωρίς να φορολογηθούν κι επιπλέον εκπίπτει από 
τα έσοδά της τα καταβαλλόμενα μισθώματα.

2.3.1.6) Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής νομοθεσίας. Οι υπεράκτιες 

εταιρείες μπορούν να είναι δικαιούχοι των ωφελειών που συνδέονται με λογισμικό, 
τεχνογνωσία, ευρεσιτεχνίες, σήματα, κ.λ.π. .Τα πνευματικά δικαιώματα εκπίπτουν 
συνήθως ως έξοδα από τα κέρδη στις ξένες χώρες, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο 
σημαντικά τα κέρδη στην Ελλάδα και κατά συνέπεια και τον οφειλόμενο φόρο από 
τέτοιες επενδύσεις.
Επιπροσθέτως , με χρήση των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, μεταξύ της 
offshore εταιρείας και των κρατών που γίνεται η επένδυση, μπορεί να ελαχιστοποιηθεί 
ο παρακρατούμένος φόρος στις πληρωμές των δικαιωμάτων.

2.3.1.7) Παροχή υπηρεσιών. Επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες ,όπως 
διαφημιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, λογιστές, κ.α. έχουν σημαντική εξοικονόμηση σε 
φόρο εισοδήματος.

2.3.1.8) Τραπεζικές εργασίες. Παρέχονται ιδιωτικές τραπεζικές υπηρεσίες από 
υπεράκτια πιστωτικά ιδρύματα, μόνο σε πελάτες που διακινούν σημαντικά ποσά με 
σκοπό την προστασία τους από την επαχθέστατη φορολογία του κράτους κατοικίας 
τους.

2.3.1.9) Υπεράκτια αμοιβαία κεφάλαια ( Offshore Investment Funds). Στις 

Offshore δικαιοδοσίες δεν υπάρχει αυστηρός έλεγχος και τήρηση επίσημων στοιχείων, 
κι αυτό λειτουργεί θετικά για τους επενδυτές, οι οποίοι για φορολογικούς λόγους, δεν 

θέλουν να γίνεται γνωστό στη χώρα κατοικίας τους, το ύψος των επενδυμένων 
κεφαλαίων τους και των τελικών αποδόσεών τους.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΓΠΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ,ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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2.3.1.10) Εργοδοτικές εταιρείες. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν Offshore 
εταιρείες ως εργοδότες για προσωπικό που απασχολείται εκτός της έδρας της 
ιδρύτριας επιχείρησης. Ο μηχανισμός αυτός , μειώνει το κόστος της μισθοδοσίας,της 
κοινωνικής ασφάλισης και διαχείρισης εξόδων ταξιδιών, ενώ αποφέρει σημαντικά 
φορολογικά πλεονεκτήματα για τους εργαζόμενους της υπεράκτιος εταιρείας, ανάλογα 
με την νομοθεσία του εκάστοτε κράτους.

2.3.1.11) Εισαγωγές-εξαγωγές-τριγωνικό εμπόριο Το σενάριο της υπερ/υπο - 
τιμολόγησης της μητρικής εταιρείας με τη θυγατρική της ή με το υποκατάστημά της 
(transfer pricing), βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στις υπεράκτιες ή «offshore» εταιρείες.

Οι χρήσεις των υπεράκτιων εταιρειών για φορολογικούς λόγους είναι πολλές 
και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται κάθε 
επενδυτής ,αλλά και ανάλογα με τις προβλέψεις της ισχύουσας φορολογικής 
νομοθεσίας.

Σημειώνεται εδώ, ότι σύμφωνα με τις συμβάσεις αποφυγής διπλής 
φορολογίας, η φορολόγηση των επιχειρήσεων (φόρου εισοδήματος , Φ.Π.Α. κ.α. 
φορολογικών υποχρεώσεων μικρότερης σημαντικότητας), γίνονται στη χώρα όπου 
βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Εύκολα καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι όταν 
δηλώνεται ως έδρα της επιχείρησης κάποια από τις χώρες φορολογικού παραδείσου, 
η γενικότερη φορολογία είναι εξαιρετικά χαμηλή. Η χρησιμοποίηση των offshore 
εταιρειών , κυρίως μέσα από την εκμετάλλευση των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής 
Φορολογίας, με σκοπό τη δημιουργία τριγωνικών σχημάτων, αφενός μειώνουν τη 
φορολογία στο κράτος του επενδυτή αλλά και στο κράτος της επένδυσης και αφετέρου 
επιτρέπουν τη συγκέντρωση εισοδήματος στο όνομα της offshore εταιρείας με την 
καταβολή όσο το δυνατό λιγότερων φόρων στην πηγή.

Η λειτουργία των offshore εταιρειών μπορεί να χαρακτηρισθεί ως η σκληρότερη 
μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Αφενός αποστερούν τα 
κράτη από μια σημαντική πηγή εσόδων , αφετέρου μπορεί να οδηγήσουν υγιείς και 
νομοταγείς επιχειρήσεις στο μαρασμό και την διάλυσή τους, με όλες τις εξ αυτών 
απορρέουσες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. Ο τρόπος λειτουργίας των offshore 
εταιρειών ,περιγράφεται ακολούθως:

2.3.1.11.1 )Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις (Αγορές αγαθών από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) και υπερτιμολόγηση

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΚΠΙΒΛΗΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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Οι αγορές αγαθών ελληνικών εταιρειών από χώρες που ανήκουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση , γίνονται μέσω μιας άλλης εταιρείας που εδρεύει σε φορολογικό 
παράδεισο (offshore) και δεν θα έχει καμιά εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Οι αγορές γίνονται ως εξής:
Η ελληνική εταιρεία (Α) αγοράζει από την offshore εταιρεία (Μ) που εδρεύει σε 

φορολογικό παράδεισο και ουσιαστικά είναι υπό τον έλεγχό της και τα εμπορεύματα 
παραλαμβάνονται από την επιχείρηση Ε που εδρεύει σε χώρα που ανήκει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται ως εξής:

ΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

Η τιμή στην οποία αγοράζει η ελληνική εταιρεία Α από την offshore εταιρεία (Μ) 
θα είναι μεγαλύτερη της τιμής αγοράς της offshore εταιρείας (Μ) από την επιχείρηση Ε 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει αποτέλεσμα να παραμένει στη χώρα - έδρα της 
offshore εταιρείας (Μ) ένα σημαντικό μέρος των κερδών της ελληνικής επιχείρησης και 
να φορολογείται με πολύ μικρότερο συντελεστή, απ'αυτόν με τον οποίο θα 
φορολογούνταν στην Ελλάδα.π.χ., ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος στην 
Κύπρο, που είναι φορολογικός παράδεισος, κυμαίνεται ανάλογα με την περίπτωση σε 
ποσοστό 0-4%, ενώ στην Ελλάδα ο συντελεστής φθάνει μέχρι 40%.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΓΠΒΑΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ,ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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Με δεδομένο ότι σε κάθε περίπτωση συμφέρει να μεταφέρονται στην 
offshore εταιρεία, όσο το δυνατό περισσότερο μέρος των κερδών από την 
τριγωνική αυτή συναλλαγή, συναντούνται υπερτιμολογήσεις στα τιμολόγια 
πώλησης ή παροχής υπηρεσιών , που εκδίδει η offshore εταιρεία προς την 

ελληνική.

Παράδειγμα
Ελληνική εταιρεία κλείνει συμφωνία με επιχείρηση που βρίσκεται σε χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγοράσει ενδύματα προς 1.000.000 ευρώ. Μετά από 
μεσολάβηση της offshore εταιρείας που εδρεύει στην Κύπρο, οι ενέργειες που θα 
γίνουν είναι οι εξής: Η ελληνική εταιρεία θα παραλάβει τα ενδύματα με ενδοκοινοτική 
απόκτηση (φορτωτικά έγγραφα και στοιχεία του αποστολέα), ενώ η offshore εταιρεία 
θα εκδώσει προς την ελληνική, τιμολόγιο πώλησης αξίας 1.200.000 ευρώ.

Βλέπουμε εδώ ότι αυξάνεται κατά 200.000 ευρώ , το κόστος αγοράς για την 
ελληνική εταιρεία, με συνέπειες τη συρρίκνωση των κερδών της στην χρήση που 
συμβαίνουν αυτές οι συναλλαγές και τη διάβρωση της φορολογητέας ύλης.

Εάν υποθέσουμε ότι η ελληνική εταιρεία πουλήσει τα ενδύματα αντί του ποσού 
των 1.300.000 ευρώ, τότε τα κέρδη της θα είναι 100.000 ευρώ ενώ τα κέρδη της 
offshore εταιρείας θα είναι 200.000 ευρώ.
Αυτό θα έχει συνέπεια ο φόρος εισοδήματος που θα πληρώσει η ελληνική επιχείρηση 
να είναι 48.500 ευρώ που προκύπτει ως εξής:

• Τα 100.000 ευρώ να φορολογηθούν στην Ελλάδα με συντελεστή 40%, δηλαδή 
με 40.000 ευρώ

• Τα 200.000 ευρώ να φορολογηθούν στην Κύπρο με 4,25% δηλαδή με 8.500 
ευρώ.
Στην περίπτωση που δεν μεσολαβούσε offshore εταιρεία ο καταβλητέος φόρος 

θα ήταν 300.000 ευρώ X 40% =120.000 ευρώ . Το όφελος δηλαδή στο 
συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 120.000 -48.500 = 71.500 ευρώ.

Στο παράδειγμα αυτό , γίνεται εύκολα κατανοητό πως οποιαδήποτε 
υπερτιμολόγηση της offshore εταιρείας προς την ελληνική, μεταφέρει 

φορολογητέα ύλη για φόρο εισοδήματος από την ελληνική προς την offshore 
εταιρεία.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΚΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΗΞΗΣ
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2.3.1.11.2)Πωλήσεις αγαθών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι πωλήσεις αγαθών ελληνικών εταιρειών σε χώρες που βρίσκονται εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης , όπως Αλβανία, Βουλγαρία, Ρωσία, κ.λ.π., γίνονται μέσω 
μιας άλλης επιχείρησης που εδρεύει σε φορολογικό παράδεισο (offshore εταιρεία) 
όπως είναι στα νησιά Isle of Man (στην Αγγλία) και δεν θα έχει καμιά εγκατάσταση 
στην Ελλάδα.

Οι πωλήσεις γίνονται ως εξής:
Η ελληνική εταιρεία Α πουλά στην υπεράκτια εταιρεία Μ που εδρεύει στα 

νησιά Isle of Man, και ουσιαστικά είναι υπό τον έλεγχό της και τα εμπορεύματα 
παραλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις Ε που εδρεύουν σε χώρες εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ | OFFSHORE
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α) ---------------------------------------------- ► 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Μ)

(Έδρα φορολογικού 
παραδείσου)

ΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ &
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ X. /-I ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
(Ε) ΕΚΤΟΣ Ε.Ε

Η τιμή πώλησης της ελληνικής εταιρείας Α προς την υπεράκτια εταιρεία Μ θα 
είναι μικρότερη της τιμής πώλησης της υπεράκτιος εταιρείας Μ προς την επιχείρηση 
Ε της Αλβανίας κατά το ποσό του κέρδους της offshore.

ΦΟΠΤΓΓΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΠΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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Με δεδομένο ότι σε κάθε περίπτωση συμφέρει να μεταφέρονται στην 
offshore εταιρεία, όσο το δυνατό μεγαλύτερο τμήμα των κερδών από την 
τριγωνική αυτή συναλλαγή, συναντούνται υποτιμολογήσεις στα τιμολόγια 
πώλησης ή παροχής υπηρεσιών , που εκδίδει η ελληνική προς την offshore 
εταιρεία .

Παράδειγμα
Η ελληνική εμπορική εταιρεία «STYLE» κλείνει συμφωνία με την επιχείρηση 

«ΝΙΚΕ»που βρίσκεται σε χώρα εκτός Ε.Ε. να της πουλήσει έτοιμα ενδύματα αντί του 
ποσού των 1.000.000 ευρώ. Στη συνέχεια εκδίδει τιμολόγιο πώλησης προς την 
υπεράκτια εταιρεία «FAME» με τιμή πώλησης 800.000 ευρώ, ενώ η «FAME» εκδίδει 
τιμολόγιο πώλησης προς την «ΝΙΚΕ» με τιμή πώλησης 1.000.000 ευρώ. 
Συμπεραίνουμε από τα παραπάνω ότι το κέρδος της υπεράκτιος εταιρείας «FAME» 
είναι 200.000 ευρώ.

Επειδή η «FAME» δραστηριοποιείται σε χώρα φορολογικού παραδείσου 
φορολογείται ελάχιστα ,ενώ η ελληνική εταιρεία «STYLE» μειώνει τα έσοδά της με 
αποτέλεσμα να εμφανίζει μικρότερο κέρδος και κατά συνέπεια να πληρώνει 
λιγότερους φόρους.

Τα έσοδα της offshore εταιρείας «FAME» εμβάζονται από την «ΝΙΚΕ» σε 
λογαριασμό της, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, περιλαμβανομένης και της 
Ελλάδας.

Τα έσοδα της ελληνικής «STYLE» θα εμβάζονται από την «FAME» σε 

λογαριασμό της σύμφωνα με την αξία του τιμολογίου, σε ελληνική τράπεζα επιλογής 
της.

Επιπλέον η υπεράκτια εταιρεία «FAME» εφόσον ενεργεί πράξεις φορολογητέες 
στο εσωτερικό της χώρας (αποκτήσεις ) ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα 
προκειμένου να εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
καταβολή του Φ.Π.Α. στην Ελλάδα.

Στο παραπάνω παράδειγμα , γίνεται εύκολα κατανοητό πως οποιαδήποτε 
υποτιμολόγηση της ελληνικής προς την offshore εταιρεία, για την μεταξύ τους 
συναλλαγή, μεταφέρει φορολογητέα ύλη από την ελληνική προς την offshore 
εταιρεία.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΓΠΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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2.3.2) Αντιδράσεις νια τη διάβρωση me φορολογητέας OAnc. λόνω Offshore 
εταιρειώνϊ aOu(pajva ιιε το περιοδικό «Λονιστήο>. teuyoc unvoc Ιουλίου 2001)

Η χρησιμοποίηση των offshore εταιρειών σε πρακτικές υποτιμολογήσεων και 

υπερτιμολογήσεων, δημιούργησε αντιδράσεις σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο ΟΟΣΑ, διότι προκάλεσε διάβρωση της 
φορολογικής βάσης των αναπτυγμένων χωρών .

2.3.2.1)Σε εθνικό επίπεδο

Σε εθνικό επίπεδο τα αναπτυγμένα κράτη που πλήττονται περισσότερο από τη 
χρήση των offshore εταιρειών ως οχημάτων για φοροδιαφυγή, λαμβάνουν μέτρα για 
τον περιορισμό και την εξάλειψη των πλεονεκτημάτων που παρέχουν οι εταιρείες 
αυτές , τόσο σε νομοθετικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα συμπεριλάβει στην εσωτερική φορολογική της 
νομοθεσία ρυθμίσεις που να στρέφονται ευθέως κατά των offshore εταιρειών. Οι 
μόνες σχετικές ρυθμίσεις παρατηρούνται στο πλαίσιο των συμβάσεων αποφυγής 
διπλής φορολογίας , όπου συνήθως ενσωματώνεται ειδική πρόβλεψη για αμοιβαία 
ανταλλαγή πληροφοριών ή τίθενται ρητά εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της 
συνθήκης για περιοχές που ισχύουν ειδικά φορολογικά καθεστώτα (νήσοι της Μάγχης 
στη σύμβαση Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου) ή για ειδικούς εταιρικούς τύπους που 
απολαμβάνουν προνομιακής φορολογίας (εταιρείες holding του Λουξεμβούργου στη 
σύμβαση Ελλάδας - Λουξεμβούγου.

Χώρες περισσότερο ανεπτυγμένες από άποψη φορολογικής πολιτικής , έχουν 
θεσμοθετήσει κανόνες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης της 
φορολογικής τους βάσης από τη λειτουργία των offshore σχημάτων.

Η βασικότερη ίσως λειτουργία των offshore εταιρειών είναι η συσσώρευση 
κερδών από επενδύσεις στο εξωτερικό , ώστε να αναβάλλεται ή να αποφεύγεται 
τελείως η φορολόγησή τους μέχρι να επαναπατριστούν στη χώρα του επενδυτή. Για 
την αποφυγή της πρακτικής αυτής πολλά κράτη έχουν συμπεριλάβει στις νομοθεσίες 

τους κανόνες βάσει των οποίων οι μόνιμοι κάτοικοί τους που έχουν σημαντικό

ΦΟΙΤΉΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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ποσοστό συμμετοχής ή ελέγχου σε offshore εταιρείες ( Controlled Foreign 
Corporations ) ή που έχουν τοποθετήσεις σε offshore αμοιβαία κεφάλαια (Offshore 
Investment Funds ) φορολογούνται κάθε χρόνο κατά το ποσοστό συμμετοχής τους 
στο εισόδημα της offshore εταιρείας ή κεφαλαίου , ανεξάρτητα εάν τους διανέμονται τα 

κέρδη ή όχι.
Για παράδειγμα οι ΗΠΑ έχουν τέσσερα αυτοτελώς εφαρμοζόμενα σύνολα 

κανόνων , ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατό ευρύτερο φάσμα offshore 
δραστηριοτήτων.

Επιπλέον πολλά κράτη, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει 
παράνομη πράξη και επιβάλλουν κυρώσεις σε πρόσωπα που υποστηρίζουν ή 
παρακινούν τρίτους σε σκόπιμη απόκρυψη φορολογητέας ύλης , καθώς και σε 
πρόσωπα που προτείνουν , προωθούν ή οργανώνουν για λογαριασμό τρίτων 
καταχρηστικά εταιρικά σχήματα με σκοπό τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος .

2.3.2.2) Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στο πλαίσιο του κώδικα Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων του 

Δεκεμβρίου του 1997 , τα κράτη-μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση σταδιακά να 
περιορίσουν και τελικά να εξαλείψουν , κάθε φορολογικό μέτρο που είναι εν δυνάμει 
επιζήμιο, δηλαδή κάθε μέτρο που μειώνει σημαντικά το πραγματικό επίπεδο 
φορολόγησης.

Για την εκτίμηση του επιζήμιου χαρακτήρα αυτών των μέτρων , λαμβάνεται 
υπόψη κατά πόσο τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφλερουν :

• παρέχονται αποκλειστικά σε μη κατοίκους της χώρας ή για συναλλαγές που
διενεργούνται σε μη κατοίκους.

• είναι πλήρως αποκομμένα από την εγχώρια οικονομία, κατά τρόπο που να μην
έχουν επίπτωση στην εθνική φορολογική βάση

• προσφέρονται ακόμα και χωρίς να υπάρχει πραγματική οικονομική
δραστηριότητα και ουσιαστική οικονομική παρουσία στο κράτος - μέλος που τα 
παρέχει

Επιπλέον , λαμβάνεται υπόψη:

• Ο βαθμός απόκλισης των κανόνων υπολογισμού των κερδών από τις
εσωτερικές δραστηριότητες πολυεθνικού ομίλου από τις διεθνώς παραδεκτές 

αρχές , κυρίως εκείνες που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο ΟΟΣΑ και

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΙΤΓΠΙΣ: Σ. .ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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• Ο βαθμός διαφάνειας των φορολογικών , μέτρων

2.3.2.3) Σε επίπεδο ΟΟΣΑ
Από το 1998 η Επιτροπή Φορολογικών θεμάτων , στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ έχει 

ξεκινήσει προσπάθεια προσδιορισμού και εξάλειψης των επιζήμιων φορολογικών 
πρακτικών , τόσο των κρατών-μελών όσο και τρίτων χωρών, διότι θεωρεί ότι η 
διάβρωση της φορολογικής βάσης από τις πρακτικές αυτές αποτελεί σοβαρή απειλή 
για τις οικονομίες των ανεπτυγμένων χωρών.

Η Επιτροπή καθόρισε κριτήρια χαρακτηρισμού μιας χώρας ως «φορολογικού 
παραδείσου» και κατάρτισε κατάλογο 35 χωρών και περιοχών που πληρούν τα 
καθορισμένα κριτήρια. Στον παραπάνω κατάλογο δεν περιλαμβάνονται 5 χώρες , 
μεταξύ των οποίων και η Κύπρος , γιατί ενώ πληρούν τα παραπάνω κριτήρια , 
ανέλαβαν με επίσημη δήλωσή τους πολιτική δέσμευση ότι μέχρι τα τέλη του 2005 θα 
προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΟΣΑ, 
κυρίως μέσα από θέσπιση μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών σε φορολογικά 
θέματα.

Εκτός από τις 5 προαναφερθείσες χώρες που δεσμεύθηκαν ότι θα συμπλεύσουν 
με την γραμμή του ΟΟΣΑ έχουν κληθεί και οι υπόλοιπες χώρες σε διαβουλεύσεις με 
σκοπό την κατάργηση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών που εφαρμόζουν.

Στις παραπάνω δραστηριότητες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω «φορολογικών παραδείσων» , εμφανίζεται να 
μεταβάλλει την μέχρι τώρα θετική στάση της η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ ,η οποία 
σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών της , διαμορφώνει νέες 
φορολογικές και οικονομικές προτεραιότητες.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΓΠΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ,ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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2.4)Εντός της ελληνικής επικράτειας για λόγους

• φοροδιαφυγής

• λήψη μεγαλύτερων επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

• για διάφορους άλλους λόγους

Από τις διαπιστωμένες παραβάσεις η συνηθέστερη μορφή που συναντάμε , είναι 
αυτή που γίνεται εντός της ελληνικής επικράτειας. Ο κύριος λόγος, δεν είναι βέβαια ότι 
είναι η πιο διαδεδομένη μορφή, αλλά ότι είναι ευχερέστεροι οι έλεγχοι μέσα στα 
στενά γεωγραφικά πλαίσια της πατρίδας μας. Έτσι, ενώ για όλες τις άλλες μορφές 
παραβάσεων , χρειάζεται να γίνει διασταυρωτικός έλεγχος στο εξωτερικό, κάτι που 
δεν είναι εφικτό, για τα στενά οικονομικά δεδομένα του αρμόδιου υπουργείου, εντός 
της Ελλάδας, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Τα παραπάνω συνεπάγονται 
πλήθος υποθέσεων στα αρχεία των αρμόδιων υπηρεσιών. Έτσι:

• Στο 5.1.2 διαπιστώνουμε υποτιμολόγηση σε παροχή υπηρεσιών με σκοπό τη 
διαφυγή φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α.

• Στην περίπτωση 5.1.3. γίνονται ταυτόχρονα υπερτιμολογήσεις με σκοπό τη 
λήψη επιδοτήσεων των αγροτών - πελατών , από το Υπουργείο Γεωργίας 
(προερχόμενες από την Ε.Ε.) και υποτιμολογήσεις , σε άλλους πελάτες για 
λόγους φοροδιαφυγής.

Άλλοι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε τιμολογήσεις κατά το δοκούν , 
είναι η αθέμιτη επινοητική λογιστική. Ειδικότερα , αυτό συμβαίνει , στις 
περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις θέλουν να δείξουν στον εξωτερικό κόσμο , 
δηλαδή στους χρήστες των δημοσιευόμενων λογιστικών καταστάσεων , καλύτερη 
εικόνα του εαυτού τους από την πραγματική , διότι αυτό θα τους βοηθήσει για 
παράδειγμα στη χρηματοδότησή τους, ή την είσοδό τους στο χρηματιστήριο, κι 
άλλες φορές λιγότερο καλή από την πραγματικότητα , για παράδειγμα για να 
παραπλανήσουν τους ανταγωνιστές τους, ή να καταβάλουν μικρότερους φόρους .

Οι κυριότερες αιτίες που αναφέρονται στη σχετική λογιστική βιβλιογραφία ως 
υπεύθυνες για την άσκηση της επινοητικής λογιστικής, είναι οι ακόλουθες:

1. Δανεισμός από την αγορά
2. Μερισματική πολιτική

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚ.ΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ,ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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3. Πίεση από θεσμικούς επενδυτές
4. Αποζημίωση διοικήσεως
5. Πολιτικό κόστος
6. Άσκηση της διαχείρισης της επιχείρησης
7. Πίεση από εργατικά συνδικάτα για αύξηση μισθών

Ακολουθεί το φορολογικό και τελωνειακό νομικό πλαίσιο , που καλύπτει τα θέματα 
υπερ/υπο- τιμολόγησης , καθώς επίσης ορισμοί βασικών τελωνειακών εννοιών και 
κανονισμών Ε.Κ.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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2.5) 1ΣΧΥ0Ν ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
2.5.1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ 2238/1994 
(ΦΕΚΑΊ51)

«Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»
Άρθρο 1

Κυρώνεται ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος, οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος , από την ειδική 
επιτροπή που συγκροτήθηκε .... και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 39
Υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις

Ι.Όταν μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων ή μεταξύ αλλοδαπής και ημεδαπής 
επιχείρησης συνάπτονται συμβάσεις αγοραπωλησίας ή παροχής υπηρεσιών και κατά 
τις συμβάσεις αυτές το τίμημα ή το αντάλλαγμα ορίζεται αδικαιολόγητα σε ποσό 
ανώτερο ή κατώτερο , κατά περίπτωση , από εκείνο που θα πραγματοποιείτο αν η 
σύμβαση γινόταν με άλλο πρόσωπο με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά 
κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης, η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται κατά 
τεκμήριο κέρδος της επιχείρησης , η οποία εισέπραξε μικρότερο ή επλήρωσε 
μεγαλύτερο , κατά περίπτωση τίμημα ή αντάλλαγμα. Η διαφορά αυτή προσαυξάνει τα 
καθαρά κέρδη της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της , χωρίς να 
επηρεάζει το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται:
α)Εφόσον η ημεδαπή εταιρεία τελεί υπό τον έλεγχο της αλλοδαπής λόγω συμμετοχής 
της δεύτερης στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της πρώτης.
β)Αν πρόκειται για ημεδαπές επιχειρήσεις , όταν υπάρχει μεταξύ τους σχέση άμεσης ή 
έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου.

3. Η διαφορά που προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσαυξάνει τα 
ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της , προκειμένου

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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τα έσοδα αυτά να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων , τελών και 
εισφορών στις λοιπές φορολογίες.
4. Σε βάρος της επιχείρησης που υπάγεται στις διατάξεις αυτού του άρθρου 
επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο καθοριζόμενο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στο 
ποσό της διαφοράς που προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Το πρόστιμο 
αυτό επιβάλλεται ανεξάρτητα από την τυχόν επιβολή πρόσθετων φόρων , 
προσαυξήσεων και λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις που 
ισχύουν..........
5.0ι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται:
α)Αν το συναμολογούμενο τίμημα έχει καθοριστεί με σύμβαση μεταξύ του ελληνικού 
δημοσίου και της αλλοδαπής εταιρείας, που έχει κυρωθεί με Νόμο. 
β)Αν αποδειχθεί από τις συμβαλλόμενες επιχειρήσεις ότι η υπερτιμολόγηση ή 
υποτιμολόγηση δεν έγινε με σκοπό την αποφυγή των άμεσων ή έμμεσων φόρων. 
Στην περίπτωση που το γεγονός αυτό αμφισβητηθεί από τον προϊστάμενο της 

δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας , η διαφορά αυτή μπορεί να επιλύεται με την 
προεδρική διαδικασία (ΦΕΚ ΑΊ74).
6.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τα δικαιώματα ή τις 
αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη 
χρησιμοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών , σημάτων , σχεδίων , 
μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων , πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων 
συναφών δικαιωμάτων.

Άρθρο 94
Ποινικές κυρώσεις σε υττερτιμολογήσεις και υττοτιμολογήσεις

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 39 εκτός από το 
πρόστιμο ασκείται και ποινική δίωξη μετά από μηνυτήρια αναφορά που υποβάλλεται 
από τον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στον Εισαγγελέα 

των Πλημμελειοδικών στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η δημόσια οικονομική 
υπηρεσία.
Στην περίπτωση αυτή από το αρμόδιο δικαστήριο , επιβάλλεται ποινή φυλάκισης 
μέχρι έξι (6) μηνών.

ΦΟίππΡΙΑ : Φ. παρκοςιδου
ΕΠΙΒΛΗΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ,ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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Η πιο πάνω ποινή επιβάλλεται:
Α)Προκειμένου για ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες στους διευθύνοντες συμβούλους 
, εντεταλμένους ή συμπράττοντες συμβούλους και διευθυντές και γενικά κάθε 
πρόσωπο εντεταλμένο είτε αμέσως από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση ή 
δικαστική απόφαση στην διεύθυνση αυτών.
Β)Προκειμένου για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες ή περιορισμένης ευθύνης 
εταιρείες ή συνεταιρισμούς, στους διαχειριστές αυτών.
Γ)Προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά στους διευθυντές ή 
αντιπροσώπους ή πράκτορες αυτών , που βρίσκονται στην Ελλάδα.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: I'. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΝΟΜΟΣ 1591/1986

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΛ.147/1986 

ΑΡΘΡΟ 31
(ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΩΣ 31-12-97)

Θεωρείται εικονικό και το φορολογικό στοιχείο που εκδόθηκε για συναλλαγή ή
διακίνηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή 
για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που 
αναγράφονται στο φορολογικό στοιχείο.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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ΝΟΜΟΣ 2214/1994 
Σύσταση Γραφείου Έρευνας Τιμών

Ι.Συνιστάται στη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών 
Γραφείο Έρευνας Τιμών, που έχει ως σκοπό τη συλλογή πληροφοριών περί των 
τιμών των εισαγομένων και εξαγομένων , ως και των εντός της χώρας διακινουμένων 

αγαθών και υπηρεσιών.
2. Το ως άνω γραφείο επιφυλασσόμενων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από 
διεθνείς συμβάσεις ή τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

Α)Μεριμνά για την καθιέρωση και ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος 
πληροφοριών περί των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών δΓ απευθείας 
επαφών αυτού μετά παντός ημεδαπού ή αλλοδαπού οργανισμού δυναμένου να 
παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Β)Παρακολουθεί και ερευνά τη διαμόρφωση των τιμών των πάσης φύσεως 
εισαγομένων και εξαγομένων , ως και εντός της χώρας διακινουμένων αγαθών 
(υλικών και άυλων), καθώς και υπηρεσιών.
Γ)Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την έκδοση γενικών οδηγιών και 
κατευθύνσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών , περί 
των τρεχουσών τιμών για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, ως και για κάθε 
χρήσιμη πληροφορία σε θέματα αρμοδιότητας Γραφείου Έρευνας Τιμών ή των 
φορολογικών ελέγχων.
Δ)Παρέχει πληροφορίες , οδηγίες και τεχνικές συμβουλές στα φοροτεχνικά όργανα 
προς διενέργεια συγκεκριμένων ελεγκτικών επαληθεύσεων , στις περιπτώσεις που 
κατ' εφαρμογή των κείμενων πάσης φύσεως διατάξεων διαπιστώνονται από το 
φορολογικό έλεγχο περιπτώσεις υπέρ ή υποτιμολόγησης αγαθών ή υπηρεσιών 
Ε)Ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία και πληροφορίες περί του ύψους των 
πληρωμών σε συνάλλαγμα για την εισαγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών αλλά 
και τεχνολογικού εξοπλισμού προς εξακρίβωση της πραγματικής τιμής αγοράς 

αυτών.
3. Τα της οργάνωσης στελέχωσης και λειτουργίας του ως άνω Γραφείου καθορίζονται 
με αποφάσεις του υπουργού των Οικονομικών.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΠΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ



27

4.Συνιστάται στο Γραφείο Έρευνας Τιμών Επιτροπή , η σύνθεση και λειτουργία της 
οποίας θα καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών , έργο της οποίας 
θα είναι η μετά προηγούμενη εισήγηση του Γραφείου Έρευνας Τιμών γνωμάτευση για 
πάσης φύσεως ζητήματα υπερτιμολογήσεων ή υποτιμολογήσεων αγαθών (υλικών ή 
και άϋλων ), ως και υπηρεσιών που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια ενεργούμενων 
πάσης φύσεως φορολογικών ελέγχων.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Φ ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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ΝΟΜΟΣ 1041/80

Άρθρο 55
Υττοτιμολογήσεις και υττερτιμολογήσεις

Σε συμβάσεις αγοραπωλησίας ή παροχής υπηρεσιών , όπου το τίμημα ή το 
αντάλλαγμα ορίζεται αδικαιολόγητα σε ποσό ανώτερο ή κατώτερο , κατά περίπτωση, 
από εκείνο που θα επραγματοποιείτο αν η σύμβαση γινόταν με άλλο πρόσωπο με τις 
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά , κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης τότε 
η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται κέρδος και ταυτόχρονα προσαυξάνει τα 
ακαθάριστα έσοδα, προκειμένου τα έσοδα αυτά να ληφθούν υπόψη στις λοιπές 

φορολογίες.
Δεν επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.

Εφαρμόζεται:

• Εφόσον η ημεδαπή εταιρεία τελεί υπό τον έλεγχο της αλλοδαπής

• Αν πρόκειται για ημεδαπές επιχειρήσεις όταν υπάρχει μεταξύ τους 
σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής 
εξάρτησης ή ελέγχου.

Σε βάρος της επιχείρησης επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο σε ποσοστό 10% 
επί της διαφοράς που προκύπτει χωρίς δυνατότητα διοικητικής επίλυσης της 
διαφοράς.

Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή αν:

• Το συνομολογούμενο τίμημα έχει καθορισθεί με σύμβαση του ελληνικού 
Δημοσίου με την αλλοδαπή εταιρεία που κυρώθηκε με νόμο.

• Αν αποδειχθεί ότι η υποτιμολόγηση δεν έγινε με σκοπό την αποφυγή 
άμεσων ή έμμεσων φόρων.

Το βάρος της απόδειξης φέρουν οι συμβαλλόμενες επιχειρήσεις.
Επί αμφισβητήσεων η διαφορά μπορεί να επιλυθεί με Προεδρική Διαδικασία 

άρθρο 3 του Νόμου 820/78.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΑΕΞΗΣ
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Οι διατάξεις περί υπερτιμολόγησης και υποτιμολόγησης έχουν εφαρμογή και 
για τα δικαιώματα ή τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις 
και οργανισμούς (τεχνογνωσία, σήματα, ευρεσιτεχνία κ.λ.π.).

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. IΙΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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2.5.2) ΝΕΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ -
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Κ.

Α) Νόμος 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 265/22-11-2001).
Άρθρο 155

Έννοια λαθρεμπορίας
1 .Λαθρεμπορία είναι: ... β)οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί να στερήσει το 

Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση των υπ' αυτών εισπρακτέων δασμών , 
φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων από τα εισαγόμενα ή εξαγόμενα εμπορεύματα και 
αν ακόμη εισπράχθηκαν κατά χρόνο και τρόπο διάφορο από εκείνου που ορίζει ο 
νόμος.

Οι παραβάσεις της παραγράφου αυτής επισύρουν κατά των υπευθύνων 
πολλαπλό τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα και αν ακόμα ήθελε 
κριθεί αρμοδίως ότι δεν συντρέχουν τα στοιχεία αξιοποίνου λαθρεμπορίας.
2. Ως λαθρεμπορία θεωρείται:...θ) η υποτιμολόγηση ή υπερτιμολόγηση εισαγομένων 
ή εξαγομένων εμπορευμάτων

Β) Η Υ.Π.Ε.Δ.Α. ( Υπηρεσία Παρακολούθησης κι Ελέγχου Διακίνησης 
Αγαθών ) ήταν η ελεγκτική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών , έπαψε τις 
λειτουργίες της την 10-4-1997 κι όλες οι δράστηριότητές της ενσωματώθηκαν στο 
Σ.Δ.Ο.Ε.

Γ) Δασμοί είναι οι φόροι που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που 
διέρχονται από τα σύνορα μιας χώρας.

Οι δασμοί καταβάλλονται από τον εισαγωγέα , βαρύνουν όμως τελικά τον 
καταναλωτή. Οι δασμοί επομένως από άποψη δημοσιονομική, ανήκουν στην 
κατηγορία των εμμέσων φόρων.

Παλιότερα οι δασμοί ήταν φόροι επί της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Η 
επιβολή τους αποτελούσε αποζημίωση για τη χρησιμοποίηση των δρόμων, των 

γεφυρών, των λιμενικών εγκαταστάσεων καθώς και για την παρεχόμενη προστασία 
και πολλές φορές συνοδεία των διακινουμένων εμπορευμάτων και των ίδιων των 
εμπόρων. Για το λόγο αυτό η είσπραξή τους γινόταν στις αγορές του εσωτερικού. 
Βαθμιαία όμως η είσπραξή τους μετατέθηκε στη συνοριακή γραμμή. Από την εποχή
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αυτή οι δασμοί αρχίζουν να χρησιμοποιούνται ως ισχυρό όπλο άσκησης Εξωτερικής 
εμπορικής Πολιτικής.

Ανάλογα με τα εμπορεύματα στα οποία επιβάλλονται οι δασμοί διακρίνονται σε: 
α) εισαγωγικούς , β)εξαγωγικούς και γ)διαμετακομιστικούς. Είναι φανερό ότι τη 
μεγαλύτερη σημασία έχουν οι εισαγωγικοί δασμοί (επιβάλλονται στα προϊόντα Τρίτων 
χωρών που εισέρχονται στη χώρα).

Δ) Διασάφηση είναι η πράξη με την οποία ένα πρόσωπο δηλώνει με τους 
απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες , τη βούλησή του να υπαγάγει ένα εμπόρευμα 
σε συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς .

Το πρόσωπο που καταθέτει στο όνομά του την τελωνειακή διασάφηση ή 
εκείνος στο όνομα του οποίου κατατίθεται μια τελωνειακή διασάφηση ονομάζεται 
διασαφιστής. (Κανονισμός Ε.Ο.Κ. αρ.2913/92 του Συμβουλίου, Κεφ.1 Γενικές 

Διατάξεις)

Ε) Οι διατάξεις περί δασμών αντιντάμπιγκ ορίζονται από τον κανονισμό (Ε.Κ.) 
384/96 που κατήργησε τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 3283/94.

Ένα προϊόν θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο ντάμπιγκ, όταν η τιμή 
εξαγωγής του στην Κοινότητα, είναι χαμηλότερη από μια συγκρίσιμη τιμή του 
ομοειδούς προϊόντος όπως έχει καθοριστεί στη χώρα εξαγωγής.

Οι δασμοί αντιντάμπιγκ επιβάλλονται σε κάθε προϊόν που αποτελεί 
αντικείμενο ντάμπιγκ, όταν δηλαδή η θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της 
Κοινότητας προκαλεί ζημία.

Ως χώρα εξαγωγής κατά κανόνα , θεωρείται η χώρα καταγωγής του προϊόντος, 
ενδέχεται όμως χώρα εξαγωγής να είναι μια ενδιάμεση χώρα.
Το ύψος του δασμού αντιντάμπιγκ δεν μπορεί να είναι ανώτερο του περιθωρίου 
ντάμπιγκ, της διαφοράς δηλαδή μεταξύ της τιμολογιακής τιμής και της πραγματικής 
αξίας των εμπορευμάτων.

Οι δασμοί αντιντάμπιγκ επιβάλλονται και τροποποιούνται με Κανονισμό του 
Συμβουλίου και εισπράττονται ανεξάρτητα από τους Τελωνειακούς δασμούς , τους 
φόρους και τις λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κυρίως στις εισαγωγές.

Για να επιβληθεί δασμός αντιντάμπιγκ σε ένα προϊόν , απαιτείται η υποβολή 
γραπτής καταγγελίας στην Επιτροπή, εκ μέρους κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου,
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καθώς και κάθε Ένωσης, χωρίς νομική προσωπικότητα, που ενεργεί στο όνομα του 
Κοινοτικού Κλάδου Παραγωγής.

Η Επιτροπή αφού λάβει την καταγγελία, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας 
έρευνας για την επιβολή δασμών αντιντάμπιγκ. Η διεξαγωγή έρευνας αντιντάμπιγκ δεν 
εμποδίζει την εξέλιξη των διαδικασιών τελωνισμού.

Οι προσωρινοί δασμοί αντιντάμπιγκ επιβάλλονται για μια περίοδο έξη 
μηνών η οποία μπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον τρίμηνο.

Οι οριστικοί δασμοί αντιντάμπιγκ επιβάλλονται από το Συμβούλιο μετά από 

πρόταση της Επιτροπής και παύουν να ισχύουν πέντε χρόνια μετά την επιβολή τους.

ΣΤ) Δασμολόγιο είναι ο πίνακας στον οποίο αναγράφονται τα είδη της παγκόσμιας 
παραγωγής καθώς και οι συντελεστές δασμών που εφαρμόζονται στα είδη αυτά.

Το πρώτο Ελληνικό Δασμολόγιο «επί της εισαγωγής και εξαγωγής» θεσπίστηκε 
από την Ελληνική Επαναστατική Κυβέρνηση και ίσχυσε τυπικά από το 1821 έως το 
1830. Στην πραγματικότητα όμως το δασμολόγιο αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ, λόγω 
της επικρατούσης κατάστασης ( δεν διενεργούνταν νόμιμο εμπόριο αλλά κυρίως 
λαθρεμπόριο).

Από την 1-1-1988 μέχρι σήμερα, εφαρμόζεται το «Ολοκληρωμένο Τελωνειακό 
Δασμολόγιο» γνωστό πλέον και ως «TARIC». Το δασμολόγιο αυτό έχει καταρτισθεί με 
βάση το «Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των 
Εμπορευμάτων».

To TARIC (TARIF INTEGRE COMMUNAUTES) είναι ένα ολοκληρωμένο 
δασμολόγιο που χρησιμοποιείται για τη μηχανογραφική δήλωση των εμπορευμάτων 
κατά την εισαγωγή αλλά και την εξαγωγή καθώς επίσης και κατά τη διαμετακόμιση ή 
τη θέση των εμπορευμάτων κάτω από οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς. Είναι 
δηλαδή ένα πληροφοριακό σύστημα όλων των μέτρων της Ε.Ε. που ισχύουν κατά την 
εισαγωγή και εξαγωγή των εμπορευμάτων από και προς την Ε.Ε.

Η κοινότητα υιοθέτησε το TARIC κατά πρώτο λόγο για να υπάρχει μια 
κεντρική πηγή πληροφοριών της νομοθεσίας της Ε.Ε. για τις εισαγωγές και εξαγωγές 
και κατά δεύτερο λόγο για να διαβιβάζει αμέσως στα κράτη- μέλη όλες τις αλλαγές . 
Έτσι εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας από όλα τα κράτη-μέλη. 

Μερικές από τις χώρες που ανήκουν στην Ε.Ε. είχαν ήδη το δικό τους πληροφοριακό 
σύστημα το οποίο διατήρησαν παράλληλα με το TARIC, χρησιμοποιώντας το
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τελευταίο σαν βάση σύγκρισης ή ακόμα και βελτίωσης του δικού τους συστήματος. 
Άλλα

κράτη- μέλη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, υιοθέτησαν το TARIC και ανέπτυξαν 
το πληροφοριακό τους σύστημα με βάση αυτό.

Το πληροφοριακό αυτό σύστημα μας δίνει και την απαραίτητη ύλη για την 
ετήσια εκτύπωση του έντυπου Δασμολογίου.

Ζ) Από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κανονισμού 3068/23-10-1992, ορίζεται 
μεταξύ άλλων, ότι επιβάλλεται για το εισαγόμενο από τη Ρωσία, Λευκορωσία και 
Ουκρανία στο Κοινοτικό έδαφος χλωριούχο κάλλιο (Κ20) οριστικός δασμός 
αντιντάμπιγκ ίσος με τη διαφορά μεταξύ της ελάχιστης τιμής των 86,93 ECU ανά 
μετρικό τόνο και της τιμής CIF( τιμή ελεύθερη στα κοινοτικά σύνορα) του εισαγόμενου 
προϊόντος, με περιεκτικότητα σε χλωριούχο κάλλιο (Κ20) ανώτερη από 40% και 
κατώτερη ή ίση προς 62% για τη συνήθη ποιότητα , που κατατάσσεται στην 
προβλεπόμενη δασμολογική διάκριση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της έρευνας, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε
ήταν:

• Η παρουσίαση μικρών case studies (φορολογικού και τελωνειακού 
ενδιαφέροντος) για την αποκάλυψη των μηχανισμών με τους οποίους 
γίνεται η υπερ/υπο -τιμολόγηση. Οι περιπτώσεις αυτές , που αφορούν 
πραγματικές υποθέσεις επιχειρήσεων , που ελέγχθηκαν από το ΣΔΟΕ, 
την ΥΠΕΔΑ και την ΕΥΤΕ , αναλυτικά παρουσιάζονται στο πέμπτο 
κεφάλαιο.

• Η συνέντευξη , για συνειδητοποίηση της έκτασης του φαινομένου. Η 
συζήτηση των αποτελεσμάτων της, παρουσιάζονται στο τέταρτο 
κεφάλαιο.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέρος της παρούσας έρευνας, αποτελούν οι 
συνεντεύξεις (interviews). Για τις ανάγκες των συνεντεύξεων αυτών, συντάχθηκε 
ένα ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει είκοσι ερωτήσεις , open και closed form (σε 
μερικές από τις ερωτήσεις αυτές, η απάντηση είναι απλά ένα ναι ή ένα όχι, σε άλλες 
ζητείται η άποψη του ερωτηθέντος, ενώ υπάρχουν και κάποιες που ζητούν επιλογή 
από προτεινόμενες απαντήσεις).

Οι στόχοι του ερωτηματολογίου, είναι μεταξύ άλλων ,να παρουσιάσει την 
έκταση της υπερ/υπο- τιμολόγησης, τις μορφές που λαμβάνει, τις οικονομικές και 
άλλες επιπτώσεις και τους λόγους που οδηγούν σε αυτή.

Επίσης στοχεύει να καταδείξει την σχέση μεταξύ του φαινομένου που 
εξετάζουμε και:

• Του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν οι επιχειρήσεις

• Των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών.
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Τέλος , απώτερος σκοπός των συνεντεύξεων είναι, η αξιοποίηση όλων των 
παραπάνω στοιχείων για την πρόταση μέτρων που πρέπει να θεσπίσει το κράτος, 
για την καταστολή του φαινομένου , μέχρι την οριστική του εξάλειψη.

Το έντυπο ερωτηματολόγιο που παρουσιάζεται παρακάτω, απαντήθηκε από 
συνολικά δεκαοχτώ υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών ( πρόκειται για 
υπαλλήλους Σ.Δ.Ο.Ε., τελωνείων και Δ.Ο.Υ.), που φέρουν το βαθμό του 
προϊστάμενου τμήματος, με βαθμό A . Οι ερωτηθέντες ήταν εννέα εφοριακοί και 
εννέα τελωνειακοί υπάλληλοι ελεγκτές, οι οποίοι υπηρετούν στους νομούς 
Θεσσαλονίκης και Σερρών.

Όλοι οι ερωτηθέντες έχουν αρμοδιότητα, στις θέσεις που υπηρετούν, σε 
θέματα υπερτιμολόγησης και υποτιμολόγησης την τελευταία τριετία , γεγονός που 
συνεπάγεται πλούσια εμπειρία στα θέματα αυτά.

Μετά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ,το οποίο παραθέτω ακολούθως, 
ακολούθησε συζήτηση με τους ελεγκτές , για περαιτέρω επεξήγηση των απαντήσεών 
τους.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
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3.1) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α)Έκταση του φαινομένου:
1)Πιο είναι το ποσοστό των παραβάσεων υπερ/υπο- τιμολόγησης την τελευταία
τριετία που έχουν διαπιστωθεί σε σχέση με το σύνολο των παραβάσεων που
διαφεύγουν του φορολογικού ελέγχου μεταξύ:
α)ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων
β)ελληνικών επιχειρήσεων και offshore εταιρειών
γ)ελληνικών επιχειρήσεων εντός της ελληνικής επικράτειας

Β)Μορφή που λαμβάνει η υπερ/υπο- τιμολόγηση
1) Ποιες οι μορφές υπερ/υπο- τιμολόγησης και ποιοι οι συγκεκριμένοι λόγοι που 
οδήγησαν σε αυτήν, στις περιπτώσεις που εσείς ελέγξατε και διαπιστώσατε τις 
παραβάσεις;

Γ)Επιτττώσεις(οικονομικές και άλλες)

1) Ποιες από τις παρακάτω κατά τη γνώμη σας , είναι οι πιο σοβαρές επιπτώσεις από 
την υπερ/υπο- τιμολόγηση:
α)αυτές που γίνονται μεταξύ ελληνικών και συγγενών ξένων επιχειρήσεων 
β)αυτές που γίνονται μεταξύ ελληνικών και ξένων μη συγγενών επιχειρήσεων 
γ) αυτές που γίνονται μεταξύ offshore εταιρειών από ελληνικές επιχειρήσεις 
δ)αυτές που γίνονται εντός της ελληνικής επικράτειας για λόγους φοροδιαφυγής 
ε)αυτές που σποσκοπούν σε χορήγηση επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στ)αυτές που γίνονται σπό ελληνικές επιχειρήσεις για αποφυγή δασμών 
ζ)αυτές που γίνονται εντός της ελληνικής επικράτειας για άλλους λόγους

2) Πιο νομίζετε ότι είναι το συνολικό ποσό (εκφρασμένο σε ευρώ) από διαφυγή φόρου 
εισοδήματος λόγω υπερ/υπο- τιμολόγησης αγαθών και υπηρεσιών στην χώρα μας;

3) Ποιο εκτιμάτε ότι είναι το ποσό από διαφυγόν Φ.Π.Α. ;

4) Εκτός από τις οικονομικές, υπάρχουν άλλες επιπτώσεις από την υπερ/υπο- 

τιμολόγηση (π. χ . κοινωνικές) και ποιες;
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Δ) Λόγοι που οδηγούν σε υπερ/υπο- τιμολόγηση
1) Πιστεύετε ότι οι μονοπωλιακές καταστάσεις (μονοπώλιο του πελάτη, μονοπώλιο 
του αγοραστή )επηρεάζουν την υπο/υπερ- τιμολόγηση, σε πιο βαθμό και για ποιους 

λόγους;

2) Κατά τη γνώμη σας η υπερ/υπο-τιμολόγηση είναι αποτέλεσμα οικονομικής ύφεσης;

Ε) Σχέση μεταξύ υπερ/υπο- τιμολόγησης και:
α)μακροοικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο εργάζονται οι επιχειρήσεις 
β)χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών

1) Πιστεύετε ότι η υπερ/υπο- τιμολόγηση είναι φαινόμενο των αναπτυγμένων ή των 
αναπτυσσόμενων χωρών και γιατί;

2) Πιστεύετε ότι διαπράττεται κυρίως από ασθενείς ή από εύρωστες επιχειρήσεις και 
γιατί;

3) Επιχειρήσεις με φήμη και ηχηρό όνομα στον κλάδο τους σε πιο ποσοστό 
συμμετέχουν σε τέτοιου είδους ενέργειες;

4) Η νομική μορφή της επιχείρησης (π.χ. Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. κ.λ.π.) σχετίζετε με το 
φαινόμενο της υπο/υπερ- τιμολόγησης , ναι ή όχι και γιατί;

5) Πιστεύετε ότι είναι συνειδητή επιχειρησιακή πρακτική από αυτούς που την 
εφαρμόζουν, ή απλώς συμπτωματικά κάποια στιγμή η κάθε επιχείρηση είναι εν 
δυνάμει εκδότρια ή λήπτρια υπερ/υπο - τιμολογημένων φορολογικών στοιχείων , 
κάτω από την πίεση του πελάτη της;

6) Τα άτομα για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι εμπλάκηκαν σε υπο/υπερ- τιμολόγηση 
με οποιονδήποτε τρόπο κάποια δεδομένη χρονική στιγμή , διαπιστώνεται να 

συμμετέχουν σε ίδια παράνομη ενέργεια στην ίδια ή σε άλλες επιχειρήσεις μετά από 
κάποιο διάστημα;

α)ναι

β)όχι
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7)Οι επιχειρήσεις για τις οποίες διαπιστώθηκε από αρμόδια φορολογική αρχή ότι
εφάρμοσαν υπο/υπερ- τιμολόγηση έχουν τάση για γενικότερη φορολογική
παραβατικότητα ;
α)ναι

β)όχι

ΣΤ) Κριτική ισχυουσών μέτρων και πρόταση νέων, για περιορισμό και 
καταστολή- εξάλειψη του φαινομένου- προοπτικές για το μέλλον

1) Πιστεύετε ότι οι ποινές με τις οποίες τιμωρούνται οι υπο/υπερ-τιμολογήσεις είναι: 
α)μικρές
β)ικανοποιητικές
γ)αυστηρές

2) Εσείς εάν είχατε δική σας επιχείρηση ή βρισκόσασταν στην ηγεσία κάποιας 
εταιρείας, θα δισπράττατε υπερ/υπο- τιμολόγηση , κάτω από ποιες προϋποθέσεις και 
για ποιους λόγους;

3) Ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για τον περιορισμό το φαινομένου. Παρακαλώ 
βάλετε X στα αντίστοιχα τετραγωνάκια:

α)μικρότερη φορολογία εισοδήματος

β)αυστηρότεροι και συχνότεροι έλεγχοι

γ)αυστηρότερες ποινές

δ)ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης και κοινωνικής ευαισθησίας

ε)κατάργηση των offshore εταιρειών

στ)άλλα μέτρα
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4)Πιστεύετε ότι με την πάροδο του χρόνου το φαινόμενο της υπερ/υπο- τιμολόγησης 
θα εντείνεται ή θα φθίνει και γιατί;

5)Τι γνωρίζετε για την σύσταση του γραφείου έρευνας τιμών που δημιουργήθηκε με 
τον Νόμο 2214/1994 στη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια για ανάλυση των απαντήσεων του 
ερωτηματολογίου, πρέπει να κάνουμε τις εξής παραδοχές:

• την πραγματική έκταση της υπερ/υπο- τιμολόγησης δεν μπορούμε να την 
γνωρίζουμε , διότι αποτελεί προϊόν παραοικονομίας και ως εκ τούτου δεν 
είναι μετρήσιμο μέγεθος. Συνεπώς μόνο να πιθανολογήσουμε μπορούμε , 
στο βαθμό που μας επιτρέπει η πολυετής εμπειρία των ερωτηθέντων, από 
την οποία προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα.

• Όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν, αφορούν προσωπικές εκτιμήσεις των 
ερωτηθέντων, αφού σε κάθε περίπτωση, στάθηκε αδύνατη η συλλογή 
πληροφοριών από το αρμόδιο Υπουργείο, παρά τις επίμονες προσπάθειες 
που καταβλήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση , λόγω του γεγονότος ότι 
πρόκειται για απόρρητα στοιχεία.

• Για την παρουσίαση των αριθμητικών δεδομένων της έρευνας, έγιναν οι 
απαραίτητες στρογγυλοποιήσεις στην πλησιέστερη αριθμητική μονάδα.

Αρχικά διαπιστώνουμε, ότι το σύνολο των παραβάσεων υπερ/υπο- 
τιμολόγησης της τελευταίας τριετίας, που έχουν διαπιστωθεί σε σχέση με το σύνολο 
των παραβάσεων που εκτιμάται ότι διαφεύγουν του φορολογικού ελέγχου, είναι 
εξαιρετικά χαμηλό. Κάποιοι από τους ερωτηθέντες ελεγκτές , χαρακτήρισαν το 
ποσοστό αυτό ενδεικτικά «κόκκους άμμου μέσα στην απέραντη έρημο ».

Συγκεκριμένα το ποσοστό είναι μόλις 2% μεταξύ ελληνικών και offshore 
εταιρειών, 5% μεταξύ ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων και 7% μεταξύ 
ελληνικών επιχειρήσεων εντός της ελληνικής επικράτειας.

Στο γράφημα που ακολουθεί (Σχ. 4.1), παρουσιάζονται , όλα τα παραπάνω, 

παριστάνοντας το σύνολο της παραβατικότητας (100%) της κάθε κατηγορίας, με τις 
μοβ κολόνες και το ποσοστό των παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί με τις κόκκινες 
(αμελητέα ποσότητα):
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Σχ. 4.1

(ΤΕΣΙΟΒΏΠ-ΕΒΜΙΓΛ

BVHSKN& BVHMOJaCHWTE EYH\KN
fifamti eotscn btdgfhknbwz

ΕΓΜϊΗΕΓΜ BVfmtffKWBffi

Οι μορφές που είχε η υπερ/υπο- τιμολόγηση, στις περιπτώσεις που οι 
ερωτηθέντες συνάντησαν στην καριέρα τους ήταν : 
α)αυτές που γίνονται μεταξύ ελληνικών και συγγενών ξένων επιχειρήσεων 
β)αυτές που γίνονται μεταξύ ελληνικών και ξένων μη συγγενών επιχειρήσεων 
γ) αυτές που γίνονται μεταξύ offshore εταιρειών από ελληνικές επιχειρήσεις 
δ)αυτές που γίνονται εντός της ελληνικής επικράτειας για λόγους φοροδιαφυγής 
ε)αυτές που αποσκοπούν σε χορήγηση επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στ)λαθρεμπορίες
ζ)αυτές που γίνονται εντός της ελληνικής επικράτειας για άλλους λόγους

Όλες οι προαναφερθείσες μορφές παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα 
(Σχ.4.2) με τα αντίστοιχα ποσοστά σοβαρότητας των επιπτώσεών τους.

Παρατηρούμε στο Σχ. 4.2 ότι οι σημαντικότερες επιπτώσεις (οικονομικές και 
άλλες) προέρχονται από υπερ/υπο - τιμολογήσεις που γίνονται μεταξύ offshore 
εταιρειών από ελληνικές επιχειρήσεις, με ποσοστό 28%. Δεύτερες σε σημαντικότητα 
επιπτώσεων είναι αυτές που γίνονται μεταξύ ελληνικών και συγγενών ξένων 
επιχειρήσεων, με ποσοστό 17,5 κι ακολουθούν με ποσοστό 15,5 % όσες γίνονται 
μεταξύ ελληνικών και ξένων μη συγγενών επιχειρήσεων. Η σημαντικότητα των
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παραβάσεων που γίνονται για αποφυγή δασμών φθάνουν σε 14% των 
περιπτώσεων, ενώ ακολουθούν με 9% υπερ/υπο- τιμολογήσεις που γίνονται με 
σκοπό τη λήψη επιδοτήσεων και με ποσοστό 5% αυτές που γίνονται για άλλους 
λόγους.

Το συνολικό ποσό από διαφυγή φόρου εισοδήματος, λόγω του υπό εξέταση 
φαινομένου , εκτιμάται ότι φθάνει στο 20% του συνολικού ετήσιου φόρου εισοδήματος της 
χώρας μας.

Το διαφυγόν Φ.Π.Α. εκτιμάται σε κατώτερα από το φόρο εισοδήματος επίπεδα 
(περίπου στο 18% του συνολικού καταβλητέου Φ.Π.Α.).

Πέρα όμως από τις προαναφερθείσες οικονομικές, υπάρχουν και κοινωνικές 
συνέπειες. Ειδικότερα:

• εντείνεται το αίσθημα της κοινωνικής αδικίας από αυτούς που δεν μπορούν ή δεν 
θέλουν (λόγω κοινωνικής ευαισθησίας) να διαπράξουν την ίδια παράνομη ενέργεια., 
Αποτελεί κοινωνική πρόκληση η οικονομική ευημερία που αποκτούν όσοι 

χρησιμοποιούν την υπερ/υπο- τιμολόγηση και πολλές φορές μάλιστα την 
προβάλλουν ως «έξυπνη» συνειδητή επιχειρησιακή πρακτική .

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ,ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ



43

• Το κράτος χάνει σημαντικά έσοδα από διαφυγόντες φόρους εισοδήματος , Φ.Π.Α. ,
δασμούς κ.α. με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στην υλοποίηση της κοινωνικής του
πολιτικής , αλλά και των άλλων προγραμμάτων που πρέπει να εφαρμόσει.

Οι μονοπωλιακές καταστάσεις ( ιδιαίτερα το μονοπώλιο που πελάτη που συνήθως 
συναντάται σε σχέση με το μονοπώλιο του προμηθευτή), επιδεινώνουν το φαινόμενο, σε 
τεράστιο βαθμό , διότι: Το μονοπώλιο ( κυρίως του πελάτη και σπάνια του προμηθευτή), 
συνεπάγεται δεσπόζουσα θέση του ενός, σε σχέση με τον αντισυμβαλλόμενο, που 
συνήθως λόγω ανταγωνισμού φοβάται να αρνηθεί κι έτσι γίνεται παθητικά συνεργός στην 
παρανομία. Πολλές φορές παρατηρήθηκε, από διαπιστωμένες παραβάσεις, ο 
αντισυμβαλλόμενος να μην έχει οικονομικά οφέλη από την υπερ/υπο- τιμολόγηση, αλλά 
να συμμετέχει γιατί διαφορετικά θα χάσει τη συνεργασία, γεγονός που θα συνεπάγεται 
την αδυναμία κάλυψης των σταθερών του εξόδων.

Η υπερ/υπο- τιμολόγηση , σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων ( σε 
ποσοστό 89%) είναι αποτέλεσμα οικονομικής ύφεσης των χωρών που αφήνουν νομικά 
κενά, ικανά να ανθίσει η παραοικονομία (π.χ. σε θέματα που αφορούν τις offshore 
εταιρείες ).Τα νομικά αυτά κενά τα εκμεταλλεύονται οι επιχειρήσεις των χωρών 
αυτών,αλλά και συνεργαζόμενες εταιρείες από άλλες χώρες (αντισυμβαλλόμενες ) με 
ισχυρότερο νομικό σύστημα , ως «έξοδο διαφυγής».

Οι αναπτυσσόμενες χώρες συμμετέχουν σε υπερ/υπο- τιμολογήσεις σε πολύ 
μεγαλύτερο βαθμό από τις αναπτυγμένες , γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερα νομικά κενά στην 
εθνική τους νομοθεσία και λιγότερες πιθανότητες αποκάλυψης της παρανομίας τους. Στις 
περιπτώσεις όμως που συναλλάσσονται με ξένες μη συγγενείς επιχειρήσεις 
αναπτυγμένων χωρών ,συνήθως βρίσκονται «κάτω από τη δεσποτική θέση του 
αντισυμβαλλόμενου», λόγω σαφής υπεροχής του.

Οι οικονομικά εύρωστες επιχειρήσεις υπερ/υπο -τιμολογούν το ίδιο με τις ασθενείς 
(κυρίως μέσω offshore εταιρειών) .εκμεταλλευόμενες νομικά κενά. Οι δεύτερες όταν το 
πράττουν αυτό το κάνουν χωρίς να έχουν ανακαλύψει μηχανισμούς κάλυψης και για το 

λόγο αυτό ανακαλύπτονται ευκολότερα.

Από την άλλη πλευρά όμως, επιχειρήσεις με ηχηρό όνομα στον κλάδο τους, έχουν 
βρει τους κατάλληλους μηχανισμούς κι από τις αμέτρητες φορές που έχουν κατηγορηθεί
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για παρόμοιες ενέργειες , είναι λίγες οι φορές που καταδικάστηκαν, γιατί παρά το γεγονός 
ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, συνήθως αυτή δεν αποδεικνύεται στα δικαστήρια.

Η νομική μορφή της επιχείρησης σε ποσοστό απαντήσεων περίπου 72%, δεν 
σχετίζεται με το υπό εξέταση φαινόμενο. Συναντάται υπερ/υπο- τιμολόγηση τόσο σε Α.Ε. , 
όσο και σε Ε.Π.Ε. , Ο.Ε. κ.α. νομικών μορφών επιχειρήσεις.

Στο ερώτημα για το αν είναι συνειδητή επιχειρησιακή πρακτική από όσους την 
εφαρμόζουν , οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 89% περίπου, απάντησαν ότι υπάρχουν δυο 
κατηγορίες επιχειρηματιών και επιχειρήσεων:

• αυτοί που κάτω από οικονομική πίεση υποκύπτουν κάποια στιγμή γιατί δεν 
μπορούν να χάσουν τον πελάτη/ προμηθευτή που τους ζητά να εκδώσουν ή 
να λάβουν υπερ/υπο- τιμολογημένο φορολογικό στοιχείο . Οι επιχειρήσεις 
αυτές αλλά και τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτές τις παράνομες ενέργειες 
δεν έχουν γενικότερη παραβατική συμπεριφορά.

• εκείνοι που συνειδητά έχουν ψάξει κι έχουν βρει τους μηχανισμούς εκείνους 
που θα τους φέρουν επιπλέον κέρδη με θεμιτούς και αθέμιτους τρόπους. Αυτή 
η κατηγορία επιχειρήσεων αλλά και επιχειρηματιών έχουν τάση για 
φορολογική παραβατικότητα γενικότερα, αφού σε ποσοστό 94% από αυτούς, 
διαπιστώνεται στο μέλλον να φοροδιαφεύγουν ποικιλοτρόπως.

Οι ποινές με τις οποίες τιμωρούνται οι υπερ/υπο- τιμολογήσεις, όπως διαφαίνεται και 
από το παρακάτω σχήμα 4.3, κρίθηκαν σε συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
(ποσοστό 83%) ως μικρές, γεγονός που χρίζει ιδιαίτερου προβληματισμού για λήψη 
μέτρων.

Οι ερωτηθέντες ενίσχυσαν την παραπάνω πεποίθηση, λέγοντας ότι αν και οι ίδιοι 
είχαν δική τους επιχείρηση ή είχαν τα ινία κάποιας εταιρείας , θα διάπραταν το ίδιο αδίκημα. 
Η εξήγηση που έδωσαν ήταν, ότι ακόμη κι αν κάποτε συλλαμβάνονταν για υπερ/υπο - 
τιμολόγηση, δεν θα είχαν ποινές ισάξιες των ωφελειών που θα αποκόμιζαν , εάν 
διέπρατταν το αδίκημα, επομένως συνέφερε να ρισκάρουν.
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Σχ. 4.3

Τα προτεινόμενα μέτρα για περιορισμό του φαινομένου, όπως αυτά 
προκύπτουν από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, είναι τα ακόλουθα:

Σε ποσοστό 100% (όλοι δηλαδή )συμφωνούν :

• σε αυστηρότερους και συχνότερους ελέγχους (ας μην ξεχνάμε ότι όλοι οι 
ερωτηθέντες ήταν ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών και διεξάγουν οι 
ίδιοι τέτοιου είδους ελέγχους )

• Κατάργηση offshore εταιρειών (σχετικές είναι παρόμοιες κινήσεις 
παγκόσμια)

Επιπλέον, σε ποσοστό 89% προτάθηκαν αυστηρότερες ποινές (γεγονός που 
επιβεβαιώνει προηγούμενη απάντηση και το σχήμα 4.3, στο οποίο φαίνεται ότι οι 
ποινές θεωρούνται από την συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων μικρές).

Επίσης , με ποσοστό 83% (15 άτομα) απάντησαν ότι προτείνουν μικρότερη 
φορολογία εισοδήματος, ενώ 28% πρότειναν διάφορα άλλα μέτρα και μόλις το 22 %,
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απάντησαν ότι η ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης και κοινωνικής ευαισθησίας θα 
λύσουν το πρόβλημα (δεδομένου ότι όλοι οι ερωτηθέντες ήταν ελεγκτές, 
φανταζόμαστε το μέγεθος της έλλειψης κοινωνικής συνείδησης και ευαισθησίας. Όλα 
τα παραπάνω απεικονίζονται γραφικά στο Σχ.4.4 που ακολουθεί.

Όπου:
Α)μικρότερη φορολογία εισοδήματος 
Β)αυστηρότεροι και συχνότεροι έλεγχοι 
Γ)αυστηρότερες ποινές
Δ)ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης και κοινωνικής ευαισθησίας 
Ε)κατάργηση των offshore εταιρειών 
ΣΤ)άλλα μέτρα

Σχ.4.4
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Όλοι οι ερωτηθέντες είπαν, ότι λόγω της παγκόσμιας τάσης των 
αναπτυγμένων χωρών να περιορίσουν το φαινόμενο της υπερ/υπο- τιμολόγησης, με 

τη λήψη μέτρων π.χ. για περιορισμό δράσης των offshore εταιρειών κ.α. , 
αναμένεται ότι το φαινόμενο θα φθίνει στο μέλλον . Πρόσθεσαν βέβαια, ότι θεωρούν 
σίγουρο ότι θα πάρει άλλες μορφές, όπως γίνεται σε όλων των ειδών τις παραβάσεις.
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Σχετικά με τη σύσταση του γραφείου έρευνας τιμών που υπάγεται στη 
Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών , απάντησαν όλοι, ότι είχαν απλά 
ακούσει σχετικά , όμως ουδέποτε υπήρξε συνεργασία με αυτό το γραφείο παρά τις 
όποιες προσπάθειες έγιναν στο παρελθόν .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ CASE STUDIES

5.1) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΥΠΕΡ/ΥΠΟ- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ & ΛΗΨΗΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

5.1.1) ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΥΓΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η παρούσα πραγματική περίπτωση, έχει σκοπό να αποκαλύψει έναν από 
τους βασικότερους μηχανισμούς, που ακολουθούν οι επιχειρήσεις που 
υποτιμολογούν και συγκεκριμένα τη μέθοδο της έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου 
με το επιχείρημα της έκπτωσης. Παρά το γεγονός,όμως ότι εκδίδονται πιστωτικά 
τιμολόγια από τις επιχειρήσεις που υποτιμολογούν ,συνήθως στο τέλος της χρήσης , 
δηλαδή το μήνα Δεκέμβριο, στην συγκεκριμένη περίπτωση , εκδίδονταν πιστωτικά 
τιμολόγια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με την ίδια αιτιολογία.

Επίσης αποβλέπει η παρουσίαση της υπόθεσης αυτής, να εξηγήσει τους 
λόγους για τους οποίους όλα τα παραπάνω, δεν γίνονται δεκτά από τον έλεγχο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

Στην συγκεκριμένη υπόθεση , η υποτιμολόγηση είχε αποκλειστικό σκοπό την 
διαφυγή του φόρου εισοδήματος που έφθανε στα επίπεδα του 40% των κερδών της 
επιχείρησης . Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της υπό έρευνα περίπτωσης , είναι ότι 
υποπέπτοντας στην παράβαση αυτή , έχει διαφυγόντα Φ.Π.Α. από επιστροφή φόρου, 
18% επί της αξίας των τιμολογίων πωλήσεων εξωτερικού. Το διαφυγόν ποσό , λόγω 

επιστροφής Φ.Π.Α. ήταν σαφώς μικρότερο από τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος 
και για το λόγο αυτό, συνέφερε στην επιχείρηση η υποτιμολόγηση.
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Η περίπτωση που θα παρουσιαστεί παρακάτω, αφορά κατάστημα πώλησης 
φωτογραφικού υλικού και μηχανημάτων, που φέρει το διακριτικό τίτλο «PHOTO 
Α.Ε » κι έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. Η εν λόγω επιχείρηση λειτουργεί σαν διανομέας 
αποκλειστικά των φωτογραφικών προϊόντων της επώνυμης μάρκας «ΚΛΙΚ».

Ο αρχικός έλεγχος της επιχείρησης , πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του 
ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας με την Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης - Τμήμα 
Οικονομικών Εγκλημάτων , στην οποία περιήλθαν πληροφορίες περί σοβαρών 
οικονομικών παραβάσεων εκ μέρους της επιχείρησης.

Από έναν πρώτο επιφανειακό έλεγχο μεταξύ των παραληφθέντων τιμολογίων 
πωλήσεων εξωτερικού (προς χώρες της Ε.Ε. αλλά και προς τρίτες χώρες) , με τις 
τρέχουσες τιμές αγοράς, διαπιστώθηκε πως η εν λόγω επιχείρηση πουλούσε 

φθηνότερα από όσο αγόραζε!!!!

Για το λόγο αυτό ακολούθησε δεύτερη επίσκεψη του Σ.Δ.Ο. Ε. Κεντρικής 
Μακεδονίας στην παραπάνω επιχείρηση

Από τον λεπτομερή έλεγχο που ακολούθησε , επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές 
υποψίες του συνεργείου ελέγχου. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σαφέστατη 
υποτιμολόγηση των εν λόγω πωλήσεων που έφθασε μάλιστα μέχρι και 11% κάτω 
από το άμεσο κόστος αγοράς των πωληθέντων εμπορευμάτων, χωρίς να 
υφίσταται σπουδαίος λόγος ή ανάγκη , αφού σε όλες τις περιπτώσεις τα 
εμπορεύματα πωλήθηκαν άμεσα, μέσα σε λίγες μέρες από την αγορά τους. Δεν 
αναφερόμαστε δηλαδή σε εμπορεύματα «στοκ», που λόγω παλαιότητας, θα 
έχαναν μέρος της εμπορικής τους αξίας.

Για την τεκμηρίωση -επαλήθευση του γεγονότος της ανακριβούς έκδοσης των 
τιμολογίων στις πωλήσεις εξωτερικού (υποτιμολόγηση), εντοπίστηκε και 
προσδιορίσθηκε το άμεσο κόστος 23 ειδών εμπορευμάτων που συμπεριλαμβάνονται 
στα εν λόγω 13 τιμολόγια και συντάχθηκαν αντίστοιχα 23 «καταστάσεις αγορών και 
υπολογισμού μέσης τιμής κόστους» .

Η «PHOTO Α.Ε.» αρχικά εξέδιδε νομότυπα τιμολόγια πώλησης (πουλούσε με 

κέρδος ), όμως στο τέλος κάθε χρήσης , εξέδιδε πιστωτικό τιμολόγιο πώλησης με 
μεγάλη αξία , σε βαθμό που τελικά η συναλλαγή της, με τους πελάτες της ήταν 
πάντα με ζημία. Στα πιστωτικά αυτά τιμολόγια δεν υπήρχε γραμμένη καμιά αιτιολογία,
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π.χ. λόγω έκπτωσης, X δραχμών / τεμάχιο ΦΙΛΜ. Φυσικά δεν απαιτείται καμία 
σχετική ειδοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , όταν εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο, 
όμως κάθε φορά που εκδίδεται κάποιο από μια επιχείρηση, πρέπει να 
αιτιολογείται πλήρως. Π.Χ. λόγω επιστροφής εμπορεύματος.

Μετά τα παραπάνω , καταλογίσθηκαν παραβάσεις για υποτιμολόγηση 
(ανακριβή έκδοση) τουλάχιστον δεκατριών (13) τιμολογίων πωλήσεων εξωτερικού 

(πρόκειται για τα τιμολόγια που δειγματοληπτικά ελέγχθηκαν).
Η έκδοση τιμολογίων πωλήσεων εξωτερικού σε τιμές χαμηλότερες του 

κόστους , δηλαδή με ζημία , από την στιγμή που δεν υφίσταται σπουδαίος λόγος γι 
αυτό ( δηλαδή χρονική ή ποιοτική απαξίωση) συνιστά υποτιμολόγηση, δηλαδή 
ανακρίβεια των τιμολογίων ως προς την αξία (αναγραφόμενη κατώτερη της 
πραγματικής) και αποτελεί παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 1 
και του άρθρου 12 παράγραφο 1 και 11 του Προεδρικού Διατάγματος 186/92 (Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων) κι επισύρει τις κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 5 
παράγραφος 10 περίπτωση α' εδάφιο 2° του Νόμου 2523/1997.

Το ακριβές ύψος της αποκρυμμένης αξίας, σε καθεμιά περίπτωση των 
δεκατριών (13) ενδεικτικά ελεγμένων περιπτώσεων- τιμολογίων , ελλείψει άλλων 
επίσημων ή ανεπίσημων στοιχείων, δεν ήταν δυνατόν να προσδιορισθεί από τον 
έλεγχο.

Αυτό συμβαίνει διότι ότι ενώ είναι γνωστές οι τιμές της αγοράς (αφού και οι 
ελεγκτές είναι καταναλωτές τέτοιων προϊόντων και γνωρίζουν τις τιμές),δεν υπάρχει 
επίσημος κατάλογος τιμών προϊόντων , ο οποίος να μην είναι μαχητός σε ένα 
δικαστήριο κι επιπλέον δεν βρέθηκαν ανεπίσημα στοιχεία (π.χ. ημερολόγιο, ή 
πρόχειρες σημειώσεις), στα οποία να φαίνονται οι τιμές πώλησης που δέχεται η 
επιχείρηση ως ισχύουσες.

Για το λόγο αυτό η παράβαση εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 10 
περίπτωση α' του άρθρου 5 του νόμου 2523/97, όπου στο προτελευταίο εδάφιο 
ορίζεται ότι: «Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της αξίας της συναλλαγής , 
επιβάλλεται το πρόστιμο που αναλογεί στην κατηγορία των βιβλίων που τηρεί η 
επιχείρηση.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η συνολική αξία των ενδεικτικά 
ελεγχθέντων τιμολογίων πωλήσεων εξωτερικού , αποτελεί το 25,8% του
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συνολικού τζίρου της ελεγχόμενης πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης της 
επιχείρησης, δηλαδή του V* της συνολικής της δραστηριότητας.

Η υπεύθυνη νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας , μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε ότι η 
«PHOTO Α.Ε.» μπορεί και πουλά με ζημία κάποια είδη (όπως φωτογραφικό χαρτί), 
επειδή λαμβάνει κι άλλη έκπτωση από τις προμηθεύτριες εταιρείες της για μεγάλες 
παραγγελίες και επίσης πετυγχάνει εκπτώσεις στην αγορά φωτογραφικού χαρτιού με 
επιπλέον αγορές χημικών υγρών.

Οι αιτιάσεις της εκπροσώπου δεν έγιναν δεκτές, για τους εξής βάσιμους και 
σπουδαίους λόγους:

• Επειδή η υποτιμολογημένη (ανακριβής) έκδοση των πωλήσεων 
εξωτερικού, αρχίζει από το πρώτο κιόλας τιμολόγιο, πριν δηλαδή, από την 
επίτευξη οποιουδήποτε στόχου πωλήσεων, για την προμηθεύτρια εταιρεία 
«ΚΛΙΚ», που θα παρείχε στην ελεγχόμενη επιχείρηση επιπλέον εκπτώσεις 
που όπως προαναφέρθηκε , σε κανένα φορολογικό στοιχείο δεν 
εμφανίζονται.

• Για λόγους εφαρμογής των ισχυόντων διατάξεων «Τρόπος εμφάνισης των
εκπτώσεων στα χρεωστικά φορολογικά στοιχεία» , σχετική η Απόφαση 
1036330/266 ΠΟΑ. 1094/1996 και «Τρόπος καταχώρησης των εκπτώσεων 
στα βιβλία» Ε.Γ.Λ.Σ. έτσι ώστε , τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης , να 
προκύπτει το τελικό κόστος κτήσης εκάστου αγαθού και να είναι εφικτός ο 
φορολογικός του έλεγχος. Συγκεκριμένα πρέπει , όταν εκδίδεται πιστωτικό 
τιμολόγιο, λόγω έκπτωσης , αυτό να αναφέρεται ρητά πάνω στο σώμα του 
φορολογικού στοιχείου κι επίσης να αναγράφεται και ο λόγος που 
παρέχεται η έκπτωση π.χ. έκπτωση λόγω μεγάλης παραγγελίας, ή λόγω 
ελλατωματικότητας, κ.α. Επιπλέον , πρέπει να αναφέρεται η ποσότητα 
αγαθών την οποία αφορά το φορολογικό στοιχείο και να γίνεται «ουσιώδης 
ποιοτική διάκριση». Π.χ. 110 films μάρκας «ΚΛΙΚ GOLG», 36 στάσεων, 
έκαστο.

• Διότι η πώληση με ζημία γίνεται εκτός από το φωτογραφικό χαρτί (για το 
οποίο λαμβάνεται επί πλέον έκπτωση μέσα από την αγορά χημικών ), και 
στα λοιπά είδη , μπαταρίες και φιλμς (εμπορεύματα για τα οποία δεν
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λαμβάνει έκπτωση από τον προμηθευτή) , όπως διαπίστωσε και κατέγραψε 
το συνεργείο ελέγχου του ΣΔΟΕ .

Σημειώνουμε ότι η υποτιμολόγηση (ανακριβής έκδοση ) των τιμολογίων 
ττωλήσεων εξωτερικού, είχε ττρωτίστως αποτέλεσμα την ισόποση με την 
αποκρυβείσα αξία μείωση των κερδών της επιχείρησης και περαιτέρω την 
αποφυγή φορολόγησης των κερδών με συντελεστή 40%.

Το ποσό του 18% επί της αξίας των τιμολογίων πωλήσεων εξωτερικού 
που δικαιούνταν επιστροφής (λόγω εξαγωγών σε χώρα της Ε.Ε.) είναι σαφώς 
μικρότερο της παραπάνω αποφευχθείσης φορολόγησης εισοδήματος. Αυτός είναι 
και ο λόγος που η επιχείρηση έκανε την υποτιμολόγηση αυτή.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Μέσα από την παρούσα υπόθεση αναδείχθηκε ο μηχανισμός της έκδοσης 
πιστωτικού τιμολογίου καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης , με την προβολή του 
επιχειρήματος της έκπτωσης, με σκοπό τη μείωση της φορολογίας εισοδήματος του. 
Σημειώνουμε εδώ, ότι ο αντισυμβαλλόμενος δέχθηκε να συμμετάσχει σε αυτή την 
παράνομη ενέργεια , προκειμένου να μην χάσει τη συνεργασία , με την εν λόγω 
εταιρεία.

Αυτή η πρακτική θεωρείται πολύ συνηθισμένη και για το λόγο αυτό , πάντα 
το μήνα Ιανουάριο το Σ.Δ.Ο. Ε. στέλνει τους ελεγκτές του σε επιχειρήσεις για να 
ελέγξουν , εάν το μήνα Δεκέμβριο έχουν εκδώσει ή έχουν λάβει, πιστωτικά τιμολόγια 
και για ποιους λόγους.

Το πρόστιμο που τελικά πληρώθηκαν από την επιχείρηση, ήταν 1.300.000 
δραχμές που βγαίνει ως εξής: 13 πρόστιμα (όσα δηλαδή και τα τιμολόγια στα οποία 
διαπιστώθηκε υποτιμολόγηση) X 300.000 δραχμές (ποσό που αντιστοιχεί στην 
Τρίτη κατηγορία βιβλίων)/3 (συμβιβασμός).

Οι ποινές που επιβλήθηκαν στην επιχείρηση αυτή χαρακτηρίζονται 
ασήμαντες , διότι πέρα από το γεγονός ότι ήταν ήδη μικρά τα πρόστιμα που 
επιβλήθηκαν αρχικά , τελικά έγινε συμβιβασμός στο 1/3 (διότι είναι φορολογικές 
παραβάσεις). Η επιπλέον τρίμηνη ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε, δεν αλλάζει 

πολύ το σκηνικό, διότι ήταν εξαγοράσιμη προς 1.500 δραχμές ημερησίους, δηλαδή 
επέφερε ένα επιπλέον κόστος 138.000 δραχμών, στην επιχείρηση. Συμπέρασμα ;
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ΣΥΜΦΕΡΕΙ Η ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, γιατί σε κάθε περίπτωση , ακόμη κι αν συλληφθεί 
κάποιος να παραβατεί, θα πληρώσει λιγότερα από όσα κερδίζει, διαπράτοντας την 

παράβαση.
Ένα χρήσιμο συμπέρασμα που προκύπτει, είναι πως τα πρόστιμα πρέπει 

εκτός από πολύ σκληρότερα , να γίνουν και αδιαπραγμάτευτα και να μην υπάρχει 
συμβιβασμός, γιατί όπου υπάρχει συμβιβασμός , υπάρχουν κι άλλα επίπεδα 

διαπραγμάτευσης....

5.1.2 ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΟΡΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
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5.1.2 ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΟΡΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.

Η περίπτωση που παρουσιάζεται παρακάτω, αφορά το γραφείο γενικού 

τουρισμού που φέρει το διακριτικό τίτλο «PARADISE TOURS», που είναι ατομική 
επιχείρηση κι έχει έδρα στις Σέρρες.

Την 10-6-1997 ομάδα ελεγκτών του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας εισήλθαν 
στην παραπάνω επιχείρηση προκειμένου να προβούν σε προληπτικό φορολογικό 

έλεγχο.
Μεταξύ άλλων ελεγκτικών διαδικασιών που διενεργήθηκαν , έγινε και 

αντιπαραβολή των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών που αφορούν αμοιβή της 
επιχείρησης για προμήθεια ναυτιλιακών εισιτηρίων εξωτερικού (Ελλάδας - Ιταλίας) τα 
οποία τα προμηθεύτηκε από την «LINES Ε.Π.Ε.», για το χρονικό διάστημα από 10-4- 
1996 έως 10-12-1996, με πρόχειρες σημειώσεις οι οποίες βρέθηκαν στο χώρο της 
επιχείρησης. Στις σημειώσεις αυτές αναγράφονταν αναλυτικά τα ποσά που 
εισέπραξε από τους πελάτες της για εκδοθέντα εισιτήρια στο ίδιο διάστημα, καθώς 
επίσης και οι συνολικές εισπράξεις του γραφείου και οι δοσοληπτικοί λογαριασμοί 
(καταθέσεις , κ.λ.π.) που είχε η ελεγχόμενη επιχείρηση με την «LINES Ε.Π.Ε.»,

Από τον προαναφερθέντα έλεγχο προέκυψε ότι η αμοιβή της επιχείρησης για 
το χρονικό αυτό διάστημα ήταν 2.875.930 δραχμές. Αντί όμως η επιχείρηση να 
εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για το ποσό αυτό, όπως είχε υποχρέωση να 
πράξει, εξέδωσε μόνο για το ποσό των 1.870.000 δραχμών, δηλαδή για 1.005.930 
δραχμές λιγότερο από το πραγματικό ποσό της συναλλαγής. Σημειώνουμε εδώ πως, 
εάν δεν είχαν βρεθεί οι πρόχειρες σημειώσεις, θα θεωρούνταν ότι το τιμολόγιο 
απεικονίζει την πραγματικότητα και δεν θα διαπιστώνονταν παραβάσεις.

Μετά από τα παραπάνω, η ιδιοκτήτρια της «PARADISE TOURS», 
παραδέχθηκε προφορικά και στη συνέχεια εγγράφως ότι εξέδωσε υποτιμολογημένο 
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών κατά 1.005.930 δραχμές (δηλαδή με αξία 1.870.000 

δραχμές αντί της πραγματικής αξίας που ήταν 2.875.930 δραχμές) και 
συνυπόγραψε το σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.).

Αποτέλεσμα ήταν, να εφαρμόσει το Υπουργείο Οικονομικών για την 
«PARADISE TOURS», τις διατάξεις:

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΠΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ,ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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• του άρθρου 39 του Νόμου 2238/1994 κι επισύρει τις κυρώσεις του 
άρθρου 94 του ιδίου Νόμου και

• των άρθρων 12 παρ.1,5,11 και 15 του Π.Δ.186 /92 (Κ.ΒΣ), σε 
συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ.1 του ιδίου Π.Δ. κι επισύρει τις κυρώσεις 
των άρθρων 5 και 9 του Ν2523/97.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Το πρόστιμο που ορίσθηκε αρχικά να πληρώσει η «PARADISE TOURS», 

ήταν ισόποσο της αποκρυβείσας αξίας, δηλαδή 1.005.930 δραχμές (δεν είχε ακόμη, 
εισαχθεί το ευρώ στις συναλλαγές μας). Επειδή όμως δεν είχε υποπέσει σε παρόμοια 
παράνομη ενέργεια κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης, το πρόστιμο μειώθηκε 
στο 1/3 της αξίας, δηλαδή σε 335.310 δραχμές.

Επιπλέον επιβλήθηκε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης ενός μηνός, στην 
ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, προς 1.500 δραχμές την ημέρα δηλαδή 45.000 δραχμές.

Οι παραπάνω ποινές οπωσδήποτε είναι ασήμαντες , μπροστά στο μέγεθος της 
παράβασης , που συνήθως σε περιπτώσεις σαν κι αυτήν , είναι επαναλαμβανόμενες 
λόγω του ότι αποτελούν συνειδητή επιλογή της επιχείρησης . Πιστεύω πως οι ποινές 
πρέπει οπωσδήποτε ν' αυξηθούν και επιπλέον δεν θα έπρεπε να επιτρέπει ο 
νομοθέτης σε παρόμοιες περιπτώσεις την μείωση στο 1/3 του προστίμου , διότι 
ενθαρρύνει εμμέσως τις συναλλαγές μεταξύ ελέγχοντος και ελεγχομένου.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΗΞΗΣ
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5.1.3 ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & 

ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ:ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΠΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ)

To case που θα παρουσιασθεί παρακάτω, αφορά διαπίστωση από το ΣΔΟΕ 
επαναλαμβανόμενων υπερτιμολογήσεων και υποτιμολογήσεων από επιχείρηση 
πώλησης αγροτικών μηχανημάτων που έχει το διακριτικό τίτλο «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.».

Η «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» είχε μεγάλο κύκλο εργασιών και πελάτες σε όλη την 
ελληνική επικράτεια. Στην προσπάθειά της να προωθήσει τις πωλήσεις καινούργιων 
γεωργικών μηχανημάτων και ελκυστήρων , αγόραζε και τα μεταχειρισμένα γεωργικά 
μηχανήματα που είχαν στην κατοχή τους οι πελάτες της .

Για κάθε πώληση γεωργικών μηχανημάτων, εξέδιδε αθεώρητο Δελτίο Πώλησης 
επί του σώματος του οποίου γίνονταν ο τελικός διακανονισμός εξόφλησης της 
συναλλαγής.

Το αθεώρητο Δελτίο Πώλησης εκδίδονταν μετά το αθεώρητο Δελτίο Παραγγελίας 
με την εκτέλεση της παραγγελίας (μερικές φορές και μετά την έκδοση του επίσημου 
θεωρημένου φορολογικού στοιχείου). Από τον αντιπαραβολικό έλεγχο αυτών των 
αθεώρητων στοιχείων με τα επίσημα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία διαπιστώθηκε 
ότι:

Ο πελάτης , αποδέχονταν έκανε διακανονισμό και εξοφλούσε την αξία του 
εκδοθέντος για την συναλλαγή αθεώρητου Δελτίου Πώλησης και όχι την αξία 
του εκδοθέντος για την συναλλαγή υπερτιμολογημένου ή υποτιμολογημένου 
φορολογικού στοιχείου (Τιμολόγιου -Δελτίου Αποστολής ή Τιμολογίου 
Πώλησης).

Επιπλέον, στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτών η υπερτιμολόγιση ή 
υποτιμολόγιση που θα ακολουθούσε στα εκδοθέντα επίσημα φορολογικά στοιχεία 
αξίας ( Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής ή Τιμολόγια Πώλησης ) είχε αποτυπωθεί με 

σαφήνεια και στα εκδοθέντα αθεώρητα δελτία παραγγελίας και πώλησης. Ο 
μηχανισμός που ακολουθούνταν , δηλαδή, ήταν τήρηση διπλών στοιχείων.το 
ανεπίσημο (που ήταν το πραγματικό ) και το επίσημο.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ . Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΙ11ΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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Παρακάτω παρουσιάζονται δυο ενδεικτικές περιπτώσεις έκδοσης 
υπερτιμολογημένων φορολογικών στοιχείων:

1) Παράδοση-πώληση την 3-7-97 με το αθεώρητο δελτίο πώλησης Νο.66 ενός 
γεωργικού ελκυστήρα μάρκας RENAULT καθαρής αξίας 11.170.000 δρχ. σε αγρότη 

πελάτη της. Επί του σώματος του αθεώρητου δελτίου πώλησης Νο.66 χρεώνονται 
και 560.000 δρχ. επί πλέον, ενώ στις παρατηρήσεις του ίδιου δελτίου ρητά 
αναφέρονται ότι «οι 560.000 δρχ. εισπράχθηκαν για να καλύψουμε φορολογικά 
την ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ που γίνεται».
Οι 560.000 δραχμές, εισπράχθηκαν από την επιχείρηση, για δυο λόγους:

• ένα μέρος προορίζονταν για να πληρωθούν οι επιπλέον φόροι που 
προκύπτουν από την υπερτιμολόγηση (αφού εξέδωσε μεγαλύτερης αξίας 
φορολογικό στοιχείο από αυτό που όφειλε, φυσικό είναι να πληρώσει ή ίδια 
μεγαλύτερο φόρο εισοδήματος, όσο για το Φ.Π.Α. υπάρχει απαλλαγή στις 
περισσότερες περιπτώσεις)

• το υπόλοιπο ποσό , ( 560.000 δραχμές - φόρος) ήταν αμοιβή της
επιχείρησης προκειμένου να συμμετάσχει στην υπερτιμολόγηση

2) Παράδοση-πώληση την 28-5-97 με το αθεώρητο δελτίο πώλησης No.52 ενός 
γεωργικού ελκυστήρα RENAULT καθαρής αξίας 16.470.000 δρχ. πλέον Φ.Π.Α.
2.965.000 δρχ. (συνολικής αξίας 19.435.000 δρχ.) σε αγρότη πελάτη της. Επί του 
σώματος του αθεώρητου δελτίου πώλησης Νο.52 χρεώνονται και 365.000 δρχ. επί 
πλέον, ενώ στις παρατηρήσεις του ίδιου αθεώρητου δελτίου πώλησης ρητά 
αναφέρονται ότι « θα κοπεί τιμολόγιο 22.000.000 δρχ.* 40% = 8.000.000 δρχ. 
(επιδότηση)». Οι 365.000 δραχμές , πληρώθηκαν επιπλέον από τον αγρότη, 
προκειμένου να δεχθεί η «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.», να συμμετάσχει στην υπερτιμολόγηση 
και καλύπτουν το επιπλέον κέρδος της και το επιπλέον ποσό του φόρου εισοδήματος 
που θα πληρώσει, για την υπερτιμολόγηση.

Ακολουθεί ενδεικτική περίπτωση έκδοσης υποτιμολογημένου φορολογικού 
στοιχείου:

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠ1ΒΛΚΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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Η «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» πώλησε ένα καινούργιο γεωργικό ελκυστήρα μάρκας 
RENAULT 85, πραγματικής καθαρής αξίας 8.695.000 δρχ.( με βάση το αθεώρητο 
δελτίο παραγγελίας) σε πελάτη της , ενώ εξέδωσε υποτιμολογημένο ( με ανακρίβεια 
επί έλαττον) ,κατά 495.000 δρχ. Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής με καθαρή αξία
8.200.000 δρχ.

Η διαπραχθείσα υποτιμολόγηση αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο 
συγκεκριμένος πελάτης όπως αναφέρεται επί του σώματος του προαναφερόμενου 
αθεώρητου Δελτίου Πώλησης, εξοφλεί αγορά πραγματικής καθαρής αξίας 8.695.000 
δρχ. και όχι την αναγραφόμενη επί του Τιμολογίου -Δελτίου Αποστολής αξία των
8.200.000 δρχ.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Η υπόθεση αυτή ήταν η σημαντικότερη περίπτωση υπερτιμολόγησης και 
υποτιμολόγησης που υπάρχει στα αρχεία οικονομικής υπηρεσίας , πλην τελωνείων , 
στην Βόρεια Ελλάδα.

Ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκαν τα υπερτιμολογημένα φορολογικά 
στοιχεία (που χαρακτηρίζονται ως εικονικά για ένα μέρος τους ως προς την 
αξία) , ήταν να λάβει ο αγρότης- πελάτης όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
επιδότηση από το Υπουργείο Γεωργίας για την αγορά των γεωργικών 
μηχανημάτων.

Μ’ αυτόν τον τρόπο η «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» ικανοποιούσε δύο στόχους της:

• έκανε πιο εύκολη την εξόφληση των αγορασθέντων (από τους αγρότες) 
μηχανημάτων και

• έκανε πιο ελκυστικά για τους αγρότες τα προϊόντα της (λόγω τιμής) 
εξυπηρετώντας βέβαια και της δικές της πωλήσεις

Επιπλέον η διαπραχθείσα υποτιμολόγηση θεριζοαλωνιστικών μηχανών, έγινε 
με σκοπό

• να καλυφθεί από μέρους των πελατών της (αγροτών-θεριζοαλωνιστών) το 
τεκμήριο αγοράς (πόθεν έσχες) και

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ!: Σ. ,ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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• να μειώσει τον πραγματικό της τζίρο από τις πωλήσεις αγαθών, εμφανίζοντας 
μικρότερο το συνολικό φορολογητέο εισόδημά της, μη αποδίδοντας και τον 
ανάλογο Φ.Π.Α.(όπου φυσικά υπήρχε).

Σημειώνουμε εδώ, ότι η επιχείρηση δεν θα μπορούσε ποτέ να εκβιάσει 
τον πελάτη και να ζητήσει να εισπράξει από αυτόν , τα ποσά της 
υπερτιμολόγησης , γιατί:

• το λογιστικό υπόλοιπο του κάθε πελάτη, ήταν πάντα το πραγματικό, αφού το 
ποσό της υπερτιμολόγησης , καλύπτονταν στην πρώτη δόση. π.χ. εάν η πρώτη 
δόση, δηλαδή το εκδοθέν τιμολόγιο ήταν αξίας 3.500.000 δραχμές, το ποσό 
της υπερτιμολόγησης ήταν 2.500.000 δραχμές, και η αμοιβή της επιχείρησης 
για την υπερτιμολόγηση ήταν 500.000 δραχμές, τότε ο πελάτης πλήρωνε
1.500.000 δραχμές (1.000.000 πραγματική αξία +500.000 αμοιβή επιχείρησης) 
και το υπόλοιπο της καρτέλας του ήταν το πραγματικό. Αυτή ήταν η πάγια θέση 
της επιχείρησης , που είχε αναγάγει την παράβαση σε «επιστήμη».

• Είχε γίνει ήδη γνωστό στους κύκλους των αγροτών - πελατών γεωργικών 
μηχανημάτων , ότι μπορούσαν να εισπράξουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις εάν 
αγόραζαν από την συγκεκριμένη επιχείρηση και σε καμία περίπτωση η 
«ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» δεν θα ρίσκαρε «το όνομα» που έκανε στην αγορά, 
εξσπατώντας πελάτη της. Μόνο το δημόσιο εξσπατούσε, εκ πεποιθήσεως.

Η επιχείρηση αυτή «τιμολογούσε κατά το δοκούν», κάνοντας αθέμιτο 
ανταγωνισμό στις αντίπαλες εταιρείες που λειτουργούσαν νομότυπα.

Το σημαντικότερο στοιχείο της υπόθεσης αυτής είναι ο απίστευτα υψηλός 
βαθμός επαναληπτικότητας των υπερ/υπο - τιμολογήσεων, οι οποίες γίνονταν 
ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, σε καθημερινή σχεδόν βάση.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι, ότι έγραφαν επάνω στα αθεώρητα έγγραφα 

των παραγγελιών , ότι κάνουν παράβαση !!!. Αυτό δείχνει ότι δεν φοβόντουσαν 

τίποτα....
Υπήρχε εύλογο το ερώτημα: Μήπως υπήρχε κάποια κάλυψη από υψηλά 

ιστάμενα πρόσωπα; Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, υπήρχε....

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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Οι ποινές οι οποίες επιβλήθηκαν τελικά για τις αμέτρητες διαπιστωμένες 
υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις , οι οποίες διαπιστώθηκαν σε όλες τις 
ελεγχόμενες χρήσεις, έφθαναν αρχικά, πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια δραχμές.
Υπήρχαν φήμες για 850.000.000 δραχμές...... Η πορεία της υπόθεσης είχε
χαρακτηρισθεί απόρρητη ακόμη και για τον ελεγκτή που συνέταξε την έκθεση
ελέγχου...... Ασκήθηκαν πιέσεις στον ελεγκτή , ο οποίος δεν υπέκυψε ....και
τιμωρήθηκε για αυτό.... Στη συνέχεια ο φάκελος χάθηκε από το αρχείο...

Τελικά τα πρόστιμα που πληρώθηκαν , μετά από την μείωση στο 1/3 δεν 
έγιναν γνωστά, αλλά στους κύκλους των εφοριακών ελεγκτών ακούγεται, ότι ήταν 
τελείως ασήμαντα και δυσανάλογα με το ύψος των παραβάσεων. Σίγουρα θα 
πρέπει όσοι συλλαμβάνονται να παραβατούν κατ' επανάληψη (είτε στην ίδια , είτε σε 
άλλη χρήση) να τιμωρούνται με εξαιρετικά μεγάλες ποινές , για να δρουν τα πρόστιμα 
ως παράδειγμα αποφυγής για την υπερ/υπο- τιμολόγηση.

Επιπλέον, δεν πρέπει να υπάρχει συμβιβασμός για να μην υπάρχει έδαφος για 
πιέσεις οπουδήποτε είδους και συναλλαγές μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου.

ΦΟΠΉΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΓΠΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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5.1.4 ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΑΘΟΝ 
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΩΣ «ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ»

ΣυυΒούλιο me Επικρατείς 3186/95

Η παρουσίαση της ακόλουθης πραγματικής περίπτωσης έχει σκοπό να 
αποκαλύψει ένα σημαντικό μηχανισμό που ακολουθούν οι επιχειρήσεις που 
υποτιμολογούν (τις αιτιάσεις που χρησιμοποιούν κάθε φορά που συλλαμβάνονται να 

διαπράττουν αυτή την παράβαση) . Επιπλέον να εξηγηθούν οι λόγοι για τους οποίους 
όλα τα παραπάνω, δεν γίνονται δεκτά από τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών.

Από διενεργηθέντα έλεγχο του ΣΔΟΕ σε κατάστημα εμπορίας πετσετών 
θαλάσσης αλλοδαπού οίκου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στα γραφεία της 
επιχείρησης .αναλυτικές λογιστικές καταστάσεις πελατών της.

Από παραπέρα διασταυρωτικό έλεγχο της αναγραφόμενης τιμής στα 
τιμολόγια, με την συμφωνηθείσα τιμή ( όπως αυτή προέκυπτε από τις ανεπίσημες 
αναλυτικές κατασχεθείσες καταστάσεις) διαπιστώθηκε υποτιμολόγηση, δηλαδή 
ανακριβής έκδοση τιμολογίων, σε δεκαεπτά τιμολόγια πώλησης κι επιβλήθηκαν σε 
βάρος επιχείρησης δέκα επτά πρόστιμα λόγω ανακρίβειας ως προς την αξία 
ισάριθμων τιμολογίων πώλησής της.

Στη συνέχεια η επιχείρηση υποστήριξε ότι οι εν λόγω πετσέτες τιμολογήθηκαν 
χαμηλότερα από την συμφωνηθείσα τιμή, διότι ήταν ελαττωματικές. Ως αποδεικτικό 
στοιχείο προσκομίσθηκε το τιμολόγιο αγοράς από τον αλλοδαπό οίκο και 
πιστοποιητικό προελεύσεως, από τα οποία διαφαίνονταν ότι όντως το εμπόρευμα 
ήταν ελαττωματικό.

Η υπόθεση απασχόλησε το διοικητικό εφετείο, το οποίο έκρινε τελικά ότι 

συνέτρεχε υποτιμολόγηση ,δηλαδή ανακρίβεια των τιμολογίων, που επισύρει 
πρόστιμα όσα και ο αριθμός των υποτιμολογημένων φορολογικών στοιχείων , και δεν 

δέχθηκε τον ισχυρισμό της εταιρείας ότι τιμολόγησε τα εμπορεύματά της σε 
χαμηλότερες τιμές λόγω ελαττωματικότητας.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ Γ1ΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΗΠΠΝ ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ: Σ. ,ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η πιο 
συνηθισμένη πρακτική, μετά το επιχείρημα της έκπτωσης για μεγάλες παραγγελίες, η 
οποία εφαρμόζεται κάθε φορά που μια επιχείρηση κατηγορείται από ελεγκτικές 
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για υποτιμολόγηση. Το βάρος της απόδειξης 
της πραγματικής συναλλαγής (εάν αφορούσε ελαττωματικά ή όχι εμπορεύματα - 
πετσέτες , το έχει η επιχείρηση , κι όχι ο έλεγχος). Στην συγκεκριμένη υπόθεση όμως , 
όπως και στις περισσότερες που είναι παρόμοιες με αυτήν, δεν αποδεικνύεται η 

ελαττωματικότητα γιατί:

• ανεξάρτητα από την ελαττωματικότητα ή μη των πωληθέντων αγαθών 
δεν αποδεικνύεται συνήθως από τα στοιχεία που παρουσιάζονται, ότι η 
συμφωνηθείσα με τους πελάτες ποιότητα είναι διαφορετική από την 
ποιότητα που τους παραδίνεται τελικά.

• Επιπλέον, εάν τα αγαθά είναι πράγματι ελαττωματικά πρέπει στα 
τιμολόγια να αναγράφεται ότι είναι β' διαλογής , ή εν πάση περιπτώσει 
να γίνεται ιδιαίτερη περιγραφή της ποιότητας των αγαθών αυτών.

Μετά τα παραπάνω, ο ισχυρισμός περί ελαττωματικότητας , σπορίπτεται. Το 
πρόστιμο που τελικά καταβλήθηκε από την εταιρεία αυτή , μετά από τον συμβιβασμό 
στο 1/3 του συνολικού καταβλητέου ποσού (λόγω του γεγονότος ότι αποτελούν 
φορολογικές παραβάσεις) , ήταν 17 πρόστιμα X 300.000 δραχμές (αυτοτελές 
πρόστιμο) 13 = 5.100.000/3 = 1.700.000 δραχμές.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΓΙΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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5.2)ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

5.2.1.) Η ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Ι.Χ.Ε. 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ) ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

Ο Αντωνίου , έμπορος αυτοκινήτων κάτοικος Σερρών, με ιδιωτικό 
συμφωνητικό , ανέλαβε την υποχρέωση να αγοράσει από τη Γερμανία , να μεταφέρει 
στην Ελλάδα , να εκτελωνίσει και να παραδώσει στον Βασιλείου, ένα επιβατικό 
αυτοκίνητο μάρκας BMW 318 ί αναλαμβάνοντας να διεκπεραιώσει για λογαριασμό του 
όλες τις διαδικασίες.

Πράγματι ο Αντωνίου αγόρασε στο όνομα του Βασιλείου από τον 
Γεωργόπουλο , έμπορο αυτοκινήτων που δραστηριοποιείται στη Νυρεμβέργη 
Γερμανίας, ένα επιβατικό αυτοκίνητο με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά. Η αγορά 
πραγματοποιήθηκε με το από 22-11-1999 ιδιωτικό συμφωνητικό αντί του ποσού των 
20.300 DM, συμπεριλαμβανομένου στο ποσό αυτό και του Φ.Π.Α.

Στη συνέχεια αφού το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε στην Ελλάδα και τηρήθηκαν οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες, κατατέθηκε ειδική δήλωση με την οποία (ραίνεται ότι ο 
Βασιλείου κατέβαλε το τέλος ταξινόμησης .

Κατόπιν η ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκης μέσω της Διεύθυνσης Φ.Π.Α. του Υπουργείου 
Οικονομικών διενήργησε έρευνα στη Γερμανία και διαπίστωσε ότι ο Γεωργόπουλος :

• την 22-11-1999 αγόρασε το υπό κρίση αυτοκίνητο από την BMW Νυρεμβέργης 
Γερμανίας , αντί του ποσού των 41.500 DM

• την ίδια ημέρα πώλησε το αυτοκίνητο με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό στον Β, 
αντί του ποσού των 20.300 DM .

Στη συνέχεια ο Αντωνίου παραδέχθηκε με ένορκη κατάθεσή του ότι αγόρασε 

από τον Γεωργόπουλο για λογαριασμό του Βασιλείου το εν λόγω αυτοκίνητο και

ΦΟίππΡΙΑ : Φ. παρκ,οςιδου
ΕΓΉΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΙΠΉΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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κατέθεσε στο Τελωνείο Σερρών την Ειδική Δήλωση δηλώνοντας υποτιμολογημένη 
την αξία του αυτοκινήτου (20.300 DM αντί του ορθού που ήταν 41.500 DM).

Από τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά και από τις καταθέσεις των 
μαρτύρων προκύπτει ότι ο Αντωνίου με την συνδρομή του Βασιλείου προέβηκε στις 
ανωτέρω μεθοδεύσεις με σκοπό να ζημιώσει το Ελληνικό Δημόσιο προς ίδιο όφελος .

Προσαρτώντας στην Ειδική Δήλωση το ιδιωτικό συμφωνητικό με την αναληθή 
τιμή των 20.300 DM κατάφερε να εξαπατήσει τις τελωνειακός αρχές και 
καταβάλλοντας 901.800 δραχμές λιγότερο τέλος ταξινόμησης για το αυτοκίνητο 
επέτυχε την έκδοση Αποδεικτικού είσπραξης - άδειας παράδοσης χωρίς να 
καταβληθούν προηγουμένως οι πραγματικά οφειλόμενες επιβαρύνσεις.

Με τις ενέργειές του αυτές ο Αντωνίου διέπραξε λαθρεμπορία της παρ.1 
περίπτ. α' και της παρ.2 περίπτωση κ' του άρθρου 100 του Νόμου 1165/18 περί 
Τελωνειακού Κώδικα και στη συνέχεια παρέδωσε το αυτοκίνητο
(λαθρεμπόρευμα)στον Βασιλείου, που στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρείται 
καλόπιστος κάτοχος.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

• βάσει του εδαφίου κ' της παρ.2 του άρθρου 100 του Νόμου 1165/18 «η 
υποτιμολόγηση ή υπερτιμολόγηση εισαγομένων ή εξαγομένων εμπορευμάτων 
θεωρείται λαθρεμπορία».

• σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. Γ4 του άρθρου 18 του Νόμου 2682/99 «Οι 
παραβάσεις των περιπτώσεων Γ και κ' της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του 
Νόμου 1165/18 εφαρμόζονται ανάλογα και για το τέλος ταξινόμησης και 
τιμωρούνται με τις περί λαθρεμπορίας διατάξεις του ιδίου νόμου

• σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 100 του Τελωνειακού Κώδικα 
λαθρεμπορία είναι:α) « η εντός των συνόρων του κράτους εισαγωγή 
εμπορευμάτων υποκειμένων , είτε εις εισαγωγικό δασμό...άνευ γραπτής αδείας 
της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ... ή χρόνο».

• Βάσει του εδαφίου θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του Νόμου 1165/18 
« η αγορά , πώληση και κατοχή εμπορευμάτων εισαχθέντων ή τεθέντων εις την

ΦΟίπΠΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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γενική κατανάλωση κατά τρόπο συνιστώντα το αδίκημα της λαθρεμπορίας , 
θεωρείται λαθρεμπορία».

• Η κατοχή συνιστά διαρκές έγκλημα και συνεπώς ο χρόνος τέλεσης είναι ο 
χρόνος διαπίστωσης της κατοχής , αγοράς ή πώλησης των ειδών , η δε 
παραγραφή αρχίζει από την κατάσχεση του λαθρεμπορεύματος (Εφ.Αθηνών 
1612/82 No Β 31,584).

• Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 97 του Νόμου 1165/18 «περί Τελωνειακού 
κώδικα», .... «κατά των οποιοσδήποτε συμμετασχόντων της κατά την 
παράγραφο 2 του άρθρου 89 του παρόντος τελωνειακής παραβάσεως ...
επιβάλλεται ....... ιδιαιτέρως εις έκαστον και αλληλεγγύως πολλαπλούν τέλος
από του διπλού μέχρι του δεκαπλού των βαρυνόντων το αντικείμενο ταύτης 
δασμών , φόρων , τελών ... συνεπαιτίους».

• Το ανωτέρω πολλαπλούν τέλος , σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφοι 4 και 5 
, το άρθρο 99 παράγραφος 1 του Νόμου 1165/18, επιβάλλεται δια πράξεως του 
προϊσταμένου της τελωνειακής Αρχής στην περιφέρεια της οποίας 
διαπράχθηκε η παράβαση , μετά την ενέργεια διοικητικής ανακρίσεως.

• Σύμφωνα με την διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 
98 του Τελωνειακού Κώδικα « η πληρωμή του πολλαπλού τέλους δεν 
απαλλάσει από την υποχρέωση της πληρωμής των ανηκόντων δασμών και 
λοιπών φόρων εξαιρέσει της περιπτώσεως καθ' ήν κατάσχεται και δημεύεται το 
αντικείμενο της λαθρεμπορίας».

• Βάσει της εκθέσεως επαλήθευσης και χρέωσης του αρμόδιου ελεγκτή , η 
διαφορά του τέλους ταξινόμησης που προέρχεται από την εν λόγω 

υποτιμολόγηση ανέρχεται στο ποσό των 901.800 δραχμών και σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 103 του Νόμου 1165/18 όπως τροποιήθηκε κι 
ισχύει» οσάκις οι εις το αντικείμενο της λαθρεμπορίας αντιστοιχούντες δασμοί 
φόροι ... δεν υπερβαίνουννεν το συνόλω τα 10.000.000 δραχμές δεν ασκείται
ποινική δίωξης...... εάν οι υπόχρεοι ήθελον παραιτούμενοι ..... καταβάλει....
πολλαπλούν τέλος ... παρόντος».

• Κατά την επιβολή των πολλαπλών τελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, η 

βαρύτητα της πράξεως , η φύση, το είδος και το αντικείμενο της λαθρεμπορίας, 
η βλάβη που θα επήρχετο στα συμφέροντα του Δημοσίου, η προσωπικότητα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΓΙΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΗΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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των ενόχων , ο προηγούμενος και ο εν γένει βίος των δραστών και η 
επιδειχθείσα μεταμέλεια.

• Οι ισχυρισμοί του υπαιτίου στη διοικητική του απολογία απορρίπτονται ως 
αβάσιμοι, ελλιπείς, ανακριβείς, ανίσχυροι και νομικά πλημμελείς.

• Τα ως άνω πραγματικά περιστατικά πληρούν τη νομική μορφή της 
τελωνειακής παράβασης του άρθρου 89 παράγραφος 2 του Νόμου 1165/18 και 
του άρθρου 18 παράγραφος γ4 του Νόμου 2682/99 , η οποία κολάζεται με τις 
περί λαθρεμπορίας διατάξεις του Νόμου 1165/18.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Χαρακτηρίστηκε η ανωτέρω πράξη ως τελωνειακή παράβαση με την έννοια των 
άρθρων 89 παράγραφος 2 , 100 παράγραφος 1 εδάφ.α', παράγραφος 2 εδάφ. Κ' του 
Νόμου 1165/18

Υπαίτιος δε αυτής, είναι ο Αντωνίου που γεννήθηκε και κατοικεί στις Σέρρες και 
επιβάλλονται εις βάρος του:

• για την τελεσθείσα υποτιμολόγηση (που είναι λαθρεμπορία), πολλαπλό 
τέλος ανερχόμενο στο ποσό των 1.803.600 δραχμών.

• Για την μη καταβολή ολοκλήρου του τέλους ταξινόμησης που αντιστοιχεί 
στο αυτοκίνητο (συνεπεία της αποδειχθείσας υποτιμολόγησης) τη διαφορά 
μεταξύ του οφειλόμενου και του καταβληθέντος τέλους ταξινόμησης δηλαδή 
901.800 δραχμές.

• Επιπλέον , επί του ποσού πολλαπλών τελών καταβλήθηκαν τέλη 
χαρτοσήμου σε ποσοστό 2% και κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ 20% επί του 
χαρτοσήμου.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Στην υποτιμολόγηση κατά την είσοδο αυτοκινήτου στο τελωνείο που 
εξετάσθηκε παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι η συνολική ποινή που επιβλήθηκε στον 
Αντωνίου που διέπραξε την παράβαση, ήταν τριπλάσια των διαφυγόντων τελών 
ταξινόμησης κι επιπλέον διάφορα μικροέξοδα.

Η ποινή αυτή κρίνεται ως αρκετά ικανοποιητική, αλλά θα μπορούσε να ήταν 
ακόμη πιο αυστηρή π.χ. στο πενταπλάσιο των διαφυγόντων τελών ταξινόμησης 
(δηλαδή τέσσερις φορές περισσότερο από όσο θα πλήρωνε εάν ενεργούσε νομότυπα 
ο εισαγωγέας). Σκληρότερη ποινή , πιστεύω ότι θα δρούσε με αντίθετα αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι στις τελωνειακός παραβάσεις, δεν υπάρχει συμβιβασμός 
προστίμου ( που ισχύει για την υπερ/υπο- τιμολόγηση που γίνεται για φορολογικούς 
λόγους), διότι ο τελωνειακός νόμος είναι σαφής και αδιάλλακτος προκειμένου να 
αποφεύγονται συναλλαγές μεταξύ ελεγκτών και ελεγχομένων .

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Φ. ΓΙΑΡΚΟΣ1ΔΟΥ
ΕίΉΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΜΓΙΑΡΑΛΕΞΗΣ
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5.2.2 Η ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΤΑΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΑΣΜΩΝ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΓΚ

Η ακόλουθη πραγματική υπόθεση είναι προϊόν έρευνας, που διενεργήθηκε 
στα Αρχεία: α) της Ε.Υ.Τ.Ε. (Ειδικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ερευνών) Κεντρικής 
Μακεδονίας και β) του Σ.Δ.Ο.Ε. (Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος) 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση , κρίθηκε τελεσίδικα από τα ελληνικά δικαστήρια ως 
λαθρεμπορία και αποδόθηκαν ευθύνες στους εμπλεκόμενους σε αυτήν. Η εν λόγω 
υπερτιμολόγηση περιλαμβάνει τρεις περιπτώσεις, εισαγωγής ποτάσας σε χύμα 
μορφή, κατά την οποία η λήπτρια των τιμολογίων και στις τρεις αγορές , ήταν η 
ελληνική εταιρεία «ΠΟΤΑΣΑ Ε.Π.Ε.».

Η παράνομη πράξη της παραπάνω εταιρείας, είχε ως αποτέλεσμα να 
ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο από την μη καταβολή αναλογούντων δασμών 
αντιντάμπιγκ ύψους 40.348.937 δραχμών (κατά το χρόνο διάπραξής της παράβασης, 
δεν είχε ακόμη εισαχθεί το ευρώ στις συναλλαγές μας ) και ειδικότερα:

• 15.882.054 δραχμές για την πρώτη εισαγωγή

• +14.991589 δραχμές για την δεύτερη εισαγωγή

• + 9.475.294 δραχμές για την Τρίτη εισαγωγή
• =40.348.937 δραχμές

Η πρώτη εισαγωγή ήταν 3.212 τόνοι ποτάσας ρωσικής προέλευσης, η δεύτερη 
αφορούσε 5.217 τόνους από την Ουκρανία και η τρίτη 3.690 τόνους από τη Ρωσία.

Αφορμή του ελέγχου που οδήγησε στην αποκάλυψη της λαθρεμπορίας , 
στάθηκε μια πληροφορία του Υπουργείου Οικονομικών προς τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές. Συγκεκριμένα η πληροφορία ήταν ότι υπήρχαν υπόνοιες πως 
κατά την εισαγωγή λιπασμάτων (ποτάσας ) προέλευσης τρίτων χωρών, μεταξύ των 

οποίων Ρωσίας , Ουκρανίας κ.λ.π. στο κοινοτικό έδαφος, σημειώνεται
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υττοτιμολόγηση με σκοπό την αποφυγή καταβολής του επιβληθέντος από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση δασμού αντιντάμπιγκ.

Σημειώνουμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΈ.) με τους Κανονισμούς 1031/23-4- 
1992 και 2442/ 14-8-1992 αρχικά και στη συνέχεια με τον Κανονισμό 3068/23-1 Ο
Ι 992, για λόγους προστασίας της Κοινοτικής παραγωγής χλωριούχου καλίου 
(ποτάσας) επέβαλε με τους Κανονισμούς αυτούς αρχικά προσωρινό και στη συνέχεια 
οριστικό δασμό αντιντάμπιγκ στο χλωριούχο κάλλιο κατά την εισαγωγή του στο 
Κοινοτικό έδαφος από τη Ρωσσία, Λευκορωσία και Ουκρανία. Το ανωτέρω 
δασμολογικό μέτρο τέθηκε σε ισχύ από 29-4-1992.

Επιπλέον βάση της κοινοτικής νομοθεσίας .ανάλογα με τη μορφή του (χύμα) 
και την περιεκτικότητά του σε χλωριούχο κάλλιο ,το εν λόγω προϊόν κατατάσσεται 
στη διάκριση 3104205001000 και η ελάχιστη τιμή που καθορίστηκε για τη 
δασμολογική αυτή διάκριση από την ΕΈ. είναι 86,93 ECU / Μετρικό τόνο (γεγονός 
που σημαίνει πως για τιμές αγοράς μέσω εισαγωγής από τις παραπάνω χώρες, 
μικρότερες από αυτή επιβάλλεται δασμός αντιντάμπιγκ).

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η τιμή CIF του εμπορεύματος προσαυξημένη με 
τα ασφάλιστρα που αντιστοιχούσαν στην τιμή μονάδας του προϊόντος , ήταν αρχικά 
110,1859 $ /μετρικό τόνο , όπως αυτή φαίνεται στα τιμολόγια των πωλητών. Στη 
συνέχεια όμως με πιστωτικό τιμολόγιο παρασχέθηκε στην αγοράστρια εταιρεία 
«ΠΟΤΑΣΑ Ε.Π.Ε.» έκπτωση 27,60 $/μετρικό τόνο και έτσι η τελική τιμή 
διαμορφώθηκε σε 82,5859 $ /μετρικό τόνο (συμπεριλαμβανομένων και των
ασφαλίστρων /μετρικό τόνο).

Επειδή η τιμή ΟΙΕ(ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα) του εμπορεύματος 
διαμορφώθηκε τελικά στα 82,5859 $ /μετρικό τόνο και ήταν σαφώς μικρότερη από την 
τιμή βάσης (ελάχιστη τιμή) που είχε καθοριστεί από τους κοινοτικούς κανονισμούς 
που ήταν 86,93 ECU / Μετρικό τόνο, έπρεπε να υποβληθεί το εμπόρευμα σε δασμό 
αντιντάμπιγκ.

Η διαφορά μεταξύ ελάχιστης τιμής και τιμής CIF, αποτελούσε τον 
οφειλόμενο δασμό αντιντάμπιγκ. Η «ΠΟΤΑΣΑ Ε.Π.Ε.» όμως, μεταξύ των 
πολυάριθμων άλλων παράνομων πρακτικών που εφάρμοσε, δεν παρουσίασε ποτέ το 

πιστωτικό τιμολόγιο με το οποίο της παρασχέθηκε η έκπτωση των 27,60 $/μετρικό 
τόνο και κατά συνέπεια η τελική τιμή αγοράς διαμορφωνόταν σε επίπεδα επιβολής 
δασμών αντιντάμπιγκ.
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Η ποινή που επιβλήθηκε τελικά από τα δικαστήρια ήταν πενταπλάσια των 
οφειλώμενων δασμών αντιντάμπιγκ, δηλαδή 40.348.937 δραχμές X 8 =322.791.496 
δραχμές κι επιπλέον μικροέξοδα.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Η υπόθεση που πολύ συνοπτικά περιγράφηκε παραπάνω, είναι μια από τις 
σοβαρότερες περιπτώσεις υπερτιμολόγησης για αποφυγή δασμών , που 
απασχόλησαν το ΣΔΟΕ και τα τελωνεία, την τελευταία δεκαετία στην Βόρεια Ελλάδα.

Το σημαντικότερο είναι, ότι ενώ πολλές παρόμοιες με αυτήν σε είδος και 
μέγεθος υπερτιμολογήσεις έχουν φθάσει σε αίθουσες δικαστηρίων τα τελευταία 
χρόνια, είναι μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις , για την οποία καταλογίσθηκαν 
παραβάσεις και πληρώθηκαν τα αναλογούντα πρόστιμα.

Είναι δεδομένο ότι τόσο η «ΠΟΤΑΣΑ Ε.Π.Ε.» , όσο και οι άλλες επιχειρήσεις 
που δουν κατά τον ίδιο παράνομο τρόπο, κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από 
τρίτες χώρες, θορυβήθηκαν από το μεγάλο πρόστιμο που επιβλήθηκε στην 
συγκεκριμένη επιχείρηση. Αποτέλεσμα ήταν , μετά την επιβολή της ποινής αυτής 
(322.791.496 δραχμές) ,να μην εντοπίζονται παραβάσεις από παρόμοιους ελέγχους 
του υπουργείου Οικονομικών σε επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου.

Η αυστηρή ποινή λοιπόν , είναι σαφές ότι λειτούργησε αποτελεσματικά , 
όπως επίσης βοήθησε και το γεγονός ότι στις τελωνειακές παραβάσεις δεν 
υπάρχει συμβιβασμός προστίμου , που ισχύει στις φορολογικές παραβάσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κυρίαρχος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν , να εξαχθούν χρήσιμα 
συμπεράσματα που θα οδηγήσουν σε προτάσεις μέτρων, που πρέπει να ληφθούν 
για καταστολή της υπερ/υπο- τιμολόγησης, έως την οριστική της εξάλειψη.

Οι προτάσεις αυτές, που είναι απόσταγμα της έρευνας που έγινε κυρίως 
μέσα από τις συνεντεύξεις αλλά και μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία , και 
αρθρογραφία παρουσιάζονται ακολούθως:

1) Πρωταρχικός στόχος είναι η σταδιακή κατάργηση των offshore εταιρειών, μέσα 
από την αλλαγή της υπάρχουσας νομοθεσίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί απλά με την 
αποδυνάμωσή τους , μέσα από τον περιορισμό των οικονομικών κινήτρων που 
παρέχουν για συναλλαγές με άλλες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, μια άλλη προσέγγιση είναι , στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, 
να αποδειχθεί πως η πραγματική έδρα της επιχείρησης , βρίσκεται στην Ελλάδα. Εάν 
μπορούσε να αποδειχθεί, ότι η έδρα της επιχείρησης της υπεράκτιος εταιρείας είναι 
στην πραγματικότητα στην Ελλάδα, τότε αυτή θα είχε υποχρέωση καταβολής των 
αναλογούντων φόρων που θα προέκυπταν, στη χώρα μας. Προς αυτή την 
κατεύθυνση είναι τα παρακάτω:

Σύμφωνα με άποψη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
(ΣΔΟΕ), όπως αυτή διαφαίνεται από το ετήσιο τεύχος απολογισμού δράσης του 
έτους 1999 : «Η OFFSHORE εταιρεία αποκτά μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Νόμου 2238/1994 , γιατί ουσιαστικά ο 

φορολογικός αντιπρόσωπος λειτουργεί σαν εμπορικός αντιπρόσωπος και επομένως η 
εταιρεία για τις δραστηριότητές της αυτές, πρέπει να φορολογείται στην Ελλάδα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης η πρώτη περίπτωση της παραγράφου 2 του 

Μοντέλου Σύμβασης , σύμφωνα με την οποία, ο όρος μόνιμη εγκατάσταση 
περιλαμβάνει και την έδρα της διοικήσεως (place of management) . Στον σχολιασμό
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(commentary) που συνοδεύει το Μοντέλο Σύμβασης , αναφέρεται η πραγματική έδρα 
της διοίκησης κι όχι η καταστατική. Με δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός offshore 
εταιρειών που ενεργοποιούνται στην Ελλάδα , έχουν επίσης και την πραγματική τους 
έδρα στην χώρα μας , η συγκεκριμένη ρήτρα της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής 
Φορολογίας παρέχει μεγάλα περιθώρια στις ελληνικές φορολογικές αρχές και στον 
φορολογικό νομοθέτη, να δημιουργήσουν προβλήματα στις offshore εταιρείες, που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα , με βάση την εγκατάστασή τους.

Το επιχείρημα ότι, η πραγματική έδρα πολλών offshore εταιρειών είναι στην 
χώρα μας αποδεικνύεται εύκολα, από το γεγονός ότι πολλά από τα άτομα που 
ανήκουν στα Διοικητικά Συμβούλια είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, πραγματοποιούν 
συνελεύσεις στην Ελλάδα , εμφανίζουν ελληνική ταχυδρομική διεύθυνση, κ.λ.π.

2) Προτείνονται να γίνονται αυστηρότεροι και συχνότεροι έλεγχοι και περισσότερα 
κονδύλια για τον έλεγχο. Είναι δεδομένο ότι οι αυστηροί νόμοι δεν είναι από μόνοι 
τους αρκετοί , για να συμμορφώνονται με αυτούς οι πολίτες. Είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την τήρησή τους, η δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών 
ελέγχου . Επίσης χρειάζονται χρήματα για ταξίδια των ελεγκτών στο εξωτερικό 
(αμοιβές εκτός έδρας και κάλυψη εξόδων διαμονής ), για να μπορούν να γίνουν 
αντιπαραβολικοί έλεγχοι στο εξωτερικό, κυρίως στις offshore εταιρείες, κάτι που δεν 
γίνεται σήμερα με τεράστιες οικονομικές και άλλες επιπτώσεις.

3) Αξιοποίηση του γραφείου έρευνας τιμών, που έχει συσταθεί στη διεύθυνση 
ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών, με το νόμο 2214/1994 και ουσιαστικά υπάρχει 
μόνο στα έγγραφα. Θα ήταν χρήσιμο να εφαρμοστεί στην πράξη , για να υπάρχουν 
αδιαμφισβήτητες τιμές αγαθών , οι οποίες δεν θα είναι μαχητές στα δικαστήρια, όταν 
διαπιστώνονται υπερ/υπο- τιμολογήσεις στα προϊόντα αυτά.

Συγκεκριμένα ενώ, όπως αναλυτικά έχει παρουσιαστεί ο νόμος αυτός, στο 
κεφάλαιο «ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» , στην πράξη δεν έχει υλοποιηθεί....

4) Καθιέρωση αυστηρότερων ποινών , οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως 

ανασταλτικός παράγοντας σε όσους σκέφτονται να υπερ/υπο- τιμολογήσουν, έτσι 
ώστε στην περίπτωση που συλληφθούν να παρανομούν, θα πληρώνουν 
πολλαπλάσια των ωφελειών που θα αποκόμιζαν από την διάπραξη της παράβασης.
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Ιδιαίτερα αυστηρότερα πρέπει να τιμωρούνται όσοι διαπιστώνεται ότι 
κατ'εξακολούθηση λειτουργούν κατ' αυτόν τον τρόπο.

5) Κατάργηση του νόμου περί μείωσης των φορολογικών προστίμων για 
παραβάσεις υπερ/υπο -τιμολόγησης στο 1/3 που ισχύει σήμερα, λόγω μη 
επανάληψης της ίδιας παράβασης στην ίδια χρήση.

Πιθανολογούμε ότι στην ίδια χρήση, σπάνια θα συλληφθεί κάποια επιχείρηση 
να υπερ/υπο -τιμολογεί, επομένως ο νόμος αυτός αμέσως μειώνει τα πρόστιμα στο 
1/3 . Επιπλέον , διευκολύνονται συναλλαγές μεταξύ ελεγκτών και ελεγχομένων, όταν 
ο ίδιος ο νόμος αφήνει περιθώρια....

6) Μικρότερη φορολογία εισοδήματος και Φ.Π.Α., έτσι ώστε να μην συντρέχουν 
λόγοι αναζήτησης ευκαιριών σε ξένες χώρες.

7) Δημιουργία μηχανισμών, που θα είναι ικανοί ν' αναπτύξουν την κοινωνική 
συνείδηση κι ευαισθησία π.χ. καθιέρωση ειδικών βραβείων (που θα εμπεριέχουν και 
οικονομικό κίνητρο ) σε επιχειρήσεις που συνεργάζονται με άλλες εταιρείες σε ξένες 
χώρες και αποδίδουν φόρους στην χώρα μας.

Προτείνοντας τα παραπάνω μέτρα , δεν εθελοτυφλούμε ότι η υλοποίησή τους θα 
ήταν ικανή να εξαλείψει το φαινόμενο της υπερ/υπο- τιμολόγησης στην χώρα μας.

Κάθε φορά που ο νομοθέτης περιορίζει τη δράση αυτών που έχουν την τάση να 
παραβατούν , αυτοί φροντίζουν να βρουν νέους οδούς προς στην παρανομία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΧΥΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 186/92 (Κ.Β.Σ.)

Αρθρο 2 § 1

Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού 
Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην 
απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική 
επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς 
και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενοι στο εξής με τον όρο 
«επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα 
βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων 
και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.

Άρθρο 11 § 1
Δελτία αποστολής. Δελτία εσωτερικής διακίνησης επιχειρήσεων

επεξεργασίας.

Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία: 
α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς 
οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο 
αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, 
απόδειξη παροχής υπηρεσιών),
β) σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από μη υπόχρεο 
σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του,
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Άρθρο 12 §1,5,11,15 
Τιμολόγια. Εκκαθαρίσεις

1 .Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου ή δικαιώματος 
εισαγωγής και την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία και 
τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, για την 
άσκηση του επαγγέλματος τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, 
καθώς και για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας 
εκδίδεται τιμολόγιο.

5. Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 εκδίδουν 
τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που δέχονται από πρόσωπα 
που αρνούνται την έκδοση τιμολογίου ή εκδίδουν ανακριβές τιμολόγιο ή δεν έχουν 
υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών. Στην περίπτωση 
άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το 
πρωτότυπο του τιμολογίου που εκδίδει ο αγοραστής των αγαθών ή ο λήπτης των 
υπηρεσιών αποστέλλεται εντός του επομένου από την έκδοσή του μήνα στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου.

11. Ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των αγαθών, η ποσότητα, η 
μονάδα μέτρησης, η τιμή μονάδας και η αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή, η 
οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή 
από το Φ.Π.Α. Οι παρεχόμενες εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες διακρίσεις. Στο 
καθαρό ποσό προστίθενται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και 
ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Ακόμη αναγράφεται το 
συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής αριθμητικώς ή της αμοιβής αριθμητικώς 
καθώς και ολογράφως όταν εκδίδεται χειρόγραφο τιμολόγιο. Επί αγοράς ηρτημένων 
καρπών ορισμένου κτήματος στο τιμολόγιο αναγράφεται ως ποσότητα αυτή που 
υπολογίζεται να αποληφθεί.

Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος μπορεί να αναγράφεται 
συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση.

14. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των 
αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση. Κατ’ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει
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εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα μήνα από την 
παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια 
διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Αν ο αγοραστής είναι πρόσωπο της 
παραγράφου 3 του άρθρου 2 μπορεί να εκδοθεί το τιμολόγιο μέχρι το τέλος της 
διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των 
αγαθών............

15. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση 
της παροχής.

Ά)Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που 
καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που 
παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής 
περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων 
ή εγκαταστάσεων το τιμολόγιο εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την προσωρινή 
επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο, που πραγματοποιήθηκε 

η επιμέτρηση.

Άρθρο 13 § 1

Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας για κάθε 
πώληση αγαθών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, ή παροχή υπηρεσιών 
προς το κοινό ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του, 
εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση. Στις 
αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών αξίας άνω των δέκα χιλιάδων 
(10.000) δραχμών αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του αγοραστή, όταν αφορούν 
πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών εκπιπτόμενη στη φορολογία εισοδήματος. Στις 
αποδείξεις αυτές όταν εκδίδονται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) 
το ονοματεπώνυμο αναγράφεται στο πίσω μέρος αυτών, θέτοντας ο πωλητής

επιτηδευματίας και τη σφραγίδα τουΟ). Σε περίπτωση επιστροφής των αγαθών 
εκδίδει απόδειξη επιστροφής. Σε περίπτωση αλλαγής των αγαθών εκδίδει απόδειξη 
λιανικής πώλησης στην οποία αναγράφει χωριστά τουλάχιστον την αξία του αγαθού 
που παραδίδεται στον πελάτη, καθώς και την αξία του αγαθού που επιστρέφεται και 
την τυχόν διαφορά.
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Αρθρο 17.
Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων

1. Η ενημέρωση των βιβλίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας γίνεται εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση ή τη λήψη του κατά περίπτωση 
δικαιολογητικού.

2. Η ενημέρωση των βιβλίων τρίτης κατηγορίας γίνεται:

α) του ή των ημερολογίων εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την έκδοση ή τη λήψη 
του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταυειακών πράξεων από τη διενέονειά

TOUC.

Αρθρο 18
Τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων 

και έκδοσης των στοιχείων

9. Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει τόσον ο εκδότης, όσον και ο 
λήπτης του στοιχείου, οι οποίοι δικαιούνται να επιβεβαιώνουν τα αναγκαία στοιχεία 
του αντισυμβαλλόμενου από τη δήλωση έναρξης εργασιών ή από άλλο πρόσφορο 
αποδεικτικό στοιχείο, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί φορολογικού 
απορρήτου, τα οποία οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται εκατέρωθεν να παρέχουν, 

φέροντας ο καθένας και την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει.0)
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ΝΟΜΟΣ 2523/1997

(ΦΕΚ A' 179/11.9.1997)
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Αρθρο 5 §1,2,3
Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

Αντικειμενικό σύστημα

1. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.) 
186/1992 ΦΕΚ 84 Α') τιμωρείται με πρόστιμο που προσδιορίζεται κατ' αντικειμενικό 
τρόπο.

Για το σκοπό αυτόν καθιερώνονται δύο βάσεις υπολογισμού, συντελεστές 
βαρύτητας, και ανώτατα όρια (οροφές). Οι παραβάσεις διακρίνονται σε δύο 
κατηγορίες, γενικές και αυτοτελείς.

2. Για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος δίδονται οι πιο κάτω 
εννοιολογικοί προσδιορισμοί:

α) Βάση Υπολογισμού Νοί (ΒΑΣ.ΥΠ.1) είναι το αντικειμενικό ποσό επί του οποίου 
εφαρμόζονται οι συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως στις 
κατ' ιδίαν διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής κλιμακώνεται ανάλογα με την 
κατηγορία των βιβλίων, που υποχρεούται να τηρεί κάθε υπόχρεο πρόσωπο του 
Κ.Β.Σ., ως εξής:

α.α. Για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων ή τηρούντες βιβλία Α' κατηγορίας 
100.000 δραχμές.

α.β. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας 200.000 δραχμές.
α.γ. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας 300.000 δραχμές.

Για τους ιδρυτές επιχειρήσεων επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται για 
τους υπόχρεους σε τήρηση Β' κατηγορίας βιβλίων, εκτός από τους ιδρυτές Ε.Π.Ε. και 
Α.Ε. για τους οποίους επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται για τους 
υπόχρεους σε τήρηση Γ κατηγορίας βιβλίων.
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β) Βάση Υπολογισμού Νο2 (ΒΑΣ. ΥΠ. 2) είναι το αντικειμενικό ποσό επί του οποίου 
εφαρμόζονται οι συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως στις 
κατ' ιδίαν διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής ισούται με την αξία της 
συναλλαγής ή του στοιχείου ή μέρους αυτών, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
κατά περίπτωση.

γ) Συντελεστής βαρύτητας είναι ο αριθμός που κλιμακώνεται ανάλογα με τη 

σοβαρότητα της παράβασης και εφαρμόζεται στην αντίστοιχη βάση υπολογισμού.
δ) Ανώτατο όριο (οροφή) είναι το ποσό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το 

επιβαλλόμενο πρόστιμο και εφαρμόζεται στις αυτοτελείς παραβάσεις, με εξαίρεση 
αυτές για τις οποίες ισχύει η βάση υπολογισμού Νο2 (ΒΑΣ. ΥΠ. 2).

ε) Γενικές παραβάσεις είναι αυτές, για τις οποίες επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιμο, 
ανά διαχειριστική περίοδο, ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών.

στ) Αυτοτελείς παραβάσεις είναι αυτές, που ορίζονται στην παράγραφο 8 του 
άρθρου αυτού για τις οποίες επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόσημο για κάθε παράβαση.

3. Για κάθε πράξη ή παράλειψη των διατάξεων του άρθρου αυτού, που 
διαπιστώνεται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας χρήσεως, επιβάλλεται ιδιαίτερο 
πρόστιμο.

Επίσης στο ίδιο άρθρο 5 §8η' του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α' 179/11.9.1997) ορίζονται 
τα εξής:

“8. Οι παρακάτω περιπτώσεις, για την επιβολή του αντικειμενικού προστίμου, 
θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για τις οποίες εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού 
Νοί (ΒΑΣ. ΥΠ. 1) ο δε συντελεστής βαρύτητας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, έχει 
αριθμητική τιμή ένα (1).

Άρθρο 5 §6

Για τις γενικές παραβάσεις λαμβάνεται υπόψη η Βάση Υπολογισμού Νοί 
(ΒΑΣ.ΥΠ.1) και εφαρμόζεται ο συντελεστής βαρύτητας με αριθμητική τιμή ένα (1). Κατ' 

εξαίρεση , για τις πιο κάτω παραβάσεις ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται ως 

εξής:
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Άρθρο 5 §9, 10,11 και 12

9. Κάθε φορά που διενεργείται φορολογικός έλεγχος και διαπιστώνονται 
επαναλαμβανόμενες εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου αυτοτελείς, κατά τις 
διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, παραβάσεις, για τις οποίες προβλέπεται η 
επιβολή προστίμων με βάση την κατηγορία βιβλίων, κατά τα οριζόμενα στην 
περίπτωση σ' της παραγράφου 2, το ανώτατο όριο του προστίμου δεν μπορεί να 
υπερβεί κατά την πρώτη έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου το δεκαπενταπλάσιο 
των προστίμων αυτών, για κάθε κατηγορία παραβάσεων των περιπτώσεων της 
προηγούμενης παραγράφου και κατά τη δεύτερη έκδοση απόφασης επιβολής 
προστίμου το τριακονταπλάσιο των προστίμων αυτών, για κάθε ως άνω κατηγορία 
παράβασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης για τρίτη φορά της διάπραξης των 
παραβάσεων αυτών δεν ισχύει περιορισμός ως προς το ανώτατο όριο αυτών των 
προστίμων.

10. Οι παρακάτω περιπτώσεις , επίσης θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις , για τις 
οποίες εφαρμόζεται η βάση Υπολογισμού No. 2 (ΒΑΣΎΠ. 2) όπως ειδικότερα 
προσδιορίζεται στις κατ ιδία διατάξεις , με τις οποίες προσδιορίζεται και η τιμή του 
κατά περίπτωση ισχύοντος συντελεστή βαρύτητας:

α)Όταν η παράβαση αναφέρεται σε η έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων 
που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής 
ή μέρους αυτής η δε αποκρυβείσα αξία είανι μεγαλύτερη των τριακοσίων χιλιάδων ( 
300.000 ) δραχμών , επιβάλλεται πρόσημο για κάθε παράβαση ίσο με την αξία της 
συναλλαγής ή του μέρους που αποκρύφθηκε. Θεωρείται απόκρυψη της συναλλαγής 
και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με τη συνολική της αξία και η περίπτωση διακίνησης 
αγαθών χωρίς το συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ.

Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της αξίας της συναλλαγής επιβάλλεται το 
πρόστιμο που ορίζεται από την περίπτωση α' της παραγράφου 2, κατά περίπτωση. 
Ειδικά , στις περιπτώσεις που προκύπτει το ύψος της συνολικής αποκρυβείσας αξίας, 

χωρίς να προσδιορίζεται το πλήθος των συναλλαγών ως και η αξία μιας εκάστης 
χωριστά, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής.

Β)Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών , 
καθώς και η νόθευση αυτών θεωρείται ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και 
επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου , μη
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των τριακόσίων 
χιλιάδων (300.000) δραχμών , σε αντίθετη δε περίπτωση ίσο με το διπλάσιο της ΒΑΣ. 

ΥΠ.1. Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική , το ως άνω πρόστιμο 
επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας. Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός 
της μερικώς εικονικής αξίας το πρόστιμο της περίπτωσης αυτής , επιβάλλεται 
μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%)

Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων από φορολογική ταμειακή 
μηχανή (φ.τ.μ.) του Ν1809/1998, στις οποίες τα εκτυπούμενα ατομικά στοιχεία του 
εκδότη δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με 
τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, εφόσον οι εκδοθείσες αποδείξεις 
έχουν καταχωρηθεί εμπρόθεσμα στα τηρούμενα βιβλία του κατόχου - χρήστη 
επιτηδευματία, η δε φορολογική ταμειακή μηχανή έχει δηλωθεί από αυτόν στην 
αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1809/1998.

11. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και των 
περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 8 , εφόσον καταλογίζονται, για την ίδια αιτία 
,όμοιες παραβάσεις για τα αντίστοιχα δελτία αποστολής.

12. Όπου σε άλλες διατάξεις γίνεται αναφορά σε παραβάσεις ή πρόστιμα του 
π.δ/τος 99/1977 - Κ.Φ.Σ. - (ΦΕΚ. 34 Α’) ή του π.δ/τος 186/1992 - Κ.Β.Σ., νοούνται οι 
παραβάσεις και τα πρόστιμα του παρόντος νόμου.”

Άρθρο 6 §1
Πρόστιμα Φ.Π.Α. για πλαστά , νοθευμένα ή εικονικά φορολογικά στοιχεία

Ι.Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καθιερώνονται ειδικά 
πρόστιμα για τους υποκείμενους που εκδίδουν ή λαμβάνουν πλαστά, νοθευμένα ή 
εικονικά φορολογικά στοιχεία. Ειδικότερα:

Α)Λήτττης εικονικού ή νοθευμένου φορολογικού στοιχείου
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Στην περίπτωση που από τον έλεγχο αποδειχθεί ότι υποκείμενος στο φόρο 
διενήργησε έκπτωση με βάση εικονικό φορολογικό στοιχείο ή με βάση νοθευμένο 
φορολογικό στοιχείο , ανεξάρτητα εάν τη νόθευση πραγματοποίησε ο ίδιος ή άλλος για 
λογαριασμό του , επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο ισόποσο με το τριπλάσιο του 
φόρου τον οποίο εξέπεσε με βάση τα στοιχεία αυτά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 
που , με βάση τα στοιχεία αυτά , έλαβε επιστροφή του φόρου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 1642/86 και σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων 
(επιστροφή φόρου που αφορά επενδυτικά αγαθά , πραγματοποίηση εξαγωγών , 
διαφορά συντελεστών , κ.λ.π.) Επίσης το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στην 
περίπτωση αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών με απαλλαγή κατ' εφαρμογή διαδικασίας 
που προβλέπει την καταβολή του φόρου από τον αγοραστή , αντί του πωλητή (ΑΥΟ 
Π.2869/1987 κ.λ.π.) και χρησιμοποιήθηκαν εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά 

στοιχεία.
Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται ανεξάρτητα από το αν ο 
υποκείμενος επωφελήθηκε πράγματι της έκπτωσης κατά τη συγκεκριμένη φορολογική 
περίοδο. Επιβάλλεται δηλαδή και στην περίπτωση που η έκπτωση οδηγεί σε αύξηση 
του πιστωτικού υπολοίπου συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου.
Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα διάταξη επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο 
του Φ.Π.Α. που αναγράφεται στα εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία (κατά το 
μέρος της αξίας που κρίνεται εικονική ή νοθευμένη)και δεν συναρτάται με τη 
δημιουργία ή μη χρεωστικού υπολοίπου , μετά την απόρριψη της εν λόγω 
παράνομης έκπτωσης . Εφόσον μετά την απόρριψη της έκπτωσης αυτής προκύψει 
χρεωστικό υπόλοιπο στην ίδια ή σε επόμενη φορολογική περίοδο , για τη διαφορά 
αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή πρόσθετου φόρου 
(άρθρο 1 και 2 του νέου νόμου).
Τονίζεται ότι , η ερμηνεία που έχει δοθεί με την εγκύκλιό μας ΠΟΔ1156/1997 όσον 
αφορά την επιβολή του ειδικού προστίμου , στην περίπτωση που από την απόρριψη 
κατά τον έλεγχο της έκπτωσης Φ.Π.Α. εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων δεν 
προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο , παύει να ισχύει.

Β)Εκδότης πλαστού, εικονικού ή νοθευμένου φορολογικού στοιχείου.

Στην περίπτωση που από τον έλεγχο αποδειχθεί ότι υποκείμενος στο φόρο, εξέδωσε 
πλαστό, εικονικό ή νοθευμένο φορολογικό στοιχείο, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο 
με το τριπλάσιο του ποσού του Φ.Π.Α. που αναφέρεται στα φορολογικά αυτά στοιχεία.
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Προϋπόθεση για την επιβολή του προστίμου αυτού είναι ο υποκείμενος στο φόρο να 
μην έχει αποδώσει στο δημόσιο το φόρο που έχει αναγράψει στα φορολογικά αυτά 
στοιχεία.......

Γ)Έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 38 οι διατάξεις του άρθρου 
6 εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπράττονται από τη δημοσίευση του νόμου , 
δηλαδή από 11-9-1997. Από την ίδια ημερομηνία , καταργούνται οι διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 48. Ο νόμος όμως περιλαμβάνει μεταβατικές ρυθμίσεις για 
παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία , οι οποίες 
αναλύονται στο σημείο 4 κατωτέρω.
Επισημαίνεται ότι οι αλλαγές που επέρχονται με τη νέα διάταξη είναι οι εξής:

• Πρόστιμο επιβάλλεται στον εκδότη από 11-9-1997 μόνο για έκδοση πλαστών, 
εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, ενώ το πρόστιμο που 

προεβλέπετο από την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 48 
(γενικά για οποιαδήποτε άλλη μη νόμιμη ενέργεια ), με εξαίρεση το τελευταίο 
εδάφιο αυτής, παύει να υφίσταται μετά την 11-9-1997.

• Πρόστιμο επιβάλλεται στο λήπτη από 11-9-1997 μόνο στην περίπτωση
χρησιμοποίησης εικονικών και νοθευμένων στοιχείων και όχι για τη χρήση 
πλαστών , όπως ίσχυε στο παρελθόν.......

• Το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου από 11-9-1997 είναι ίσον με το 
τριπλάσιο του φόρου που εξέπεσε ή δεν απέδωσε ο υποκείμενος με βάση τα 
στοιχεία αυτά.

• Το παραπάνω πρόστιμο (τριπλάσιο) , εξακολουθεί να επιβάλλεται , ως και 
στο παρελθόν, ανεξάρτητα από την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή 
συμπληρωματικής προσωρινής ή εκκαθαριστικής δήλωσης , μετά την έκδοση 
εντολής ελέγχου.

Δ)Εκκρεμείς υποθέσεις, μεταβατικές διατάξεις

Παραβάσεις οι οποίες έχουν διαπραχθεί μέχρι 10-9-1997, για τις οποίες δεν έχουν 
εκδοθεί πράξεις , σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις , χωρίς να έχουν 

οριστικοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι 10-9-1997 , κρίνονται γενικά με τις νέες 
ρυθμίσεις , εφόσον αυτές είναι ευνοϊκότερες από τις ρυθμίσεις που καταργούνται. Για
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τις υποθέσεις αυτές έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με την εγκύκλιο με αριθμό 
1098680/582/0015/30-9-1997 ΠΟΑ 1269.

Ε)Σωρευτική εφαρμογή του προστίμου
Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται ανεξάρτητα αν για τις ίδιες 
παραβάσεις έχει επιβληθεί πρόσθετος φόρος

2. Η έννοια των πλαστών και εικονικών στοιχείων ορίζεται από τις διατάξεις των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 9 §1,4,5,6

Ι.Το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη φυσικού προσώπου και στις 
εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες, καθώς και 
στους συνεταιρισμούς και στα λοιπά ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε βάρος του νομικού προσώπου. Στις κοινοπραξίες 
επιτηδευματιών, κοινωνίες αστικού δικαίου και αστικές εταιρίες το πρόστιμο 
επιβάλλεται σε βάρος αυτών και κοινοποιείται στα μέλη τους, το καθένα από τα οποία 
ευθύνεται εις ολόκληρον. Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και αλλοδαπούς οργανισμούς 
το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος αυτών και κοινοποιείται στους διευθυντές ή 
αντιπροσώπους ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Νόμου που ορίζουν διαφορετικά 
για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς , βεβαίωση και καταβολή των προστίμων 
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της κύριας φορολογίας.

Ειδικά για τη βεβαίωση και καταβολή των προστίμων , που προβλέπονται από το 
άρθρο 8 και για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, βεβαίωση και καταβολή των 
προστίμων που προβλέπονται από το άρθρο 5 , εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
του Νόμου 2238/1994. Για τα πρόστιμα που δεν συνδέονται με την κύρια φορολογία , 
ως κύρια φορολογία ωοείται η φορολογία εισοδήματος.

5. Οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την ενέργεια 

αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής στην κύρια φορολογία 
εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιβολή των προστίμων. Η προθεσμία αρχίζει από
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τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έπεται εκείνης , στην οποία αφορά η 
παράβαση. Στα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. ως και σε άλλα πρόστιμα που δεν συνδέονται 
με αντίστοιχη φορολογία ,ως κύρια φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος.

6.Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό τα πρόστιμα των 
άρθρων 4, 5 και 6 περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτών , στρογγυλοποιούμενα 
στην πλησιέστερη χιλιάδα αριθμών. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ολικής ή μερικής 
ανυπαρξίας της παράβασης , τα πρόστιμα διαγράφονται ολικά ή μερικά. Η πράξη της 
διαγραφής πρέπει να περιέχει πλήρη και ειδική αιτιολογία για την ανυπαρξία της 
παράβασης.

Άρθρο 19 § 1,2,4

1. Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία , καθώς και όποιος 
αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία , ανεξάρτητα από 
το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου , τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον τριών μηνών. Όταν η συνολική αξία των πλαστών και εικονικών 
φορολογικών στοιχείων , για την πλαστότητα ή εικονικότητα των οποίων καταδικάζεται 
ο δράστης , υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών , 
επιβάλλεται ως παρεπόμενη ποινή το κλείσιμο του καταστήματος , γραφείου , 
εργαστηρίου και γενικά επαγγελματικής εγκατάστασης αυτού μέχρι ένα (1) μήνα. Η 
εκτέλεση της παρεπόμενης αυτής ποινής ουδεμία ασκεί επίδραση στις ενοχικές 
σχέσεις του επιτηδευματία με τους μισθωτούς που συνδέονται με αυτόν με σύμβαση 
παροχής εξαρτημένης εργασίας.

2. Το αδίκημα του άρθρου αυτού είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από τα αδικήματα, 
που προβλέπονται και τιμωρούνται με τις λοιπές ποινικές διατάξεις του παρόντος 
νόμου.

4. Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της 
ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα 

διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι 
άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει θεωρήσει στοιχεία στην 

κατά τόπο αρμόδια , σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση ,
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δημόσια οικονομική υπηρεσία. Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι 
εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρεία, κοινοπραξία ή άλλης μορφής επιχείρηση 
ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη 
συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική 
κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγματικού 
υπεύθυνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται 
αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής, θεωρούνται πάντοτε για τους 
σκοπούς του παρόντος νόμου ως ανακριβή , ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα 
οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά 
κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας, (ισχύει από 1-1-1998)
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