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ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ    
ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  

 
Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. 

Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
 
11..  ΕΕλλεεγγκκττιικκήή  --  ΈΈλλεεγγχχοοςς  
 

ΕΕλεγκτική είναι το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών βάσει των οποίων εξετάζονται τα 
οικονοµικά δεδοµένα των επιχειρήσεων. 
 

ΜΜε τον λογιστικό έλεγχο γίνεται προσπάθεια εξακρίβωσης της ακρίβειας των λογιστικών πράξεων, 
των κανόνων και των αρχών που διέπουν τα οικονοµικά δεδοµένα. 
 

∆∆ια του ελέγχου και µέσα από διαχρονικές προσπάθειες ανάπτυξης οµοιόµορφων κανόνων, γίνεται 
προσπάθεια εξακρίβωσης της ακρίβειας : 
 
α) των εγγραφών στα λογιστικά βιβλία 
 
β) των λογιστικών πράξεων 
 
γ) των πραγµατικών δεδοµένων κ.λ.π. 
 

ΒΒασική προσπάθεια του ελέγχου είναι  η  έρευνα διαπίστωσης λαθών εκ δόλου ή εξ αµελείας και ή 
τυχόν ύπαρξη εσκεµµένων ενεργειών αλλοίωσης των πραγµατικών δεδοµένων. 
 
22..  ∆∆ιιαακκρρίίσσεειιςς  εελλέέγγχχωωνν  
 

ΟΟι έλεγχοι διακρίνονται σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς. 
 
22..11..  ΕΕσσωωττεερριικκοοίί  έέλλεεγγχχοοιι  
 

ΟΟι εσωτερικοί έλεγχοι διενεργούνται  από εσωτερικούς µηχανισµούς  και βασικός σκοπός είναι η 
αξιολόγηση διαδικασιών λειτουργίας (συστήµατα οργάνωσης κ.λ.π.) και η παροχή πληροφοριών 
στη διοίκηση (επιχειρηµατίας, µέτοχος, εταίρος κ.λ.π.). 
 
22..22..  ΕΕξξωωττεερριικκοοίί  έέλλεεγγχχοοιι  
 

ΟΟι εξωτερικοί έλεγχοι διενεργούνται από εξωτερικούς µηχανισµούς µε σκοπό τη διαπίστωση 
εφαρµογής των ισχυουσών εκάστοτε νοµοθετικών διατάξεων. Η διαπίστωση της εφαρµογής ή όχι 
των διατάξεων  της ισχύουσας εκάστοτε νοµοθεσίας και της εκπλήρωσης ή όχι των υποχρεώσεων, 
διενεργείται από ελεγκτικά όργανα εκτός των επιχειρήσεων. 
 

ΤΤα ελεγκτικά αυτά όργανα προέρχονται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για την 
διενέργεια φορολογικών ελέγχων, από τις Τράπεζες , από τα Ταµεία (Ι.Κ.Α, Τ.Ε.Β.Ε κ.λπ.), από τις 
Ελεγκτικές Εταιρείες. 
 

ΚΚυριότερες κατηγορίες εξωτερικού ελέγχου είναι ο φορολογικός έλεγχος για όλους τους 
φορολογούµενους και ο έλεγχος από τις ελεγκτικές εταιρείες σε ορισµένα νοµικά πρόσωπα (Α.Ε., 
Ν.Π.∆.∆., κ.λ.π.). 
 
33..  ΦΦοορροολλοογγιικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  
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33..11..  ΈΈννννοοιιαα  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  
 

ΦΦορολογικός έλεγχος είναι το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών και επαληθεύσεων, διενεργείται 
από τους ελεγκτές του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και επιδιώκει : 
 
α) Τη διαπίστωση εφαρµογής των φορολογικών διατάξεων, 
 
β) Τη διαπίστωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και λοιπών  καταστάσεων , όπως η 
υποχρέωση αυτή προβλέπεται από τους διαφόρους κώδικες της ελληνικής νοµοθεσίας (Βιβλίων & 
Στοιχείων, Εισοδήµατος, Φ.Π.Α. κ.λ.π.), 
 
γ) Την επαλήθευση του περιεχοµένου των δηλώσεων  σε σχέση πάντα µε τα οικονοµικά δεδοµένα 
(όπως αυτά προκύπτουν από τα προβλεπόµενα και τηρούµενα βιβλία και στοιχεία και τα οποία 
απαραίτητα θα πρέπει να έχουν τηρηθεί σύµφωνα µε τις αρχές της λογιστικής επιστήµης και του 
Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ( στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική η εφαρµογή του), και 
 
δ) Τον προσδιορισµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων και τον καθορισµό των φορολογικών 
υποχρεώσεων. 
 
33..22..  ΣΣυυµµββοολλήή  ττοουυ  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  
 

ΈΈνα αποτελεσµατικό σύστηµα φορολογικών ελέγχων συµβάλλει : 
 
α) Στην αύξηση των ∆ηµοσίων Εσόδων, 
 
β) Στην επιτάχυνση του ρυθµού της οικονοµικής ανάπτυξης, και 
 
γ) Στη δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών. 
 
33..33..  ∆∆ιιάάκκρριισσηη  φφοορροολλοογγιικκώώνν  εελλέέγγχχωωνν  
 

ΟΟι φορολογικοί έλεγχοι διακρίνονται στους : 
 
α) Προληπτικούς Φορολογικούς Ελέγχους οι οποίοι σκοπό έχουν τη διαπίστωση της εφαρµογής 
των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και τη διαπίστωση εκπλήρωσης των 
ληξιπροθέσµων φορολογικών υποχρεώσεων ως προς τον Φόρο προστιθέµενης αξίας, Φόρο 
Μισθωτών Υπηρεσιών, Λοιπούς παρακρατηθέντες φόρους κ.λ.π. 
 

ΚΚύριος στόχος του προληπτικού φορολογικού ελέγχου, µε την αιφνίδια παρουσία των ελεγκτών, 
είναι το να αποτρέψει τους φορολογούµενους από τη διάπραξη παραβάσεων. 
 

ΟΟ προληπτικός έλεγχος διενεργείται : 
 
α1) Εκτός της επιχείρησης, κατά τη διακίνηση αγαθών µε σκοπό τη διαπίστωση της διακίνησης 
αυτών µε τα προβλεπόµενα στοιχεία. 
 
α2) Εντός της επιχείρησης µε σκοπό τη διαπίστωση της ορθής εφαρµογής των διατάξεων του 
Κωνικά Βιβλίων και Στοιχείων και των λοιπών φορολογικών αντικειµένων. 
 

ΟΟ προληπτικός φορολογικός έλεγχος επιβάλλεται να είναι σύντοµος και ουσιαστικός. 
 

ΟΟ ελεγκτής δύναται να λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή στοιχείου ( εκτός των 
υποχρεωτικώς τηρουµένων). 
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β) Προσωρινούς Φορολογικούς Ελέγχους οι οποίοι σκοπό έχουν τον καταλογισµό των φόρων , 
τελών κ.λ.π. µετά τη διαπίστωση της µη  εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων φορολογικών 
υποχρεώσεων ή της διαπίστωσης εκπλήρωσης ορισµένων εκ των φορολογικών υποχρεώσεων , στις 
περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητος ο τακτικός φορολογικός έλεγχος ή δεν είναι εφικτός κατά 
τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 
 

ΟΟ προσωρινός φορολογικός έλεγχος εµπεριέχει στοιχεία τόσο προληπτικού όσου και τακτικού 
ελέγχου και του παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης προσωρινών φύλλων ελέγχου. 
 

ΚΚαταλογίζονται φόροι που οφείλουν οι επιχειρήσεις βάσει των τηρουµένων βιβλίων και στοιχείων 
και παρέλειψαν  να τους συµπεριλάβουν στις δηλώσεις ή υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις. 
 

ΑΑντικείµενο προσωρινού φορολογικού ελέγχου τυγχάνουν επιχειρήσεις που δεν υποβάλλουν 
δηλώσεις, επιχειρήσεις που υποβάλλουν αρνητικές δηλώσεις, επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν 
πληροφορίες φοροδιαφυγής και επιχειρήσεις που εφαρµόζουν εσφαλµένα τις φορολογικές 
διατάξεις. 
 
γ) Τακτικούς Φορολογικούς Ελέγχους οι οποίοι σκοπό έχουν τον πλήρη έλεγχο όλων των 
φορολογικών αντικειµένων και υποχρεώσεων µιας επιχείρησης και οι οποίοι είναι κατά κανόνα και 
οριστικοί, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων και όταν ο νόµος το επιτρέπει. 
 

ΟΟ τακτικός φορολογικός έλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 
2238/1994 και πρέπει να είναι εµπεριστατωµένος, πλήρης και οριστικός. 
 

ΠΠροσδιορίζεται η φορολογητέα ύλη µε τεκµηριωµένο πόρισµα, τόσο από τα δεδοµένα  των 
βιβλίων και στοιχείων όσο και από λοιπά στοιχεία και πληροφορίες. 
 
33..44..  ΑΑρρµµόόδδιιοοιι  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  φφοορροολλοογγιικκώώνν  εελλέέγγχχωωνν  
 
33..44..11..  ΠΠρροολληηππττιικκόόςς  ΦΦοορροολλοογγιικκόόςς  ΈΈλλεεγγχχοοςς  
 

∆∆ιενεργείται από τις Υποδιευθύνσεις Ελέγχου των ∆ηµοσίων  Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ) και 
την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.). Επίσης µπορεί να διενεργηθεί και από τα ελεγκτικά 
κέντρα (∆.Ε.Κ. και Π.Ε.Κ.) σε οποιαδήποτε υπόθεση της καθ ύλην αρµοδιότητάς τους, παράλληλα 
και ανεξάρτητα από τις ∆.Ο.Υ., ακόµα και σε χρήσεις για τις οποίες δεν έχουν αρµοδιότητα 
διενέργειας οριστικού (τακτικού) ελέγχου, σύµφωνα µε την παράγραφο 16 της υπουργικής 
απόφασης µε Α.Π. 1085068/19.2.2007. 
 
33..44..22..  ΠΠρροοσσωωρριιννόόςς    ΦΦοορροολλοογγιικκόόςς  ΈΈλλεεγγχχοοςς  
 

∆∆ιενεργείται από τις Υποδιευθύνσεις Ελέγχου των ∆ηµοσίων  Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ) και 
τα Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ και Π.Ε.Κ). Τα ∆.Ε.Κ. και τα Π.Ε.Κ. µπορούν να διενεργήσουν 
προσωρινό φορολογικό έλεγχο σε οποιαδήποτε υπόθεση της καθ ύλην αρµοδιότητάς τους, 
παράλληλα και ανεξάρτητα από τις ∆.Ο.Υ., ακόµα και σε χρήσεις για τις οποίες δεν έχουν 
αρµοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) ελέγχου, σύµφωνα µε την παράγραφο 16 της 
υπουργικής απόφασης µε Α.Π. 1085068/19.2.2007. 
 
33..44..33..  ΤΤαακκττιικκόόςς  ΦΦοορροολλοογγιικκόόςς  ‘‘ΕΕλλεεγγχχοοςς  
 
∆∆ιενεργείται από τις Υποδιευθύνσεις Ελέγχου των ∆ηµοσίων  Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ) και 
τα Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ και Π.Ε.Κ) 
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ΜΜε αποφάσεις που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ανακαθορίζονται οι 
αρµοδιότητες µεταξύ των ∆.Ο.Υ, Π.Ε.Κ και ∆.Ε.Κ. σε θέµατα τακτικού φορολογικού ελέγχου.  
 

ΣΣηµειωτέον ότι η Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων συστάθηκε µε τον Ν. 2343/1995. Με 
τον ίδιο επίσης νόµο και µε το άρθρο 3 συστάθηκαν τα ελεγκτικά κέντρα µε την αρχική τους 
µορφή (ΕΘ.Ε.Κ και Π.Ε.Κ) και προσδιορίσθηκαν οι αρµοδιότητες των ∆.Ο.Υ. των Π.Ε.Κ και του 
ΕΘ.Ε.Κ. 
 

ΜΜε την τελευταία υπουργική απόφαση µε ΑΑ..ΠΠ..  11008855006688//1122..99..22000077 οι αρµοδιότητες 
προσδιορίζονται βάσει των ακαθαρίστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου που έκλεισε εντός 
του έτους 22000066 και συγκεκριµένα 

1 : 
 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α  
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Από Έως 
∆ιαπεριφερειακά ελεγκτικά κέντρα (∆.Ε.Κ.) 9.000.001,00 και άνω 
Περιφερειακά ελεγκτικά κέντρα (Π.Ε.Κ.) 1.030.001,00 9.000.000,00 
∆.Ο.Υ. Α’ τάξης µε Υποδιεύθυνση Ελέγχου   1.030.000,00 
∆.Ο.Υ. Α’ τάξης χωρίς Υποδιεύθυνση Ελέγχου  600.000,00 
∆.Ο.Υ. Β’ τάξης µε Υποδιεύθυνση Ελέγχου για υποθέσεις που δεν 
τηρούνται βιβλία ή που τηρούνται βιβλία Α’ και Β’ κατηγορίας 
Κ.Β.Σ. 

 100.000,00 

 
33..55..  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  εελλέέγγχχοουυ  
 
33..55..11..  ΕΕννττοολλήή  εελλέέγγχχοουυ  
 

ΓΓια την διενέργεια οποιουδήποτε φορολογικού ελέγχου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
έκδοση της σχετικής Εντολής Ελέγχου. 
 

ΛΛαµβανοµένων υπόψη των υφισταµένων κριτηρίων επιλογής ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις των 
υφισταµένων ιδιαιτέρων και σοβαρών λόγων, το Τµήµα Ελέγχου, η Υποδιεύθυνση Ελέγχου ή ο 
Προϊστάµενος του Ελεγκτικού Κέντρου ( ή ο νόµιµος αναπληρωτής αυτού), εκδίδει κατά περίπτωση 
εντολή Προληπτικού, Προσωρινού, Τακτικού ή Εδικού Ελέγχου. 
 

ΗΗ σχετική εντολή ελέγχου απευθύνεται σε υπαλλήλους που υπηρετούν στην συγκεκριµένη ∆.Ο.Υ. 
ή Ελεγκτικό Κέντρο και οι υπάλληλοι δύναται να είναι περισσότεροι του ενός. 
 

ΣΣε εξαιρετικές και ειδικές περιπτώσεις δύναται να συγκροτηθεί ειδικό συνεργείο ελέγχου, µε 
προϊστάµενο αυτού Επιθεωρητή και υπαλλήλους από διαφορετικές ∆.Ο.Υ. ή Ελεγκτικά Κέντρα. 
 

                                                 
1 Προηγουµένως ίσχυε η υπουργική απόφαση µε Α.Π. 1000414/31.12.2004 και οι αρµοδιότητες επροσδιορίζοντο βάσει 
των ακαθαρίστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου που έκλεισε εντός του έτους 2003 και συγκεκριµένα : 
 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α  
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Από Έως 
∆ιαπεριφερειακά ελεγκτικά κέντρα (∆.Ε.Κ.) 9.000.001,00 και άνω 
Περιφερειακά ελεγκτικά κέντρα (Π.Ε.Κ.) 1.030.001,00 9.000.000,00 
∆.Ο.Υ. Α’ τάξης µε Υποδιεύθυνση Ελέγχου   1.030.000,00 
∆.Ο.Υ. Α’ τάξης χωρίς Υποδιεύθυνση Ελέγχου  600.000,00 
∆.Ο.Υ. Β’ τάξης µε Υποδιεύθυνση Ελέγχου για 
υποθέσεις που δεν τηρούνται βιβλία ή που 
τηρούνται βιβλία Α’ και Β’ κατηγορίας Κ.Β.Σ. 

 100.000,00 
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ΣΣτην εντολή ελέγχου είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται περισσότερες της µίας επιχειρήσεις, καλό 
όµως είναι σε περιπτώσεις κυρίως τακτικού ελέγχου αυτό να αποφεύγεται και η εντολή να 
περιλαµβάνει µία και µόνο επιχείρηση. 
 

ΣΣτις περιπτώσεις των προληπτικών και προσωρινών ελέγχων είναι ενδεχόµενο στις εντολές 
ελέγχου να µην προσδιορίζονται συγκεκριµένες επιχειρήσεις αλλά ο έλεγχος να δύναται να 
διενεργηθεί είτε σε επιχειρήσεις ευρισκόµενες εντός των ορίων συγκεκριµένης περιοχής, είτε σε 
επιχειρήσεις συγκεκριµένων αντικειµένων εκµετάλλευσης. 
 

ΟΟι εντολές ελέγχου εκδίδονται συνήθως σε τρία (3) αντίγραφα εκ των οποίων το ένα παραµένει ως 
στέλεχος, το δεύτερο παραδίδεται στον  επόπτη ελέγχου και το τρίτο παραλαµβάνει ο ελεγκτής.  
 

ΟΟι εντολές ελέγχου καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία και λαµβάνουν ειδικό αύξοντα αριθµό. 
 
33..55..22..  ΕΕννέέρργγεειιεεςς  εελλεεγγκκττοούύ  ήή  εελλεεγγκκττώώνν  
 

ΜΜε την παράδοση αντιγράφου της εκδοθείσης εντολής ελέγχου στον ή τους ελεγκτές, αρχίζει 
αµέσως και µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, η διαδικασία συγκρότησης του σχετικού φακέλου ο 
οποίος πρέπει να περιέχει : 
 
α) Όλες τις πληροφορίες που εµπεριέχονται στην εφαρµογή του TAXIS από την εικόνα (PROFILE) 
του φορολογούµενου. 
 
β) Τις υποβληθείσες ∆ηλώσεις Φορολογίας Εισοδήµατος των προς έλεγχο διαχειριστικών χρήσεων. 
 
γ) Τις υποβληθείσες ∆ηλώσεις λοιπών φορολογικών αντικειµένων (Φ.Π.Α, Φ.Μ.Υ, Ελευθερίων 
Επαγγελµάτων κ.λπ.) 
 
δ) Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, Εκκαθαριστικές ∆ηλώσεις Φ.Π.Α., 
Συγκεντρωτικές ∆ηλώσεις Φ.Μ.Υ κ.λπ.). 
 
ε) Εκτυπώσεις ( αναλυτικές ) θεωρηθέντων  βιβλίων και στοιχείων. 
 
στ) Τυχόν υφιστάµενες παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
 
ζ) Εκθέσεις κατασχεµένων βιβλίων και στοιχείων και σε περίπτωση κατά την οποία έχει διενεργηθεί 
η επεξεργασία αυτών, αντίγραφα των σχετικών εκθέσεων. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει 
γίνει σχετική επεξεργασία , παραλαµβάνονται όλα τα κατασχεµένα βιβλία και στοιχεία. 
 
η) Τυχόν υφιστάµενα δελτία πληροφοριών προερχόµενα από την ΥΠ.Ε.Ε (πρώην Σ.∆.Ο.Ε), από 
άλλες ∆.Ο.Υ ή τέλος από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. 
 
θ) Επώνυµες ή ανώνυµες καταγγελίες που να αφορούν την ελεγχόµενη επιχείρηση και οποιοδήποτε 
άλλο σχετικό µε την επιχείρηση αυτή στοιχείο. 
 

ΚΚατά την παραλαβή όλων των πιο πάνω αναφεροµένων,  είναι απαραίτητη η παράδοση σχετικού 
σηµειώµατος σε κάθε αρµόδιο τµήµα µε πλήρη ανάλυση των παραληφθέντων φορολογικών ή 
λοιπών εγγράφων, ώστε ανά πάσα στιγµή το αρµόδιο τµήµα να είναι σε θέση να γνωρίζει που 
βρίσκονται τα συγκεκριµένα έγγραφα, εκτός  εάν υπάρχει ιδιαίτερη οργάνωση στην συγκεκριµένη 
∆.Ο.Υ. ή το Ελεγκτικό Κέντρο. 
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ΑΑπό το είδος του φορολογικού ελέγχου που πρόκειται να διενεργηθεί, θα εξαρτηθεί εάν είναι 
απαραίτητο να παραληφθούν όλα ή µερικά από τα προαναφερόµενα φορολογικά έγγραφα και 
δηλώσεις. 
 

ΤΤυχόν υφιστάµενη άποψη και νοοτροπία παρελθόντος, ότι όλες οι πιο πάνω αναφερόµενες 
ενέργειες είναι περιττές και αποτελούν χαµένο χρόνο, µιας και όλα αυτά ή τα περισσότερα θα τα 
ετοιµάσει η επιχείρηση, είναι εσφαλµένη. Το µεγαλύτερο ποσοστό ενός αποτελεσµατικού ελέγχου 
έχει αφετηρία την καλύτερη ενηµέρωση του ελεγκτή  πριν ακόµη επισκεφθεί την συγκεκριµένη 
επιχείρηση και αφού µελετήσει προσεκτικά τον σχετικό φάκελο. 
 

ΗΗ σωστή µελέτη και προετοιµασία είναι απαραίτητη και για τον σωστό προγραµµατισµό και την 
κατάρτιση του τρόπου ελέγχου µε την επισήµανση  των σηµείων εκείνων που χρήζουν ιδιαίτερης 
προσοχής. 
 
33..55..33..  ΒΒαασσιικκέέςς  εελλεεγγκκττιικκέέςς  εεππααλληηθθεεύύσσεειιςς  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττηη  µµοορρφφήή  ττοουυ  εελλέέγγχχοουυ  
 

ΑΑπό τις σχετικές διατάξεις2 προκύπτει ότι ο έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί σε εργάσιµη για τον 
υπόχρεο ώρα. 
 

ΑΑνεξάρτητα από την µορφή του ελέγχου που διενεργείται από τα αρµόδια όργανα, είναι 
απαραίτητες και προηγούνται χρονικά οι πιο κάτω ελεγκτικές επαληθεύσεις και ενέργειες : 
 
α) Θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων που τηρούνται από την επιχείρηση.  
 
β) Έλεγχος για το εάν τηρούνται τα, από τον Κ.Β.Σ, προβλεπόµενα βιβλία και στοιχεία και κυρίως 
εάν υφίσταται υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 του Κώδικα Βιβλίων & 
Στοιχείων. Σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση ανήκει στις απαλλασσόµενες από την 
υποχρέωση τήρησης βιβλίων, όπως ισχύουν κάθε φορά οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων, επιβεβαίωση αυτού. Τα ακαθάριστα έσοδα για την απαλλαγή ή όχι µιας επιχείρησης από 
την τήρηση των βιβλίων, προσδιορίζονται εάν στο κόστος των αγορών προστεθούν τα µικτά 
κέρδη.  
 
γ) Έλεγχος της νοµιµότητας και της κανονικής έκδοσης των στοιχείων. Η αυξανόµενη κυκλοφορία 
πλαστών φορολογικών στοιχείων µε τη χρήση διαφόρων µεθόδων καθιστά απαραίτητο το 
συγκεκριµένο έλεγχο. Κάποτε υπήρχαν υπόνοιες για επιχειρήσεις «υψηλού κινδύνου» όπως οι 
επιχειρήσεις ∆ιαφηµίσεων και ∆ιαφηµιστικών Ειδών, Εµπορίας – Παραγωγής και Τυποποίησης 
ελαιολάδου, εµπορίας δερµάτων, οικοδοµικών υλικών, σιδήρων, σκράπ κ.λπ. Σήµερα όµως και από 
την εµπειρία των ελέγχων, το φαινόµενο αυτό παρατηρείται σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως 
αντικειµένου απασχόλησης. 
 
δ) Έλεγχος για τη διαπίστωση  εκπλήρωσης ή µη των ληξιπροθέσµων φορολογικών υποχρεώσεων 
(Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ κ.λπ.) και συγκεκριµένα εάν έχουν υποβληθεί οι προβλεπόµενες δηλώσεις και εάν οι 
υποβληθείσες δηλώσεις είναι ειλικρινείς. 
 
ε) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται η ύπαρξη ανεπισήµων βιβλίων και στοιχείων, 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθόσον στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η σύνταξη έκθεσης 
κατάσχεσης και όχι απλής απόδειξης παραλαβής. 
 
33..55..44..  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  τταακκττιικκοούύ  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  
 

                                                 
2 Άρθρο 36 παράγραφος 1 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
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ΜΜε την ΠΟΛ. 1037/1.3.2005 όπως αυτή ισχύει µετά την τροποποίησή της µε την ΠΟΛ. 
1081/23.5.2005, 3 καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής για έλεγχο, ο τρόπος και η διαδικασία 
ελέγχου των εκκρεµών υποθέσεων φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών των 
επιτηδευµατιών, καθώς και ο ειδικός τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που 
προκύπτουν από τον έλεγχο. Οι οδηγίες για την εφαρµογή της ανωτέρω απόφασης δόθηκαν µε την 
εγκύκλιο ΠΟΛ. 1087/10.6.2005. 
 

ΣΣτη σελίδα 57 και επόµενες µπορείτε να δείτε έναν εύχρηστο πίνακα µε τα κριτήρια επιλογής για 
έλεγχο, τον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου, καθώς και ειδικό τρόπο βεβαίωσης και καταβολής 
των διαφορών φόρων. 
  
33..55..44..11..  ΠΠΟΟΛΛ..  11003377//11..33..22000055  ––  ΈΈλλεεγγχχοοςς  εεκκκκρρεεµµώώνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν  υυπποοθθέέσσεεωωνν  
εεππιιττηηδδεευυµµααττιιώώνν  κκααιι  ββεεββααίίωωσσηη  κκααιι  κκααττααββοολλήή  ττωωνν  φφόόρρωωνν  
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  

                                                 
3 Οι διατάξεις της ΠΟΛ. 1081/23.5.2005 έχουν ως ακολούθως :  
 
Εφαρµογή της απόφασης 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 «Έλεγχος εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων 
επιτηδευµατιών και βεβαίωση και καταβολή των φόρων». 
 
ΠΟΛ. 1081/23.5.2005 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του ν. 
2238/1994 (ΦΕΚ Α΄151). 
 
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ Α΄81). 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3259/2004 
(ΦΕΚ Α΄ 149) και του άρθρου 60 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ Α΄ 210).  
 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 3296/2004 
(ΦΕΚ Α΄ 253).  
 
5. Την αριθ. 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/01.03.05 απόφαση Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 302 Β΄/8.3.05) 
«Έλεγχος εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευµατιών και βεβαίωση και καταβολή των φόρων». 
 
6. Την ανάγκη απλούστευσης και αντικειµενικοποίησης των ελεγκτικών διαδικασιών για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού 
έργου των φορολογικών υπηρεσιών και την εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ φορολογούµενων και 
φορολογούσας αρχής, καθώς και έγκαιρης βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του ∆ηµοσίου. 
  
7. Την αριθ. 14650/∆ΙΟΕ85/17.03.04 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
(ΦΕΚ Β΄ 519) περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών στους Υφυπουργούς Οικονοµίας και 
Οικονοµικών. 
 
8. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1. Οι επαληθεύσεις που ορίζονται µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 5 και α΄, β΄ και 
γ΄ της παραγράφου 6 της ενότητας Α΄ του άρθρου 2 της απόφασης 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/01.03.05 διενεργούνται 
για διάστηµα οπωσδήποτε είκοσι (20) ηµερών αν πρόκειται για µη τηρούντες βιβλία ή για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του 
ΚΒΣ και για διάστηµα οπωσδήποτε δεκαπέντε (15) ηµερών αν πρόκειται για βιβλία Γ΄ κατηγορίας κάθε διαχειριστικής 
περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου, αντί των οριζόµενων από τις παραπάνω διατάξεις διαστηµάτων.  
 
2. Οι επαληθεύσεις που ορίζονται µε τις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄ της παραγράφου 5 και δ΄ της παραγράφου 6 της 
ενότητας Α΄ του άρθρου 2 της απόφασης 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.05 διενεργούνται για διάστηµα οπωσδήποτε ενός 
(1) µηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου, αντί του οριζόµενου από τις 
διατάξεις αυτές διαστήµατος.  
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ΟΟ  ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  
 

ΈΈχοντας υπόψη: 
 

ΤΤις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 
του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄151). 
 

ΤΤις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ Α΄81). 
 

ΤΤις διατάξεις των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου 46 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α΄ 15). 
 

ΤΤις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149) και του άρθρου 60 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ Α΄ 210).  
 

ΤΤις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17 καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 28 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253).  
 

ΤΤην ανάγκη ελέγχου, µε τον καθορισµό ελάχιστων συγκεκριµένων υποχρεωτικών και 
αντικειµενικών επαληθεύσεων, των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων φόρου εισοδήµατος και 
λοιπών φορολογικών αντικειµένων των επιτηδευµατιών, καθώς και έγκαιρης βεβαίωσης και 
είσπραξης των εσόδων του ∆ηµοσίου. 
 

ΤΤην ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου των 
φορολογικών υπηρεσιών και την εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ φορολογούµενων και 
φορολογούσας αρχής. 
 

ΤΤην αριθ. 14650/∆ΙΟΕ85/17.03.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄ 519) περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών στους Υφυπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
 

ΌΌτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

ΚΚαθορίζουµε τα κριτήρια επιλογής για έλεγχο, τον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου των εκκρεµών 
υποθέσεων φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών των επιτηδευµατιών, καθώς και ειδικό 
τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό, ως 
ακολούθως: 
 

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟ  
ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΚΚΚΚΡΡΕΕΜΜΩΩΝΝ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΗΗ∆∆ΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΩΩΝΝ  
 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  11  
ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟ  

 
11.. Οι εκκρεµείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών των επιτηδευµατιών 
επιλέγονται για έλεγχο µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
 
α. Όταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ ή δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία για 
φοροδιαφυγή.  
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β. Όταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών 
αντικειµένων. 
 
γ. Όταν υφίστανται µεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το αντικείµενο 
δραστηριότητας της επιχείρησης.  
 
δ. Σε περιπτώσεις κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταµειακών µηχανών ή 
φορολογικών µηχανισµών. 
 
ε. Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταµειακών µηχανών ή 
φορολογικών µηχανισµών. 
 
στ. Όταν επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέµατα ή επί 
ελεύθερων επαγγελµατιών δηλώθηκαν µεγάλα ποσά δαπανών. 
 
ζ. Όταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν κατά τις κείµενες διατάξεις ή δεν εφαρµόσθηκε ο 
προβλεπόµενος συντελεστής καθαρών κερδών εφόσον προβλέπεται ο εξωλογιστικός 
προσδιορισµός τους. 
 
η. Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά µεταξύ συµπληρωµατικών στοιχείων των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήµατος και δηλώσεων ΦΠΑ. 
 
θ. Όταν έστω και σε µία από τις εκκρεµείς διαχειριστικές περιόδους δηλώθηκε ζηµία από την 
εκµετάλλευση της επιχείρησης ή από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος.  
 
ι. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει χαµηλός 
συντελεστής µικτού και καθαρού κέρδους. 
 
ια. Όταν έγινε χρήση αναπτυξιακών νόµων. 
 
ιβ. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν τύχει απαλλαγής από το ΦΠΑ βάσει των διατάξεων της 
απόφασης 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993, όπως αυτή ισχύει.  
 
ιγ. Όταν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης εµφανίζονται υπέρογκα ποσά 
ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή δυσανάλογα τέτοια ποσά σε σχέση µε τον συνήθη ετήσιο κύκλο 
εργασιών της. 
 
ιδ. Όταν κατά το χρόνο επιλογής για έλεγχο υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία στην αρµόδια ελεγκτική 
υπηρεσία για επαναλαµβανόµενες αιτήσεις από άλλα κράτη µέλη για αµοιβαία συνδροµή, βάσει των 
διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) 1798/2003.  
 
ιε. Σε δηλώσεις των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, µε τα µεγαλύτερα εισοδήµατα.  
 
ιστ. Σε δηλώσεις µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήµατα από κάθε κατηγορία. 
 
22.. Τα κριτήρια επιλογής υποθέσεων για έλεγχο της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται για 
την κατά προτεραιότητα επιλογή των εκκρεµών υποθέσεων για έλεγχο. Υποχρεωτικά ελέγχονται 
υποθέσεις όταν αυτό ορίζεται από ειδικές διατάξεις.  
 
33.. Η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων ενεργείται µε ευθύνη των προϊσταµένων των ελεγκτικών 
υπηρεσιών σε συνεργασία µε τους Υποδιευθυντές ελέγχου καθώς και τους προϊσταµένους των 
τµηµάτων ή των εποπτειών ελέγχου, κατά περίπτωση. Ποσοστό έως και 10% των επιλεγόµενων 
για έλεγχο υποθέσεων επιλέγεται από τυχαίο δείγµα χωρίς να συντρέχουν τα κριτήρια της παρ. 1, 
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µε την προϋπόθεση ότι πρόκειται για υποθέσεις µε δύο (2) τουλάχιστον εκκρεµείς διαχειριστικές 
περιόδους. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΑΑΛΛΗΗΘΘΕΕΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 
ΚΚατά τον έλεγχο των εκκρεµών υποθέσεων, ανεξάρτητα από το είδος της ασκούµενης 
δραστηριότητας και την κατηγορία των τηρούµενων βιβλίων, ελέγχονται και διαπιστώνονται 
υποχρεωτικά τουλάχιστον τα εξής: 
 
ΑΑ..  ΕΕππααλληηθθεεύύσσεειιςς  ββάάσσεειι  σσττοοιιχχεείίωωνν  εεππιιττηηδδεευυµµααττίίαα  
 
11.. Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον ΚΒΣ, για το κεντρικό και τα 
υποκαταστήµατα. 
 
22. Αν τα τηρηθέντα βιβλία του κεντρικού και των υποκαταστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και 
των πρόσθετων, τηρήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ. 
 
33.. Αν για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. - Ε.Ε.), τις Ε.Π.Ε. και τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα υπάρχει νόµιµο συστατικό έγγραφο και στη συνέχεια οι τυχόν τροποποιήσεις 
καλύπτονται νοµότυπα. 
 
44.. Αν για τις κοινοπραξίες των επιτηδευµατιών υπάρχει κατάθεση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. της 
σχετικής έγγραφης συµφωνίας πριν από την έναρξη των εργασιών τους και αν τηρήθηκαν οι λοιπές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ. 
 
55.. Επαλήθευση του ύψους των ακαθάριστων εσόδων µε τη διενέργεια τουλάχιστον των παρακάτω 
ελεγκτικών επαληθεύσεων: 
 
α. Επαλήθευση της ορθής καταχώρησης στα βιβλία, των λιανικών πωλήσεων από τα αθροίσµατα 
«Ζ» των φορολογικών ταµειακών µηχανών, των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, των χονδρικών 
πωλήσεων από τα οικεία τιµολόγια πώλησης και γενικά των πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων 
εσόδων, για διάστηµα οπωσδήποτε είκοσι (20) ηµερών αν πρόκειται για µη τηρούντες βιβλία ή για 
βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και δεκαπέντε (15) ηµερών αν πρόκειται για βιβλία Γ΄ 
κατηγορίας κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.4 
 
β. Επαλήθευση της έκδοσης αντίστοιχων τιµολογίων πώλησης ή αποδείξεων λιανικής πώλησης και 
γενικώς φορολογικών στοιχείων αξίας για τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ως και για τυχόν έσοδα 
που προκύπτουν από υπάρχοντα συµφωνητικά, για διάστηµα οπωσδήποτε είκοσι (20) ηµερών αν 
πρόκειται για µη τηρούντες βιβλία ή για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και δεκαπέντε (15) 
ηµερών αν πρόκειται για βιβλία Γ΄ κατηγορίας κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά 
την κρίση του ελέγχου. 5 
 
γ. Επαλήθευση των επιστροφών και εκπτώσεων εάν καλύπτονται µε νόµιµα δικαιολογητικά, για 
διάστηµα οπωσδήποτε είκοσι (20) ηµερών αν πρόκειται για µη τηρούντες βιβλία ή για βιβλία Α΄ ή 

                                                 
4 Πριν την ΠΟΛ. 1081/23.5.2005 για την ελεγκτική επαλήθευση της περίπτωσης α’, η ΠΟΛ. 1037/1.3.2005 προέβλεπε:  
«για διάστηµα οπωσδήποτε ενός (1) µηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.». 
 
5 Πριν την ΠΟΛ. 1081/23.5.2005 για την ελεγκτική επαλήθευση της περίπτωσης β’, η ΠΟΛ. 1037/1.3.2005 προέβλεπε:  
«για διάστηµα οπωσδήποτε είκοσι (20) ηµερών αν πρόκειται για µη τηρούντες βιβλία ή για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας 
του ΚΒΣ και δέκα (10) ηµερών αν πρόκειται για βιβλία Γ΄ κατηγορίας κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά 
την κρίση του ελέγχου.». 
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Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και δεκαπέντε (15) ηµερών αν πρόκειται για βιβλία Γ΄ κατηγορίας κάθε 
διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.6 
 
δ. Επαλήθευση της έκδοσης αντίστοιχων στοιχείων εσόδων σε σχέση µε τις καταχωρήσεις στα 
πρόσθετα βιβλία που τηρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ΚΒΣ, για διάστηµα οπωσδήποτε 
είκοσι (20) ηµερών αν πρόκειται για µη τηρούντες βιβλία ή για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ 
και δεκαπέντε (15) ηµερών αν πρόκειται για βιβλία Γ΄ κατηγορίας κάθε διαχειριστικής περιόδου και 
πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου. 7 
 
ε. Σε περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται χειρόγραφα, επαλήθευση των αθροίσεων εσόδων, για 
διάστηµα οπωσδήποτε ενός (1) µηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την 
κρίση του ελέγχου. 8 
 
66.. Επαλήθευση του ύψους των αγορών µε τη διενέργεια τουλάχιστον των παρακάτω ελεγκτικών 
επαληθεύσεων: 
 
α. Επαλήθευση της ορθής καταχώρησης στα βιβλία µε βάση τα τιµολόγια και τις διασαφήσεις 
εισαγωγής, για διάστηµα οπωσδήποτε είκοσι (20) ηµερών αν πρόκειται για µη τηρούντες βιβλία ή 
για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και δεκαπέντε (15) ηµερών αν πρόκειται για βιβλία Γ΄ 
κατηγορίας κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου. 9 
 
β. Επαλήθευση των επιστροφών, εκπτώσεων και ειδικών εξόδων αγορών, εάν καλύπτονται µε 
νόµιµα δικαιολογητικά, για διάστηµα οπωσδήποτε είκοσι (20) ηµερών αν πρόκειται για µη 
τηρούντες βιβλία ή για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και δεκαπέντε (15) ηµερών αν πρόκειται 
για βιβλία Γ΄ κατηγορίας κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του 
ελέγχου. 10 
 
γ. Επαλήθευση των αγορών µε βάση τις ποσότητες που αναγράφονται στα οικεία δελτία 
αποστολής ή και τυχόν φορτωτικές, για διάστηµα οπωσδήποτε είκοσι (20) ηµερών αν πρόκειται για 
µη τηρούντες βιβλία ή για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και δεκαπέντε (15) ηµερών αν 
πρόκειται για βιβλία Γ΄ κατηγορίας κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση 
του ελέγχου. 11 
 
δ. Σε περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται χειρόγραφα, επαλήθευση των αθροίσεων αγορών, για 
διάστηµα οπωσδήποτε ενός (1) µηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την 
κρίση του ελέγχου. 12 

                                                 
6 Πριν την ΠΟΛ. 1081/23.5.2005 για την ελεγκτική επαλήθευση της περίπτωσης γ’, η ΠΟΛ. 1037/1.3.2005 προέβλεπε:  
«για διάστηµα οπωσδήποτε ενός (1) µηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.». 
 
7 Πριν την ΠΟΛ. 1081/23.5.2005 για την ελεγκτική επαλήθευση της περίπτωσης δ’, η ΠΟΛ. 1037/1.3.2005 προέβλεπε:  
«για διάστηµα οπωσδήποτε ενός (1) µηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.». 
 
8 Πριν την ΠΟΛ. 1081/23.5.2005 για την ελεγκτική επαλήθευση της περίπτωσης ε’, η ΠΟΛ. 1037/1.3.2005 προέβλεπε:  
«για διάστηµα οπωσδήποτε δύο (2) µηνών κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.». 
 
9 Πριν την ΠΟΛ. 1081/23.5.2005 για την ελεγκτική επαλήθευση της περίπτωσης α’ η ΠΟΛ. 1037/1.3.2005 προέβλεπε:  
«για διάστηµα οπωσδήποτε ενός (1) µηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.». 
 
10 Πριν την ΠΟΛ. 1081/23.5.2005 για την ελεγκτική επαλήθευση της περίπτωσης β’ η ΠΟΛ. 1037/1.3.2005 προέβλεπε:  
«για διάστηµα οπωσδήποτε ενός (1) µηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.». 
 
11 Πριν την ΠΟΛ. 1081/23.5.2005 για την ελεγκτική επαλήθευση της περίπτωσης γ’ η ΠΟΛ. 1037/1.3.2005 προέβλεπε:  
«για διάστηµα οπωσδήποτε ενός (1) µηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.». 
 
12 Πριν την ΠΟΛ. 1081/23.5.2005 για την ελεγκτική επαλήθευση της περίπτωσης δ’, η ΠΟΛ. 1037/1.3.2005 προέβλεπε:  
«για διάστηµα οπωσδήποτε δύο (2) µηνών κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.». 
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77.. Αν για τις παραγωγικές επενδύσεις και αφορολόγητες κρατήσεις των αναπτυξιακών νόµων έχουν 
εφαρµοσθεί οι κείµενες διατάξεις. 
 
88.. Αν υφίστανται υπερτιµολογήσεις - υποτιµολογήσεις κατά το άρθρο 39 του ν.2238/1994. 
 
99.. Αν εφαρµόσθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις για την αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων, όπου 
αυτό προβλέπεται. 
 
1100.. Σε περίπτωση που από τις ελεγκτικές επαληθεύσεις των περιπτώσεων 5 και 6 προκύψουν 
διαφορές, ο έλεγχος επεκτείνεται σε όλη τη διαχειριστική περίοδο. 
 
ΒΒ..  ΕΕππααλληηθθεεύύσσεειιςς  ββάάσσεειι  υυππηηρρεεσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  
 
11.. Αν υπάρχουν παραβάσεις ΚΒΣ ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία από τα οποία προκύπτει φοροδιαφυγή 
ή επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων. 
 
22.. Αξιοποίηση τυχόν στοιχείων ελεγκτικών επαληθεύσεων ή διασταυρώσεων που αποστέλλονται 
στις ∆.Ο.Υ., δελτίων πληροφοριών, καταστάσεων της Γ.Γ.Π.Σ. και λοιπών στοιχείων από 
Οργανισµούς, Τράπεζες, Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λοιπές υπηρεσίες ή αρχές.  
 
ΓΓ..  ΈΈλλεεγγχχοοςς  έέκκδδοοσσηηςς  ππλλαασσττώώνν  ήή  εειικκοοννιικκώώνν  κκααιι  λλήήψψηηςς  εειικκοοννιικκώώνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν    
 
11.. Αξιοποίηση στοιχείων, καταστάσεων και πληροφοριών, για εκδότες πλαστών ή εικονικών καθώς 
και λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων, έλεγχος µέσω των συγκεντρωτικών καταστάσεων 
του άρθρου 20 του ΚΒΣ  µεµονωµένων αγορών ή δαπανών ιδιαίτερα µεγάλης αξίας από 
προµηθευτές µε τους οποίους δεν υπάρχουν συστηµατικές συναλλαγές, καθώς και έλεγχος των 
φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερα αυτών µε µεγάλη αξία, για τυχόν πλαστότητα, εικονικότητα ή 
νόθευσή τους, µε ιδιαίτερη έµφαση στον έλεγχο της θεώρησής τους και της ορθής έκδοσής τους 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Π.∆. 186/1992. 
 
22.. Έλεγχος του τρόπου διακίνησης των αγαθών και έκδοσης των προβλεπόµενων στοιχείων 
διακίνησης και µεταφοράς (δελτία αποστολής, φορτωτικές), διασταυρωτικές επαληθεύσεις των 
πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων µε τα αντίστοιχα στελέχη δειγµατοληπτικά, καθώς και 
έλεγχος δυνατότητας παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης αγαθών που περιγράφονται στα 
µεγάλης ιδίως αξίας φορολογικά στοιχεία και ύπαρξης ανάλογων επαγγελµατικών εγκαταστάσεων, 
µηχανηµάτων ή εξοπλισµού. 
 
33.. Ειδικά επί επιχειρήσεων που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ζητούνται, αξιολογούνται 
και ελέγχονται στοιχεία του Τµήµατος ∆΄ (∆ιοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών) 
της ∆ιεύθυνσης 14ης ΦΠΑ, σχετικά µε την εγκυρότητα των ΑΦΜ/ΦΠΑ κοινοτικών εµπόρων και τις 
αξίες των ενδοκοινοτικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν. 
 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  33  
ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΑΑΛΛΗΗΘΘΕΕΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

ΣΣε κάθε κατηγορία βιβλίων διενεργούνται υποχρεωτικά και οι πιο κάτω τουλάχιστον ειδικές 
ελεγκτικές επαληθεύσεις:  
 
ΑΑ..  ΣΣτταα  ββιιββλλίίαα  ππρρώώττηηςς  ((ΑΑ΄́))  κκααττηηγγοορρίίααςς  
 
11..  Επαλήθευση των αθροίσεων του βιβλίου αγορών, για όλο το διάστηµα κάθε εκκρεµούς 
διαχειριστικής περιόδου. 
 



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ       13 

 

22.. Επαλήθευση της ορθής καταχώρησης της αξίας των ληφθέντων στοιχείων αγορών και δαπανών 
στο βιβλίο αγορών, για όλο το διάστηµα κάθε εκκρεµούς διαχειριστικής περιόδου. 
 
33.. ∆ιαπίστωση της κανονικής µεταφοράς του συνόλου των αγορών και δαπανών στα 
συµπληρωµατικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος. 
 
ΒΒ..  ΣΣτταα  ββιιββλλίίαα  δδεεύύττεερρηηςς  ((ΒΒ΄́))  κκααττηηγγοορρίίααςς  
 
11.. Επαλήθευση αν τα δεδοµένα του βιβλίου εσόδων εξόδων µεταφέρθηκαν επακριβώς στα 
συµπληρωµατικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος. 
 
22.. Όπου έχει διενεργηθεί απογραφή πραγµατοποιείται κλειστή αποθήκη σε δύο τουλάχιστον είδη 
σε κάθε εκκρεµή διαχειριστική περίοδο, επιλεκτικά µε βάση την τιµή µονάδας ή την ποσότητα ή τη 
συνολική αξία, υποχρεωτικά σε όσους πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς και όπου είναι εφικτό στις 
επιχειρήσεις που πωλούν χονδρικώς και λιανικώς ή αποκλειστικά λιανικώς. 
 
33.. Έλεγχος αν στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος τα καθαρά κέρδη ή επί 
ελεύθερων επαγγελµατιών οι καθαρές αµοιβές, προσδιορίστηκαν ορθά, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα για κάθε χρήση από τις κείµενες διατάξεις.  
 
44.. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, έλεγχος των αθροίσεων εσόδων-αµοιβών και δαπανών για 
όλο το διάστηµα κάθε εκκρεµούς διαχειριστικής περιόδου.  
 
55.. Έλεγχος στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέµατα, κάθε δαπάνης που 
υπερβαίνει τις 100.000 δραχµές ή τα 294 ευρώ. Η επαλήθευση αυτή ενεργείται και στις 
επιχειρήσεις πώλησης αγαθών ή παραγωγής και στις µικτές, για τις χρήσεις 1999 και επόµενες. 
Όσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. Εξαιρετικά, ελέγχονται 
ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας, οι δαπάνες που αφορούν 
επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 
2238/1994, καθώς και οι αποσβέσεις παγίων. 
 
66.. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται για όλες γενικά τις 
δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη διαπίστωση τυχόν εικονικών 
φορολογικών στοιχείων ή δαπανών που στην πραγµατικότητα δεν αφορούν την άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας ή δαπανών που δεν καλύπτονται µε νόµιµα παραστατικά. 
 
77.. Έλεγχος αν για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων 
εφαρµόστηκαν οι προβλεπόµενοι ειδικά για τις επιχειρήσεις αυτές συντελεστές επί των 
ακαθάριστων εσόδων και αν οι δαπάνες κατασκευής βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία µε το 
πραγµατικό κόστος κατά τα οριζόµενα από τις οικείες διατάξεις. 
 
ΓΓ..  ΣΣτταα  ββιιββλλίίαα  ττρρίίττηηςς  ((ΓΓ΄́))  κκααττηηγγοορρίίααςς  
 
11.. Έλεγχος ταµείου και αξιογράφων, για διαπίστωση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων ή διαφορών, για 
διάστηµα οπωσδήποτε δέκα (10) ηµερών κάθε εκκρεµούς διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού 
κατά την κρίση του ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, κατά την πρώτη ηµέρα του ελέγχου των 
εκκρεµών διαχειριστικών περιόδων και πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης ελεγκτικής 
επαλήθευσης, διενεργείται έλεγχος ταµείου και αξιογράφων κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 28 του ν. 3296/2004.  
 
22.. Εάν στον τόπο τήρησης των βιβλίων υπάρχει αποθηκευτικός χώρος και τηρείται από την 
επιχείρηση βιβλίο Αποθήκης, διενεργείται κατά την πρώτη επίσης ηµέρα του ελέγχου ποσοτική 
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καταµέτρηση σε δύο τουλάχιστον βασικά είδη και αντιπαραβολή µε τα εµφανιζόµενα υπόλοιπα του 
βιβλίου αποθήκης.  
 
33.. Επαλήθευση αν τα λογιστικά ποσοτικά υπόλοιπα των µερίδων του βιβλίου Αποθήκης, επιλεκτικά 
για τρία είδη µε βάση την τιµή µονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, συµφωνούν µε τις 
ποσότητες που απογράφηκαν στο τέλος κάθε εκκρεµούς διαχειριστικής περιόδου. 
 
44.. Πραγµατοποιείται κλειστή αποθήκη σε δύο τουλάχιστον είδη σε κάθε εκκρεµή διαχειριστική 
περίοδο, επιλεκτικά µε βάση την τιµή µονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, υποχρεωτικά 
σε όσους πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς και όπου είναι εφικτό στις επιχειρήσεις που πωλούν 
χονδρικώς και λιανικώς ή αποκλειστικά λιανικώς. 
 
55.. Έλεγχος της ορθής αποτίµησης των απογραφέντων αποθεµάτων στο τέλος κάθε εκκρεµούς 
διαχειριστικής περιόδου, επιλεκτικά σε δύο τουλάχιστον είδη, µε βάση την τιµή µονάδας ή την 
ποσότητα ή τη συνολική αξία, για κάθε αποθηκευτικό χώρο, εφόσον τηρείται πλήρης αποθήκη και 
σε ένα τουλάχιστον είδος στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών, ο έλεγχος 
επεκτείνεται και σε περισσότερα είδη.  
 
66.. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, έλεγχος των αθροίσεων εσόδων – αµοιβών και δαπανών για 
όλο το διάστηµα κάθε εκκρεµούς διαχειριστικής περιόδου.  
 
77.. Έλεγχος κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τις 300.000 δραχµές ή τα 881 ευρώ. Όσες από τις 
δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως 
ποσού, τα έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και οι δαπάνες που αφορούν επιβατικά 
αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του 
ν.2238/1994. Επίσης, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού τα έξοδα και οι δαπάνες των λογαριασµών 60 
«αµοιβές και έξοδα προσωπικού», 63 «φόροι-τέλη» και 68 «προβλέψεις εκµεταλλεύσεως» του 
Ε.Γ.Λ.Σ. και οι αποσβέσεις παγίων και επισφαλών απαιτήσεων.  
 
88.. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται για όλες γενικά τις 
δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη διαπίστωση τυχόν εικονικών 
φορολογικών στοιχείων ή δαπανών που στην πραγµατικότητα δεν αφορούν την άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας ή δαπανών που δεν καλύπτονται µε νόµιµα παραστατικά. 
 
99.. Έλεγχος αν για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων 
εφαρµόστηκαν οι κείµενες κατά περίπτωση διατάξεις.  
 
1100.. Επαλήθευση στους λογαριασµούς "Γενικής Εκµετάλλευσης" και "Αποτελεσµάτων Χρήσης" της 
ορθής καταχώρησης των υπολοίπων των αποτελεσµατικών λογαριασµών από το Γενικό και τα 
Αναλυτικά Καθολικά, καθώς και διαπίστωση τυχόν καταχώρησης σ΄ αυτούς ποσών από µη 
αποτελεσµατικούς λογαριασµούς ή προβλέψεων µη εκπεστέων ή αντιλογισµών.  
 
1111.. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές και γενικά 
αναγνωρισµένες ελεγκτικές εταιρείες, λαµβάνονται υπόψη και συνεκτιµούνται οι παρατηρήσεις που 
αναφέρονται στα σχετικά πιστοποιητικά και στις τυχόν εκθέσεις ελέγχου. 
 
1122.. Επί επιχειρήσεων που τηρούν βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου ελέγχεται σε κάθε εκκρεµή 
διαχειριστική περίοδο αν για δύο τουλάχιστον από τα παραγόµενα είδη, επιλεκτικά µε βάση τη 
συνολική ποσότητα ή αξία, υφίστανται αδικαιολόγητες αποκλίσεις µεταξύ τεχνικών προδιαγραφών 
και παραγωγής, καθώς και αν σε κάποιο από τα παραγόµενα είδη υπάρχει αδικαιολόγητα µεγάλη 
φύρα.  
 
∆∆..  ΣΣττοουυςς  εεππιιττηηδδεευυµµααττίίεεςς  πποουυ  δδεενν  εείίχχαανν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττήήρρηησσηηςς  ββιιββλλίίωωνν  
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11.. Έλεγχος αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων. 
 
22.. Έλεγχος των δικαιολογητικών των αγορών και των δαπανών καθώς και της ορθής µεταφοράς 
αυτών στα συµπληρωµατικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος. 
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΕΕΤΤΕΕΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΑΑΛΛΗΗΘΘΕΕΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 
ΠΠέραν των υποχρεωτικών ελεγκτικών επαληθεύσεων που ορίζονται από τα προηγούµενα άρθ. 2 
και 3, µπορεί να διενεργούνται πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο 
µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα, τη βαρύτητα και τις ιδιαιτερότητες της ελεγχόµενης επιχείρησης 
ή του κλάδου γενικά.  
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ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΩΩΝΝ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  

 
11.. Οι λοιπές φορολογίες ελέγχονται συγχρόνως µε τη φορολογία εισοδήµατος. 
 
22.. Για τον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης στις φορολογίες αυτές διενεργούνται οι 
απαραίτητες κατά περίπτωση επαληθεύσεις και εφαρµόζονται οι οικείες ανά φορολογία διατάξεις. 
Τα ακαθάριστα έσοδα ή οι αγορές που δηλώθηκαν ή προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και 
στοιχεία ή προσδιορίζονται από τον έλεγχο για τη φορολογία εισοδήµατος, λαµβάνονται 
υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισµό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές 
φορολογίες. 
 
33.. Ειδικά στη φορολογία ΦΠΑ γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος τουλάχιστον για τα εξής: 
 
α. Αν µεταφέρθηκαν σωστά τα δεδοµένα των βιβλίων στις υποβληθείσες δηλώσεις ΦΠΑ. 
Ελέγχονται επίσης και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων καθώς και οι 
δηλώσεις INTRASTAT, όπου συντρέχει περίπτωση.  
 
β. Αν τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες διαδικασίες και προϋποθέσεις στις περιπτώσεις έκπτωσης επί 
του τζίρου και στα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ. 
 
γ. Αν για δαπάνες της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 2859/2000 (άρθρο 23 του ν. 1642/1986) 
ποσού άνω των 50.000 δραχµών ή των 147 ευρώ, εκπέσθηκε ο αναλογών ΦΠΑ, χωρίς να υπάρχει 
τέτοιο δικαίωµα. 
 
δ. Αν για δαπάνες αξίας µεγαλύτερης των 100.000 δραχµών ή των 294 ευρώ, προκειµένου για 
βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας και των 300.000 δραχµών ή των 881 ευρώ, προκειµένου για βιβλία Γ΄ 
κατηγορίας, για τις οποίες έχει εκπεσθεί ΦΠΑ, υπάρχουν τα νόµιµα δικαιολογητικά και παρέχεται γι΄ 
αυτές δικαίωµα έκπτωσης του αναλογούντος ΦΠΑ. 
 
ε. Αν τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ µεταφέρθηκε για συµψηφισµό χωρίς να υπάρχει δικαίωµα 
λόγω παραγραφής ή άλλου λόγου. 
 
στ. Αν διενεργήθηκε διακανονισµός εµπορεύσιµων ή παγίων στοιχείων εφόσον υπήρχε υποχρέωση 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2859/2000 (άρθρο 26 του ν. 1642/1986). 
 
ζ. Αν διενεργήθηκε επιµερισµός του φόρου των κοινών εισροών (Pro-rata) εφόσον υπήρχε 
υποχρέωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2859/2000 (άρθρο 24 του ν. 
1642/1986). 
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η. Αν εφαρµόσθηκαν οι ορθοί συντελεστές ΦΠΑ εκροών και εισροών και προκειµένου για 
απαλλασσόµενες πωλήσεις αν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες διαδικασίες και υπάρχουν τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά. 
 
θ. Αν επί πωλήσεων αγαθών µε προορισµό περιοχές µε µειωµένους συντελεστές πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους, για φορολογικά 
στοιχεία αξίας άνω των 500.000 δραχµών ή των 1.468,00 ευρώ. 
 
ι. Αν έγινε µετατόπιση εκροών από υψηλότερο σε χαµηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. 
 
ια. Αν οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών που εµφανίζονται από την επιχείρηση όντως 
πραγµατοποιήθηκαν και αν είναι νόµιµα τα οικεία εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία. 
 
44.. Οι διατάξεις του άρθρου 4 ισχύουν ανάλογα και ως προς τον έλεγχο φορολογίας ΦΠΑ.  
 

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ∆∆ΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟ  
∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΤΤ΄́  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ..  

ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΒΒΕΕΒΒΑΑΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  
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∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ--  ΜΜΕΕΤΤ΄́  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  

 
11.. Ο έλεγχος ενεργείται ύστερα από έγγραφη εντολή του προϊσταµένου της αρµόδιας ελεγκτικής 
υπηρεσίας ή άλλου κατά νόµο αρµόδιου οργάνου. 
 
22.. Οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσµατα του ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος µε βάση τις 
υποχρεωτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις που ορίζονται στην απόφαση αυτή, καθώς και τις τυχόν 
πρόσθετες επαληθεύσεις που κατά περίπτωση διενεργούνται, περιλαµβάνονται, για όλες τις 
ελεγχόµενες χρήσεις, σε έκθεση ελέγχου, στην οποία αναγράφεται και η κρίση επί του κύρους των 
βιβλίων καθώς και το πόρισµα του ελέγχου περί του ύψους των ακαθάριστων εσόδων ή αµοιβών ή 
των αγορών, κατά περίπτωση, καθώς και των καθαρών κερδών ή αµοιβών, για κάθε ελεγχόµενη 
χρήση. Ανάλογες εκθέσεις ελέγχου συντάσσονται και για κάθε µια χωριστά από τις λοιπές 
φορολογίες, καθώς και για τον ΚΒΣ, γενοµένης προς τούτο σχετικής µνείας στην έκθεση ελέγχου 
φορολογίας εισοδήµατος. Οι εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται και θεωρούνται αρµοδίως και µε βάση 
αυτές εκδίδονται και κοινοποιούνται µαζί µε τις εκθέσεις τα οικεία φύλλα ελέγχου και οι λοιπές 
καταλογιστικές πράξεις και περαιτέρω ακολουθείται όλη η εν γένει προβλεπόµενη από τις ισχύουσες 
διατάξεις διαδικασία, µε εφαρµογή των διατάξεων αυτών σε όλα τα στάδια µέχρι και τη βεβαίωση 
του φόρου, επιφυλασσόµενων των διατάξεων τoυ επόµενου άρθρου 7 της παρούσας απόφασης. Οι 
ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις εφαρµόζονται και για τον υπολογισµό των πρόσθετων φόρων 
ή προσαυξήσεων και την επιβολή εν γένει των κάθε είδους κυρώσεων. 
 
33.. Για παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί από άλλους ελέγχους και αφορούν τις ελεγχόµενες 
χρήσεις, για τις οποίες δεν έχει κινηθεί η διαδικασία επιβολής προστίµου, εκδίδονται από την 
αρµόδια υπηρεσία οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις, οι οποίες και επιδίδονται στον υπόχρεο µαζί 
µε τις οικείες εκθέσεις ελέγχου.  
 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  77  
ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΒΒΕΕΒΒΑΑΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  

 
11.. Ειδικά για ελεγχθείσες µε βάση την παρούσα απόφαση χρήσεις, για τις οποίες επέρχεται επίλυση 
όλων ανεξαίρετα των φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από τον έλεγχο κατά την απόφαση 
αυτή, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόµενη παράγραφο, επί των ποσών φόρων, τελών, 
εισφορών και προστίµων που προκύπτουν ανά πράξη από την επίλυση των διαφορών, 
καταβάλλεται συγχρόνως µε την επίλυση ή το αργότερο εντός των δύο επόµενων εργάσιµων για 
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τις ∆.Ο.Υ. ηµερών το προβλεπόµενο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 
2523/1997 ανά πράξη ποσό, και τα υπόλοιπα ποσά, ανεξαρτήτως είδους φορολογίας, βεβαιώνονται 
και καταβάλλονται ανάλογα µε το ύψος του συνολικού ποσού της βάσει συµβιβασµού για όλες τις 
φορολογίες οφειλής για όλες τις χρήσεις για τις οποίες επήλθε επίλυση όλων των φορολογικών 
διαφορών, ως εξής:  
 
Σε δεκαοκτώ (18) ίσες µηνιαίες δόσεις, αν το παραπάνω ποσό είναι µέχρι και 200.000 ευρώ. 
 
Σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες µηνιαίες δόσεις, αν το παραπάνω ποσό υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. 
 
Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι κατώτερο από 300 ευρώ, εκτός από 
την τελευταία δόση. 
 
22.. Εξαιρετικά, τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο ισχύουν και στις περιπτώσεις που δεν 
επιλύονται φορολογικές διαφορές που αφορούν τέλη, εισφορές ή δικαιώµατα υπέρ τρίτων που 
αποδίδονται στις ∆.Ο.Υ. και η εκπλήρωση ή µη της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης ελέγχεται 
από αυτές ή φορολογικές διαφορές για την αντιµετώπιση των οποίων εκκρεµεί σχετικό ερώτηµα 
προς το Ειδικό Νοµικό Γραφείο Φορολογίας. 
 
33.. Σε περιπτώσεις επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από καταλογιστικές πράξεις που αφορούν 
ελεγχθείσες µε βάση την παρούσα απόφαση χρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1, εφαρµόζονται ως προς τη βεβαίωση και καταβολή των οικείων 
βάσει συµβιβασµού ποσών οι ισχύουσες γενικές διατάξεις.  
 

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΤΤΡΡΙΙΤΤΟΟ  
ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  
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11.. Στα κριτήρια επιλογής για έλεγχο καθώς και στον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου και 
βεβαίωσης και καταβολής των φόρων που ορίζονται µε την απόφαση αυτή, υπάγονται όλες οι 
εκκρεµείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών επιτηδευµατιών που 
αφορούν διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες παρήλθε ή παρέρχεται ο χρόνος υποβολής των 
οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος και ΦΠΑ, µε εξαίρεση τις υποθέσεις που εµπίπτουν 
στις διατάξεις περί φορολογίας πλοίων. 
 
22.. Λοιπά εισοδήµατα από άλλες πηγές πέραν από την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, 
που αφορούν εκκρεµείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος επιτηδευµατιών που ελέγχονται 
σύµφωνα µε την απόφαση αυτή, ελέγχονται ταυτόχρονα µε τα εισοδήµατα από την άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας, κατά τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Σε περίπτωση 
επίλυσης των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από τον διενεργούµενο έλεγχο των ως άνω λοιπών 
εισοδηµάτων ταυτόχρονα µε τις διαφορές που προκύπτουν από τον έλεγχο των εισοδηµάτων από 
την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, για την εφαρµογή των οριζόµενων στο 
προηγούµενο άρθρο λαµβάνεται υπόψη η προκύπτουσα για τις οικείες χρήσεις βάσει συµβιβασµού 
συνολική οφειλή από όλες τις πηγές εισοδηµάτων του επιτηδευµατία. Τα οριζόµενα στο 
προηγούµενο εδάφιο ισχύουν ανάλογα και επί λοιπών εισοδηµάτων που αφορούν υποθέσεις 
επιτηδευµατιών της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. 
 
33.. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994 , καθώς και των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 49 του ν. 2859/2000, εφαρµόζονται ανάλογα και για τις 
υποθέσεις που ελέγχονται µε βάση τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 
 
44.. Οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και για ελεγχθείσες υποθέσεις 
διαχειριστικών περιόδων που έληξαν από 1/1/2003 και µετά καθώς και παλαιότερων για τις οποίες 
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έγινε επέκταση του ελέγχου κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 της απόφασης 
1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998, εφόσον οι οικείες καταλογιστικές πράξεις έχουν κοινοποιηθεί κατά 
την ηµέρα δηµοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά δεν έχει 
παρέλθει κατά την ηµέρα αυτή η προθεσµία υποβολής αιτήµατος διοικητικής επίλυσης της 
διαφοράς κατά τις διατάξεις των άρθρων 70 του ν. 2238/1994 και 52 του ν. 2859/2000 ή δεν 
έχουν ακόµη εξετασθεί οι τυχόν υποβληθείσες προτάσεις διοικητικής επίλυσης των διαφορών κατά 
τις ανωτέρω διατάξεις. Επί των παραπάνω υποθέσεων για τις οποίες κατά την ηµέρα δηµοσίευσης 
της παρούσας απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν 
κοινοποιηθεί οι οικείες καταλογιστικές πράξεις, κοινοποιούνται οι πράξεις αυτές κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις και περαιτέρω εφαρµόζονται ανάλογα και για τις υποθέσεις αυτές οι ίδιες ως άνω 
διατάξεις του προηγούµενου άρθρου. 
 
55.. Οι διατάξεις των αποφάσεων 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998 και 1063790/1444/ 
ΠΟΛ.1168/2001, καθώς και κάθε άλλης απόφασης που αφορά ή σχετίζεται µε τις αποφάσεις αυτές, 
παύουν να ισχύουν από της δηµοσίευσης της παρούσας, µε εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 13 της απόφασης 1061203/1148/ ΠΟΛ.1144/1998, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν 
επί των υποθέσεων που ελέγχθηκαν και περαιώθηκαν βάσει των εν λόγω αποφάσεων. Ειδικά, 
επίσης, για υποθέσεις για τις οποίες επήλθε διοικητική επίλυση της διαφοράς κατά τα οριζόµενα 
από τις πιο πάνω αποφάσεις και δεν έχουν βεβαιωθεί κατά τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης 
τα οικεία ποσά, συνεχίζει να έχει εφαρµογή ο τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών 
φόρων που προβλέπεται από τις αποφάσεις αυτές. Εξαιρετικά, οι παραπάνω αποφάσεις συνεχίζουν 
να ισχύουν για υποθέσεις διαχειριστικών περιόδων που έληξαν µέχρι και 31/12/2002 για τις οποίες 
έχουν ήδη εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου µε βάση τις αποφάσεις αυτές, µε την προϋπόθεση ότι 
η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων έγινε µέχρι 28/2/2005, καθώς και για υποθέσεις των ίδιων 
διαχειριστικών περιόδων για τις οποίες έχουν εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου κατά τις γενικές 
διατάξεις και µε την ίδια ως άνω προϋπόθεση, εφόσον πρόκειται για υποθέσεις για τις οποίες έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της ως άνω απόφασης 
1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη εκδοθεί οι σχετικές καταλογιστικές 
πράξεις κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της παρούσας απόφασης. 
 
66.. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν και για υποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 
του παρόντος άρθρου για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου και δεν έχουν 
εκδοθεί κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της παρούσας απόφασης οι οικείες καταλογιστικές πράξεις. 
 
33..55..44..22..  ΠΠΟΟΛΛ..  11008877//1100..66..22000055  ––  ΠΠααρροοχχήή  οοδδηηγγιιώώνν  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  
11002211668811//11112200//ΠΠΟΟΛΛ..  11003377//11..33..22000055  ««ΈΈλλεεγγχχοοςς  εεκκκκρρεεµµώώνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν  υυπποοθθέέσσεεωωνν  
εεππιιττηηδδεευυµµααττιιώώνν  κκααιι  ββεεββααίίωωσσηη  κκααιι  κκααττααββοολλήή  ττωωνν  φφόόρρωωνν»»  
 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  
 
ΜΜε την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ΠΟΛ.1037/2005 (ΦΕΚ 302 
B'/8.3.2005), όπως ισχύει ύστερα από την απόφαση 1051402/1782/ΠΟΛ.1081/23.5.2005 (ΦΕΚ 706 
Β'/25.5.2005), καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων 
επιτηδευµατιών για τακτικό φορολογικό έλεγχο, οι διενεργούµενες ελεγκτικές επαληθεύσεις και η 
διαδικασία ελέγχου γενικά, καθώς και ειδικός τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών 
φόρων που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό.  
 
ΣΣυνεπώς, από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω νέας Υπουργικής απόφασης (8.3.2005) και µε την 
επιφύλαξη όσων ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 8 της απόφασης αυτής, παύουν πλέον να ισχύουν 
οι διατάξεις των αποφάσεων 1061203/1148/ ΠΟΛ. 1144/1998 και 1063790/1444/ ΠΟΛ. 
1168/2001, καθώς και κάθε άλλης απόφασης που αφορά ή σχετίζεται µε τις αποφάσεις αυτές, και 
εφεξής ο τακτικός φορολογικός έλεγχος όόλλωωνν  γενικά των επιτηδευµατιών, ανεξαρτήτως νοµικής 
µορφής, ασκούµενης δραστηριότητας και κατηγορίας τηρούµενων βιβλίων, θα διενεργείται από 
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όόλλεεςς  αδιακρίτως τις ελεγκτικές υπηρεσίες (∆.Ο.Υ., Π.Ε.Κ., ∆.Ε.Κ.) µε βάση όσα ακριβώς ορίζονται 
στην παραπάνω απόφαση ΠΟΛ. 1037/2005.  
 
ΜΜε βάση τη νέα απόφαση, θα ακολουθούνται σε όλα τα στάδια του ελέγχου (σύνταξη εκθέσεων, 
έκδοση και κοινοποίηση καταλογιστικών πράξεων, συµβιβασµός και καταβαλλόµενο ποσοστό 
φόρων, µειώσεις πρόσθετων φόρων επί συµβιβασµού κλπ) οι ισχύουσες γενικές φορολογικές 
διατάξεις, µε τη διενέργεια, ως ελάχιστων, των ελεγκτικών επαληθεύσεων που ορίζονται από την 
απόφαση αυτή, µε εξαίρεση τη βεβαίωση και καταβολή των διαφορών φόρων που προκύπτουν 
από τον έλεγχο µε ειδικό και ευνοϊκότερο σε σχέση µε τις γενικές διατάξεις τρόπο, υπό 
προϋποθέσεις.  
 
YYπαγόµενες στον προβλεπόµενο από την παραπάνω απόφαση τρόπο και διαδικασία τακτικού 
ελέγχου είναι όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών των 
επιτηδευµατιών.  
 
ΣΣυνεπώς, υποθέσεις και φορολογικά αντικείµενα που περαιώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004, περί περαίωσης των υποβαλλόµενων δηλώσεων χωρίς 
έλεγχο, δεν αποτελούν βεβαίως αντικείµενο διενέργειας ελέγχου και εφαρµογής της παραπάνω 
απόφασης. Σε έλεγχο όµως βάσει της απόφασης αυτής υπόκεινται τα κάθε είδους λοιπά εκκρεµή 
φορολογικά αντικείµενα επιτηδευµατιών που αφορούν χρήσεις για τις οποίες οι φορολογίες 
εισοδήµατος και Φ.Π.Α. περαιώθηκαν ή περαιώνονται κατά τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 
3296/2004 (π.χ. παρακρατούµενοι γενικά φόροι κλπ), καθώς επίσης και τα επιµέρους ειδικότερα 
αντικείµενα φορολογίας εισοδήµατος ή Φ.Π.Α. περαιωµένων υποθέσεων µε τις εν λόγω διατάξεις 
τα οποία δεν αποτελούν αντικείµενο της περαίωσης και συνεχίζουν να παραµένουν σε εκκρεµότητα 
(π.χ. παράλληλα εισοδήµατα από εκµίσθωση ακινήτων, από γεωργικές και τεχνικές επιχειρήσεις, 
διακανονισµός επενδυτικών αγαθών στο Φ.Π.Α. κλπ - σχετική η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1027/22.2.2005). 
 
ΣΣηµειώνεται σε ότι αφορά την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων του Ν. 3296/2004, ότι µπορεί να 
παρατηρηθεί η περίπτωση να υφίστανται περαιωµένες µε βάση τις διατάξεις αυτές χρήσεις ενώ 
προγενέστερες χρήσεις του ίδιου επιτηδευµατία να εξακολουθούν να είναι εκκρεµείς. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ευνόητο είναι ότι αντικείµενο ελέγχου και εφαρµογής της απόφασης ΠΟΛ. 
1037/2005 αποτελούν µόνο οι εκκρεµείς µη περαιωθείσες χρήσεις. 
 
ΕΕπισηµαίνεται ότι, τυχόν περαιούµενες µε βάση τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 3296/2004 υποθέσεις 
για τις οποίες διαπιστώνεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η µη ορθή εφαρµογή των διατάξεων αυτών 
ως προς τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις και τους όρους της περαίωσης, δεν θεωρούνται 
περαιωθείσες και υπόκεινται σε έλεγχο κατά τις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ. 1037/2005. 
 
ΣΣχετικά µε την εφαρµογή της προαναφερόµενης απόφασης, παρέχουµε κατ' άρθρο τις ακόλουθες 
οδηγίες και διευκρινίσεις : 
 

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟ  
ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΚΚΚΚΡΡΕΕΜΜΩΩΝΝ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΗΗ∆∆ΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΩΩΝΝ  
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ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟ  

 
ΜΜε τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος επιλογής των προς 
έλεγχο υποθέσεων. Ειδικότερα : 
 
11.. Με την παράγραφο 1 τίθενται συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής των υποθέσεων προς έλεγχο, η 
κατάταξη των οποίων έχει γίνει µε βάση τη βαρύτητα και σπουδαιότητα κάθε κριτηρίου, καθώς και 
τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα του ελέγχου.  
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ΜΜε βάση τα παραπάνω, ο έλεγχος θα διενεργείται στις υποθέσεις που εµπίπτουν στα 
προαναφερόµενα κριτήρια, λαµβανοµένης υπόψη και της σειράς κατάταξής τους.  
 
ΕΕυνόητο βεβαίως είναι ότι η επιλογή των υποθέσεων προς έλεγχο µπορεί να γίνεται και µε 
συνδυασµό των σχετικών κριτηρίων, ανάλογα πάντα µε τα εκάστοτε πραγµατικά δεδοµένα και τη 
βαρύτητα κάθε υπόθεσης. 
 
22.. Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής εφαρµόζονται για την κατά 
προτεραιότητα επιλογή των υποθέσεων προς έλεγχο και ότι, ανεξαρτήτως των κριτηρίων αυτών, 
σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά ελέγχονται οι υποθέσεις όταν αυτό ορίζεται από ειδικές διατάξεις. 
 
Έτσι, για παράδειγµα, ελέγχονται υποχρεωτικά : 
 
α) Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν.  
3296/2004 (σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ.1027/2005),  
 
β) Επιχειρήσεις που υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή των µετοχών τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 
(σχετική διάταξη παρ. 3α, άρθρο 3, Π.∆. 350/1985, όπως ισχύουν), 
 
γ) Επιχειρήσεις που αιτούνται την επιστροφή Φ.Π.Α. και διαπιστώνεται ότι έχουν υποπέσει στις 
ουσιαστικές παραβάσεις Κ.Β.Σ. που ορίζονται στην απόφαση ΠΟΛ. 1073/2004 (σχετική εγκύκλιος 
ΠΟΛ. 1092/2004). 
 
33.. Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι η επιλογή των υποθέσεων γίνεται µε ευθύνη των 
προϊσταµένων των ελεγκτικών υπηρεσιών σε συνεργασία µε τους Υποδιευθυντές ελέγχου, καθώς 
και τους προϊσταµένους των τµηµάτων ή των εποπτειών ελέγχου, κατά περίπτωση.  
 
ΠΠεραιτέρω, ορίζεται ότι ποσοστό έως και 10% (0% έως και 10%) των επιλεγόµενων για έλεγχο 
υποθέσεων επιλέγεται από τυχαίο δείγµα επιτηδευµατιών, για τους οποίους δεν συντρέχουν τα 
προαναφερόµενα κριτήρια, µε την προϋπόθεση ότι πρόκειται για υποθέσεις µε δύο τουλάχιστον 
εκκρεµείς συνεχόµενες ή µη διαχειριστικές περιόδους. 
 
ΤΤο παραπάνω ποσοστό θα υπολογίζεται επί του συνολικού αριθµού των υποθέσεων που 
επιλέγονται για τακτικό έλεγχο ανά έτος από κάθε ελεγκτική υπηρεσία.  
 
ΓΓια το τρέχον έτος 2005, το ανωτέρω ποσοστό θα λαµβάνεται από υποθέσεις επιτηδευµατιών των 
οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στον αριθµό 4. 
 

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  22  
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΑΑΛΛΗΗΘΘΕΕΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 
ΜΜε τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι διενεργούµενες υποχρεωτικώς γενικές 
ελεγκτικές επαληθεύσεις για κάθε εκκρεµή χρήση σε όλες γενικά τις εκκρεµείς υποθέσεις που 
επιλέγονται για έλεγχο κατά το προηγούµενο άρθρο 1, ανεξάρτητα από το είδος της ασκούµενης 
δραστηριότητας και την κατηγορία των τηρούµενων βιβλίων. 
 
ΣΣηµειώνεται ότι πριν από την έναρξη του ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει να ζητεί από το δικαστικό 
τµήµα της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. σχετικό σηµείωµα για το ύψος των τυχόν βεβαιωµένων και 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του ελεγχόµενου επιτηδευµατία ή αντίγραφο της εικόνας των οφειλών 
του από το µηχανογραφικό σύστηµα συµπληρωµένο και µε τις οφειλές του από άλλες ∆.Ο.Υ. και 
στη συνέχεια πρέπει να ενηµερώνεται σχετικώς ο επιτηδευµατίας και να εφαρµόζονται όλα όσα 
αναφέρονται στο µέρος ∆' της αριθ. 1010841/652/0016/1.2.2005 διαταγής των ∆ιευθύνσεων 
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Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων και Ελέγχου για συνδροµή του τοµέα του φορολογικού ελέγχου προς 
τον τοµέα της είσπραξης των εσόδων.  
 
ΕΕπισηµαίνεται εξάλλου ότι κατά την πρώτη ηµέρα του ελέγχου και πριν από την έναρξη διενέργειας 
των κάθε είδους γενικά επαληθεύσεων, θα γίνεται θεώρηση των τηρούµενων βιβλίων και στοιχείων 
και έρευνα αν τα βιβλία είναι εµπρόθεσµα ενηµερωµένα. Ειδικά αν πρόκειται για βιβλία Γ' 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ., αµέσως µετά τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων, η οποία στις 
περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη σχολαστικότητα, και ππρριινν  από οποιαδήποτε άλλη 
επαλήθευση, θα διενεργείται έλεγχος ταµείου και αξιογράφων καθώς και ποσοτική καταµέτρηση και 
αντιπαραβολή µε το βιβλίο αποθήκης, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους Γ.1 (δεύτερο εδάφιο) 
και Γ.2 του άρθρου 3 της απόφασης.  
 
ΣΣε σχέση µε τις προβλεπόµενες από το υπόψη άρθρο 2 επαληθεύσεις, διευκρινίζονται τα εξής: 
 
ΑΑ..  ΕΕππααλληηθθεεύύσσεειιςς  ββάάσσεειι  σσττοοιιχχεείίωωνν  εεππιιττηηδδεευυµµααττίίαα  
 
ΟΟι επαληθεύσεις της ενότητας αυτής είναι σαφείς, ειδικά όµως για τις επαληθεύσεις των 
παραγράφων 5, 6 και 10 (επαληθεύσεις ύψους ακαθάριστων εσόδων και αγορών) επισηµαίνονται 
τα εξής: 
 
ΉΉδη, µε τη νεότερη απόφαση ΠΟΛ.1081/23.5.05 τροποποιήθηκαν τα χρονικά διαστήµατα για τα 
οποία διενεργούνται σε κάθε εκκρεµή χρήση οι επαληθεύσεις των παραπάνω παραγράφων 5 και 6 
της υπόψη ενότητας και συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση:  
 
ΟΟι επαληθεύσεις των περιπτώσεων α', β', γ' και δ' της παραγράφου 5 και α', β' και γ' της 
παραγράφου 6 διενεργούνται πλέον όλες για διάστηµα οπωσδήποτε είκοσι (20) ηµερών αν 
πρόκειται για µη τηρούντες βιβλία ή για βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και για διάστηµα 
οπωσδήποτε δεκαπέντε (15) ηµερών αν πρόκειται για βιβλία Γ' κατηγορίας, σε κάθε εκκρεµή 
χρήση, και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου, αντί των κατά περίπτωση οριζοµένων αρχικά 
από την απόφαση ΠΟΛ. 1037/2005 διαστηµάτων.  
 
ΟΟι επαληθεύσεις των περιπτώσεων ε' της παραγράφου 5 και δ' της παραγράφου 6 διενεργούνται 
πλέον για διάστηµα οπωσδήποτε ενός (1) µηνός σε κάθε εκκρεµή χρήση και πέραν αυτού κατά την 
κρίση του ελέγχου, αντί του οριζόµενου αρχικά από την απόφαση ΠΟΛ. 1037/2005 διαστήµατος 
των δύο (2) µηνών. 
 
ΗΗ επιλογή του κατά περίπτωση προβλεπόµενου από τις παραπάνω παραγράφους συγκεκριµένου 
ελάχιστου χρονικού διαστήµατος κάθε εκκρεµούς χρήσης για τη διενέργεια των αντίστοιχων 
επαληθεύσεων (διάστηµα 20 ηµερών ή 15 ηµερών ή ενός µηνός, ανάλογα µε την περίπτωση), 
γίνεται µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα κατά την κρίση κατ' αρχήν του ελεγκτή. Εφόσον όµως ο 
αρµόδιος επόπτης ελέγχου ή ενδεχοµένως και ο Υποδιευθυντής ελέγχου ή και ο προϊστάµενος της 
ελεγκτικής υπηρεσίας έχουν διαφορετική γνώµη ως προς την επιλογή, τότε υπερισχύει ιεραρχικώς 
η γνώµη αυτών.  
 
ΤΤα ίδια ως άνω ισχύουν και ως προς την κρίση αν θα γίνουν οι προβλεπόµενες κατά περίπτωση 
επαληθεύσεις και για πρόσθετο χρονικό διάστηµα πέραν του ελάχιστου προβλεπόµενου, καθώς και 
για την επιλογή του πρόσθετου αυτού διαστήµατος. 
 
ΣΣτις περιπτώσεις 5.α', β', γ' και 6.α', β', γ' των παραπάνω παραγράφων, στις οποίες προβλέπεται η 
διενέργεια διαφόρων συγχρόνως επιµέρους επαληθεύσεων (π.χ. έλεγχος ορθής καταχώρησης στα 
βιβλία των λιανικών πωλήσεων από αθροίσµατα "Ζ" των Φ.Τ.Μ., των Α.Π.Υ., των χονδρικών 
πωλήσεων και γενικά όλων των στοιχείων εσόδων -περίπτωση α' της παρ. 5), θα επιλέγεται το ίδιο 
ελάχιστο χρονικό διάστηµα για όλες τις επιµέρους επαληθεύσεις κάθε περίπτωσης, µε δυνατότητα 
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διενέργειας των επαληθεύσεων αυτών και πέραν του αρχικά επιλεγέντος ελάχιστου χρονικού 
διαστήµατος κατ΄ ανάλογη εφαρµογή όσων πιο πάνω σχετικά µε το θέµα αυτό αναφέρονται.  
 
ΠΠεραιτέρω, εφόσον σε κάποια από τις ανωτέρω επιµέρους επαληθεύσεις των προαναφερόµενων 
περιπτώσεων των παραγράφων 5 και 6 προκύψουν διαφορές, ο έλεγχος επεκτείνεται 
υποχρεωτικώς, για τη συγκεκριµένη τουλάχιστον επιµέρους επαλήθευση από την οποία προέκυψαν 
οι διαφορές, σε επιλεγµένο χρονικό διάστηµα καθενός από όλους τους υπόλοιπους µήνες της 
οικείας διαχειριστικής περιόδου, ίδιο για όλους τους µήνες αυτούς. Ανάλογα µε τα ευρήµατα, ο 
έλεγχος µπορεί να επεκτείνεται και σε µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα της ίδιας διαχειριστικής 
περιόδου για την ίδια επιµέρους επαλήθευση, καθώς επίσης και στις λοιπές επιµέρους επαληθεύσεις 
της συγκεκριµένης περίπτωσης των παραγράφων 5 και 6 στην οποία υπάγεται η επιµέρους 
επαλήθευση από την οποία προέκυψαν οι διαφορές. Τα ίδια ισχύουν ανάλογα και για την 
επαλήθευση της περίπτωσης 5.δ', ενώ, αντίθετα, σε ότι αφορά τις επαληθεύσεις των περιπτώσεων 
5.ε' και 6.δ', εφόσον διαπιστωθούν διαφορές, ο έλεγχος επεκτείνεται υποχρεωτικά σε όλη τη 
διαχειριστική περίοδο (παρ. 10 ενότητας Α'). 
 
ΒΒ..  ΕΕππααλληηθθεεύύσσεειιςς  ββάάσσεειι  υυππηηρρεεσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  
 
11.. Από τον έλεγχο θα ερευνάται αν υφίστανται στο αρχείο της υπηρεσίας διαπιστωµένες 
παραβάσεις Κ.Β.Σ. ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή στοιχεία γενικά που αφορούν τις ελεγχόµενες 
χρήσεις του επιτηδευµατία. 
 
ΟΟι πιο πάνω παραβάσεις και τα στοιχεία θα λαµβάνονται υπόψη και θα συνεκτιµούνται για το 
χαρακτηρισµό επί του κύρους των βιβλίων και τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων, σε 
περίπτωση δε διαπιστωµένων παραβάσεων για τις οποίες δεν έχει ακόµα κινηθεί η διαδικασία 
επιβολής των σχετικών προστίµων του Κ.Β.Σ θα εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 
του άρθρου 6 της απόφασης (έκδοση από την αρµόδια υπηρεσία των σχετικών Α.Ε.Π. και επίδοση 
µαζί µε τις οικείες εκθέσεις ελέγχου). 
 
22.. Από τον έλεγχο θα αξιολογούνται και θα αξιοποιούνται οποιαδήποτε στοιχεία σχετίζονται µε τις 
ελεγχόµενες υποθέσεις που είτε αποστέλλονται στις ∆.Ο.Υ. από υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, είτε προέρχονται από άλλες αρχές ή φορείς. 
 
ΈΈτσι, θα αξιοποιούνται στοιχεία επαληθεύσεων ή διασταυρώσεων που αποστέλλονται στις ∆.Ο.Υ. 
από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου ή τη Γ.Γ.Π.Σ. (π.χ. στοιχεία ενδοκοινοτικών 
συναλλαγών µέσω V.I.E.S., στοιχεία διασταυρώσεων βάσει υποβαλλόµενων συγκεντρωτικών 
καταστάσεων του Κ.Β.Σ. κλπ.), δελτία πληροφοριών από άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου, 
στοιχεία από Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα, από συνεταιριστικές οργανώσεις και από 
Οργανισµούς, καθώς και από άλλα Υπουργεία ή υπηρεσίες ή αρχές γενικά. 
 
ΓΓ..  ΈΈλλεεγγχχοοςς  έέκκδδοοσσηηςς  ππλλαασσττώώνν  ήή  εειικκοοννιικκώώνν  κκααιι  λλήήψψηηςς  εειικκοοννιικκώώνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  
 
11.. Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο έκδοσης πλαστών ή εικονικών και λήψης 
εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών. Για το σκοπό αυτό θα διερευνώνται και θα 
αξιοποιούνται κάθε είδους σχετικές πληροφορίες και στοιχεία, όπως καταστάσεις εκδοτών εικονικών 
και πλαστών φορολογικών στοιχείων ή άλλα έγγραφα που αποστέλλονται από τις κεντρικές 
υπηρεσίες του Υπουργείου, δελτία πληροφοριών άλλων ∆.Ο.Υ. ή Σ.∆.Ο.Ε κλπ. Θα γίνεται επίσης 
έλεγχος µεµονωµένων αγορών ή δαπανών ιδιαίτερα µεγάλης αξίας που προκύπτουν από τις 
υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 Κ.Β.Σ. και αφορούν προµηθευτές µε 
τους οποίους δεν υπάρχουν συστηµατικές συναλλαγές, δεδοµένου ότι τέτοιου είδους συναλλαγές 
πολλές φορές υποκρύπτουν εικονικότητα. Οµοίως, θα γίνεται έλεγχος των φορολογικών στοιχείων 
γενικά, ιδιαίτερα αυτών µε µεγάλη αξία, κατά την κρίση των ελεγκτών και τις υποδείξεις του 
επόπτη ελέγχου ή και του Υποδιευθυντή ελέγχου ή και του προϊσταµένου της ελεγκτικής 
υπηρεσίας, ανάλογα και µε το βαθµό κινδύνου διάπραξης φοροδιαφυγής, µε ιδιαίτερη έµφαση στον 
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έλεγχο της θεώρησής τους καθώς και της ορθής έκδοσής τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις του 
Κ.Β.Σ. και µε συνεκτίµηση και του τρόπου εξόφλησης (σχετικές οι διατάξεις άρθρου 18, 
παράγραφος 2 Κ.Β.Σ.). 
 
22.. Από τον έλεγχο θα πρέπει να διερευνάται ο τρόπος διακίνησης και µεταφοράς των αγαθών και η 
έκδοση των οικείων βάσει του Κ.Β.Σ. φορολογικών στοιχείων (δελτία αποστολής, φορτωτικές). 
Επίσης, θα γίνονται δδεειιγγµµααττοολληηππττιικκάά διασταυρωτικές επαληθεύσεις των ληφθέντων 
(πρωτότυπων) φορολογικών στοιχείων µε τα αντίστοιχα στελέχη των αντισυµβαλλόµενων 
επιχειρήσεων, είτε στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 
του άρθρου 66 του Ν. 2238/1994, είτε µε την αποστολή σχετικών εγγράφων στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. 
των αντισυµβαλλόµενων επιχειρήσεων, εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις που δεν έχουν 
εφαρµογή οι ανωτέρω διατάξεις του Ν. 2238/1994 ή η εφαρµογή των διατάξεων αυτών είναι 
εξαιρετικά δυσχερής, για άάµµεεσσηη  ππααρροοχχήή εκ µέρους τους των απαραίτητων πληροφοριών (το 
αργότερο εντός 20 ηµερών) ύστερα από σχετικό δικό τους έλεγχο. Επιπλέον, θα δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στον έλεγχο της δυνατότητας παραγωγής της επιχείρησης και της επάρκειας 
αποθηκευτικών χώρων για την αποθήκευση όπως και στη δυνατότητα διακίνησης µεγάλης ιδίως 
αξίας αγαθών µε βάση τα οικεία φορολογικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαµόρφωση 
ασφαλούς κρίσης σχετικά µε τα παραπάνω πρέπει να γίνεται µετά από συνεκτίµηση όλων των 
συναφών προσδιοριστικών παραγόντων (επαγγελµατικές εγκαταστάσεις, µηχανολογικός και λοιπός 
εξοπλισµός και χρησιµοποιούµενα µέσα, απασχολούµενο προσωπικό, τεχνολογία παραγωγής κλπ).  
 
33.. Για τον έλεγχο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών θα πρέπει :  
 
α. Επί ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη να ζητούνται εγγράφως µε FAX από τη 
∆/νση Φ.Π.Α. (∆/14) / Τµήµα V.I.E.S. (FAX 210-3637103, 210-3616216) κατ' αρχήν 
συγκεντρωτικές καταστάσεις που θα περιέχουν τις συνολικές αξίες των ενδοκοινοτικών 
αποκτήσεων (ποσό και νόµισµα) ανά Κράτος Μέλος και ανά τρίµηνο - έτος, για όλες τις 
ελεγχόµενες χρήσεις.  
 
ΕΕφόσον από τη διασταύρωση των παραπάνω χορηγούµενων από το V.I.E.S. στοιχείων µε τους 
υποβληθέντες Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (LISTING) καθώς και µε 
τα δεδοµένα των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων και των οικείων δηλώσεων ΦΠΑ και 
φορολογίας εισοδήµατος(έντυπο Ε-3) προκύπτουν σηµαντικές διαφορές που δεν δικαιολογούνται ή 
υπόνοιες φοροδιαφυγής, τότε θα ζητούνται από την παραπάνω ∆/νση συµπληρωµατικά αναλυτικά 
στοιχεία για τη χρήση και για το Κράτος - Μέλος ή τα Κράτη - Μέλη που προέκυψαν οι διαφορές 
και θα ακολουθεί αναλυτικός έλεγχος. Εφόσον και από τον έλεγχο αυτό προκύπτουν και πάλι 
σηµαντικές διαφορές που δεν δικαιολογούνται ή υπόνοιες φοροδιαφυγής, τότε θα ακολουθείται η 
διαδικασία της πιο κάτω περίπτωσης γ'. 
 
β. Επί ενδοκοινοτικών παραδόσεων, θα γίνεται διασταύρωση των δεδοµένων των υποβληθέντων 
Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (LISTING) µε τα δεδοµένα των 
τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων και των οικείων δηλώσεων Φ.Π.Α. και φορολογίας εισοδήµατος 
(έντυπο Ε-3) και συγχρόνως θα συνεκτιµούνται και οποιαδήποτε άλλα υφιστάµενα σχετικά στοιχεία 
ή πληροφορίες (π.χ. πορίσµατα προσωρινού ελέγχου και επιβεβαιώσεις εγκυρότητας κοινοτικών 
ΑΦΜ που έγιναν λόγω αιτήµατος επιστροφής Φ.Π.Α.). Επιβεβαιώσεις εγκυρότητας κοινοτικών ΑΦΜ 
σε συνδυασµό µε την επωνυµία τους θα ζητούνται σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη από τη ∆/νση Φ.Π.Α. - 
Τµήµα V.I.E.S., εκτός αν αυτές ήδη έχουν γίνει στο πλαίσιο εξέτασης υποβληθέντος αιτήµατος 
επιστροφής Φ.Π.Α.  
 
ΕΕφόσον µε βάση όλες τις παραπάνω ενέργειες προκύπτουν υπόνοιες φοροδιαφυγής, τότε θα 
ακολουθείται και εν προκειµένω η διαδικασία της πιο κάτω περίπτωσης γ'.  
 
γ. Εφόσον τελικώς µε βάση τα αναφερόµενα στις πιο πάνω περιπτώσεις α' και β' προκύπτουν 
σηµαντικές διαφορές που δεν δικαιολογούνται ή υπόνοιες φοροδιαφυγής, θα αποστέλλεται αίτηµα 
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στη ∆/νση Φ.Π.Α. προκειµένου να ενεργοποιηθεί αρµοδίως από το Τµήµα V.I.E.S. η αµοιβαία 
διοικητική συνδροµή µεταξύ των Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αίτηµα αυτό θα 
αναγράφονται τα στοιχεία της συγκεκριµένης κοινοτικής επιχείρησης (ΑΦΜ/ΦΠΑ - επωνυµία - ταχ. 
δ/νση) καθώς και οι προς έλεγχο συναλλαγές (ανά τρίµηνο-έτος, ποσό κλπ) και επίσης θα 
αποστέλλονται συνηµµένα, εφόσον υπάρχουν, τα σχετικά παραστατικά (τιµολόγια, τραπεζικά, 
διεθνή µεταφορικά έγγραφα κλπ) ή ενδεικτικώς µέρος αυτών, εφόσον αυτά είναι πολυάριθµα. 
Επισηµαίνεται ότι αιτήµατα αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής µεταξύ των Κρατών Μελών 
υποβάλλονται και για τον έλεγχο των συναλλαγών στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών.  
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ΠΠέραν των προαναφερόµενων επαληθεύσεων, διενεργούνται υποχρεωτικώς τουλάχιστον και οι 
οριζόµενες στο άρθρο αυτό ειδικές επαληθεύσεις ανά κατηγορία τηρούµενων βιβλίων και 
ασκούµενη δραστηριότητα. 
 
ΩΩς προς τις επαληθεύσεις αυτές παραθέτουµε τις ακόλουθες επισηµάνσεις: 
 
ΑΑ..  ΕΕππίί  ββιιββλλίίωωνν  ππρρώώττηηςς  ((ΑΑ''))  κκααττηηγγοορρίίααςς  
 
ΟΟι προβλεπόµενες επαληθεύσεις ως προς τις αγορές αφορούν τις πάσης φύσεως αγορές 
εµπορεύσιµων και µη αγαθών, πρώτων και βοηθητικών υλών κλπ. 
 
ΒΒ..  ΕΕππίί  ββιιββλλίίωωνν  δδεεύύττεερρηηςς  ((ΒΒ''))  κκααττηηγγοορρίίααςς  
 
11.. Για τη διενέργεια της επαλήθευσης κλειστής αποθήκης (παρ. Β.2), τα ελεγχόµενα είδη θα 
επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή ή και του επόπτη ελέγχου ή ακόµη και του Υποδιευθυντή 
ελέγχου ή και του προϊσταµένου της ελεγκτικής υπηρεσίας, κατά τρόπο ώστε αφενός µεν ο 
έλεγχος να µην είναι χρονοβόρος, αφετέρου δε τα επιλεγόµενα είδη και οι σχετικές µε αυτά 
συναλλαγές να είναι αντιπροσωπευτικά και να επηρεάζουν κατά το δυνατό περισσότερο τη 
διαµόρφωση των αποτελεσµάτων.  
 
22.. Ο έλεγχος για την εύρεση τυχόν λογιστικών διαφορών αφορά τις επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέµατα και τους ελεύθερους επαγγελµατίες (πλην αρχιτεκτόνων, 
µηχανικών, καθώς και των γεωλόγων µελετητών για χρήσεις 2003 και µετά), ανεξαρτήτως χρήσης, 
καθώς και τις επιχειρήσεις πώλησης αγαθών ή παραγωγής και τις µικτές για τις χρήσεις 1999 και 
επόµενες.  
 
ΑΑντικείµενο ελέγχου, είναι τα πάσης φύσεως καταχωρηµένα στα βιβλία έξοδα και δαπάνες που ανά 
εγγραφή υπερβαίνουν τις 100.000 δρχ. ή τα 294 ευρώ, µε εξαίρεση τις κατηγορίες εξόδων και 
δαπανών για τις οποίες ορίζεται ρητά ότι γίνεται έλεγχος ανεξαρτήτως ποσού (έξοδα ταξιδίων, 
υποδοχής και φιλοξενίας κλπ), καθώς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες, για τους οποίους 
ορίζεται επίσης ρητά ότι ο υπόψη έλεγχος διενεργείται για όλες γενικά τις δαπάνες ανεξαρτήτως 
ποσού. 
 
ΣΣηµειώνεται ως προς την αναγνώριση των δαπανών και εξόδων, ότι σχετική είναι η υπουργική 
απόφαση ΠΟΛ. 1005/2005 που εκδόθηκε µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 31 
του Ν. 2238/1994 (σχετική διάταξη παραγράφου 15, άρθρου 9 Ν. 3296/2004), µε το συνηµµένο 
σε αυτήν παράρτηµα. Η εφαρµογή τόσο της απόφασης αυτής, όσο και αυτών που θα εκδίδονται 
εφεξής στο πλαίσιο των πιο πάνω διατάξεων, είναι υποχρεωτική και δεσµευτική για τις ελεγκτικές 
αρχές, κατά τα οριζόµενα µε τις ίδιες διατάξεις.  
 
33.. Ειδικά για τους αρχιτέκτονες και µηχανικούς, ανεξαρτήτως χρήσης, καθώς και για τους 
γεωλόγους µελετητές, για χρήσεις 2003 και µετά, επειδή το καθαρό εισόδηµα προσδιορίζεται πάντα 
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εξωλογιστικά, δεν ισχύουν τα παραπάνω, αλλά θα ερευνάται αν προσδιορίστηκαν ορθά οι καθαρές 
αµοιβές µε την εφαρµογή των προβλεπόµενων κατά περίπτωση συντελεστών και αν οι δαπάνες της 
χρήσης βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία µε τις τεκµαρτές δαπάνες που προκύπτουν από την 
εφαρµογή των συντελεστών, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 2238/1994.  
 
44.. Ο παραπάνω έλεγχος λογιστικών διαφορών δεν θα γίνεται επίσης για τις τεχνικές επιχειρήσεις 
του άρθρου 34 Ν. 2238/1994 µε βιβλία Β' κατηγορίας, δεδοµένου ότι για τις επιχειρήσεις αυτές 
ισχύει ειδικό καθεστώς προσδιορισµού των καθαρών κερδών µε εξωλογιστικό τρόπο. Για τις εν 
λόγω επιχειρήσεις, πέραν της επαλήθευσης για εφαρµογή του προβλεπόµενου συντελεστή επί των 
ακαθάριστων εσόδων, θα ελέγχεται επιπλέον αν οι δαπάνες κατασκευής βάσει βιβλίων και 
στοιχείων βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία µε το πραγµατικό κόστος κατασκευής, κατά τα 
οριζόµενα στις οικείες διατάξεις άρθρου 34 Ν. 2238/1994, και σε περίπτωση ύπαρξης δυσαναλογίας 
θα προσαυξάνεται ο συντελεστής καθαρών κερδών σύµφωνα µε τις εν λόγω διατάξεις. 
 
ΓΓ..  ΕΕππίί  ββιιββλλίίωωνν  ττρρίίττηηςς  ((ΓΓ''))  κκααττηηγγοορρίίααςς  
 
11.. Σε σχέση µε τον έλεγχο ταµείου και αξιογράφων (παρ. Γ.1), διευκρινίζεται ότι η επαλήθευση 
αυτή θα γίνεται για την τρέχουσα κατ' αρχήν χρήση κατά την πρώτη ηµέρα του ελέγχου και ππρριινν  
από κάθε άλλη επαλήθευση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 28 του Ν. 3296/2004 (σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1027/2004). Επίσης, έλεγχος ταµείου και 
αξιογράφων, για τη διαπίστωση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων ή διαφορών, θα γίνεται στη συνέχεια 
του ελέγχου και σε κάθε εκκρεµή ελεγχόµενη χρήση, για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών ή και 
για διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα ηµερών, κατά την κρίση του ελεγκτή ή και του επόπτη ελέγχου 
ή ακόµη και του Υποδιευθυντή ελέγχου ή και του προϊσταµένου της ελεγκτικής υπηρεσίας (χωρίς 
βεβαίως στις περιπτώσεις αυτές να συντάσσονται σχετικά πρωτόκολλα).  
 
22.. Η επαλήθευση της ποσοτικής καταµέτρησης σε δύο τουλάχιστον βασικά είδη και η 
αντιπαραβολή µε τα εµφανιζόµενα υπόλοιπα του βιβλίου αποθήκης (παρ. Γ.2) αφορά επίσης την 
τρέχουσα χρήση και γίνεται, όπως και ο έλεγχος ταµείου και αξιογράφων της χρήσης αυτής, κατά 
την πρώτη ηµέρα του ελέγχου και πριν από τη διενέργεια των λοιπών επαληθεύσεων. Η 
συγκεκριµένη επαλήθευση γίνεται µµόόννοο εφόσον στον τόπο τήρησης και θεώρησης κατά την 
πρώτη ηµέρα του ελέγχου των βιβλίων της επιχείρησης υπάρχει αποθηκευτικός χώρος και τηρείται 
βιβλίο αποθήκης και όχι σε λοιπές περιπτώσεις. Ευνόητο είναι ότι για τη διαπίστωση ύπαρξης ή µη 
διαφορών στο πλαίσιο της επαλήθευσης αυτής θα λαµβάνονται υπόψη και οι εισαχθείσες και 
εξαχθείσες ποσότητες βάσει των ληφθέντων και εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων από την 
τελευταία ενηµέρωση του βιβλίου αποθήκης µέχρι την ηµέρα και ώρα του ελέγχου. 
 
ΣΣηµειώνεται ότι οι διαπιστώσεις από τη συγκεκριµένη επαλήθευση καθώς και από τον έλεγχο της 
πρώτης ηµέρας ταµείου και αξιογράφων κατά την πιο πάνω παράγραφο Γ.1, αν και αφορούν την 
τρέχουσα χρήση αναγράφονται πάντα στις συντασσόµενες εκθέσεις τακτικού ελέγχου φορολογίας 
εισοδήµατος των εκκρεµών χρήσεων, ανεξάρτητα αν προκύπτουν ή όχι διαφορές. Περαιτέρω, 
εφόσον από τις επαληθεύσεις αυτές προκύπτουν παραβάσεις Κ.Β.Σ. συντάσσεται και ιιδδιιααίίττεερρηη 
έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ. για τον καταλογισµό των παραβάσεων αυτών, µε σχετική µνεία στην 
παραπάνω έκθεση φορολογίας εισοδήµατος. Τόσο η εν λόγω έκθεση φορολογίας εισοδήµατος, όσο 
βεβαίως και η τυχόν συντασσόµενη έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ., θα λαµβάνονται υπόψη από τον 
µελλοντικό τακτικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης. 
 
33.. Για την επιλογή των προς έλεγχο ειδών, όπου προβλέπεται η διενέργεια επαληθεύσεων για ένα ή 
δύο τουλάχιστον ή τρία είδη, ανάλογα µε την περίπτωση (παρ. Γ.2, 3, 4, 5, 12), ισχύουν ανάλογα 
όσα αναφέρονται ανωτέρω στην παρ. Β.1 για τα βιβλία Β' κατηγορίας. 
 
44.. Ο έλεγχος της ορθής αποτίµησης των απογραφέντων αποθεµάτων τέλους χρήσης επιλεκτικά σε 
δύο ή ένα είδος τουλάχιστον (παρ. Γ.5), κατά περίπτωση, αφορά κάθε αποθηκευτικό χώρο. 
Συνεπώς, αν η επιχείρηση διαθέτει περισσότερους του ενός αποθηκευτικούς χώρους, θα ελεγχθούν 
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τουλάχιστον δύο ή ένα είδος, κατά περίπτωση, για κάθε αποθηκευτικό χώρο, µε επιλογή των ίδιων 
ειδών για κάθε χώρο, εφόσον αυτό είναι δυνατό.  
 
ΣΣε σχέση µε την ίδια επαλήθευση, σηµειώνεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών, ο 
έλεγχος επεκτείνεται και σε περισσότερα είδη, κατά την κρίση του ελεγκτή ή και του επόπτη 
ελέγχου ή ακόµη και του Υποδιευθυντή ελέγχου ή και του προϊσταµένου της ελεγκτικής υπηρεσίας, 
εις τρόπον ώστε να εντοπιστεί κατά το δυνατόν το σύνολο των σχετικών διαφορών, οι οποίες ως 
γνωστόν καταλογίζονται ως λογιστικές διαφορές.  
 
55.. Ο έλεγχος για τυχόν λογιστικές διαφορές (παρ. Γ.7) αφορά τα πάσης φύσεως καταχωρηµένα 
στα βιβλία έξοδα και δαπάνες που ανά εγγραφή χρέωσης του οικείου πρωτοβάθµιου 
αποτελεσµατικού λογαριασµού υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 δρχ. ή των 881 ευρώ. 
Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού οι κατηγορίες εξόδων και δαπανών που ρητά ορίζονται 
στις διατάξεις (έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας, κλπ, λογαριασµοί Ε.Γ.Λ.Σ. 60, 63, 68, 
καθώς και αποσβέσεις παγίων και επισφαλών απαιτήσεων). Ανεξαρτήτως επίσης ποσού ελέγχονται 
και οι δαπάνες επί ελεύθερων επαγγελµατιών (παρ. Γ.8). 
 
ΤΤα αναφερόµενα ανωτέρω στην παρ. Β.2 για τα βιβλία Β' κατηγορίας ως προς την υποχρεωτική 
εφαρµογή της απόφασης ΠΟΛ. 1005/2005 καθώς και των µελλοντικών συναφών αποφάσεων, 
ισχύουν βεβαίως ιδιαιτέρως και για τα βιβλία Γ' κατηγορίας.  
 
66.. Σε ότι αφορά τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων άρθρου 34 Ν. 
2238/1994 µε βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., σχετικές είναι οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 
2579/1998 (σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ.1084/1998), καθώς και των άρθρων 7 του Ν. 2940/2001, 16 
του Ν. 2992/2002, 11 του Ν. 3296/2004 (σχετικές εγκύκλιοι ΠΟΛ. 1256/2001, 1143/2002, 
1035038/10347/Β0012/11.4.03, 1043/2004, 1016/2005).  
 
∆∆..  ΕΕππίί  εεππιιττηηδδεευυµµααττιιώώνν  πποουυ  δδεενν  εείίχχαανν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττήήρρηησσηηςς  ββιιββλλίίωωνν  
 
ΣΣχετικές µε τις προϋποθέσεις απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων, είναι οι διατάξεις 
του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.  
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ΜΜε τις διατάξεις του άρθρου 4 ορίζεται ότι πέραν των ελεγκτικών επαληθεύσεων των 
προηγούµενων άρθρων 2 και 3, οι οποίες ως ελάχιστες επαληθεύσεις διενεργούνται σε κάθε 
περίπτωση υποχρεωτικώς, µπορεί να διενεργούνται και πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις, 
εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα, τη βαρύτητα και τις 
ιδιαιτερότητες της ελεγχόµενης επιχείρησης, καθώς επίσης και τις ιδιαιτερότητες και την 
επικινδυνότητα του κλάδου στον οποίο αυτή ανήκει.  
 
ΓΓια τη διενέργεια πρόσθετων επαληθεύσεων καθώς και τον καθορισµό του είδους και της έκτασης 
αυτών, θα πρέπει να προηγείται σχετική συνεννόηση του ελεγκτή µε τον επόπτη ελέγχου ή ακόµη 
και τον Υποδιευθυντή ελέγχου ή και τον προϊστάµενο της ελεγκτικής υπηρεσίας.  
 
ΕΕνδεικτικά αναφέρεται ότι επί υποθέσεων που περαιώνονται µε βάση τα άρθρα 1-11 του Ν. 
3259/2004 και η πρώτη µετά την τελευταία περαιωθείσα µε βάση τις διατάξεις αυτές χρήση είναι 
εκκρεµής και ελέγχεται µε την απόφαση ΠΟΛ. 1037/2005, θα πρέπει να ερευνάται αν η ελεγχόµενη 
επιχείρηση έχει µεταφέρει και συµψηφίσει στην ελεγχόµενη αυτή χρήση ζηµίες από τις 
προηγούµενες περαιωθείσες χρήσεις και δεν έχει υποβάλει εντός µηνός από την περαίωση ή 
αργότερα σχετική τροποιητική δήλωση (σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1093/2004).  
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ΑΑκόµη, επί επιτηδευµατιών γενικώς, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων, που τυχόν εκδίδουν 
αθεώρητα φορολογικά στοιχεία κατ' εφαρµογή των αποφάσεων ΠΟΛ. 1105/1999, 1071/2000, 
1213/2000, 1304/2000, 1166/2002 και 1083/2003 ή φορολογικά στοιχεία µε ειδική σήµανση κατ' 
εφαρµογή των αποφάσεων ΠΟΛ. 1284/2002 και 1082/2003, θα πρέπει να ερευνάται αν 
συντρέχουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις εν λόγω αποφάσεις. 
 
ΕΕπίσης, επί επιχειρήσεων που τηρούν αναλυτική λογιστική (οµάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ.), θα πρέπει να 
ελέγχεται αν µεταφέρονται και καταµερίζονται ορθά και χωρίς αδικαιολόγητες µεταβολές από 
χρήση σε χρήση τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης στα κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους 
(λογ. 92) και αν για επιλεγµένα παραγόµενα είδη (π.χ. για δύο κύρια είδη) ακολουθούνται ορθά και 
πάγια οι κανόνες καταµερισµού του εργοστασιακού κόστους (δηλαδή του άµεσου κόστους 
εργασίας και των Γενικών Βιοµηχανικών Εξόδων) µε βάση τα δεδοµένα του βιβλίου τεχνικών 
προδιαγραφών (σχετικό άρθρο 8, παράγραφος 13 Κ.Β.Σ., εγκύκλιος ΠΟΛ. 1010/2000) και επίσης 
θα πρέπει να ελέγχονται και αξιολογούνται οι τυχόν αποκλίσεις µεταξύ πραγµατικού και πρότυπου 
κόστους (λογ. 95), εφόσον εφαρµόζεται σύστηµα πρότυπης κοστολόγησης.  
 
ΕΕξάλλου, επί εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών πολυµετοχικών επιχειρήσεων θα πρέπει να 
ερευνάται αν µερίσµατα που παρεγράφησαν υπέρ του δηµοσίου επειδή δεν αναζητήθηκαν από 
τους δικαιούχους εντός πενταετίας από τότε που κατέστησαν απαιτητά, αποδόθηκαν στο δηµόσιο 
(σχετικές οι διατάξεις του Ν.∆. 1195/1942, σχετική γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ. 992/1974).  
 
ΣΣηµειώνεται ότι οι διενεργούµενες πρόσθετες επαληθεύσεις σε κάθε περίπτωση αναγράφονται σε 
ιδιαίτερο σε σχέση µε τις υποχρεωτικές επαληθεύσεις κεφάλαιο των συντασσόµενων εκθέσεων 
ελέγχου.  
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ΟΟι διατάξεις του άρθρου αυτού αναφέρονται στον έλεγχο όλων των λοιπών φορολογιών πέραν της 
φορολογίας εισοδήµατος. Με τις ίδιες διατάξεις προβλέπονται και συγκεκριµένες ελάχιστες 
επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούνται υποχρεωτικά ειδικά στη φορολογία Φ.Π.Α. 
 
ΣΣχετικά µε τις διατάξεις αυτές διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
 
11.. Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι οι λοιπές φορολογίες ελέγχονται συγχρόνως µε τη φορολογία 
εισοδήµατος. Συνεπώς, σε κάθε ελεγχόµενη χρήση ελέγχονται υποχρεωτικά συγχρόνως µε τη 
φορολογία εισοδήµατος και όλες εν γένει οι λοιπές φορολογίες του επιτηδευµατία (Φ.Π.Α., 
παρακρατούµενοι φόροι κάθε είδους, χαρτόσηµο, κλπ).  
 
ΕΕιδικά σε ότι αφορά τη φορολογία χαρτοσήµου, θα πρέπει επί βιβλίων Γ' κατηγορίας να ερευνάται 
η κίνηση των δοσοληπτικών λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ. 33.07 "δοσοληπτικοί λογ/σµοί εταίρων", 
33.08 "δοσοληπτικοί λογ/σµοί διαχειριστών", 33.09 "δοσοληπτικοί λογ/σµοί ιδρυτών Α.Ε. και µελών 
∆.Σ." και 33.10 "δοσοληπτικοί λογ/σµοί γενικών δ/ντών ή δ/ντών Α.Ε." καθώς και του λογ/σµού 
53.14 "βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς εταίρους", για το ενδεχόµενο υποκρυπτόµενων δανείων 
και σε περίπτωση που τεκµηριώνεται και στοιχειοθετείται ότι ποσά των λογαριασµών αυτών 
συνιστούν δανεισµό των εταίρων, διαχειριστών, µελών ∆.Σ. κλπ από την επιχείρηση ή το 
αντίστροφο, τότε, θα αναζητούνται τα οικεία τέλη χαρτοσήµου και γενικά θα ελέγχεται η 
εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων.  
 
22.. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι για τον προσδιορισµό της φορολογητέας 
ύλης στις λοιπές φορολογίες διενεργούνται οι επαληθεύσεις που κατά περίπτωση κρίνονται 
απαραίτητες και εφαρµόζονται οι οικείες ανά φορολογία διατάξεις. Επίσης προβλέπεται ότι τα 
ακαθάριστα έσοδα ή οι αγορές που δηλώθηκαν ή προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και 
στοιχεία ή προσδιορίζονται από τον έλεγχο για τη φορολογία εισοδήµατος, λαµβάνονται 
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υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισµό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές 
φορολογίες. 
 
ΣΣυνεπώς, αν από τον έλεγχο φορολογίας εισοδήµατος προσδιορισθούν µεγαλύτερα ποσά 
ακαθάριστων εσόδων ή αγορών σε σχέση µε τα δηλωθέντα, τότε τα µεγαλύτερα αυτά ποσά 
ακαθάριστων εσόδων ή αγορών, κατά περίπτωση, λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για τον 
προσδιορισµό των υποχρεώσεων του επιτηδευµατία στις λοιπές φορολογίες.  
 
33.. Με την παράγραφο 3 ορίζονται συγκεκριµένες επαληθεύσεις που πρέπει υποχρεωτικά κατ' 
ελάχιστο όριο να διενεργούνται ειδικά στη φορολογία Φ.Π.Α. 
 
ΟΟι επαληθεύσεις αυτές είναι σαφείς, επισηµαίνονται ωστόσο τα εξής: 
 
ΟΟ έλεγχος των περιπτώσεων γ' και δ' της υπόψη παραγράφου αφορά δαπάνες που ανά εγγραφή 
στα βιβλία, όπως και ως προς τη φορολογία εισοδήµατος ανωτέρω στο άρθρο 3 αναφέρεται, 
υπερβαίνουν τα κατά περίπτωση όρια ποσών που ορίζονται στις περιπτώσεις αυτές. 
 
ΣΣε ότι αφορά τον έλεγχο της ορθής µεταφοράς του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., θα πρέπει, 
πέραν του ελέγχου παραγραφής ή µη, σε κάθε περίπτωση να ερευνάται αν στην πρώτη ελεγχόµενη 
χρήση µεταφέρθηκε ενδεχοµένως και συµψηφίστηκε πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. που προέρχεται 
από ήδη ελεγµένη χρήση κατά την οποία ο έλεγχος είχε µεταβάλλει το αρχικό βάσει εκκαθαριστικής 
δήλωσης πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.  
 
ΕΕιδικά επί χρήσεων που περαιώνονται µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.  
3296/2004, για τις οποίες προέκυπτε πιστωτικό υπόλοιπο µε βάση την εκκαθαριστική δήλωση του 
Φ.Π.Α. που όµως µειώθηκε ή µηδενίστηκε ή µετατράπηκε σε χρεωστικό λόγω της περαίωσης της 
χρήσης αυτής, θα πρέπει, εφόσον η χρήση κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκε το σχετικό 
Ειδικό Σηµείωµα Περαίωσης Φ.Π.Α. είναι εκκρεµής και ελέγχεται µε βάση την απόφαση ΠΟΛ. 
1037/2005, να ερευνάται εάν το ποσό της διαφοράς αυτής περιλήφθηκε στα αφαιρούµενα ποσά 
από το φόρο εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβλήθηκε το Ειδικό Σηµείωµα 
Περαίωσης Φ.Π.Α. (σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ.  1027/2005).  
 
ΣΣε ότι αφορά τη µετατόπιση εκροών από υψηλότερο σε χαµηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α., ισχύουν 
οι σχετικές οδηγίες που έχουν κατά καιρούς παρασχεθεί (εγκύκλιος ΠΟΛ. 1242/1998, Κεφ. Β.1, 
1289/2002, Κεφ. Γ.8 κλπ). Επισηµαίνεται ότι αναζητούνται διαφορές Φ.Π.Α. από τον 
επαναπροσδιορισµό των εκροών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., µόνο όταν η διαφορά µε βάση την 
παραπάνω επαλήθευση µεταξύ των εκροών που επαναπροσδιορίζονται ανά συντελεστή και αυτών 
που δηλώθηκαν, υπερβαίνει το 10% των εκροών που δηλώθηκαν στον οικείο συντελεστή και 
εφόσον βεβαίως δεν δικαιολογείται η απόκλιση αυτή από την ύπαρξη τυχόν αποθεµάτων, 
καταστροφής κλπ.  
 
ΣΣε ότι αφορά τον έλεγχο των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, σχετικές είναι και οι εγκύκλιοι ΠΟΛ. 
1281/1998, 1106/1999 και 1201/1999. 
 
44.. Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου 4 ισχύουν ανάλογα και 
ως προς τον έλεγχο Φ.Π.Α. Συνεπώς, πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικών επαληθεύσεων µπορεί να 
διενεργούνται και στη φορολογία αυτή και πρόσθετες επαληθεύσεις, εφόσον αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, κατά το ανωτέρω άρθρο. 
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ΟΟι διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπουν την ακολουθούµενη διαδικασία κατά τον 
διενεργούµενο στο πλαίσιο της απόφασης έλεγχο των επιτηδευµατιών. 
 
ΕΕιδικότερα : 
 
11.. Με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου προβλέπεται ότι ο έλεγχος ενεργείται µε έγγραφη 
εντολή του προϊσταµένου της αρµόδιας κατά περίπτωση ελεγκτικής υπηρεσίας ή άλλου κατά νόµο 
αρµόδιου οργάνου. 
 
ΟΟι εντολές ελέγχου θα εκδίδονται για όλες συγχρόνως τις εκκρεµείς χρήσεις της προς έλεγχο 
υπόθεσης, εκτός αν συγκεκριµένοι λόγοι επιβάλλουν διαφορετικό χειρισµό (π.χ. κατά 
προτεραιότητα έλεγχος κατ' αρχήν µόνο της εκκρεµούς εκείνης χρήσης για την οποία υπάρχει 
κίνδυνος παραγραφής).  
 
ΣΣηµειώνεται ότι ο έλεγχος ειδικά των βιβλίων Α' και Β' κατηγορίας µπορεί, εφόσον κρίνεται 
σκόπιµο, να γίνεται και στα γραφεία της αρµόδιας κατά περίπτωση ελεγκτικής αρχής, κατόπιν 
έγγραφης πρόσκλησης του προϊσταµένου αυτής που κοινοποιείται µε αποδεικτικό. Σε περίπτωση 
που δεν προσκοµισθούν τα βιβλία και στοιχεία εντός της ταχθείσας προθεσµίας, καταλογίζεται 
παράβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ και ο έλεγχος ενεργείται οπωσδήποτε στην έδρα του 
επιτηδευµατία. 
 
22.. Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι µε βάση τις διενεργούµενες ελεγκτικές επαληθεύσεις, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση, συντάσσεται για όλες συγχρόνως τις ελεγχόµενες 
χρήσεις η οικεία έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος, στην οποία αναγράφονται οι 
διαπιστώσεις επί των επαληθεύσεων αυτών καθώς και η κρίση του ελέγχου επί του κύρους των 
βιβλίων και το πόρισµα επί των αποτελεσµάτων για κάθε ελεγχόµενη χρήση. Ανάλογες εκθέσεις 
συντάσσονται και για κάθε µία χωριστά από τις λοιπές φορολογίες, καθώς και για τον ΚΒΣ, µε 
σχετική µνεία στην έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος.  
 
ΟΟι παραπάνω εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται και θεωρούνται αρµοδίως και περαιτέρω 
ακολουθούνται και εφαρµόζονται σε όλα ανεξαιρέτως τα στάδια οι ισχύουσες γενικές φορολογικές 
διατάξεις (έκδοση και κοινοποίηση µαζί µε τις εκθέσεις των οικείων φύλλων ελέγχου ή πράξεων, 
επιβολή πρόσθετων φόρων και εν γένει κυρώσεων, συµβιβασµός-µειώσεις διαφορών, πρόσθετων 
φόρων κλπ, όργανα συµβιβασµού, καταβαλλόµενο ποσοστό φόρων επί συµβιβασµού, προσφυγή, 
προβεβαίωση προβλεπόµενου ποσοστού φόρων 10% λόγω προσφυγής κλπ), µε την επιφύλαξη 
όµως, σε ότι αφορά ειδικά τη βεβαίωση και καταβολή των διαφορών φόρων, των αναφερόµενων 
στο επόµενο άρθρο 7.  
 
33.. Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι αν υφίστανται διαπιστωµένες ήδη από άλλους ελέγχους 
παραβάσεις που αφορούν τις ελεγχόµενες χρήσεις, για τις οποίες δεν έχει κινηθεί η διαδικασία 
επιβολής προστίµου, τότε εκδίδονται οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις από την κατά περίπτωση 
αρµόδια υπηρεσία και επιδίδονται στον υπόχρεο µαζί µε τις οικείες εκθέσεις ελέγχου (π.χ. εκκρεµείς 
στις ∆.Ο.Υ. εκθέσεις ελέγχου του Σ.∆.Ο.Ε.). Οι παραβάσεις αυτές ευνόητο είναι ότι λαµβάνονται 
υπόψη και συνεκτιµούνται από το διενεργούµενο µε βάση την απόφαση τακτικό έλεγχο.  
 
ΣΣηηµµεείίωωσσηη  :: Για την υποβοήθηση των ελεγκτών, επισυνάπτονται στην παρούσα υποδείγµατα µε 
τις προβλεπόµενες από την απόφαση επαληθεύσεις στη φορολογία εισοδήµατος για βιβλία Β' και Γ' 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ., τα οποία µπορεί να αποτελούν αποσπάσµατα των συντασσόµενων οικείων 
εκθέσεων. Ολοκληρωµένα υποδείγµατα εκθέσεων ελέγχου ανάλογα µε τη µορφή της επιχείρησης 
και την κατηγορία των τηρούµενων βιβλίων, θα είναι διαθέσιµα στον "ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΗΗ" και στο 
site της ∆/νσης Ελέγχου (hhttttpp::////1100..1166..5599..110000), των οποίων και συνιστούµε τη χρήση. 
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ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΒΒΕΕΒΒΑΑΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  
 
ΜΜε τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται ειδικός και ευνοϊκότερος σε σχέση µε τις γενικές 
διατάξεις τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων που 
αφορούν τις υποθέσεις που ελέγχονται και περαιώνονται µε βάση την απόφαση, υπό 
προϋποθέσεις. 
 
ΕΕιδικότερα µε τις διατάξεις αυτές ορίζονται τα ακόλουθα : 
 
11.. Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι ειδικά για τις ελεγχθείσες εκείνες χρήσεις µε βάση την 
απόφαση, για τις οποίες επιτυγχάνεται επίλυση όλων ανεξαιρέτως των φορολογικών διαφορών, µε 
την επιφύλαξη των οριζόµενων στην επόµενη παράγραφο 2, καταβάλλεται συγχρόνως µε την 
επίλυση των διαφορών ή το αργότερο εντός των δύο επόµενων εργάσιµων για τις ∆.Ο.Υ. ηµερών 
το προβλεπόµενο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 2523/1997 ανά πράξη ποσό 
(δηλαδή το 1/5 της βάσει συµβιβασµού οφειλής) και τα υπόλοιπα ποσά, ανεξαρτήτως φορολογίας, 
βεβαιώνονται και καταβάλλονται ως εξής : 
 
α) Σε δεκαοκτώ (18) ίσες µηνιαίες δόσεις, αν το συνολικό ποσό της βάσει συµβιβασµού οφειλής 
(συµπεριλαµβανοµένου και του 1/5) για όλες τις φορολογίες και για όλες τις χρήσεις για τις οποίες 
επήλθε συµβιβασµός για όλες τις διαφορές, ανεξαρτήτως αν οι χρήσεις αυτές είναι συνεχόµενες ή 
όχι, είναι µέχρι και 200.000 ευρώ, και  
 
β) σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες µηνιαίες δόσεις, αν το παραπάνω ποσό υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. 
 
ΣΣε κάθε περίπτωση το ποσό κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 300 ευρώ, εκτός από 
την τελευταία δόση. 
 
22.. Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι, κατ' εξαίρεση, τα αναφερόµενα στην προηγούµενη 
παράγραφο 1 αναφορικά µε τον ειδικό τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων, 
έχουν εφαρµογή και για τις χρήσεις εκείνες για τις οποίες δεν επιλύονται φορολογικές διαφορές που 
αφορούν τέλη, εισφορές ή δικαιώµατα υπέρ τρίτων που αποδίδονται στις ∆.Ο.Υ. και η εκπλήρωση 
ή µη της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης ελέγχεται από αυτές, καθώς και διαφορές για τις 
οποίες έχει υποβληθεί και εκκρεµεί σχετικό ερώτηµα προς το Ειδικό Νοµικό Γραφείο Φορολογίας.  
 
ΣΣυνεπώς, η µη επίτευξη συµβιβασµού ειδικά επί των παραπάνω διαφορών, δεν αποτελεί λόγο 
εξαίρεσης των οικείων χρήσεων από το ευνοϊκό καθεστώς βεβαίωσης της προηγούµενης 
παραγράφου.  
 
33.. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ρητά, προς άρση αµφιβολιών, ότι επί τυχόν 
χρήσεων για τις οποίες επέρχεται επίλυση για µερικές µόνο από τις κατ' έλεγχο διαφορές και όχι για 
όλες τις διαφορές αυτές, µε την επιφύλαξη πάντα των οριζόµενων στην προηγούµενη παράγραφο 
2, εφαρµόζονται ως προς τη βεβαίωση και καταβολή των ποσών για τα οποία επέρχεται 
συµβιβασµός οι ισχύουσες γενικές διατάξεις και όχι οι ευνοϊκές διατάξεις της παραγράφου 1. Τα ίδια 
ισχύουν και για τα πρόστιµα Κ.Β.Σ. που επιβάλλονται για τυχόν παραβάσεις της τρέχουσας χρήσης 
που διαπιστώνονται κατά την πρώτη ηµέρα του ελέγχου στο πλαίσιο των επαληθεύσεων των παρ. 
Γ.1 (δεύτερο εδάφιο) και Γ.2 του άρθρου 3 της απόφασης ή για µη εµπρόθεσµη ενηµέρωση των 
τηρούµενων βιβλίων κλπ. 
 
44.. Σηµειώνεται σε σχέση µε τη βεβαίωση και καταβολή στο πλαίσιο της απόφασης ΠΟΛ.1037/05, 
ότι, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα αν επιλύονται ή όχι όλες οι φορολογικές διαφορές, ισχύουν 
βεβαίως και εν προκειµένω οι υφιστάµενες διατάξεις (άρθρο 74 παράγραφος 5.β' Ν. 2238/1994) 
περί παροχής έκπτωσης 5% στις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής της βάσει συµβιβασµού οφειλής 
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που αφορά φόρο εισοδήµατος και πρόστιµα του Κ.Β.Σ. Επισηµαίνεται ότι η έκπτωση αυτή δεν 
παρέχεται για τους προκαταβαλλόµενους και παρακρατούµενους φόρους εισοδήµατος και γενικά 
για τις λοιπές φορολογίες (Φ.Π.Α. κλπ). 
 
ΣΣε ότι αφορά εξ άλλου τους χρησιµοποιούµενους κωδικούς εσόδων (ΚΑΕ) για τα ποσά των 
οφειλών που προκύπτουν βάσει της εν λόγω απόφασης, σηµειώνεται ότι τα ποσά αυτά θα 
βεβαιώνονται στους αντίστοιχους ήδη υφιστάµενους κωδικούς για την µετ' έλεγχο διαδικασία 
(σχετικό το έγγραφο αριθ. 1084/0030/19.4.2005 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - της 30ης ∆/νσης της 
Γ.Γ.Π.Σ. προς τις ∆.Ο.Υ. και τα ελεγκτικά κέντρα).  
 

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΤΤΡΡΙΙΤΤΟΟ  
ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  
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11.. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι υπάγονται στα κριτήρια 
επιλογής προς έλεγχο της απόφασης και στον προβλεπόµενο από αυτήν τρόπο και διαδικασία 
ελέγχου καθώς και στον ειδικό τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των φόρων, όλες οι εκκρεµείς 
υποθέσεις επιτηδευµατιών που αφορούν χρήσεις για τις οποίες έχει ήδη παρέλθει ο χρόνος 
υποβολής των οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος και Φ.Π.Α., καθώς και αυτές που στο 
µέλλον θα καθίστανται εκκρεµείς, κατά την ίδια έννοια, µε εξαίρεση τις υποθέσεις που εµπίπτουν 
στις διατάξεις περί φορολογίας πλοίων. 
 
22.. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι λοιπά πάσης φύσεως εισοδήµατα από άλλες 
πηγές πέραν από την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας (π.χ. παράλληλα εισοδήµατα από 
τυχόν εκµίσθωση ακινήτων, τεκµήρια κλπ), που αφορούν ελεγχόµενες µε την απόφαση εκκρεµείς 
υποθέσεις επιτηδευµατιών, ελέγχονται κατά τις ισχύουσες γενικές φορολογικές διατάξεις 
ταυτόχρονα µε τα εισοδήµατα από την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας. Ευνόητο είναι 
ότι συντάσσεται ενιαία έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος για όλες συγχρόνως τις πηγές 
εισοδηµάτων. 
 
ΠΠεραιτέρω, στις περιπτώσεις επίλυσης των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από το 
διενεργούµενο έλεγχο των προαναφερόµενων λοιπών εισοδηµάτων ταυτόχρονα µε την επίλυση 
των διαφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο των εισοδηµάτων από την άσκηση επαγγελµατικής 
δραστηριότητας, για την εφαρµογή των ευνοϊκών διατάξεων του προηγούµενου άρθρου 7 περί 
ειδικού τρόπου βεβαίωσης και καταβολής των φόρων, λαµβάνεται υπόψη η συνολική για τις οικείες 
χρήσεις βάσει συµβιβασµού οφειλή από όλες τις πηγές εισοδηµάτων του επιτηδευµατία. 
Ουσιαστικά δηλαδή, στις παραπάνω περιπτώσεις, και οι βάσει συµβιβασµού οφειλές από τα λοιπά 
εισοδήµατα αποτελούν αντικείµενο του ειδικού ευνοϊκού τρόπου βεβαίωσης και καταβολής των 
φόρων. Τα παραπάνω αναφερόµενα ισχύουν ανάλογα και για λοιπά εισοδήµατα επί ήδη ελεγµένων 
υποθέσεων της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου 8. 
 
33.. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του 
άρθρου 68 του Ν. 2238/1994 καθώς και 2 και 3 του άρθρου 49 του Ν. 2859/2000, περί έκδοσης 
και κοινοποίησης συµπληρωµατικών ή µερικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων, κατά περίπτωση, 
ισχύουν και για τις υποθέσεις που ελέγχονται µε βάση τις διατάξεις της απόφασης.  
 
44.. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται ότι ο ειδικός ευνοϊκός τρόπος βεβαίωσης και 
καταβολής των φόρων κατά το προηγούµενο άρθρο 7, εφαρµόζεται και επί ήδη ελεγµένων 
υποθέσεων χρήσεων που έληξαν από 1.1.2003 και µετά, καθώς και παλαιότερων χρήσεων που 
έληξαν µέχρι και 31.12.2002 για τις οποίες ο έλεγχος επεκτάθηκε κατά τις γενικές διατάξεις λόγω 
µη αποδοχής των αποτελεσµάτων βάσει των αποφάσεων ΠΟΛ. 1144/1998 ή ΠΟΛ. 1168/2001, 
εφόσον στις παραπάνω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί οι οικείες καταλογιστικές 
πράξεις κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της απόφασης ΠΟΛ. 1037/2005 (8.3.2005) και δεν έχει 



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ Η. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

32       TAX ADVISORS 

παρέλθει κατά την ηµέρα αυτή η προθεσµία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή δεν έχουν ακόµη 
εξετασθεί οι τυχόν υποβληθείσες σχετικές προτάσεις για επίλυση των διαφορών. 
 
ΓΓια όσες από τις παραπάνω υποθέσεις κατά τη δηµοσίευση της απόφασης ΠΟΛ. 1037/2005 έχουν 
εκδοθεί αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί οι οικείες καταλογιστικές πράξεις, κοινοποιούνται αυτές κατά 
τις γενικές διατάξεις και περαιτέρω εφαρµόζονται ανάλογα και για τις υποθέσεις αυτές τα οριζόµενα 
στο προηγούµενο άρθρο 7.  
 
55.. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος της νέας απόφασης 
ΠΟΛ.1037/2005 (8.3.2005), παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των αποφάσεων ΠΟΛ. 1144/1998 και 
1168/2001, καθώς και κάθε άλλης απόφασης που αφορά ή σχετίζεται µε αυτές, µε την επιφύλαξη 
εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της απόφασης ΠΟΛ. 1144/1998 (δυνατότητα 
έκδοσης και κοινοποίησης συµπληρωµατικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων επί υποθέσεων που 
ελέγχθηκαν και περαιώθηκαν µε βάση τις ανωτέρω αποφάσεις). 
 
ΕΕιδικά για τις περιπτώσεις υποθέσεων που περαιώθηκαν µε βάση τις πιο πάνω αποφάσεις ΠΟΛ. 
1144/1998 και 1168/2001 αλλά δεν είχαν βεβαιωθεί κατά τη δηµοσίευση της νέας απόφασης ΠΟΛ. 
1037/2005 τα οικεία ποσά διαφορών φόρων, συνεχίζει να εφαρµόζεται ο τρόπος βεβαίωσης και 
καταβολής που προβλέπεται από τις αποφάσεις αυτές.  
 
Εξαιρετικά, οι αποφάσεις ΠΟΛ. 1144/1998 και 1168/2001 εξακολουθούν να εφαρµόζονται :  
 
α) Επί υποθέσεων χρήσεων που έληξαν µέχρι και 31.12.2002 για τις οποίες είχαν ήδη εκδοθεί 
εντολές τακτικού ελέγχου µε βάση τις εν λόγω αποφάσεις, µε την προϋπόθεση ότι η θεώρηση των 
τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων από τον έλεγχο έγινε µέχρι την 28.2.2005. 
 
β) Επί υποθέσεων ίδιων χρήσεων για τις οποίες είχαν εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου κατά τις 
γενικές διατάξεις λόγω εξαίρεσής τους από τις παραπάνω αποφάσεις και για τις οποίες έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της απόφασης ΠΟΛ. 1144/1998, µε την 
προϋπόθεση και στις περιπτώσεις αυτές ότι η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων από τον έλεγχο 
έγινε µέχρι 28.2.2005, ανεξάρτητα αν κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της απόφασης ΠΟΛ. 
1037/2005 είχαν ήδη εκδοθεί οι οικείες καταλογιστικές πράξεις.  
 
ΣΣυνεπώς, για τις κατά τα ανωτέρω υποθέσεις για τις οποίες είχαν µεν εκδοθεί εντολές τακτικού 
ελέγχου, αλλά δεν είχε γίνει θεώρηση των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων µέχρι την 28.2.2005, 
εφαρµόζεται πλέον ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου που ορίζονται στη νέα απόφαση 
ΠΟΛ.1037/2005. 
 
ΣΣτις περιπτώσεις αυτές σκόπιµο είναι να εκδίδονται νέες εντολές ελέγχου προς αντικατάσταση των 
παλαιών ή να γίνεται σχετική µνεία για την εφαρµογή της απόφασης ΠΟΛ. 1037/2005 στις ήδη 
εκδοθείσες εντολές ελέγχου. 
 
66.. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ορίζεται ότι για υποθέσεις χρήσεων που έληξαν από 
1.1.2003 και µετά, καθώς και για υποθέσεις παλαιότερων χρήσεων που έληξαν µέχρι και 
31.12.2002 και έγινε επέκταση του ελέγχου κατά τις γενικές διατάξεις λόγω µη αποδοχής των 
αποτελεσµάτων βάσει των αποφάσεων ΠΟΛ. 1144/1998 ή 1168/2001, για τις οποίες είχαν µεν 
εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου αλλά δεν είχαν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα δηµοσίευσης της νέας 
απόφασης ΠΟΛ. 1037/2005 (8.3.2005) οι οικείες καταλογιστικές πράξεις, εφαρµόζεται πλέον ο 
τρόπος και η διαδικασία ελέγχου που ορίζονται στη νέα απόφαση ΠΟΛ. 1037/2005. 
 
ΤΤα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο σε σχέση µε τις εντολές ελέγχου ισχύουν και εν 
προκειµένω.  
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ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
11..  Το Σ.τ.Ε. µε την αριθ. 1553/2003 απόφασή του, κρίνοντας επί συγκεκριµένης υπόθεσης λήψης 
εικονικών, κατά την αρµόδια ελεγκτική αρχή, φορολογικών στοιχείων ως προς το πρόσωπο του 
εκδότη, απεφάνθη ότι νοµίµως το διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι δεν αποδεικνύεται η αποδοθείσα 
εικονικότητα και δεν στοιχειοθετείται η αποδοθείσα παράβαση, µε το σκεπτικό ότι το βάρος της 
απόδειξης έφερε η φορολογική αρχή, η οποία όφειλε να αποδείξει κατά αδιαµφισβήτητο και όχι 
τεκµαρτό τρόπο την ανυπαρξία, στην περίπτωση αυτή, του φερόµενου εκδότη.  
 
ΜΜε αφορµή την παραπάνω απόφαση του Σ.τ.Ε., επισηµαίνεται ότι για συναφείς υποθέσεις που ήδη 
εκκρεµούν στις ελεγκτικές υπηρεσίες καθώς και κατά τους διενεργούµενους εφεξής ελέγχους 
γενικώς, θα πρέπει, ενόψει και της απόφασης αυτής, να δίδεται όλως ιδιαιτέρως αυξηµένη προσοχή 
κατά την τεκµηρίωση των τυχόν καταλογιζόµενων παραβάσεων, ανάλογα βεβαίως πάντα και µε τα 
εκάστοτε πραγµατικά δεδοµένα κάθε υπόθεσης. 
 
ΠΠαρεµφερείς υποθέσεις που έχουν ήδη οδηγηθεί στα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια, ευνόητο είναι 
ότι θα κριθούν τελικώς από αυτά. 
 
22.. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3296/2004 επήλθαν σηµαντικές µεταβολές σε ότι αφορά 
τον εξωλογιστικό προσδιορισµό του ακαθάριστου και καθαρού εισοδήµατος κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 30 και 32 του Ν. 2238/1994, για τις οποίες δόθηκαν σχετικές διευκρινίσεις µε την εγκύκλιο 
ΠΟΛ. 1016/2005 της ∆/νσης Φορολογίας Εισοδήµατος.  
 
ΕΕιδικότερα, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 3296/2004 θεσπίστηκαν 
αντικειµενικά ποσοστά προσαύξησης των ακαθάριστων εσόδων (4% ή 8%, κατά περίπτωση), 
ειδικά στις περιπτώσεις διαπίστωσης των οριζόµενων στις διατάξεις αυτές ιδιαίτερα σοβαρών 
φορολογικών παραβάσεων (δηλαδή επί απόκρυψης φορολογητέας ύλης, µη έκδοσης στοιχείων του 
Κ.Β.Σ., έκδοσης πλαστών- εικονικών στοιχείων), εφόσον αυτές συνεπάγονται το χαρακτηρισµό των 
βιβλίων ως ανακριβών. 
 
ΣΣύµφωνα µε τις εν λόγω διατάξεις, το κατά περίπτωση ποσοστό προσαύξησης εφαρµόζεται στο 
άθροισµα των βάσει βιβλίων ακαθάριστων εσόδων και των ποσών που προκύπτουν από την 
απόκρυψη ή τη µη έκδοση ή την έκδοση πλαστών-εικονικών στοιχείων, τα οποία ποσά και 
διπλασιάζονται σε περίπτωση επανάληψης των ως άνω παραβάσεων µέσα στην ίδια χρήση.  
 
ΣΣε ότι αφορά τις µεταβολές αυτές, διευκρινίζεται περαιτέρω ότι ως απόκρυψη για την εφαρµογή 
των ανωτέρω νοείται οποιαδήποτε, ανεξαρτήτως προελεύσεως, απόκρυψη αακκααθθάάρριισσττοουυ  
εειισσοοδδήήµµααττοοςς και ότι ο κατά τα ανωτέρω διπλασιασµός των ποσών που προκύπτουν από τις 
προαναφερόµενες παραβάσεις εφαρµόζεται εφόσον η επανάληψη των παραβάσεων αυτών 
διαπιστώνεται από δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένου και του διενεργούµενου 
τακτικού ελέγχου. Ειδικά ως προς τις παραβάσεις µη έκδοσης ή έκδοσης πλαστών - εικονικών 
φορολογικών στοιχείων, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή ανεξαρτήτως αν πρόκειται για 
στοιχεία αξίας ή διακίνησης. 
 
ΣΣτις περιπτώσεις των αναφερόµενων στις ανωτέρω διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 
του Ν. 3296/2004 παραβάσεων που η απόκρυψη της φορολογητέας ύλης µε βάση τις παραβάσεις 
αυτές υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας όχι όµως και τα 5.000 ευρώ ή αντίστροφα, θα 
εφαρµόζεται ποσοστό προσαύξησης 4%.  
 
ΕΕξάλλου, στις λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων που επισύρουν µεν ανακρίβεια των τηρούµενων 
βιβλίων κατά τις οικείες διατάξεις του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. αλλά δεν συµπεριλαµβάνονται στις 
ανωτέρω διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 3296/2004, εξακολουθεί βεβαίως να 
υφίσταται η δυνατότητα προσαύξησης των ακαθάριστων εσόδων κατά τις διατάξεις των δύο 
πρώτων εδαφίων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Ν. 2238/1994, επί των 
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οποίων σηµειωτέον δεν επήλθε καµία µεταβολή, θεωρείται ωστόσο σκόπιµο κατά τον 
προσδιορισµό της κατ' έλεγχο προσαύξησης των ακαθάριστων εσόδων να συνεκτιµούνται, χωρίς 
αυτό να είναι δεσµευτικό, τα καθοριζόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 
του Ν. 3296/2004 ποσοστά προσαύξησης, αφού µε τις διατάξεις αυτές ρυθµίζονται ιδιαίτερα 
σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής. 
 
ΣΣηµειώνεται ότι τα παραπάνω αντικειµενικά ποσοστά προσαύξησης των ακαθάριστων εσόδων (4% 
ή 8%) δεν θα πρέπει να µειώνονται περαιτέρω κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, εκτός αν 
από τα στοιχεία που επικαλείται ή προσκοµίζει ο φορολογούµενος προκύπτει ααπποοδδεεδδεειιγγµµέένναα 
µερική ή ολική ανυπαρξία της παράβασης ή των λόγων γενικά της προσαύξησης, οπότε και µόνο τα 
παραπάνω ποσοστά τροποποιούνται ανάλογα (π.χ. προσαύξηση βάσει συµβιβασµού κατά 4% αντί 
αρχικού ποσοστού 8% λόγω µεταβολής των δεδοµένων, µηδενισµός του ποσοστού προσαύξησης 
επί ολικής ανυπαρξίας των λόγων της προσαύξησης κλπ).  
 
ΣΣε ότι αφορά τις µεταβολές που επήλθαν ως προς τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2238/1994, 
διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση κατά 40% που προβλέπεται, µεταξύ άλλων, στις περιπτώσεις 
τήρησης βιβλίων κατώτερης κατηγορίας από την προσήκουσα, δεν εφαρµόζεται επί επιχειρήσεων 
που είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων ανώτερης κατηγορίας λόγω υπέρβασης του ορίου των 
ακαθάριστων εσόδων, για το πρώτο µόνο έτος που δεν τήρησαν βιβλία της ανώτερης κατηγορίας. 
Συνεπώς, ειδικά για το πρώτο αυτό έτος, τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης προσδιορίζονται µεν 
εξωλογιστικά κατά το άρθρο 32 του Ν. 2238/1994, χωρίς όµως προσαύξηση του ισχύοντος 
Μ.Σ.Κ.Κ. 
 
ΠΠεραιτέρω διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις επιτηδευµατιών µε δραστηριότητα τόσο πώλησης 
εµπορευµάτων ή µεταποίησης όσο και παροχής υπηρεσιών (µικτές επιχειρήσεις), εφόσον 
διαπιστώνονται παραβάσεις από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 
3296/2004 που επισύρουν µεν ανακρίβεια των βιβλίων αλλά ααδδιιααµµφφιισσββήήττηητταα  κκααιι  
ααπποοδδεεδδεειιγγµµέένναα αφορούν ααπποοκκλλεειισσττιικκάά µόνο τη µία από τις παραπάνω δραστηριότητες, τότε 
προσαυξάνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2238/1994, όπως πλέον αυτές ισχύουν, 
οι Μ.Σ.Κ.Κ. και για τις δύο δραστηριότητες, προκειµένου κατά τα οριζόµενα από τις ίδιες διατάξεις 
να προσδιορισθούν τα καθαρά κέρδη, αλλά σε ότι αφορά τα ακαθάριστα έσοδα, προσαυξάνονται 
κατά 4 ή 8%, κατά περίπτωση, τα ακαθάριστα έσοδα µόνο της δραστηριότητας αυτής που 
σχετίζεται µε τη διαπιστωθείσα ως άνω παράβαση. Ειδικά επί επιχειρήσεων πώλησης υγρών 
καυσίµων ή καπνοβιοµηχανικών προϊόντων που έχουν και άλλο κλάδο εµπορίας ή παραγωγής 
λοιπών πλην των ανωτέρω προϊόντων, δεν θα πρέπει να προσαυξάνονται τα ακαθάριστα έσοδα 
από την πώληση των υγρών καυσίµων ή των καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, εφόσον οι ανωτέρω 
παραβάσεις ααδδιιααµµφφιισσββήήττηητταα  κκααιι  ααπποοδδεεδδεειιγγµµέένναα δεν σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της 
εµπορίας υγρών καυσίµων ή των καπνοβιοµηχανικών προϊόντων. 
 
ΣΣηµειώνεται τέλος ότι οι νέες διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3296/2004 ισχύουν στο σύνολό 
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του ίδιου νόµου, από την ηµέρα δηµοσίευσης του 
νόµου αυτού (14.12.2004) και µετά, δηλαδή ισχύουν για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 
14.12.2004 και µετά. Συνεπώς, για χρήσεις που έληξαν πριν την παραπάνω ηµεροµηνία συνεχίζουν 
να εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 30 και 32 του Ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν κατά 
χρήση πριν από την ισχύ του Ν. 3296/2004.  
 
33.. Κατά τους διενεργούµενους εφεξής προληπτικούς ελέγχους από όλες τις ∆.Ο.Υ. και τα ελεγκτικά 
κέντρα (∆.Ε.Κ., Π.Ε.Κ.), εφόσον διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράβαση του Κ.Β.Σ. θθαα  
σσυυννττάάσσσσεεττααιι  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη εις τριπλούν σχετικό Υπηρεσιακό Σηµείωµα Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.) 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα που επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο, στο οποίο θα αναγράφονται 
συνοπτικά οι διαπιστωθείσες παραβάσεις (είδος και πλήθος) καθώς και ο οικείος κωδικός αριθµός 
παράβασης, όπως αυτός αναφέρεται στις Οµάδες 1, 2 και 3 του Πίνακα Κωδικών Παραβάσεων και 
λοιπών πληροφοριών και στοιχείων που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα ΣΤ' στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 
1022/2004 του Ν. 3220/2004 (σχετικές και οι οδηγίες του Κεφαλαίου Ζ', Μέρος ∆εύτερο, παρ. Β.2 
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της ίδιας εγκυκλίου, ως προς τη χρήση των κωδικών αριθµών).  
 
ΤΤα ανωτέρω θα εφαρµόζονται και κατά τους διενεργούµενους προσωρινούς ελέγχους, εφόσον 
διενεργείται ταυτόχρονα και προληπτικός έλεγχος και διαπιστώνονται παραβάσεις ΚΒΣ (π.χ. από 
έλεγχο ταµείου και αξιογράφων επί βιβλίων Γ' κατηγορίας κατά το άρθρο 28 παράγραφος 2 Ν. 
3296/2004, σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1027/2005, µη εµπρόθεσµη ενηµέρωση βιβλίων κλπ), καθώς 
επίσης και κατά τους τακτικούς ελέγχους, στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις Κ.Β.Σ. 
από τις επαληθεύσεις της πρώτης ηµέρας του ελέγχου, οι οποίες αφορούν την τρέχουσα χρήση 
(π.χ. από έλεγχο ταµείου και αξιογράφων ή από αντιπαραβολή καταµετρούµενων αποθεµάτων µε 
το βιβλίο αποθήκης, σχετ. παρ. Γ.1, Γ.2, άρθ. 3, απόφ. ΠΟΛ. 1037/2005, µη εµπρόθεσµη 
ενηµέρωση βιβλίων κλπ). 
 
ΤΤα Υ.Σ.Ε. θα έχουν ενιαία ανά υπηρεσία αρίθµηση, θα είναι σφραγισµένα και στα τρία αντίτυπα µε 
την υπηρεσιακή (στρογγυλή) σφραγίδα κάθε υπηρεσίας και θα υπογράφονται από τους 
ενεργήσαντες τον έλεγχο υπαλλήλους και στα τρία αντίτυπα, εκ των οποίων το πρωτότυπο θα 
επιδίδεται επιτόπου στον υπεύθυνο της ελεγχόµενης επιχείρησης, το δεύτερο θα τίθεται στον 
οικείο φάκελο της υπόθεσης και το τρίτο θα αποτελεί το στέλεχος και θα τοποθετείται σε ειδικό 
κλασέρ που θα τηρείται στο τµήµα Κ.Β.Σ. της ∆.Ο.Υ. ή από τον Υποδιευθυντή ελέγχου ή από τον 
προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου, κατά περίπτωση. Επί παραβάσεων από έλεγχο 
που διενεργείται στην υπηρεσία (από επεξεργασία κατασχεθέντων, έλεγχο παραληφθέντων 
στοιχείων κλπ), συντάσσεται επίσης πάντα Υ.Σ.Ε. αλλά δεν γίνεται επίδοση και το πρωτότυπο 
παραµένει στον οικείο φάκελο.  
 
ΕΕφόσον ο υπεύθυνος της επιχείρησης αρνείται να υπογράψει στο Υ.Σ.Ε. για την παραλαβή του, 
αυτό θα επιδίδεται (παραδίδεται) χωρίς την υπογραφή του και παράλληλα θα γίνεται σχετική µνεία 
επί του σώµατος αυτού από τους ενεργήσαντες τον έλεγχο υπαλλήλους, ενώ στις περιπτώσεις που 
ο υπεύθυνος της επιχείρησης αρνείται και να το παραλάβει, έστω και χωρίς την υπογραφή του, το 
Υ.Σ.Ε. δεν θα επιδίδεται µε αναγραφή και στην περίπτωση αυτή σχετικής µνείας επ' αυτού.  
 
ΣΣηµειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η επίδοση του Υ.Σ.Ε. δδεενν  ααπποοττεελλεείί  ττυυππιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  ττηηςς  
εελλεεγγκκττιικκήήςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς, αλλά έχει αποκλειστικά και µόνο εεννηηµµεερρωωττιικκόό χαρακτήρα. 
 
44..  ΈΈλλεεγγχχοοςς  σσυυννάάφφεειιααςς  ααγγοορρώώνν  --  ππωωλλήήσσεεωωνν  ––  ααπποοθθεεµµάάττωωνν    
 
44..11..  ΓΓεεννιικκάά  
 

ΣΣε επιχειρήσεις που πωλούν τα είδη τους λιανικά ή κυρίως λιανικά, χωρίς να έχουν υποχρέωση 
περιγραφής του είδους στις εκδιδόµενες αποδείξεις λιανικής πώλησης είναι δυνατόν να γίνουν 
ελεγκτικές επαληθεύσεις µε βάση τις αξίες των αγορών, των πωλήσεων και των αποθεµάτων.  
 

ΣΣυνήθως ο έλεγχος αυτός µπορεί να διενεργηθεί (σε σπάνιες περιπτώσεις) από τα συνεργεία 
προληπτικού ελέγχου (ΥΠ.Ε.Ε. κ.λπ.) αλλά σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να παράγει 
αξιόπιστα συµπεράσµατα, εκτός αν η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4.2. γίνει 
σε όλα τα είδη που εµπορεύεται η ελεγχόµενη επιχείρηση. 
 

ΗΗ µέθοδος αυτή απαιτεί επιµέλεια και ακολουθείται στις περιπτώσεις κυρίως που ο 
προληπτικός έλεγχος δεν έχει εξακριβώσει παραβάσεις µη έκδοσης στοιχείων, πλην όµως 
η όλη εικόνα της επιχείρησης είναι τέτοια που δηµιουργεί την βάσιµη υπόνοια ότι η επιχείρηση 
αποκρύπτει πωλήσεις (π.χ. επιχείρηση µε πιστωτικό υπόλοιπο στο Φ.Π.Α. για σηµαντικό χρονικό 
διάστηµα, χωρίς συγκεκριµένο λόγο ή που δεν δικαιολογείται λόγω αντικειµένου).  
 
44..22..  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  µµεεθθόόδδοουυ    
 
α) Επιλέγεται η γενική κατηγορία ενός βασικού είδους για την επιχείρηση (π.χ. τηλεοράσεις)  
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β) Καταµετρείται το απόθεµα όλων των ειδών της ίδιας γενικής κατηγορίας, τα οποία έχουν 
τον ίδιο µοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) και συντάσσεται σχετικό 
πρωτόκολλο καταµέτρησης, που υπογράφει ο έλεγχος και η επιχείρηση.  
 
γ) Αποτιµάται το καταµετρηθέν απόθεµα της συγκεκριµένης κατηγορίας ειδών µε βάση τα 
τιµολόγια αγοράς και µε την ίδια µέθοδο που είχαν αποτιµηθεί τα είδη αυτά στην απογραφή 
τέλους χρήσης.  
 
δ) Λαµβάνεται η συνολική αξία (κόστος) της κατηγορίας ειδών που καταµετρήθηκε από το 
βιβλίο απογραφών, η οποία αποτελεί την αφετηρία των ελεγκτικών επαληθεύσεων.  
 
ε) Προστίθενται οι αγορές και οι αξίες των παραληφθέντων (µε δελτία αποστολή µη 
τιµολογηθέντα) για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µετά την απογραφή.  
 
στ) Αφαιρούνται οι πωλήσεις, τις οποίες λαµβάνουµε από τα βιβλία, τα οποία στη Β’ κατηγορία 
τηρούνται κατά Μ.Σ.Κ.Κ. και οι αξίες των αποσταλέντων µε ∆.Α. και µη τιµολογηθέντων µέχρι 
την ηµέρα του ελέγχου.  
 
ζ) Από την αξία αυτή αφαιρείται µε εσωτερική υφαίρεση το µικτό κέρδος.  
 

ΣΣηµειώνεται ότι ο υπολογισµός του ποσοστού µικτού κέρδους είναι το πλέον ευαίσθητο 
σηµείο τη όλης διαδικασίας.  
 

ΓΓια την εξεύρεση αυτού λαµβάνεται υπόψη κυρίως, η διαφορά τιµής κτήσης και τιµής 
πώλησης, µε βάση τα τιµολόγια αγοράς και τις αναγραφόµενες τιµές στα συγκεκριµένα 
είδη, αφού ληφθούν υπόψη και γεγονότα, όπως τυχόν εκπτώσεις κ.λπ. που επηρεάζουν 
µειωτικά το Σ.Μ.Κ.  
 
44..33..  ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  
 

ΣΣυνεργείο της ΥΠ.Ε.Ε. διενεργεί προληπτικό φορολογικό έλεγχο σε επιχείρηση εµπορίας 
ηλεκτρικών ειδών την 25.5.2007. 
 

ΗΗ επιχείρηση συγκεκριµένα εµπορεύεται λιανικά τηλεοράσεις, DVD Player και άγραφα DVD. 
 
44..33..11..  ΜΜοοννααδδιικκοοίί  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  κκααθθααρροούύ  κκέέρρδδοουυςς  
   

ΟΟι µοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) επί πωλήσεων της ανωτέρω επιχείρησης 
είναι : 
 

ΕΙ∆ΟΣ Κ.Α. Μ.Σ.Κ.Κ. 
Τηλεοράσεις 2330α 5% 
DVD Player 2330 10% 
Άγραφα DVD 4226 25% 

 
44..33..22..  ΕΕππιιλλοογγήή  οοµµάάδδααςς  εειιδδώώνν  γγιιαα  έέλλεεγγχχοο  ––  κκααττααµµέέττρρηησσηη  ααπποοθθεεµµάάττωωνν  
 

ΟΟ έλεγχος επιλέγει για την διενέργεια των επαληθεύσεων την οµάδα DVD Player και καταµετρά 
τα DVD Player τα οποία βρίσκονται στην επιχείρηση την ηµεροµηνία του ελέγχου και τα οποία 
έχουν ως ακολούθως : 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΑΞΙΑ 

DVD Player Sony 10SN1 35 176.08 6.162,88 
DVD Player Sony KD325 28 264,12 7.395,45 
DVD Player Sony LDF12 23 322,82 7.424,80 

 86  20.983,13 
 

ΣΣτη συνέχεια συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο καταµέτρησης, το οποίο υπογράφεται από 
τον έλεγχο και τον υπεύθυνο της επιχείρησης. 
 
44..33..33..  ∆∆εεδδοοµµέένναα  κκίίννηησσηηςς  εείίδδοουυςς 
 

ΓΓια το συγκεκριµένο είδος η επιχείρηση παρουσιάζει τα ακόλουθα δεδοµένα : 
 
αα))  ΑΑπποογγρρααφφήή  --  ααγγοορρέέςς  
 
 

Απογραφή της 31.12.2006    52.824,65 
Πλέον : Αγορές µέχρι την 25.5.2007  152.604,55   
Σύνολο αποθεµάτων και αγορών την 
25.5.2007    205.429,20 

 
ββ))  ΠΠωωλλήήσσεειιςς  
 

Σύνολο πωλήσεων µέχρι την 25.5.2007    161.408,66 

 
44..33..44..  ΠΠρροοσσδδιιοορριισσµµόόςς  σσυυννττεελλεεσσττήή  µµιικκττοούύ  κκέέρρδδοουυςς  ((ΣΣ..ΜΜ..ΚΚ..)) 
 

ΟΟ έλεγχος πρέπει να προσδιορίσει τις τιµές αγοράς και πώλησης των επιλεγέντων ειδών 
ελέγχοντας όλα τα παραστατικά αγορών και πωλήσεων για να µπορέσει να εξαγάγει ασφαλές 
και τεκµηριωµένο πόρισµα. 
 

ΓΓια το παράδειγµά µας θεωρούµε ότι, αυτό είναι δυνατόν, και προσδιορίζεται συντελεστής µικτού 
κέρδους (Σ.Μ.Κ.) 20%. 
 
44..33..55..  ΠΠρροοσσδδιιοορριισσµµόόςς  κκόόσσττοουυςς  ππωωλληηθθέέννττωωνν 
 

ΓΓια να προσδιορισθεί το κόστος των πωληθέντων εφαρµόζεται η ακόλουθη σχέση : 
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ χ 100 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = 

100 + Σ.Μ.Κ. 
  

 

ΣΣυνεπώς το κόστος πωληθέντων της ανωτέρω επιχείρησης προσδιορίζεται ως ακολούθως : 
 

161.408,66 χ 100 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = 

120 
= 134.507,20 
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44..33..66..  ΠΠρροοσσδδιιοορριισσµµόόςς  ααπποογγρρααφφήήςς  ττηηνν  2255..55..22000077  ––  δδιιααφφοορράάςς  ααπποογγρρααφφήήςς 
 

Απογραφή της 31.12.2006    52.824,65 
Πλέον : Αγορές µέχρι την 25.5.2007  152.604,55   
Σύνολο αποθεµάτων και αγορών την 
25.5.2007    205.429,20 
Μείον : Κόστος πωληθέντων  134.507,20   
Απογραφή της 25.5.2007    70.922,00 
Μείον : Φυσική απογραφή της 25.5.2007  20.983,13   
∆ιαφορά    49.938,87 

 

ΗΗ  διαφορά αυτή (σε τιµές κόστους) ύψους 49.938,87 ευρώ µπορεί θεωρητικά να σηµαίνει:  
 
αα))  ΑΑνναακκρριιββήή  ααπποογγρρααφφήή    
 
ΣΣτην περίπτωση αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Π.∆. 
186/1992 (Κ.Β.Σ.) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου και Π.∆. 
µπορεί να κριθούν τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης ανακριβή, χωρίς όµως την 
προσαύξηση των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπεται από το άρθρο 30 του Ν. 2238/1994. 
 
ββ))  ΜΜηη  εεµµφφααννιισσθθεείίσσεεςς  ααγγοορρέέςς    
 

ΣΣτην περίπτωση αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Π.∆. 
186/1992 (Κ.Β.Σ.) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου και 
 
Π.∆. µπορεί να κριθούν τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης ανακριβή, χωρίς όµως την 
προσαύξηση των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπεται από το άρθρο 30 του Ν. 2238/1994. 
 
γγ))  ΜΜηη  εεµµφφααννιισσθθεείίσσεεςς  ππωωλλήήσσεειιςς  
 

ΟΟ έλεγχος, αν δεν προκύπτει από συνδυασµό άλλων δεδοµένων ο λόγος της σοβαρής αυτής 
απόκλισης, καταλογίζει και στοιχειοθετεί παράβαση για µη έκδοση ενός τουλάχιστον στοιχείου 
πώλησης και µη εµφάνιση πωλήσεων ποσού ίσου µε τη διαπιστωθείσα διαφορά. 
 
44..44..  ΕΕππιισσηηµµάάννσσεειιςς  
 

ΠΠρέπει να επισηµάνουµε ότι, ο έλεγχος αυτού του είδους (συνάφειας) µπορεί να οδηγηθεί και 
σε λανθασµένα ελεγκτικά συµπεράσµατα, στις περιπτώσεις που δεν ακολουθηθεί η 
διαδικασία για το σύνολο οµοειδών ειδών. 
 

ΣΣε περίπτωση που ακολουθηθεί ορθά η διαδικασία και οι διαφορές που θα προκύψουν είναι 
σηµαντικές, θα πρέπει να προκύπτει και να τεκµηριώνεται ισχυρά ο λόγος για να µην 
υπάρχουν αµφισβητήσεις ή δυσµενής µεταχείριση του φορολογουµένου.  
 

ΕΕπίσης πρέπει να επισηµάνουµε ότι τυχόν µικρές διαφορές, σε σχέση µε τα συνολικά µεγέθη, 
πρέπει να αµελούνται.  
 

ΠΠαράλληλα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν κατά τη σύνταξη των εκθέσεων ελέγχου και τα 
ακόλουθα : 
 
ΥΥπποοκκεειιµµεεννιικκέέςς  θθέέσσεειιςς  όόππωωςς  ::  
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«Ο έλεγχος θεωρεί ότι οι συντελεστές µικτού κέρδους (Σ.Μ.Κ.) και καθαρού κέρδους (Σ.Κ.Κ.) που 
προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία είναι πάρα πολύ χαµηλοί σε σχέση µε το 
µέγεθος της ελεγχόµενης επιχείρησης, τα χρόνια λειτουργίας αυτής και το είδος των 
πωλουµένων αγαθών, και µε δεδοµένο επίσης ότι, οι προβλεπόµενοι συντελεστές καθαρού 
κέρδους είναι αυτοί που αναφέρονται στη σελίδα … της έκθεσης», 
 
«Για τους ανωτέρω λόγους και επειδή τα πωλούµενα αγαθά έχουν µεγάλη εξειδίκευση άσχετα 
αν πωλούνται λιανικά ή χονδρικά συνεπώς µπορούν να γίνουν ελεγκτικές επαληθεύσεις» 
 
«Για την διενέργεια του ελέγχου επελέγησαν είδη µε τις µεγαλύτερες αγορές και πωλήσεις» 
 
είναι εντελώς αυθαίρετες, καταρρίπτονται εύκολα στα διοικητικά (φορολογικά) δικαστήρια και 
πρέπει να αποφεύγονται διότι παράγουν δυσβάσταχτες φορολογικές επιβαρύνσεις στις 
ελεγχόµενες επιχειρήσεις άνευ λόγου και φυσικά δεν συµβάλουν σε ένα υγιές κλίµα µεταξύ 
διοίκησης και φορολογουµένων. 
 

θθα πρέπει να επισηµάνουµε ότι, σύµφωνα µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1037/2005 η οποία εκδόθηκε 
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν. 2238/1994, και για την εφαρµογή της 
ισχύει η ΠΟΛ. 1087/2005 σε ότι αφορά τα αποθέµατα προβλέπονται τα ακόλουθα : 
 
«Όπου έχει διενεργηθεί απογραφή πραγµατοποιείται κλειστή αποθήκη σε δύο τουλάχιστον 
είδη σε κάθε εκκρεµή διαχειριστική περίοδο, επιλεκτικά µε βάση την τιµή µονάδας ή την 
ποσότητα ή τη συνολική αξία, υποχρεωτικά σε όσους πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς και 
όπου είναι εφικτό στις επιχειρήσεις που πωλούν χονδρικώς και λιανικώς ή αποκλειστικά 
λιανικώς» (περ. β’ παρ. 2 και περ. γ’ παρ. 4 άρθρου 3) 
 
«Πέραν των υποχρεωτικών ελεγκτικών επαληθεύσεων που ορίζονται από τα άρθρα 2 και 3, µπορεί 
να διενεργούνται πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο µε 
βάση τα πραγµατικά δεδοµένα, τη βαρύτητα και τις ιδιαιτερότητες της ελεγχόµενης 
επιχείρησης ή του κλάδου γενικά. Για τη διενέργεια πρόσθετων επαληθεύσεων καθώς και τον 
καθορισµό του είδους και της έκτασης αυτών, θα πρέπει να προηγείται σχετική συνεννόηση του 
ελεγκτή µε τον επόπτη ελέγχου ή ακόµη και τον Υποδιευθυντή ελέγχου ή και τον προϊστάµενο της 
ελεγκτικής υπηρεσίας» (Άρθρο 4)  
 
ΣΣτην περίπτωση αυτή πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα τα αναφερόµενα στις παραγράφους 
4.1. έως και 4.3. 
 
55..    ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  δδιιααττάάξξεεωωνν  φφοορροολλοογγιικκήήςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  µµεε  ττοο  άάρρθθρροο  1133  ττοουυ  ΝΝ..  33552222//22000066  
 
55..11..  ΈΈκκδδοοσσηη  οορριισσττιικκοούύ  κκααιι  σσυυµµππλληηρρωωµµααττιικκοούύ  φφύύλλλλοουυ  εελλέέγγχχοουυ  
 
ΜΜε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του Ν. 3522/2006, παρέχεται η δυνατότητα στον προϊστάµενο 
της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας να εκδώσει οριστικό φύλλο ελέγχου χωρίς να αναµένει τις 
απαντήσεις των αρχών (φορολογικών ή τελωνειακών) των άλλων χωρών. 
Σε περίπτωση δε που στο µέλλον λάβει απαντήσεις βάσει της αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής, µε 
στοιχεία επιβαρυντικά για τον ελεγχόµενο επιτηδευµατία µπορεί να εκδώσει συµπληρωµατικό 
φύλλο ελέγχου χωρίς τον κίνδυνο αυτό να προσβληθεί ως άκυρο. Ισχύει για φύλλα ελέγχου που 
εκδίδονται από 22.12.2006 µετά. 
 
55..22..  ΑΑρρµµοοδδιιόόττηητταα  εελλέέγγχχοουυ,,  εεππιιββοολλήήςς  κκααιι  ββεεββααίίωωσσηηςς  φφόόρροουυ  
 
ΜΜε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του Ν. 3522/2006, προστίθενται νέα εδάφια στην παράγραφο 
3 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Ε. επειδή σε ορισµένες περιπτώσεις δηλώσεων ελεγκτικής αρµοδιότητας 
των ∆.Ο.Υ., όπως επί επιχειρήσεων και επιτηδευµατιών γενικά που µεταβάλλεται η έδρα τους ή επί 



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ Η. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

40       TAX ADVISORS 

κοινών δηλώσεων συζύγων που η σύζυγος είναι επιτηδευµατίας, ανακύπτουν προβλήµατα τόσο για 
τις ελεγκτικές υπηρεσίες όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι για τον έλεγχο των 
οικείων δηλώσεων είναι δυνατόν να είναι αρµόδιες περισσότερες από µία ∆.Ο.Υ. 
Προκειµένου να αποφεύγονται τα προβλήµατα αυτά και για τον ενιαίο έλεγχο και αντιµετώπιση 
των ανέλεγκτων δηλώσεων για τον έλεγχο των οποίων είναι αρµόδιες περισσότερες από µία 
∆.Ο.Υ., παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών να καθορίζει µε 
ειδικό τρόπο την αρµοδιότητα ελέγχου των δηλώσεων αυτών καθώς και της περαιτέρω εν γένει 
διαδικασίας επιβολής και βεβαίωσης του φόρου. 
 
55..33..  ΈΈλλεεγγχχοοςς  ααννέέλλεεγγκκττωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  
 
ΜΜε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Ν. 3522/2006, καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 
10 του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, µε τις οποίες προβλέπεται ότι ο τακτικός 
έλεγχος των επιχειρήσεων και όλων των φορολογούµενων γενικά διενεργείται καταρχήν µόνο στις 
τρεις πιο πρόσφατες ανέλεγκτες διαχειριστικές περιόδους και µόνο εφόσον συντρέχουν 
συγκεκριµένοι επιβαρυντικοί για το φορολογούµενο λόγοι, ο έλεγχος επεκτείνεται και σε άλλες ή 
και σε όλες τις ανέλεγκτες διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες δεν έχει επέλθει παραγραφή.  
 
ΕΕπειδή, σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση, για τις µικρές επιχειρήσεις προβλέπεται η δυνατότητα 
αυτόµατου τρόπου περαίωσης των εκκρεµών υποθέσεών τους µέσω της διαδικασίας του 
αυτοελέγχου (Ν. 3296/2004), ο τακτικός έλεγχος πλέον κατευθύνεται προς τις µεγάλες κυρίως 
επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να ελέγχονται σε βάθος για όλες τις εκκρεµείς χρήσεις τους. 
 
55..44..  ΕΕππιιττρροοππήή  άάρρθθρροουυ  7700  ((∆∆ιιοοιικκηηττιικκήή  εεππίίλλυυσσηη  δδιιααφφοορράάςς))  
 
ΜΜε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του Ν. 3522/2006, προβλέπεται ότι, όταν στο φύλλο ελέγχου 
περιλαµβάνονται και εισοδήµατα που προέρχονται από γεωργικές ή εµπορικές επιχειρήσεις ή από 
την άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος ή µόνο τέτοια εισοδήµατα, που προέρχονται όµως 
αποκλειστικά από άσκηση επιχειρήσεων, που τηρούν βιβλία και στοιχεία της τρίτης κατηγορίας του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων :  
 
α) υποχρεωτικά λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων, ή   
 
β) υποχρεωτικά λόγω νοµικής µορφής ή προαιρετικά, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές το ύψος των 
ακαθαρίστων εσόδων υπερβαίνει το 50% των ακαθαρίστων εσόδων που απαιτούνται για την 
υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και στοιχείων της Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., τότε  η διοικητική 
επίλυση της διαφοράς γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από τον αρµόδιο επιθεωρητή, τον 
προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους, από 
εκπρόσωπο του Εµπορικού και Βιοµηχανικού ή Οικονοµικού Επιµελητηρίου ή του εµπορικού ή 
επαγγελµατικού συλλόγου της περιοχής, στην οποία εδρεύει η αρµόδια δηµόσια οικονοµική 
υπηρεσία. 
 
ΕΕξαιρετικά, στις περιπτώσεις που η διοικητική επίλυση της διαφοράς διενεργείται από τα 
Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) ή τα ∆ιαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ.), στην 
επιτροπή συµµετέχει αντί του προϊσταµένου αυτών, ένας ππάάρρεεδδρροοςς  ττοουυ  ΝΝοοµµιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  
ττοουυ  ΚΚρράάττοουυςς  ωωςς  ππρρόόεεδδρροοςς  ααυυττήήςς. Στην ως άνω επιτροπή συµµετέχει ως εισηγητής ο Επόπτης 
ελέγχου της εξεταζόµενης υπόθεσης. Ισχύει από 22.2.2007 και µετά. 
 
55..55..  ΑΑύύξξηησσηη  χχρρόόννοουυ  δδιικκααιιώώµµααττοοςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοσσίίοουυ  γγιιαα  κκοοιιννοοπποοίίηησσηη  φφύύλλλλωωνν  εελλέέγγχχοουυ  
 
ΜΜε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του Ν. 3522/2006, αυξάνεται από 5 σε 10 έτη, το δικαίωµα 
του ∆ηµοσίου να κοινοποιήσει φύλλα ελέγχου που αφορούν δηλώσεις για τις οποίες για 
οποιονδήποτε λόγο δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί αρχικό φύλλο ελέγχου και οι οποίες από 
συµπληρωµατικά στοιχεία ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύονται ανακριβείς. 
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55..66..  ∆∆εειιγγµµααττοολληηππττιικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ  υυπποοββάάλλλλοουυνν  δδηηλλώώσσεειιςς  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  
ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  1133  έέωωςς  κκααιι  1177  ττοουυ  ΝΝ..  33229966//22000044  
 
ΜΜε τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του Ν. 3522/2006 του Ν. 3522/2006, προβλέπεται ο 
δειγµατοληπτικός έλεγχος των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004, οικονοµικού έτους 2007 
και µετά, µετά την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τον τρόπο επιλογής και 
ελέγχου. 
 
ΕΕιδικότερα µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1130/6.11.2007 προβλέπονται τα ακόλουθα : 
 
ΑΑπό τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2007 που έχουν υποβληθεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν. 3296/2004 και αφορούν 
διαχειριστικές περιόδους που έχουν κλείσει µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2006, ελέγχονται ως προς τα 
εισοδήµατα που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευµατιών των οποίων : 
 
α) Ο Α.Φ.Μ. λήγει στον αριθµό 8, και  
 
β) το σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων κατά τις εν λόγω διατάξεις για όλες τις 
υπαγόµενες σε αυτές δραστηριότητες υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ.  
 
ΕΕκτός από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, ελέγχονται επίσης για τους ίδιους 
επιτηδευµατίες και οι οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α. καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που 
τυχόν υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τις ίδιες ως άνω διατάξεις του Ν. 3296/2004 και αφορούν την 
ίδια διαχειριστική περίοδο. Για τους ίδιους επιτηδευµατίες και την ίδια διαχειριστική περίοδο 
ελέγχεται επίσης και η ορθή εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του Ν. 
1809/1988.  
 
ΓΓια τη διενέργεια των ελέγχων των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται οι κείµενες κατά 
περίπτωση διατάξεις. Επί διενέργειας τακτικού ελέγχου εφαρµόζονται και εν προκειµένω οι 
διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ. 1037/1.3.2005, όπως αυτή ισχύει.  
 
66..  ΟΟιι  ααλλλλααγγέέςς  σσττοουυςς  φφοορροολλοογγιικκοούύςς  εελλέέγγχχοουυςς  µµεε  ττοο  ΝΝόόµµοο  ««ΑΑννττιιµµεεττώώππιισσηη  ττηηςς  
φφοορροοδδιιααφφυυγγήήςς  κκααιι  άάλλλλεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς»»  
 
66..11..  ΣΣύύσστταασσηη  ΕΕθθννιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  ττηηςς  φφοορροοδδιιααφφυυγγήήςς  
 
ΣΣυνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Εθνικό Συµβούλιο για την αντιµετώπιση της  
φοροδιαφυγής. 
 
ΤΤο Συµβούλιο αποτελεί συµβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για 
θέµατα που σχετίζονται µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση και περιορισµό του  
προβλήµατος της φοροδιαφυγής. 
 
11.. Αρµοδιότητες του Συµβουλίου αποτελούν : 
 
α) Η υποβολή προτάσεων για τη λήψη µέτρων σε θέµατα που σχετίζονται µε τον προληπτικό και 
κατασταλτικό έλεγχο εφαρµογής της φορολογικής νοµοθεσίας, ιδίως στους παρακρατούµενους και 
επιρριπτόµενους φόρους µε ιδιαίτερη έµφαση στο Φ.Π.Α., καθώς και σε θέµατα λαθρεµπορίου και 
εφαρµογής των διατάξεων της τελωνειακής νοµοθεσίας µε σκοπό τον περιορισµό της 
φοροδιαφυγής στην άµεση και έµµεση φορολογία. 
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β) Η υποβολή προτάσεων που σκοπεύουν στην απλοποίηση ή και στην κατάργηση διαδικασιών για 
την άµεση εξυπηρέτηση των φορολογουµένων.  
 
γ) Η υπόδειξη διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας που δηµιουργούν κατά την 
εφαρµογή τους σύγχυση και είναι επιδεικτικές διαφόρων ερµηνειών. 
 
δ) Η συζήτηση όλων των προτάσεων που υποβάλλονται από οποιονδήποτε παραγωγικό φορέα, 
από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και λοιπές δηµόσιες υπηρεσίες που 
άπτονται θεµάτων 
 
ΤΤο Συµβούλιο αποτελείται από : 
 
α) τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, ως Πρόεδρο, 
 
β) τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών αρµόδιο επί φορολογικών θεµάτων, ως 
Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει και τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύµατός του. 
 
γ) τον Γενικό Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών,  
 
δ) τον Γενικό Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων, 
 
ε) τον Ειδικό γραµµατέα τις Υπηρεσίας Ειδικών ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) 
 
στ) τον Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών  
 
ζ) τον Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών  
 
η) τον Γενικό ∆ιευθυντή Τελωνείων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών  
 
ΕΕπίσης, στο Συµβούλιο  µετέχουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των παρακάτω φορέων : 
 
α) Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) 
 
β) Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος ( Γ.Σ.Ε.Ε) 
 
γ) Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑ.ΣΕ.ΓΕΣ) 
 
δ) Ελληνική Ένωση  Τραπεζών 
 
ε) Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε) 
 
στ) Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) 
 
ζ) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπορίου Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε) 
 
η) Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος 
 
θ) Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών 
 
ι) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
ια) Ελληνική Εταιρία Φορολογικού ∆ικαίου και ∆ηµοσιονοµικών Μελετών.  
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ιβ) ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 
 
ιγ) Οικονοµικό Επιµελητήριο 
 
ιδ) Των Πανελληνίων Ενώσεων Λογιστών 
 
ιε) Τεχνικό Επιµελητήριο 
 
ιστ) ΠΟΕ – ∆ΟΥ 
 
ιζ) Οµοσπονδία Τελωνειακών 
 
ιη) Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων 
 
ΣΣτο ως άνω Συµβούλιο δύνανται να συµµετέχουν και εκπρόσωποι των κοµµάτων που 
εκπροσωπούνται στη Βουλή. 
 
ΜΜε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών δύναται να τροποποιείται η συγκρότηση 
του Συµβουλίου, τόσο ως προς τον αριθµό όσο και τις ιδιότητες των µελών. 
 
ΟΟµοίως µε απόφαση το Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών δύναται να συνιστάται Οµάδα 
Εργασίας για τη συνδροµή του έργου του Συµβουλίου , καθώς και για τη µελέτη ειδικών θεµάτων 
που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Συµβουλίου. 
  
ΓΓια τη συµµετοχή των µελών στο Συµβούλιο δεν καταβάλλεται αποζηµίωση. 
 
ΤΤο Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικώς ανά εξάµηνο και εκτάκτως µετά από πρόσκληση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
 
ΟΟ  Πρόεδρος συγκαλεί το Συµβούλιο και ορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και τον τόπο της 
συνεδρίασης. 
 
ΤΤην υποστήριξη της εν γένει λειτουργίας του Συµβουλίου έχει η ∆ιεύθυνση Ελέγχου της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Οργανισµού του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως αυτές ισχύουν κάθε 
φορά. 
 
ΜΜε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών δύνανται να ρυθµίζονται και άλλα θέµατα 
σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία του Συµβουλίου. 
 
66..22..  ΚΚίίννηηττρραα  εεθθεελλοοννττιικκήήςς  σσυυµµµµόόρρφφωωσσηηςς  
 
ΟΟ φορολογούµενος, εφόσον επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο, µπορεί να υποβάλει 
αρχικές ή συµπληρωµατικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α. και λοιπών 
φορολογιών, τελών και εισφορών, µε µείωση στο 1/2 των πρόσθετων φόρων που 
προβλέπονται επί εκπροθέσµων δηλώσεων από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 1 του Ν. 2523/1997 (Φ.Ε.Κ. 179/Α’). 13 Το παραπάνω δικαίωµα ασκείται εντός 

                                                 
13 Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 2523/1997 έχουν ως ακολούθως : 
«1. Αν ο κατά τη φορολογική νοµοθεσία υπόχρεος να υποβάλει δήλωση και ανεξάρτητα από την πρόθεσή του να 
αποφύγει ή όχι την πληρωµή φόρου:  
α) υποβάλει εκπρόθεσµη δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του 
οφειλόµενου µε τη δήλωση φόρου για κάθε µήνα καθυστέρησης,  
β) υποβάλει ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του 
φόρου την πληρωµή του οποίου θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε µήνα καθυστέρησης,  
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ανατρεπτικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από της επίδοσης στο φορολογούµενο επί 
αποδείξει σχετικής έγγραφης πρόσκλησης της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής.  
 
ΣΣτην περίπτωση αυτή, µειώνονται στο 1/5 και τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 
2523/1997 πρόστιµα για φορολογικές παραβάσεις που σχετίζονται άµεσα µε τις 
υποβαλλόµενες δηλώσεις ή τη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη. 14 Ειδικά σε ότι αφορά τα 
                                                                                                                                                                  

γ) δεν υποβάλει δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δυόµισι τοις εκατό (2,50%) επί του 
φόρου την πληρωµή του οποίου θα απέφευγε λόγω µη υποβολής δήλωσης, για κάθε µήνα καθυστέρησης.  
 
2. Στο φόρο προστιθέµενης αξίας, στο φόρο κύκλου εργασιών και στους παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους 
φόρους, τέλη και εισφορές τα παραπάνω ποσοστά πρόσθετων φόρων ορίζονται σε ενάµισι τοις εκατό (1,50%) για την 
εκπρόθεσµη δήλωση, σε τρία τοις εκατό (3%) για την ανακριβή δήλωση και σε τριάµισι τοις εκατό (3,50%) για τη µη 
υποβολή δήλωσης. 
Οι πρόσθετοι αυτοί φόροι επιβάλλονται τόσο στην προσωρινή όσο και στην εκκαθαριστική δήλωση, καθώς και στις 
δηλώσεις αποθεµάτων των παραγράφων 11 και 12 των άρθρων 32 και 33 αντίστοιχα του Ν. 1642/1986 (Φ.Ε.Κ. 125/Α’). 
Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο επίρριψη του πρόσθετου φόρου από τον υπόχρεο σε παρακράτηση στον 
πραγµατικό φορολογούµενο.  
Ο φόρος προστιθέµενης αξίας που καταλογίζεται στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α., που έτυχαν 
επιστροφής χωρίς να τον δικαιούνται, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο για την ανακριβή 
δήλωση.» 
 
14 Οι διατάξεις άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 έχουν ως ακολούθως : 
«1. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 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 Νο1 (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 293 ευρώ 
α.β. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας 586 ευρώ.  
α.γ. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας 880 ευρώ.  
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.  
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 σης 
αυτοτελείς παραβάσεις, µε εξαίρεση αυτές για τις οποίες ισχύει η βάση υπολογισµού Νο 2 (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 παρ. 8 του άρθρου αυτού για τις οποίες επιβάλλεται ιδιαίτερο 
πρόστιµο 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. Ειδικά, αν διαπιστώνονται στον ίδιο χρόνο, πράξεις ή παραλείψεις, που 
αφορούν το ίδιο βιβλίο ή στοιχείο, επιβάλλεται κατά περίπτωση το βαρύτερο πρόστιµο.  (1)  
4. Πράξεις ή παραλείψεις, που συνιστούν παράβαση των διατάξεων αυτών και ανάγονται σε περισσότερες της µιας 
διαχειριστικές περιόδους κρίνονται αυτοτελώς, και εκδίδεται χωριστή, κατά διαχειριστική περίοδο, απόφαση επιβολής 
προστίµου.  
Οι παραβάσεις µη διαφύλαξης των βιβλίων, των στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων ή µη επίδειξης αυτών 
ανάγονται στο χρόνο που διαπιστώνονται ή πιστοποιούνται και εάν ο χρόνος αυτός είναι µετά τη διαχειριστική περίοδο 
που έπαυσε να υφίσταται το πρόσωπο, χρόνος αναγωγής των παραβάσεων λογίζεται η τελευταία διαχειριστική περίοδος 
αυτού.  
Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα από τα έτη στα οποία αναφέρονται και αφορούν τα βιβλία, τα στοιχεία και λοιπά 
δικαιολογητικά εγγράφων, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 30 του Π.∆. 186/1992. 
5. Κατ΄ εξαίρεση, δεν επιβάλλεται πρόστιµο όταν:  
α. έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία χωρίς την τήρηση ενιαίας αρίθµησης ή µε επανάληψη αυτής ή  
β. έχουν εκδοθεί αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρηµένων, εφόσον στις άνω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από 
παραδροµή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εµπρόθεσµα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάµενο 
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της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας η παράλειψη αυτή, πριν από τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε 
φορολογικό έλεγχο,  
γ. για συγκεκριµένη συναλλαγή έχει εκδοθεί το µη προσήκον φορολογικό στοιχείο, εφόσον το εκδοθέν περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα δεδοµένα του προβλεπόµενου, έχει εκδοθεί στον οριζόµενο γι΄ αυτό χρόνο και φέρει θεώρηση στην 
περίπτωση που απαιτείται,  
δ. δεν έχουν διαφυλαχθεί από τον κατά περίπτωση υπόχρεο τα επιπλέον προαιρετικώς εκδοθέντα αντίτυπα,  
ε. δεν έχουν εκδοθεί από τον υπόχρεο δελτία αποστολής για τις περιπτώσεις: παράδοσης επιστρεφόµενων αγαθών αξίας 
µέχρι και οκτακόσια ογδόντα (880) ευρώ ή παράδοσης αγαθών προς επισκευή, συντήρηση ή άλλη αιτία που δεν 
συνεπάγεται απόκτηση εσόδων για τον υπόχρεο, εφόσον για τις προαναφερόµενες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από τον 
παραλήπτη των αγαθών δελτία αποστολής, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του 
Κ.Β.Σ. και αποδεικνύεται µε αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο του σχετικού δελτίου αποστολής,  
στ. έχουν εκδοθεί δελτία αποστολής µε γενική (ελλιπή) περιγραφή των ειδών εφόσον σκοπός της διακίνησης είναι ο 
δειγµατισµός άνευ παραδόσεως των ειδών και δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης,  
ζ. διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις που αποτελούν τυπικές παραβάσεις που δεν καταγράφονται σε αυτές που 
επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων και στοιχείων ως ανακριβών ή δεν καθιστούν εξαιρετικά δυσχερείς τις ελεγκτικές 
επαληθεύσεις, εφόσον οφείλονται σε παραδροµή ή συγγνωστή πλάνη, εκτός εάν προηγούµενα έχει γίνει αποδεδειγµένα 
υπόδειξη από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο ή φορολογική αρχή για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων,  
η. πρόκειται για υποθέσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί µε τακτικό φορολογικό έλεγχο και έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα 
ελέγχου ή πράξεις προσδιορισµού του φόρου στη φορολογία εισοδήµατος και στο Φ.Π.Α. ή για υποθέσεις που έχουν 
περαιωθεί ως προς τις φορολογίες αυτές µε οποιονδήποτε τρόπο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 68 παρ. 2 του Ν. 2238/1994 και 39 παρ. 3 του Ν. 1642/1986.  
Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τα πρόστιµα του άρθρου 
αυτού. 
6. Για τις γενικές παραβάσεις λαµβάνεται υπόψη η Βάση Υπολογισµού Νο1 (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:  
α) Σε µη τήρηση λογιστικών βιβλίων ή τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας για τους επιτηδευµατίες της Γ΄ κατηγορίας 
ή σε µη τήρηση του ισοζυγίου λογαριασµών Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών ή του βιβλίου απογραφών, καθώς και σε 
µη σύνταξη ή εκπρόθεσµη σύνταξη του ισολογισµού σε δύο (2) για όλες ή µερικές από τις παραπάνω παραλείψεις. 
Σε περίπτωση επιβολής του προστίµου της περίπτωσης αυτής δεν επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιµο για τη µη τήρηση 
µητρώου πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
β) Σε µη τήρηση πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 σε δύο (2) για κάθε βιβλίο. 
γ) Σε µη τήρηση βιβλίων αποθήκης ή παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών, σε δύο (2), ανεξάρτητα αν η 
παράλειψη αφορά ένα ή περισσότερα από αυτά.  
δ) Σε περίπτωση ελλιπούς περιγραφής του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών στο βιβλία ή στοιχεία, σε δύο (2).  
ε) Σε µη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων την πρώτη φορά µετά από προηγούµενη πρόσκληση σε δύο (2) και για 
καθεµία από τις επόµενες δύο φορές σε πέντε (5). 
στ) Σε περίπτωση µη καταχώρισης της ποσοτικής καταµέτρησης των αποθεµάτων στο βιβλίο απογραφών σε τρία (3). 
ζ) Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 µετά το τέλος του έτους που έληξε 
η προθεσµία υποβολής τους, καθώς και στις περιπτώσεις παράλειψης καταχώρισης αντισυµβαλλοµένων ή ανακριβούς 
καταχώρισης της αξίας σε τρία (3), εφόσον οι ανωτέρω παραλείψεις και ανακρίβειες αφορούν µεγέθη συνολικής αξίας 
πάνω από δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδοµήντα τρία (14.673) ευρώ ανά κατάσταση. 
Ο ίδιος συντελεστής ισχύει και σε περίπτωση µη υποβολής στοιχείων, εκτός αν ο υπόχρεος µέχρι τη λήξη της προθεσµίας 
εξώδικης επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εµπρόθεσµης προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής προστίµου υποβάλλει 
εκπρόθεσµα τα στοιχεία και προκύπτει ότι τα συνολικά µεγέθη ανά κατάσταση είναι µέχρι του ορίου του προηγούµενου 
εδαφίου, οπότε εφαρµόζεται συντελεστής βαρύτητας ίσος µε τη µονάδα. 
Οι συντελεστές βαρύτητας του πρώτου και δεύτερου εδαφίου ισχύουν κατά περίπτωση και επί εκπρόθεσµης υποβολής 
στοιχείων για τις πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης µετά τη λήξη της προβλεπόµενης προθεσµίας υποβολής, καθώς και επί 
µη υποβολής στοιχείων, παραλείψεων ή ανακριβειών κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα εδάφια αυτά. 
Ο συντελεστής βαρύτητας των προηγούµενων εδαφίων ισχύει και σε περίπτωση µη υποβολής του ισοζυγίου της 
παραγράφου 6 του άρθρου 20 ή της εκπρόθεσµης υποβολής του, µετά την παρέλευση εξαµήνου από την προθεσµία 
υποβολής. 
η) Σε περίπτωση µη επίδειξης σε προληπτικό έλεγχο των πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 σε πέντε 
(5). 
θ) Σε περίπτωση παρεµπόδισης του προληπτικού φορολογικού ελέγχου µε θετικές ενέργειες, σε πέντε (5). 
ι) Σε µη τήρηση του βιβλίου κοστολογίου οικοδοµών της Α.Υ.Ο.Ο.1024754/187/ΠΟΛ. 1039/9.3.2006 (ΦΕΚ 311 Β΄) ή σε 
µη επίδειξη αυτού στο φορολογικό έλεγχο µετά από προηγούµενη πρόσκληση σε πέντε (5) για κάθε οικοδοµή.  
7. Στο πρόστιµο που ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού υπόκεινται και ο 
διευθυντής ή οποιοσδήποτε άλλος µισθωτός των υπόχρεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. ή ο νοµικός ή ο 
λογιστικός ή ο φορολογικός ή ο οικονοµικός σύµβουλος και εν γένει κάθε τρίτος, ο οποίος αποδεδειγµένα συµπράττει στις 
πράξεις ή στις παραλείψεις που έχουν ως συνέπεια τα βιβλία και στοιχεία να µην εµφανίζουν την πραγµατική κατάσταση. 
Το ίδιο πρόστιµο επιβάλλεται και σε εκείνον που υπογράφει τον ισολογισµό και το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης 
λογιστή - φοροτεχνικό, εφόσον δεν έχει τέτοιο δικαίωµα.  (3)  



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ Η. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

46       TAX ADVISORS 

                                                                                                                                                                  

8. Οι παρακάτω περιπτώσεις, για την επιβολή του αντικειµενικού προστίµου, θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για τις 
οποίες εφαρµόζεται η Βάση Υπολογισµού Νο1 (ΒΑΣ. ΥΠ. 1) ο δε συντελεστής βαρύτητας, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά, έχει αριθµητική τιµή ένα (1).  
α) Η παράλειψη έκδοσης κάθε στοιχείου, που ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.. Ειδικά η µη έκδοση στοιχείου 
παράδοσης κτισµάτων συνιστά αυτοτελή παράβαση ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας αυτού. Ως παράλειψη έκδοσης 
στοιχείου λογίζεται και η µη καταχώριση σερβιρισθέντων ειδών στα δελτία παραγγελίας. Κατ΄ εξαίρεση η µη έκδοση 
δελτίων αποστολής από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. θεωρείται γενική παράβαση, επιφυλασσοµένων των 
διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού. Επίσης, κατ΄ εξαίρεση η µη έκδοση στοιχείου 
διακίνησης θεωρείται γενική παράβαση, εφόσον έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία στοιχείο αξίας για την ίδια 
συναλλαγή από τον υπόχρεο στην έκδοση του στοιχείου διακίνησης. 
β) Η έκδοση καθενός αθεώρητου στοιχείου, όταν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. προβλέπεται η έκδοση θεωρηµένου. Ειδικά, 
όταν τα στοιχεία αυτά έχουν εκδοθεί εκ παραδροµής αθεώρητα και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από 
οποιονδήποτε έλεγχο θεωρείται γενική παράβαση.  
γ) Η µη αναγραφή ή η ανακριβής αναγραφή σε καθένα από τα στοιχεία που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση α΄ 
του ονοµατεπώνυµου ή της επωνυµίας, καθώς και του Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου, του είδους, της ποσότητας και 
της αξίας ή της αµοιβής. Ειδικά, σε περίπτωση µη αναγραφής του ονοµατεπώνυµου στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, 
όταν αυτές αφορούν πωλήσεις αγαθών, εκπιπτόµενες στη φορολογία εισοδήµατος, θεωρείται γενική παράβαση.  
δ) Η µη καταχώρηση κάθε στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιµο 
των περιπτώσεων α΄ και γ΄.  
ε) Η κάθε ανακριβής καταχώρηση των αναφεροµένων στην προηγούµενη περίπτωση, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιµο 
της περίπτωσης γ΄.  
στ) Η κάθε µη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση στοιχείου απογραφής.  
ζ) Η καθεµία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου απογραφής. 
Κατ΄ εξαίρεση παραβάσεις της περίπτωσης αυτής και των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ θεωρούνται γενικές µέχρι ποσού 
συνολικής διαφοράς, κατά περίπτωση, οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ.  
η) Η κάθε µη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα 
πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και τις αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόµου και καθιερώνουν την υποχρέωση 
τήρησης πρόσθετων βιβλίων. Η µη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον έχουν εκδοθεί 
τα στοιχεία εσόδου, θεωρείται γενική παράβαση.  
θ) Η µη διαφύλαξη κάθε βιβλίου ή κατάστασης που υποκαθιστά βιβλίο ή ανά πενήντα (50) φύλλα φορολογικών 
στοιχείων ή άλλων δικαιολογητικών εγγραφών για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., εκτός αν η µη 
διαφύλαξη οφείλεται αποδεδειγµένα σε ανώτερη βία.  
ι) Η εκπρόθεσµη εκτύπωση ή εγγραφή σε οπτικό δίσκο κάθε βιβλίου ή κατάστασης που ορίζεται από τις διατάξεις του 
Κ.Β.Σ.. 
ια) Η µη κάλυψη από τα προγράµµατα λογισµικού των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 23 
του Κ.Β.Σ., ως και η µη τήρηση καθεµιάς από τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το άρθρο αυτό. 
ιβ) Η κάθε µη καταχώριση ή η ανακριβής καταχώριση στο βιβλίο κοστολογίου οικοδοµών της Α.Υ.Ο.Ο. 
1024754/187/ΠΟΛ. 1039/9.3.2006 δαπάνης που προσδιορίζει το κόστος της κάθε «οικοδοµής». 
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 α΄ 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 Νο2 (ΒΑΣ. ΥΠ. 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 µη 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 είναι µεγαλύτερη των 
οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε την αξία της συναλλαγής ή του 
µέρους αυτής που αποκρύφτηκε. 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 Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων.  
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 ξεχωριστά, επιβάλλεται πρόστιµο ισόποσο της συναλλαγής, το οποίο σε 
καµιά περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το δεκαπενταπλάσιο της ΒΑΣ. ΥΠ.1, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο υπόχρεος 
τηρεί βιβλίο αγορών, οπότε το ανωτέρω πρόστιµο επιβάλλεται µειωµένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%). 
β) Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η 
καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, 
συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και επισύρει πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή 



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ       47 

 

πρόστιµα του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997, η ανωτέρω µείωση ισχύει µε την προϋπόθεση ότι 
η φορολογητέα ύλη που σχετίζεται µε τις οικείες παραβάσεις έχει δηλωθεί σε όλες τις 
φορολογίες. Εφόσον µε τις υποβαλλόµενες κατά τα ανωτέρω δηλώσεις δηλώνεται µέρος της 
φορολογητέας ύλης που έπρεπε να δηλωθεί, η βάση υπολογισµού των οικείων προστίµων 
περιορίζεται κατά το µέρος της φορολογητέας ύλης που δηλώθηκε εφόσον συντρέχει 
περίπτωση. 
 
ΤΤα ανωτέρω ισχύουν εφόσον η σχετική πράξη συµβιβασµού του προστίµου και µείωσης 
αυτού στο 1/5 υπογραφεί εντός της προθεσµίας των δέκα ηµερών, προσαυξηµένης κατά δύο 
(2) επιπλέον εργάσιµες για τις ∆.Ο.Υ. ηµέρες. Για τον σκοπό αυτόν ο φορολογούµενος 
υποβάλλει στην αρµόδια ελεγκτική αρχή ειδική δήλωση – αναφορά για το είδος της παράβασης 
που σχετίζεται µε τις υποβαλλόµενες δηλώσεις ή τη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη, η οποία αποτελεί 
δικαιολογητική βάση επιβολής του προστίµου, χωρίς στις περιπτώσεις αυτές να απαιτείται 
ιδιαίτερη έκθεση ελέγχου της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής. 
 
ΣΣε περίπτωση µη άµεσης καταβολής, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του 
Ν. 2523/1997, του 1/5 του βάσει συµβιβασµού προστίµου στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων 
αυτών, ο επιτευχθείς συµβιβασµός θεωρείται ως µη γενόµενος και η οικεία πράξη επιβολής 
του προστίµου δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα. 15 

                                                                                                                                                                  

καταχώρισης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., εφόσον αυτή είναι µεγαλύτερη των οκτακοσίων ογδόντα (880) 
ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ιδιαίτερη κατηγορία αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται το πρόστιµο κατ’ 
εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9.  
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%).  
Η ίδια µείωση ισχύει και για το λήπτη εικονικού στοιχείου στην περίπτωση που η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο 
πρόσωπο του εκδότη.  
Κατ΄ εξαίρεση στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων από φορολογική ταµειακή µηχανή (φ.τ.µ.) του Ν. 1809/1988, 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 φ.τ.µ. έχει δηλωθεί από αυτόν στην 
αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1809/1988. 
γ)Στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη 
συναλλαγή στο σύνολο ή µέρος αυτής, επιβάλλεται το πρόστιµο που προβλέπεται για την περίπτωση γ’ της παραγράφου 
8 του άρθρου αυτού, ανεξαρτήτως της αξίας των στοιχείων αυτών,  
Εφόσον η εικονικότητα των στοιχείων του προηγούµενου εδαφίου ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, δεν 
επιβάλλεται πρόστιµο στους αγρότες - λήπτες των στοιχείων. 
11. Για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου και των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 8, 
εφόσον καταλογίζονται αυτοτελείς παραβάσεις για τα φορολογικά στοιχεία αξίας, δεν καταλογίζονται, για την ίδια αιτία, 
όµοιες παραβάσεις για τα αντίστοιχα δελτία αποστολής, ανεξάρτητα από το αν τα στοιχεία αυτά εκδίδονται από 
διαφορετικά πρόσωπα.  
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν αναλόγως σε κάθε περίπτωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, που 
αναφέρονται στην ίδια συναλλαγή ή πράξη, καθώς και για τις παραβάσεις της περίπτωσης η’ της παραγράφου 8. 
∆εν καταλογίζεται ιδιαίτερη παράβαση για την καταχώρηση εικονικών, πλαστών ή νοθευµένων στοιχείων, εφόσον 
επιβάλλεται πρόστιµο της περίπτωσης β΄ της προηγούµενης παραγράφου, ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο 
ανάγεται η παράβαση. 
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.∆. 186/1992 - Κ.Β.Σ., νοούνται οι παραβάσεις και τα πρόστιµα του παρόντος νόµου.» 
 
15 Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 2523/1997 έχουν ως ακολούθως : 
«2. Στις περιπτώσεις του συνολικού για κάθε φορολογία διοικητικού ή δικαστικού συµβιβασµού ή της µε άλλο τρόπο 
ολικής διοικητικής περαίωσης της διαφοράς δεν εφαρµόζονται οι ποινικές διατάξεις του παρόντος. ∆ιοικητικός ή 
δικαστικός συµβιβασµός δεν συντελείται αν κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο 
επόµενων εργάσιµων για τις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες ηµερών, δεν καταβληθεί ποσό ίσο µε το 1/5 (ένα πέµπτο) 
του οφειλόµενου, κύριου και πρόσθετου φόρου ή προστίµου, γενοµένης σχετικής µνείας για την υποχρέωση αυτή του 
υπόχρεου στο πρακτικό του συµβιβασµού. Σε περίπτωση µη καταβολής από τον υπόχρεο του ως άνω ποσοστού φόρου ή 
προστίµου κατά τα ανωτέρω, ο επιτευχθείς συµβιβασµός θεωρείται ως µη γενόµενος. Εξαιρετικά, επί επιχειρήσεων υπό 
εκκαθάριση παρέχεται η δυνατότητα άµεσης καταβολής του ως άνω ποσοστού φόρου ή προστίµου, κατά τα οριζόµενα 
στα προηγούµενα εδάφια, οπότε, στις περιπτώσεις αυτές, το σύνολο του οφειλόµενου, βάσει του συµβιβασµού, ποσού 
καταβάλλεται µέχρι της τελευταίας εργάσιµης για τις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες ηµέρας του επόµενου, από την 
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ΕΕπί προστίµων του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 που µειώνονται στο 1/5 στο πλαίσιο εφαρµογής 
των ανωτέρω διατάξεων, εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν έχει δηλωθεί η φορολογητέα ύλη που 
σχετίζεται µε τις οικείες παραβάσεις σε όλες τις φορολογίες που συναρτώνται ή επηρεάζονται από 
αυτές, επιβάλλεται µε συµπληρωµατική πράξη το υπόλοιπο  ποσό του προστίµου που 
αντιστοιχεί στα 4/5 αυτού, χωρίς στις περιπτώσεις αυτές να εφαρµόζονται οι διατάξεις 
περί µείωσης επί συµβιβασµού.    
 
ΑΑναµένεται απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε την οποία θα καθορίζονται ο 
τρόπος, οι διαδικασίες, καθώς και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων αυτών. 
 
66..33..  ΡΡυυθθµµίίσσεειιςς  γγιιαα  ννέέοουυςς  εεππιιττηηδδεευυµµααττίίεεςς  
 
ΕΕπί παραβάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992, Φ.Ε.Κ. 84/Α’) 16 
νέων επιτηδευµατιών, οι οποίες αφορούν τις τρεις πρώτες διαχειριστικές περιόδους από 
την έναρξη της δραστηριότητάς τους, δεν επιβάλλονται τα προβλεπόµενα πρόστιµα Κ.Β.Σ. 
και τα τηρηθέντα βιβλία δεν χαρακτηρίζονται ανεπαρκή εκ των παραβάσεων αυτών, 
ανεξαρτήτως του είδους και της έκτασης της παράβασης. 
 
ΓΓια τους ίδιους ως άνω επιτηδευµατίες και για τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους, δεν 
επιβάλλονται επίσης οι πρόσθετοι φόροι της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2523/1997 
επί ανακρίβειας της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος λόγω µη ορθού κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις λογιστικού προσδιορισµού του καθαρού εισοδήµατος, εκτός αν πρόκειται :     
 
α. Για δηλώσεις για τις οποίες η ανακρίβεια οφείλεται µερικά ή ολικά σε λανθασµένη µεταφορά 
των δεδοµένων των βιβλίων και στοιχείων, 
 
β. Για δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που βαρύνονται µε παραβάσεις :  
 
αα. Έκδοσης εικονικών ή πλαστών ως προς την ποσότητα ή την αξία ή τον αντισυµβαλλόµενο 
φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών ως προς την ποσότητα ή την αξία φορολογικών 
στοιχείων ή νόθευσης τέτοιων στοιχείων. 
 
                                                                                                                                                                  

υπογραφή του συµβιβασµού, µήνα. Ειδικά στη φορολογία κληρονοµιών η καταβολή του ως άνω ποσοστού γίνεται και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο του Ν. 2097/1952 (ΦΕΚ 113 Α΄).» 
 
16 Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Π.∆. 186/1992 έχουν ως ακολούθως : 
«3. Τα βιβλία και στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανεπαρκή όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή 
αθροιστικά: 
α)  δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει το βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου ή το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών ή το βιβλίο ή 
δελτίο ποσοτικής παραλαβής που ορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού, 
β) τηρεί ή εκδίδει ή διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα αυτού κατά τρόπο που αντιβαίνει τις διατάξεις αυτού 
ή τηρεί βιβλία κατηγορίας κατώτερης εκείνης στην οποία εντάσσεται, 
γ) λαµβάνει εικονικά ως προς τον αντισυµβαλλόµενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας, 
δ) εξοφλεί τιµολόγια αξίας 15.000 ευρώ και άνω µε τρόπο διαφορετικό από τον οριζόµενο. 
ε) δεν συντάσσει και δεν καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών τον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης, που 
ορίζεται από την περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κώδικα αυτού ή συντάσσει αυτόν ανακριβώς. 
Οι πράξεις ή οι παρατυπίες ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής τότε µόνον συνιστούν ανεπάρκεια, όταν δεν 
οφείλονται σε παραδροµή ή συγγνωστή πλάνη ή όταν καθιστούν αντικειµενικά αδύνατο και όχι απλώς δυσχερή το 
λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων. ∆εν συνιστούν αντικειµενική αδυναµία ελέγχου οι περιπτώσεις που 
αναφέρονται σε διαπιστωθείσες πληµµέλειες στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία, καθώς και η αδυναµία αναπαραγωγής 
του περιεχοµένου του θεωρηµένου οπτικού δίσκου του βιβλίου αποθήκης, όταν καλύπτονται από καταστάσεις ή 
ηλεκτροµαγνητικά µέσα ή άλλα αναλυτικά στοιχεία, τα οποία παρέχονται στο φορολογικό έλεγχο στην προθεσµία που 
τάσσεται από αυτόν, µε την προϋπόθεση ότι προκύπτουν µε σαφήνεια τα δεδοµένα, ώστε να είναι δυνατές οι ελεγκτικές 
επαληθεύσεις και επαληθεύονται αυτά από τα βιβλία και στοιχεία. 
Η ανεπάρκεια πρέπει να αναφέρεται σε αδυναµία διενέργειας συγκεκριµένων ελεγκτικών επαληθεύσεων για οικονοµικά 
µεγέθη µεγάλης έκτασης σε σχέση µε τα µεγέθη των βιβλίων και στοιχείων και να είναι αιτιολογηµένη.» 
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ββ. Καταχώρησης στα τηρηθέντα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί 
και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο. 
 
ΤΤα ανωτέρω δεν ισχύουν εφόσον πριν από τη διάπραξη της σχετικής παράβασης έχει γίνει 
αποδεδειγµένα υπόδειξη στον επιτηδευµατία από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο ή 
φορολογική αρχή για την ορθή εφαρµογή των οικείων κατά περίπτωση φορολογικών διατάξεων. 
 
ΩΩς προς  την έννοια του νέου επιτηδευµατία ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις των δύο τελευταίων 
εδαφίων της παραγράφου 8 του άρθρου 5 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 του 
άρθρου 6 του Ν. 3296/2004 (Φ.Ε.Κ. 253/Α’) δηλαδή : 
 
α) ∆εν θεωρούνται νέοι επιτηδευµατίες οι εταιρίες που κάνουν έναρξη δραστηριότητας µετά 
από εικονική λύση ή διακοπή άλλης επιχείρησης. Ως εικονική θεωρείται η λύση εταιρίας ή η 
διακοπή ατοµικής επιχείρησης, όταν, µετά τη λύση ή διακοπή, στην ίδια επαγγελµατική 
εγκατάσταση συνεχίζεται η ίδια δραστηριότητα από νέα εταιρία µε άλλη µορφή αλλά τους ίδιους 
εταίρους ή εταιρία στην οποία συµµετέχει το φυσικό πρόσωπο που είχε την ατοµική επιχείρηση, 
και 
 
β) ∆εν θεωρούνται νέοι επιτηδευµατίες τα νοµικά πρόσωπα που προέρχονται από µετατροπή 
ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου. 
 
66..44..  ΚΚίίννηηττρραα  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοκκάάλλυυψψηη  φφααιιννοοµµέέννωωνν  ππααρρααββααττιικκήήςς  σσυυµµππεερριιφφοορράάςς  εεππίί  
φφοορροολλοογγιικκώώνν  υυπποοθθέέσσεεωωνν  
 
ΣΣτην περίπτωση που καταγγελθεί από επιτηδευµατία ή άλλο φορολογούµενο, φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο, και πιστοποιηθεί µε συµµετοχή της αστυνοµικής ή άλλης αρµόδιας 
αρχής δωροδοκία, τελούµενη από υπάλληλο φορολογικής αρχής κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του γενικώς ή του φορολογικού ελέγχου ειδικότερα, ο επιτηδευµατίας ή άλλος 
φορολογούµενος, από τον οποίο ζητήθηκε η δωροδοκία, απαλλάσσεται των προστίµων, 
προσαυξήσεων και ποινικών κυρώσεων για τις παραβάσεις που επιδιωκόταν η συγκάλυψη. 
 
ΕΕιδικά στις περιπτώσεις φορολογικού ελέγχου, η κατά τα ανωτέρω απαλλαγή καταλαµβάνει 
κάθε είδους φορολογική παράβαση του ελεγχόµενου που είχε ήδη διαπιστωθεί στο 
πλαίσιο εκτέλεσης του διαταχθέντος ελέγχου ή περαιτέρω θα διαπιστωθεί στο πλαίσιο 
ολοκλήρωσης αυτού, εφόσον δεν είχε ολοκληρωθεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο έλεγχος 
ολοκληρώνεται από υπαλλήλους άλλης ελεγκτικής αρχής που ορίζονται µε απόφαση του 
προϊσταµένου της οικείας οικονοµικής επιθεώρησης, ο οποίος και προΐσταται του ελέγχου.  
 
ΕΕπίσης πέραν των ανωτέρω, δεν διενεργείται επίσης τακτικός (οριστικός) φορολογικός 
έλεγχος στον καταγγέλλοντα επιτηδευµατία για την τρέχουσα κατά το χρόνο της 
δωροδοκίας χρήση καθώς και για τις επόµενες συνεχόµενες δύο (2) χρήσεις, εκτός αν 
πρόκειται  για χρήσεις για τις οποίες διαπιστώνονται ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Β.Σ. από 
οποιονδήποτε άλλο έλεγχο. Ως ουσιαστικές παραβάσεις για την εφαρµογή των ανωτέρω 
νοούνται οι παραβάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 6 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ., 
ανεξάρτητα από το είδος και την έκτασή τους καθώς  και την τελική επίπτωσή τους επί  του 
κύρους των βιβλίων και στοιχείων σύµφωνα µε τις παραγράφους 7 και 8 του ίδιου πιο πάνω 
άρθρου του Κ.Β.Σ. (Παραβάσεις που υπό προϋποθέσεις, µπορούν να οδηγήσουν σε ανεπάρκεια ή 
ανακρίβεια των βιβλίων). Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος διενεργείται από υπαλλήλους άλλης 
ελεγκτικής αρχής που ορίζονται µε απόφαση του προϊσταµένου της οικείας οικονοµικής 
επιθεώρησης, ο οποίος και προΐσταται του ελέγχου. 
 
ΟΟι διατάξεις αυτές ισχύουν επί υποθέσεων για τις οποίες η δωροδοκία τελείται από την ηµέρα 
δηµοσίευσης του Νόµου «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», και µετά.    
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ΕΕπί υποθέσεων µε δωροδοκίες που έχουν τελεστεί  πριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 
παρόντος νόµου, συνεχίζουν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 2065/1992 
(Φ.Ε.Κ. 113/Α’), δηλαδή στην περίπτωση που καταγγελθεί από επιτηδευµατία ή άλλο 
φορολογούµενο και αποδειχθεί µε συµµετοχή της αστυνοµικής ή άλλης αρχής δωροδοκία, 
τελούµενη από υπάλληλο φορολογικής αρχής κατά την άσκηση των καθηκόντων του γενικώς ή 
του φορολογικού ελέγχου ειδικότερα, ο επιτηδευµατίας ή άλλος φορολογούµενος, από τον οποίο 
ζητήθηκε η δωροδοκία απαλλάσσεται των προστίµων, προσαυξήσεων και ποινικών 
κυρώσεων για τις παραβάσεις εκείνες που εσκοπείτο η συγκάλυψη. 
 
66..55..  ΚΚωωδδιικκοοπποοίίηησσηη  δδααππααννώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  
 
ΣΣτον επόµενο µήνα µετά την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών 
που ορίζονται από την παράγραφο αυτή, εκδίδεται νέα απόφαση η οποία περιλαµβάνει 
συγκεντρωτικά και κατά κατηγορία όλες τις δαπάνες των οποίων η αναγνώριση ή µη από 
τον φορολογικό έλεγχο είναι υποχρεωτική,  καθώς και τις διαχειριστικές περιόδους στις 
οποίες αναφέρονται, όπως αυτές έχουν ορισθεί µε όλες τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας 
& Οικονοµικών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από το έτος 2005 µέχρι τον ως άνω οριζόµενο χρόνο. 
 
66..66..  ΡΡύύθθµµιισσηη  θθεεµµάάττωωνν  θθέέσσεεωωνν  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττωωνν  ∆∆..ΟΟ..ΥΥ..  κκααιι    ΕΕλλεεγγκκττιικκώώνν  ΚΚέέννττρρωωνν  
 
ΟΟι Εφοριακοί υπάλληλοι που κατέχουν θέσεις εργασίας Ελεγκτών στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές 
Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ,), στα ∆ιαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ.) και στα Περιφερειακά 
Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ) διακρίνονται σε Ελεγκτές :  
 
α) Βιβλίων Α’ - Β’ κατηγορίας  του Κ.Β.Σ. και, 
 
β) βιβλίων Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 
 
ΟΟι ελεγκτές Βιβλίων Γ’ κατηγορίας διακρίνονται σε : 
 
β1) Ελεγκτές Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων, και  
 
β2) Ελεγκτές Εµπορικών Επιχειρήσεων. 
 
ΑΑναµένεται απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών η οποία θα ορίζει κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης. 
 
ΟΟι εφοριακοί ελεγκτές που υπηρετούν στα ∆ιαπεριφερειακά και Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα 
(∆.Ε.Κ. και Π.Ε.Κ.) αξιολογούνται υποχρεωτικά ανά τετραετία και µπορούν να  
υπηρετήσουν σε θέση εργασίας ελεγκτή συνολικά έως δύο τετραετίες. Οι υπηρετούντες, 
κατά τη δηµοσίευση του Νόµου, άνω των τεσσάρων (4) ετών σε θέση ελεγκτή των ∆.Ε.Κ. ή 
Π.Ε.Κ. µπορούν να επιλεγούν για την κάλυψη θέσεως ελεγκτή, για µία (1) µόνο τετραετία 
ακόµη.  
 
Οι θέσεις των Ελεγκτών στα Ελεγκτικά Κέντρα προκηρύσσονται ανά τετραετία και πληρούνται 
µε επιλογή και τοποθέτηση εφοριακών υπαλλήλων, ύστερα από αξιολόγηση των 
προσόντων όλων των αιτούντων. Τα προσόντα και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, οι 
προϋποθέσεις θεµελίωσης του δικαιώµατος υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τη θέση του 
Ελεγκτή, τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται, ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα 
αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, 
ορίζονται και ανακαθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, που 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως πριν από την προκήρυξη πλήρωσης των 
θέσεων.  
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ΚΚατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η αξιολόγηση των Ελεγκτών θα ολοκληρωθεί µέχρι 
την 30.4.2008. 
 
66..77..  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  δδιιαασσττααυυρρώώσσεεωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  
 
ΤΤα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις που διενεργεί η Γ.Γ.Π.Σ. στα στοιχεία 
των φορολογουµένων θα αποστέλλονται µε επιστολή απ΄ ευθείας στους 
φορολογούµενους µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Με την ίδια επιστολή 
θα καλούνται οι φορολογούµενοι, εφόσον συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα της διασταύρωσης, 
να υποβάλλουν εντός είκοσι (20) ηµερών συµπληρωµατική δήλωση. Με την ίδια επιστολή 
θα ενηµερώνονται για τις προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις.  
 
ΣΣε περίπτωση που διαφωνούν µε τα αποτελέσµατα της διασταύρωσης θα ενηµερώνουν την 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. εντός της ανωτέρω προθεσµίας. 
 
ΑΑναµένεται απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών η οποία θα ορίζει κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης. 
 
66..88..  ΜΜεεττάάδδοοσσηη  κκααιι  ααννααττρροοφφοοδδόόττηησσηη  εελλεεγγκκττιικκώώνν  γγννώώσσεεωωνν  κκααιι  εεµµππεειιρριιώώνν  
 
ΟΟι Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών υποχρεούνται να 
ενηµερώνουν την ∆ιεύθυνση Ελέγχου για τους τρόπους και µεθόδους φοροδιαφυγής και 
φοροαποφυγής, καθώς και για τις ασάφειες και  αδυναµίες της φορολογικής νοµοθεσίας 
που διαπιστώνουν οι ελεγκτές κατά τους διενεργούµενους ελέγχους. 
 
ΗΗ ∆ιεύθυνση Ελέγχου θα µεριµνά για την αξιολόγηση, την επεξεργασία, τη προώθηση των 
απαιτούµενων νοµοθετικών ρυθµίσεων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις και τη 
διοχέτευση των σχετικών οδηγιών σε όλες τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες. 
 
ΕΕιδικά για τις περιπτώσεις πλαστών και εικονικών τιµολογίων η ∆ιεύθυνση Ελέγχου και οι 
Προϊστάµενοι των ελεγκτικών Υπηρεσιών και των ∆.Ο.Υ. µεριµνούν για την άµεση ενηµέρωση 
βάσης δεδοµένων που τηρείται για το σκοπό αυτό.  
 
ΑΑναµένεται απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών η οποία θα ορίζει κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης. 
 
66..99..  ΈΈκκδδοοσσηη  εεγγχχεειιρριιδδίίοουυ  γγιιαα  ττοουυςς  φφοορροολλοογγιικκοούύςς  εελλέέγγχχοουυςς  
 
ΕΕκδίδεται, από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εγχειρίδιο το οποίο περιλαµβάνει τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των φορολογουµένων, καθώς και των ελεγκτών σχετικά µε 
τον φορολογικό έλεγχο, τις δυνατότητες που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις για την 
αµφισβήτηση από τους φορολογούµενους των αποτελεσµάτων του ελέγχου, τις προθεσµίες 
άσκησης των ενδίκων µέσων, τις προβλεπόµενες ποινές και πρόστιµα και τις µειώσεις αυτών 
εφόσον υπάρξει διοικητική επίλυση της διαφοράς. 
 
ΤΤο εγχειρίδιο αυτό επιδίδεται από τον ελεγκτή στο ελεγχόµενο την 1η µέρα του ελέγχου. 
 
ΤΤο ανωτέρω εγχειρίδιο δεν αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της ελεγκτικής διαδικασίας αλλά 
έχει αποκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. 
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77..  ΤΤεελλεευυττααίίεεςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  ΣΣ..ττ..ΕΕ..  
 
77..11..  ΑΑππόόφφαασσηη  ττηηςς  οολλοοµµέέλλεειιααςς  ττοουυ  ΣΣ..ττ..ΕΕ..  22337700//1177..99..22000077  
 
ΣΣύµφωνα µε την απόφαση της ολοµέλειας του Σ.τ.Ε. 2370/17.9.2007, σε περίπτωση 
διενέργειας φορολογικού ελέγχου και διαπιστώσεως παραβάσεως των διατάξεων του Κ.Β.Σ., 
πριν από την έκδοση πράξεως επιβολής προστίµου, εφ’  όσον µε την εν λόγω πράξη 
αποδίδεται υπαίτια συµπεριφορά στον παραβάτη ή αυτή εκδίδεται κατόπιν επιµετρήσεως του 
ποσού του προστίµου, για την οποία λαµβάνονται υπ’ όψιν η βαρύτητα και οι συνθήκες τελέσεως 
της παραβάσεως, καθώς και λοιπές περιστάσεις που ασκούν επιρροή στον προσδιορισµό του ύψους 
του επιβλητέου προστίµου, η φορολογική αρχή έχει από το άρθρο 20 παράγραφος 2 του 
Συντάγµατος την υποχρέωση να διασφαλίζει στο φερόµενο ως παραβάτη την ευχέρεια να 
εκθέτει σχετικά τις απόψεις του, ειδικότερα δε να του επιδίδει το σχετικό σηµείωµα µε κλήση 
για παροχή εξηγήσεων, εκτός αν είναι ιδιαίτερα δυσχερής η επίδοσή του, γεγονός το οποίο 
απαιτείται να βεβαιώνεται µε ειδική αιτιολογία. 
 
ΗΗ συµµόρφωση της φορολογικής αρχής προς την υποχρέωσή της αυτή αποτελεί 
προϋπόθεση νοµιµότητας της διαδικασίας και δεν µπορεί να αναπληρωθεί από τη 
δυνατότητα που παρέχεται στον επιτηδευµατία στον οποίο επιβλήθηκε το πρόστιµο, να ζητήσει 
τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, µετά την έκδοση της πράξεως επιβολής προστίµου, 
επιδιώκοντας την εξαφάνιση ή τροποποίησή της. Τούτο δε διότι, κατά το γράµµα και το σκοπό της 
πιο πάνω συνταγµατικής διατάξεως, το θεσπιζόµενο µε αυτή δικαίωµα του διοικουµένου συνίσταται 
ακριβώς στην προηγούµενη, δηλαδή πριν από την έκδοση της εις βάρος του εκτελεστής 
πράξεως, ακρόασή του από την αρµόδια αρχή. 
 
88..  ΕΕννττααττιικκοοπποοίίηησσηη  ππρροολληηππττιικκώώνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν  εελλέέγγχχωωνν  
 
88..11..  ΕΕννττααττιικκοοπποοίίηησσηη  ππρροολληηππττιικκώώνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν  εελλέέγγχχωωνν  
 
ΕΕντολές στους περίπου τριακόσιους ελεγκτές των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου, που 
συγκροτήθηκαν από τις 19 Οκτωβρίου 2007, (Σχετικές αποφάσεις Α.Π. 1096604/19.10.2007 
και ΠΟΛ. 1117/19.10.2007)να διενεργούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε ελεύθερους 
επαγγελµατίες αλλά και σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τζίρου και νοµικής µορφής, µε 
πρωταρχικό σκοπό να διαπιστώνουν εάν κόβονται αποδείξεις και αποδίδεται ο Φ.Π.Α. στο ∆ηµόσιο, 
καθώς επίσης και ο φόρος µισθωτών υπηρεσιών, έδωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
 
ΟΟ αρµόδιος υφυπουργός κ. Αντώνιος Μπέζας, µε ειδική εγκύκλιό του, ζητεί από τα 21 Ειδικά 
Συνεργεία, που διενεργούν προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους σε δώδεκα νοµούς της χώρας 
(Αττική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Κοζάνη, Αργολίδα, Μαγνησία, Πιερία, Ιωάννινα, 
Αιτωλοακαρνανία, Ξάνθη και Χανιά) και αποτελούνται από επιµέρους διµελή, τριµελή ή 
τετραµελή κλιµάκια εφοριακών υπαλλήλων από τις 113 ∆ΟΥ των νοµών, να κινητοποιηθούν άµεσα 
προκειµένου να συµβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται για περιορισµό της 
φοροδιαφυγής ειδικά από την «πηγή» του Φ.Π.Α. και ενίσχυση των δηµόσιων εσόδων που 
κινούνται κάτω από το στόχο του προϋπολογισµού. 
 
ΑΑξίζει να σηµειωθεί ότι οι ελεγκτές έχουν εντολή όπως ελέγχουν και τους καταναλωτές για το εάν 
έχουν λάβει αποδείξεις για τις αγορές που πραγµατοποίησαν, ούτως ώστε στην περίπτωση που δεν 
έχει εκδοθεί απόδειξη να εισέρχονται στην επαγγελµατική εγκατάσταση για να επαληθεύσουν την 
παράβαση και να διαπιστώσουν εάν έχουν αποδοθεί οι παρακρατούµενοι φόροι. 
 
ΕΕπίσης, οι ελεγκτές θα ερευνούν αν εκδόθηκαν τα προβλεπόµενα φορολογικά στοιχεία (δελτία 
αποστολής, δελτία αποστολής-τιµολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης, αποδείξεις παροχής 
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υπηρεσιών κ.λπ.) για τη διακίνηση και την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών µεταξύ 
επιτηδευµατιών ή µεταξύ επιτηδευµατιών και ιδιωτών-καταναλωτών.  
 
ΕΕπισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που διαπιστώνεται η µη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση 
επιρριπτόµενων και παρακρατούµενων φόρων, θα υποδεικνύεται στον υπόχρεο να προσέλθει 
άµεσα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και να εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του υποβάλλοντας 
εκπρόθεσµες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. Για την υπόδειξη 
µάλιστα αυτή θα ενηµερώνεται άµεσα εγγράφως και η αρµόδια ∆.Ο.Υ. προκειµένου να 
προγραµµατίσει και διενεργήσει τους σχετικούς ελέγχους σε περίπτωση µη υποβολής των 
προαναφερόµενων δηλώσεων. 
 
99..  ΠΠρροοσσααυυξξήήσσεειιςς  
  
99..11..  ΠΠρροοσσααυυξξήήσσεειιςς  φφόόρροουυ  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  φφυυσσιικκώώνν  κκααιι  ννοοµµιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  
 

ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ  ΤΤΗΗΝΝ  3311..1122..11998855  
((  ΠΠρροοθθεεσσµµίίαα  υυπποοββοολλήήςς  δδήήλλωωσσηηςς  φφοορροολλοογγίίααςς  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  µµέέχχρριι  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  ))  

 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΡΡΙΙΒΒΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΗΗ  
∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  

55%%  --  5500%%  6600%%  1122%%  115500%%  3300%%  

ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

ΆΆρρθθρροο  6677  ΝΝ..∆∆..  33332233//11995555  
ΆΆρρθθρραα  3300,,  3311  κκααιι  3333  ΝΝ..  887700//11997788  

 
ΑΑΠΠΟΟ  11..11..11998866  

((  ΠΠρροοθθεεσσµµίίαα  υυπποοββοολλήήςς  δδήήλλωωσσηηςς  φφοορροολλοογγίίααςς  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  ααππόό  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  ))  
 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΡΡΙΙΒΒΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΗΗ  
∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  

55%%  --  5500%%  7755%%  2255%%  115500%%  5500%%  

ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

ΆΆρρθθρροο  6677  ΝΝ..∆∆..  33332233//11995555  
ΆΆρρθθρροο  1166  ΝΝ..  11556633//11998855  

 
ΑΑΠΠΟΟ  11..11..11998899  

((  ΠΠρροοθθεεσσµµίίαα  υυπποοββοολλήήςς  δδήήλλωωσσηηςς  φφοορροολλοογγίίααςς  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  ααππόό  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  ))  
 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΡΡΙΙΒΒΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΗΗ  
∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  

55%%  --  5500%%  7755%%  2255%%  115500%%  5500%%  

ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

ΆΆρρθθρροο  6677    
ΝΝ..∆∆..  33332233//11995555  

ΆΆρρθθρροο  1188  
ΝΝ..  11882288//11998899  

ΆΆρρθθρροο  6677    
ΝΝ..∆∆..  

33332233//11995555  
ΆΆρρθθρροο  1188  

ΝΝ..  11882288//11998899  

ΆΆρρθθρροο  5533  
ΝΝ..∆∆..  33332233//11995555  

ΆΆρρθθρροο  1155  
ΝΝ..  11882288//11998899  

ΆΆρρθθρροο  6677    
ΝΝ..∆∆..  

33332233//11995555  
ΆΆρρθθρροο  1188  

ΝΝ..  11882288//11998899  

ΆΆρρθθρροο  5533  
ΝΝ..∆∆..  33332233//11995555  

ΆΆρρθθρροο  1155  
ΝΝ..  11882288//11998899  
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54       TAX ADVISORS 

ΑΑΠΠΟΟ  11..11..11999900  
((  ΠΠρροοθθεεσσµµίίαα  υυπποοββοολλήήςς  δδήήλλωωσσηηςς  φφοορροολλοογγίίααςς  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  ααππόό  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  ))  

 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΡΡΙΙΒΒΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΗΗ  
∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  

44%%  --  8800%%  110000%%  3333,,3333%%  115500%%  7755%%  

ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

ΆΆρρθθρροο  6677    
ΝΝ..∆∆..  33332233//11995555  

ΆΆρρθθρροο  66  
ΝΝ..  11888822//11999900  

ΆΆρρθθρροο  6677    
ΝΝ..∆∆..  

33332233//11995555  
ΆΆρρθθρροο  66  

ΝΝ..  11888822//11999900  

ΆΆρρθθρροο  5533  
ΝΝ..∆∆..  33332233//11995555  
ΆΆρρθθρροο  66  ππααρρ..  55  
ΝΝ..  11888822//11999900  

ΆΆρρθθρροο  6677    
ΝΝ..∆∆..  

33332233//11995555  
ΆΆρρθθρροο  66  

ΝΝ..  11888822//11999900  

ΆΆρρθθρροο  5533  
ΝΝ..∆∆..  33332233//11995555  
ΆΆρρθθρροο  66  ππααρρ..  55  
ΝΝ..  11888822//11999900  

 
ΑΑΠΠΟΟ  11..11..11999933  

((  ΠΠρροοθθεεσσµµίίαα  υυπποοββοολλήήςς  δδήήλλωωσσηηςς  φφοορροολλοογγίίααςς  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  ααππόό  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  µµέέχχρριι  κκααιι  
εειισσοοδδήήµµαατταα  τταα  οοπποοίίαα  ααπποοκκττήήθθηηκκαανν  µµέέχχρριι  ττηηνν  3311..1122..11999933))  

 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΡΡΙΙΒΒΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΗΗ  
∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  

22,,55%%  22,,55%%  11//33  22,,55%%  11//22  

ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

ΆΆρρθθρροο  6677    
ΝΝ..∆∆..  33332233//11995555  
ΆΆρρθθρροο  1133  ππααρρ..  

11  
ΝΝ..  22006655//11999922  

ΆΆρρθθρροο  6677    
ΝΝ..∆∆..  

33332233//11995555  
ΆΆρρθθρροο  1133  ππααρρ..  

11  
ΝΝ..  22006655//11999922  

ΆΆρρθθρροο  5533  
ΝΝ..∆∆..  33332233//11995555  
ΆΆρρθθρροο  4411  ππααρρ..  55  
ΝΝ..  22006655//11999922  

ΆΆρρθθρροο  1122  ππααρρ..  22  
ΝΝ..  33005522//22000022  

ΆΆρρθθρροο  6677    
ΝΝ..∆∆..  

33332233//11995555  
ΆΆρρθθρροο  1133  ππααρρ..  

11  
ΝΝ..  22006655//11999922  

ΆΆρρθθρροο  5533  
ΝΝ..∆∆..  33332233//11995555  
ΆΆρρθθρροο  4411  ππααρρ..  55  
ΝΝ..  22006655//11999922  

ΆΆρρθθρροο  1122  ππααρρ..  22  
ΝΝ..  33005522//22000022  

 
ΑΑΠΠΟΟ  11..11..11999944  

((  ΓΓιιαα  εειισσοοδδήήµµαατταα  πποουυ  ααπποοκκττήήθθηηκκαανν  ααππόό  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  )) 
 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΡΡΙΙΒΒΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΗΗ  
∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  

22,,55%%  

110000%%  εεφφ  όόσσοονν  
ηη  δδιιααφφοορράά  
φφόόρροουυ  εείίννααιι  

µµιικκρρόόττεερρηη  ααππόό  
11..000000..000000    

ΠΠλλέέοονν  
115500%%  γγιιαα  ττηηνν  

εεππιιππλλέέοονν  
δδιιααφφοορράά  
φφόόρροουυ  

µµεεγγααλλύύττεερρηη  
ααππόό  11..000000..000000  

11//33  220000%%  11//22  

ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

ΆΆρρθθρροο  6677  ππααρρ..  
11  

ΝΝ..∆∆..  33332233//11995555  
ΆΆρρθθρροο  8866  ππααρρ..  

11  
ΝΝ..  22223388//11999944  

ΆΆρρθθρροο  6677  ππααρρ..  
22αα  
ΝΝ..∆∆..  

33332233//11995555  
ΆΆρρθθρροο  8866  ππααρρ..  

22  
ΝΝ..  22223388//11999944  

ΆΆρρθθρροο  6677  ππααρρ..  99  
ΝΝ..∆∆..  33332233//11995555  
ΆΆρρθθρροο  8866  ππααρρ..  99  
ΝΝ..  22223388//11999944  

ΆΆρρθθρροο  1122  ππααρρ..  22  
ΝΝ..  33005522//22000022  

ΆΆρρθθρροο  6677  ππααρρ..  
33  

ΝΝ..∆∆..  
33332233//11995555  

ΆΆρρθθρροο  8866  ππααρρ..  
33  

ΝΝ..  22223388//11999944  

ΆΆρρθθρροο  6677  ππααρρ..  99  
ΝΝ..∆∆..  33332233//11995555  
ΆΆρρθθρροο  8866  ππααρρ..  99  
ΝΝ..  22223388//11999944  

ΆΆρρθθρροο  1122  ππααρρ..  22  
ΝΝ..  33005522//22000022  



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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ΑΑΠΠΟΟ  11..11..11999977  

((  ΓΓιιαα  εειισσοοδδήήµµαατταα  πποουυ  ααπποοκκττήήθθηηκκαανν  ααππόό  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  )) 
 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΡΡΙΙΒΒΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΗΗ  
∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  

11,,55%%  
  

µµέέχχρριι  
  

220000%%  

33%%  
  

µµέέχχρριι  
  

330000%%  

33//55  

33,,55%%  
  

µµέέχχρριι  
  

330000%%  

33//55  

ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

ΆΆρρθθρροο  11  ππααρρ..  
11αα  

ΝΝ..  22552233//11999977  
ΆΆρρθθρροο  22  ππααρρ..  

44αα  
ΝΝ..  22552233//11999977  
ΆΆρρθθρροο  2244  ππααρρ..  

33  
ΝΝ..  22552233//11999977  

ΆΆρρθθρροο  11  ππααρρ..  
11ββ  

ΝΝ..  22552233//11999977    
ΆΆρρθθρροο  22  ππααρρ..  

44ββ  
ΝΝ..  22552233//11999977  
ΆΆρρθθρροο  2244  ππααρρ..  

33  
ΝΝ..  22552233//11999977  

ΆΆρρθθρροο  22  ππααρρ..  88  
ΝΝ..  22552233//11999977  

ΆΆρρθθρροο  11  ππααρρ..  
11γγ  

ΝΝ..  22552233//11999977    
ΆΆρρθθρροο  22  ππααρρ..  

44ββ  
ΝΝ..  22552233//11999977  
ΆΆρρθθρροο  2244  ππααρρ..  

33  
ΝΝ..  22552233//11999977  

ΆΆρρθθρροο  22  ππααρρ..  88  
ΝΝ..  22552233//11999977  

 
ΑΑΠΠΟΟ  11..11..22000044  

((  ΓΓιιαα  εειισσοοδδήήµµαατταα  πποουυ  ααπποοκκττήήθθηηκκαανν  ααππόό  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  )) 
 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΡΡΙΙΒΒΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΗΗ  
∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  

11,,55%%  
  

µµέέχχρριι  
  

110000%%  

33%%  
  

µµέέχχρριι  
  

220000%%  

33//55  

33,,55%%  
  

µµέέχχρριι  
  

220000%%  

33//55  

ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

ΆΆρρθθρροο  11  ππααρρ..  
11αα  

ΝΝ..  22552233//11999977  
ΆΆρρθθρροο  22  ππααρρ..  

44αα  
ΝΝ..  22552233//11999977  
ΆΆρρθθρροο  4400  ππααρρ..  

1111  
ΝΝ..  33222200//22000044  
ΆΆρρθθρροο  2244  ππααρρ..  

33  
ΝΝ..  22552233//11999977  

ΆΆρρθθρροο  11  ππααρρ..  
11ββ  

ΝΝ..  22552233//11999977    
ΆΆρρθθρροο  22  ππααρρ..  

44ββ  
ΝΝ..  22552233//11999977  
  ΆΆρρθθρροο  4400  
ππααρρ..  1111  

ΝΝ..  33222200//22000044  
ΆΆρρθθρροο  2244  ππααρρ..  

33  
ΝΝ..  22552233//11999977  

ΆΆρρθθρροο  22  ππααρρ..  88  
ΝΝ..  22552233//11999977  

ΆΆρρθθρροο  11  ππααρρ..  
11γγ  

ΝΝ..  22552233//11999977    
ΆΆρρθθρροο  22  ππααρρ..  

44ββ  
ΝΝ..  22552233//11999977  
  ΆΆρρθθρροο  4400  
ππααρρ..  1111  

ΝΝ..  33222200//22000044  
ΆΆρρθθρροο  2244  ππααρρ..  

33  
ΝΝ..  22552233//11999977  

ΆΆρρθθρροο  22  ππααρρ..  88  
ΝΝ..  22552233//11999977  
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56       TAX ADVISORS 

ΑΑΠΠΟΟ  11..11..22000055  
((  ΓΓιιαα  εειισσοοδδήήµµαατταα  πποουυ  ααπποοκκττήήθθηηκκαανν  ααππόό  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  )) 

 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΡΡΙΙΒΒΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΗΗ  
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