
 

 

 
 
ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Επιλογή υπόθεσης για έλεγχο 

• Με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου (αρ. 37 παρ. 6 ν. 4174/2013),  

• ποιοτικά / οικονομικά χαρακτηριστικά  

• χρονικά δεδομένα 

Είδη φορολογικών ελέγχων 

� Πλήρης έλεγχος - οριστικός (για όλες τις φορολογίες, όλα τα αντικείμενα 

καθώς και για εισφορές και τέλη)  

� Μερικός έλεγχος, (που δεν συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά του 

πλήρους) 

Ποιος ελέγχει 

Μέχρι πρότινος ο φορολογικός έλεγχος γινόταν και από το ΣΔΟΕ και από το 

ΚΕΦΟΜΕΠ
1
. Πρόσφατα οι σχετικές αρμοδιότητες πέρασαν εξ’ ολοκλήρου στο 

ΚΕΦΟΜΕΠ (μαζί μεταφέρθηκαν και περίπου 4.000 υποθέσεις φορολογουμένων), 

όμως χιλιάδες υποθέσεις φορολογουμένων εκκρεμούν ακόμα στο ΣΔΟΕ (είτε 

γνωρίζουν οι φορολογούμενοι πως υπάρχει εντολή ελέγχου σε βάρος τους είτε όχι) εν 

αναμονή της αναδιάρθρωσης και της μελέτης για την οργάνωση για την διαχείρισή 

τους. 

 

 

 

                                     
1Η ελεγκτική αρχή, ήτοι το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου 
(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) συστήθηκε με το αρ. 34 του ν. 4141/ 2013. Ειδικότερα, όσον 
αφορά στην έκταση της αρμοδιότητας του προς έλεγχο αυτή περιοριστικά ορίζεται 
στην παρ. 1α : «Συνιστάται ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου 
επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου 
Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ. ΜΕ.Π.)», η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών 
Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, έχει έδρα στο Δήμο Αθηναίων και η 
κατά τόπον αρμοδιότητα του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.. Στο Κέντρο 
Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου μεταφέρονται οι κατωτέρω 
αρμοδιότητες για τους φορολογουμένους μεγάλου πλούτου όλης της 
Επικράτειας…». Περαιτέρω, παρότι δεν προβλέπεται ούτε στην Απόφαση Δ6Α/ 
25.02.2014 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ούτε σε προηγούμενες Υ.Α. 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αυτόν, επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας της εν 
λόγω φορολογικής αρχής, ωστόσο, παρανόμως επιλαμβάνεται υποθέσεων που με 
βάση το διαχρονικό φορολογικό νομικό καθεστώς εμπίπτουν στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων 
Εξωτερικού.  



 

 

 

 

Ποιοι ελέγχονται 

• Φορολογούμενοι που βρίσκονται στις διάφορες λίστες Τραπεζών 

εξωτερικού (π.χ. λίστα UBS / Ρηνανίας – Βεστφαλίας, λίστα HSBC/  

Λαγκάρντ κλπ) είτε σε άλλες, και όσοι έχουν λογαριασμούς στις Τράπεζες 

αυτές κατά το χρόνο που ελήφθησαν τα διάφορα στοιχεία.  

• Αντίστοιχες λίστες κατόχων σκαφών με ξένη σημαία  οι οποίες έχουν 

παραδοθεί από το εξωτερικό στην Ελλάδα. 

• Όσοι βρίσκονται στη λίστα με όλους τους φορολογούμενους οι οποίοι από 

το 2014 κι έπειτα έκαναν εξαγωγή χρημάτων στο εξωτερικό με τη χρήση 

αμοιβαίων κεφαλαίων που αγόρασαν από Τράπεζες του εσωτερικού και 

μετέφεραν σε αλλοδαπό θεματοφύλακα. 

• Φορολογούμενοι που πραγματοποίησαν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά 

την περίοδο 2009 – 2011.  

• Όσοι βρίσκονται σε διάφορες λίστες φορολογουμένων του Υπουργείου 

Οικονομικών οι οποίες λαμβάνοντας υπόψη τα τραπεζικά υπόλοιπά τους 

στο τέλος κάθε έτους, τα αντιδιαστέλλουν προς τις φορολογικές δηλώσεις 

των φορολογουμένων. 

• Φορολογούμενοι που έχουν καταγγελθεί από τρίτους και οι καταγγελίες 

κρίθηκαν ουσιώδεις.  

Τεχνικές Ελέγχου ως Εργαλείο Φορολογικού Ελέγχου  

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκειά του μπορεί να είναι άμεσες 

(στοχεύουν στην επαλήθευση των εσόδων και εξόδων με άμεση αναφορά στα βιβλία 

και στοιχεία) και έμμεσες (περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό των φορολογικών 

υποχρεώσεων μέσω μιας ανάλυσης του οικονομικού ιστορικού του φορολογουμένου 

αξιοποιώντας πληροφορίες από διάφορες πηγές πέρα από τη δήλωση και τα επίσημα 

βιβλία και στοιχεία αυτού). 

Οι έμμεσες μέθοδοι  : 

� Αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνικές ελέγχου που 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης 

μέσω ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων του φορολογούμενου, 

χρησιμοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία από ένα εύρος πηγών. 

� Έχουν σχεδιαστεί στη βάση των συμβουλών και της τεχνογνωσίας 

που παρέχουν στις Ελληνικές αρχές, σύμβουλοι του εξωτερικού και 

κυρίως η φορολογική αρχή των Η.Π.Α. (International Revenue 

Service). 

�  



 

 

 

 

� Η δυνατότητα της φορολογικής διοίκησης να προχωρά στον 

καταλογισμό φόρων με τη διενέργεια ελέγχων με έμμεσες μεθόδους 

παρέχεται στο άρθρο 27 του ΚΦΔ. 

 

 

Είδη Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου 

� Η τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου (source 

and application of funds method): Βασίζεται στη θεωρία ότι «κάθε 

υπέρβαση στοιχείων εξόδων σε σχέση με τα στοιχεία εσόδων 

αντιπροσωπεύει μια υποεκτίμηση του φορολογητέου εισοδήματος». Η 

διαφορά μεταξύ των δαπανών και του συνόλου του δηλωμένου και 

αφορολογήτου εισοδήματος αποτελεί το μη δηλωμένο φορολογητέο 

εισόδημα. 

� Η τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των 

δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash expenditure method): 

Είναι βασισμένη στη θεωρία ότι «αν ένας φορολογούμενος εισπράττει 

χρήματα, είτε τα καταθέτει είτε τα δαπανά». Μπορεί να οδηγήσει στον 

εντοπισμό μη δηλωμένου εισοδήματος όχι μόνο από τα ποσά και τη 

συχνότητα καταθέσεων αλλά και δια εντοπισμού των πηγών των 

καταθέσεων. 

� Η τεχνική της αρχής των αναλογιών (mark – up method): Με τη 

τεχνική αυτή καλύπτονται αδυναμίες άλλων μεθόδων που δεν μπορούν 

να ανακατασκευάσουν αποτελεσματικά το φορολογητέο εισόδημα όταν 

δεν έχουν κατατεθεί μετρητά και οι συνολικές δαπάνες σε μετρητά δεν 

μπορούν να προσδιοριστούν. Αποτελείται από μια ανάλυση των 

πωλήσεων ή και του κόστους πωληθέντων και την εφαρμογή ενός 

καταλλήλου ποσοστού προς οριστικοποίηση των ακαθάριστων εσόδων 

των φορολογουμένων. 

� Η τεχνική της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο 

κύκλου εργασιών (unit and volume method): συμβάλει στον 

προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων του φορολογούμενου, με τον 

πολλαπλασιασμό της τιμής των πωλήσεων με τον όγκο των 

συναλλαγών που πραγματοποιεί ο φορολογούμενος. 

� Η τεχνική της καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth 

method) : Βασίζεται στη θεωρία ότι «η αύξηση της καθαρής θέσης του 

φορολογουμένου κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους, πρέπει να  



 

 

 

 

� απορρέει από το φορολογητέο εισόδημά του». Ο σκοπός της μεθόδου 

αυτής είναι να καθορίσει μέσω της μεταβολής της καθαρής θέσης, αν ο 

φορολογούμενος αγοράζει στοιχεία του ενεργητικού, μειώνει το 

παθητικό ή κάνει δαπάνες με κεφάλαια που δεν αναφέρονται ως 

φορολογητέο εισόδημα. 

 

 

Επιλογή Έμμεσης Τεχνικής Ελέγχου 

Κρίσιμος παράγοντας είναι η διαθεσιμότητα των σχετικών στοιχείων, ενώ πρέπει 

μεταξύ άλλων να λαμβάνεται υπόψη η σταθερότητα των στοιχείων του 

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

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

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

πληρότητα των βιβλίων και στοιχείων του κλπ. 

Νομοθετικό πλαίσιο 

Προσδιορίστηκαν αρχικά με το Ν. 2238/1994 (αρ. 67
2
) και μεταγενέστερα με τους Ν. 

4174/2013 – αρ. 27
3
 και 4172/2013

4
.  

Η Α.Υ.Ο. ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013/10-5-2013 -> ορίζει το περιεχόμενο και τον 

τρόπο εφαρμογής των διεθνώς αναγνωρισμένων έμμεσων τεχνικών ελέγχου που 

εφαρμόζονται στη διαδικασία του τακτικού ελέγχου για τον προσδιορισμό του 

πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος, το οποίο είτε έχει αναλωθεί σε αγορές και 

δαπάνες είτε έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προσαυξηθεί η περιουσιακή του 

κατάσταση. 

 

                                     
2 Το άρθρο 67Β ορίζει ότι ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων με έλεγχο μπορεί 
να διενεργηθεί και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων εμμέσων τεχνικών 
ελέγχου όπως: η αρχή των αναλογιών, η ανάλυση ρευστότητας του 
φορολογουμένου, η καθαρή θέση του φορολογουμένου, η σχέση της τιμής 
πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και το ύψος των τραπεζικών 
καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά. 
3 προβλέπει την εφαρμογή των μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού της 
φορολογητέας ύλης προκειμένου να προσδιοριστούν τα φορολογητέα εισοδήματα 
των φορολογουμένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη 
των υπόχρεων βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής 
και ορίζουν αναλυτικά το περιεχόμενο αυτών. 
4 προβλέπει τη δυνατότητα προσδιορισμού του εισοδήματος των φυσικών και 
νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση κάθε 
διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες τεχνικές ελέγχου. 



 

 

 

 

Η ΠΟΛ 1270/2013 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1171/2013 -> παρέχουν αναλυτικές 

οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή κάθε μιας έμμεσης τεχνικής ελέγχου 

που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, οι ΠΟΛ 1033/2013 και 1228/2014 

παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το χειρισμό υποθέσεων φορολογουμένων που έχουν 

αποστείλει εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011, η ΠΟΛ 1050/2014 

αναφέρεται στον καθορισμό του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των 

τεχνικών ελέγχου για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης 

φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού, η ΠΟΛ 

1094/2014 τροποποιεί ορισμένες διατάξεις αυτής για τον καθορισμό του 

περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των εμμέσων τεχνικών ελέγχου, ενώ η 

ΠΟΛ 1259/2014 παρέχει πρόσθετες οδηγίες σχετικά με την ομοιόμορφη εφαρμογή 

της ΠΟΛ 1050/2014. 

ΕΙΔΙΚΑ - Η Τεχνική Τραπεζικών Καταθέσεων και Δαπανών σε Μετρητά 

Προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα παρακολουθώντας την κίνηση των 

διαθεσίμων κεφαλαίων του φορολογούμενου είτε με την κατάθεση αυτών σε 

χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς είτε με την ανάλωσή τους σε διάφορες 

συναλλαγές με χρήση μετρητών. Στόχο αποτελεί η κατανόηση της λειτουργίας και 

διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών.  

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου  

� Προσδιορίζονται οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της ελεγχόμενης 

περιόδου – όπου υπάρχει άνοιγμα λογαριασμών- στη περίπτωση δε που δεν 

έχει πραγματοποιηθεί άνοιγμα λογαριασμών, οι συνολικές τραπεζικές 

καταθέσεις λαμβάνονται ως η διαφορά υπολοίπου τέλους μείον την αρχή 

χρήσης.  

� Κατόπιν, αφαιρούνται τα κατατεθειμένα ποσά στους πιο πάνω λογαριασμούς 

που αφορούν μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα, ποσά από εκταμίευση 

δανείων, συμψηφιστικές κινήσεις μεταξύ λογαριασμών του φορολογούμενου, 

του/της συζύγου του και τυχόν προστατευομένων μελών, καθώς και 

συναλλαγές, μεταφορές και λοιπές πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές 

καταθέσεις.  

� Στο υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων που προκύπτει, 

προστίθενται οι καταβολές με μετρητά για επαγγελματικές και 

επιχειρηματικές δαπάνες, οι αγορές εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών 

υλών και λοιπών αγαθών αναγκαίων στην άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, οι προσωπικές/ οικογενειακές δαπάνες, οι καταβληθέντες 

φόροι, εισφορές και πρόστιμα κάθε μορφής και οποιαδήποτε καταβολή σε 

μετρητά.  



 

 

 

 

� Το νέο υπόλοιπο κατατεθειμένων και αναλωθέντων εσόδων μειώνεται με τα 

μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς, 

όπως δάνεια ή δωρεές ενώ αυξάνεται με τη μείωση των προκαταβολών που 

εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένων ετών και με την αύξηση των 

εισπρακτέων λογαριασμών ή μειώνεται με τη μείωση των εισπρακτέων 

λογαριασμών.  

� Το υπόλοιπο που προκύπτει αποτελεί το συνολικό εισόδημα προς 

φορολόγηση με βάση τη τεχνική αυτή και συγκρίνεται με το ακαθάριστο 

εισόδημα του ελεγχομένου καθώς και με το σύνολο των λοιπών εισοδημάτων 

αυτού και του/της συζύγου αυτού.  

� Τυχόν θετική προκύπτουσα διαφορά ελέγχεται ως μη δηλωμένο εισόδημα και 

εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις – ΠΟΛ 1270/2013. 

ΚΡΙΤΙΚΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Σε μια προσπάθεια να υπάρξουν γρήγορες νίκες στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και 

γρήγορα έσοδα στα άδεια ταμεία, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) 

και το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) έχουν 

εξοπλιστεί με ενισχυμένες δυνατότητες ελέγχου των τραπεζικών καταθέσεων 

Ελλήνων φορολογουμένων. Το βασικότερο εργαλείο ελέγχου έχει αποτελέσει τα 

τελευταία χρόνια η διάταξη περί προσαύξησης περιουσίας. Σε μία πολύ κρίσιμη 

εποχή, ελλιπώς τεκμηριωμένοι ισχυρισμοί του φορολογικού ελέγχου έβαλαν στο 

στόχαστρο φορολογούμενους ελέγχοντάς τους παράνομα και αναδρομικά και 

επιβάλλοντας δυσβάσταχτους και παράλογους φόρους και προσαυξήσεις. Ωστόσο, το 

ελεγκτικό οπλοστάσιο είναι σαθρό και ως εκ τούτου ένας φορολογικός έλεγχος 

μπορεί και πρέπει με σωστούς χειρισμούς να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ήδη 

πριν φτάσει στο δικαστήριο. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

� Απαιτείται η διασταύρωση και δικαιολόγηση των ελεγχόμενων τραπεζικών 

κινήσεων, μέσω ενός πλέγματος νομικών διατάξεων, λογιστικών τεχνικών και 

φορολογικών διεξόδων. Ενδεικτικά: 

� τυχόν χρηματικά ποσά που υπήρχαν στους λογαριασμούς του ελεγχόμενου 

με ημερομηνία 31.12.1999 δεν ελέγχονται και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για ανάλωση κεφαλαίου
5
 

                                     
5 Το τελευταίο παραγεγραμμένο έτος είναι το 1999 (31/12/1999) και πριν την 
ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να γίνει επί της ουσίας οποιοσδήποτε έλεγχος. Επίσης 
στην έννοια των χρηματικών ποσών περιλαμβάνονται, εκτός από τις καταθέσεις 
και τα επενδυτικά προϊόντα γενικά (ομόλογα, μετοχές, repos, αμοιβαία κεφάλαια 



 

 

 

 

 

� τυχόν χρηματικά ποσά που προέρχονται από δανειακές συμβάσεις ή 

συμβάσεις δωρεών αφαιρούνται και τυγχάνουν ειδικής φορολογικής 

μεταχείρισης.  

� τυχόν χρηματικά ποσά που προέρχονται από μισθώσεις ακινήτων 

αφαιρούνται και τυγχάνουν ειδικής φορολογικής μεταχείρισης 

� τυχόν χρηματικά ποσά που προέρχονται από πωλήσεις ακινήτων 

αφαιρούνται και τυγχάνουν ειδικής φορολογικής μεταχείρισης. Είναι δε 

εφικτό, αν έχει γίνει υποτιμολόγηση κατά την αγοραπωλησία ενός 

ακινήτου, να γίνει διόρθωση συμβολαίου και να πληρωθεί φόρος 

μεταβίβασης στο επιπλέον τίμημα μόνο 3%.  

� τυχόν χρηματικά ποσά που προέρχονται από λήξη προθεσμιακών 

καταθέσεων δεν αποτελούν πρωτογενές εισόδημα και δεν φορολογούνται 

� τυχόν χρηματικά πόσα που προέρχονται από πωλήσεις μετοχών, ομολόγων 

και άλλων άϋλων τίτλων (μέχρι το 2014) δεν φορολογούνται
6
  

� τυχόν χρηματικά ποσά που μεταφέρονται από άλλο πιστωτικό ίδρυμα δεν 

αποτελούν πρωτογενές εισόδημα και δεν φορολογούνται 

� τυχόν χρηματικά ποσά που προέρχονται από επαναπατρισμό κεφαλαίων δεν 

αποτελούν πρωτογενές εισόδημα και δεν φορολογούνται.  

� περαιώσεις που τυχόν έχει κάνει ο φορολογούμενος δεν λαμβάνονται 

υπόψη από τις φορολογικές αρχές, καθότι θεωρείται ότι υπάρχουν νέα 

επιβαρυντικά στοιχεία που προέκυψαν από το άνοιγμα λογαριασμών.  

 

� Σε επόμενο στάδιο, γίνεται έλεγχος των φορολογικών στοιχείων του 

ελεγχόμενου και τυχόν συνδικαιούχων των ελεγχόμενων τραπεζικών  

                                                                                                       
κλπ.) για τα οποία προκύπτει από αποδεικτικά στοιχεία (βεβαιώσεις 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) ότι ήταν διαθέσιμα την 31.12.1999 και 
εκποιήθηκαν – ρευστοποιήθηκαν σε χρόνο προγενέστερο της μεταφοράς 
χρηματικού ποσού στο εξωτερικό με έμβασμα. Θα πρέπει ασφαλώς να έχουν 
υποβληθεί κι οι σχετικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος. 
6 α) Περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, μετοχές εισηγμένες ή μη κλπ.) που έχουν 
αποκτηθεί έως και την 31.12.1999 και εκποιήθηκαν μετά την 1-1-2000 και πάντως 
πριν την αποστολή του εμβάσματος, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό που 
προέκυψε και όχι μειωμένο κατά το κόστος απόκτησής του. Απαιτείται η 
προσκόμιση των παραστατικών εκποίησης και όχι της απόκτησης. β) Περιουσιακά 
στοιχεία (ακίνητα, μετοχές εισηγμένες ή μη κλπ) που έχουν αποκτηθεί από την 
1.1.2000 και μετά και εκποιήθηκαν πριν την αποστολή εμβάσματος, λαμβάνεται 
υπόψη το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της αγοράς και πώλησης 
αυτών. γ) Για περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, μετοχές εισηγμένες ή μη κλπ) που 
έχουν αποκτηθεί και εκποιηθεί ως το τέλος του 1999, λαμβάνεται υπόψη το ποσό 
που προέκυψε από την εκποίηση αυτή, εφόσον αποδεικνύεται από σχετικά 
παραστατικά και υπό τη προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί στις δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος. Σημ. : Ειδικά για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
μετοχές, εκτός από τα πρωτότυπα παραστατικά πώλησης (πινακίδια) θα πρέπει να 
προσκομίζεται και αναλυτική κίνηση της μερίδας του επενδυτή (φορολογούμενου) 
από το χρηματιστήριο Αξιών. 



 

 

 

 

 

λογαριασμών, προκειμένου να επιμεριστούν πρωτογενείς καταθέσεις που δεν 

μπορούν να δικαιολογηθούν μέσω των διασταυρώσεων του πρώτου σταδίου. 

Με τον τρόπο αυτό, το ποσό που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί φορολογικά 

μειώνεται σημαντικά και η φορολογική εικόνα του ελεγχόμενου καθίσταται 

αιτιολογημένη
7
. 

� Σε περίπτωση που δεν γίνουν αποδεκτές από τη Διοίκηση οι απόψεις του 

φορολογουμένου η υπόθεση θα ακολουθήσει την δικαστική οδό. Οι 

αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (2828/2015, 2829/2015, 

2885/2015 ΔΕφΑθ) σε συνδυασμό με αποφάσεις που κρίνουν επί του 

ζητήματος της παραγραφής (π.χ. ΔΕφΧανίων 24/2013), ανατρέπουν τους 

ελλιπώς τεκμηριωμένους ισχυρισμούς του φορολογικού ελέγχου και θέτουν εν 

αμφιβόλω την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού οπλοστασίου της 

φορολογικής διοίκησης για τα χρόνια πριν από το 2010 ως προς όλες τις 

προβεβλημένες κατηγορίες υποθέσεων, ενώ ταυτόχρονα εμπεδώνουν τις 

αρχές του κράτους δικαίου σε μια πολύ κρίσιμη εποχή. 

Το διαχρονικό δίκαιο στη φορολογική διαδικασία - ελλείψεις 

Σε αντίθεση με το ουσιαστικό φορολογικό δίκαιο όπου κριτήριο εφαρμοστέας 

διατάξεως αποτελεί ο χρόνος γενέσεως της φορολογικής υποχρέωσης, στις διατάξεις 

της φορολογικής διαδικασίας κρατεί η βασική αρχή του κριτηρίου του χρόνου 

διενέργειας της σχετικής διαδικαστικής πράξης
8
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7 Στις περιπτώσεις αποστολών εμβασμάτων που πραγματοποιούνται από κοινούς 
λογαριασμούς, πρέπει να γίνεται καταρχήν ισομερής επιμερισμός αυτών μεταξύ 
των συνδικαιούχων του λογαριασμού προέλευσης του εμβάσματος. Σημειώνεται 
ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εκδίδεται εντολή ελέγχου σε όλα τα 
πρόσωπα του κοινού λογαριασμού και εφόσον συμμετέχει ανήλικος έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2238/94 όπως ίσχυαν. Σε περίπτωση 
που ο ελεγχόμενος επικαλείται διαφορετική αναλογία αυτών των χρηματικών 
ποσών, οφείλει να αποδείξει με κάθε πρόσφορο μέσο τον ισχυρισμό του. Επί 
αμφισβήτησης του ισχυρισμού του ελεγχόμενου από τη φορολογική αρχή, η ίδια 
οφείλει να αιτιολογήσει την αναλογία που αυτή επικαλείται εάν αυτή είναι 
διαφορετική του ισομερούς επιμερισμού. Η αιτιολόγηση αυτή πρέπει να είναι ειδική 
και εμπεριστατωμένη (σχετικές διατάξεις άρθρων 28 και 64 του Ν.4174/2013). 
8 ΣτΕ 3952/2012 («Προβάλλεται ότι η κρίση αυτή είναι εσφαλμένη, υπό την 
έννοια ότι οι διατάξεις του άρθρου 36 του ΚΒΣ δεν εφαρμόζονται σε χρήσεις 
προγενέστερες του χρόνου ενάρξεως ισχύος του ως άνω Κώδικος, ανεξαρτήτως 
του χρόνου διενεργείας του ελέγχου από πλευράς φορολογικής αρχής. Ο λόγος, 
όμως, αυτός, όπως διατυπώνεται, είναι αβάσιμος, δεδομένου ότι οι ανωτέρω 
διαδικαστικές διατάξεις εφαρμόζονται, κατά την έννοιά τους, μόνο σε περιπτώσεις 
φορολογικών ελέγχων που διενεργούνται υπό το κράτος της ισχύος του ως άνω 
Κώδικος Βιβλίων και Στοιχείων, για την διαπίστωση της νομοτύπου τηρήσεως των 
σχετικών βιβλίων και στοιχείων (ΣτΕ 4264/2001, 509/2000, 135/1998 - πρβλ.ΣτΕ 
977/1988») , 997/1988 («Επειδή η νεώτερη αυτή διάταξη, στην οποία γίνεται 
λόγος  για  έλεγχο των   βιβλίων  και  στοιχείων  των  προβλεπομένων  "υπό  του  
παρόντος Κώδικος", έχει, κατά την έννοιά  της,  εφαρμογή  μόνο  σε  περιπτώσεις 
φορολογικών  ελέγχων  που  διενεργούνται υπό το κράτος της ισχύος της, για την 



 

 

 

Υφίσταται ωστόσο ανάγκη ορισμού με πλήρη σαφήνεια του εφαρμοστέου δικαίου για 

την αποφυγή συγχύσεων και αμφιβολιών ως προς τις εφαρμοσθείσες διατάξεις – 

άλλως συνίσταται νομική πλημμέλεια των εκδιδόμενων καταλογιστικών πράξεων
9
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διαπίστωση της νομοτύπου τηρήσεως των  προβλεπομένων  από  τον Κώδικα  
αυτόν  βιβλίων  και  στοιχείων,  όχι  δε  και  σε  περιπτώσεις παραβάσεων 
προγενεστέρων  της  ισχύος  της  και  αφορωσών  βιβλία  και στοιχεία  του 
προϊσχύσαντος Κώδικος, για τις οποίες εφαρμοστέα είναι η διάταξη του  άρθρου  
60  παρ.  5  του  Κώδικος  εκείνου.  Συνεπώς,  σε περίπτωση  διενεργείας 
φορολογικού ελέγχου και διαπιστώσεως παραβάσεως περί την τήρηση των 
διατάξεων του  προϊσχύσαντος  Κώδικος  Φορολογικών Στοιχείων,  η  οποία  έχει  
λάβει  χώρα πριν από την έναρξη ισχύος του νεωτέρου Κώδικος, η κοινοποίηση 
του σημειώματος  που  προβλέπεται  από τις  διατάξεις  αυτές  διενεργείται  κατά  
τους  ορισμούς  και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κώδικα εκείνον, 
έστω και αν  κατά  τον χρόνο εκδόσεως της πράξεως επιβολής του προστίμου 
είχαν ήδη αρχίσει να     ισχύουν  οι  διατάξεις  του νεωτέρου Κώδικος. Εξάλλου, 
κατά την έννοια του ως άνω άρθρου 60 παρ. 5  του  ΚΦΣ/1968,  η  επίδοση  του  
σχετικού σημειώματος  μετά  κλήσεως  προς παροχή διευκρινίσεων αποτελεί 
ουσιώδη τύπο της διαδικασίας εκδόσεως  της  πράξεως  επιβολής  του  προστίμου, 
επαγόμενο, σε περίπτωση μη τηρήσεως, ακυρότητα της σχετικής πράξεως, η 
επίδοση  δε  αυτή  είναι  αναγκαία  οπουδήποτε  και  αν  έλαβε  χώρα ο 
φορολογικός έλεγχος. Αν και κατά τη γνώμη ενός μέλους του  δικαστηρίου με  
αποφασιστική  ψήφο, από τις ανωτέρω διατάξεις του νεωτέρου Κώδικος δεν  
συνάγεται  ότι  αυτές  είναι  εφαρμοστέες   μόνο   σε   περίπτωση    διενεργείας  
φορολογικών  ελέγχων  υπό  το  κράτος  ισχύος των και για παραβάσεις διατάξεων 
περί την τήρηση των απορρεουσών  από  τον  Κώδικα αυτόν  υποχρεώσεων,  και,  
συνεπώς,  οι  νεώτερες  αυτές διατάξεις, ως διαδικαστικές, διέπουν τις υπό το 
κράτος ισχός των εκδιδόμενες πράξεις επιβολής προστίμου.») 
9 Σ.τ.Ε. 1649/2005: «6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως εκτίθεται 
στην προσβαλλόμενη απόφαση, ο ήδη αναιρεσείων με την έφεσή του είχε 
ισχυρισθεί ότι το ένδικο φύλλο ελέγχου, το οποίο έφερε τον τίτλο «προσωρινό», 
έπρεπε να ακυρωθεί ως νομικώς πλημμελές για το λόγο ότι εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 50α παρ. 1 και 51 παρ. 5 τού ν.δ. 3323/1955 και όχι 
σύμφωνα με τη διάταξη τού άρθρου 51 παρ. 4 τού ίδιου ν.δ/τος. Το δικάσαν 
διοικητικό εφετείο απάντησε στον ισχυρισμό αυτό ότι εν όψει τού ότι με το ένδικο 
φύλλο ελέγχου έγινε προσδιορισμός φόρου μόνον για το εισόδημα τού 
αναιρεσείοντος από μισθωτές υπηρεσίες και όχι για τα εισοδήματα από άλλες πηγές 
αυτού και τής συζύγου του για τα οποία δεν έγινε έλεγχος, σε συνδυασμό και με 
το γεγονός ότι η αναγραφή της λέξεως «προσωρινό» στο εν λόγω φύλλο ελέγχου 
με την έννοια προδήλως τού μερικού ή αρχικού, δεν αποτελεί από μόνη της 
απόδειξη της εκδόσεώς του βάσει των διατάξεων των άρθρων 50α παρ. 1 και 51 
παρ. 5 τού ν.δ. 3323/1955, ούτε αποτελεί ομολογία περί τούτου η απλή αναφορά 
στην κατά το άρθρο 82 τού Κ.Φ.Δ. έκθεση τής φορολογικής αρχής, σύμφωνα με 
την οποία ο ήδη αναιρεσείων και η σύζυγός του έχουν δηλώσει εισοδήματα Δ΄ 
πηγής, τα οποία δεν έχουν κριθεί οριστικά, ορθώς κρίθηκε με την πρωτόδικη 
απόφαση ότι το ως άνω φύλλο ελέγχου εκδόθηκε βάσει τής διατάξεως τού άρθρου 
51 παρ. 4 τού ν.δ. 3323/1955. Η κρίση, όμως, αυτή είναι πλημμελώς 
αιτιολογημένη διότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα, εφ’ όσον το δικάσαν 
διοικητικό εφετείο δέχθηκε ότι στο ένδικο φύλλο ελέγχου αναγραφόταν η λέξη 
«προσωρινό», δεν αρκούσε η πιθανολόγηση ότι τούτο εκδόθηκε με βάση τη 
διάταξη τού άρθρου 51 παρ. 4 τού ν.δ. 3323/1955, δεδομένου ότι από τις 
διατάξεις που παρατίθενται στην προηγούμενη σκέψη προκύπτει ότι είναι 
διαφορετικές οι προϋποθέσεις εκδόσεως εκάστου είδους φύλλου ελέγχου 
(προσωρινού ή μερικού που είναι οριστικό μεν για τη φορολογητέα ύλη που 



 

 

 

 

Η προηγούμενη ακρόαση στο στάδιο του ελέγχου 

Απετέλεσε σπουδαίο νομικό ζήτημα και απασχόλησε επανειλημμένως τα δικαστήρια 

ουσίας και το Σ.τ.Ε. Μέχρι την Ολ Σ.τ.Ε. 2370/2007, η νομολογία ΣτΕ δεχόταν 

παγίως ότι στις φορολογικές διαφορές η αρχή της προηγούμενης ακρόασης 

εξεπληρούτο με τη δυνατότητα που παρεχόταν στο φορολογούμενο να εκφέρει τις 

απόψεις του σχετικά με τις αποδιδόμενες σε αυτόν παραβάσεις στο πλαίσιο 

διοικητικής επίλυσης διαφοράς.  

Η Ολομέλεια έκρινε μεν ότι και στις φορολογικές διαφορές απαιτείται η εφαρμογή 

της αρχής της προηγούμενης ακρόασης, αφού η γενόμενη στο πλαίσιο της 

διαδικασίας διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς συνιστά όχι «προηγούμενη» αλλά 

«ύστερη» της εκδόσεως της καταλογιστικής πράξης ακρόαση
10

, οι προϋποθέσεις  

                                                                                                       
αφορά, αλλά υπό επιφύλαξη για άλλη  φορολογητέα ύλη), καθώς και οι συνέπειες 
για τον φορολογούμενο, κατόπιν δε τούτου καθίσταται νομικώς πλημμελές το 
φύλλο ελέγχου από το περιεχόμενο τού οποίου δεν προκύπτει με βεβαιότητα βάσει 
ποιών διατάξεων από τις δύο αυτές έχει εκδοθεί, εφ’ όσον μάλιστα ο ρητός 
χαρακτηρισμός του ως «προσωρινού», δεν ανταποκρίνεται, κατά τα γενόμενα 
δεκτά από το διοικητικό εφετείο, στο περιεχόμενό του. Εν όψει, άρα, τής αποδοχής 
τού ανωτέρω λόγου, παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση τού άλλου προβαλλομένου 
λόγου αναιρέσεως» 
10 («6. Επειδή, σε περίπτωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου και διαπιστώσεως 
παραβάσεως των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, πριν από την 
έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου κατά το άρθρο 34 του Κώδικα αυτού, 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 υπόψη 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 παρ. 2 του 
Συντάγματος την υποχρέωση να διασφαλίζει στον 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 ιδιαιτέρως 
δυσχερής η επίδοση του εν λόγω σημειώματος προς τον φερόμενο ως παραβάτη, 
γεγονός το οποίο απαιτείται να βεβαιώνεται με ειδική αιτιολογία. Η συμμόρφωση 
της φορολογικής αρχής προς την υποχρέωσή της αυτή αποτελεί προϋπόθεση 
νομιμότητος της σχετικής διαδικασίας και δεν μπορεί να αναπληρωθεί από τη 
δυνατότητα που παρέχεται στον επιτηδευματία, στον οποίο επιβλήθηκε το 
πρόστιμο, από την, παρατιθέμενη στην προηγούμενη σκέψη, διάταξη της 
παραγράφου 4 του άρθρου 34 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, να ζητήσει τη 
διοικητική επίλυση της διαφοράς, μετά την έκδοση της πράξεως επιβολής 
προστίμου, επιδιώκοντας την εξαφάνιση ή την τροποποίησή της. Τούτο δε διότι, 
κατά το γράμμα και το σκοπό της πιο πάνω συνταγματικής διατάξεως, το 
θεσπιζόμενο με αυτήν δικαίωμα του διοικουμένου συνίσταται ακριβώς στην 
«προηγούμενη», δηλαδή πριν από την έκδοση της εις βάρος του εκτελεστής 
πράξεως, ακρόασή του από την αρμόδια αρχή. Επομένως, εφ’ όσον συντρέχουν οι 
προεκτιθέμενες περιστάσεις, δεν είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα η ως άνω διάταξη 
της παραγράφου 7 του άρθρου 36 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κατά την 
οποία το σημείωμα που εκδίδεται μετά το πέρας του ελέγχου, δεν αποτελεί 



 

 

 

 

όμως που έθεσε για την εφαρμογή της δημιούργησαν μεγαλύτερες δυσχέρειες ως 

προς το πεδίο εφαρμογής της και προέκυψε κατ’ ανάγκην περιπτωσιολογική 

νομολογιακή αντιμετώπιση του ζητήματος
11
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Με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1  και 62 παρ. 4
12

  ΚΦΔ ρυθμίζεται το θέμα 

στο στάδιο επικείμενης επιβολής φόρου και εν όψει επιβολής προστίμου αντίστοιχα  

-> Ο νομοθέτης υποχρεώνει τη διοίκηση στην εφαρμογή της αρχής της προηγούμενης 

ακρόασης μόνο στις περιπτώσεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και όχι στις 

λοιπές περιπτώσεις προσδιορισμού όπως αυτές ορίζονται στη παρ. 2 του αρ. 30 ΚΦΔ. 

 

                                                                                                       
στοιχείο της διαδικασίας για τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου ή της πράξης 
επιβολής προστίμου. Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτός ο λόγος 
αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι εσφαλμένα απορρίφθηκε από το 
δικάσαν Διοικητικό Εφετείο ο λόγος εφέσεως, με τον οποίο η αναιρεσείουσα είχε 
προβάλει ότι κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος δεν κλήθηκε 
πριν από την έκδοση της ένδικης πράξεως επιβολής προστίμου για να εκθέσει τις 
απόψεις της. Μειοψήφησαν εννέα μέλη του Δικαστηρίου (ο Πρόεδρος και οι 
Σύμβουλοι Γεώργιος Παπαμεντζελόπουλος, Αθανάσιος Ράντος, Ελένη Δανδουλάκη, 
Σταύρος Χαραλάμπους, Μαρία Καραμανώφ, Ιωάννης Μαντζουράνης, Δημήτριος 
Αλεξανδρής και Αθανάσιος Καραμιχαλέλης), προς τη γνώμη των οποίων 
συνετάχθη η Πάρεδρος Ειρήνη Σταυρουλάκη, οι οποίοι υπεστήριξαν ότι ο σχετικός 
λόγος αναιρέσεως έπρεπε να απορριφθεί ως αβάσιμος. Τούτο δε διότι, από τις 
ανωτέρω διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων συνάγεται ότι, αν 
διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του 
Κώδικα αυτού, για να εκδοθεί πράξη επιβολής προστίμου, κατά το άρθρο 34 του 
ίδιου Κώδικα, δεν επιβάλλεται, ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, η επίδοση στον 
επιτηδευματία του σχετικού σημειώματος με κλήση για παροχή εξηγήσεων, ούτε, 
άλλωστε, από το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος απορρέει υποχρέωση της 
φορολογικής αρχής να καλέσει τον επιτηδευματία για να δώσει σχετικές εξηγήσεις 
πριν από την επιβολή προστίμου. Η περιλαμβανόμενη στη συνταγματική αυτή 
διάταξη επιταγή για ακρόαση του διοικουμένου από τη Διοίκηση ικανοποιείται, 
στην περίπτωση αυτή, με την ευχέρεια που παρέχει η προαναφερόμενη διάταξη 
της παρ. 4 του άρθρου 34 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στον επιτηδευματία, 
στον οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο, να ζητήσει τη διοικητική επίλυση της 
διαφοράς και να εκθέσει τις απόψεις του στη φορολογική αρχή, η οποία, κατά τη 
διαδικασία αυτή και εν όψει των διευκρινήσεων του επιτηδευματία, έχει κατά νόμο 
την αρμοδιότητα να επανέλθει και να τροποποιήσει ή και να εξαφανίσει τη σχετική 
πράξη της.») 
11   ΣτΕ 1197/2010, 1369/2014, 3969/2014, 3717/2015, 284/2014, 3578/2013, 
1567/2015, 399/2015, 397/2015, 5/2014. 
12 «4. Ο φορολογούμενος ή το ευθυνόμενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον 
Γενικό Γραμματέα να υποβάλλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του σχετικά με 
επικείμενη έκδοση πράξης επιβολής προστίμων τουλάχιστον «είκοσι (20)» ημέρες 
πριν την έκδοση της, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις καταβολής προστίμων για 
διαδικαστικές παραβάσεις, καθώς και για πρόστιμα, τα οποία προκύπτουν και 
επιβάλλονται κατά τον άμεσο, διοικητικό, εκτιμώμενο ή προληπτικό προσδιορισμό 
του φόρου.» 
 



 

 

 

 

Ο χαρακτήρας της ρύθμισης για τη φορολογητέα «προσαύξηση περιουσίας», ως 

«ουσιαστικού» δικαίου διάταξη 

Η απόφαση Δ.Εφ.Αθ. 2885/2015, όπως και οι άλλες δύο (Δ.Εφ.Αθ. 2828 & 

2829/2015) ασχολήθηκαν  με τη φύση και την ισχύ της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 

3 Ν. 3888/2010, που προσέθεσε εδάφιο στο άρθρο 48 παρ. 3 του παλαιού Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994, π. ΚΦΕ). Κατέληξαν δε σε κρίση 

αντίθετη με την ως τότε ερμηνευτική εκδοχή της Φορολογικής Διοίκησης και 

ακύρωσαν σχετικούς καταλογισμούς. 

Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι μέχρι τη θέση σε εφαρμογή του άρθρου 15 παρ. 3 Ν. 

3888/2010, η διάταξη του άρθρου 48 παρ. 3 π. ΚΦΕ είχε ως εξής: «3. Ως εισόδημα 

από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί 

να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α’ έως Ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 4.» Η 

διάταξη αυτή υπήγαγε δηλαδή στην πηγή του εισοδήματος από ελευθέρια 

επαγγέλματα κάθε άλλο εισόδημα που δεν μπορούσε να υπαχθεί σε άλλη πηγή 

εισοδήματος. Από τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης («...και κάθε εισόδημα 

που...») αλλά και τη συστηματική κατάταξη από το άρθρο 4 του π. ΚΦΕ των 

εισοδημάτων σε πηγές, προκύπτει ότι ορισμένο έσοδο καθίσταται φορολογητέο 

εισόδημα μόνο αν είτε χαρακτηρίζεται ευθέως ως εισόδημα από τον Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος (ή κάποιον άλλο νόμο) είτε συγκεντρώνει τα 

χαρακτηριστικά του «εισοδήματος», όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τη θεωρία 

και τη νομολογία. Αν δηλαδή η πρόσοδος εμφανίζει περιοδικότητα και προέρχεται 

από πηγή (το αντάλλαγμα της εργασίας ή οι καρποί των περιουσιακών στοιχείων του 

φορολογούμενου), που είναι διαρκώς εκμεταλλεύσιμη
13

. 

Με το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010 ο νομοθέτης ήλθε για πρώτη φορά και 

υπήγαγε σε φόρο ειδικά την προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη 

σταθερή πηγή ή αιτία, η οποία, εξάλλου, μη συγκεντρώνοντας ούτε τα εννοιολογικά 

χαρακτηριστικά του εισοδήματος που προαναφέρθηκαν, δεν μπορούσε να υπαχθεί σε 

φόρο με βάση τη συστηματική κατάταξη των πηγών του εισοδήματος του άρθρου 4 

του Ν. 2238/1994 ούτε το άρθρο 48 παρ. 3 του ιδίου νόμου, ως είχε μέχρι τότε
14

. 

                                     
13 Υπό τη πανομοιότυπη διάταξη του άρθρου 45 παρ. 3 του ΝΔ 3323/1955 είχε 
κριθεί ότι η τελευταία αυτή διάταξη εννοεί ποσό, που έχει τουλάχιστον ένα εκ 
των γνωρισμάτων του εισοδήματος που μπορεί να υπαχθεί σε φόρο, δηλαδή της 
περιοδικότητας και της διαρκώς εκμεταλλεύσιμης πηγής ή το αντάλλαγμα της 
προσωπικής εργασίας ή των καρπών των περιουσιακών στοιχείων. Έτσι, δεν 
υπάγεται σε φορολογία «και πάσα άλλη προσαύξησις της περιουσίας» ή «πάσα 
άλλη κτήσις» του φορολογούμενου που δεν έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, 
εκτός αν βάσει ειδική διάταξης νόμου η προσαύξηση αυτή λογίζεται για την 
υπαγωγή στο φόρο ως εισόδημα. 
14 πριν τη ψήφιση του Ν. 3888/2010, η Φορολογική Διοίκηση δεχόταν, επίσης, ότι 
«τα έσοδα που δεν δικαιολογούνται από εμφανείς πηγές δεν αποτελούν εισόδημα 



 

 

 

 

Μετά, όμως, τη θέση σε ισχύ του Ν. 3888/2010 η Φορολογική Διοίκηση με την Πολ. 

1095/2011 διευκρίνισε, ως προς τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 3 Ν. 3888/2010, ότι 

ισχύει για υποθέσεις που η προσαύξηση περιουσίας προέκυψε πριν ή μετά την 

30.9.2010 (ημερομηνία ψήφισης του σχετικού νόμου) και η έκδοση των 

καταλογιστικών πράξεων γίνεται μετά την 30.9.2010
15

. 

Ειδικότερα, δια της παρ. 3 του άρθρου 15 αίρεται πλέον κάθε αμφιβολία, διότι η 

ανωτέρω υποχρέωση του φορολογούμενου να αποδεικνύει την μη υπαγωγή της 

προσαύξησης σε φορολόγηση ορίζεται ρητά.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορολογικές Αρχές προχώρησαν σε καταλογισμούς σε βάρος 

φορολογούμενων σε περιπτώσεις εμβασμάτων (μεταξύ άλλων περιπτώσεων που 

θεωρήθηκαν προσαυξήσεις περιουσίας), που είχαν λάβει χώρα προ της 30.9.2010 και 

δεν δικαιολογήθηκαν προσηκόντως κατά τη εκδοχή της φορολογικής Αρχής.  

Ωστόσο, η ΔΕφΑθ 2885/2015 (όπως και οι άλλες δύο εφετειακές) δέχθηκαν - σε 

συστοιχία με όσα είχε κρίνει το ΣτΕ επί της ίδιας διάταξης του Ν. 3323/1955 - ότι 

από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2238/1994 συνάγεται ότι για να φορολογηθεί 

μία πρόσοδος ως «εισόδημα», περιλαμβανομένης και αυτής που δεν μπορεί να 

υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α’ έως Ζ’ της παρ. 2, πρέπει να συγκεντρώνει 

τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος, δηλαδή να έχει περιοδικό χαρακτήρα 

και να προέρχεται από σταθερή πηγή (κεφάλαιο ή εργασία), της οποίας γίνεται 

τακτική εκμετάλλευση. Εξάλλου, δεν αποκλείεται, με ειδική διάταξη νόμου, να 

υπαχθεί σε φορολόγηση, σε μία από τις ως άνω πηγές, πρόσοδος που δεν έχει τα 

ως άνω χαρακτηριστικά. Τέτοια περίπτωση αποτελεί δε η προσθήκη με το άρθρο 15 

παρ. 3 του Ν. 3888/2010 του τελευταίου εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 

2238/1994, αφού η προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη 

διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ως μη έχουσα περιοδικό χαρακτήρα ή μη 

προερχόμενη από σταθερή πηγή, δεν φέρει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του 

εισοδήματος και επομένως, μέχρι τη θέσπιση της εν λόγω ρύθμισης, δεν υπαγόταν σε 

φορολόγηση «ως εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες 

Α’ έως Ζ’ της παρ.2 του άρθρου 4». 

                                                                                                       
κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 2238/94, δεδομένου μάλιστα ότι η απόκτηση 
νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση της περιουσίας ή η κατοχή αυτών δεν 
θεωρείται εισόδημα εκτός αν άλλως ορίζει ειδική διάταξη τυπικού Νόμου. [...] ... 
τα εισοδήματα που προέρχονται από αφανείς πηγές δεν μπορούν αν θεωρηθούν 
εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 2238/94, οπότε και δεν υπόκεινται 
σε φορολογία.» 
15 (αντλώντας επιχείρημα από την εισηγητική του νόμου, σύμφωνα με την οποία 
θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο φορολογούμενος υποχρεούτο να αποδείξει την 
πραγματική πηγή ή αιτία του εισοδήματός του και πριν την ισχύ της παρ. 3 του 
άρθρου 15 του Ν. 3888/2010, λόγω της χρήσης του ρήματος «λογίζεται» στο α’ 
εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994). 



 

 

 

 

Το Εφετείο έκλεισε, εξάλλου, και τη συζήτηση περί της φύσης της εν λόγω διάταξης. 

Υπό την εκδοχή ότι το άρθρο 15 παρ. 3 Ν. 3888/2010 εισήγαγε νέα διαδικαστική 

διάταξη (περί του βάρους απόδειξης σχετικά με την κρίσιμη κάθε φορά προσαύξηση), 

αυτή λόγω της γνωστής αρχής περί επιτρεπτής αναδρομικότητας των δικονομικών 

και διαδικαστικών διατάξεων, θα καταλάμβανε και υποθέσεις πριν τη θέση της σε 

ισχύ. Ωστόσο, το Εφετείο έκρινε ότι η εν λόγω είναι νέα ουσιαστική (και όχι 

διαδικαστική) διάταξη, οπότε άρχισε να ισχύει από 30.9.2010 και εφαρμόζεται 

για την προσαύξηση περιουσίας που δημιουργήθηκε από την ως άνω ημερομηνία 

και εφεξής. Πράγματι, υποστηρίζεται ότι δεδομένου ότι η διάταξη του άρθρου 15 

παρ. 3 Ν. 3888/2010 σε περίπτωση αποτυχίας του φορολογούμενου να ανταποδείξει 

υπάγει, όπως προαναφέρθηκε, για πρώτη φορά σε φόρο μία πρόσοδο που ως τότε 

ούτε από τον π. ΚΦΕ ούτε από άλλο νόμο είχε χαρακτηριστεί ως «εισόδημα» ούτε 

είχε εγγενώς τέτοια χαρακτηριστικά, δεν συνιστά διαδικαστική διάταξη αλλά 

ουσιαστική φορολογική, που για αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά
16

.  

 

Πράξη μετά από προδικαστικό ερώτημα της υπ’ αριθμ' 5/2016 αποφάσεως του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών- 26/1/2016. 

Η προσφυγή σχετικά με το χαρακτηρισμό εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα, 

ποσού εμβασμάτων προς το εξωτερικό σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 

του Π.Δ. 18/1989 υπό τον τίτλο "Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο 

της Επικρατείας" ανατέθηκε στο επταμελές τμήμα του Σ.τ.Ε. λόγω σπουδαιότητας. 

Προδικαστικά ερωτήματα: 

«Α) Εάν μπορεί να υπαχθεί στην παρ. 3, εδ. α΄ του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, 

όπως η παράγραφος αυτή ίσχυε πριν από την προσθήκη σ’ αυτήν του εδαφίου β΄ με 

το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3888/2010, και να λογισθεί ως εισόδημα από ελευθέρια 

επαγγέλματα, το ποσό (…) εμβασμάτων που απεστάλησαν (…) στο εξωτερικό, η 

δε διάταξη του εδ. β΄, της ίδιας παραγράφου, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με τον 

ν. 3888/2010, εάν είναι διαδικαστική διάταξη, που μεταφέρει απλώς στον  

                                     
16 Aριθ. Aπόφ. 2885/2015 (Διοικ. Εφ. Αθηνών) - Φορολογία εισοδήματος. Με 
ειδική εξαιρετική διάταξη μπορεί να υπαχθεί σε φορολόγηση σε μια από τις Α-Ζ΄ 
πηγές Ν.2238/1994 και έσοδο που δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά 
χαρακτηριστικά του εισοδήματος (καρπός διαρκούς, περιοδικής εκμετάλλευσης 
σταθερής πηγής). Η διάταξη του άρθρου 15 παρ. 3 Ν.3888/ 2010 συνιστά μια 
τέτοια εξαιρετική περίπτωση, κατά την οποία λογίζεται ως εισόδημα από ελευθέρια 
επαγγέλματα η προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή 
ή μη σταθερή πηγή ή αιτία. Η ως άνω διάταξη που προστέθηκε στο άρθρο 48 παρ. 
3 Ν.2238/1994 κρίνεται ότι συνιστά ουσιαστική και όχι διαδικαστική διάταξη, με 
αποτέλεσμα αυτή να ισχύει από τη δημοσίευση του Νόμου και μετά, αφού δεν 
ορίζεται σε αυτόν άλλο χρονικό όριο έναρξης ισχύος. 



 

 

 

 

φορολογούμενο το βάρος απόδειξης της πηγής προέλευσης του ποσού του 

εμβάσματος και της φορολόγησής του ή της νόμιμης απαλλαγής του από τον φόρο, 

και, ως τέτοια, εάν μπορεί να καταλάβει και τα εμβάσματα τα προγενέστερα της 

έναρξης ισχύος της και εν προκειμένω (…) εμβάσματα που απεστάλησαν στο 

εξωτερικό στις 20.4.2010 και 29.4.2010, χωρίς, στην τελευταία αυτή περίπτωση, να 

αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος. 

Β) Εάν, αντιθέτως, η ως άνω διάταξη του εδ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 

2238/1994, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3888/2010, είναι 

ουσιαστική διάταξη και εάν μπορούν να φορολογηθούν αυτοτελώς με βάση τη 

διάταξη αυτή, ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (…) εμβάσματα που 

απεστάλησαν στο εξωτερικό, θεωρούμενα ως προσαύξηση περιουσίας που 

προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, εφαρμοζόμενη δε 

ειδικότερα η διάταξη αυτή και για (…) εμβάσματα της 20.4.2010 και 29.4.2010, εάν 

αντίκειται, κατά το μέρος αυτό, στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος. 

Γ) Στην περίπτωση που τα εμβάσματα υπόκεινται σε φορολόγηση ως εισόδημα από 

ελευθέρια επαγγέλματα, ποίος πρέπει να θεωρηθεί ως κρίσιμος χρόνος για την 

φορολόγησή τους, αυτός της αποστολής του εμβάσματος ή ο χρόνος σχηματισμού 

της τραπεζικής κατάθεσης, από την οποία προήλθε το έμβασμα και 

Δ) Στην περίπτωση που η πρόσοδος από εμβάσματα υπόκειται σε φορολόγηση, ως 

εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, με βάση την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 

2238/1994, εάν, προκειμένου να κριθεί αν καλύπτεται εν όλω ή εν μέρει από τα 

δηλωθέντα εισοδήματα των κρινόμενων οικονομικών ετών (φορολογούμενα και 

απαλλασσόμενα), πρέπει να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το δηλωθέν κεφάλαιο, ή να 

αφαιρεθούν από το κεφάλαιο αυτό οι … τεκμαρτές δαπάνες των άρθρων 16 και 

17…» 

Το επταμελές τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έδωσε με την απόφαση ΣτΕ 

884/2016 απαντήσεις στα ως άνω προδικαστικά ερωτήματα. Ειδικότερα: 

� Ως “εισόδημα” κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 48 παρ. 3 του ΚΦΕ, 

νοείται και φορολογείται η πρόσοδος που παράγεται περιοδικά, από 

διαρκώς εκμεταλλεύσιμη πηγή, και αποτελεί το αντάλλαγμα της 

προσωπικής εργασίας ή τον καρπό των περιουσιακών στοιχείων του 

φορολογούμενου, όχι και κάθε άλλη, μη έχουσα τα παραπάνω γνωρίσματα, 

προσαύξηση της περιουσίας του, εκτός κι αν με ειδική διάταξη νόμου 

θεωρείται εισόδημα, για την υπαγωγή του στο φόρο – Ο φορολογούμενος 

(τεκμαίρεται ότι) γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία ή την πηγή 

της εισαγωγής στην περιουσία του των μεγάλων ποσών που περιέχουν οι 

τραπεζικοί λογαριασμοί του και, συνεπώς, μπορεί ευχερώς και υποχρεούται, 

κατ’ αρχήν, να υποδείξει στη φορολογική αρχή την εν λόγω αιτία ή πηγή,  



 

 

 

 

� σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 66 παρ. 1 περιπτ. α του ΚΦΕ και, ήδη, εκείνη 

του άρ. 14 παρ. 1 του ν. 4174/2013, δεδομένου, άλλωστε, ότι πρόκειται για 

μη ευαίσθητο ή, γενικότερα, μη χρήζον αυξημένης προστασίας προσωπικό 

δεδομένο, για την πρόσβαση στο οποίο, στο πλαίσιο του φορολογικού 

ελέγχου και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, το κράτος διαθέτει ευρύ 

περιθώριο εκτίμησης
17

. 

� Η καταστολή της φοροδιαφυγής (και, ιδίως, της μεγάλης από απόψεως 

ποσού), μέσω της διαπίστωσης των οικείων παραβάσεων και της επιβολής 

από τη Διοίκηση των αντίστοιχων διαφυγόντων φόρων, καθώς και των 

προβλεπόμενων στο νόμο διοικητικών κυρώσεων, συνιστά, κατά το 

Σύνταγμα (άρθρο 4 παρ. 5 και άρθρο 106 παρ. 1 και 2), επιτακτικό σκοπό 

δημοσίου συμφέροντος – το βάρος απόδειξης των πραγματικών 

περιστατικών που στοιχειοθετούν την αποδιδόμενη σε ορισμένο πρόσωπο 

φορολογική παράβαση, η οποία επισύρει την επιβολή σε βάρος του των 

διαφυγόντων φόρων και συναφών κυρώσεων, φέρει, κατ’ αρχήν, το κράτος, 

ήτοι η φορολογική Διοίκηση (πρβλ. ΣτΕ 4049/2014, ΣτΕ 2442/2013, ΣτΕ 

886/2005 κ.ά.). Η τέλεση φορολογικής παράβασης, όπως η επίδικη, που 

συνίσταται στην παράλειψη δήλωσης φορολογητέου εισοδήματος, και, 

περαιτέρω, η ύπαρξη αντίστοιχης φορολογητέας ύλης μπορεί να 

προκύπτει, κατά την αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, 

όχι μόνο με βάση άμεσες αποδείξεις, αλλά και από έμμεσες αποδείξεις 

(άλλως, “τεκμήρια”), ήτοι από αντικειμενικές και συγκλίνουσες ενδείξεις
18

 

– Τούτο δεν συνιστά αντιστροφή του βάρους απόδειξης, αλλά κανόνα που 

αφορά στη φύση και στον τρόπο εκτίμησης των αποδεικτικών στοιχείων 

(πρβλ. ΣτΕ 2365/2013 επταμ., ΣτΕ 2780/2012 επταμ., ΣτΕ 886/2016 

επταμ.
19

) 

                                     
17 (πρβλ. ΕΔΔΑ 22.12.2015, G.S.B. κατά Ελβετίας, 28601/11, σκέψεις 92-93) 
18(οι οποίες, συνολικά θεωρούμενες και ελλείψει άλλης εύλογης και αρκούντως 
τεκμηριωμένης, ενόψει των συνθηκών, εξήγησης, που ευλόγως αναμένεται από 
τον φορολογούμενο, είναι ικανές να προσδώσουν στερεή πραγματική βάση στο 
συμπέρασμα περί διάπραξης της αποδιδόμενης παράβασης) [πρβλ. ΣτΕ 
2316/1991, ΣτΕ 2961/1980 (φορολογία εισοδήματος), ΣτΕ 43/2006 επταμ., ΣτΕ 
4134/2001, ΣτΕ 428/1996, ΣτΕ 4026/1983, ΣτΕ 954/1982 (φορολογία δωρεών), 
ΣτΕ 2046/1985, ΣτΕ 2193/1958 (φορολογία κληρονομιών), ΣτΕ 2136/2012, ΣτΕ 
2967/2004, ΣτΕ 1275/1985 (παραβάσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων), 
ΣτΕ 1404/2015 (παράβαση λήψης εικονικού τιμολογίου), ΣτΕ 2768/2015, ΣτΕ 
747/2015, ΣτΕ 1351/2014 επταμ., ΣτΕ 2951/2013, ΣτΕ 117/2005 (τελωνειακές 
παραβάσεις) – πρβλ. ακόμα ΣτΕ 2780/2012 επταμ., ΣτΕ 1934/2013 επταμ., ΣτΕ 
2365/2013 επταμ., ΣτΕ 3103/2015, σχετικά με παραβάσεις των κανόνων περί 
ανταγωνισμού) 
19 ΒΛ. Πρόσφατη υπ’ αρ. 886/2016 απόφαση Β’ Τμήματος Σ.τ.Ε. - Το ΣτΕ 
ακύρωσε φορολογικά πρόστιμα 316.554 ευρώ. - Η  φορολογική αρχή "πρέπει, 
ιδίως, να διαπιστώσει, κατά τρόπο αρκούντως τεκμηριωμένο (ακόμα και με 



 

 

 

 

� Κατά την αρκούντως σαφή και προβλέψιμη έννοια της διάταξης (του εδαφίου 

α΄) της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ (όπως η παράγραφος αυτή 

ίσχυε πριν από την προσθήκη σε αυτήν εδαφίου β΄ με το άρθρο 15 παρ. 3 του 

ν. 3888/2010), ερμηνευόμενης σε συνδυασμό, αφενός, με τις διατάξεις του 

άρθρου 66 (παρ. 1) του ίδιου νόμου και ήδη των άρθρων 14 (παρ. 1), 15 (παρ. 

3) και 27 (παρ. 1) του ν. 4174/2013 και, αφετέρου, με τον κανόνα περί 

δυνατότητας έμμεσης απόδειξης ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου 

εισοδήματος και αντίστοιχης φορολογικής παράβασης, ποσό τραπεζικού 

λογαριασμού και αντίστοιχου εμβάσματος μπορεί να λογισθεί και να 

φορολογηθεί ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα του δικαιούχου του 

λογαριασμού και χορηγήσαντος την εντολή διενέργειας του εμβάσματος, 

εφόσον δεν καλύπτεται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του ούτε από άλλη 

συγκεκριμένη και αρκούντως τεκμηριωμένη, ενόψει των συνθηκών, πηγή ή 

αιτία, την οποία είτε αυτός επικαλείται, κατόπιν κλήσης του από τη Διοίκηση 

για παροχή σχετικών πληροφοριών ή προηγούμενη ακρόαση, είτε εντοπίζει η 

φορολογική αρχή, στο πλαίσιο της λήψης των προβλεπόμενων στο νόμο, 

αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων μέτρων ελέγχου. 

� Σκοπός της απαγόρευσης της διάταξης του άρ. 78 παρ. 2 Σ. (που ορίζει ότι 

δεν μπορεί να επιβληθεί φόρος με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται 

πέραν του προηγουμένου της επιβολής του φόρου οικονομικού έτους) είναι η 

ασφάλεια του δικαίου και η σταθερότητα των έννομων καταστάσεων, όσον 

αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις των διοικούμενων– Όσον αφορά το 

αντικείμενο του φορολογικού βάρους, το πεδίο εφαρμογής της παραπάνω 

συνταγματικής απαγόρευσης καταλαμβάνει τον προσδιορισμό όχι μόνο του 

είδους αλλά και του ύψους της υποκείμενης στο φόρο ύλης (βάσης επιβολής) 

– νομοθετικές διατάξεις που δεν μεταβάλλουν το κανονιστικό καθεστώς 

(τουλάχιστον ενός εκ) των προαναφερόμενων στοιχείων ήδη προβλεπόμενου 

φόρου, όπως είναι εκείνες που ρυθμίζουν το είδος και το βαθμό απόδειξης 

φορολογικής παράβασης και της ύπαρξης αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, 

δεν επιβάλλουν φόρο, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 78 Σ. 

και, συνεπώς, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. 

                                                                                                       
έμμεσες αποδείξεις), ότι ο επιτηδευματίας εισέπραξε το επίμαχο ποσό ως 
αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας", ενώ διευκρινίζεται ότι εάν η φορολογική αρχή δεν προβεί σε 
τεκμηριωμένη κρίση αλλά "απλώς θεωρεί ότι πρόκειται για περιουσιακή 
προσαύξηση άγνωστης προέλευσης (επομένως, δυνάμενη να προέρχεται 
και από πηγή ή αιτία μη αναγόμενη στην άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλματος) και, συνακόλουθα, βάσει των   διατάξεων του άρθρου 48 
παρ. 3 του ΚΦΕ, για εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων”, 
τότε στην περίπτωση αυτή δεν ανταποκρίνεται στο βάρος της  απόδειξης όπως έχει 
την υποχρέωση και τα πρόστιμα ακυρώνονται.  



 

 

 

 

� Η προστεθείσα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3888/2010 διάταξη του εδαφίου 

β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ, κατά το κρίσιμο, εν 

προκειμένω, σκέλος της, που αναφέρεται σε περιουσιακή προσαύξηση 

προερχόμενη «από άγνωστη [...] πηγή ή αιτία», έχει την έννοια ότι 

εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η φορολογική διοίκηση δεν 

κατορθώνει να διαπιστώσει, κατά τρόπο αρκούντως τεκμηριωμένο και 

ασφαλή, τη συγκεκριμένη προέλευση της προσαύξησης, παρά τη λήψη των 

προβλεπόμενων στο νόμο αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων, ενόψει των 

περιστάσεων, μέτρων ελέγχου και διερεύνησης της υπόθεσης, 

συμπεριλαμβανόμενης, ιδίως, της κλήσης του φορολογούμενου για παροχή 

σχετικών πληροφοριών και στοιχείων, που, αν υποβληθούν, ελέγχονται ως 

προς την ακρίβεια και την επάρκειά τους - η μεταφορά χρηματικού ποσού 

από τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου σε άλλον τραπεζικό 

λογαριασμό του ίδιου προσώπου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επαυξάνει 

την περιουσία του (πρβλ. αποφάσεις του γαλλικού Conseil d’Etat της 

19.6.2014 στην υπόθεση 371099 και της 20.10.2010 στην υπόθεση 317565), 

τουλάχιστον εφόσον αυτός είναι ο μοναδικός δικαιούχος του πρώτου 

λογαριασμού - η διάταξη του εδαφίου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 48 

του ν. 2238/1994, σύμφωνα με την αληθή έννοιά της, εφαρμόζεται και σε 

υπόθεση, όπως η επίδικη, όπου οι κινήσεις μεγάλων ποσών τραπεζικού 

λογαριασμού που λαμβάνονται υπόψη από τη φορολογική αρχή για τη 

διαπίστωση διαφυγούσας φορολογητέας ύλης πραγματοποιήθηκαν πριν από 

την έναρξη ισχύος της (30.9.2010). 

� H (προστεθείσα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3888/2010) διάταξη του 

εδαφίου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 έχει την 

έννοια ότι εφαρμόζεται, κατ’ αρχήν και σε υπόθεση, στην οποία η επίμαχη 

περιουσιακή προσαύξηση (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό), άγνωστης 

πηγής ή αιτίας, που λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο 

επάγγελμα, προκύπτει σε χρόνο προγενέστερο της 30.9.2010, η έννοια δε 

αυτή δεν δημιουργεί ζήτημα αντίθεσης της διάταξης προς την παράγραφο 2 

του άρθρου 78 του Συντάγματος ούτε, άλλωστε, προς τη θεμελιώδη αρχή της 

ασφάλειας δικαίου. 

� Οι διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 

2238/1994 έχουν, περαιτέρω, την έννοια ότι, σε περίπτωση όπως η επίδικη, 

το ποσό τραπεζικού λογαριασμού που τροφοδότησε έμβασμα και λογίζεται 

ως φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα του δικαιούχου του 

λογαριασμού φορολογείται ως εισόδημα της διαχειριστικής περιόδου κατά 

την οποία προκύπτει ότι εισήχθη το ποσό αυτό στην περιουσία του 

δικαιούχου του λογαριασμού, η δε μεταφορά (με έμβασμα) χρηματικού 

ποσού από τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου, στον οποίο δεν  



 

 

 

 

� υπάρχει συνδικαιούχος, σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό του ίδιου προσώπου 

δεν ενέχει προσαύξηση της περιουσίας του – Συνεπώς, κρίσιμος είναι, κατ’ 

αρχήν, όχι ο χρόνος διενέργειας του εμβάσματος, με αφορμή το οποίο έγινε 

ο έλεγχος και διαπιστώθηκε η περιουσιακή προσαύξηση, αλλά είτε ο χρόνος 

της κατάθεσης του επίμαχου ποσού (ή, σε περίπτωση τμηματικής κατάθεσής 

του, ο χρόνος που κατατέθηκε καθένα από τα τμήματά του) στον τραπεζικό 

λογαριασμό του δικαιούχου, μέσω του οποίου έγινε το έμβασμα, είτε ο 

προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο προκύπτει ότι επήλθε η 

αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του. 

� Ο προσδιορισμός του ως άνω κρίσιμου χρόνου, που συνιστά πραγματικό 

ζήτημα (διακριτό της ύπαρξης περιουσιακής προσαύξησης άγνωστης πηγής ή 

αιτίας) και διενεργείται κατ’ ενάσκηση δέσμιας αρμοδιότητας, πρέπει να 

γίνεται από τη φορολογική αρχή με βάση πρόσφορα και επαρκή στοιχεία, 

συλλεχθέντα κατόπιν της λήψης των προβλεπόμενων στο νόμο αναγκαίων, 

κατάλληλων και εύλογων, ενόψει των περιστάσεων, μέτρων ελέγχου και 

διερεύνησης της υπόθεσης, από την ανωτέρω άποψη, στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται, ιδίως, η κλήση του φορολογούμενου για παροχή 

εξηγήσεων και η αναζήτηση πληροφοριών και εγγράφων από τα 

εμπλεκόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αν η εντός ευλόγου χρόνου 

συλλογή τέτοιων στοιχείων καθίσταται αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής, 

γεγονός που πρέπει να βεβαιώνεται από τη φορολογική αρχή με ειδική 

αιτιολογία, αυτή μπορεί να διαπιστώσει τον κρίσιμο, κατά τα προεκτεθέντα, 

χρόνο με βάση όσα στοιχεία κατάφερε να συγκεντρώσει ο έλεγχος και, στην 

εξαιρετική περίπτωση παντελούς έλλειψης τέτοιων στοιχείων, να θεωρήσει 

κατά τεκμήριο ως κρίσιμο χρόνο εκείνον του εμβάσματος. 

� Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 του 

Συντάγματος, η φορολογούμενη ύλη (εν προκειμένω, εισόδημα) δεν 

επιτρέπεται να είναι πλασματική, αλλά πρέπει να είναι πραγματική – Η 

ανεύρεση και ο προσδιορισμός του ύψους του πραγματικού φορολογητέου 

εισοδήματος χωρεί και με την εφαρμογή προβλεπόμενων στο νόμο 

τεκμηρίων, εφόσον αυτά συνάδουν προς τα δεδομένα της κοινής πείρας, 

συνδυαστικά ως προς τη βάση τους και το συμπέρασμά τους, ώστε να 

καταλείπεται στο φορολογούμενο εύλογη δυνατότητα επίκλησης και 

τεκμηρίωσης του αδικαιολόγητου της εφαρμογής τους στην περίπτωσή του 

και ενόψει των ιδιαίτερων συνθηκών της, διότι, άλλως, καθίστανται 

ασύμβατα προς τις θεμελιώδεις αρχές της αναλογικότητας (των περιορισμών 

του δικαιώματος περιουσίας) και της φορολογικής ισότητας– Τα ανωτέρω 

τεκμήρια μπορούν να αφορούν και σε δαπάνες διαβίωσης, σε δαπάνες 

κατοχής και χρήσης ακινήτων ή κινητών ή σε δαπάνες κτήσης περιουσιακών 

στοιχείων, από τις οποίες τεκμαίρεται αντίστοιχο αναλωθέν εισόδημα (ή άλλο  



 

 

 

 

κεφάλαιο) – Τέτοιες δαπάνες, που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό 

του φορολογητέου πραγματικού εισοδήματος, είναι επίσης πραγματικές, 

έστω κι αν η φύση και το ύψος τους καθορίζονται με νόμιμα τεκμήρια, που 

πληρούν τους προαναφερόμενους όρους, όπως είναι, κατ’ αρχήν, τα τεκμήρια 

που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 περιπτ. α, β, γ και θ και 

του άρθρου 17 περιπτ. γ του ΚΦΕ. 

� Οι διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 

2238/1994, ερμηνευόμενες υπό το φως των επιταγών των άρθρων 4 παρ. 5 

και 78 παρ. 1 του Συντάγματος, έχουν την έννοια ότι, σε υπόθεση όπως η 

κρινόμενη, τα ποσά των οριζόμενων στα άρθρα 16 (παρ. 1 περιπτ. α, β, γ και 

θ) και 17 (περιπτ. γ) του ΚΦΕ τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης 

περιουσιακών στοιχείων αφαιρούνται, κατ’ αρχήν, από το δηλωθέν 

εισόδημα του αντίστοιχου οικονομικού έτους και επιπλέον, στο μέτρο που 

το υπερβαίνουν, από το κεφάλαιο που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη 

νόμιμη πηγή ή αιτία, το οποίο (εισόδημα ή κεφάλαιο) λαμβάνεται υπόψη για 

να δικαιολογήσει, εν όλω ή εν μέρει, την επίμαχη περιουσιακή προσαύξηση 

(ποσό τραπεζικής κατάθεσης)- Ποσό τραπεζικού λογαριασμού και 

αντίστοιχου εμβάσματος μπορεί να λογισθεί και να φορολογηθεί ως εισόδημα 

από ελευθέριο επάγγελμα του δικαιούχου του λογαριασμού και 

χορηγήσαντος την εντολή διενέργειας του εμβάσματος, εφόσον δεν 

καλύπτεται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του ούτε από άλλη συγκεκριμένη 

και αρκούντως τεκμηριωμένη πηγή ή αιτία, την οποία είτε αυτός επικαλείται, 

κατόπιν κλήσης του από τη Διοίκηση για παροχή σχετικών πληροφοριών ή 

προηγούμενη ακρόαση, είτε εντοπίζει η φορολογική αρχή. Κρίσιμος είναι 

είτε ο χρόνος της κατάθεσης του επίμαχου ποσού στον τραπεζικό 

λογαριασμό του δικαιούχου μέσω του οποίου έγινε το έμβασμα, είτε ο 

προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο προκύπτει ότι επήλθε η 

αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του. 

Απόφαση 2128/2016 - Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 

Κατόπιν της τοποθέτησης του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σειρά προδικαστικών 

ερωτημάτων (ΣτΕ 884/2016), κατέστη σαφής σε ο ορθός τρόπος ερμηνείας και 

εφαρμογής των διατάξεων: 

α) των εδαφίων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 πριν και 

μετά την προσθήκη του  εδαφίου β΄ στην παράγραφο 3 με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 

3888/2010 για παλαιότερες χρήσεις και β) του άρθρου 21 ΚΦΕ 

Ο πίνακας ανάλωσης κεφαλαίου συμπληρώνεται ορθά μόνο εφόσον εξακριβωθεί 

πως: - το ποσό τραπεζικού λογαριασμού που τροφοδότησε έμβασμα και λογίζεται ως 

φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα του δικαιούχου του λογαριασμού  



 

 

 

 

φορολογείται ως εισόδημα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία προκύπτει ότι 

εισήχθη το ποσό αυτό στην περιουσία του δικαιούχου του λογαριασμού, δηλαδή  ο 

έλεγχος πρέπει εφεξής να εστιάσει στον χρόνο της κατάθεσης του επίμαχου ποσού (ή, 

σε περίπτωση τμηματικής κατάθεσής του, στον χρόνο που κατατέθηκε καθένα από τα 

τμήματά του) στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, μέσω του οποίου έγινε το 

έμβασμα. Αν προκύπτουν φορολογικές παραβάσεις σε άλλα πλην του εισοδήματος 

αντικείμενα, αυτές θα καταλογισθούν λαμβάνοντας υπ' όψιν τις εκάστοτε διατάξεις 

περί παραγραφής όπως ερμηνεύτηκαν στην πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ 1623/2016. 

- η μεταφορά (με έμβασμα) χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό του 

φορολογούμενου, στον οποίο δεν υπάρχει συνδικαιούχος, σε άλλο τραπεζικό 

λογαριασμό του ίδιου προσώπου δεν ενέχει προσαύξηση της περιουσίας του
20

. 

Όπως προκύπτει από το σκεπτικό 6 της με αριθμό απόφασης 2128/2016 του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε κατόπιν της υπ’ αρ. 884/2016 

προδικαστικής ΣτΕ, ο προσφεύγων προσκομίζοντας πληθώρα αποδεικτικών 

στοιχείων απέδειξε το ουσία βάσιμο των ισχυρισμών του και δικαιώθηκε (ενδεικτικά 

αναφέρουμε βεβαιώσεις Τραπεζών περί τήρησης λογαριασμών, προθεσμιακών 

καταθέσεων, αποδεικτικά καταθέσεων ποσών τρίτων για συνήθεις αμοιβές, λήψη 

μερισμάτων-επιχειρηματικής αμοιβής ή μισθωμάτων, συνοδευόμενα από αντιλογισμό 

κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών και αιτιολογία κατάθεσης). 

Σ Υ Ν Ο Ψ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Σ: Ο φορολογούμενος ΠΡΕΠΕΙ ν' αποδείξει τον ακριβή 

χρόνο και τη νόμιμη αιτία της πρωτογενούς κατάθεσης, ότι δηλαδή η υπό έλεγχο 

αποστολή εμβασμάτων αφενός δεν προέρχεται από άγνωστη πηγή ή αιτία, αλλά από 

νόμιμη αιτία όπως για παράδειγμα από συλλογή καταθέσεων και αφετέρου πως η 

επαύξηση της περιουσίας του πιθανόν να επήλθε σε διαχειριστικές περιόδους 

προγενέστερες αυτών της αποστολής των εμβασμάτων. 

Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς καταλογισμό Φόρων και 

Προστίμων 

Ν. 4446/2016 - Σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ 2 του ν.4446/2016, παραγράφονται 

όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, χρήσεων που λήγουν 31/12/2010 και 

νωρίτερα, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι 31/12/2016. 

Προσοχή: Η έκδοση εντολής ελέγχου δεν συνεπάγεται και κοινοποίησή της στον 

ελεγχόμενο. Ενδεχομένως να έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου για ορισμένους 

φορολογούμενους έως τις 31.12.2016 και να μην έχουν λάβει ακόμη γνώση 

                                     
20 [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα ανωτέρω εφαρμόζονται ΜΟΝΟ σε μεταφορά χρηματικών ποσών 
μέσω εμβασμάτων. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται την 
ύπαρξη μετρητών το αντικείμενο απόδειξης είναι διαφορετικό και ποικίλει ανά 
περίπτωση.] 



 

 

 

 

- Κανόνας πενταετούς παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για τον 

καταλογισμό προστίμων ΚΒΣ, με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος στις 

περιπτώσεις έκδοσης ενός νόμου περί παρατάσεως, για χρήση όμως που πρωτογενώς 

έληγε κατά το χρόνο εκδόσεως του νόμου αυτού. 

Συγκεκριμένα, οι παρατάσεις που θεσπίστηκαν με τους Ν. 3697/2008, 3790/2009, 

3842/2010, 3888/2010, 4002/2011, 4098/2012 και 4203/2013, ορίζουσες γενικώς περί 

παραγραφής που έληγε αντίστοιχα στις 31-12-2008, στις 31/12/2009, στις 30-6-2010, 

στις 31-12-2010, στις 31-12-2011, στις 31-12-2012 και στις 31.12.2013 και 

παρατάθηκε μέχρι 31/12/2009, 30/6/2010, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 

31/12/2013 και μέχρι 31/12/2015 αντίστοιχα καταλαμβάνουν μόνο τις περιπτώσεις 

που το πρώτον η παραγραφή έληγε στις προαναφερθείσες ημερομηνίες (ώστε η 

πενταετής παραγραφή παρατείνεται και με αυτούς τους νόμους σε έξι και πεντέμισι 

έτη) και δεν καταλαμβάνουν, εφόσον ρητώς, ειδικώς και σαφώς δεν ορίζουν, και τις 

περιπτώσεις προγενέστερων διαχειριστικών περιόδων που η προθεσμία παραγραφής 

έληγε μεν στις αντίστοιχες ως άνω ημερομηνίες όμως λόγω παράτασης του χρόνου 

παραγραφής με προγενέστερα νομοθετήματα. 

Τα άνω επιβεβαιώθηκαν με την υπ΄ αρ. 888/2016 απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας
21

. Ειδικότερα, σε αντίκρουση των διαρκώς υποστηριζομένων από τις 

φορολογικές Αρχές για τα πρόστιμα του ΚΒΣ, και συγκεκριμένα ότι τυγχάνουν 

εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 του Ν. 2523/1997, 84 παρ. 4 και 68 παρ. 

2 του Ν. 2238/1994, δυνάμει των οποίων η προθεσμία της παραγραφής είναι 

δεκαετής, υποστηρίζεται επί της παρούσης, ότι η διάταξη του άρθρου 84 παρ. 4 

αναφέρεται στο δικαίωμα του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων 

επιβολής φόρου, τέλους και εισφορών όχι κυρώσεων όπως τα πρόστιμα του ΚΒΣ. 

Περαιτέρω, με την υπ΄ αρ. 1623/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

κρίθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ν. 

2523/1997, καθιερούμενη ανάλογη εφαρμογή των περί παραγραφής διατάξεων που 

ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος, αφορά και σε διατάξεις περί παρατάσεως της 

προθεσμίας παραγραφής, όπως οι προαναφερόμενες, οι οποίες ουδόλως αναφέρονται 

σε επιβολή κυρώσεων, όπως τα πρόστιμα για τις παραβάσεις του Κ.Β.Σ. 

(β) ότι, ανεξαρτήτως εάν πραγματοποιήθηκε  σχετική εγγραφή, αρχική ή 

συμπληρωματική, στη φορολογία εισοδήματος ή αν η εγγραφή αυτή 

οριστικοποιήθηκε ή όχι, μπορεί η φορολογική αρχή να εκδώσει και κοινοποιήσει 

πράξη επιβολής προστίμου για παραβάσεις του ΚΒΣ, διαπιστούμενες από  

                                     
21 Ο ως άνω ισχυρισμός (περί μη νόμιμης παρατάσεως χρήσεων που είχαν ήδη 
παραταθεί) δύναται να υποστηριχθεί βάσιμα και στην φορολογία εισοδήματος και 
στον ΦΠΑ. 



 

 

 

 

συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της μετά την πάροδο πενταετίας 

από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου που έπεται εκείνης στην οποία αφορά η 

αποδοθείσα παράβαση εντός δεκαετίας. 

ΩΣΤΟΣΟ, επισημαίνεται ότι, τα δεδομένα των τραπεζικών λογαριασμών (ήτοι οι 

τραπεζικές καταθέσεις), στα οποία στηρίζεται διαρκώς ο Έλεγχος 

(αναγορεύοντάς τα ως «συμπληρωματικά στοιχεία»), καταλογίζοντας φόρους και 

πρόστιμα (προκειμένου για διαπιστωθείσα προσαύξηση περιουσίας – εμβάσματα) και 

παρατείνοντας με τον τρόπο αυτό την προθεσμία παραγραφής, δεν πληρούν την 

έννοια των συμπληρωματικών στοιχείων (προκειμένου για την εφαρμογή της 

δεκαετούς προθεσμίας παραγραφής), όπως μάλιστα απεφάνθη προσφάτως το ΣτΕ 

(με την υπ΄αρ. 675/2017 απόφασή του αλλά και το Δ.Εφ.Αθ. με την υπ΄αρ. 

3820/2016 απόφασή του
22

). 

Τέλος, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, απεφάνθη ότι το 

δικαίωμα του δημοσίου για τον καταλογισμό προστίμων ΚΒΣ μέχρι και τη χρήση 

2007 (με χρόνο κοινοποίησης των καταλογιστικών πράξεων το έτος 2014) έχει 

υποκύψει σε παραγραφή και, περαιτέρω, ότι η διάταξη του άρθρου 84 παρ. 4 περ. β` 

του Ν. 2238/1994, σε συνδυασμό με αυτή του άρθρου 68 παρ. 2 περ. α΄ του ίδιου  

                                     
22 Το Εφετείο έκρινε ότι εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη νομοθετική ρύθμιση, δεν 
εμποδίζεται αρχικά η φορολογική αρχή, έχοντας διενεργήσει στο παρελθόν έλεγχο 
στα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευματία για ορισμένη χρήση και έχοντας ακόμα 
εκδώσει και σχετικό φύλλο ελέγχου προσδιορισμού φόρου, να επανέλθει και 
ανεξάρτητα από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής στις αφορώσες 
στη συγκεκριμένη χρήση φορολογίες, να διενεργήσει επαναληπτικό έλεγχο των 
βιβλίων και στοιχείων για την ίδια χρήση και ακολούθως να εκδώσει και άλλη 
πράξη, ενεργώντας πάντοτε στα χρονικά πλαίσια της πενταετούς 
παραγραφής του δικαιώματός της. Δύναται επίσης η φορολογική αρχή να 
εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου εισοδήματος βάσει συμπληρωματικών 
στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της μετά τη πάροδο πενταετίας από το τέλος 
του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης, αρκεί η 
νέα πράξη να εκδοθεί και κοινοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης δεκαετούς 
προθεσμίας, σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 
του άρθρου 68, «ανεξάρτητα από το εάν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί ή όχι αρχικό 
φύλλο ελέγχου». Η τελευταία αυτή φράση, ισχύει από τη δημοσίευση του 
νόμου αυτού (22.12.2006) και δεν έχει αναδρομική ισχύ και δεν 
καταλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις, ενώ δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει 
διευκρινιστικό χαρακτήρα. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ (ΔΗΛΑΔΗ ΕΩΣ 
ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006) ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΕΠΕΙ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΞΗΣ 
ΔΥΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: 1. ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΗΘΕΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 
ΑΡΧΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 
ΤΟΥΣ ΚΑΙ 2. ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ (ΝΕΑ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 



 

 

 

 

νόμου, με βάση τις οποίες η προθεσμία παραγραφής ορίζεται δεκαετής, προϋποθέτει 

οριστικότητα της φορολογικής εγγραφής και διενέργεια συμπληρωματικής (βάσει 

συμπληρωματικών στοιχείων ενδεχομένως), η οποία δεν προβλέπεται στον Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων και επομένως δεν είναι δυνατή, κατ` άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 

2523/1997 η ανάλογη εφαρμογή της επί πράξεων επιβολής προστίμου για παραβάσεις 

του εν λόγω Κώδικα. 

Κατόπιν τούτων, υπογραμμίζεται ότι μολονότι οι ως άνω απόψεις περί παραγραφής 

αποκτούν πλέον νομολογιακή θέση, εντούτοις οι φορολογικές Αρχές αποφεύγουν 

οιαδήποτε κρίση επ΄ αυτών ή ακόμα διατυπώνουν αρνητική θέση που απορρίπτεται 

από τα Διοικητικά Δικαστήρια και περαιτέρω εξακολουθούν να ελέγχουν και να 

καταλογίζουν πρόστιμα και διαφορές φόρων για χρήσεις που θεωρούνται 

παραγεγραμμένες, οδηγώντας τον φορολογούμενο στην πολυδάπανη και πολύχρονη 

δικαστική διαδικασία και εξαναγκάζοντας αυτόν στην καταβολή μη οφειλόμενων 

επιβαρύνσεων, λόγω της εν τω μεταξύ επιβολής δυσβάσταχτων μέτρων, μέχρι την 

δικαστική του κρίση. 

Επίσης, πρέπει να τονισθεί ότι, με τα άνω δεδομένα, η τυχόν υπαγωγή 

φορολογουμένου στις διατάξεις του νόμου 4446/2016 αποτελεί σήμερα μία 

εξαιρετικά δύσκολη απόφαση, καθόσον η υποβολή τροποποιητικής φορολογικής 

δηλώσεως και η καταβολή κύριου φόρου (με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις) 

μπορεί να αναφέρεται σε χρήση που θεωρείται παραγεγραμμένη. 

Τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή του νόμου για την 

εθελούσια δήλωση εισοδημάτων.  

Με τον ν. 4446/2016 προβλέφθηκε η δυνατότητα εθελουσίας δήλωσης φόρων, τελών 

και εισφορών  για χρήσεις του παρελθόντος. Ήδη αποστέλλονται στους 

φορολογούμενους που έχουν εντολή ελέγχου τυποποιημένα σημειώματα βάσει των 

οποίων καλούνται όπως προβούν, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, στις αναγκαίες 

δηλώσεις εθελουσίας. Κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας έχουν προκύψει τα εξής: 

1. Ο ν. 4446/2016 προέβλεπε ότι η προθεσμία για όσους επιθυμούν να κάνουν 

χρήση των ευεργετικών διατάξεων του ήταν η 31/3/2017 και με κάποια 

προσαύξηση η 31/5/2017. Επιπλέον, σε όσους φορολογούμενους είχαν σταλεί 

προσωρινές πράξεις μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, η Φορολογική Αρχή 

όφειλε να απέχει από την έκδοση των οριστικών πράξεων μέχρι την 7/2/2017 

(κατόπιν σχετικής παράτασης). Όμως πολλές φορολογικές αρχές (ΔΟΥ) 

παρερμηνεύουν τις διατάξεις του νόμου, και δεν αποδέχονται δηλώσεις 

εθελουσίας που υποβάλλονται από φορολογούμενους σε βάρος των οποίων  

έχουν εκδοθεί προσωρινές πράξεις, αλλά όχι οριστικέ, εν ελλείψει σχετικής 

κατευθυντήριας γραμμής. 

 



 

 

 

 

 

 

2. Με την κατάθεση των δηλώσεων εθελουσίας πρέπει να γίνει εκκαθάριση 

αυτών. Το σύστημα των εκκαθαρίσεων άνοιξε μόλις στις 3/2/2017, και 

προκύπτει πλέον το εξής οξύμωρο: Με την εκκαθάριση της εθελουσίας, το 

ΚΕΦΟΜΕΠ ή η αρμόδια ΔΟΥ δύναται να περαιώσει την υπόθεση του 

φορολογουμένου (εφόσον έχουν εθελοντικώς δηλωθεί όλα τα σχετικά ποσά), 

όμως το ποσό από την εκκαθάριση των φόρων μπορεί να πληρωθεί είτε 

εφάπαξ είτε σε δόσεις. Εάν πληρωθεί εφάπαξ, η φορολογική αρχή θα κλείσει 

την υπόθεση. Αν όμως είναι με δόσεις, δεδομένου ότι ο νόμος προβλέπει πως 

η μη τήρηση των όρων αποπληρωμής του ν. 4446/2016 συνεπάγεται έκπτωση 

από τα ευεργετήματά του (και χρέωση όλων των υπολοίπων προσαυξήσεων), 

τί θα κάνουν οι φορολογικές αρχές;  

3. Για όποια έτη πραγματοποιείται εθελουσία δήλωση, ανοίγει εκ νέου η 

παραγραφή του έτους. Εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των 

τροποποιητικών δηλώσεων, επομένως ένα έτος για το οποίο θα γίνει 

εθελούσια δήλωση, ακόμη και αν είναι παραγεγραμμένο, επανεκκινεί 

(νομίμως) η προθεσμία της παραγραφής για άλλα δέκα έτη.  

4. Πρόβλημα άνισης μεταχείρισης μεταξύ όσων είχαν παραλάβει οριστικές 

πράξεις και εκκρεμούσαν οι προσφυγές τους ενώπιον της ΔΕΔ και των 

Δικαστηρίων, σε σχέση με όσους δεν είχαν παραλάβει. Πολλές υποθέσεις 

φορολογουμένων θα περαιώνονταν αν δινόταν η δυνατότητα από το Κράτος 

να μπορούν να κάνουν και αυτοί χρήση των διατάξεων του ν. 4446/2016, με 

αποτέλεσμα να συνεχίσουν τις δικαστικές διαδικασίες αντί να τακτοποιούν 

τις υποθέσεις τους και να εισπράττει έσοδα το Κράτος.  

5. Στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων με ανακριβές τίμημα απαιτείται με 

το ν. 4446/2016 η δήλωση να προσυπογράφεται τόσο από τον αγοραστή όσο 

και από τον πωλητή. Αυτό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα σε περίπτωση 

που ο ένας εκ των δύο δεν συναινεί.  

Τραπεζικό απόρρητο - τέλος εποχής;  

Η έννοια του «παγκόσμιου εισοδήματος», όπως επίσης και η υποχρέωση δήλωσης 

αυτού στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, για την πλειοψηφία των Ελλήνων είναι 

έννοιες καινούριες και συνυφασμένες με τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας μας 

απέναντι στους δανειστές της. Η οργανωμένη φορολογική απάτη, το ξέπλυμα μαύρου 

χρήματος και η παράνομη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, έχουν αναχθεί σε 

μείζον πρόβλημα παγκόσμιας εμβέλειας. Σε συνέχεια ποινικών και αστικών διώξεων 

εις βάρος τραπεζικών κολοσσών (UBS, Credit Suisse , HSBC) στις ΗΠΑ και την 

Ευρώπη, οι τραπεζίτες στην Ελβετία υποχρεωτικά πλέον αφενός ζητούν αναλυτική 

δήλωση πόθεν έσχες συνοδευόμενη από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία κι 

αφετέρου – σε εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

τη φορολόγηση των τόκων από τις καταθέσεις – θέτουν ως προϋπόθεση την έγγραφη 

συναίνεση του υποψηφίου πελάτη για την κοινοποίηση των περιουσιακών στοιχείων  



 

 

 

 

του στις φορολογικές αρχές της χώρας κατοικίας του
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. Η λίστα Φαλσιανί / Λαγκάρντ 

προκάλεσε πολιτικούς τριγμούς και σφοδρές αντιπαραθέσεις κυρίως στη Γαλλία και 

την Ιταλία, στάθηκε ωστόσο αφορμή για ουσιαστικούς φορολογικούς ελέγχους. Η 

βασική ένσταση των φορολογουμένων στους οποίους έχουν καταλογιστεί πρόστιμα 

και φόροι δεν είναι άλλο από την μη αποδοχή στοιχείων που έχουν αποσπαστεί 

παράνομα από τράπεζες στην Ελβετία. Το επιχείρημα αυτό από νομική σκοπιά 

κρίνεται παραπάνω από νόμω και ουσία βάσιμο καίτοι μέσω των κινήσεων των 

επίμαχων λογαριασμών περιγράφονται αναλυτικά δαιδαλώδεις διαδρομές 

εισοδημάτων που παρανόμως αρχικώς αποκτήθηκαν και στη συνέχεια αποκρύφτηκαν 

από τους ελεγκτικούς φορολογικούς μηχανισμούς. 

Στη χώρα μας, το ΚΕΦΟΜΕΠ προχωρά στην επεξεργασία και σε διασταυρωτικούς 

ελέγχους αναφορικά με το νόμιμο ή παράνομο τρόπο επαύξησης της περιουσίας 

φυσικών και νομικών προσώπων μέσω των επίσημων πλέον στοιχείων (εμβάσματα 

μεταφοράς χρημάτων) που έχει στη διάθεσή του
24

 . 

Παράλληλα, ένα εξελιγμένο ηλεκτρονικό σύστημα διασταύρωσης των καταθέσεων 

και των εισοδημάτων τίθεται σε πλήρη λειτουργία στη χώρα μας. Περίπου 1,2 εκατ. 

ΑΦΜ (που εμφανίζονται στα 65 CD που έχει το υπουργείο Οικονομικών) θα 

διασταυρωθούν και τα αποτελέσματα θα βγαίνουν σε διάστημα λίγων ημερών. Το εν 

λόγω ηλεκτρονικό σύστημα τίθεται σε πλήρη λειτουργία από όλες τις εφορίες και τα 

μεγάλα ελεγκτικά κέντρα και σύμφωνα με αυτό, θα φιλτράρονται οι κινήσεις των 

λογαριασμών, στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις απόκρυψης 

εισοδημάτων. Θα αφαιρούνται ποσά τα οποία αφορούν επανακαταθέσεις, ενώ θα 

αγνοούνται τα μικροποσά. Εφόσον διαπιστώνονται αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων 

εισοδημάτων και καταθέσεων θα καλούνται οι ελεγχόμενοι να τα δικαιολογήσουν. 

Σημειώνεται ότι στη λίστα των μεγαλοκαταθετών βρίσκονται όσοι έκαναν κατάθεση 

άνω των 100.000 ευρώ ή περισσότερες καταθέσεις εντός ενός έτους που ξεπερνούσαν 

αθροιστικά τις 300.000 ευρώ, κατά την περίοδο 2000-2012. 

Ωστόσο, από τις διασταυρώσεις του συστήματος αυτού, από το οποίο θα περάσουν 

και όλοι οι προγενέστεροι έλεγχοι που έγιναν από την εφορία, θα μείνουν εκτός οι 

υποθέσεις που ήλεγξε με εισαγγελική εντολή η οικονομική αστυνομία.   

Πάντως, υπογραμμίζεται ότι σημαντικές είναι οι καθυστερήσεις στην προσκόμιση 

δικαιολογητικών από τους ελεγχόμενους, οι οποίοι φέρουν το βάρος της απόδειξης 

όταν αμφισβητούν τα ευρήματα των ελεγκτικών αρχών, καθώς σε διάστημα 5 ημερών  

                                     
23   Σύμφωνα με το παλαιότερο καθεστώς οι πελάτες των ελβετικών τραπεζών 
είχαν την επιλογή της αυτόματης καταβολής φόρων 35% στους τόκους με 
αντάλλαγμα τη φορολογική ανωνυμία τους. 
24 Σημειώνεται ότι ο Ν. 4174/2013 διακόπτει την παραγραφή για το χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή αιτήματος πληροφοριών σε ξένη χώρα 
μέχρι την παραλαβή της σχετικής απάντησης. 



 

 

 

 

καλούνται να δικαιολογήσουν τα ποσά και να αναζητήσουν δικαιολογητικά ακόμα 

και 10 χρόνια πίσω. 

Περαιτέρω, οι τράπεζες δεν χορηγούν αυθημερόν στοιχεία στους φορολογουμένους, 

με αποτέλεσμα να καθυστερεί περαιτέρω η διαδικασία. Σε αρκετές περιπτώσεις, 

ελεγχόμενοι αναμένουν ακόμα και δύο μήνες από το εξωτερικό αποδεικτικά 

τραπεζών για τα ποσά που έφεραν στην Ελλάδα για να δικαιολογήσουν τις 

αποκλίσεις που εμφανίζονται. Πάντως, οι εφορίες δίνουν τις αναγκαίες παρατάσεις 

στους φορολογουμένους για να δικαιολογήσουν τα ποσά που δεν φαίνεται να 

δικαιολογούνται από τις δηλώσεις τους. 

Όσοι εντοπιστούν με αποκλίσεις μεταξύ καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων 

έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν μέχρι το τέλος Μαΐου στην ως άνω ρύθμιση της 

οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης και να απαλλαγούν από τις ποινικές 

κυρώσεις για φοροδιαφυγή, καταβάλλοντας τον φόρο που προβλέπεται στη ρύθμιση, 

ενώ εφόσον ενταχθούν στη ρύθμιση, οφείλουν να πληρώσουν τον φόρο που 

προκύπτει σε 30 ημέρες ή εναλλακτικά να υπαχθούν στη ρύθμιση των 12 ή 24 

δόσεων. Επαναλαμβάνεται ότι, στη περίπτωση εθελούσιας αποκάλυψης 

εισοδημάτων, η εφορία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου, εκτός των στοιχείων που θα 

αποκαλύψουν οι φορολογούμενοι, συνολικά των εισοδημάτων τους και των 

περιουσιακών τους στοιχείων ακόμα και για τη χρήση που αφορά η δήλωση που θα 

υποβάλουν.  

 


