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ΤΜΗΜΑ Α΄

Θέ*α: Οδηγίες σχετικά *ε την παροχή στοιχείων από τους φορολογού*ενους κατά τον

έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων.

Με την απόφαση �ΕΣ Α 1077357/ΕΞ2013/10�5�2013, όπως δη!οσιεύθηκε στα ΦΕΚ.1136/Β΄
/10�5�2013 και ΦΕΚ.1199/Β΄/16�5�2013, καθορίστηκε ο τρόπος εφαρ!ογής των έ!!εσων
τεχνικών στη διαδικασία του τακτικού ελέγχου παράλληλα !ε τις ισχύουσες διατάξεις περί
τακτικού ελέγχου του ΚΦΕ. Οι έ!!εσες τεχνικές ελέγχου προκει!ένου να προσδιορίσουν το
φορολογητέο εισόδη!α, αξιοποιούν κάθε στοιχείο ή πληροφορία που διαθέτει η υπηρεσία ή
!πορεί να συλλεχθεί για τον φορολογού!ενο τον/την σύζυγο ή τα προστατευό!ενα !έλη αυτών
και το οποίο !πορεί να αφορά κάθε !ορφή εσόδων ή δαπανών. Σκοπός είναι να προσδιοριστεί
!ε αντικει!ενικό τρόπο το πραγ*ατικό εισόδη*α του φορολογού*ενου το οποίο είτε έχει

αναλωθεί σε αγορές και δαπάνες ή έχει χρησι!οποιηθεί προκει!ένου να προσαυξηθεί η
περιουσιακή του κατάσταση.

Σύ!φωνα !ε την παράγρ.1 του άρθρο 66 του ΚΦΕ ο προϊστά!ενος της ελεγκτικής υπηρεσίας
κατά τον έλεγχο των επιδιδό!ενων δηλώσεων δικαιούται: «Να καλεί εγγράφως τον υπόχρεο,
ανεξάρτητα αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση, να δώσει  έσα σε τακτή και σύντο η
προθεσ ία, είτε αυτοπροσώπως είτε  ε εντολοδόχο που ορίζεται  ε δήλωσή του προς την
ελεγκτική υπηρεσία, τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να προσκο�ίσει κάθε λογαριασ�ό και

κάθε στοιχείο που είναι χρήσι�ο για τον καθορισ�ό του εισοδή�ατος».

Οι διατάξεις αυτές έχουν ανάλογη εφαρ!ογή και κατά τους ελέγχους από το γραφείο, σύ!φωνα
!ε την παράγρ.3 του άρθρου 67Α του ΚΦΕ .

Επίσης σύ!φωνα !ε τις διατάξεις της παραγρ.6 του άρθρου 66 του ΚΦΕ , όσοι αρνούνται ή
παραλείπουν αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για την εξακρίβωση του εισοδή!ατος

και να διευκολύνουν το ελεγκτικό έργο του προϊστα!ένου της δη!όσιας οικονο!ικής υπηρεσίας,
υπόκεινται στο πρόστι!ο που ορίζεται από το άρθρο 4 παράγρ.2 του Ν.2523/97 (όπως
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προστέθηκε !ε το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ.Α΄66/31.3.2011): «Στους
υπόχρεους που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 66... του ΚΦΕ , επιβάλλεται  ε απόφαση του
Υπουργού Οικονο ικών διοικητικό πρόστι ο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ, ανάλογα  ε τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχό ενη υποτροπή».

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 της απόφασης �ΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013/10�5�2013 για την
εφαρ!ογή των έ!!εσων τεχνικών ελέγχου η ελεγκτική υπηρεσία, !ε την κοινοποίηση της
εντολής ελέγχου, ζητεί από τον φορολογού!ενο και ο τελευταίος υποχρεούται να παράσχει
όποια στοιχεία κρίνονται από την ελεγκτική υπηρεσία απαραίτητα ως προς την περιουσιακή
κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του φορολογου!ένου, της συζύγου και των
προστατευό!ενων !ελών αυτών κατά τις ελεγχό!ενες χρήσεις.

Μετά τα παραπάνω και για την ορθή και ο!οιό!ορφη εφαρ!ογή των διατάξεων κατά την
άντληση στοιχείων από τους φορολογού!ενους (φυσικά πρόσωπα) ορίζονται τα ακόλουθα
έντυπα:

α) �ιαθέσι*α Περιουσιακά στοιχεία

β) Ερωτη*ατολόγιο τρόπου διαβίωσης&*εταβολών&υποχρεώσεων

γ) Επιστολή προς το φορολογού*ενο

Τα έντυπα αυτά !πορεί να τροποποιούνται/συ!πληρώνονται από τον ελεγκτή ανάλογα !ε τα
δεδο!ένα του φακέλου κάθε υπόθεσης.

Θα επιδίδονται στο φορολογού!ενο !αζί !ε την εντολή ελέγχου ή χωριστά, αλλά οπωσδήποτε
!ε τη συνοδεία επιστολής προς το φορολογού!ενο, ο τύπος της οποίας επισυνάπτεται στην
παρούσα εγκύκλιο.

Ο φορολογού!ενος συ!πληρώνει τα έντυπα και προσκο!ίζει κάθε αποδεικτικό στοιχείο για την
απόδειξη των ισχυρισ!ών του.

Συγκεκρι!ένα:

α) Το έντυπο �ιαθεσί*ων Περιουσιακών στοιχείων θα επιδίδεται σε δύο αντίτυπα στο

φορολογού!ενο. Το ένα θα συ!πληρώνεται !ε τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε κατά την
έναρξη της ελεγχό!ενης περιόδου και το άλλο !ε τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε κατά την
λήξη της ελεγχό!ενης περιόδου.

Παράδειγ!α: αν η ελεγχό!ενη περίοδος είναι από 1/1/2003 έως την 31/12/2010, θα
συ!πληρωθούν τα έντυπα !ε η!ερο!ηνίες 1/1/2003 και 31/12/2010.

Ειδικά σε περιπτώσεις όπου προκύπτει ση!αντική απόκλιση στα περιουσιακά στοιχεία (κάθε
!ορφής) που αναγράφηκαν στα αντίστοιχα έντυπα έναρξης�λήξης της ελεγχό!ενης περιόδου
θα επιδίδονται στο φορολογού!ενο προς συ!πλήρωση έντυπα για τη λήξη κάθε ελεγχό!ενης
χρήσης.

Αν τα ελεγχό!ενα έτη δεν είναι συνεχή θα συ!πληρωθούν έντυπα για την έναρξη και τη λήξη
κάθε διαχειριστικής περιόδου.

Για την απόδειξη των αναγραφο!ένων στο έντυπο περιουσιακών στοιχείων ο φορολογού!ενος
υποχρεούται να προσκο!ίσει όλα τα σχετικά έγγραφα/ δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την
ακρίβεια των αναγραφέντων στοιχείων, όπως τίτλους ή συ!βόλαια αγοράς ακίνητης περιουσίας,
αποδεικτικά έγγραφα ανέγερσης ακινήτων (άδεια οικοδο!ής, νο!ι!οποιήσεις, ΕΚΚΟ και λοιπά
έγγραφα που !πορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφό!ενα για την ακίνητη περιουσία), τίτλους
ή συ!βόλαια ή τι!ολόγια αγοράς των κινητών !έσων, τίτλους ή συ!βόλαια ή πράξεις
απόκτησης συ!!ετοχών και λοιπών χρεογράφων, βεβαιώσεις/πιστοποιητικά ή αντίγραφο
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βιβλιαρίου καταθέσεων ενη!ερω!ένο !ε τα διαθέσι!α ποσά κατά την έναρξη ή λήξη της
ελεγχό!ενης χρήσης και τους δικαιούχους των ποσών αυτών, τίτλους ή συ!βόλαια ή τι!ολόγια
αγοράς των λοιπών επενδυτικών στοιχείων (έργων τέχνης, συλλογών, τι!αλφών και λοιπών
στοιχείων αξίας εκάστου 5000 ευρώ και άνω), έγγραφα που να υποστηρίξουν τις τυχόν
υπάρχουσες απαιτήσεις έναντι τρίτων (ονό!ατα, ποσά κ.λπ.).

Στο έντυπο συ!περιλα!βάνεται δήλωση του φορολογου!ένου για τα !ετρητά που κατείχε σε
νο!ίσ!ατα κάθε !ορφής. Σε περίπτωση που δεν συ!πληρωθεί, θεωρείται από τον έλεγχο ότι
ο/η φορολογού!ενος, ο/η σύζυγος του και τα προστατευό!ενα !έλη αυτών δεν είχαν στην
κατοχή τους !ετρητά, κατά την έναρξη ή λήξη της αντίστοιχης ελεγχό!ενης περιόδου ή χρήσης.

β) Το έντυπο ερωτη*ατολόγιο τρόπου διαβίωσης&*εταβολών&υποχρεώσεων επιδίδεται

στο φορολογού!ενο σε ένα (1) αντίτυπο, επί του οποίου παρέχει στοιχεία για όλα τα έτη για τα
οποία ελέγχεται.

Στο έντυπο αυτό παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο διαβίωσης του φορολογου!ένου,
του/της συζύγου και των προστατευο!ένων !ελών αυτών, για τις !εταβολές των περιουσιακών
τους στοιχείων και για τις υφιστά!ενες υποχρεώσεις τους για όλα τα ελεγχό!ενα έτη.

γ) Το έντυπο Επιστολή προς το φορολογού*ενο συνοδεύει υποχρεωτικά τα δύο

προηγού!ενα έντυπα, περιέχει την προθεσ!ία που δίδεται στο φορολογού!ενο για
συ!πλήρωση αυτών και την πράξη κοινοποίησης.

Ακριβές αντίγραφο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ �ΗΜΟΣΙEΝ ΕΣΟ�EΝ

Η Προϊστα!ένη της γρα!!ατείας ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Το περιεχό�ενο αυτό προστατεύεται από τον νό�ο περι πνευ�ατικής ιδιοκτησίας.
Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενη�έρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρο�ητής: +ΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕ2ΡΓΙΟΣ
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