ΑΔΑ: 6ΞΦΩ46ΜΠ3Ζ-2ΧΗ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I

Α.1 Ππκπέξαζκα ρσξίο επηθύιαμε
Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκόξθσζεο Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013).

Ξξνο ηελ Δπηρείξεζε ΑΒΓ κε ΑΦΚ …………… θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

Γηελεξγήζακε έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζε θνξνινγηθά αληηθείκελα, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013), κε ζθνπφ ηε
δηαπίζησζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ηεο Δπηρείξεζεο ΑΒΓ (εθεμήο ε Δπηρείξεζε) γηα ηε
δηαρεηξηζηηθή ρξήζε απφ ΣΣ/ΣΣ/ΣΣΣΣ κέρξη ΣΣ/ΣΣ/ΣΣ (θνξνινγηθφ έηνο xxxx).
Δπζύλε ηεο δηνίθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο
Ζ δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο Δπηρείξεζεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ
ινγηζηηθψλ αξρείσλ (βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ), ηελ έγθαηξε ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ηνλ
νξζφ ππνινγηζκφ ησλ θφξσλ, ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη ηελ ελ
γέλεη ηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, δηακνξθψλνληαο κεηαμχ άιισλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο
εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο Δπηρείξεζεο κε ηηο ηζρχνπζεο
θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
Δπζύλε ηνπ ειεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη ε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο
ειεγρφκελεο Δπηρείξεζεο πξνο ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, κε βάζε ην πξφγξακκα ειέγρνπ
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη. Ν έιεγρνο θαιχπηεη πεξηνξηζηηθά ηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ελ
ιφγσ πξφγξακκα θαη δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000,
«Έξγα Γηαζθάιηζεο Ξέξαλ Διέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο», θαζψο θαη
κε ηα νξηδφκελα ζην πξφγξακκα απηφ. Θεσξνχκε φηη ηα ειεγθηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη
είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο θαη είλαη ζηε
δηάζεζε ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ νπνηεδήπνηε δεηεζνχλ.
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Ππκπέξαζκα
Κε βάζε ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε πνπ ζα καο
νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Δπηρείξεζε δελ έρεη ζπκκνξθσζεί απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, κε ηηο
ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα, ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζην
πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο
Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη.
Ξεξηνξηζκόο ρξήζεο
Ζ παξνχζα έθζεζε είλαη εκπηζηεπηηθή θαη θαηαξηίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ
ηεο Δπηρείξεζεο έλαληη ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, σο εθ ηνχηνπ ε Έθζεζε απηή δελ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ.
Αλαθνξά επί ινηπώλ ζεκάησλ
Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ ειεγρφκελε Δπηρείξεζε, ηα αληηθείκελα πνπ ειέρζεζαλ θαη ηηο δηαπηζηψζεηο γηα
θάζε επηκέξνπο αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη ζην επηζπλαπηφκελν «Ξξνζάξηεκα αλαιπηηθψλ
πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ», φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο
Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη.

Έδξα Διεγθηή [πόιε],
[εκεξνκελία]
[Νλνκαηεπώλπκν]
Νξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο
ΑΚ ΠΝΔΙ [Διεγθηή]

[Διεγθηηθή Δηαηξεία]
[Γηεύζπλζε]
ΑΚ ΠΝΔΙ [Διεγθηηθή Δηαηξεία]
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Α.2 Ππκπέξαζκα ρσξίο επηθύιαμε κε ζέκαηα έκθαζεο
Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκόξθσζεο Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013).
Ξξνο ηελ Δπηρείξεζε ΑΒΓ κε ΑΦΚ ……….. θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
Γηελεξγήζακε έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζε θνξνινγηθά αληηθείκελα, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013), κε ζθνπφ ηε
δηαπίζησζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ηεο Δπηρείξεζεο ΑΒΓ (εθεμήο ε Δπηρείξεζε) γηα ηε
δηαρεηξηζηηθή ρξήζε απφ ΣΣ/ΣΣ/ΣΣΣΣ κέρξη ΣΣ/ΣΣ/ΣΣ (θνξνινγηθφ έηνο xxxx).
Δπζύλε ηεο δηνίθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο
Ζ δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο Δπηρείξεζεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ
ινγηζηηθψλ αξρείσλ (βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ), ηελ έγθαηξε ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ηνλ
νξζφ ππνινγηζκφ ησλ θφξσλ, ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη ηελ ελ
γέλεη ηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, δηακνξθψλνληαο κεηαμχ άιισλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο
εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο Δπηρείξεζεο κε ηηο ηζρχνπζεο
θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
Δπζύλε ηνπ ειεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη ε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο
ειεγρφκελεο Δπηρείξεζεο πξνο ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, κε βάζε ην πξφγξακκα ειέγρνπ
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη. Ν έιεγρνο θαιχπηεη πεξηνξηζηηθά ηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ελ
ιφγσ πξφγξακκα θαη δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000,
«Έξγα Γηαζθάιηζεο Ξέξαλ Διέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο», θαζψο θαη
κε ηα νξηδφκελα ζην πξφγξακκα απηφ. Θεσξνχκε φηη ηα ειεγθηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη
είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο θαη είλαη ζηε
δηάζεζε ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ νπνηεδήπνηε δεηεζνχλ.
Ππκπέξαζκα
Κε βάζε ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε πνπ ζα καο
νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Δπηρείξεζε δελ έρεη ζπκκνξθσζεί απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, κε ηηο
ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα, ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζην
πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο
Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη.
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Θέκαηα Έκθαζεο
Φσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε ζην ζπκπέξαζκά καο, ζρεηηθά κε ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ηεο
Δπηρείξεζεο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην (ζηα) παξαθάησ θνξνινγηθφ (θνξνινγηθά) δήηεκα
(δεηήκαηα) πνπ έρεη (έρνπλ) αλαθχςεη θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο εηδηθήο απηήο ειεγθηηθήο εξγαζίαο θαη
ηνπ (ησλ) νπνίνπ (νπνίσλ) ε αληηκεηψπηζε δελ έρεη (έρνπλ) έσο θαη ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο
έθζεζεο, απνζαθεληζζεί, είηε κε δηάηαμε λφκνπ είηε κε εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο ηεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ :
1.
2.
3.
Ξεξηνξηζκόο ρξήζεο
Ζ παξνχζα έθζεζε είλαη εκπηζηεπηηθή θαη θαηαξηίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ
ηεο Δπηρείξεζεο έλαληη ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, σο εθ ηνχηνπ ε Έθζεζε απηή δελ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ.
Αλαθνξά επί ινηπώλ ζεκάησλ
Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ ειεγρφκελε Δπηρείξεζε, ηα αληηθείκελα πνπ ειέρζεζαλ θαη ηηο δηαπηζηψζεηο γηα
θάζε επηκέξνπο αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη ζην επηζπλαπηφκελν «Ξξνζάξηεκα αλαιπηηθψλ
πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ», φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο
Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη.
Έδξα Διεγθηή [πόιε],
[εκεξνκελία]
[Νλνκαηεπώλπκν]
Νξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο
ΑΚ ΠΝΔΙ [Διεγθηή]
[Διεγθηηθή Δηαηξεία]
[Γηεύζπλζε]
ΑΚ ΠΝΔΙ [Διεγθηηθή Δηαηξεία]

7

ΑΔΑ: 6ΞΦΩ46ΜΠ3Ζ-2ΧΗ
Α.3 Ππκπέξαζκα κε επηθύιαμε
Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκόξθσζεο Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013).
Ξξνο ηελ Δπηρείξεζε ΑΒΓ κε ΑΦΚ ……….. θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

Γηελεξγήζακε έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζε θνξνινγηθά αληηθείκελα, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013), κε ζθνπφ ηε
δηαπίζησζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ηεο Δπηρείξεζεο ΑΒΓ (εθεμήο ε Δπηρείξεζε) γηα ηε
δηαρεηξηζηηθή ρξήζε απφ ΣΣ/ΣΣ/ΣΣΣΣ κέρξη ΣΣ/ΣΣ/ΣΣ (θνξνινγηθφ έηνο xxxx).
Δπζύλε ηεο δηνίθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο
Ζ δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο Δπηρείξεζεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ
ινγηζηηθψλ αξρείσλ (βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ), ηελ έγθαηξε ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ηνλ
νξζφ ππνινγηζκφ ησλ θφξσλ, ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη ηελ ελ
γέλεη ηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, δηακνξθψλνληαο κεηαμχ άιισλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο
εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο Δπηρείξεζεο κε ηηο ηζρχνπζεο
θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
Δπζύλε ηνπ ειεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη ε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο
ειεγρφκελεο Δπηρείξεζεο πξνο ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, κε βάζε ην πξφγξακκα ειέγρνπ
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη. Ν έιεγρνο θαιχπηεη πεξηνξηζηηθά ηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ελ
ιφγσ πξφγξακκα θαη δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000,
«Έξγα Γηαζθάιηζεο Ξέξαλ Διέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο», θαζψο θαη
κε ηα νξηδφκελα ζην πξφγξακκα απηφ. Θεσξνχκε φηη ηα ειεγθηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη
είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο θαη είλαη ζηε
δηάζεζε ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ νπνηεδήπνηε δεηεζνχλ.
Βάζε γηα ζπκπέξαζκα κε επηθύιαμε
Απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο καο δηαπηζηψζακε φηη (ηα εμήο):
(ζπλνπηηθή αλαθνξά θαη’ είδνο θφξνπ ή/θαη παξάβαζεο).
1.
2.
3.
8

ΑΔΑ: 6ΞΦΩ46ΜΠ3Ζ-2ΧΗ

Ππκπέξαζκα
Δθηφο απφ ηελ (ηηο) πεξίπησζε (πεξηπηψζεηο) πνπ αλαθέξεηαη (αλαθέξνληαη) ζηελ παξάγξαθν «Βάζε
γηα ζπκπέξαζκα κε επηθχιαμε», κε βάζε ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ
αληίιεςή καο νηηδήπνηε πνπ ζα καο νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Δπηρείξεζε δελ έρεη
ζπκκνξθσζεί απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ηα θνξνινγηθά
αληηθείκελα, ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζην πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. ΞΝΙ.
1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη.
Ξεξηνξηζκόο ρξήζεο
Ζ παξνχζα έθζεζε είλαη εκπηζηεπηηθή θαη θαηαξηίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ
ηεο Δπηρείξεζεο έλαληη ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, σο εθ ηνχηνπ ε Έθζεζε απηή δελ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ.
Αλαθνξά επί ινηπώλ ζεκάησλ
Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ ειεγρφκελε Δπηρείξεζε, ηα αληηθείκελα πνπ ειέρζεζαλ θαη ηηο δηαπηζηψζεηο γηα
θάζε επηκέξνπο αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη ζην επηζπλαπηφκελν «Ξξνζάξηεκα αλαιπηηθψλ
πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ», φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο
Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη.

Έδξα Διεγθηή [πόιε],
[εκεξνκελία]
[Νλνκαηεπώλπκν]
Νξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο
ΑΚ ΠΝΔΙ [Διεγθηή]
[Διεγθηηθή Δηαηξεία]
[Γηεύζπλζε]
ΑΚ ΠΝΔΙ [Διεγθηηθή Δηαηξεία]
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Α.4 Ππκπέξαζκα κε επηθύιαμε θαη ζέκαηα έκθαζεο
Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκόξθσζεο Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013).
Ξξνο ηελ Δπηρείξεζε ΑΒΓ κε ΑΦΚ ……….. θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
Γηελεξγήζακε έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζε θνξνινγηθά αληηθείκελα, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013), κε ζθνπφ ηε
δηαπίζησζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ηεο Δπηρείξεζεο ΑΒΓ (εθεμήο ε Δπηρείξεζε) γηα ηε
δηαρεηξηζηηθή ρξήζε απφ ΣΣ/ΣΣ/ΣΣΣΣ κέρξη ΣΣ/ΣΣ/ΣΣ (θνξνινγηθφ έηνο xxxx).
Δπζύλε ηεο δηνίθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο
Ζ δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο Δπηρείξεζεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ
ινγηζηηθψλ αξρείσλ (βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ), ηελ έγθαηξε ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ηνλ
νξζφ ππνινγηζκφ ησλ θφξσλ, ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη ηελ ελ
γέλεη ηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, δηακνξθψλνληαο κεηαμχ άιισλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο
εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο Δπηρείξεζεο κε ηηο ηζρχνπζεο
θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
Δπζύλε ηνπ ειεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη ε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο
ειεγρφκελεο Δπηρείξεζεο πξνο ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, κε βάζε ην πξφγξακκα ειέγρνπ
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη. Ν έιεγρνο θαιχπηεη πεξηνξηζηηθά ηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ελ
ιφγσ πξφγξακκα θαη δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000,
«Έξγα Γηαζθάιηζεο Ξέξαλ Διέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο», θαζψο θαη
κε ηα νξηδφκελα ζην πξφγξακκα απηφ. Θεσξνχκε φηη ηα ειεγθηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη
είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο θαη είλαη ζηε
δηάζεζε ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ νπνηεδήπνηε δεηεζνχλ.
Βάζε γηα ζπκπέξαζκα κε επηθύιαμε
Απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο καο δηαπηζηψζακε φηη (ηα εμήο):
(ζπλνπηηθή αλαθνξά θαη’ είδνο θφξνπ ή/θαη παξάβαζεο).
1.
2.
3.
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Ππκπέξαζκα
Δθηφο απφ ηελ (ηηο) πεξίπησζε (πεξηπηψζεηο) πνπ αλαθέξεηαη (αλαθέξνληαη) ζηελ παξάγξαθν «Βάζε
γηα ζπκπέξαζκα κε επηθχιαμε», κε βάζε ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ
αληίιεςή καο νηηδήπνηε πνπ ζα καο νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Δπηρείξεζε δελ έρεη
ζπκκνξθσζεί απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ηα θνξνινγηθά
αληηθείκελα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζην πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. ΞΝΙ.
1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη.
Θέκαηα Έκθαζεο
Φσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε ζην ζπκπέξαζκά καο, ζρεηηθά κε ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ηεο
Δπηρείξεζεο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην (ζηα) παξαθάησ θνξνινγηθφ (θνξνινγηθά) δήηεκα
(δεηήκαηα) πνπ έρεη (έρνπλ) αλαθχςεη θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο εηδηθήο απηήο ειεγθηηθήο εξγαζίαο θαη
ηνπ (ησλ) νπνίνπ (νπνίσλ) ε αληηκεηψπηζε δελ έρεη (έρνπλ) έσο θαη ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο
έθζεζεο, απνζαθεληζζεί, είηε κε δηάηαμε λφκνπ είηε κε εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο ηεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ :
1.
2.
3.
Ξεξηνξηζκόο ρξήζεο
Ζ παξνχζα έθζεζε είλαη εκπηζηεπηηθή θαη θαηαξηίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ
ηεο Δπηρείξεζεο έλαληη ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, σο εθ ηνχηνπ ε Έθζεζε απηή δελ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ.
Αλαθνξά επί ινηπώλ ζεκάησλ
Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ ειεγρφκελε Δπηρείξεζε, ηα αληηθείκελα πνπ ειέγρζεθαλ θαη ηηο δηαπηζηψζεηο γηα
θάζε επηκέξνπο αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη ζην επηζπλαπηφκελν «Ξξνζάξηεκα αλαιπηηθψλ
πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ» φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο
Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη.

[Διεγθηηθή Δηαηξεία]
[Γηεύζπλζε]
ΑΚ ΠΝΔΙ [Διεγθηηθή Δηαηξεία]

Έδξα Διεγθηή [πόιε],
[εκεξνκελία]
[Νλνκαηεπώλπκν]
Νξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο
ΑΚ ΠΝΔΙ [Διεγθηή]
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Α.5 Αδπλακία Έθθξαζεο Ππκπεξάζκαηνο
Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκόξθσζεο Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013).
Ξξνο ηελ Δπηρείξεζε ΑΒΓ κε ΑΦΚ ……….. θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

Γηελεξγήζακε έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζε θνξνινγηθά αληηθείκελα, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013), κε ζθνπφ ηε
δηαπίζησζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ηεο Δπηρείξεζεο ΑΒΓ (εθεμήο ε Δπηρείξεζε) γηα ηε
δηαρεηξηζηηθή ρξήζε απφ ΣΣ/ΣΣ/ΣΣΣΣ κέρξη ΣΣ/ΣΣ/ΣΣ (θνξνινγηθφ έηνο xxxx).
Δπζύλε ηεο δηνίθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο
Ζ δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο Δπηρείξεζεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ
ινγηζηηθψλ αξρείσλ (βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ), ηελ έγθαηξε ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ηνλ
νξζφ ππνινγηζκφ ησλ θφξσλ, ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη ηελ ελ
γέλεη ηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, δηακνξθψλνληαο κεηαμχ άιισλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο
εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο Δπηρείξεζεο κε ηηο ηζρχνπζεο
θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
Δπζύλε ηνπ ειεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη ε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο
ειεγρφκελεο Δπηρείξεζεο πξνο ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, κε βάζε ην πξφγξακκα ειέγρνπ
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη. Ν έιεγρνο θαιχπηεη πεξηνξηζηηθά ηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ελ
ιφγσ πξφγξακκα θαη δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000,
«Έξγα Γηαζθάιηζεο Ξέξαλ Διέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο», θαζψο θαη
κε ηα νξηδφκελα ζην πξφγξακκα απηφ. Θεσξνχκε φηη ηα ειεγθηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη
είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο θαη είλαη ζηε
δηάζεζε ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ νπνηεδήπνηε δεηεζνχλ.
Βάζε γηα αδπλακία έθθξαζεο ζπκπεξάζκαηνο
[Ξεξηγξαθή ζέκαηνο/(ή ζεκάησλ)]
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Αδπλακία έθθξαζεο ζπκπεξάζκαηνο
Δμαηηίαο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο (ή ησλ ζεκάησλ) πνπ κλεκνλεχεηαη (κλεκνλεχνληαη) ζηελ
παξάγξαθν, «Βάζε γηα Αδπλακία Έθθξαζεο Σπκπεξάζκαηνο» δελ έρεη θαηαζηεί εθηθηφ λα
απνθηήζνπκε επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπκπεξάζκαηφο καο. Ωο
εθ ηνχηνπ δελ εθθέξνπκε ζπκπέξαζκα σο πξνο ηελ ζπκκφξθσζε ηεο Δπηρείξεζεο απφ θάζε νπζηψδε
άπνςε, κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα ηα νπνία θαζνξίδνληαη
ζην πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο
Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη.
Ξεξηνξηζκόο ρξήζεο
Ζ παξνχζα έθζεζε είλαη εκπηζηεπηηθή θαη θαηαξηίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ
ηεο Δπηρείξεζεο έλαληη ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, σο εθ ηνχηνπ ε Έθζεζε απηή δελ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ.
Αλαθνξά επί ινηπώλ ζεκάησλ
Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ ειεγρφκελε Δπηρείξεζε, ηα αληηθείκελα πνπ ειέρζεζαλ θαη ηηο δηαπηζηψζεηο γηα
θάζε επηκέξνπο αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη ζην επηζπλαπηφκελν «Ξξνζάξηεκα αλαιπηηθψλ
πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ», φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο
Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη.

Έδξα Διεγθηή [πόιε],
[εκεξνκελία]
[Νλνκαηεπώλπκν]
Νξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο
ΑΚ ΠΝΔΙ [Διεγθηή]
[Διεγθηηθή Δηαηξεία]
[Γηεύζπλζε]
ΑΚ ΠΝΔΙ [Διεγθηηθή Δηαηξεία]
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Α.6 Αξλεηηθό Ππκπέξαζκα
Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκόξθσζεο Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013).

Ξξνο ηελ Δπηρείξεζε ΑΒΓ κε ΑΦΚ ……….. θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

Γηελεξγήζακε έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζε θνξνινγηθά αληηθείκελα, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013), κε ζθνπφ ηε
δηαπίζησζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ηεο Δπηρείξεζεο ΑΒΓ (εθεμήο ε Δπηρείξεζε) γηα ηε
δηαρεηξηζηηθή ρξήζε απφ ΣΣ/ΣΣ/ΣΣΣΣ κέρξη ΣΣ/ΣΣ/ΣΣ (θνξνινγηθφ έηνο xxxx).
Δπζύλε ηεο δηνίθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο
Ζ δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο Δπηρείξεζεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ
ινγηζηηθψλ αξρείσλ (βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ), ηελ έγθαηξε ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ηνλ
νξζφ ππνινγηζκφ ησλ θφξσλ, ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη ηελ ελ
γέλεη ηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, δηακνξθψλνληαο κεηαμχ άιισλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο
εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο Δπηρείξεζεο κε ηηο ηζρχνπζεο
θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
Δπζύλε ηνπ ειεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη ε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο
ειεγρφκελεο Δπηρείξεζεο πξνο ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, κε βάζε ην πξφγξακκα ειέγρνπ
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη. Ν έιεγρνο θαιχπηεη πεξηνξηζηηθά ηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ελ
ιφγσ πξφγξακκα θαη δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000,
«Έξγα Γηαζθάιηζεο Ξέξαλ Διέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο», θαζψο θαη
κε ηα νξηδφκελα ζην πξφγξακκα απηφ. Θεσξνχκε φηη ηα ειεγθηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη
είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο θαη είλαη ζηε
δηάζεζε ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ νπνηεδήπνηε δεηεζνχλ.
Βάζε γηα αξλεηηθό ζπκπέξαζκα
[Ξεξηγξαθή ζέκαηνο/(ή ζεκάησλ)]
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Αξλεηηθό ζπκπέξαζκα
Θαηά ηε γλψκε καο, εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο (ή ησλ ζεκάησλ) πνπ κλεκνλεχεηαη
(κλεκνλεχνληαη) ζηελ παξάγξαθν «Βάζε γηα Αξλεηηθφ Σπκπέξαζκα», ε Δπηρείξεζε δελ έρεη
ζπκκνξθσζεί απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ηα θνξνινγηθά
αληηθείκελα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζην πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. ΞΝΙ.
1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη.
Ξεξηνξηζκόο ρξήζεο
Ζ παξνχζα έθζεζε είλαη εκπηζηεπηηθή θαη θαηαξηίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ
ηεο Δπηρείξεζεο έλαληη ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, σο εθ ηνχηνπ ε Έθζεζε απηή δελ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ.
Αλαθνξά επί ινηπώλ ζεκάησλ
Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ ειεγρφκελε Δπηρείξεζε, ηα αληηθείκελα πνπ ειέγρζεθαλ θαη ηηο δηαπηζηψζεηο γηα
θάζε επηκέξνπο αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη ζην επηζπλαπηφκελν «Ξξνζάξηεκα

αλαιπηηθψλ

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ», φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο
Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη.

Έδξα Διεγθηή [πόιε],
[εκεξνκελία]
[Νλνκαηεπώλπκν]
Νξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο
ΑΚ ΠΝΔΙ [Διεγθηή]
[Διεγθηηθή Δηαηξεία]
[Γηεύζπλζε]
ΑΚ ΠΝΔΙ [Διεγθηηθή Δηαηξεία]
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II

«Ξξνζάξηεκα Αλαιπηηθώλ Ξιεξνθνξηαθώλ Πηνηρείσλ»
ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΖ ΣΟΖΠΖ
ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΘΑΗ ΔΙΔΓΘΡΖΠ
Διεγθηηθή Δηαηξεία:
ΑΦΚ Διεγθηηθήο Δηαηξείαο:
Αξηζκόο Κεηξώνπ ΠΝΔΙ:
Νξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο:
Γηεύζπλζε ειεγθηηθήο εηαηξείαο:
ΑΦΚ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή:
Αξηζκόο Κεηξώνπ ΠΝΔΙ:
Δπσλπκία ειεγρόκελεο επηρείξεζεο:
ΑΦΚ ειεγρόκελεο επηρείξεζεο:
Διεγρόκελε πεξίνδνο:
Φνξνινγηθό έηνο:
Ππκπέξαζκα έθζεζεο Φνξνινγηθήο
Ππκκόξθσζεο:
Κε ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο γηα
ηελ Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκόξθσζεο:
πάξρνπλ εθθξεκή εξσηήκαηα πξνο ηελ
Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζόδσλ;
Ακνηβή γηα ην Φνξνινγηθό Ξηζηνπνηεηηθό:
Θέκαηα (prorata, δηαθαλνληζκνύ παγίσλ
θιπ) πνπ ελώ πξνέθπςαλ θαηά ηνλ έιεγρν
δελ έρνπλ
ειεγρζεί
ιόγσ ηεο κε
παξέιεπζεο ηνπ ρξόλνπ γηα ηελ ππνρξέσζε
απόδνζεο.
ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ
Λνκηθή Κνξθή:
Έηνο ίδξπζεο:
Αξηζκόο Κεηξώνπ Δκπνξηθώλ Δηαηξεηώλ:
Έδξα (Ξόιε):
Γηεύζπλζε Έδξαο:
Βαζηθή δξαζηεξηόηεηα:
Δγθαηαζηάζεηο θαη ππνθαηαζηήκαηα εθηόο
ηεο έδξαο:
Θ.Α.Γ.:
Αληηθείκελν εξγαζηώλ:
Αλήθεη ζε Όκηιν;
Δπσλπκία Κεηξηθήο:
Σώξα Έδξαο Κεηξηθήο:
Ν Όκηινο πεξηιακβάλεη θαη εηαηξείεο ζην
εμσηεξηθό;
Ππλαιιαγέο κε εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ζην
εμσηεξηθό:
Δίλαη εηζεγκέλε;
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ΞΝΠΝΡΗΘΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΖΠ ΘΑΗ ΠΓΘΟΗΠΗΚΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ
Διεγρόκελε Ξεξίνδνο

Ξνζνηηθό ζηνηρείν

0

0

0

Ππγθξίζηκε
πεξίνδνο

Από δεκνζηεπκέλν Ηζνινγηζκό
Σπλνιηθφ Δλεξγεηηθφ
Δλζψκαηα πάγηα
Σπκκεηνρέο
Απνζέκαηα
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Ινηπφ ελεξγεηηθφ
Θαζαξή Θέζε
Γάλεηα
Υπνρξεψζεηο ζην Γεκφζην θαη ηα
αζθαιηζηηθά ηακεία
Ινηπνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ
Από Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ
Σχλνιν εζφδσλ
Θφζηνο απνζεκάησλ
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Τφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Ινηπά έμνδα θαη θφζηε
Απνηέιεζκα πξν θφξσλ
Ξξνζσπηθό
Αξηζκφο πξνζσπηθνχ ζηνλ 1ν κήλα ηεο
πεξηφδνπ
Αξηζκφο πξνζσπηθνχ ζηνλ ηειεπηαίν
κήλα ηεο πεξηφδνπ
Κέζνο αξηζκφο πξνζσπηθνχ ζηελ
ειεγρφκελε πεξίνδν
Από θνξνινγηθέο δειώζεηο
Φφξνο εηζνδήκαηνο πνπ δειψζεθε
Θαζαξφ πνζφ Φ.Ξ.Α. πνπ δειψζεθε γηα
θαηαβνιή
Φφξνη αθηλήησλ πνπ δειψζεθαλ
Τέιε ραξηνζήκνπ πνπ δειψζεθαλ
Ξαξαθξαηνχκελνη θφξνη πνπ
δειψζεθαλ
Ινηπνί θφξνη πνπ δειψζεθαλ

0

0

0

ΔΞΗΙΝΓΔΠ ΙΗΠΡΑΠ - ΞΟΝΡΞΔΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ
Ππκπέξαζκα έθζεζεο Φνξνινγηθήο Ππκκόξθσζεο
Σπκπέξαζκα ρσξίο επηθχιαμε
Σπκπέξαζκα ρσξίο επηθχιαμε κε ζέκα/ηα έκθαζεο
Σπκπέξαζκα κε επηθχιαμε
Σπκπέξαζκα κε επηθχιαμε θαη ζέκα/ηα έκθαζεο
Αδπλακία Έθθξαζεο Σπκπεξάζκαηνο
Αξλεηηθφ Σπκπέξαζκα
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Κε ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο γηα ηελ έθζεζε θνξνινγηθήο
ζπκκόξθσζεο
Λαη
Όρη

πάξρνπλ εθθξεκή εξσηήκαηα πξνο ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζόδσλ;
Λαη
Όρη
πάξρνπλ ζέκαηα (prorata, δηαθαλνληζκνύ παγίσλ θιπ) πνπ ελώ πξνέθπςαλ θαηά
ηνλ έιεγρν δελ έρνπλ ειεγρζεί ιόγσ κε παξέιεπζεο ηνπ ρξόλνπ γηα ηελ
ππνρξέσζε απόδνζεο;
Λαη
Όρη
Λνκηθή Κνξθή
Αλψλπκε Δηαηξεία
Δηαηξεία Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο
Υπνθαηάζηεκα αιινδαπήο επηρείξεζεο
Βαζηθή δξαζηεξηόηεηα
Ξξσηνγελήο Ξαξαγσγή
Δκπφξην
Κεηαπνίεζε
Υπεξεζίεο
Δγθαηαζηάζεηο θαη ππνθαηαζηήκαηα εθηόο ηεο έδξαο
Γελ ππάξρνπλ
Υπάξρνπλ ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε
Υπάξρνπλ ζε κεγάιε έθηαζε
Αλήθεη ζε Όκηιν;
Γελ αλήθεη ζε Όκηιν
Αλήθεη θαη είλαη κεηξηθή εηαηξεία
Αλήθεη θαη είλαη ζπγαηξηθή κεηξηθήο κε έδξα ηελ Διιάδα
Αλήθεη θαη είλαη ζπγαηξηθή κεηξηθήο κε έδξα ζην εμσηεξηθφ

Ππλαιιαγέο κε εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ζην εμσηεξηθό
Λαη
Όρη

Δίλαη εηζεγκέλε;
Ζ εηαηξεία δελ είλαη εηζεγκέλε ζε ρξεκαηηζηήξην
Ζ εηαηξεία είλαη εηζεγκέλε ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελψλ
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ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΔΙΔΓΣΝ
ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΑ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΞΝ ΔΙΔΓΣΘΖΘΑΛ
Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο
Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.)
Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα
Φνξνινγία Αθηλήησλ
Τέιε ραξηνζήκνπ θαη Φφξνο Σπγθέληξσζεο Θεθαιαίνπ
Ξαξαθξαηνχκελνη θφξνη
Κεηαζρεκαηηζκνί επηρεηξήζεσλ
Δλδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο
Ζιεθηξνληθφ εκπφξην
Δηδηθά αληηθείκελα ηεο Φνξνινγίαο Αθηλήησλ
Δληαίνο Φφξνο Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΛ.Φ.Η.Α.)
Γήισζε Σηνηρείσλ Αθηλήησλ (Δ9)
Δηδηθφο Φφξνο επί ησλ Αθηλήησλ (Δ.Φ.Α.)
Δηδηθά αληηθείκελα ησλ Ξαξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ
Φνξνιόγεζε ζηελ πεγή
Φφξνο Κηζζσηήο Δξγαζίαο
Απνδεκίσζε ιφγσ δηαθνπήο ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο
Ξιεξσκέο ππνθείκελεο ζε παξαθξάηεζε
Κεξηζκάησλ
Τφθσλ
Γηθαησκάησλ (royalties)
Ακνηβέο δηνίθεζεο, ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη άιιεο
ακνηβέο γηα παξφκνηεο ππεξεζίεο
Ακνηβέο πνπ εηζπξάηηνληαη απφ εξγνιήπηεο θαηαζθεπήο θάζε είδνπο
ηερληθψλ έξγσλ θαη ελνηθηαζηψλ δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ θαη
θνηλνηηθψλ ή ιηκεληθψλ πξνζφδσλ
Ξξνκήζεηεο θάζε είδνπο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζε θνξείο γεληθήο
θπβέξλεζεο
Αζθάιηζκα νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ
Σξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο
Φφξνο ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ

ΔΞΗΙΝΓΔΣ ΙΗΣΤΑΣ
Διέγρζεθε
Γελ πθίζηαηαη
Αδπλακία ειέγρνπ
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ΔΟΖΚΑΡΑ ΞΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΘΖΘΑΛ ΩΠ ΚΖ ΠΖΚΑΛΡΗΘΑ ΘΑΗ ΓΔΛ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ ΠΡΖΛ
ΔΘΘΔΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ
Ξνζό θνξνινγηθήο
Α/Α
Φνξνινγηθό αληηθείκελν
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζέκαηνο
παξάβαζεο

ΔΞΗΙΝΓΔΠ ΙΗΠΡΑΠ - ΞΟΝΡΞΔΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ
Φνξνινγηθό αληηθείκελν
Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο
Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.)
Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα
Φνξνινγία Αθηλήησλ
Τέιε ραξηνζήκνπ θαη Φφξνο
Σπγθέληξσζεο Θεθαιαίνπ
Ξαξαθξαηνχκελνη θφξνη
Κεηαζρεκαηηζκνί επηρεηξήζεσλ
Δλδννκηιηθέο Σπλαιιαγέο
Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην
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ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΔΚΑΡΩΛ ΔΚΦΑΠΖΠ ΞΝ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ ΠΡΖΛ ΔΘΘΔΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ
ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ
Ξνζό θνξνινγηθήο
Α/Α
Φνξνινγηθό αληηθείκελν
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζέκαηνο
παξάβαζεο

ΔΞΗΙΝΓΔΠ ΙΗΠΡΑΠ - ΞΟΝΡΞΔΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ
Φνξνινγηθό αληηθείκελν
Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο
Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.)
Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα
Φνξνινγία Αθηλήησλ
Τέιε ραξηνζήκνπ θαη Φφξνο
Σπγθέληξσζεο Θεθαιαίνπ
Ξαξαθξαηνχκελνη θφξνη
Κεηαζρεκαηηζκνί επηρεηξήζεσλ
Δλδννκηιηθέο Σπλαιιαγέο
Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην
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ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΔΚΑΡΩΛ ΔΞΗΦΙΑΜΖΠ ΞΝ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ ΠΡΖΛ ΔΘΘΔΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ
ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ
Ξνζό θνξνινγηθήο
Α/Α
Φνξνινγηθό αληηθείκελν
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζέκαηνο
παξάβαζεο

ΔΞΗΙΝΓΔΠ ΙΗΠΡΑΠ - ΞΟΝΡΞΔΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ
Φνξνινγηθό αληηθείκελν
Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο
Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.)
Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα
Φνξνινγία Αθηλήησλ
Τέιε ραξηνζήκνπ θαη Φφξνο
Σπγθέληξσζεο Θεθαιαίνπ
Ξαξαθξαηνχκελνη θφξνη
Κεηαζρεκαηηζκνί επηρεηξήζεσλ
Δλδννκηιηθέο Σπλαιιαγέο
Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην
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ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΙΝΗΞΩΛ ΘΔΚΑΡΩΛ ΞΝ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ ΠΡΖΛ ΔΘΘΔΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ
ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ
Ξνζό θνξνινγηθήο
Α/Α
Φνξνινγηθό αληηθείκελν
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζέκαηνο
παξάβαζεο

ΔΞΗΙΝΓΔΠ ΙΗΠΡΑΠ - ΞΟΝΡΞΔΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ
Φνξνινγηθό αληηθείκελν
Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο
Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.)
Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα
Φνξνινγία Αθηλήησλ
Τέιε ραξηνζήκνπ θαη Φφξνο
Σπγθέληξσζεο Θεθαιαίνπ
Ξαξαθξαηνχκελνη θφξνη
Κεηαζρεκαηηζκνί επηρεηξήζεσλ
Δλδννκηιηθέο Σπλαιιαγέο
Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην
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ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΔΚΑΡΩΛ ΑΓΛΑΚΗΑΠ ΔΘΦΟΑΠΖΠ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΝΠ ΞΝ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ
ΠΡΖΛ ΔΘΘΔΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ
Ξνζό θνξνινγηθήο
Α/Α
Φνξνινγηθό αληηθείκελν
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζέκαηνο
παξάβαζεο

ΔΞΗΙΝΓΔΠ ΙΗΠΡΑΠ - ΞΟΝΡΞΔΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ
Φνξνινγηθό αληηθείκελν
Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο
Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.)
Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα
Φνξνινγία Αθηλήησλ
Τέιε ραξηνζήκνπ θαη Φφξνο
Σπγθέληξσζεο Θεθαιαίνπ
Ξαξαθξαηνχκελνη θφξνη
Κεηαζρεκαηηζκνί επηρεηξήζεσλ
Δλδννκηιηθέο Σπλαιιαγέο
Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην
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ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΔΚΑΡΩΛ ΑΟΛΖΡΗΘΝ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΝΠ ΞΝ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ ΠΡΖΛ
ΔΘΘΔΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ
Ξνζό θνξνινγηθήο
Α/Α
Φνξνινγηθό αληηθείκελν
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζέκαηνο
παξάβαζεο

ΔΞΗΙΝΓΔΠ ΙΗΠΡΑΠ - ΞΟΝΡΞΔΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ
Φνξνινγηθό αληηθείκελν
Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο
Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.)
Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα
Φνξνινγία Αθηλήησλ
Τέιε ραξηνζήκνπ θαη Φφξνο
Σπγθέληξσζεο Θεθαιαίνπ
Ξαξαθξαηνχκελνη θφξνη
Κεηαζρεκαηηζκνί επηρεηξήζεσλ
Δλδννκηιηθέο Σπλαιιαγέο
Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ III

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΙΔΓΣΝ

Α.

Ξξνϋπνζέζεηο – Ξεξηνξηζκνί δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ

Β.

Ξιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ειεγρόκελεο επηρείξεζεο

Γ.

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο

Γ.

Φόξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.)

Δ.

Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξόηππα λ.4308/2014

ΠΡ.

Φνξνινγία αθηλήησλ

ΠΡ.1 Γήισζε Πηνηρείσλ Αθηλήησλ (Δ9) θαη Δληαίνο
Φόξνο Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΛ.Φ.Η.Α.)
ΠΡ.2

Δηδηθόο Φόξνο επί ησλ αθηλήησλ (Δ.Φ.Α.)

Ε.

Ρέινο ραξηνζήκνπ θαη Φόξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ

Ζ.

Ξαξαθξαηνύκελνη θόξνη

Θ.

Κεηαζρεκαηηζκνί επηρεηξήζεσλ

Η.

Δλδννκηιηθέο Ππλαιιαγέο

Θ.

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην

Τν

παξφλ

πξφγξακκα

ειέγρνπ

απνηειεί

αλαπφζπαζην

κέξνο

ηεο

Έθζεζεο

Φνξνινγηθήο

Σπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Γ.Γ.Γ.Δ. ΞΝΙ. 1124/2015, φπσο ηζρχεη, ε νπνία εθδίδεηαη
ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013).
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Α.

ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ-ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΔΙΔΓΣΝ

Γηελεξγείηαη έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Θαηά ηνλ έιεγρν ζα πξέπεη
λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θαηά πεξίπησζε εθδνζείζεο θαη ηζρχνπζεο απνθάζεηο ηεο
Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, αλαθνξηθά κε ηηο εθπηπηφκελεο θαη κε επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο.
Νη δαπάλεο ειέγρνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππεξβαίλνπλ ηα παξαθάησ φξηα:
(α)

Γηα επηρεηξήζεηο κε αθαζάξηζηα έζνδα κέρξη 50.000.000 επξψ ειέγρνληαη νη δαπάλεο νη
νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα 15.000 επξψ.

(β)

Γηα επηρεηξήζεηο κε αθαζάξηζηα έζνδα απφ 50.000.001 έσο 100.000.000 επξψ
ειέγρνληαη νη δαπάλεο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα 25.000 επξψ.

(γ)

Γηα επηρεηξήζεηο κε αθαζάξηζηα έζνδα απφ 100.000.001 έσο 200.000.000 επξψ
ειέγρνληαη νη δαπάλεο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα 35.000 επξψ.

(δ)

Γηα επηρεηξήζεηο κε αθαζάξηζηα έζνδα απφ 200.000.001 έσο 500.000.000 επξψ
ειέγρνληαη νη δαπάλεο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα 50.000 επξψ.

(ε)

Γηα επηρεηξήζεηο κε αθαζάξηζηα έζνδα απφ 500.000.001 έσο 1.000.000.000 επξψ
ειέγρνληαη νη δαπάλεο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα 70.000 επξψ.

(ζη) Γηα επηρεηξήζεηο κε αθαζάξηζηα έζνδα άλσ ησλ 1.000.000.001 επξψ ειέγρνληαη νη
δαπάλεο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα 90.000 επξψ.
Νη δαπάλεο πνπ ζα ειεγρζνχλ κε βάζε ηα αλσηέξσ φξηα ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ
ην 10% ηνπ ζπλφινπ θάζε θαηεγνξίαο δαπάλεο. Σε θάζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, πνπ δελ
θαιχπηεηαη ην φξην ηνπ 10%, ζα επηιέγεηαη πεξαηηέξσ δείγκα ειέγρνπ εθηφο ησλ αλσηέξσ
νξίσλ. Σε φζεο πεξηπηψζεηο απφ ην πξφγξακκα ειέγρνπ πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλν δείγκα ζα
ειέγρεηαη ην δείγκα απηφ.
Ζ

εθαξκνγή

ησλ

πξναλαθεξφκελσλ

νξίσλ

ζα

πξέπεη

λα

εμεηάδεηαη

ζε

θάζε

πεξίπησζε ιακβάλνληαο ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην
Γηεζλέο

Ξξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000, κε βάζε ην πξνζδηνξηδφκελν επίπεδν ηνπ

νπζηψδνπο κεγέζνπο (ζεκαληηθφηεηα), φηαλ ηα πξναλαθεξφκελα φξηα θαζνξίδνπλ δείγκαηα θαη
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο θξίλνληαη απξφζθνξεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππφ εμέηαζε
θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ.
Σε θάζε πεξίπησζε πνπ εληνπίδνληαη παξαβάζεηο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ
παξφληνο

πξνγξάκκαηνο, νη

Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο ππνρξενχληαη λα επεθηείλνπλ ηηο

ειεγθηηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ην χςνο ηεο θνξνινγηθήο
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παξάβαζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σπλεπψο, ζε απηήλ ηελ
πεξίπησζε, ηα πξναλαθεξζέληα φξηα δαπαλψλ, θαζψο επίζεο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα δείγκαηα
ειέγρνπ πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, δελ εθαξκφδνληαη θαη ν Ν ξ θ σ η φ ο
Διεγθηήο Ι ν γ η ζ η ή ο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ηηο θαηάιιειεο αλά πεξίπησζε ειεγθηηθέο
δηαδηθαζίεο γηα λα ειέγμεη ην ζπγθεθξηκέλν θνξνινγηθφ αληηθείκελν ζπλνιηθά, εμεηαδφκελεο ηεο
δπλαηφηεηαο αλαγσγήο ησλ επξεκάησλ απφ ηνλ έιεγρν ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο
ζηνλ πιεζπζκφ.
Δμαηξεηηθά ειέγρνληαη αλεμαξηήησο πνζνχ νη κε εθπηπηφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23 ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Θ.Φ.Δ., λ.4172/2013Φ.Δ.Θ. 167Α’/23.07.2013), θαζψο θαη νη δαπάλεο πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ Θψδηθα.
Γηα ηηο δηελεξγνχκελεο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο, πνπ ηίζεληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζην
πξφγξακκα ειέγρνπ, δχλαηαη λα επηιέγεηαη ην ίδην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηα ίδηα
ειάρηζηα επηιεγκέλα είδε (εκπνξεχκαηα - πξντφληα θιπ).
Θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, κπνξεί επίζεο λα δηελεξγνχληαη πξφζζεηεο ειεγθηηθέο
επαιεζεχζεηο κε βάζε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ηελ βαξχηεηα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο
ειεγρφκελεο επηρείξεζεο.
Ζ εμαγσγή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο ζηελ έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο βαζίδεηαη ζηα
νξηδφκελα ζην Γηεζλέο Ξξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000, «Έξγα Γηαζθάιηζεο πέξαλ
ειέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο».
Θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ηνπ ειέγρνπ απαηηείηαη λα δεηεζνχλ απφ ηελ ειεγρόκελε
επηρείξεζε ηα εμήο ζηνηρεία:
1. Τπρφλ δηαηάμεηο, εγθχθιηνη ή αηνκηθέο απαληήζεηο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πνπ
αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε.
2. Δθζέζεηο θαη ηπρφλ επξήκαηα παιαηνηέξσλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ε
ηξέρνπζα αληηκεηψπηζε απηψλ απφ ηελ επηρείξεζε.
3. Νη δηαπηζησκέλεο παξαβάζεηο ηνπ Θ.Φ.Γ.. ή άιια ζηνηρεία πνπ έρνπλ θνηλνπνηεζεί
ζηελ επηρείξεζε.
4. Σηνηρεία ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ.
5. Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηρείξεζεο.
6. Απαηηήζεηο επηρείξεζεο εηο ρείξαο ηξίησλ.
28

ΑΔΑ: 6ΞΦΩ46ΜΠ3Ζ-2ΧΗ
7. Σηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηα αζθαιηζηηθά
ηακεία ή νξγαληζκνχο (θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θιπ).
8. Σηνηρεία πνπ αθνξνχλ θνξνινγηθέο θαη ζπλαθείο εθθξεκνδηθίεο.
9. Γειψζεηο Φφξνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γειψζεηο Φ.Ξ.Α. πξνεγνχκελσλ εηψλ.
10. Νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ζεσξείηαη αλαγθαία απφ ηνλ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή
γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ.
Β.

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ

1.

Ραπηόηεηα ειέγρνπ

1.1

Διεγρφκελε Δπηρείξεζε

Δπσλπκία:
Γηαθξηηηθφο ηίηινο:
Α.Φ.Κ.:
Αξηζκφο θαθέινπ:
Γ.Ν.Υ. Έδξαο:
Γξαζηεξηφηεηα:
Γηεχζπλζε Έδξαο – Ταρ. Θψδηθαο:
Τειέθσλν – Φαμ – Email -Ηζηφηνπνο (site):
1.2

Διεγρφκελν θνξνινγηθφ έηνο :

Διεγρφκελε πεξίνδνο: Απφ ../../…. έσο ../../….
2.
2.1

Βαζηθά δεδνκέλα ειεγρόκελεο επηρείξεζεο
Κνξθή επηρείξεζεο:

Δίδνο λνκηθνχ πξνζψπνπ:
2.1.1

Κέγεζνο επηρείξεζεο βάζεη ηνπ Λ.4308/2014 θαηά ηελ ειεγρφκελε ρξήζε:

2.2

Σχζηαζε – Γηάξθεηα – Έδξα
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2.3

Αληηθείκελν εξγαζηψλ - Σθνπφο
Αληηθείκελν εξγαζηψλ:
Σθνπφο:

2.4

Ινγηζηηθά Ξξφηππα ζχληαμεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ / Ινγηζηηθφ Ξιαίζην

Ζ ειεγρφκελε νληφηεηα ζπληάζζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζχκθσλα κε:
(αλαθέξνληαη ηα ινγηζηηθά πξφηππα δειαδή Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα – Δ.Ι.Ξ.- ή Γηεζλή
Ξξφηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο -Γ.Ξ.Φ.Α.- θαηά πεξίπησζε).
Ξαξαηίζεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ελεκέξσζεο ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ (βηβιίσλ) κε βάζε
ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ ηεξεί ε ειεγρφκελε νληφηεηα.
Δπηινγέο:
 Ξξσηνγελήο ελεκέξσζε θαη ηήξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζηελ ινγηζηηθή βάζε θαη αλακφξθσζε
ζηελ θνξνινγηθή βάζε
 Ξξσηνγελήο ελεκέξσζε θαη ηήξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζηελ θνξνινγηθή βάζε θαη αλακφξθσζε
ζηελ ινγηζηηθή βάζε
 Ξξσηνγελήο ελεκέξσζε θαη ηήξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζηελ ινγηζηηθή βάζε θαη θνξνινγηθή
βάζε παξάιιεια

3.

Ιεηηνπξγηθά δεδνκέλα ειεγρόκελεο επηρείξεζεο

3.1

Κεηνρηθφ/Δηαηξηθφ Θεθάιαην – Κέηνρνη/Δηαίξνη

3.1.1. Ξίλαθαο Δμέιημεο Κεηνρηθνχ / Δηαηξηθνχ Θεθαιαίνπ θαηά ηελ ειεγρφκελε ρξήζε:

Αξηζκόο
Ζκεξνκελία Θαηαρώξε
Γ.Π.
ζεο ΓΔΚΖ

Αξηζκόο
δήισζεο
ΦΠΘ

Αξηζκόο
κεηνρώλ –
εηαηξηθώλ
κεξηδίσλ

Αμία κεηνρήο
- εηαηξηθνύ
κεξηδίνπ

Ξνζό
κεηαβνιήο

Ππλνιηθόο
Αξηζκόο
κεηνρώλ
εηαηξηθώλ
κεξηδίσλ

Κεηνρηθό/
Δηαηξηθό
θεθάιαην
κεηά ηελ
αύμεζε

Ρξόπνο θάιπςεο

Θαηαβνιή
κεηξεηώλ

Θεθαιαην
πνίεζε
απνζεκαη
ηθώλ

3.1.2. Κέηνρνη / Δηαίξνη
Α/Α

Κέηνρνη/Δηαίξνη

Αξηζκόο κεηνρώλ/ Ξνζνζηό
κεξηδίσλ
Ππκκεηνρήο
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3.2

Έγθξηζε Φξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Ζκεξνκελία Αλαθνξάο

Ζκεξνκελία

Σξεκ/θώλ Θαηαζηάζεσλ

Έγθξηζεο Σξεκ/θώλ Θαηαζηάζεσλ
από Γ.Π. /Γηαρεηξηζηέο /Αξκόδην
Όξγαλν Γηνίθεζεο

3.2.1

Κέηνρνη πνπ παξαβξέζεθαλ ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο
Γηαρεηξηζηηθή
πεξίνδνο

3.3
3.3.1

Ξνζνζηό
κεηνρώλ

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην / Γηαρεηξηζηέο

Ηδηόηεηα

Γηεύζπλζε

Α.Φ.Κ.

Α.Γ.Ρ. ή Αξ.
Γηαβαηεξίνπ

Ξεξίνδνο

Α.Φ.Κ.

Α.Γ.Ρ. ή Αξ.
Γηαβαηεξίνπ

Ξεξίνδνο

Λφκηκε εθπξνζψπεζε

Νλνκαηεπώλπκν

3.4

Κέηνρνο

Γηνίθεζε – Γηεχζπλζε εηαηξείαο – Δθπξνζψπεζε

Νλνκαηεπώλπκν

3.3.2

Ζκεξνκελία
Γ.Π.

Ηδηόηεηα

Γηεύζπλζε

Ξξντζηάκελνο ινγηζηεξίνπ πνπ ππνγξάθεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

Νλνκαηεπώλπκν

Γηεύζπλζε

Α.Φ.Κ.

Θαηεγνξία Αδείαο

Αξηζκόο Αδείαο
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3.5

Ινγηζηήο – Φνξνηέρλεο πνπ ππνγξάθεη ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο

Νλνκαηεπώλπκν

3.6

Α.Φ.Κ.

Θαηεγνξία Αδείαο

Αξηζκόο Αδείαο

Σπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο

Δπσλπκία

3.7

Γηεύζπλζε

Α.Φ.Κ.

Σώξα

Ξνζόηεηα
(ηεκάρηα)

Ξνζνζηό
ζπκκεηνρήο θαηά
ηελ ιήμε ηεο
ειεγρόκελεο
πεξηόδνπ

Δγθαηαζηάζεηο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ε ειεγρφκελε επηρείξεζε δηαζέηεη ηηο
επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο απηέο απεηθνλίδνληαη παξαθάησ:
Δίδνο Δγθαηάζηαζεο
(Έδξα, ππνθαηάζηεκα,
απνζεθεπηηθνί ρώξνη,
ινηπέο εγθαηαζηάζεηο)

3.8

Γηεύζπλζε

Δπηθάλεηα

Γ.Ν..
εγθαηάζηαζεο

Ξαξαηεξήζεηο

Απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ

Ζ ειεγρφκελε επηρείξεζε απαζρφιεζε θαηά ηελ ειεγρφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν
πξνζσπηθφ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ.4308/2014 , σο θάησζη :

Δίδνο ζρέζεο απαζρόιεζεο

Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ
(Κ.Ν. εηήζηαο
απαζρόιεζεο))

Απνδνρέο
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3.9

Κεηαθνξηθά κέζα
Ζ ειεγρφκελε επηρείξεζε δηαζέηεη ηδηφθηεηα θαη κηζζσκέλα κεηαθνξηθά κέζα (θνξηεγά,
Δ.Η.Φ. απηνθίλεηα).

Γηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο από ……………………… έσο ……………………….
Ρύπνο
απηνθηλήηνπ

Αξηζκόο
θπθινθνξίαο

Ωθέιηκν θνξηίν
ζέζεηο

Ξνζνζηό
ηδηνθηεζίαο

4. Ππλαιιαθηηθή θίλεζε – Νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα – Γειώζεηο
4.1

Θαηάζηξσζε απνηειεζκάησλ

Ξαξαηίζεηαη θαηάζηξσζε απνηειεζκάησλ.

4.2

Γειψζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ

Γηα ην θνξνινγηθφ έηνο ……… (δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο απφ …….. έσο ……..) ππνβιήζεθε ε κε
αξηζκφ ………. δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηελ νπνία δειψζεθαλ:
Αθαζάξηζηα έζνδα ……………. Δπξψ
Φνξνινγεηέα Θέξδε ………….……. Δπξψ
ή Εεκηά …………….….Δπξψ
5.

Διεγθηηθέο επαιεζεύζεηο – Γηαπηζηώζεηο ειέγρνπ

5.1

Έιεγρνο ησλ ηεξνχκελσλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ (βηβιίσλ)

Έγηλε έιεγρνο σο πξνο ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ (βηβιίσλ),
φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηελ παξαθάησ θαηάζηαζε:
Δίδνο ινγηζηηθνύ αξρείνπ

Ξαξαηεξήζεηο

Αλαιπηηθά εκεξνιφγηα θαη Σπγθεληξσηηθφ εκεξνιφγην ή
Γεληθφ εκεξνιφγην (αξρείo ζηo νπνίν θαηαρσξείηαη αλαιπηηθά
θάζε ζπλαιιαγή θαη γεγνλφο)
Αλαιπηηθά θαζνιηθά (αξρείν κε ηηο κεηαβνιέο θάζε
ηεξνχκελνπ ινγαξηαζκνχ)
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Ηζνδχγην (ζχζηεκα ζπγθέληξσζεο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ
απμήζεσλ θαη κεηψζεσλ –ρξεψζεσλ θαη πηζηψζεσλ- θαζψο
θαη ην ππφινηπν θάζε ηεξνχκελνπ ινγαξηαζκνχ)
Αξρείν ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Αξρείν επελδχζεσλ ζε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο, ηίηινπο
θαζαξήο ζέζεο θαη ινηπνχο ηίηινπο
Αξρείν ηδηφθηεησλ απνζεκάησλ
Αξρείν απνζεκάησλ ηξίησλ
Αξρείν ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Αξρείν ινγαξηαζκψλ θαζαξήο ζέζεο
Αξρείν ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ
Αξρείν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε μέλν
λφκηζκα
Αλαιπηηθφ αξρείν πνζνηηθήο δηαθίλεζεο απνζεκάησλ (θαη’
επηινγή ηεο νληφηεηαο)

5.1.1

Έιεγρνο ηακείνπ

Έγηλε έιεγρνο ηακείνπ ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απφ ηνλ νπνίν δηαπηζηψζεθαλ
ηα εμήο: ……………………………………………………………………………………………………………………
5.1.2

Έιεγρνο αμηνγξάθσλ

Έγηλε έιεγρνο ησλ πάζεο θχζεσο αμηνγξάθσλ ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ
απφ ηνλ νπνίν δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο:
……………………………………………………………………………………………………………………
5.1.3

Ξνζνηηθή θαηακέηξεζε

Έγηλε πνζνηηθή θαηακέηξεζε θαη πεξαηηέξσ αληηπαξαβνιή κε ηα εκθαληδφκελα ππφινηπα
ηνπ αλαιπηηθνχ αξρείνπ πνζνηηθήο δηαθίλεζεο απνζεκάησλ ζηα παξαθάησ δχν (2) είδε:
Είδος Α:…………
Είδος Β:…………
Από ηην πιο πάνω επαλήθευζη διαπιζηώθηκαν ηα εξής: ……………………………
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Γ. ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ Δ ΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ

Δθπηπηόκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο (άξζξν 22 λ.4172/2013)

Θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, επηηξέπεηαη ε έθπησζε
φισλ ησλ δαπαλψλ, έθηνο ησλ πεξηπηψζεσλ δαπαλψλ νη νπνίεο ξεηά αλαθέξνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλα βήκαηα ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ θαη πξνζδηνξίδνληαη σο κε εθπεζηέεο
κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4172/2013 (ΘΦΔ). Θαηά ηνλ έιεγρν ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε
νη εγθχθιηνη πνπ εθδφζεθαλ γηα ηελ εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4172/2013 (ΘΦΔ).
Δθπηπηόκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο (άξζξν 22 λ.4172 /2013)
Δηδηθφηεξα ειέγρνληαη:

1.

A. Eθπηπηόκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο (άξζξν 22
λ.4172/2013)

Φύιιν εξγαζίαο

Λα ειεγρζεί ζε δεηγκαηνιεπηηθή βάζε ε νξζή έθπησζε δαπαλώλ
από ηελ ειεγρόκελε κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 22
λ.4172/2013 θαη εηδηθόηεξα εάλ νη ππόςε δαπάλεο:
α) πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο ή
θαηά ηηο ζπλήζεηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο,
β) αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη ε αμία ηεο ζπλαιιαγήο
δελ θξίλεηαη θαηψηεξε ή αλψηεξε ηεο αγνξαίαο, ζηε βάζε ησλ ζηνηρείσλ
πνπ δηαζέηεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε,
γ) εγγξάθνληαη ζηα ηεξνχκελα βηβιία απεηθφληζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο
πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απνδεηθλχνληαη κε
θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά.

B. Κε εθπηπηόκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο (άξζξν 23
λ.4172/2013)
Σην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ δαπαλψλ γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
λα ειεγρζεί εάλ κεηαμχ ησλ δαπαλψλ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο
πθίζηαληαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο κε εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ:
i. θάζε είδνπο δαπάλε πνπ αθνξά ζε αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ
αμίαο άλσ ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ θαζψο θαη ε εμφθιεζε
δαπάλεο κηζζσηήο ππεξεζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΘΦΔ, εθφζνλ ε
ηκεκαηηθή ή νιηθή εμφθιεζε δελ έγηλε κε ηε ρξήζε ηξαπεδηθνχ κέζνπ
πιεξσκήο ή, ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ
κέζνπ πιεξσκήο ή κέζσ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. [άξζξν 23
πεξ. (β) θαη (ηδ) ηνπ λ.4172/2013]
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ii. νη κε θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. [άξζξν 23 πεξ. (γ)]
iii. πξνβιέςεηο, εθηφο ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 26 (αθνξνχλ
επηζθαιείο απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζε
θαησηέξσ βήκα ειέγρνπ). [άξζξν 23 πεξ. (δ)]
iv. πξφζηηκα θαη πνηλέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ.
[άξζξν 23 πεξ. (ε)]
v. ε παξνρή ή ιήςε ακνηβψλ ζε ρξήκα ή είδνο πνπ ζπληζηνχλ πνηληθφ
αδίθεκα. [άξζξν 23 πεξ. (ζη)]
vi. ν θφξνο εηζνδήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηέινπο
επηηεδεχκαηνο θαη ησλ έθηαθησλ εηζθνξψλ, πνπ επηβάιιεηαη γηα ηα
θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Θ.Φ.Δ.,
θαζψο θαη ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) πνπ αλαινγεί ζε κε
εθπηπηφκελεο δαπάλεο, εθφζνλ δελ είλαη εθπεζηένο σο Φ.Ξ.Α.
εηζξνψλ. [άξζξν 23 πεξ. (δ)]
vii. νη δαπάλεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ελεκεξσηηθψλ
εκεξίδσλ θαη ζπλαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζίηηζε θαη δηακνλή
πειαηψλ ή εξγαδνκέλσλ ηεο θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ην
πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ αλά ζπκκεηέρνληα θαη θαηά ην
κέηξν πνπ ε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε ππεξβαίλεη ην κηζφ ηνηο εθαηφ
(0,5%) επί ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηεο επηρείξεζεο.
[άξζξν 23 πεξ. (ζ)]
viii. νη δαπάλεο γηα ηε δηεμαγσγή ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ, ζίηηζεο θαη
δηακνλήο θηινμελνχκελσλ πξνζψπσλ θαηά ην κέηξν πνπ
ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ αλά ζπκκεηέρνληα
θαη θαηά ην κέηξν πνπ ε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε ππεξβαίλεη ην κηζφ
ηνηο εθαηφ (0,5%) επί ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηεο
επηρείξεζεο. [άξζξν 23 πεξ. (η)]
ix. νη δαπάλεο ςπραγσγίαο εθηφο εάλ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
ηεο επηρείξεζεο έρεη σο θχξην αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ςπραγσγίαο θαη νη δαπάλεο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο
δξαζηεξηφηεηαο απηήο. [άξζξν 23 πεξ. (ηα)]
x. πξνζσπηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο. [άξζξν 23 πεξ. (ηβ)]
xi. ην ηεθκαξηφ κίζζσκα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 39 ζε πεξίπησζε
ηδηφρξεζεο θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλεη ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) επί ηεο
αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ [άξζξν 23 πεξ. (ε)]
Γ.

Λα ειεγρζεί εάλ ε ειεγρφκελε έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο νη
νπνίεο δελ εθπίπηνπλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο άιισλ λόκσλ,
πιελ ηνπ λ.4172/2013.
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2.

Γαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο
1. Νη δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη θαη νη απνζβέζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ νξγάλσλ,
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ηεο επηζηεκνληθήο θαη
ηεο ηερλνινγηθήο έξεπλαο, εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ
επηρεηξήζεσλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο
πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%). Τα θξηηήξηα
ραξαθηεξηζκνχ ησλ πην πάλσ δαπαλψλ θαζνξίδνληαη κε θνηλή
ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Ξαηδείαο, Έξεπλαο
θαη Θξεζθεπκάησλ. Αλ πξνθχςνπλ δεκίεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ σο
άλσ πνζνζηνχ κεηαθέξνληαη κε βάζε ην άξζξν 27 ηνπ παξφληνο. Νη σο
άλσ δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22Α ηνπ Θ.Φ.Δ., φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 8α ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4386/2016,
ηζρχνπλ απφ 1/1/2017 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 21 ηνπ άξζξνπ
69 ηνπ λ.4485/2017. Ξξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δαπαλψλ
επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο απφ 1/1/2017 ιακβάλνληαη
ππφςε ηα νξηδφκελα ζηελ ΘΥΑ 109343/Η2/2017 (ΦΔΘ Β’ 2351).
2. Σπγρξφλσο κε ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο ηεο δήισζεο ε
επηρείξεζε ππνβάιιεη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο
ηνπ Υπνπξγείνπ Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά γηα ηηο δαπάλεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο πνπ
πξαγκαηνπνίεζε. Ν έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ απηψλ
δηελεξγνχληαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) κελψλ. Σε θάζε
πεξίπησζε, ην Υπνπξγείν Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ
ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Υπνπξγείν Νηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο
παξαγξάθνπ 1.
Ζ επηρείξεζε νθείιεη, ζε πεξίπησζε ξεηήο κε έγθξηζεο ηνπ ζπλφινπ ή
κέξνπο ησλ ππφςε δαπαλψλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη
Τερλνινγίαο (ΓΓΔΤ) ηνπ Υπνπξγείνπ Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη εθφζνλ απηή θνηλνπνηείηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν
κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ηνπ
νηθείνπ έηνπο ή κεηά ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο, λα
ππνβάιεη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πξνθεηκέλνπ
λα εθπέζεη κηθξφηεξν πνζφ δαπαλψλ απφ απηφ πνπ είρε δεισζεί αξρηθά.
Ζ δήισζε απηή εθφζνλ ππνβάιιεηαη εληφο κελφο απφ ηελ επίδνζε ηεο
απνξξηπηηθήο απφθαζεο ζεσξείηαη εκπξφζεζκε (ΞΝΙ 1210/2017).
Λα ειεγρζεί ε ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο κε ηα αλσηέξσ.
Σρεηηθέο δηαηάμεηο Θ .Φ .Δ. (λ.4172/2013): άξζξν 22Α
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3.

Ρόθνη
(α) Λα ειεγρζεί φηη ε επηρείξεζε δελ έρεη εθπέζεη ηφθνπο απφ δάλεηα
πνπ ιακβάλεη απφ ηξίηνπο, εθηφο απφ ηα ηξαπεδηθά δάλεηα, δηαηξαπεδηθά
δάλεηα, θαζψο θαη ηα νκνινγηαθά δάλεηα πνπ εθδίδνπλ αλψλπκεο
εηαηξείεο θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο ηφθνπο πνπ ζα
πξνέθππηαλ εάλ ην επηηφθην ήηαλ ίζν κε ην επηηφθην ησλ δαλείσλ
αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο,
φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζην ζηαηηζηηθφ δειηίν νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ηεο
Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηελ πιεζηέζηεξε ρξνληθή πεξίνδν πξηλ ηελ
εκεξνκελία δαλεηζκνχ. [άξζξν 23 πεξ. (α) λ.4172/2013]
(β) Σχκθσλα κε ην άξζξν 49 λ.4172/2013:
1. Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3, νη δαπάλεο ηφθσλ δελ
αλαγλσξίδνληαη σο εθπηπηφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο, ζην βαζκφ
πνπ νη πιενλάδνπζεο δαπάλεο ηφθσλ ππεξβαίλνπλ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ
(30%) ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ
(EBITDA). Τν πνζνζηφ απηφ εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1.1.2017.
2. Νη δαπάλεο ηφθσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 αλαγλσξίδνληαη πιήξσο σο
εθπηπηφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο εθφζνλ ην πνζφ ησλ
εγγεγξακκέλσλ ζηα βηβιία θαζαξψλ δαπαλψλ ηφθσλ δελ ππεξβαίλεη ην
πνζφ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ (3.000.000) επξψ ην ρξφλν (απφ
1.1.2016 θαη κεηά).
3. Θάζε δαπάλε ηφθσλ πνπ δελ εθπίπηεη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1
ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 4172/2013 κεηαθέξεηαη ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ.
4. Νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ δελ εθαξκφδνληαη γηα
ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηηο εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηνπ
λ.1665/1986 θαη ηηο εηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ
ηνπ λ.1905/1990 πνπ ιακβάλνπλ άδεηα απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο
θαη ηηο αληίζηνηρεο ξπζκηζηηθέο αξρέο άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο», θαζψο θαη ηηο επηρεηξήζεηο εηδηθνχ ζθνπνχ, κφλν
θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε δεκνζίνπ έξγνπ ή ηελ παξνρή
δεκφζηαο ππεξεζίαο κέζσ ζχκβαζεο παξαρψξεζεο,, θαηά ηελ έλλνηα
ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 59/2007 θαη 60/2007, ε νπνία έρεη
θπξσζεί κε λφκν ή κέζσ Σχκβαζεο Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Τνκέα (Σ.Γ.Η.Τ.)
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3389/2005, πνπ ζπλάπηεηαη κέρξη ηελ
31.12.2014.
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4.

Γαπάλεο πξνο αληηζπκβαιιόκελνπο
εγθαηεζηεκέλνπο
ζε
ζπλεξγάζηκα
θξάηε
ή
/
θαη
θξάηε
κε
πξνλνκηαθό
κε
θνξνινγηθό θαζεζηώο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ K.Φ.Δ.
Λα ειεγρζεί φηη ε επηρείξεζε δελ έρεη εθπέζεη δαπάλεο πνπ
θαηαβάιινληαη πξνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ
είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν ή πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλα ζε θξάηνο πνπ ππφθεηηαη ζε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ
θαζεζηψο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Θ.Φ.Δ., εθηφο
εάλ ε ειεγρφκελε απνδείμεη φηη νη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ, εμεηαδφκελεο
θαηά πεξίπησζε, πξαγκαηηθέο θαη ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο θαη δελ έρνπλ
σο απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά θεξδψλ ή εηζνδεκάησλ ή θεθαιαίσλ κε
ζθνπφ ηε θνξναπνθπγή ή ηε θνξνδηαθπγή (καρεηφ ηεθκήξην) θαη
επηπιένλ πιεξνχληαη θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 23.
Δμαηξεηηθά, γηα δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη πξνο θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ζε
θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ν.Φ., ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη κε
βάζε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο σο θξάηνο κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ
θαζεζηψο, εθφζνλ ππάξρεη ε λνκηθή βάζε γηα ηελ αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη απηνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο, δελ
απνθιείεηαη ε έθπησζή ηνπο. [άξζξν 23 πεξ. (ηγ) λ.4172/2013]
Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο ειεγθηηθήο απηήο δηαδηθαζίαο, σο θξάηε πνπ
ζεσξνχληαη κε ζπλεξγάζηκα γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο (άξζξν 65 παξ. 3
θαη 4 Θ.Φ.Δ.) ή έρνληα πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο (άξζξν 65
παξ. 6 θαη 7 Θ.Φ.Δ.) ιακβάλνληαη ηα αλαθεξφκελα σο ηέηνηα ζηηο νηθείεο
απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ νη νπνίεο ηζρχνπλ θαηά
πεξίπησζε.

5.

Φνξνινγηθέο απνζβέζεηο

Λα ειεγρζεί ν νξζφο ππνινγηζκφο θαζψο θαη εάλ πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο εθπησζηκφηεηαο ησλ θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ πνπ
δηελήξγεζε ε επηρείξεζε κε βάζε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο:
1. Oη θνξνινγηθέο απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ εθπίπηνπλ
απφ:
α) ηνλ θχξην ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζε
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο β’
β) ηνλ κηζζσηή, ζε πεξίπησζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο, γηα
ζπκβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο πνπ ζπλάπηνληαη απφ 1
Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά.
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2. O φξνο «ρξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε
πξνθνξηθή ή έγγξαθε ζχκβαζε κε ηελ νπνία ν εθκηζζσηήο (θχξηνο)
ππνρξενχηαη έλαληη κηζζψκαηνο λα παξαρσξεί ζηνλ κηζζσηή (ρξήζηε)
ηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, εθφζνλ πιεξνχληαη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
α) ε θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πεξηέξρεηαη ζηνλ κηζζσηή
κε ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο κίζζσζεο,
β) ε ζχκβαζε ηεο κίζζσζεο πεξηιακβάλεη φξν ζπκθέξνπζαο
πξνζθνξάο γηα ηελ εμαγνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ζε ηηκή θαηψηεξε ηεο
αγνξαίαο αμίαο,
γ) ε πεξίνδνο ηεο κίζζσζεο θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην ελελήληα ηνηο
εθαηφ (90%) ηεο νηθνλνκηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο δελ κεηαβηβάδεηαη
θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο,
δ) θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηεο κίζζσζεο, ε παξνχζα αμία ησλ
κηζζσκάησλ αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηεο
αγνξαίαο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ εθκηζζψλεηαη,
ε) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εθκηζζψλνληαη είλαη ηέηνηαο εηδηθήο
θχζεο πνπ κφλνλ ν κηζζσηήο δχλαηαη λα ηα κεηαρεηξηζηεί δίρσο λα
πξνβεί ζε ζεκαληηθέο αιινηψζεηο.
Σηελ πεξίπησζε ηεο κίζζσζεο νρεκάησλ ζηελ έλλνηα ηνπ κηζζψκαηνο
δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θφζηε ιεηηνπξγίαο θαη θπθινθνξίαο ηνπ
νρήκαηνο θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλσηέξσ αλαγξαθφκελα.
3. Δδαθηθέο εθηάζεηο, έξγα ηέρλεο, αληίθεο, θνζκήκαηα θαη άιια πάγηα
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε θζνξά θαη
αρξήζηεπζε ιφγσ παιαηφηεηαο, δελ ππφθεηληαη ζε θνξνινγηθή
απφζβεζε.
4. Θφζηνο θηήζεο ή θαηαζθεπήο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφζηνπο
βειηίσζεο, αλαλέσζεο θαη αλαθαηαζθεπήο απνθαηάζηαζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο απνζβέλνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Θαηεγνξία ελεξγεηηθνχ επηρείξεζεο

Θηίξηα, θαηαζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο, βηνκεραληθέο θαη
εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, κε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο,
απνζήθεο θαη ζηαζκνί, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
παξαξηεκάησλ ηνπο (θαη εηδηθψλ νρεκάησλ
θνξηνεθθφξησζεο),

Σπληειεζηήο
θνξνινγηθήο
απφζβεζεο (%
αλά θνξνινγηθφ
έηνο)
4
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Δδαθηθέο εθηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εμφξπμε
θαη ιαηνκεία, εθηφο αλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο
ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο

5

Κέζα
καδηθήο
κεηαθνξάο,
πεξηιακβαλνκέλσλ
αεξνζθαθψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ ζπξκψλ, πινίσλ θαη
ζθαθψλ

5

Κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο εθηφο Ζ/Υ θαη ινγηζκηθνχ

10

Κέζα κεηαθνξάο αηφκσλ

16

Κέζα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο»)

(«εζσηεξηθέο

12

Άπια ζηνηρεία θαη δηθαηψκαηα θαη έμνδα πνιπεηνχο
απφζβεζεο

10

Δμνπιηζκφο Ζ/Υ, θχξηνο
ινγηζκηθφ

20

θαη πεξηθεξεηαθφο

θαη

Ινηπά πάγηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο

10

Δμνπιηζκφο θαη φξγαλα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο
αλάγθεο εθηέιεζεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο
έξεπλαο
(ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ελεξγεηηθνχ

40

πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8β ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ λ.4386/2016 θαη ηζρχεη απφ 1/1/2017 ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ.4485/2017)

Ν ζπληειεζηήο θνξνινγηθήο απφζβεζεο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα γηα ηα
άπια ζηνηρεία θαη δηθαηψκαηα ηζρχεη, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη ζπκβαηηθά
απφ ηελ αξρηθή ζπκθσλία δηαθνξεηηθή ησλ δέθα (10) εηψλ νηθνλνκηθή
δηάξθεηα δσήο, νπφηε θαη ν ζπληειεζηήο δηακνξθψλεηαη σο ην πειίθν «1
δηά έηε δηάξθεηαο δσήο δηθαηψκαηνο». Σε πεξίπησζε δηθαησκάησλ πνπ
ζεκειηψζεθαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, γηα
ηελ αλαπφζβεζηε αμία (ελαπνκείλαζα αμία) σο δηάξθεηα δηθαηψκαηνο
ιακβάλεηαη ε ππνιεηπφκελε δηάξθεηα ηνπ δηθαηψκαηνο.
5. Ν ππνινγηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ είλαη ππνρξεσηηθφο,
γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά απνζβελφκελσλ
πνζψλ κεηαμχ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ.
6. Ζ θνξνινγηθή απφζβεζε ελφο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αξρίδεη
απφ ηνλ επφκελν κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή ηίζεηαη ζε
ππεξεζία απφ ηνλ θνξνινγνχκελν θαη' αλαινγία κε ηνπο παξαπάλσ
ζπληειεζηέο.
7. Τν πνζφ ηεο θνξνινγηθήο απφζβεζεο δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ην
θφζηνο θηήζεο ή θαηαζθεπήο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο
βειηίσζεο, αλαλέσζεο θαη αλαθαηαζθεπήο, θαζψο θαη απνθαηάζηαζεο
ηνπ πεξηβάιινληνο. Δάλ ε απνζβέζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
ηεο επηρείξεζεο είλαη κηθξφηεξε απφ ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ, ην
ελ ιφγσ ζηνηρείν κπνξεί λα απνζβεζηεί εμ νινθιήξνπ κέζα ζην
θνξνινγηθφ έηνο πνπ απνθηήζεθε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
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8. Νη λέεο επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα αλαβάινπλ ηελ θνξνινγηθή
απφζβεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηα πξψηα
ηξία (3) θνξνινγηθά έηε.
Σρεηηθέο δηαηάμεηο Θ .Φ .Δ. [άξζξν 24 λ.4172/2013]
6.

Απνηίκεζε απνζεκάησλ
Λα ειεγρζεί φηη ηα απνζέκαηα θαη ηα εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα
απνηηκψληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ινγηζηηθήο. Ζ
επηρείξεζε δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθή κέζνδν
απνηίκεζεο θαηά ηα ηέζζεξα (4) έηε κεηά ην θνξνινγηθφ έηνο θαηά ην
νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ε κέζνδνο απνηίκεζεο πνπ
εθάξκνζε ε επηρείξεζε.
Δπίζεο, λα ειεγρζεί φηη ε δηαθνξά απφ ηελ απνηίκεζε απνζεκάησλ δελ
αληηκεησπίζηεθε σο δαπάλε ηνπ άξζξνπ 22, αιιά επεξέαζε ηα
απνηειέζκαηα κέζσ ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ.
Σρεηηθέο δηαηάμεηο Θ.Φ.Δ. [άξζξν 25 λ.4172/2013]

7.

Δπηζθαιείο απαηηήζεηο
Λα ειεγρζεί ν νξζφο ππνινγηζκφο θαζψο θαη εάλ πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο εθπησζηκφηεηαο ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο
απαηηήζεηο ή/θαη ε δηαγξαθή επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πνπ δηελήξγεζε ε
επηρείξεζε κε βάζε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο:
1. Τα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ γηα απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη
νη δηαγξαθέο απηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο
παξαγξάθνπο 5 έσο 7 θαησηέξσ, εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο,
σο εμήο:
α) γηα ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο κέρξη ην πνζφ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ
πνπ δελ έρνπλ εηζπξαρζεί γηα δηάζηεκα άλσ ησλ δψδεθα (12) κελψλ, ν
θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα ζρεκαηίζεη πξφβιεςε επηζθαιψλ
απαηηήζεσλ ζε πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο ελ ιφγσ
απαίηεζεο, εθφζνλ έρνπλ αλαιεθζεί νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε
δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο,
β) γηα ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο άλσ ηνπ πνζνχ ησλ ρηιίσλ (1.000)
επξψ πνπ δελ έρνπλ εηζπξαρζεί γηα δηάζηεκα άλσ ησλ δψδεθα (12)
κελψλ, ν θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα ζρεκαηίζεη πξφβιεςε επηζθαιψλ
απαηηήζεσλ, εθφζνλ έρνπλ αλαιεθζεί νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε
δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο
ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:
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Φξφλνο ππεξεκεξίαο (ζε κήλεο)

Ξξνβιέςεηο (ζε πνζνζηφ %)

> 12

50

> 18

75

> 24

100

2. Αλεμάξηεηα απφ ηελ παξάγξαθν 1, ν ζρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ
επηζθαιψλ απαηηήζεσλ δελ επηηξέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο επηζθαιψλ
απαηηήζεσλ θαηά ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηεο επηρείξεζεο κε ειάρηζην
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θαη ησλ ζπγαηξηθψλ
εηαηξεηψλ ηεο επηρείξεζεο κε ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο δέθα ηνηο
εθαηφ (10%), εθηφο αλ γηα ηελ αμίσζε πνπ αθνξά απηέο ηηο νθεηιέο
ππάξρεη εθθξεκνδηθία ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ή δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ή
εάλ ν νθεηιέηεο έρεη ππνβάιεη αίηεκα θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή
ππαγσγήο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή ζε βάξνο ηνπ έρεη εθθηλήζεη ε
δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ν
ζρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ θαιχπηνληαη
απφ αζθάιηζε ή νπνηαδήπνηε εγγπνδνζία ή άιιε ελνρηθή ή εκπξάγκαηε
αζθάιεηα ή γηα νθεηιέο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ν.Τ.Α. ή γηα εθείλεο πνπ
έρνπλ δνζεί κε ηελ εγγχεζε απηψλ ησλ θνξέσλ.
3. Ζ ππφςε πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ αλαθηάηαη άκεζα κε ηε
κεηαθνξά απηήο ηεο πξφβιεςεο ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ ε
απαίηεζε:
α) θαηαζηεί εηζπξάμηκε ή
β) δηαγξαθεί.
4. Απαίηεζε δχλαηαη λα δηαγξαθεί γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο κφλνλ
εθφζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) έρεη πξνεγνπκέλσο εγγξαθεί πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νθεηιή σο
έζνδν,
β) έρεη πξνεγνπκέλσο δηαγξαθεί απφ ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη
γ) έρνπλ αλαιεθζεί φιεο νη θαηά λφκν ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ηεο
απαίηεζεο.
5. Νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα εθπίπηνπλ πξνβιέςεηο επηζθαιψλ
απαηηήζεσλ ζε πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηνπ πνζνχ ηνπ
εηήζηνπ κέζνπ φξνπ ησλ πξαγκαηηθψλ ρνξεγήζεσλ, φπσο απηφ
πξνθχπηεη απφ ηηο κεληαίεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο. Τέηνηεο
ρνξεγήζεηο ζπληζηνχλ νη απαηηήζεηο θεθαιαίνπ θαη νη απαηηήζεηο ησλ
εγγεγξακκέλσλ ηφθσλ, φρη φκσο θαη επηζθαιψλ ή κε εηζπξάμηκσλ
ηφθσλ ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ή απαηηήζεσλ κε παξαγσγηθψλ, ηνπο
νπνίνπο νη ηξάπεδεο δηθαηνχληαη λα κελ εκθαλίδνπλ ή εγγξάθνπλ ζηα
βηβιία ηνπο, ππνρξενχκελεο λα απνδεηθλχνπλ φηη πξφθεηηαη γηα ηέηνηνπο
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ηφθνπο, θαζψο θαη ε θάιπςε ζην ζχλνιφ ηνπ ή ελ κέξεη νκνινγηαθνχ
δαλείνπ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή ε απφθηεζε κεηνρψλ θαηά ηε
ζχζηαζε αλψλπκεο εηαηξείαο ή αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ηίηινη ησλ νκνινγηψλ ή κεηνρψλ
παξακέλνπλ ζην ραξηνθπιάθην ηεο ηξάπεδαο. Σηηο ρνξεγήζεηο απηέο δελ
πεξηιακβάλνληαη ηα δάλεηα γεληθά πξνο ην Γεκφζην θαη ηα λνκηθά
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα δάλεηα γεληθά γηα ηα νπνία δφζεθε
εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη νη θαηαζέζεηο ζε άιιεο ηξάπεδεο. Ξέξα απφ
ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην νη
ηξάπεδεο κπνξνχλ λα εθπίπηνπλ απφ ην εηζφδεκά ηνπο, γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο πξφζζεηεο εηδηθέο θαηά
πεξίπησζε πξνβιέςεηο γηα ηελ απφζβεζε απαηηήζεσλ θαηά πειαηψλ
ηνπο, γηα ηηο νπνίεο έρεη δηαθνπεί ν ινγηζκφο ηφθσλ.
6. Νη εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κπνξνχλ λα εθπίπηνπλ
πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζε πνζνζηφ κέρξη δχν ηνηο εθαηφ
(2%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο κηζζσκάησλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ
ηηο ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κέζα ζηε
δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Τν πνζφ απηφ ηεο πξφβιεςεο γηα θάζε
θνξνινγηθφ έηνο, ζπλαζξνηδφκελν κε ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο, ε νπνία
δηελεξγήζεθε ζε πξνγελέζηεξα θνξνινγηθά έηε θαη εκθαλίδεηαη ζηα
ηεξνχκελα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην είθνζη
πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
7. Νη εηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ (factoring)
κπνξνχλ λα εθπίπηνπλ κέρξη ελάκηζε ηνηο εθαηφ (1,5%) επί ηνπ κέζνπ
εηήζηνπ χςνπο ησλ πνζψλ πνπ ν θνξέαο έρεη πξνεμνθιήζεη έλαληη
απαηηήζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη λα εηζπξάμεη απφ εμαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο, θαζψο θαη κέρξη έλα ηνηο
εθαηφ (1%) επί ηνπ κέζνπ εηήζηνπ χςνπο ησλ πνζψλ ησλ
πξνεμνθιήζεσλ έλαληη απαηηήζεσλ κε δηθαίσκα αλαγσγήο.
8. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα θήξπμε ηνπ νθεηιέηε ζε
πηψρεπζε ή γηα ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ζχκθσλα κε ηνλ
ΞηΘ, ζε πεξίπησζε πνπ ν πηζησηήο δελ είρε ήδε ζρεκαηίζεη πξφβιεςε
γηα ην πνζφ ηεο επηζθαινχο απαίηεζεο κε βάζε ηηο ελέξγεηεο πνπ είρε
αλαιάβεη θαηά ην παξειζφλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο
είζπξαμεο, απηφο κπνξεί λα ζρεκαηίζεη θνξνινγηθά αλαγλσξίζηκε
πξφβιεςε επηζθαινχο απαίηεζεο, θαηά ηνλ ρξφλν θαηάζεζεο ηεο
ζρεηηθήο αίηεζεο ζην δηθαζηήξην, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πιελ ηεο πξνυπφζεζεο
αλάιεςεο θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο
είζπξαμεο.
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Δηδηθά ζε πεξίπησζε αίηεζεο ππαγσγήο ηνπ νθεηιέηε ζε πξνπησρεπηηθή
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, λα ειεγρζεί φηη ην πνζφ ηεο θαηά ηα αλσηέξσ
ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ δελ ππεξβαίλεη ην
πνζφ θαηά ην νπνίν κεηψλεηαη ε απαίηεζε κε βάζε ηελ αίηεζε ππαγσγήο
ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο.
Τα αλσηέξσ ηεινχλ ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ ηίζεηαη ζην
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4172/2013.
Σε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο απαίηεζεο γηα ην νπνίν ζρεκαηίζζεθε ε
πξφβιεςε ηειηθά εηζπξαρζεί, λα ειεγρζεί φηη ε ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε
αλαθηήζεθε άκεζα κε ηε κεηαθνξά ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ ζηα θέξδε,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4172/2013.
9. Σε πεξίπησζε επηθχξσζεο απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ηεο
ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο ε νπνία πξνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ, ηε κείσζε ησλ
απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ έλαληη ηεο επηρείξεζεο θαη εθφζνλ, πξηλ απφ
ηελ επηθχξσζή ηεο, δελ είρε ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε γηα ην πνζφ ηεο
επηζθαινχο απαίηεζεο πνπ κεηψλεηαη βάζεη ηεο ζπκθσλίαο (ή είρε
ζρεκαηηζζεί κηθξφηεξε πξφβιεςε), νη πηζησηέο, νη απαηηήζεηο ησλ
νπνίσλ θαιχπηνληαη απφ ηε ζπκθσλία, κπνξνχλ λα δηαγξάςνπλ νξηζηηθά
ην κέξνο ηεο απαίηεζεο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζπκθσλία θαη λα
εθπέζνπλ ην ζρεηηθφ πνζφ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ θνξνινγηθνχ
έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ επηθπξψλεηαη ε ζπκθσλία εμπγίαλζεο απφ ην
πησρεπηηθφ δηθαζηήξην κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
λ.4172/2013. Ωο πξνο ην πνζφ ηεο κείσζεο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο ήδε
ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 26 ηνπ λ.4172/2013.
Νκνίσο, δχλαηαη λα δηαγξαθεί νξηζηηθά, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013, ην κέξνο ηεο απαίηεζεο θαηά πησρήο
εηαηξείαο πνπ δελ ηθαλνπνηήζεθε απφ ηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία, ζε
πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ είρε ζρεκαηίζεη πξνεγνπκέλσο
πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ γηα ην πνζφ απηφ.
Τα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ην κέξνο ηεο δηαγξαθείζαο απαίηεζεο πνπ
αθνξά ζην πνζφ ηνπ Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, ην νπνίν ε επηρείξεζε
απέδσζε ζην Γεκφζην ρσξίο σζηφζν λα ην εηζπξάμεη απφ ηνλ πειάηε
ηεο, εθφζνλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2859/2000 δελ παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα κείσζεο ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο θαη επηζηξνθήο ηνπ Φ.Ξ.Α.
πνπ αλαινγεί ζηηο ζρεηηθέο πξάμεηο (ζρεη. ε ΞΝΙ.1113/2015 εγθχθιηνο).
Σρεηηθέο δηαηάμεηο Θ.Φ.Δ. [άξζξν 26 λ.4172/2013]
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8.

Φνξνινγηθέο δεκίεο
Λα ειεγρζεί ε νξζή κεηαθνξά ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ.
Γηα ηηο δπλάκελεο λα κεηαθεξζνχλ θνξνινγηθέο δεκίεο ηζρχνπλ ηα
αθφινπζα:
1. Δάλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ην απνηέιεζκα είλαη δεκία εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ
έηνπο, ε δεκία απηή κεηαθέξεηαη γηα λα ζπκςεθηζζεί κε ηα
επηρεηξεκαηηθά θέξδε δηαδνρηθά ζηα επφκελα πέληε (5) θνξνινγηθά
έηε. Ζ δεκία ηνπ πξνγελέζηεξνπ έηνπο ζπκςεθίδεηαη θαηά
πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο δεκίαο κεηαγελέζηεξνπ έηνπο.
2. Ζ ρξεσζηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζε βάξνο ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α', γ' θαη δ' ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Θ.Φ.Δ.
απφ ηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ
νκνιφγσλ κε εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαη' εθαξκνγή
πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο,
εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ζε ηξηάληα (30) ηζφπνζεο εηήζηεο
δφζεηο, αξρήο γελφκελεο απφ ηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία
πξαγκαηνπνηείηαη ε αληαιιαγή ησλ ηίηισλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην
ρξφλν δηαθξάηεζεο ησλ νκνιφγσλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, σο ρξεσζηηθή δηαθνξά ιακβάλεηαη ε
δηαθνξά κεηαμχ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ ηίηισλ πνπ εθδφζεθαλ ζε
αληαιιαγή θαη ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ησλ αξρηθψλ ηίηισλ. Δηδηθά,
ζε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ απφθηεζε ησλ αξρηθψλ ηίηισλ πξνέθπςε
δεκία απφ ηελ απνηίκεζή ηνπο ε νπνία δελ έρεη ζπκςεθηζηεί κε
απνζεκαηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.
2238/1994, φπσο ηζρχεη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Θ.Φ.Δ. ιακβάλεηαη
ην αξρηθφ θφζηνο απφθηεζεο. Νη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηζρχνπλ απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.4046/2012, ήηνη απφ ηηο 14.02.2012 θαη κεηά.
3. α. Ζ ρξεσζηηθή δηαθνξά ιφγσ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ε νπνία πξνθχπηεη
γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 5, 6 θαη 7
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο θαη ηα νπνία επνπηεχνληαη απφ ηελ
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ή, θαηά πεξίπησζε, ηνλ Δληαίν Δπνπηηθφ
Κεραληζκφ, απφ:
αα) ηε δηαγξαθή ρξεψλ νθεηιεηψλ ηνπο,
i)
θαη` εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.
4307/2014 (Α`246),
ii)
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3869/2010 (Α` 130),
iii)
ή σο απνηέιεζκα νξηζηηθήο δηαγξαθήο ή ζπκθσλίαο ξχζκηζεο
ρξεψλ ησλ νθεηιεηψλ δαλείσλ ή πηζηψζεσλ,
ββ) ηε κεηαβίβαζε, δειαδή ηελ πψιεζε ή ηελ εηζθνξά δαλείσλ ή
πηζηψζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4354/2015 (Α` 176) ή ηνπ λ.
3156/2003 (Α` 157) ή ηε κεηαβίβαζή ηνπο ζε ρξεκαηνδνηηθφ ή
πηζησηηθφ ίδξπκα ή ζε άιιε εηαηξεία ή λνκηθή νληφηεηα εθφζνλ ηε
δηαρείξηζή ηνπο πξαγκαηνπνηεί πηζησηηθφ ίδξπκα θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ. 4261/2014 (Α` 107) ή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Απαηηήζεσλ απφ
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Γάλεηα θαη Ξηζηψζεηο ηνπ λ. 4354/2015, εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα
έζνδά ηνπο ζε είθνζη (20)ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο, αξρήο γελνκέλεο απφ
ηε ρξήζε ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαγξαθή ηνπ ρξένπο ή ε
κεηαβίβαζε ηνπ δαλείνπ ή ηεο πίζησζεο, αληηζηνίρσο. Γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε ρξεσζηηθή δηαθνξά ηζνχηαη κε ην ζπλνιηθφ
πνζφ ηεο δηαγξαθήο κείνλ ηνπο κε εγγεγξακκέλνπο ηφθνπο, νη νπνίνη θαη
δελ εγγξάθνληαη ή, αληηζηνίρσο, κε ην πνζφ ηεο δεκίαο ζηελ πεξίπησζε
κεηαβίβαζεο δαλείσλ ή πηζηψζεσλ.
β. Τπρφλ ινγηζηηθέο δηαγξαθέο δαλείσλ ή πηζηψζεσλ ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ησλ παξαγξάθσλ 5, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 26, νη νπνίεο αθνξνχλ
δηαγξαθέο ρξένπο ή κεηαβηβάζεηο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε α`,
πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ εθάζηνηε
θνξνινγηθνχ έηνπο ηεο ινγηζηηθήο δηαγξαθήο, δελ επεξεάδνπλ ην
θνξνινγηθφ απνηέιεζκα ηνπ έηνπο απηνχ έσο ηελ επέιεπζε ησλ
γεγνλφησλ ηεο πεξίπησζεο α`, νπφηε θαη κεηαηξέπνληαη ζε ρξεσζηηθέο
δηαθνξέο, εθαξκνδνκέλεο ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
γ. Τν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αλσηέξσ ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ηεο πεξίπησζεο
α`, θαζψο θαη ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο ηεο πεξίπησζεο β` ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ αλαθεξνκέλσλ
ζηελ πεξίπησζε γ` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 27Α, ζπζζσξεπκέλσλ
πξνβιέςεσλ θαη ινηπψλ ελ γέλεη δεκηψλ ιφγσ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, νη
νπνίεο έρνπλ ινγηζηεί έσο ηηο 30 Ηνπλίνπ 2015. Ζ απφζβεζε ηεο αλσηέξσ
ρξεσζηηθήο δηαθνξάο θαηαρσξείηαη ζε ρξέσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
νηθείαο ρξήζεο. Σε πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα έρνπλ
ζρεκαηίζεη θαη εθπέζεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο, γηα ην ρξένο πνπ
δηαγξάθεηαη ή κεηαβηβάδεηαη, πξφζζεηε εηδηθή πξφβιεςε, ε ελ ιφγσ
πξφβιεςε αληηινγίδεηαη ζε πίζησζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαγξαθή ή ε
κεηαβίβαζε ηνπ δαλείνπ ή ηεο πίζησζεο θαη απνηειεί γηα απηά
θνξνινγεηέν θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
4. Εεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αιινδαπή απφ ηελ άζθεζε
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο δελ
δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ ηνπ ίδηνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο νχηε λα ζπκςεθηζηνχλ κε κειινληηθά θέξδε, κε
εμαίξεζε ηηο δεκηέο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ κφληκεο
εγθαηάζηαζεο πνπ πξνθχπηνπλ ζε άιιε ρψξα ΔΔ/ΔΝΦ, κε ηελ νπνία ε
Διιάδα έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο, βάζεη ηεο
νπνίαο ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ απαιιάζζνληαη.
Δπνκέλσο πξέπεη λα ειεγρζεί φηη φηαλ πθίζηαηαη κφληκε εγθαηάζηαζε ζε
άιιε ρψξα ΔΔ/ΔΝΦ, νη δεκίεο απφ απηή ηε κφληκε εγθαηάζηαζε δελ
έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ Διιάδα νχηε θαηά ηνλ ρξφλν πνπ
πξνέθπςαλ νχηε έρνπλ κεηαθεξζεί πξνο ζπκςεθηζκφ κε θέξδε
θνξνινγεηέα ζηελ Διιάδα θαηά ηα επφκελα έηε, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα
δεκίεο πνπ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο ζηελ αιινδαπή (ιφγσ δηαθνπήο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ
ππνινγίδνληαη δχν θνξέο, θαη γηα ηηο νπνίεο, επηπιένλ, έρνπλ εμαληιεζεί
νη δπλαηφηεηεο λα ιεθζνχλ ππφςε ζηε ρψξα πνπ πξνέθπςε είηε απφ ην
ίδην πξφζσπν είηε απφ άιιν πξφζσπν).
Δπίζεο, λα ειεγρζεί φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνέθπςε αξλεηηθφ
απνηέιεζκα απφ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία δε
ζπλδέεηαη κε κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ αιινδαπή, εθαξκφζηεθαλ νη
δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 27.
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5. Δάλ ζηε δηάξθεηα ελφο θνξνινγηθνχ έηνπο ε άκεζε ή έκκεζε
ηδηνθηεζία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο
επηρείξεζεο κεηαβιεζνχλ ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα
ηξία ηνηο εθαηφ (33%) ηεο αμίαο ή ηνπ αξηζκνχ ηνπο, ε κεηαθνξά
ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν παχεη λα έρεη εθαξκνγή ζηηο δεκίεο πνπ
είρε ε επηρείξεζε απηή θαηά ην ελ ιφγσ θνξνινγηθφ έηνο θαη ηα
πξνεγνχκελα πέληε (5) έηε, εθηφο εάλ ε επηρείξεζε απνδείμεη φηη ε
κεηαβνιή ηεο ηδηνθηεζίαο έγηλε απνθιεηζηηθά γηα εκπνξηθνχο ή
επηρεηξεκαηηθνχο ιφγνπο θαη φρη κε ζθνπφ ηε θνξναπνθπγή ή
θνξνδηαθπγή.
Σρεηηθέο δηαηάμεηο Θ .Φ .Δ. [άξζξν 27 λ.4172/2013]
9.

Γαπάλεο πνπ αθνξνύλ απαιιαζζόκελα έζνδα
Λα ειεγρζεί φηη, εθφζνλ ε επηρείξεζε εηζέπξαμε εληφο ηεο ειεγρφκελεο
ρξήζεο ελδννκηιηθά κεξίζκαηα γηα ηα νπνία έρεη ηχρεη απαιιαγήο ηνπ
θφξνπ εηζνδήκαηνο, δελ έρεη εθπέζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο πνπ
ζπλδένληαη κε ηε ζπκκεηνρή απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηα κεξίζκαηα
απηά.
Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013
δελ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαβνιή κεξίζκαηνο απφ ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ
πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, αιιά κε ηε
δηελέξγεηα ηπρφλ δαπαλψλ (π.ρ. ηφθνη δαλείσλ) πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
ζπκκεηνρή ζε απηφ ην λνκηθφ πξφζσπν. Θαηά ζπλέπεηα, νη ηπρφλ
επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ λνκηθφ
πξφζσπν θαη νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε άιιν λνκηθφ
πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ
άξζξνπ 48, δελ εθπίπηνπλ ζην ζχλνιν ηνπο ζην θνξνινγηθφ έηνο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη, αλεμάξηεηα αλ ζην έηνο απηφ ιακβάλεη ρψξα
δηαλνκή θεξδψλ απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν απηφ ζπκκεηέρεη.
Σρεηηθέο δηαηάμεηο Θ .Φ .Δ. [άξζξν 48 παξ .( 4) λ.4172/2013]

10.

Ξξνζδηνξηζκόο θνξνινγεηέσλ θεξδώλ.
Λα ειεγρζεί πσο ηα ινγηζηηθά θέξδε θαη ηα θνξνινγηθά θέξδε ηεο εηαηξείαο
φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηελ ΓΦΔ πξνθχπηνπλ νξζψο απφ ηελ ινγηζηηθή
θαη θνξνινγηθή βάζε αληίζηνηρα. Δπίζεο λα επηζθνπεζνχλ νη δηαθνξέο
κεηαμχ ινγηζηηθήο-θνξνινγηθήο βάζεο πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε
ηήξεζε ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
θνξνινγεηέσλ θεξδψλ.

48

ΑΔΑ: 6ΞΦΩ46ΜΠ3Ζ-2ΧΗ
11.

Γηαλνκή / θεθαιαηνπνίεζε θεξδώλ πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί
ζε θόξν
Λα ειεγρζεί εάλ ε επηρείξεζε έρεη δηελεξγήζεη θεθαιαηνπνίεζε ή
δηαλνκή θεξδψλ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο
λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ. Ζ δηαλνκή ή
θεθαιαηνπνίεζε θεξδψλ γηα ηα νπνία δελ είρε θαηαβιεζεί θφξνο
εηζνδήκαηνο ε νπνία δηελεξγείηαη ζε θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ
1 Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη κεηά θνξνινγείηαη σο θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο θνξνινγηθψλ δεκηψλ.
Σρεηηθέο δηαηάμεηο Θ .Φ .Δ. [άξζξν 47 παξ .( 1) λ.4172/2013 & ΞΝΙ
1014/2018]

12.

Έιεγρνο αθνξνιόγεησλ εζόδσλ
1. Λα ειεγρζεί εάλ ηα ελδννκηιηθά κεξίζκαηα πνπ εηζέπξαμε:
i. λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδνο ή
ii. κφληκε εγθαηάζηαζε εηαηξείαο άιινπ θξάηνπο κέινπο πνπ
βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα θαη πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο ζε
άιιν θξάηνο κέινο,
απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48
ηνπ Θ.Φ.Δ.
Σπγθεθξηκέλα λα ειεγρζεί, εάλ ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη ζηελ
δηαλνκή:
α) πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ηχπνπο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Η
Κέξνο Α΄ ηεο Νδεγίαο 2011/96/ΔΔ, φπσο ηζρχεη, θαη
β) είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο θξάηνπο-κέινπο ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ηε
λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο απηνχ θαη δελ ζεσξείηαη θάηνηθνο ηξίηνπ
θξάηνπο εθηφο ΔΔ θαη’ εθαξκνγή φξσλ ζχκβαζεο απνθπγήο δηπιήο
θνξνινγίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε απηφ ην ηξίην θξάηνο, θαη
γ) ππφθεηηαη, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ή απαιιαγήο, ζε έλαλ απφ
ηνπο θφξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η Κέξνο Β΄ ηεο
Νδεγίαο 2011/96/ΔΔ ή ζε νπνηνδήπνηε άιινλ θφξν αληηθαηαζηήζεη
έλαλ απφ ηνπο θφξνπο απηνχο, θαη
δ) ν ιήπηεο θνξνινγνχκελνο θαηέρεη ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
ηνπιάρηζηνλ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ή ηνπ πιήζνπο ηνπ
κεηνρηθνχ ή βαζηθνχ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ δηαλέκεη, θαη
ε) ην ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο δηαθξαηείηαη ηνπιάρηζηνλ είθνζη
ηέζζεξεηο (24) κήλεο.
Σε πεξίπησζε πνπ ν ιήπηεο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ δελ έρεη
δηαθξαηήζεη ην ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο επί είθνζη ηέζζεξηο (24)
κήλεο αιιά πιεξνχηαη ε πξναλαθεξφκελε πξνυπφζεζε γ’, λα ειεγρζεί
εάλ έρεη θαηαηεζεί ζηελ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε εγγπεηηθή επηζηνιή ππέξ
ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ίζε κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ ζα φθεηιε λα
θαηαβάιιεη ζε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο.
Ζ απαιιαγή θαζίζηαηαη νξηζηηθή θαη ε εγγχεζε ιήγεη θαηά ηελ
εκεξνκελία πνπ ζπκπιεξψλνληαη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο
δηαθξάηεζεο ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Λα ειεγρζεί εάλ ν
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θνξνινγνχκελνο έπαπζε λα δηαθξαηεί ην ειάρηζην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ησλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ,
νπφηε ε εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά ηελ
εκεξνκελία απηή.
2. Λα ειεγρζεί:
α) Τα ελδννκηιηθά κεξίζκαηα, πνπ εηζπξάηηεη απφ 1.1.2016 θαη κεηά, έλα
λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο,
απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν, κφλν εάλ ηα δηαλεκφκελα θέξδε δελ έρνπλ
εθπέζεη θνξνινγηθά ζην επίπεδν ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θξάηνποκέινπο ηεο Δ.Δ.. Λα ειεγρζεί ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο.
β) Τα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ
48 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.4172/2013 δελ
παξέρνληαη ζε ξχζκηζε ή ζεηξά ξπζκίζεσλ νη νπνίεο, έρνληαο ηεζεί ζε
εθαξκνγή κε θχξην ζθνπφ ή έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηελ
απφθηεζε θνξνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ παξαθσιχεη ην αληηθείκελν
ή ηνλ ζθνπφ ηνπ παξφληνο, δελ είλαη γλήζηεο σο πξνο φια ηα ζρεηηθά
γεγνλφηα θαη ηηο ζπλζήθεο. Κηα ξχζκηζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη
πεξηζζφηεξα απφ έλα ζηάδηα ή κέξε. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ
απηήο, κηα ξχζκηζε ή ζεηξά ξπζκίζεσλ ζεσξείηαη κε γλήζηα ζηνλ βαζκφ
πνπ δελ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή γηα βάζηκνπο εκπνξηθνχο ιφγνπο πνπ
απερνχλ ηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Λα ειεγρζεί ε εθαξκνγή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο.
3. Λα ειεγρζεί εάλ ζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλνληαη:
i. ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα πνπ εθδίδνληαη απφ ην
Δπξσπατθφ Τακείν Φξεκαηννηθνλνκηθήο Σηαζεξφηεηαο (Δ.Τ.Φ.Σ.),
θαη’ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ
ειιεληθνχ ρξένπο
ii. θεθαιαηαθά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ
ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε εγγχεζε ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε άιινπο ηίηινπο θαη’ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ
ρξένπο, ηα νπνία απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ
πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ.
iii. Υπεξαμία απφ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήηνπ
iv. Υπεξαμία απφ κεηαβίβαζε εκεδαπψλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ (λ.
3156/2003) θαη εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
εηαηξίεο Δ.Δ., Δ.Ν.Φ./ΔΕΔΣ
v. Υπεξαμία απφ εθπνίεζε κεξηδίσλ ΝΣΔΘΑ (εκεδαπψλ, Δ.Δ.,
Δ.Ν.Φ./ΔΕΔΣ)
Τα πνζά ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηε
δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ αλεμάξηεηα
απφ ηελ επάξθεηα ησλ θνξνινγηθψλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο.
Σρεηηθέο δηαηάμεηο Θ.Φ.Δ. [άξζξα 47, 48 & 72 λ.4172/2013]
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13.

Διεγρόκελεο αιινδαπέο εηαηξείεο.
Γεδνκέλνπ φηη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο
δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη ην κε δηαλεκεζέλ εηζφδεκα λνκηθνχ πξνζψπνπ
ή λνκηθήο νληφηεηαο πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο άιιεο ρψξαο:
Λα ειεγρζεί εάλ ν θνξνινγνχκελνο έρεη ζπκπεξηιάβεη ζην θνξνινγεηέν
εηζφδεκα ην κε δηαλεκεζέλ εηζφδεκα λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο
νληφηεηαο πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο άιιεο ρψξαο, θαηά ην κέξνο
πνπ ηνπ αλαινγεί κε βάζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ, αθνινπζψληαο
ηα εμήο βήκαηα:
α) Λα ειεγρζεί –θαηαξρήλ- εάλ άλσ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ
θαζαξνχ εηζνδήκαηνο πξν θφξσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην αιινδαπφ
λνκηθφ πξφζσπν ή ε λνκηθή νληφηεηα εκπίπηεη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο
απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο:
1)
ηφθνη
ή νπνηνδήπνηε
άιιν
εηζφδεκα
παξάγεηαη
απφ
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,
2) δηθαηψκαηα ή νπνηνδήπνηε άιιν εηζφδεκα παξάγεηαη απφ πλεπκαηηθή
ηδηνθηεζία,
3) κεξίζκαηα θαη εηζφδεκα απφ ηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ,
4) εηζφδεκα απφ θηλεηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (π.ρ. εκπνξεχκαηα, θιπ),
5) εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία, εθηφο εάλ ην θξάηνο ηνπ
αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο δελ ζα είρε
δηθαίσκα λα θνξνινγήζεη ην εηζφδεκα βάζεη ζπκθσλίαο πνπ έρεη
ζπλαθζεί κε ηξίηε ρψξα,
6) εηζφδεκα απφ αζθαιηζηηθέο, ηξαπεδηθέο θαη άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο,
Δάλ ζπληξέρεη πξάγκαηη ε πεξίπησζε απηή λα δηελεξγεζνχλ πεξαηηέξσ
νη αθφινπζεο δηαδηθαζίεο (β), (γ), (δ), (ε) θαη (ζη) – εθαξκνδφκελεο
θαηά πεξίπησζε:
β) Λα ειεγρζεί αλ ν θνξνινγνχκελνο, κφλνο ηνπ ή απφ θνηλνχ κε ηα
ζπλδεδεκέλα πξφζσπα, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ πεξ. δ' ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ ΘΦΔ, θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, κεηνρέο, κεξίδηα, δηθαηψκαηα ςήθνπ
ή ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ
(50%) ή δηθαηνχηαη λα εηζπξάηηεη πνζνζηφ άλσ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ
(50%) ησλ θεξδψλ ηνπ ελ ιφγσ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο
νληφηεηαο,
γ) Αλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε (β) λα ειεγρζεί αλ ην παξαπάλσ αιινδαπφ
λνκηθφ πξφζσπν ή ε λνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε θνξνινγία ζε κε
ζπλεξγάζηκν θξάηνο ή θξάηνο κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο,
θαη δελ είλαη εηαηξεία ηεο νπνίαο ε θχξηα θαηεγνξία κεηνρψλ απνηειεί
αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά.
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δ) Αλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε (γ) θαη ην λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή
νληφηεηα είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ. ή
θάηνηθνο ρψξαο πνπ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο ζπκθσλίαο γηα ηνλ
Δ.Ν.Φ. θαη πθίζηαηαη θαη εθαξκφδεηαη ζπκθσλία αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ, αλάινγεο κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, θαηφπηλ
αηηήζεσο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ Νδεγία 2011/16/ΔΔ, λα ειεγρζεί αλ ε
εγθαηάζηαζε ή ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή
ηεο
λνκηθήο
νληφηεηαο
ζπληζηά επίπιαζηε θαηάζηαζε
πνπ
δεκηνπξγήζεθε κε νπζηαζηηθφ ζθνπφ ηελ απνθπγή ηνπ αλαινγνχληνο
θφξνπ.
ε) Λα ειεγρζεί αλ άλσ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αληίζηνηρεο
θαηεγνξίαο –αξθεί έζησ θαη κία θαηεγνξία εηζνδήκαηνο- πξνέξρεηαη απφ
ζπλαιιαγέο κε ην θνξνινγνχκελν ή κε ηα ζπλδεκέλα κε απηφ
πξφζσπα.
ζη) Αλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε (ε) λα ειεγρζεί αλ ν θνξνινγνχκελνο
έρεη ζπκπεξηιάβεη ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ην ζχλνιν ηνπ κε
δηαλεκεζέληνο εηζνδήκαηνο λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο
πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο άιιεο ρψξαο, θαηά ην κέξνο πνπ ηνπ
αλαινγεί κε βάζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ .
Σρεηηθέο δηαηάμεηο Θ.Φ.Δ. [άξζξν 66 λ.4172/2013]
14.

Απνζεκαηηθά
1. Δάλ εληφο ηνπ ειεγρφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζπλέηξεμε
πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ αλαπηπμηαθψλ
λφκσλ λα ειεγρζεί:

i)

i) Δάλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη απφ ηηο
θαηά πεξίπησζε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη εάλ ππάξρνπλ
ζρεηηθέο εγθξίζεηο θαη,
ii) ε αξηζκεηηθή νξζφηεηα ησλ ζρεηηθψλ ππνινγηζκψλ κε βάζε
ηηο ηζρχνπζεο νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο.
2. Λα ειεγρζεί ε νξζή θνξνιφγεζε ηεο δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο ησλ
απνζεκαηηθψλ εηδηθψλ λφκσλ, εάλ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε εληφο
ηνπ ειεγρφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο.
3. Λα ειεγρζεί φηη γηα ηζνινγηζκνχο πνπ θιείλνπλ κε εκεξνκελία
31.12.2014 θαη κεηά δελ ηεξνχληαη ινγαξηαζκνί αθνξνιφγεηνπ
απνζεκαηηθνχ πιελ ησλ επελδπηηθψλ ή αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, ηνπ
αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 28
ηνπ λ. 2238/1994, φπσο ίζρπε πξηλ ηελ θαηάξγεζή ηεο κε ηνλ
λ.4172/2013, θαζψο θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ. (παξ. 13 άξζξνπ
72 λ.4172/2013).
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15.

Δπηρνξεγήζεηο
Λα ειεγρζεί ε χπαξμε ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ θαη ε εθαξκνγή ησλ
πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπεη ην πιαίζην ρνξήγεζεο ηεο επηρνξήγεζεο
θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα
χπαξμε ηπρφλ πεξίπησζεο επηζηξνθήο ηεο επηρνξήγεζεο ζηνλ αξκφδην
θνξέα. Λα ειεγρζεί ε νξζή θαηαρψξεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ζηνλ
θαηάιιειν ινγαξηαζκφ ζε πεξίπησζε πνπ απηφ απαηηείηαη κε βάζε
ζρεηηθφ αλαπηπμηαθφ λφκν ή ζε πεξίπησζε έληαμεο ζε επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα πνπ πξνβιέπεη ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ κέζσ
αλαπηπμηαθνχ λφκνπ.
Δθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, λα ειεγρζεί ε νξζφηεηα ησλ
επηρνξεγήζεσλ πνπ κεηαθέξνληαη ζε πίζησζε ηνπ θνξνινγηθνχ
απνηειέζκαηνο θαζψο θαη ησλ θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ ησλ
επηρνξεγεζέλησλ παγίσλ.
Λα ειεγρζεί εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεγρφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο,
έρεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαλεκεζεί ή θεθαιαηνπνηεζεί πνζφ
ιεθζείζαο επηρνξήγεζεο πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ηνλ νπνίν ζέηεη
ν θαηά πεξίπησζε αλαπηπμηαθφο λφκνο.

16.

Γήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο
Λα ειεγρζεί ε νξζή ζπκπιήξσζε ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
(ππνινγηζκφο θχξηνπ θφξνπ , ππνινγηζκφο πξνθαηαβνιήο έλαληη ησλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ επφκελνπ έηνπο, ππνινγηζκφο ηειψλ
ραξηνζήκνπ επί ησλ ελνηθίσλ θιπ), θαηφπηλ έθπησζεο α) ηνπ θφξνπ
πνπ παξαθξαηήζεθε, β) ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε, γ) ηνπ θφξνπ
πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ
λ.4172/2013. Δηδηθά γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή κεηξηθή
εηαηξεία απφ εκεδαπή ή αιινδαπή ζπγαηξηθή ηεο κε έδξα ζε άιιν
θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φηαλ δελ εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013, απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ
εθπίπηεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε σο θφξνο εηζνδήκαηνο
λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ, θαζψο θαη ην πνζφ ηνπ
θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε σο θφξνο επί ηνπ κεξίζκαηνο. Σε
πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή
παξαθξαηήζεθε είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ νθεηιφκελν θφξν, ε επηπιένλ
δηαθνξά επηζηξέθεηαη.
Λα ειεγρζεί, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε
γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή κεηξηθή απφ εκεδαπή
ζπγαηξηθή ηεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί
κεησκέλν κε ην πνζφ ηεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 27Α, φηη ην
επηπιένλ πνζφ ηνπ θφξνπ δελ επηζηξάθεθε.
Λα ειεγρζνχλ νη ζρεηηθνί
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα.

ππνινγηζκνί

θαη

ηα

πξνβιεπφκελα

Λα ειεγρζεί ν νξζφο ππνινγηζκφο ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ.
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Λα ειεγρζεί φηη ε κείσζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο κε ην πνζφ ηνπ
θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ
θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα.

Γ. ΦΝΟΝΠ ΞΟΝΠΡΗΘΔΚΔΛΖΠ ΑΜΗΑΠ (Φ.Ξ.Α.)
1.

Ξξνζδηνξηζκόο εηαηξηθήο εηθόλαο εμ’ απόςεσο Φ.Ξ.Α.

Φύιιν εξγαζίαο

Κε βάζε ηηο δειψζεηο Φ.Ξ.Α. θαη ηα ινγηζηηθά αξρεία ( βηβιία) ηεο
επηρείξεζεο, λα θαηαγξαθεί ε θνξνινγηθή ηεο ζέζε σο αθνινχζσο
(αλαθνξά γίλεηαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ λ.2859/2000):
(α) Υπαγσγή ζε θαζεζηψο Φ.Ξ.Α., π.ρ. θαλνληθφ, πξαθηνξείν ηαμηδηψλ
άξζξνπ 43, θνξνινγίαο βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ άξζξνπ 44,
επελδπηηθνχ ρξπζνχ άξζξνπ 47 θιπ.
(β) Τα ππνθείκελα ζε Φ.Ξ.Α. έζνδα θαη ηα απαιιαζζφκελα.
(γ) Τν δηθαίσκα έθπησζεο ή κε ηνπ Φ.Ξ.Α. εηζξνψλ αλάινγα ηνπ εάλ ε
επηρείξεζε δηελεξγεί πξάμεηο απαιιαζζφκελεο ρσξίο δηθαίσκα έθπησζεο
ηνπ άξζξνπ 22 ή πξάμεηο, άιιεο γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη δηθαίσκα
έθπησζεο ηνπ Φ.Ξ.Α. εηζξνψλ, θαη άιιεο φρη, ή πξάμεηο απαιιαζζφκελεο
ηνπ Φ.Ξ.Α. κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ, π.ρ. εμαγσγέο,
ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο (άξζξα 30 θαη 31).
(δ) Λα ιεθζνχλ ππφςε ηπρφλ αιιαγέο κέζα ζηε ρξήζε πνπ κπνξεί λα
επεξεάδνπλ ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο εμ’ απφςεσο Φ.Ξ.Α., π.ρ. ζέζε ζε
αδξάλεηα, απνξξφθεζε επηρεηξήζεσλ κε δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν
εξγαζηψλ θαη κεηαθνξά πηζησηηθψλ ππνινίπσλ απφ απηέο, αιιαγή
θνξνινγηθνχ λφκνπ κε ππαγσγή δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο ζε
Φ.Ξ.Α. ή ην αληίζεην.
2.

Ινγηζηηθέο επαιεζεύζεηο
δειώζεσλ Φ.Ξ.Α.

θαη

νξζή

ζπκπιήξσζε

(α) Σπκθσλία θνξνινγεηέσλ εθξνψλ θαη αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη ζε
πεξίπησζε ζεκαληηθήο απφθιηζεο εάλ ε απφθιηζε απηή δηθαηνινγείηαη.
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(β) Λα ζπκθσλεζνχλ δεηγκαηνιεπηηθά ηα βάζεη ι ν γ η ζ η η θ ψ λ
α ξ ρ ε ί σ λ ( βηβιίσλ) ππφινηπα ηνπ ινγαξηαζκνχ 54.00 (ΔΓΙΣ) / 54.02
(ΔΙΞ) κε απηά ησλ δειψζεσλ. Ζ εξγαζία απηή ζα πξέπεη νπσζδήπνηε
λα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο.
(γ) Γηα ηα πνζά ηα νπνία απφ ειεγθηηθή άπνςε θξίλνληαη ζεκαληηθά θαη
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θσδηθνχο ησλ δειψζεσλ Φ.Ξ.Α. λα δεηεζεί ε
αλάιπζή ηνπο θαη ε ζπκθσλία ηνπο κε ηα πνζά ηνπ νξηζηηθνχ ηζνδπγίνπ
ηέινπο ρξήζεο.
(δ) Λα γίλεη δεηγκαηνιεπηηθή επαιήζεπζε ηεο νξζήο θαη έγθαηξεο
κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ (αμίαο θαη Φ.Ξ.Α.) απφ ηα θνξνινγηθά
ζηνηρεία ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο.
(ε) Λα ειεγρζεί δεηγκαηνιεπηηθά ε νξζή ζπκπιήξσζε ησλ δειψζεσλ
Φ.Ξ.Α. ζηηο πεξηπηψζεηο ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ ή απνθηήζεσλ,
εμαγσγψλ ή εηζαγσγψλ θαη πξάμεσλ ιήπηε ππεξεζηψλ θαη λα
επηβεβαησζεί ε νξζή ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ,
ηδίσο ζε πεξίπησζε πνπ ηα ηηκνιφγηα έρνπλ εθδνζεί ή ιεθζεί ζε
λφκηζκα άιιν πιελ ηνπ Δπξψ. Νη θνξνινγεηέεο αμίεο γηα ζθνπνχο
Φ.Ξ.Α. ζπλήζσο παξαθνινπζνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο ηάμεσο γηα λα
δηεπθνιχλεηαη ε νξζή ζπκπιήξσζε ησλ δειψζεσλ Φ.Ξ.Α.
(ζη) Λα θαηαγξαθνχλ ηπρφλ αηηήζεηο επηζηξνθήο Φ.Ξ.Α. θαη λα
επηβεβαησζεί φηη ηα ζρεηηθά πνζά παξαθνινπζνχληαη ζε ινγαξηαζκφ
απαηηήζεσλ θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη φηη δελ έρνπλ
επαλαθεξζεί (επαλαρξεσζεί) ζην ινγαξηαζκφ 54.00 (ΔΓΙΣ) / 54.02
(ΔΙΞ) εθηφο εάλ ε επηρείξεζε έρεη εγγξάθσο παξαηηεζεί απφ ηελ
είζπξαμή ηνπο.
(δ) Λα ειεγρζεί ε ηπρφλ χπαξμε ζεκαληηθψλ πνζψλ πνπ εκθαλίδνληαη
ζηνπο θσδηθνχο 402 θαη 422 ησλ δειψζεσλ Φ.Ξ.Α. σο ινηπά
πξνζηηζέκελα θαη ινηπά αθαηξνχκελα πνζά απφ ην θφξν εηζξνψλ. Λα
αλαδεηεζεί ν ιφγνο χπαξμήο ηνπο θαη νη αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο
εγγξαθέο.
(ε) Λα ειεγρζεί ε ηπρφλ χπαξμε ζεκαληηθψλ πνζψλ (ρξεσζηηθψλ
ππνινίπσλ) πνπ θαηαβάιινληαη ζην Γεκφζην κε ηηο δειψζεηο Φ.Ξ.Α. Λα
αλαδεηεζεί ε αηηία θαη λα ειεγρζεί ε νξζφηεηα ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ
δηαθαλνληζκψλ (δηαθαλνληζκφο παγίσλ, pro-rata, θ.ιπ.).
3.

Φ.Ξ.Α. εθξνώλ
(α) Λα ειεγρζεί δεηγκαηνιεπηηθά ε νξζή εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ
ζπληειεζηψλ ηνπ Φ.Ξ.Α. ζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο ηδίσο εάλ απηά
ππφθεηληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ζπληειεζηέο.
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(β) Σε πεξίπησζε αιιαγήο, π.ρ. αχμεζεο ησλ ζπληειεζηψλ ή κεηάηαμεο
αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζε πςειφηεξν ζπληειεζηή, λα ειεγρζεί εάλ ε
επηρείξεζε πξνζαξκφζηεθε κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ ζέηεη ν λφκνο.
(γ) Σηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ζε
επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε λεζηά ηνπ Αηγαίνπ λα ειεγρζεί
δεηγκαηνιεπηηθά ε νξζή ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ νη
θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, π.ρ. ε δηαηήξεζε εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο
ζηα ελ ιφγσ λεζηά, απφ ηελ νπνία παξέρνληαη νη ππεξεζίεο.
(δ) Σηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ απαιιάζζνληαη ηνπ Φ.Ξ.Α., λα
ειεγρζεί δεηγκαηνιεπηηθά, εάλ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο πνπ κπνξεί λα
ππφθεηληαη ζε Φ.Ξ.Α., π.ρ. παξνρή πιεξνθνξηψλ, κεηαβίβαζε
δηθαησκάησλ, παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ή αγνξά παγίσλ θαη
ιήςε ππεξεζηψλ απφ άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. γηα ηηο νπνίεο νθείιεηαη
Φ.Ξ.Α.
(ε) Λα αλαιπζνχλ αλά θαηεγνξία ηα απαιιαζζφκελα ηνπ Φ.Ξ.Α.
νξγαληθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο θαη λα θαηαγξαθεί:
Ζ αηηία απαιιαγήο (π.ρ. ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε αγαζψλ, εμαγσγή
αγαζψλ, παξάδνζε αγαζψλ πνπ αγνξάδνληαη θαη πσινχληαη εθηφο
Διιάδνο, παξαδφζεηο ζε πινία θαη αεξνζθάθε, παξνρή ππεξεζηψλ ζε
επηρεηξήζεηο εμσηεξηθνχ ησλ νπνίσλ ν ηφπνο θνξνινγίαο ζεσξείηαη φηη
βξίζθεηαη εθηφο Διιάδνο), ζχκθσλα κε ην άξζξν 14.
Ζ χπαξμε ηπρφλ ζεκαληηθψλ παξεπφκελσλ εζφδσλ, αθφκα θαη αλ απηά
ρξεψλνληαη μερσξηζηά, π.ρ. ζπκβαηηθνί ηφθνη, ηα νπνία πξέπεη λα
αθνινπζνχλ ην ρεηξηζκφ Φ.Ξ.Α. ηεο θχξηαο παξνρήο (πψιεζεο αγαζψλ ή
παξνρήο ππεξεζηψλ).
Ζ χπαξμε δηθαηνινγεηηθψλ απαιιαγήο, θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ
ζρεηηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ
ππνπξγηθέο απνθάζεηο, φπσο π.ρ. ε Α.Υ.Ν. ΞΝΙ.1167/2015 φζνλ αθνξά
ηηο εμαγσγέο θαη ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο. Ν έιεγρνο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεπηηθά.
(ζη) Λα αλαιπζνχλ ηπρφλ απαιιαζζφκελα ηνπ Φ.Ξ.Α. έθηαθηα/αλφξγαλα
έζνδα, ηα νπνία κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε Φ.Ξ.Α., π.ρ. είζπξαμε
απνδεκίσζεο θαηφπηλ ζπκθσλίαο γηα πξφσξε ιχζε ζχκβαζεο ή
ζηα πιαίζηα επίιπζεο δηαθνξάο πνπ αθνξά ππνινγηζκφ ζπκβαηηθνχ
ηηκήκαηνο.
(δ) Λα δηελεξγεζεί δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ πηζησηηθψλ
ηηκνινγίσλ πνπ αθνξνχλ εθπηψζεηο ιφγσ ηδίξνπ ηεο ειεγρφκελεο
ρξήζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ φλησο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί
ζηε Γ.Ν.Υ. ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4)
κήλεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Δάλ ε γλσζηνπνίεζε έρεη
γίλεη ζε πξνεγνχκελε ρξήζε λα ειεγρζεί εάλ νη εθπηψζεηο εμαθνινπζνχλ
λα θηλνχληαη κέζα ζηα πιαίζηα πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί.
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Δπίζεο, λα ειεγρζεί δεηγκαηνιεπηηθά εάλ έρνπλ εθδνζεί πηζησηηθά
ηηκνιφγηα κφλν γηα ην Φ.Ξ.Α. θαη εάλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί Φ.Ξ.Α.
(ε) Λα ειεγρζεί δεηγκαηνιεπηηθά αλ ε επηρείξεζε εθδίδεη εηδηθφ ζηνηρείν
απηνπαξάδνζεο θαη απνδίδεη ηνλ αλαινγνχληα Φ.Ξ.Α. ζην θφζηνο ησλ
αγαζψλ πνπ παξαδίδεη δσξεάλ (εμαηξνχληαη δψξα κέρξη 10 επξψ θαη
δείγκαηα) ή εάλ δηαζέηνληαη αγαζά ηεο επηρείξεζεο απφ ππαγφκελε ζε
Φ.Ξ.Α. δξαζηεξηφηεηα ζε άιιε κε ππαγφκελε. Αλάινγε ππνρξέσζε
ππάξρεη θαη γηα ηηο δσξεάλ ππεξεζίεο.

4.

Φ.Ξ.Α. εηζξνώλ
(α) Σε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δηελεξγεί πξάμεηο ππαγφκελεο ζην
Φ.Ξ.Α. θαη πξάμεηο απαιιαζζφκελεο ηνπ άξζξνπ 22, λα ειεγρζεί
δεηγκαηνιεπηηθά, ν ηξφπνο παξαθνινχζεζεο ησλ εμφδσλ/δαπαλψλ ηεο
πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί φηη εθπίπηεη απφ ην θφξν εθξνψλ κφλν ην
θφξν εηζξνψλ πνπ αθνξά ηελ ππαγφκελε δξαζηεξηφηεηα. Όζνλ αθνξά
ην Φ.Ξ.Α. ησλ θνηλψλ δαπαλψλ, π.ρ. δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, απηφο
εθπίπηεη αλαινγηθά ζχκθσλα κε ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία ηεο δηαρεηξηζηηθήο
πεξηφδνπ (βιέπε άξζξν 31).
(β) Λα δηαπηζησζεί δεηγκαηνιεπηηθά γηα ηελ ειεγρφκελε ρξήζε, εάλ ε
επηρείξεζε έρεη εθπέζεη Φ.Ξ.Α. δαπαλψλ:
 αγνξάο, εηζαγσγήο ή ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο θαπλνβηνκεραληθψλ
πξντφλησλ,
 αγνξάο, εηζαγσγήο ή ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο νηλνπλεπκαησδψλ
πνηψλ, εθφζνλ απηά πξννξίδνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κε
θνξνινγεηέσλ πξάμεσλ,
 δεμηψζεσλ, ςπραγσγίαο θαη θηινμελίαο γεληθά,
 ζηέγαζεο, ηξνθήο, πνηψλ, κεηαθίλεζεο θαη ςπραγσγίαο γηα ην
πξνζσπηθφ ή ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο επηρείξεζεο,
 αγνξάο, εηζαγσγήο ή ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο Δ.Η.Φ. απηνθηλήησλ
κέρξη ελλέα (9) ζέζεσλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ, ζθαθψλ θαη
αεξνζθαθψλ ηδησηηθήο ρξήζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαςπρή ή
αζιεηηζκφ, θαζψο θαη ηηο δαπάλεο θαπζίκσλ επηζθεπήο, ζπληήξεζεο
κίζζσζεο θαη θπθινθνξίαο απηψλ, εθηφο εάλ ηα αλσηέξσ κεηαθνξηθά
κέζα, πξννξίδνληαη γηα πψιεζε, κίζζσζε ή κεηαθνξά πξνζψπσλ κε
θφκηζηξν, θαη
(γ) Όζνλ αθνξά δαπάλεο αγνξάο παγίσλ, ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε έρεη
εθπέζεη ην Φ.Ξ.Α., λα ειεγρζεί δεηγκαηνιεπηηθά:
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1. εάλ απηά δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε θνξνινγεηέεο
δξαζηεξηφηεηεο εληφο πεληαεηίαο ή δεθαεηίαο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
αθίλεηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.2859/2000 απφ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο ηνπο, ή ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, νπφηε ε
επηρείξεζε νθείιεη λα επηζηξέςεη ζην Γεκφζην θφξν πνπ εμέπεζε θαηά
ηελ απφθηεζή ηνπο θαζψο επίζεο θαη
2.
εάλ έρνπλ παχζεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θνξνινγεηέεο
δξαζηεξηφηεηεο, κέζα ζε κηα πεξίνδν 5 εηψλ ή δέθα εηψλ εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα αθίλεηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.2859/2000 απφ
ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο π.ρ. ιφγσ ιχζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ζέζεο
απηήο ζε εθθαζάξηζε, νξηζηηθήο αλάθιεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θιπ.,
νπφηε ε επηρείξεζε νθείιεη λα επηζηξέςεη ζην Γεκφζην ηφζα πέκπηα
ηνπ θφξνπ φζα ηα ππνιεηπφκελα έηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
πεληαεηίαο ή ηφζα δέθαηα ηνπ θφξνπ φζα ηα ππνιεηπφκελα έηε γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο δεθαεηίαο γηα ηα αθίλεηα ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 2 ηνπ
λφκνπ 2859/2000 (βιέπε άξζξν 33 πεξί πεληαεηνχο δηαθαλνληζκνχ).
Ν ίδηνο δηαθαλνληζκφο ελεξγείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο:
i. πψιεζεο ή κίζζσζεο αθηλήησλ, ε αγνξά ή ε αλέγεξζε ησλ νπνίσλ
έρεη επηβαξπλζεί κε Φ.Ξ.Α. θαη έρεη εθπεζζεί, εθηφο ηεο πεξίπησζεο
πψιεζεο ζε εηαηξείεο leasing θαη επαλακίζζσζή ηνπο κε leaseback,
θαζψο θαη ηεο πεξίπησζεο κίζζσζεο ησλ ελ ιφγσ αθηλήησλ κε Φ.Ξ.Α.,
(βιέπε ΞΝΙ. 1180/2013).
ii. αλέγεξζεο θηηζκάησλ ή θαηαζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ ζε αθίλεην
ηδηνθηεζίαο ηξίηνπ κε δηθαίσκα ρξήζεο ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9) εηψλ, ζε
πεξίπησζε πνπ κέζα ζηε πεληαεηία ή δεθαεηία, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
αθίλεηα ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 2 ηνπ λ.2859/2000, ηνπ δηαθαλνληζκνχ
ζηακαηά ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 33 ηνπ λ.2859/2000.
(δ) Σρεηηθά κε ηελ ηειεπηαία σο άλσ πεξίπησζε, λα ειεγρζεί εάλ θαηά
ην ρξφλν αλέγεξζεο ησλ θηηζκάησλ ή θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ζε αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηξίηνπ, ν αλεγείξσλ/θαηαζθεπαζηήο είρε
δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα αξρηθά ή θαηά
παξάηαζε ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9) εηψλ.
(ε) Σηηο πεξηπηψζεηο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ πνπ θαηαζηξάθεθαλ,
απσιέζζεθαλ ή εθιάπεζαλ, λα ειεγρζεί δεηγκαηνιεπηηθά εάλ ε
θαηαζηξνθή ή απψιεηα απνδεηθλχεηαη κε λφκηκα παξαζηαηηθά.
5.

Ινηπέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο Φ.Ξ.Α.
(α) Λα ειεγρζεί δεηγκαηνιεπηηθά ε νξζή ζπκπιήξσζε ησλ δειψζεσλ
Intrastat θαη listing (αλαθεθαιαησηηθνί πίλαθεο) θαη ζπγθεθξηκέλα:
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i. Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εηδψλ ζηηο δειψζεηο Intrastat κε κλεία
ηνπ θσδηθνχ ηεο ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο.
ii. Ζ ζπκθσλία ησλ δειψζεσλ, σο πξνο ηελ ηηκνινγηαθή αμία, θαη απηψλ
κε ηηο ππνβιεζείζεο δειψζεηο Φ.Ξ.Α. θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο
ινγηζηηθήο πνπ εκθαλίδνπλ ηε θνξνινγεηέα αμία (βιέπε 2(δ) αλσηέξσ).
(β) Λα ειεγρζεί εάλ ε επηρείξεζε ζπκςήθηζε πηζησηηθφ ππφινηπν
Φ.Ξ.Α., πνπ είρε παξαγξαθεί, κε Φ.Ξ.Α. εθξνψλ. Σεκεησηένλ φηη νη
θνξνινγηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ πεληαεηή παξαγξαθή (γηα πηζησηηθφ
ππφινηπν πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά ηελ 1/1/2014).
(γ) Λα ειεγρζεί εάλ ε επηρείξεζε έιαβε επηζηξνθή Φ.Ξ.Α. ή έηπρε
άιινπ επεξγεηήκαηνο ρσξίο λα ην δηθαηνχηαη, π.ρ. έιαβε επηζηξνθή
Φ.Ξ.Α. ιφγσ επελδπηηθψλ αγαζψλ γηα θαηαζθεπέο ζε αθίλεηα ηξίησλ,
ρσξίο λα έρεη ζχκβαζε ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9) εηψλ γηα ηελ ρξήζε
απηψλ, ή έηπρε αλαζηνιήο θαηαβνιήο δπλάκεη ηεο Θ.Υ.Α. Ξ.2869/1987
γηα επελδπηηθά αγαζά ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο
αιιά ηα πνχιεζε.

Δ . Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξόηππα λ.4308/2014
1.

Γεληθέο ειεγθηηθέο επαιεζεύζεηο

Φύιιν εξγαζίαο

1) Λα ειεγρζεί εάλ ηεξήζεθαλ φια γεληθά ηα ινγηζηηθά αξρεία (βηβιία)
ησλ νπνίσλ ε ηήξεζε είλαη ππνρξεσηηθή απφ ην λ.4308/2014 άξζξα
3§10 θαη 4. Σπγθεθξηκέλα, λα ειεγρζεί εάλ ηεξήζεθαλ ηα αθφινπζα
αξρεία:
• Ζκεξνιφγηα
• Αλαιπηηθά θαζνιηθά
• Ηζνδχγην
• Αξρείν ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
• Αξρείν επελδχζεσλ ζε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο, ηίηινπο θαζαξήο
ζέζεο θαη ινηπνχο ηίηινπο
• Αξρείν ηδηφθηεησλ απνζεκάησλ
• Αξρείν απνζεκάησλ ηξίησλ
• Αξρείν ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
• Αξρείν ινγαξηαζκψλ θαζαξήο ζέζεο
• Αξρείν ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ
• Αξρείν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα
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2) Λα ειεγρζεί εάλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 8 θαη 9
ηνπ λ.4308/2014, ζε θάζε πεξίπησζε παξαθνινπζνχληαη κε
θαηάιιειεο δηθιίδεο ηα παξαιακβαλφκελα θαη απνζηειιφκελα
απνζέκαηα, είηε έρνπλ ηηκνινγεζεί είηε φρη, θαζψο θαη ηα απνζέκαηα
ηεο νληφηεηαο ζε ρψξνπο ηξίησλ ή ηα απνζέκαηα ηξίησλ ζε δηθνχο
ηεο ρψξνπο. Σε πεξίπησζε κε ιήςεο παξαζηαηηθνχ δηαθίλεζεο ή
πψιεζεο εάλ ηεξείηαη θαηάιιειν αξρείν, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο, ακειιεηί, κε ηελ παξαιαβή ησλ
απνζεκάησλ.
3) Λα ειεγρζεί εάλ έρνπλ ππνβιεζεί ζε δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Υπνπξγείνπ
Νηθνλνκηθψλ νη θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.4174/2013.
4) Λα ειεγρζεί εάλ ηα ζηνηρεία ιηαληθήο πψιεζεο (απνδείμεηο ιηαληθήο
πψιεζεο ή απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ), ε έθδνζε ησλ νπνίσλ
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 12 ηνπ λ.4308/2014 εθδφζεθαλ κε ηελ
ρξήζε θνξνινγηθψλ ειεθηξνληθψλ κεραληζκψλ ηνπ λ.1809/1988,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη
απαιιαγή απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε θνξνινγηθψλ ειεθηξνληθψλ
κεραληζκψλ (Απφθαζε Γ.Γ.Γ.Δ. ΞΝΙ. 1002/2014).
5) Λα ιεθζεί απφ ηελ "Ξξνζσπνπνηεκέλε Ξιεξνθφξεζε-Φνξνινγηθνί
Κεραληζκνί" ηεο ΓΓΞΣ ε εθηχπσζε κε ηα ζηνηρεία ησλ δεισζέλησλ
Φνξνινγηθψλ Ζιεθηξνληθψλ Κεραληζκψλ θαη λα ειεγρζεί εάλ νη
κεραληζκνί δειψζεθαλ εκπξφζεζκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.4308/2014, φπσο ηζρχεη.
2.

Ππκθσλία κεηαμύ ησλ ινγηζηηθώλ αξρείσλ
(α) Λα ειεγρζεί εάλ:
1. Τν άζξνηζκα ησλ θηλήζεσλ ησλ εκεξνινγίσλ είλαη ίζν κε ηα
ζχλνια ησλ θηλήζεσλ ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ θαη ηνπ Ηζνδπγίνπ.
2. Τα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Ηζνδπγίνπ Ξειαηψλ θαη
Ξξνκεζεπηψλ ζπκθσλνχλ κε απηά ησλ Αλαιπηηθψλ Θαζνιηθψλ
(Θαξηέιεο) Ξειαηψλ ή Ξξνκεζεπηψλ, αληίζηνηρα.
3. Τα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ηειηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο κεηαθέξζεθαλ νξζά σο ππφινηπα έλαξμεο
ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε.
(β) Λα ειεγρζεί δεηγκαηνιεπηηθά εάλ:
1. Δθδφζεθαλ αληίζηνηρα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή ζηνηρεία ιηαληθήο
πψιεζεο θαη γεληθψο θνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο γηα ηα εθδνζέληα
παξαζηαηηθά δηαθίλεζεο απνζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ πψιεζε σο θαη
γηα ηπρφλ έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ππάξρνληα ζπκθσλεηηθά.
2. Νη επηζηξνθέο θαη νη εθπηψζεηο πσιήζεσλ θαιχπηνληαη κε
λφκηκα παξαζηαηηθά (πηζησηηθά ηηκνιφγηα ή πηζησηηθά ζηνηρεία
ιηαληθήο πψιεζεο) ή άιια δηθαηνινγεηηθά φπνπ απαηηείηαη.
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3. Έγηλε ε νξζή θαηαρψξεζε (θαηά αμία) ησλ αγνξψλ (παγίσλ,
εκπνξεπζίκσλ θιπ) ζηα ινγηζηηθά αξρεία (βηβιία) κε βάζε ηα
ηηκνιφγηα αγνξάο θαη ηηο δηαζαθήζεηο εηζαγσγήο.
4. Έγηλε νξζή θαηαρψξεζε ησλ αγνξψλ απνζεκάησλ ζηα ηεξνχκελα
ινγηζηηθά αξρεία (βηβιία), κε βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη
ζηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά δηαθίλεζεο ή ηηκνιφγηα.
5. Νη επηζηξνθέο, νη εθπηψζεηο θαη ηα εηδηθά έμνδα αγνξψλ
θαιχπηνληαη κε λφκηκα παξαζηαηηθά ή άιια δηθαηνινγεηηθά φπνπ
απαηηείηαη.
6. Έγηλε νξζή θαηαρψξεζε ζηα ηεξνχκελα ινγηζηηθά αξρεία
(βηβιία) ηεο αμίαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δαπαλψλ.
(γ) Λα ειεγρζεί εάλ έρνπλ ελεκεξσζεί εκπξφζεζκα ηα πξνβιεπφκελα
απφ ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία ινγηζηηθά αξρεία (βηβιία)
(Άξζξν 6 λ.4308/2014).

3.

Δηδηθέο ειεγθηηθέο επαιεζεύζεηο
(α) Έιεγρνο ηακείνπ θαη αμηνγξάθσλ
Λα ειεγρζνχλ ηα ινγηζηηθά αξρεία / αλαιπηηθά θαζνιηθά ησλ
ινγαξηαζκψλ ηακείνπ θαη αμηνγξάθσλ, γηα δηαπίζησζε ηπρφλ
πηζησηηθψλ ππνινίπσλ ή δηαθνξψλ.
(β) Έιεγρνο απνζεκάησλ
1. Λα πξαγκαηνπνηεζεί πνζνηηθή θαηακέηξεζε ησλ απνζεκάησλ θαη
λα ειεγρζεί ε νξζή πνζνηηθή θαηαρψξεζε ησλ αγαζψλ ζην
ηεξνχκελν, θαη’ επηινγή ηεο νληφηεηαο, αλαιπηηθφ αξρείν
πνζνηηθήο δηαθίλεζεο απνζεκάησλ επηιεθηηθά γηα δχν (2) είδε θαηά
πεξίπησζε εκπνξεπκάησλ, έηνηκσλ πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ.
Γηα ηε δηαπίζησζε χπαξμεο ή κε δηαθνξψλ ζην πιαίζην ηνπ
ειέγρνπ απηνχ ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη εηζαρζείζεο θαη
εμαρζείζεο πνζφηεηεο, βάζεη ησλ ιεθζέλησλ θαη εθδνζέλησλ
παξαζηαηηθψλ (ζηνηρείσλ δηαθίλεζεο θαη αμίαο) απφ ηελ ηειεπηαία
ελεκέξσζε ηνπ παξαπάλσ αξρείνπ κέρξη ηελ εκέξα θαη ψξα ηνπ
ειέγρνπ.
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2. Λα ειεγρζεί ε χπαξμε ηπρφλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ ζηα
αλαιπηηθά θαζνιηθά ηνπ ηεξνχκελνπ, θαη’ επηινγή ηεο νληφηεηαο,
αλαιπηηθνχ αξρείνπ πνζνηηθήο δηαθίλεζεο απνζεκάησλ. Ν έιεγρνο
απηφο πεξηνξίδεηαη ζηνλ ηειεπηαίν κήλα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο
θαη ζε έλαλ νπνηνδήπνηε άιιν κήλα ηνπ ειεγρφκελνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο.
3. Λα ειεγρζεί εάλ ηα πνζνηηθά ππφινηπα ησλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ
ηνπ ηεξνχκελνπ, θαη’ επηινγή ηεο νληφηεηαο, αλαιπηηθνχ αξρείνπ
πνζνηηθήο δηαθίλεζεο απνζεκάησλ, επηιεθηηθά γηα δχν (2) είδε,
θαηά πεξίπησζε, εκπνξεπκάησλ, έηνηκσλ πξντφλησλ θαη πξψησλ
πιψλ, ζπκθσλνχλ κε ηηο πνζφηεηεο πνπ απνγξάθεθαλ ζην ηέινο
ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο θαη θαηαρσξήζεθαλ ζην αξρείν ηδηφθηεησλ
απνζεκάησλ.
(γ) Έιεγρνο απνγξαθήο
1.

Λα ειεγρζεί εάλ έρεη γίλεη απνγξαθή, απνηίκεζε θαη
θαηαγξαθή ζην Αξρείν Ηδηφθηεησλ Απνζεκάησλ θαη ζην Αξρείν
Ινηπψλ Ξεξηνπζηαθψλ Σηνηρείσλ ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ ινηπψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληίζηνηρα, κέρξη ηελ πξνβιεπφκελε
πξνζεζκία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

2.

Λα ειεγρζεί εάλ ε απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ γίλεηαη
δηαθεθξηκέλα γηα θάζε απνζεθεπηηθφ ρψξν. Σε πεξίπησζε πνπ ε
νληφηεηα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο απνζέκαηα θπξηφηεηαο άιιεο
νληφηεηαο, λα ειεγρζεί εάλ ηεξείηαη ινγηζηηθφ αξρείν, ζην νπνίν
θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα ζρεηηθά απνζέκαηα, θαηά είδνο θαη
πνζφηεηα θαη δηαθεθξηκέλα θαηά απνζεθεπηηθφ ρψξν.

(δ) Έιεγρνο επηκέηξεζεο απνζεκάησλ
Λα ειεγρζεί ε νξζφηεηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη
ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ απνζεκάησλ, κε βάζε ηε κέζνδν πνπ
αθνινπζεί ε επηρείξεζε επηιεθηηθά γηα έλα είδνο απφ θάζε θαηεγνξία
απνζέκαηνο (εκπφξεπκα, έηνηκν πξντφλ, ΞΥ, BY), γηα θάζε
απνζεθεπηηθφ ρψξν. Λα ειεγρζεί ε νξζή επηκέηξεζε ησλ
απνγξαθέλησλ απνζεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο,
επηιεθηηθά γηα έλα είδνο απφ θάζε θαηεγνξία απνζέκαηνο (εκπφξεπκα,
έηνηκν πξντφλ, ΞΥ, BY), γηα θάζε απνζεθεπηηθφ ρψξν.
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(ε) Έιεγρνο θφζηνπο παξαγσγήο
1. Λα ειεγρζεί αλ πθίζηαληαη αδηθαηνιφγεηεο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ
δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε θαη ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηα Θνζηνινγηθά Γεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο
επηιεθηηθά ζε δχν (2) είδε έηνηκνπ πξντφληνο κε ηελ κεγαιχηεξε
θίλεζε, θαζψο θαη εάλ ζε θάπνην απφ απηά ηα δχν παξαγφκελα
είδε ππάξρεη αδηθαηνιφγεηα κεγάιε θχξα.
2. Λα ειεγρζεί εάλ κεηαθέξνληαη θαη επηκεξίδνληαη νξζά θαη ρσξίο
αδηθαηνιφγεηεο κεηαβνιέο απφ θνξνινγηθφ έηνο ζε θνξνινγηθφ
έηνο, ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο ζηα θχξηα θαη
βνεζεηηθά θέληξα θφζηνπο θαη αλ γηα επηιεγκέλα παξαγφκελα είδε
ηνπ δείγκαηνο αθνινπζνχληαη νξζά θαη πάγηα νη θαλφλεο
επηκεξηζκνχ ηνπ εξγνζηαζηαθνχ θφζηνπο (δειαδή ηνπ άκεζνπ
θφζηνπο εξγαζίαο θαη ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ) κε βάζε
ηα δεδνκέλα ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο.
(ζη) Έιεγρνη Ζιεθηξνληθνχ Τηκνινγίνπ
Λα ειεγρζεί δεηγκαηνιεπηηθά εάλ:
 ε επηρείξεζε ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα εθδίδεη θαη λα ιακβάλεη
ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα (π.ρ. απνδνρή ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ απφ
ηνλ ιήπηε, ρξήζε ειεθηξνληθνχ κνξθφηππνπ).
 ηα ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε
πεξηέρνπλ φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία.
 εμαζθαιίδεηαη ε απζεληηθφηεηα ηεο πξνέιεπζεο, ε αθεξαηφηεηα
ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ε αλαγλσζηκφηεηα ησλ εθδηδφκελσλ
ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ
θαηά
ηελ
έθδνζε,
απνζηνιή,
θαηαρψξεζε θαη απνζήθεπζε ηνπο (άξζξα 14 θαη 15 ηεο εγθπθιίνπ
ΞΝΙ.1003/2014).
 ηα ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη είλαη κνλαδηθά θαη δελ
ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο δηπιήο έθδνζεο ή θαηαρψξεζεο ηνπ ίδηνπ
ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ.
 ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη απνζηέιινληαη απφ ηνλ
εθδφηε θαη θαηαρσξνχληαη απφ ηνλ παξαιήπηε ζηα πξνβιεπφκελα
απφ ην λφκν ρξνληθά πεξηζψξηα.
 ππάξρνπλ αιινηψζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ
ηηκνινγίνπ θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ πνπ νθείινληαη ζηνλ
εθδφηε, ηνλ παξαιήπηε ή ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ.
 ηα ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε
απνζεθεχνληαη ζε αλαγλψζηκε κνξθή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
απνζήθεπζεο ηνπο δηαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηα ηνπο θαη ε
δηαζεζηκφηεηα ηνπο γηα έιεγρν ζην πξνβιεπφκελν απφ ην λφκν
ρξνληθφ δηάζηεκα.
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ΠΡ. ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΑΘΗΛΖΡΩΛ
1.

Γήισζε Πηνηρείσλ Αθηλήησλ Δ9 θαη Δληαίνο Φόξνο Ηδηνθηεζίαο
Αθίλεησλ (ΔΛ.Φ.Η.Α.) λ.4223/2013

Φύιιν εξγαζίαο

1. Λα ειεγρζεί αλ εληφο ηνπ ειεγρφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζπλέηξεμε
πεξίπησζε ππνβνιήο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ιφγσ κεηαβνιήο
ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη, εθφζνλ ππήξρε ζρεηηθή
ππνρξέσζε, λα ειεγρζεί:
α) αλ ε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έρεη ππνβιεζεί εκπξφζεζκα,
β) ε νξζφηεηα ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνηρείσλ ζηελ ηξέρνπζα
πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε.
2. Λα ειεγρζεί ε πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ αλαγξαθνκέλσλ
ζηνηρείσλ ζηελ ηειεπηαία δήισζε-πξάμε δηνηθεηηθνχ/δηνξζσηηθνχ
πξνζδηνξηζκνχ ΔΛ.Φ.Η.Α. ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ ηνπ ειεγρφκελνπ έηνπο
θαζψο θαη ε χπαξμε νξζψλ παξαζηαηηθψλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηηο
απαιιαγέο ή ηηο κεηψζεηο απφ ηνλ ΔΛ.Φ.Η.Α.
3. Λα ειεγρζεί αλ έρεη θαηαβιεζεί εκπξφζεζκα ν ΔΛ.Φ.Η.Α.
4. Σε πεξίπησζε ζχληαμεο ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ζην νπνίν
ζπκβάιιεηαη ν θνξνινγνχκελνο, λα ειεγρζεί αλ έρεη κλεκνλεπζεί θαη
επηζπλαθζεί νξζφ πηζηνπνηεηηθφ ΔΛ.Φ.Η.Α.

2.

Δηδηθόο Φόξνο επί ησλ Αθίλεησλ (Δ.Φ.Α.) λ.3091/2002

1. Λα ειεγρζεί αλ πθίζηαηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο
εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
ηνπ ειεγρφκελνπ έηνπο θαη, ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, λα
ειεγρζεί αλ έρεη ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ε νηθεία δήισζε.
2. Λα ειεγρζεί ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπνκέλσλ παξαζηαηηθψλ
ή δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ απαιιαγή ηφζν απφ ην θφξν φζν
θαη απφ ηελ εμαίξεζε ππνβνιήο δήισζεο.
3.

Σε πεξίπησζε ππνρξέσζεο ππνβνιήο δήισζεο εηδηθνχ θφξνπ,
απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ γηα θαηαβνιή, λα
ειεγρζεί ε νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ αλαγξαθφκελσλ ζε
απηή αθηλήησλ θαζψο θαη ε νξζφηεηα ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ.

4. Λα ειεγρζεί εάλ έρεη θαηαβιεζεί εκπξφζεζκα ν Δ.Φ.Α., ζε
πεξίπησζε ζρεηηθήο ππνρξέσζεο.
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Ε. ΡΔΙΝΠ ΣΑΟΡΝΠΖΚΝ & ΦΝΟΝΠ ΠΓΘΔΛΡΟΩΠΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ
1.

Γάλεηα

Φύιιν εξγαζίαο

Λα ειεγρζεί ν ππνινγηζκφο θαη ε απφδνζε ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ, αθνχ
ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ:
 Δάλ ε επηρείξεζε έρεη ζπλάςεη, εληφο ηνπ ειεγρφκελνπ θνξνινγηθνχ
έηνπο, δαλεηαθέο ζπκβάζεηο κε ηηο επηρεηξήζεηο ή θπζηθά πξφζσπα.
 Δάλ ε επηρείξεζε θαηαβάιιεη ή εηζπξάηηεη θαηά πεξίπησζε ηφθνπο
ζηα πιαίζηα δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ.
 Ν ηφπνο ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ.
 Δάλ ε επηρείξεζε έρεη πξνβεί , εληφο ηνπ ειεγρφκελνπ θνξνινγηθνχ
έηνπο, ζηελ θεθαιαηνπνίεζε δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ.
 Δάλ ε επηρείξεζε έρεη παξάζρεη εκπξάγκαηε αζθάιεηα ή ελέρπξν γηα
ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαίηεζεο ηνπ δαλεηζηή θαη πεξαηηέξσ λα
εμεηαζζεί αλ ε ελ ιφγσ παξνρή έρεη γίλεη κε ην ίδην έγγξαθν κε ην
νπνίν ζπλήθζε ε δαλεηαθή ζχκβαζε ή φρη.
 Δάλ, κεηά ηε ιήμε ηζρχνο δαλεηαθήο ζχκβαζεο, ηξνπνπνηήζεθε φξνο
πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζε απηή.
2.

Δθρώξεζε απαίηεζεο
Λα ειεγρζεί αλ ε επηρείξεζε έρεη θαηαξηίζεη ζχκβαζε εθρψξεζεο
νπνηαζδήπνηε απαίηεζήο ηεο θαη λα εμεηαζζεί πεξαηηέξσ αλ γηα ηελ ελ
ιφγσ εθρψξεζε πξνβιέπεηαη αληάιιαγκα ή φρη.

3.

Αλαδνρή ρξένπο
Λα ειεγρζεί αλ ε επηρείξεζε έρεη θαηαξηίζεη ζχκβαζε αλαδνρήο ρξένπο
κε νπνηνλδήπνηε αληηζπκβαιιφκελν.

4.

Θαηαζέζεηο – αλαιήςεηο κεηόρσλ, εηαίξσλ θιπ
Λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε εγγξαθή ζηα ινγηζηηθά αξρεία
(βηβιία) ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη θαηάζεζε ή
αλάιεςε ρξεκάησλ απφ κεηφρνπο, εηαίξνπο ή ηξίηνπο έμσ απφ ην
πιαίζην νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο.

5.

Ππκβάζεηο ζπκβηβαζκώλ
Λα ειεγρζεί αλ ε επηρείξεζε έρεη θαηαξηίζεη ζπκβάζεηο ζπκβηβαζκνχ ή
αλ ηεθκαίξνληαη ηέηνηεο πξάμεηο απφ ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο θαη λα
ιεθζνχλ ππφςε ην αξρηθψο αμηνχκελν πνζφ ή ην πνζφ πνπ ηειηθψο
θαηαβάιιεηαη, θαηά πεξίπησζε.

6.

Ρόθνη ππεξεκεξίαο
Λα ειεγρζεί αλ έρνπλ θαηαινγηζηεί ή εηζπξαρζεί ηπρφλ ηφθνη
ππεξεκεξίαο θαηά ή ππέξ ηεο επηρείξεζεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία ή
ζρέζε.
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7.

Ξξνζύκθσλα
Λα ειεγρζεί αλ ε επηρείξεζε έρεη θαηαξηίζεη πξνζχκθσλα ηα νπνία δελ
ππήρζεζαλ, θαηαξράο, ζε ηέιε ραξηνζήκνπ. Λα ειεγρζεί πεξαηηέξσ αλ
θαηαξηίζηεθε ε νξηζηηθή ζχκβαζε γηα ηελ νπνία θαηαξηίζζεθε ην
πξνζχκθσλν ή αλ πξαγκαηνπνηήζεθε αθχξσζε ελφο ηέηνηνπ
πξνζπκθψλνπ. Λα ειεγρζεί ηέινο, αλ θαηαβιήζεθαλ πνζά, είηε ιφγσ
επηζηξνθήο αξξαβψλνο, είηε ιφγσ θαηάπησζεο πνηληθήο ξήηξαο.

8.

Κίζζσζε αθηλήηνπ
Λα ειεγρζεί ε νξζή ζπκπιήξσζε ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
θαη ηνπ εληχπνπ Δ2 (Αλαιπηηθή Θαηάζηαζε γηα ηα κηζζψκαηα Αθίλεηεο
Ξεξηνπζίαο) αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ ζην
ζπλνιηθφ αθαζάξηζην πνζφ ηνπ κηζζψκαηνο, ρσξίο θακηά έθπησζε, απφ
εθκίζζσζε νηθνδνκψλ-γαηψλ.
Κε αθνξκή ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4283/2014 λα
ειεγρζεί ε απφδνζε ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ ραξηνζήκνπ ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ηπγράλνπλ
κηζζσηέο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ Ηεξψλ Κνλψλ ηνπ Αγίνπ Όξνπο.
Λα ειεγρζεί ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο εθκηζζσηήο είλαη ην
Γεκφζην, φηη ην νθεηιφκελν ηέινο ραξηνζήκνπ, πνπ βαξχλεη ηνλ
κηζζσηή, εηζπξάηηεηαη, θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο.
Λα ειεγρζεί ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κίζζσζε αθηλήηνπ, κεηαγξάθεηαη
ζην βηβιίν κεηαγξαθψλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ αθηλήηνπ , εθφζνλ
ππεξβαίλεη ηα ελλέα έηε, εάλ έρεη απνδνζεί ην νθεηιφκελν ηέινο
ραξηνζήκνπ.
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9.

Ινηπέο ζπλαιιαγέο
Λα ειεγρζεί αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε επηβνιήο ηέινπο ραξηνζήκνπ επί:
 Ακνηβψλ ηξίησλ
 Απνδεκηψζεσλ
 Αγνξάο αγαζψλ απφ κε επηηεδεπκαηίεο
 Κεηαβίβαζεο επηρείξεζεο σο ζπλφινπ, θιάδνπ ή κέξνπο ηεο
 Δπηδνηήζεσλ, επηρνξεγήζεσλ ή νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ θαη
ινηπψλ πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη απαιιαγή
 Άθεζεο ρξένπο
 Ξαξεπφκελσλ ζπκθψλσλ παξνρήο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο
 Φξεζηδαλείσλ
 Ακνηβψλ γηα ζπκκεηνρέο ζε ζπκβνχιηα, επηηξνπέο, δηνηθήζεηο
εηαηξεηψλ
 Αθεξεκέλεο Αλαγλψξηζεο Φξένπο
 Ξξνθαηαβνιψλ κηζζψλ εξγαδνκέλσλ
 Σπκςεθηζκψλ
 Ξνζψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ κε πξννξηζκφ ηελ κειινληηθή αχμεζε
θεθαιαίνπ ε νπνία φκσο δελ έιαβε ρψξα

10.

Φόξνο Ππγθέληξσζεο Θεθαιαίνπ
Σε πεξίπησζε πνπ δηελεξγνχληαη πξάμεηο πνπ απνηεινχλ ζπγθέληξσζε
θεθαιαίσλ, λα ειεγρζεί ε ππνρξέσζε γηα ππνβνιή δήισζεο θαη ε
θαηαβνιή ηνπ Φφξνπ Σπγθέληξσζεο Θεθαιαίνπ.
Λα ειεγρζεί αλ πξαγκαηνπνηείηαη θεθαιαηνπνίεζε ππνρξεψζεσλ ηεο
εηαηξείαο.
Λα ειεγρζεί αλ ιακβάλεη ρψξα δηάζεζε παγίσλ θεθαιαίσλ ή θεθαιαίσλ
θίλεζεο ζε ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα απφ μέλε εηαηξεία, ε έδξα ηεο
νπνίαο βξίζθεηαη ζε θξάηνο ην νπνίν δελ είλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
Ζ. ΞΑΟΑΘΟΑΡΝΚΔΛΝΗ ΦΝΟΝΗ

Θαηά ηνλ έιεγρν ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θαηά πεξίπησζε
εθδνζείζεο θαη ηζρχνπζεο εγθχθιηνη νη νπνίεο εξκελεχνπλ ηηο δηαηάμεηο ησλ
αληίζηνηρσλ άξζξσλ ηνπ Θ.Φ.Δ.
A.
Κε βάζε ην νξηζηηθφ ηζνδχγην ηέινπο ρξήζεο λα πξνζδηνξηζηνχλ νη
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο, φπσο εκθαλίδνληαη ζε
ππνινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο/ηζνδπγίνπ.
B.

Λα γίλεη επηζθφπεζε ηνπ νξηζηηθνχ ηζνδπγίνπ ηέινπο ρξήζεο κε ζθνπφ λα
εληνπηζηνχλ ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο (ηαθηηθέο ή έθηαθηεο),
νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο λα παξαθξαηήζεη ή
πξνθαηαβάιεη θφξν εηζνδήκαηνο, ρσξίο λα ππάξρεη ζρεηηθή θίλεζε ζε
ππνινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο/ηζνδπγίνπ.

Ν θφξνο πνπ παξαθξαηείηαη ζχκθσλα κε ηηο θαησηέξσ παξαγξάθνπο
απνδίδεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ κήλα απφ ηελ
εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ππνθείκελεο ζε παξαθξάηεζε πιεξσκήο.
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Λα ειεγρζνχλ νη δειψζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηα παξαθάησ αληηθείκελα:
1.

Φόξνο Κηζζσηήο Δξγαζίαο (άξζξν 60 ηνπ λ.4172/2013)

Φύιιν εξγαζίαο

(α) Λα γίλεη ζπκθσλία ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ πνπ εκθαλίδνληαη
ζηηο ππνβιεζείζεο δειψζεηο Φ.Κ.Δ. κε απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην
νξηζηηθφ ηζνδχγην ηέινπο ρξήζεο (ινγαξηαζκνί ακνηβψλ πξνζσπηθνχ). Ζ
ίδηα ζπκθσλία πξέπεη λα γίλεη θαη σο πξνο ηνπο παξαθξαηεζέληεο θαη
θαηαβιεζέληεο θφξνπο.
(β) Λα γίλεη ζε εηήζηα βάζε επαιήζεπζε ηεο νξζήο παξαθξάηεζεο
θφξνπ κηζζσηήο εξγαζίαο θαη εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ αξ.
43Α ζε ηξεηο (3) ππαιιήινπο θαη ηξεηο (3) εξγάηεο ηεο επηρείξεζεο
αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί απφ ην Υπνπξγείν
Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ εθθαζάξηζε ηνπ Φ.Κ.Δ. (αλαγσγή ησλ θαζαξψλ
απνδνρψλ πξν θφξνπ ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ ζε εηήζηα βάζε, δει. x 14
θηι).
(γ) Λα γίλεη ζε εηήζηα βάζε επαιήζεπζε ηεο νξζήο παξαθξάηεζεο
θφξνπ κηζζσηήο εξγαζίαο θαη εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ζε έλα (1)
ππάιιειν θαη έλα (1) εξγάηε ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνζιήθζεθαλ ή
απνρψξεζαλ κέζα ζην έηνο, θαζψο θαη ζε έλα κέινο ηνπ Γ.Σ.
(δ) Λα γίλεη επαιήζεπζε ηεο νξζήο παξαθξάηεζεο θφξνπ 20% ζηα
εηζνδήκαηα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο πνπ θαηαβάιινληαη
αλαδξνκηθά (άξζξν 12 ηνπ K.Φ.Δ.), θαζψο θαη ζηηο πξφζζεηεο ακνηβέο
πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ηαθηηθέο απνδνρέο ζχκθσλα κε ηελ
παξ.4 ηνπ αξ.60 ηνπ Θ.Φ.Δ. .
(ε) Λα ειεγρζεί δεηγκαηνιεπηηθά ν ινγαξηαζκφο ‘παξεπφκελεο παξνρέο
θαη έμνδα πξνζσπηθνχ’ θαζψο θαη νη ινγαξηαζκνί ζηνπο νπνίνπο
θαηαρσξνχληαη έμνδα ησλ ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο επί απνδψζεη
ινγαξηαζκνχ (π.ρ. έμνδα ηαμηδίσλ), πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί εάλ
ππάξρνπλ παξνρέο ζε είδνο θαηά ην άξζξν 13, ζε απηνχο ή έμνδα πνπ
δελ θαιχπηνληαη απφ παξαζηαηηθά δαπαλψλ, ηα νπνία κπνξεί λα
ζεσξεζνχλ σο πξφζζεην εηζφδεκα κηζζσηψλ ππεξεζηψλ. Λα
ζπλεθηηκεζνχλ ηπρφλ φξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο
θαζψο θαη ε πεξηνδηθφηεηα απηψλ ησλ θαηαβνιψλ.
Ωο παξεπφκελεο παξνρέο (παξνρέο ζε είδνο) ζεσξνχληαη κε βάζε ηνλ
Θ.Φ.Δ. νη αθφινπζεο:
i) Νπνηεζδήπνηε παξνρέο ζε είδνο πνπ ιακβάλεη έλαο εξγαδφκελνο ή
ζπγγεληθφ πξφζσπν απηνχ ζπλππνινγίδνληαη ζην θνξνινγεηέν
εηζφδεκά ηνπ ζηελ αγνξαία αμία ηνπο, εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ
παξνρψλ ζε είδνο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ
αλά θνξνινγηθφ έηνο.
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ii) Ζ παξαρψξεζε νρήκαηνο ζε εξγαδφκελν ή εηαίξν ή κέηνρν γηα
νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο,
ππνινγηδφκελε σο πνζνζηφ ηεο Ιηαληθήο Τηκήο Ξξν Φφξσλ (ΙΤΞΦ)
ηνπ νρήκαηνο, σο εμήο:
α) γηα ΙΤΞΦ απφ 0 έσο 12.000 επξψ σο πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο
εθαηφ (4%) ηεο ΙΤΞΦ σο επηπιένλ εηήζην εηζφδεκα,
β) γηα ΙΤΞΦ απφ 12.001 έσο 17.000 επξψ σο πνζνζηφ επηά ηνηο
εθαηφ (7%) ηεο ΙΤΞΦ σο επηπιένλ εηήζην εηζφδεκα,
γ) γηα ΙΤΞΦ απφ 17.001 έσο 20.000 επξψ σο πνζνζηφ
δεθαηέζζεξα ηνηο εθαηφ (14%) ηεο ΙΤΞΦ σο επηπιένλ εηήζην
εηζφδεκα,
δ) γηα ΙΤΞΦ απφ 20.001 έσο 25.000 επξψ σο πνζνζηφ δεθανθηψ
ηνηο εθαηφ (18%) ηεο ΙΤΞΦ σο επηπιένλ εηήζην εηζφδεκα,
ε) γηα ΙΤΞΦ πιένλ ησλ 25.001 επξψ σο πνζνζηφ είθνζη δχν ηνηο
εθαηφ (22%) ηεο ΙΤΞΦ σο επηπιένλ εηήζην εηζφδεκα.
Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ αλεμάξηεηα αλ ην φρεκα αλήθεη ζηελ επηρείξεζε
ή είλαη κηζζσκέλν κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηα αλσηέξσ πξφζσπα.
Δπίζεο, ην αλσηέξσ πνζνζηφ θαζελφο νρήκαηνο δελ επηκεξίδεηαη ζε
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξφζσπα.
Δπηπιένλ, ε αμία ηεο παξαρψξεζεο ηνπ νρήκαηνο κεηψλεηαη βάζεη
παιαηφηεηαο σο εμήο:
i.
0-2 έηε θακία κείσζε
ii.
3-5 έηε κείσζε δέθα ηνηο εθαηφ (10%)
iii.
6-9 έηε κείσζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%)
iv.
Απφ 10 έηε θαη κεηά κείσζε πελήληα ηνηο εθαηφ (50%).
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εμαηξνχληαη ηα νρήκαηα πνπ
παξαρσξνχληαη απνθιεηζηηθά γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο θαη έρνπλ
Ιηαληθή Τηκή Ξψιεζεο πξν Φφξσλ έσο 12.000 επξψ.
Σχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην κε αξηζ. πξση. ΓΔΑΦ 1017521 ΔΜ
2018/1-2-2018 έγγξαθν, γηα ηα θνηλφρξεζηα νρήκαηα (νρήκαηα πνπ
δηαηίζεληαη απφ ηελ επηρείξεζε κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη εθ
πεξηηξνπήο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο) δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4172/2013.
iii) Νη παξνρέο ζε είδνο κε ηε κνξθή δαλείνπ, πξνο εξγαδφκελν ή εηαίξν
ή κέηνρν απφ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα
πεξηβάιινληαη ηε κνξθή έγγξαθεο ζπκθσλίαο θαη απνηηκψληαη κε
βάζε ην πνζφ ηεο δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ ηφθσλ πνπ
ζα θαηέβαιε ν εξγαδφκελνο ζηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα
θαηά ηνλ νπνίν έιαβε ηελ παξνρή, εάλ ην επηηφθην ππνινγηζκνχ ησλ
ηφθσλ ήηαλ ην κέζν επηηφθην αγνξάο, ηνπ νπνίνπ ε κέζνδνο
ππνινγηζκνχ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, θαηά
ηνλ ίδην κήλα θαη ησλ ηφθσλ πνπ ηπρφλ θαηέβαιε ν εξγαδφκελνο ζηε
δηάξθεηα ηνπ ελ ιφγσ εκεξνινγηαθνχ κήλα. Σε πεξίπησζε πνπ δελ
πθίζηαηαη έγγξαθε ζπκθσλία δαλείνπ, ην ζχλνιν ηνπ αξρηθνχ
θεθαιαίνπ ινγίδεηαη σο παξνρή ζε είδνο. Ζ πξνθαηαβνιή κηζζνχ άλσ
ησλ ηξηψλ (3) κελψλ ζεσξείηαη δάλεην.
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iv) Ζ αγνξαία αμία ησλ παξνρψλ ζε είδνο πνπ ιακβάλεη έλαο εξγαδφκελνο
ή εηαίξνο ή κέηνρνο απφ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα κε ηε
κνξθή δηθαησκάησλ πξναίξεζεο απφθηεζεο κεηνρψλ πξνζδηνξίδεηαη
θαηά ην ρξφλν άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ή κεηαβίβαζήο
ηνπ θαη αλεμαξηήησο εάλ ζπλερίδεη λα ηζρχεη ε εξγαζηαθή ζρέζε. Ζ
αγνξαία αμία άζθεζεο δηθαηψκαηνο είλαη ε ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο
κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην κεησκέλε θαηά ηελ ηηκή δηάζεζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο.
v) Ζ αγνξαία αμία ηεο παξαρψξεζεο θαηνηθίαο ζε εξγαδφκελν ή εηαίξν ή
κέηνρν απφ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, γηα
νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο θνξνινγηθνχ έηνπο, απνηηκάηαη
ζην πνζφ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε ή ζε
πεξίπησζε ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο ζε πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ (3%) επί
ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ.
Απφ ηηο σο άλσ παξνρέο ζε είδνο εμαηξνχληαη:
1. ε απνδεκίσζε εμφδσλ δηακνλήο θαη ζίηηζεο θαη ε εκεξήζηα
απνδεκίσζε πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ηνλ εξγαδφκελν απνθιεηζηηθά
γηα ζθνπνχο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εξγνδφηε,
2. ε απνδεκίσζε γηα έμνδα θίλεζεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ
εξγνδφηε γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο, εθφζνλ αθνξνχλ έμνδα θίλεζεο
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ εξγαδφκελν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ππεξεζίαο ηνπ, θαη απνδεηθλχνληαη απφ λφκηκα παξαζηαηηθά
3. ε αμία ησλ δηαηαθηηθψλ ζίηηζεο αμίαο έσο έμη (6) επξψ αλά εξγάζηκε
εκέξα,
4. νη παξνρέο αζήκαληεο αμίαο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη επηά (27)
επξψ εηεζίσο,
5. ηα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγαδφκελν ή ηνλ
εξγνδφηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγαδνκέλνπ ζην πιαίζην νκαδηθψλ
αζθαιηζηεξίσλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπκβνιαίσλ θαη
6. ηα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγνδφηε γηα ηελ
ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή θάιπςε ηνπ ππαιιειηθνχ ηνπ
πξνζσπηθνχ ή γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ δσήο ή αληθαλφηεηάο ηνπ
ζην πιαίζην αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ρηιίσλ
πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ εηεζίσο αλά εξγαδφκελν.
(ζη) Λα ειεγρζεί αλ ζηηο βεβαηψζεηο απνδνρψλ πνπ εθδίδεη ε επηρείξεζε
πεξηιακβάλνληαη φια ηα εηζνδήκαηα απφ κηζζσηή εξγαζία φπσο
νξίδνληαη ζηα άξζξα 12 θαη 13, εθηφο απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14, ηνπ λ.4172/2013. Σε απηφ ην πιαίζην λα
δεηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε βεβαίσζε/δήισζε απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα:
 Θαηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ πνπ άζθεζαλ ην δηθαίσκα πξναίξεζεο
αγνξάο κεηνρψλ (stock option),
 Αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ πνπ ζεσξνχληαη εηζφδεκα αλά
δηθαηνχρν.
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2.

Απνδεκίσζε λ.2112/1920 ιόγσ δηαθνπήο
εξγαζίαο ή άιιεο ζύκβαζεο κηζζσηώλ

ηεο

ζρέζεσο

Λα ειεγρζεί ε ππνβνιή δήισζεο θαη απφδνζεο ηνπ παξαθξαηεζέληνο
θφξνπ κε ηελ θιίκαθα πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 15 παξ. 3 ηνπ
λ.4172/2013 επί ηεο απνδεκίσζεο ιφγσ απφιπζεο βάζεη ηνπ
λ.2112/1920 ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπήο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ή
ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζπλδέεη ηνλ θνξέα κε ην δηθαηνχρν ηεο
απνδεκίσζεο.
3.

Κεξίζκαηα, πξνκεξίζκαηα, άιια εηαηξηθά δηθαηώκαηα,
καζεκαηηθά απνζέκαηα θαη θάζε άιιν ζπλαθέο δηαλεκόκελν
πνζό
Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4172/2013, ν
φξνο «κεξίζκαηα» ζεκαίλεη ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ κεηνρέο,
ηδξπηηθνχο ηίηινπο, ή άιια δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ζε θέξδε ηα νπνία
δελ απνηεινχλ απαηηήζεηο απφ νθεηιέο (ρξέε), θαζψο θαη ην εηζφδεκα
απφ άιια εηαηξηθά δηθαηψκαηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα κεξίδηα, νη
κεξίδεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνκεξηζκάησλ θαη καζεκαηηθψλ
απνζεκάησλ, νη ζπκκεηνρέο ζε θέξδε πξνζσπηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη
δηαλνκέο ησλ θεξδψλ απφ θάζε είδνπο λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή
νληφηεηα, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο δηαλεκφκελν πνζφ.
Σηελ αλσηέξσ έλλνηα εκπίπηεη θαη ε ππεξαπφδνζε επλεδχζεσλ
καζεκαηηθψλ απνζεκάησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, φπνπ γηα ζθνπνχο
παξαθξάηεζεο ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ ζρεηηθψλ
εγγξαθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηελ
θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Λα ειεγρζεί ε ππνβνιή δήισζεο απφδνζεο ηνπ παξαθξαηεζέληνο
θφξνπ (15% γηα κεξίζκαηα πνπ απνθηψληαη απφ 1.1.2017 θαη κεηά), ζηα
σο άλσ δηαλεκφκελα πνζά αλεμάξηεηα αλ ε θαηαβνιή ηνπο γίλεηαη ζε
κεηξεηά ή ζε είδνο, ν νξζφο ππνινγηζκφο ηνπ πξνο απφδνζε πνζνχ,
θαζψο θαη ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ (άξζξν 62 § 1(α)
λ.4172/2013). Δπίζεο λα ειεγρζεί ε νξζή έθδνζε θαη ππνβνιή
βεβαηψζεσλ εηζνδεκάησλ / παξαθξαηεζέλησλ θφξσλ πξνο ηνπο
δηθαηνχρνπο.
Σηηο
πεξηπηψζεηο
πνπ
έρεη
ζπλαθζεί
δηκεξήο
ζχκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνιφγεζεο (ΣΑΓΦ) εθαξκφδεηαη ηπρφλ
επλντθφηεξνο απφ ηελ νηθεία ΣΑΓΦ θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο.
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Όηαλ ηα κεξίζκαηα θαηαβάιινληαη ζε ζπλδεδεκέλα λνκηθά πξφζσπα,
δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.4172/2013 (ειάρηζην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο, ειάρηζηε πεξίνδνο δηαθξάηεζεο, θ.ιπ.).
Δάλ ε ειεγρφκελε δηαλείκεη κέξηζκα ζε λνκηθφ πξφζσπν πνπ δελ
έρεη ζπκπιεξψζεη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο δηαθξάηεζεο ηνπ
ειάρηζηνπ πνζνζηνχ (10%) θαηνρήο κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ή ζπκκεηνρήο,
αιιά θαηά ηα ινηπά πιεξνί ηνπο ινηπνχο φξνπο, ν ππφρξενο ζε
παξαθξάηεζε κπνξεί πξνζσξηλά λα κελ πξνβεί ζε παξαθξάηεζε
θφξνπ, εθφζνλ θαηαζέζεη (ηξαπεδηθή) εγγχεζε ζηε Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε ίζε κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ ζα φθεηιε λα θαηαβάιιεη ζε
πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο, ην νπνίν πξνθχπηεη σο εμήο:
Σπληειεζηήο παξαθξάηεζεο x δηαλεκεζέλ ή θαηαβιεζέλ πνζφ
1- ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο
4.

Ρόθνη
Λα ειεγρζεί ε ππνβνιή δήισζεο θαη απφδνζε παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ
15% ζηνπο ηφθνπο πνπ θαηαβάιιεη ε ειεγρφκελε επηρείξεζε (άξζξν 62
§ 1(β) λ.4172/2013) πξνο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο
νληφηεηεο θιπ, θαηνίθνπο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, εθηφο εάλ απφ ηελ
νηθεία δηκεξή ζχκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
πξνβιέπεηαη επλντθφηεξε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε.
Απαιιάζζνληαη απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ ηφθσλ νη πιεξσκέο ηφθσλ
δαλείσλ πνπ ρνξεγνχλ πηζησηηθά ηδξχκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ηφθσλ ππεξεκεξίαο, θαζψο θαη νη ηφθνη δηαηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ.
Γελ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ην εηζφδεκα απφ ηφθνπο
θξαηηθψλ νκνιφγσλ θαη εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
πνπ απνθηνχλ θπζηθά πξφζσπα, αλεμάξηεηα αλ απηά έρνπλ ηε
θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, θαζψο θαη
λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πνπ δελ είλαη θνξνινγηθνί
θάηνηθνη Διιάδαο θαη δελ έρνπλ ζηελ Διιάδα κφληκε εγθαηάζηαζε.
Γελ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ην εηζφδεκα απφ ηφθνπο
νκνιφγσλ
πνπ εθδίδνληαη
απφ
ην
Δπξσπατθφ
Τακείν
Φξεκαηννηθνλνκηθήο
Σηαζεξφηεηαο
(Δ.Τ.Φ.Σ.),
θαη’
εθαξκνγή
πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, πνπ
απνθηνχλ ηα θπζηθά ή εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο,
θαζψο θαη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα αιινδαπψλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ.
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Όηαλ νη ηφθνη θαηαβάιινληαη ζε ζπλδεδεκέλα λνκηθά πξφζσπα, δελ
ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.4172/2013 (ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο,
ειάρηζηε πεξίνδνο δηαθξάηεζεο, θιπ.).
Δάλ ε ειεγρφκελε θαηαβάιιεη ηφθνπο ζε λνκηθφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη
ζπκπιεξψζεη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο δηαθξάηεζεο ηνπ ειάρηζηνπ
πνζνζηνχ (25%) θαηνρήο κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ή ζπκκεηνρήο, αιιά θαηά
ηα ινηπά πιεξνί ηνπο ινηπνχο φξνπο, ν ππφρξενο ζε παξαθξάηεζε
κπνξεί πξνζσξηλά λα κελ πξνβεί ζε παξαθξάηεζε θφξνπ, εθφζνλ
θαηαζέζεη (ηξαπεδηθή) εγγχεζε ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ίζε κε ην
πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ ζα φθεηιε λα θαηαβάιιεη ζε πεξίπησζε κε
ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο, ην νπνίν πξνθχπηεη σο εμήο:
Σπληειεζηήο παξαθξάηεζεο x δηαλεκεζέλ ή θαηαβιεζέλ πνζφ
1 - ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο
5.

Γηθαηώκαηα (royalties)
Λα ειεγρζεί ε ππνβνιή δήισζεο θαη απφδνζε παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ
20% ζηα δηθαηψκαηα (royalties) πνπ θαηαβάιιεη ε ειεγρφκελε
επηρείξεζε [άξζξν 62 § 1(γ) λ.4172/2013] πξνο θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο θιπ, θαηνίθνπο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
εθηφο εάλ απφ ηελ νηθεία δηκεξή ζχκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο πξνβιέπεηαη επλντθφηεξε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε.
Γελ ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ 62 ηα λνκηθά πξφζσπα ή νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ είλαη
θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδαο ή έρνπλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ
Διιάδα θαη ιακβάλνπλ ακνηβέο γηα δηθαηψκαηα (royalties).
Όηαλ ηα δηθαηψκαηα θαηαβάιινληαη ζε ζπλδεδεκέλα λνκηθά πξφζσπα,
δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.4172/2013 (ειάρηζην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο, ειάρηζηε πεξίνδνο δηαθξάηεζεο, θιπ.).
Δάλ ε ειεγρφκελε θαηαβάιιεη ηα δηθαηψκαηα (royalties) ζε λνκηθφ
πξφζσπν πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο
δηαθξάηεζεο ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ (25%) θαηνρήο κεηνρψλ ή
κεξηδίσλ ή ζπκκεηνρήο, αιιά θαηά ηα ινηπά πιεξνί ηνπο ινηπνχο φξνπο,
ν ππφρξενο ζε παξαθξάηεζε κπνξεί πξνζσξηλά λα κελ πξνβεί ζε
παξαθξάηεζε θφξνπ, εθφζνλ θαηαζέζεη (ηξαπεδηθή) εγγχεζε ζηε
Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ίζε κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ ζα φθεηιε λα
θαηαβάιιεη ζε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο, ην νπνίν
πξνθχπηεη σο εμήο:
Σπληειεζηήο παξαθξάηεζεο x δηαλεκεζέλ ή θαηαβιεζέλ πνζφ
1 - ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο
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6.

Aκνηβέο δηνίθεζεο, ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο
θαη άιιεο ακνηβέο γηα παξόκνηεο ππεξεζίεο
Λα ειεγρζεί ε ππνβνιή δήισζεο θαη απφδνζεο ηνπ θφξνπ 20% πνπ
παξαθξαηήζεθε ζηηο ακνηβέο δηνίθεζεο, ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο θαη άιιεο ακνηβέο γηα παξφκνηεο ππεξεζίεο (άξζξν 62 § 1(δ)
λ.4172/2013), φηαλ ν ιήπηεο ηεο ακνηβήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν
(αλεμαξηήησο ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ) ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή
νληφηεηα πνπ δελ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα ή ζε
θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ
Φψξνπ, αιιά εθηφο Δ.Δ. θαη Δ.Ν.Φ. θαη δηαηεξεί κφληκε εγθαηάζηαζε
ζηελ Διιάδα.
Σε πεξίπησζε πνπ ν ιήπηεο ηεο ακνηβήο ηνπ άξζξνπ 62 παξ. 1(δ) είλαη
θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο, παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη κφλνλ
εθφζνλ ε ζπλαιιαγή ππεξβαίλεη ηα ηξηαθφζηα (300) επξψ.

7.

Ακνηβέο πνπ εηζπξάηηνληαη από εξγνιήπηεο θαηαζθεπήο
θάζε είδνπο ηερληθώλ έξγσλ θαη ελνηθηαζηώλ δεκνζίσλ,
δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ ή ιηκεληθώλ πξνζόδσλ
Λα ειεγρζεί ε ππνβνιή δήισζεο θαη απφδνζεο ηνπ παξαθξαηεζέληα
θφξνπ 3% επί ηεο αμίαο ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ ή ηνπ
κηζζψκαηνο ελνηθηάζεσο δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ ή ιηκεληθψλ πξνζφδσλ
(άξζξν 62 § 1(δ) λ.4172/2013), αλεμαξηήησο αλ ν ιήπηεο ηεο ακνηβήο
είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα.
Σε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ δελ
έρνπλ ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπο ζηελ Διιάδα παξαθξάηεζε
δηελεξγείηαη εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά δηαηεξνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε
ζηελ Διιάδα.
Σε πεξίπησζε πνπ ν ιήπηεο ηεο ακνηβήο ηνπ άξζξνπ 62 παξ. 1(δ),
θπζηθφ πξφζσπν, είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο, παξαθξάηεζε
θφξνπ ελεξγείηαη κφλν εθφζνλ ε ζπλαιιαγή ππεξβαίλεη ηα ηξηαθφζηα
(300) επξψ.

8.

Φνξνινγία
αζθαιίζκαηνο
ζπληαμηνδνηηθώλ ζπκβνιαίσλ

νκαδηθώλ

αζθαιηζηεξίσλ

Λα ειεγρζεί φηη ζηα πνζά πνπ θαηαβάιιεη αζθαιηζηηθή εηαηξεία εθάπαμ
ή πεξηνδηθά ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ νκαδηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα
δσήο, πνπ ν εξγνδφηεο ηνπο έρεη ζπλάςεη, έρεη γίλεη παξαθξάηεζε
θφξνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 § 1(ε) λ.4172/2013. Ν ζπληειεζηήο
θφξνπ παξαθξάηεζεο νξίδεηαη, γηα ην αζθάιηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη κε
ηε κνξθή πεξηνδηθά θαηαβαιιφκελεο παξνρήο δεθαπέληε ηνηο εθαηφ
(15%). Γηα ην αζθάιηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) επξψ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θαη γηα ηα
πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξψ είθνζη ηνηο
εθαηφ (20%). Νη ζπληειεζηέο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ ηεο
πεξίπησζεο απηήο απμάλνληαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ζε
πεξίπησζε είζπξαμεο απφ ηνλ δηθαηνχρν πνζνχ πξφσξεο εμαγνξάο. Γελ
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ζεσξείηαη πξφσξε εμαγνξά θάζε θαηαβνιή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε
εξγαδφκελν ν νπνίνο έρεη ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ή έρεη
ππεξβεί ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, θαζψο θαη θάζε θαηαβνιή πνπ
γίλεηαη ρσξίο ηε βνχιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, φπσο ζε πεξίπησζε
απφιπζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ή πηψρεπζεο ηνπ εξγνδφηε.
Σπζζσξεπζέληα θεθάιαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαηαβαιιφκελα έσο
31.12.2013 αζθάιηζηξα ηνπ εξγαδνκέλνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ νξηδφκελε
ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 15 θνξνιφγεζε.
9.

Φόξνο ρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ
Λα ειεγρζεί ε ππνβνιή δήισζεο θαη θαηαβνιήο απφ ηελ «Διιεληθά
Φξεκαηηζηήξηα Α.Δ.» (ΔΦΑΔ) ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ κε
ζπληειεζηή 0,20% ζηηο πσιήζεηο κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην
Φξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα πσιήζεηο κεηνρψλ
εηζεγκέλσλ
πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη
κε εμσρξεκαηηζηεξηαθέο
ζπλαιιαγέο θαη κέζσ πνιπκεξνχο κεραληζκνχ δηαπξαγκαηεχζεσλ.
Κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.2703/1999 απφ ην άξζξν 9
ηνπ λ.3522/2006, εμαηξνχληαη απφ ην θφξν, νη κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ
εηζεγκέλσλ ζε αιινδαπφ ρξεκαηηζηήξην κε ην νπνίν ην Φξεκαηηζηήξην
Αζελψλ
έρεη
δεκηνπξγήζεη
θνηλφ
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
δηαπξαγκάηεπζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηηο πσιήζεηο απηέο
πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή αλάινγνπ θφξνπ ζηελ αιινδαπή.

10.

Δηδηθόο θόξνο πινίσλ κε ειιεληθή ζεκαία
Λα ειεγρζεί ε ππνβνιή δειψζεσλ θφξνπ πινίσλ θαη ε θαηαβνιή ηνπ
θφξνπ απηνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.27/1975, εθφζνλ ε
επηρείξεζε έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο πινία κε ειιεληθή ζεκαία ζεκαία ή
πινία κε μέλε ζεκαία ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε γίλεηαη απφ εκεδαπέο ή
αιινδαπέο νη νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξ.25 θαη 26 ηνπ ηδίνπ Λφκνπ.

11.

Δηδηθόο Φόξνο ηειενπηηθώλ δηαθεκίζεσλ
Λα ειεγρζεί ε ππνβνιή δειψζεσλ θαη θαηαβνιήο ηνπ παξαθξαηεζέληνο
θφξνπ 20% πνπ εηζπξάηηνπλ ηα ηειενπηηθά κέζα ελεκέξσζεο θαη
απνδίδνπλ ζην Γεκφζην κε κεληαίεο δειψζεηο (λ.3845/2010, άξζξν
πέκπην, παξ. 12, ηζρχεη απφ 1/1/2015).
Θ. ΚΔΡΑΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

Γηα ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 52, 53, 54 θαη 55 ηνπ Θ.Φ.Δ. (λ.4172/2013), λα ειεγρζνχλ ηα
αθφινπζα:
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1.

Δηζθνξά
ελεξγεηηθνύ
λ.4172/2013).

έλαληη

ηίηισλ

(άξζξν

52

Φύιιν εξγαζίαο

Σηελ πεξίπησζε «εηζθνξάο ελεξγεηηθνχ έλαληη ηίηισλ» λα ειεγρζεί:
α) θαηά πφζν ν θιάδνο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εηζθέξεηαη ζπληζηά απφ
νξγαλσηηθή άπνςε απηφλνκε εθκεηάιιεπζε, δειαδή έλα ζχλνιν ηθαλφ
λα ιεηηνπξγήζεη απηνδχλακα,
β) εάλ ε ιήπηξηα θαη ε εηζθέξνπζα επηρείξεζε έρνπλ ηελ θνξνινγηθή
ηνπο θαηνηθία ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη φηη ακθφηεξεο έρνπλ ην ίδην θνξνινγηθφ θαζεζηψο.
Δθφζνλ ε εηζθέξνπζα εηαηξεία είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο άιινπ
θξάηνπο -κέινπο ηεο Δ.Δ. θαη ε ιήπηξηα εηαηξεία είλαη θνξνινγηθφο
θάηνηθνο Διιάδνο, λα ειεγρζεί φηη κεηά ηελ κεηαβίβαζε ηα ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ, νη ππνρξεψζεηο, ηα απνζεκαηηθά, νη πξνβιέςεηο θαη νη
δεκίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη δελ ζπλδένληαη κε κφληκε εγθαηάζηαζε εθηφο
Διιάδαο ηεο ιήπηξηαο εηαηξείαο.
Δθφζνλ ε ιήπηξηα εηαηξεία είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. θαη ε εηζθέξνπζα εηαηξεία είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο
Διιάδνο ή άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ. κε κφληκε εγθαηάζηαζε
ζηελ Διιάδα, λα ειεγρζεί φηη κεηά ηε κεηαβίβαζε, ηα ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ, νη ππνρξεψζεηο, ηα απνζεκαηηθά, νη πξνβιέςεηο θαη νη
δεκίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη ζπλδένληαη κε κφληκε εγθαηάζηαζε πνπ
ηεξεί ζηελ Διιάδα ε ιήπηξηα εηαηξεία.
γ) εάλ ε ιήπηξηα θαη ε εηζθέξνπζα επηρείξεζε: i) πεξηιακβάλνληαη
ζηνπο ηχπνπο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Η Κέξνο Α΄ ηεο
Νδεγίαο 2009/133/ΔΘ, φπσο ηζρχεη, ii) είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη
θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο
απηνχ θαη δελ ζεσξνχληαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη ηξίηνπ θξάηνπο εθηφο
Δ.Δ. θαη’ εθαξκνγή φξσλ ζχκβαζεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ
έρεη ζπλαθζεί κε απηφ ην ηξίην θξάηνο, iii) ππφθεηληαη, ρσξίο ηε
δπλαηφηεηα επηινγήο ή απαιιαγήο, ζε έλαλ απφ ηνπο θφξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η Κέξνο Β΄ ηεο Νδεγίαο 2009/133/ΔΘ ή ζε
νπνηνδήπνηε άιιν θφξν ελδερνκέλσο ζην κέιινλ αληηθαηαζηήζεη έλαλ
απφ ηνπο θφξνπο απηνχο.
Δθφζνλ ηζρχνπλ νη πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο:
 ε εηζθνξά ελεξγεηηθνχ δελ ζπλεπάγεηαη θαηά ην ρξφλν ηεο εηζθνξάο
ηνπ θακία θνξνινγία ησλ ππεξαμηψλ νη νπνίεο ππνινγίδνληαη βάζεη
ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο
ηνπο. Ζ φπνηα ππεξαμία ζα θνξνινγεζεί ζηε ιήπηξηα εηαηξεία θαηά
ηνλ ρξφλν ηεο κεηαβίβαζεο ησλ εηζθεξφκελσλ ζηνηρείσλ. Γεγνλφο
θνξνιφγεζεο ηεο ππεξαμίαο πνπ απνθηά ε εηζθέξνπζα ζπληξέρεη
κφλν αλ απηή κεηαβηβάζεη ηνπο απνθηψκελνπο ηίηινπο εληφο ηξηεηίαο
απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο εηζθνξάο ελεξγεηηθνχ.
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 ε ιήπηξηα εηαηξεία κπνξεί λα αλαιάβεη απνζεκαηηθά θαη πξνβιέςεηο
πνπ ζρεκάηηζε ε εηζθέξνπζα εηαηξεία θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε
ηνλ θιάδν ή ηνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο πνπ κεηαβηβάδνληαη θαη
ηα νπνία απνιάκβαλαλ θνξνινγηθέο απαιιαγέο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ ζα ίζρπαλ γηα ηελ εηζθέξνπζα εηαηξεία, εάλ δελ είρε γίλεη ε
κεηαβίβαζε. Ζ ιήπηξηα εηαηξεία αλαιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηεο εηζθέξνπζαο εηαηξείαο σο πξνο ηα ελ ιφγσ
απνζεκαηηθά θαη πξνβιέςεηο.
 ε εηζθέξνπζα εηαηξεία απνηηκά ηνπο ηίηινπο πνπ ιακβάλεη απφ ηε
ιήπηξηα εηαηξεία ζηελ αγνξαία ηνπο αμία θαηά ην ρξφλν ηεο
κεηαβίβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7
ηνπ άξζξνπ 52.
Λα ειεγρζεί φηη ε ιήπηξηα εηαηξεία πξαγκαηνπνηεί ηηο απνζβέζεηο ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζα ίζρπαλ γηα
ηελ εηζθέξνπζα εηαηξεία, εάλ δελ είρε γίλεη ε εηζθνξά ελεξγεηηθνχ.
Σε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο θιάδνπ ή θιάδσλ δξαζηεξηφηεηαο πνπ
ζπληζηνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο πνπ επξίζθνληαη
ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ., εθφζνλ ε εηζθέξνπζα εηαηξεία είλαη
θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδνο θαη ε ιήπηξηα εηαηξεία είλαη θάηνηθνο
άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ., δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Θ.Φ.Δ. Σε απηή ηελ
πεξίπησζε, λα ειεγρζεί εάλ ε εηζθέξνπζα θνξνινγήζεθε γηα ηελ ηπρφλ
ππεξαμία πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ κεηαβίβαζε. Ζ εηζθέξνπζα εηαηξεία
δηθαηνχηαη πίζησζεο έλαληη ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη
ζπλεπεία ηεο κεηαβίβαζεο ζρεηηθά κε θάζε θφξν πνπ ζα επηβάιινληαλ
ζε απηφ ην θξάηνο - κέινο γηα ηε κεηαβίβαζε, εάλ δελ εηχγραλαλ
εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2009/133/ΔΘ, φπσο ηζρχεη.
2.

Αληαιιαγή ηίηισλ (άξζξν 53 λ.4172/2013).
Σηελ πεξίπησζε «αληαιιαγήο ηίηισλ» λα ειεγρζεί:
α) εάλ χζηεξα απφ ηελ αληαιιαγή κεηνρψλ ε «απνθηψζα εηαηξεία» ζα
θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο
«απνθηψκελεο εηαηξείαο» ή ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) θαη έλαλ ηίηιν
ηνπιάρηζηνλ ηεο αμίαο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο «απνθηψκελεο εηαηξείαο». Γηα
ην ζθνπφ απηφλ ε εμαγνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ «απνθηψζα
εηαηξεία» κέζσ αλαγλσξηζκέλνπ ρξεκαηηζηεξίνπ αμηψλ λνείηαη σο εληαία
ζπλαιιαγή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπληειείηαη εληφο πεξηφδνπ έμη (6)
κελψλ.
β) εάλ ε «απνθηψζα εηαηξεία» θαη ε «απνθηψκελε εηαηξεία» είλαη
θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο ή/ θαη άιινπ θξάηνπο κέινπο θαζψο θαη
εάλ ν κέηνρνο ή εηαίξνο είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδνο ή δελ είλαη
θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδνο αιιά θαηέρεη ηφζν ηνπο αξρηθνχο φζν θαη
ηνπο λένπο ηίηινπο κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο πνπ δηαηεξεί ζηελ
Διιάδα.
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη
αλεμάξηεηα απφ ηελ θνξνινγηθή θαηνηθία ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηεο
απνθηψκελεο, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη είηε θπζηθά είηε λνκηθά
πξφζσπα, θνξνινγηθνί θάηνηθνη Δ.Δ. ή ηξίησλ ρσξψλ, σζηφζν, ηα
επεξγεηήκαηά ηνπ παξέρνληαη κφλν ζε εκεδαπνχο θνξνινγηθνχο
θαηνίθνπο θαη αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα κε κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε
ρψξα καο.
γ) εάλ ε «απνθηψζα εηαηξεία» θαη ε «απνθηψκελε εηαηξεία»: i)
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ηχπνπο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Η
Κέξνο Α΄ ηεο Νδεγίαο 2009/133/ΔΘ, φπσο ηζρχεη, ii) είλαη θνξνινγηθνί
θάηνηθνη θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ
θξάηνπο απηνχ θαη δελ ζεσξνχληαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη ηξίηνπ
θξάηνπο εθηφο Δ.Δ. θαη’ εθαξκνγή φξσλ ζχκβαζεο απνθπγήο δηπιήο
θνξνινγίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε απηφ ην ηξίην θξάηνο, θαη iii)
ππφθεηληαη, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ή απαιιαγήο, ζε έλαλ απφ
ηνπο θφξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η Κέξνο Β΄ ηεο Νδεγίαο
2009/133/ΔΘ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θφξν πνπ ελδερνκέλσο ζην
κέιινλ αληηθαηαζηήζεη έλαλ απφ ηνπο θφξνπο απηνχο.
Δθφζνλ ηζρχνπλ νη πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο:
 ν κέηνρνο ή εηαίξνο ηεο «απνθηψκελεο εηαηξείαο» δελ ππφθεηηαη,
θαηά ην ρξφλν ηεο αληαιιαγήο ηίηισλ, ζε θφξν γηα ηελ ππεξαμία πνπ
απνθηά ιφγσ ηεο αληαιιαγήο, κε εμαίξεζε ην ηκήκα πνπ αληηζηνηρεί,
θαηά αλαινγία, ζε ηπρφλ ρξεκαηηθή θαηαβνιή. Ζ φπνηα ππεξαμία ζα
πξνθχςεη κεηαγελέζηεξα θαηά ηνλ ρξφλν ηεο κεηαβίβαζεο ησλ
ηίηισλ απηψλ κε βάζε ην άξζξν 42 ηνπ ίδηνπ λφκνπ κε αμία θηήζεο
ησλ λέσλ ηίηισλ ίζε κε απηή πνπ είραλ νη αληαιιαζζφκελνη ηίηινη
ακέζσο πξηλ ηελ αληαιιαγή. Σε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε
φπνηα ππεξαμία πξνθχςεη κεηαγελέζηεξα θαηά ηνλ ρξφλν ηεο
κεηαβίβαζεο ησλ λέσλ ηίηισλ ζα θνξνινγεζεί ηνλ ρξφλν εθείλν θαη
σο αμία θηήζεο απηψλ ζα ιεθζεί ε αμία πνπ είραλ νη
αληαιιαζζφκελνη ηίηινη ακέζσο πξηλ ηελ αληαιιαγή.
 Ν κέηνρνο ή εηαίξνο δελ απνδίδεη ζηνπο ηίηινπο πνπ ιακβάλεη σο
αληάιιαγκα, κεγαιχηεξε θνξνινγεηέα αμία απφ ηελ αμία πνπ είραλ
νη αληαιιαζζφκελνη ηίηινη ακέζσο πξηλ ηελ αληαιιαγή ησλ ηίηισλ.
 Ζ «απνθηψζα εηαηξεία» απνηηκά ηνπο ηίηινπο πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ
κέηνρν ή εηαίξν ζηελ αγνξαία ηνπο αμία θαηά ην ρξφλν ηεο
αληαιιαγήο.
Λα ειεγρζεί φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε «απνθηψζα εηαηξεία» πξνβεί ζε
ρξεκαηηθή θαηαβνιή έλαληη ηεο έθδνζεο ή κεηαβίβαζεο ηίηισλ, ε ελ
ιφγσ ρξεκαηηθή θαηαβνιή δελ ζα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο νλνκαζηηθήο
αμίαο, ή, εάλ δελ ππάξρεη νλνκαζηηθή αμία, ην 10% ηεο θνξνινγεηέαο
αμίαο ησλ ηίηισλ.
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3.

Ππγρσλεύζεηο θαη δηαζπάζεηο (άξζξν 54 λ.4172/2013).
Σηελ πεξίπησζε «ζπγρψλεπζεο ή δηάζπαζεο» λα ειεγρζεί:
α) θαηά πφζν ζε πεξίπησζε δηάζπαζεο θαηά ηελ νπνία, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, ε εηζθέξνπζα παχεη λα πθίζηαηαη, φια ηα
ζηνηρεία ηεο, αλεμάξηεηα αλ απνηεινχλ θιάδν/ηκήκα θιάδνπ ή φρη,
εηζθέξνληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο πθηζηάκελεο ή λέεο εηαηξείεο
(ιήπηξηεο).
β) θαηά πφζν ζε πεξίπησζε κεξηθήο δηάζπαζεο φπνπ ιακβάλεη ρψξα
κεηαβίβαζε θιάδνπ ή θιάδσλ δξαζηεξηφηεηαο, ν θιάδνο δξαζηεξηφηεηαο
πνπ εηζθέξεηαη αιιά θαη ν θιάδνο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απνκέλεη ζηελ
εηζθέξνπζα,
ζπληζηνχλ
απφ
νξγαλσηηθή
άπνςε
απηφλνκε
εθκεηάιιεπζε, δειαδή έλα ζχλνιν ηθαλφ λα ιεηηνπξγήζεη απηνδχλακα.
γ) εάλ ε εηζθέξνπζα εηαηξεία ή εηαηξείεο θαζψο θαη ε ιήπηξηα εηαηξεία ή
εηαηξείεο είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο ή/ θαη άιινπ θξάηνπο –
κέινπο ηεο Δ.Δ.
δ) εάλ νη πξναλαθεξφκελεο εηαηξείεο: i) πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ηχπνπο
πνπ απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Η Κέξνο Α ηεο Νδεγίαο
2009/133/ΔΘ, φπσο ηζρχεη, ii) είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο απηνχ θαη δελ
ζεσξνχληαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη ηξίηνπ θξάηνπο εθηφο Δ.Δ. θαη’
εθαξκνγή φξσλ ζχκβαζεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη
ζπλαθζεί κε απηφ ην ηξίην θξάηνο, θαη iii) ππφθεηληαη, ρσξίο ηε
δπλαηφηεηα επηινγήο ή απαιιαγήο, ζε έλαλ απφ ηνπο θφξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η Κέξνο Β ηεο Νδεγίαο 2009/133/ΔΘ ή ζε
νπνηνδήπνηε άιιν θφξν πνπ ελδερνκέλσο ζην κέιινλ αληηθαηαζηήζεη
έλαλ απφ ηνπο θφξνπο απηνχο.
ε) εάλ ν κέηνρνο ή εηαίξνο, ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο ή δηάζπαζεο,
αληάιιαμε ηίηινπο ηεο εηζθέξνπζαο εηαηξείαο κε ηίηινπο ηεο ιήπηξηαο,
θαηά πφζν i) είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδνο ή ii) δελ είλαη θάηνηθνο
Διιάδαο αιιά θαηείρε ηνπο ηίηινπο ηεο εηζθέξνπζαο εηαηξείαο ή
εηζθεξνπζψλ εηαηξεηψλ θαη θαηέρεη ηνπο ηίηινπο ηεο ιήπηξηαο εηαηξείαο
ή εηαηξεηψλ κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο πνπ δηαηεξεί ζηελ Διιάδα.
ζη) ζηελ πεξίπησζε κεηαβίβαζεο θιάδνπ ή θιάδσλ, εθφζνλ
ε εηζθέξνπζα
θαη
ε
ιήπηξηα
εηαηξεία
ή
εηαηξείεο
είλαη
θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο, λα ειεγρζεί εάλ ν κεηαβηβαδφκελνο
θιάδνο ή θιάδνη δξαζηεξηφηεηαο βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν
θξάηνο –κέινο ηεο Δ.Δ.
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Δθφζνλ ε εηζθέξνπζα εηαηξεία είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο άιινπ
θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ., θαη ε ιήπηξηα εηαηξεία ή εηαηξείεο είλαη
θάηνηθνο Διιάδνο, λα ειεγρζεί εάλ κεηά ηε ζπγρψλεπζε ή ηε δηάζπαζε
ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, νη ππνρξεψζεηο, ηα απνζεκαηηθά, νη
πξνβιέςεηο θαη νη δεκίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη δελ ζπλδένληαη κε εθηφο
Διιάδνο κφληκε εγθαηάζηαζε ηεο ιήπηξηαο εηαηξείαο ή εηαηξεηψλ.
Δθφζνλ ε ιήπηξηα εηαηξεία είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. θαη ε εηζθέξνπζα εηαηξεία είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο
Διιάδνο ή άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ειεγρζεί εάλ κεηά ηε
ζπγρψλεπζε ή ηε δηάζπαζε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, νη
ππνρξεψζεηο, ηα απνζεκαηηθά, νη πξνβιέςεηο θαη νη δεκίεο πνπ
κεηαβηβάδνληαη ζπλδένληαη κε κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ηεο
ιήπηξηαο εηαηξείαο.
Δθφζνλ ηζρχνπλ νη πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο:

ε ζπγρψλεπζε ή ε δηάζπαζε δελ ζπλεπάγεηαη, θαηά ηνλ ρξφλν
ηεο ζπγρψλεπζεο ή ηεο δηάζπαζεο, θακία θνξνινγία ησλ ππεξαμηψλ
νη νπνίεο ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο αγνξαίαο αμίαο
ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ηεο
θνξνινγεηέαο αμίαο ηνπο. Ζ φπνηα ππεξαμία ζα θνξνινγεζεί ζην
επίπεδν ηεο ιήπηξηαο (απνξξνθψζαο) εηαηξείαο θαηά ηνλ ρξφλν ηεο
κεηαβίβαζεο ησλ εηζθεξφκελσλ ζηνηρείσλ. Ν κέηνρνο ή εηαίξνο ηεο
εηζθέξνπζαο δελ απνδίδεη ζηνπο ηίηινπο πνπ ιακβάλεη σο αληάιιαγκα,
κεγαιχηεξε θνξνινγεηέα αμία απφ ηελ αμία πνπ είραλ
νη
αληαιιαζζφκελνη ηίηινη ακέζσο πξηλ ηελ ζπγρψλεπζε ή δηάζπαζε. Σε
κεηαγελέζηεξε πψιεζε ησλ ηίηισλ ζα πξνθχςεη ππεξαμία πξνο
θνξνιφγεζε. Ν κέηνρνο ή εηαίξνο ηεο εηζθέξνπζαο εηαηξείαο δελ
ππφθεηηαη ζε θφξν γηα ηελ ππεξαμία πνπ απνθηά ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο
ή ηεο δηάζπαζεο, κε εμαίξεζε ην ηκήκα πνπ αληηζηνηρεί, θαη’ αλαινγία,
ζε ηπρφλ ρξεκαηηθή θαηαβνιή.
 ε ιήπηξηα εηαηξεία κπνξεί λα κεηαθέξεη ηα απνζεκαηηθά θαη ηηο
πξνβιέςεηο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ ηελ εηζθέξνπζα εηαηξεία, κε ηηο
θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη ηνπο φξνπο πνπ ζα ίζρπαλ γηα ηελ
εηζθέξνπζα εηαηξεία, εάλ ε κεηαβίβαζε δελ είρε ιάβεη ρψξα. Ζ
ιήπηξηα εηαηξεία αλαιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο
εηζθέξνπζαο εηαηξείαο ή εηαηξεηψλ σο πξνο ηα ελ ιφγσ απνζεκαηηθά
θαη πξνβιέςεηο.
 ε ιήπηξηα εηαηξεία ή εηαηξείεο κπνξεί λα κεηαθέξεη ηηο δεκίεο ηεο
εηζθέξνπζαο εηαηξείαο, ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ζα ίζρπαλ γηα ηελ
εηζθέξνπζα εηαηξεία, εάλ ε ζπγρψλεπζε ή ε δηάζπαζε δελ είρε ιάβεη
ρψξα.
 αλ ε ιήπηξηα εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο εηζθέξνπζαο
εηαηξείαο απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν γηα θάζε ππεξαμία πνπ
πξνθχπηεη ιφγσ ηεο αθχξσζεο απηήο ηεο ζπκκεηνρήο.
Λα ειεγρζεί εάλ ε ιήπηξηα εηαηξεία δηελεξγεί ηηο απνζβέζεηο ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζα ίζρπαλ γηα
ηελ εηζθέξνπζα εηαηξεία, εάλ δελ είρε ιάβε ρψξα ε ζπγρψλεπζε ή ε
δηάζπαζε.
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Λα ειεγρζεί φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ζπγρψλεπζε ή δηάζπαζε,
ε ιήπηξηα εηαηξεία ή εηαηξείεο πξνβεί ζε πξφζζεηε ρξεκαηηθή θαηαβνιή
πέξαλ ηεο έθδνζεο ή κεηαβίβαζεο ηίηισλ, ε ελ ιφγσ ρξεκαηηθή
θαηαβνιή δελ ππεξβαίλεη ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο νλνκαζηηθήο
αμίαο, ή αλ δελ ππάξρεη νλνκαζηηθή αμία, ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο
θνξνινγεηέαο αμίαο ησλ ηίηισλ.
Σε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπληζηά κφληκε
εγθαηάζηαζε ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ, εθφζνλ ε εηζθέξνπζα
εηαηξεία είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδνο θαη ε ιήπηξηα εηαηξεία είλαη
θάηνηθνο άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ., δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Θ.Φ.Δ. Ζ εηζθέξνπζα
εηαηξεία δηθαηνχηαη πίζησζεο έλαληη ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ
πξνθχπηεη ζπλεπεία ηεο ζπγρψλεπζεο ή δηάζπαζεο ζε ζρέζε κε θάζε
θφξν πνπ ζα επηβαιιφηαλ ζην ελ ιφγσ θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ. ζην
νπνίν βξίζθεηαη ε κφληκε εγθαηάζηαζε γηα ηελ ζπγρψλεπζε ή δηάζπαζε,
εάλ δελ εηχγραλαλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2009/133/ΔΘ
φπσο ηζρχεη.
4.

Κεηαθνξά ηεο θαηαζηαηηθήο
(άξζξν 55 λ.4172 /2013).

έδξαο

κίαο

SE ή

κίαο

SCE

Λα ειεγρζεί φηη, ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο απφ ηελ Διιάδα ζε άιιν
θξάηνο-κέινο ηεο Δ.Δ. ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο Δπξσπατθήο εηαηξείαο
(SE) ή Δπξσπατθήο ζπλεηαηξηζηηθήο εηαηξείαο (SCE), ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ Θαλνληζκψλ 2157/2001 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 8εο
Νθησβξίνπ 2001 (Δ.Δ.Θ. L 294/1/10.11.2001) θαη 435/2003 ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 (Δ.Δ.Θ. L 207/1/18.8.2003)
αληίζηνηρα, ρσξίο ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ζχζηαζε λένπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο
πξνζαξηψληαη ζε κφληκε εγθαηάζηαζε απηήο ζηελ Διιάδα. Σε αληίζεηε
πεξίπησζε θαζψο θαη εάλ ηα ζηνηρεία απηά πσιεζνχλ ή πάςνπλ λα
ζπλδένληαη κε ηε κφληκε εγθαηάζηαζή ηεο ζηελ Διιάδα ή κεηαθεξζνχλ
ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε ππεξαμία ε νπνία
πξνθχπηεη βάζεη ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ
κεηαβηβαδνκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ηεο
θνξνινγεηέαο αμίαο απηψλ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία ζχκθσλα κε ηηο
γεληθέο δηαηάμεηο.
Λα ειεγρζεί φηη, ε κφληκε εγθαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη, θαη’
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, εμαθνινπζεί
λα ππνινγίδεη απνζβέζεηο επί ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
πξνζαξηψληαη ζε απηή, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο σο εάλ
δελ είρε γίλεη ε κεηαθνξά ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο.
Λα ειεγρζεί φηη, νη πξνβιέςεηο θαη ηα απνζεκαηηθά πνπ είρε ζρεκαηίζεη
ε επξσπατθή εηαηξεία (SE) ή ε επξσπατθή ζπλεηαηξηζηηθή εηαηξεία (SCE)
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πξηλ απφ ηε κεηαθνξά ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο ηεο ζε άιιν θξάηνο
κέινο θαη ηα νπνία απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη δελ
πξνθχπηνπλ απφ κφληκε εγθαηάζηαζε απηήο ζηελ αιινδαπή, δελ
ππφθεηληαη ζε θνξνινγία θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαθνξάο ηεο
θαηαζηαηηθήο έδξαο ζην φλνκα ηεο SE ή ηεο SCE, κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνληαη απηνχζηα ζηα βηβιία ηεο
δεκηνπξγνχκελεο κφληκεο εγθαηάζηαζήο ηεο ζηελ Διιάδα. Σε αληίζεηε
πεξίπησζε, ππφθεηληαη ζε θνξνινγία ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.
Ζ κφληκε εγθαηάζηαζε δηαηεξεί ηπρφλ δηθαίσκα κεηαθνξάο δεκίαο απφ
παξειζνχζεο ρξήζεηο ηεο Δπξσπατθήο εηαηξείαο (SE) ή Δπξσπατθήο
ζπλεηαηξηζηηθήο εηαηξείαο (SCE), πνπ κεηέθεξε ηελ θαηαζηαηηθή ηεο
έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
Λα ειεγρζεί ε εθαξκνγή ηεο πεξίπησζεο απηήο.
ΑΟΘΟΝ 56 – ΚΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΔΔΟΓΔΡΖΚΑΡΩΛ
Λα ειεγρζεί εάλ νη πξναλαθεξφκελνη εηαηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί βάζεη
ησλ άξζξσλ 52, 53, 54 θαη 55 ηνπ Θ.Φ.Δ., είραλ σο θχξην ζηφρν ή σο
έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηε θνξνδηαθπγή ή ηε θνξναπνθπγή.
Τν γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ πξάμε κεηαζρεκαηηζκνχ δελ πξαγκαηνπνηείηαη
γηα νηθνλνκηθά ζεκηηνχο ιφγνπο, φπσο είλαη ε αλαδηάξζξσζε ή ε
νξζνινγηθφηεξε νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ
ελέρνληαη ζηε ζρεηηθή πξάμε, κπνξεί λα απνηειέζεη ηεθκήξην φηη θχξηνο
ή έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο πξάμεο απηήο είλαη ε
θνξνδηαθπγή ή ε θνξναπνθπγή. Σηελ πεξίπησζε απηή αίξνληαη νιηθά ή
κεξηθά ηα επεξγεηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα πξναλαθεξφκελα άξζξα
ηνπ Θ.Φ.Δ.
5.

Mε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ λ.2166/1993, ΛΓ .1297/1972 ,
λ. 2515/1997 θιπ
Λα ειεγρζνχλ κε βάζε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ κε ηνλ νπνίν
έγηλε ν κεηαζρεκαηηζκφο (π.ρ. λ.2166/1993, λ.1297/1972, λ.2515/1997,
λ.2190/1920), ηα παξαθάησ:
(α)
Δάλ ζπληξέρνπλ νη νξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ιήςε ησλ
νηθείσλ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ.
(β)
Δάλ ε ηπρφλ πξνθχπηνπζα ρξεσζηηθή δηαθνξά έρεη ηχρεη νξζνχ
θνξνινγηθνχ ρεηξηζκνχ. Σεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ
ζπγαηξηθή απνξξνθά ηε κεηξηθή ηεο εηαηξεία, επέξρεηαη αθχξσζε
ζηα βηβιία ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηεο αμίαο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ
ηεο θαη ηπρφλ ρξεσζηηθή δηαθνξά (δεκία) απφ ηελ αθχξσζε απηή
δελ αλαγλσξίδεηαη.
(γ) Δάλ ε ηπρφλ πξνθχπηνπζα ππεξαμία έρεη απεηθνληζζεί ζηνπο
πξνβιεπφκελνπο ινγαξηαζκνχο.
(δ) Δάλ
νη
ηπρφλ
πθηζηάκελεο
θνξνινγηθέο
δεκίεο
ησλ
κεηαζρεκαηηδφκελσλ επηρεηξήζεσλ δχλαληαη λα κεηαθεξζνχλ ζηα
επφκελα έηε πξνο ζπκςεθηζκφ.
(ε) Δάλ έρνπλ ηεξεζεί νξζά ηα πξνβιεπφκελα γηα ηηο ινηπέο
θνξνινγίεο (Φ.Ξ.Α., Φ.Κ.Α., Φ.Κ.Υ. θιπ).
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Η. ΔΛΓΝΝΚΗΙΗΘΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ
Νη ειεγθηηθέο απηέο επαιεζεχζεηο δηελεξγνχληαη κφλν ζηε πεξίπησζε πνπ ην
ειεγρφκελν πξφζσπν είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ησλ
πεξηπηψζεσλ γ’ θαη δ’ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4172/2013.
Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ειεγρφκελν λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή Φύιιν εξγαζίαο
νληφηεηα είλαη:
1. ζπλδεδεκέλν/ε κε άιια πξφζσπα, εληφο ηνπ ειεγρφκελνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο
δ’ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4172/2013 θαη είρε πξαγκαηνπνηήζεη
ζπλαιιαγέο κε απηά ή κεηαθνξά ιεηηνπξγηψλ, ή
2. κφληκε εγθαηάζηαζε αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο
νληφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη είρε ζπλαιιαγέο ή κεηαθνξά ιεηηνπξγηψλ
εληφο ηνπ ειεγρφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο κε ην θεληξηθφ ή ηα
ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ηνπ θεληξηθνχ ηεο ζηελ αιινδαπή, ή
3. εκεδαπφ/ε κε κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ αιινδαπή, κε ηελ νπνία είρε
ζπλαιιαγέο ή κεηαθνξά ιεηηνπξγηψλ εληφο ηνπ ειεγρφκελνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο,
ηφηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 50 θαη 51 ηνπ λ.4172/2013
θαη ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ λ.4174/2013, φπσο απηέο ηζρχνπλ, λα
ειεγρζνχλ ηα αθφινπζα:
Α. Έρεη ππνρξέσζε ηήξεζεο Φαθέινπ Τεθκεξίσζεο ηηκψλ ελδννκηιηθψλ
ζπλαιιαγψλ θαη ππνβνιήο ζπλνπηηθνχ πίλαθα πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ
έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4174/2013;
Δθφζνλ ππάξρεη ππνρξέσζε:
A.1. Έρεη ζπληάμεη ηνλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελν απφ ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο Φάθειν Τεθκεξίσζεο ηηκψλ ελδννκηιηθψλ
ζπλαιιαγψλ;
A.2. Έρεη ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ζηε Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα πιεξνθνξηψλ;
Β. Ν Φάθεινο Τεθκεξίσζεο ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ
πεξηιακβάλεη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ζηνηρεία;
B.1. Έρεη επηιεγεί παξαδνζηαθή κέζνδνο ηεθκεξίσζεο ηηκψλ θαη πνηά
είλαη απηή;
B.2. Σε πεξίπησζε επηινγήο κε παξαδνζηαθήο κεζφδνπ έρεη
αηηηνινγεζεί ε απφξξηςε ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ θαη ε
επηινγή ζπλαιιαθηηθήο ή άιιεο κεζφδνπ;
B.3. Έρεη γίλεη επαξθήο ζπγθξηηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλάιπζε;
B.4. Έρνπλ επηιεγεί ηα θαηάιιεια ζπγθξηηηθά ζηνηρεία (εζσηεξηθά ή
εμσηεξηθά) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ
ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ;
B.5. Σε πεξίπησζε ρξήζεο εμσηεξηθψλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ
αλαθέξεηαη ε πεγή ή ε ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ απφ ηελ νπνία
αληιήζεθαλ;
B.6. Θαηαγξάθεηαη ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηειηθνχ δείγκαηνο;
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B.7. Νη ηηκέο ή ηα πεξηζψξηα θέξδνπο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα
βηβιία ηνπ ππφρξενπ, είλαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ
απνζηάζεσλ - Arm’s Length Principle;
B.8. Έρεη γίλεη θνξνινγηθή αλακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ/ηεο
κε βάζε ηπρφλ δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
αξρήο ηεο αλνηρηήο αγνξάο ή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ή ησλ ίζσλ
απνζηάζεσλ-Arm’s Length Principle;
B.9. Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ ειεγρφκελνπ θνξνινγηθνχ
έηνπο επηρεηξεκαηηθή αλαδηάξζξσζε;
B.9.1. Ζ αλαδηάξζξσζε ζπληζηά «παθέην κεηαβίβαζεο» θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.4172/2013;
B.9.2. Τεξήζεθε ε αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ;
Γ. Ν ζπλνπηηθφο πίλαθαο πιεξνθνξηψλ έρεη ππνβιεζεί εκπξφζεζκα;
Γ.1. Έρνπλ κεηαθεξζεί νξζά ζηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα πιεξνθνξηψλ φια
ηα δεδνκέλα πνπ πξνβιέπνληαη φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα Βηβιία
θαη ην Φάθειν Τεθκεξίσζεο;
Γ. Δίλαη κέινο Νκίινπ Ξνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ (ΞΔ) ν νπνίνο έρεη
ππνρξέσζε ππνβνιήο Έθζεζεο αλά Φψξα (CbC reporting); Δάλ, λαη:
Γ.1. Απνηειεί ηελ «Αλαθέξνπζα Νληφηεηα», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ.4170/2013 (Α΄163) θαη 4490/2017 (Α΄150) θαη ηελ Απφθαζε Γηνηθεηή
ΑΑΓΔ ΞΝΙ 1184/2017 (Β΄4225); Δάλ λαη, ε Έθζεζε αλά Φψξα έρεη ππνβιεζεί
εκπξφζεζκα θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο; Δάλ
φρη, πνηα είλαη ε «Αλαθέξνπζα Νληφηεηα», ζε πνηα πεξηνρή θνξνινγηθήο
δηθαηνδνζίαο ππνβιήζεθε ε Έθζεζε αλά Φψξα θαη πνηα είλαη ε εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο;
Γ.2. Ζ γλσζηνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηελ Έθζεζε αλά Φψξα έρεη ππνβιεζεί
εκπξφζεζκα θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο;
Δ. Υθίζηαληαη ζπκβάζεηο ζε φηη αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα
πξφζσπα; Δθφζνλ πθίζηαληαη:
Δ.1. Τεξήζεθαλ νη ζπκβαηηθνί φξνη;
ΠΡ. Υπάξρνπλ απνθάζεηο πξνέγθξηζεο ηεο κεζνδνινγίαο ηηκνιφγεζεο γηα
ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ή κφληκεο εγθαηαζηάζεηο;
ΣΤ.1. Τεξήζεθαλ νη φξνη ηεο απφθαζεο πξνέγθξηζεο;
ΣΤ.2. Υπνβιήζεθε ε εηήζηα έθζεζε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο θαη
ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο απφθαζεο πξνέγθξηζεο.
ΣΤ.3. Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη θξίζηκεο παξαδνρέο ζηηο νπνίεο
βαζίζηεθε ε απφθαζε πξνέγθξηζεο;
K. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ
1. Υπάξρεη παξνπζία ηνπ ειεγρφκελνπ πξνζψπνπ ζην δηαδίθηπν, κέζσ Φύιιν εξγαζίαο
ηζηνζειίδαο (site), ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ηζηφηνπσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο (πρ. Facebook, Twitter, Instagram θιπ), ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο
ηεο νηθνλνκίαο ηνπ δηακνηξαζκνχ (πρ Airbnb, Ebay, Etsy θιπ), δηαθεκηζηηθψλ
banner, ηζηνινγίσλ (blogs) θιπ;
84

ΑΔΑ: 6ΞΦΩ46ΜΠ3Ζ-2ΧΗ

2. Ξξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο κέζα απφ ην δηαδίθηπν; Αλ λαη,
πξνζδηνξίζηε ην είδνο απηψλ.
3. Τα εκπνξεχκαηα/πξντφληα θαη
νη
ππεξεζίεο
κπνξνχλ
λα
αγνξαζηνχλ απεπζείαο απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηνπ ειεγρφκελνπ,
ηελ ηζηνζειίδα (site) ηνπ, κέζσ ηζηφηνπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κέζσ
πιαηθφξκαο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ δηακνηξαζκνχ, κε ειεθηξνληθή
αιιεινγξαθία, ηειεθσληθψο ή κε άιινλ ηξφπν; Αλ λαη κε πνηνπο;
4. Σηελ πεξίπησζε χπαξμεο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, απηφ ιεηηνπξγεί
παξάιιεια κε θπζηθφ θαηάζηεκα;
5. Τεξνχληαη ειεθηξνληθά ηα αξρεία ησλ ζπλαιιαγψλ; Αλ λαη,
πξνζδηνξίζηε ηνλ φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ (αμίεο, πνζφηεηεο, θιπ).
Ξνχ ηεξνχληαη ηα ζηνηρεία απηά (πρ server, cloud θιπ);
6. Ξνηα νλφκαηα ρψξνπ (domain names) έρνπλ θαηνρπξσζεί; Υπήξμαλ
νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο θαηά ηελ ειεγρφκελε θνξνινγηθή πεξίνδν/
θνξνινγηθφ έηνο; Σπκπιεξψζηε ηελ εκεξνκελία, ηνλ ηίηιν ηεο
θαηαρψξεζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαρσξεηή.
7. Ξνηνπο ηξφπνπο είζπξαμεο ρξεζηκνπνηεί ην ειεγρφκελν πξφζσπν
(κεηξεηά, επηηαγέο, αληηθαηαβνιή, πηζησηηθέο-ρξεσζηηθέο θάξηεο,
πξνπιεξσκέλεο θάξηεο, θαηάζεζε ζε επαγγεικαηηθφ ινγαξηαζκφ,
ειεθηξνληθά πνξηνθφιηα, ςεθηαθά λνκίζκαηα, πιεξσκέο κέζσ θηλεηψλ
ηειεθψλσλ, άιινπο ηξφπνπο πιεξσκψλ φπσο Paysafe, Paypal θιπ);
8. Γηαζέηεη ην ειεγρφκελν πξφζσπν ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο απνδνρήο
πιεξσκψλ κέζσ θαξηψλ (POS); Δίλαη απηά κε θπζηθή ή ρσξίο θπζηθή
παξνπζία (e-POS);
9. Τη είδνπο πηζησηηθέο θάξηεο ή ειεθηξνληθά πνξηνθφιηα ή άιια κέζα
πιεξσκήο ρξεζηκνπνηεί ν ειεγρφκελνο θαη κε πνηα ρξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα ζπλεξγάδεηαη γηα ηηο εηζπξάμεηο κέζσ δηαδηθηχνπ; Ξνηνη είλαη νη
αξηζκνί ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ;
10. Ξνηέο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα ζπλεξγαδφκελα πξνο ην
ειεγρφκελν πξφζσπν ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην
ειεθηξνληθφ εκπφξην;
- Γηαθαλνληζκφο ζπλαιιαγψλ
- Αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε
- Αζθάιηζε ησλ ζπλαιιαγψλ, θ.ιπ.
11. Ξψο δηαρεηξίδεηαη ην ειεγρφκελν πξφζσπν ηηο πσιήζεηο κέζσ
πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη πνηα θνξνινγηθά ζηνηρεία εθδίδεη γηα απηέο; Λα
ειεγρζεί δεηγκαηνιεπηηθά φηη γηα ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο έρνπλ
εθδνζεί ηα αληίζηνηρα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί νξζά
ζηα βηβιία.
12. Ξψο δηαρεηξίδεηαη ην ειεγρφκελν πξφζσπν ηηο πσιήζεηο κε άιινπο
ηξφπνπο θαη πνηα θνξνινγηθά ζηνηρεία εθδίδεη γηα απηέο; Λα ειεγρζεί
δεηγκαηνιεπηηθά φηη γηα ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο έρνπλ εθδνζεί ηα
αληίζηνηρα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί νξζά ζηα βηβιία.
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13. Ξνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη απφ ηε ιήςε ηεο παξαγγειίαο κέρξη θαη
ηελ απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ/πξνηφλησλ ή ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ;
14. Κε πνηνλ ηξφπν απνζηέιινληαη ηα εκπνξεχκαηα κέζσ δηαδηθηχνπ; Ξνηα
κεηαθνξηθά θαη ηαρπδξνκηθά λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο
ρξεζηκνπνηνχληαη; Ξνηνο παξέρεη ηελ αζθάιεηα κεηαθνξάο; Ξνηνο
επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο; Φξεζηκνπνηείηαη απνζηνιή κε
αληηθαηαβνιή; Ξξνζδηνξίζηε αμία αληηθαηαβνιψλ.
15. Ξνηνη είλαη νη κεγαιχηεξνη πξνκεζεπηέο ηνπ ειεγρφκελνπ θαη’ αμία θαη
θαηά εζληθφηεηα;
16. Υπάξρνπλ δηαθεκηζηηθά ζπκβφιαηα, ζπκβφιαηα κε πιαηθφξκεο
δηακνηξαζκνχ ή ζπκβφιαηα affiliate marketing κε άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ
παξνπζία ζην δηαδίθηπν;
17. Υπάξρνπλ απνθιεηζηηθνί δηαθνκηζηέο (servers) ή ρξεζηκνπνηείηαη
εμνπιηζκφο (Ζ/Υ, δίθηπα θιπ) ηνλ νπνίν ην ειεγρφκελν πξφζσπν κνηξάδεηαη
κε άιια πξφζσπα;
18. Ξξαγκαηνπνηνχληαη δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο κε ρψξεο ηεο Δ.Δ. ή
ηξίηεο ρψξεο; Αλ λαη, πξνζδηνξίζηε ηελ αμία θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ
ζπλαιιαγψλ αλά ρψξα. Δίλαη εγγεγξακκέλν ην ειεγρφκελν πξφζσπν ζην
ζχζηεκα Mini One Stop Shop (M.O.S.S.) γηα ηελ απφδνζε ΦΞΑ;
19. Γηαζέηεη ην ειεγρφκελν πξφζσπν ινγαξηαζκνχο ζε αιινδαπά ηξαπεδηθά
ηδξχκαηα ή άιινπο εμσρψξηνπο ινγαξηαζκνχο; Αλ λαη, ζε πνηα; Αλαθέξαηε
ηνπο αξηζκνχο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ.
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