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Θέµα: Καθορισµός της διαδικασίας εφαρµογής της παραγράφου 5 του 

άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.2238/94) αναφορικά 

µε το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόµιµους Ελεγκτές ή 

ελεγκτικά γραφεία εγγεγραµµένα στο δηµόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 

(ΦΕΚ Α΄ 174). 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 82 παρ. 5 και 8α του ν.2238/1994, όπως ισχύει, καθώς και το 

αριθ. 636/14.6.2011 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης 

και Ελέγχων. 

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΛΜ5



2 

 

2. Το άρθρο 39Α παρ. 10 του ν.2238/1994, όπως ισχύει. 

3. Το άρθρο 66 παρ. 1 του ν.2238/1994. 

4. Το άρθρο 68 παρ. 4 και 6 του ν.2238/1994, όπως ισχύει. 

5. Το άρθρο 69 του ν.2238/1994, όπως ισχύει. 

6. Το άρθρο 107 παρ. 6 του ν.2238/1994, όπως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του ν.3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α’) περί «Εναρµόνισης της 

ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών 

ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την 

τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου και άλλες διατάξεις. 

8. Τις  διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του ν.3190/1955, όπως ισχύει. 

10. Το άρθρο 6 του ν.2690/1999. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Άρθρο 1 

 Πιστοποιητικό φορολογικού ελέγχου και πρόγραµµα ελέγχου 

1. Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 

82 του ν.2238/94, αφορά τις Ανώνυµες Εταιρίες και τις Εταιρίες 

Περιορισµένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις 

ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία 

και εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από 

Νόµιµους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραµµένα στο 

δηµόσιο Μητρώο του ν.3693/2008. 

2. Ο φορολογικός έλεγχος πραγµατοποιείται επί συγκεκριµένων 

φορολογικών αντικειµένων, που προσδιορίζονται σε ειδικό πρόγραµµα 

ελέγχου, σύµφωνα µε το Παράρτηµα III της παρούσας, το οποίο 

εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία µε την 

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), αναβαθµίζεται 

σε ετήσια βάση και είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο ∆ιεθνές Πρότυπο 
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Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000, «Έργα ∆ιασφάλισης πέραν ελέγχου ή 

Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής Πληροφόρησης». 

 

Άρθρο 2 

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την αλήθεια των φορολογικών 

εγγράφων 

1. Υπεύθυνες για τη σύνταξη όλων των φορολογικών εγγράφων των 

ελεγχόµενων εταιριών είναι οι διοικήσεις τους. Ο προσδιορισµός των 

φορολογικών αναµορφώσεων των αποτελεσµάτων µε τις δαπάνες που 

δεν αναγνωρίζονται, θα πρέπει να προκύπτει  αναλυτικά  από τα 

τηρούµενα βιβλία. Ο προσδιορισµός και η οριστικοποίηση των 

αναµορφώσεων πρέπει να γίνεται είτε άµεσα από τους καταχωρητές των 

εγγραφών ή το αργότερο µέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών 

εγγραφών κάθε µήνα. 

2. Όλα τα φορολογικά έγγραφα της εταιρίας, υπογράφονται από «λογιστή 

φοροτεχνικό», κάτοχο ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος του 

ν.2525/1997, όπως ισχύει. 

Άρθρο 3 

Περιεχόµενο Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού 

1. Το «Ετήσιο φορολογικό Πιστοποιητικό» των Νόµιµων Ελεγκτών και των 

ελεγκτικών γραφείων, διακρίνεται σε δύο τµήµατα, στην «Έκθεση 

Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στο «Προσάρτηµα των αναλυτικών 

πληροφοριακών στοιχείων».  

2. Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης συντάσσεται σύµφωνα µε τα 

υποδείγµατα που επισυνάπτονται στο παράρτηµα I της παρούσας και 

διέπεται από το πλαίσιο που προβλέπεται από το ∆ιεθνές Πρότυπο 

Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000, «Έργα ∆ιασφάλισης πέραν ελέγχου ή 

Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής Πληροφόρησης». 

3. Η ως άνω Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης καλύπτει όλα τα 

αντικείµενα που ορίζονται στο πρόγραµµα ελέγχου του παραρτήµατος ΙΙΙ 
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της παρούσας. Οι Νόµιµοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, κατά την 

διενέργεια του ως άνω φορολογικού ελέγχου, υποχρεούνται να 

εκτελέσουν όλες τις εργασίες που αναλύονται στο πρόγραµµα ελέγχου 

του παραρτήµατος ΙΙI. 

4. Ελεγκτικά ζητήµατα που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση 

και το πρόγραµµα ελέγχου του παραρτήµατος ΙΙΙ θα αντιµετωπίζονται 

σύµφωνα µε το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το ∆ιεθνές Πρότυπο 

Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000, «Έργα ∆ιασφάλισης πέραν ελέγχου ή 

Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής Πληροφόρησης». 

5.  Αναπόσπαστο µέρος της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης 

αποτελεί το Προσάρτηµα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων 

που επισυνάπτεται στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. Στo εν λόγω 

προσάρτηµα περιλαµβάνονται πληροφοριακά στοιχεία για την 

ελεγχόµενη εταιρία καθώς επίσης και ανάλυση των ευρηµάτων που 

προκύπτουν από τον έλεγχο της φορολογικής συµµόρφωσης.  

6. Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης ολοκληρώνεται και υποβάλλεται 

στην ελεγχόµενη εταιρία οπωσδήποτε µετά την υποβολή της δήλωσης 

φόρου εισοδήµατος και το αργότερο δέκα (10) ηµέρες µετά την 

ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.  

7. Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης συµπληρώνεται και υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών από τους Νόµιµους Ελεγκτές 

και συγκεκριµένα στην βάση δεδοµένων που τηρεί η Γενική Γραµµατεία 

Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ) το αργότερο σε δέκα (10) ηµέρες 

µετά την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του ισολογισµού της 

επιχείρησης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  

8. Στο Προσάρτηµα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων 

βεβαιώνεται ότι τα δεδοµένα του φορολογικού ελέγχου τέθηκαν 

εγγράφως υπόψη της επιχείρησης και αυτή διατύπωσε εγγράφως τις 

σχετικές παρατηρήσεις της.  
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Άρθρο 4 

Τεκµηρίωση φορολογικού ελέγχου από τους Νόµιµους Ελεγκτές και 

τα ελεγκτικά γραφεία  

1. Για κάθε Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης, οι Νόµιµοι Ελεγκτές και 

τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται στην τήρηση αναλυτικού φακέλου 

τεκµηρίωσης του ειδικού φορολογικού ελέγχου. Μέρος της ελεγκτικής 

τεκµηρίωσης αποτελεί υποχρεωτικά το Προσάρτηµα των αναλυτικών 

πληροφοριακών στοιχείων, στο οποίο αναλύονται και τεκµηριώνονται 

συγκεντρωτικά τα ευρήµατα που περιλαµβάνονται στην Έκθεση 

Φορολογικής Συµµόρφωσης, καθώς επίσης και η εκτελεσθείσα εργασία.  

2. Στην αναλυτική έκθεση τεκµηρίωσης περιγράφεται αναλυτικά η ελεγκτική 

εργασία των Νόµιµων Ελεγκτών, µε τεκµηρίωση για κάθε φορολογικό 

αντικείµενο που εξετάζεται των ευρηµάτων του ελέγχου, είτε αυτά 

αφορούν πλήρη συµµόρφωση της εταιρίας µε τη φορολογική νοµοθεσία 

ή αφορούν παραβάσεις σε επιµέρους τοµείς. 

3. Μέρος της ελεγκτικής τεκµηρίωσης αποτελεί και το συµπληρωµένο 

πρόγραµµα ελέγχου το οποίο θα πρέπει να έχει υπογραφεί από τον 

υπεύθυνο Νόµιµο Ελεγκτή. Για κάθε ελεγκτικό βήµα, που περιγράφεται 

στο πρόγραµµα ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη παραποµπή 

στο φάκελο ελέγχου όπου να αναλύονται τουλάχιστον τα ακόλουθα : 

   α) Μεθοδολογία επιλογής δείγµατος (αν δεν ορίζεται από το πρόγραµµα) 

   β) Αναλυτική περιγραφή εκτελεσθείσας εργασίας  

   γ) Ευρήµατα που προέκυψαν από την ελεγκτική εργασία 

   δ) Τελικό συµπέρασµα ελέγχου. 

4. Η τεκµηρίωση των ανωτέρω θα πραγµατοποιείται στο γενικότερο 

πλαίσιο του ∆ιεθνούς Πρότυπου Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000, «Έργα 

∆ιασφάλισης  πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής  

Πληροφόρησης». Σε κάθε περίπτωση η τεκµηρίωση θα πρέπει κατ’ 

ελάχιστο να δίνει την δυνατότητα  σε έναν τρίτο έµπειρο ελεγκτή να 

µπορεί να επαληθεύσει την εκτελεσθείσα εργασία και το εξαχθέν 

συµπέρασµα.   

5. Οι Νόµιµοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται να 

διατηρούν τον αναλυτικό φάκελο τεκµηρίωσης για χρονικό διάστηµα 
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τουλάχιστον επτά (7) ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Έκθεσης 

Φορολογικής Συµµόρφωσης και υποχρεούνται να παρέχουν το σχετικό 

φάκελο τεκµηρίωσης οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τις αρµόδιες 

ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών.  

6. Η τεκµηρίωση του ως άνω φορολογικού ελέγχου ολοκληρώνεται εξήντα 

(60) ηµέρες µετά την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης 

στο Υπουργείο Οικονοµικών, ανεξάρτητα αν από τον έλεγχο προέκυψαν 

παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας. 

 

Άρθρο 5 

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος από τη φορολογική αρχή 

1. Από τις εταιρίες που ελέγχονται από Νόµιµους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά 

γραφεία για τη φορολογική τους συµµόρφωση, επιλέγεται δείγµα 

τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο, µε κριτήρια που ορίζονται από 

το Υπουργείο Οικονοµικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του 

ν.3842/2010. 

2.  Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες 

και ολοκληρώνονται σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοχτώ (18) 

µηνών από την προθεσµία  υποβολής από τους Νόµιµους Ελεγκτές και 

τα ελεγκτικά γραφεία της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης στη 

βάση δεδοµένων της Γ.Γ.Π.Σ. 

3. Οι έλεγχοι από τις αρµόδιες φορολογικές ελεγκτικές υπηρεσίες 

καλύπτουν όλα τα φορολογικά αντικείµενα που ορίζονται στο 

πρόγραµµα ελέγχου. Με την ολοκλήρωσή τους συντάσσονται Εκθέσεις 

Ελέγχου. 

4. Εκτός των εταιριών που ελέγχονται στα πλαίσια της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Οικονοµικών µπορεί να διενεργεί 

τακτικούς ελέγχους σε πρόσθετο αριθµό εταιριών, µετά από εισήγηση 

του προϊσταµένου της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής και έγκριση από 

επιτροπή η οποία αποτελείται από το Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογικών 

Ελέγχων, το Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογίας και τον Προϊστάµενο της 

∆ιεύθυνσης Ελέγχου, βάσει των ειδικών κριτηρίων που ακολουθούν: 
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α) Λήψη ή έκδοση πλαστών – εικονικών φορολογικών στοιχείων,  

συναλλαγές µε ανύπαρκτες φορολογικά εταιρίες και  περιπτώσεις για τις 

οποίες προέκυψαν παραβάσεις του άρθρου 39 και 39Α του Ν. 

2238/1994 (transfer pricing), στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της 

φορολογικής νοµοθεσίας από εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση ή 

επεξεργασία δεδοµένων, µη έκδοση Έκθεσης Φορολογικής 

Συµµόρφωσης από τους Νόµιµους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία 

στις ηµεροµηνίες που ορίζονται σαν καταληκτικές για τη χορήγησή της,  

αναφορά από τους Νόµιµους Ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι 

αναγκαίες πληροφορίες σε ότι αφορά το φορολογικό έλεγχο που 

διενήργησαν και  περιπτώσεις ελέγχων εταιριών κατά τους οποίους 

έχουν προκύψει στοιχεία για παράβαση των διατάξεων του ν.3693/2008 

από τους Νόµιµους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. 

β) Άσκηση δίωξης µελών του ∆.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.  

γ) Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από εβδοµήντα τοις 

εκατό (70%) του κλάδου από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο µετά από 

απόφαση της επιτροπής και της διαδικασίας που προβλέπεται στην 

παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 

δ) Ευρήµατα του ποιοτικού ελέγχου, για τον οποίο γίνεται αναφορά στο 

άρθρο 7 της παρούσας. 

5. Όλοι οι τακτικοί έλεγχοι, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην 

επόµενη παράγραφο, διενεργούνται  εντός της προβλεπόµενης 

προθεσµίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.  

6. Εξαιρετικά οι τακτικοί έλεγχοι που διενεργούνται εξ’ αιτίας της άσκησης 

δίωξης κατά µελών του ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, της λήψης ή 

έκδοσης πλαστών – εικονικών στοιχείων, συναλλαγών µε ανύπαρκτες 

φορολογικά εταιρίες και για τις περιπτώσεις που αποδεδειγµένα 

διαπιστώθηκαν παραβάσεις του άρθρου 39 και 39Α του ν.2238/1994 

(transfer pricing) δύναται να γίνουν µέχρι την ηµεροµηνία παραγραφής 

της χρήσης.  

7. Σε περίπτωση που οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίζονται από 

τους Νόµιµους Ελεγκτές και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα 
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των δαπανών είναι µικρότερες του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων, η 

υπόθεση παραπέµπεται για έλεγχο της παραγωγικότητας των δαπανών 

από τη φορολογική αρχή, µετά από εισήγηση του προϊσταµένου της 

ελεγκτικής υπηρεσίας και απόφαση της επιτροπής της παραγράφου 4 

του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 6 

Τύπος και Ισχύς Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης  

1. Ανάλογα µε τον τύπο του συµπεράσµατος της Έκθεσης Φορολογικής 

Συµµόρφωσης των Νόµιµων Ελεγκτών, διακρίνονται οι ακόλουθες 

περιπτώσεις : 

α) Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη  

Στην περίπτωση που από τους Νόµιµους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά 

γραφεία εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, 

τότε σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή της Έκθεσης 

Φορολογικής Συµµόρφωσης στο Υπουργείο Οικονοµικών, αποστέλλεται 

στην ελεγχόµενη εταιρία επιστολή στην οποία αναφέρεται το γεγονός ότι 

σύµφωνα µε τον έλεγχο των Νόµιµων Ελεγκτών δεν προέκυψαν 

παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας από την πλευρά της εταιρίας, 

ότι αυτό γίνεται καταρχήν δεκτό από το Υπουργείο Οικονοµικών και ότι 

οι φορολογικές εγγραφές θα οριστικοποιηθούν µετά την ολοκλήρωση 

των δειγµατοληπτικών ελέγχων που θα διενεργηθούν από το Υπουργείο 

Οικονοµικών. Σε δεκαοχτώ (18) µήνες από την έκδοση Έκθεσης 

Φορολογικής Συµµόρφωσης µε σύµφωνη γνώµη και µε την 

προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές παραβάσεις από 

τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονοµικών που προβλέπονται στο 

άρθρο 5 της παρούσας, θεωρείται περαιωµένος ο έλεγχος της 

συγκεκριµένης εταιρικής χρήσης και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει 

µόνο στην περίπτωση ενδείξεων για σηµαντικές παραβάσεις, όπως 

ορίζονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 5 της παρούσας, που δεν 

εντοπίστηκαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο. 

β)Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε θέµατα έµφασης 
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Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν θέµατα για τα οποία 

αµφισβητείται η φορολογική τους µεταχείριση, αυτά επισηµαίνονται ως 

θέµατα έµφασης σύµφωνα µε το υπόδειγµα 2 του παραρτήµατος Ι της 

παρούσας. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την αρµόδια ελεγκτική 

υπηρεσία εντολή ελέγχου για τα θέµατα έµφασης. Ο έλεγχος αυτός 

πρέπει να ολοκληρωθεί στα χρονικά όρια που προβλέπονται από την 

παράγραφο 1 του άρθρου 6 περίπτωση α της παρούσας. Στην 

περίπτωση αυτή η περαίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 

περίπτωση α ισχύει µετά τη βεβαίωση των τυχόν φόρων.    

 γ) Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε επιφύλαξη  

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από την Έκθεση Φορολογικής 

Συµµόρφωσης των Νόµιµων Ελεγκτών, προκύψουν συµπεράσµατα µε 

επιφύλαξη, τότε εκδίδεται εντολή ελέγχου από τις αρµόδιες ελεγκτικές 

υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών. Εάν υπάρχουν διαφορές που 

θα ήταν δυνατόν να καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές µε τον 

έλεγχο µόνο ειδικών αντικειµένων, εκδίδεται από την αρµόδια 

φορολογική αρχή εντολή ελέγχου για τα αντικείµενα αυτά. Στις 

παραπάνω περιπτώσεις, η αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου 

Οικονοµικών δύναται να ζητήσει από τον Νόµιµο Ελεγκτή και το 

ελεγκτικό γραφείο κάθε έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο για την 

σύνταξη της έκθεσης ελέγχου. 

δ)Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε αρνητικό συµπέρασµα ή 

αδυναµία έκφρασης συµπεράσµατος 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από την υποβολή της Έκθεσης 

Φορολογικής Συµµόρφωσης από τους Νόµιµους Ελεγκτές, προκύπτει 

αδυναµία έκφρασης συµπεράσµατος ή αρνητικό συµπέρασµα,  εκδίδεται 

εντολή ελέγχου από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονοµικών.  

Εφόσον οι παραβάσεις της νοµοθεσίας έχουν εντοπιστεί από τον έλεγχο 

των Νόµιµων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, στο Προσάρτηµα των 

αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων, περιλαµβάνονται και οι απόψεις 

της διοίκησης της εταιρίας και του λογιστή – φοροτέχνη που υπογράφει 
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τις φορολογικές καταστάσεις, ο οποίος πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν 

εντόπισε την παράβαση, εφαρµοζοµένων αναλόγως στη συνέχεια, των 

διατάξεων του άρθρου 4 του ν.2523/1997 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε 

τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ 3 του ν.3943/2011. 

Εφόσον οι παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας, εντοπιστούν για 

πρώτη φορά από τον έλεγχο της φορολογικής αρχής, στην έκθεση 

ελέγχου της περιλαµβάνονται και οι απόψεις των Νόµιµων Ελεγκτών και 

ελεγκτικών γραφείων που έλεγξαν την εταιρία, αναφορικά µε τις 

διαπιστώσεις του ανωτέρω ελέγχου, οι οποίοι πρέπει να αιτιολογήσουν 

γιατί δεν εντόπισαν την παράβαση, εφαρµοζοµένων αναλόγως στη 

συνέχεια, των διατάξεων του ν.3693/2008 και των διατάξεων του άρθρου 

4 του ν.2523/1997 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του 

άρθρου 26 παρ 3 του ν.3943/2011. Στην ίδια έκθεση περιλαµβάνονται 

και οι απόψεις του φοροτέχνη – λογιστή. 

 

                                             Άρθρο 7 

Ποιοτικός έλεγχος του έργου των Νόµιµων Ελεγκτών και ελεγκτικών 

γραφείων 

1. Οι έλεγχοι που διενεργούν οι Νόµιµοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία 

για την φορολογική συµµόρφωση, υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο, ο 

οποίος είναι ανεξάρτητος από τον έλεγχο που διενεργείται από τη 

φορολογική αρχή. 

2.  Ο ποιοτικός έλεγχος για το φορολογικό πιστοποιητικό διενεργείται από 

συνεργεία στελεχών της ΕΛΤΕ και µε την συµµετοχή ελεγκτών του 

Υπουργείου Οικονοµικών και  καλύπτεται σε ότι αφορά τη διαδικασία, 

από τις διατάξεις περί ποιοτικού ελέγχου του ν. 3693/2008. 

3. Το δείγµα φακέλων που θα ελεγχθεί, επιλέγεται µε κριτήρια που 

καθορίζονται από την ΕΛΤΕ, στα οποία κριτήρια περιλαµβάνεται ο 

έλεγχος ενός φακέλου για κάθε Νόµιµο Ελεγκτή και ελεγκτικό γραφείο, 

τουλάχιστον µία φορά σε κάθε τριετία και ο έλεγχος σε κάθε ελεγκτική 

εταιρία, για έναν ή περισσότερους φακέλους, κάθε έτος. 
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4. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται στους φακέλους τεκµηρίωσης των Νόµιµων 

Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι να 

παράσχουν όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις στους ελεγκτές. 

5. Από τους ποιοτικούς ελέγχους µπορεί να προκύψουν ευρήµατα, µε βάση 

τα οποία µπορεί κατά περίπτωση ή να γίνουν παρατηρήσεις για 

βελτίωση του τρόπου άσκησης του έργου των Νοµίµων Ελεγκτών και 

ελεγκτικών γραφείων, ή να γίνει παραποµπή υποθέσεων στα πειθαρχικά 

όργανα της ΕΛΤΕ και  εφαρµογή των διατάξεων του ν.3148/2003 εφόσον 

συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.  

6. Σύνοψη των διαπιστώσεων των ποιοτικών ελέγχων για κάθε ελεγκτική 

εταιρία, που αφορούν τη χορήγηση των φορολογικών πιστοποιητικών, 

δηµοσιοποιείται στο διαδίκτυο, µε βάση τις υποχρεώσεις για δηµοσιότητα 

που ορίζονται από το ν. 3693/2008. 

7. Με κανονιστική πράξη που θα εκδοθεί από την ΕΛΤΕ και θα υπογραφεί 

από τον Υπουργό Οικονοµικών ορίζεται η συµµετοχή των ελεγκτών του 

Υπουργείου Οικονοµικών στα συνεργεία της ΕΛΤΕ. 

 

                                           Άρθρο 8 

Οργανωτικό πλαίσιο,  διαδικασίες εφαρµογής και παρακολούθησης  

των ελέγχων 

1. Αρµόδια για το πλαίσιο της άντλησης πληροφόρησης, της επικοινωνίας 

των εµπλεκόµενων και της επεξεργασίας των δεδοµένων που αφορούν 

τους φορολογικούς ελέγχους στις εταιρίες για τις οποίες εκδίδεται 

φορολογικό πιστοποιητικό από Νόµιµους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία 

είναι η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου 

Οικονοµικών. 

2. Αρµόδια για την εποπτεία των ελέγχων που διενεργούν οι αρµόδιες 

ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και την αντιµετώπιση 

των προβληµάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεσή τους, από την 

ανάθεση του ελέγχου µέχρι την έκδοση των «Φύλλων Ελέγχου» και 

λοιπών καταλογιστικών πράξεων, είναι η Γενική ∆ιεύθυνση 

Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών. 
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3. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων αναπτύσσει ειδική 

εφαρµογή παρακολούθησης αυτών των ελέγχων, που αρχίζει να 

λειτουργεί  το αργότερο µέχρι την 30.11.2011. 

4. Η εφαρµογή περιλαµβάνει µητρώα των φορολογούµενων εταιριών, των 

ελεγκτικών εταιριών και των Νόµιµων Ελεγκτών και ελεγκτικών 

γραφείων που διενεργούν φορολογικούς ελέγχους και σε αυτήν 

αποθηκεύονται, κατά ελεγχόµενη εταιρία και διαχειριστική χρήση, όλες οι 

εκθέσεις και τα φύλλα ελέγχου και οι καταλογιστικές πράξεις καθώς και η 

αλληλογραφία που αφορά κάθε έλεγχο που διενεργείται. 

5. Στην εφαρµογή, η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης από τους 

ελέγχους των Νόµιµων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων είναι 

διαθέσιµη σε µελλοντικούς ελέγχους από άλλον Νόµιµο Ελεγκτή και 

ελεγκτικό γραφείο. 

6. Η εφαρµογή είναι σχεδιασµένη µε τα πρότυπα ασφάλειας της Γ.Γ.Π.Σ και 

οι χρήστες Νόµιµοι Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, έχουν πρόσβαση 

µόνο στις πληροφορίες που αφορούν τις εταιρίες που οι ίδιοι ελέγχουν. 

7. Η διαδικασία ενηµέρωσης της εφαρµογής για έναν τυπικό φορολογικό 

έλεγχο, σε ότι αφορά την επικοινωνία µε την ελεγκτική εταιρία, έχει ως 

ακολούθως: 

α. Η ελεγκτική εταιρία, µε την ανάληψη ενός διαχειριστικού ελέγχου που 

περιλαµβάνει και τη χορήγηση του «ετήσιου πιστοποιητικού» για τις 

φορολογικές υποχρεώσεις, ενηµερώνει ηλεκτρονικά την εφαρµογή για το 

γεγονός, για τον Νόµιµο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο στο οποίο έχει 

ανατεθεί ο έλεγχος και για το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα 

ολοκλήρωσης του ελέγχου. 

β. Σε διάστηµα πέντε (5) ηµερών µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 

έγκρισης του ισολογισµού από την Γενική Συνέλευση, η ελεγκτική εταιρία 

υποβάλλει την Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης. 

8. Για την υλοποίηση των παραπάνω η Γ.Γ.Π.Σ θα διαθέτει υπηρεσίες 

ιστού (web services) µε τις οποίες θα δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης 

και ανάκτησης των Εκθέσεων Φορολογικής Συµµόρφωσης καθώς και 

των πληροφοριών της πορείας του εκάστοτε φορολογικού ελέγχου. Η 

δηµιουργία των αρχείων XML που θα υποβάλλονται στην Γ.Γ.Π.Σ καθώς 

και το λογισµικό πελάτες (client) που θα χρησιµοποιηθεί για την 
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υποβολή δεν αποτελεί αντικείµενο του έργου της Γ.Γ.Π.Σ και µπορεί να 

αναπτυχθεί από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο. Στο Παράρτηµα IV 

επισυνάπτεται το XML σχήµα της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης 

το οποίο περιγράφει τη δοµή του αρχείου XML που θα υποβάλλεται 

στην Γ.Γ.Π.Σ. 

                                        

Άρθρο 9 

Περιεχόµενο Εκθέσεων Ελέγχου 

1. Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης θα αναφέρει τα στοιχεία που 

ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας. 

2. Τα ειδικά φορολογικά αντικείµενα που θα ελέγχονται από τους Νόµιµους 

Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, εφόσον έχουν εφαρµογή σε µία 

ελεγχόµενη εταιρία, ορίζονται κάθε φορά από το πρόγραµµα ελέγχου, 

όπως ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας. Το πρόγραµµα ελέγχου 

περιλαµβάνει τα πιο κάτω κεφάλαια: 

Α.   Προϋποθέσεις – Περιορισµοί διενέργειας του ελέγχου. 

Β.   Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόµενης εταιρίας.  

Γ.   Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήµατος. 

∆.   Έλεγχος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). 

Ε. Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). 

ΣΤ. Έλεγχος φορολογίας ακινήτων. 

ΣΤ.1 Έλεγχος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ). 

ΣΤ.2 Έλεγχος ∆ήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9). 

ΣΤ.3 Έλεγχος Φόρου υπεραξίας από αναπροσαρµογή ακινήτων 

(Ν.2065/1992). 

Ζ. Έλεγχος Τέλους χαρτοσήµου.  

Η. Υποχρεώσεις παρακρατούµενων φόρων. 

   Θ. Μετασχηµατισµοί επιχειρήσεων. 

   Ι. Ενδοοµιλικές Συναλλαγές. 

   Κ. E-Commerce. 
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Άρθρο 10 

Λοιπά θέµατα 

1. Οι αµοιβές των Νόµιµων Ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων για 

τους ελέγχους που αφορούν τη φορολογική συµµόρφωση είναι διακριτές 

στο Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδουν στην ελεγχόµενη 

εταιρία, προσδιορίζονται µε βάση τα δεδοµένα της αγοράς µε ελεύθερη 

διαπραγµάτευση και εκπίπτονται από τα φορολογητέα έσοδα. 

2. Για την εξασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου και της διαφάνειας 

στη διαδικασία ανάθεσης της εντολής, συγκροτείται επιτροπή 

αποτελούµενη από τον Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογικών Ελέγχων, τον 

Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου, τον Προϊστάµενο του αρµοδίου 

Τµήµατος Ελέγχου, έναν εκπρόσωπο της ΕΛΤΕ και έναν εκπρόσωπο 

του Εποπτικού Συµβουλίου του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

(ΣΟΕΛ) οι οποίοι θα αποφαίνονται για τις διαφοροποιήσεις των αµοιβών 

που αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη. Οι υποθέσεις για τις οποίες οι 

διαφοροποιήσεις των αµοιβών κρίνονται από την επιτροπή «αφύσικες», 

παραπέµπονται για τακτικό έλεγχο.  

3. Οι Νόµιµοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία µπορούν να υποβάλλουν 

γραπτά ερωτήµατα, επί ειδικών θεµάτων τεχνικής φύσης που 

ανακύπτουν κατά τον έλεγχό τους, στη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών 

Ελέγχων, ηλεκτρονικά µέσω της σχετικής εφαρµογής. Η ∆ιεύθυνση 

απευθύνεται στις αρµόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου και οι σχετικές 

γνωµοδοτήσεις κοινοποιούνται σε αυτόν που υπέβαλε το ερώτηµα και 

καταχωρούνται στην εφαρµογή. Τυχόν καθυστέρηση απάντησης σε 

ερώτηµα δεν αποτελεί λόγο καθυστέρησης ολοκλήρωσης των ελέγχων 

από τους Νόµιµους Ελεγκτές. Σε περίπτωση που για κάποιο θέµα 

υπάρχει σοβαρή αµφιβολία για την αντιµετώπισή του από τον Νόµιµο 

Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο, αυτή η αµφιβολία θα εκφραστεί σαν 

έµφαση στην έκθεσή του. 

4. Για τις περιπτώσεις που µία Ανώνυµη Εταιρία ή Εταιρία Περιορισµένης 

Ευθύνης, παρότι πληροί τα κριτήρια για τον υποχρεωτικό της έλεγχο 

από Νόµιµους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, δεν τους επιλέγει για τον 

έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης και κατά συνέπεια για τον έλεγχο της 
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φορολογικής της συµµόρφωσης, ελέγχεται άµεσα από τις αρµόδιες 

ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών.  

5. Σε κάθε περίπτωση η άσκηση του φορολογικού ελέγχου από Νόµιµο 

Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο σε Ανώνυµη Εταιρία, είναι 

ασυµβίβαστη µε το έργο του Λογιστή – Φοροτεχνικού που υπογράφει τις 

καταστάσεις. 

6. Οι Νόµιµοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, πέραν των διοικητικών ή 

ποινικών συνεπειών που συνεπάγεται η µη ορθή εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους, φέρουν αλληλέγγυα, περιορισµένη ευθύνη, για τις 

περιπτώσεις που δεν συνιστούν δόλο από την πλευρά τους και υπήρξε 

απώλεια για τα έσοδα του δηµοσίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 29 του ν.3693/2008. 

7. Την ευθύνη για την καταβολή διαφυγόντων φόρων, τελών, 

επιβαρύνσεων και προστίµων, φέρει η ελεγχόµενη εταιρία. Οι επιπλέον 

υποχρεώσεις της εταιρίας µπορεί να προκύψουν αφενός κατά τον 

έλεγχο των Νόµιµων Ελεγκτών και αφετέρου κατά τον έλεγχο των 

αρµόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών. 

8. Εφόσον από µεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής αρχής προκύψουν 

πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε σχέση µε τα φορολογητέα αντικείµενα του 

προγράµµατος φορολογικής συµµόρφωσης του παραρτήµατος ΙΙΙ, 

επιβάλλεται στο Νόµιµο Ελεγκτή πρόστιµο από 10.000€ έως 100.000€ 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2523/1997 παράγραφος 4, 

όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 26 παράγραφος 3 του ν.3943/2011, 

ανεξάρτητα αν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις θα καταβληθούν από την 

ελεγχόµενη εταιρία. 

9. Το πιο πάνω πρόστιµο επιβάλλεται και στο ελεγκτικό γραφείο στο οποίο 

ανήκει ο Νόµιµος Ελεγκτής. Αρµόδια αρχή για την επιβολή του 

προστίµου είναι η ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών 

στην οποία υπάγεται το ελεγκτικό γραφείο. 

10. Τα πρόστιµα, µε ευθύνη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών 

Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών, δηµοσιοποιούνται στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου µε αναφορά στο ύψος του προστίµου, την 

ελεγχόµενη εταιρεία, το Νόµιµο Ελεγκτή και το ελεγκτικό Γραφείο που 

αφορούν. 
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11. Σε ότι αφορά τις ∆ιοικητικές Ευθύνες ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του 

ν.3693/2008. 

 

                                           Άρθρο 11 

Μεταβατικές ρυθµίσεις για το έτος 2011 

1. Οι Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης που 

ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία 

υπάγονται στις διαδικασίες αυτής της απόφασης, για τους ισολογισµούς 

που κλείνουν από 30.06.2011 και µετά. 

2. Η παρούσα θα έχει εφαρµογή µετά την δηµοσίευση της κανονιστικής 

πράξης της ΕΛΤΕ που θα εντάσσει το ελεγκτικό πρότυπο 3000 «Έργα 

∆ιασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής 

Πληροφόρησης» ως το πρότυπο που θα εφαρµόζεται για τον 

φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων που ελέγχονται υποχρεωτικά από 

τους Νόµιµους Ελεγκτές. 

 

Η απόφαση αυτή, µαζί µε τα παραρτήµατα τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο τµήµα της, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

 

 

 

 

Συνηµµένα: 

1. Παράρτηµα I (Φύλλα 12) 

2. Παράρτηµα II (Φύλλα 9) 

3. Παράρτηµα III (Φύλλα 61) 

4. Παράρτηµα IV (Φύλλα 13)         
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   ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Όλες οι ∆.Ο.Υ. 

2. Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.). 

3. Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση). 

ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Οικονοµικές Επιθ/σεις – Όλοι οι Οικον. Επιθ/τές. 

2. Περιφερειακές ∆/νσεις Σ.∆.Ο.Ε. 

3. Αποδέκτες Πίνακα Η’ (εκτός των αριθ. 4, 10 και 11), ΙΑ’, ΙΒ’ (εκτός των 

αριθ. 10 έως 17), ΙΓ’, ΙΕ’, ΙΣΤ’, ΙΖ’, ΙΗ’, Κ’ (εκτός των αριθ. 6 και 7) ΚΒ’ 

και ΚΓ΄(οι αριθ. 7,8,11 και 12). 

4. Συµβούλιο της Επικρατείας. 

5. Γενικός Επίτροπος Επικρατείας επί των Τακτικών ∆ιοικητικών 

∆ικαστηρίων. 

6. ΠΟΕ – ∆ΟΥ, Οµήρου 18, 106 72, Αθήνα. 

7. Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση», Οµήρου 18, 106 72, Αθήνα. 

 

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Υπουργού. 

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού. 

3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Φορ. & Τελ. Θεµάτων. 

4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Πληρ. Συστηµάτων. 

5. Γραφείο Ειδ. Γραµµατέα Σ.∆.Ο.Ε. 

6. Γραφεία Γεν. ∆/ντών Φορολογίας, Φορολ. Ελέγχων, ΚΕ.Π.Υ.Ο., 

Οικον. Επιθ/σης, ∆ιοικ. Υποστήριξης και ∆ηµ. Περ. & Εθν. 

Κληροδοτηµάτων. 

7. ∆/νσεις Γεν. ∆/νσεων Φορολογίας, Φορολ. Ελέγχων, Οικον. 

Επιθ/σης και ∆ιοικ. Υποστήριξης. 

8. ∆/νσεις Σ.∆.Ο.Ε. (Κ.Υ.). 

9. Γ.Γ.Π.Σ. – ∆/νση Εφαρµογών Η/Υ (∆30), ∆/νση Εκµετάλλευσης Η/Υ 

(∆31). 
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10. ∆ιεύθυνση Ελέγχου – Τµήµατα Α’, Β', Γ’, ∆’, Ε’ (από 5 αντίγραφα) 

11. Μ.Ε.Τ.Α. 

12. Τράπεζα ∆ηµοσιονοµικών ∆εδοµένων (Τ.∆.∆.). 

13. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών. 

14. Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων (20 αντίγραφα).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 
Α.1 Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη 
 
 
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
σύµφωνα µε  το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994   
 
 
Προς την Εταιρεία ΑΒΓ µε ΑΦΜ ……….. και τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
 
∆ιενεργήσαµε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, όπως αυτός ισχύει, µε 

σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής συµµόρφωσης της Εταιρείας ΑΒΓ (εφεξής η Εταιρεία) για τη 

διαχειριστική χρήση από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ µέχρι ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ (οικονοµικό έτος xxxx). 

 

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 
 
Η διοίκηση της ελεγχόµενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των προβλεπόµενων βιβλίων και 

στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισµό των φόρων, την έγκαιρη 

καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της φορολογικής νοµοθεσίας, 

διαµορφώνοντας µεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συµµόρφωση 

της Εταιρείας µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης της ελεγχόµενης 

Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, µε βάση το πρόγραµµα ελέγχου που περιλαµβάνεται στην 

υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο έλεγχος καλύπτει περιοριστικά τα 

αντικείµενα που περιλαµβάνονται στο εν λόγω πρόγραµµα και διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο 

Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000, «Έργα ∆ιασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής 

Πληροφόρησης», καθώς και µε τα οριζόµενα στο πρόγραµµα αυτό. Θεωρούµε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που 

έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση και την τεκµηρίωση της παρούσας 

έκθεσης και είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονοµικών οποτεδήποτε ζητηθούν.  

 
Συµπέρασµα 
 
Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε 

στο συµπέρασµα ότι η Εταιρεία δεν έχει συµµορφωθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, µε τις ισχύουσες 

φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείµενα, τα οποία καθορίζονται στο πρόγραµµα ελέγχου 

φορολογικής συµµόρφωσης που προβλέπεται στην υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών.  

 
Περιορισµός χρήσης 
 
Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια των υποχρεώσεων της 

Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονοµικών, ως εκ τούτου η  Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί 

για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 
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Αναφορά επί  λοιπών θεµάτων 
Πληροφορίες για την ελεγχόµενη Εταιρία, τα αντικείµενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για κάθε 

επιµέρους αντικείµενο περιλαµβάνονται στο επισυναπτόµενο προσάρτηµα των αναλυτικών πληροφοριακών 

στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από την υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
       Έδρα Ελεγκτή [πόλη],  

[ηµεροµηνία] 
       [Ονοµατεπώνυµο] 
       Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
       ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 
 
 
[Ελεγκτική Εταιρεία] 
[∆ιεύθυνση] 
ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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Α.2 Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη µε θέµα/τα έµφασης  
 
 
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
σύµφωνα µε  το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994   
 
 
Προς την Εταιρεία ΑΒΓ µε ΑΦΜ ……….. και τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
 
∆ιενεργήσαµε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν.  2238/1994, όπως αυτός ισχύει, µε 

σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής συµµόρφωσης της Εταιρείας ΑΒΓ (εφεξής η Εταιρεία) για τη 

διαχειριστική χρήση από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ µέχρι ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ (οικονοµικό έτος xxxx). 

 
Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 
 
Η διοίκηση της ελεγχόµενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των προβλεπόµενων βιβλίων και 

στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισµό των φόρων, την έγκαιρη 

καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της φορολογικής νοµοθεσίας, 

διαµορφώνοντας µεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συµµόρφωση 

της Εταιρείας µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης της ελεγχόµενης 

Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, µε βάση το πρόγραµµα ελέγχου που περιλαµβάνεται στην 

υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο έλεγχος καλύπτει περιοριστικά τα 

αντικείµενα που περιλαµβάνονται στο εν λόγω πρόγραµµα και διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο 

Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000, «Έργα ∆ιασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής 

Πληροφόρησης», καθώς και µε τα οριζόµενα στο πρόγραµµα αυτό. Θεωρούµε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που 

έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση και την τεκµηρίωση της παρούσας 

έκθεσης και είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονοµικών οποτεδήποτε ζητηθούν.  

 
Συµπέρασµα 
Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε 

στο συµπέρασµα ότι η Εταιρεία δεν έχει συµµορφωθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, µε τις ισχύουσες 

φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείµενα, τα οποία καθορίζονται στο πρόγραµµα ελέγχου 

φορολογικής συµµόρφωσης που προβλέπεται στην υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών.  

 

Θέµα/τα Έµφασης 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στο συµπέρασµά µας, σχετικά µε τη φορολογική συµµόρφωση της 

Εταιρείας, εφιστούµε την προσοχή σας στο (στα) παρακάτω φορολογικό (φορολογικά) ζήτηµα (ζητήµατα) που 

έχει (έχουν) ανακύψει κατά τη διενέργεια της ειδικής αυτής ελεγκτικής εργασίας και του (των) οποίου (οποίων) 

η αντιµετώπιση δεν έχει (έχουν) έως και την έκδοση της παρούσας έκθεσης, αποσαφηνισθεί, είτε νοµολογιακά 

είτε µε ερµηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών : 
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1. 

2. 
3. 
 
Περιορισµός χρήσης 
 
Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια των υποχρεώσεων της 

Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονοµικών, ως εκ τούτου η  Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί 

για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 
Αναφορά επί  λοιπών θεµάτων 
Πληροφορίες για την ελεγχόµενη Εταιρία, τα αντικείµενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για κάθε 

επιµέρους αντικείµενο περιλαµβάνονται στο επισυναπτόµενο προσάρτηµα των αναλυτικών πληροφοριακών 

στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από την υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
       Έδρα Ελεγκτή [πόλη],  

[ηµεροµηνία] 
       [Ονοµατεπώνυµο] 
       Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
       ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 
 
 
[Ελεγκτική Εταιρεία] 
[∆ιεύθυνση] 
ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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Α.3 Συµπέρασµα µε επιφύλαξη 
 
 
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
σύµφωνα µε  το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994   
 
 
Προς την Εταιρεία ΑΒΓ µε ΑΦΜ ……….. και τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
 
∆ιενεργήσαµε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν.  2238/1994, όπως αυτός ισχύει, µε 

σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής συµµόρφωσης της Εταιρείας ΑΒΓ (εφεξής η Εταιρεία) για τη 

διαχειριστική χρήση από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ µέχρι ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ (οικονοµικό έτος xxxx). 

 
Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 
 
 
Η διοίκηση της ελεγχόµενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των προβλεπόµενων βιβλίων και 

στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισµό των φόρων, την έγκαιρη 

καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της φορολογικής νοµοθεσίας, 

διαµορφώνοντας µεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συµµόρφωση 

της Εταιρείας µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης της ελεγχόµενης 

Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, µε βάση το πρόγραµµα ελέγχου που περιλαµβάνεται στην 

υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο έλεγχος καλύπτει περιοριστικά τα 

αντικείµενα που περιλαµβάνονται στο εν λόγω πρόγραµµα και διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο 

Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000, «Έργα ∆ιασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής 

Πληροφόρησης», καθώς και µε τα οριζόµενα στο πρόγραµµα αυτό. Θεωρούµε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που 

έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση και την τεκµηρίωση της παρούσας 

έκθεσης και είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονοµικών οποτεδήποτε ζητηθούν.  

 
Βάση για συµπέρασµα µε επιφύλαξη 
Από την εκτέλεση της εργασίας µας διαπιστώσαµε ότι (τα εξής): 
 
(συνοπτική αναφορά κατ’ είδος φόρου ή/και παράβασης). 
1. 
2. 
3. 
 

Συµπέρασµα 
Εκτός από την (τις) περίπτωση) περιπτώσεις που αναφέρεται (αναφέρονται) στην παράγραφο “ Βάση για 

συµπέρασµα µε επιφύλαξη”, µε βάση την εκτελεσθείσα εργασία µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας 

οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η Εταιρεία δεν έχει συµµορφωθεί από κάθε ουσιώδη 

άποψη, µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείµενα, τα οποία καθορίζονται στο 

πρόγραµµα ελέγχου φορολογικής συµµόρφωσης που προβλέπεται στην υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.  
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Περιορισµός χρήσης 
 
Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια των υποχρεώσεων της 

Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονοµικών, ως εκ τούτου η  Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί 

για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 
Αναφορά επί  λοιπών θεµάτων 
Πληροφορίες για την ελεγχόµενη Εταιρία, τα αντικείµενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για κάθε 

επιµέρους αντικείµενο περιλαµβάνονται στο επισυναπτόµενο προσάρτηµα των αναλυτικών πληροφοριακών 

στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από την υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
       Έδρα Ελεγκτή [πόλη],  

[ηµεροµηνία] 
       [Ονοµατεπώνυµο] 
       Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
       ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 
 
 
[Ελεγκτική Εταιρεία] 
[∆ιεύθυνση] 
ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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Α.4 Συµπέρασµα µε επιφύλαξη και θέµα/τα έµφασης 
 
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
σύµφωνα µε  το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994   
 
 
Προς την Εταιρεία ΑΒΓ µε ΑΦΜ ……….. και τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
 
∆ιενεργήσαµε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν.  2238/1994, όπως αυτός ισχύει, µε 

σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής συµµόρφωσης της Εταιρείας ΑΒΓ (εφεξής η Εταιρεία) για τη 

διαχειριστική χρήση από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ µέχρι ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ (οικονοµικό έτος xxxx). 

 
Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 
 
 
Η διοίκηση της ελεγχόµενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των προβλεπόµενων βιβλίων και 

στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισµό των φόρων, την έγκαιρη 

καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της φορολογικής νοµοθεσίας, 

διαµορφώνοντας µεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συµµόρφωση 

της Εταιρείας µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης της ελεγχόµενης 

Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, µε βάση το πρόγραµµα ελέγχου που περιλαµβάνεται στην 

υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο έλεγχος καλύπτει περιοριστικά τα 

αντικείµενα που περιλαµβάνονται στο εν λόγω πρόγραµµα και διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο 

Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000, «Έργα ∆ιασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής 

Πληροφόρησης», καθώς και µε τα οριζόµενα στο πρόγραµµα αυτό. Θεωρούµε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που 

έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση και την τεκµηρίωση της παρούσας 

έκθεσης και είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονοµικών οποτεδήποτε ζητηθούν.  

 
Βάση για συµπέρασµα µε επιφύλαξη 
Από την εκτέλεση της εργασίας µας διαπιστώσαµε ότι (τα εξής): 
 
 
(συνοπτική αναφορά κατ’ είδος φόρου ή/και παράβασης). 
1. 
2. 
3. 
 

Συµπέρασµα 
Εκτός από την (τις) περίπτωση (περιπτώσεις) που αναφέρεται (αναφέρονται) στην παράγραφο “Βάση για 

συµπέρασµα µε επιφύλαξη”, µε βάση την εκτελεσθείσα εργασία µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας 

οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η Εταιρεία δεν έχει συµµορφωθεί από κάθε ουσιώδη 

άποψη, µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείµενα τα οποία καθορίζονται στο 

πρόγραµµα ελέγχου φορολογικής συµµόρφωσης που προβλέπεται στην υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.  
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Θέµα/τα Έµφασης 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στο συµπέρασµά µας, σχετικά µε τη φορολογική συµµόρφωση της 

Εταιρείας, εφιστούµε την προσοχή σας στο (στα) παρακάτω φορολογικό (φορολογικά) ζήτηµα (ζητήµατα) που 

έχει (έχουν) ανακύψει κατά τη διενέργεια της ειδικής αυτής ελεγκτικής εργασίας και του (των) οποίου (οποίων) 

η αντιµετώπιση δεν έχει (έχουν) έως και την έκδοση της παρούσας έκθεσης, αποσαφηνισθεί, είτε νοµολογιακά 

είτε µε ερµηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών : 

 

1. 

2. 

3. 
 
Περιορισµός χρήσης 
 
Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια των υποχρεώσεων της 

Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονοµικών, ως εκ τούτου η  Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί 

για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 
Αναφορά επί  λοιπών θεµάτων 
Πληροφορίες για την ελεγχόµενη Εταιρία, τα αντικείµενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για κάθε 

επιµέρους αντικείµενο περιλαµβάνονται στο επισυναπτόµενο προσάρτηµα των αναλυτικών πληροφοριακών 

στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από την υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
       Έδρα Ελεγκτή [πόλη],  

[ηµεροµηνία] 
       [Ονοµατεπώνυµο] 
       Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
       ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 
 
 
[Ελεγκτική Εταιρεία] 
[∆ιεύθυνση] 
ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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Α.5  Αδυναµία Έκφρασης Συµπεράσµατος 
 
 
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
σύµφωνα µε  το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994   
 
 
Προς την Εταιρεία ΑΒΓ µε ΑΦΜ ……….. και τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
 
Αναλάβαµε την διενέργεια του ειδικού φορολογικού έλεγχου σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν.  2238/1994, 

όπως αυτός ισχύει, για τη διαπίστωση της φορολογικής συµµόρφωσης της Εταιρείας ΑΒΓ (εφεξής η Εταιρεία) 

για τη διαχειριστική χρήση από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ µέχρι ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ (οικονοµικό έτος xxxx). 

 
Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 
 
Η διοίκηση της ελεγχόµενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των προβλεπόµενων βιβλίων και 

στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισµό των φόρων, την έγκαιρη 

καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της φορολογικής νοµοθεσίας, 

διαµορφώνοντας µεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συµµόρφωση 

της Εταιρείας µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης της ελεγχόµενης 

Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, µε βάση το πρόγραµµα ελέγχου που περιλαµβάνεται στην 

υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο έλεγχος καλύπτει περιοριστικά τα 

αντικείµενα που περιλαµβάνονται στο εν λόγω πρόγραµµα και διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο 

Εργασιών ∆ιασφάλισης  3000, «Έργα ∆ιασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής 

Πληροφόρησης», καθώς και µε τα οριζόµενα στο πρόγραµµα αυτό. Θεωρούµε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που 

έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση και την τεκµηρίωση της παρούσας 

έκθεσης και είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονοµικών οποτεδήποτε ζητηθούν.  

 

Βάση για αδυναµία έκφρασης συµπεράσµατος 
[Περιγραφή θέµατος/(ή θεµάτων)] 

 

Αδυναµία έκφρασης συµπεράσµατος 
 
Εξαιτίας της σηµαντικότητας του θέµατος (ή των θεµάτων) που µνηµονεύεται (µνηµονεύονται) στην 

παράγραφο, ‘Βάση για Αδυναµία Έκφρασης Συµπεράσµατος’ δεν έχει καταστεί εφικτό να αποκτήσουµε 

επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια για τη θεµελίωση του συµπεράσµατός µας.  Ως εκ τούτου δεν 

εκφέρουµε συµπέρασµα  ως προς την συµµόρφωση της Εταιρείας από κάθε ουσιώδη άποψη, µε τις ισχύουσες 

φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείµενα τα οποία καθορίζονται στο πρόγραµµα ελέγχου 

φορολογικής συµµόρφωσης που προβλέπεται στην υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών.  
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Περιορισµός χρήσης 
 
Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια των υποχρεώσεων της 

Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονοµικών, ως εκ τούτου η  Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί 

για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 

Αναφορά επί  λοιπών θεµάτων 
Πληροφορίες για την ελεγχόµενη Εταιρία, τα αντικείµενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για κάθε 

επιµέρους αντικείµενο περιλαµβάνονται στο επισυναπτόµενο προσάρτηµα των αναλυτικών πληροφοριακών 

στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από την υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 

 
 

 
 
 
 
 
       Έδρα Ελεγκτή [πόλη],  

[ηµεροµηνία] 
       [Ονοµατεπώνυµο] 
       Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
       ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 
 
 
[Ελεγκτική Εταιρεία] 
[∆ιεύθυνση] 
ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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Α.6  Αρνητικό Συµπέρασµα  
 
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
σύµφωνα µε  το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994   
 
 
Προς την Εταιρεία ΑΒΓ µε ΑΦΜ ……….. και τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
 
∆ιενεργήσαµε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν.  2238/1994, όπως αυτός ισχύει, µε 

σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής συµµόρφωσης της Εταιρείας ΑΒΓ (εφεξής η Εταιρεία) για τη 

διαχειριστική χρήση από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ µέχρι ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ (οικονοµικό έτος xxxx). 

 
Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 
 
Η διοίκηση της ελεγχόµενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των προβλεπόµενων βιβλίων και 

στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισµό των φόρων, την έγκαιρη 

καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της φορολογικής νοµοθεσίας, 

διαµορφώνοντας µεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συµµόρφωση 

της Εταιρείας µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης της ελεγχόµενης 

Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, µε βάση το πρόγραµµα ελέγχου που περιλαµβάνεται στην 

υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο έλεγχος καλύπτει περιοριστικά τα 

αντικείµενα που περιλαµβάνονται στο εν λόγω πρόγραµµα και διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο 

Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000, «Έργα ∆ιασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής 

Πληροφόρησης», καθώς και µε τα οριζόµενα στο πρόγραµµα αυτό. Θεωρούµε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που 

έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση και την τεκµηρίωση της παρούσας 

έκθεσης και είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονοµικών οποτεδήποτε ζητηθούν.  

 

Βάση για αρνητικό συµπέρασµα 
[Περιγραφή θέµατος/(ή θεµάτων)] 

 

Αρνητικό συµπέρασµα 
 
Κατά τη γνώµη µας, εξαιτίας της σηµαντικότητας του θέµατος (ή των θεµάτων) που µνηµονεύεται 

(µνηµονεύονται) στην παράγραφο ‘Βάση για Αρνητικό Συµπέρασµα’, η Εταιρεία δεν έχει συµµορφωθεί από 

κάθε ουσιώδη άποψη, µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείµενα τα οποία 

καθορίζονται στο πρόγραµµα ελέγχου φορολογικής συµµόρφωσης που προβλέπεται στην υπ’ 

αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.  

 

Περιορισµός χρήσης 
 
Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια των υποχρεώσεων της 

Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονοµικών, ως εκ τούτου η  Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί 

για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 
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Αναφορά επί  λοιπών θεµάτων 
Πληροφορίες για την ελεγχόµενη Εταιρία, τα αντικείµενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για κάθε 

επιµέρους αντικείµενο περιλαµβάνονται στο επισυναπτόµενο προσάρτηµα των αναλυτικών πληροφοριακών 

στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από την υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 

 
 

 
 
 
 
 
       Έδρα Ελεγκτή [πόλη],  

[ηµεροµηνία] 
       [Ονοµατεπώνυµο] 
       Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
       ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 
 
 
[Ελεγκτική Εταιρεία] 
[∆ιεύθυνση] 
ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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Ελεγκτικό Γραφείο:
Νόμιμος Ελεγκτής :
Ελεγχόμενη Εταιρία:
ΑΦΜ ελεγχόμενης εταιρίας:
Ελεγχόμενη περίοδος:
Συμπέρασμα έκθεσης Φορολογικής 
Συμμόρφωσης:
Μη σημαντικές φορολογικές διαφορές για την 
έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης:

Νομική Μορφή:
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός Μητρώου Εμπορικών Εταιριών:
Έδρα (Πόλη):
Διεύθυνση Έδρας:
Βασική δραστηριότητα:
Αντικείμενο εργασιών:
Εγκαταστάσεις και υποκαταστήματα εκτός της 
έδρας:

Ανήκει σε Όμιλο;
Επωνυμία Μητρικής:
Χώρα Έδρας Μητρικής:
Ο Όμιλος περιλαμβάνει και εταιρίες στο 
εξωτερικό?
Συναλλαγές με εταιρίες του ομίλου στο 
εξωτερικό:
Είναι εισηγμένη;

Ελεγχόμενη Περίοδος Ποσοτικό στοιχείο
Συγκρίσιμη 
περίοδος

Από δημοσιευμένο Ισολογισμό
Συνολικό Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Συμμετοχές
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις

0 Λοιπό ενεργητικό 0
Καθαρή Θέση
Δάνεια
Υποχρεώσεις στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία

0 Λοιποί λογαριασμοί παθητικού 0
Από Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης
Σύνολο εσόδων
Κόστος αποθεμάτων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Τόκοι και συναφή έξοδα
Λοιπά έξοδα και κόστη

0 Αποτέλεσμα προ φόρων 0
Προσωπικό
Αριθμός προσωπικού στον 1ο μήνα της περιόδου

Αριθμός προσωπικού στον τελευταίο μήνα της περιόδου

Μέσος αριθμός προσωπικού στην ελεγχόμενη περίοδο
Από φορολογικές δηλώσεις
Φόρος εισοδήματος που δηλώθηκε
Καθαρό ποσό ΦΠΑ που δηλώθηκε για καταβολή
Φόροι ακινήτων που δηλώθηκαν
Τέλη χαρτοσήμου που δηλώθηκαν
Παρακρατούμενοι φόροι που δηλώθηκαν
Λοιποί φόροι που  δηλώθηκαν

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ανώνυμη Εταιρία

Συμπέρασμα με επιφύλαξη και θέμα/τα έμφασης
Αδυναμία Έκφρασης Συμπεράσματος
Αρνητικό Συμπέρασμα 

Νομική Μορφή

Δεν ανήκει σε Όμιλο
Ανήκει και είναι μητρική εταιρία

Υπάρχουν σε περιορισμένη έκταση

Η εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ανήκει και είναι θυγατρική μητρικής με έδρα στο εξωτερικό

Ναι

Η εταιρία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο

Συναλλαγές με εταιρίες του ομίλου στο εξωτερικό

Είναι εισηγμένη;

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

Πρωτογενής Παραγωγή
Εμπόριο
Μεταποίηση

Ανήκει και είναι θυγατρική μητρικής με έδρα την Ελλάδα

Υπηρεσίες

Υπάρχουν σε μεγάλη έκταση

Μη σημαντικές φορολογικές διαφορές για την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης
Ναι 
Όχι

Βασική δραστηριότητα

Εγκαταστάσεις και υποκαταστήματα εκτός της έδρας

Όχι 

Συμπέρασμα έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης 
Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη
Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη με θέμα/τα έμφασης 
Συμπέρασμα με επιφύλαξη

Ανήκει σε Όμιλο;

Δεν υπάρχουν
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Φορολογία Εισοδήματος
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)
Φορολογία Ακινήτων
Τέλη χαρτοσήμου
Παρακρατούμενοι φόροι
Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 
Transfer Pricing
E-Commerce

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ)
Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων (ΕΦΑ)
Φόρος Υπεραξίας από Αναπροσαρμογή Ακινήτων

1. Μισθωτές Υπηρεσίες
1.1 Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
1.2 Αποζημίωση λόγω απολύσεως μισθωτών
2. Αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων
2.1 Φόρος επί αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα
3. Εισοδήματα εμπορικών επιχειρήσεων
3.1 Αμοιβές εργοληπτών τεχνικών έργων, ενοικιαστών δημοσίων προσόδων κ.λ.π.
3.2 Αμοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών από αλλοδαπούς κ.λ.π. οίκους
3.3 Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών στο δημόσιο και τα ΝΠΔΔ
3.4 Προμήθειες, μεσιτείες, διευκολύνσεις 
3.5 Κέρδη από μεταβίβαση στοιχείων επιχείρησης
3.6 Εισόδημα μισθών και λοιπών απολαβών εταίρων ΕΠΕ
3.7 Μισθοί μελών Δ.Σ. μη ασφαλισμένων στο ΙΚΑ
3.8 Πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑ
4. Αμοιβές που καταβάλλονται στην αλλοδαπή
4.1 Αμοιβές καλλιτεχνών ή συγκροτημάτων για εκδηλώσεις στην Ελλάδα
4.2 Αποζημιώσεις ή δικαιώματα για χρήση κινηματογραφικών ταινιών και συναφών μέσων
4.3 Λοιπές αποζημιώσεις σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμούς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα
4.4 Αμοιβές για μελέτες, σχέδια, έρευνες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμούς χωρίς μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα
5. Κινητές αξίες
5.1 Τόκοι που καταβάλλονται στην ημεδαπή
5.2 Τόκοι που καταβάλλονται στην αλλοδαπή
5.3 Τόκοι που εισπράττονται από την αλλοδαπή
5.4 Τόκοι από πράξεις repo's και  reverse repo's
5.5 Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων
5.6 Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε.
5.7 Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
5.8 Υπεραπόδοση επένδυσης μαθηματικών αποθεματικών
5.9 Λοιπά εισοδήματα κινητών αξιών και αμοιβές ή αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. χωρίς νόμιμη ή 
συμβατική υποχρέωση
6. Χρηματιστηριακές συναλλαγές
6.1 Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ

Ελέγχθηκε
Δεν υφίσταται
Αδυναμία ελέγχου

Ειδικά αντικείμενα των Παρακρατούμενων Φόρων

Ειδικά αντικείμενα της Φορολογίας Ακινήτων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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Α/Α Φορολογικό αντικείμενο Αναλυτική περιγραφή θέματος έμφασης Ποσό φορολογικής παράβασης

E-Commerce

Φορολογικό αντικείμενο 
Φορολογία Εισοδήματος
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)
Φορολογία Ακινήτων
Τέλη χαρτοσήμου

Transfer Pricing

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Παρακρατούμενοι φόροι
Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 
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Α/Α Φορολογικό αντικείμενο Αναλυτική περιγραφή θέματος επιφύλαξης Ποσό φορολογικής παράβασης

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΜΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φορολογικό αντικείμενο 
Φορολογία Εισοδήματος

Transfer Pricing
E-Commerce

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)
Φορολογία Ακινήτων
Τέλη χαρτοσήμου
Παρακρατούμενοι φόροι
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Α/Α Φορολογικό αντικείμενο Αναλυτική περιγραφή θέματος επιφύλαξης Ποσό φορολογικής παράβασης

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)
Φορολογία Ακινήτων
Τέλη χαρτοσήμου
Παρακρατούμενοι φόροι
Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 
Transfer Pricing
E-Commerce

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φορολογικό αντικείμενο 
Φορολογία Εισοδήματος
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Α/Α Φορολογικό αντικείμενο Αναλυτική περιγραφή θέματος επιφύλαξης Ποσό φορολογικής παράβασης

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φορολογικό αντικείμενο 
Φορολογία Εισοδήματος

Transfer Pricing
E-Commerce

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)
Φορολογία Ακινήτων
Τέλη χαρτοσήμου
Παρακρατούμενοι φόροι
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Α/Α Φορολογικό αντικείμενο Αναλυτική περιγραφή θέματος επιφύλαξης Ποσό φορολογικής παράβασης

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φορολογικό αντικείμενο 
Φορολογία Εισοδήματος

Transfer Pricing
E-Commerce

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)
Φορολογία Ακινήτων
Τέλη χαρτοσήμου
Παρακρατούμενοι φόροι
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Α/Α Φορολογικό αντικείμενο Αναλυτική περιγραφή θέματος επιφύλαξης Ποσό φορολογικής παράβασης

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φορολογικό αντικείμενο 
Φορολογία Εισοδήματος

Transfer Pricing
E-Commerce

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)
Φορολογία Ακινήτων
Τέλη χαρτοσήμου
Παρακρατούμενοι φόροι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III 
 
 
 
 
 

 
 

      Πρόγραµµα Ελέγχου 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 
 

Α. Προϋποθέσεις – Περιορισµοί διενέργειας του ελέγχου 

Β. Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόµενης εταιρείας  

Γ. Φορολογία Εισοδήµατος 

∆. Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) 

Ε. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 

ΣΤ. Έλεγχος φορολογίας ακινήτων 

ΣΤ.1 Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 

ΣΤ.2 ∆ήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 

ΣΤ.3 Φόρος υπεραξίας από αναπροσαρµογή ακινήτων 

(Ν. 2065/1992) 

Ζ. Τέλος χαρτοσήµου  

Η. Υποχρεώσεις παρακρατούµενων φόρων 

Θ. Μετασχηµατισµοί επιχειρήσεων 

Ι. Ενδοοµιλικές Συναλλαγές 

Κ. E-Commerce 

 
 

Το παρόν πρόγραµµα ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Έκθεσης Φορολογικής 

Συµµόρφωσης σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1159/22-7-2011 Υπουργική Απόφαση η οποία εκδίδεται 

σε εφαρµογή του άρθρου 82 παρ. 5 και 8 του Ν.2238/94, όπως ισχύει. 
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Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 

∆ιενεργείται έλεγχος για την εκπτωσιµότητα των παρακάτω αναφερόµενων δαπανών και πέραν 

αυτών όσων προβλέπονται από τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών: 

 

Αρ. Πρωτ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ 1005/14-1-2005 

Αρ. Πρωτ. 1017618/10261/Β0012/ΠΟΛ 1028/17-2-2006 

Αρ. Πρωτ. 1030440/10391/Β0012/ΠΟΛ 1056/23-3-2007 

Αρ. Πρωτ. 1080606/10335/Β0012/ΠΟΛ 1106/24-7-2008 

Αρ. Πρωτ. 1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ 1029/17-2-2006 

Αρ. Πρωτ. 1030442/10392/Β0012/ΠΟΛ 1057/23-3-2007 

Αρ. Πρωτ. 1080607/10336/Β0012/ΠΟΛ 1107/24-7-2008 

 

Οι προαναφερόµενες δαπάνες καθώς και τυχόν άλλες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται σε αυτές 

ελέγχονται υπό την προϋπόθεση ότι υπερβαίνουν τα παρακάτω όρια. 

 

(α) Για επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα µέχρι 50.000.000 ευρώ ελέγχονται οι δαπάνες οι 

οποίες υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ. 

(β) Για επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα από 50.000.001 έως 100.000.000 ευρώ ελέγχονται 

οι δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 25.000 ευρώ. 

(γ) Για επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα από 100.000.001 έως 200.000.000 ευρώ 

ελέγχονται οι δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 35.000 ευρώ. 

(δ) Για επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα από 200..000.001 έως 500.000.000 ευρώ 

ελέγχονται οι δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ. 

(ε) Για επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα από 500.000.001 έως 1.000.000.000 ευρώ 

ελέγχονται οι δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 70.000 ευρώ. 

(στ) Για επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα άνω των 1.000.000.001 ευρώ ελέγχονται οι 

δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τα 90.000 ευρώ. 

 

Οι δαπάνες που θα ελεγχθούν µε βάση τα ανωτέρω όρια θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον 

το 10% του συνόλου κάθε κατηγορίας δαπάνης. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση, που δεν 

καλύπτεται το όριο του 10%, θα επιλέγεται περαιτέρω δείγµα ελέγχου εκτός των ανωτέρω 

ορίων. Σε όσες περιπτώσεις από το πρόγραµµα ελέγχου προβλέπεται συγκεκριµένο δείγµα θα 

ελέγχεται το δείγµα αυτό.       
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Η εφαρµογή των προαναφερόµενων ορίων θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση 

λαµβάνοντας την επαγγελµατική κρίση σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το ∆ιεθνές Πρότυπο 

Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000. 

 

Σε κάθε περίπτωση που εντοπίζονται παραβάσεις οι οποίες προκύπτουν από την εκτέλεση του 

παρόντος προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένου και του ελέγχου της παραγωγικότητας των 

δαπανών, οι νόµιµοι ελεγκτές υποχρεούνται να επεκτείνουν τις ελεγκτικές τους διαδικασίες, έτσι 

ώστε να µπορούν να εκτιµήσουν το ύψος της φορολογικής παράβασης για το σύνολο του 

σχετικού φορολογικού αντικειµένου. Συνεπώς σε αυτήν την περίπτωση τα προαναφερθέντα όρια 

δαπανών καθώς επίσης και τα συγκεκριµένα δείγµατα ελέγχου που περιγράφονται αναλυτικά 

παρακάτω δεν εφαρµόζονται και ο νόµιµος ελεγκτής υποχρεούται να εφαρµόσει τις κατάλληλες 

ανά περίπτωση ελεγκτικές διαδικασίες για να ελέγξει το συγκεκριµένο φορολογικό αντικείµενο 

συνολικά.   

 

Εξαιρετικά ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού και τα έξοδα που αφορούν τις πάσης φύσεως  

δαπάνες επιβατηγών αυτοκινήτων, συνεδρίων και δεξιώσεων, τους Φόρους και Τέλη καθώς και 

τις Προβλέψεις. 

 

Για τις διενεργούµενες ελεγκτικές επαληθεύσεις που τίθενται σε κάθε περίπτωση στο 

πρόγραµµα ελέγχου, δύναται να επιλέγεται το ίδιο ελάχιστο χρονικό διάστηµα και τα ίδια 

ελάχιστα επιλεγµένα είδη (εµπορεύµατα - προϊόντα κλπ). 

 

Κατά την κρίση του ελεγκτή µπορεί επίσης να διενεργούνται πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις 

µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα, την βαρύτητα και τις ιδιαιτερότητες της ελεγχόµενης 

επιχείρησης. 

 

Η εξαγωγή του συµπεράσµατος στην έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης βασίζεται στα 

οριζόµενα στο ∆ιεθνές Πρότυπο Εργασιών ∆ιασφάλισης  3000, «Έργα ∆ιασφάλισης  πέραν 

ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής Πληροφόρησης». 

 

Στο αντικείµενο του διενεργούµενου ελέγχου σύµφωνα µε το παρόν πρόγραµµα, 

συµπεριλαµβάνεται και η παραγωγικότητα των δαπανών λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων 

της υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

 

Κατά την έναρξη της εκτέλεσης του ελέγχου απαιτείται να ζητηθούν από την ελεγχόµενη 

επιχείρηση τα εξής στοιχεία: 

 
1. Τυχόν διατάξεις, εγκύκλιοι ή ατοµικές λύσεις του ΥΠΟΙΚ που αφορούν την επιχείρηση, 

2. Εκθέσεις και τυχόν ευρήµατα παλαιοτέρων φορολογικών ελέγχων και η τρέχουσα 

αντιµετώπιση αυτών από την επιχείρηση, 
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3. Οι διαπιστωµένες παραβάσεις του ΚΒΣ ή άλλα στοιχεία που έχουν κοινοποιηθεί στην 

επιχείρηση, 

4. Στοιχεία ληξιπρόθεσµων οφειλών, 

5. Περιουσιακά στοιχεία επιχείρησης, 

6. Απαιτήσεις επιχείρησης εις χείρας τρίτων, 

7. Στοιχεία που αφορούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στα ασφαλιστικά ταµεία ή 

οργανισµούς. 

 
 
 
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 

1. Ταυτότητα Ελέγχου 

 

1.1 Ελεγχόµενη Επιχείρηση 

 

Επώνυµο ή Επωνυµία 

∆ιακριτικός τίτλος 

Α.Φ.Μ. 

Αριθµός φακέλου 

∆.Ο.Υ. Έδρας 

∆ραστηριότητα 

∆ιεύθυνση Έδρας – Ταχ. Κώδικας 

Τηλέφωνο – Φαξ – Email 

 

1.2 Εντολή ελέγχου 

 

1.3 Υπάλληλοι που ελέγχουν 

 

1.4 Ελεγχόµενα οικ. έτη – ∆ιαχειριστική περίοδος 
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Οικονοµικά έτη 

∆ιαχειριστικές περίοδοι 

 
 

2. Βασικά δεδοµένα ελεγχόµενης επιχείρησης 
 
 

2.1 Μορφή επιχείρησης 

 

Φυσικό Πρόσωπο 

Είδος Νοµικού Προσώπου 

 

2.2 Σύσταση – ∆ιάρκεια – Έδρα 

 

2.3 Αντικείµενο εργασιών – Σκοπός 

 

Αντικείµενο εργασιών 

Σκοπός 

 

2.4 Τηρηθέντα βιβλία 

 

Κατηγορία βιβλίων 

Πρόσθετα και ειδικά βιβλία 
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3. Λειτουργικά δεδοµένα ελεγχόµενης επιχείρησης 
 
 

3.1 Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι 
 
 

3.1.1 Μετοχικό κεφάλαιο κατά τις ελεγχόµενες χρήσεις 
 
 

3.1.2 Πίνακας εξέλιξης Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τις ελεγχόµενες χρήσεις 
 
 

Ηµ/νία    
Γ.Σ. 

Αρ. 
ΦΕΚ ή 
ΤΑΠΕΤ 

Αρ. 
δήλωσης 
ΦΣΚ 

Αριθµός 
Μετοχών 

Αξία 
µετοχής 

Ποσό 
µεταβολής Συνολικός 

Αρ. 
µετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 
µετά την 
αύξηση 

Τρόπος κάλυψης 

Καταβολή 
µετρητών 

Κεφ/ση 
αποθ/κών 

                    

 
 

3.1.3 Μέτοχοι 
 
 

Α/Α Μέτοχοι Αρ. µετοχών Ποσοστό 
        

 
 

3.2 Έγκριση Ισολογισµών 
 
 
Ηµ/νία Ισολογισµού Ηµ/νία Γενκής Συνέλευσης 

    

 
 

3.2.1 Μέτοχοι που παραβρέθηκαν στις Γενικές Συνελεύσεις 
 
 

∆ιαχ/κή περίοδος Ηµ/νία Γ.Σ. Μέτοχος Ποσοστό µετοχών 

        

 
 

3.3 ∆ιοίκηση – ∆ιεύθυνση εταιρείας – Εκπροσώπηση 
 
 

3.3.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση Α.Φ.Μ. 
Α.∆.Τ. ή Αρ. 
∆ιαβ/ρίου 
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3.3.2 Νόµιµη εκπροσώπηση 
 
 
  Ονοµατεπώνυµο – Α.Φ.Μ. 

  Ιδιότητα 

  ∆ιεύθυνση – Αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

  Περίοδος 

 
 
 

3.4 Προϊστάµενος λογιστηρίου 
   
  Ισολογισµός 

  Προϊστάµενος Λογιστηρίου 

  ∆ιεύθυνση – Πτυχίο 

  Πληροί τις προϋποθέσεις 

 
 
 

3.5 Συµµετοχές σε επιχειρήσεις 
 
 
 
3.6 Εγκαταστάσεις ελεγχόµενης επιχείρησης 

 
 
Για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της η ελεγχόµενη επιχείρηση διαθέτει τις 

επαγγελµατικές εγκαταστάσεις όπως αυτές απεικονίζονται παρακάτω: 

 
Οικόπεδο στη θέση …………, εκτάσεως ……….. τ.µ. 

Βιοµηχανοστάσιο στη θέση ……………., επιφανείας ………… τ.µ. 

Αποθήκη στη θέση …………., επιφανείας ………….. τ.µ. 

  
 
 
 

3.7 Απασχολούµενο προσωπικό 
 
 
Η ελεγχόµενη επιχείρηση απασχόλησε εργατοϋπαλληλικό προσωπικό στο οποίο 

κατέβαλλε, ανά διαχειριστική περίοδο, τις παρακάτω αποδοχές: 

 

 
∆ιαχ/κή περίοδος Αρ. εργαζόµενων (Μ.Ο.) Αποδοχές 
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3.8 Μεταφορικά µέσα 
 
 
Η ελεγχόµενη επιχείρηση διαθέτει ιδιόκτητα και µισθωµένα µεταφορικά µέσα (φορτηγά, 
Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα). 

 
 
∆ιαχ/κή περίοδος από ……………………… έως ………………………. 

Τύπος αυτ/του Αρ. Κυκλ/ρίας 
Ωφ. Φορτίο      
Θέσεις 

Ποσοστό 
Ιδιοκτησίας 
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4. Συναλλακτική κίνηση – Οικονοµικά αποτελέσµατα – ∆ηλώσεις 
 

4.1 Κατάστρωση αποτελεσµάτων 
 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 
    1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ 
    ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
  Λ.24 Αποθέµατα έναρξης α΄και β΄υλών - υλικών συσκευασίας 

+ " Αγορές α΄και β΄υλών - υλικών συσκευασίας 
- " Αποθέµατα λήξης α΄και β΄υλών  υλικών συσκευασίας 

    Κόστος α΄και β΄υλών - υλικών συσκευασίας που διατέθηκαν στη χρήση 
-   Κόστος αυτουσίως πωληθεισών α΄και β΄υλών - υλικών συσκευασίας 

Πλέον   Κόστος α΄και β΄υλών - υλικών συσκευασίας που αναλώθηκαν στην παραγωγή 
  Λ.25 Αποθέµατα έναρξης αναλώσιµων υλικών 

+ " Αγορές αναλώσιµων υλικών 
- " Αποθέµατα λήξης αναλώσιµων υλικών 

    Κόστος αναλώσιµων υλικών που διατέθηκαν στη χρήση 
-   Κόστος αυτουσίως πωληθέντων αναλώσιµων υλικών 

Πλέον   Κόστος αναλώσιµων υλικών που αναλώθηκαν στην παραγωγή 
  Λ.26 Αποθέµατα έναρξης ανταλλακτικών παγίων 

+ " Αγορές ανταλλακτικών παγίων 
- " Αποθέµατα λήξης ανταλλακτικών παγίων 

    Κόστος ανταλλακτικών παγίων που διατέθηκαν στη χρήση 
-   Κόστος αυτουσίως πωληθέντων ανταλλακτικών παγίων 

Πλέον   Κόστος ανταλλακτικών παγίων που αναλώθηκαν στην παραγωγή 
  Λ.28 Αποθέµατα έναρξης ειδών συσκευασίας 

+ " Αγορές ειδών συσκευασίας 
- " Αποθέµατα λήξης ειδών συσκευασίας 

    Κόστος ειδών συσκευασίας που διατέθηκαν στη χρήση 
    Κόστος αυτουσίως πωληθέντων ειδών συσκευασίας 
Πλέον   Κόστος ειδών συσκευασίας που διατέθηκαν στη χρήση 
  Λ.23 Αποθέµατα έναρξης ηµιτελών προϊόντων (υπό κατεργασία) 

- " Αποθέµατα λήξης ηµιτελών προϊόντων (υπό κατεργασία) 
Πλέον   Υπόλοιπο 
  Λ.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 

+ Λ.61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
+ Λ.62 Παροχές τρίτων 
+ Λ.63 Φόροι – Τέλη 
+ Λ.64 ∆ιάφορα έξοδα 

  Λ.66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 
+ Λ.68 Προβλέψεις εκµετάλλευσης 

Πλέον   ∆απάνες παραγωγής 
    Κόστος παραχθέντων ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων χρήσης 
    ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
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  Λ.21 Αποθέµατα έναρξης ετοίµων προϊόντων 
+   Κόστος παραχθέντων ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων χρήσης (ως άνω) 
- Λ.21 Αποθέµατα λήξης ετοίµων προϊόντων 
- Λ.78 Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων 
- " Ιδιόχρηση αποθεµάτων 

    Καταστροφή αποθεµάτων 
    Κόστος πωληθέντων ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων χρήσης 
    ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
  Λ.71 Πωλήσεις ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων χονδρικά 

+ " Πωλήσεις ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων λιανικά 
+ " Εξαγωγές ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων 
+ " Ενδοκοινοτικές παραδόσεις ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων  
+ Λ.72 Πωλήσεις α΄και β΄υλών - υλικών συσκευασίας 
+ " Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 

    Σύνολο πωλήσεων προϊόντων 
    ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
    Πωλήσεις ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων (ως άνω)  
Μείον   Κόστος πωληθέντων ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων χρήσης (ως άνω) 
    Μικτό αποτέλεσµα ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων χρήσης 
    Συντελεστής (%) µικτού αποτελέσµατος ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων 
    Μικτό αποτέλεσµα α΄και β΄υλών - υλικών συσκευασίας 
    Συντελεστής (%) µικτού αποτελέσµατος α΄και β΄υλών - υλικών συσκευασίας 
    Μικτό αποτέλεσµα λοιπών αποθεµάτων 
    Συντελεστής (%) µικτού αποτελέσµατος λοιπών αποθεµάτων 
    Μικτό αποτέλεσµα προϊόντων 
    Συντελεστής (%) µικτού αποτελέσµατος προϊόντων 
    2. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ 
    ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
  Λ.20 Αποθέµατα έναρξης ετοίµων προϊόντων 

+ " Αγορές χρήσης 
    Σύνολο   

-   Αποθέµατα λήξης   
- Λ.78 Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεµάτων 

    Κόστος πωλήσεως εµπορευµάτων 
    ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
  Λ.70 Πωλήσεις εµπορευµάτων χονδρικά 

+ " Πωλήσεις εµπορευµάτων χονδρικά ενδ. 
+ " Πωλήσεις εµπορευµάτων χονδρικά εξωτ. 
+ " Πωλήσεις εµπορευµάτων λιανικά 

    Σύνολο πωλήσεων εµπορευµάτων 
    ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
    Πωλήσεις εµπορευµάτων (ως άνω) 
Μείον   Κόστος πωλήσεως εµπορευµάτων (ως άνω) 
    Μικτό αποτέλεσµα εµπορευµάτων 
    Συντελεστής (%) µικτού αποτελέσµατος εµπορευµάτων 
    ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
    ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  Λ.73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών χονδρικά 

+ " Έσοδα από παροχή υπηρεσιών λιανικά 
    Σύνολο εσόδων από παροχή υπηρεσιών 
    ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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  Λ.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
+ Λ.61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
+ Λ.62 Παροχές τρίτων 
+ Λ.63 Φόροι – Τέλη 
+ Λ.64 ∆ιάφορα έξοδα 
+ Λ.66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 
+ Λ.68 Προβλέψεις εκµετάλλευσης 

Μείον   Άµεσο κόστος παροχής υπηρεσιών 
    ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
    Σύνολο εσόδων από παροχή υπηρεσιών (ως άνω) 
    Κόστος παροχής υπηρεσιών (ως άνω) 
    Μικτό αποτέλεσµα παροχή υπηρεσιών 
    Συντελεστής (%) µικτού αποτελέσµατος παροχής υπηρεσιών 
    ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
    Σύνολο µικτών αποτελεσµάτων 
    Συντελεστής µικτών αποτελεσµάτων (%) 
    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
    Σύνολο µικτών  αποτελεσµάτων (ως άνω) 
Πλέον   ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
  Λ.74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 
  Λ.75 Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 
  Λ.78.05 Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις εκµετάλλευσης 
    Σύνολο άλλων εσόδων εκµετάλλευσης 
    Σύνολο 
Μείον   ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ∆ΙΑΘΕΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
  Λ.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 

+ Λ.61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
+ Λ.62 Παροχές τρίτων 
+ Λ.63 Φόροι – Τέλη 
+ Λ.64 ∆ιάφορα έξοδα 
+ Λ.66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 
+ Λ.68 Προβλέψεις εκµετάλλευσης 

    Σύνολο εξόδων διοικητικής λειτουργίας, διάθεσης, ερευνών & ανάπτυξης 
    Μερικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 
Πλέον   ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
  Λ.76.00 Έσοδα συµµετοχών 

+ Λ.76.01 Έσοδα χρεογράφων 
+ Λ.76.04 Κέρδη από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων 
+ Λ.76.02 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

    Σύνολο εσόδων κεφαλαίων 
Μείον   ΕΞΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
  Λ.64.11 ∆ιαφορές αποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων 

 + Λ.64.12 Έξοδα και ζηµίες συµµετοχών και χρεογράφων 
 + Λ.65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

    Σύνολο εξόδων κεφαλαίων  
    Ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 
    ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Πλέον   ΕΣΟ∆Α 
  Λ.81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 
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+ Λ.81.03 Έκτακτα κέρδη 
+ Λ.82.01 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 
+ Λ.84 Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων 

Μείον   ΕΞΟ∆Α 
  Λ.81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

+ Λ.81.02 Έκτακτες ζηµίες 
+ Λ.82.00 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 
+ Λ.83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 

    Σύνολο εκτάκτων αποτελεσµάτων 
    Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα 
Μείον Λ.85 Αποσβέσεις παγίων µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 
    Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 
    Συντελεστής καθαρού κέρδους 

 
 
 
 
 
 
4.2 Ανάλυση των κυριότερων λογαριασµών εξόδων 
 
 

Λογαριασµός Περιγραφή Ποσό 
      

 
 
 
 
4.3 ∆ηλώσεις που υποβλήθηκαν 
 
 
 
 Για το οικονοµικό έτος ……… (διαχειριστική περίοδος από …….. έως ……..) υποβλήθηκε 

η µε αριθµό ………. και η µε αριθµό …….. δήλωση φορολογίας εισοδήµατος σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. ……. µε την οποία δηλώθηκαν:  

 
 
 Ακαθάριστα έσοδα    ……………. ευρώ 
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5. Ελεγκτικές επαληθεύσεις – ∆ιαπιστώσεις ελέγχου 
 
 

 
5.1 Έλεγχος πρώτης ηµέρας 

 
 
 

5.1.1 Θεώρηση των τηρούµενων βιβλίων και στοιχείων 
 
 

Έγινε θεώρηση των τηρούµενων βιβλίων και στοιχείων, όπως αυτά εµφανίζονται στη 
παρακάτω κατάσταση, τα οποία κατά την πρώτη ηµέρα του ελέγχου βρέθηκαν 
εµπρόθεσµα/εκπρόθεσµα ενηµερωµένα. 

 
 

Είδος βιβλίου ή 
στοιχείου Α.Π.Θ. Παρατηρήσεις 

Ισοζύγιο Αναλυτικού και 
Γενικού Καθολικού ……./………. 

Θεωρήθηκε στη σελίδα … 
στις …… 

Βιβλίο Απογραφών και 
Ισολογισµών ……./………. 

Θεωρήθηκε στη σελίδα … 
στις …… 

 
 

 
 

5.1.2 Έλεγχος ταµείου  και αξιογράφων. 
 
 
 

Έγινε έλεγχος ταµείου της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου από τον οποίο:  
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Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. ∆απάνες Μισθοδοσίας 
 
(α) Να ελεγχθεί ότι οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία έχουν καταβληθεί 
ή βεβαιωθεί ή υπάρχει νόµιµη απαλλαγή, αλλιώς η αντίστοιχη δαπάνη 
της µισθοδοσίας δεν είναι εκπεστέα (υποπ. αα’ περ. α § 1 άρθρ. 31 Ν. 
2238/94). 

 

   
 (β) Να ελεγχθεί ότι οι δαπάνες µισθοδοσίας έχουν εξοφληθεί µέσω 

επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών ή επιταγών που εξοφλούνται 
µέσω των ίδιων λογαριασµών. Αλλιώς οι δαπάνες µισθοδοσίας δεν 
αναγνωρίζονται προς έκπτωση (υποπ. αα’ περ. α § 1 άρθρ. 31 Ν. 
2238/94). 

 

   
 (γ) Να ελεγχθεί σε ετήσια βάση ο ορθός υπολογισµός των ασφαλιστικών 

εισφορών για δύο τουλάχιστον υπαλλήλους και δύο εργάτες της 
ελεγχόµενης επιχείρησης. 

 

   
2. ∆ωρεές 

 
 

 α. ∆ηµόσιο 
 

 

 β.    ΟΤΑ 
 

 

 γ. Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής   
   
 δ. Ηµεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα  
   
 ε. Κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και    νοσοκοµεία που 

είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιχορηγούνται από 
τον Κρατικό προϋπολογισµό 

 

   
 στ. Ταµείο αρχαιολογικών πόρων   
   
 ζ. Κοινωφελή ιδρύµατα 

 
η.  Σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες 

εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες 
 
θ.     Ιερούς Ναούς  
 
ι.     Ιερές Μονές του Αγίου Όρους 
 
κ. Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, Πατριαρχείο 

Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων, Ιερά Μονή Σινά, Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Αλβανίας. 

 
λ.     Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 
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Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 µ.   Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα έχουν 
συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς 
σκοπούς. 

 
ν.   Ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από τους  

νόµους 1514/1985 και 3653/2008. 
 
ξ.  Ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν συσταθεί 
νόµιµα. 

 
(Ι)  Να ελεγχθεί ότι χρηµατικά ποσά που έχουν καταβληθεί λόγω 

χορηγίας σε δικαιούχους του Ν. 3525/2007 και προς µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν 
σκοπούς πολιτιστικούς δεν µπορούν να ξεπερνούν το 10%  του 
συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή των κερδών που προκύπτουν 
από ισολογισµούς.  
 
Να ελεγχθεί για όλες τις ανώτερες δωρεές και χορηγίες ότι δεν 
έχουν εκπέσει µε βάση άλλη διάταξη. Να ελεγχθεί ότι το συνολικό 
ποσό των δωρεών που εκπίπτουν δεν υπερβαίνουν το ποσό των 
καθαρών κερδών που προκύπτουν πριν από την αφαίρεση αυτών 
των ποσών από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας διαχειριστικής 
χρήσης.  

 
(ιι)     Να ελεγχθεί αν η δωρεά κινητών µνηµείων στο ∆ηµόσιο καλύπτεται 

µε αποδοχή που γίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του 
γνωµοδοτικού Συµβουλίου του Υπουργείου Πολιτισµού. Επίσης εάν 
η αποτίµηση της αξίας του µνηµείου έγινε από ειδική εκτιµητική  
επιτροπή και αποδοχή της αξίας από το δωρητή. Εάν η δωρεά 
γίνεται σε µνηµεία που δεν ανήκουν στο ∆ηµόσιο να ελεγχθεί αν η 
αποδοχή γίνεται µετά από χρηµατική αποτίµηση από την ειδική 
εκτιµητική επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισµού. 

 

   
 Επίσης να ελεγχθούν εάν το ποσό που αφαιρείται δεν υπερβαίνει το 15% 

του συνόλου καθαρού εισοδήµατος ή κερδών που προκύπτουν από τον 
ισολογισµό της διαχειριστικής χρήσης από τα ακαθάριστα έσοδα της 
οποίας εκπίπτει και υπάρχει και η γνωµοδότηση της πιο πάνω 
επιτροπής.    
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Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 (ιιι) Να ελεγχθεί εάν η αξία των ειδών διατροφής που δωρίζονται από 
επιχειρήσεις που παράγουν ή εµπορεύονται τέτοια αγαθά προς την  
Τράπεζα Τροφίµων – Ίδρυµα για την καταπολέµηση της  πείνας 
ισούται προς το κόστος απόκτησης ή παραγωγής των εν λόγω 
αγαθών και έχει εκδοθεί το προβλεπόµενο παραστατικό από το 
άρθρο 14 του ΚΒΣ. 

 
(ιν) Να ελεγχθεί η αξία των ιατρικών µηχανηµάτων και των 

ασθενοφόρων αυτοκινήτων που µεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα  
Κρατικά και ∆ηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και νοσοκοµεία που 
αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται 
από τον κρατικό προϋπολογισµό. 

 

3. Να ελεγχθεί ότι τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στα ανωτέρω 
στ, ζ, η, θ, ι, κ, λ, µ, ν, δεν υπερβαίνουν ποσοστό 10% του συνολικού 
καθαρού εισοδήµατος ή των κερδών που προκύπτουν από 
ισολογισµούς.  

 

 Όταν τα ποσά των δωρεών και χορηγιών, µε εξαίρεση τις δωρεές προς 
το ∆ηµόσιο κ.λ.π (ανωτέρω α-ε) υπερβαίνουν τα 290€ ετησίως, δεν 
αναγνωρίζονται σαν εκπεστέα δαπάνη αν δεν έχουν κατατεθεί στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε τράπεζα που νόµιµα 
λειτουργεί στην Ελλάδα.  

 

4. Ασφάλιστρα 
Να ελεγχθεί αν τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για 
οµαδική ασφάλιση ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους, 
δεν υπερβαίνουν, για καθένα από τους ασφαλιζόµενους, τα 
1.500€,καθώς το επιπλέον ποσό δεν εκπίπτει.   

 

5 ∆απάνες αυτοκινήτων 
Να ελεγχθεί ότι οι δαπάνες αυτοκινήτων (συντήρηση, λειτουργία, 
επισκευή, κυκλοφορία, αποσβέσεις και µισθώµατα που καταβάλλονται 
σε εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή οποιονδήποτε τρίτο) έχουν 
εκπεστεί κατά τα ακόλουθα:  
α. κατά 70% για επιβατικά έως 1.600 cc 
β. κατά  35% για επιβατικά µεγαλύτερα των 1.600 cc 
(περ. β § 1 άρθρου 31 Ν. 2238/94). 

 

6. ∆εδουλευµένοι τόκοι 
Εκπίπτουν οι δεδουλευµένοι, κάθε είδους, τόκοι δανείων ή πιστώσεων. 
Εξαιρούνται οι: 
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Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 (i) τόκοι υπερηµερίας για οφειλόµενους φόρους, τέλη, εισφορές και 
πρόστιµα προς το δηµόσιο και ΝΠ∆∆. (περ. δ § 1 άρθρου 31 Ν. 
2238/94). 
 
(ii) τόκοι δανείων για αγορά µετοχών ηµεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών 
αν η συµµετοχή µεταβιβάστηκε εντός 2 ετών από τον χρόνο απόκτησης. 
 
(ιιι) τόκοι δανείων για αγορά µετοχών σε νοµικό πρόσωπο που είναι 
κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγµατική του έδρα σε κράτος που 
περιλαµβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 51Α του Ν. 2238/94 ή σε 
κράτος µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς καθώς και οι τόκοι δανείων 
που καταβάλλονται στις εταιρείες αυτές. 
 
(ιv) οι δεδουλευµένοι τόκοι δανείων που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε 
συνδεδεµένη επιχείρηση του άρθρου 39 παρ3 του Ν. 2238/94 κατά το 
µέρος που το συνολικό ύψος δανείων από τις εν λόγω επιχειρήσεις 
υπερβαίνει κατά µέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο το τριπλάσιο 
των ιδίων κεφαλαίων της. ∆εν τίθεται περιορισµός έκπτωσης λόγω 
σχέσης µε τα ίδια κεφάλαια για ανώνυµες εταιρείες χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης, εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, εταιρείες 
ειδικού σκοπού, του  Ν. 3156/2003 και 3601/2007 µε έδρα την Ελλάδα, 
στις εταιρείες παροχής πιστώσεων του Ν.2937/2001 π.χ ανώνυµες 
εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του Ν.3606/2007 καθώς και 
για  τα πιστωτικά  ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα. 
Να ελεγχθεί ότι η επιχείρηση δεν εξέπεσε τόκους των περιπτώσεων ι – 
ιν. 
 

 

7. 
 
 

Αξία πρώτων υλών  
 
Να ελεγχθεί εάν η αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών, καθώς και 
των άλλων εµπορεύσιµων προϊόντων, στην οποία συµπεριλαµβάνονται 
και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης , µεταφοράς και 
ασφάλειας (περ. γ § 1 άρθρου 31 Ν. 2238/94) καταβάλλονται ή 
οφείλονται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα των οποίων 
η δραστηριότητα στη συγκεκριµένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην 
τιµολόγησή της και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των 
υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο.  

 

   
8. Φόροι – Τέλη 

Να ελεγχθεί ότι η επιχείρηση δεν έχει εκπέσει φόρους που βαρύνουν 
τρίτους (π.χ. µετόχους, προσωπικό, κτλ) (περ.  ε § 1 άρθρου 31). 
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Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

9. Αποσβέσεις 
Να ελεγχθεί ότι τα ποσοστά αποσβέσεων δεν ξεπερνούν τα 
προβλεπόµενα από το Π.∆. 299/2003. Τυχόν επιπλέον αποσβέσεις δεν 
εκπίπτουν φορολογικά. 

 

10. ∆απάνες βελτιώσεων / προσθηκών σε µισθωµένα ακίνητα 
Να ελεγχθεί ότι οι δαπάνες για βελτιώσεις και προσθήκες σε µισθωµένα 
ακίνητα εκπίπτουν ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων 
που διαρκεί η µίσθωση. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ετήσιος 
συντελεστής απόσβεσης που προκύπτει µε αυτό τον τρόπο είναι 
µικρότερος από το συντελεστή που ορίζεται από το Π.∆. 299/2003  για το 
ίδιο πάγιο στοιχείο, όταν αυτό είναι ιδιόκτητο, εφαρµόζονται τα οριζόµενα 
από το προεδρικό διάταγµα. 

 

   
11. Μαθηµατικά αποθέµατα 

Εκπίπτουν τα µαθηµατικά αποθέµατα των ασφαλιστικών εταιριών και τα 
αποθέµατα για την αποκατάσταση του ενεργητικού που, µε βάση 
σύµβαση, θα περιέλθουν στο ∆ηµόσιο ή σε τρίτους (περ. ζ § 1 άρθρου 
31). 
Να ελεγχθεί η εφαρµογή της διάταξης.  
 

 

12. Ζηµιά από πώληση / κατεδάφιση ακινήτου 
(α) Να ελεγχθεί ότι η τιµή πώλησης που λήφθηκε υπόψη για τον 
υπολογισµό της ζηµιάς από πώληση ακινήτου δεν είναι µικρότερη, από 
αυτή που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί φορολογίας 
µεταβιβάσεως ακινήτων (περ. η § 1 άρθρου 31). Τυχόν διαφορά δεν 
εκπίπτει φορολογικά. 
 
(β) Να ελεγχθεί ότι δεν εξέπεσε η αναπόσβεστη αξία των 
κατεδαφισθέντων κτιρίων (περ. η § 2 άρθρου 31). 

 

   

13. Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 
 Να ελεγχθεί ότι η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σχηµατίζεται µε 
ποσοστό 0.5% επί της αναγραφόµενης αξίας στα τιµολόγια πώλησης ή 
παροχής υπηρεσιών. Τυχόν υπερβάλλον ποσό δεν εκπίπτει 
φορολογικά.  
α) Να ελεγχθεί ότι από τις µικτές πωλήσεις έχουν αφαιρεθεί οι 
επιστροφές, οι εκπτώσεις και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης 
(πετρελαιοειδών, καπνού και αλκοολούχων ποτών). 

 
β) Να ελεγχθεί ότι στον υπολογισµό της πρόβλεψης δεν ελήφθησαν 
υπόψη οι πωλήσεις ή η παροχή υπηρεσιών στο δηµόσιο, δήµους, 
κοινότητες, δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 
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  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 γ. Να ελεγχθεί ότι η σωρευµένη πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες δεν 
ξεπερνά το 30% του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου πελατών κατά την 
ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού 
 
Στο υπόλοιπο των πελατών δεν περιλαµβάνονται υπόλοιπα που 
αφορούν το δηµόσιο, δήµους ή κοινότητες, δηµόσιες επιχειρήσεις, 
οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και ΝΠ∆∆. 
 
Να ελεγχθεί ο ορθός υπολογισµός του ποσού της πρόβλεψης σε ειδικές 
κατηγορίες επιχειρήσεων όπως πχ. χρηµατιστηριακές εταιρείες παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 
επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, επιχειρήσεις εκµετάλλευσης συνδροµητικών τηλεοπτικών 
σταθµών, επιχειρήσεις διανοµής και παροχής φυσικού αερίου, 
εκµετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσης.  
 
Για τους πελάτες που διαγράφονται και για τους οποίους δεν έχουν 
ασκηθεί ειδικά µέτρα να ελεγχθεί εάν η επιχείρηση γνωστοποίησε σε 
αυτούς τη διαγραφή των απαιτήσεων που υπερβαίνουν τα 1.000 Ευρώ.  
 
Επίσης να ελεγχθεί ότι έχει υποβληθεί συγκεντρωτική κατάσταση µε 
πλήρη στοιχεία για τον καθένα πελάτη στην αρµόδια ∆ΟΥ της 
επιχείρησης µέχρι τη λήξη της προθεσµίας του άρθρου 20 του ΚΒΣ. 
 
δ) Να ελεγχθεί εάν η πρόβλεψη η οποία σχηµατίσθηκε την περίοδο 2005-
2009,περιλαµβανωµένων των χρήσεων που κλείνουν µε 30/06/2011 και 
εφεξής, έχει χρησιµοποιηθεί για διαγραφές απαιτήσεων από επισφαλείς 
πελάτες ή εάν έχει µεταφερθεί στα έσοδα της χρήσης 2010. 
 

 

14. ∆ικαιώµατα / Έξοδα διοικητικής υποστήριξης 
Εκπίπτουν τα δικαιώµατα ή αποζηµιώσεις που καταβάλλονται σε 
επιχειρήσεις και οργανισµούς για τη  χρησιµοποίηση τεχνικής βοήθειας, 
ευρεσιτεχνιών, µυστικών βιοµηχανικών µεθόδων και τύπων, σηµάτων 
σχεδίων, πνευµατικής ιδιοκτησίας και συναφών δικαιωµάτων. 
 
Να ελεγχθεί εάν τα δικαιώµατα ή οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται προς 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που είναι κάτοικος ή έχει 
την έδρα του ή είναι εγκατεστηµένος σε κράτος µη συνεργάσιµα στο 
φορολογικό τοµέα, όπως θα καθορίζονται από αποφάσεις του 
Υπουργείου Οικονοµικού τον Ιανουάριο κάθε έτους ή σε κράτος που 
υπόκειται σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 51Α του Ν.2238/94 καθώς στην περίπτωση αυτή δεν 
αναγνωρίζονται προς έκπτωση εκτός και αν ο ενδιαφερόµενος αποδείξει 
ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγµατικές και συνήθεις συναλλαγές και 
δεν έχουν ως αποτέλεσµα την µεταφορά κερδών ή εισοδηµάτων ή 
κεφαλαίων µε σκοπό την φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. 
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  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Να ελεγχθεί εάν για τα δικαιώµατα ή οι αποζηµιώσεις συντρέχουν και οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις έκπτωσης: 
 

• Έγγραφη σύµβαση και τιµολόγιο 
• Απόδοση του οικείου παρακρατούµενου φόρου 
• Πίστωση ή καταβολή εντός της διαχειριστικής χρήσης που 

αφορούν 
• Μη ενσωµάτωση στην τιµή πώλησης  
• Ποσοστό καταβολής να µην υπερβαίνει τον µέσο όρο των 

ποσοστών που καταβάλλονται από επιχειρήσεις του ίδιου οµίλου 
άλλων χωρών 

 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις δαπάνες διοικητικής υποστήριξης, 
οργάνωσης και αναδιοργάνωσης. 

 

 
16. 

 
∆απάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας 
Εκπίπτουν οι δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το 
χρόνο της πραγµατοποίησής τους, µε  εξαίρεση αυτές που αφορούν 
πάγιο εξοπλισµό οι οποίες αποσβένονται ισόποσα σε τρία (3) έτη. Να 
ελεγχθεί η συµµόρφωση της επιχείρησης µε τα ανωτέρω. 

 

   

17. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης 
Εκπίπτουν τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων είτε 
εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησης τους είτε τµηµατικά και ισόποσα 
µέσα σε µία (1) πενταετία. Να ελεγχθεί η συµµόρφωση της επιχείρησης 
µε τα ανωτέρω. 

 

   

18. Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 
Να ελεγχθεί ότι έγινε αναµόρφωση της πρόβλεψης για αποζηµίωση 
προσωπικού, ώστε η εκπεστέα δαπάνη να µη ξεπερνά το ποσό που 
αφορά µόνο το προσωπικό που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί κατά την 
επόµενη χρήση (περ. ιε  § 1 άρθρου 31). 
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19. 

 
 
∆απάνες διαφήµισης 
Να ελεγχθεί ότι οι δαπάνες διαφήµισης έχουν εκπεσθεί µέσα στη χρήση 
που εκδόθηκε το σχετικό φορολογικό στοιχείο. 

 
Να ελεγχθεί ότι για τις δαπάνες διαφήµισης που υπόκεινται σε δηµοτικό 
τέλος 2%, αυτό έχει καταβληθεί, αλλιώς δεν εκπίπτονται. 
 
Το δηµοτικό τέλος πρέπει να πληρωθεί µέχρι την υποβολή της δήλωσης 
φόρου εισοδήµατος, προκειµένου να υπάρχει δικαίωµα έκπτωσης των 
αντίστοιχων δαπανών. 
 
Να ελεγχθεί ότι για τις δαπάνες διαφήµισης που υπόκεινται σε 
αγγελιόσηµο (ν.2328/95), αυτό έχει καταβληθεί, αλλιώς οι σχετικές 
δαπάνες δεν εκπίπτονται. 
 
 
 

ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

20. Μισθώµατα σε εταιρείες leasing  
Εκπίπτουν τα µισθώµατα που καταβάλλει ο µισθωτής στις εταιρίες του 
Ν. 1665/1986 ή σε αλλοδαπές εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
Εξαιρούνται τα µισθώµατα που καταβάλλονται για ακίνητα  κατά το 
µέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου. 
Να ελεγχθεί η εφαρµογή της διάταξης. 

 

   

21. Ζηµιές από παράγωγα χρηµατοικονοµικά προϊόντα 
Εκπίπτουν οι ζηµίες που προκύπτουν από συµβάσεις ή πράξεις επί 
παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που πραγµατοποιούνται 
για κάλυψη κινδύνων. 
Να ελεγχθεί η εφαρµογή της διάταξης.  

 

   

22. ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού 
Εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για επιµόρφωση του 
προσωπικού της  µε την προϋπόθεση ότι η επιµόρφωση έχει σχέση µε 
το αντικείµενο των εργασιών της επιχείρησης ή το αντικείµενο των 
εργασιών του προσωπικού µέσα στην επιχείρηση ή τέλος, µε τη χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των προγραµµάτων αυτών που 
χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. 
Να ελεγχθεί η εφαρµογή της διάταξης. 

 

   

23. Αγορά Η/Υ για τηλεργασία 
Εκπίπτουν τα ποσά για αγορά Η/Υ που προορίζονται για τηλεργασία των 
υπαλλήλων  
Να ελεγχθεί η εφαρµογή της διάταξης. 

 

   
24. ∆απάνες ταξιδίων 

Να ελεγχθεί ότι οι δαπάνες ταξιδίων συνοδεύονται όχι µόνο από τα 
παραστατικά του γραφείου ταξιδίων, αλλά και από τα εισιτήρια ή από τις 
αποδείξεις πώλησης των εισιτηρίων. Οι εν λόγω δαπάνες 
περιλαµβάνουν τη µετάβαση, διαµονή και διατροφή στην αλλοδαπή µε 
τον περιορισµό τα έξοδα διατροφής να µην είναι µεγαλύτερα από το 
κόστος διαµονής. 
Να ελεγχθεί η εφαρµογή της διάταξης. 
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  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

25. ∆απάνες ξενοδοχείων 
(α) Εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για τη διαµονή 
εργαζοµένων της σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια ή οικίες που 
βρίσκονται σε διαφορετικό µέρος από τη µόνιµη κατοικία τους, λόγω 
εκτός έδρας εργασίας, µε την προϋπόθεση ότι η απόσταση του τόπου 
εργασίας και της προσωρινής διαµονής απέχει από τη έδρα τους 100 
χλµ και άνω και επιπλέον τα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί στο όνοµα της 
εταιρίας. 
 
(β) Εκπίπτουν τα έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών 
πελατών, αντιπροσώπων και διευθυντικών στελεχών ηµεδαπών ή 
αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών επιστηµόνων, όπως 
προκύπτει από τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία, µε την προϋπόθεση 
ότι το ξενοδοχείο βρίσκεται εντός του νοµού στη χωρική αρµοδιότητα 
του οποίου είναι εγκατεστηµένη η έδρα ή υποκατάστηµα της 
επιχείρησης που βαρύνεται µε τα πιο πάνω έξοδα. Εκπίπτει επίσης η 
αξία των δώρων προς τα ανωτέρω πρόσωπα και µέχρι 20 Ευρώ για 
κάθε δωρεοδόχο.    
Να ελεγχθεί η εφαρµογή της διάταξης. 

 

   

26. Ανταποδοτικό τέλος συµµετοχής σε συλλογικό σύστηµα 
εναλλακτικής διαχείρισης 
Εκπίπτει το ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλει µια επιχείρηση λόγω 
της συµµετοχής της σε συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. 
Να ελεγχθεί η εφαρµογή της διάταξης. 

 

   

27. ∆ώρα 
Εκπίπτουν τα δώρα που καταβάλλει µια εταιρία σε πελάτες της  εφόσον 
φέρουν την επωνυµία της και έχει καταβάλλει το αναλογούν δηµοτικό 
τέλος. Το ποσό της δαπάνης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15€ για κάθε 
δώρο χωριστά. Να ελεγχθεί η εφαρµογή της διάταξης αυτής.  

 

   

28. Παροχές επιβράβευσης απόδοσης 
Εκπίπτουν οι σε είδος ή σε χρήµα παροχές που παρέχει η επιχείρηση σε 
εργαζοµένους της για επιβράβευση της απόδοσής τους, και µε την 
προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές 
εισφορές . 
Να ελεγχθεί η εφαρµογή της διάταξης. 
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  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

29. ∆απάνες διοργάνωσης ενηµερωτικών ηµερίδων 
Εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για την οργάνωση 
ενηµερωτικών ηµερίδων και συναντήσεων του προσωπικού ή των 
πελατών της µε την προϋπόθεση ότι οι εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται 
στο νοµό που εδρεύει η επιχείρηση ή σε άλλο νοµό που έχει 
υποκατάστηµα  η επιχείρηση. 
Να ελεγχθεί η εφαρµογή της διάταξης. 

 

   

30. Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 
Εκπίπτει ποσοστό 50% των εξόδων κινητής τηλεφωνίας που 
πραγµατοποιούν οι εργαζόµενοι µε κινητά τηλέφωνα της επιχείρησης και 
µε την προϋπόθεση ότι οι λογαριασµοί αυτοί δεν υπερβαίνουν τον 
αριθµό των απασχολούµενων υπαλλήλων. 
Να ελεγχθεί η εφαρµογή της διάταξης. 

 

   

31. ∆απάνες κάλυψης ενοικίου  
Εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για την κάλυψη του 
ενοικίου κατοικίας των εργαζοµένων σε αυτήν, µε την προϋπόθεση ότι τα 
ποσά αυτά υπόκεινται σε φορολογία σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 45 (εισόδηµα µισθωτών υπηρεσιών) του Ν. 2238/1994. 
Να ελεγχθεί η εφαρµογή της διάταξης.  

 

   

32. ∆απάνες παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών 
Εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση σε παιδικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθµούς. 
Να ελεγχθεί η εφαρµογή της διάταξης.  

 

   
33. Χρηµατικά βραβεία σε εργαζόµενους επιχείρισης 

Εκπίπτουν τα χρηµατικά βραβεία που καταβάλλει η επιχείρηση στους 
εργαζοµένους της λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων που έχουν επιτύχει 
αποδεδειγµένα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα που σπουδάζουν 
και µέχρι 3.000 Ευρώ για κάθε εργαζόµενο. 
Να ελεγχθεί η εφαρµογή της διάταξης. 

 

   
34. ∆απάνες ειδικής ενδυµασίας προσωπικού 

Εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για την αγορά ειδικής 
ενδυµασίας του προσωπικού της, η οποία για λόγους υγιεινής, 
ασφάλειας και οµοιόµορφης εµφάνισης ως απαραίτητη για την εκτέλεση 
των καθηκόντων του. 
Να ελεγχθεί η εφαρµογή της διάταξης. 
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  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

35. Αναµόρφωση δαπανών λόγω ύπαρξης αφορολογήτων εσόδων 
Αν µεταξύ των εσόδων της επιχείρησης συµπεριλαµβάνονται 
αφορολόγητα έσοδα ή έσοδα που φορολογούνται µε ειδικό τρόπο µε 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή έσοδα από µερίσµατα και 
κέρδη από ηµεδαπές εταιρίες, τότε να ελεγχθεί ότι έγινε αναµόρφωση 
των δαπανών της, κατά: 
 
α. Το 5% των εσόδων αυτών, µε ανώτατο όριο το 20% των συνολικών 
πάσης φύσης δαπανών της επιχείρησης. 
 
β. Το ποσό των χρεωστικών τόκων που αναλογούν στα έσοδα αυτά 

 
Υποχρέωση αναµόρφωσης χρεωστικών τόκων δεν υπάρχει για τις 
τραπεζικές επιχειρήσεις και η αναµόρφωση του 5% των πιο πάνω 
εσόδων περιορίζεται µόνο στα έσοδα από µερίσµατα. Να ελεγχθεί η 
εφαρµογή της διάταξης αυτής.  

 

   

36. Αµοιβές µελών ∆Σ 
Να ελεγχθεί αν υπάρχει έγκριση της Γ.Σ. των µετόχων της Α.Ε. για τις 
αµοιβές που λαµβάνουν τα µέλη του ∆.Σ. που παρέχουν υπηρεσίες στην 
Α.Ε. 

 

   

37. ∆άνεια σε τρίτα πρόσωπα 
Υπάρχουν δάνεια ή άλλες καταβολές σε πρόσωπα ή  εταιρίες; 
 
Αν υπάρχουν, τότε θεωρείται ότι δηµιουργούν τεκµαρτά έσοδα µε 
εφαρµογή επιτοκίου ίσου µε αυτό που ισχύει για Έντοκα Γραµµάτια του 
∆ηµόσιου διάρκειας 3 µηνών. Να ελεγχθεί η εφαρµογή της διάταξης 
αυτής. 

 

   

38. Καταβολή αποζηµιώσεων 
Να ελεγχθεί ότι εντός ενός (1) µηνός από την λήξη της διαχειριστικής 
περιόδου έχει υποβληθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ του δικαιούχου και 
θεωρηθεί απ’ αυτή, αντίγραφο της απόφασης ή του σχετικού εγγράφου 
περί  καταβολής ή πίστωσης αποζηµιώσεων και πάσης φύσεως αµοιβών 
σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε βάση δικαστική ή 
διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συµβιβασµό. Τα 
ανωτέρω δεν ισχύουν για ασφαλιστικές εταιρείες.  
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Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
39. 

 
 
Οικειοθελείς παροχές σε εργαζόµενους 
∆εν εκπίπτουν ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις οικειοθελώς σε 
εργαζόµενούς τους ή σε τρίτους και δεν αφορούν αµοιβές ή 
αποζηµιώσεις αυτών για άµεση ανταπόδοση παρεχόµενης  υπηρεσίας ή 
δεν προκύπτει από διάταξη νόµου ο υποχρεωτικός χαρακτήρας τους 
(εξαιρούνται οι αποζηµιώσεις του Ν.2112/20). Να ελεγχθεί η εφαρµογή 
της διάταξης. 

ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   

40. Ποινικές ρήτρες / Πρόστιµα / Χρηµατικές Ποινές 
Οι ποινικές ρήτρες, τα πρόστιµα και οι χρηµατικές ποινές που 
επιβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο σε βάρος της επιχείρησης δεν 
αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Να ελεγχθεί η 
εφαρµογή της περίπτωσης αυτής. 

 

   

 Να ελεγχθεί ότι ο λογιστής της εταιρείας υπογράφει τη δήλωση της 
επιχείρησης και τηρεί τις λοιπές υποχρεώσεις του Ν.2873/2000. Εάν όχι 
δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι αποδοχές τους.  

 

   

 Να ελεγχθεί ότι η εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης του Ν.1665/86 
ενεργεί αποσβέσεις στα µίσθια σε ίσα µέρη ανάλογα µε τα έτη διάρκειας 
της συµφωνίας.  

 

41. Αποθεµατικά 
Να ελεγχθεί ο ορθός σχηµατισµός των αποθεµατικών των νόµων βάσει 
των οποίων σχηµατίστηκαν (1828/89, 1892/90, 2601/98 κλπ), η ύπαρξη 
των τυχόν απαιτούµενων εγκρίσεων, η τήρηση των προβλεπόµενων 
προϋποθέσεων και η ύπαρξη Βιβλίου Επενδύσεων όπου αυτό 
απαιτείται. 
Να ελεγχθεί η ορθή φορολόγηση της διανοµής ή κεφαλαιοποίησης των 
αποθεµατικών ειδικών νόµων. 
 

 

42. Επιχορηγήσεις 
Να ελεγχθεί ή ύπαρξη των σχετικών εγκρίσεων και η εφαρµογή των 
προϋποθέσεων που προβλέπει το πλαίσιο χορήγησης της 
επιχορήγησης. Να ελεγχθεί η τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων και 
περιορισµών για ύπαρξη τυχόν περίπτωσης επιστροφής της 
επιχορήγησης στον αρµόδιο φορέα.  
 

 

43.  Ζηµιές 
Να ελεγχθεί η σωστή µεταφορά των φορολογικά διαθέσιµων ζηµιών.  
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Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

44. Μεταβιβάσεις συµµετοχών 
Να ελεγχθεί ο ορθός φορολογικός χειρισµός τυχόν µεταβιβάσεων 
συµµετοχών (µετοχές, µερίδια κλπ) από την ελεγχόµενη επιχείρηση. 
Ειδικότερα, να ελεγχθεί η καταβολή του φόρου κατά το χρόνο 
πραγµατοποίησης της µεταβίβασης. 
 

 
 
 

 
45. 

 
Πληρωµές σε αντισυµβαλλόµενους εγκατεστηµένους σε  µη 
συνεργάσιµα κράτη ή / και σε κράτη που υπόκεινται σε 
προνοµιακό καθεστώς του άρθρου 51Α του Ν. 2238/1994.  
Ελέγχεται αν έχουν πραγµατοποιηθεί καταβολές/πληρωµές σε φυσικά 
ή/και νοµικά πρόσωπα ή/και νοµικές οντότητες που είναι κάτοικοι ή 
έχουν τη έδρα τους ή είναι εγκατεστηµένα σε κράτη µη συνεργάσιµα 
τα οποία θα καθορισθούν µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
(σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  51 

Α του Ν. 2238/1994), καθώς 
δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, εκτός εάν η ελεγχόµενη επιχείρηση 
αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγµατικές και συνήθεις 
συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη µεταφορά κερδών η 
εισοδηµάτων ή κεφαλαίου µε σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. 
Ελέγχεται αν έχουν πραγµατοποιηθεί καταβολές/πληρωµές σε φυσικά 
ή/και νοµικά πρόσωπα ή/και νοµικές οντότητες που είναι κάτοικοι ή 
έχουν τη έδρα τους ή είναι εγκατεστηµένα σε κράτη που υπόκεινται σε 
προνοµιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια της 
παραγράφου 7 του άρθρου 51 Α του Ν. 2238/1994, καθώς δεν 
αναγνωρίζονται προς έκπτωση, εκτός αν η ελεγχόµενη επιχείρηση 
αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγµατικές και συνήθεις 
συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη µεταφορά κερδών ή 
εισοδηµάτων ή κεφαλαίου µε σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.  

 

 
46. 

 
Να ελεγχθεί ο ορθός φορολογικός χειρισµός τυχόν ζηµιών από 
πωλήσεις εισηγµένων και µη εισηγµένων σε χρηµατιστήριο µετοχών 
καθώς και των ζηµιών από εκκαθάριση θυγατρικών εταιρειών. 
 

 

 
47. 

 
Να ελεγχθεί ο ορθός φορολογικός χειρισµός της ζηµίας από 
δραστηριότητα στην αλλοδαπή. 
 

 

 
48. 

 
Να ελεγχθεί εάν ο Μ.Σ.Κ.Κ. της ελεγχόµενης χρήσης είναι χαµηλότερος 
από τον προβλεπόµενο Μ.Σ.Κ.Κ. για την συγκεκριµένη κατηγορία 
επιχείρησης ή από τον µέσο όρο των Μ.Σ.Κ.Κ. της ίδιας κατηγορίας και 
να αιτιολογηθεί η τυχόν διαφορά. 
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∆. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Προσδιορισµός εταιρικής εικόνας εξ’ απόψεως ΦΠΑ 
 
Με βάση την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ της επιχείρησης να 
καταγραφεί η φορολογική της θέση ως ακολούθως: 

 

 (α) Υπαγωγή σε καθεστώς ΦΠΑ, π.χ. κανονικό, πρακτορείο ταξιδίων 
άρθρου 43, φορολογίας βιοµηχανοποιηµένων καπνών άρθρου 44, 
επενδυτικού χρυσού άρθρου 47 κλπ. 
 
(β) Τα υποκείµενα σε ΦΠΑ έσοδα και τα απαλλασσόµενα 
 
(γ) Το δικαίωµα έκπτωσης ή µη του ΦΠΑ εισροών ανάλογα του εάν η 
επιχείρηση διενεργεί πράξεις απαλλασσόµενες χωρίς δικαίωµα 
έκπτωσης του άρθρου 22 ή πράξεις, άλλες για τις οποίες παρέχεται 
δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών, και άλλες όχι, ή πράξεις 
απαλλασσόµενες του ΦΠΑ µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών, 
π.χ. εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις (άρθρα 30 και 31). 
 
(δ) Να ληφθούν υπόψη τυχόν αλλαγές µέσα στη χρήση που µπορεί να 
επηρεάζουν τη θέση της επιχείρησης εξ’ απόψεως ΦΠΑ, π.χ. θέση σε 
αδράνεια, απορρόφηση επιχειρήσεων µε διαφορετικό αντικείµενο 
εργασιών και µεταφορά πιστωτικών υπολοίπων από αυτές, αλλαγή 
φορολογικού νόµου µε υπαγωγή δραστηριοτήτων της εταιρίας σε ΦΠΑ ή 
το αντίθετο. 
 
(ε) Να συγκριθούν τα δεδοµένα της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ της 
εξεταζόµενης χρήσης µε αυτά των δύο προηγούµενων χρήσεων και να 
εντοπιστούν τυχόν σηµαντικές διαφοροποιήσεις. 

 

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΛΜ5



30 
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  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2. Λογιστικές επαληθεύσεις και ορθή συµπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ 
 
 
(α)  Συµφωνία φορολογητέων εκροών και ακαθάριστών εσόδων. 
 

 

 (β) Να συµφωνηθούν αναφορικά µε τρεις (3) µήνες της ελεγχόµενης 
χρήσης τα βάσει βιβλίων υπόλοιπα του λογαριασµού 54.00 µε αυτά των 
περιοδικών δηλώσεων. Η εργασία αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να 
περιλαµβάνει και τον τελευταίο µήνα της διαχειριστικής χρήσης. 
 
(γ) Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, να αναζητηθεί η 
αιτία και να συσχετιστεί µε την αντίστοιχη λογιστική εγγραφή και τα 
σχετικά παραστατικά. 
 
(δ) Να ζητηθεί η ανάλυση των ποσών που περιλαµβάνονται στους 
κωδικούς της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και τη συµφωνία αυτών µε 
τα ποσά  του οριστικού ισοζυγίου τέλους χρήσης. 
 
(ε) Να γίνει επαλήθευση της ορθής και έγκαιρης µεταφοράς των 
δεδοµένων (αξίας και ΦΠΑ) από τα φορολογικά στοιχεία στους 
λογαριασµούς της γενικής λογιστικής για διάστηµα 15 ηµερών 
οποιουδήποτε µήνα της ελεγχόµενης χρήσης.  
 
(στ) Να ελεγχθεί ένας (1) µήνας της ελεγχόµενης χρήσης για την 
εξακρίβωση της ορθής συµπλήρωσης των δηλώσεων ΦΠΑ στις 
περιπτώσεις ενδοκοινοτικών παραδόσεων ή αποκτήσεων, εξαγωγών ή 
εισαγωγών και πράξεων λήπτη υπηρεσιών και να επιβεβαιωθεί η ορθή 
λογιστική παρακολούθηση των πράξεων αυτών, ιδίως σε περίπτωση 
που τα τιµολόγια έχουν εκδοθεί ή ληφθεί σε νόµισµα άλλο πλην του 
Ευρώ. Οι φορολογητέες αξίες για σκοπούς ΦΠΑ συνήθως 
παρακολουθούνται σε λογαριασµούς τάξεως για να διευκολύνεται η ορθή 
συµπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
ελεγχθούν οι αξίες των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη 
που εµφανίζονται στους κωδικούς 604, 605, 606, 654, 655 και 656 αλλά 
και στους πληροφοριακούς κωδικούς 641 και 644 της εκκαθαριστικής 
δήλωσης ΦΠΑ και να συµφωνηθούν µε τους αντίστοιχους λογαριασµούς 
της γενικής λογιστικής. 
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  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  
(ζ) Να καταγραφούν τυχόν αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ και να 
επιβεβαιωθεί ότι τα σχετικά ποσά παρακολουθούνται σε λογαριασµού 
απαιτήσεων κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ότι δεν έχουν 
επαναφερθεί (επαναχρεωθεί) στο λογαριασµό 54.00 εκτός εάν η 
επιχείρηση έχει εγγράφως παραιτηθεί από την είσπραξή τους. 
 
(η) Να ελεγχθεί η τυχόν ύπαρξη σηµαντικών ποσών που εµφανίζονται 
στους κωδικούς 402 και 412 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και στους 
κωδικούς 703 και 708 της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ ως λοιπά 
προστιθέµενα και λοιπά αφαιρούµενα ποσά από το φόρο εισροών. Να 
αναζητηθεί ο λόγος ύπαρξής τους και οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές. 
 
(θ) Να ελεγχθεί η τυχόν ύπαρξη σηµαντικών ποσών (χρεωστικών 
υπολοίπων) που καταβάλλονται στο ∆ηµόσιο µε την εκκαθαριστική 
δήλωση ΦΠΑ. Να αναζητηθεί η αιτία (διακανονισµός παγίων, pro-rata, 
άλλη) και να ελεγχθεί η ορθότητα των υπολογισµών. 

 

3. ΦΠΑ εκροών  
 (α) Να ελεγχθεί ο µήνας της ελεγχόµενης χρήσης, µε τα µεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα, για την εξακρίβωση της ορθής εφαρµογής των 
προβλεπόµενων συντελεστών του ΦΠΑ στα έσοδα της επιχείρησης 
ιδίως εάν αυτά υπόκεινται σε περισσότερους του ενός συντελεστές. 
 
(β) Σε περίπτωση αλλαγής, π.χ. αύξησης των συντελεστών ή µετάταξης 
αγαθών ή υπηρεσιών σε υψηλότερο συντελεστή, να ελεγχθεί εάν η 
επιχείρηση προσαρµόστηκε µέσα στα χρονικά όρια που θέτει ο νόµος. 
 
(γ) Στις περιπτώσεις πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε νησιά του Αιγαίου να ελεγχθεί  
ένας (1) µήνας της ελεγχόµενης χρήσης και για φορολογικά στοιχεία 
αξίας αντίστοιχης των αναφερόµενων στον έλεγχο δαπανών, για την 
εξακρίβωση της ορθής τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπουν οι 
φορολογικές διατάξεις, π.χ. η διατήρηση εγκατάστασης της επιχείρησης 
στα εν λόγω νησιά, από την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. 
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  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 (δ) Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που απαλλάσσονται του ΦΠΑ, να   
ελεγχθεί αναφορικά µε δύο (2) µήνες της ελεγχόµενης χρήσης, ο ένας (1) 
εκ των οποίων να είναι ο µήνας µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, 
εάν υπάρχουν συναλλαγές που µπορεί να υπόκεινται σε ΦΠΑ, π.χ. 
παροχή πληροφοριών, µεταβίβαση δικαιωµάτων, παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών ή αγορά παγίων και λήψη υπηρεσιών από 
άλλες χώρες της Ε.Ε. για τις οποίες οφείλεται ΦΠΑ. 
 
(ε) Να αναλυθούν τα απαλλασσόµενα του ΦΠΑ οργανικά έσοδα της 
επιχείρησης και να καταγραφεί: 
 

i. Η αιτία απαλλαγής (ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, εξαγωγή 
αγαθών, παράδοση αγαθών που αγοράζονται και πωλούνται 
εκτός Ελλάδος, παραδόσεις σε πλοία και αεροσκάφη, παροχή 
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις εξωτερικού των οποίων ο τόπος 
φορολογίας θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός Ελλάδος, σύµφωνα µε 
το άρθρο 14. 

ii. Η ύπαρξη τυχόν παρεπόµενων εσόδων, ακόµα και αν αυτά 
χρεώνονται ξεχωριστά, π.χ. συµβατικοί τόκοι, τα οποία πρέπει 
να ακολουθούν το χειρισµό ΦΠΑ της κύριας παροχής (πώλησης 
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών). 

iii. Η ύπαρξη δικαιολογητικών απαλλαγής, τα οποία προβλέπονται 
από υπουργικές αποφάσεις, όπως π.χ. η ΑΥΟ ΠΟΛ 1262/1993 
όσον αφορά τις εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις. 

 
(στ) Να αναλυθούν τυχόν απαλλασσόµενα του ΦΠΑ έκτακτα / ανόργανα 
έσοδα, τα οποία µπορεί να υπόκεινται σε ΦΠΑ, π.χ. είσπραξη 
αποζηµίωσης κατόπιν συµφωνίας για πρόωρη λύση σύµβασης ή στα 
πλαίσια επίλυσης διαφοράς που αφορά υπολογισµό συµβατικού 
τιµήµατος. 
 
(ζ) Να διενεργηθεί δειγµατοληπτικός έλεγχος στον µήνα της 
ελεγχόµενης χρήσης µε τον µεγαλύτερο αριθµό πιστωτικών τιµολογίων 
και στον µήνα της ελεγχόµενης χρήσης µε την µεγαλύτερη αξία 
εκπτώσεων επί τζίρου εάν υπάρχουν πιστωτικά τιµολόγια που αφορούν 
εκπτώσεις λόγω τζίρου που δεν έχουν γνωστοποιηθεί στη ∆ΟΥ της 
ελεγχόµενης επιχείρησης, τουλάχιστον 4 µήνες πριν από την 
πραγµατοποίησή τους. Εάν η γνωστοποίηση έχει γίνει σε προηγούµενη 
χρήση να ελεγχθεί εάν οι εκπτώσεις εξακολουθούν να κινούνται µέσα 
στα πλαίσια  που έχουν γνωστοποιηθεί. Επίσης, να ελεγχθεί εάν για το 
ίδιο χρονικό διάστηµα 
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∆. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 έχουν εκδοθεί πιστωτικά τιµολόγια µόνο για το ΦΠΑ και εάν αυτό 
δικαιολογείται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί ΦΠΑ.  

 
(η) Να ελεγχθεί ένας (1) µήνας της ελεγχόµενης χρήσης προκειµένου να 
εξακριβωθεί αν η επιχείρηση εκδίδει ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης και 
αποδίδει τον αναλογούντα ΦΠΑ στο κόστος των αγαθών που παραδίδει 
δωρεάν (εξαιρούνται δώρα µέχρι 10 Ευρώ και δείγµατα) ή εάν 
διαθέτονται αγαθά της επιχείρησης από υπαγόµενη σε ΦΠΑ 
δραστηριότητα σε άλλη µη υπαγόµενη. Ανάλογη υποχρέωση υπάρχει 
και για τις δωρεάν υπηρεσίες. Για τον έλεγχο θα επιλεγεί ο µήνας µε τον 
µεγαλύτερο αριθµό εκδοθέντων στοιχείων αυτοπαράδοσης. 
 
(θ) Να ελεγχθεί ένας (1) µήνας της ελεγχόµενης χρήσης προκειµένου να 
εξακριβωθεί εάν υπάρχουν περιπτώσεις επιβολής ΦΠΑ εισαγωγής, στις 
περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει µεταφέρει αγαθά στην Ελλάδα µε 
απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς και ΦΠΑ, π.χ. πάγια µε 
καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ή αγαθά που προορίζονται για 
επανεξαγωγή ή εµπορεύµατα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης, αλλά δεν συµµορφώνεται έγκαιρα µε τις υποχρεώσεις 
που έχει αναλάβει ή τις προϋποθέσεις  που θέτει ο νόµος ή εµφανίζει 
ποσοτικά ελλείµµατα που δεν µπορεί να δικαιολογηθούν. 

 

 
 
 

   
     4. ΦΠΑ εισροών 

 
(α) Σε περίπτωση που η επιχείρηση διενεργεί πράξεις υπαγόµενες στο 
ΦΠΑ και πράξεις απαλλασσόµενες του άρθρου 22, να ελεγχθεί ο µήνας 
της ελεγχόµενης χρήσης µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα,  
αναφορικά µε τον τρόπο παρακολούθησης των εξόδων/δαπανών της 
προκειµένου να εκπίπτει από το φόρο εκροών µόνο το φόρο εισροών 
που αφορά την υπαγόµενη δραστηριότητα. Όσον αφορά το ΦΠΑ των 
κοινών δαπανών, π.χ. διοικητικής λειτουργίας, αυτός εκπίπτει αναλογικά 
µέσω συµπλήρωσης του πίνακα Ζ της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ 
(βλέπε άρθρο 31). 

 

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΛΜ5



34 
 

 
 
 
∆. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 (β) Να διαπιστωθεί για την ελεγχόµενη χρήση και για φορολογικά 
στοιχεία ανεξαρτήτως ποσού εάν η επιχείρηση έχει εκπέσει ΦΠΑ 
δαπανών: 

 
i. αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης 

καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, 
ii. αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης 

οινοπνευµατωδών ποτών, εφόσον αυτά προορίζονται για την 
πραγµατοποίηση µη φορολογητέων πράξεων 

iii. δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά, 
iv. στέγασης, τροφής, ποτών, µετακίνησης και ψυχαγωγίας για το 

προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης, 
v. αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης ΕΙΧ αυτοκινήτων 

µέχρι 9 θέσεων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, σκαφών και 
αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή 
αθλητισµό, καθώς και τις δαπάνες καυσίµων επισκευής, 
συντήρησης µίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών, εκτός εάν τα 
ανωτέρω µεταφορικά µέσα, προορίζονται για πώληση, µίσθωση ή 
µεταφορά προσώπων µε κόµιστρο, και 

vi. αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης ειδών 
συσκευασίας, των οποίων η παράδοση καλύπτεται από 
καταβαλλόµενη εγγύηση και των οποίων η περαιτέρω διακίνηση 
γίνεται χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19. 

 
 
(γ) Όσον αφορά δαπάνες αγοράς παγίων, των οποίων η επιχείρηση έχει 
εκπέσει το ΦΠΑ, να ελεγχθεί εάν αυτά έχουν παύσει να 
χρησιµοποιούνται σε φορολογητέες δραστηριότητες, µέσα σε µια 
περίοδο 5 ετών από την αγορά τους π.χ. λόγω λύσης της επιχείρησης 
και θέσης αυτής σε εκκαθάριση, οριστικής ανάκλησης άδειας 
λειτουργίας κλπ. Εάν συµβαίνει αυτό, η επιχείρηση οφείλει να 
επιστρέψει στο ∆ηµόσιο  
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∆. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 τόσα πέµπτα του φόρου όσα τα υπολειπόµενα έτη για την ολοκλήρωση 
της πενταετίας (βλέπε άρθρο 33 περί πενταετούς διακανονισµού). Ο 
φόρος υπολογίζεται µέσω του πίνακα Η της εκκαθαριστικής δήλωσης 
ΦΠΑ. Ο ίδιος διακανονισµός ενεργείται και στις περιπτώσεις:  

 
i. πώλησης παγίων εντός της πενταετίας, εφόσον ο ΦΠΑ της 

πώλησης υπολείπεται του αδιακανόνιστου ποσού ΦΠΑ, 
 

ii. πώλησης ή µίσθωσης ακινήτων ή αγορά ή ανέγερση των 
οποίων έχει επιβαρυνθεί µε ΦΠΑ, 

 
iii. ανέγερσης κτισµάτων ή κατασκευής εγκαταστάσεων σε ακίνητο 

ιδιοκτησίας τρίτου µε δικαίωµα χρήσης τουλάχιστον 9 ετών, σε 
περίπτωση που µέσα στη πενταετία σταµατά η χρήση του 
ακινήτου 

 
(δ) Σχετικά µε την τελευταία ως άνω περίπτωση, να ελεγχθεί εάν κατά το 
χρόνο ανέγερσης των κτισµάτων ή κατασκευή των εγκαταστάσεων σε 
ακίνητο ιδιοκτησίας τρίτου, ο ανεγείρων/κατασκευαστής είχε δικαίωµα 
χρήσης του ακινήτου για χρονικό διάστηµα αρχικά ή κατά παράταση 
τουλάχιστον 9 ετών.  
 
(ε) Στης περιπτώσεις εµπορεύσιµων αγαθών που καταστράφηκαν, 
απωλέσθηκαν ή εκλάπησαν, να διαπιστωθεί εάν η καταστροφή ή 
απώλεια αποδεικνύεται µε νόµιµα παραστατικά. 
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∆. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
5. 

 
 

Λοιπές ελεγκτικές διαδικασίες 
(α) Να ελεγχθούν ενδεικτικά δύο (2) µήνες της ελεγχόµενης χρήσης για 
την εξακρίβωση της ορθής συµπλήρωσης των δηλώσεων Intrastat και 
listing (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες) και συγκεκριµένα: 

 
i. η αναλυτική περιγραφή των ειδών στις δηλώσεις Intrastat µε 

µνεία του κινδύνου taric και όχι η εµφάνιση περισσότερων 
ειδών µε ένα κωδικό, 

 
ii. η συµφωνία των δύο δηλώσεων, ως προς την τιµολογιακή 

αξία, και αυτών µε τις υποβληθείσες δηλώσεις ΦΠΑ και τους 
λογαριασµούς της γενικής λογιστικής που εµφανίζουν τη 
φορολογητέα αξία (βλέπε 2(ε) ανωτέρω) 

 
(β) Να ελεγχθεί εάν η επιχείρηση συµψήφισε πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ, 
που είχε παραγραφεί, µε ΦΠΑ εκροών. Σηµειωτέον ότι οι φορολογικές 
διατάξεις προβλέπουν τριετή παραγραφή. 
 
(γ) Να ελεγχθεί εάν η επιχείρηση έλαβε επιστροφή ΦΠΑ ή έτυχε άλλου 
ευεργετήµατος χωρίς να το δικαιούται, π.χ. έλαβε επιστροφή ΦΠΑ λόγω 
επενδυτικών αγαθών για κατασκευές σε ακίνητα τρίτων, χωρίς να έχει 
σύµβαση τουλάχιστον 9 ετών για την χρήση αυτών, ή έτυχε αναστολής 
καταβολής δυνάµει της ΑΥΟ Π. 2869/1987 για επενδυτικά αγαθά τα 
οποία δεν χρησιµοποίησε για τις ανάγκες της αλλά τα πούλησε. 
 
(δ) Να αναλυθούν και αξιολογηθούν τυχόν ευρήµατα που προέκυψαν 
κατά τις προηγούµενες φάσεις. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 1 (ε) 
(ευρήµατα φορολογικού ελέγχου) και οικειοθελούς συµµόρφωσης της 
επιχείρησης µε καταβολή ΦΠΑ που ανάγεται σε προηγούµενες 
φορολογικές περιόδους ή χρήσεις. Να αναλυθεί η αιτία και να ελεγχθεί η 
συµµόρφωση αυτής. 

 
 

ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις 
 
Να ελεγχθεί αν τηρήθηκαν όλα γενικά τα βιβλία των οποίων η τήρηση 
είναι υποχρεωτική από τον Κ.Β.Σ. Συγκεκριµένα, να ελεγχθεί αν 
τηρήθηκαν τα ακόλουθα βιβλία: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Αναλυτικά ηµερολόγια και Συγκεντρωτικό ηµερολόγιο ή Γενικό 
ηµερολόγιο 

• Αναλυτικά καθολικά 
• Γενικό καθολικό 
• Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών 
• Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµού 
• Καταστάσεις απογραφής υποκαταστηµάτων 
• Μητρώο Παγίων 
• Βιβλίο Αποθήκης 
• Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών 
• Βιβλίο Παραγωγής και Κοστολογίου 
• Βιβλίο Μετόχων / Μετοχών 
• Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης 
• Βιβλίο Πρακτικών ∆.Σ. 
Να ελεγχθεί αν τηρήθηκαν τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 Κ.Β.Σ. 
καθώς και τα βιβλία που η τήρησή τους ορίζεται µε απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών σύµφωνα µε το άρθρο 38 Κ.Β.Σ. 
 
Να ελεγχθεί αν έχουν υποβληθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. οι καταστάσεις του 
άρθρου 20 Κ.Β.Σ. 
 
Να συνταχθεί σχετικός πίνακας των τηρούµενων βιβλίων µε αναφορά 
της ηµεροµηνίας και του σχετικού αριθµού θεώρησης από την αρµόδια 
∆.Ο.Υ. και να ελεγχθεί αν τα τηρούµενα βιβλία θεωρήθηκαν εµπρόθεσµα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 
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Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Να ελεγχθεί αν θεωρήθηκαν τα εκδιδόµενα χειρόγραφα στοιχεία της 
επιχείρησης ή αν εκδόθηκαν µε µηχανογραφικό τρόπο µέσω Ειδικών 
Ασφαλών Φορολογικών ∆ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις µη θεώρησης 
φορολογικών στοιχείων. 
 
Να συνταχθεί σχετικός πίνακας των θεωρηµένων στοιχείων καθώς και 
των δηλωθέντων Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ µε αναφορά της ηµεροµηνίας και του 
σχετικού αριθµού θεώρησης/δήλωσης από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και να 
ελεγχθεί αν τα στοιχεία ή οι µηχανισµοί θεωρήθηκαν/δηλώθηκαν 
εµπρόθεσµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

 

2. Συµφωνία µεταξύ των βιβλίων 
 
(α)     Να ελεγχθεί  ενδεικτικά ο µήνας της ελεγχόµενης χρήσης µε τα 

µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, προκειµένου να εξακριβωθεί αν: 
 

• Το άθροισµα των κινήσεων των ηµερολογίων είναι ίσο µε τα 
σύνολα των κινήσεων του γενικού καθολικού και του Ισοζυγίου. 

 

 
 

 
• Τα υπόλοιπα των λογαριασµών του Ισοζυγίου Γενικού και 

Αναλυτικών Καθολικών συµφωνούν µε αυτά του Γενικού 
Καθολικού και των Αναλυτικών Καθολικών. 

 

 
 

 
• Τα υπόλοιπα των λογαριασµών του Ισοζυγίου Πελατών και 

Προµηθευτών συµφωνούν µε αυτά του Αναλυτικού Καθολικού 
(Καρτέλας) Πελάτη ή Προµηθευτή, αντίστοιχα. 

 

 
 

 
• Τα υπόλοιπα των λογαριασµών του ισοζυγίου της 13ης 

περιόδου της προηγούµενης χρήσης µεταφέρθηκαν ορθά ως 
υπόλοιπα έναρξης στην τρέχουσα χρήση. 

 

 
 

 
• Τα συγκεντρωτικά υπόλοιπα που εµφανίζονται στο Φορολογικό 

Μητρώο Παγίων (π.χ. αξία κτήσης, σωρευµένες αποσβέσεις, 
αποσβέσεις χρήσης) συµφωνούν µε τα ποσά που εµφανίζονται 
Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών. 
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Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
(β)     Για χρονικό διάστηµα 15 ηµερών του µήνα µε τα µεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα της ελεγχόµενης χρήσης, να ελεγχθεί αν: 
 

• Εκδόθηκαν αντίστοιχα τιµολόγια πώλησης ή αποδείξεις λιανικής 
πώλησης και γενικώς φορολογικά στοιχεία αξίας για τα 
εκδοθέντα δελτία αποστολής ως και για τυχόν έσοδα που 
προκύπτουν από υπάρχοντα συµφωνητικά.  

• Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις πωλήσεων καλύπτονται µε 
νόµιµα δικαιολογητικά. 

• Η έκδοση αντίστοιχων στοιχείων εσόδων σε σχέση µε τις 
καταχωρήσεις στα πρόσθετα βιβλία που τηρούνται σύµφωνα µε 
το άρθρο 10 του ΚΒΣ. 
 

(γ)     Για χρονικό διάστηµα 15 ηµερών του µήνα µε τα µεγαλύτερα 
ακαθάριστα έσοδα  της ελεγχόµενης χρήσης, να ελεγχθεί αν: 

 
• Έγινε η ορθή καταχώρηση (κατά αξία) των αγορών (παγίων, 
εµπορευσίµων κλπ) στα βιβλία µε βάση τα τιµολόγια αγοράς και 
τις διασαφήσεις εισαγωγής. 

• Έγινε ορθή καταχώρηση των αγορών στο βιβλίο αποθήκης µε 
βάση τις ποσότητες που αναγράφονται στα οικεία δελτία 
αποστολής ή και τυχόν φορτωτικές.   

• Η ποσοτική διακίνηση των πρώτων υλών και ετοίµων προϊόντων 
εντός της επιχείρησης γίνεται βάσει των εκδιδοµένων ∆ελτίων 
Εσωτερικής ∆ιακίνησης. 

• Οι επιστροφές, οι εκπτώσεις και τα ειδικά έξοδα αγορών 
καλύπτονται µε νόµιµα δικαιολογητικά.  

• Έγινε ορθή καταχώρηση στα τηρούµενα βιβλία της αξίας των 
δικαιολογητικών δαπανών. 
 

(δ)    Να ελεγχθεί δειγµατοληπτικά αν για τα παραγόµενα είδη έχουν 
εκτυπωθεί οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές στο Βιβλίο 
Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 
(ε)     Να ελεγχθεί αν για τις παραγωγικές επενδύσεις και αφορολόγητες 

εκπτώσεις ή αποθεµατικά των αναπτυξιακών νόµων έχει 
ενηµερωθεί το Βιβλίο Επενδύσεων του άρθρου 10 Κ.Β.Σ. 

ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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(στ)   Να ελεγχθεί αν έχουν εκτυπωθεί τα προβλεπόµενα από την 
ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία  βιβλία ή αν έχει πραγµατοποιηθεί 
αποθήκευσή τους σε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κ.Β.Σ. 

ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   
3. Ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις  
(α)  Έλεγχος ταµείου  
 Να ελεγχθούν  ενδεικτικά σε ένα (1) µήνα της ελεγχόµενης χρήσης τα 

αναλυτικά καθολικά των λογαριασµών ταµείου και αξιογράφων, για 
διαπίστωση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων ή διαφορών. 

 

 
(β) 

 
Έλεγχος Βιβλίου Αποθήκης 

 

 Να πραγµατοποιηθεί ποσοτική καταµέτρηση των αποθεµάτων και να 
ελεγχθεί η ορθή ποσοτική καταχώρηση των αγαθών στο βιβλίο 
αποθήκης επιλεκτικά για δύο (2) είδη κατά περίπτωση, έτοιµων 
προϊόντων, Πρώτων και Βοηθητικών Υλών. Για τη διαπίστωση ύπαρξης 
ή µη διαφορών στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού θα λαµβάνονται υπόψη 
και οι εισαχθείσες και εξαχθείσες ποσότητες βάσει των ληφθέντων και 
εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων από την τελευταία ενηµέρωση του 
βιβλίου αποθήκης µέχρι την ηµέρα και ώρα του ελέγχου. 

 

  

Να ελεγχθεί η ύπαρξη τυχόν πιστωτικών υπολοίπων στις µερίδες 
αποθήκης. Ο έλεγχος αυτός περιορίζεται στον µήνα ∆εκέµβριο και σε 
έναν οποιοδήποτε άλλο µήνα της ελεγχόµενης χρήσης. 

 

  

Να ελεγχθεί αν τα λογιστικά ποσοτικά υπόλοιπα των µερίδων του βιβλίου 
Αποθήκης επιλεκτικά για δύο (2) είδη κατά περίπτωση έτοιµων 
προϊόντων, Πρώτων και Βοηθητικών Υλών συµφωνούν µε τις ποσότητες 
που απογράφηκαν στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και 
καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµού και στις 
θεωρηµένες καταστάσεις απογραφής. 
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Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ΦΥΛΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(γ) Έλεγχος απογραφής   
 Να ελεγχθεί αν έχει γίνει απογραφή, αποτίµηση και καταγραφή στο 

Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµών των περιουσιακών στοιχείων εντός 
της προβλεπόµενης από τον Κ.Β.Σ προθεσµίας. 

 

 Να ελεγχθεί αν η απογραφή των εµπορευσίµων γίνεται ξεχωριστά για 
κάθε αποθηκευτικό χώρο ή για τα αποθέµατα που βρίσκονται σε τρίτους, 
ανά τρίτο. 

 

 
(δ) 

 
Έλεγχος αποτίµησης αποθεµάτων 

 

 Να ελεγχθεί η ορθότητα του υπολογισµού της τιµής κτήσης και του 
ιστορικού κόστους παραγωγής των αποθεµάτων µε βάση τη µέθοδο που 
ακολουθεί η επιχείρηση επιλεκτικά για ένα είδος από κάθε κατηγορία 
αποθέµατος (έτοιµο προϊόν, ΠΥ, ΒΥ) για κάθε αποθηκευτικό χώρο. 

 

 Να ελεγχθεί η ορθή αποτίµηση των απογραφέντων αποθεµάτων στο 
τέλος της διαχειριστικής περιόδου επιλεκτικά για ένα είδος από κάθε 
κατηγορία αποθέµατος (έτοιµο προϊόν, ΠΥ, ΒΥ) για κάθε αποθηκευτικό 
χώρο. 

 

 Να ελεγχθεί αν σε περίπτωση αλλαγής της µεθόδου υπολογισµού της 
τιµής κτήσης και του ιστορικού κόστους παραγωγής των αποθεµάτων, 
έχει ληφθεί έγκριση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων βάσει του 
άρθρου 28 Κ.Β.Σ. (αν απαιτείται). 

 

 
(ε) 

 
Έλεγχος αποτίµησης συµµετοχών 

 

 Να ελεγχθεί η ορθή αποτίµηση των συµµετοχών στο τέλος της 
διαχειριστικής περιόδου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 Κ.Β.Σ. 

 

 
(στ) 
 

 
Έλεγχος κόστους παραγωγής 

 

 Να ελεγχθεί  αν υφίστανται αδικαιολόγητες αποκλίσεις µεταξύ τεχνικών 
προδιαγραφών και κόστους παραγωγής επιλεκτικά σε δύο (2) είδη 
έτοιµου προϊόντος µε την µεγαλύτερη κίνηση, καθώς και αν σε κάποιο 
από αυτά τα δύο παραγόµενα είδη υπάρχει αδικαιολόγητα µεγάλη φύρα.  
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Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Να ελεγχθεί αν µεταφέρονται και επιµερίζονται ορθά και χωρίς 
αδικαιολόγητες µεταβολές από χρήση σε χρήση τα λειτουργικά έξοδα της 
επιχείρησης στα κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους και αν για 
επιλεγµένα παραγόµενα είδη του δείγµατος ακολουθούνται ορθά και 
πάγια οι κανόνες επιµερισµού του εργοστασιακού κόστους (δηλαδή του 
άµεσου κόστους εργασίας και των Γενικών Βιοµηχανικών Εξόδων) µε 
βάση τα δεδοµένα του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών. 

 

   
   
 
(ζ) 

 
Έλεγχος απόδειξης συναλλαγών  

 

 
 
 
 
 
 
 
(η) 
 

Για ένα (1) µήνα της ελεγχόµενης χρήσης να εξακριβωθεί εάν η 
τµηµατική ή µη εξόφληση τιµολογίων αγοράς αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών αξίας άνω των €3.000,00 (ή €1.000,00 για αγορά αγροτικών 
προϊόντων) έγινε µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε έκδοση επιταγής 
της επιχείρησης. 
 

Έλεγχοι Ηλεκτρονικού Τιµολογίου 

Οι παρακάτω έλεγχοι για τη έκδοση ή λήψη ηλεκτρονικού τιµολογίου 
αφορούν επιλεκτικά χρονικό διάστηµα 15 ηµερών οποιουδήποτε µήνα 
της ελεγχόµενης χρήσης. 
Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση τηρεί τις προϋποθέσεις για να εκδίδει και 
να λαµβάνει ηλεκτρονικά τιµολόγια. 
Να ελεγχθεί αν τα ηλεκτρονικά τιµολόγια που εκδίδονται από την 
επιχείρηση περιέχουν όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και αντιστοιχούν σε 
έγκυρη ψηφιακή σύνοψη. 
Να ελεγχθεί αν εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και αυθεντικότητα των 
εκδιδόµενων ηλεκτρονικών τιµολογίων κατά την έκδοση, αποστολή, 
καταχώρηση και αποθήκευση τους. 
Να ελεγχθεί ότι τα ηλεκτρονικά τιµολόγια που εκδίδονται είναι µοναδικά 
και δεν υπάρχουν περιπτώσεις διπλής έκδοσης ή καταχώρησης του 
ίδιου ηλεκτρονικού τιµολογίου. 
Να ελεγχθεί ότι τα ηλεκτρονικά τιµολόγια που εκδίδονται αποστέλλονται 
από τον εκδότη και καταχωρούνται από τον παραλήπτη στα 
προβλεπόµενα από το νόµο χρονικά περιθώρια. 
 
Να ελεγχθεί αν υπάρχουν αλλοιώσεις ή διαφοροποιήσεις του 
ηλεκτρονικού τιµολογίου κατά την αποστολή του που οφείλονται  στον 
εκδότη, τον παραλήπτη ή τον πάροχο υπηρεσιών. 
Να ελεγχθεί αν τα ηλεκτρονικά τιµολόγια που εκδίδονται από την 
επιχείρηση αποθηκεύονται σε αναγνώσιµη µορφή και κατά τη διάρκεια 
της αποθήκευσης τους διασφαλίζεται η ακεραιότητα τους και η 
διαθεσιµότητα τους για έλεγχο στο προβλεπόµενο από το νόµο χρονικό 
διάστηµα.  
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ΣΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤ.1 
 

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

Να ελεγχθεί αν έχει υποβληθεί δήλωση ΦΑΠ στην ελεγχόµενη χρήση 
(αρ. 33 Ν. 3842/2010). 
Να διενεργηθεί επαλήθευση των υπολογισµών της φορολογητέας αξίας 
των ακινήτων (αρ. 31 Ν. 3842/2010) της επιχείρησης µε βάση τις 
ακόλουθες διακρίσεις   
(α) Για επιχειρήσεις µε αριθµό ιδιόκτητων ακινήτων µέχρι 10 θα 
διενεργηθεί επαλήθευση σε δύο (2) ακίνητα µε την υψηλότερη αξία. 
(β) Για επιχειρήσεις µε αριθµό ακινήτων από 11 έως 30 θα διενεργηθεί 
επαλήθευση σε τέσσερα (4) ακίνητα µε την υψηλότερη αξία και 
(γ) Για επιχειρήσεις  µε αριθµό ακινήτων άνω των 30 θα διενεργηθεί 
επαλήθευση στα πέντε (5) ακίνητα µε την υψηλότερη αξία  
Να διενεργηθεί µε βάση τις προαναφερόµενες διακρίσεις επαλήθευση 
των υπολογισµών του αναλογούντος φόρου (αρ. 35 Ν. 3842/2010). 
Να ελεγχθεί αν έχουν καταβληθεί εµπροθέσµως οι διµηνιαίες δόσεις 
ΦΑΠ (αρ. 37 Ν. 3842/2010).  
Να ελεγχθεί εάν συντρέχει ευθύνη εις ολόκληρον του ελεγχόµενου 
νοµικού προσώπου, ως τελευταίου κυρίου ή επικαρπωτή, λόγω κτήσης 
βαρυνόµενου ακινήτου. Σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από το 
ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο εντός της ελεγχόµενης χρήσης 
επαληθεύεται ότι στο σχετικό συµβολαιογραφικό µεταβιβαστικό έγγραφο 
επισυνάπτεται το πιστοποιητικό της παρ. 1 του αρ. 48 του Ν. 
3842/2010.  

 

ΣΤ.2 ∆ήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)  
 Να ελεγχθεί εάν έχει υποβληθεί η δήλωση στοιχείων ακινήτων  (Ε9) και 

σε περίπτωση µεταβολής στοιχείων ακινήτων (αρ. 23 Ν. 3247/2005).  
 

ΣΤ.3 Φόρος υπεραξίας από αναπροσαρµογή ακινήτων (Ν. 2065/1992)  
 Να ελεγχθεί αν έχει υποβληθεί δήλωση φόρου υπεραξίας 

αναπροσαρµογής Ν. 2065/1992.  
Να διενεργηθεί επαλήθευση των υπολογισµών υπεραξίας.,µε βάση τις 
ακόλουθες διακρίσεις   
(α) Για επιχειρήσεις µε αριθµό ιδιόκτητων ακινήτων µέχρι 10 θα 
διενεργηθεί επαλήθευση σε δύο (2) ακίνητα µε την υψηλότερη αξία. 
(β) Για επιχειρήσεις µε αριθµό ακινήτων από 11 έως 30 θα διενεργηθεί 
επαλήθευση σε τέσσερα (4) ακίνητα µε την υψηλότερη αξία και 
(γ) Για επιχειρήσεις µε αριθµό ακινήτων άνω των 30 θα διενεργηθεί 
επαλήθευση στα πέντε (5) ακίνητα µε την υψηλότερη αξία  
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Ζ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 

∆άνεια ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει συνάψει δανειακές συµβάσεις µε άλλες 
επιχειρήσεις και καταβάλλει ή εισπράττει κατά περίπτωση τόκους στα 
πλαίσια των συµβάσεων αυτών. 

 

  

Να ελεγχθεί ο τόπος σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεων αυτών. 

 

  

Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει προβεί στην κεφαλαιοποίηση 
δανειακών της υποχρεώσεων. 

 

  

Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει παράσχει εµπράγµατη ασφάλεια για 
την εξασφάλιση της απαίτησης του δανειστή και περαιτέρω να εξετασθεί 
αν η εν λόγω παροχή έχει γίνει µε το ίδιο έγγραφο µε το οποίο συνήφθη 
η δανειακή σύµβαση ή όχι. 

 

 
 
2. 

 

Αµοιβές µελών ∆.Σ. 

 

 Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση προβαίνει στην πληρωµή αµοιβών στα µέλη 
του ∆.Σ. της ανεξάρτητα από το χαρακτηρισµό του εισοδήµατος για τους 
δικαιούχους/λήπτες των αµοιβών αυτών. 

 

 
 
3. 

 

Εκχώρηση απαίτησης 

 

 Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει καταρτίσει σύµβαση εκχώρησης 
οποιασδήποτε απαίτησης της και να εξετασθεί περαιτέρω αν για την εν 
λόγω εκχώρηση προβλέπεται αντάλλαγµα ή όχι.   

 

 
 
4. 

 

Αναδοχή χρέους 

 

 Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει καταρτίσει σύµβαση αναδοχής χρέους 
µε οποιονδήποτε αντισυµβαλλόµενο.   
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Ζ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 

Καταθέσεις – αναλήψεις µετόχων, εταίρων κλπ. ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

Να ελεγχθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε εγγραφή στα βιβλία της 
επιχείρησης από την οποία να προκύπτει κατάθεση ή ανάληψη 
χρηµάτων από µετόχους ή εταίρους έξω από τα πλαίσια οποιασδήποτε 
σύµβασης. 

   

 

6. Παρεπόµενα σύµφωνα  
 Να ελεγχθεί αν η επιχείρηση έχει συνάψει συµφωνητικό παροχής 

εµπράγµατης ασφάλειας για την εξασφάλιση οποιασδήποτε ενοχικής 
απαίτησης του αντισυµβαλλοµένου και περαιτέρω να εξετασθεί αν η 
παροχή εµπράγµατης ασφάλειας έχει γίνει µε το ίδιο έγγραφο µε το 
οποίο συνήφθη η κύρια σχέση ή όχι.   

 

   
 
 
 

 

 

 

   
  

 

 

  

 

 

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΛΜ5



46 
 

Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΦΟΡΩΝ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Με βάση το οριστικό ισοζύγιο τέλους χρήσης να προσδιοριστούν οι 
φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, όπως  εµφανίζονται σε 
υπολογαριασµούς του 54. 

 
B. Να γίνει επισκόπηση του οριστικού ισοζυγίου τέλους χρήσης µε 

σκοπό  να εντοπιστούν σηµαντικές συναλλαγές της εταιρίας 
(τακτικές ή έκτακτες), οι οποίες συνεπάγονται υποχρέωση της 
εταιρίας να παρακρατήσει ή προκαταβάλει φόρο εισοδήµατος, 
χωρίς να υπάρχει σχετική κίνηση σε υπολογαριασµούς του 
λογαριασµού 54.  

 
Να ελεγχθούν οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στα παρακάτω 
αντικείµενα: 
 
1. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (άρθρο 57 του Ν.2238/94). 
(α) Να γίνει συµφωνία των ακαθάριστων αποδοχών που εµφανίζονται 
στις προσωρινές και την οριστική δήλωση ΦΜΥ µε αυτές που 
εµφανίζονται στο οριστικό ισοζύγιο τέλους χρήσης (λογαριασµοί 60.00 
και 60.01). Η ίδια συµφωνία πρέπει να γίνει και ως προς τους 
παρακρατηθέντες και καταβληθέντες φόρους. 
 
(β) Να γίνει σε ετήσια βάση επαλήθευση της ορθής παρακράτησης 
φόρου σε τρεις (3) υπαλλήλους και τρεις (3) εργάτες της επιχείρησης 
ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την εκκαθάριση του ΦΜΥ (αναγωγή των καθαρών 
αποδοχών προ φόρου του µηνός Ιανουαρίου σε ετήσια βάση, δηλ. Χ 14 
κτλ) 
 
(γ) Να γίνει σε ετήσια βάση επαλήθευση της ορθής παρακράτησης 
φόρου σε ένα (1) υπάλληλο και ένα (1) εργάτη της επιχείρησης που 
προσλήφθηκαν ή αποχώρησαν µέσα στο έτος. 
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Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΦΟΡΩΝ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 (δ)  Να ελεγχθεί ο λογαριασµός 60.02 – παρεπόµενες παροχές και έξοδα 

προσωπικού καθώς και οι λογαριασµοί στους οποίους καταχωρούνται 
έξοδα των υπαλλήλων της επιχείρησης επί αποδόσει λογαριασµού (π.χ. 
έξοδα ταξιδίων), προκειµένου να διακριβωθεί εάν υπάρχουν διάφορες 
παροχές σε αυτούς ή έξοδα που δεν καλύπτονται από παραστατικά 
δαπανών, τα οποία µπορεί να θεωρηθούν ως πρόσθετο εισόδηµα 
µισθωτών υπηρεσιών υποκείµενο σε παρακράτηση ΦΜΥ. Να 
συνεκτιµηθούν τυχόν όροι που περιλαµβάνονται στις συµβάσεις 
εργασίας καθώς και η περιοδικότητα αυτών των καταβολών. 

 
2. Εργολήπτες τεχνικών έργων, ενοικιαστές δηµοσίων κλπ 

προσόδων: Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του 
παρακρατηθέντα φόρου 3% (1% από 27.5.2009 µέχρι 31.12.2010) επί 
της αξίας του κατασκευαζόµενου έργου ή του µισθώµατος ενοικιάσεως 
δηµοσίων, δηµοτικών ή λιµενικών προσόδων (άρθρα 55 και 60 
Ν.2238/94) 

 
3. Αµοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, µεσιτών από αλλοδαπούς 

κλπ. οίκους: Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του 
παρακρατηθέντος φόρου 15% επί των αµοιβών ή προµηθειών των 
αντιπροσώπων, πρακτόρων, µεσιτών κλπ. 

 
4. Προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών από ∆ηµόσιες υπηρεσίες, 

ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύµατα, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, και 
ΝΠ∆∆ γενικά. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να  υποβάλουν δήλωση και 
να αποδώσουν τον παρακρατηθέντα φόρο πάνω στην καθαρή αξία 
των αγαθών και υπηρεσιών (άρθρο 55 και 60  Ν.2238/94) 
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  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   
 5. Εισόδηµα κινητών αξιών: Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και 

απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου 20% στο εισόδηµα από 
κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, τόκους κάθε χρεωστικού 
τίτλου στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι τόκοι που 
επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση (εκτός αυτών που θεωρούνται 
εισόδηµα εµπορικών επιχειρήσεων) καθώς και στο εισόδηµα από 
οµολογίες και χρεόγραφα γενικά του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή 
ηµεδαπών ΝΠ∆∆ ή ηµεδαπών επιχειρήσεων. 

 
6. Μερίσµατα από αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: Να ελεγχθεί η 

υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 
25% από τους ενεργήσαντες στην Ελλάδα εξαργύρωση ή καταβολή 
µερισµάτων από αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε., σε φυσικά πρόσωπα 
κατοίκους Ελλάδας. Ειδικά για τα κέρδη που εισπράττονται εντός 
2011 η παρακράτηση είναι 21%.   

 
7. Τόκοι καταθέσεων: Τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπολογίζουν 

τόκους εφάπαξ κατ΄ έτος υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής 
δήλωσης για την απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 10% (άρθρο 
12 Ν. 2238/94). Το ίδιο ισχύει και για τόκους από οµολογιακά δάνεια 
που εκδίδονται στην αλλοδαπή και για δεδουλευµένους τόκους κατά 
τον χρόνο µεταβίβασης του οµολόγου αλλοδαπής προέλευσης ή 
τοκοµεριδίου σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν.3842/23.04.2010, 
καθώς και για εισοδήµατα από κάθε µορφής τίτλους που εκδίδονται 
από θυγατρικές εταιρείες ηµεδαπών τραπεζικών ιδρυµάτων στο 
εξωτερικό. Τα ίδια αφορούν και την είσπραξη τόκων οµολογιακών 
δανείων από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αµοιβαία 
κεφάλαια υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους 
προκύπτουν έχουν αποκτηθεί λιγότερο από 30 µέρες πριν από το 
χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων 
(άρθρο 39 Ν.3371/2005 και 33 Ν.3283/2004). Να ελεγχθεί η τήρηση 
των παραπάνω νοµοθετικών διατάξεων και διαδικασιών. 
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8. Τόκοι από πράξεις repos  και reverse  repos : Οι Τράπεζες και τα 
µέλη του ΧΑΑ, όταν πιστώνουν τους δικαιούχους ή καταβάλλουν σ’ 
αυτούς εισοδήµατα από πράξεις repos (άρθρο 12 Ν. 2238/94), 
υποχρεούνται να διενεργούν ταυτόχρονα παρακράτηση φόρου µε 
συντελεστή 10%. Να ελεγχθεί δειγµατοληπτικά η παρακράτηση 
αυτού του φόρου. Ο έλεγχος περιορίζεται στις συµβάσεις οι οποίες 
έχουν υπογραφεί σε χρονικό διάστηµα ενός τριµήνου της 
ελεγχόµενης χρήσης. 

 
9. Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυµάτων: Να 

ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου φόρου 
(10%) στους τόκους που προκύπτουν από έντοκους τίτλους που 
εκδίδονται στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
το ∆ιεθνή Οργανισµό Χρηµατοδοτήσεως, τη ∆ιεθνή Τράπεζα 
Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα 
Αναπτύξεως, κατά τη λήξη και εξόφληση των τοκοµεριδίων ή τη λήξη 
των τίτλων (όταν πρόκειται για οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια) (άρθρο 
12 παρ.8 Ν.2238/94). Ο δειγµατοληπτικός έλεγχος περιορίζεται στις 
συµβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί σε χρονικό διάστηµα ενός 
τριµήνου της ελεγχόµενης χρήσης. 

 
10. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα: Να ελεγχθεί η υποβολή 

δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 15% στο 
εισόδηµα από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος είναι κάτοικος 
Ελλάδας, και δεν είναι επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας 
του ΚΒΣ ή Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή Αµοιβαίο 
Κεφάλαιο του Ν. 1969/91 (άρθρο 24 και 54 Ν. 2238/94). Ο 
δειγµατοληπτικός έλεγχος περιορίζεται στις συµβάσεις οι οποίες 
έχουν υπογραφεί σε χρονικό διάστηµα ενός τριµήνου της 
ελεγχόµενης χρήσης. 

 
11. Εισοδήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων από κινητές αξίες στην 

Eλλάδα: Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης από τον 
καταβάλλοντα το εισόδηµα του παρακρατούµενου φόρου 40% στα 
εισοδήµατα από κινητές αξίες (εκτός τόκων από µετοχές και 
ιδρυτικούς τίτλους που προέρχονται από διανεµόµενα κέρδη 
ηµεδαπών A.E.) που αποκτήθηκαν από αλλοδαπές εταιρείες και 
οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 
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 Σηµειώνεται ότι στους τόκους που καταβάλλονται από ηµεδαπή 
ανώνυµη εταιρεία ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας 
κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεµένη εταιρεία 
άλλου κράτους-µέλους ή σε µόνιµη εγκατάσταση συνδεδεµένης 
εταιρείας κράτους-µέλους ευρισκόµενη σε άλλο κράτος-µέλος, δεν 
ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 114 του Ν. 2238/1994. Εξαιρετικά, 
κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου 8 ετών θα ενεργείται 
παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή αυτών των τόκων. 
Ειδικότερα, από 1/7/2005 µέχρι 31/6/2009 θα ενεργείται 
παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10% και από 1/7/2009 µέχρι 
31/6/2013 θα ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 5%, 
εκτός εάν από την οικεία διµερή σύµβαση αποφυγής διπλής 
φορολογίας εισοδήµατος προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική 
µεταχείριση. 

 
12. Α.Ε ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων: Να ελεγχθεί η υποβολή 

δήλωσης και απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου 20% στο 
ποσό των αµοιβών ή των προµηθειών για τη διαµεσολάβηση για 
πώληση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων. 

 
13. Φόρος χρηµατιστηριακών συναλλαγών: Να ελεγχθεί η υποβολή 

δήλωσης και καταβολής από την «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» 
(ΕΧΑΕ) του παρακρατηθέντος φόρου µε συντελεστή 0,20% στις 
πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Την 
ίδια υποχρέωση – υποβολής δήλωσης και απόδοσης φόρου 0,15% 
επί της αξίας πώλησης – έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την 
κατοικία τους στην Ελλάδα για τις πωλήσεις µετοχών τους 
εισηγµένων σε αλλοδαπά Χρηµατιστήρια ή διεθνώς 
αναγνωρισµένους χρηµατιστηριακούς θεσµούς. Τα ανωτέρω 
ισχύουν και για πωλήσεις µετοχών εισηγµένων που 
πραγµατοποιούνται µε   
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εξωχρηµατιστηριακές συναλλαγές και µέσω πολυµερούς 
µηχανισµού διαπραγµατεύσεων.  
 
Μετά την τροποποίηση του άρθρου 27 του Ν.2703/99 από το 
άρθρο 9 του Ν.3522/06, εξαιρούνται από το φόρο, οι µεταβιβάσεις 
µετοχών εισηγµένων σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο µε το οποίο το 
Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει δηµιουργήσει κοινό ηλεκτρονικό 
σύστηµα διαπραγµάτευσης και µε την προϋπόθεση ότι για τις 
πωλήσεις αυτές προβλέπεται η καταβολή ανάλογου φόρου στην 
αλλοδαπή. Επί του παρόντος, τέτοιο σύστηµα υπάρχει µόνο µε το 
Χρηµατιστήριο της Κύπρου.. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.16 του Ν. 3842/23.04.2010, ο 
φόρος χρηµατιστηριακών συναλλαγών εξακολουθεί να εφαρµόζεται 
για πωλήσεις µετοχών που αποκτώνται µέχρι 31.12.2011. 

 
 

14. Άλλα εισοδήµατα κινητών αξιών καθώς και αµοιβές ή 
αποζηµιώσεις µελών ∆.Σ Α.Ε. χωρίς νόµιµη ή συµβατική 
υποχρέωση: Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης 
φόρου 35% που παρακρατήθηκε σε ι) τόκους ιδρυτικών τίτλων 
και προνοµιούχων µετοχών, ιι) ποσά που έλαβαν δικαιούχοι 
ιδρυτικών τίτλων ανώνυµης εταιρείας κατά την εξαγορά τους από 
αυτήν, ιιι) αµοιβές και αποζηµιώσεις µελών ∆.Σ. που βαρύνουν 
την ίδια ανώνυµη εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 24 N. 2190/20 
αλλά και εν γένει παροχές που γίνονται προς τα πρόσωπα αυτά 
χωρίς νόµιµη ή συµβατική υποχρέωση και εφόσον έχουν βαρύνει 
τα αποτελέσµατα της οικείας διαχειριστικής χρήσης. 
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 15. Εισόδηµα µισθών και λοιπών απολαβών εταίρων EΠE: O 
µισθός και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από ΕΠΕ 
σε εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτή θεωρούνται 
ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις  (άρθρο 28 
Ν.2238/1994), εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισµένοι για τις 
υπηρεσίες αυτές σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο 
εκτός του Ι.Κ.Α.  Στα εισοδήµατα αυτά (αφού πρώτα αφαιρεθούν τα 
ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται και των 
αναλογούντων τελών χαρτοσήµου) γίνεται παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος 35%. 

 
16. Αµοιβές ελευθέρων επαγγελµατιών: Να ελεγχθεί η υποβολή 

δήλωσης και απόδοσης του φόρου 20% που παρακρατήθηκε από 
τις αµοιβές ελευθέρων επαγγελµατιών (άρθρο 58 N. 2238/94), 
εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. 

 
17. Προµήθειες, µεσιτείες, διευκολύνσεις προς δηµοσίους 

οργανισµούς, ΝΠ∆∆ κοινωφελή ιδρύµατα, επιτηδευµατίες, 
συνεταιρισµούς κλπ: Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και 
απόδοσης φόρου 20% που παρακρατήθηκε από τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 55 του Ν.2238/1994 (ήτοι δηµόσιες 
υπηρεσίες, ΟΤΑ και λοιπά Ν.Π.∆.∆., οργανισµούς και επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας, δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά 
ιδρύµατα, συνεταιρισµούς, συλλόγους γενικά και επιχειρήσεις µε 
βιβλία Γ’ κατηγορίας). Για την προαναφερόµενη δήλωση θα 
πραγµατοποιηθεί δειγµατοληπτικός έλεγχος των προµηθειών, 
µεσιτειών, αµοιβών ή άλλων παροχών µη έµµισθης υπηρεσίας, 
ενοικίων αυτοκινήτων, µηχανηµάτων ή άλλων κινητών πραγµάτων, 
που καταβλήθηκαν για την επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή 
επίτευξη του σκοπού τους σε τρίτους, εφόσον σε αυτές τις 
περιπτώσεις δεν ορίζεται από τον Κ.Β.Σ. 
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        η έκδοση θεωρηµένου αποδεικτικού στοιχείου από τον δικαιούχο 

των αµοιβών. Σύµφωνα µε το αρ.6 Ν.3842/23.04.2010, από τη 
δηµοσίευση του νόµου αυτού, η σχετική υποχρέωση 
παρακράτησης φόρου 20% ισχύει για αµοιβές οποιουδήποτε 
είδους παρεχόµενης υπηρεσίας µε αποδείξεις δαπανών του αρ. 15 
Κ.Β.Σ. Επίσης υποβάλλεται δήλωση για την απόδοση του φόρου 
20% που παρακρατήθηκε από εκµισθωτές για την αποζηµίωση 
στον µισθωτή σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εµπορικής 
µίσθωσης ακινήτου, µε βάση νόµο ή µετά από δικαστική απόφαση 
ή µετά από συµφωνία µεταξύ των διαδίκων που παραιτήθηκαν της 
σχετικής δίκης 

 
18. Mισθοί µελών ∆.Σ. Aνωνύµων Eταιρειών που δεν είναι 

ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ: Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και 
απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου 35% επί των µισθών που 
καταβάλλονται στα πιο πάνω µέλη του ∆.Σ. Aνωνύµων Eταιρειών. 

 
19. Παρακράτηση φόρου στα ποσά που καταβάλλονται σε 

αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα για αποζηµιώσεις ή δικαιώµατα για τη χρήση ή 
παραχώρηση χρήσης στην Ελλάδα κινηµατογραφικών ή 
τηλεοπτικών ταινιών, µαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές 
εκποµπές και για την αναπαραγωγή βιντεοκασετών: Να 
ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του φόρου που 
παρακρατήθηκε µε συντελεστή 25%. 
 

20. Παρακράτηση φόρου στα λοιπά ποσά που καταβάλλονται σε 
αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισµούς που δεν έχουν 
µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα για λοιπές αποζηµιώσεις 
και δικαιώµατα της παραγράφου 6 του άρθρου 13 Ν.2238/94: 
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 Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του φόρου που 
παρακρατήθηκε µε συντελεστή 25%, στα ποσά των λοιπών 
αποζηµιώσεων ή δικαιωµάτων ή αµοιβών της παραγράφου 6 του 
άρθρου 13 (όπως για χρήση ή παραχώρηση χρήσης τεχνικών µεθόδων 
παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, δικαιωµάτων 
ευρεσιτεχνίας, σηµάτων και προνοµίων, σχεδίων ή προτύπων γενικά και 
λοιπών συναφών δικαιωµάτων) σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή 
οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε 
φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελµα ή 
επιχείρηση στην Ελλάδα (άρθρο 13 N. 2238/94).  
 
Σηµειώνεται πως αν τα δικαιώµατα καταβάλλονται από ηµεδαπή 
ανώνυµη εταιρεία ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας κράτους-
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεµένη εταιρεία άλλου 
κράτους-µέλους ή σε µόνιµη εγκατάσταση συνδεδεµένης εταιρείας 
κράτους-µέλους ευρισκόµενη σε άλλο κράτος-µέλος, δεν ενεργείται 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που 
θέτει το άρθρο 13 παρ. 7 του Ν. 2238/1994. Εξαιρετικά, κατά τη διάρκεια 
µεταβατικής περιόδου 8 ετών θα ενεργείται παρακράτηση φόρου κατά 
την καταβολή των αµοιβών αυτών. Ειδικότερα, από 1/7/2005 µέχρι 
31/6/2009 θα ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10% και 
από 1/7/2009 µέχρι 31/6/2013 θα ενεργείται παρακράτηση φόρου µε 
συντελεστή 5%, εκτός εάν από την οικεία διµερή σύµβαση αποφυγής 
διπλής φορολογίας εισοδήµατος προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική 
µεταχείριση. 
 

21. Παρακράτηση φόρου στα ποσά που καταβάλλονται σε 
αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα που αναλαµβάνουν στην Ελλάδα 
κατάρτιση µελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών 
τεχνικής, οικονοµικής ή επιστηµονικής γενικά φύσεως κ.τ.λ 
(άρθρο 13 παρ. 8 Ν.2238/94): 
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Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΦΟΡΩΝ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του φόρου που 
παρακρατήθηκε µε συντελεστή 25%.  
 

22. Φορολογία βραβείων σε αθλητές εθνικών οµάδων: Να ελεγχθεί 
η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε 
µε συντελεστή 20% επί των σχετικών χρηµατικών ποσών ως 
επιβράβευση στους αθλητές εθνικών οµάδων (άρθρο 13 και άρθρο 
60 Ν. 2238/94). 
 

23. Αµοιβές σε ξένους καλλιτέχνες ή συγκροτήµατα για συµµετοχή 
σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα: Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης 
και απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου 25% επί των 
εισπραττόµενων αµοιβών από το ∆ηµόσιο, τους ∆ήµους και 
Κοινότητες, τον EOT, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών, το 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τον Οργανισµό Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997, το σύλλογο «Oι 
φίλοι της Μουσικής», καθώς και την Εθνική Λυρική Σκηνή (άρθρο 
13 παρ. 12 N. 2238/94). 
 

24. Aποζηµίωση N. 2112/1920 λόγω απολύσεως µισθωτών: Να 
ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του παρακρατηθέντος 
φόρου µε την κλίµακα που προβλέπει το Άρθρο 14 παρ. 1 του 
Ν.2238/1994.  
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Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΦΟΡΩΝ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.5 του Ν. 3842/23.04.2010, από τη 
δηµοσίευση του εν λόγω νόµου ο φόρος υπολογίζεται µε την 
εξής κλίµακα: 0 – 60.000 0%-60.001 – 100.000 10%, 100.001 – 
150.000 20%, 150.001 και άνω 30%. Με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 45, οι 
διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρµόζονται αναλόγως και για 
κάθε εφάπαξ αποζηµίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε 
φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή 
άλλης σύµβασης, η οποία συνδέει τον φορέα µε τον δικαιούχο της 
αποζηµίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο της 
αποζηµίωσης υπερβαίνει εκείνο που πρέπει να του καταβληθεί, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της 
αποζηµίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύµφωνα µε την πιο 
πάνω κλίµακα. 
 

25. ∆ιανεµόµενα κέρδη Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: Να ελεγχθεί η υποβολή 
δήλωσης και καταβολής του παρακρατηθέντος φόρου 21% ή 25% 
κατά περίπτωση, στα κέρδη που διανέµουν ηµεδαπές Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε. µε τη µορφή αµοιβών και ποσοστών, εκτός µισθού, των 
µελών του ∆.Σ. και των διευθυντών, αµοιβών εργατοϋπαλληλικού 
προσωπικού εκτός µισθού καθώς και µερισµάτων ή 
προµερισµάτων, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε µετρητά 
ή µετοχές. Ειδικά για κέρδη που διανέµονται εντός του έτους 2011 
διενεργείται παρακράτηση 21%.  
 

26. Yπεραπόδοση επενδύσεων των µαθηµατικών αποθεµάτων: 
Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του 
παρακρατηθέντος φόρου 25% στο εισόδηµα από την 
υπεραπόδοση των µαθηµατικών αποθεµάτων για ασφαλίσεις ζωής 
που κατεβλήθησαν (ή πιστώθηκαν οι λογαριασµοί των δικαιούχων). 
 

27. Κέρδη-ωφέλεια από µεταβίβαση / εκχώρηση στοιχείων 
επιχείρησης: Να ελεγχθεί η υποβολή δήλωσης και καταβολής 
φόρου από το δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας από την 
εκχώρηση δικαιώµατος συναφούς µε την άσκηση επιχείρησης ή 
επαγγέλµατος ή από τη µεταβίβαση εταιρικού µεριδίου ή τη 
µεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή κάθε ποσού που  

 

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΛΜ5



57 
 

 
Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΦΟΡΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 καταβάλλεται από τον µισθωτή πέρα από τα µισθώµατα σε 
περίπτωση µίσθωσης ακινήτου µόνου του ή µε εξοπλισµό (άρθρο 
13 παρ. 1 Ν. 2238/94).  
 

28. Πώληση µετοχών µη εισηγµένων στο ΧΑΑ: Να ελεγχθεί η 
υποβολή δήλωσης και καταβολής του φόρου 5% που επιβάλλεται 
στην πραγµατική αξία πώλησης µετοχών µη εισηγµένων στο ΧΑΑ 
(αρθ. 13 παρ. 2 Ν. 2238/1994). 
 

29. Παροχές σε χρήµα πέραν των τακτικών αποδοχών που 
καταβάλλονται µέχρι το οικονοµικό έτος 2013 σε στελέχη 
πιστωτικών ιδρυµάτων: Ελέγχεται η παρακράτηση και απόδοση 
στο δηµόσιο του φόρου σύµφωνα µε την κλίµακα που προβλέπει η 
παράγραφος 9 του άρθρου 14 του Ν. 2238/1994. 

30. Ειδικός Φόρος τηλεοπτικών διαφηµίσεων: Να ελεγχθεί η 
υποβολή δηλώσεων και καταβολής του παρακρατηθέντος φόρου 
20% που εισπράττουν τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης και 
αποδίδουν στο ∆ηµόσιο µε µηνιαίες δηλώσεις (Ν. 3845/6-5-2010 
άρθρο 5 περίπτωση 12). 
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Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  
Ελέγξτε µε βάση τις σχετικές διατάξεις του νόµου µε τον οποίο έγινε ο 
µετασχηµατισµός τα παρακάτω. 
 
(α) Εάν συντρέχουν οι οριζόµενες προϋποθέσεις για την λήψη των 

οικείων φορολογικών απαλλαγών. 
 
(β) Εάν η τυχόν προκύπτουσα χρεωστική διαφορά έχει τύχει ορθού 

φορολογικού χειρισµού. 
 
(γ) Εάν η τυχόν προκύπτουσα υπεραξία έχει απεικονισθεί στους 

προβλεπόµενους λογαριασµούς. 
 
(δ) Εάν οι τυχόν υφιστάµενες φορολογικές ζηµίες των 

µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων δύνανται να µεταφερθούν 
στα επόµενα έτη προς συµψηφισµό. 

 
(ε) Εάν έχουν τηρηθεί ορθά τα προβλεπόµενα για τις λοιπές 

φορολογίες (ΦΠΑ, ΦΜΑ, ΦΜΥ κλπ). 
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Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ– ΕΝ∆ΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Σε περίπτωση κατά την οποία διενεργήθηκαν ενδοοµιλικές συναλλαγές 
εντός της ελεγχόµενης χρήσης, τότε µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 
39 και 39Α του Ν. 2238/1994 ελέγξατε: 
 
(α) Εάν η επιχείρηση έχει συντάξει φάκελο τεκµηρίωσης ο οποίος 

κατά περίπτωση προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.  
 
(β) Εάν από τη σχετική τεκµηρίωση προκύπτει η τήρηση της αρχής 

των ίσων αποστάσεων στις συναλλαγές της ελεγχόµενης 
επιχείρησης µε συνδεδεµένες αλλοδαπές ή ηµεδαπές 
επιχειρήσεις. 

 
(γ) Εάν υφίστανται συµβάσεις µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις σε ότι 

αφορά τις εν λόγω συναλλαγές. 
 
(δ) Εάν η ελεγχόµενη εταιρεία έχει αναµορφώσει τα ποσά τα οποία 

τυχόν εκφεύγουν από τα όρια της αρχής των ίσων αποστάσεων. 
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K. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – E-COMMERCE 
 
 
   

ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 1.    Υπάρχει παρουσία στο διαδίκτυο µε οποιοδήποτε µέσο (site, email, 
διαφηµιστικά banner); 

 

 

 2.    Πραγµατοποιούνται συναλλαγές µέσα από το διαδίκτυο; 
 

 

 3.    ∆ιατηρούνται ηλεκτρονικά τα αρχεία των συναλλαγών; 
 

 

 4. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µπορούν να αγοραστούν κατευθείαν 
από το site ή µέσα από ηλεκτρονική αλληλογραφία; 
 

 

 5. Σε ποια χρονική στιγµή στον επιχειρηµατικό κύκλο της εταιρίας , 
δηµιουργήσατε την ιστοσελίδα σας; Η διαδικτυακές σας συναλλαγές, 
γίνονται από ανεξάρτητο νοµικό πρόσωπο; 
 

 

 6. Ποια domain names έχετε κατοχυρώσει για την επιχείρησή σας. 
Παρακαλώ συµπληρώστε την ηµεροµηνία και τον τίτλο της 
καταχώρησης.  
 

 

 7. Πως καθορίζεται η συνδροµή που πληρώνεται για την παρουσία σας 
στο διαδίκτυο; 
 

 

 8. Πως έγινε η ανάπτυξη της ιστοσελίδας; Παρακαλώ αναφέρετε στοιχεία 
για τις εργατοώρες που χρειάστηκαν, την εταιρία που το ανέλαβε και 
την πλατφόρµα λογισµικού πάνω στην οποία έγινε η ανάπτυξη της 
ιστοσελίδας. 
 

 

 9. Πόσους εργαζόµενους απασχολείτε στο διαδίκτυο; Αναφέρετε τίτλους, 
αµοιβές και τις ευθύνες που συνοδεύουν κάθε θέση.  

 

 

 10. Πόσο έχει πληρώσει ο φορολογούµενος σε τρίτους, εκτός από τις 
αµοιβές των εργαζοµένων, για τη ανάπτυξη της ιστοσελίδας; 
 

 

 11. Τι είδους πιστωτικές κάρτες είναι αποδεκτές από το σύστηµά σας; 
 

 

 12. Με ποιο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα συνεργάζεστε για τις πληρωµές 
µέσω διαδικτύου; Οι πληρωµές γίνονται µέσα από δικό σας λογισµικό 
ή του συνεργαζόµενου ιδρύµατος; 
 

 

 13. Μήπως ο παροχέας του δικτύου, αναλαµβάνει τις ηλεκτρονικές 
πληρωµές; 
 

 

 14. Έχετε χρησιµοποιήσει περισσότερα από ένα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα;  
 
 
 

 

 15.  Ποιές υπηρεσίες σας παρέχει;  
-Αλλαγή εξουσιοδοτηµένου ατόµου 
-∆ιακανονισµό πληρωµής 
-Προµήθεια διακανονισµού 
-Αναλυτική πληροφόρηση  
-Ασφάλιση των συναλλαγών  
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 16.  Τι είδους λογισµικό χρησιµοποιείτε για τις ηλεκτρονικές πληρωµές. 

Σηµειώστε το όνοµα του παροχέα του λογισµικού. 
 

 

 17. Πώς διαχειρίζεστε τις πληρωµές µέσα από πιστωτικές κάρτες και πως 
αυτές αποτυπώνονται σε αποδείξεις;  
 

 

 18.  Πώς διαχειρίζεστε τις πληρωµές µε άλλους τρόπους και πως αυτές 
αποτυπώνονται σε αποδείξεις;  

 

 

 19.  Πως προωθούνται οι πληροφορίες για την αποδοχή των πληρωµών 
µέσω πιστωτικών καρτών.  

 
 

 

 20.  Ποια είναι η επιχειρησιακή διαδικασία από την παραγγελία µέχρι και 
την αποστολή των προϊόντων και παροχή  υπηρεσιών;  

 

 

 21. Πώς αποστέλλονται τα προϊόντα;  
Πόσες διαφορετικές και ποιες µεταφορικές εταιρίες χρησιµοποιείτε;  

       Ποιος παρέχει την ασφάλεια µεταφοράς ; 
 

 

 22. Ποιοι είναι οι µεγαλύτεροι προµηθευτές σας;  
 

 

 23. Από πού γίνονται οι αποστολές των προϊόντων; 
 

 

 24. Έχετε διαφηµιστικά συµβόλαια µε άλλες εταιρίες που λειτουργούν 
διαδικτυακά;  
Αν ναι παρακαλώ να τα προσκοµίσετε.  
 

 

 25. Έχετε αποκλειστικούς διακοµιστές ή χρησιµοποιείται µηχανήµατα τα 
οποία µοιράζεστε µε άλλες επιχειρήσεις; 
 

 

 26. Πραγµατοποιείτε  συναλλαγές µε άλλες χώρες;  
 

 

 27. Έχετε κανένα έλεγχο, άµεσο ή έµµεσο, πάνω στις συνεργαζόµενες 
επιχειρήσεις του εξωτερικού;  
 

 

 28. Έχετε κανένα έλεγχο, άµεσο ή έµµεσο, πάνω στις συνεργαζόµενες 
τράπεζες του εξωτερικού;  
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Σελίδα 1 από 23

; <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> i

- <xs:schema xmlns:xs=''http://www.w3.org/2001/,kMLSchema''
xmlns: cm=Ihttp://WWW.gsis.gr/cpaauditcommori!vO.2"
targetNamespace="http://www.gsis.gr/cpaauditcommon/νO.2 ..
elementFormDefault=lqualified" version="1.0"> :'

- <xs:complexType name=" periodQuantitatiνeData_ Τype" >
- <xs:sequence>

<xs: element name="dataFromBalanceSheet"
type=lcm:balanceSheetData_type" mίnΌccurs='Ό" />

<xs:element name="data FromGenera ΙUtil izationStatus"
type="cm:generaIUtilizationStatus_type" mίηΟccurs='ΌΆ~/>

<xs: element name= "dataFromPersonnel" type= ".cm:personnel_type"
mίnΟccurs='Ό" />

<xs:element name=ldataFromΤaxDeclarations"
type="cm:taxDeclarations_Τype" mίnοccuΆrs=IΟ"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType> .

- <xs:complexType name="balanceSheetData_type">
- <xs:sequence>

<xs:element name="totaIAssets" type="cm:DetimaIAmount"
mίnΟccurs='Ό" Ι>, , •

<xs:element name="tangibleAssets" type="~~:.DecimaIAmount"
mίnΟccurs='Ό" />

<xs:element name="shares" type="cm:DecimaIAmount"
mίnΟccurs='Ό" />

<xs:element name="stock" type="cm:DecimaIAmounf"
mίnΟccurs='Ό" />

<xs:element name="netWorth" tΥΡe=lcm:DecίmaIΑmΟψ1t"
minOccurs="O" /> \

<xs:element name="commerciaIRequirements"
type="cm:DecimaIAmount" mίnΟccurs='Ό" /> ~'.

<xs:element name="otherAssets" type="cm:DecimaIAmo~nt"
minOccurs=IO" /> .

<xs:element name="loans" type="cm:DecimaIAmount" \.ί

minOccurs="O" /> 1
<xs: eleIlleIlt name- "118bilitiesToPublic5ector'AndSocialsetu ruty"

type="cm:DecimaIAmount" mίnΟCCUΓs='Ό"/>
<xs:element name="otherDebitAccounts': type="cm:DecimaIAmount"

minOccurs="O" /> . ~.. . '. .
</xs: sequence>

</xs:complexType>
- <xs:simpleType name="DecimaIAmount">

- <xs: restriction base="xs:decimal" >
<xs:whiteSpace value="collapse" />
<xs:fractionDigits value=12" />

</Χ5: restriction >
</xs:simpleType>

- <xs:complexType name=lgeneraIUtilizationStatus_type"> .
- <xs:sequence>

<xs:element name="totaIReνenue" type="cm:DecimaIAmount"
minOccurs="0" />

<xs:element name="stockCost" type="cm:DecimaIAmount'"
mίnΟccurs='Ό" />

<xs: element name= "ΡersοnneIΡaΥmentsΑήdΕΧΡenses"
type="cm:DecimaIAmount" mίnΟccurs='Ό" />

<xs: element name= 'ΌthersΡaΥmentsΑndΕΧΡenses"
type=lcm:DecimaIAmount" mίnΟccurs='Ό"'I>
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<xs: element name= "interestAndRelatedExpenses"
type="cm:DecimaIAmount" minOccurs="O" />

<xs:element name='ΌtherΕΧΡensesΑndCοsts"
type="cm:DecimaIAmount" minOccurs=''Q'' />

<xs:element name="preTaxResult" type="cm:DecimaIAmount"
minOccurs=''Q'' />

</xs:sequence>"
</xs:complexType>

- <xs:complexType name="personnel.;..,.type">
_ <xs:sequence> .1

<xs: element name ="employeesNumberlnPeriodFirstMonth"
type="xs:int" mίnΟccurs='Ό" />

<xs: element name="employeesNumberlnPeriodLastMonth"
type="xs:int" minOccurs=''Q'' /~

<xs:element name="averag~EmployeesNumberlnPeriod" type="xs:int"
minOccurs=''Q'' />

</xs:sequence>
</xs:complexType>

- <xs:complexType name="taxDeclarations_Type">
- <xs:sequence>

<xs:element name="incomeTaxDeclared" type="cm:DecimaIAmount"
minOccurs=''Q'' />

<xs:element name="vatDeclared" type="cm:DecimaIAmount"
minOccurs=''Q'' />

<xs:element name="estateTaxDeclared" type="cm:DecimaIAmount"
minOccurs=''Q'' />

<xs:element name="taxStaηιIpDeclared" type="cm:DecimaIAmount"
minOccurs="O" />

<xs:element name="withheldTa~Declared" type="cm:DecimaIAmount"
minOccurs="O" /> .

<xs: element name=" miscellaneousTaxDeclared"
type="cm:DecimaIAmount" minOccurs=''Q'' />

</xs:sequence>
</xs:compleXType>

- <xs:complexType
naιηe ="quantitativeDataOfCu rrentAnd Reference.Period_type" >

- <xs:sequence>
<xs:element name="currentPeriodData"

type::::"cm:periOdQuantltatlνeData_ Type" />
<xs:element name="referencePeriodData"

type="cm:periodQuantitativeData_Type" />
</xs:sequence>

</xs:complexType>
- <xs:complexType name="companyData_Type">

- <xs:sequence>
- <xs:element name='ΊegaIΕntίtΥΤΥΡeld" minOccurs::::''Q''>

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Τιμές: 1 Ανώνυμη Εταιρία 2. Εταιρία

Περιορισμένης Εuθύνης</χs: documentation >
</xs: annotation >

- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:int">

<xs:enumeration value="l" />
<xs:enumeration value="2" />

</xs: restriction >
</xs:simp/eType>

</xs:element>
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- <xs:element name="establishmentVear" type="xs:gVear"
minOccurs=''Q''>

- <xs:annotation>
<xs: documentation >Έτος Ίδρυσης</χs: documentation>

</xs:annotation>
</xs: element>

- <xs:element name="headquartersCity" type="xs:string" minOccurs=''Q''>
- <xs:annotation>

<xs: documentation>Έδρα (Πόλη) </xs:documentation >
</xs:annotation>

</xs: element>
- <xs:element name="headquartersAddress" type="xs:string"

minOccurs=''Q">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Διεύθυνση Έδρας</χs: documentation >
</xs:annotation>

</xs: element>
- <xs:element name="basicActivityId" minOccurs=''Q">

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Βασική Δραστηριότητα~ 1. Πρωτογενής

Παραγωγή 2. Εμπόριο 3. Μεταποίηση 4.'
Vπηρεσίες</χs: documentation>

</xs:annotation>
- <xs:simpIeType>

- <xs:restriction base="xs:int">
<xs:enumeration value="I" />
<xs:enumeration value="2" />
<xs:enumeration value="3" />
<xs:enumeration value="4" />

</xs: restriction >
</xs:simpleType>

</xs: element>
- <xs:element name="branchesΤypeId" minOccurs=''Q">

- <xs:annotation>
<χs:dοαιmentatίοn>Εγκαταστάσεις: 1. Δεν υπάρχουν 2•

Υπάρχουν σε περιορισμένη έκταση 3. V:nάρχουν σε μεγάλη
έκταση</Χs:dοcumentatίοn> '

</xs:an~otation>
- <xs:simpleType>

- <xs: restriction base="xs:int">
<xs:enumeration value="I" />
<xs:enumeration value="2" />
<xs:enumeration value="3" />

</xs: restriction>
</xs:simpleType>

</xs: element>
- <xs:element name=lpartOfCompaniesGt"oupId" minOccurs=''Q">

- <xs:annotation>
<Χs:dοcumentatίοn>Ανήκει σε όμιλο: 1. Δεν ανήκει σε Όμιλο 2.

Ανήκει και είνάι μητρική εταιρία 3. Ανήκει και είναι
θυγατρική μητρικής με έδρα την Ελλάδα 4. Ανήκει και είναι
θυγατρική μητρικής με έδρα στο
εξωτερικό </xs: documentation>

</xs:annotation>
- <xs:simpleType>

- <xs:restriction base="xs:int">

-tt,'
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<xs:enumeration value="l" />
<xs:enumeration value="2" />
<xs:enumeration value="3" />
<xs:enumeration value="4" />

</xs: restriction >
</xs:simpleType>

</xs: element>
- <xs:element name="parentCompanyName" type="xs:string"

minOccurs="O">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Επωνυμία Μητρικής
Εταιρίας</χs: documentation >

</xs:annotation> '. . :
</xs: element>

- <xs:element name="parentCompanyCountry" type="cm:isoCountry"
minOccurs=''O''>

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Χώρα Μητρικής •

Εταιρίας</χs: documentation >
</χs:annόtatίοn>

</xs: element>
- <xs:element name="groupMembersAbroad" type="xs:boolean"

minOccurs=''Ο''>
- <xs:annotation>

,<xs:documentiItion>O όμιλος περιλαμβάνει εταιρίες στο
εξωτερικό; (boolean)</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs: element>

- <xs:element name="transactionsWithMembersabroad" minOccurs=''O''>
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Συναλλαγές με εταιρίες του ομίλου στο
εξωτερικό: 1. Ναι 2. 'OXI</xs:documentation>

</xs:annotation>
- <xs:simpleType>

-<xs: restriction base",,"xs:int">
<xs:enumer:ation value="1" /> •
<xs:enumeration value="2" />

</xs: restriction>
</xs:simpleType>

</xs: element>
- <xs:element riame="listedId" minOccurs=''O''>

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Εισηγμένη: 1. Η εταιρία δεν είναι εισηγμένη
σε χρηματιστήριο 2. Η εταιρία είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστή ριο Αθηνών </xs: documentation >

</xs:annotation>
- <xs:simpleType>

- <xs:restriction base="xs:lnt">
<xs:enumeration value=11" />
<xs:enumeration value~"2" />

</xs: restriction>
</xs:simpleType>

</xs :,element>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
- <xs:simpleType name="isoCountry">
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- <xs:annotation>
<xs:documentation>O ISO κωδικός της χώρας. Επίτομ παρόντος

δίνουμε ένα reference enumeration, αλλά στην τελ'lκή έκδοση
μπορεί οι κωδικοί να ορίζονται εκτός XSD.</xs:documentation>

</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">

<χs:enumeration νalue='ΆD" />
<xs:enumeration value="AE" />
<xs:enumeration value="AF" />
<xs:enumeration νalue='ΆG" />
<xs:enumeration νalue='ΆΙ" />
<χs:enumeration νalue='ΆL" />
<xs:enumeration νalue='ΆΜ" />
<xs:enumeration νalue='ΆΝ" />
<xs:enumeration νalue='ΆΟ" />
<xs:enumeration νalue='ΆQ" />
<xs:enumeration νalue='ΆR" />
<xs:enumeration νalue='ΆS" />
<xs:enumeration νalue='ΆΤ" />
<xs:enumeration value="AU" />
<xs:enumeration νalue='ΆW" />
<xs:enumeration νalue='ΆΧ" />
<xs:enumeration νalue='ΆΖ" />
<xs:enumeration value="BA" />
<xs:enumeration value="BB" />
<xs:enumeration value="BD" />
<xs:enumeration value="BE" />
<xs:enumeration value="BF" />
<xs:enumeration value="BG" />
<xs:enumeration value="BH" />
<xs:enumeration value="BI" />
<xs:enumeration value="B]" />
<xs:enumeration value="BL" />
<xs:enumeration value="BM" />
<xs:enumeration value="BN" />
<xs:enLImeration value="BO" />
<xs:enumeration value="BR" />
<xs:enumeration value="BS" />
<xs:enumeration value="BT" />
<xs:enumeration value="BV" />
<xs:enumeration value="BW" />
<xs:enumeration value="BY" />
<xs:enumeration value="BZ" />
<xs:enumeration value="CA" />
<xs:enumeration value="CC" />
<xs:enumeration va/ue="CD" />
<xs:enumeration value="CF" />
<xs:enumeration value="CG" />
<xs:enumeration value="CH" />
<xs:enumeration value="CI" />
<xs:enumeration va/ue="CK" />
<χs:enumeration value="CL" />
<xs:enumeration value="CM" />
<xs:enumeration value="CN" />
<xs:enumeration value="CO" />
<xs:enumeration value="CR" />

8

•
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<χs:enumeration va'ue="CU" />-
<χs:enumeration value="CV" Ι»~
<χs:enumeration value="CX" Ι>')
<xs:enumeration valtιe="CY" />~ί .
<χs:enumeration value="CZ" /> \
<χs:enumeration value="DE" /> Ί t
<xs:enumeration value="D.:J"/> \/
<χs:enumeration value="DK" /> ;
<xs:enumeration valu~="DM" />
<χs:enumeration value="DO" />
<χs:enumeration value="DZ" />
<xs:enumeration val.ue="EC" />
<χs:enumeration value='ΈΕ" />
<xs:enumeration value='ΈG" />
<xs:enumeration vaΙUe='ΈΗ" />
<χs:enumeration value='ΈR" />
<xs:enumeration value!="ES" /> ."
<χs:enumeration value.="ET" /> 0.0. 8
<χs:enumeration value="FI" />

"..;:

<xs:enumeration value="F.:J"/> ~
<χs:enumeration value="FK" />
<xs:enumeration vaΙUe="FM" />
<χs:enumeration val~="FO" />
<xs:enumeration value="FR" /> f!
<χs:enumeration value="GA" />
<χs:enumeration valu~="GB" />
<xs:enumeration value=(GD" /> .
<χs:enumeration valued"GE" />
<xs:enumeration value="GF" />
<χs:enumeration value::;:"GG" /> ι

<χs:enumeration valu~";'''GH'' />
<xs:enumeration value';;'''GI'' />
<χs:enumeration valu~i~"GL"/>
<xs:enumeration value')="GM"/>
<χs:enumeration valu~::::"GN"/> 8
<xs:enυtneration valυe="GP" />
<xs:enumeration valu~="GQ" />
'~χs:enumeration value;-"GR" />
<χs:enumeration value;""GS" />
<χs:enumeration value"="GT" />
<xs:enumeration value="GU" />
<xs:enumeration value="GWio />
<xs:enumeration valuEf="GY" />
<xs:enumeration valu~='ΉΚ" />
<χs:enumeration value='ΉΜ'~/>
<χs:enumeration valu6\="HNi'~/>, .
<xs:enumeration vaIUθ,='ΉR" />
<χs:enumeration value'='ΉΤ" />
<xs:enumeration value='ΉU" />
<χs:enumeration value=''ID'' />
<xs:enumeration value=''IE'' />
<xs:enumeration value=''IL'' />
<χs:enumeration value=''IM''./>
<xs:enumeration value=''IN~' />
<xs:enumeration value="IO" />
<χs:enumeration value=''IQ'' />
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<xs:enumeration νalue=IIR" />
<xs:enumeration νalue=IIS" />
<xs:enumeration νalue=IIT" />
<xs:enumeration νalue=11E" />
<xs:enumeration νalue=11M" />
<xs:enumeration νalue=110" />
<xs:enumeration νalue="1P" />
<xs:enumeration νalue=IKE" />
<xs:enumeration νalue="KG" />
<xs:enumeration νalue=IKH" />
<xs:enumeration νalue=IKI" />
<xs:enumeration νalue=IKM" />
<xs:enumeration νalue="KN" />
<xs:enumeration νalue="KP" />
<xs:enumeration νalue="KR" />
<xs:enumeration νalue=IKW" />
<xs:enumeration νalue="KY" />
<xs:enumeration νalue=IKZ" />
<xs:enumeration νalue=ILA" />
<xs:enumeration νalue=ILB" />
<xs:enumeration νalue=ILC" />
<xs:enumeration νalue=ILI" />
<xs:enumeration νalue=ILK" />
<xs:enumeration νalue=ILR" />
<xs:enumeration νalue="LS" />
<xs:enumeration νalue="LT" />
<xs:enumeration νalue=ILU" />
<xs:enumeration νalue=ILV" />
<xs:enumeration νalue="LY" />
<xs:enumeration νalue="MA" />
<xs:enumeration νalue=IMC" />
<xs:enumeration νalue="MD" />
<xs:enumeration νalue="ME" />
<χs:erturnel"atiol1 νalue=IMF" />
<xs:enumeration νalue="MG" />
<xs:enumeration νalue="MH" />
<xs:enumeration νalue=IMK" />
"~XS:eI1UΙl1erationνalue="ML" />
<xs:enumeration νalue=IMM" />
<xs:enumeration νalue=IMN" />
<xs:enLImeration νalue=IMO" />
<xs:enumeration νalue=IMP" />
<xs:enumeration νalue="MQ" />
<xs:enumeration νalue=IMR" />
<xs:enumeration νalue=IMS" />
<xs:enumeration νalue="MT" />
<xs:enumeration νalue=IMU" />
<xs:enumeration νalue="MV" />
<xs:enumeration νalue=IMW" />
<xs:enumeration νalue="MX" />
<xs:enumeration 'value=IMY" />
<xs:enumeration νalue="MZ" />
<xs:enumeration νalue=INA" />
<xs:enumeration νalue="NC" />
<xs:enumeration νalue=INE" />
<xs:enumeration νalue=INF" />

!
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(
<xs:enumeration value'=ING" Ι>
<xs:enumeration value="NI" 1$'
<xs:enumeration νalύe=IΝL" Ι>
<xs:enumeration value=INO" Ι>
<xs:enumeration value=INP" />
<xs:enumeration value"="NR" />
<xs:enumeration value="NU" />
<xs:enumer.ation valu,e=INZ" />
<xs:enumeration νalue='ΌΜ" {>
<xs:enumeration value=IPA" />
<xs:enumeration value=IPE" />
<xs:enumeration value"=IPF" />
<xs:enumeration valυe=IPG" />
<xs:enumeration value="PH" />
<xs:enumeration value=IPK" />
<xs:enumeration value=IPL" />
<xs:enumeration value="PM'; />
<xs:enumeration value="PN'ιr />
<xs:enumeration value=IPR" />
<xs:enumeration value=IPS" Ι>
<xs:enumeration value=IPΤ"{>
<xs:enumeration value="PW" />
<xs:enumeration value=IPY".j>
<xs:enumeration value=IQA"/>
<xs:enumeration value=IRE" />
<xs:enumeration value=IRO" />

" ..
<xs:enumeration value=IRS" />
<xs:enumeration value=IRU" />
<xs:enumeration value="RW" />
<xs:enumeration value=ISA" Ι>
<xs:enumeration value="SB" Ι>
<xs:enumeration value="SC" />
<xs:enumeration value="SD" />
<. t" Ι "SE" ΙXS.enumera .ιοπ va ue=. >
<xs:enumeration value=ISG" />
<XS:eIlUllleration value="SH" />
<xs:enumeration vcιlue=ISI" />
<xs:cnulllel'ation value-I'SJ" Ι>
<xs:enumeration value="SK" />
<xs:enLtmeration value="SL" />
<χS:eIlUlΙΙCπ:ιtίοnvaluc-"SM" />
<xs:enumeration value="SN" />
<xs:enumer,ation value=ISO" />
<xs:enumeration value=ISR" />
<xs:enumeration value="SΤ" />
<xs:enumeration value="SV" />
<xs:enumeration value=ISY" />
<xs:enumeration value="SZ" />
<xs:enumeration value="TC" />
<xs:enumeration value="TD" />
<xs:enumeration value=IΤF" />
<xs:enumeration value=ITG" />
<xs:enumeration value="ΤH" 7>
<xs:enumeration value="TJ"./>
<xs:enumeration vaIue=IΤK" /?
<xs:enumeration value=ITL" Ι»

8
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<xs:enumeration value="TM" />
<xs:enumeration value="TN" />
<xs:enumeration value="TO" />
<xs:enumeration value="TR" />
<xs:enumeration value="Π" />
<xs:enumeration value="ΤV" />
<xs:enumeration value="TW" />
<xs:enumeration value=ITZ" Ι>
<xs:enumeration value="UA" />
<xs:enumeration value=IUG" />
<xs:enumeration value="UM" />
<xs:enumeration value="US" />
<xs:enumeration value="UY" />
<xs:enumeration value="UZ" />
<xs:enumeration value="VA" />
<xs:enumeration value="VC" />
<xs:enumeration value="VE" />
<xs:enumeration value="VG" />
<xs:enumeration value="VI" />
<xs:enumeration value="VN" />
<xs:enumeration value="VU" />
<xs:enumeration value="WF" />
<xs:enumeration value="WS" />
<xs:enumeration value='ΎΕ" />
<xs:enumeration value="YT" />
<xs:enumeration value="ZA" />
<xs:enumeration value="ZM" />
<xs:enumeration value="ZW" />

</xs: restriction >
</xs:simpleType>

- <xs:simpleType name="paymentDelay_type">
- <xs:annotation>

<xs:documentation> 1. Δεν υπήρξαν καθυστερήσεις 2. Υπήρξαν
καθυστερήσεις αλλά ρυθμίστηκαν 3. Υπήρξαν καθυστερήσειι:; και
δεν ρυθμίστηκαν</Χs:dοcumentatίοn>

</xs: alιrlolatiotl:>
'"ο <xs:rcstriction base="xs:int":>

..::::xs:@numerutionvalue-1I1" />
<xs:enumeration value="2" />
<xs:enumeration value="3" />

</Xf,: restriction >
</xs:simpleType>

- <xs:complexType name="paymentDelays_type">
- <xs:sequence> ,"

<xs: element name= "taxPaymntDelaysInAuditPeriod"
type="cm:paymentDelay_type" minOccurs=''O'' />

<xs: element name= "delaysOnSocialsecuritypaymentsInAuditPeriod"
type="cm:paymentDelay_type" minOccurs=''O'' />

<xs:element name='ΊοadΡaΥmentDelaΥs"
type="cm:paymentDelay_type" minOccurs=''O" />

</xs:sequence>
</xs:complexType>

- <xs:complexType name="auditingHeader_type":>
- <xs:sequence> .'
_ <xs:element name="auditingCompanyName" type="xs:string">, ,

- <xs:annotation>

. ,
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<χs:dοcumentatίοn>Επωνυμία ελεγκτικής
εταιρίας</ΧS: documentation>

</xs:annotation>
</xs: element>

- <xs:element name="certifiedAccountantsName" type="xs:string">
- <xs:annotation>

<Χs:dοcumentatίοn>'Oνομα ορκωτού
λογιστή </xs: documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>

- <xs:element name="companyName" type="xs:string">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Επωνυμία ελεγχόμενης
εταιρίας</χs: documentation>

</xs:annotation>
</xs: element>
<xs:element name="companyVatNumber"
type="cm:vatNumber_type" Ι> 8

- <xs:element name="periodFrom" type="xs:date">
- <xs:annotation>

<xs:documentation>Περίοδος ελέγχου ΑΠΟ</xs: documentation>
</xs:annotation>

</xs: element>
- <xs:element name="periodΤo" type="xs:date">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Περίοδος ελέγχου ΕΩΣ</χs:dοcumentatίοn>
</xs:annotation>

</xs: element>
- <xs:element name="conclusionReportVatCompliance"

type="cm :conclusionReportVatCompliance_type" >
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Συμπέρασμα έκθεσης φορολογικής
συμμόρφω(1ης</χs: documentation>

</xs:annotation>
</xs: element>

- <xs:element name="nonliτιportantDiffReportVatCompliance" 8
type= "cm: nonlmportantDiffReportVatCompliance_type" >

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Μη σημαντικές φορολογικές διαφορές για
την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης</ΧS: documentation>

</xs:annotation>
</xs: element>

</xs:sequence>
</xs: complexType>

- <xs:simpleType name="conclusionReportVatCompliance_type">
- <xs:annotation> .~

<xs:documentation>l. Συμπέρο"σμα χωρίς επιφύλαξη 2. Συμπέρασμα
χωρίς επιφύλαξη με θέμα/τα έμφασης 3. Συμπέρασμα με επιφύλαξη
4. Συμπέρασμα με επιφύλαξlf~ και θέμα/τα έμφασης 5. Αδυναμία
έκφρασης συμπεράσματος 6.ΌΑρνητικό
συμπέρασμα </)(,s~documentation>

</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:int">

<xs:enumerationvalue="l" Ι>
<xs:enumeration value="2" Ι> ."
<xs:enumeration value="3" Ι>
<xs:enumeration value="4" Ι>
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<xs:enumeration value="S" />
<xs:enumeration value="6" />

</xs: restriction>
</xs: simpleType>

_ <xs:simpleType name="nonlmportantDiffReportVatCompliance_type">
- <xs:annotation>

<xs:documentation>l. Ναι 2. 'OXI</xs:documentation>
</xs:annotation>

- <xs:restriction base="xs:int">
<xs:enumeration value="l" />
<xs:enumeration value="2" />

</xs: restriction>
</xs:simpleType>

- <xs:simpleType name="vatNumber_type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>ΑΦΜ - Αριθμός ΦορολΟΥικού
Μητρώου </xs: documentation>

</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">

<xs:whiteSpace value="preserve" />
<xs:pattern value="([0-9]{8}[1-9]) Ι([0-9]{7}[1-9][0-9]) Ι([0-9]{6}
[1-9][0-9]{2}) Ι([0-9]{S}[1-9][0-9]{3}) Ι([0-9]{ 4}[1-9][0-9]
{4}) Ι([0-9]{3}[1-9][0-9]{S}) Ι([0-9]{2}[1-9][0-9]{6}) Ι([0-9]
[1-9][0-9]{7}) Ι([1-9][0-9]{8})" />

</xs: restriction>
</xs:simpleType>
<!-- !\\.l(i:i.t= θ'_~Τ. γμ.c:3 -->

- <xs:complexType name="auditSubject_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>'Ολα τα ειδη (κατηΥορίες) φορολογικών ελέγχων
ηου πρέπει να διενεργηθούν</χs:dοcumentatίοn>

</xs:annotation>
- <xs:sequence>

<xs:element name="jncomeTax" type="cm:incomeTax_Type" />
<Χ5:ιΨ~mt:!ιIL IldIne="vat" type="cm:vat_Type" />-
<xs:element name="kvs" type="cm:kvs_Type" />

_ <xs:element name="estateTax" type="cm:estateTaxDetails_Type">
- <xs:unique name="estateTaxCat_Unique">

<xs:selector xpath='''//*'' />
<xs:field xpath="@estateTaxSubject" />

</xs:unique>
</xs: element>
<xs:element name="taxStamp" type="cm:taxStamp_Type" />

- <xs:element name="withheldTax"
type= "cm:withheldTaxDetails_ Type" >

- <xs:unique name="withheldTaxCat_Unique">
<xs:selector xpath='''//*'' />
<xs:field xpath="@withheldTaxSubject" />

</xs:unique>
</xs:element>
<xs: element.name="companyTransformation"
type= "cm:companyTransformation_ T'ype" />

<xs:element name="transferPricing"
type="cm:transferPricing_Type" />

<xs:element name="eCommerce" type="cm:eCommerce_Type" />
</xs:sequence>
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<xs:anyAttribute />
</xs: complexType>

- <xs:complexType name="incomeTax...:.,.Type">
- <xs:annotation>

<xs:documentation >ΈλεΥχός Εισοδήματος</χs: documentation >
</xs:annotation>
<xs:attribute πame="taχSubjε!ctSelectίοn"
type="cm:taxSubjectSelect;ion_Type" use="required" />

</xs: complexType>
- <xs:complexType name="vat_Type">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Έλεγχος Φ.Π.Α.</ΧS: documentation >
</xs:annotation>
<xs:attribute name="taxSubjectSelection"
type="cm:taxSubjectSelection_Type" use="required" />

</xs:complexType>
- <xs:complexType name="kvs_Type">
- <xs:annotation> 8

<χs:dοcumentatίοn>Έλεγχος Κώδικα Βιβλιών και
Στοιχείων</Χs: documenta60n>

</xs:annotation>
<xs:attribute name="taxSubjec~Selection"
type="cm:taxSubjectSelecti9.n_Type" use="required" />

</xs:complexType> ;.
- <xs:complexType name="estateTaxDetails_Type">
- <xs:annotation> '.,

<χs:dοcumeπtatίοπ>Ανάλυσr1 Έλεγχων Φορολογίας Ακινήτων. Εφόσον
έχει γίνει έλεγχος θα πρέπει να υπάρχει το element
estateTaxCats</xs: documentation >

</xs:annotation>
- <xs:sequence>

<xs:element name="estateTaxCats" type="cm:estateTax_Type"
minOccurs=''O'' />

</xs:seqLIence>
<xs:attrlbute name="taxSubjectSelectlon"
type="cm:taxSubjectSelection_Type" use="required" /> 8

</xs:complexType>
- <xs:complexType name="estateTax_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοπ>Έλεγχος Φορολογίας Ακινήτων. Για κάθε
κατηγορία ελέγχου ακιινήτων θα πρέπει να υπάρχει ένα
estateTaxCat element</xs: documentation >

</xs: annotation >
- <xs:sequence> .

<xs: element name= "estateTaxCat" type= "cm :estateTaxCat_ Type"
minOccurs="4" maxOccurs=."4" />

</xs:sequence>
</xs:complexType>

- <xs:complexType name="taxStamp_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumeπtatίοπ>.Ελεγχος Τελών Χαρτοσήμου</Χs:dοcumeπtatίοn>
</xs:annotation>
<xs:attribute name="taxSubjectSelection"
type="cm:taxSubj~ctSelection_Type" use="required" />

</xs: complexType>
- <xs:complexType name="withheldTaxDetails_Type">
- <xs:annotation>
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<χs:dοcumentatίοn>Ανάλυση Έλεγχων Παρακρατούμενων Φόρων"
Εφόσον έχει γίνει έλεγχος θα πρέπει να υπάρχει το element
withheldTaxCats </xs: documentation>

</xs:annotation>
- <xs:sequence>

<xs: element name="withheldTaxCats" type="cm:withheldTax_ Type"
mίnΟccurs='Ό" />

</xs:sequence>
<xs:attribute name="taxSubjectSelection"
type= "cm:taxSubjectSelection_ Type" use=.",required" />

</xs:compleXType>
- <xs:complexType name="withheldTax_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>"Ελεγχος Παρακρατούμενων Φόρων" Για κάθε
κατηγορία ελέγχου παρακρατούμενων φόρών θα πρέπει να υπάρχει
ένα withheldTaxCat element</xs:documentation> :

</xs:annotation>
- <xs:sequence>;' .'

<xs: element name="withheldTaxCat" type= "cm:withheldTaxCat_ Type"
minOccurs="31" maxOccurs="31" /> .

</xs:sequence>
<xs: attri bute name="taxsubjectSelection"
type="cm:taxSubjectSelection_Type" use="required" />

</xs: complexType>
- <xs: complexType name="companyTransformation_ Tyρe" >
- <xs:annotation> .

<xS:documentation >Μετασχηματισμοί
επιχειρήσεων</Χs: documentation >

</xs:annotation>
<xs:attribute name="taxSubjectSelection"
type="cm:taxSubjectSelection_Type" use="required" />

</xs:complexType>
- <xs:complexType name="transferPricing_Type">
- <xs:annotation>

< xs:documentation >"Ελεγχος Transfer Pricing </xs: documentation >
</xs:annotaLίurl:.>
<xs:attribute name="taxSubjectSelection"
type="cm:taxSubjectSelection_Type" use="required" />

</xs:complexType> •
- <xs:complexType name="eCommerce_Type">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >E-Commerce</xs: documentation>
</xs:annotation>
<xs:attribute name="taxSubjectSelection"
type="cm:taxSubjectSelection_ Type" use="required" />

</xs:complexType>
- <xs:complexType name="estateTaxCat_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>"Ελεγχος Επιμέρους Κατηγορίας-Φορολογίας
Ακινήτων" </xs: documentation >

</xs:annotation> .
<xs: attribute name= "estateTaxSubject" type= "cm:estateTaxSubject_ Type"
use="required" />

<xs:attribute name="taxSubjectSelection"
type="cm:taxSubjectSelection_Type" use="required" />

</xs: complexΤype>
- <xs:complexΤype name="withheldTaxCat_Type">
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- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Έλεγχος Επιμέρους Κατηγορίας Παρακρατούμενων

Φόρων. </xs: documentatiQn>
</xs:annotation>
<xs:attribute name="withheldΤaxSubject"

type="cm:withheldΤaxSubject_Τype" use="required" />
<xs:attribute name="taxSubjectSelection"

type="cm:taxSubjectSelection_Τype" use="required" />
</xs:complexType>

- <xs:simpleType name="taxSubjectSelection_Τype">
- <xs:annotation>

<xs:documentation>OI δυνατές τιμές για την υλοποίηση του ελέγχου σε
κάθε φορολογικό αντικείμενο, ή σε επιμέρους κατηγορία
φορολογικού αντικειμένου</χs:dοcumentatίοn>

</xs:annotation> ,.
- <xs:restriction base="xs:string">

- <xs:enumeration value="l">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Ελέγχθηκε </xs :documentation >
</xs:annotation>\

</xs:enumeration> Ι
- <xs:enumeration vatμe="2">

- <xs:annotation> \
<xs: documentatidf' >Δεν υφίσταται </xs: documentation >

</xs:annotation> f
</xs:enumeration> /

- <xs:enumeration val'IJe="3">
- <xs:annotation> }

<xs: documentation >Αδυναμία ελέγχου </xs:documentation >
</xs:annotation> 'ο.

</xs: enumeration >
</xs: restriction>

</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="estateΤaxSubject_Τype">

<xs:restriction base="xs:string">
- <xs:enumeration value="l">

- <xs:annotation>
<.χs:dΟCLlmentatίοn>Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ)

</xs: documentation >
</xs:annotation> {

</xs: enumeration >
- <xs:enumeration value="2">

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

</xs:documentation>
</xs:annotation>

</xs: enumeration >
- <xs:enumeratior:Ί value="3"> .

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn~Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων (ΕΦΑ)

</xs: documentation >.
</xs:annotation>

<jxs:enumeration> .
- <xs:enumeration value="4">

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Φόρος Υπεραξίας από Αναπροσαρμογή

file://C:\Users\ok\AppData\Local\Microsoft\ Windows\ Temporary Internet Files\Cont... 14/0712011

8

8

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΛΜ5



Σελίδα 1'5από 23

•

;'•

Ακινήτων <jxs: documentation >
<jxs:annotation>

<jxs:enumeration> ••.•
, <jxs:restriction> •
<jxs:simpleType> ..

- <xs:simpleType name="withheldΤaxSubject_Τype">,,~
- <xs: restriction base="xs:string"> "
- <xs:enumeration value=ll">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Μισθωτές Vnηρεσίες<jχs: documentation >
<jxs:annotation>

<jxs: enumeration >
- <xs:enumeration value=ll.l">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Φόρος Μισθωτών
Υπηρεσιών <jxs: documentation >

<jxs:annotation>
<jxs: enumeration >

- <xs:enumeration value="1.2">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Αποζημίωση λόγω απολύσεως
μισθωτών<jχs: documentation >

<jxs:annotation>
<jxs:enumeration>

- <xs:enumeration value=12">
- <xs:annotation>

<Χs:dοcumentatίοn>Αμοιβές ελευθερίων
επαγγελμάτων <jxs: documentation >

<jxs:annotation>
<jX5: enumeration >

- <xs:enumeration value=12.1">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Φόρος επί αμοιβών από ελευθέρια
επαγγέλματα <jxs: documentation >

<jxs:annotatior1>
<jX5: enumeration >

- <xs:enumeratlon valιJ~::"3">
- <xs:annotation>

<'xs:documentation >Εισοδήματα εμπορικών
επιχειρήσεων<ΙΧ5: documentation >

<jxs:annotation>
<jxs:enumeratiorl>

- <xs:enumeration value=13.1">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Αμοιβές εργοληπτών τεχνικών έργων,
ενοικιαστών δημοσίων προσόδων κ.λ.π.</χs:dqcumentatίοn>

<jxs:annotation> .
<jxs:enumeration>

- <xs:enumerationvalue=13.2">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Αμοιβές αvτιπρoσώπων, πρακτόρων,
μεσιτών από αλλοδαπούς κ.λ.Π. οίκους<jχs:dοαιrnentatίοn>

<jxs:annotation>
<jxs: enumeration >

- <xs:enumeration value="3.3">
- <xs:annotation>

8

8
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<χs:dοcumentatίοn>Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών στο
δημόσιο και τα NnAA</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:enumeration>

- <xs:enumeration value=13.4">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Προμήθειες, μεσιτείες,
διευκολύνσείς .</xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value=13"S">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Κέρδη από μεταβίβαση στοιχείων
επιχεί ρησης</χs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value=13.6">
- <xs:annotation> 8

<χs:dοcumentatίοn>Εισόδημα μισθών και λοιπών απολαβών
εταίρων EnE</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value="3.7">
- <xs:annotation>

<xs:documentation>MIaEίoi μελών Δ.Σ. μη ασφαλισμένων στο
ΙΚΑ </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs:enumeration>

- <xs:enumeration value=13.8">:
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο
XA</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value=14">
- <xs:annotation> 8

<χs:dοcumentatίοn>Αμοιβές που καταβάλλονται στην
αλλΟδαπή </xs: documentation >

<jxs:annotation>
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value=14.1">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>ΑμΟfβές καλλιτεχνών ή συγκροτημάτων για
εκδηλώσεις στην Ελλάδα </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value="4.2">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Αποζημιώσεις ή δικαιώματα για χρήση
κινηματογραφικών ταινιών και συναφών
μέσων.</ΧS: documentation >

</xs: annotation >
</xs:enumeration>

- <xs:enumeration value="4.3'~>
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Λοιπές απΟζημιώσεις σε αλλοδαπές
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επιχειρήσεις ή οργανισμούς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs:enumeration>

- <xs:enumeration value="4.4">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Αμοιβές για μελέτες, σχέδια, έρευνες σε
αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμούς χωρίς μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs:enumeration>

- <xs:enumeration value="S">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Κινητές αξίες</χs: documentation >
</xs:annotation>

</xs: enumeration >
- <xs:~numeration value="S.l">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Τόκοι που καταβάλλονται στην
ημεδαπή </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs:enumeration>

- <xs:enumeration value="S.2">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Τόκοι που καταβάλλονται στην
αλλοδαπή </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs:enumeration>

- <xs:enumeration value="S.3">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>τόκοι που εισπράπονται από την
αλλοδαπή </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: enumeration >

- <xs:enumeratioll value=ιlS.4It>
- <xs:annotatioll>

<χs:dοcumentatίοn>Τόκοι από πράξεις repo's και reverse
repo's </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value="S.S">
- <xs:annotation>

<Χs:dοcumentatίοn>Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών
ιδρυμάτων </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs:enumeration>

- <xs:enumeration value="S.6">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Διανεμόμενα κέρδη A.E.</xs:documentation>
</xs:annotation>

</xs: enumeration >
- <xs:enumeration value="S.7">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Παράγωγα χρηματοοικονομικά
προϊόντα </xs: documentation >

</xs:annotation>
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</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value"7"S.8">

- <xs:annotation>
<xs: documentation >ΥπεραπόδΟσιηεπένδυσης μαθηματικών
. αποθεματικών<!χs:dοcumentatίοn>.

</xs: annotation >
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value="S.9">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Λοιπά εισΟδήματα κινητών αξιών και
αμοιβές ή απΟζημιώσεις μελών Δ.Σ. χωρίς νόμιμη ή
συμβατική υποχρέωση </xs: documentation >

</xs:annotation> . .
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value="6">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Χρηματιστηριακές
συναλλαγές</Χs:dοcumentatίσn> 8

</xs: annotation >
</xs:enumeration>

- <xs:enumeration value="6.1"> ••
- <xs:annotation> "~ο .

<xs: documentation >Φόρος χρημαηότηριακών
συναλλαγών</Χs: documentation~

</xs:annotation> ~.
</xs:enumeration> ./'

</xs: restriction > '1/1.-'</xs:simpleType>
< !-- Γ,Θί>::, '. -->

- <xs:simpleType name="increment_Type">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ </xs: documentation >
</xs:annotation>

- <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
<xs:minInclusive value="l" /> ••

</xs:restriction> •
</xs:simpleType>

- <xs:simpleType name="taxSubject_Type">
- <xs:annotation>

<xs:documentation>l Φορολογία εισοδήματος 2 Φόρος προστιθέμενης
αξίας (ΦΠΑ) 3 Κώδικας βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ) 4 Φορολογία
ακινήτων 5 Τέλη χαρτοσήμου δ παΡάκρατοΙ:Ιμενοl φόροι 7
Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 8 Transfer Pricing 9 Ε-
Commerce</xs: documentation >

</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:short">

<xs:enumeration value="l" Ι>
<xs:enumeration value="2" />
<xs:enumeration value="3" Ι>
<xs:enumeration value="4" Ι>
<xs:enumeration value="S" />
<xs:enumeration value="6" />.
<xs:enumeration value="7" />
<xs:enumeration value="8" />
<xs:enumeration value="9" />

</xs: restriction >
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</xs:simpleΤype>
- <xs:simpleΤype, name="reportDescription_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>θέμα επιφύλαξης / θέμα
έμφασης</χs: documentation>

</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="l" />
</xs: restriction >

</xs: simpleΤype>
- <xs:complexΤype name="nonImportantFindingsNotInReport_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>ΑΝΑΛVΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ πον'ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΩΣ
ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣVΜΜΟΡΦΩΣΗΣ</Χs:dοcumentatίοn>

</xs:annotation>
- <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="jncrement" type="cm:increm:ent_Type">
- <xs:annotation> !

<xs:documentation>A/ A</xs:documentation>
</xs:annotation>

</xs:element> ,
- <xs:element name="taxSubject" type="cm:tax5ubject_Type">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Φορολογικό
αντι κεί μενο </xs: documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>

- <xs:element name="reserveDescription"
type= "cm:reportDescription_ Type" >

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Αναλυτική περιγραφή θέματος
επιφύλαξης</χs: documentation>

<jxs:annotation>
</xs: element>

_ <xs:elerTlent n6Ille="infringementAmount" type="cm:DecimaIAmount">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >ποσό φορολογι κής
παράβασης</χs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: element>

</xs:sequence>
</xs:complexΤype>

- <xs:complexΤype name="emphasisSubjectsInReport_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΜΦΑΣΗΣ πον
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗΦΟΡΟΛρΓΙΚΗΣ
ΣVΜΜΟΡΦΩΣΗΣ</ΧS: documentation>

<jxs:annotation>
- <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="jncrement" tΥρe="cm:ίnςrement_ΤΥΡe">
- <xs:annotation>

<xs :documentation >Α/ A</xs:documentation >
</xs:annotation> .'.

</xs:element> Ό

- <xs:element name="taxSubject" type="cm:taxSubject_Type">
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- <xs:annotation>
<xs: documentation >Φορολογικό

αντικείμενο</Χs: documentation>
</xs:annotation>

</xs:element>
- <xs:e/ement name="emphasisDescription"

type= "cm:reportDes~ription_ Τype" >
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn::;-Αναλυτική περιγραφή θέματος
έμφασης</χs: documentation>

</xs:annotation>
</xs: element>

- <xs:element name="infringementAmount" type="cm:DecimaIAmount">
- <xs:annotation>

<Χs:dοcumentatίοn>Ποσό φορολογικής
παράβασης</χs: documentation>

</xs:annotation>
</xs: element>

</xs:sequence>
</Χ5:comp/exType>

- <xs: complexType name="reserveSubjectsInReport_ Τype" >
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ</χs: documentation>

</xs:annotation> .
- <xs:sequence maxOccurs="unbOunded">

- <xs:element name="increment" type="cm:increment_Τype">
- <xs:annotation> .

<xs:documentation >Α/ A</xs: documentation >
</xs:annotation>

</xs: element>
- <xs:element name="taxSubject" type="cm:taxSubject_Τype">

- <xs:annotation>
<xs: documentation >Φορολογικό

αντικείμενο</Χs: docuιηentatiοn >
</xs:annotation>

</xs: element>
<xs:element name::::::"reserνeDescription"

type::::::"cm:reportDescription_ Τype" >
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Αναλυτική περιγραφή θέματος
επιφύλαξης</χs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: e/ement>

- <xs:e/ement name="infringementAmount" type="cm:DecimaIAmount">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Ποσό φορολογικής
παράβασης</χs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: element>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

- <xs:complexType name="reserveAndEmphasisInReport_Τype">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ
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ΕΜΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ</xs: documentation >

</xs:annotation>
- <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
_ <xs:element name="jncrement" type="cm:increment_Type">
- <xs:annotation>

<xs:documentation>A/ A</xs:documentation>
</xs:annotation>

</xs: element>
_ <xs:element name="taxSubject" type="cm:taxSubject_Type">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Φορολογικό
αντικείμενο </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: element>

- <xs:element name="reserνeDescription"
type= "cm :reportDescription_ Type" >

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Αναλυτική περιγραφή θέματος
επιφύλαξης</χs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: element>

_ <xs:element name="infringementAmount" type="cm:DecimaIAmount">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Ποσό φορολογικής
παράβασης</χs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: element>

</xs:sequence>
</xs:complexΤype>

- <xs:complexΤype name="weakConclusionInReport_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ</ΧS: documentation >

</xs:annotaticn>
- <xs:sequence maxOcclJrs="unbounded">
_ <xs:element name="jncrement" type="cm:increment_Type">
- <xs:annotation>

<xs:documentation>A/ A</xs:documentation>
</xs:annotation>

</xs: element>
- <xs:element name="taxSubject" type="cm:taxSubject_Type">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Φορολογικό
αντικείμενο</Χs: documentation >

</xs: annotation >
</xs: element>

- <xs:element name="reserνeDescription"
type= "cm:reportDescription_ Type" >

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Αναλυτική περιγραφή θέματος
επιφύλαξης</χs: documehtation >

</xs:annotation>
</xs: element>

_ <xs:element name="infringementAmount" type="cm:DecimaIAmount">

file:/ /C: \Users\ok\AppData \Local\Microsoft\ Windows\ Temporary Internet Files\Cont... 14/07/2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΛΜ5



Σελίδα 22 από 23 '

- <xs:annotation>
<Χs:dοcumentatίοn>Ποσό φορολογικής

παράβασης</χs: documentation>
</xs:annotation>

</xs:element>
</xs:sequence>

</xs:complexΤype>
- <xs:complexΤype name="negativeConclusionlnReport_Τype">

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ</ΧS:documentation >

</xs:annotation>
- <xs:sequence maxOccurs="unbounded">

- <xs:element name="increment" type="cm:increment_Τype">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Α/ Α</xs: documentation>
</xs:annotation>

</xs: element>
- <xs:element name="taxSubject" type="cm:taxSubject_Τype">

- <xs:annotation>
<xs: documentation >ΦΟΡΟλογίκό

αντικείμενο </xs: documentation >
</xs:annotation>

</xs: element>
- <xs:element name="reserveDescription"

type= "cm:reportDescription_ Τype" >
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Αναλυτική περιγραφή θέματος
επιφύλαξης</χs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: element>

- <xs:element name="infringementAmount" type="cm:DecimaIAmount">
- <xs:annotation> .

<xs:documentation >Ποσό φορολογι κής
παράβασης</χs: documentation >

</xs: annotation >
</xs: element>

</xs: sequence>
</xs: complexΤype>

- <xs:complexType name="reportMatrlx_Τype">
- <xs:annotation>

<xs: documentatiOn>Report Matrices</xs: documentation >
</xs:annotation>

- <xs:sequence>
<xs: element name="nonlmportantFindingsNotlnReport"

type="cm: nonlmportantFindingsNotlnReport_ Τype"
mίnΟccurs='Ό" />

<xs:element name="emphasisSubjectslnReport"
type="cm:emphasisSubjectslnReport_Τype" minOccurs="O" />

<xs:element name="auditingEstate"
type= "cm :reserveSubjectslnReport_ Τype"minOccurs= ''Ο'' / >

<xs: element name="reserveSubjectslnReport"
type="cm:reserνeAndEmphasislnReport_Τype" minOccurs=''O'' />

<xs:element name="wea kConcl usionlnReport"
type="cm:weakConclusionlnReport_ Τype" minOccurs=''O'' />

<xs:element name="negativeConclusionlnReport"

8
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type="cm:negativeConclusionInReport_Τype" minOCCUΓS=''O''/>
</xs:sequence> ~

</xs:compleXType>
- <xs:complexType name="auditingGeneraIInformation_type">
- <xs:sequence> '

<xs:element name="auditingHeader"
type="cm:auditingHeader_type" />

<xs:element name="companyData" type="cm:companyData_Τype" />
<xs: element name= "quantitativeDataOfCurrentAnd ReferencePeriod"
type= "cm:quantitativeDataOfCurrentAndReferencePeriod_type" / >

</xs:sequence>
</xs:compleXType>

- <xs:element name="taxComplianceReport">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>

<xs:element name="auditingGeneraIInformation"
type= "cm:auditingGeneraIInformation_type" />

<xs:element name="audutSubject"
type="cm:auditSubject_Τype" /> ,

<xs:element name="reportMatrix" type="cm:reportMatrix_Τype" />
</xs:sequence>

</xs: complexType >
</xs:element>

</xs:schema>
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