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1. Εισαγωγή - Γενικά
Καθώς ο Κομφούκιος με μερικούς μαθητές του

περνούσαν από μια ορεινή και επικίνδυνη τοποθεσία
συνάντησαν μια γριά να κλαίει πάνω σε έναν τάφο. Ο
Κομφούκιος έστειλε τον Τσε Λο, για να μάθει την αιτία του
θρήνου της και αυτή απάντησε:

"Τον πατέρα του συζύγου μου τον σκότωσε η τίγρη, με
τον ίδιο τρόπο πέθανε και ο σύζυγός μου και τώρα να, η
τίγρη μου σκότωσε και το γιο μου".

Ο Κομφούκιος την ερώτησε τότε γιατί επιμένει να
κατοικεί σ΄ αυτόν τον τόπο, που έχει τόσους κινδύνους,
και η γυναίκα απάντησε: "Διότι εδώ δεν μας καταπιέζει η
κυβέρνηση". (Παγκόσμιος Ιστορία του Πολιτισμού,
εκδόσεις Αφοί Συρόπουλοι Ο.Ε., Αθήνα 1969).

Διαβάζω ακόμη από την Παγκόσμιο Ιστορία του
Πολιτισμού τα εξής:

"Εάν ο μέσος άνθρωπος μπορούσε να ακολουθήσει τη
φυσική του κλίση, δε θα υπήρχε ποτέ κράτος. Ακόμη και
σήμερα θεωρεί το κράτος ως ζυγό, δεν ανέχεται να
πληρώσει φόρους και ο διακαής πόθος του είναι να
αισθάνεται λιγότερο την εξουσία του διοικητικού
μηχανισμού του κράτους. Ζητά πάντοτε νέους νόμους,
διότι νομίζει ότι είναι απαραίτητοι για το γείτονά τους, ενώ
για τον εαυτό του, ο ασυνείδητος αναρχικός άνθρωπος,
τους θεωρεί τελείως περιττούς".

Αντί όμως το κράτος να σκορπίζει τον τρόμο
περισσότερο και από την τίγρη (βλέπ. έκτακτες εισφορές,
ΕΝ.Φ.Ι.Α. κ.λπ.) είναι καλοδεχούμενο το σχέδιο της
Κυβέρνησης να φορολογήσει κατά προτεραιότητα το
μεγάλο πλούτο, ανακουφίζοντας έτσι τα μικρά και μεσαία
εισοδήματα. 

2. Τα μέσα ενημέρωσης για τις λίστες των
εμβασμάτων

Σε εφημερίδα του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου - 1
Φεβρουαρίου 2015, στο θέμα με τίτλο: "ξεκινά σαφάρι
κατά της φοροδιαφυγής" και υπότιτλο: "ο πολέμιος κατά
της διαφθοράς", διαβάζουμε τα εξής:

"Στη στρατηγική κατά της διαφθοράς και της
φοροδιαφυγής, κομβικής σημασίας θα είναι ο ρόλος του
νέου υπουργού Επικρατείας, Παναγιώτη Νικολούδη. Ο
αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με εξειδίκευση στην
καταπολέμηση του "μαύρου χρήματος" έχει εντοπίσει
φοροδιαφυγή άνω των 200 εκατ. ευρώ από τον έλεγχο
των πόθεν έσχες…. Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι τα
αποτελέσματα από τη δράση του κ. Νικολούδη και των
συνεργατών του θα γίνουν πολύ γρήγορα ορατά".

Σε εφημερίδα της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2015,
θέμα με τίτλο: "Λίστα με 3.500 ονόματα και
φοροδιαφυγή 7 δισ."Και υπότιτλο: "Αυστηρή εντολή
Νικολούδη προς το Σ.Δ.Ο.Ε. να ξεκινήσει άμεσα σαφάρι
ελέγχων", αναφέρονται τα εξής: "Αφήστε κάτω τα
μολύβια από τους άλλους φακέλους, πάρτε τους και
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ξετινάξτε τους". Έτσι μεταφέρουν, κατά λέξη, υψηλό -
βαθμα στελέχη του Σ.Δ.Ο.Ε. την εντολή που δόθηκε από
τον νέο υπουργό κατά της διαφθοράς, κ. Παναγιώτη
Νικολούδη, για την επικέντρωση των ελέγχων στη "σορτ
λιστ" της φοροδιαφυγής".

Σε άλλο σημείο, η εφημερίδα αναφέρει: Οι προσδοκίες
του νέου υπουργού, που εμφανίζει νούμερα και δεδομένα
για το πρώτο πακέτο εισπράξεων από το μέτωπο της
πάταξης της φοροδιαφυγής είναι ρεαλιστικές, καθώς,
όπως λέει ο ίδιος, "άμεσα μπορεί να πέσουν στο δημόσιο
ταμείο περί τα 2,5 με 3 δισ. ευρώ".

Άλλες εφημερίδες αναφέρουν: "Στη λίστα Βαρουφάκη
προς τους εταίρους γίνεται λόγος για αξιοποίηση του
πλούσιου υλικού που αποτελείται από τις λίστες
εμβασμάτων Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου κ.ά. με απόδοση
εσόδων που υπολογίζονται από 725 εκατ. έως 875 εκατ.
ευρώ".

Στις 3 Απριλίου 2015, ο αρμόδιος Υπουργός για θέματα
Διαφάνειας, κ. Παναγιώτης Νικολούδης, μιλώντας ενώ -
πιον της Βουλής δήλωσε τα εξής για τη Λίστα Λαγκάρντ:
“Ο έλεγχος είναι εξαιρετικά δύσκολος δεδομένου ότι η
Ελβετία θεωρεί ότι τα στοιχεία είναι παράνομα
αποκτηθέντα και αρνείται να δώσει πληροφορίες" και
πρόσθεσε: "Το να επιχειρήσει κάποιος φορολογικό
έλεγχο στηριζόμενος μόνο στη λίστα Λαγκάρντ ή
Λουξεμβούρτου ή Νικολούδη είναι περίπου βέβαιο ότι θα
καταλήξει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Ο σωστός
τρόπος είναι: μαζί με άλλα στοιχεία να γίνουν
συνεκτιμήσεις. Να βρω για παράδειγμα εάν ο "Χ" φορο -
λογούμενος, που βρίσκεται στη λίστα, έχει παράλληλα
αλλού καταθέσεις, μετοχές και τη συνολική εικόνα να την
αντιπαραβάλω με το τι δηλώνει". Επιπροσθέτως, παρα -
δέχθηκε πως ο έλεγχος των offshore "είναι  εξαιρετικά
δύσκολος. Επί των ημερών μου είχα καταφέρει να πετύχω
συλλογή πληροφοριών όμως απαιτούνται συλλογικές και
συντονισμένες κινήσεις". Είπε, για το θέμα αυτό, πως από
τις 766 εξωχώριες εταιρείες που βρίσκονται στο
μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών έχουν ολοκληρωθεί
οι έλεγχοι μόλις για 75. 

Στις 9 Απριλίου 2015, διαβάζουμε στην ιστοσελίδα
http://www.protothema.gr τα εξής:

"Ο Νικολούδης ανοίγει το κυνήγι των απατεώνων".
Αυτός είναι ο τίτλος συνέντευξης του Υπουργού Επικρα -
τείας Παναγιώτη Νικολούδη, που δημοσιεύεται στο
σημερινό φύλλο της Βελγικής εφημερίδας Libre Belgique.

"Ως εισαγγελέας, πολέμησα τη φοροδιαφυγή με
διαφορετικό τρόπο και νομίζω ότι νίκησα. Το 2012 ζήτησα
από όλες τις ελληνικές τράπεζες να μου στείλουν μια λίστα
πελατών με καταθέσεις πάνω από 200.000 ευρώ. Οκτώ
τράπεζες μου έστειλαν οκτώ λίστες. Στη συνέχεια, μια
άλλη με τα ονόματα εκείνων που, από το 2010, είχαν
στείλει στο εξωτερικό ποσά άνω των 200.000 ευρώ. Στη
συνέχεια, μια άλλη με τα ονόματα εκείνων που είχαν

χαρτοφυλάκια στο Ελληνικό Χρηματιστήριο αξίας άνω των
200.000 ευρώ. Είχα επίσης, μια λίστα με στοιχεία πολύ
υψηλών ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Τέλος, δημιουργή -
σαμε μια βάση δεδομένων με τις δηλώσεις εισοδήματος
από το 2000 και διασταυρώσαμε όλες αυτές τις
πληροφορίες με τη λίστα Λαγκάρντ και τη λίστα
Λιχτενστάϊν. Ήταν το τζακ ποτ. Αμέσως μας εμφανίστηκαν
τα ονόματα των φοροφυγάδων, κάτι που εξέπληξε εμένα
πρώτο. Δεν πίστευα ότι ήταν τόσο εύκολο να
εντοπιστούν", είπε. Και η εφημερίδα συνεχίζει ως εξής:

Στη συνέχεια και ερωτηθείς σχετικά με το "πόσους
ανθρώπους έχετε στριμώξει", ο κ. Νικολούδης ανέφερε
ότι έστειλε περίπου 5.000 υποθέσεις στα δικαστήρια,
"πράγμα που αποτιμάται μεταξύ 2,5 και 3 δισ. ευρώ, τα
οποία το κράτος θα πρέπει να αποκτήσει".

"Περίπου άλλες 24.000 υποθέσεις αναμένουν. Έχουμε
κάνει το πιο δύσκολο κομμάτι: να βρούμε πού ήταν
κρυμμένα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την
έρευνα. Αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά να κάνουμε για να
εισπράξουμε τον οφειλόμενο φόρο. Στο θέμα αυτό, η
ελληνική διοίκηση δεν είναι πολύ αποτελεσματική και η
δικαιοσύνη είναι αργή", πρόσθεσε.

Απαντώντας τέλος στο ερώτημα "πότε πιστεύετε ότι θα
ανακτήσετε αυτά τα χρήματα", ο υπουργός είπε: "Αν αυτά
τα πρόσωπα επιλέξουν να προσβάλουν τις αποφάσεις στο
δικαστήριο, μπορεί να χρειαστούν έως και 5 με 6 χρόνια,
αλλά νομίζω ότι έχουν κάθε συμφέρον να πληρώσουν
αμέσως. Έχουμε, επίσης, την έναρξη έρευνας για το
ξέπλυμα χρήματος, τα πρόστιμα. Το πρόβλημα είναι ότι
προσπαθούμε να προβούμε σε αποτελεσματικές
μεταρρυθμίσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα με ένα
σχοινί γύρω από το λαιμό μας. Όταν το σύστημα θα
ξεκινήσει να λειτουργεί κανονικά, η κατάσταση θα είναι
πολύ διαφορετική. Το 2017 θα αρχίσουμε να συλλέγουμε
τα χρήματα από τους ελέγχους της περιόδου 2011 έως το
τέλος του 2015, και το 2017 αυτά του 2012, ενώ το 2018
εκείνο του 2013. Το πιο δύσκολο μέρος είναι η αρχή και
είναι τώρα". Στις 17 Μαΐου 2015, οι οικονομικοί
εισαγγελείς διαμαρτύρονται για την έλλειψη ελεγκτών
(μόλις 20 ελεγκτές) και επισημαίνουν ότι ουσιαστικά, τα
αποτελέσματα των ελέγχων οφείλονται αποκλειστικά στη
φιλοτιμία των υπαλλήλων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το εγχείρημα είναι δύσκολο
και όλοι ευχόμαστε να πετύχει. Το πόσο δύσκολο είναι
αυτό και πόσο αμφισβητούμενο είναι το αποτέλεσμα
έρχεται να μας το υπενθυμίσει ο Ισοκράτης, ο οποίος, με
παιδική σχεδόν αφέλεια, λέει τα εξής για την πάταξη της
φοροδιαφυγής και του μεγάλου πλούτου:

"Το 355 π.Χ. ο Ανδροτίων στην Αθήνα διορίστηκε
αρχηγός ενός αστυνομικού σώματος, το οποίο είχε
δικαίωμα να αναζητεί τα κρυφά εισοδήματα, να εισπράττει
καθυστερούμενους φόρους και να φυλακίζει τους
φοροφυγάδες. Παραβιάζονταν οικίες, κατάσχονταν
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εμπορεύματα και άνθρωποι ρίχνονταν στις φυλακές. Αλλά
ο πλούτος εξακολουθούσε να κρύπτεται ή να
εξαφανίζεται".

3. Νομοθετικό πλαίσιο
Με την παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994

(Κ.Φ.Ε.) καθορίζεται ποιος έχει το βάρος απόδειξης επί
εισοδήματος του οποίου δεν προκύπτει σαφώς η πηγή ή
αιτία προέλευσης και το οποίο σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις λογίζεται ως εισόδημα προερχόμενο από
ελευθέρια επαγγέλματα.

Με το άρθρο 19 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η διαφορά
που προκύπτει μεταξύ του δηλούμενου εισοδήματος από
όλες τις πηγές ή του προσδιοριζόμενου από τον
προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. βάσει του φύλλου ελέγχου ή του
οριστικού προσδιοριζόμενου και του συνολικού ποσού,
το οποίο αποτελείται από τη δαπάνη που έγινε για την
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και την ετήσια
αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, προσαυξάνει τα
δηλούμενα προσδιοριζόμενα εισοδήματα του φορο -
λογούμενου από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια
επαγγέλματα. Σε περίπτωση που δε δηλώνονται
εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια
επαγγέλματα, η διαφορά αυτή θεωρείται ως εισόδημα της
παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994.

4. Η εγκύκλιος διαταγή οδηγιών
Στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολο-

γουμένων που έχουν αποστείλει εμβάσματα στο
εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011, η Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικο -
νομικών εξέδωσε τη διαταγή ΠΟΛ.1033/21-2-2013 που
φέρει την ένδειξη "εξαιρετικώς επείγον", με την οποία
δίδονται οδηγίες και διευκρινίσεις στους υπαλλήλους που
ασχολούνται με τον έλεγχο αυτό. Όπως αναφέρεται στη
διαταγή, οι οδηγίες - διευκρινίσεις παρέχονται τόσο για τη
διευκόλυνση των φορολογουμένων όσο και για την
ταχύτερη διεκπεραίωση αυτών. Η διαταγή παραπέμπει
στις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του
Ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.). Αργότερα, με την εγκ.
ΠΟΛ.1228/15-10-2014, δόθηκαν συμπληρωματικές
οδηγίες. 

Στις πιο πάνω διαταγές της Γ.Γ.Δ.Ε. περιλαμβάνονται
τριάντα μία (31) περιπτώσεις που αναφέρονται σε διάφορα
θέματα, που ποικίλλουν ανάλογα με την κατηγορία των
φορολογουμένων και του προϊόντος των εμβασμάτων.
Και μόνο ο αριθμός των περιπτώσεων που περιλαμ -
βάνονται στην εγκύκλιο είναι ενδεικτικός του βαθμού
δυσκολίας που έχει να αντιμετωπίσει ο έλεγχος.

Στη συνέχεια, αναφέρονται, ενδεικτικά, ορισμένες
περιπτώσεις σχετικά με το χειρισμό των υποθέσεων για την
κάλυψη του εμβάσματος. 

α) Κάλυψη του εμβάσματος με χρηματικά ποσά από
εκπρόθεσμες δωρεές, γονικές παροχές

Για τη δικαιολόγηση του εμβάσματος θα γίνονται δεκτές
οι άτυπες δωρεές και γονικές παροχές χρηματικών ποσών,
έστω και αν υποβληθεί εκπρόθεσμα η οικεία φορολογική
δήλωση (εισοδήματος ή δωρεάς), κατ΄ εξαίρεση των όσων
ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε., επειδή
αφορούν εμβάσματα που δεν εμπίπτουν στην έννοια των
τεκμηρίων (άρθρα 15-19 του Κ.Φ.Ε.). Ελέγχεται βέβαια το
πραγματικό γεγονός της δωρεάς (π.χ. κίνηση λογα -
ριασμών, οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο που
απέκτησε βεβαία χρονολογία πριν από την ημερομηνία
του εμβάσματος).

Σε κάθε περίπτωση, για τη δικαιολόγηση των
εμβασμάτων θα λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα ή ποσά
που δεν αποτελούν εισόδημα (π.χ. δωρεές, κληρονομιές,
γονικές παροχές κ.λπ.) που έχουν φορολογηθεί ή νομίμως
απαλλαχθεί και τα οποία αποδεικνύονται με νόμιμα
δικαιολογητικά. 

β) Κάλυψη εμβάσματος με χρηματικά ποσά που
προέρχονται από λήψη δανείων

Αναγνωρίζεται ότι γίνονται δεκτά δάνεια τα οποία έχουν
ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία που
φέρουν βεβαία χρονολογία (π.χ. κίνηση λογαριασμών,

Για τη δικαιολόγηση του
εμβάσματος θα γίνονται δεκτές 

οι άτυπες δωρεές και γονικές
παροχές χρηματικών ποσών, έστω

και αν υποβληθεί εκπρόθεσμα η
οικεία φορολογική δήλωση

(εισοδήματος ή δωρεάς)
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οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο που απέκτησε
βεβαία χρονολογία πριν από την ημερομηνία του
εμβάσματος).

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι θα πρέπει από τα
σχετικά έγγραφα στοιχεία να αποδεικνύεται ότι τα ποσά
έχουν ληφθεί πριν από την πραγματοποίηση του
εμβάσματος, έστω και αν υποβληθεί εκπρόθεσμα η οικεία
δήλωση (δανείου).

Πάντως, προκειμένου να αναγνωρισθούν τα ποσά που
προέρχονται από δάνειο, θα εξετάζεται πρώτα αν το
δάνειο είναι πραγματικό. Δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν
διαπιστώνεται ότι είναι εικονικό και εμφανίζεται για
καταστρατήγηση των διατάξεων περί τεκμηρίων. 

γ) Κάλυψη του εμβάσματος με χρηματικά ποσά που
προέρχονται από λίστες γάμου 

Χρηματικά ποσά που προέρχονται από λίστες - δώρα
γάμου γίνονται δεκτά, εφόσον ο δικαιούχος του εμβάσ -
ματος προσκομίσει κάθε νόμιμο μέσο, όπως π.χ.

ληξιαρχική πράξη γάμου και αντίγραφο κίνησης
τραπεζικού λογαριασμού, για διάστημα μέχρι δύο μηνών
πριν και ενός μήνα μετά την τέλεση του γάμου. 

δ) Κάλυψη του εμβάσματος με χρηματικά ποσά που
προέρχονται από πώληση μετοχών

Γίνονται επίσης δεκτά τα ποσά που προέρχονται από την
πώληση μετοχών, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο,
υπό την προϋπόθεση ότι η εκποίηση αυτών έλαβε χώρα
πριν από την ημερομηνία του εμβάσματος και εφόσον
φυσικά προκύπτει από νόμιμα παραστατικά (πινακίδια
αγοράς - πώλησης, βεβαίωση χρηματιστηριακής εταιρείας
- χρηματιστηρίου, δήλωση απόδοσης του οικείο φόρου).

ε) Κάλυψη του εμβάσματος με επαναπατριζόμενα
κεφά λαια

Σχετικά με τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια, γίνεται δεκτό
ότι με την καταβολή των αντίστοιχων φόρων επί της αξίας
των κεφαλαίων που επαναπατρίστηκαν, με βάση το άρθρο
18 του Ν.3842/2010, το άρθρο 21 παρ. 19 του
Ν.3943/2011, καθώς και το άρθρο 38 του Ν.3259/2004,
εξαντλήθηκε η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου
φυσικού ή νομικού προσώπου, για τα κεφάλαια που
εισάγει. 

Επομένως, δε συντρέχει λόγος νέας φορολόγησής τους,
εφόσον υπάρχουν τα νόμιμα παραστατικά που ορίζουν οι
νόμοι. Αναφέρονται οι περιπτώσεις:
• Κεφάλαια που επαναπατρίστηκαν με την καταβολή

φόρου 3% ή 5% και εισήχθησαν στη χώρα μας,
μπορούν να δικαιολογήσουν το έμβασμα ανεξάρτητα
από το χρόνο του εμβάσματος. 

• Κεφάλαια για τα οποία καταβλήθηκε φόρος 8%
(επειδή παρέμειναν στην αλλοδαπή) μπορούν να το
δικαιολογήσουν εφόσον το έμβασμα έγινε πριν από
τον επαναπατρισμό του κεφαλαίου.

στ) Λοιπές περιπτώσεις κάλυψης του εμβάσματος
Αναφέρονται οι περιπτώσεις, με τη σχετική αιτιολογία:

• του εμβάσματος με χρηματικά ποσά που υπήρχαν σε
χρηματοδοτικά ιδρύματα στο τέλος του έτους 1999.

• του εμβάσματος με χρηματικά ποσά που προέρχονται
από ρευστοποίηση ομολόγων, μετοχών, ρέπος,
αμοιβαίων κεφαλαίων, εντόκων γραμματίων του
Δημοσίου, λοιπών περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.

ζ) Αντιμετώπιση εμβασμάτων σε περίπτωση συν -
δικαιούχων

Στην περίπτωση αυτή το ποσό του εμβάσματος
επιμερίζεται στους δικαιούχους καταρχήν ισομερώς.
Εφόσον ο φορολογούμενος επικαλείται διαφορετική
αναλογία, φέρει το βάρος της απόδειξης με κάθε νόμιμο
μέσο.

Στην υπηρεσία που ασχολείται 
με τον έλεγχο των εμβασμάτων

θα πρέπει να δοθεί το κύρος που
τις αξίζει, για να φέρει σε πέρας

το δύσκολο έργο της
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η) Αντιμετώπιση εμβάσματος από παιδί που κατοικεί
στο εξωτερικό
αα) Παιδί που σπουδάζει στο εξωτερικό

Αν το έμβασμα έγινε από κοινό λογαριασμό του παιδιού
με τον γονέα σε ατομικό λογαριασμό του παιδιού και
αποδεικνύεται ότι το ποσό του εμβάσματος καλύπτει τις
αναγκαίες υποχρεώσεις του γονέα για τις σπουδές του
παιδιού, η κάλυψη του εμβάσματος θα βαρύνει το γονέα
και δεν προκύπτει θέμα άτυπης δωρεάς στο παιδί.

ββ) Ποσό για σπουδές του παιδιού που υπερβαίνει τις
αναγκαίες δαπάνες

Στην περίπτωση αυτή, η κάλυψη του εμβάσματος για το
επιπλέον ποσό θα βαρύνει το παιδί και εφόσον αυτό δεν
είχε την οικονομική δυνατότητα συνεισφοράς στον κοινό
λογαριασμό, λόγω έλλειψης εισοδημάτων ή άλλων
εσόδων ανακύπτει θέμα άτυπης δωρεάς σε αυτό.

γγ) Παιδί που δεν σπουδάζει αλλά διαμένει στο εξωτερικό
Η κάλυψη του εμβάσματος θα βαρύνει το γονέα, αν το

έμβασμα έγινε από κοινό λογαριασμό του παιδιού με τον
γονέα σε κοινό λογαριασμό αυτών και εφόσον το παιδί
δεν είχε την οικονομική δυνατότητα συνεισφοράς στον
κοινό λογαριασμό, λόγω έλλειψης εισοδήματος ή άλλων
εσόδων. Η ύπαρξη άτυπης δωρεάς δεν μπορεί να
αποκλεισθεί. 

θ) Αντιμετώπιση των εμπορικών εμβασμάτων
Συμπληρώνεται από το φορολογούμενο που είναι

πιστοποιημένος χρήστης στο taxisnet ειδικό πεδίο με την
ένδειξη "ΕΜΠΟΡΙΚΟ" (Σχετ. παράρτημα Α΄ της
εγκυκλίου). Ο φορολογούμενος, στο φάκελο δικαιο -
λογητικών που θα υποβάλει στη Δ.Ο.Υ., θα επισυνάψει        
κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα 

ποσά των εμβασμάτων και τα αντίστοιχα τιμολόγια που
αυτά αφορούν. 

ι) Αντιμετώπιση των εμβασμάτων για υπαλλήλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Οι υπάλληλοι των οργάνων της Ε.Ε. που έχουν την
κατοικία τους για φορολογικούς σκοπούς στην Ελλάδα,
όσον αφορά τη δικαιολόγηση των εμβασμάτων στο
εξωτερικό θα πρέπει να αποδεικνύουν με κάθε νόμιμη
μορφή την προηγούμενη εισαγωγή των κεφαλαίων στην
Ελλάδα. 

ια) Αντιμετώπιση των εμβασμάτων με εισαγωγή
κεφαλαίων που δεν ευρωποιήθηκαν ή δραχμο -
ποιήθηκαν 

Προκειμένου ο φορολογούμενος να καλύψει το ποσό
του εμβάσματος (μέσω της εφαρμογής του taxis), στις
περιπτώσεις εκείνες, που κατά την εισαγωγή του
συναλλάγματος και μέχρι την ημερομηνία του εμβάσ -
ματος, δεν έγινε μετατροπή του σε ευρώ, θα πρέπει να
προσκομίσει βεβαίωση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
περί της εισαγωγής του ανάλογου ποσού και παραμονής
του στο νόμισμα στο οποίο είχε εισαχθεί. 

Τα ανωτέρω ποσά θα συμπεριληφθούν στην ειδική
εφαρμογή του TAXIS χωρίς υποβολή συμπληρωματικής
δήλωσης, στο πεδίο "ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑ -
ΛΑΙΑ" ή "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ",
αθροιστικά, αφού μετατραπούν σε ευρώ, με την ισοτιμία
που ίσχυε κατά την ημερομηνία εξαγωγής του
εμβάσματος. 

ιβ) Περιπτώσεις ειδικού χαρακτήρα
Αναφέρονται λοιπές περιπτώσεις αντιμετώπισης των

εμβασμάτων για θέματα όπως:



Α
ΡΘ

ΡΑ
 - 

Μ
ΕΛ

ΕΤ
ΕΣ

1120

• Το αλλοδαπό προσωπικό των επιχειρήσεων του
Α.Ν.89/1967

• Τα μερίσματα πλοίων του Ν.27/1975
• Οι περιπτώσεις εξαγωγής και εισαγωγής εμβασμάτων.

Οδηγίες δίδονται επίσης για εξειδικευμένες περιπτώσεις
φορολογικών κατοίκων Ελλάδος που διαμένουν στο
εξωτερικό, για εκπρόθεσμες και εμπρόθεσμες συμπλη -
ρωματικές δηλώ σεις, για κοινούς λογα ριασμούς, για
τον προσδιορισμό αναλωθέντων κεφαλαίων προη -
γούμενων ετών που δικαιολογούν εμβάσματα στο
εξωτερικό, για αποζημιώσεις συζύγου σε πρώην
σύζυγο και λοιπά θέματα που είναι σχετικά με τον
έλεγχο των εμβασμάτων στο εξωτερικό.

5. Τελικό συμπέρασμα και διαπιστώσεις
Από όσα έχουν εκτεθεί παραπάνω προκύπτουν τα

ακόλουθα συμπεράσματα.
1ον) Για την ολοκλήρωση του ελέγχου μιας υπόθεσης

σχετικής με τις λίστες εμβασμάτων στο εξωτερικό
απαιτούνται πολυήμερες έρευνες και διασταυρώσεις, μετά
τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των στοιχείων που
προσκομίζουν οι φορολογούμενοι. Κάθε έκθεση ελέγχου
που συντάσσεται αριθμεί εκατοντάδες σελίδες και πρέπει
να θεμελιώνεται το πόρισμα, έτσι ώστε να μην
καταρρίπτεται στα διοικητικά δικαστήρια. Και οι αμοιβές
των νέων υπαλλήλων δεν ξεπερνούν τα 850 ευρώ το
μήνα. 

2ον) Τα στοιχεία της Γ.Γ.Δ.Ε. δείχνουν ότι το 2014
ολοκληρώθηκαν μόλις 538 έλεγχοι υποθέσεων που
περιλαμβάνονται στις λίστες και βεβαιώθηκαν περίπου

174 εκατ. ευρώ, ενώ εισπράχθηκαν μόλις 26 εκατ. ευρώ. 
Αυτό, για όσους γνωρίζουν, δεν πρέπει να αποδίδεται

στην απραξία των υπαλλήλων της υπηρεσίας που
ανέλαβε τον έλεγχο, αλλά στον υπερβολικό χρόνο που
απαιτείται για τη συγκέντρωση των στοιχείων και κυρίως
στο ανεπαρκές προσωπικό που έχει επωμισθεί το
βαρύτατο αυτό έργο.

3ον) Είναι λογικό να αναμένει κανείς, όταν βεβαιώνονται
μεγάλα ποσά φόρου, ότι οι θιγόμενοι θα προσπαθήσουν
να αξιοποιήσουν κάθε ένδικο μέσο που τους παρέχει ο
νόμος, συνεπώς τα αποτελέσματα (ταμειακά) θα
αργήσουν να φανούν.

4ον) Από την ευρύτητα των περιπτώσεων που καλείται
να αντιμετωπίσει ο έλεγχος, μεγάλος αριθμός υποθέσεων
αφορά εμβάσματα που νόμιμα έχουν αποσταλεί στο
εξωτερικό και δεν αποτελούν προϊόν "μαύρου" ή
αδήλωτου χρήματος. Η έρευνα όμως θα γίνει και η
έκθεση ελέγχου θα συνταχθεί, αλλά δεν θα έχει θετικό
αποτέλεσμα για το δημόσιο ταμείο.

5ον) Στην υπηρεσία που ασχολείται με τον έλεγχο των
εμβασμάτων θα πρέπει να δοθεί το κύρος που τις αξίζει,
για να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο της. Οι δηλώσεις
απαρέσκειας για την αποτελεσματικότητά της, εκτός του ότι
είναι άδικες, είναι και υπονομευτικές του κύρους της. 

Ποιος, όμως, είναι ο σοφός, μέσα σ΄ αυτή τη θύελλα και
την καταιγίδα του κόσμου, ο οποίος θα είχε την
απλοϊκότητα να καταστρέψει μια λαϊκή αυταπάτη που
καλλιεργούν τα Μ.Μ.Ε., αλλά και θεσμικοί παράγοντες,
για την αδράνεια και ανικανότητα των ελεγκτικών
υπηρεσιών; Είναι γνωστός ο μύθος του πιθήκου, που
προσπαθούσε να ζεσταθεί στο φέγγος μιας πυγολαμπίδας
και που σκότωσε το πουλί που του έδειξε την πλάνη του. 


