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“Όταν ήμουν παιδί, ο πλούτος θεωρούταν πράγμα τόσο
ασφαλές και θαυμαστό, ώστε σχεδόν όλοι διατείνονταν ότι
διέθεταν μεγαλύτερη περιουσία από όση πράγματι είχαν…
Τώρα είναι κανείς αναγκασμένος να προστατεύεται από το να
είναι πλούσιος ως εάν επρόκειτο για το χειρότερο
έγκλημα”. (Ισοκράτης, το έτος 353 π.Χ.)

1. Γενικά
Με την παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.3888/2010 προ -

σ τέθηκε νέο (δεύτερο) εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου
48 του Ν.2238/1994, που έχει ως εξής:

“Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από
άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο
φορολογούμενος μπορεί  να κληθεί να αποδείξει είτε την
πραγματική πηγή ή αιτία της προέλευσης της, είτε ότι
φορολογείται από άλλες διατάξεις, είτε ότι απαλλάσσεται
από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην
φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων
επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η
προσαύξηση’’.

Παρόμοιου περιεχομένου διάταξη είναι και αυτή που
αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.4172/2013
(Κ.Φ.Ε.) και η οποία έχει ως εξής:

“Kάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από
παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία
θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας”.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) ορίζεται ότι:

“Σε περίπτωση διαπίστωσης προσαύξησης περιουσίας
κατά την παρ. 4 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος, η προσαύξηση αυτή δεν υπόκειται σε
φορολο γία, εφόσον ο φορολογούμενος αποδείξει την
πραγμ ατική πηγή αυτής, καθώς επίσης και ότι αυτή είτε
έχει υπαχθεί σε νόμιμη φορολογία είτε απαλλάσσεται
από το φόρο σύμφωνα με ειδικές διατάξεις”.

2. Η αιτιολογία της προσαύξησης περιουσίας
Οι σχετικές διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν με την παρ. 3

του άρθρου 48 του Ν.2238/1994 αναφέρονται σε οποια -
δήποτε προσαύξηση περιουσίας, που: 
α) προέρχεται από άγνωστη πηγή και αιτία προέλευ σης ή
β) προκύπτει από μη σταθερή και διαρκή πηγή. 

Η διατύπωση της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 21
του Ν.4172/2013 είναι διαφορετική και αναφέρεται σε
προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται:
• από παράνομη ή
• από άγνωστη πηγή ή
• από αδικαιολόγητη αιτία.

Οι προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά ή
διαζευκτικά.

Η προϋπόθεση που έθετε η αρχική διάταξη (άρθρο
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15 παρ. 3 του Ν.3888/2010) ότι η προσαύξηση περιου -
σίας προκειμένου να φορολογηθεί πρέπει να προκύπτει
από μη διαρκή και σταθερή πηγή, δεν υπάρχει με τις νέες
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.4172/2013.

Αντίθετα, με τις νέες διατάξεις, προστέθηκαν οι περι -
πτώ σεις της παράνομης πηγής και αδικαιολόγητης αιτίας.

3. Φορολογικός Συντελεστής
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29

του Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013), το εισόδημα από προσαύξηση
περιουσίας της παρ. 4 άρθρου 21 φορολογείται με
συντελεστή τριάντα τρία τοις εκατό (33%). Σημειώνεται ότι
τα λοιπά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορο -
λο γούνται με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ, συντε -
λεστής 26%.

Φορο λογητέο εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ, συντε -
λ εστής 33%. Δηλαδή, το εισόδημα από προσαύξηση
περιουσίας φορολογείται με οτν ανώτατο συντελεστή.

4. Προσαύξηση περιουσίας στα νομικά πρό -
σωπα;

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του νέου
Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013) ορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού
των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα
νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες του άρθρου 45.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι το κέρδος από επιχει -
ρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (Κέρδη από επιχειρηματική
δραστηριότητα) του Μέρους Δεύτερου (Φόρος Εισο -
δήματος Φυσικών Προσώπων) του Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013),
εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται διαφορετικά σε
αυτό το Κεφάλαιο (Κεφάλαιο Β’, Μέρος Τρίτο, Φορολογία
Εισοδήματος Νομικών Προσώπων). Δηλαδή, τα κέρδη
από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώ -
πων ή νομικών οντοτήτων, προσδιο ρίζονται σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του Ν.4172/2013
(εγκύκλιος ΠΟΛ.1059/18-3-2015).

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται απλώς, ότι στις
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) υπά -
γεται και η παρ. 4, με την οποία ρυθμίζεται το θέμα της
φορολογίας σχετικά με την προσαύξηση περιουσίας.

Υπό την έννοια αυτή, προσαύξηση περιουσίας από
παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία
μπορεί να προκύψει όχι μόνο για τα φυσικά πρόσωπα
αλλά και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.
Σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να είχε γίνει ρητή
εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε.
(Ν.4172/2013), που αναφέρεται ειδικά στο θέμα αυτό.

Εάν έτσι έχει το πράγμα, τότε θα έπρεπε να μας
παραπέμπει, το άρθρο 47, και στο άρθρο 29 παρ. 4, όπου
το εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας της παρ. 4 του
άρθρου 21 φορολογείται με συντελεστή τριάντα τρία τοις

εκατό (33%). Επί σιωπής, όμως του νόμου, λογικά, θα
πρέπει, σε θετική περίπτωση, να έχει εφαρμογή ο
φορολογικός συντελεστής που ισχύει για τα κέρδη από
επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά
πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, δηλαδή είκοσι έξι τοις
εκατό (26%) και όχι τριάντα τρία τοις εκατό (33%).

Εύλογα όμως γεννάται το ερώτημα αν αυτή ήταν
πράγματι η βούληση του νομοθέτη.

5. Κατηγορία του εισοδήματος
Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Ν.2238/1994, η

προσαύξηση περιουσίας που δεν μπορεί να δικαιο -
λογηθεί φορολογείται ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευ -
θερίων επαγγελμάτων της παρ. 3 του άρθρου 48, δηλαδή
ως εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από
τις κατηγορίες Α’ έως Ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 4.

Με τις νέες διατάξεις (Ν.4172/2013) ορίζεται ότι η
προσαύξηση περιουσίας που δεν μπορεί να δικαιολο -
γηθεί θεωρείται ως κέρδος από επιχειρηματική δραστη -
ριότητα.

Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι το
εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών
που εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. από
το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηρι -
ότητα (σχετ. άρθρο 7 Ν.4172/2013).

Ο νέος Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες
ακαθάριστων εισοδημάτων:
α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (είναι

αυτή που μας ενδιαφέρει για τον τρόπο φορολογίας), 
γ) εισόδημα από κεφάλαιο και 
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5
του Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013) ορίζεται ότι μεταξύ των λοιπών
κατηγοριών εισοδημάτων είναι και το εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην ημεδαπή
μέσω μόνιμης εγκατάστασης. Οι λέξεις “μέσω μόνιμης
εγκατάστασης” προστέθηκαν με το άρθρο 21 παρ. 3 του
Ν.4223/2013 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου
στο ΦΕΚ, δηλαδή από 31/12/2013. Άλλης μορφής
επιχειρηματική δραστηριότητα  δεν αναγνωρίζεται από το
νόμο.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013), ως
“μόνιμη εγκατάσταση” ορίζεται ο καθορισμένος τόπος
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω του οποίου διεξά -
γονται εν όλω ή εν μέρει οι δραστηριότητες της επιχεί -
ρησης.

Ο όρος “μόνιμη εγκατάσταση” περιλαμβάνει κυρίως:
α) Τόπο της διοίκησης,
β) υποκατάστημα,
γ) γραφείο,
δ) εργοστάσιο,
ε) εργαστήριο και
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στ) ορυχείο, μεταλλείο, πηγή πετρελαίου ή αερίων,
λατομείο ή οποιονδήποτε άλλο τόπο εξόρυξης
φυσικών πόρων.

6. Βάρος απόδειξης της προσαύξησης περι -
ουσίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013), σε περίπτωση
που διαπιστώνεται προσαύξηση περιουσίας κατά την παρ.
4 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε. (4172/2013), η προσαύξηση
αυτή δεν υπόκειται σε φορολογία εφόσον ο φορο -
λογούμενος αποδείξει την πραγματική πηγή αυτής, καθώς
επίσης και ότι αυτή, είτε έχει υπαχθεί σε νόμιμη φορολογία
είτε απαλλάσσεται από το φόρο σύμφωνα με ειδικές
διατάξεις.

7. Αιτιολογικές εκθέσεις
Στη σχετική αιτιολογική έκθεση του Ν.3888/2010

αναφέρεται ότι: “με τις νέες αυτές διατάξεις 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 (άρθρα
4 και 48 του Ν.2238/1994) λογίζεται ως εισόδημα
προερχόμενο από ελευθέρια επαγγέλματα. Αν και από
την ισχύουσα διάταξη θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι
προέκυπτε χωρία αμφιβολία το γεγονός ότι ο φορολο -
γούμενος υποχρεούται να αποδείξει την πραγματική πηγή
ή αιτία του εισοδήματός του, δεδομένου ότι η ισχύουσα
διάταξη χρησιμοποιεί το ρήμα “λογίζεται”, εντούτοις για
την άρση κάθε αμφιβολίας του εδαφίου αυτού στην παρ.
3 ορίζεται αυτό πλέον και ρητά”.

Στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4172/2013 αναφέρεται
ότι: ”κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από
διαρκή, μη σταθερή πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από
επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
στην περίπτωση του κατ’ εκτίμηση προσδιορισμού φόρου.
Με τη νέα διάταξη αυτή παρέχεται η νομική βάση για τη
φορολόγηση κάθε προσαύξησης περιουσίας, η οποία
θεωρείται εισόδημα και υπόκειται σε φορολόγηση
σύμφωνα με το άρθρο 29 (Σ.Σ. φορολογικός συντελεστής
εισοδήματος από προσαύξηση περιουσίας)”.

Τέλος, με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4174/2013
διευκρινίζεται ότι: “προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι
εξορθολογισμού των διαδικασιών παρέχεται στο φορολο -
γούμενο η δυνατότητα, σε περίπτωση προσαύξησης της
περιουσίας, να αποδείξει την πραγματική πηγή αυτή ή ότι
αυτή έχει υπαχθεί σε νόμιμη φορολογία ή ότι αυτή
απαλλάσσεται από το φόρο”.

Το περιεχόμενο των αιτιολογικών εκθέσεων είναι
ελάχιστα διαφωτιστικό και δεν ανταποκρίνεται στη σπου -
δαιότητα του κειμένου, όπως αυτό διατυπώνεται
επιγραμματικά σχεδόν (είναι μόνο δυόμιση αράδες) στο

Ν.4172/2013. Τι σημαίνει άραγε, “αν αποδείξει ο φορο -
λο γούμενος την πραγματική πηγή προσαύξησης περι -
ουσίας”; Υπάρχει μήπως περίπτωση να φορολογηθεί με
διαφορετικό συντελεστή, αντί του συντελεστή τριάντα τρία
τοις εκατό (33%); 

8. Η έννοια της προσαύξησης περιουσίας
Πουθενά στο νόμο δεν ορίζεται ποια είναι η έννοια

προσαύξησης της περιουσίας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο
ΠΟΛ.1095/29-4-2011 (αναφέρεται στις παλιές διατάξεις
του Ν.2238/1994), η προσαύξηση της περιουσίας μπορεί
να αναφέρεται σε κινητή ή ακίνητη περιουσία οποιασ -
δήποτε μορφής, οικόπεδα, σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη,
αεροσκάφη, πάσης φύσεως χρεόγραφα (μετοχές, τοκο -
μερίδια), καταθέσεις κ.λπ..

Με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.4172/2013) προσαύ -
ξηση περιουσίας θεωρείται μόνο το κέρδος που προέρχε -
ται (από παράνομη κ.λπ. πηγή) από επιχειρη ματική
δραστηριότητα. Συνεπώς, δεν περιλαμβάνει κατηγορίες
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από
κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (βλ.
σχετικό άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.). Είναι όμως πράγματι, αυτή,
η βούληση του νομοθέτη;

9. Τεκμαρτός προσδιορισμός εισοδήματος πα -
ρελ  θό ντων ετών

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών (άρθρο 15
παρ.3 του Ν.3888/2010), σύμφωνα με την εγκύκλιο
ΠΟΛ.1095/29-4-2011, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δίδεται στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η προσαύξηση
εισοδήματος είναι δυνατόν να προέρχεται από υποθέσεις
φορολογουμένων, των οποίων τα εισοδήματα κατά το
παρελθόν έχουν προσδιοριστεί τεκμαρτά.

Έτσι, εάν π.χ. από στοιχεία που λαμβάνει η Γ.Γ.Δ.Ε. από



Α
ΡΘ

ΡΑ
 - 

Μ
ΕΛ

ΕΤ
ΕΣ

1330

τις Τράπεζες προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των
δηλούμενων εισοδημάτων, για μια σειρά ετών, με εκείνα
των τραπεζικών καταθέσεων, θα πρέπει να υπάρχει
διαφορετική προσέγγιση κατά τον έλεγχο που διενεργείται.

Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος θεωρώ ότι είναι
σκόπιμο να αναφερθώ αναλυτικά στις περιπτώσεις του
προσδιορισμού τεκμαρτού εισοδήματος κατά το παρελ -
θόν. Ειδικότερα, πρόκειται για τις παρακάτω επιχειρήσεις
που δεν τηρούν βιβλία (νόμιμη απαλλαγή) ή τηρούν
βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για τις οποίες
προσδιορίζεται ένα ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος.
Οι επιχειρήσεις αυτές προβλέπονται από το άρθρο 33 του
Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/1994) και είναι οι ακόλουθες:

α) Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων
δημόσιας χρήσης (ταξί – λεωφορεία)

Υπολογίζεται ένα ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος
που ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου,
την απασχόληση ή μη οδηγού, την έδρα κ.λπ..

β) Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων
Δ.Χ.

Υπολογίζεται ένα ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος
με βάση το ωφέλιμο φορτίο (τονάζ) του αυτοκινήτου.

Τα ελάχιστα ποσά καθαρού εισοδήματος αναπρο -
σαρμόζονται κάθε έτος.

Σύμφωνα με σχετική διάταξη του άρθρου 33 του
Κ.Φ.Ε., σε περίπτωση που το εισόδημα που προσδιο -
ρίζεται με βάση τις διατάξεις αυτές είναι μεγαλύτερο από
εκείνο που δηλώνεται με την ετήσια αρχική δήλωση του
φορολογούμενου, τούτο θεωρείται οριστικό, εφόσον δε
διαπιστωθεί παράβαση του Κ.Β.Σ. μέσα σε μια πενταετία.

Περαιτέρω, για τις παρακάτω επιχειρήσεις που δεν
τηρούν βιβλία (νόμιμη απαλλαγή) ή τηρούν βιβλία Β’
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. επιβάλλεται ένα ποσό κατα -
βαλλόμενου ετήσιου φόρου, με το οποίο εξαντλείται η
φορολογική τους υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτή.

Τέτοιες Επιχειρήσεις είναι: 
γ) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμε -

ρίσματα, κάμπινγκ, επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων
λιανοπωλητών, λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές.

Για τα ποσά του κατ’ αποκοπή φόρου που κατα -
βάλλουν ετησίως οι πιο πάνω επιχειρήσεις, αναγόμενα σε
ετήσιο εισόδημα, με βάση τη φορολογική κλίμακα του
άρθρου 9 όπως αυτή ίσχυε, κοινοποιούνται από το
Υπουργείο Οικονομικών πίνακες με τα ποσά του καθαρού
εισοδήματος που αναλογούν στον (κατ’ αποκοπή) φόρο.

Σε όλες αυτές τις υποθέσεις, τα πραγματικά εισοδήματα
διαφέρουν από εκείνα που δηλώνονται και μπορεί να
διαπιστωθεί σε όσες περιπτώσεις οι φορολογούμενοι ήταν
υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή
από άλλα στοιχεία, τιμολόγια κ.λπ., όταν δεν είναι
υπόχρεοι τήρησης βιβλίων.

δ) Τεχνικές επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανέγερση

οικοδομών ή με την εργολαβική κατασκευή ιδιωτικών
τεχνικών έργων ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκ -
τρο λογικών εγκαταστάσεων, τα καθαρά κέρδη προσδιο -
ρίζονται με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων
με ειδικούς συντελεστές (άρθρο 34 Ν.2238/ 1994).

ε) Αρχιτέκτονες, μηχανικοί
Με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.2238/1994, το

καθαρό εισόδημα των αρχιτεκτόνων – μηχανικών
εξευρίσκεται με τη χρήση συντελεστή  στις ακαθάριστες
νόμιμες αμοιβές τους.

στ) Γεωργικές Επιχειρήσεις
Σε περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία Γ’ κατηγορίας

του Κ.Β.Σ., το καθαρό εισόδημα των γεωργικών επιχειρή -
σεων προσδιορίζεται με αντικειμενική μέθοδο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.2238/1994.

Τι σημαίνει άραγε, 
“αν αποδείξει 

ο φορο λο γούμενος την πραγματική
πηγή προσαύξησης περι ουσίας”;

Υπάρχει μήπως περίπτωση 
να φορολογηθεί με διαφορετικό
συντελεστή, αντί του συντελεστή

τριάντα τρία τοις εκατό (33%);
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10. Αξιολόγηση του πραγματικού εισοδήματος
για την κάλυψη της διαφοράς

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν
(περίπτ. α έως στ) είναι πολύ πιθανόν το πραγματικό εισό -
δημα και τα πραγματικά καθαρά κέρδη να είναι μεγα -
λύτερα  από εκείνα τα οποία υπόκεινται σε φορο λογία.

Με διευκρινιστικές οδηγίες από το Υπουργείο Οικονο -
μικών, γίνεται δεκτό ότι σε όσες περιπτώσεις τηρούνται
βιβλία Κ.Β.Σ. από τα οποία προκύπτουν λογι στικά κέρδη,
αλλά οι υπόχρεοι (επιχειρήσεις – ελεύθεροι επαγγελ ματίες)
φορολογούνται όχι με αυτά, αλλά με τεκμαρτά ποσά, είτε
με κατ’ αποκοπή φόρο, τότε αυτά τα λογιστικά κέρδη,
εφόσον είναι μεγαλύτερα των τεκμαρτών, θα λαμβάνονται
υπόψη για την κάλυψη της προσαύξησης περιουσίας.

Υπό την έννοια αυτή, οι φορολογούμενοι, οι υποθέσεις
των οποίων ελέγχονται, μπορούν να δικαιολογήσουν την
οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας με επιπλέον εισο -
δή ματα τα οποία δεν εμφανίζονται στη φορολογική τους
δήλωση. Για το σκοπό αυτό θα γίνεται επίκληση των
επιπλέον εσόδων που έχουν αποκτήσει από τις παραπάνω
δραστηριότητες (σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ.1095/29-4-
2011).

11. Συνεκτίμηση δαπανών απόκτησης περιου -
σι α κών στοιχείων

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε προσαύξηση περιου -
σίας ήθελε διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, προκειμένου να
φορολογηθεί ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστη -
ριότητα, είναι απαραίτητο να ελέγχονται και να συνεκτι -
μώνται οι τυχόν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων που αποτελούν ή όχι τεκμήρια απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων, όπως ορίζεται από τις διατάξεις
των άρθρων 17 και 18 του Ν.2238/1994.

12. Δάνεια, δωρεές 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης, σε όσες

περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι οποιαδήποτε προσαύξηση
περιουσίας προέρχεται από δωρεές, δάνεια κ.λπ. πρέπει
να καταβάλλονται οι αντίστοιχοι φόροι, τέλη χαρτοσήμου
κ.λπ. καθώς και τα αντίστοιχα πρόστιμα ή προσαυξήσεις.

13. Χρόνος φορολογίας – Δήλωση από το
φορολογούμενο

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, οποιαδήποτε
προσαύξηση περιουσίας, φορολογείται στη χρήση που
διαπιστώνεται από τον έλεγχο ότι έγινε η προσαύξηση
αυτής. Ο φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει ότι ο
χρόνος αυτός είναι διάφορος από αυτόν που διαπιστώ -
θηκε από τον έλεγχο. Φυσικά, αυτό δεν προβλέπεται από
τις σχετικές διατάξεις του νόμου, αλλά μόνο από την
εγκύκλιο ΠΟΛ.1095/29-4-2011.

Διευκρινίζεται επίσης από τη Διοίκηση ότι ο
φορολογούμενος δικαιούται, αν επιθυμεί, να υποβάλλει

δήλωση προσαύξησης της περιουσίας, χωρίς να απαιτού -
νται στοιχεία απόκτησης αυτής. Το εισόδημα αυτό
δηλώνεται και φορολογείται ως κέρδος από επιχειρη -
ματική δραστηριότητα της παρ. 4 του άρθρου 21 του
Ν.4172/2013.

14. Έναρξη ισχύος διατάξεων
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1095/29-4-2011, οι

παραπάνω διατάξεις ισχύουν για υποθέσεις που η
προσαύξηση περιουσίας προέκυψε πριν ή μετά τις
30/9/2010 ημερομηνία ψήφισης του σχετικού
Ν.3888/2010 και η έκδοση των καταλογιστικών πράξεων
γίνεται μετά τις 30/9/2010. Ειδικά για τις περιπτώσεις
εκείνες των φορολογουμένων, οι οποίοι επικαλούνται
έσοδα από εισοδήματα τα οποία έχουν φορολογηθεί
τεκμαρτά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και λοιπές περι -
πτώσεις (βλέπ. σχετικά παραπάνω παράγραφο 9,’’ τεκμαρ -
τός προσδιο ρισμός εισοδήματος παρελθόντων ετών’’) και
εφόσον αυτά αποδεικνύονται από άλλα στοιχεία, π.χ.
ακαθάριστα έσοδα, βιβλία, τιμολόγια κ.λπ., οι εν λόγω
διατάξεις δεν εφαρμόζονται για προσαύξηση περιουσίας
που προκύπτει πριν από τις 30/9/2010, ημερομηνία ψήφι -
σης του νόμου.

15. Διαπιστώσεις και συμπεράσματα
Πρώτον: Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του

Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013) ορίζεται ότι θεωρείται κέρδος από
επιχειρηματική δραστηριότητα η προσαύξηση περιουσίας
που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή
άγνωστη πηγή ή αιτία.

Ενώ η αδικαιολόγητη αιτία ή η άγνωστη πηγή δεν χρει -
ά ζεται απόδειξη από τον έλεγχο, αντίθετα, η προσαύξηση
περιουσίας (π.χ. αναντιστοιχία τραπεζικών καταθέσεων και
δηλούμενων εισοδημάτων) από παράνομη πηγή ή αιτία
χρειάζεται απόδειξη, πράγμα που δεν είναι τόσο εύκολο
να γίνει.

Δεύτερον: Η ρητή διατύπωση του Ν.4172/2013
(άρθρο 21 παρ. 4) ότι η προσαύξηση περιουσίας
θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προ -
ϋ ποθέτει την ύπαρξη (επιχειρηματικής) δραστη ριότητας
που ασκείται στην ημεδαπή και μάλιστα μέσω μόνιμης
εγκα τά στασης. Άλλης μορφής επιχειρηματική δραστη -
ριότητα που ασκείται στην ημεδαπή δεν αναγνω ρίζεται
από το νόμο (άρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. ε’ του Ν.4172/
2013).

Αυτό προφανώς, προϋποθέτει κάποιας μορφής
απόδειξη από τον έλεγχο. Τι θα συμβεί όμως αν δια -
πιστωθεί ότι υπάρχει ένα κενό στην έκθεση ελέγχου, ως
προς το σημείο αυτό; Και πως συμβιβάζεται η παράνομη
αιτία προσαύξησης της περιουσίας μέσω μιας μόνιμης
εγκατάστασης, που λειτουργεί δηλαδή υπό το φως της
ημέρας και συνεπώς υπόκειται στον έλεγχο των κρατικών
υπηρεσιών;
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Τρίτον: Ο χαρακτήρας της προσαύξησης περιουσίας,
ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δημι -
ουργεί ένα “πλάσμα δικαίου”, εφόσον αυτό (εισόδημα)
μπορεί να προέρχεται από άλλη κατηγορία αδικαιο -
λόγητου εισοδήματος, όπως π.χ. από κεφάλαιο κ.λπ..

Άγνωστο παραμένει, επίσης, πώς αντιμετωπίζεται η
περίπτωση κατάθεσης σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό.

Τέταρτον: Καθιερώνεται νέος, σταθερός συντελεστής
τριάντα τρία τοις εκατό (33%), σε αντίθεση με ότι ισχύει για
τις λοιπές επιχειρήσεις που φορολογούνται με τη
φορολογική κλίμακα. Ο (υψηλός) φορολογικός συντε -
λεστής τριάντα τρία τοις εκατό (33%) ισχύει, ακόμη και αν
ο φορολογούμενος αποδείξει την πραγματική πηγή
προσαύξησης της περιουσίας (τιμωρητική διάταξη;) 

Πέμπτον: Το νομικό πλαίσιο της παρ. 4 του άρθρου 21
του Ν.4172/2013 για τη φορολόγηση της προσαύξησης
της περιουσίας φαίνεται ανεπαρκές, αφού δεν ορίζει τον
τρόπο με τον οποίο αποδεικνύεται ο χρόνος απόκτησης
αυτού (χρήση στην οποία υπόκειται σε φορολογία).

Δεδομένου του ιδιόμορφου τρόπου φορολογίας που
καθιερώνεται με τις σχετικές διατάξεις, ασάφεια παρατη -
ρείται και ως προς το εάν μπορεί ο φορολογούμενος να
υποβάλλει σχετική δήλωση πριν από τον έλεγχο.

Ασάφεια υπάρχει και ως προς το χρόνο παραγραφής
του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση
πράξης προσδιορισμού του φόρου. Εάν δηλαδή ισχύει η
πενταετία, ή δεκαπενταετία ή η εικοσαετία. Και γιατί ο
φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να τηρεί στοιχεία για
την απόδειξη των συναλλαγών του πριν από 30/9/2010,
όπως ορίζει η εγκύκλιος ΠΟΛ.1095/29-4-2011.

Τέλος, ασάφεια υπάρχει και ως προς  το εάν υπόκεινται
στις διατάξεις περί προσαύξησης της περιουσίας και τα
νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες και με ποιο
συντελεστή φορολογίας (βλπ. σχετικά θέμα 4). Πρόκειται,
μήπως για μια “μοντέρνα” εκδοχή ευέλικτης φορο λογικής
ρύθμισης που ισχύει “urbi et orbi” (στην πόλη και σε
όλον τον κόσμο);

Έκτον: Η πρόθεση για φορολογία των αδήλωτων
εισοδημάτων είναι ορθή. Όμως, η έλλειψη σαφήνειας σε
συνδυασμό με τον αποσπασματικό χαρακτήρα της
συγκεκριμένης ρύθμισης (ασύνδετη με το θεσμικό
περιβάλλον της επιχειρηματικής δραστηριότητας και όλα
τα υπόλοιπα) έχει όλα εκείνα τα στοιχεία για να μπορεί να
χαρακτηρισθεί ως “η όρνιθα που γεννά τα χρυσά αβγά”
για το Δημόσιο Ταμείο.

Ποιος άραγε, θα είναι αυτός που θα έχει τη γενναιότητα
να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύ -
θυνσης Επίλυσης Διαφορών (αφού καταβάλλει το
πενήντα τοις εκατό (50%) της φορολογικής επιβάρυνσης),
να περιμένει τη σιωπηρή απόρριψή της και στη συνέχεια
να ασκήσει κανονική προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών
Δικαστηρίων, πληρώνοντας παράβολα και δικηγόρους; 

Aσάφεια υπάρχει και ως προς
το εάν υπόκεινται στις διατάξεις

περί προσαύξησης της περιουσίας
και τα νομικά πρόσωπα και 

οι νομικές οντότητες και με ποιο
συντελεστή φορολογίας (βλεπ.

σχετικά θέμα 4). Πρόκειται, μήπως
για μια “μοντέρνα” εκδοχή 

ευέλικτης φορολογικής ρύθμισης
που ισχύει “urbi et orbi”; 


