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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Ε. 2015

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Δ΄ & Ζ΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄



ΘΕΜΑ:

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013.

Με την παρούσα εγκύκλιο σας παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρµογή του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013 . Ειδικότερα:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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1. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013 , καθορίζεται έµµεσος τρόπος προσδιορισµού του εισοδήµατος των φυσικών και νοµικών προσώπων
και νοµικών οντοτήτων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.

Ο τρόπος προσδιορισµού του εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 4172/2013, συνίσταται στη χρήση κάθε
διαθέσιµου στοιχείου καθώς και στην εφαρµογή των προβλεπόµενων στο άρθρο 27 του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) µεθόδων
έµµεσου προσδιορισµού της φορολογητέας ύλης. Σηµειώνεται ότι όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 Ν. 4172/2013, το εισόδηµα των
φυσικών προσώπων καθώς και των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων προσδιορίζεται κατ΄ εφαρµογή των λοιπών διατάξεων του Ν. 4172/2013.

2. Στα διαθέσιµα στοιχεία, για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013, συµπεριλαµβάνονται,
ενδεικτικά, στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση για την έκταση της συναλλακτικής δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας του
νοµικού προσώπου/νοµικής οντότητας ή του φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα. Τέτοια στοιχεία µπορούν να είναι οι αγορές, οι
πωλήσεις και το µικτό κέρδος που εµφανίζει το πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα, το ύψος των αµοιβών που εισπράττονται κατά
περίπτωση, η πελατεία, το µικτό κέρδος που προκύπτει από οµοειδείς επιχειρηµατικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητες, οι οποίες προσδιορίζονται µε
βάση ιδίως το χρόνο, τον τρόπο, τον τόπο και τα µέσα άσκησης της δραστηριότητας, καθώς και την ειδικότητα και τον επιστηµονικό τίτλο κατά περίπτωση,
το απασχολούµενο προσωπικό, το ύψος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί, καθώς και των ίδιων κεφαλαίων κίνησης, το ποσό των δανείων και των
πιστώσεων, το ποσό των εξόδων παραγωγής και διάθεσης των εµπορευµάτων, των εξόδων διαχείρισης, κάθε επιχειρηµατική δαπάνη και γενικά κάθε άλλο
στοιχείο που προσδιορίζει την επιχειρηµατική δραστηριότητα αυτών.

Ακόµα, διαθέσιµα στοιχεία θεωρούνται τα στοιχεία και πληροφορίες που µπορούν να αντληθούν από τρίτες πηγές, τα οποία αφορούν τον φορολογούµενο.

3. Επίσης, ο προσδιορισµός του εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 4172/2013 µπορεί να διενεργηθεί βάσει των προβλεπόµενων στο άρθρο
27 του Ν. 4174/2013 µεθόδων έµµεσου προσδιορισµού της φορολογητέας ύλης. Ειδικότερα, για την εφαρµογή των τεχνικών ελέγχου της ανάλυσης
ρευστότητας του φορολογούµενου (περ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 27 του Ν. 4174/2013 ), της καθαρής θέσης του φορολογούµενου (περ. γ΄της παρ.1 του
άρθρου 27 του Ν. 4174/2013 ) και του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε µετρητά (περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 27 του Ν.
4174/2013) ισχύουν τα οριζόµενα στην ΠΟΛ. 1050/2014 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, όπως ισχύει.

4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013 , το εισόδηµα των φυσικών και νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων που
ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα µπορεί να προσδιορίζεται µε βάση κάθε διαθέσιµο στοιχείο ή µε έµµεσες µεθόδους ελέγχου
στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονοµικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύµφωνα µε τον νόµο για τα λογιστικά πρότυπα, ή

β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόµενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή
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γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκοµίζονται στη Φορολογική Διοίκηση µετά από σχετική πρόσκληση.

Η προϋπόθεση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013 αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η τήρηση των λογιστικών
αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) ή η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τον νόµο για τα λογιστικά πρότυπα γίνεται µε τέτοιο τρόπο που
καθιστά αδύνατη τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων ή καθιστά µη αξιόπιστο το λογιστικό σύστηµα. Ενδεικτικά, η διενέργεια ελεγκτικών
επαληθεύσεων θεωρείται ότι δεν είναι δυνατή ή το λογιστικό σύστηµα θεωρείται ως µη αξιόπιστο όταν:

- Δεν τηρούνται τα προβλεπόµενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία κατώτερης κατηγορίας από την προβλεπόµενη.

- Δεν διαφυλάσσονται τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία), οι ΦΗΜ, οι φορολογικές µνήµες και τα αρχεία των Φ.Η.Μ.

- Η οντότητα παραβιάζει ή παραποιεί ή επεµβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών (Φ.Η.Μ.).

- Από το τηρούµενο λογιστικό σύστηµα δεν παρέχονται ευχερώς και αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που απαιτούνται για
να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συµφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, η αδυναµία διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων ή η µη αξιοπιστία του λογιστικού συστήµατος αποτελεί θέµα
πραγµατικό, για το οποίο απαιτείται επαρκής τεκµηρίωση στην σχετική έκθεση ελέγχου, ώστε να αιτιολογείται ο προσδιορισµός του εισοδήµατος µε κάθε
διαθέσιµο στοιχείο ή µε τη χρήση των έµµεσων µεθόδων ελέγχου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του Ν. 4172/2013. Η προϋπόθεση της περ. β΄ της παρ.
1 του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013 αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται παραβάσεις ή παρατυπίες που αφορούν τα φορολογικά
στοιχεία ή δικαιολογητικά έγγραφα που επέχουν θέση φορολογικού στοιχείου. Ειδικότερα στις περιπτώσεις αυτές εντάσσεται η µη έκδοση ή ανακριβής
έκδοση φορολογικών στοιχείων, η λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων, η έκδοση εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων, η λήψη εικονικών
φορολογικών στοιχείων καθώς και η νόθευση φορολογικών στοιχείων.

Η προϋπόθεση της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013 αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου κατόπιν επίδοσης πρόσκλησης στον
φορολογούµενο, δεν προσκοµίζονται τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία). Η πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής θα επαναπροσδιοριστεί µετά την
εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων.

5. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013 , το εισόδηµα φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν προέρχεται από άσκηση επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, µπορεί επίσης να προσδιορίζεται µε βάση κάθε διαθέσιµο στοιχείο ή έµµεσες µεθόδους ελέγχου σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όταν το ποσό του δηλούµενου εισοδήµατος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε
περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούµενο εισόδηµα. Διευκρινίζεται ότι ο προσδιορισµός του
εισοδήµατος των φυσικών προσώπων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα δύναται να γίνει µε τη χρήση οποιασδήποτε από
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τις έµµεσες τεχνικές που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Ν. 4174/2013, υπό την πλήρωση των προϋποθέσεων είτε της παρ. 1, είτε της παρ.2 του άρθρου
28 του Ν. 4172/2013 .

Υπενθυµίζεται ότι για φορολογικά έτη που ξεκινούν από την 01.01.2014, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 και του
άρθρου 39 του Ν. 4174/2013 , κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνοµη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος
από επιχειρηµατική δραστηριότητα, εκτός εάν ο φορολογούµενος 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.

6. Περαιτέρω, επισηµαίνονται τα εξής:

Α. Οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013 εφαρµόζονται για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος για έτη που ξεκινούν από την 01.01.2014 και
εντεύθεν.

Β. Η εφαρµογή κάθε διαθέσιµου στοιχείου ή των µεθόδων έµµεσου προσδιορισµού φορολογητέας ύλης εφαρµόζεται σε οποιοδήποτε στάδιο του ελέγχου
διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013 .

Γ. Στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση ή µπορούν να αντληθούν από τρίτες πηγές για τον φορολογούµενο δύναται να χρησιµοποιηθούν
συνδυαστικά µε στοιχεία από οµοειδείς επιχειρηµατικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητες, εφόσον το φορολογητέο εισόδηµα προσδιορίζεται µε τη χρήση
κάθε διαθέσιµου στοιχείου ή µε τις έµµεσες µεθόδους προσδιορισµού της φορολογητέας ύλης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:
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