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Α.1008
ΡΟΣ: Ωσ Ρίνακασ Διανομισ

ΘΕΜΑ: «Καθοριςμόσ του περιεχομζνου και του τρόπου εφαρμογήσ των μεθόδων ζμμεςου
προςδιοριςμοφ τησ φορολογητζασ φλησ των περιπτώςεων α΄ και δ΄ τησ παραγράφου 1
του άρθρου 27 ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄170) για τον διορθωτικό προςδιοριςμό τησ
φορολογητζασ φλησ φυςικών ή νομικών προςώπων ή κάθε είδουσ νομικήσ οντότητασ που
αςκοφν επιχειρηματική δραςτηριότητα»
ΑΡΟΦΑΣΘ
Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘΣ ΑΧΘΣ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 και του άρκρου 27 του ν. 4174/2013 Κϊδικα φορολογικισ
Διαδικαςίασ (Φ.Ε.Κ. Αϋ170), όπωσ ιςχφουν.
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 2 και του άρκρου 28 του ν. 4172/2013 Κϊδικα Φορολογίασ
Ειςοδιματοσ (Φ.Ε.Κ. Αϋ167), όπωσ ιςχφουν.
3. Τισ διατάξεισ του ν. 4174/2013 Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (Φ.Ε.Κ. Α’ 170), όπωσ
ιςχφουν.
4. Τισ διατάξεισ του ν. 4172/2013 Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (Φ.Ε.Κ. Αϋ167),
όπωσ ιςχφουν.
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5. Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000, όπωσ ιςχφουν.
6. Τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ 2 τθσ υποπαραγράφου Ε2 τθσ παραγράφου Ε' του άρκρου
πρϊτου του ν.4093/2012, όπωσ ίςχυαν μζχρι τθν ζναρξθ εφαρμογισ των διατάξεων του
ν. 4308/2014.
7. Τισ διατάξεισ του ν. 4308/2014 όπωσ ιςχφουν.
8. Τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Α’ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του
Μζρουσ Ρρϊτου του ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 94),
όπωσ ιςχφουν, και ειδικότερα των άρκρων 7, τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 και του άρκρου 41
αυτοφ».
9. Τθν με αρ. Δ. ΟΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968Β/22.03.2017) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων», όπωσ ιςχφει.
10. Τθν αρικ. 1/20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Επιλογι και
διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου
Οικονομικϊν», ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 10 του
άρκρου 41 του ν.4389/2016, όπωσ ιςχφουν, τθν υπ’ αρικμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
απόφαςθ του Συμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε.» και τθν υπ’ αρικμ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 Α.Υ.Ο. «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.»(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
11. Τισ διατάξεισ τθσ αρικ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Βϋ130 και 372) κοινισ
απόφαςθσ του Υπουργοφ και του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον
Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν»,
όπωσ ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 41 του ν.
4389/2016 (ΦΕΚ Αϋ94/27.05.2016), όπωσ ιςχφουν.
12. Πτι από τισ διατάξεισ τθσ Απόφαςθσ αυτισ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του
Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
ΑΡΟΦΑΣΙΗΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Αντικείμενο μεθόδων ζμμεςου προςδιοριςμοφ τησ φορολογητζασ φλησ των περιπτώςεων
α΄ και δ΄ τησ παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 .
Αντικείμενο των τεχνικϊν ελζγχου των περιπτϊςεων αϋ και δϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου
27 ν. 4174/2013, είναι ο προςδιοριςμόσ τθσ φορολογθτζασ φλθσ, μζςω μεκοδολογίασ
εξεφρεςθσ αξιόπιςτων αναλογιϊν ι ςχζςεων, προκειμζνου να εκδοκεί πράξθ διορκωτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου, ςε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κάκε είδουσ νομικι οντότθτα που
αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.
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Ωσ αξιόπιςτθ αναλογία ι ςχζςθ, κεωρείται το ποςοςτό ι ο δείκτθσ ι θ αναλογικι ςχζςθ, που
είναι κατάλλθλθ, βάςει των γενικά παραδεκτϊν αρχϊν και τεχνικϊν τθσ ελεγκτικισ,
λαμβανομζνων υπόψθ των δεδομζνων και του τρόπου λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ, για τον
προςδιοριςμό των εςόδων από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, του κόςτουσ πωλθκζντων, του
μικτοφ και του κακαροφ κζρδουσ.
Τα ςτοιχεία για τον υπολογιςμό των αναλογιϊν ι ςχζςεων λαμβάνονται από τα δεδομζνα του
ελεγχόμενου προςϊπου κακϊσ και από τρίτεσ πθγζσ.
Άρθρο 2
Ρεριεχόμενο των μεθόδων ζμμεςου προςδιοριςμοφ φορολογητζασ φλησ των περιπτώςεων
α΄ και δ΄ τησ παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013
2.1 Θ μζθοδοσ τησ αρχήσ των αναλογιών
Με τθν μζκοδο αυτι προςδιορίηονται τα ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, οι εκροζσ
και τα φορολογθτζα κζρδθ του ελεγχόμενου προςϊπου βάςει αναλογιϊν και ιδίωσ, του
περικωρίου μικτοφ κζρδουσ.
Κατόπιν επαλικευςθσ του κόςτουσ πωλθκζντων/παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ανάλυςθσ
ςτοιχείων και πλθροφοριϊν από το ελεγχόμενο πρόςωπο ι και από τρίτεσ πθγζσ,
προςδιορίηεται με αξιόπιςτο τρόπο το πραγματικό περικϊριο μικτοφ κζρδουσ, το οποίο
εφαρμοηόμενο ςτο κόςτοσ πωλθκζντων/παρεχόμενων υπθρεςιϊν, οδθγεί ςτον προςδιοριςμό
των εςόδων από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του ελεγχόμενου προςϊπου.
Η υπόψθ μζκοδοσ εφαρμόηεται ιδίωσ ςε επιχειριςεισ των οποίων το απόκεμα είναι
ελεγχόμενο ι μπορεί να προςδιοριςτεί με αξιόπιςτο τρόπο ι οι αγορζσ μποροφν εφκολα να
κατανζμονται ςε ομάδεσ με το ίδιο ι παρόμοιο ποςοςτό περικωρίου κζρδουσ.
Ο προςδιοριςμόσ των εςόδων από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα με τθν χριςθ τθσ αρχισ των
αναλογιϊν δφναται να γίνει και με τθν χριςθ άλλων αναλογικϊν ςχζςεων, εκτόσ του
περικωρίου μικτοφ κζρδουσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι ςχετικζσ αναλογίεσ προκφπτουν με
αξιόπιςτο τρόπο.
Ρεραιτζρω, θ μζκοδοσ τθσ αρχισ των αναλογιϊν, εκτόσ του προςδιοριςμοφ των εςόδων από
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, δφναται να εφαρμοςκεί και για τον προςδιοριςμό των εκροϊν
και των φορολογθτζων κερδϊν των ελεγχόμενων προςϊπων, με τθ χριςθ αξιόπιςτων, για τον
προςδιοριςμό των εκροϊν και φορολογθτζων κερδϊν, αναλογιϊν.
2.2 Θ μζθοδοσ ςχζςησ τησ τιμήσ πώληςησ προσ το ςυνολικό όγκο κφκλου εργαςιών
Με τθν μζκοδο αυτι προςδιορίηονται τα ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα
αξιοποιϊντασ τθ ςχζςθ τθσ τιμισ πϊλθςθσ προσ το ςυνολικό όγκο κφκλου εργαςιϊν.
Επί του ςυνολικοφ όγκου του κφκλου εργαςιϊν, ο οποίοσ προςδιορίηεται είτε από τα λογιςτικά
αρχεία του ελεγχόμενου προςϊπου είτε από τρίτεσ πθγζσ, εφαρμόηεται θ τιμι πϊλθςθσ ανά
μονάδα προϊόντοσ/υπθρεςίασ προκειμζνου να προςδιοριςτοφν τα ζςοδα από επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα. Ο ςυνολικόσ όγκοσ του κφκλου εργαςιϊν δφναται να προςδιοριςκεί κατόπιν
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εφρεςθσ ςχζςεων μεταξφ των ειςροϊν (προϊόντων και υπθρεςιϊν) που απαιτοφνται ανά
μονάδα παραγόμενου προϊόντοσ/παρεχόμενθσ υπθρεςίασ του ελεγχόμενου προςϊπου.
Η μζκοδοσ τθσ τιμισ πϊλθςθσ προσ το ςυνολικό όγκο κφκλου εργαςιϊν εφαρμόηεται ιδίωσ για
τον προςδιοριςμό τθσ πραγματικισ φορολογικισ υποχρζωςθσ όταν:
α) δφναται να προςδιοριςκοφν οι ειςροζσ που αναλϊνονται ανά μονάδα παραγόμενου
προϊόντοσ/παρεχόμενθσ υπθρεςίασ και είναι γνωςτι θ τιμι πϊλθςθσ ανά μονάδα
παραγόμενου προϊόντοσ/παρεχόμενθσ υπθρεςίασ.
β) το ελεγχόμενο πρόςωπο ζχει περιοριςμζνα είδθ προϊόντων ι παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με
ςχετικά ςτακερζσ τιμζσ πϊλθςθσ/αμοιβζσ ςε όλθ τθ φορολογικι περίοδο.
Άρθρο 3
Υπαγόμενοι – πεδίο εφαρμογήσ
Στον τρόπο και ςτθ διαδικαςία ελζγχου που ορίηεται με τθν απόφαςθ αυτι, μποροφν να
υπαχκοφν οι υποκζςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων και
νομικϊν οντοτιτων που αςκοφν ι προκφπτει ότι αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και
εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του άρκρου 28 του ν. 4172/2013, για φορολογικά ζτθ που αρχίηουν
από 1/1/2014 και μετά.
Η εφαρμογι των μεκόδων ζμμεςου προςδιοριςμοφ τθσ φορολογθτζασ φλθσ τθσ παροφςασ
απόφαςθσ τεκμθριϊνεται επαρκϊσ ςτθν οικεία ζκκεςθ ελζγχου με ρθτι αναφορά ςτισ
ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 28 του ν. 4172/2013.
Άρθρο 4
Εφαρμογή και επιλογή τεχνικήσ ελζγχου
Για τισ υποκζςεισ του άρκρου 3 τθσ παροφςασ, δφναται να εφαρμόηονται, ςε οποιοδιποτε
ςτάδιο διενζργειασ του ελζγχου, οι τεχνικζσ ζλεγχου, που ορίηονται με τθν παροφςα απόφαςθ,
οι οποίεσ επιλζγονται κατόπιν ζγκριςθσ του Ρροϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Υ. ι του Ελεγκτικοφ
Κζντρου.
Άρθρο 5
Ενζργειεσ τησ Φορολογικήσ Διοίκηςησ
Η Φορολογικι Διοίκθςθ δφναται να ςυγκεντρϊνει πλθροφορίεσ από τον φορολογοφμενο και
από τρίτουσ κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του ν. 4174/2013, ενϊ περαιτζρω αξιοποιεί
ςτοιχεία και πλθροφορίεσ που διακζτει για τον φορολογοφμενο.
Τα ανωτζρω κακϊσ κάκε άλλθ ςχετικι πλθροφορία που δφναται να ςυλλεχκεί κατά τον
ζλεγχο, ςε ςυνδυαςμό με τθ φφςθ, τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και άλλουσ ςυναφείσ
παράγοντεσ του εκάςτοτε είδουσ και μορφισ τθσ επιχείρθςθσ λαμβάνονται υπόψθ για τθν
εφαρμογι των οριηομζνων ςτθν παροφςα.
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Άρθρο 6
Ρροςδιοριςμόσ εςόδων από επιχειρηματική δραςτηριότητα/εκροών/φορολογητζων
κερδών ςτην περίπτωςη εφαρμογήσ μεθόδων ζμμεςου προςδιοριςμοφ.
Τα ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα/εκροζσ/φορολογθτζα κζρδθ που
προςδιορίηονται με τισ προαναφερκείςεσ μεκόδουσ ζμμεςου προςδιοριςμοφ, εφόςον είναι
μεγαλφτερα από τα αντίςτοιχα δθλωκζντα, ςυνιςτοφν τα τελικά ζςοδα από επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα/εκροζσ/φορολογθτζα κζρδθ.
Εφόςον τα ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του ελεγχόμενου προςϊπου
προςδιορίηονται με τισ ζμμεςεσ μεκόδουσ τθσ παροφςασ, τότε, ωσ κζρδοσ από επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα για κάκε φορολογικό ζτοσ κεωρείται το ςφνολο των προςδιοριςκζντων με τισ
ζμμεςεσ μεκόδουσ τθσ παροφςασ εςόδων από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα μετά τθν
αφαίρεςθ των επιχειρθματικϊν δαπανϊν, των αποςβζςεων και των προβλζψεων για
επιςφαλείσ απαιτιςεισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4172/2013.
Άρθρο 7
Ζλεγχοσ λοιπών φορολογικών αντικειμζνων ςτην περίπτωςη εφαρμογήσ μεθόδων ζμμεςου
προςδιοριςμοφ.
Εφόςον με τισ ζμμεςεσ μεκόδουσ τθσ παροφςασ προςδιορίηονται τα ζςοδα από
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του ελεγχόμενου προςϊπου, τα ζςοδα αυτά, λαμβάνονται
υπόψθ για τον προςδιοριςμό των φόρων, τελϊν και ειςφορϊν ςτισ λοιπζσ φορολογίεσ.
Ο προςδιοριςμόσ των φόρων, τελϊν και ειςφορϊν ςτισ λοιπζσ φορολογίεσ πραγματοποιείται
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για κάκε φορολογία.
Η παροφςα Απόφαςθ να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ
ΤΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘΣ ΑΧΘΣ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΘΣ

ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ
Ι. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ
1.

Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειρήςεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.)

2.

Κζντρο Ελζγχου Φορολογουμζνων Μεγάλου Ρλοφτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ)

3.

Πλεσ οι Δ.Ο.Υ. με Τμήμα Ελζγχου

4.

Διεφθυνςησ Στρατηγικήσ Τεχνολογιών Ρληροφορικήσ ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΡΛ. (με την παράκληςη

να αναρτηθεί ςτην Θλεκτρονική Βιβλιοθήκη)
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ΙΙ. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ
1.

Πλεσ οι Δ.Ο.Υ. Α΄-Β΄ τάξησ και Β΄ τάξησ

2.

Αποδζκτεσ του Ρίνακα Β΄, Η΄(μόνο οι αριθμοί 1 και 7)΄ και Θ΄(εκτόσ αριθ. 4, 10, 11)

3.

Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοςίων Εςόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.)

4.

Πλεσ οι Φορολογικζσ Ρεριφζρειεσ

5.

Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (ΦΟ.Τ.Α.)

6.

Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικών

7.

Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικών

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ
1.

Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων

Γραφείο Ρροϊςταμζνων : α) Γενικήσ Διεφθυνςησ Φορολογικήσ Διοίκηςησ (Γ.Δ.Φ.Δ.)
β) Γενικήσ Διεφθυνςησ Θλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ
(Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.)
γ) Γενικήσ Διεφθυνςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ και
Οργάνωςησ Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
2.

Διεφθυνςη Νομικήσ Υποςτήριξησ (Δ.Ν.Υ.)

3.

Πλεσ οι Διευθφνςεισ τησ Γενικήσ Διεφθυνςησ Φορολογικήσ Διοίκηςησ

4.

Διεφθυνςη Ελζγχων – Τμήματα Β΄, Δ’
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