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Αναλυτικότερα, διευκρινίζεται ότι φοροδιαφυγή στο εισόδημα 

συντρέχει αποκλειστικά στις περιπτώσεις απόκρυψης 
φορολογητέων εισοδημάτων. Επομένως, όπως είχε 
διευκρινισθεί και με την ΠΟΛ 1317/1997 υπό την ισχύ του Ν. 

2523/1997, επί απλών λογιστικών διαφορών οι οποίες δεν 
συνδέονται με απόκρυψη εισοδημάτων, δεν στοιχειοθετείται το 

αδίκημα της φοροδιαφυγής. Αυτό επίσης καταλαμβάνει και 
λογιστικές διαφορές που οφείλονται σε διόρθωση κερδών κατ’ 
εφαρμογή των κανόνων περί ενδοομιλικών τιμολογήσεων. 

Προκύπτει επομένως ότι το αδίκημα της φοροδιαφυγής 
συντρέχει μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει απόκρυψη 

φορολογητέας ύλης (εικονικές/ανύπαρκτες δαπάνες, κλπ.). 
 

Με βάση τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις που ο προσδιοριζόμενος 
από τον έλεγχο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα 
φορολογητέα εισοδήματα και ο οποίος υπερβαίνει τις 100.000 

ευρώ ανά φορολογικό έτος (άρθ. 66 παρ. 3 περ. α΄ Ν. 
4174/2013), οφείλεται σε απλές (συνήθεις) λογιστικές 

διαφορές που δε συνδέονται με την απόκρυψη φορολογητέων 
εισοδημάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων περί 

ενδοομιλικών συναλλαγών, δεν θα υποβάλλονται μηνυτήριες 
αναφορές από τα όργανα της φορολογικής διοίκησης (κατ’ άρθ. 

68 παρ. 1 Ν. 4174/2013). 
 
Με την έκδοση της νέας εγκυκλίου, διαμορφώνεται πλέον ένας 

σαφέστερος ορισμός της έννοιας της φοροδιαφυγής στο 
εισόδημα, ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν αρκετά ευρύς και είχε 

οδηγήσει σε διευρυμένη εφαρμογή των διατάξεων περί 
ποινικών κυρώσεων από τις φορολογικές αρχές, οι οποίες 
υπέβαλαν μηνυτήριες αναφορές ακόμα και επί απλών 

λογιστικών διαφορών. Επομένως, περιορίζεται πλέον η επιβολή 
ποινικών κυρώσεων μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που 

συντρέχει απόκρυψη φορολογητέου εισοδήματος.  
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Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία από τις εταιρίες μέλη 

του διεθνούς δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu Limited ή άλλες συνεργαζόμενες οντότητες 
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συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Προτού λάβετε αποφάσεις ή 
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