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ΠΟΛ 1259/2014 
 
ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρµογής της ΠΟΛ 1050/17.02.2014 
Απόφασης Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων. 
 
Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν τεθεί στις Υπηρεσίες µας, σας παρέχουµε τις 
κάτωθι οδηγίες για την οµοιόµορφη εφαρµογή της ΠΟΛ.1050/17.2.2014 Απόφασης 
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, µε την οποία καθορίστηκε το περιεχόµενο 
και ο τρόπος εφαρµογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄, και ε΄, της 
παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170) για το διορθωτικό 
προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης φορολογουµένων φυσικών προσώπων µε 
µεθόδους εµµέσου προσδιορισµού, όταν η πρώτη ελεγχόµενη χρήση είναι η 1/1-
31/12/2000. 
 
1. Αν ο ελεγχόµενος/νη, ο/η σύζυγος και τα προστατευόµενα µέλη αυτών, δηλώνουν 
ότι την 31/12/1999 κατείχαν: 
 
- υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ή και, 
 
- επενδυτικά προϊόντα (µετοχές ,οµόλογα, repos έντοκα γραµµάτια, αµοιβαία κ.λπ.) 
ή και 
 
- ακίνητα 
 
και εφόσον αποδεικνύεται η κατοχή τους από επίσηµα δικαιολογητικά (έγγραφα 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, αναλυτική κίνηση της µερίδας του από το Χ.Α., 
πινάκια ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο κ.λπ.). 
 
Τότε, για την εφαρµογή των έµµεσων τεχνικών θα λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των 
υπολοίπων των τραπεζικών καταθέσεων την 31/12/1999, θα αναγράφεται δε στην 
ένδειξη «Υπόλοιπα χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών στην έναρξη της πρώτης 
ελεγχοµένης χρήσης» χωρίς να διερευνάται η ύπαρξη πραγµατικού διαθέσιµου 
κεφαλαίου προηγούµενων ετών (1999 και παλαιοτέρα). 
 
Στην περίπτωση που ο ελεγχόµενος , ο/η σύζυγος και τα προστατευόµενα µέλη 
αυτών, δηλώνουν ότι την 31/12/1999 έχουν στην κατοχή τους εκτός των ανωτέρω και 



 

 

 µετρητά, για την εφαρµογή των έµµεσων τεχνικών, θα ελέγχεται αν το πραγµατικό 
διαθέσιµο κεφάλαιο των προηγούµενων ετών (1999 και παλαιοτέρα), είναι 
µικρότερο από το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων και των δηλωθέντων 
µετρητών, τότε τα δηλωθέντα µετρητά δεν θα αναγνωρίζονται ή θα περιορίζονται 
αναλόγως. 
 
Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, θα αναγνωρίζονται τα υπόλοιπα των 
τραπεζικών καταθέσεων στις 31/12/1999 στο σύνολο τους και θα αναγράφονται στην 
ένδειξη «Υπόλοιπα χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών στην έναρξη της πρώτης 
ελεγχοµένης χρήσης». 
 
Για τον υπολογισµό του πραγµατικού διαθεσίµου κεφαλαίου που προκύπτει από τις 
υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος παρελθόντων ετών (1999 και 
παλαιοτέρα ) λαµβάνονται υπόψη: 
 
- από τα δηλωθέντα εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από 
τον φόρο ή που αποκτήθηκαν και δεν συµπεριλήφθησαν στις υποβληθείσες 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος του ελεγχόµενου, του/της συζύγου και των 
προστατευόµενων µελών αυτών, ως µη έχοντες φορολογική υποχρέωση να τα 
δηλώσουν, π.χ. έσοδα από τόκους, πωλητήρια συµβόλαια, δωρεές- κληρονοµιές 
χρηµάτων, δάνεια κέρδη από τυχερά παίγνια γενικά, 
 
- θα αφαιρούνται τα πραγµατικά αναλωθέντα ποσά για αγορές (ακινήτων, Ε.Ι.Χ, 
επενδυτικών αγαθών, κ.λπ.) και λοιπές δαπάνες (όχι τεκµαρτές). 
 
Επισηµαίνονται τα εξής: 
 
- στα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται ακίνητα, µετοχές εισηγµένες ή µη, 
οµόλογα, έντοκα , αµοιβαία κ.λπ. τα οποία θα αποτιµώνται στην αξία κτήσης. Για τα 
επενδυτικά προϊόντα ο ελεγχόµενος, θα πρέπει να προσκοµίσει σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία (αναλυτική κίνηση της µερίδας του από το Χ.Α., πινάκια ή οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο), 
 
- αν ο ελεγχόµενος αποδεδειγµένα είχε στη κατοχή του στις 31/12/1999 επενδυτικά 
προϊόντα, και αυτά εκποιήθηκαν εντός των ελεγχοµένων χρήσεων, λαµβάνεται 
υπόψη το συνολικό τίµηµα της πώλησης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που 
προσκοµίζονται από αυτόν (καρτέλα της αναλυτικής κίνησης του επενδυτή, πινάκια, 
συµφωνητικά, κ.λπ.) 
 
Στην περίπτωση όπου εντός των ελεγχοµένων χρήσεων λαµβάνει χώρα αγορά / 
εκποίηση επενδυτικών προϊόντων, αναγράφεται η αξία κτήσης/πώλησης όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία που προσκοµίζονται από τον ελεγχόµενο (καρτέλα της 
αναλυτικής κίνησης του επενδυτή, πινάκια, συµφωνητικά, κ.λπ.) στην ένδειξη 
«Αγορά περιουσιακών στοιχείων» /«Έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων». 
 
- οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος πρέπει να είναι συνεχόµενες και να φθάνουν 
µέχρι και την προηγούµενη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του έτους 2000, 
εφόσον ο φορολογούµενος ήταν αποδεδειγµένα υπόχρεος υποβολής δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος βάσει των κείµενων διατάξεων, 
 



 

 

 - κάθε σχετικό έγγραφο θα λαµβάνεται υπ όψιν εφόσον φέρει βεβαία ηµεροµηνία και 
στοιχεία νοµιµότητας. 
 
2. Στον ελεγχόµενο θα πρέπει να επισηµαίνεται η δυνατότητα αναγραφής 
διαθεσίµων µετρητών κατά την έναρξη ή τη λήξη κάθε ελεγχοµένης χρήσης όπως 
αναγράφεται και στην ΠΟΛ.1270/24.12.2013. 
 
Η µη αναγραφή ποσού µετρητών σε οποιαδήποτε ελεγχόµενη χρήση σηµαίνει ότι τα 
µετρητά είναι µηδενικά και δεν αναγράφεται κανένα ποσό σε καµία άλλη ένδειξη των 
πινάκων. 
 

 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪ∆ΟΥ 


