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ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τους 336.000 φορολογούµενους που έχουν 
«κινήσει» καταθέσεις ή άλλες συναλλαγές που αφορούν 
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα σε τράπεζες του εξωτερικού, 
η ΑΑ∆Ε έχει ταυτοποιήσει χιλιάδες Ελληνες πολίτες οι οποίοι 
απέκτησαν εισοδήµατα στο εξωτερικό από µισθούς, συντάξεις, 
εκµίσθωση ακινήτων, αλλά και από αµοιβές µελών διοικητικών 
συµβουλίων. Σύµφωνα µε πληροφορίες της «R», η ΑΑ∆Ε στη 
διάθεσή της έχει στοιχεία για τα έτη από το 2014 έως το 2017 
και αφορούν περίπου 170.000 Ελληνες φορολογούµενους 
κατ’ έτος. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα ΑΦΜ είναι τα ίδια και 
για τα συγκεκριµένα τέσσερα χρόνια, µε αποτέλεσµα να µην 
είναι ακόµη εφικτό να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθµός των 
φορολογουµένων που έχουν αποκτήσει εισοδήµατα στο 
εξωτερικό. 
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Από κόσκινο και τα εισοδήματα 
που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό
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Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Σ
το µικροσκόπιο της εφορίας βρίσκονται 
336.000 Ελληνες φορολογούµενοι, οι 
οποίοι πραγµατοποίησαν 1,2 εκατ. συναλ-

λαγές µε τράπεζες του εξωτερικού, που αφορούν 
καταθέσεις, αγορά και πώληση µετοχών, οµο-
λόγων, αµοιβαίων κεφαλαίων και ασφαλιστικών 
συµβολαίων. Οι έλεγχοι εστιάζονται στην περίο-
δο που έφυγαν από τις ελληνικές τράπεζες περισ-
σότερα από 60 δισ. ευρώ, σε µια προσπάθεια 
να εντοπιστούν αδήλωτες καταθέσεις που βρί-
σκονται σε πιστωτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής. 

Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ-
∆Ε), στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών 
µε άλλες 62 χώρες, έχει ήδη στα χέρια της στοι-
χεία για συναλλαγές που πραγµατοποίησαν Ελ-
ληνες φορολογούµενοι το 2016 και το 2017, 
ωστόσο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επιπλέ-
ον στοιχεία -εφόσον υπάρχουν βάσιµες υποψί-
ες φοροδιαφυγής- και για τις συναλλαγές που 
έχουν πραγµατοποιηθεί από το 2007 και µετά. 

Προ των πυλών
Η ταυτοποίηση των στοιχείων από την υπηρεσία 
της ΑΑ∆Ε βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα 
και, σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, θα 
ξεκινήσουν πιλοτικά οι έλεγχοι εντός του 2019 µε 
στόχο την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων. 
Υψηλόβαθµο στέλεχος της ΑΑ∆Ε, µιλώντας στην 
«R», αποκαλύπτει ότι η ταυτοποίηση σε ό,τι αφο-
ρά τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα χρηµατοοι-
κονοµικά προϊόντα βρίσκεται στο 80%. Παράλ-
ληλα, ο έλεγχος κινείται και σε ένα ακόµη επίπε-
δο που αφορά τα εισοδήµατα που έλαβαν Ελ-
ληνες φορολογούµενοι στην Ελλάδα από δρα-
στηριότητές τους (π.χ. εργασία) στο εξωτερικό, 
αλλά και εισοδήµατα από συντάξεις (κατόπιν ερ-
γασίας εκτός Ελλάδος) και έσοδα από ακίνητα 
που διατηρούν στο εξωτερικό και η ταυτοποίη-
ση των στοιχείων τους από την ΑΑ∆Ε έχει φτά-
σει στο 90%. Η ταυτοποίηση των στοιχείων αφο-
ρά µόνο όσους είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελ-
λάδος, οι οποίοι -βάσει της κείµενης νοµοθεσί-
ας- υποχρεούνται να δηλώσουν στη χώρα µας 
το εισόδηµα που αποκτούν στο εξωτερικό, αλ-
λά και καταθέσεις, καθώς και άλλα χρηµατοοι-
κονοµικά προϊόντα που διατηρούν εκτός Ελλά-
δος. Ενας από τους βασικότερους στόχους της 
ελεγκτικής υπηρεσίας της ΑΑ∆Ε είναι να εντοπί-

εξωτερικό προκειµένου να καταθέσουν µετρητά 
σε ξένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

Στοιχεία από 62 χώρες 
Η συνεργασία των φορολογικών διοικήσεων 
µεταξύ κρατών αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 
στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής και στην προστασία της ακε-
ραιότητας των φορολογικών συστηµάτων. Η Ελ-
λάδα έχει συνάψει συµφωνία µε 62 χώρες, στο 
πλαίσιο της οποίας υποχρεούται να αποστέλλει 
και να λαµβάνει στοιχεία. Στις χώρες αυτές, από 
ευρωπαϊκής πλευράς, συγκαταλέγονται οι Ελβε-
τία, Ισπανία, Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, 
Βουλγαρία, Βέλγιο κ.ά., ενώ στην ίδια λίστα πε-
ριλαµβάνονται οι ΗΠΑ, η Αργεντινή, η Αυστρα-
λία, η Βραζιλία, η Κίνα, οι Νήσοι Φερόε, η Νή-
σος του Μαν, η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία, η Σι-
γκαπούρη, η Νότια Αφρική, το Μεξικό, η Ινδία, 
τα ευρωπαϊκά κράτη κ.ά. Η ανταλλαγή πληρο-
φοριών µεταξύ των κρατών γίνεται είτε αυθόρ-
µητα είτε κατόπιν αιτήµατος. 

Η ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήµατος 
γίνεται βάσει συγκεκριµένου κάθε φορά ερωτή-
µατος, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η εγκυρό-
τητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον 
φορολογούµενο ή να συλλεχθούν πληροφορί-
ες που δεν κατέστη δυνατό να συγκεντρωθούν 
κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

 
Και αιφνιδίως...
Η αυθόρµητη ανταλλαγή αφορά τη µη συστη-
µατική κοινοποίηση των πληροφοριών, ανά πά-
σα στιγµή και χωρίς προηγούµενο αίτηµα, που 
συλλέγονται στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου. 
Με αυτόν τον τρόπο, τα κράτη που ανταλλάσ-
σουν πληροφορίες προσπαθούν να αποκαλύ-
ψουν συγκεκριµένες περιπτώσεις φοροδιαφυ-
γής. Επίσης, οι ελληνικές ελεγκτικές Αρχές έχουν 
τη δυνατότητα να ζητήσουν πληροφορίες που 
περιλαµβάνουν πληρωµές ή συναλλαγές µέσω 
ενδιάµεσων τρίτων προσώπων. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, µπορούν να ζητήσουν τα στοιχεία ενός 
κατοίκου εξωτερικού που κατέθεσε, για παρά-
δειγµα, χρήµατα σε λογαριασµό Ελληνα φορο-
λογουµένου. Η ανταλλαγή πληροφοριών ανά-
µεσα στα κράτη γίνεται κάτω από αυστηρούς 
όρους εµπιστευτικότητας και διασφάλισης των 
προσωπικών δεδοµένων µέσω ειδικού πληρο-
φοριακού συστήµατος της ΑΑ∆Ε. 

336.000 ΑΦΜ
ελέγχονται για
φοροδιαφυγή

σει αδήλωτες καταθέσεις, οι οποίες είτε έχουν φτάσει σε ξένες τράπεζες µέσω εµ-
βασµάτων από ελληνικές τράπεζες, είτε οι καταθέτες άνοιξαν απευθείας (µε φυσι-
κή παρουσία) καταθετικό λογαριασµό σε ξένη τράπεζα. 

Σηµειώνεται ότι το διάστηµα από το 2010 έως το 2015 έφυγαν από τις ελληνικές 
τράπεζες 60 δισ. ευρώ, µε τις Αρχές να εκτιµούν ότι ένα σηµαντικό ποσό, περίπου 
20 δισ. ευρώ, προέρχεται από φοροδιαφυγή. Σύµφωνα µε πληροφορίες, δεν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις που Ελληνες πολίτες, από το 2012 και µέχρι την περίοδο πριν 
από την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισµών (capital controls), ταξίδευαν στο 

Πρόκειται για φορολογούµενους 
που πραγµατοποίησαν 1,2 εκατ. 
συναλλαγές µε τράπεζες του 
εξωτερικού, οι οποίες αφορούν 
καταθέσεις, µετοχές, οµόλογα 
και αµοιβαία κεφάλαια κατά την 
περίοδο της οικονοµικής κρίσης 
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