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Η νέα Υπηρεςία Έρευνασ Οικονομικού Εγκλήματοσ 

Ζητήματα από τη ςυμπλοκή ποινικήσ και διοικητικήσ 

ελεγκτικήσ διαδικαςίασ 

Πέτροσ Πανταζόπουλοσ, Δικηγόροσ, ΔΝ 



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Η νέα Διεύθυνςη Ερευνών Οικονομικού 
Εγκλήματοσ 

• Νέα υπηρεςία – ίδρυςη με το Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 

5/17.1.2018) 

• Υπαγωγό απευθεύασ ςτον Υπουργό Οικονομικών 

• Εκτόσ ϊλλων δομών του Υπ. Οικονομικών 

• Υπηρεςύα εκτόσ ΑΑΔΕ 

• «Μετακύνηςη» τησ ϋρευνασ τησ ποινικϊ 

κολϊςιμησ φοροδιαφυγόσ (… και όχι μόνο) 

εκτόσ ΑΑΔΕ 



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Η νέα Διεύθυνςη Ερευνών Οικονομικού 
Εγκλήματοσ 

• Αποςτολή 

• αποκλειςτικά η διενϋργεια ερευνών, προκαταρκτικήσ εξέταςησ ή 

προανάκριςησ για την εξακρύβωςη τϋλεςησ μεύζονοσ ποινικόσ 

απαξύασ φορολογικών εγκλημϊτων που προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 66 

επ. του Κώδικα Φορολογικόσ Διαδικαςύασ 

• και οποιωνδόποτε ϊλλων απολύτωσ ςυναφών οικονομικών 

εγκλημϊτων …, κατόπιν παραγγελύασ του Ειςαγγελϋα Οικονομικού 

Εγκλόματοσ ό του αναπληρωτό του ό των ειςαγγελικών λειτουργών 

που τον επικουρούν, υπό την εποπτεύα του Ειςαγγελϋα Οικονομικού 

Εγκλόματοσ. 



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Η νέα Διεύθυνςη Ερευνών Οικονομικού 
Εγκλήματοσ 

• Αποςτολή 

• «ερευνών» 

• Και ϊλλεσ πρϊξεισ εκτόσ των αυςτηρϊ προανακριτικών; 

Κατϊ το νόμο το προςωπικό τησ Υπηρεςύασ ϋχει, πϊντωσ, 

την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλόλου. 

• «απολύτωσ ςυναφών οικονομικών εγκλημϊτων» 

• Ποια εύναι τα απολύτωσ ςυναφό οικονομικϊ εγκλόματα; 

Ο ΚΠΔ αναφϋρεται μόνο ςε ςυναφό 



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Η νέα Διεύθυνςη Ερευνών Οικονομικού 
Εγκλήματοσ 

• Αρμοδιότητεσ 

• λαμβϊνει γνώςη και διενεργεύ ϋρευνεσ επύ φορολογικών δεδομϋνων, 

ότοι φορολογικών δηλώςεων, φορολογικών ςτοιχεύων και κϊθε 

ϊλλου υποχρεωτικού και προαιρετικού βιβλύου και ςτοιχεύου που 

ορίζεται από τη φορολογική νομοθεςία. 

• Ο ϋλεγχοσ των βιβλύων και ςτοιχεύων γύνεται εκτόσ από την 

εγκατϊςταςη του ελεγχόμενου και ςτα γραφεύα τησ Υπηρεςύασ – 

Πώσ περιϋρχονται όμωσ αυτϊ, ιδύωσ όταν δεν πρόκειται για 

κατϊςχεςη ό λόψη αντιγρϊφων; Δεν υπϊρχει διϊταξη αντύςτοιχη 

με αυτό του ϊρθρου 14 παρ. 2 ΚΦΔ. 



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Η νέα Διεύθυνςη Ερευνών Οικονομικού 
Εγκλήματοσ 

• Αρμοδιότητεσ 

• λαμβϊνει γνώςη και διενεργεύ ϋρευνεσ επύ φορολογικών δεδομϋνων, ότοι 

φορολογικών δηλώςεων, φορολογικών ςτοιχεύων και κϊθε ϊλλου 

υποχρεωτικού και προαιρετικού βιβλύου και ςτοιχεύου που ορίζεται από τη 

φορολογική νομοθεςία. 

• καλεύ εγγρϊφωσ τον ελεγχόμενο ό ϊλλο πρόςωπο να δώςει πληροφορύεσ για τη 

διευκόλυνςη τησ ϋρευνασ, καθώσ και να παρϋχει αντύγραφα μϋρουσ των βιβλύων 

και ςτοιχεύων ή οποιουδήποτε ςυναφούσ εγγράφου, ςυμπεριλαμβανομϋνων 

πελατολογύων και καταλόγων προμηθευτών και αντύγραφα των ηλεκτρονικών 

αρχεύων, εφόςον αυτϊ εκδύδονται μηχανογραφικϊ, …  

• Δηλαδή: ϋρευνα μόνο επύ ςτοιχεύων που προβλϋπονται από τη φορολογικό νομοθεςύα, 

αλλά δικαύωμα λόψησ αντιγρϊφων και ϊλλων ςτοιχεύων, που δεν δικαιούται να ερευνϊ; 



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Η νέα Διεύθυνςη Ερευνών Οικονομικού 
Εγκλήματοσ 

• Αρμοδιότητεσ 

• ενεργεύ κϊθε αναγκαύα εξϋταςη ό ϋρευνα ςτην 

επαγγελματικό εγκατϊςταςη του ελεγχόμενου, ςτον τόπο 

παροχόσ των υπηρεςιών, καθώσ και ςτα μεταφορικϊ μϋςα 

• ενεργεύ ϋρευνεσ εγγρϊφων και λοιπών ςτοιχεύων που δεν 

ευρύςκονται ςτο χώρο τησ επαγγελματικόσ απαςχόληςησ 

του ελεγχόμενου τηρώντασ τα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ 

του ΚΠΔ 



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Η νέα Διεύθυνςη Ερευνών Οικονομικού 
Εγκλήματοσ 

• Αρμοδιότητεσ 

• λαμβϊνει αντύγραφα των βιβλύων και ςτοιχεύων, καθώσ και λοιπών 

εγγρϊφων, για τα οπούα ο ελεγχόμενοσ δηλώνει ότι αντιπροςωπεύουν 

ακριβό αντύγραφα 

• κατϊςχει βιβλύα και ςτοιχεύα που τηρούνται ό διαφυλϊςςονται ςύμφωνα με 

τη φορολογικό νομοθεςύα, οποιαδόποτε ϊλλα ανεπύςημα βιβλύα, ϋγγραφα, 

αρχεύα, ςτοιχεύα, ηλεκτρονικϊ μϋςα αποθόκευςησ και μεταφορϊσ δεδομϋνων 

προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η αποδεικτικό αξύα αυτών 

• Τι επύδραςη θα ϋχουν τυχόν ελαττώματα τησ διαδικαςύασ λόψησ 

αντιγρϊφων και κατϊςχεςησ ςτισ φορολογικϋσ καταλογιςτικϋσ πρϊξεισ 

που τυχόν θα εκδοθούν κατόπιν; 



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Η νέα Διεύθυνςη Ερευνών Οικονομικού 
Εγκλήματοσ 

• Διαδικαςύα ςε περύπτωςη ϋρευνασ από την Υπηρεςύα 

• «Ο Ειςαγγελϋασ Οικονομικού Εγκλόματοσ ό ο 

αναπληρωτόσ του ό οι ειςαγγελικού λειτουργού που τον 

ςυνεπικουρούν, παραγγϋλλουν … τη διενϋργεια 

προκαταρκτικόσ εξϋταςησ ό προανϊκριςησ ςτουσ 

ελεγκτϋσ τησ Υπηρεςύασ για τη διερεύνηςη τϋλεςησ 

αδικημϊτων ποινικϊ κολϊςιμησ φοροδιαφυγόσ και 

οποιωνδόποτε ϊλλων απολύτωσ ςυναφών οικονομικών 

εγκλημϊτων ςτο πλαύςιο τησ αρμοδιότητϊσ τησ.» 



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Η νέα Διεύθυνςη Ερευνών Οικονομικού 
Εγκλήματοσ 

• Διαδικαςύα ςε περύπτωςη ϋρευνασ από την Υπηρεςύα 

• «Τα πρόςωπα ςτα οπούα αποδύδεται η τϋλεςη αξιόποινησ πρϊξησ, κατϊ τη διϊρκεια των 

ερευνών, ϋχουν όλα τα δικαιώματα που προβλϋπονται ςτον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ.» 

• Άρα: δικαύωμα μη αυτοεπιβϊρυνςησ (ςιωπόσ), δικαύωμα εκπροςώπηςησ από 

ςυνόγορο, δικαύωμα ενημϋρωςησ κ.λπ. 

• Όμωσ: π.χ. 382 παρ. 3 περ. γ΄  («καλεύ εγγρϊφωσ τον ελεγχόμενο ό ϊλλο πρόςωπο 

να δώςει πληροφορίεσ για τη διευκόλυνςη τησ ϋρευνασ») 382 παρ. 3 περ. ςτ΄ («Οι 

διενεργούντεσ την ϋρευνα δύνανται να απαιτούν από τον ελεγχόμενο ό τον 

εκπρόςωπο του να παρύςταται ςτον τόπο, όπου διενεργεύται ο ϋλεγχοσ, και να 

απαντϊ ςε ερωτόματα που του τύθενται, ώςτε να διευκολύνεται η διενϋργεια τησ 

ϋρευνασ») 

• Και γενικϊ: ςυγκϋντρωςη υλικού και για το φορολογικό καταλογιςμό όχι από την 

ΑΑΔΕ, αλλϊ από ανακριτικό Αρχό. 



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Η νέα Διεύθυνςη Ερευνών Οικονομικού 
Εγκλήματοσ 

• Διαδικαςύα ςε περύπτωςη ϋρευνασ από την Υπηρεςύα 

• «Τα πρόςωπα ςτα οπούα αποδύδεται η τϋλεςη αξιόποινησ πρϊξησ, κατϊ τη διϊρκεια των 

ερευνών, ϋχουν όλα τα δικαιώματα που προβλϋπονται ςτον Κώδικα Ποινικόσ 

Δικονομύασ.» 

• Πότε αποδύδεται; Πότε καθύςταται «κατηγορούμενοσ»; 

• Αν καθύςταται από την αρχό τησ ϋρευνασ και αρνηθεύ να ςυνεργαςτεύ, τι εύδουσ 

υλικό θα διαβιβαςτεύ ςτην ΑΑΔΕ (η οπούα φαύνεται ότι πλην τησ περύπτωςησ 

τησ προςκόμιςησ νϋων ςτοιχεύων από τον ελεγχόμενο, δεν ϋχει ϊλλο πεδύο 

ελεγκτικών επαληθεύςεων) 

• Αν δεν καθύςταται από την αρχό, τότε ποιεσ ενϋργειεσ τησ υπηρεςύασ εύναι 

ανακριτικϋσ ελεγκτικϋσ και ποιεσ διοικητικϋσ ελεγκτικϋσ; Τύ ςημαύνει αυτό για 

τισ δυνατότητεσ του ελεγχόμενου; Και αν δεν εύναι όλεσ ανακριτικϋσ, γιατύ 

διεξϊγει φορολογικϋσ ελεγκτικϋσ ενϋργειεσ μη διοικητικό φορολογικό Αρχό; 



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Η διαδικαςία μετά το πέρασ τησ έρευνασ από την Υπηρεςία 

• Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ ϋρευνασ, και μόνο εφόςον προκύπτουν ενδεύξεισ 

ποινικϊ κολϊςιμησ, ςύμφωνα με τα ϊρθρα 66 και επόμενα του ΚΦΔ, 

φοροδιαφυγόσ, οι ελεγκτϋσ τησ Υπηρεςύασ ςυντϊςςουν ποριςματική έκθεςη, 

η οπούα γνωςτοποιεύται προσ τον Ειςαγγελϋα Οικονομικού Εγκλόματοσ και 

ακολούθωσ διαβιβϊζεται ςτην ΑΑΔΕ μαζύ με τον φϊκελο τησ υπόθεςησ. Η 

ποριςματικό ϋκθεςη πρϋπει να εύναι επαρκώσ ςτοιχειοθετημϋνη και 

αιτιολογημϋνη και να ϋχει ςυγκεκριμϋνο μορφότυπο, πληρώντασ τα ελϊχιςτα 

αντικειμενικϊ κριτόρια ελϋγχου που εφαρμόζει η ΑΑΔΕ 

• Αναγκαύα η διαβύβαςη, καθώσ για την κύνηςη τησ ποινικόσ δύωξησ 

απαιτεύται οριςτικόσ διορθωτικόσ προςδιοριςμόσ του φόρου και 

ςύνταξη μηνυτόριασ αναφορϊσ – ϊρθρο  68, 55Α ΚΦΔ 



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Η διαδικαςία μετά το πέρασ τησ έρευνασ από την Υπηρεςία 

• Στισ περιπτώςεισ που δεν προκύπτουν ενδεύξεισ για την 

τϋλεςη αδικόματοσ ποινικϊ κολϊςιμησ φοροδιαφυγόσ, η 

υπόθεςη αρχειοθετεύται από τον Ειςαγγελϋα Οικονομικού 

Εγκλόματοσ και πιθανολογούμενεσ παραβϊςεισ τησ 

φορολογικόσ νομοθεςύασ γνωςτοποιούνται ςτην Α.Α.Δ.Ε. 

ςύμφωνα με την προβλεπόμενη ςτο 64 Ν. 4472/2017 

διαδικαςύα – Η γνωςτοπούηςη δεν επϋχει θϋςη ειςαγγελικόσ 

παραγγελύασ ούτε δεςμεύει την ΑΑΔΕ για διενέργεια 

ελέγχου  



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Η διαδικαςία μετά το πέρασ τησ έρευνασ από την Υπηρεςία –  

Το νέο άρθρο 28Α ΚΦΔ 

• «Για τισ υποθϋςεισ που διαβιβϊζονται ςτη 

Φορολογικό Διούκηςη διενεργεύται ϋλεγχοσ 

κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, …» 

• Και τα κριτόρια του ϊρθρου 26 ΚΦΔ; 

• Υποθϋςεισ δύο «ταχυτότων»; 



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Η διαδικαςία μετά το πέρασ τησ έρευνασ από την Υπηρεςία –  

Το νέο άρθρο 28Α ΚΦΔ 

• Εντόσ μηνόσ από τη διαβύβαςη τησ ποριςματικόσ ϋκθεςησ, η Φορολογικό Διούκηςη 

κοινοποιεύ εγγρϊφωσ ςτο φορολογούμενο αντύγραφο αυτόσ, ςημεύωμα διαπιςτώςεων με 

τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ και τον προςωρινό διορθωτικό προςδιοριςμό φόρου, 

βϊςει τησ ποριςματικόσ ϋκθεςησ τησ Υπηρεςύασ. 

• Στο ςτϊδιο αυτό καμύα ελεγκτικό επαλόθευςη από την ΑΑΔΕ; Καμύα δυνατότητα 

να αποςτεύ; 

• Δυνατότητα μόνο από το ϊ. 387 § 9 Ν. 4512/2018 («Σε περύπτωςη μη 

επαρκούσ ςτοιχειοθϋτηςησ ό μη τόρηςησ του μορφότυπου τησ ποριςματικόσ 

ϋκθεςησ η ΑΑΔΕ δύναται να αναπϋμψει ςτην Υπηρεςύα αιτιολογημϋνα τον 

φϊκελο τησ υποθϋςεωσ για περαιτϋρω ϋρευνα από αυτόν.») 

• Τι θα ςυνιςτϊ «μη επαρκόσ ςτοιχειοθϋτηςη»; Τι επύδραςη θα ϋχει ςτην 

αιτιολογύα τησ οριςτικόσ πρϊξησ; 



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Η διαδικαςία μετά το πέρασ τησ έρευνασ από την Υπηρεςία –  

Το νέο άρθρο 28Α ΚΦΔ 

• Δικαύωμα προηγούμενησ ακρόαςησ και ςε αυτϋσ τισ 

υποθϋςεισ: Ο ελεγχόμενοσ δύναται να λαμβϊνει 

αντύγραφα των εγγρϊφων ςτα οπούα βαςίζεται ο 

διορθωτικόσ προςδιοριςμόσ φόρου και να διατυπώςει 

εγγρϊφωσ τισ απόψεισ του ςχετικϊ με τον προςωρινό 

διορθωτικό προςδιοριςμό φόρου εντόσ 20 ημερών 

• Πρόςβαςη μόνον ςε αυτϊ που βαςύζεται ο 

διορθωτικόσ προςδιοριςμόσ 



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Η διαδικαςία μετά το πέρασ τησ έρευνασ από την Υπηρεςία –  

Το νέο άρθρο 28Α ΚΦΔ 

• Αν ο ελεγχόμενοσ προςκομύςει νϋα ςτοιχεύα εντόσ 20 ημερών, η ΑΑΔΕ δύναται 

να τα διαβιβϊςει ςτην Υπηρεςύα 

• Η υπόθεςη επιςτρϋφει δηλαδό ςτην Υπηρεςύα 

• «δύναται» = δεν υποχρεούται – Αν δεν το κϊνει η ΑΑΔΕ; Ποινικόσ και 

διοικητικόσ καταλογιςμόσ με βϊςη διαφορετικϊ ςτοιχεύα; Αν δε τα 

διαβιβϊςει, υποχρεούται να τα λϊβει υπόψη η ύδια; 

• Νϋα ςτοιχεύα: ςε τύ ςυνύςτανται; Εύναι νϋα αυτϊ που εύχε αρνηθεύ ο 

ελεγχόμενοσ ωσ κατηγορούμενοσ να δώςει; Μόπωσ ϋτςι παρακϊμπτεται 

το δικαύωμα ςιωπόσ; 

• Η Υπηρεςύα αποςτϋλλει απόψεισ εντόσ μηνόσ από τη λόψη των ςτοιχεύων 



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Η διαδικαςία μετά το πέρασ τησ έρευνασ από την Υπηρεςία –  

Το νέο άρθρο 28Α ΚΦΔ 

• Οριςτικό πρϊξη διορθωτικού προςδιοριςμού: εντόσ 3 μηνών από τισ απόψεισ 

του ελεγχόμενου ό την πϊροδο των 20 ημερών για την παροχό απόψεων 

• Σε αυτό το ςτϊδιο φαύνεται ότι επιλαμβϊνεται για πρώτη φορϊ η 

ΑΑΔΕ 

• + 1 μόνασ, ανϊλογα με την πολυπλοκότητα τησ υπόθεςησ 

• Αν υποβληθούν νϋα ςτοιχεύα: ο χρόνοσ μϋχρι να ςτεύλει η Υπηρεςύα 

τισ απόψεισ τησ δεν προςμετρϊται ςτο 3μηνο για την ϋκδοςη τησ 

οριςτικόσ πρϊξησ – ςε κϊθε περύπτωςη, η προθεςμύα για την 

οριςτικό πρϊξη δεν μπορεύ να ξεπερϊςει τουσ 4 ό εξαιρετικϊ τουσ 5 

μόνεσ. 



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Η διαδικαςία μετά το πέρασ τησ έρευνασ από την Υπηρεςία –  

Το νέο άρθρο 28Α ΚΦΔ 

• Κατϊ την ϋκδοςη τησ οριςτικόσ πρϊξησ διορθωτικού προςδιοριςμού του φόρου, η Α.Α.Δ.Ε. 

δύναται είτε να αφύςταται από την ποριςματικό ϋκθεςη τησ Υπηρεςύασ, είτε να μην εκδύδει την 

οριςτικό πρϊξη διορθωτικού προςδιοριςμού του φόρου, κατόπιν ειδικόσ και επαρκούσ 

αιτιολογύασ, ιδύωσ: α) ςε περύπτωςη που ςτην ποριςματικό ϋκθεςη τησ Υπηρεςύασ δεν ϋχουν 

ληφθεύ υπόψη ό ϋχουν εφαρμοςθεύ εςφαλμϋνα ερμηνευτικϋσ εγκύκλιοι τησ Α.Α.Δ.Ε. επύ των 

φορολογικών και τελωνειακών διατϊξεων, ό η νομολογύα των δικαςτηρύων ό οι αποφϊςεισ τησ 

Διεύθυνςησ Επύλυςησ Διαφορών, β) ςε περίπτωςη προςκόμιςησ νέων ςτοιχείων, γ) ςε 

περύπτωςη μη τόρηςησ του μορφότυπου τησ ποριςματικόσ ϋκθεςησ τησ Α.Α.Δ.Ε 

• Σε περύπτωςη νϋων ςτοιχεύων, η ΑΑΔΕ μπορεύ να μην εκδώςει οριςτικό πρϊξη, ακόμη 

και μετϊ την αξιολόγηςό τουσ από την Υπηρεςύα και επιμονό τησ ςτην τϋλεςη 

παρϊβαςησ; 

• Επομϋνωσ, δεν αποκλεύεται τελικϊ διϊςταςη μεταξύ ΑΑΔΕ και Υπηρεςύασ – Τότε όμωσ 

ούτε η ποινικό δύωξη θα εύναι δυνατό, αφού δεν θα εκδύδεται οριςτικό πρϊξη (πρβλ. 

ϊρθρο 55Α ΚΦΔ) 



Πέηρος Πανηαζόποσλος, 

Δικηγόρος, ΔΝ 

Οριςμένα ςυμπεράςματα 

• Η νϋα Διεύθυνςη: Εξειδικευμϋνη ϋρευνα ποινικών φορολογικών αδικημϊτων ό 

διεμβολιςμόσ τησ ΑΑΔΕ;  

• Υποβολό ό επιβολό των απόψεων τησ Υπηρεςύασ ςτην ΑΑΔΕ ςχετικϊ με οριςμϋνη 

υπόθεςη; Θα μπορεύ πρϊγματι η ΑΑΔΕ να αποςτεύ; 

• Πιθανότητα «ανούγματοσ» ό «ςύςταςησ» υποθϋςεων μετϊ το πϋρασ τησ ςυνόθουσ 

παραγραφόσ, με τη χρόςη τησ εξαιρετικόσ 20ετούσ για τα φορολογικϊ αδικόματα; 

• Φορολογικϋσ υποθϋςεισ δύο ταχυτότων 

• Συμπλοκό ποινικόσ και διοικητικόσ ελεγκτικόσ διαδικαςύασ: πιθανότητεσ ςύγχυςησ, 

ςυμπύεςησ των δικαιωμϊτων του ελεγχόμενου – κατηγορούμενου, διϊςταςησ 

μεταξύ ΑΑΔΕ και Υπηρεςύασ, χωρύσ ςαφεύσ λύςεισ ςτο νόμο 
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Σας εσταριζηώ! 


