ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ε ΡΩ ΤΗΜ ΑΤ Ο Λ Ο ΓΙ Ο
« Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο»
1.

Ο ετήσιος Κρατικός Προϋπολογισμός είναι:
α) Ο νόμος στον οποίο προσδιορίζονται τα δημόσια έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν και
καθορίζονται τα όρια των εξόδων του κράτους, χωρίς τα δεσμευτικά ανώτατα όρια των συνολικών
δαπανών τα οποία ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ..
β) Ο νόμος με τον οποίο προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του Κράτους χωρίς τον Προϋπολογισμό
της Βουλής.
γ) Ο νόμος στον οποίο προσδιορίζονται τα δημόσια έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν και
καθορίζονται τα όρια των εξόδων του κράτους, καθώς και οι πηγές χρηματοδότησης κάθε
οικονομικού έτους.
δ) Ο νόμος στον οποίο προσδιορίζονται τα δημόσια έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν και
καθορίζονται τα όρια των εξόδων του κράτους, καθώς και οι πηγές χρηματοδότησης κάθε
οικονομικού έτους, χωρίς τον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων που κατατίθεται
ανεξάρτητα από τον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό.

2.

Οι μείζονες κατηγορίες των εγγεγραμμένων στον Προϋπολογισμό πιστώσεων για την
αντιμετώπιση συγκεκριμένης δαπάνης (σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα)
α) Κατανέμονται στη συνέχεια από τους φορείς σε αναλυτικό επίπεδο.
β) Κατανέμονται στη συνέχεια με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
γ) Κατανέμονται στη συνέχεια με συναπόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου διατάκτη.
δ) Κατανέμονται στη συνέχεια με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από σύμφωνη γνώμη
του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

3.

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αποτελεί:
α) Ειδικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κοινοβουλίου αρμόδιο για την εξέταση δημοσιονομικών ζητημάτων
σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
β) Ανεξάρτητη διοικητική αρχή με λειτουργική ανεξαρτησία που δεν υπόκειται σε έλεγχο από κρατικούς
φορείς.
γ) Συμβούλιο που εντάσσεται οργανωτικά στο Υπουργείο Οικονομικών με αρμοδιότητα γνωμοδοτήσεων
για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού.
δ) Ενδιάμεση αρχή συνεννόησης μεταξύ του Ελληνικού Κοινοβουλίου και του Υπουργείου Οικονομικών.

4.

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης εντός του
οικονομικού έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται ή επίτευξης χαμηλότερου συμβατικού τιμήματος μετά
την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού
α) Η απόφαση ακυρώνεται και επαναλαμβάνεται η διαδικασία ώστε η νέα απόφαση να αφορά το ύψος
της δαπάνης που τελικά προέκυψε.
β) Η απόφαση ακυρώνεται και επαναλαμβάνεται η διαδικασία ώστε η νέα απόφαση να αφορά το ύψος
της δαπάνης που τελικά προέκυψε στο επόμενο οικονομικό έτος.
γ) Η απόφαση ανατρέπεται άμεσα ύστερα από σχετική ανακλητική απόφαση του οικείου διατάκτη για
ολική ή μερική διαγραφή του επιπλέον ποσού που δεσμεύτηκε.
δ) Η απόφαση εξακολουθεί να ισχύει χωρίς να υπολογίζεται λογιστικά το υπερβάλλον ποσό που όρισε.

5.

Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων απαγορεύει:
α) Τη χρησιμοποίηση της πίστωσης για την ικανοποίηση άλλης ανάγκης από αυτήν που προσδιορίζεται
στον Προϋπολογισμό.
β) Την εξειδίκευση της πίστωσης όχι πέραν του ορίου που προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών.
γ) Οποιαδήποτε μεταφορά πίστωσης σε άλλη πίστωση του ίδιου φορέα.
δ) Οποιαδήποτε μεταφορά πίστωσης από ένα φορέα σε άλλο φορέα εκτός αν υπάρχει σχετική
συμφωνία των διατακτών τους.

Σελίδα 1 από 10

6.

Η αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού επιτάσσει:
α) Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού να προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη
αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
β) Η χρήση των δαπανών να γίνεται μόνο σύμφωνα με την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη
ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
γ) Την αναλυτική κωδικοποιημένη κατάταξη εσόδων του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών.
δ) Την χρησιμοποίηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού μόνο για την ικανοποίηση αναγκών που
προσδιορίζεται σε αυτόν.

7.

Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ευθύνονται έναντι τρίτων αποκλειστικά και μόνο βάσει των
διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού:
α) Για κάθε ζημία που προκαλείται στον οικείο φορέα από την έκδοση αποφάσεων ανάληψης
υποχρέωσης καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα,
εφόσον η υπέρβαση δεν έχει εγκριθεί με μεταγενέστερη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
β) Για κάθε ζημία που προκαλείται στον οικείο φορέα από την έκδοση αποφάσεων ανάληψης
υποχρέωσης αποκλειστικά και μόνο εφόσον παραβιάζονται τα ποσοστά διάθεσης των πιστώσεων.
γ) Για κάθε ζημία που προκαλείται στον οικείο φορέα από την έκδοση αποφάσεων ανάληψης
υποχρέωσης καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα
εφόσον δεν έχει γίνει ισόποση μείωση άλλης πίστωσης του ίδιου φορέα.
δ) Για την πραγματοποίηση δαπανών καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων και για κάθε
ζημία που προκαλείται στον οικείο φορέα από την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης καθ’
υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα ή των ποσοστών
διάθεσής τους.

8.

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης:
α) Η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που
περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να
διενεργείται µε σύνεση και µε γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.
β) Οφείλεται κατά τη δημόσια διαχείριση να εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο η αρχή της
αποδοτικότητας, σύμφωνα µε την οποία πρέπει να τηρείται η βέλτιστη δυνατή σχέση μεταξύ των
χρησιμοποιούμενων μέσων και των επιτυγχανόµενων αποτελεσμάτων.
γ) Οφείλεται κατά τη δημόσια διαχείριση να εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο η αρχή της
αποτελεσματικότητας, σύμφωνα µε την οποία ελέγχεται η επίτευξη των συγκεκριμένων αντικειμενικών
στόχων και των αποτελεσμάτων που έχουν εκ των προτέρων οριστεί.
δ) Οφείλεται από τους συμμετέχοντες στη δημόσια διαχείριση να εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο η
αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

9.

Σύμφωνα µε την αρχή της ειλικρίνειας
α) Όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει
να ασκούν τις αρµοδιότητές τους, µε σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιµότητας
των οικονοµικών της Γενικής Κυβέρνησης.
β) Όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την
υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονοµικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται
µε τη διαχείριση της δηµοσιονοµικής πολιτικής.
γ) Κάθε οικονοµική και δηµοσιονοµική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις
πρέπει να στηρίζεται, στο βαθµό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγµατικά στοιχεία.
δ) Όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης οφείλουν να
διευκολύνουν με την συμπεριφορά τους τον αποτελεσµατικό δηµόσιο έλεγχο της άσκησης
δηµοσιονοµικής πολιτικής και της οικονοµικής κατάστασης του Δηµοσίου.

10.

Στην πράξη εκκαθάρισης της δαπάνης:
α) Αναγράφεται το εκκαθαριζόμενο ποσό που περιλαμβάνει το τελικό ποσό της δαπάνης που βαρύνει
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα χωρίς τους άμεσους φόρους, τις κρατήσεις υπέρ
τρίτων, τις εργοδοτικές εισφορές κ.λπ..
β) Αναγράφεται το εκκαθαριζόμενο ποσό που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό της δαπάνης που
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα (δηλαδή το καθαρό πληρωτέο ποσό, τους
άμεσους φόρους, τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, τις εργοδοτικές εισφορές κ.λπ.).
γ) Αναγράφεται ποσό που ορίσθηκε στην απόφαση ανάληψης της υποχρέωσης από τον αρμόδιο
διατάκτη.
δ) Αναγράφεται το εκκαθαριζόμενο ποσό αλλά στο πλαίσιο του σχετικού ποσοστού διάθεσης της
πίστωσης.
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11.

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής είναι:
α) Παράρτημα του Κρατικού Προϋπολογισμού που περιέχει εκτιμήσεις για την εξέλιξη της οικονομίας σε
βάθος πενταετίας.
β) Το πρόγραμμα που αφορά τον δημοσιονομικό προγραμματισμό του Κράτους για τα επόμενα πέντε
οικονομικά έτη και που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Το πρόγραμμα που στοχεύει στην απεικόνιση της δημοσιονομικής στρατηγικής της Γενικής
Κυβέρνησης ως ενιαίο σύνολο σε πενταετή ορίζοντα και συμπεριλαμβάνει τις κυριότερες οικονομικές
και διαρθρωτικές πολιτικές της Κυβέρνησης.
δ) Το πρόγραμμα που περιλαμβάνει τις δημοσιονομικές επιδόσεις των πέντε τελευταίων ετών και τον
προγραμματισμό του επόμενου οικονομικού έτους.

12.

Η ψήφιση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, ως προς τις πιστώσεις, συνεπάγεται ότι:
α) Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις δεν συνιστούν και ανώτατα όρια δαπανών, για τα οποία όρια ακολουθεί
επόμενη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
β) Οι πιστώσεις αφορούν το οικονομικό έτος του προϋπολογισμού αλλά μπορούν να μεταφερθούν και
στο επόμενο με συναπόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του οικείου διατάκτη.
γ) Οι πιστώσεις που αφορούν τις δαπάνες ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης και μείζονες κατηγορίες,
καθίστανται δεσμευτικές.
δ) Δαπάνη μπορεί να δεσμευθεί ή να καταβληθεί πέραν των ποσού που έχει εγγραφεί για αυτή στον
ετήσιο Προϋπολογισμό ή τους σχετικό συμπληρωματικό προϋπολογισμούς.

13.

Ποσοστά διάθεσης πιστώσεων είναι
α) Τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κάθε φορά και, για ορισμένη χρονική περίοδο,
το ποσοστό των πιστώσεων του Προϋπολογισμού που επιτρέπεται να διατεθούν από τους διατάκτες,
κατά κατηγορίες ή ομάδες δαπανών.
β) Τα οριζόμενα με απόφαση των διατακτών κάθε φορά και, για ορισμένη χρονική περίοδο, ποσοστά
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού που οι ίδιοι διαθέτουν.
γ) Τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κάθε φορά και, για ορισμένη χρονική περίοδο,
ποσοστά των πιστώσεων του Προϋπολογισμού που μπορούν να διαθέτουν οι διατάκτες, εφόσον δεν
έχει εξαντληθεί το 50% των πιστώσεων αυτών.
δ) Το ποσοστό διάθεσης των πιστώσεων ανά μήνα από τους διατάκτες, όπως αυτό ορίζεται για κάθε
πίστωση στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό.

14.

Δημόσιες δαπάνες δεν αποτελούν
α) Οι επιστροφές δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα.
β) Αυτές που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των λειτουργικών δραστηριοτήτων ή της αποστολής
της Κεντρικής Διοίκησης.
γ) Όσες προβλέπονται από διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης.
δ) Οι δαπάνες που προκαλούνται από κανονιστικές διοικητικές πράξεις και βαρύνουν τον Κρατικό
Προϋπολογισμό ή τους προϋπολογισμούς των επιχορηγούμενων από αυτόν φορέων εφόσον αυτές
εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών.

15.

Το αποθεµατικό του κρατικού προϋπολογισμού χρησιµοποιείται αποκλειστικά.
α) Για την κάλυψη σηµαντικών, άµεσων, αναπόφευκτων και επειγουσών δαπανών, η πρόβλεψη των
οποίων δεν ήταν εφικτή κατά το χρόνο ψήφισης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού ή των
συµπληρωµατικών προϋπολογισµών.
β) Για την κάλυψη σηµαντικών, άµεσων, αναπόφευκτων και επειγουσών δαπανών ύστερα από
απόφαση του αρµόδιου διατάκτη.
γ) Για την κάλυψη σηµαντικών, άµεσων, αναπόφευκτων και επειγουσών δαπανών ύστερα από
απόφαση του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών του φορέα του.
δ) Για την κάλυψη σηµαντικών, άµεσων, αναπόφευκτων και επειγουσών δαπανών, η πρόβλεψη των
οποίων δεν ήταν εφικτή κατά το χρόνο ψήφισης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού και
ειδικότερα αν αυτές σχετίζονται μόνο με τη σύσταση νέα υπηρεσίας.

16.

Σύγκρουση συμφερόντων για τον διατάκτη υφίσταται όταν:
α) Η ικανοποίηση προσωπικού του συμφέροντος συνδέεται με την ανάληψη της υποχρέωσης, ή είναι
σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου μέχρι και
τέταρτου βαθμού με κάποιον από τους ενδιαφερομένους ή έχει ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή
εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους.
β) Τα συμφέροντά του είναι εκ διαμέτρου αντίθετα προς τα συμφέροντα του απολήπτη της πίστωσης.
γ) Προβληθεί σχετική ένσταση για την ανάληψη της υποχρέωσης από τον αρμόδιο Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
δ) Τα συμφέροντα του διατάκτη συγκρούονται με τα συμφέροντα του Δημοσίου.
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17.

Το ασυμβίβαστο των καθηκόντων του διατάκτη µε τα καθήκοντα του δηµόσιου υπόλογου
συνεπάγεται ότι
α) Αν ο διατάκτης αναµιχθεί στα καθήκοντα του υπολόγου χάνει την ιδιότητα του διατάκτη ύστερα από
σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
β) Αν ο διατάκτης αναµιχθεί στα καθήκοντα του υπολόγου η υπόθεση παραπέμπεται στο Ελεγκτικό
Συνέδριο ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών.
γ) Ότι ο διατάκτης μπορεί να αναµιχθεί στα καθήκοντα του υπολόγου εφόσον το εγκρίνει με απόφασή
του ο Υπουργός Οικονομικών.
δ) Αν ο διατάκτης αναµιχθεί στα καθήκοντα του υπολόγου, ευθύνεται ως δηµόσιος υπόλογος.

18.

Ο αρµόδιος διατάκτης δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφασή του να µεταφέρει τις πιστώσεις εντός
µείζονων κατηγοριών δαπανών του Προϋπολογισµού του
α) Κατόπιν σύµφωνης γνώµης του προϊστάµενου οικονοµικών υπηρεσιών του φορέα του χωρίς να
µεταβληθούν τα ανώτατα όρια του φορέα.
β) Με μόνη αιτιολογημένη απόφασή του εφόσον κρίνει απολύτως αναγκαία τη μεταφορά.
γ) Με αιτιολογημένη απόφασή του και σύμφωνη γνώμη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
δ) Ποτέ.

19.

Για τη µεταφορά πιστώσεων από έναν φορέα σε άλλο φορέα Κεντρικής Διοίκησης απαιτείται
α) Η έγκριση της Βουλής με τη διαδικασία ψήφισης συµπληρωµατικού προϋπολογισµού.
β) Η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών.
γ) Ύστερα από συναπόφαση των διατακτών και των δύο φορέων.
δ) Η έγκριση μεταφοράς από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

20.

Προκειμένου να αναληφθεί εγκύρως οποιαδήποτε δέσμευση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη
α) Εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία περιέχει βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου περί
ύπαρξης και δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης.
β) Εκδίδεται απόφαση ανάληψης συνολικά για όλες τις πιστώσεις του φορέα, που την περιλαμβάνει.
γ) Εκδίδεται σχετική απόφαση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα.
δ) Προηγείται έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτος ότι η δαπάνη βρίσκεται εντός των ορίων των
ποσοστών διάθεσής της.

21.

Ο έλεγχος των δαπανών του Δημοσίου συνίσταται μόνο:
α) Σε έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας.
β) Σε έλεγχο νομιμότητας (πρόβλεψη από διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστική διοικητική πράξης ή
εξυπηρετεί τους σκοπούς του οικείου φορέα, και ύπαρξη εγγεγραμμένης στον Προϋπολογισμό
σχετικής πίστωσης).
γ) Σε έλεγχο κανονικότητας δαπάνης (έλεγχος νομιμότητας της ανάληψης, επισύναψης των νόμιμων
δικαιολογητικών και έλεγχος ότι η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή).
δ) Σε έλεγχο νομιμότητας και αποτελεσματικότητας της δαπάνης.

22.

Έλλειμμα δημοσίου υπολόγου είναι
α) Οποιαδήποτε έλλειψη χρημάτων, αξιών και υλικού που διαπιστώνεται με τη νόμιμη διαδικασία στη
διαχείρισή του.
β) Η υπόνοια ότι στη συγκεκριμένη διαχείριση υφίσταται έλλειψη χρημάτων, αξιών και υλικού που ανήκει
στο Δημόσιο.
γ) Οποιαδήποτε έλλειψη χρημάτων, αξιών και υλικού που διαπιστώνεται σε βάθος χρόνου διετίας.
δ) Οποιαδήποτε έλλειψη χρημάτων που διαπιστώνεται με τη νόμιμη διαδικασία στη διαχείρισή του.
Απολογισμός είναι:
α) Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που καταρτίζεται σε σύμπραξη με το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους και στην οποία εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού
κάθε οικονομικού έτους.
β) Ο νόμος στον οποίο εμφανίζονται οι υπερβάσεις πιστώσεων που σημειώθηκαν κατά το διαρρεύσαν
οικονομικό έτος.
γ) Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εγκρίνονται οι υπερβάσεις πιστώσεων που
σημειώθηκαν κατά το διαρρεύσαν οικονομικό έτος.
δ) Ο νόμος στον οποίο εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού
κάθε οικονομικού έτους, καθώς και οι υπερβάσεις πιστώσεων που σημειώθηκαν κατά το ίδιο έτος.

23.
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24.

Ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται:
α) Από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου κάθε φορέα.
β) Από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών.
γ) Από τις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου υπό τη γενική καθοδήγηση και εποπτεία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
δ) Από τις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου υπό τη γενική καθοδήγηση και εποπτεία του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.

25.

Δεν νοείται ως «εξαιρετική περίσταση», στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
(ΣΣΑ):
α) Ένα ασυνήθιστο συμβάν το οποίο είναι εκτός του ελέγχου της Κυβέρνησης.
β) Ένα ασυνήθιστο συμβάν που έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Γενικής
Κυβέρνησης.
γ) Μία περίοδος σοβαρής οικονομικής ύφεσης, όπως ορίζεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης.
δ) Η περίοδος κατά την οποία ψηφίζονται συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί.

26.

Στις αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν περιλαμβάνεται:
α) Ο κατασταλτικός έλεγχος σε όλους τους λογαριασμούς ή απολογισμούς των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.
β) Η σύνταξη και υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό του Κράτους.
γ) Ο έλεγχος νομιμότητας στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών οποιασδήποτε αξίας.
δ) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά πράξεων που εκδίδονται κατά τον έλεγχο των
λογαριασμών.

27.

Ο διορθωτικός μηχανισμός [άρθρα 6(1)(γ) και 6(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ] ενεργοποιείται όταν:
α) Παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή από την
πορεία προσαρμογής προς αυτόν με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια.
β) Επικρατούν εξαιρετικές περιστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η απόκλιση δεν θέτει σε κίνδυνο τη
δημοσιονομική βιωσιμότητα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
γ) Το αποφασίσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
δ) Το αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

28.

Ως βεβαιωθέντα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού θεωρούνται:
α) Τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρεται ο
προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται.
β) Ακόμα και τα μη βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους,
που δεν έχουν εισπραχθεί.
γ) Τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρεται ο
προϋπολογισμός.
δ) Ακόμα και τα μη βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων οικονομικών
ετών, που δεν έχουν εισπραχθεί.

29.

Οι Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή Μελετών που εκδίδονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (εκτέλεση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων) ύστερα από εισήγηση
του αρμόδιου φορέα άσκησης πολιτικής επενδύσεων δεν αφορούν:
α) Τη διάθεση των συνολικών ετήσιων πιστώσεων των έργων ή μελετών που περιλαμβάνει η κάθε ΣΑ.
β) Την απένταξη έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
γ) Την ένταξη κάθε έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (με διακριτό κωδικό αριθμό και τίτλο).
δ) Την ολική δαπάνη για την πραγματοποίηση του έργου.
Αρμόδιο όργανο για τον καταλογισμό μη νόμιμων δαπανών, που πληρώθηκαν με τίτλους
πληρωμής που δεν εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου είναι:
α) Μόνο οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.
β) Ο διατάκτης και τα κατά νόμο αρμόδια όργανα που έχουν διαπιστώσει την παράνομη πληρωμή και σε
κάθε περίπτωση το Ελεγκτικό Συνέδριο.
γ) Μόνο το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
δ) Ο Υπουργός Οικονομικών και ο αρμόδιος διατάκτης.

30.
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31.

Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και υπολογίζεται επί της αξίας
της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας. Ποιά είναι η νομική
φύση αυτής της επιβάρυνσης;
α) Δεν είναι φόρος, επειδή είναι τέλος.
β) Είναι ανταποδοτικό τέλος, επειδή εισπράττεται από τους Δήμους.
γ) Αποτελεί δημοσιονομική επιβάρυνση φορολογικού χαρακτήρα.
δ) Αποτελεί εισφορά υπέρ τρίτων.

32.

Η επιβολή φόρου στην ακίνητη περιουσία αντίκειται στην αρχή της φορολόγησης με βάση τη
φοροδοτική ικανότητα:
α) όταν γίνεται με κανονιστική πράξη της διοίκησης.
β) όταν είναι αναδρομική.
γ) όταν έχει δημευτικό χαρακτήρα.
δ) όταν καταλαμβάνει απρόσοδα ακίνητα.

33.

Μισθωτός εισπράττει κατόπιν δικαστικής αποφάσεως εντός του ημερολογιακού έτους 2018
δεδουλευμένες αποδοχές των ημερολογιακών ετών 2016 και 2017. Ο εργοδότης καταβάλλει τις
αποδοχές αυτές και τις περιλαμβάνει διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών. Πώς θα
φορολογηθούν αυτές οι αποδοχές;
α) Θα υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος φορολογικών ετών 2016 και 2017.
β) Θα περιληφθούν στη δήλωση φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017.
γ) Θα περιληφθούν στη δήλωση φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.
δ) Φορολογούνται αυτοτελώς με παρακράτηση φόρου 20%, η οποία εξαντλεί τη φορολογική
υποχρέωση του δικαιούχου.

34.

Λογιστής εξέδωσε τιμολόγιο σε πελάτη του στις 10 Οκτωβρίου 2017, το οποίο θα εξοφληθεί στις 13
Σεπτεμβρίου 2018. Πώς θα δηλώσει ο λογιστής το εν λόγω εισόδημα;
α) Με τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017.
β) Με τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018.
γ) Θα κατανείμει αναλογικά το εισόδημα στα φορολογικά έτη 2017 και 2018.
δ) Θα υποβάλει τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, όταν εισπράξει το
ποσό του τιμολογίου.

35.

Φορολογούμενος εκμισθώνει επιπλωμένα δωμάτια σε τουρίστες για σύντομα χρονικά διαστήματα.
Μαζί με το δωμάτιο παρέχονται κλινοσκεπάσματα και πρωινό. Πώς φορολογείται το εισόδημα που
αποκτά ο εν λόγω φορολογούμενος;
α) Ως εισόδημα από ακίνητα.
β) Ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
γ) Ως εισόδημα από εκμετάλλευση ακινήτων.
δ) Ως εισόδημα από κεφάλαιο.

36.

Λογιστής εκδίδει τιμολόγιο ποσού 1.000 ευρώ σε εταιρεία, η οποία ακολούθως κηρύσσεται σε
κατάσταση πτώχευσης. Μπορεί ο λογιστής να σχηματίσει πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλούς
απαίτησης;
α) Μόνο ύστερα από την ολοκλήρωση της πτωχευτικής διαδικασίας.
β) Όχι, γιατί ο σχηματισμός προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις προβλέπεται μόνο για νομικά
πρόσωπα και νομικές οντότητες.
γ) Ναι, εφόσον έχουν παρέλθει 12 μήνες από την έκδοση του τιμολογίου και έχουν αναληφθεί οι
κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης.
δ) Ναι, εφόσον έχουν παρέλθει 12 μήνες από την έκδοση του τιμολογίου και έχει προηγουμένως
εγγραφεί στα τηρούμενα λογιστικά αρχεία του ποσού που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο.

37.

Ανήλικος λαμβάνει διατροφή συνολικού ύψους 7.200 ευρώ ετησίως από τον πατέρα του βάσει
δικαστικής απόφασης. Πώς φορολογείται ο ανήλικος για την εν λόγω διατροφή;
α) Θεωρείται εξαρτώμενο μέλος της μητέρας του, γι’ αυτό η διατροφή προστίθεται στα εισοδήματα της
μητέρας του και φορολογείται στο όνομά της.
β) Δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος της μητέρας του και υποβάλλει αυτοτελή δήλωση φόρου
εισοδήματος.
γ) Απαλλάσσεται από τον φόρο για τη διατροφή.
δ) Το ποσό της διατροφής που υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ προστίθεται στα εισοδήματα της μητέρας του
και φορολογείται στο όνομά της.
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38.

Εκπίπτει από το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις:
α) Η δαπάνη για ασφάλιστρα ομαδικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης.
β) Η δαπάνη για αγορά πρώτης κατοικίας.
γ) Η δαπάνη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
δ) Η τεκμαρτή δαπάνη ιδιοκατοίκησης.

39.

Ως βάση υπολογισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων λαμβάνεται:
α) Το δηλωθέν εισόδημα, στο οποίο προστίθεται το τεκμαρτό εισόδημα.
β) Το δηλωθέν εισόδημα, από το οποίο αφαιρείται το τεκμαρτό εισόδημα.
γ) Το δηλωθέν εισόδημα, εφόσον είναι μεγαλύτερο από το τεκμαρτό εισόδημα.
δ) Η διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και του τεκμαρτού εισοδήματος.

40.

Λογιστής έχει δηλώσει ως επαγγελματική έδρα μέρος της κατοικίας του. Κατά το φορολογικό έτος
2017 τιμολόγησε την εταιρεία Α για ποσό 8.000 ευρώ, την εταιρεία Β για ποσό 500 ευρώ, το φυσικό
πρόσωπο Γ για ποσό 1.000 ευρώ και το φυσικό πρόσωπο Δ για ποσό 500 ευρώ. Με όλους τους
πελάτες του έχει συνάψει έγγραφες συμβάσεις. Πώς θα φορολογηθεί το παραπάνω εισόδημά του;
α) Ως εισόδημα από μισθωτή εργασία.
β) Ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
γ) Ποσό 8.000 ευρώ θα φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και το υπόλοιπο ως εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα.
δ) Ποσό 8.500 ευρώ θα φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και το υπόλοιπο ως εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα.

41.

Δύο αδέλφια αποκτούν λόγω κληρονομικής διαδοχής την κυριότητα σε δύο διαμερίσματα κατά
ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου. Αποφασίζουν να ανταλλάξουν τα ποσοστά τους, προκειμένου να
αποκτήσει ο καθένας πλήρη κυριότητα σε ένα διαμέρισμα. Προκύπτει φορολογητέο εισόδημα από
αυτή την ανταλλαγή;
α) Δεν προκύπτει φορολογητέο εισόδημα.
β) Προκύπτει εισόδημα από κεφάλαιο.
γ) Προκύπτει εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
δ) Προκύπτει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, επειδή διενεργούνται περισσότερες πράξεις
σε μικρό χρονικό διάστημα.

42.

Τί από τα παρακάτω δεν συνιστά τεκμαρτή δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων;
α) Δαπάνη για την αγορά πίνακα ζωγραφικής ποσού 10.000 ευρώ.
β) Γονική παροχή ύψους 500 ευρώ.
γ) Δωρεά ποσού 1.000 ευρώ σε ιατρό καρδιολόγο, ο οποίος υπηρετεί σε δημόσιο νοσοκομείο.
δ) Δαπάνη για την εξόφληση πιστωτικής κάρτας ποσού 1.000 ευρώ.

43.

Οι Α και Β διετέλεσαν συνδιαχειριστές μίας ΕΠΕ, η οποία λύθηκε το 2016. Το 2017 εκδόθηκε σε
βάρος της ΕΠΕ πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος
2012 (χρήση 2011). Ο Α άσκησε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία απερρίφθη από τη Διεύθυνση
Επίλυσης Διαφορών με ρητή απόφαση, την οποία ο Α δεν προσέβαλε στα διοικητικά δικαστήρια.
Στις 2.7.2018 η αρμόδια Δ.Ο.Υ. προχώρησε σε κατάσχεση σε βάρος του Α. Πότε παραγράφεται το
δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης έναντι του Β για την είσπραξη των οφειλών της ΕΠΕ;
α) Δεν υπόκειται σε παραγραφή μέχρι να βεβαιωθεί ταμειακώς.
β) Παρεγράφη ήδη στις 31.12.2017.
γ) Θα παραγραφεί στις 31.12.2022.
δ) Θα παραγραφεί στις 2.7.2023.

44.

Ιταλική εταιρεία καταβάλλει τόκους σε γερμανική εταιρεία μέσω μόνιμης εγκατάστασης που
διατηρεί η ιταλική εταιρεία στην Ελλάδα. Σε ποιά χώρα προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα;
α) Στην Ιταλία.
β) Στη Γερμανία.
γ) Στην Ελλάδα.
δ) Εξαρτάται από τις εφαρμοστέες διμερείς συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.
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45.

Το έσοδο από μεμονωμένη πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους:
α) Αποτελεί φορολογητέο εισόδημα από εμπορική επιχείρηση.
β) Αποτελεί φορολογητέο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
γ) Δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, διότι δεν έχει περιοδικότητα.
δ) Αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, εάν επαναληφθεί τουλάχιστον μια φορά στο ίδιο φορολογικό έτος.

46.

Ελληνική εταιρεία διενεργεί πωλήσεις προς συνδεδεμένη εταιρεία που εδρεύει σε άλλο κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου διαπιστώνεται ότι η τιμή
των εν λόγω πωλήσεων ήταν υψηλότερη από την τιμή με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων.
Ποιες είναι οι συνέπειες;
α) Θα προσδιοριστούν τα κέρδη της εταιρείας με βάση τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου.
β) Θα προστεθεί στα κέρδη της ελληνικής εταιρείας η διαφορά μεταξύ της πραγματοποιηθείσης
τιμολόγησης και της τιμολόγησης με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων.
γ) Θα επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας ο αναλογών φόρος καθώς και πρόστιμο ανακριβούς δηλώσεως.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.

47.

Τα άρθρα 15 παρ. 1 και 29 παρ. 1 του Ν. 4172/2013 ορίζουν ότι το φορολογητέο εισόδημα από
μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με
την ακόλουθη κλίμακα:
Εισόδημα
Φορ. Συντελεστής
0 - 20.000
22%
20.001 - 30.000
29%
30.001 - 40.000
37%
40.001 45%
Δικηγόρος απέκτησε κατά το φορολογικό έτος 2017 καθαρό εισόδημα 60.000 ευρώ από την άσκηση
του επαγγέλματός του. Υπολογίστε τον αναλογούντα φόρο.
α)
β)
γ)
δ)

17.400 ευρώ.
20.000 ευρώ.
22.000 ευρώ.
27.000 ευρώ.

48.

Ελληνική εταιρεία κατέχει ήδη από διετίας ποσοστό 5% του μετοχικού κεφαλαίου ιταλικής εταιρείας.
Κατά το φορολογικό έτος 2017 έλαβε από την ιταλική εταιρεία μερίσματα 100.000 ευρώ, για τα
οποία έχει καταβληθεί στην Ιταλία φόρος νομικού προσώπου 45.500 ευρώ και έχει παρακρατηθεί
φόρος μερισμάτων 17.500 ευρώ. Πώς φορολογούνται στην Ελλάδα τα εν λόγω μερίσματα;
α) Απαλλάσσονται από τη φορολογία.
β) Από το ποσό του φόρου που αναλογεί στα συνολικά κέρδη της ελληνικής εταιρείας εκπίπτει ο
παρακρατηθείς φόρος μερισμάτων 17.500 ευρώ.
γ) Από το ποσό του φόρου που αναλογεί στα εισπραχθέντα μερίσματα εκπίπτει ο παρακρατηθείς φόρος
μερισμάτων 17.500 ευρώ.
δ) Από το ποσό του φόρου που αναλογεί στα εισπραχθέντα μερίσματα εκπίπτει ο ιταλικός φόρος
εισοδήματος νομικού προσώπου 45.500 ευρώ καθώς και ο παρακρατηθείς φόρος μερισμάτων
17.500 ευρώ.

49.

Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:
α) έχει στην Ελλάδα το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή
κοινωνικούς δεσμούς του.
β) έχει στην Ελλάδα το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς, οικονομικούς
και κοινωνικούς δεσμούς του.
γ) βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183)
ημέρες, εξαιρουμένων σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό.
δ) αποκτά εισόδημα από πηγή κείμενη στην Ελλάδα.
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50.

Ελληνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στη Ρωσία μέσω μόνιμης εγκατάστασης, σημείωσε
ζημία κατά το φορολογικό έτος 2017. Πώς θα χειριστεί τη ζημία αυτή για σκοπούς φορολογίας
εισοδήματος στην Ελλάδα;
α) Έχει τη δυνατότητα να συμψηφίσει τη ζημία με κέρδη του ίδιου έτους που αποκτήθηκαν στην
αλλοδαπή.
β) Έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τη ζημία προς συμψηφισμό με κέρδη των επόμενων 5 ετών.
γ) Έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τη ζημία προς συμψηφισμό με κέρδη των επόμενων 5 ετών μόνο
από τη Ρωσία.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.

51.

Φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος. Πότε βεβαιώνεται ταμειακά ο φόρος;
α) 30 ημέρες μετά την υποβολή της δήλωσης.
β) 30 ημέρες μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος.
γ) 30 ημέρες μετά την κοινοποίηση του εκκαθαριστικού σημειώματος.
δ) Δεν διενεργείται ταμειακή βεβαίωση.

52.

Μέχρι πότε έχει δικαίωμα ο φορολογούμενος να υποβάλει τροποποιητική δήλωση;
α) Οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου.
β) Οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση προσωρινής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.
γ) Οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση προσωρινής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.
δ) Οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.

53.

Φορολογούμενος υποβάλλει εμπρόθεσμη αρχική δήλωση Φ.Π.Α. και, μεταγενέστερα, εκπρόθεσμη
τροποποιητική δήλωση. Τι κυρώσεις θα επιβληθούν σε βάρος του;
α) Πρόστιμο για διαδικαστική παράβαση.
β) Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης.
γ) Πρόστιμο για παράβαση σχετική με τον Φ.Π.Α..
δ) Δεν θα επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος του.

54.

Επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου στην κατοικία του φορολογουμένου από τη Φορολογική
Διοίκηση;
α) Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.
β) Επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης του φορολογουμένου.
γ) Επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.
δ) Επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και με την παρουσία δικαστικού λειτουργού.

55.

Σε ποιο από τα ακόλουθα πρόσωπα απαγορεύεται η παροχή στοιχείων και πληροφοριών
φορολογουμένων από τη Φορολογική Διοίκηση;
α) Σε τέκνο φορολογουμένου για τον καθορισμό διατροφής κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
β) Σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον έλεγχο
επιδοτήσεων.
γ) Σε φορολογούμενο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατόπιν αιτήσεώς του, προκειμένου να
διακριβωθεί εάν άλλος φορολογούμενος διενήργησε παρακράτηση φόρου προς αυτόν.
δ) Σε ιδιώτη κατόπιν αιτιολογημένης εισαγγελικής παραγγελίας ότι δεν συντρέχει περίπτωση
φορολογικού απορρήτου.

56.

Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί σε φορολογούμενο οριστική πράξη διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, συνοδευόμενη από τη σχετική έκθεση ελέγχου
προσδιορισμού φόρου εισοδήματος. Τι μπορεί να προσβάλει ο φορολογούμενος διά ενδικοφανούς
προσφυγής;
α) Την εντολή ελέγχου.
β) Την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος.
γ) Την έκθεση ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος.
δ) Την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και την έκθεση ελέγχου
προσδιορισμού φόρου εισοδήματος.
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57.

Δικαιούται ο φορολογούμενος να ζητήσει επανέλεγχο υπόθεσης για την οποία έχει ήδη διενεργηθεί
πλήρης έλεγχος;
α) Σε καμία περίπτωση.
β) Μόνο εάν προκύψουν νέα στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν τον υπολογισμό της φορολογικής οφειλής.
γ) Μόνον εάν προκύψουν νέα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή είναι
μικρότερη αυτής που είχε προσδιορισθεί από τον αρχικό έλεγχο.
δ) Μόνο εάν δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή κατά των πράξεων που εκδόθηκαν κατόπιν του
αρχικού ελέγχου.

58.

Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου σε βάρος
φορολογουμένου. Ο φορολογούμενος ασκεί ενδικοφανή προσφυγή, η οποία απορρίπτεται με ρητή
απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. Ακολούθως, ο φορολογούμενος ασκεί δικαστική
προσφυγή, η οποία γίνεται εν μέρει δεκτή από το αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Τέλος, ο
φορολογούμενος ασκεί έφεση κατά της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου, η οποία εκκρεμεί
ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου. Ποιός είναι ο εκτελεστός τίτλος, βάσει του οποίου η
Φορολογική Διοίκηση θα επιδιώξει την είσπραξη του φόρου;
α) Η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.
β) Η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
γ) Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
δ) Η εκκρεμής έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.

59.

Φορολογούμενος υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος
φόρου, η οποία απορρίπτεται σιωπηρώς. Ο φορολογούμενος ασκεί ενδικοφανή προσφυγή
ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η οποία κάνει δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή και
διατάσσει νέα εκκαθάριση του φόρου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την επιστροφή του τυχόν
προκύπτοντος πιστωτικού υπολοίπου. Σε περίπτωση που από τη νέα εκκαθάριση προκύψει
υπόλοιπο φόρου προς επιστροφή, δικαιούται τόκους ο φορολογούμενος επί του επιστρεπτέου
ποσού;
α) Δεν δικαιούται τόκους.
β) Δικαιούται τόκους από την ημερομηνία της αχρεώστητης καταβολής ως την ημερομηνία επιστροφής
του φόρου.
γ) Δικαιούται τόκους από την ημερομηνία της αχρεώστητης καταβολής ως την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
δ) Δικαιούται τόκους από την ημερομηνία της αίτησης επιστροφής του φόρου ως την ημερομηνία
ειδοποίησής του από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την επιστροφή του φόρου.

60.

Κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου διαπιστώνεται η έκδοση εικονικών τιμολογίων ύψους
500.000 ευρώ. Τι μέτρα μπορεί να λάβει η Φορολογική Διοίκηση για τη διασφάλιση των
συμφερόντων του Δημοσίου;
α) Κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του παραβάτη.
β) Επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά,
απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του παραβάτη.
γ) Δέσμευση του πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και
παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη.
δ) Κανένα από τα παραπάνω.
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