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Κατάλυμα στη Σαντορίνη με 40 δωμάτια δήλωσε μηδενικά έσοδα από διανυκτέρευση για
τον μήνα Ιούνιο. Σε άλλη περίπτωση, στην Κορινθία, κατάλυμα με 80 δωμάτια υπέβαλε
δήλωση με έσοδα ύψους 5.000 ευρώ ενώ στην Κέρκυρα επιχείρηση 80 δωματίων δήλωσε
1.000 ευρώ. Οι ιστορίες φοροδιαφυγής στο χώρο της ενοικίασης δωματίων δεν έχουν
τέλος. Στην Πάτμο κατάλυμα 25 δωματίων δήλωσε έσοδα 500 ευρώ, στην Κεφαλονιά
επιχείρηση 40 δωματίων δήλωσε 9.000 ευρώ, ενώ για 25 δωμάτια στην Μεσσηνία
δηλώθηκαν 4.5000 ευρώ.

Αυτές είναι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μερικές από τις υποθέσεις φοροδιαφυγής που
εντοπίστηκαν από την ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια διασταυρώσεων που έκανε με βάση τις
δηλώσεις ΦΠΑ που υπέβαλαν για τον μήνα Ιούνιο. Οι επιχειρήσεις αυτές ελέγχονται ήδη
από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι διασταυρώσεις έγιναν για 770 τουριστικά καταλύματα και προέκυψε αύξηση των
δηλωθέντων εσόδων από διανυκτέρευση και μεγαλύτερη συμμόρφωση φέτος συγκριτικά με
αντίστοιχο δείγμα επιχειρήσεων που είχε ελεγχθεί κατά το 2018.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ η απόκλιση μεταξύ εκτιμώμενου και δηλωθέντος τζίρου
για τις επιχειρήσεις αυτές περιορίστηκε κατά τον φετινό έλεγχο στα 11,3 εκατομμύρια
ευρώ έναντι 21,3 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι. Τα συνολικά δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα των
770 καταλυμάτων τον Ιούνιο του 2019 ήταν αυξημένα κατά 10,9 εκατ. ευρώ συγκριτικά με
τον Ιούνιο του 2018 ή κατά 14,59%.

Στις επιχειρήσεις αυτές οι ΑΑΔΕ διεξάγει ελέγχους με βάση τον βαθμό επικινδυνότητας για
φοροδιαφυγή στις οποίες τις κατέταξε από τα ευρήματα των διασταυρώσεων που έκανε
μεταξύ εκτιμώμενου και δηλωθέντος τζίρου για τον μήνα Ιούνιο.

Από τις υποθέσεις αυτές οι 43 κατηγοριοποιήθηκαν από την ΑΑΔΕ ως πολύ υψηλού
κινδύνου. Από αυτές οι 2 δεν υπέβαλαν δήλωση, οι 40 υπέβαλαν μηδενική δήλωση, ενώ σε
μία υπόθεση η απόκλιση μεταξύ εκτιμώμενων και δηλωθέντων εσόδων υπερβαίνει το ποσό
των 100.000 ευρώ. Άλλες 123 επιχειρήσεις κατατάχθηκαν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου.
Με βάση τις διασταυρώσεις οι 94 από αυτές παρουσίασαν απόκλιση εκτιμώμενων και
δηλωθέντων εσόδων για ποσό από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ ενώ στις υπόλοιπες 29 η
απόκλιση υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.

Στην κατηγορία μεσαίου κινδύνου κατατάχθηκαν 232 επιχειρήσεις για τις οποίες προέκυψε
απόκλιση από 10.000 έως 100.000 ευρώ. Στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου κατατάχθηκαν
343 επιχειρήσεις οι οποίες εμφάνισαν απόκλιση χαμηλότερη των 10.000 ευρώ ή μηδενική.
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