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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
Σφμφωνα με το άρκρο 1 του νόμου 3943/2011 κάκε τρία χρόνια εκπονείται εκνικό 
επιχειρθςιακό πρόγραμμα καταπολζμθςθσ τθσ φοροδιαφυγισ. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει ςχζδιο δράςεων κατά τθσ φοροδιαφυγισ, ειςθγιςεισ για κεςμικζσ αλλαγζσ 
και μζτρα για τθν αποτελεςματικι και ςυντονιςμζνθ λειτουργία των φορολογικϊν, 
δικαςτικϊν και διωκτικϊν αρχϊν. 
 
Για τθν ζγκριςθ και τθν εποπτεία εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ ςυνιςτάται ωσ ςυλλογικό 
κυβερνθτικό όργανο «Επιτροπι για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ» ςτθν οποία 
μετζχουν ο Υπουργόσ Οικονομικϊν ωσ Ρρόεδροσ και οι Υπουργοί: α) Οικονομίασ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, β) Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 
Δικαιωμάτων και γ) Ρροςταςίασ του Ρολίτθ. Ραράλλθλα ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν 
ςυνίςταται θ Εκτελεςτικι Διυπουργικι Επιτροπι ςτθν οποία μετζχουν Γενικοί Γραμματείσ 
και ανϊτατοι υπθρεςιακοί παράγοντεσ των ςυναρμόδιων Υπουργείων και θ οποία 
προεδρεφεται από τον Υπουργό Οικονομικϊν. Ζργο τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ είναι 
μθνιαία παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ. 
 
Το παρόν Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα είναι το πρϊτο που ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ 
ανωτζρω διατάξεισ και εγκρίκθκε όπωσ προβλζπεται από τθν αρμόδια εξ Υπουργϊν 
Επιτροπι. Εκφράηονται οι ευχαριςτίεσ τθσ Επιτροπισ προσ όλουσ τουσ υπθρεςιακοφσ 
λειτουργοφσ που εργάςτθκαν για τθν ζγκαιρθ και άρτια εκπόνθςι του. 
 
 

Οι Μετζχοντεσ Υπουργοί 
 

   Οικονομικϊν: Γ. Ραπακωνςταντίνου 
 
   Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ: M. Xρυςοχοΐδθσ 
 
   Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ & Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων: Χ. Καςτανίδθσ 
 
   Ρροςταςίασ του Ρολίτθ: Χ. Ραπουτςισ 
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1. ΕΙΑΓΩΓΘ 
 
Θ παραοικονομία ςτθν Ελλάδα είναι με διαφορά θ μεγαλφτερθ ςε ςφγκριςθ με όλεσ τισ 
χϊρεσ μζλθ τθσ ΕΕ και του ΟΟΣΑ και εκτιμάται μεταξφ 25% και 37% του ΑΕΡ. Αυτό 
ιςοδυναμεί με ετιςια απϊλεια φορολογικϊν εςόδων τθσ τάξθσ των 15 δις. Ευρϊ, ποςό που 
αντιπροςωπεφει περίπου το 30% του ςυνόλου των φορολογικϊν εςόδων του Κρατικοφ 
Ρροχπολογιςμοφ το 2010.  
 
Θ φοροδιαφυγι είναι ςυνεπϊσ ζνα βαρφ ζγκλθμα κατά τθσ χϊρασ και μια από τισ πιο 
ςοβαρζσ μορφζσ κοινωνικισ αδικίασ. Δθμιουργεί δε φαφλο κφκλο: τα χαμθλά κρατικά 
ζςοδα περιορίηουν το επίπεδο υπθρεςιϊν που μπορεί να προςφζρει το κράτοσ αλλά και τισ 
δυνατότθτεσ μείωςθσ φορολογικϊν ςυντελεςτϊν, οδθγϊντασ ςε ακόμα πιο αρνθτικι ςτάςθ 
για καταβολι των φόρων που μασ αναλογοφν, ενϊ θ αδικία ςτθ κατανομι των βαρϊν που 
προκφπτει μζςω τθσ φοροδιαφυγισ απογοθτεφει τουσ ειλικρινείσ φορολογοφμενουσ και 
προςφζρει εφκολθ δικαιολογία για απόκρυψθ ειςοδιματοσ.  
 
Δυςτυχϊσ θ χρονικι διάρκεια του φαινομζνου, θ αυξανόμενθ ζνταςι του και θ παγιωμζνθ 
αντίλθψθ για ατιμωρθςία των φοροφυγάδων ζχει κάμψει τα αντανακλαςτικά τθσ κοινωνίασ 
κατά των πράξεων φοροδιαφυγισ αλλά και για φορολογικι ςυμμόρφωςθ. Είναι λοιπόν 
ςαφζσ ότι χρειαηόμαςτε ζνα νζο ξεκίνθμα. Να τραβιξουμε μια κόκκινθ γραμμι με το 
παρελκόν και να ςχεδιάςουμε ζνα διαφορετικό μζλλον. Πολίτεσ και πολιτεία μαηί. 
 
Θ ανατροπι αυτισ τθσ κατάςταςθσ απαιτεί ςχεδιαςμό που περιλαμβάνει κεςμικζσ 
μεταρρυκμίςεισ, οργανωτικζσ αλλαγζσ ςτθ φορολογικι διοίκθςθ και ςτοχευμζνεσ 
επιχειρθςιακζσ δράςεισ ςε τομείσ όπου διαπιςτϊνεται εκτεταμζνθ και προκλθτικι 
φοροδιαφυγι. Αυτά ακριβϊσ περιλαμβάνει το παρόν επιχειρθςιακό ςχζδιο. Για πρϊτθ 
φορά επιδιϊκεται θ κατάρτιςθ ενόσ ςυγκροτθμζνου οδθγοφ δράςθσ με ςυγκεκριμζνα 
βιματα και προτεραιότθτεσ, μετριςιμουσ ςτόχουσ και εξειδίκευςθ των ευκυνϊν που 
αναλαμβάνει κάκε εμπλεκόμενοσ φορζασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ.  
 
Ραράλλθλα με το παρόν Ρρόγραμμα εκπονείται ζνα 5-ετζσ Στρατθγικό Ρλαίςιο (2011-2015) 
για τθ φορολογία που κα δθμοςιοποιθκεί ςτο τζλοσ Λουνίου 2011. Το Στρατθγικό αυτό 
πλαίςιο κα περιλαμβάνει τισ βαςικζσ αρχζσ και αξίεσ που κα πρζπει να διζπουν το 
φορολογικό μασ ςφςτθμα και τον τρόπο οργάνωςθσ, ςυμπεριφοράσ και λειτουργίασ τθσ 
ελλθνικισ φορολογικισ διοίκθςθσ μζςω των οποίων αυτζσ κα γίνουν πράξθ. 
 
Θ αξιοποίθςθ των πρόςφατων νομοκετικϊν αλλαγϊν και όςων ακόμα προγραμματίηονται, 
ο εκ βάκρων αναςχεδιαςμόσ τθσ οργανωτικισ δομισ και των μεκόδων λειτουργίασ τθσ 
φορολογικισ διοίκθςθσ, θ πλθρζςτερθ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που προςφζρουν οι 
νζεσ τεχνολογίεσ και πάνω από όλα θ ιςχυρι πολιτικι βοφλθςθ για ενεργοποίθςθ όλων των 
διακζςιμων πόρων ςτον αγϊνα κατά τθσ φοροδιαφυγισ αποτελοφν ρθτζσ δεςμεφςεισ που 
ζχουμε αναλάβει. Στόχοσ μασ να χτίςουμε μια νζα φορολογικι ςυνείδθςθ για οικειοκελι 
ςυμμόρφωςθ των πολιτϊν και των επιχειριςεων που κα ςτθρίηεται ςτθν αμοιβαία 
εμπιςτοςφνθ μεταξφ αρχϊν και φορολογουμζνων, ςτθ διαφάνεια, ςτθ δίκαιθ κατανομι των 
βαρϊν και ςτθν κοινι αντίλθψθ ότι θ ζξοδοσ από τθ κρίςθ δεν είναι δυνατι χωρίσ 
αποφαςιςτικι ςτροφι ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ. 
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ΜΕΡΟ Α. ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΚΑΙ ΠΡΟΦΑΣΑ ΜΕΣΡΑ  

2. ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
2.1. Παραοικονομία 
 
Θ παραοικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί πικανά τθ βαςικι ιδιαιτερότθτα τθσ Ελλθνικισ 
οικονομίασ ςε ςχζςθ με αυτζσ των άλλων κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε., κυρίωσ λόγω τθσ 
εξαιρετικά μεγάλθσ ζκταςθσ που ζχει λάβει. Θ ελλθνικι παραοικονομικι δραςτθριότθτα, 
μαηί με τθ φοροδιαφυγι, ζχουν ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτα υψθλά δθμόςια ελλείμματα. 
 
Θ παραοικονομία, ςτθν Ελλάδα, εντοπίηεται ςε: 
 

 Ειςοδιματα που δεν δθλϊνονται ςτισ φορολογικζσ αρχζσ ενϊ αποκτϊνται νόμιμα, (όπωσ 
ειςοδιματα από δεφτερθ εργαςία ι από εργαςία ατόμων που λαμβάνουν επίδομα 
ανεργίασ), προκαλϊντασ αντίςτοιχθ εκτεταμζνθ φοροδιαφυγι και ειςφοροδιαφυγι. 

 Ειςοδιματα από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ λακρεμπόριο (καυςίμων, ποτϊν, 
τςιγάρων, ναρκωτικϊν κλπ.), τοκογλυφία, παραεμπόριο (πλανόδιο εμπόριο από 
οικονομικοφσ μετανάςτεσ και ςτεγαςμζνο εμπόριο χωρίσ ζκδοςθ αντίςτοιχων 
παραςτατικϊν πϊλθςθσ), μαφρο χριμα (χρθματιςμοί- διαφκορά). 

 Ειςοδιματα από δραςτθριότθτεσ εκτόσ μθχανιςμοφ αγοράσ (όπωσ θ διάκεςθ ειδϊν 
παραγόμενων κατ’ οίκον κλπ.) 

 
Ο εκςυγχρονιςμόσ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ, θ αποτελεςματικότθτα των 
φοροελεγκτικϊν και ειςπρακτικϊν μθχανιςμϊν, και οι διαςταυρϊςεισ ςτοιχείων αποτελοφν 
επομζνωσ το ηθτοφμενο τθσ παρζμβαςθσ για τθ μείωςθ τθσ παραοικονομικισ 
δραςτθριότθτασ και κατά ςυνζπεια τθσ φοροδιαφυγισ.  
 

2.2. Φοροδιαφυγι 
 
Θ φοροδιαφυγι είναι θ με οποιοδιποτε τρόπο παράνομθ απόκρυψθ φορολογθτζασ φλθσ 
ενόσ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, με απϊτερο ςτόχο τθ μείωςθ ι εξάλειψθ τθσ 
φορολογικισ υποχρζωςθσ. Ζχει εξελιχκεί ςε ςτακερό φαινόμενο ςυνεχϊσ διογκοφμενο με 
αςτάκμθτεσ ςυνζπειεσ ςτα δθμόςια ζςοδα, μειϊνοντασ παράλλθλα τισ κοινωνικζσ παροχζσ 
και δθμιουργϊντασ φορολογικι ανιςότθτα μεταξφ των φορολογουμζνων. 
 
Οι φοροφυγάδεσ δρουν με ολοζνα διαφορετικοφσ τρόπουσ, ακολουκϊντασ τθν εξζλιξθ τθσ 
οικονομίασ αλλά και τισ εκάςτοτε νομοκετικζσ διατάξεισ. Ραράλλθλα θ πολυνομία και θ 
αναποτελεςματικι διάρκρωςθ των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν ςυμβάλλουν ςτθ φοροδιαφυγι 
και αποτελοφν βαςικό ςτόχο τθσ παρζμβαςθσ για τθν καταπολζμθςι τθσ. Θ απόκρυψθ 
ειςοδιματοσ τείνει να εμφανίηεται υπό τθ δικαιολογία τθσ κοινωνικισ «αδικίασ» απζναντι 
ςε μεγάλουσ φοροφυγάδεσ ι δικαιοφχουσ φοροαπαλλαγϊν. Συνεπϊσ βαςικόσ ςκοπόσ 
καταπολζμθςθσ τθσ φοροδιαφυγισ είναι θ αφξθςθ των φορολογικϊν εςόδων μζςω τθσ 
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δίκαιθσ κατανομισ των φορολογικϊν βαρϊν και θ δθμιουργία φορολογικισ ςυνείδθςθσ 
μεταξφ των φορολογουμζνων. 
 
Φοροδιαφυγι εντοπίηεται τόςο ςτουσ άμεςουσ όςο και ςτουσ ζμμεςουσ φόρουσ. Ο φόροσ 
ειςοδιματοσ (φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων) ςυγκεντρϊνει ίςωσ τα υψθλότερα ποςοςτά 
φοροδιαφυγισ, ωσ άμεςοσ φόροσ και ςυνεπϊσ ιδιαιτζρωσ επαχκισ. Ειδικότερα θ 
φοροδιαφυγι ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ εςτιάηεται: 
 
 Μιςκωτζσ υπθρεςίεσ. Στισ περιπτϊςεισ αδιλωτθσ κφριασ εργαςίασ με τθ μορφι 

πρόςκετθσ αμοιβισ (π.χ. bonus, αμοιβι ςε είδοσ), ςτθ δεφτερθ παράλλθλθ αδιλωτθ 
δραςτθριότθτα (π.χ. ιδιαίτερα μακιματα κατ’ οίκον από διοριςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ)  
 

 Ελεφκεροι επαγγελματίεσ. Στισ περιπτϊςεισ μθ ζκδοςθσ δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν, ι 
ζκδοςθσ με αναγραφόμενο μικρότερο ποςό αμοιβισ από το πραγματικό, ι ζκδοςθσ από 
τρίτα πρόςωπα (αφανείσ ςυνεργάτεσ, άςκθςθ ελεφκερου επαγγζλματοσ υπό τθ μορφι 
μονοπρόςωπθσ ΕΡΕ κ.α.).  

 
 Γεωργικζσ επιχειριςεισ. Στισ περιπτϊςεισ πϊλθςθσ αγροτικϊν προϊόντων χωρίσ ζκδοςθ 

φορολογικοφ παραςτατικοφ (με υποχρζωςθ από το ΚΒΣ ζκδοςθσ), ι ςτθ διόγκωςθ 
δαπανϊν με λιψθ εικονικϊν τιμολογίων προκειμζνου να τφχουν επιςτροφισ ΦΡΑ.  

 
 Ειςόδθμα από ενοίκια. Στισ περιπτϊςεισ μθ κατάκεςθσ μιςκωτθρίου ςυμβολαίου για 

απόκρυψθ ειςοδιματοσ ενοικίαςθσ ακινιτου, ι διλωςθσ ενοικίου μικρότερου από το 
πραγματικά ειςπραττόμενο, ι μθ διλωςθσ δευτερευουςϊν κατοικιϊν ι λοιπϊν 
ιδιοχρθςιμοποιοφμενων ακινιτων (δθλϊνονται ωσ κενζσ) ϊςτε να αποφεφγεται θ 
τεκμαρτι τουσ φορολόγθςθ.  

 
 Ειςόδθμα από εμπορικζσ επιχειριςεισ:  

 
o Στισ περιπτϊςεισ μθ ζκδοςθσ-ανακριβοφσ ζκδοςθσ φορολογικϊν ςτοιχείων, ι 

λιψθσ ανακριβϊν φορολογικϊν ςτοιχείων αγορϊν, δαπανϊν και υπθρεςιϊν, ι 
ζκδοςθσ-λιψθσ πλαςτϊν και εικονικϊν φορολογικϊν ςτοιχείων, με ςυνζπεια τθν 
αποφυγι καταβολισ άμεςων φόρων (λόγω μθ εμφάνιςθσ ι μείωςθσ ακακαρίςτων 
εςόδων ι λόγω αφξθςθσ του κόςτουσ πωλθκζντων-παραχκζντων που ζχουν ςαν 
αποτζλεςμα τθ μείωςθ των κερδϊν ι και τθν εμφάνιςθ ηθμιϊν) και τθν αποφυγι 
καταβολισ ι του ςυμψθφιςμοφ των ζμμεςων φόρων, κυρίωσ ςτο Φ.Ρ.Α. Επίςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ υποτίμθςθσ τθσ αξίασ των απογραφζντων ειδϊν ωσ και εμφάνιςθσ 
αυξθμζνων ι πλαςτϊν δαπανϊν με ςκοπό τθ μείωςθ των φορολογθτζων κερδϊν. 
 

o Στισ περιπτϊςεισ άςκθςθσ παραεμπορίου. Εκδθλϊνεται με τθ διάκεςθ παράνομων 
ειδϊν τα οποία προζρχονται από τρίτεσ χϊρεσ (Κίνα, Ταϊλάνδθ, Ταϊβάν, Κορζα κ.λπ.) 
και ειςάγονται ι διακινοφνται εντόσ των κρατϊν- μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
είτε προζρχονται από επιχειριςεισ που δεν ζχουν εκδϊςει τα προβλεπόμενα νόμιμα 
παραςτατικά. Το παραεμπόριο αςκείται κυρίωσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ όπωσ 
ςε λαϊκζσ αγορζσ, ςε παηάρια, ςε εμπορικοφσ δρόμουσ ι κοντά ςε ςτακμοφσ 
λεωφορείων, τρζνων, Μετρό, ςε πεηόδρομουσ κ.λπ. 
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o Σε διάφορουσ τομείσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ καταςκευϊν, τουριςμοφ και 

ψυχαγωγίασ (λ.χ. κζντρα διαςκζδαςθσ) και ςε πολυεκνικζσ και εξωχϊριεσ 
επιχειριςεισ. Ενδεικτικζσ περιπτϊςεισ φοροδιαφυγισ εντοπίηονται: 
 
 Στον καταςκευαςτικό τομζα. Επιχειριςεισ ανζγερςθσ και πϊλθςθσ 

διαμεριςμάτων δεν εμφανίηουν τθν πραγματικι αξία των ακινιτων αλλά τθν 
αντικειμενικι, με ςυνζπεια οι οικοδομικζσ επιχειριςεισ να φορολογοφνται με 
χαμθλότερα κζρδθ, ενϊ οι αγοραςτζσ να αποδίδουν αντίςτοιχα μικρότερο 
τεκμιριο αγοράσ και φόρο μεταβίβαςθσ ακινιτου (ΦΜΑ). Απαςχολοφμενοι 
μθχανικοί ςτθν οικοδομι δθλϊνουν αμοιβζσ μικρότερεσ (ελάχιςτο κόςτοσ 
οικοδομισ) από τισ πραγματικά ειςπραττόμενεσ. Τζλοσ τα φυςικά πρόςωπα που 
ανεγείρουν οικοδομι δθλϊνουν ωσ δαπάνθ ανζγερςθσ «το ελάχιςτο κόςτοσ 
οικοδομισ», με αποτζλεςμα να φορολογοφνται για μικρότερο ποςό ανζγερςθσ, 
οι δε απαςχολοφμενοι ςτθν οικοδομι να δθλϊνουν ωσ ειςόδθμα ι τα ελάχιςτα 
καταβαλλόμενα θμερομίςκια ι να εκδίδουν απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν για 
ποςό ίςο με το προβλεπόμενο ςτο «ελάχιςτο κόςτοσ οικοδομισ». 
 

 Στισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ όπου παρατθρείται μζκοδοσ διπλϊν ςυμβολαίων 
με ςυμβόλαια μεταξφ των ξενοδοχειακϊν και τουριςτικϊν επιχειριςεων, 
εξωτερικοφ και εςωτερικοφ, προκειμζνου να εμφανίςουν μικρότερα ζςοδα από 
τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, και μζροσ των αποκρυβζντων εςόδων να παραμζνει 
ςε λογαριαςμοφσ ςτο εξωτερικό. Επίςθσ μθ ζκδοςθ ι ανακριβισ ζκδοςθ 
φορολογικϊν ςτοιχείων από τθν παροχι υπθρεςιϊν και τισ παρεπόμενεσ 
ξενοδοχειακζσ υπθρεςίεσ (χριςθ καλάςςιων μζςων ψυχαγωγίασ, ομπρελϊν, 
γθπζδων ακλοπαιδιϊν κ.λπ., τθλεφωνικϊν, υπθρεςίεσ κακαριςτθρίων, 
ςάουνασ, κομμωτθρίων κ.λπ.) Ρολλζσ από τισ παραπάνω υπθρεςίεσ, επιςιμωσ 
εμφανίηονται ωσ υπθρεςίεσ «πακζτου», ενϊ ςτθν πραγματικότθτα ειςπράττεται 
ιδιαίτερο τίμθμα το οποίο και δεν εμφανίηεται. 

 
 Στισ πολυεκνικζσ επιχειριςεισ παρατθρείται φοροδιαφυγι μζςω τθσ πρακτικισ 

των υπερτιμολογιςεων-υποτιμολογιςεων. Ειδικότερα το transfer pricing 
αποςκοπεί ςτθ ςυρρίκνωςθ τθσ φορολογικισ επιβάρυνςθσ ενόσ πολυεκνικοφ 
ομίλου μζςω του κακοριςμοφ μθ πραγματικϊν τιμϊν των μεταξφ τουσ 
ςυναλλαγϊν. Επίςθσ φοροδιαφυγι εντοπίηεται μζςω των διογκοφμενων 
δαπανϊν (management fees) και των αυξθμζνων ποςοςτϊν δικαιωμάτων 
(royalties), που τιμολογοφνται μεταξφ των εταιρειϊν του ομίλου. 

 
 Στισ εξωχϊριεσ εταιρείεσ (offshore) οι οποίεσ ιδρφονται με απϊτερο ςκοπό τθν 

απόκρυψθ εςόδων και κερδϊν από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. ξζπλυμα 
μαφρου χριματοσ, λακρεμπόριο όπλων, ναρκωτικϊν κλπ.) και τθ μικρότερθ 
δυνατι φορολογικι επιβάρυνςθ και κατ’ επζκταςθ τθν απαλλαγι φορολογίασ 
από τθ χϊρα τθσ μόνιμθσ διαμονισ τουσ.  
 

Εκτόσ του φόρου ειςοδιματοσ, αυξθμζνθ φοροδιαφυγι εντοπίηεται ςτον Φ.Π.Α., ςε 
Ειδικοφσ Φόρουσ Κατανάλωςθσ, δαςμοφσ και τζλθ:  
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 Ενεργειακά προϊόντα και ΕΦΚ. Εκτεταμζνο λακρεμπόριο και φοροδιαφυγι 

παρατθρείται: 
 

o Στον τομζα υγρϊν καυςίμων, είτε με παράνομθ ειςαγωγι και διακίνθςθ καυςίμων 
είτε με νόκευςθ αυτϊν. 

o Σε επιχειριςεισ διάκεςθσ αλκοολοφχων ποτϊν (μπαρ, κζντρα διαςκζδαςθσ, 
καφετζριεσ, ταβζρνεσ κλπ) κυρίωσ μζςω λακραίων και νοκευμζνων αλκοολοφχων 
ποτϊν 

o Στα καπνοβιομθχανικά προϊόντα μζςω λακραίασ ειςαγωγισ, διακίνθςθσ και 
διάκεςθσ προϊόντων καπνοφ. 

 
 Φοροδιαφυγι ςτο φόρο προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Π.Α.) Οι ςυνθκζςτερεσ μζκοδοι 

φοροδιαφυγισ ςτον ΦΡΑ ζχουν ωσ εξισ: 
 

o Αγορζσ και πωλιςεισ χωρίσ ζκδοςθ ι ανακριβι ζκδοςθ παραςτατικϊν  
o Ζκδοςθ και λιψθ πλαςτϊν ι εικονικϊν φορολογικϊν ςτοιχείων και καταχϊρθςθ 

αυτϊν ςτα τθροφμενα βιβλία.  
o Καταχϊρθςθ αυξθμζνων δαπανϊν με ςκοπό τθν επιςτροφι, τθν ζκπτωςθ ι το 

ςυμψθφιςμό του ΦΡΑ. 
o Διακίνθςθ και τιμολόγθςθ εμπορευμάτων από χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) 

με πλαςτά παραςτατικά ι από ανφπαρκτεσ εταιρείεσ ι εμφάνιςθ ςυναλλαγϊν από 
τρίτεσ χϊρεσ ωσ δικεν ενδοκοινοτικζσ. 

o Ζκπτωςθ ΦΡΑ για δαπάνεσ που δεν αναγνωρίηονται ι για πράξεισ για τισ οποίεσ δεν 
παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ. 

o Ραρατθρείται επίςθσ ςτον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ θ οργανωμζνθ απάτθ τφπου 
Carousel, διαδοχικϊν δθλαδι ςυναλλαγϊν που οδθγοφν ςτθ μθ καταβολι ΦΡΑ ι 
τθν αδικαιολόγθτθ απαίτθςθ επιςτροφισ ΦΡΑ.  

   
Τζλοσ, φαινόμενα φοροδιαφυγισ παρατθροφνται και ςτθ μθ απόδοςθ άλλων φόρων (μθ 
υποβολι διλωςθσ Φ.Μ.Υ. και παρακρατουμζνων φόρων), κακϊσ και ςτθ φορολογία 
κεφαλαίου (φόροι μεταβίβαςθσ ακινιτων, κλθρονομιάσ, δωρεϊν και γονικϊν παροχϊν, 
φόροσ ακίνθτθσ περιουςίασ). Θ τελευταία ςυνδζεται κυρίωσ με τθ διαφορά μεταξφ 
πραγματικισ και δθλοφμενθσ αξίασ ακινιτων ειδικά ςε περιοχζσ που δεν ζχουν ακόμθ 
ενταχκεί ςτο ςφςτθμα αντικειμενικοφ προςδιοριςμοφ των αξιϊν και προςδιορίηονται με 
ςυγκριτικά ςτοιχεία. 
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2.3. Φοροαποφυγι 
 
Ρρόκειται για το φαινόμενο τθσ μθ καταβολισ ι μερικισ καταβολισ φόρων, μζςω 
εκμετάλλευςθσ των κενϊν τθσ νομοκεςίασ. Τα νομοκετικά αυτά κενά, ο τρόποσ που 
ερμθνεφονται από τα δικαςτιρια και θ ςχετικι πρακτικι των φορολογικϊν αρχϊν, 
αποτελοφν ςυχνά αντικείμενο εξειδικευμζνθσ επαγγελματικισ ςυμβουλισ (λ.χ. νομικϊν, 
φοροτεχνικϊν κ.α.).  
 
Θ φοροαποφυγι ςυνίςταται ςτθν πρόκεςθ εξάλειψθσ ι μείωςθσ τθσ φορολογικισ 
υποχρζωςθσ όπωσ και ςτθ φοροδιαφυγι, με τθ διαφορά ότι ςτθ φοροαποφυγι το ςφνολο 
των ενεργειϊν είναι νόμιμεσ, ενϊ ςτθ φοροδιαφυγι γίνεται καταςτρατιγθςθ των 
διατάξεων τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ. Οι ςυνζπειεσ τθσ φοροαποφυγισ για τθν μείωςθ 
τθσ φορολογθτζασ φλθσ είναι ευνόθτεσ και θ αποκάλυψι τθσ ςυνδζεται με τθν προςπάκεια 
τθσ διοίκθςθσ για τθν πλιρωςθ των κενϊν τθσ νομοκεςίασ.  
 

2.4. Λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ  
 
Συνολικά με βάςθ τα τελευταία ςτοιχεία κακυςτερεί θ αποπλθρωμι λθξιπρόκεςμων 
οφειλϊν για φόρουσ, δαςμοφσ και πρόςτιμα περίπου 40 δις. Ευρϊ εκ των οποίων περίπου 
10 δισ κρίνονται ειςπράξιμα βάςει τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του οφειλζτθ. Τα υπόλοιπα 
των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν παρουςιάηουν αυξθτικι τάςθ παρά τθν προςπάκεια που 
γίνεται για τθ βελτίωςθ τθσ ειςπραξιμότθτασ των οφειλϊν αυτϊν.  
 
Θ εξζλιξθ αυτι είναι αναμενόμενθ, δεδομζνων των διαπιςτωμζνων κενϊν που υπάρχουν 
τόςο ςτθν ελεγκτικι όςο και ςτθν ειςπρακτικι διαδικαςία. Θ ανατροπι τθσ απαιτεί χρόνο 
αλλά κυρίωσ αλλαγι ςτον προςανατολιςμό του υπθρεςιακοφ μθχανιςμοφ.  
 
Θ μζχρι τϊρα κυρίαρχθ άποψθ αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίασ και αξιολόγθςθσ τθσ 
απόδοςθσ του ελεγκτικοφ ζργου, είχε χτιςτεί ςτθ λογικι του διαχωριςμοφ τθσ βεβαίωςθσ 
από τθν είςπραξθ. Και ενϊ θ βεβαίωςθ ιταν βαςικι υποχρζωςθ του ελεγκτι, θ 
ειςπραξιμότθτα των βεβαιωκζντων ποςϊν ποτζ δεν αποτζλεςε ηθτοφμενο και κριτιριο 
αξιολόγθςισ του.  
 
Επίςθσ θ υποχρζωςθ του ελεγκτι να προβαίνει ςε ελζγχουσ ενόψει παραγραφισ τυχόν 
φορολογικϊν αδικθμάτων των φορολογουμζνων, άρα ςτον απϊτερο χρόνο αντί τθσ 
διενζργειασ του ελζγχου ςτον ελάχιςτο χρόνο από τθν τυχόν τζλεςθ του αδικιματοσ, ζχει 
οδθγιςει ςε εκτεταμζνεσ βεβαιϊςεισ ποςϊν που ιδθ κατά τον χρόνο γζννθςισ τουσ ιταν 
ανεπίδεκτα είςπραξθσ είτε γιατί οι επιχειριςεισ δεν λειτουργοφςαν πλζον είτε γιατί είχαν 
τεκεί υπό ειδικά κακεςτϊτα, είτε γιατί δεν υπιρχαν πλζον πθγζσ αποπλθρωμισ των 
απαιτιςεων αυτϊν. 
 
Αυτι είναι ςυνολικά θ κατάςταςθ που καλοφμαςτε να αλλάξουμε και προσ αυτιν τθν 
κατεφκυνςθ ζχουν προςανατολιςτεί όλεσ μασ οι προςπάκειεσ. Θ αναδιοργάνωςθ, θ 
μετατόπιςθ του προςανατολιςμοφ των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν από τισ μεγάλεσ 
βεβαιϊςεισ, ςτουσ επιτυχείσ ελζγχουσ με υψθλά ποςοςτά ειςπραξιμότθτασ ιδθ κατά τον 
χρόνο του καταλογιςμοφ, θ αναγνϊριςθ του ρόλου και τθσ ςπουδαιότθτασ του 
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ειςπρακτικοφ μθχανιςμοφ, οι νομοκετικζσ αλλαγζσ, οι διαςταυρϊςεισ, θ ςτόχευςθ, θ 
εφαρμογι νζων τεχνικϊν είςπραξθσ και θ αξιολόγθςθ όλων των δυνατοτιτων που ο νόμοσ 
προςφζρει είναι μερικζσ μόνο από τισ ενζργειζσ μασ μζχρι ςιμερα. Και δεν ςταματάμε εδϊ. 
Κα αγωνιςτοφμε να αλλάξουμε απόψεισ βακιά ριηωμζνεσ γιατί πιςτεφουμε ότι αυτι είναι θ 
μόνθ επιλογι που ζχουμε εάν κζλουμε να επιτφχουμε ςτθν προςπάκειά μασ να 
εξαςφαλίςουμε το αφριο τθσ χϊρασ.  

 
2.5. Σο πρόβλθμα ςτθν Ελλάδα ςε ςφγκριςθ με άλλεσ χϊρεσ  
 
Στθν Ελλάδα το πρόβλθμα τθσ μθ καταβολισ φόρων ζχει πάρει μεγάλεσ διαςτάςεισ και ςτισ 
τρεισ μορφζσ που ςυναντάται ςτθν παγκόςμια οικονομία, τθ φοροδιαφυγι, τθ 
φοροαποφυγι και τθν παραοικονομία. Σφμφωνα με Ζρευνα του Ο.Ε.Ε. και του Τμιματοσ 
Στατιςτικισ του Οικ. Ραν. Ακθνϊν του 2010 με κζμα «Μζτρθςθ τθσ Φορολογικισ 
Συνείδθςθσ» διαπιςτϊκθκε ότι: 
 

 8 ςτουσ 10 ερωτθκζντεσ εκτιμοφν ότι οι φορολογοφμενοι που φοροδιαφεφγουν το 
πραγματοποιοφν επειδι «υπάρχει μικρι πικανότθτα εντοπιςμοφ τουσ» από τισ 
φοροελεγκτικζσ αρχζσ που είναι αρμόδιεσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ. 

 1 ςτουσ 5 είναι διατεκειμζνοσ να πάρει το ρίςκο τθσ απόκρυψθσ των ειςοδθμάτων του, 
ζςτω και αν γνωρίηει ότι είναι πολφ πικανό να εντοπιςκεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ 

 Σχεδόν 1 ςτουσ 2 των ερωτθκζντων πιςτεφει ότι «αν κελιςει να αποκρφψει τα 
ειςοδιματά του από τθν εφορία, μπορεί να το πραγματοποιιςει». 

 1 ςτουσ 10 παραδζχεται ότι ζχει επιχειριςει να εξαπατιςει τθν εφορία αναφορικά με τα 
πραγματικά του ειςοδιματα 

 8 ςτουσ 10 κεωροφν ότι είναι θκικι τουσ υποχρζωςθ να δθλϊνουν τα πραγματικά τουσ 
ειςοδιματα 

 1 ςτουσ 2 πολίτεσ κεωροφν ότι ςε ζνα διεφκαρμζνο κράτοσ θ φοροδιαφυγι αποτελεί μια 
λογικι αντίδραςθ. 
 

Συμπεραςματικά προκφπτει ότι θ αδυναμία ςφλλθψθσ των φοροφυγάδων και θ ζκταςθ τθσ 
διαφκοράσ αποτελοφν κρίςιμουσ παράγοντεσ για τον κακοριςμό τθσ φορολογικισ 
ςυμπεριφοράσ των πολιτϊν. 

 
Για τθ χϊρα μασ οι εργαςίεσ μζτρθςθσ τθσ φοροδιαφυγισ, κακϊσ και των αιτίων που τθν 
προκαλοφν, είναι είτε αποςπαςματικζσ, είτε υιοκετοφν αμφίβολθσ καταλλθλότθτασ για τθν 
ελλθνικι περίπτωςθ μεκοδολογίεσ και το όλο κζμα παραμζνει εν πολλοίσ αδιερεφνθτο. Το 
μζγεκοσ τθσ φοροδιαφυγισ ςτθν Ελλάδα ζχει καταγραφεί από διάφορουσ διεκνείσ 
οργανιςμοφσ (Ρλαίςιο 1). 
 
Θ ςυνοπτικι αναφορά ςτο πρόβλθμα τθσ φοροαποφυγισ, φοροδιαφυγισ και τθσ 
παραοικονομίασ ςτθν Ελλάδα δείχνει ξεκάκαρα ότι θ φορολογικι διοίκθςθ αδυνατοφςε 
ςτοιχειωδϊσ να ειςπράξει τουσ φόρουσ. Ζνασ φορολογικόσ ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ 
εξαρτϊμενοσ από ζναν απαρχαιωμζνο Κϊδικα Βιβλίων και Στοιχείων και προςθλωμζνοσ ςε 
ζνα αυςτθρό ςφςτθμα επιβολισ προςτίμων με πολφ χαμθλι ειςπραξιμότθτα, ο οποίοσ 
αντικειμενικά δεν μποροφςε να επιτελζςει το ζργο του ενϊ ταυτόχρονα το πλαίςιο αυτό 
ιταν θ γενεςιουργόσ αιτία τθσ διαφκοράσ και τθσ αδιαφάνειασ.  
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Πλαίςιο 1. Αποςπάςματα Εκκζςεων Οικονομικϊν Φορζων για τθν Ελλάδα 

 

ΟΟΑ Στθν τελευταία ζκκεςι του για τθν Ελλάδα (Λοφλιοσ 2009) αναφζρει ότι το μζγεκοσ 
παραοικονομίασ εκτιμάται μεταξφ 25% και 37% του ΑΕΡ. Οι εκτιμιςεισ αυτζσ 
βαςίηονται ςε δικά του ςτοιχεία, αλλά και ςε μελζτεσ ξζνων και ελλινων 
μελετθτϊν (Δανόπουλοσ, Κάτςιοσ, Τάτςοσ, Φλεβοτόμου, Ματςαγκάνθσ κ.α.). Στθν 
παραπάνω ζκκεςθ αναφζρεται επίςθσ ότι, ςφμφωνα με πρόςφατεσ εκτιμιςεισ 
(Schneider 2009), το ποςοςτό τθσ παραοικονομίασ ςτθν Ελλάδα ςιμερα είναι ςτο 
25% του ΑΕΡ, από 29% που ιταν ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ. Θ εν λόγω ζκκεςθ του 
ΟΟΣΑ κάνει αναφορά και ςε εκτίμθςθ των Φλεβοτόμου και Ματςαγκάνθ (2007), 
ςφμφωνα με τθν οποία ποςοςτό 10% του ειςοδιματοσ δεν δθλϊνεται με 
αποτζλεςμα τα φορολογικά ζςοδα να είναι μειωμζνα κατά 26%. 

ΔΝΣ Σε ειδικι ζκκεςι του με τίτλο Hiding in the Shadows (2002) αναφζρει ότι το 
ποςοςτό παραοικονομίασ ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο 1999 – 2001 ιταν 30% του 
ΑΕΡ. 

ΙΟΒΕ Σε ςχετικι μελζτθ (Τάτςοσ, «Ραραοικονομία και Φοροδιαφυγι ςτθν Ελλάδα», 
2001) υπολογίηεται το μζγεκοσ τθσ παραοικονομίασ το 1997 ςτο 36,7% του ΑΕΡ. 
Σφμφωνα με τθ μεκοδολογία που περιγράφεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, το 
φψοσ των μθ καταβαλλόμενων φόρων που αντιςτοιχοφν ςε αυτό το μζγεκοσ τθσ 
παραοικονομίασ υπολογίηεται ςτο 14,6% του ΑΕΡ. 

ΚΕΠΕ Σε μελζτθ με τίτλο «Ραραοικονομία και φοροδιαφυγι: Μετριςεισ και οικονομικζσ 
επιπτϊςεισ» (Κανελλόπουλοσ, Κουςουλάκοσ, άπανοσ – 1995), ςυγκρίνοντασ τθ 
φορολογικι βάςθ (φψοσ και διάρκρωςθ τθσ εγχϊριασ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ, 
όπωσ προκφπτει από τθν Ζρευνα Οικογενειακϊν Ρροχπολογιςμϊν και τουσ 
Εκνικοφσ Λογαριαςμοφσ) με τα αντίςτοιχα ζςοδα από ΦΡΑ, ζκανε εκτίμθςθ τθσ 
φοροδιαφυγισ ςτον ΦΡΑ για το 1988, για το ςφνολο των κλάδων ςτο 38% των 
πραγματικϊν φορολογικϊν εςόδων του αντίςτοιχου ζτουσ, ενϊ διαπιςτϊνονται 
ςθμαντικζσ διαφορζσ ωσ προσ τθ φοροδιαφυγι μεταξφ των κλάδων. 

ΣτΕ Στθν τελευταία τθσ Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ για τθ Νομιςματικι Πολιτικι (Οκτϊβριοσ 
2009) κάνει αναφορά ςτισ μελζτεσ του ΛΟΒΕ (Τάτςοσ 2001) και του ΚΕΡΕ 
(Κανελλόπουλοσ, Κουςουλάκοσ, άπανοσ – 1995). Επιπλζον, ςτθν ζκκεςι τθσ θ ΤτΕ 
ςθμειϊνει ότι, ςφμφωνα με ενδείξεισ από τθν πορεία των εςόδων, θ 
φοροδιαφυγι ςθμείωςε μεγάλθ ζξαρςθ τουσ τελευταίουσ δζκα περίπου μινεσ, 
παρά τα μζτρα που είχαν κεςπιςτεί για τον περιοριςμό τθσ τον Αφγουςτο του 
2007 και ςτισ αρχζσ του 2008. 

Ε.Ε. Μελζτθ για τθν περίοδο 2000-2006 εκτιμά ότι το ελλθνικό κράτοσ δεν ειςζπραξε 
το 30% του ποςοφ του Φ.Ρ.Α. που ζπρεπε να μπει ςτο ταμείο του. Μόνο για το 
2006 θ φοροδιαφυγι από το Φ.Ρ.Α. εκτιμάται ςτα 6,5 δισ €.  

 
Το ςφςτθμα ουςιαςτικά του ελζγχου βαςιηόταν ςτον κατϋ εκτίμθςθ υπολογιςμό των 
«λογιςτικϊν διαφορϊν» με τθν απειλι τθσ απόρριψθσ των βιβλίων και τον εξωλογιςτικό 
προςδιοριςμό. Το αποτζλεςμα ςτθν πράξθ ιταν ζνα πλιρεσ «κζατρο του παραλόγου» 
αφοφ οι επιχειριςεισ δεν ζκαναν τισ νόμιμεσ και επιβεβλθμζνεσ φορολογικζσ 
αναμορφϊςεισ προκειμζνου να τισ αφιςουν ςαν «δικεν» ανακάλυψθ για τον ζλεγχο. 
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Λδιαίτερα προβλθματικι εμφανίηεται επίςθσ θ εξζλιξθ των φορολογικϊν υποκζςεων ςτα 
δικαςτιρια. Ρολφ μεγάλεσ κακυςτεριςεισ (που ςυχνά ξεπερνοφν τθν 5ετία), ςυχνζσ 
αναςτολζσ καταβολισ των προβλεπόμενων προκαταβολϊν και απορριπτικζσ για το δθμόςιο 
αποφάςεισ που ςτθρίηονται ςε τυπικζσ ατζλειεσ διοικθτικϊν πράξεων είναι αιτίεσ που 
ακυρϊνουν τθν είςπραξθ βεβαιωμζνων φόρων και δθμιουργοφν κίνθτρα για φοροδιαφυγι 
εφόςον ςτθ χαμθλι πικανότθτα αποκάλυψθσ τθσ φοροδιαφυγισ προςτίκεται θ χαμθλι 
πικανότθτα ζγκαιρθσ και αποτελεςματικισ τιμωρίασ. 
 
Πλα αυτά οδθγοφν ςτθν κατάςταςθ τθν οποία βρίςκεται ςιμερα από άποψθ φορολογικϊν 
εςόδων το Ελλθνικό Δθμόςιο. Χρειαηόταν μια γενναία προςπάκεια για να βγει θ 
φορολογικι διοίκθςθ από το τζλμα με μία ςειρά από ςυντονιςμζνεσ κεςμικζσ οργανωτικζσ 
και επιχειρθςιακζσ ενζργειεσ, οι οποίεσ περιγράφονται αναλυτικά πιο κάτω. 
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3. ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΣΘ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΘ ΜΕΧΡΙ 
ΘΜΕΡΑ  
 

3.1. Αλλαγζσ ςτθ Νομοκεςία 
 
Ο Ν.3842/2010 τον περαςμζνο Απρίλιο αποτζλεςε κεμελιϊδθ αλλαγι ςτο ιςχφον 
φορολογικό ςφςτθμα. Με τθ ςυμπλιρωςι του με τουσ Νόμουσ 3845/2010, 3888/2010 και 
3900/2010 δθμιουργικθκε ζνα νζο πλαίςιο φορολογικισ πολιτικισ που ςε μεγάλο βακμό 
καλφπτει τισ ανάγκεσ ςε νομοκετικό επίπεδο. Υπάρχει όμωσ ακόμα ςθμαντικό περικϊριο 
απλοφςτευςθσ του ςυςτιματοσ και δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ ζκδοςθ όλων των κανονιςτικϊν 
πράξεων για τθν πλιρθ εφαρμογι των νζων διατάξεων. 
 

3.1.1. Άρςθ αδικιών και αδικαιολόγθτων εξαιρζςεων  
 
Ειδικότερα ςτο πεδίο τθσ άρςθσ αδικιϊν, αδικαιολόγθτων εξαιρζςεων και ευκαιριϊν 
φοροαποφυγισ, φαινόμενα που εμποδίηουν τθ βελτίωςθ τθσ φορολογικισ ςυνείδθςθσ και 
τθν οικειοκελι ςυμμόρφωςθ, το νζο νομοκετικό πλαίςιο ειςάγει μεταξφ άλλων:  
 

 Τθν ειςαγωγι προοδευτικισ φορολογικισ κλίμακασ χωρίσ διακρίςεισ ωσ προσ τθν πθγι 
προζλευςθσ των ειςοδθμάτων, κοινι για μιςκωτοφσ, ςυνταξιοφχουσ και ελεφκερουσ 
επαγγελματίεσ με περιςςότερα κλιμάκια για τθν δικαιότερθ κατανομι του φορολογικοφ 
βάρουσ. Με τθν νζα κλίμακα υπάρχει μετατόπιςθ του φορολογικοφ βάρουσ από τα 
χαμθλά και μεςαία ειςοδιματα ςτα υψθλά. Συγκεκριμζνα υπάρχει φοροελάφρυνςθ ςε 
ειςοδιματα μζχρι 40.000 (άρκρο 1 ν.3842/2010).    

 Τθν ιςότιμθ μεταχείριςθ φορολογοφμενων με τθν κατάργθςθ απαλλαγϊν, εξαιρζςεων 
και του ειδικοφ τρόπου φορολόγθςθσ μιασ ςειράσ ειςοδθμάτων όπωσ των βουλευτϊν, 
των δικαςτϊν, των εφοριακϊν, των αιρετϊν οργάνων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Οι 
περιπτϊςεισ αυτζσ εντάςςονται ςτθν κλίμακα φορολογίασ ειςοδιματοσ. (άρκρο 5 ν. 
3842/2010). 

 Τθν ειςαγωγι κινιτρων για τθν ςυλλογι αποδείξεων κακϊσ μζροσ του αφορολόγθτου 
ορίου εξαςφαλίηεται με τθν ςυλλογι αποδείξεων από τθν αγορά αγακϊν και υπθρεςιϊν 
ενϊ παρζχεται επιπλζον ζκπτωςθ για τθν προςκόμιςθ αποδείξεων πζραν του 
απαιτοφμενου ορίου. (άρκρο 1 ν. 3842/2010). 

 Τθ φορολόγθςθ των παροχϊν ςε είδοσ προσ τα εταιρικά ςτελζχθ, όπωσ το κόςτοσ 
κυκλοφορίασ, ςυντιρθςθσ, μιςκϊματα κ.λπ. πολυτελϊν αυτοκινιτων. Οι παροχζσ 
αποτελοφν ειςόδθμα του χριςτθ από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ. (άρκρο 8 ν.3842/2010).  

 Τθν ειςαγωγι του λογιςτικοφ προςδιοριςμοφ βάςει βιβλίων εςόδων – εξόδων και 
αποδείξεων πϊλθςθσ ι παροχισ υπθρεςιϊν για όλουσ τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ. 
Κατάργθςθ κάκε ειδικοφ τρόπου φορολόγθςθσ ςυγκεκριμζνων επαγγελμάτων όπωσ ταξί, 
ΦΔΧ, νοικιαηόμενων δωματίων, μθχανικϊν, αρχιτεκτόνων, περιπτζρων, λιανοπωλθτϊν, 
πρακτορείων ΡΟΡΟ κ.λπ. (άρκρο 6 ν.3842/2010). 

 Τθν επζκταςθ του ΦΠΑ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ εκτόσ από αυτζσ που προβλζπεται 
εξαίρεςθ από τθν Οδθγία τθσ ΕΕ για τον ΦΡΑ. (άρκρο 62 ν.3842/2010). 
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 Τθν αντικατάςταςθ του ενιαίου ςυντελεςτι φόρου από προοδευτικό φόρο μεγάλθσ 
ακίνθτθσ περιουςίασ με ςυντελεςτι 0,1% μζχρι 1%.Το αφορολόγθτο όριο ορίηεται ςε 
ατομικό επίπεδο ςτισ 400.000 € (άρκρο 36 ν.3842/2010).  

 Τθν αφξθςθ του ςυντελεςτι φόρου για τθν ακίνθτθ περιουςία offshore εταιρειϊν από 
3% ςε 15% (άρκρο 57 ν.3842). 

 Τθν επαναφορά του φόρου κλθρονομιάσ, ζτςι ϊςτε να μθν απαλλάςςονται του φόρου 
κλθρονόμοι μεγάλθσ ακίνθτθσ περιουςίασ (ν.3815/2010). 

 Τθν κατάργθςθ απαλλαγϊν από το φόρο ειςοδιματοσ όλων των νομικϊν προςϊπων 
κερδοςκοπικοφ ι μθ χαρακτιρα εκτόσ αυτϊν που προβλζπονται από αναπτυξιακοφσ 
νόμουσ για τθν πραγματοποίθςθ επενδφςεων ι από διμερείσ ςυμφωνίεσ για τθν 
αποφυγι διπλισ φορολογίασ κ.λπ.  

 Τθ φορολόγθςθ εκκλθςιαςτικισ περιουςίασ (0,3%) και φορολόγθςθ του ειςοδιματοσ 
από εκμίςκωςθ οικοδομϊν και γαιϊν που αποκτοφν οι ιεροί ναοί, μονζσ, μθτροπόλεισ, 
νομικά πρόςωπα που επιδιϊκουν κοινωφελείσ ςκοποφσ και κοινωφελι ιδρφματα με 
ςυντελεςτι 20% (άρκρο 12 ν. 3842/2010). 

 Τθν κατάργθςθ τθσ απαλλαγισ από τον φόρο μεταβίβαςθσ πρϊτθσ κατοικίασ μζχρι 200 
τ.μ., ανεξαρτιτωσ αξίασ και κζςπιςθ απαλλαγισ ςτθ βάςθ αντικειμενικισ αξίασ μζχρι 
200.000€ για τον άγαμο, 250.000€ για τον ζγγαμο. Ράνω από τθν αξία αυτι εφαρμόηεται 
προοδευτικι φορολογικι κλίμακα (άρκρο 29 ν. 3842/2010). 

 Τθ κζςπιςθ κριτθρίων αυτοελζγχου με κακοριςμό αυςτθρότερων δεικτϊν, όρων και 
κριτθρίων υπαγωγισ (άρκρο 79 ν. 3842). 

 

3.1.2. Βελτίωςθ των ελεγκτικών δυνατοτιτων  
 
Στο πεδίο τθσ βελτίωςθσ των ελεγκτικϊν δυνατοτιτων και γενικότερα τθσ ςφλλθψθσ τθσ 
διαφεφγουςασ φορολογθτζασ φλθσ με το νζο νομοκετικό πλαίςιο προβλζπεται:  
 

 Θ ειςαγωγι νζου ςυςτιματοσ ζμμεςου προςδιοριςμοφ του φορολογθτζου 
ειςοδιματοσ με βάςθ υπθρεςίεσ και περιουςιακά ςτοιχεία που ζχει ςτθν κυριότθτά του 
ο φορολογοφμενοσ, όπωσ κατοικίεσ, αυτοκίνθτα, ςκάφθ αναψυχισ, πιςίνεσ, δαπάνεσ ςε 
οικιακοφσ βοθκοφσ κ.λπ. (άρκρο 3 ν.3842/2010). 

 Ο ζλεγχοσ και φορολόγθςθ των ςυναλλαγϊν με εξωχϊριεσ εταιρείεσ. Μθ αναγνϊριςθ 
των δαπανϊν από ςυναλλαγζσ που διεξάγονται μζςω offshore από και προσ χϊρεσ που 
δεν ζχουν υπογράψει ΣΑΔΦ. Οι δαπάνεσ αυτζσ δεν αναγνωρίηονται ακόμθ κι αν 
διενεργοφνται μζςω αντιπροςϊπου ι υπεργολάβου με ζδρα ςε κράτοσ με προνομιακό 
φορολογικό κακεςτϊσ (άρκρο 11 ν.3842/2010). 

 Θ κακιζρωςθ επαγγελματικϊν λογαριαςμϊν για τθν διεξαγωγι ςυναλλαγϊν μεταξφ 
επιτθδευματιϊν αξίασ άνω των 3.000 €. Οι κινιςεισ των επαγγελματικϊν λογαριαςμϊν 
διαβιβάηονται ςε θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. χωρίσ να ιςχφει ωσ προσ 
τοφτο το τραπεηικό απόρρθτο (άρκρο 20 ν.3842/2010). 

 Θ πρόβλεψθ για θλεκτρονικι τιμολόγθςθ και αυτοματοποιθμζνθ διαβίβαςθ 
φορολογικϊν ςτοιχείων ςτθ ΓΓΡΣ (άρκρο 20 ν. 3842/2010). 

 Θ επζκταςθ τθσ χριςθσ των ταμειακϊν μθχανϊν ςε επιτθδευματίεσ που ζωσ τϊρα 
εξαιροφνταν από αυτι τθν υποχρζωςθ (άρκρο 19 ν. 3842/2010). 



17 

 

 Θ θλεκτρονικι διαςφνδεςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν με όλα τα Υπουργεία και 
λοιποφσ φορείσ για υποβολι ςτοιχείων φορολογικοφ ενδιαφζροντοσ και ενίςχυςθ των 
δυνατοτιτων διαςταυρϊςεων (άρκρο 17 ν. 3842/2010). 

 Θ κακιζρωςθ εξόφλθςθσ φορολογικϊν ςτοιχείων αξίασ άνω των 1.500 € που εκδίδονται 
για πϊλθςθ αγακϊν ι παροχι υπθρεςιϊν ςε ιδιϊτεσ μζςω τράπεηασ με χρεωςτικζσ ι 
πιςτωτικζσ κάρτεσ ι μζςω τραπεηικοφ λογαριαςμοφ και με επιταγζσ. Δεν επιτρζπεται 
εξόφλθςθ των ςτοιχείων αυτϊν με μετρθτά (άρκρο 20 ν.3842/2010). 

 Θ ειςαγωγι φορολογικοφ πιςτοποιθτικοφ από ορκωτοφσ ελεγκτζσ και για μικρότερεσ 
επιχειριςεισ από λογιςτζσ – φοροτεχνικοφσ. Ρροβλζπεται παράλλθλα θ πιςτοποίθςθ 
λογιςτϊν – φοροτεχνικϊν. Ο λογιςτισ φοροτεχνικόσ υποχρεοφται ςτθν απόκτθςθ 
πιςτοποιθτικοφ από το Ο.Ε.Ε. (άρκρο 17 ν. 3842/2010).  

 Θ κατάρτιςθ περιουςιολογίου για όλα τα φυςικά πρόςωπα κατόχων ΑΦΜ. Το 
περιουςιολόγιο κα αποτελζςει τθ βάςθ για τθν διεξαγωγι διαςταυρϊςεων προσ 
επαλικευςθ των ειςοδθμάτων που δθλϊνονται από τουσ φορολογοφμενουσ (άρκρο 83 
ν.3842/2010). 

 Θ παροχι κινιτρων για τθν αποκάλυψθ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ ςε φορολογικζσ 
και τελωνειακζσ υποκζςεισ. Ρροβλζπεται αμοιβι ςε όςουσ βοθκοφν ςτθν αποκάλυψθ 
διεφκαρμζνων δθμοςίων λειτουργϊν (άρκρο 77 ν.3842/2010). 

 Θ επαναςφςταςθ του ΔΟΕ και θ ενδυνάμωςθ τθσ επιχειρθςιακισ του ικανότθτασ. 
Ειδικότερα ςυςτινεται Τμιμα ανάκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων που προζρχονται από 
εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ (άρκρο 88 ν.3842/2010). 

 Θ κακιζρωςθ ςτοχευμζνων ελζγχων με βάςθ τισ αρχζσ ανάλυςθσ κινδφνου που 
βαςίηεται ςε ποιοτικά χαρακτθριςτικά, όπωσ τθν νομικι μορφι, τθν κατθγορία των 
τθρουμζνων βιβλίων και ςτοιχείων, τον κλάδο ι τομζα δραςτθριότθτασ, τθν φπαρξθ 
παραβάςεων κ.λπ., ςε οικονομικά δεδομζνα όπωσ τα ακακάριςτα ζςοδα, δαπάνεσ, 
κακαρά κζρδθ ι ηθμιζσ, ςυντελεςτζσ μεικτοφ και κακαροφ κζρδουσ, ςε χωροταξικά και 
χρονικά δεδομζνα όπωσ τόποσ παραγωγισ κ.λπ. (άρκρο 80 ν.3842/2010). 

 Θ ενίςχυςθ του ελζγχου των πρακτικϊν δανειοδότθςθσ μεταξφ μθτρικϊν και 
κυγατρικϊν εταιρειϊν και άλλων πρακτικϊν υποκεφαλαιοδότθςθσ (thin capitalization) 
(άρκρο 11 ν. 3842/2010). 

 Θ ενίςχυςθ και ςυμπλιρωςθ των διατάξεων περί ελζγχου πρακτικϊν πϊλθςθσ με 
υποτιμολόγθςθ (transfer pricing) με ςτόχο τθν απόκρυψθ φορολογθτζασ φλθσ (άρκρο 11, 
ν. 38/42).  

 
Ππωσ είναι γνωςτό, ζνα ποςοςτό του Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΡΑ) αποτελεί βαςικό 
πόρο εςόδων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Επομζνωσ, θ ορκι και αςφαλισ καταγραφι των 
ποςϊν των ςυναλλαγϊν µε βάςθ τα οποία γίνεται ο υπολογιςµόσ του ΦΡΑ (αλλά και ο 
υπολογιςµόσ του φόρου ειςοδιματοσ), αποτελεί κζµα µείηονοσ εκνικισ ςθµαςίασ.  
 
Λδιαίτερθ βαρφτθτα αποδίδεται ςτισ λιανικζσ πωλιςεισ, ςτισ ςυναλλαγζσ των οποίων γίνεται 
χριςθ ταµειακϊν µθχανϊν και ςυςτθµάτων. Στθ χϊρα µασ είναι κεςμοκετθμζνθ θ 
υποχρεωτικι ζκδοςθ αποδείξεων λιανικισ πϊλθςθσ ι παροχισ υπθρεςιϊν µζςω 
φορολογικϊν ταμειακϊν μθχανϊν, µε οριςμζνεσ εξαιρζςεισ. Ζτςι, λειτουργοφν περίπου 
350.000 φορολογικζσ ταμειακζσ μθχανζσ, για τθν καταγραφι των ςυναλλαγϊν ςτισ λιανικζσ 
πωλιςεισ. Επιπλζον λειτουργοφν περίπου 100.000 μθχανιςμοί ςιμανςθσ παραςτατικϊν. Θ 
εγκατεςτθμζνθ βάςθ ανανεϊνεται ςε ρυκµό 40.000 ζωσ 50.000 κάκε χρόνο. 
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Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των φορολογικϊν ταμειακϊν μθχανιςμϊν ζχουν κεςπιςτεί πριν 
από περιςςότερα από 5 χρόνια. Είναι προφανζσ ότι θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ αποτελεί από 
μόνθ τθσ ζνα ιςχυρό κίνθτρο για τθν επικαιροποίθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Οι νζεσ 
προδιαγραφζσ κα λαμβάνουν υπ’ όψθ όλεσ τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ που ζχουν 
πραγματοποιθκεί το διάςτθμα που ζχει περάςει, και αντίςτοιχα κα βαςίηονται πικανά ςε 
νζεσ τεχνολογικζσ επιλογζσ.  
 
Για παράδειγμα, ςτουσ μθχανιςμοφσ ζκδοςθσ αποδείξεων («ταμειακζσ μθχανζσ») 
προγραμματίηεται αλλαγι του τφπου τθσ ενςωματωμζνθσ ψθφιακισ μνιμθσ και υιοκζτθςθ 
θλεκτρονικοφ θμερολογίου, ςε αντικατάςταςθ του δεφτερου χάρτινου ρολοφ. Ζνα άλλο 
ςθμείο βελτίωςθσ των προδιαγραφϊν κα αφορά ςτον εκςυγχρονιςμό του υλικοφ 
(hardware) ϊςτε να μπορεί να πραγματοποιείται με ευκολότερο και ςυντομότερο τρόπο 
επιτόπιοσ φορολογικόσ ζλεγχοσ.  
 
Τζλοσ, ζνα ςθμαντικό ςθμείο βελτίωςθσ τθσ λειτουργικότθτασ των θλεκτρονικϊν 
φορολογικϊν μθχανιςμϊν είναι θ ενςωμάτωςθ δυνατότθτασ απευκείασ υποβολισ των 
φορολογικϊν ςτοιχείων ςτθ Γενικι Γραμματεία Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων. 
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των μθχανιςμϊν δεν κα προςδιορίηουν ζνα ςυγκεκριμζνο τρόπο 
υλοποίθςθσ τθσ επικοινωνίασ με τισ κεντρικζσ υποδομζσ. Κα προςδιορίηονται μόνο ο 
τρόποσ κωδικοποίθςθσ των δεδομζνων και όλοι οι διακζςιμοι τρόποι υποδοχισ των 
ςτοιχείων. Ιδθ ζχει δθμιουργθκεί ςχετικι επιτροπι με ςυμμετοχι φορζων τθσ αγοράσ θ 
οποία κα καταλιξει ςε προδιαγραφζσ ϊςτε το νζο ςφςτθμα να μπει ςε εφαρμογι το 2012. 
 
Μια τζτοια προςζγγιςθ κα διευκολφνει το φορολογικό ζλεγχο ςτθν κεντρικι αξιοποίθςθ 
των δεδομζνων των ςυναλλαγϊν, όπωσ είναι θ διενζργεια θλεκτρονικϊν διαςταυρϊςεων 
για τθν υποβοικθςθ των φορολογικϊν ελζγχων, και ο καλφτεροσ προγραμματιςμόσ 
οικονομικϊν μεγεκϊν και παραμζτρων. Εκτόσ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
προγραμματίηεται και μια γενικότερθ επικαιροποίθςθ του πλαιςίου χριςθσ των 
φορολογικϊν μθχανιςμϊν. Για παράδειγμα, ςχεδιάηεται θ δθμιουργία ενόσ ενοποιθμζνου 
θλεκτρονικοφ μθτρϊου των μθχανιςμϊν που βρίςκονται ςε λειτουργία (ενϊ ςιμερα οι 
ταμειακζσ μθχανζσ είναι δθλωμζνεσ χειρόγραφα ςτισ κατά τόπουσ ΔΟΥ). Ραράλλθλα, 
αντίςτοιχεσ ενζργειεσ κα πραγματοποιθκοφν για το ςυναφζσ μθτρϊο των 
εξουςιοδοτθμζνων τεχνικϊν φορολογικϊν μθχανιςμϊν. 

 
3.1.3. Επιβολι ποινών και αναγκαςτικισ είςπραξθσ των οφειλομζνων φόρων  
 
Στο πεδίο τθσ επιβολισ ποινϊν ςτουσ παραβάτεσ και τθσ αναγκαςτικισ είςπραξθσ των 
οφειλομζνων φόρων το νζο νομοκετικό πλαίςιο προβλζπει: 
 

 Τθ ςυντόμευςθ των διαδικαςιϊν καταβολισ προςτίμων ςτισ περιπτϊςεισ 
φοροδιαφυγισ. Ρροβλζπεται θ δυνατότθτα επιβολισ άμεςα καταβλθτζου προςτίμου, θ 
αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων επιτθδευματιϊν, απϊλεια 
αφορολόγθτου ορίου τθσ κλίμακασ φορολογίασ ειςοδιματοσ για επιτθδευματίεσ (άρκρο 
75 ν.3842/2010).  
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 Πτι ορίηεται ωσ ποινικό αδίκθμα που οδθγεί ςε ποινι φυλάκιςθσ θ μθ ζκδοςθ 
φορολογικϊν ςτοιχείων και θ απόκρυψθ ςυναλλαγϊν (άρκρο 16, ν. 3888/2010). 

 Τθν υιοκζτθςθ δραςτικϊν μεκόδων ςυλλογισ ανείςπρακτων οφειλϊν, όπωσ 
κατάςχεςθ περιουςιϊν για όςουσ ζχουν δυνατότθτα αποπλθρωμισ (άρκρο 66 ν. 
3842/2010). 

 Τθν εφαρμογι αναγκαςτικϊν μζτρων για τθν είςπραξθ δθμοςίων εςόδων με τθ 
δυνατότθτα κατάςχεςθσ εισ χείρασ τρίτων όςον αφορά τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ 
(άρκρο 15 ν.3888/2010). 

 Πτι θ προςωρινι διαταγι που χορθγείται από τον δικαςτι ςτισ φορολογικζσ δίκεσ 
περιορίηεται ςε ιςχφ ςε 30 θμζρεσ. Θ απόφαςθ επί αιτιςεωσ αναςτολισ περιορίηεται 
επίςθσ ςτισ 30 θμζρεσ. 

 Τθν οριοκζτθςθ του βάρουσ απόδειξθσ και τθσ εξουςίασ του δικαςτθρίου όταν δικάηει 
αναςτολι με αντικείμενο φορολογικι υπόκεςθ. Ραφει ζτςι θ γενικι και αόριςτθ 
αναςτολι εκτζλεςθσ ολόκλθρθσ τθσ πράξθσ τθσ φορολογικισ αρχισ με τθν οποία 
αδρανοποιοφνται οι ειςπρακτικοί μθχανιςμοί (άρκρο 34, ν. 3900/2010). 

 Το περιοριςμό των βακμϊν εκδίκαςθσ φορολογικϊν υποκζςεων. Διαφορζσ ζωσ 
150.000 ευρϊ κα δικάηονται από το Τριμελζσ Διοικθτικό Ρρωτοδικείο και κα επιτρζπεται 
μόνο αναίρεςθ. Από 150.000 ευρϊ και άνω κα δικάηονται ςε πρϊτο και τελευταίο βακμό 
από το Διοικθτικό Εφετείο και κα επιτρζπεται μόνο αναίρεςθ. Με τισ ρυκμίςεισ αυτζσ κα 
ςυντμθκεί ο χρόνοσ εκκρεμοδικίασ κατά τα 2/3 του (άρκρο 13, ν. 3900/2010). 

 Πτι δεν μπορεί να γίνεται δικαςτικι ακφρωςθ των πράξεων των φορολογικϊν αρχϊν 
για τυπικζσ πλθμμζλειεσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ κα εξετάηεται αν υπιρξε βλάβθ του 
φορολογοφμενου από τθν παράλειψθ. Αν όχι το δικαςτιριο κα προχωράει ςτθν επί τθσ 
ουςίασ εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ (άρκρο 20, ν. 3900/2010). 

 Δθμιουργία εξειδικευμζνων τμθμάτων για φορολογικζσ υποκζςεισ ςτα διοικθτικά 
δικαςτιρια. 

 
Στα τζλθ Μαρτίου 2011 ψθφίςτθκε ζνασ νζοσ, μείηονοσ ςθμαςίασ φορολογικόσ νόμοσ (ν. 
3949/2011), ο οποίοσ περιλαμβάνει κρίςιμεσ διατάξεισ για τθν αποτελεςματικότερθ δίωξθ 
των φοροφυγάδων, τθν αναδιοργάνωςθ των ελεγκτικϊν και ειςπρακτικϊν υπθρεςιϊν και 
διατάξεισ για τθν καλφτερθ λειτουργία του φορολογικοφ ςυςτιματοσ.  
 
Ειδικότερα, όςον αφορά ςτθ δίωξθ τθσ φοροδιαφυγισ ο νόμοσ προβλζπει αλλαγζσ ςτο 
κεςμικό πλαίςιο προκειμζνου τα ποινικά αδικιματα τθσ φοροδιαφυγισ να τιμωροφνται 
άμεςα και αποτελεςματικά, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί μεγαλφτερθ φορολογικι 
ςυμμόρφωςθ. Συγκεκριμζνα:  
 

 Θεςπίηονται ωσ διαρκι και επομζνωσ, ωσ ςυνεχι αυτόφωρα, τα αδικιματα: 
 
o τθσ μθ καταβολισ βεβαιωμζνων και λθξιπρόκεςμων χρεϊν προσ το Δθμόςιο, με 

χρόνο τζλεςθσ του αδικιματοσ το χρονικό διάςτθμα από τθν παρζλευςθ των 
τεςςάρων μθνϊν μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ χρόνου αντίςτοιχου με το 1/3 τθσ κατά 
περίπτωςθ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ παραγραφισ. Θ πράξθ ςτθν περίπτωςθ 
αυτι μπορεί να κρικεί ατιμϊρθτθ, εάν το ποςό που οφείλεται ςτο Δθμόςιο 
εξοφλθκεί μζχρι τθν εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ ςε οποιονδιποτε βακμό, 
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o τθσ φοροδιαφυγισ με τθν παράλειψθ υποβολισ ι τθν υποβολι ανακριβοφσ 
διλωςθσ ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ και 

o τθσ φοροδιαφυγισ για μθ απόδοςθ ι ανακριβι απόδοςθ Φ.Π.Α και λοιπϊν 
παρακρατοφμενων φόρων, τελϊν ι ειςφορϊν, με χρόνο τζλεςθσ αυτϊν το χρονικό 
διάςτθμα από τθν θμζρα κατά τθν οποία για πρϊτθ φορά όφειλε να ενεργιςει ο 
υπαίτιοσ μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ χρόνου αντίςτοιχου με το 1/3 τθσ κατά περίπτωςθ 
προβλεπόμενθσ προκεςμίασ παραγραφισ. 
 

 Αυξάνονται οι πλθμμελθματικζσ ποινζσ τθσ μθ καταβολισ βεβαιωμζνων και 
λθξιπρόκεςμων χρεϊν προσ το Δθμόςιο.  

 Αυξάνονται οι κακουργθματικζσ ποινζσ που ςχετίηονται με φοροδιαφυγι (πλθν των 
λθξιπροκζςμων) από κάκειρξθ μζχρι δζκα ετϊν, ςε κάκειρξθ μζχρι είκοςι ζτθ.  

 Θ ποινικι δίωξθ δεν αρχίηει για καμία από τισ περιπτϊςεισ των αδικθμάτων αυτϊν, αν 
αυτόσ κατά του οποίου πρόκειται να αςκθκεί θ ποινικι δίωξθ ζχει βζβαιθ και 
εκκακαριςμζνθ απαίτθςθ, κατά του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου ι μεγαλφτερου από αυτό για 
το οποίο διϊκεται.  

 Στα πλθμμελιματα τθσ φοροδιαφυγισ, προβλζπεται, ότι δεν χωράει μετατροπι ι 
αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ποινισ ςε περίπτωςθ δεφτερθσ και κάκε περαιτζρω 
υποτροπισ ςτα πλθμμελιματα αυτά. Θ μετατροπι τθσ ποινισ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, 
προβλζπεται να γίνεται με ελάχιςτο ποςό ανά θμζρα εξαγοράσ τα 20 ευρϊ, αντί των 3 
ευρϊ που ιςχφει ςιμερα, ανϊτατο δε ποςό εξαγοράσ ορίηονται τα 100 ευρϊ.  

 Ρροβλζπεται το αδίκθμα τθσ πακθτικισ δωροδοκίασ του άρκρου 235 Ρ.Κ., ωσ 
κακοφργθμα, εάν θ αξία των ωφελθμάτων για τον υπάλλθλο υπερβαίνει το ποςό των 
73.000 ευρϊ, ανεξαρτιτωσ δε ποςοφ προκειμζνου για υπαλλιλουσ του Υπουργείου 
Οικονομικϊν, των οποίων μπορεί να διατάςςεται προςωρινι κράτθςθ για τθν οποία 
αρκεί και θ αιτιολογθμζνθ κρίςθ ότι εάν αφεκοφν ελεφκεροι, όπωσ προκφπτει από τα 
ςυγκεκριμζνα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ πράξθσ, είναι πολφ πικανό να διαπράξουν 
και άλλα αδικιματα. 

 Θεςπίηεται ο κεςμόσ του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, ο οποίοσ είναι 
ανϊτεροσ ειςαγγελικόσ λειτουργόσ και ζχει αρμοδιότθτα ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα να 
διενεργεί προανακριτικζσ πράξεισ, κακϊσ και να εποπτεφει να ςυντονίηει και να 
κακοδθγεί τθ διενζργεια ανακριτικϊν πράξεων από τουσ γενικοφσ ι ειδικοφσ 
ανακριτικοφσ υπαλλιλουσ (υπαλλιλουσ ΣΔΟΕ, Εφοριϊν, Τελωνείων). Συντονίηει και 
κατευκφνει τα ςτάδια τθσ προδικαςίασ από όλεσ τισ ςυναρμόδιεσ διωκτικζσ αρχζσ, ζτςι 
ϊςτε οι φάκελοι τθσ δικογραφίασ που παραλαμβάνουν οι «Οικονομικοί Ειςαγγελείσ» 
των κατά τόπουσ Ειςαγγελιϊν να είναι πλιρεισ. 

  Επίςθσ κεςπίηεται αφξθςθ του ποςοςτοφ προβεβαίωςθσ από 25% ςτο 50%. Πταν δεν 
επιτευχκεί διοικθτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ και αςκείται προςφυγι ςτα δικαςτιρια για 
φορολογικζσ διαφορζσ αυξάνεται το ποςοςτό προβεβαίωςθσ από 25% ςτο 50% του 
αμφιςβθτοφμενου κφριου φόρου, πρόςκετου φόρου και λοιπϊν ςυμβεβαιουμζνων με 
αυτόν φόρων και τελϊν.  

 Επανακακορίηεται θ ζννοια τθσ φορολογικισ κατοικίασ ακολουκϊντασ διεκνείσ 
κανόνεσ, ϊςτε να μθ προςφζρονται ευκαιρίεσ φοροαποφυγισ ςε φορολογοφμενοσ που 
ςτθν πραγματικότθτα διαμζνουν ςτθν Ελλάδα. 
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3.2. Οργανωτικζσ και Λειτουργικζσ Μεταρρυκμίςεισ 
 

Ραράλλθλα με τισ οργανωτικζσ βελτιϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτο προαναφερόμενο νζο 
νομοκετικό πλαίςιο, μια πολφ ςθμαντικι πρωτοβουλία ιταν θ ζναρξθ ενόσ μεςοπρόκεςμου 
προγράμματοσ παροχισ τεχνικισ βοικειασ από το ΔΝΤ για τθν αναμόρφωςθ τθσ 
λειτουργίασ και οργάνωςθσ των φορολογικϊν αρχϊν. Σθμαντικζσ ιταν επίςθσ οι 
πρωτοβουλίεσ για τθν επιτάχυνςθ τθσ εφαρμογισ και τθν επζκταςθ των πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων του Υπουργείου Οικονομικϊν. 
 

3.2.1. Μεταρρυκμίςεισ ςτθν οργανωτικι δομι 
 

υγκροτικθκε ζκτακτθ διοικθτικι δομι αποτελοφμενθ από Κατευκυντιρια Επιτροπι ωσ 
διευκυντικό όργανο και ζξι ομάδεσ ζργου. Στθν Κατευκυντιρια Επιτροπι ςυμμετζχουν οι 
ςυναρμόδιοι Γενικοί / Ειδικοί Γραμματείσ και Γενικοί Διευκυντζσ. Οι ομάδεσ ζργου 
ςτελεχϊκθκαν με ανοιχτι διαδικαςία επιλογισ ςτελεχϊν τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ και 
ενεργοποιοφνται ςτουσ εξισ τομείσ: 
 

o Εφαρμογι Φορολογικισ Μεταρρφκμιςθσ 
o Είςπραξθ λθξιπρόκεςμων φορολογικϊν οφειλϊν 
o Φορολογικι ςυμμόρφωςθ των μεγάλων επιχειριςεων (1000 μεγαλφτερεσ 

επιχειριςεισ) 
o Ζλεγχοσ φορολογοφμενων που διακζτουν μεγάλθ περιουςία 
o Ζγκαιρθ υποβολι δθλϊςεων και απόδοςθ παρακρατοφμενων φόρων 
o Οριηόντια υποςτιριξθ των ομάδων ζργου και υποςτιριξθ τθσ Κατευκυντιριασ 

Επιτροπισ. 
 

Ο ορίηοντασ λειτουργίασ τθσ ζκτακτθσ δομισ είναι 18 μινεσ με ςκοπό ςτθ ςυνζχεια τθ 
διαμόρφωςθ μόνιμων ικανοτιτων και δομϊν ςτθ φορολογικι διοίκθςθ για τθν 
αντιμετϊπιςθ και διαχείριςθ των πιο πάνω τομζων. 
 
Αναδιοργάνωςθ ΔΟΕ: α) Σφςταςθ Τμιματοσ ανάκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων και 
κεφαλαίων που προζρχονται από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ β) Αναδιοργάνωςθ και 
επζκταςθ αρμοδιοτιτων των επιχειρθςιακϊν διευκφνςεων ειδικϊν υποκζςεων Ακθνϊν και 
Κεςςαλονίκθσ.  

 

3.2.2. Μεταρρυκμίςεισ ςε Συςτιματα και Λειτουργίεσ 
 

 Διεξιχκθ αναγνωριςτικι μελζτθ για τισ λειτουργικζσ αδυναμίεσ των ΔΟΤ και τθν 
επιλογι τομζων προτεραιότθτασ για άμεςεσ επεμβάςεισ. Ωσ αποτζλεςμα τθσ μελζτθσ 
ενεργοποιικθκε θ τακτικι ςυνάντθςθ τθσ πολιτικισ θγεςίασ με τουσ προϊςταμζνουσ 
των 30 μεγαλφτερων ΔΟΥ και θ παρακολοφκθςθ τθσ ςτοχοκζτθςισ τουσ. 

 Σζκθκε ςε πιλοτικι εφαρμογι το Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα των 
Ελεγκτικϊν Τπθρεςιϊν ΕLENXIS και επεκτείνεται θ εκπαίδευςθ των χρθςτϊν. Με αυτό 
το πλθροφοριακό ςφςτθμα υποςτθρίηεται θ αντικειμενικι, αυτοματοποιθμζνθ και 
αξιόπιςτθ ανάλυςθ κινδφνου φοροδιαφυγισ, θ ςτοχευμζνθ επιλογι υποκζςεων προσ 
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ζλεγχο ςε κεντρικό επίπεδο και παρζχεται πλιρθσ μθχανογραφικι υποςτιριξθ όλων 
των ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν. 

 Μζχρι τθν πλιρθ ανάπτυξθ του ΕLENXIS προωκείται θ προτεραιοποίθςθ των ελζγχων 
με τθ διεξαγωγι θλεκτρονικϊν διαςταυρϊςεων, τισ οποίεσ παραγγζλλει ειδικι ομάδα 
διαςταυρϊςεων που ςυγκαλείται τακτικά ςτθ ΓΓΡΣ. Οι διαςταυρϊςεισ βαςίηονται ςε 
περιουςιακά ςτοιχεία, τον τομζα δραςτθριοποίθςθσ και άλλα χαρακτθριςτικά τθσ 
οικονομικισ ςυμπεριφοράσ των φορολογοφμενων.  

 Ζγινε επαναπροςανατολιςμόσ των ελεγκτϊν των ΔΟΤ προσ προςωρινοφσ ελζγχουσ 
που ζχουν πιο άμεςο αποτζλεςμα ςτθ βεβαίωςθ και ςυλλογι εςόδων από τον ΦΡΑ. 
Για τθ δράςθ αυτι τζκθκαν ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι ανά ΔΟΥ και ονομαςτικοί ζλεγχοι ανά 
ελεγκτι. Θ δράςθ υποςτθρίηεται και παρακολουκείται μθχανογραφικά από τθ ΓΓΡΣ.  

 Κάκε ομάδα ζργου τθσ προαναφερόμενθσ ζκτακτθσ δομισ ςυνζταξε και εφαρμόηει 
αναλυτικό επιχειρθςιακό ςχζδιο, με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και χρονοδιάγραμμα 
που ζχει εγκρικεί και κακοδθγείται από τθν Κατευκυντιρια Επιτροπι. 

 Ανακλικθκε μεγάλοσ αρικμόσ αποςπαςμζνων υπαλλιλων του Τπουργείου 
Οικονομικϊν, ϊςτε να ενιςχυκεί το ςτελεχιακό δυναμικό των ΔΟΥ και τθσ κεντρικισ 
υπθρεςίασ. 

 

3.3. τοχευμζνεσ Επιχειρθςιακζσ Δράςεισ 
 

Με δεδομζνουσ τουσ λειτουργικοφσ και οργανωτικοφσ περιοριςμοφσ που εξακολουκοφςαν 
να ιςχφουν κατά το παρελκόν δωδεκάμθνο, το Υπουργείο Οικονομικϊν προζκρινε δράςεισ 
που αφοροφν χϊρουσ ιδιαίτερα προκλθτικισ φοροδιαφυγισ, εντόσ των οποίων επζλεξε τθν 
ςτόχευςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ, και ςχετικά ολιγάρικμεσ ομάδεσ φορολογοφμενων, με ςκοπό 
όχι τόςο τισ κεαματικζσ ειςπράξεισ, αλλά τον παραδειγματιςμό, τθν αλλαγι κλίματοσ και 
νοοτροπίασ και τθν ϊκθςθ προσ ζνα υψθλότερο επίπεδο οικειοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ. Γι 
αυτό δόκθκε ζμφαςθ και ςτθν ευρφτερθ δυνατι δθμοςιοποίθςθ αυτϊν των δράςεων.  
 
Θ ςτόχευςθ αυτι από τον Σεπτζμβριο 2010 γίνεται ςτθ Γ.Γ.Ρ.Σ. από τθν επιτροπι 
διαςταυρϊςεων ςτθν οποία ςυμμετζχουν ανϊτερα ςτελζχθ του Υπουργείου Οικονομικϊν 
και τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. με ςτόχο τον κακοριςμό κριτθρίων επιλογισ υποκζςεων. Στο πλαίςιο αυτισ 
τθσ διαδικαςίασ, γίνεται ςτοχευμζνθ προςπάκεια επιλογισ υποκζςεων μθ φορολογικισ 
ςυμμόρφωςθσ (μθ υποβολισ δθλϊςεων) και υποκζςεων με χαμθλό δείκτθ φορολογικισ 
ςυμμόρφωςθσ και ςυνεπϊσ υψθλοφ κινδφνου για φοροδιαφυγι.  
 
Ενδεικτικά αναφζρονται χαρακτθριςτικά παραδείγματα για τα οποία ζγινε ςτοχευμζνθ 
επιλογι για να ελεγχκοφν από τισ Δ.Ο.Υ. μζςα από τθν αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία και 
εγκατάλειψθ τθσ παλαιάσ αδιαφανοφσ διαδικαςίασ τθσ επιλογισ από τον Ρροϊςτάμενο τθσ 
ελεγκτικισ μονάδασ, υποκζςεων για ζλεγχο κατά το δοκοφν: 
 

 Ιατροί με δθλϊςεισ χαμθλοφ φορολογθτζου ειςοδιματοσ που ςτεγάηονται ςε 
επαγγελματικζσ εγκαταςτάςεισ υψθλισ αξίασ.  

 Αποκάλυψθ αποκρυπτόμενθσ επιχειρθματικισ αμοιβισ βάςει δθλϊςεων φόρου 
ειςοδιματοσ 2008-2010. 

 Ζλεγχοσ επιχειριςεων με ςθμαντικζσ διαφορζσ οικονομικϊν ςτοιχείων μεταξφ 2008 
και 2009. 
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 Εντοπιςμόσ ιδιοκτθτϊν οχθμάτων που δεν κατζβαλαν τζλθ κυκλοφορίασ το 2008 
ι/και 2009. 

 Ζλεγχοι επιτθδευματιϊν που είναι κάτοχοι περιουςιακϊν ςτοιχείων μεγάλθσ αξίασ 
(αυτοκίνθτα μεγάλου κυβιςμοφ, κατοικίεσ με πιςίνεσ κ.α.) 

 Αποκάλυψθ ενεργϊν υπόχρεων ΦΠΑ που παρζλειψαν να υποβάλλουν περιοδικζσ ι 
εκκακαριςτικζσ δθλϊςεισ. 

 

3.3.1. Αναγκαςτικι είςπραξθ οφειλών 
 
Ζγιναν μζςα από τθ δράςθ τθσ 2θσ Ομάδασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ 
ςτοχευμζνεσ επιλογζσ περιπτϊςεων με ςτόχο τθν αφξθςθ των ειςπράξεων των οφειλϊν. Οι 
περιπτϊςεισ αυτζσ ενδεικτικά αναφζρονται: 
 

 Είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν από ιδιοκτιτεσ πρακτορείων ΟΡΑΡ. 

 Είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν από ιδιοκτιτεσ ακίνθτθσ περιουςίασ ςτθ Μφκονο 
και Σαντορίνθ. 

 Είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν από προμθκευτζσ νοςοκομείων του ΕΣΥ. 

 Είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν από ιδιοκτιτεσ μεγάλθσ ακίνθτθσ περιουςίασ. 

 Είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν από τραγουδιςτζσ / θκοποιοφσ. 

 Είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν από διακινθτζσ πετρελαίου κζρμανςθσ. 

 Είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν από κλθρονόμουσ μεγάλθσ ακίνθτθσ περιουςίασ. 

 Είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν από ςυμβολαιογράφουσ. 

 Είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν από εργολάβουσ του ΟΣΚ. 

 Είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν από προμθκευτζσ μεγάλων επιχειριςεων. 

 Είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν από φαρμακοποιοφσ. 
 
Θ αποτφπωςθ των αποτελεςμάτων και θ απόδειξθ τθσ ςθμαντικισ δουλειάσ που γίνεται 
ςτον τομζα των ειςπράξεων αποτυπϊνεται ςτον πιο κάτω πίνακα: 
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ΧΕΔΙΑ ΔΡΑΘ ΛΘΞΙΠΡΟΘΕΜΕ ΟΦΕΙΛΕ 

           

 

 

  

Ζναρξθ 
δράςθσ 

Αρικμόσ 
οφειλετϊν 

Αρχικι 
οφειλι 

(εκ. Ευρϊ) 

Εξοφλιςεισ % 
Διαγραφζσ  

(εκ. Ευρϊ) 
% 

υκμίςεισ ζναντι 
αρχικοφ κεφαλαίου 

Καταβολζσ 
ζναντι 

% 
Σφνολα 

ανταπόκριςθσ 
% 

ανταπόκριςθσ 

 

ΑΠΟΔΟΘ ΔΡΟΜΟΛΟΓΘΜΕΝΩΝ ΔΡΑΕΩΝ (31/03/11) 

           

ΜΥΚΟΝΟΣ-ΣΑΝΤΟΛΝΘ 06/07/2010 990 6,7 1,7 25,4   2,2 1 32,8 3,9 58,2 

SHOPS 15/07/2010 279 2,7 0,8 29,6   1,8 0,6 66,7 2,6 96,3 

BIG-90 18/08/2010 90 35,9 0,8 2,2 2,5 7,0 9 2,9 25,1 12,3 34,3 

ΚΛΘΟΝΟΜΟΛ 04/10/2010 585 15,8 1 6,3   4,5 0,8 28,5 5,5 34,8 

ΦΑΜΑΚΕΛΑ  24/10/2010 235 4,1 0,5 12,2   0,7 0,3 17,1 1,2 29,3 

ΡΕΛΟΧΕΣ ΜΕ ΥΨΘΛΘ ΤΛΜΘ ΗΩΝΘΣ 10/11/2010 547 13 1,2 9,2   2,6 1,1 20,0 3,8 29,2 

Δ.Ο.Υ ΚΑΤΟΛΚΩΝ ΕΞΩΤΕΛΚΟΥ 04/01/2011 378 6,1 1,7 27,9   0,9 0,6 14,8 2,6 42,6 

ΛΔΛΟΚΤΘΤΕΣ ΑΚΛΝΘΤΩΝ ΥΡ.ΡΟΛ 22/02/2011 4 6,3 0 0,0   0,3 0,3 4,8 0,3 4,8 

ΤΑΓΟΥΔΛΣΤΕΣ  24/03/2011 30 1 0 0,0   0 0 0,0 0,0 0,0 

ΡΟΜΘΚΕΥΤΕΣ S.M. 18/03/2011 290 28,5 0,9 3,2   0 0 0,0 0,9 3,2 

ΡΟΜΘΚΕΥΤΕΣ S.M. 24/03/2011 302 38,4 0 0,0   0 0 0,0 0,0 0,0 

ΡΟΜΘΚΕΥΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΩΝ 10/08/2010 1.229 106,8 80,4 75,3   0 0 0,0 80,4 75,3 

ΤΝΟΛΟ  4.959 265,3 89  2,5  22 7,6  113,5 42,8 
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3.3.2. Προςωρινοί ζλεγχοι ΦΠΑ 
 
Δόκθκαν οδθγίεσ για τον επαναπροςανατολιςμό των ελεγκτικϊν κλιμακίων των ΔΟΥ και 
των ΡΕΚ προκειμζνου να πυκνϊςουν οι προςωρινοί ζλεγχοι ΦΡΑ. Τζκθκαν ςυγκεκριμζνοι 
ποςοτικοί ςτόχοι ελζγχων ανά θμζρα, εβδομάδα και μινα και δθμιουργικθκε ειδικι 
εφαρμογι τθσ ΓΓΡΣ για τθν παρακολοφκθςθ του εγχειριματοσ. Για πρϊτθ φορά θ 
παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων μπορεί να γίνει ςε κακθμερινι βάςθ από τθν Γενικι 
Διεφκυνςθ Φορολογικϊν Ελζγχων αφοφ υπάρχει θ on line ςφνδεςθ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. και τθσ 
Διεφκυνςθσ Ελζγχων. 
 
Θ απόδοςθ των οικονομικϊν μονάδων παρακολουκείται και αξιολογείται κεντρικά ςε 
κακθμερινι βάςθ. 
  

 
 
 

3.4. Θ ςυμβολι τθσ Γ.Γ.Π.. ςτθν αποκάλυψθ φοροδιαφυγισ 
 

3.4.1. Νζα ςυςτιματα και εφαρμογζσ 

 
Θ ςθμαντικότερθ πρόοδοσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, ωσ προσ 
τα πλθροφοριακά τθσ ςυςτιματα, είναι θ ζναρξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργία του Νζου 
TAXISnet και του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν 
ELENXIS. Με το νζο TAXISnet αναβακμίηονται ςθμαντικά οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του 
Υπουργείου Οικονομικϊν, ενϊ υλοποιοφνται και πολλζσ νζεσ.  
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Βαςικζσ καινοτομίεσ του νζου περιβάλλοντοσ που κα είναι διακζςιμεσ με τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ μετάβαςθσ είναι οι ακόλουκεσ: 
 

 Ενιαίο περιβάλλον ςφνδεςθσ χρθςτϊν και λειτουργίασ των εφαρμογϊν. Ρλζον με τθ 
ςφνδεςθ ο χριςτθσ ζχει ςτθ διάκεςι του όλεσ τισ εφαρμογζσ που ζχει δικαίωμα να 
χρθςιμοποιιςει. 

 Ρεριβάλλον εξουςιοδότθςθσ λογιςτϊν για διεκπεραίωςθ υποκζςεων. 

 Νζεσ δυνατότθτεσ υποβολισ δθλϊςεων. 

 Υποςτιριξθ υποβολισ εκπρόκεςμων και τροποποιθτικϊν δθλϊςεων για τθν 
πλειοψθφία των δθλϊςεων. 

 Εξατομικευμζνο φορολογικό θμερολόγιο. 

 Θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ. 

 Ρρόςβαςθ του χριςτθ ςε φορολογικά ςτοιχεία και δθλϊςεισ που τθροφνται για αυτόν. 
 
Το νζο TAXISnet ξεκίνθςε τον Δεκζμβριο του 2010 με τθν ανανεωμζνθ υπθρεςία 
θλεκτρονικισ υποβολισ περιοδικϊν δθλϊςεων ΦΡΑ. Στθ ςυνζχεια ενεργοποιικθκε θ 
υπθρεςία θλεκτρονικισ υποβολισ αρχικϊν εμπρόκεςμων και αρχικϊν εκπρόκεςμων 
Δθλϊςεων Απόδοςθσ Φόρου Μιςκωτϊν Υπθρεςιϊν (16/2/2011) και θ υπθρεςία 
θλεκτρονικισ υποβολισ Εκκακαριςτικϊν Δθλϊςεων ΦΡΑ Οικονομικοφ Ζτουσ 2011.  
 
Μζςα ςτον Απρίλιο ενεργοποιικθκαν οι υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ υποβολισ: 
 

 Δθλϊςεων Ειςοδιματοσ Φυςικϊν Ρροςϊπων (1/4/2011). 

 Δθλϊςεων Ειςοδιματοσ Νομικϊν Ρροςϊπων Φ01012 (4/42011). 

 Οριςτικϊν Δθλϊςεων Φόρου Μιςκωτϊν Υπθρεςιϊν Ε7 (14/4/2011). 

 Δθλϊςεων Ειςοδιματοσ Νομικϊν Ρροςϊπων Ε5 (18/4/2011). 
 
Μζςα ςτο επόμενο δίμθνο κα ενεργοποιθκοφν οι υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ υποβολισ: 
 

 Δθλϊςεων Ειςοδιματοσ Νομικϊν Ρροςϊπων (Φ01010, Φ01011, Φ01013, Φ01014). 

 Δθλϊςεων Στοιχείων Ακινιτων (Ε9). 

 Καταςτάςεων Φορολογικισ Αναμόρφωςθσ, Αυτοκινιτων Εταιρείασ, Κινθτισ 
Τθλεφωνίασ και Αποδοκζντων και Οφειλομζνων Φόρων Ειςοδιματοσ και Εμμζςων 
Φόρων. 

 Ρροςωρινισ Διλωςθσ Ραρακρατοφμενων Φόρων πλθν Μιςκωτϊν Υπθρεςιϊν. 
 
Στο δεφτερο εξάμθνο του 2011 κα ακολουκιςουν και άλλεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ, όπωσ: 
 

 Θ υποβολι Οριςτικϊν Δθλϊςεων Ραρακρατοφμενων Φόρων Εμπόρων και Ελευκζρων 
Επαγγελματιϊν.  

 Θ υποβολι Συγκεντρωτικϊν Καταςτάςεων Τιμολογίων Ρελατϊν/Ρρομθκευτϊν και 
Ριςτωτικϊν Υπολοίπων. 

 Ρλθκϊρα άλλων εξειδικευμζνων και προςωποποιθμζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ 
χριςτεσ του TAXISnet. 
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Θ ΓΓΡΣ ζχει κζςει από 14/1/2011 ςε πιλοτικι παραγωγικι λειτουργία το Ολοκλθρωμζνο 
Πλθροφοριακό φςτθμα Ελεγκτικϊν Τπθρεςιϊν ELENXIS. Το ςυγκεκριμζνο ζργο αφορά 
τθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ για τισ Φορολογικζσ και Τελωνειακζσ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ, τθν 
Υπθρεςία Ειδικϊν Ελζγχων και τθν Οικονομικι Επικεϊρθςθ με το οποίο κα υποςτθρίηεται ο 
πλιρθσ κφκλοσ των ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν δθλαδι θ ςτόχευςθ, θ διενζργεια και θ 
διαχείριςθ των ελζγχων. Το ζργο, πζρα από τθν πιλοτικι του λειτουργία, εξυπθρετεί ιδθ 
και τισ ομάδεσ αντιμετϊπιςθσ τθσ φοροδιαφυγισ. Στο πλαίςιο τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ 
παρζχεται πλιρθσ υποςτιριξθ του ΣΔΟΕ ςτθν Αττικι και ςτθ Δ. Μακεδονία. 
 
Τζλοσ, κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι εξ' οριςμοφ τα πλθροφοριακά ςυςτιματα 
αναπτφςςονται διαρκϊσ, δεν είναι ποτζ "πλιρωσ λειτουργικά", λόγω τθσ ρευςτότθτασ του 
περιβάλλοντοσ και τθν διαρκι φπαρξθ πρόςκετων απαιτιςεων. 
 

3.4.1. Δράςεισ κατά τθσ φοροδιαφυγισ  

 
Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ, θ ΓΓΡΣ δραςτθριοποιείται ςε μια πλθκϊρα 
δράςεων: 
 

 τθν εξαγωγι καταςτάςεων προσ ζλεγχο και διαςταυρϊςεισ. Θ ΓΓΡΣ υποςτθρίηει το 
ελεγκτικό ζργο των υπθρεςιϊν του υπουργείου εξάγοντασ πλικοσ καταςτάςεων προσ 
ζλεγχο βάςει κριτθρίων, κακϊσ και διαςταυρϊςεων. Οι ςθμαντικότερεσ ςχετικζσ 
δράςεισ του τελευταίου ζτουσ είναι:  
 
o Καταςτάςεισ μθ υποβολισ περιοδικισ διλωςθσ ΦΡΑ για τα ζτθ 2010 και 2011. 
o Διάφορεσ διαςταυρϊςεισ οφειλετϊν με Ρεριουςιολόγιο. Αποςτολζσ ςχετικϊν 

ατομικϊν προςκλιςεων. 
o Επιχειριςεισ με ςθμαντικζσ διαφορζσ οικονομικϊν ςτοιχείων μεταξφ χριςεων 2008 

και 2009. 
o Διαςταφρωςθ Οριςτικϊν Δθλϊςεων Φόρου Μιςκωτϊν Υπθρεςιϊν (ζντυπο Ε7) και 

του Β' αντιτφπου των Βεβαιϊςεων Αποδοχϊν για Υπθρεςίεσ Δθμοςίου, με 
ειςοδιματα από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ και ςυντάξεισ Οικονομικϊν ετϊν 2008-2010.  

o Διαςταυρωτικοί ζλεγχοι των δθλωκζντων παραδόςεων από Ελλθνικζσ επιχειριςεισ, 
προσ αντίςτοιχεσ του εξωτερικοφ. 

o Διάφορεσ καταςτάςεισ με ςτοιχεία μθτρϊου και δθλϊςεων ςυγκεκριμζνων 
κατθγοριϊν επιτθδευματιϊν και περιοχϊν για ΣΔΟΕ. 

o Διαςταφρωςθ Επιχειρθματικισ Αμοιβισ ετϊν 2008 και 2009. 
o Εντοπιςμόσ μθ πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ ετϊν 2008 και 2009. 
o Ρλικοσ άλλων διαςταυρϊςεων, ελζγχων και καταςτάςεων που ηθτοφνται από τισ 

φορολογικζσ και ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου 
 
Για το επόμενο χρονικό διάςτθμα ςχεδιάηονται επιπλζον διαςταυρϊςεισ, όπωσ: 
 
o Διαςταφρωςθ επιχειριςεων που περαίωςαν και δεν ζχουν υποβάλει ΦΡΑ για 

οποιαδιποτε περαιωκείςα περίοδο. 
o Διαςταφρωςθ μθ υποβολισ ΦΡΑ ι/και Ειςοδιματοσ με Δθλϊςεισ ΚΒΣ. 
o Διαςταφρωςθ επιχειριςεων που περαίωςαν και δεν ζχουν υποβάλει ΦΡΑ για 

οποιαδιποτε περαιωκείςα περίοδο. 
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o Καταςτάςεισ επιτθδευματιϊν που δεν αποδζχτθκαν τθν περαίωςθ βάςει διαφόρων 
κριτθρίων. 

o Διαςταφρωςθ ςτοιχείων διπλοτφπων απόδοςθσ ΦΜΥ που δθλϊνονται ςτο Ε7 με το 
ςφςτθμα εςόδων. 

o Εντοπιςμόσ Φυςικϊν προςϊπων με ςθμαντικι ακίνθτθ περιουςία, που δθλϊνονται 
ότι ειςπράττουν ενοίκια, αλλά δεν τα δθλϊνουν ι δθλϊνουν λιγότερα.  

o Υλοποίθςθ βάςθσ δεδομζνων ελεγκτικισ αρμοδιότθτασ επιχειριςεων. 
o Εντοπιςμόσ μθ πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ για το 2009.  
o Αξιοποίθςθ δεδομζνων του ΟΟΣΑ για ειςοδιματα ελλινων ςτο εξωτερικό.  
o Επικαιροποίθςθ τθσ διαςταφρωςθσ όςων δεν ζχουν υποβάλλει διλωςθ Φ.Ε. οικ. 

ζτουσ 2009 και τουσ δθλϊνουν άλλοι ωσ εκμιςκωτζσ. Εκτζλεςθ και για το 2010. 
o Καταςτάςεισ επιχειριςεων με επιςτροφζσ ΦΡΑ ι που ζχουν υποβάλει αίτθμα, λόγω 

ενδοκοινοτικϊν παραδόςεων 2009 και 2010. 
o Διαδικαςία αξιολόγθςθσ ορκισ χριςθσ του κωδικοφ ανάλωςθσ κεφαλαίου 

παλαιοτζρων ετϊν ςτισ θλεκτρονικζσ δθλϊςεισ ειςοδιματοσ. 
o Διαςταφρωςθ ςτοιχείων ειςαγωγϊν (τελωνεία) και ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων 

(VIES) για περιπτϊςεισ αςυμφωνιϊν. Απαιτείται ςυνεργαςία των αρμοδίων 
διευκφνςεων για να προςδιοριςτεί ο μθχανιςμόσ. 

 

 Στθν υποςτιριξθ με δεδομζνα και εφαρμογζσ των ομάδων αντιμετϊπιςθσ τθσ 
φοροδιαφυγισ που ζχει δθμιουργιςει το Υπουργείο. 
 

 Στθν πραγματοποίθςθ τακτικϊν ςυνεδριάςεων τθσ επιτελικισ ομάδασ θλεκτρονικϊν 
διαςταυρϊςεων για το ςχεδιαςμό τουσ και τθν παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων. 

 

 Στθν αποςτολι θλεκτρονικϊν ι ζγγραφων ειδοποιιςεων για επερχόμενεσ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ ι υποχρεϊςεισ που δεν υλοποιικθκαν. 
 

 Στθν αποςτολι προςωποποιθμζνθσ αναφοράσ ςτουσ προϊςτάμενουσ των ΔΟΤ για τα 
αποτελζςματα τθσ θμζρασ. Κα ενεργοποιθκεί εντόσ τθσ εβδομάδασ. 
 

 Στθ δθμιουργία ςχζςεων διαλειτουργικότθτασ με ποικίλουσ φορείσ για τθ ςυλλογι 
δεδομζνων οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ (τράπεηεσ, ταμεία αςφάλιςθσ, δικθγορικοί 
ςφλλογοι, ΤΕΕ κ.α.). 
 

 Στθ δθμιουργία και αξιοποίθςθ ςυςτιματοσ καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ των 
αποτελεςμάτων των διαςταυρϊςεων, μζςω τθσ οποίασ είναι εφικτό ανά πάςα ςτιγμι 
να γνωρίηει το Υπουργείο τθν πρόοδο τθσ αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων των 
διαςταυρϊςεων. Τα μζχρι ςτιγμισ ςτοιχεία για τισ διαςταυρϊςεισ που 
παρακολουκοφνται από το ςφςτθμα εμφανίηονται ςτον Ρίνακα 1 που ακολουκεί. 
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Πίνακασ 1. Στοιχεία από διαςταυρϊςεισ 
 

Περιγραφι 
διαςταφρωςθσ 

Αρικμόσ 
Τποκζςεων 

Κλειςμζνεσ 
Τποκζςεισ 

Ποςοςτό 
Κλειςμζνων 
Τποκζςεων 

υνολικό 
Ποςό 

Μζςοσ 
όροσ ανά 
υπόκεςθ 

Αρικμόσ 
ΔΟΤ που 

ζχουν 
κλείςει 

υποκζςεισ 

Απόκρυψθ 
επιχειρθματικισ 
αμοιβισ από Φ.Ρ. 
ςτθ διλωςθ Φ.Ε. 
2010 

2.361 1.054 45% 1.066.000 1.011 145 

Απόκρυψθ 
επιχειρθματικισ 
αμοιβισ από Φ.Ρ. 
ςτθ διλωςθ Φ.Ε. 
2009 

4.710 1.466 31% 1.831.000 1.249 144 

Απόκρυψθ 
επιχειρθματικισ 
αμοιβισ από Φ.Ρ. 
ςτθ διλωςθ Φ.Ε. 
2008 

4.122 1.317 32% 1.700.000 1.291 141 

Ρικανοί οφειλζτεσ 
τελϊν 
κυκλοφορίασ 2008 

31.502 2.265 7% 616.000 272 94 

Μθ υποβολι 
περιοδικϊν 
δθλϊςεων Φ.Ρ.Α. 
για το 1ο εξάμθνο 
2010 

96.305 51.538 54% 90.679.000 1.759 240 

Μθ υποβολι 
περιοδικισ 
διλωςθσ Φ.Ρ.Α. 
για τον 11ο μινα 
2010 

7.832 2041 26% 15.346.000 7.519 166 

Μθ υποβολι 
περιοδικϊν 
δθλϊςεων Φ.Ρ.Α. 
για το 3o τρίμθνο 
2010 

73.476 18.251 25% 45.621.000 2.500 219 

Μθ υποβολι 
περιοδικϊν 
δθλϊςεων Φ.Ρ.Α. 
για το 4o τρίμθνο 
2010 

103.265 23.514 23% 72.111.000 3.067 218 

Απόκρυψθ τόκων 
εξωτερικοφ ςτθ 
διλωςθ Φ.Ε.Φ.Ρ. 
(πιλοτικι 
αξιοποίθςθ) 

31 10 32% 46.000 4.600 1 (από 2) 

φνολα 323.604 101.456 31% 229.016.000 2.257   
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3.4.2. Άλλεσ δράςεισ τθσ ΓΓΠΣ κατά τθσ φοροδιαφυγισ  

 
Καταγραφι τοιχείων Αποδείξεων 
 
Από το 2010 κακιερϊκθκε θ υποχρεωτικι ςυλλογι αποδείξεων λιανικισ και παροχισ 
υπθρεςιϊν για τθν εξαςφάλιςθ του αφορολόγθτου ορίου κατά τθν εκκακάριςθ τθσ 
διλωςθσ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων. Για τθ διευκόλυνςθ των πολιτϊν προωκείται θ 
υιοκζτθςθ τθσ κάρτασ αποδείξεων.  
 
Θ κάρτα αποδείξεων αποτελεί ζνα εναλλακτικό μζςο ςυλλογισ ςτοιχείων αποδείξεων που 
ζχουν εκδοκεί για ζναν πολίτθ. Στόχοσ είναι θ κεντρικι καταγραφι των βαςικϊν ςτοιχείων 
μιασ απόδειξθσ (ΑΦΜ επιχείρθςθσ, θμερομθνία και ποςό) ςε μια προςωπικι μερίδα 
αποδείξεων πολίτθ, ζτςι ϊςτε ο πολίτθσ να απαλλαγεί ςε ςθμαντικό βακμό από τθ 
φροντίδα καταχϊρθςθσ και διατιρθςθσ των αποδείξεων αυτϊν.  
 
Θ βαςικι λειτουργικότθτα τθσ καταγραφισ των αποδείξεων κα βαςίηεται ςτθν 
εκμετάλλευςθ των υποδομϊν των τραπεηϊν για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυναλλαγϊν με 
χρεωςτικζσ ι πιςτωτικζσ κάρτεσ, δθλαδι τα Point Of Sales (POS) τερματικά τα οποία είναι 
εγκατεςτθμζνα ςτισ επιχειριςεισ λιανικισ ι υπθρεςιϊν και ςτισ αντίςτοιχεσ υποδομζσ (που 
διακζτουν οι τράπεηεσ) για τθ ςυλλογι των ςυναλλαγϊν αυτϊν. 
 
Το ζργο είναι ςε εξζλιξθ και μετά τθν ολοκλιρωςθ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν 
πράξεων και τθν ενεργοποίθςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, ζχει μπει ςτθ φάςθ τθσ 
υλοποίθςθσ. Ενδεικτικά παρακάτω παρουςιάηεται θ εμπρόςκια όψθ τθσ κάρτασ. 
 

 
 
Διαδραςτικζσ υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ  
 
Θ ΓΓΡΣ προχωράει ςτθν επζκταςθ των υπθρεςιϊν που προςφζρει ςτουσ πολίτεσ με τθν 
υλοποίθςθ ενόσ οργανωμζνου κζντρου εξυπθρζτθςθσ κλιςεων και τθν υποςτιριξθ 
πρόςκετων καναλιϊν εξυπθρζτθςθσ για βελτίωςθ τθσ εκελοντικισ ςυμμόρφωςθσ και τθν 
παρακολοφκθςθ λθξιπροκζςμων οφειλϊν. 
 
Πόκεν Ζςχεσ  
 
Με το ζργο του πόκεν ζςχεσ, κα είναι εφικτόσ ο ςτοχευμζνοσ λογιςτικόσ ζλεγχοσ μεταξφ 
ειςοδιματοσ και περιουςίασ των υπόχρεων. 



31 

 

 

3.5. Ζλεγχοι ΔΟΕ 
 
Το Σ.Δ.Ο.Ε. ςυμβάλλοντασ ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ και του λακρεμπορίου 
και γενικότερα του οικονομικοφ εγκλιματοσ, κατά το ζτοσ 2010 διενιργθςε τουσ κάτωκι 
ελζγχουσ με τα εξισ κατά περίπτωςθ αποτελζςματα: 
 

ΠΡΟΩΡΙΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΣΟΤΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ 
 
Βάςει ςτοιχείων τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. ελζγχκθκαν  επιχειριςεισ που δεν ζχουν υποβάλει δθλϊςεισ 
ΦΡΑ και λοιπϊν παρακρατοφμενων φόρων κακϊσ και επιχειριςεισ που ζτυχαν επιςτροφισ 
ΦΡΑ λόγω ενδοκοινοτικϊν παραδόςεων προκειμζνου να διακριβωκεί θ τυχόν εικονικότθτα 
αυτϊν. Θ πάταξθ τθσ φοροδιαφυγισ ςε βάροσ του Φ.Ρ.Α αποτελεί μείηονοσ ςθμαςίασ 
διακφβευμα για τθν Ε.Ε. και για τουσ εκνικοφσ προχπολογιςμοφσ. Για τα κράτθ μζλθ το 
κόςτοσ τθσ απάτθσ του τφπου αυτοφ ανζρχεται κάκε χρόνο ςε διςεκατομμφρια ευρϊ. Τισ 
περιςςότερεσ φορζσ παίρνει κυκλικι μορφι, ιτοι τθ μορφι των λεγομζνων «carrousels» 
Φ.Ρ.Α. τα οποία πλιττουν τισ διαςυνοριακζσ ςυναλλαγζσ. 
 
Το αποτζλεςμα των ελζγχων αυτϊν ςε ςφγκριςθ με το 2009 ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

 

ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘΕΝΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 2009-2010 

 
ΕΤΟΣ 2009 ΕΤΟΣ 2010 

ΡΟΣΟΣΤΛΑΛΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΘ 

ΜΘ ΑΠΟΔΟΘΕΝΣΕ ΦΠΑ, ΦΜΤ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΣΟΤΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ  

215.252.809 € 501.554.651 € 133% 

 

ΕΛΕΤΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ (ΙΑΣΡΟΙ, ΔΙΚΘΓΟΡΟΙ, ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΛΟΓΙΣΕ, 
ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ, ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΕ, ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΕ, ΜΑΝΑΣΗΕΡ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ) 
 
Διενεργικθκαν ζλεγχοι ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ ελεφκερων επαγγελματιϊν προκειμζνου 
να διακριβωκεί κατά χριςθ εάν ζχουν φορολογθκεί τα πραγματικά ειςοδιματά τουσ. 
Αντικείμενο των ελζγχων απετζλεςαν και επαγγελματίεσ που είχαν υποπζςει κατά το 
παρελκόν ςε παραβάςεισ του Κ.Β.Σ., κακϊσ και δικθγόροι που δεν είχαν υποβάλει 
γραμμάτια προείςπραξθσ αμοιβισ για τθ ςυηιτθςθ ποινικϊν ι αςτικϊν υποκζςεων. Στισ  
περιπτϊςεισ αυτζσ ελζγχκθκε θ κίνθςθ των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν τουσ ςε ςχζςθ με τα 
δθλωκζντα ειςοδιματα. 
  
Kατά το ζτοσ 2010 ηθτικθκαν ςτοιχεία τθσ κίνθςθσ των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν 1.875 
ελεφκερων επαγγελματιϊν με πανελλαδικι διαςπορά ωσ ακολοφκωσ: 

.Δ.Ο.Ε. ΙΑΣΡΩΝ ΔΙΚΘΓΟΡΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ 

ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 
ΛΟΙΠΩΝ 

ΠΕΡΙΠΣΩΕΩΝ 

ΤΝΟΛΟ 481 209 144 1041 
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Βάςει των ςυγκεντρωκζντων ςτοιχείων ωσ παραδείγματα παρατίκενται οι ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ (για τισ οποίεσ ζχουν αςκθκεί διϊξεισ): 
 

 Δικθγόροσ, για τα οικονομικά ζτθ 2006, 2007, 2008, 2009 και 2010 ζχει δθλϊςει ποςό 
204.110 ευρϊ ωσ προερχόμενο από ελευκζριο επάγγελμα και ενοίκια. Κατά το ίδιο 
χρονικό διάςτθμα οι κατακζςεισ ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ του ανζρχονται ςε ποςό 
3.000.000 ευρϊ. 

 Οδοντίατροσ κατά τισ χριςεισ 2007, 2008 και 2009 ζχει δθλϊςει ςυνολικό κακαρό 
ειςόδθμα ποςό 132.105 ευρϊ. Κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα ςτουσ τραπεηικοφσ 
λογαριαςμοφσ του ζχουν διενεργθκεί κατακζςεισ ςυνολικοφ ποςοφ 1.120.833 ευρϊ. 

 Ψυχίατροσ κατά τισ χριςεισ 2007, 2008 και 2009 ζχει δθλϊςει ςυνολικό κακαρό 
ειςόδθμα ποςό 206.228 ευρϊ. Κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα ςτουσ τραπεηικοφσ 
λογαριαςμοφσ του ζχουν διενεργθκεί κατακζςεισ ςυνολικοφ ποςοφ 6.301.404 ευρϊ. 

 Γυναικολόγοσ κατά τισ χριςεισ 2007, 2008 και 2009 ζχει δθλϊςει ςυνολικό κακαρό 
ειςόδθμα ποςό 373.331 ευρϊ. Κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα ςτουσ τραπεηικοφσ 
λογαριαςμοφσ του ζχουν διενεργθκεί κατακζςεισ ςυνολικοφ ποςοφ 1.045.526 ευρϊ. 

 Καρδιοχειρουργόσ κατά τισ χριςεισ 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 ζχει δθλϊςει 
ςυνολικό κακαρό ειςόδθμα ποςό 399.009 ευρϊ. Κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα ςτουσ 
τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ του ζχουν διενεργθκεί κατακζςεισ ςυνολικοφ ποςοφ 
3.816.821 ευρϊ. 

 Οδοντίατροσ κατά τισ χριςεισ 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 ζχει δθλϊςει 
ςυνολικό κακαρό ειςόδθμα ποςό 129.120 ευρϊ. Κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα ςτουσ 
τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ του ζχουν διενεργθκεί κατακζςεισ ςυνολικοφ ποςοφ 
3.050.267 ευρϊ. 

 Οδοντίατροσ κατά τισ χριςεισ 2007, 2008 και 2009 απζφυγε να εκδϊςει 139 Αποδείξεισ 
Ραροχισ Υπθρεςιϊν ςυνολικισ αξίασ 586.275 ευρϊ, ςτερϊντασ το Δθμόςιο από το 
φόρο που αναλογεί ςτο ςυγκεκριμζνο ποςό.  

 Λατρόσ του Ε.Σ.Υ. ςτθν περιοχι Λάριςασ κατά τισ χριςεισ 2000 ζωσ 2010 είχε ςε 
τραπεηικό λογαριαςμό κατακζςεισ ςυνολικοφ ποςοφ 4.300.000 ευρϊ.  

 Δφο πανεπιςτθμιακοί ιατροί Δθμόςιου Νοςοκομείου κατά τισ χριςεισ 2007, 2008 και 
2010 είχαν ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ κατακζςεισ ςυνολικοφ ποςοφ 11.000.000 
ευρϊ και 4.500.000 ευρϊ αντίςτοιχα. 

 
Το αποτζλεςμα των ελζγχων που διενιργθςε θ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Αττικισ ςε ιατροφσ 
κατά το ζτοσ 2010 ςυγκρινόμενο με το αντίςτοιχο του ζτουσ 2009 ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

 

ΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕ ΠΑΡΑΒΑΕΙ 

2009 130 55 142 

2010 777 389 9239 

ΜΕΣΑΒΟΛΘ 498% 607% 6406% 
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ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΩΝ 
 
Ζχουν ελεγχκεί επιχειριςεισ που προμθκεφουν Δθμόςια Νοςοκομεία με ιατρικό υλικό, 
προκειμζνου να διακριβωκεί τυχόν υπερτιμολόγθςθ, κακϊσ και ςυμβάςεισ προμθκειϊν 
εξοπλιςτικϊν προγραμμάτων. Από τουσ ςυγκεκριμζνουσ ελζγχουσ διαπιςτϊκθκαν τα εξισ:  
 

 Υπερτιμολόγθςθ μζςω τριγωνικισ ςυναλλαγισ ιατρικϊν προϊόντων (βθματοδοτϊν) που 
πωλοφνται από ςυγκεκριμζνθ εταιρεία ςε Δθμόςια Νοςοκομεία. Σε βάροσ των 
υπευκφνων ζχει επιβλθκεί πρόςτιμο ποςοφ 8.357.675 ευρϊ.  

 Ζκδοςθ πλαςτϊν παραπεμπτικϊν από υπευκφνουσ διαγνωςτικϊν κζντρων για δικεν 
εξετάςεισ αςκενϊν αςφαλιςμζνων Δθμοςίου, οι οποίεσ ουδζποτε πραγματοποιικθκαν 
και εν ςυνεχεία είςπραξθ τθσ αξίασ αυτϊν βάςει εικονικϊν Αποδείξεων Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν και Τιμολογίων, που ζχουν εκδοκεί επ’ ονόματι ςυνεργαηόμενων με το 
διαγνωςτικό κζντρο ιατρϊν και ζχουν προςκομιςκεί ςτον Οργανιςμό Ρερίκαλψθσ 
Αςκενϊν Δθμοςίου (Ο.Ρ.Α.Δ.). Σε βάροσ των υπευκφνων ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα 
ςυνολικοφ ποςοφ 8.607.270 ευρϊ. 

 Ζκδοςθ και αποδοχι εικονικϊν φορολογικϊν ςτοιχείων από εταιρείεσ εμπορίασ 
ιατρικοφ υλικοφ προκειμζνου να δικαιολογθκοφν τα χρθματικά ποςά που ελάμβαναν 
ιατροί, κυρίωσ ορκοπεδικοί, για τθν προϊκθςθ ςυγκεκριμζνων προϊόντων των 
εταιρειϊν αυτϊν. Σε βάροσ των εκπροςϊπων των εταιρειϊν ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα 
ςυνολικοφ ποςοφ 8.357.675 ευρϊ, ενϊ από τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ των τραπεηικϊν 
λογαριαςμϊν ζντεκα ορκοπεδικϊν ιατρϊν διαπιςτϊκθκαν αποκλίςεισ από τα 
δθλωκζντα για να φορολογθκοφν ειςοδιματά τουσ, ςυνολικοφ ποςοφ 5.812.178 ευρϊ.  

 Μθ τιρθςθ τθσ Σφμβαςθσ Καταςκευισ, Βελτίωςθσ και Επιςκευισ Υποβρυχίων από 
Ελλθνικά Ναυπθγεία ωσ προσ τον όρο των αντιςτακμιςτικϊν ωφελθμάτων. Σε βάροσ 
των υπευκφνων ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα ποςοφ 37.500.000 ευρϊ. 

 Υποβολι ςτοιχείων προκαταρκτικισ εξετάςεωσ ενϊπιον του Ειςαγγελζωσ προσ ποινικι 
αξιολόγθςθ. Θ προκαταρκτικι εξζταςθ αφοροφςε ςε διενζργεια ανακριτικϊν προσ 
διακρίβωςθ τζλεςθσ αδικθμάτων απιςτίασ κατά του Δθμοςίου, πακθτικισ δωροδοκίασ 
και νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικι δραςτθριότθτα κατά τισ προμικειεσ 
υποβρυχίων εκτιμϊμενου φψουσ 350.000.000 ευρϊ. 

 

ΕΣΙΑΘ – ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ 
 
Ζχουν ελεγχκεί εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο εςτίαςθσ και ψυχαγωγίασ 
προκειμζνου να διακριβωκεί θ εφαρμογι των διατάξεων του Κϊδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
και κυρίωσ θ ζκδοςθ των προβλεπομζνων φορολογικϊν ςτοιχείων. Τα αποτελζςματα των 
ελζγχων ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 
 

 Ζλεγχοι Ραραβάτεσ Ραραβάςεισ 

ΕΣΤΛΑΤΟΛΑ 8.473 3.971 563.129 

ΜΡΑ-ΚΕΝΤΑ 
ΔΛΑΣΚΕΔΑΣΘΣ 

9.896 4.431 139.572 
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Από τισ 30-9-2010 εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 16 παρ. 6 του Ν. 3888/2010, 
ςφμφωνα με τισ οποίεσ ςτισ περιπτϊςεισ που ο ζλεγχοσ ενεργείται κατόπιν Ειδικισ Εντολισ 
Ελζγχου του Ειδικοφ Γραμματζα του Σ.Δ.Ο.Ε. και διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν εκδοκεί 
φορολογικά ςτοιχεία πλζον των δζκα ι - ανεξαρτιτωσ πλικουσ - αξίασ άνω των 500 ευρϊ, 
αναςτζλλεται θ λειτουργία τθσ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ για 48 ϊρεσ. Τα 
αποτελζςματα των ελζγχων ζχουν ωσ ακολοφκωσ:  
 

Ελεγχκείςεσ 
επιχειριςεισ 

Ραραβάτεσ Ραραβάςεισ Σφραγίςτθκαν 

114 60 1.575 29 

 
Ειδικά για τθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Αττικισ τα αποτελζςματα των ελζγχων του ζτουσ 
2010 ςυγκρινόμενα με τα αντίςτοιχα του ζτουσ 2009 ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 
 

ΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΛ ΡΑΑΒΑΤΕΣ ΡΑΑΒΑΣΕΛΣ 

2009 2906 1279 459.142 

2010 5792 3085 504695 

ΜΕΣΑΒΟΛΘ 99% 141% 10% 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ, ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ, 
ΑΛΚΟΟΛΟΤΧΑ) – ΣΕΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΘΘ ΟΧΘΜΑΣΩΝ 
 
Ζχουν ελεγχκεί πρατιρια υγρϊν καυςίμων και εταιρείεσ εμπορίασ πετρελαιοειδϊν. 
Ειδικότερα ελζγχκθκαν οι διακινθκείςεσ ποςότθτεσ υγρϊν καυςίμων με τθ μζκοδο κλειςτισ 
αποκικθσ, προκειμζνου να διακριβωκεί τυχόν τζλεςθ αδικθμάτων λακρεμπορίασ ι 
φοροδιαφυγισ. Ραράλλθλα ελζγχκθκε και θ ποιότθτα του προσ εμπορία υγροφ καυςίμου 
δια χθμικισ αναλφςεωσ αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ.  
 
Σε όςεσ περιπτϊςεισ διαπιςτϊκθκε ότι το ςφνολο των πωλιςεων ξεπερνοφςε το ςφνολο 
των αγορϊν ι ότι απαγορευόταν θ διάκεςθ ςτθν κατανάλωςθ του ελεγχόμενου καυςίμου, 
κακόςον επρόκειτο περί αγνϊςτου προϊόντοσ, μθ κανονικοφ ι νοκευμζνου, εφαρμόςκθκαν 
οι διατάξεισ του Ν. 2960/01 περί λακρεμπορίασ, ιτοι κατάςχεςθ τθσ παράνομθσ ποςότθτασ 
υγροφ καυςίμου, ανακοίνωςθ τθσ αξιόποινθσ πράξθσ τθσ λακρεμπορίασ ενϊπιον του 
ειςαγγελζωσ και επιβολι ςε βάροσ των υπευκφνων πολλαπλοφ τζλουσ από το τριπλάςιο 
ζωσ το πενταπλάςιο των δαςμϊν κλπ φόρων που αναλογοφν ςτθν καταςχεκείςα ποςότθτα 
υγροφ καυςίμου.  
 
Ελζγχκθκαν οι μεταφερόμενεσ με βυτιοφόρα οχιματα ποςότθτεσ υγρϊν καυςίμων, 
προκειμζνου να διακριβωκεί βάςει εγγράφων ςτοιχείων, θ νόμιμθ προζλευςθ, κατοχι και 
κυρίωσ θ προθγοφμενθ καταβολι των δαςμϊν και φόρων που αναλογοφςαν ςτισ 
μεταφερόμενεσ ποςότθτεσ υγρϊν καυςίμων. Επίςθσ ενεργικθκαν ζλεγχοι ςε φορτθγά 
οχιματα προκειμζνου να διακριβωκεί το είδοσ των υγρϊν καυςίμων που 
χρθςιμοποιοφνταν για τθν κίνθςθ αυτϊν, κατόπιν χθμικισ αναλφςεωσ δειγμάτων, που 
ελιφκθςαν από τθ δεξαμενι (ρεηερβουάρ) υγρϊν καυςίμων του οχιματοσ.  
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Ζχουν ελεγχκεί εταιρείεσ εμπορίασ οινοπνευματωδϊν ποτϊν και εμφιαλωτζσ 
οινοπνεφματοσ. Εντοπίςκθκαν ςε εμπορευματοκιβϊτια και αποκθκευτικοφσ χϊρουσ 
μεγάλεσ ποςότθτεσ καπνικϊν προϊόντων για τισ οποίεσ δεν είχαν καταβλθκεί οι 
αναλογοφςεσ επιβαρφνςεισ. Χαρακτθριςτικι είναι θ περίπτωςθ εντοπιςμοφ παράνομου 
εργοςταςίου παραγωγισ τςιγάρων. 
 
Ελζγχκθκαν οι ςυνκικεσ ειςαγωγισ ςτθ χϊρα αυτοκινιτων που κυκλοφοροφν με ξζνεσ 
πινακίδεσ κυκλοφορίασ και ςυνεπϊσ ατελϊνιςτων, προκειμζνου να διακριβωκεί εάν 
ςυντρζχει περίπτωςθ τζλεςθσ εκ μζρουσ των κατόχων αυτϊν απλισ τελωνειακισ 
παράβαςθσ ι λακρεμπορίασ. 
 
Εντοπίςκθκαν πρόςωπα που εμπορεφονταν διάφορα προϊόντα τρίτων χωρϊν, που 
ειςιχκθςαν ςτθν Ελλάδα χωρίσ τθν άδεια τθσ αρμόδιασ Τελωνειακισ Αρχισ και τθν 
προθγοφμενθ καταβολι των δαςμϊν κλπ φόρων. 
 
Τα αποτελζςματα των ελζγχων ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

 
 

Από 01/01/2010 ζωσ 31/12/2010 
 

 

Ζλεγχοι Παραβάτεσ Παραβάςεισ 
Ποςότθτεσ 

Δεςμευκζντων 

Ποςότθτεσ 
Καταςχεκζντ

ων 

Διαφυγόντεσ 
Δαςμοί/Φόροι 

ΚΑΡΝΛΚΑ 292 20 22 0 
255.207.505 

Τεμάχια 
116.719.423 € 

ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ 8.284 1.010 6.786 27.950 Λίτρα 42.250 Λίτρα 2.848.518 € 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 364 41 541 
33 Φιάλεσ       
579 Λίτρα 

377 Φιάλεσ          
7.467 Λίτρα 

66.923 € 

ΟΧΘΜΑΤΑ-
ΜΘΧ/ΤΑ 

814 224 236 181 Οχιματα 12 Οχιματα 51.920 € 

ΔΛΑΦΟΑ 
ΕΛΔΘ 

8 9 9  
2.812 Τεμάχια 
5 Χαρτοκιβϊτια 

22.504 € 

ΤΝΟΛΑ: 9.762 1.304 7.594 
28.529 Λίτρα     

33 Φιάλεσ       
181 Οχιματα 

255.210.317 
Σεμάχια 

5 Χαρτοκιβϊτια 
49.717 Λίτρα       
377 Φιάλεσ          
12 Οχιματα 

119.709.289 € 

 

ΠΛΟΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ – ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΤΧΘ 
 
Ζχουν δεςμευκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Τελωνειακοφ Κϊδικα 555 πλοία τα 
περιςςότερα επαγγελματικά, που ανικουν ςε εταιρείεσ ι ςε Ναυτιλιακζσ Εταιρείεσ Ρλοίων 
Αναψυχισ, προκειμζνου να διακριβωκεί εάν χρθςιμοποιοφνται πραγματικά ωσ 
επαγγελματικά, ϊςτε ςε αντίκετθ περίπτωςθ να εφαρμοςκοφν οι διατάξεισ περί 
λακρεμπορίασ, κακόςον κατά τθν ειςαγωγι και διαδικαςία τελωνιςμοφ των ςυγκεκριμζνων 
πλοίων εφόςον επιδειχκοφν ζγγραφα ςτοιχεία από τα οποία προκφπτει ότι προορίηονται 
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για επαγγελματικι χριςθ, δεν καταβάλλονται ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι ο αναλογϊν 
Φ.Ρ.Α κλπ δικαιϊματα.  
 
Τα υπόλοιπα είναι ιδιωτικά πλοία μικτά επαγγελματικά και αναψυχισ με ελλθνικι ι ξζνθ 
ςθμαία, ιδιωτικά πλοία με ξζνθ ςθμαία ιδιοκτθςίασ off shore εταιρίασ και ιδιωτικά πλοία με 
ελλθνικι ςθμαία, τα οποία ελζγχονται προκειμζνου να διακριβωκεί το ιδιοκτθςιακό 
κακεςτϊσ και εάν εμφανίηονται ςτθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Ρολλοί εκ των 
ιδιοκτθτϊν επαγγελματικϊν πλοίων ζςπευςαν να τα αποχαρακτθρίςουν καταβάλλοντασ τισ 
προβλεπόμενεσ επιβαρφνςεισ, χωρίσ βζβαια θ ενζργεια αυτι να αποκλείει περαιτζρω 
ζρευνα προσ διακρίβωςθ τζλεςθσ του αδικιματοσ τθσ λακρεμπορίασ.  
 
Τα δεςμευκζντα κατά υπθρεςία πλοία ζχουν ωσ ακολοφκωσ:  

 

 ΔΕΜΕΤΕΙ 2009 ΔΕΜΕΤΕΙ 2010 

Ρ.Δ. ΑΤΤΛΚΘΣ 11 389 

Ρ.Δ. ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ   7 

Ρ.Δ. ΘΡΕΛΟΥ   5 

Ρ.Δ. ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ   5 

Ρ.Δ. ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ   5 

Ρ.Δ. ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   54 

Ρ.Δ. ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ   68 

Ρ.Δ. ΝΟΤΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ   15 

Ρ.Δ. ΒΟΕΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ   7 

ΤΝΟΛΟ:  11 555 

 

ΠΑΡΑΠΟΙΘΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 
 
Εντοπίςκθκαν αποκικεσ που περιείχαν ιδιαίτερα μεγάλεσ ποςότθτεσ εμπορευμάτων που 
ςυνιςτοφν παράνομθ απομίμθςθ προϊόντων τα οποία κυκλοφοροφν νόμιμα ςτθν αγορά. Τα 
ωσ άνω εμπορεφματα ζχουν καταςχεκεί και οι κάτοχοι αυτϊν ςυνελιφκθςαν και 
οδθγικθκαν ενϊπιον του ειςαγγελζα με τθν αυτόφωρθ διαδικαςία. Τα αποτελζςματα των 
ελζγχων ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

 

Από 01/01/2010 ζωσ 31/12/2010 

Ζλεγχοι Παραβάτεσ Παραβάςεισ 
Ποςότθτεσ 

Δεςμευκζντων 
Ποςότθτεσ Καταςχεκζντων 

1.397 132 473 36.144 τεμάχια 
980.934 Τεμάχια 

101 Τόνοι προϊόντων 
4.510 Χαρτοκιβϊτια 
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ΔΙΑΚΙΝΘΘ 
 
Σε κακθμερινι βάςθ διενεργικθκαν ζλεγχοι των πάςθσ φφςεωσ εμπορικϊν ςυναλλαγϊν, 
προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ εφαρμογι του φορολογικοφ νόμου. 
 
Διενεργικθκαν ζλεγχοι ςε ςυγκεκριμζνεσ επιχειριςεισ που επιλζχκθκαν ωσ εξισ: 
 

 Βάςει των ακακάριςτων εςόδων.  

 Βάςει του Μικτοφ Κζρδουσ. 

 Βάςει των δθλωκζντων κακαρϊν κερδϊν ι ηθμιϊν. 

 Βάςει του μθ δικαιολογθμζνου πιςτωτικοφ υπολοίπου Φ.Ρ.Α. 

 Βάςει του υψθλοφ ποςοφ δαπανϊν.  

 Βάςει των πλθροφοριϊν που τισ φζρουν εκδότεσ ι αποδζκτεσ πλαςτϊν ι εικονικϊν, με 
τθν ζννοια του άρκρου 19 του Ν. 2523/97, φορολογικϊν ςτοιχείων.  

 
Διενεργικθκαν ζλεγχοι ςτουσ φερόμενουσ ωσ εκδότεσ και ωσ λιπτεσ φορολογικϊν 
ςτοιχείων, που είχαν καταςχεκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 36 παρ. 3 του Ρ.Δ. 
186/92 (Κ.Β.Σ.), προκειμζνου να διακριβωκεί, πζραν τθσ γνθςιότθτάσ τουσ, εάν αφοροφςαν 
ςε πραγματικζσ ι μθ ςυναλλαγζσ. 
 
Ελζγχκθκαν τα Βιβλία και Στοιχεία Κ.Β.Σ. επιχειριςεων προκειμζνου να διακριβωκεί εάν 
ζχουν εκδοκεί και εάν ζχουν καταχωρθκεί αντίςτοιχα τα νόμιμα παραςτατικά τα οποία 
αφοροφν ςε ςυναλλαγζσ που προζκυψαν από εγγραφζσ ςε ανεπίςθμα βιβλία, που είχαν 
καταςχεκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 36 παρ. 3 του Ρ.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) 
 
Ενεργικθκαν ζλεγχοι διακίνθςθσ ςτουσ ςτακμοφσ διοδίων και ςτισ ειςόδουσ και εξόδουσ 
τθσ πόλεωσ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν τα διάφορα εμπορεφματα διακινοφνταν 
βάςει νομίμων εγγράφων ςτοιχείων.  
 
Ζλεγχοι ςτα πλαίςια διενζργειασ προκαταρκτικισ εξετάςεωσ ςε εκτζλεςθ ειςαγγελικϊν 
παραγγελιϊν, προσ διακρίβωςθ τζλεςθσ αξιόποινων πράξεων και δθ φοροδιαφυγισ. 

 

ΑΚΙΝΘΣΑ 
 
Ζχουν ελεγχκεί ακίνθτα που ανικουν ςε offshore εταιρείεσ προκειμζνου να διακριβωκεί θ 
καταβολι του προβλεπόμενου φόρου. Εντοπίςκθκαν Κυπριακζσ εταιρείεσ που ζχουν ςτθν 
κυριότθτά τουσ ακίνθτα χωρίσ να ζχει αποδοκεί ςτο δθμόςιο ο προβλεπόμενοσ φόροσ. 
Ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα ςυνολικοφ ποςοφ 8.500.000 ευρϊ.  
 
Επίςθσ ελζγχκθκαν τα ςυμβόλαια αγοραπωλθςίασ ακινιτων μεγάλθσ αξίασ. Από τα ςτοιχεία 
που ςυγκεντρϊκθκαν διαπιςτϊκθκε μεγάλθσ ζκταςθσ φοροδιαφυγι που ςυνίςταται ςτθ μθ 
διλωςθ του πραγματικοφ τιμιματοσ. Ιδθ δεςμεφτθκε θ κίνθςθ των τραπεηικϊν 
λογαριαςμϊν του αγοραςτι και απαγορεφτθκε θ χοριγθςθ αποδεικτικοφ φορολογικισ 
ενθμερότθτασ, ϊςτε να αποφευχκεί θ μεταβίβαςθ των ακινιτων ςε τρίτο. 
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ΔΕΞΑΜΕΝΕ ΚΟΛΤΜΒΘΘ 
 
Εντοπίςκθκαν 1.208 δεξαμενζσ κολφμβθςθσ (πιςίνεσ) των οποίων οι ιδιοκτιτεσ απζφυγαν 
να τισ αναφζρουν ςτθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Ενθμερϊκθκαν οι προϊςτάμενοι 
των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. ϊςτε να προβοφν ςε νζα εκκακάριςθ των ειςοδθμάτων προκειμζνου 
να καταβλθκεί ο αναλογϊν φόροσ με τισ προςαυξιςεισ.  
 
Επίςθσ, από τθν Ρ.Δ. Αττικισ διενεργικθκαν ζλεγχοι ςε επιχειριςεισ που καταςκευάηουν 
δεξαμενζσ κολφμβθςθσ και βάςει των ςτοιχείων που ςυλλζχκθκαν εντοπίςκθκαν 1.200 
κάτοχοι δεξαμενϊν κολφμβθςθσ. Διενεργείται ζλεγχοσ προκειμζνου να εντοπιςκοφν οι μθ 
δθλωκείςεσ ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Δ.Ο.Υ. και τθν υπθρεςία του Κτθματολογίου.  
 

ΠΛΑΣΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 
Εντοπίςκθκε πλικοσ επιχειριςεων που είτε εξζδωςαν είτε απεδζχκθςαν πλαςτά - εικονικά 
φορολογικά ςτοιχεία με αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ προσ φορολόγθςθ φλθσ και τθν μθ 
απόδοςθ ςτο Δθμόςιο του Φ.Ρ.Α.  
 
Το αποτζλεςμα των ελζγχων αυτϊν ςυγκρινόμενο με το αντίςτοιχο του ζτουσ 2009 ζχει ωσ 
ακολοφκωσ: 

 

  ΕΤΟΣ 2009 ΕΤΟΣ 2010 
ΡΟΣΟΣΤΛΑΛΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΘ (%)  

ΡΑΑΒΑΣΕΛΣ ΡΛΑΣΤΩΝ–ΕΛΚΟΝΛΚΩΝ 
ΦΟΟΛΟΓΛΚΩΝ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ  

111.836 195.524 75 

ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΡΟΣΤΛΜΩΝ  1.207.431.529 € 3.399.106.931 € 182 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ  
 
Σε εκτζλεςθ ειςαγγελικϊν παραγγελιϊν διενεργικθκαν προκαταρκτικζσ εξετάςεισ προσ 
διακρίβωςθ τζλεςθσ αδικθμάτων του ποινικοφ κϊδικα αλλά και φοροδιαφυγισ.  
 
Ειδικότερα, κατά το ζτοσ 2010 ςτο Σ.Δ.Ο.Ε. ανετζκθ θ διενζργεια 559 προκαταρκτικϊν 
εξετάςεων και ολοκλθρϊκθκαν 322.  
 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ ΣΘ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΘΘ ΕΟΔΩΝ 
ΑΠΟ ΕΓKΛΘΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΚΑΙ ΣΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΣΘ 
ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΩΝ ΔΘΛΩΕΩΝ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ 
 
Διενεργικθκαν ζλεγχοι βάςει των εμπιςτευτικισ φφςεωσ πλθροφοριϊν που διαβιβάςκθκαν 
κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 40 του Ν. 3691/08 από τθν ΕΡΛΤΟΡΘ 
ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘΣ ΤΘΣ ΝΟΜΛΜΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡΟ ΕΓKΛΘΜΑΤΛΚΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 
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ΚΑΛ ΤΘΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ ΤΘΣ ΤΟΜΟΚΑΤΛΑΣ, προκειμζνου να διακριβωκεί εάν 
υποκρφπτεται νομιμοποίθςθ εςόδων από εγκλθματικι δραςτθριότθτα (φοροδιαφυγι) δια 
χρθςιμοποιιςεωσ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα ι διακίνθςθ μζςω αυτοφ εςόδων που 
προζρχονται από τζλεςθ αδικιματοσ φοροδιαφυγισ.   
 
Σθμειϊνεται ότι με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 77 του Ν. 3842/2010 
τροποποιικθκε το άρκρο 3 του Ν. 3691/2008 και προςτζκθκε νζα περίπτωςθ με τθν οποία 
ορίηονται πλζον ρθτά ωσ βαςικά αδικιματα τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τα αδικιματα τθσ φοροδιαφυγισ που προβλζπονται από τα άρκρα 17 
(παράλειψθ υποβολισ ι υποβολι ανακριβοφσ διλωςθσ ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ), 18 
(μθ απόδοςθ ι ανακριβι απόδοςθ Φ.Ρ.Α. και παρακρατοφμενων φόρων, τελϊν ι 
ειςφορϊν) και 19 (ζκδοςθ ι αποδοχι πλαςτϊν, νοκευμζνων ι εικονικϊν φορολογικϊν 
ςτοιχείων) του Ν. 2523/97.  
 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΜΕΝΕ ΟΤΙΕ 
 
Διενεργικθκαν ζρευνεσ προσ αποκάλυψθ περιπτϊςεων παράνομθσ διακίνθςθσ 
απαγορευμζνων ι υπό ειδικό κακεςτϊσ ειδϊν και ουςιϊν, με αποτζλεςμα να καταςχεκοφν 
194.691 γραμμάρια ναρκωτικϊν ουςιϊν και 12 χάπια LSD. Επίςθσ ζχουν καταςχεκεί ωσ 
προϊόντα παράνομθσ δραςτθριότθτασ 490.000 ευρϊ, μετοχζσ αξίασ 640.000 ευρϊ και πζντε 
ακίνθτα. 

 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΕ ΠΟΛΙΣΩΝ 
 
Διενεργικθκαν ζλεγχοι κατόπιν καταγγελιϊν πολιτϊν που υπεβλικθςαν είτε εγγράφωσ 
είτε μζςω του τετραψιφιου αρικμοφ τθλεφϊνου 1517. Το πλικοσ των καταγγελιϊν 
αποδεικνφει τθν ενεργό ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ τθσ 
φοροδιαφυγισ. Ειδικότερα κατά το ζτοσ 2010 υπεβλικθςαν 18.600 καταγγελίεσ και ιδθ 
ενεργικθκαν ζλεγχοι προσ διακρίβωςθ τθσ βαςιμότθτασ των καταγγελλομζνων ςε 7.313 
περιπτϊςεισ.  
 
Συγκεντρωτικά τα αποτελζςματα των ωσ άνω ελζγχων ςυγκρινόμενα με τα αντίςτοιχα του 
ζτουσ 2009, το εκτιμϊμενο κατά περίπτωςθ φψοσ προςτίμου, το πλικοσ των 
πραγματοποιθκζντων ελζγχων, των παραβατϊν, των διαπιςτωκειςϊν παραβάςεων και των 
Εκκζςεων Ελζγχων που απεςτάλθςαν ςτισ Δ.Ο.Υ και Τελωνεία προκειμζνου να επιλθφκοφν 
για το διοικθτικό κολαςμό των ωσ άνω παραβάςεων ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 
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ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘΕΝΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΣΩΝ 2009 - 2010 
 

 
ΕΣΟ 2009 ΕΣΟ 2010 

ΠΟΟΣΙΑΙΑ 
ΜΕΣΑΒΟΛΘ 

(%) 

ΦΡΑ, ΦΜΥ & ΛΟΛΡΟΛ 
ΡΑΑΚΑΤΟΥΜΕΝΟΛ ΦΟΟΛ 
ΡΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΡΟΔΟΚΕΛ 

215.252.809 € 501.554.651 € 133 

ΡΑΑΒΑΣΕΛΣ ΡΛΑΣΤΩΝ-
ΕΛΚΟΝΛΚΩΝ ΦΟΟΛΟΓΛΚΩΝ 
ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ 

111.836 195.524  

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΤΨΟ 
ΠΡΟΣΙΜΩΝ 

1.207.431.529 € 3.399.106.931 € 182 

ΛΟΛΡΕΣ ΑΡΟΣΤΑΛΕΛΣΕΣ 
ΕΚΚΕΣΕΛΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ. 

32.574 19.771  

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΤΨΟ 
ΠΡΟΣΙΜΩΝ 

244.774.214 € 175.676.465 € -28 

ΑΡΟΣΤΑΛΕΛΣΕΣ ΕΚΚΕΣΕΛΣ ΣΕ 
ΤΕΛΩΝΕΛΑ 

876 963  

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΤΨΟ 
ΠΡΟΣΙΜΩΝ 

62.315.904 € 122.884.344 € 97 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ 
ΤΨΟ ΠΡΟΣΙΜΩΝ & ΦΠΑ 

1.729.774.456 € 4.199.222.391 € 143 

 
 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ 2010  
(από 01/01/2010 ζωσ 31/12/2010) 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ 

Ρραγματοποιθκζντεσ ζλεγχοι  Ραραβάτεσ Ραραβάςεισ 

38.990 18.310 1.423.462 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΩΝ ΕΣΩΝ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΕ) 

Ρραγματοποιθκζντεσ ζλεγχοι  Ραραβάτεσ Ραραβάςεισ 

1.992 1.423 259.018 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΚΙΝΘΘ 

Ρραγματοποιθκζντεσ ζλεγχοι  Ραραβάτεσ Ραραβάςεισ 

39.458 2.711 8.714 
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ΜΕΡΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2011-2013  

 
O ςχεδιαςμόσ για τθν επόμενθ τριετία βαςίηεται ςτο νομοκετικό ζργο και τθν οργανωτικι 
προετοιμαςία που ζχει προθγθκεί και αναλυτικά περιγράφθκε. Οι κεντρικοί πυλϊνεσ επί 
των οποίων ςτθρίηεται το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα είναι: 
 

 Αποτελεςματικότεροι ζλεγχοι με ουςιαςτικό ειςπρακτικό αποτζλεςμα: 
αναδιοργάνωςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ελζγχων, των ΔΟΥ, νζο επίλεκτο ςϊμα 
ελεγκτϊν, καλφτερθ ςτόχευςθ, χριςθ διαςταυρϊςεων που αξιοποιοφν νζεσ βάςεισ 
δεδομζνων τθσ ΓΓΡΣ και άλλων φορζων, ειδικζσ ομάδεσ ζργου για πάταξθ τθσ 
φοροδιαφυγισ φυςικϊν προςϊπων και μεγάλων φορολογοφμενων και νζα ςυςτιματα 
εξατομικευμζνθσ παρακολοφκθςθσ του ελεγκτικοφ ζργου. Ραράλλθλα βελτιϊνεται θ 
οργάνωςθ και τεχνολογικι υποδομι των τελωνειακϊν υπθρεςιϊν για τθν 
καταπολζμθςθ του λακρεμπορίου. 
 

 Αποτελεςματικότερθ είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν: μεταρρφκμιςθ και 
επιτάχυνςθ των δικονομικϊν διαδικαςιϊν μζςω των οποίων προζκυπτε κακυςτζρθςθ ι 
και αποφυγι πλθρωμισ οφειλομζνων, καλφτερθ ςτόχευςθ δράςεων αναγκαςτικισ 
είςπραξθσ, ευρεία εφαρμογι καινοτόμων μορφϊν αναγκαςτικισ είςπραξθσ (π.χ. 
κατάςχεςθ εισ χείρασ τρίτων, κατάςχεςθ οφειλϊν προσ προμθκευτζσ του δθμοςίου κα) 
που ιδθ εφαρμόηονται πιλοτικά, αναδιοργάνωςθ των υπθρεςιϊν δικαςτικοφ και 
δθμιουργία κεντρικισ μονάδασ για τθν αναγκαςτικι είςπραξθ από μεγάλουσ οφειλζτεσ, 
δίωξθ των μεγάλων οφειλετϊν με ποινζσ ςτερθτικζσ τθσ ελευκερίασ. 

 

 Φορολόγθςθ αποκρυπτόμενων ειςοδθμάτων βάςει τεκμθρίων: υπολογιςμόσ του 
ειςοδιματοσ με βάςθ τεκμιρια δαπανϊν διαβίωςθσ, διαςταφρωςθ των ειςοδθμάτων 
με ακίνθτθ περιουςία που ςτθρίηεται ςτο νζο περιουςιολόγιο, νζεσ δυνατότθτεσ 
πρόςβαςθσ ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ υπόπτων για φοροδιαφυγι εντόσ και εκτόσ 
Ελλάδασ, νζα Ανεξάρτθτθ Αρχι ελζγχου του πόκεν ζςχεσ. 

 

 Παραδειγματικι τιμωρία των μεγάλων φοροφυγάδων: άμεςθ ενεργοποίθςθ των 
διατάξεων για αυςτθρότερεσ ποινζσ και κυρίωσ για τθ λειτουργία οικονομικοφ 
ειςαγγελζα, χριςθ τθσ διαδικαςίασ του αυτόφωρου κατά τθν αποκάλυψθ ςθμαντικϊν 
φορολογικϊν παραβάςεων, διακοπι λειτουργίασ επιχειριςεων και επιτθδευματιϊν 
που φοροδιαφεφγουν, παφςθ εφαρμογισ χαριςτικϊν ρυκμίςεων που επιβραβεφουν τθ 
φορολογικι αςυνζπεια, τθν άμεςθ δίωξθ των επίορκων κρατικϊν λειτουργϊν που 
ςυγκαλφπτουν πράξεισ φοροδιαφυγισ. 

 

 Ενιςχυμζνθ οικειοκελισ φορολογικι ςυμμόρφωςθ: θ άρςθ του αιςκιματοσ 
ατιμωρθςίασ και κατοχφρωςθ τθσ εικόνασ μιασ αποτελεςματικισ, δίκαιθσ και θκικά 
ακζραιθσ φορολογικισ αρχισ ςυντείνει ςτθν αυξθμζνθ φορολογικι ςυμμόρφωςθ. 
Επιπλζον αυτϊν ςτοχεφουμε ςτθ μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ τθσ ςυμμόρφωςθσ 
μζςω απλοφςτερων και αυτοματοποιθμζνων διαδικαςιϊν, όπωσ θ κατάργθςθ του ΚΒΣ 
και θ θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ όλων των ςυναλλαγϊν με τισ φορολογικζσ υπθρεςίεσ, 
τα φορολογικά πιςτοποιθτικά λογιςτϊν και ορκωτϊν ελεγκτϊν, τισ επικοινωνιακζσ 
εκςτρατείεσ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν και ειδικά των νζων, τθν ζγκυρθ 
παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν εκ μζρουσ των φορολογικϊν αρχϊν. 
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4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ 
 
4.1. Μελζτθ ιςχφουςασ φορολογικισ πολιτικισ 
 
Τθν περίοδο Μαΐου-Λουνίου 2011 κα γίνει μια εμπεριςτατωμζνθ μελζτθ οριςμζνων πτυχϊν 
τθσ ιςχφουςασ φορολογικισ πολιτικισ, προκειμζνου να εξαχκοφν ςυμπεράςματα για τθν 
αποτελεςματικότθτά τθσ. Οι πτυχζσ αυτζσ κα αφοροφν κυρίωσ τθ φορολογία νομικϊν 
προςϊπων, τθ φορολογία τθσ περιουςίασ και τα κακεςτϊτα των παρεχόμενων 
φοροαπαλλαγϊν, παρεκκλίςεων και άλλων μορφϊν φορολογικϊν κινιτρων ι εκπτϊςεων. 
Με βάςει τα ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ κατά τθν περίοδο Λουνίου – Σεπτεμβρίου 2011 κα 
ςυνταχκεί ςχζδιο νόμου που κα επιφζρει τισ αναγκαίεσ μεταρρυκμίςεισ.  
 

4.2. Κατάργθςθ του Κϊδικα Βιβλίων και τοιχείων και του Κϊδικα Ποινϊν  
 
Ππωσ ιδθ ζχει εξαγγελκεί κατά τθν περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου ειδικι ομάδα 
εργαςίασ, με τθ ςυμμετοχι και εκπροςϊπων των παραγωγικϊν τάξεων, ζχει αναλάβει τθν 
μελζτθ και αξιολόγθςθ των διατάξεων του Κϊδικα Βιβλίων και τοιχείων και κα προτείνει 
τθν κατάργθςθ των μθ αναγκαίων διατάξεων και τθν ζνταξθ των απαραίτθτων διατάξεων 
ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ ι ςε άλλο νόμο, όπωσ ρθτά προβλζπεται ςτο Ν. 3888/10, ςτα 
πλαίςια των ιςχυουςϊν ρυκμίςεων και ςε άλλα νομοκετιματα των χωρϊν μελϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Οι νζεσ διατάξεισ κα ενταχκοφν ςε νομοςχζδιο που κα κατατεκεί ςτθ 
Βουλι εντόσ του 2011. 
 
 Επίςθσ, κα επιδιωχκεί εκλογίκευςθ των ακραίων περιπτϊςεων επιβολισ προςτίμων, 
αλλά και θ κατάργθςθ προςτίμων για εντελϊσ τυπικοφσ λόγουσ με ςκοπό τθν εμπζδωςθ 
κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ ςτουσ φορολογουμζνουσ ςτισ ςχζςεισ τουσ με τισ φορολογικζσ 
αρχζσ. Κα επιδιωχκεί ο περιοριςμόσ του φψουσ του προςτίμου που επιβάλλεται ςτθ μθ 
ζκδοςθ ι ανακριβι ζκδοςθ ςτοιχείων (ιςόποςο τθσ αξίασ τθσ ςυναλλαγισ), ι ςε ζκδοςθ 
πλαςτϊν ι εικονικϊν φορολογικϊν ςτοιχείων και ςε λιψθ εικονικϊν (διπλάςιο τθσ αξίασ 
τθσ ςυναλλαγισ), προκειμζνου να κακίςταται εφικτόσ άμεςα ο διοικθτικόσ ςυμβιβαςμόσ 
και θ οριςτικι βεβαίωςι τουσ και να μθ διαιωνίηονται οι ςχετικζσ φορολογικζσ υποκζςεισ 
και να μθν βεβαιϊνονται ποςά εξ οριςμοφ ανεπιδζκτου είςπραξθσ. 
 

4.3. Κωδικοποίθςθ και απλοφςτευςθ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ  
 
Κατά το χρονικό διάςτθμα 2011-2012 κα γίνει επεξεργαςία κωδικοποίθςθσ και 
απλοφςτευςθσ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ με προτεραιότθτα ςτισ διατάξεισ φορολογίασ 
νομικϊν προςϊπων και κεφαλαίου. Οι κωδικοποιθμζνεσ φορολογικζσ διατάξεισ κα 
κατατεκοφν ωσ νομοςχζδιο ςτα τζλθ του 2012. 
 

4.4. Λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ 
 

Στα κζματα είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων ζχουν γίνει βελτιωτικζσ κινιςεισ για τθν 
διευκόλυνςθ τθσ είςπραξθσ των οφειλομζνων χρεϊν και ςυγκεκριμζνα οι κυριότερεσ 
νομοκετικζσ μεταβολζσ είναι οι ακόλουκεσ:  
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 Κεςμοκζτθςθ τθσ δυνατότθτασ χοριγθςθσ διοικθτικισ αναςτολισ πλθρωμισ άπαξ, 
μζρουσ ι του ςυνόλου λθξιπρόκεςμθσ οφειλισ υπό προχποκζςεισ.  
 

 Κζςπιςθ διατάξεων ςφμφωνα με τισ οποίεσ: α) αναςτολζσ καταβολισ χρεϊν προσ το 
Δθμόςιο, αναςτολζσ λιψθσ αναγκαςτικϊν μζτρων και διευκολφνςεισ τμθματικισ 
καταβολισ δεν απαλλάςςουν τα χρζθ από τισ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ, 
β) εφαρμογι των διατάξεων για ςυμψθφιςμό αμοιβαίων απαιτιςεων ςε όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που τα βεβαιωμζνα χρζθ τελοφν ςε αναςτολι. 
 

 Κζςπιςθ δυνατότθτασ τιρθςθσ ειδικισ διαδικαςίασ για τισ καταςχζςεισ απαιτιςεων 
ςτα χζρια Ριςτωτικϊν Λδρυμάτων.  
 

 φκμιςθ κατϊτερου ορίου τθσ τιμισ πρϊτθσ προςφοράσ ακινιτων που 
εκπλειςτθριάηονται από το Δθμόςιο και ειδικότερα για τα ακίνθτα που βρίςκονται ςε 
περιοχι όπου ιςχφει το ςφςτθμα αντικειμενικοφ προςδιοριςμοφ των ακινιτων, θ τιμι 
πρϊτθσ προςφοράσ δεν μπορεί να υπολείπεται τθσ αντικειμενικισ αξίασ κατά το χρόνο 
επιβολισ τθσ κατάςχεςθσ, όςο και κατά το χρόνο ζκδοςθσ του προγράμματοσ 
πλειςτθριαςμοφ.  
 

 Κζςπιςθ υποχρζωςθσ ζκδοςθσ προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ από τισ αρμόδιεσ 
Δ.Ο.Υ. εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ και ειδικότερα μετά τθν παρζλευςθ 
τουλάχιςτον ςαράντα θμερϊν και το αργότερο ςε τζςςερισ μινεσ από τθν κατάςχεςθ, 
εκδίδει πρόγραμμα πλειςτθριαςμοφ και ορίηει θμερομθνία πλειςτθριαςμοφ το 
αργότερο ςε πζντε μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του προγράμματοσ.  
 

 Διάκριςθ λθξιπροκζςμων χρεϊν ςε ειςπράξιμα και ανεπίδεκτα είςπραξθσ, χωρίσ 
διαγραφι χρεϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 10 του Ν. 3943/2011 για να 
μπορεί να γίνεται προγραμματιςμόσ επί των οφειλόμενων χρεϊν προσ το Δθμόςιο. 

 
Στο ανωτζρω πλαίςιο βελτίωςθσ τθσ ειςπραξιμότθτασ των Δθμοςίων Εςόδων εντάςςονται 
οι κατωτζρω ςχεδιαηόμενεσ δράςεισ:  
 

 Εξαίρεςθ φορολογικϊν απαλλαγϊν και ελαφρφνςεων (πχ εκπτϊςεισ φόρου ςτισ 
δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δικαίωμα απαλλαγισ αϋ κατοικίασ ςτισ μεταβιβάςεισ 
κ.λπ.) φορολογοφμενων με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ το Δθμόςιο (Ραράδειγμα 
Ρορτογαλίασ) 
 

 Προςκικθ διάταξθσ ςτον ΚΕΔΕ, ϊςτε ο πλειςτθριαςμόσ κινθτϊν ι ακινιτων να μπορεί 
να διεξάγεται και θλεκτρονικά για ευρφτερθ ςυμμετοχι ςτθν πλειοδοςία.  
 

 Θζςπιςθ υποχρζωςθσ ζγκαιρθσ κοινοποίθςθσ ςτο Δθμόςιο των αιτιςεων για κιρυξθ 
πτϊχευςθσ, των αιτιςεων για δικαςτικι υπαγωγι οφειλετϊν, λόγω οικονομικισ 
αδυναμίασ ςτθν (προλθπτικι τθσ πτϊχευςθσ) διαδικαςία ςυνδιαλλαγισ (άρκρα 99 επ. ν. 
3588/2007), κακϊσ και των δικαςτικϊν αποφάςεων περί ανοίγματοσ διαδικαςίασ 
ςυνδιαλλαγισ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ικανό χρονικό διάςτθμα για τθ λιψθ των 
κατάλλθλων μζτρων από τισ Δ.Ο.Υ. (π.χ. διενζργεια φορολογικϊν ελζγχων και 
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βεβαιϊςεων, όταν υπάρχουν ανζλεγκτεσ χριςεισ, λιψθ μζτρων διοικθτικισ εκτζλεςθσ, 
εγγραφι υποκθκϊν ςε περιουςιακά ςτοιχεία του οφειλζτθ) 
 

 Τροποποίθςθ διατάξεων ςχετικά με τθν προςωπικι και αλλθλζγγυα ευκφνθ των 
διοικοφντων ςυνεταιριςμοφσ, δεδομζνου ότι ςυνικωσ θ διοίκθςθ αυτϊν αςκείται από 
πρόςωπα που δεν κατονομάηονται ςτο καταςτατικό ωσ διευκυντζσ, διαχειριςτζσ ι 
διευκφνοντεσ ςφμβουλοι, κατά τισ διακρίςεισ του άρκρου 115 παρ. 1 ν. 2238/1994 
(Κ.Φ.Ε.), όπωσ ιςχφει. 
 

 Κζςπιςθ βραχείασ προκεςμίασ εντόσ τθσ οποίασ οι Τράπεηεσ που ζχουν χορθγιςει 
δάνεια με τθν εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ΚΑΧΚΕΕΔ), των οποίων τισ δόςεισ 
κακυςτερεί ο οφειλζτθσ, οφείλουν να αποςτζλλουν το χρζοσ προσ βεβαίωςθ ςτθν 
αρμόδια Δ.Ο.Υ., ϊςτε αφενόσ να μθν επιβαρφνεται το Δθμόςιο με επιπλζον τόκουσ, 
αφετζρου να προλαμβάνεται θ υπαγωγι τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ ςε πτϊχευςθ ι 
εκκακάριςθ, φαινόμενο που ςυχνά παρατθρείται ςτθν πράξθ 
 

 Ζκδοςθ εγκυκλίων και Α.Υ.Ο. κατϋ εξουςιοδότθςθ άρκρων του ν. 3943/2011 ςχετικά με 
κζματα είςπραξθσ δθμοςίων εςόδων. 
 

 Αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου των δολίων πτωχεφςεων μζςω αναμόρφωςθσ των 
ςχετικϊν διατάξεων του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα και του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ, 
ϊςτε να απαιτοφνται περιςςότερα αποδεικτικά μζςα πζραν των προβλεπόμενων ςιμερα 
μαρτυρικϊν κατακζςεων.  

 
4.5. Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των δράςεων τθσ ΤΠ.Ο.Α.Δ.Θ.Ε. 
 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικότθτα των δράςεων καταπολζμθςθσ 
τθσ φοροδιαφυγισ αποτελεί θ άνευ νομικϊν διαδικαςιϊν πρόςβαςθ τθσ Υπθρεςίασ 
Οικονομικισ Αςτυνομίασ και Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ ςε φορολογικά και 
άλλα απόρρθτα δεδομζνα και για το ςκοπό αυτό προτείνεται: 
 
α) Θ κεςμοκζτθςθ νομοκετικισ διάταξθσ (ψιφιςθ νόμου), με τθν οποία κα παρζχεται 
θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ τθσ Τπθρεςίασ ςε πλθροφορίεσ και ςτοιχεία που είναι 
χριςιμα για τθν άςκθςθ του ζργου τθσ, μθ υποκείμενα ςτουσ περιοριςμοφσ τθσ 
νομοκεςίασ περί φορολογικοφ απορριτου.  
 
β) Θ διεφρυνςθ των αδικθμάτων του Ν. 2225/1994 για τα οποία επιτρζπεται θ άρςθ 
του απορριτου των επικοινωνιϊν, με αδικιματα που θ δίωξθ τουσ ζχει ανατεκεί ςτθν 
Υπθρεςία και ιδιαίτερα για τα αδικιματα που τελοφνται μζςω του διαδικτφου.  
 

 Ειδικότερα ςτισ περιπτϊςεισ που διαπιςτϊνεται ότι χριςτεσ – δράςτεσ διαπράττουν 
μζςω διαδικτφου αδικιματα φορολογικοφ ενδιαφζροντοσ, τα θλεκτρονικά ίχνθ 
κακϊσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ καλφπτονται από τισ διατάξεισ του νόμου περί 
απόρρθτου των επικοινωνιϊν, κακιςτϊντασ ζτςι τθν περαιτζρω διερεφνθςθ 
ανζφικτθ. Ρροτείνεται λοιπόν θ τροποποίθςθ του Νόμου 2225/94 μζςω του οποίου 
προβλζπονται οι περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ αίρεται το απόρρθτο, με παράγραφο που 
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κα ορίηει ρθτά ότι ςε περιπτϊςεισ φοροδιαφυγισ κα αίρεται αυτό, τθρουμζνων των 
δικονομικϊν διαδικαςιϊν που προβλζπονται για τθν άρςθ του απορριτου.  
 

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι τα χρθματικά ποςά που διακινοφνται από τθ διενζργεια 
τυχερϊν παιγνίων μζςω Διαδικτφου ςτθ Χϊρα μασ ανζρχονται ςε τεράςτια ποςά, 
ςφμφωνα με ζρευνεσ εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν αλλοδαπι, τα οποία 
δεν φορολογοφνται και κατατίκενται ςε εταιρείεσ τθσ αλλοδαπισ μζςω ελλθνικϊν 
τραπεηϊν. Ο μόνοσ τρόποσ για να ελεγχκεί το παραπάνω ποςό και το μεγαλφτερο 
μζροσ των χρθμάτων να παραμείνουν ςτθ Χϊρα μασ είναι θ νομοκετικι ρφκμιςθ για 
διακοπι δραςτθριότθτασ των εταιρειϊν που μζςω διαδικτφου δραςτθριοποιοφνται 
ςτθ χϊρα μασ ςτισ υπθρεςίεσ διαδικτυακοφ ςτοιχιματοσ. Ο τρόποσ που προτείνεται 
και ο οποίοσ εφαρμόηεται ςτθν αλλοδαπι είναι θ νομοκετικι πρόβλεψθ για τθ 
διακοπι τθσ IP διεφκυνςθσ και του domain name τθσ εκάςτοτε εταιρείασ με ειδικό 
λογιςμικό, το οποίο αποκλείει ςτο διαδίκτυο τθσ Χϊρασ μασ όλα τα ίχνθ που ζχουν 
να κάνουν με παράνομο διαδικτυακό ςτοίχθμα και online καηίνο.  

 

 Κακοριςτικό εξυγιαντικό ρόλο αναμζνεται επίςθσ να ζχει θ ρφκμιςθ του νομικοφ 
κακεςτϊτοσ διεξαγωγισ τυχερϊν παιγνίων με το νζο νομοςχζδιο του Υπουργείου 
Οικονομικϊν, με το οποίο προβλζπεται μεταξφ άλλων θ ενεργοποίθςθ Εκνικισ 
Επιτροπισ Εποπτείασ Ραιγνίων και αυςτθροί κανόνεσ δθμοςίου ελζγχου αυτισ τθσ 
δραςτθριότθτασ. 
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5. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΕ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΕΙ  
 
Το 2011 κα είναι ζτοσ ριηικϊν τομϊν ςτθν οργάνωςθ και διοίκθςθ των φορολογικϊν 
υπθρεςιϊν. Ο περιοριςμόσ του κατακερματιςμοφ των ΔΟΥ, ο εφοδιαςμόσ τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Ελζγχων με επιτελικοφ χαρακτιρα επιχειρθςιακζσ αρμοδιότθτεσ, θ γενικευμζνθ 
εφαρμογι των ςτοχευμζνων ελζγχων βάςει ςχεδίου και ανάλυςθσ κινδφνου και θ 
ουςιαςτικι βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ είςπραξθσ βεβαιωμζνων φόρων 
αποτελοφν κεντρικζσ προτεραιότθτεσ. 
 

5.1. Μεταρρυκμίςεισ ςτθν οργανωτικι δομι 
 

 Αναςυγκροτείται ςε πανελλαδικι βάςθ το δίκτυο των ΔΟΤ. Διατθρείται μια μόνο 
Δ.Ο.Τ. ςτθ πρωτεφουςα κάκε νομοφ και οι υπόλοιπεσ αντικακίςτανται με Γραφεία 
Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν ςτο πλαίςιο των ΚΕΡ. Ειδικι μζριμνα λαμβάνεται για τουσ 
νομοφσ Αττικισ και Κεςςαλονίκθσ και για το νθςιωτικό χϊρο. Το προςωπικό μετακινείται 
προσ τισ διατθροφμενεσ Δ.Ο.Υ. εξαςφαλίηοντασ επάρκεια ςτελζχωςθσ και αυξθμζνθ 
αποτελεςματικότθτα. Για τθν αναδιοργάνωςθ αυτι, διευρφνεται θ δυνατότθτα των 
πολιτϊν να διεκπεραιϊνουν φορολογικζσ υποκζςεισ εκτόσ ΔΟΥ. 
 

 Αναςυγκροτείται θ Γενικι Διεφκυνςθ Ελζγχων με τθν ςφςταςθ νζων Διευκφνςεων που 
αφοροφν ςτον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό, τθν ελεγκτικι μεκοδολογία, τθν οργάνωςθ και 
διεξαγωγι ειδικϊν ελζγχων κ.α. 
 

 υςτινεται νζο ϊμα Ελεγκτϊν Βεβαίωςθσ και Αναγκαςτικισ Είςπραξθσ Εςόδων. Το 
ςφνολο των ελεγκτικϊν και ειςπρακτικϊν ενεργειϊν αςκείται από το νζο αυτό ςϊμα, το 
οποίο ςυγκροτείται από ςτελζχθ με ειδικζσ διαδικαςίεσ επιλογισ, αξιολογείται τακτικά 
βάςει ςυμβολαίων αποδοτικότθτασ και υπάγεται ςε ειδικό πεικαρχικό ζλεγχο.  
 

 Αλλαγι τθσ οργανωτικισ δομισ τθσ Σελωνειακισ Τπθρεςίασ 
o Μειϊςεισ και ςυγχωνεφςεισ τμθμάτων ςε επίπεδο υπθρεςιακισ μονάδασ 
o Καταργιςεισ και ςυγχωνεφςεισ υπθρεςιακϊν μονάδων 

 
Οι ανωτζρω δράςεισ ςτοχεφουν:  
 

o ςτθ μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ, 
o ςτθ δθμιουργία νζων ευζλικτων μονάδων, 
o ςτθν εξοικονόμθςθ ανκρϊπινων πόρων και δραςτθριοποίθςι τουσ ςτον τομζα των 

ελζγχων, 
o ενίςχυςθ δικαςτικϊν τμθμάτων των τελωνειακϊν αρχϊν για τθν 

αποτελεςματικότερθ και ταχφτερθ διαχείριςθ των τελωνειακϊν παραβάςεων και 
είςπραξθ των οφειλόμενων ποςϊν, 

o αναβάκμιςθ και επαρκι ςτελζχωςθ των τμθμάτων «εκ των υςτζρων ελζγχων» των 
τελωνειακϊν μονάδων. 
 

 υςτινεται «Τπθρεςία Εςωτερικϊν Τποκζςεων» ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν. 
Αποςτολι τθσ είναι θ ςυλλογι, επεξεργαςία, αξιολόγθςθ και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν 
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και ςτοιχείων, που αφοροφν ςτθν εμπλοκι υπαλλιλων του Υπουργείου Οικονομικϊν και 
των εποπτευόμενων από αυτό Νομικϊν Ρροςϊπων, ςτθ διαφκορά, διαπλοκι και άλλα 
ςοβαρά πεικαρχικά αδικιματα και εγκλιματα, κακϊσ και τθν εξιχνίαςθ και δίωξθ αυτϊν, 
ςε ςυνεργαςία με τον Γενικό Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ.  
 

 υγκροτείται Γενικι Διεφκυνςθ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων με επιμζρουσ τομείσ τθν 
πολιτικι ειςπράξεων, το ςυντονιςμό των διαδικαςιϊν αναγκαςτικισ είςπραξθσ, τθν 
παρακολοφκθςθ ειδικϊν κατθγοριϊν οφειλετϊν κακϊσ και ειδικϊν νομικϊν 
διαδικαςιϊν και βοθκθμάτων και τθ χάραξθ πολιτικισ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ. 
 

 Καταργοφνται τα τμιματα Δικαςτικοφ από τισ ΔΟΤ και αντικακίςτανται με 
περιοριςμζνο αρικμό Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Δικαςτικοφ που ςυντονίηονται από 
τθν ανωτζρω Γ.Δ. 

 

 Ιδρφεται ειδικό ϊμα Φορολογικϊν Διαιτθτϊν (.Φ.Δ.) ωσ ανεξάρτθτθ αρχι με ζδρα 
τθν Ακινα. Ζργο του Σ.Φ.Δ. είναι θ διαιτθτικι επίλυςθ των φορολογικϊν διαφορϊν, 
εφόςον το αντικείμενό τουσ υπερβαίνει το ποςό των εκατό πενιντα χιλιάδων (150.000) 
ευρϊ. Φορολογικοί Διαιτθτζσ διορίηονται πρόςωπα εγνωςμζνου κφρουσ και 
επαγγελματικισ επάρκειασ. 
 

 Συνιςτάται ειδικό Σμιμα ςτθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων για τθν 
ενίςχυςθ τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και τθσ αμοιβαίασ διοικθτικισ ςυνδρομισ με 
τρίτεσ χϊρεσ ςτο τομζα τθσ άμεςθσ φορολογίασ.  
 

 Συςτινεται ειδικι υπθρεςία ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ για τον ζλεγχο, τθ φορολογικι 
ςυμμόρφωςθ και γενικότερα τισ ςχζςεισ με τθ φορολογικι αρχι των μεγάλων ελλθνικϊν 
επιχειριςεων (οι 1000 μεγαλφτερεσ).  
 

5.2. Μεταρρυκμίςεισ ςε υςτιματα και Λειτουργίεσ 
 

 Καταρτίηεται 5-ετζσ τρατθγικό Πλαίςιο για τθ φορολογικι πολιτικι και διοίκθςθ όπου 
διατυπϊνεται θ αποςτολι, οι ςτόχοι και τα μζςα των φορολογικϊν αρχϊν κακϊσ και του 
κεςμικοφ πλαιςίου εντόσ του οποίου αυτζσ ενεργοφν. Ζνασ βαςικόσ ςτόχοσ του 
ςτρατθγικοφ πλαιςίου για τθν φορολογικι διοίκθςθ είναι θ πάταξθ τθσ γενικευμζνθσ 
φοροδιαφυγισ για να βελτιωκεί θ είςπραξθ εςόδων και να αποκαταςτακεί θ 
εμπιςτοςφνθ τθσ κοινωνίασ ςτθ φορολογικι διοίκθςθ. Στο πλαίςιο αυτό υπάρχουν 
ςυγκεκριμζνεσ επιδιϊξεισ και δράςεισ προκειμζνου να υλοποιθκεί ο βαςικόσ ςτόχοσ του 
ςτρατθγικοφ ςχεδίου. 
 

 Το τριετζσ εκνικό επιχειρθςιακό πρόγραμμα αντιμετϊπιςθσ τθσ φοροδιαφυγισ 
εντάςςεται ςτον ςτόχο του ςτρατθγικοφ πλαιςίου για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
φοροδιαφυγισ και ςτισ δράςεισ που πρζπει να αναλθφκοφν για τον ςκοπό αυτό. 
Ρεριλαμβάνει ςχζδια δράςεων, προτάςεισ κεςμικϊν αλλαγϊν και μζτρα ςυντονιςμοφ 
των αρμοδίων αρχϊν. Το Ρρόγραμμα εγκρίνεται από διυπουργικι επιτροπι και θ 
υλοποίθςι του παρακολουκείται από εκτελεςτικι διυπουργικι επιτροπι ςε επίπεδο 
αρμόδιων Γενικϊν Γραμματζων υπό τθν προεδρία του Υπ. Οικονομικϊν.  
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 Εφαρμόηεται ςφςτθμα Δεικτϊν Μζτρθςθσ Επιδόςεων των 30 μεγαλφτερων ΔΟΥ βάςει 
του οποίου αξιολογείται το ζργο και θ ςυμμόρφωςθ των επικεφαλισ των ΔΟΥ ςε ςχζςθ 
με τουσ τικζμενουσ ςτόχουσ.  

 

 Πραγματοποιείται ανάλυςθ διαδικαςιϊν και μεκόδων λειτουργίασ των ΔΟΤ που 
φκάνει ωσ τθν περιγραφι των κακθκόντων κάκε οργανικισ κζςθσ. Καταρτίηεται ςχζδιο 
δράςθσ για τθν εςωτερικι αναδιοργάνωςθ των ΔΟΥ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν παροχι 
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. 
 

 Ειςάγεται ο «ζλεγχοσ από το γραφείο». Οι φορολογοφμενοι μπορεί να υπαχκοφν ςε 
προςωρινό ι τακτικό ζλεγχο από το γραφείο τθσ ελεγκτικισ υπθρεςίασ για ςυγκεκριμζνα 
φορολογικά αντικείμενα. Θ διαδικαςία αξιοποιεί υφιςτάμενα ςτοιχεία ςτθν υπθρεςία.  

 

 Τλοποιείται θ κακολικι λειτουργία του Elenxis και των υποςυςτθμάτων του. Οι τυχαίοι 
ζλεγχοι επιχειριςεων και επιτθδευματιϊν αντικακίςτανται με κεντρικά 
κακοδθγοφμενουσ ςτοχευμζνουσ ελζγχουσ που βαςίηονται ςε ανάλυςθ κινδφνου που 
διεξάγεται μζςω αυτοφ του ελεγκτικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 

 

 Αντικακίςταται το ιςχφον ςφςτθμα υπολογιςμοφ αντικειμενικϊν αξιϊν ακινιτων από 
νζο ςφςτθμα που προςεγγίηει ορκότερα τισ πραγματικζσ εμπορικζσ αξίεσ και επιτρζπει 
τθν τακτικι αναπροςαρμογι τουσ ανάλογα με τισ μεταβολζσ ςτισ ςυνκικεσ τισ αγοράσ.  
 

 Ειςάγεται νζα διαδικαςία για τθν κατθγοριοποίθςθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε 
ειςπράξιμεσ και μθ, ϊςτε οι ενζργειεσ των φορολογικϊν αρχϊν να προςανατολίηονται 
ςτισ περιπτϊςεισ με πραγματικό ειςπρακτικό ενδιαφζρον αυξάνοντασ τθν 
αποτελεςματικότθτα τουσ. Ομοίωσ εκκακαρίηεται το μθτρϊο των κατόχων ΑΦΜ που 
είναι υπόχρεοι ΦΡΑ από τουσ ανενεργοφσ κωδικοφσ. 
 

 Εφαρμόηεται θ νομοκετικι ρφκμιςθ που επιτρζπει τθ δθμοςιοποίθςθ ονομάτων όςων 
εμφανίηουν υψθλζσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ (3 μινεσ από τθν ψιφιςθ τθσ διάταξθσ). 

 

 Καταρτίηεται μεςοπρόκεςμθ επικοινωνιακι καμπάνια κατά τθσ φοροδιαφυγισ με 
ςτόχο να αποκαταςτιςει τθ φορολογικι ςυνείδθςθ και να αναδείξει τισ επιτυχίεσ ςτο 
μζτωπο τθσ φοροδιαφυγισ.  

 

 Ειςάγεται θ κάρτα αποδείξεων κατά τρόπο ανϊνυμο και προαιρετικό για τον 
φορολογοφμενο. Θ κάρτα επιτρζπει τθν θλεκτρονικι καταγραφι των αποδείξεων 
δαπανϊν και τθν άμεςθ μετάδοςι τουσ προσ επεξεργαςία ςτθ ΓΓΡΣ. 

 

 Σίκεται ςε λειτουργία το νζο TAXISNET που προςφζρει αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ 
θλεκτρονικισ ςυναλλαγισ με τουσ φορολογοφμενουσ. 

 

 Σίκεται ςε λειτουργία το Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα των Σελωνειακϊν 
Τπθρεςιϊν (ICIS), το οποίο εξαςφαλίηει αυξθμζνα επίπεδα δικτφωςθσ τόςο εντόσ 
Ελλάδασ όςο και με τισ τελωνειακζσ υπθρεςιϊν άλλων χωρϊν.  
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 Ειςαγωγι ςτα τελωνεία νζου ςυςτιματοσ ψθφιακισ κωδικοποίθςθσ για τθν ιχνθλαςία 
και τον εντοπιςμό λακραίων προϊόντων καπνοφ και αλκοόλ, ςε αντικατάςταςθ  των 
ενςιμων ταινιϊν φορολογίασ, με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ των περιπτϊςεων 
λακρεμπορίασ, και τθν αφξθςθ των κρατικϊν εςόδων. 

 

 Ενίςχυςθ των μζςων δίωξθσ των τελωνείων με: 
 
o προμικεια ζξι (6) ςτακερϊν ςυςτθμάτων  ανίχνευςθσ με ακτίνεσ - Χ για ζλεγχο 

αποςκευϊν και δεμάτων, 
o προμικεια δφο (2) αυτοκινοφμενων ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ με ακτίνεσ – Χ για τον 

εντοπιςμό τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ κυρίωσ καπνικϊν προϊόντων, που 
μεταφζρονται με φορτθγά και εμπορευματοκιβϊτια, 

o δφο (2) αυτοκινοφμενα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ραδιενζργειασ (δωρεάν 
παραχϊρθςθ από το Υπουργείο Ενζργειασ των Θ.Ρ.Α.)  

o ςτακερό εξοπλιςμό ανίχνευςθσ ραδιενεργϊν υλικϊν και εγκατάςταςθ ςτο Ε’ 
Τελωνείο Ρειραιά (δωρεάν παραχϊρθςθ από το Υπ. Ενζργειασ των Θ.Ρ.Α) 

o προμικεια θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων αυτόματθσ καταγραφισ οχθμάτων και 
τοποκζτθςι τουσ ςε ςυνοριακά τελωνεία. Θ καταχϊρθςθ των δεδομζνων κα 
πραγματοποιείται ςε τοπικι και κεντρικι βάςθ, με δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με 
άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα 

o προμικεια ςκφλων ανιχνευτϊν 
o ςφςταςθ ςτο Σ.Δ.Ο.Ε. μονάδασ πλωτϊν μζςων ςτα πλαίςια καταπολζμθςθσ τθσ 

παράνομθσ διακίνθςθσ καυςίμων. 
 

5.3. Αντιμετϊπιςθ τθσ διαφκοράσ  
 
Θ αντιμετϊπιςθ τθσ διαφκοράσ ςτον φοροειςπρακτικό μθχανιςμό αποτελεί προτεραιότθτα. 
Το Υπουργείο Οικονομικϊν κα αντιμετωπίςει με ιδιαίτερθ αυςτθρότθτα τισ περιπτϊςεισ 
κρουςμάτων διαφκοράσ που κα παρουςιαςτοφν και κα τισ οδθγιςει άμεςα ςτθ 
δικαιοςφνθ.  
 
Οι διϊξεισ των υπαλλιλων για τθν τριετία 2009 ζωσ ςιμερα αποτυπϊνονται ςτον πιο κάτω 
πίνακα : 
 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕ ΠΟΙΝΕ ΣΡΙΕΣΙΑ (2009-2011) ΑΡΙΘΜΟ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ 

ΑΡΟΛΥΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ ΕΡΤΑ (7) 

ΑΥΤΟΔΛΚΑΛΘ ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ ΕΝΝΕΑ (9) 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΣΕ ΡΕΛΚΑΧΛΚΘ ΔΛΚΘ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΕΞΛ (76) 

ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ ΕΛΚΟΣΛ ΤΕΣΣΕΛΣ (24) 

 
Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ για τθν περίοδο του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου 2011-13 και με βάςθ 
τισ πρόςφατεσ νομοκετικζσ αλλαγζσ προγραμματίηονται: 
 

 φςταςθ «Τπθρεςίασ Εςωτερικϊν Τποκζςεων» 
 
Συςτινεται ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν «Υπθρεςία Εςωτερικϊν Υποκζςεων» με αποςτολι 
τθ ςυλλογι, επεξεργαςία, αξιολόγθςθ και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν και ςτοιχείων που 
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αφοροφν ςτθν εμπλοκι υπαλλιλων του Υπουργείου Οικονομικϊν και των εποπτευόμενων 
από αυτό Νομικϊν Ρροςϊπων, ςτθ διαφκορά, διαπλοκι και άλλα ςοβαρά πεικαρχικά 
αδικιματα και εγκλιματα, κακϊσ και τθν εξιχνίαςθ και δίωξθ αυτϊν, ςε ςυνεργαςία με τον 
Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ. 
 

 Πακθτικι δωροδοκία 
 
Κεςπίηεται ωσ κακοφργθμα το αδίκθμα τθσ πακθτικισ δωροδοκίασ υπαλλιλου του άρκρου 
235 Ρ.Κ. εφόςον θ αξία των ωφελθμάτων για τον υπάλλθλο υπερβαίνει το ποςό των 73.000 
ευρϊ, ανεξαρτιτωσ δε ποςοφ προκειμζνου για υπαλλιλουσ του Υπουργείου Οικονομικϊν. 
 

 Διαχειριςτικοί ζλεγχοι 
 
Διαχειριςτικοί κυλιόμενοι ζλεγχοι ςε όλεσ τισ Δ.Ο.Υ από μικτά ςυνεργεία ϊςτε να ελεγχκοφν 
εκτεταμζνα και αιφνιδιαςτικά όλεσ οι Δ.Ο.Υ τουλάχιςτον μια φορά τον χρόνο εκτόσ από 
τουσ ςυνικεισ που γίνονται από τον εποπτεφοντα επικεωρθτι.  
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6. ΔΡΑΕΙ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
 

6.1. Νζα προςζγγιςθ και εργαλεία ςτουσ ελζγχουσ  
 
Θ Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικϊν Ελζγχων, οι ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ και οι ελεγκτζσ με βάςθ 
το παρόν επιχειρθςιακό πλάνο επικεντρϊνουν τθν προςοχι τουσ ςε ςυγκεκριμζνουσ άξονεσ 
- δράςεισ κατά τθσ φοροδιαφυγισ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται από το νζο νομοκετικό 
πλαίςιο, τθν νζα οργανωτικι δομι και τισ ςφγχρονεσ δυνατότθτεσ που προςφζρει θ 
πλθροφορικι για νζεσ ελεγκτικζσ τεχνικζσ. 
 
Στο πλαίςιο αυτό θ χριςθ των προγραμμάτων λογιςτικισ αποτζλεςε το πρϊτο βιμα ςτθν 
τυποποίθςθ των δεδομζνων και τθν παρουςίαςθ τουσ υπό τθν μορφι φορολογικϊν 
αναφορϊν. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ επιλογι των λογαριαςμϊν που 
παρακολουκοφν το Φ.Ρ.Α. και θ αυτοματοποιθμζνθ μεταφορά ςε δθλϊςεισ ζτοιμεσ για 
φορολογικι χριςθ. Το βαςικό ςτοιχείο ςε τζτοιεσ αυτοματοποιθμζνεσ προςεγγίςεισ, είναι ο 
τρόποσ ελζγχου τθσ ορκότθτασ των δεδομζνων και των δθλϊςεων. 
 
Ο ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ μζςα από τθν εμπειρία του ςε φορολογικοφσ ελζγχουσ είναι ςε 
κζςθ να ορίςει πολλζσ δικλίδεσ ϊςτε να ελζγχει τθν αξιοπιςτία των οικονομικϊν 
καταςτάςεων και το κφροσ των βιβλίων. Αυτό μπορεί να γίνει με δφο βαςικά τρόπουσ από 
πλευράσ θλεκτρονικισ βοικειασ. Ο πρϊτοσ αφορά τθν υποςτιριξθ του ελεγκτικοφ 
μθχανιςμοφ με προγράμματα που διαβάηουν θμερολογιακζσ εγγραφζσ (θλεκτρονικόσ 
ζλεγχοσ) και ο δεφτεροσ με τον ζλεγχο τθσ επάρκειασ και τθσ εγκυρότθτασ τουσ μζςα από 
μια ςφγχρονθ τυποποίθςθ, ςυμβατι με τα ΔΛΡ, που χρθςιμοποιεί αρχεία XML. 
 
Θ τάςθ που επικρατεί ςτθν Ευρϊπθ είναι θ θλεκτρονικι αποκικευςθ των δεδομζνων και θ 
διενζργεια ελζγχων με αυτόματεσ διαδικαςίεσ απευκείασ από το πλθροφοριακό ςφςτθμα 
τθσ εταιρίασ. Θ περιοριςμζνθ εμπλοκι του ανκρϊπινου παράγοντα ζχει προφανι οφζλθ 
ςτο κόςτοσ, τθν ταχφτθτα και τθν αξιοπιςτία ενόσ ελζγχου τόςο για τθν φορολογικι αρχι 
όςο και τθν ελεγχόμενθ επιχείρθςθ.  
 
Το διεκνζσ περιβάλλον δθμιουργεί νζεσ ανάγκεσ. Με δεδομζνο το ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο 
φορολογικό περιβάλλον, τθ διαρκισ ανάπτυξθ των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν και των 
απομακρυςμζνων πωλιςεων προϊόντων και υπθρεςιϊν, θ ελεγκτικι διαδικαςία αλλάηει και 
οι μθχανιςμοί εξελίςςονται διαρκϊσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα ςε μια τζτοια κεϊρθςθ, 
είναι ότι ο ζλεγχοσ του Log File μιασ επιχείρθςθσ, που αςχολείται με το θλεκτρονικό 
εμπόριο, είναι βαςικισ ςθμαςίασ παρά τισ μζχρι τϊρα κλαςςικζσ διαςταυρϊςεισ. 
 
Για να μπορζςει να ανταποκρικεί ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ το Υπουργείο Οικονομικϊν, ςτα 
πλαίςια του ELENXIS ζχει προμθκευτεί το ςφγχρονο ελεγκτικό πρόγραμμα SESAM που 
πλθροί τα δεδομζνα που αναφζραμε προθγοφμενα. 
 
Οι δράςεισ – άξονεσ ςφμφωνα τα παραπάνω επικεντρϊνονται ςτθν: 
 

 Αφομοίωςθ των επιχειρθςιακϊν δράςεων από τισ 5 ομάδεσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
φοροδιαφυγισ από το ελεγκτικό δυναμικό του Υπουργείου Οικονομικϊν. 
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 Στθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ του ελεγκτικοφ δυναμικοφ με τθν κακιζρωςθ του 
ελζγχου από το γραφείο ςαν ελεγκτικι πρακτικι. 
 

 Στθν καταπολζμθςθ μιασ από τισ πιο δφςκολεσ μορφζσ φοροδιαφυγισ που είναι θ 
αναγραφι μζρουσ τθσ τιμισ ςτισ αποδείξεισ με χρθςιμοποίθςθ αντικειμενικϊν μεκόδων 
προςδιοριςμοφ του ΦΡΑ που ο νζοσ νόμοσ δίνει τθν δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν. 
Οι τεχνικζσ κα είναι από αυτζσ που χρθςιμοποιοφνται από τισ φορολογικζσ διοικιςεισ 
άλλων κρατϊν κα παρακολουκοφνται και κα εποπτεφονται ςε κεντρικό επίπεδο για να 
μθν υπάρξει θ δυνατότθτα οποιαςδιποτε παρενζργειασ. Δίνουν τθν δυνατότθτα 
υπολογιςμοφ με ακρίβεια των εκροϊν του ΦΡΑ και αποτελοφν το απόλυτο φάρμακο 
ςτθν πιο φπουλθ μορφι απόκρυψθσ ΦΡΑ.  
 

 Στθν αφξθςθ του βακμοφ εκελοντικισ ςυμμόρφωςθσ για τουσ φορολογοφμενουσ που 
δεν υποβάλλουν δθλϊςεισ ι υποβάλλουν ανακριβείσ μζςω ςυγχρόνων μεκόδων με τθν 
ςυνδρομι τθσ 5θσ ομάδασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ και τθσ ΓΓΡΣ. Θ 
διαδικαςία για τθν εκελοντικι ςυμμόρφωςθ ξεκινά από τον εντοπιςμό, τθν κλιςθ για 
ζλεγχο και καταλιγει πάντα ςε προςδιοριςμό φόρου με νζεσ τεχνικζσ ελζγχου. 
 

 Στθν αφξθςθ τθσ διαφάνειασ του ελζγχου αφοφ για κάκε διαςταφρωςθ που βγαίνει για 
ζλεγχο ςτισ Δ.Ο.Υ από τθν Γ.Γ.Ρ.Σ. μετά από απόφαςθ τθσ επιτροπισ διαςταυρϊςεων, 
δείγμα περιπτϊςεων κα ελζγχεται από ςυνεργεία που κα ςυγκροτοφνται με απόφαςθ 
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικϊν Ελζγχων, ϊςτε να αξιολογοφνται οι 
διαφοροποιιςεισ από τουσ ελζγχουσ των ελεγκτικϊν μονάδων. Πλεσ οι ακραίεσ 
περιπτϊςεισ κα οδθγοφνται αυτόματα για επανζλεγχο. 
 

 Στον ζλεγχο των μεγάλων επιχειριςεων θ διαφάνεια κα ενιςχυκεί αφοφ 
προγραμματίηεται για φζτοσ ςυμμετοχι ςτουσ ποιοτικοφσ ελζγχουσ που πραγματοποιεί 
θ ΕΛΤΕ και ελεγκτζσ του Υπ. Οικονομικϊν. Θ ςυμμετοχι κα εςτιαςκεί αν οι προβλζψεισ 
των μεγάλων επιχειριςεων που αναγράφονται ςτουσ ιςολογιςμοφσ για φορολογικζσ 
υποχρεϊςεισ ζχουν καταλογιςκεί και αποδοκεί ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο από τουσ 
ελζγχουσ των Φορολογικϊν ελεγκτϊν. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ των ελεγμζνων χριςεων, 
όπωσ και εκείνεσ των ανζλεγκτων χριςεων ο ζλεγχοσ κα γίνει από το γραφείο με τθν 
εξζταςθ του φακζλου τεκμθρίωςθσ του ορκωτοφ ελεγκτι. 
 

 Στθν ζναρξθ κατά το 2011 των πρϊτων θλεκτρονικϊν ελζγχων με βάςθ το SESAM κυρίωσ 
για τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ που ζχουν προκφψει μετά από ςτόχευςθ τθσ 3θσ ομάδασ για 
τθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ που αςχολείται με τον ζλεγχο των 1.000 
μεγαλυτζρων επιχειριςεων. 
 

6.2. Μορφζσ και Πεδία Ελζγχου  
 
Ρολλαπλαςιάηονται οι προλθπτικοί ζλεγχοι για τθν ζκδοςθ φορολογικϊν ςτοιχείων και τθν 
ςυγκζντρωςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα των 
επιχειριςεων ϊςτε να γίνει εφικτόσ και αποτελεςματικόσ ο ζμμεςοσ τρόποσ υπολογιςμοφ 
των φορολογικϊν υποχρεϊςεων και ειδικότερα του ΦΡΑ που κακιερϊκθκε με τον 
ν.3943/2001. 
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 Αρικμόσ Ελζγχων-Δράςεων 

2011 2% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

2012 4% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

2013 6% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

 

  Ζλεγχοι από το γραφείο  
 
Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ ελζγχων με τθν κακιζρωςθ του 
ελζγχου από το γραφείο τθσ ελεγκτικισ υπθρεςίασ για ζνα ι για όλα τα φορολογικά 
αντικείμενα, ο οποίοσ διενεργείται χωρίσ τθ μετάβαςθ των ελεγκτϊν ςτθν επαγγελματικι 
εγκατάςταςθ τθσ ελεγχόμενθσ επιχείρθςθσ, εκτόσ εάν αυτό κρίνεται απαραίτθτο, με ςτόχο 
τθν μεγιςτοποίθςθ του οφζλουσ από το είδοσ του ελζγχου αυτοφ.  
 
Ο ζλεγχοσ αυτόσ διενεργείται με βάςθ τα ςτοιχεία του φακζλου, τα δελτία πλθροφοριϊν, 
τισ εκκζςεισ ελζγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. και άλλων υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν, τα 
βιβλία και ςτοιχεία που κα κλθκεί να προςκομίςει ο ελεγχόμενοσ, τα ςτοιχεία και τισ 
πλθροφορίεσ των προςϊπων που ορίηονται ςτο άρκρο 17 του ν.3842/2010 και όςα 
προκφπτουν από τθ μθχανογραφικι επεξεργαςία δεδομζνων τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ.. Θ κακιζρωςθ του 
ελζγχου από το γραφείο κα οδθγιςει ςτον πολλαπλαςιαςμό των προςωρινϊν ελζγχων και 
θ επιλογι των επιχειριςεων κα γίνεται από τισ ςτοχεφςεισ τθσ επιτροπισ διαςταυρϊςεων. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων-Δράςεων 

2011 3% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

2012 10% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

2013 30% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

 

 τοχευμζνοι εναλλαςςόμενοι ζλεγχοι  
 
Ραρακολοφκθςθ ςτοχευμζνου εναλλαςςόμενου δείγματοσ επιχειριςεων ςχετικά με τθν 
απόδοςθ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τουσ ςτο δθμόςιο. Θ διαδικαςία αυτι κα είναι 
υποχρεωτικι και παράλλθλθ με τα λοιπά ελεγκτικά τουσ κακικοντα και φυςικά κα γίνεται 
με τθν χριςθ των δυνατοτιτων που δίνει θ Γ.Γ.Ρ.Σ. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 2% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

2012 8% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

2013 15% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

 
 Ειδικά ελεγκτικά ςυνεργεία 
 
Συγκρότθςθ ειδικϊν ελεγκτικϊν ςυνεργείων, με ςτόχο να ελζγχουν υποκζςεισ 
φορολογουμζνων αυξθμζνου κινδφνου. Ιδθ ζχουν ςυγκροτθκεί ςυνεργεία για τον ζλεγχο 
φορολογοφμενων που δεν διλωναν ςαν δραςτθριότθτα τισ αγοροπωλθςίεσ ακινιτων και 
προζκυψαν από τθν δράςθ τθσ 4θσ ομάδασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ. 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
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 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 20 ςυνεργεία 

2012 30 ςυνεργεία 

2013 40 ςυνεργεία  

 

 υνοπτικόσ ζλεγχοσ 
 
Συγκρότθςθ ελεγκτζου δείγματοσ επιχειριςεων και επιτθδευματιϊν που δεν ςυμμετείχαν 
ςτισ διατάξεισ τθσ περαίωςθσ βάςθ των ςτοχεφςεων τθσ επιτροπισ διαςταυρϊςεων τθσ 
Γ.Γ.Ρ.Σ με διαδικαςίεσ ςυνοπτικοφ ελζγχου. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων  

2011 3% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

2012 5% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

2013 8% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

 

 Ζλεγχοσ φορζων μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα 
 
Αφξθςθ ελζγχων ςε φορείσ που δθλϊνουν μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα δραςτθριότθτεσ, 
κακϊσ και ςε πρόςωπα και υπθρεςίεσ του ςτενοφ και ευρφτερου δθμοςίου τομζα, με ςτόχο 
τθν απόδοςθ των φορολογικϊν τουσ υποχρεϊςεων και τθν διαπίςτωςθ τθσ εκπλιρωςθσ 
των τρεχουςϊν φορολογικϊν υποχρεϊςεων.  
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 2% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

2012 8% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

2013 15% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

 

 Ποιοτικοί Ζλεγχοι  
 
Συμμετοχι ελεγκτϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν ςτουσ ποιοτικοφσ ελζγχουσ που κα 
γίνουν από τθν ΕΛΤΕ το 2011 για τθν διαπίςτωςθ αν οι προβλζψεισ για φορολογικζσ 
υποχρεϊςεισ του ιςολογιςμοφ των επιχειριςεων που αναφζρονται και ςτθν ετιςια ζκκεςθ 
ζχουν αποδοκεί από τισ επιχειριςεισ. Ο ζλεγχοσ κα πραγματοποιθκεί ςε δείγμα από τισ 
ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο και από τισ λοιπζσ εκατό μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 350 επιχειριςεισ 

2012 350 επιχειριςεισ 

2013 350 επιχειριςεισ 

 

 Ειδικοί Ζλεγχοι  
 
Ζλεγχοσ ι επανζλεγχοσ οποιαςδιποτε φορολογικισ υπόκεςθσ με υπαλλιλουσ τθσ αρμόδιασ 
ελεγκτικισ υπθρεςίασ ι με άλλουσ υπαλλιλουσ των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν. Στο εν λόγω 
πλαίςιο κα αξιοποιθκοφν ομάδεσ ελεγκτϊν, ϊςτε να διενεργθκοφν προςωρινοί ζλεγχοι και 
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ζλεγχοι που απαιτοφν ιδιαίτερθ τεχνογνωςία, όπωσ επιχειριςεισ e-commerce, 
διαφθμιςτικζσ, τεχνικζσ, ξενοδοχειακζσ, κ.λπ. Σθμαντικό κα είναι το όφελοσ αξιοποίθςθσ 
των ποριςμάτων των ελζγχων για εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, όπωσ και θ αξιοποίθςθ τθσ 
μεκοδολογίασ του «τυχαίου δείγματοσ» ι «πρωτοποριακϊν ελζγχων». Οι ςτοχεφςεισ των 
πιο πάνω επιχειριςεων κα γίνουν από τθν επιτροπι διαςταυρϊςεων ςτθν ΓΓΡΣ.  
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 2% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ μονάδασ  

2012 5% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ μονάδασ 

2013 10% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ μονάδασ 

 

 Ζλεγχοι για το ξζπλυμα μαφρου χριματοσ 
 
Ρρογραμματιςμόσ διενζργειασ ελζγχων, ανά κατθγορία υπόχρεων προςϊπων, από τισ 
Δ.Ο.Υ. και τα ελεγκτικά κζντρα για κζματα ορκισ εφαρμογισ και τιρθςθσ των μζτρων 
δζουςασ επιμζλειασ και λοιπϊν υποχρεϊςεων που προκφπτουν από τον ν.3691/2008, 
παράλλθλα με τουσ φορολογικοφσ ελζγχουσ. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 50 ζλεγχοι 

2012 100 ζλεγχοι 

2013 100 ζλεγχοι 

 

 Ζλεγχοι ΦΜΑΠ από Δ.Ο.Τ. 
 
Ζλεγχοσ φυςικϊν προςϊπων, οι οποίοι αν και υπόχρεοι δεν υπζβαλαν διλωςθ ΦΜΑΡ το 
ζτοσ 2007 από τον εντοπιςμό που ζγινε από τθν 4θ ομάδα για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
φορoδιαφυγισ. Το ελεγκτζο δείγμα αφορά 10.000 περιπτϊςεισ. Το ποςοςτό του ελζγχου 
προςδιορίηεται χαμθλά γιατί ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ εκελοντικισ ςυμμόρφωςθσ, θ 
οποία δείχνει υψθλό βακμό ανταπόκριςθσ. 
 

  Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 5% των περιπτϊςεων 

2012 5% των περιπτϊςεων 

2013 5% των περιπτϊςεων 

 

  Ζλεγχοι ΦΜΑΠ από ειδικά ςυνεργεία 
 
Ζλεγχοσ από ειδικό ςυνεργείο του ΦΜΑΡ 100 φυςικϊν προςϊπων μετά από ανάλυςθ 
κινδφνου, οι οποίοι αν και υπόχρεοι δεν υπζβαλλαν δθλϊςεισ μετά από τον εντοπιςμό που 
ζγινε από τθν 4θ ομάδα για τθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 100 περιπτϊςεισ 

2012 100 περιπτϊςεισ 

2013 100 περιπτϊςεισ 
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 Θλεκτρονικοί Ζλεγχοι (e-audit) 
 
Ζλεγχοσ των μεγάλων επιχειριςεων με βάςθ το ελεγκτικό πρόγραμμα SESAM (e-audit) 
ςταδιακά από το 2011.  
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 2% των επιχειριςεων αρμοδιότθτασ Δ.Ε.Κ. 

2012 20% των επιχειριςεων αρμοδιότθτασ Δ.Ε.Κ. 

2013 40% των επιχειριςεων αρμοδιότθτασ Δ.Ε.Κ. 

 

 Ζλεγχοι φορολογουμζνων υψθλοφ κινδφνου 
 
Από τθν δράςθ τθσ 4θσ ομάδασ εντοπίςτθκαν 150 περιπτϊςεισ φορολογουμζνων υψθλοφ 
κίνδυνου με μεγάλα περιουςιακά ςτοιχεία. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ και όςεσ άλλεσ 
προκφψουν κα ελεγχκοφν από το Σ.Δ.Ο.Ε, το οποίο ζχει και ανακριτικά κακικοντα. Για τισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ αναμζνεται να αςκθκοφν ποινικζσ διϊξεισ, οι οποίεσ κα είναι 
μειοφμενεσ κατά χρόνο λόγω τθσ προςδοκϊμενθσ υψθλισ εκελοντικισ ςυμμόρφωςθσ. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 60 περιπτϊςεισ ποινικϊν διϊξεων 

2012 60 περιπτϊςεισ ποινικϊν διϊξεων 

2013 60 περιπτϊςεισ ποινικϊν διϊξεων 

 

 Ζλεγχοι μεταφοράσ κεφαλαίων εξωτερικοφ 
 
Αξιοποίθςθ των διαςταυρϊςεων που βρίςκονται ςε εξζλιξθ ςτθν ΓΓΡΣ από ςτοιχεία 
τραπεηϊν του εξωτερικοφ για τθν απόδοςθ των τόκων και τθν ζρευνα για τθν άμεςθ 
φορολόγθςθ τουσ με τουσ ζμμεςουσ τρόπουσ που δίνουν οι νομοκετικζσ αλλαγζσ. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 2% των περιπτϊςεων κάκε ελεγκτικισ μονάδασ 

2012 10% των περιπτϊςεων κάκε ελεγκτικισ μονάδασ 

2013 15% των περιπτϊςεων κάκε ελεγκτικισ μονάδασ 
 

 τατιςτικόσ υπολογιςμόσ  
 

Χριςθ αυτοματοποιθμζνθσ διαδικαςίασ υπολογιςμοφ του ΦΡΑ για τουσ φορολογοφμενουσ 
που δεν υποβάλλουν δθλϊςεισ ΦΡΑ με Στατιςτικό Υπολογιςμό του φόρου, ςφμφωνα με 
τυποποιθμζνθ ελεγκτικι διαδικαςία. Θ διαδικαςία ξεκινά με τθν αποςτολι θλεκτρονικϊν 
μθνυμάτων ςε φορολογοφμενουσ που δεν υπζβαλαν δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α και καταλιγει ςτον 
ςτατιςτικό υπολογιςμό ςε αυτοφσ που δεν ςυμμορφϊκθκαν με τθν λιψθ των θλεκτρονικϊν 
μθνυμάτων. Για τον ζλεγχο με τθ διαδικαςία του ςτατιςτικοφ υπολογιςμοφ κα ςυγκροτθκεί 
και ειδικό ςυνεργείο για 100 περιπτϊςεισ των οποίων τθν παρακολοφκθςθ και ςυλλογι 
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων κα αναλάβει θ 5θ Ομάδα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ. 
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 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 20% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

2012 40% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

2013 60% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

 

 Ζμμεςοσ προςδιοριςμόσ φορολογικϊν υποχρεϊςεων 
 
Εφαρμογι τεχνικϊν ζμμεςου προςδιοριςμοφ των υποχρεϊςεων με βάςθ τθ μζκοδο 
ανάλυςθ ρευςτότθτασ (source and application of funds method), τραπεηικϊν κατακζςεων 
και δαπανϊν ςε μετρθτά, (Bank deposits and cash expenditure method), κακαρισ κζςθσ 
(Net worth method), κοςτολόγθςθσ (Unit and volume method) και προςδιοριςμοφ 
ειςοδιματοσ βάςει αναλογιϊν (mark-up method). Θ ςχετικι μελζτθ ζχει γίνει από τθν 
πρϊτθ ομάδα για τθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ. Ρρογραμματίηεται θ ςταδιακι 
ζκδοςθ των υπουργικϊν αποφάςεων για τθν εφαρμογι τουσ με προγραμματιηόμενθ πρϊτθ 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ που κα ορίηει τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου για τον προςδιοριςμό του 
ειςοδιματοσ βάςει αναλογιϊν (mark-up method).  
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 2% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

2012 10% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

2013 20% των επιχειριςεων κάκε ελεγκτικισ υπθρεςίασ 

 

 Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των ελζγχων  

 
Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των ελζγχων- διαςταυρϊςεων για τισ ελεγκτζεσ επιχειριςεισ 
που εμφανίηουν χαμθλό δείκτθ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ, όπωσ προκφπτουν από τισ 
διαςταυρϊςεισ τθσ ΓΓΡΣ. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 10% αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ κατά ελεγκτι 

2012 20% αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ κατά ελεγκτι 

2013 30% αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ κατά ελεγκτι  

 

 Φορολογικό πιςτοποιθτικό 
 
Αξιοποίθςθ του Φορολογικοφ πιςτοποιθτικοφ (ζκκεςθ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ και 
αναλυτικισ ζκκεςθσ τεκμθρίωςθσ) των νομίμων ελεγκτϊν που διενεργοφν υποχρεωτικοφσ 
ελζγχουσ ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ και ΕΡΕ για τον άμεςο καταλογιςμό από τισ ελεγκτικζσ 
υπθρεςίεσ των Φορολογικϊν υποχρεϊςεων των ελεγχομζνων εταιρειϊν. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011  

2012 8.500 επιχειριςεισ 

2013 8.500 επιχειριςεισ 
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7. ΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΟΤ ΣΘ ΕΚΣΑΚΣΘ ΔΟΜΘ 
 
Οι Ομάδεσ Ζργου τθσ Ζκτακτθσ Δομισ ζχουν υλοποιιςει από το Νοζμβριο του 2010 μζχρι 
ςιμερα μια ςειρά από δράςεισ και ζχουν προγραμματίςει μζχρι το τζλοσ του 2011 
μελλοντικζσ δράςεισ ωσ ακολοφκωσ: 
 

7.1. Ομάδα για τθν εφαρμογι τθσ νζασ φορολογικισ νομοκεςίασ 
  
Δράςεισ που ζχουν υλοποιθκεί – Επόμενα βιματα:  

 

 Ροιοτικι-Συγκριτικι Ανάλυςθ Φορολογικϊν Μεταρρυκμίςεων ςτθν Ε.Ε. Μελζτθ για τισ 
ακολουκοφμενεσ πρακτικζσ και ςτρατθγικζσ υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ 
φορολογικϊν μεταρρυκμίςεων από άλλα Κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. 
 

 Μζκοδοι Υπολογιςμοφ Φορολογικισ Υποχρζωςθσ. Μελζτθ εφαρμογισ ζμμεςων 
μεκόδων προςδιοριςμοφ φορολογικισ υποχρζωςθσ. Ρρόταςθ μεκόδου ελζγχου των 
υποκζςεων τθσ παρ.3 του αρ.15 του ν.3888/2010.  
 

 Ανάλυςθ φορολογικισ επιβάρυνςθσ ςτθν Ελλάδα. Συγκριτικι μελζτθ Κρατϊν-Μελϊν τθσ 
Ε.Ε. και χϊρων του ΟΟΣΑ. 
 

 Ρρόταςθ ςχετικά με τθν τεκμθρίωςθ τιμϊν ενδοομιλικϊν διαςυνοριακϊν ςυναλλαγϊν 
του α.39α του ν.2238/94 (που προςτζκθκε με το α.2 του ν.3775/09).  
 

 Μελζτθ – επεξεργαςία του ςχεδίου τθσ ειςθγθτικισ ζκκεςθσ προτάςεων για τθν 
πιςτοποίθςθ λογιςτι φοροτεχνικοφ του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ακθνϊν. 
 

 Ρρϊτα Αποτελζςματα Ροςοτικοποίθςθσ επεξεργαςίασ ςτοιχείων, μετά τθν οποία 
υποβλικθκαν προτάςεισ ςτο ΦΡΑ και ςτον ΚΒΣ.  
 

 Μελζτθ για Ρροςομοίωςθ διατάξεων ν.3842/2010 για τον κακοριςμό δεικτϊν μζτρθςθσ 
απόδοςθσ του νόμου και ποςοτικοποίθςθσ αναμενόμενων εςόδων. 
 

 Καταγραφι κατάςταςθσ και προτάςεισ ςχετικά με εφαρμογι περιουςιολογίου. 
 

 Ρροβλιματα εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ-Ρροτάςεισ 
(αφορολόγθτο υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτθν αλλοδαπι, απαλλαγζσ από φόρο, 
ειςοδιματα οικοδομικϊν επιχειριςεων που τθροφν βιβλία Β’ κατθγορίασ ΚΒΣ, 
εκπιπτόμενεσ δαπάνεσ μιςκοδοςίασ από ακακάριςτα ζςοδα επιχειριςεων, δαπάνεσ 
απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων). 
 

 Ρρόταςθ για εφαρμογι επαγγελματικϊν λογαριαςμϊν-Διαβίβαςθ φορολογικϊν 
ςτοιχείων ςτθν ΓΓΡΣ. 
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 Ρρόταςθ απόφαςθσ ςχετικά με εφαρμοηόμενουσ κανόνεσ και μεκόδουσ ςτισ 
ενδοομιλικζσ τιμολογιςεισ-περιπτϊςεισ υποκεφαλαιοποίθςθσ.  
 

 Διεξαγωγι προςομοίωςθσ ειςοδθμάτων φυςικϊν προςϊπων ζτουσ 2009 ςτισ 
υφιςτάμενεσ διατάξεισ του ν.3842/2010 -Σφγκριςθ με πραγματικά δεδομζνα/ζςοδα οικ. 
ζτουσ 2011 -Υποβολι μελζτθσ. 
 

 Ρρόταςθ-μελζτθ αναφορικά με τθ διεφρυνςθ τθσ βάςθσ του ΦΡΑ ςε ςυγκεκριμζνουσ 
τομείσ (όπωσ αυτοκινθτιςτζσ ταξί). 
 

 Επεξεργαςία ςτοιχείων -μελζτθ αποτελεςματικότθτασ διατάξεων -αποδοτικότθτασ 
φόρων ςε επιμζρουσ φορολογίεσ 
 

 Εκπαίδευςθ και επικοινωνία. Διοργάνωςθ Εκπαιδευτικϊν θμερίδων και ςεμιναρίων και 
ςτοχευμζνθ επικοινωνιακι πολιτικι με ςυνδρομι Συμβοφλου. 

 
 Θ Ομάδα ζχει επιτελζςει ςθμαντικό ζργο ςχετικά με τθν εποπτεία και παρακολοφκθςθ των 
αποφάςεων και εγκυκλίων που πρζπει να εκδοκοφν ςε εφαρμογι τθσ νζασ φορολογικισ 
νομοκεςίασ. Ζωσ 31/12/2011 κα ζχουν εκδοκεί όλεσ οι αποφάςεισ και εγκφκλιοι ςε 
εφαρμογι τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ. 
 

7.2. Ομάδα Είςπραξθσ Οφειλϊν 
 
Θ είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ιδθ υλοποιείται με νζεσ μεκόδουσ από τθν Ειδικι 
αυτι Ομάδα, οι εργαςίεσ τθσ οποίασ αποτελοφν τον προάγγελο του νζου τρόπου είςπραξθσ 
που κα υιοκετθκεί από όλο το μθχανιςμό. Θ Ομάδα αξιοποιεί πλιρωσ τισ δυνατότθτεσ των 
μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων του Υπουργείου και επεκτείνει τθν αναηιτθςθ ςτοιχείων 
ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα, τα οποία και αξιοποιεί.  
 
Στθ βάςθ αυτι κα λειτουργιςει και θ νζα οργανωτικι δομι, αναπτφςςοντασ μια ςειρά 
επιχειρθςιακϊν δράςεων προςανατολιςμζνων ςτον εντοπιςμό πθγϊν αποπλθρωμισ και 
ςτθν εν ςυνεχεία αναγκαςτικι είςπραξθ των απαιτιςεων. Βρίςκονται ςε πλιρθ εξζλιξθ 
ςτοχευμζνεσ δράςεισ ςε βάροσ οφειλετϊν που προκφπτουν από τισ επιλεκτικζσ 
διαςταυρϊςεισ τθσ Ομάδασ. Οι δράςεισ αυτζσ επεκτείνονται ςταδιακά ςε νζεσ ομάδεσ -
ςτόχουσ και για το 2011 ζχει τεκεί ςτόχοσ ειςπράξεων από αυτζσ το ποςό των 200 εκατ. 
ευρϊ. Οι δράςεισ τθσ Ομάδασ είναι οι ακόλουκεσ:  
 

 χεδιαςμόσ εξατομικευμζνων δράςεων για τθν αναγκαςτικι είςπραξθ 
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν από οφειλζτεσ με αξιόλογθ ακίνθτθ περιουςία (οφειλζτεσ 
με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ και ακίνθτθ περιουςία ςε Μφκονο, Σαντορίνθ, οφειλζτεσ με 
λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ και επαγγελματικά ακίνθτα ςτο 1ο διαμζριςμα Ακθνϊν, 
οφειλζτεσ με οφειλζσ από φόρο κλθρονομιάσ χωρίσ ειςπρακτικά μζτρα, οφειλζτεσ με 
λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ και ακίνθτθ περιουςία ςε περιοχζσ με υψθλι τιμι ηϊνθσ, 
οφειλζτεσ προμθκευτζσ μεγάλων αλυςίδων πολυκαταςτθμάτων και αλυςίδων 
θλεκτρονικϊν, οφειλζτεσ τθσ Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικοφ με μεγάλθ ακίνθτθ περιουςία, 
οφειλζτεσ τθσ Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικοφ, οφειλζτεσ -ιδιοκτιτεσ μιςκωμζνων από το 
Υπουργείο Ρολιτιςμοφ ακινιτων με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ). 
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 χεδιαςμόσ εξατομικευμζνων δράςεων για τθν αναγκαςτικι είςπραξθ 
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν από μεγάλουσ οφειλζτεσ (οφειλζτεσ με λθξιπρόκεςμεσ 
οφειλζσ άνω των €200.000 και μεγάλθ ακίνθτθ περιουςία. Ανάλυςθ διαδικαςιϊν 
πλθρωμισ τρίτων από Φ.Γ.Κ.-Σχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν υποχρεωτικοφ ςυμψθφιςμοφ 
αμοιβαίων ανταπαιτιςεων. 
 

 χεδιαςμόσ ςτοχευμζνων δράςεων για τθν ςυνολικι αντιμετϊπιςθ οφειλϊν 
επιμζρουσ επαγγελματικϊν ομάδων (τραγουδιςτζσ με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ, 
ςυμβολαιογράφοι με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ) 

 

 Κατάςταςθ προμθκευτϊν Τπουργείου Τγείασ με βεβαιωμζνεσ οφειλζσ. Νομοκετικι 
ρφκμιςθ με τον Νόμο τθσ ΕΡΕΛΑ. Εκδόκθκε Υπουργικι Απόφαςθ υλοποίθςθσ από το 
Υπουργείο Οικονομικϊν – Διαδικαςία εκκακάριςθσ ςε εξζλιξθ από τα κατά τόπουσ 
Νοςοκομεία. Σχεδιαςμόσ ςτοχευμζνων δράςεων για τθν ςυνολικι αντιμετϊπιςθ 
οφειλϊν επιμζρουσ επαγγελματικϊν ομάδων. 

 

 Φαρμακεία με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ. Συμψθφιςμόσ πιςτωτικϊν υπολοίπων 
Ιφαιςτοσ με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ δικαιοφχων ΔΛ.ΡΕ.ΚΕ. Εκδόκθκε Υπουργικι 
Απόφαςθ – αναπτφχκθκε θμιαυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία ςυμψθφιςμϊν από τθν 
Γ.Γ.Ρ.Σ, θ οποία εφαρμόςτθκε από τισ 15/10/10 και καταργικθκε από 1/1/11 λόγω 
εξίςωςθσ των τιμϊν αγοράσ-πϊλθςθσ. Τακτοποίθςθ εκκρεμοτιτων 4.117 μθ ενιμερων 
δικαιοφχων. Ραραγωγι καταςτάςεων με κατθγοριοποίθςθ ανά ομάδα με κοινά 
χαρακτθριςτικά – ανάλυςθ αποτελζςματοσ. 
 

 ε εξζλιξθ διαδικαςίεσ αναγκαςτικισ είςπραξθσ (καταςχζςεισ ακινιτων, καταςχζςεισ 
μιςκωμάτων εισ χείρασ ενοικιαςτϊν, κατάςχεςθ εισ χείρασ τρίτου για πλείονεσ 
οφειλζτεσ, ςυμψθφιςμόσ βεβαιωμζνων οφειλϊν) δρομολογοφμενεσ βάςει φψουσ 
οφειλισ, για όλεσ τισ προαναφερόμενεσ κατθγορίεσ οφειλετϊν που ςτοχοποιικθκαν. 
Μθνιαία παρακολοφκθςθ αποτελεςμάτων. 
 

 ταδιακι ανάλυςθ και κατάταξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν βάςει χρόνου γζννθςθσ τθσ 
υποχρζωςθσ, φψουσ οφειλισ, κατθγορίασ οφειλόμενων φόρων, θ οποία κα 
χρθςιμοποιθκεί για οποιαδιποτε περαιτζρω ανάλυςθ. 
 

 Σροποποίθςθ πολιτικισ & διαδικαςιϊν είςπραξθσ. Στο νζο φορολογικό νόμο 
ςυμπεριελιφκθςαν διατάξεισ για τθ διευκόλυνςθ τθσ αναγκαςτικι είςπραξθσ των 
λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων (διαδικαςία & προχποκζςεισ χαρακτθριςμοφ των 
απαιτιςεων ωσ ανεπίδεκτων είςπραξθσ και κακιζρωςθ ζκδοςθσ βεβαίωςθσ οφειλισ, 
προσ ςυμπλιρωςθ τθσ διάταξθσ για τθν ζκδοςθ αποδεικτικοφ φορολογικισ 
ενθμερότθτασ, όπου αυτό δεν μπορεί να εκδοκεί).  

 

 Ανάπτυξθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διοίκθςθσ. Νζεσ αναφορζσ ςχεδιάςτθκαν και 
παράγονται ςε μθνιαία βάςθ. Σχεδιάηεται αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα για τον ζλεγχο 
τθσ εμπρόκεςμθσ καταβολισ των δόςεων και τιρθςθσ των λοιπϊν όρων ςυμμόρφωςθσ 
των νομοκετικϊν ρυκμίςεων ανά οφειλζτθ. 
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 Επίκεινται οι ακόλουκεσ δράςεισ, με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των επιχειρθςιακϊν 
δράςεων είςπραξθσ, το ςυντονιςμό των διαδικαςιϊν αναγκαςτικισ είςπραξθσ των 
λθξιπρόκεςμων φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν οφειλϊν και τθ δθμιουργία κλίματοσ 
φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ: α) Αναςχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν πλθρωμισ τρίτων από 
Φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, β) Σχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν είςπραξθσ των λθξιπρόκεςμων 
οφειλϊν Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, γ) Σχεδιαςμόσ προγραμμάτων ρφκμιςθσ 
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν υπό όρουσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ για τθ διατιρθςι τουσ 
και δ) Σχεδιαςμόσ διαδικαςίασ εκκακάριςθσ του ανεπίδεκτου είςπραξθσ 
χαρτοφυλακίου λθξιπρόκεςμων οφειλϊν. 

 

7.3. Ομάδα Μεγάλων Φορολογουμζνων 
 

 Εντοπιςμόσ των χιλίων μεγαλυτζρων επιχειριςεων βάςει των εξισ κριτθρίων: α) κφκλοσ 
εργαςιϊν άνω των 30.000.000,00 ευρϊ (ζτοσ βάςθσ 2009) και β) είδοσ -όλεσ οι 
Τραπεηικζσ, Αςφαλιςτικζσ και Ειςθγμζνεσ ςτο ΧΑΑ επιχειριςεισ με κφκλο εργαςιϊν άνω 
των 10.000.000,00 ευρϊ (ζτοσ βάςθσ 2009). Με τα ανωτζρω κριτιρια ο αρικμόσ των 
μεγαλυτζρων επιχειριςεων ανζρχεται ςε 1137.  
 

 χεδιαςμόσ μονάδασ για τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ εκπλιρωςθσ των 
υποχρεϊςεων των πιο πάνω φορολογοφμενων. Υποβλικθκε πρόταςθ δομισ και 
οργάνωςθσ τθσ Υπθρεςίασ Μεγάλων Φορολογουμζνων, με περιγραφι των υπθρεςιϊν 
που κα προςφζρονται ςτουσ φορολογοφμενουσ, των λειτουργιϊν, των αρμοδιοτιτων, το 
απαιτοφμενο προςωπικό και οργανόγραμμα. Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ δομισ τθσ 
Υπθρεςίασ Μεγάλων Φορολογουμζνων, κα επιλεγοφν το προςωπικό και οι κτιριακζσ 
εγκαταςτάςεισ και κα κακοριςκοφν οι ανάγκεσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ. 
 

 Κατάρτιςθ ςχεδίου ελζγχου με βάςθ παράγοντεσ υψθλισ επικινδυνότθτασ. Ζγινε 
κατάταξθ των Μεγάλων Φορολογουμζνων ςε κλάδουσ. Κα εκπονθκοφν ςχζδια ελζγχου 
κατά ελεγκτικό αντικείμενο (φορολογίεσ, κλάδοι). Ξεκίνθςε θ επεξεργαςία ςχεδίου 
ελζγχου για προςωρινό ζλεγχο ΦΡΑ και κα ακολουκιςει αντίςτοιχο για τακτικό ζλεγχο 
και λοιπζσ φορολογίεσ, κακϊσ και κλαδικά ςχζδια ελζγχου. 
 

 Εκςυγχρονιςμόσ ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν. Γίνονται ενζργειεσ για τθν ομαλι ζνταξθ των 
εργαλείων ελζγχου ELENXIS και SESAM ςτον ελεγκτικό μθχανιςμό, εξειδίκευςθ των 
κριτθρίων κινδφνου - ςτόχευςθσ του προγράμματοσ ELENXIS ςτουσ Μεγάλουσ 
Φορολογοφμενουσ, βελτίωςθ των υποδειγμάτων εκκζςεων ελζγχου και ελεγκτικϊν 
επαλθκεφςεων για τθν προςαρμογι τουσ ςτουσ Μεγάλουσ Φορολογουμζνουσ. 
Ρρογραμματίςτθκε θ εκπαίδευςθ ςτα εργαλεία ELENXIS και SESAM των ελεγκτϊν που κα 
διενεργοφν ελζγχουσ ςτουσ Μεγάλουσ Φορολογοφμενουσ.  
 

 Ελεγκτικζσ ενζργειεσ. Κακορίςτθκαν κριτιρια κινδφνου για επιλογι υποκζςεων 
Μεγάλων Φορολογουμζνων για ζλεγχο, βάςει των οποίων κα διενεργθκοφν 100 τακτικοί 
ζλεγχοι και 300 προςωρινοί ζλεγχοι ΦΡΑ ςτουσ 1137 μεγαλφτερουσ φορολογοφμενουσ. 
Ξεκίνθςαν ιδθ 27 τακτικοί ζλεγχοι από τα ΔΕΚ Ακινασ και Κεςςαλονίκθσ και 23 
προςωρινοφ ελζγχου ΦΡΑ. Από τα αποτελζςματα των διενεργοφμενων ελζγχων κα 
επαναξιολογοφνται και κα βελτιϊνονται τόςο τα κριτιρια επιλογισ υποκζςεων προσ 
ζλεγχο όςο και οι ελεγκτικζσ επαλθκεφςεισ και διαδικαςίεσ.  
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7.4. Ομάδα Μεγάλθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ και Τψθλϊν Ειςοδθμάτων 
 

 Θ Ομάδα ςτόχευςε ςε 1.700 φυςικά πρόςωπα, επιτθδευματίεσ ι μθ, που απζκρυψαν 
ειςοδιματα από εμπορικοφ χαρακτιρα αγοραπωλθςίεσ ακινιτων (τα οποία ςφμφωνα με 
το άρκρο 28 ν. 2238/1994 αποτελοφν ειςόδθμα από εμπορικζσ επιχειριςεισ). Ανατζκθκε 
ο ςχετικόσ ζλεγχοσ ςε 32 ειδικά ςυνεργεία ελζγχου (96 ελεγκτζσ) με ζδρα τα ΡΕΚ. 
Ραρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων ελζγχου και υποςτιριξθ των ελεγκτϊν. 

 

  Μετά από ςτόχευςθ τθσ Ομάδασ, ανατζκθκε ο ζλεγχοσ «πόκεν ζςχεσ» 150 φυςικϊν 
προςϊπων υψθλοφ κινδφνου τθσ πιο πάνω περίπτωςθσ ςτισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ 
Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ του ΣΔΟΕ. Σε 60 από αυτζσ αναμζνεται να αςκθκοφν διϊξεισ. 
Ραρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων ελζγχου και υποςτιριξθ των ελεγκτϊν από τθν 
Ομάδα. Ραρακολοφκθςθ τθσ ποινικοποίθςθσ των 60 υποκζςεων. 

 

 Ζλεγχοι ςτθν υποβολι διλωςθσ ΦΜΑΡ. Εντοπίςτθκαν 9.173 φυςικά πρόςωπα που, αν 
και υπόχρεα, δεν υπζβαλαν διλωςθ ΦΜΑΡ το ζτοσ 2007. Εκδόκθκε γενικι ανακοίνωςθ 
–πρόςκλθςθ για υποβολι, ωσ 31-5-2011, δθλϊςεων ΦΜΑΡ περιόδου 1997-2007. 
Ρρογραμματίςτθκαν (καταρχιν) ζλεγχοι για ΦΜΑΡ τθσ ανωτζρω περιόδου ςε 100 
φυςικά πρόςωπα από ειδικά ςυνεργεία ελζγχου που αναμζνεται να ςυγκροτθκοφν. Θ 
Ομάδα κα παρακολουκεί τα αποτελζςματα και κα δϊςει οδθγίεσ ελζγχου ςτισ Δ.Ο.Υ. για 
τουσ υπόλοιπουσ ελζγχουσ ΦΜΑΡ. 

 

 Εντοπίςτθκαν από τθν Ομάδα φυςικά πρόςωπα τα οποία δε διλωςαν τθ δαπάνθ κτιςθσ 
ενόσ τουλάχιςτον ακινιτου και άλλα τα οποία, ενϊ κατζχουν ςθμαντικι ακίνθτθ 
περιουςία, δθλϊνουν πολφ χαμθλά φορολογθτζα ειςοδιματα. Επίκειται θ αποςτολι των 
ςτόχων αυτϊν ςτισ Δ.Ο.Υ για ζλεγχο γραφείου και για πρόςκλθςθ των φορολογοφμενων 
για υποβολι ςυμπλθρωματικϊν δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ. 

 

 Φυςικά πρόςωπα υποκρυπτόμενα ςε εξωχϊριεσ εταιρίεσ. Ρρογραμματίςτθκαν: α) ο 
εντοπιςμόσ των εξωχϊριων εταιριϊν που αν και υπόχρεεσ δεν υπζβαλαν τθ διλωςθ του 
ειδικοφ φόρου ακινιτων (ΕΦΑ) για τα προθγοφμενα τθσ μεταβίβαςθσ ζτθ, β) εντοπιςμόσ 
και καταγραφι των φ.π. που απζκτθςαν τα ακίνθτα των παραπάνω μεταβιβάςεων, γ) 
εντοπιςμόσ και καταγραφι εταιριϊν απαλλαςςόμενων του ΕΦΑ, με ςτόχο τον εντοπιςμό 
των φ.π. που υποκρφπτονται ςτισ εταιρίεσ αυτζσ. 

 

 Πρόλθψθ τθσ φοροδιαφυγισ ςτον τομζα τθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ. Εκπονείται μελζτθ 
προσ υποβολι ςτθν πολιτικι και διοικθτικι θγεςία ςχεδίου για βελτιςτοποίθςθ τθσ 
πρόλθψθσ τθσ φοροδιαφυγισ και ελαχιςτοποίθςθ τθσ ανάγκθσ εκτζλεςθσ καταςταλτικϊν 
ελζγχων ςτο τομζα τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ. 

 

7.5. Ομάδα Απόδοςθσ Παρακρατουμζνων Φόρων και Φορολογικισ 
υμμόρφωςθσ 
 
Θ Ομάδα ζχει εγκακιδρφςει το ςφςτθμα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ 
όςων παρζλειψαν να υποβάλουν δθλϊςεισ ΦΡΑ, για τισ βαρφτερεσ περιπτϊςεισ των 
οποίων παραγγζλλεται θ διεξαγωγι ελζγχου. Σε κάκε περίπτωςθ βεβαιϊνεται φόροσ βάςει 
ςτατιςτικισ εκτίμθςθσ που ςτθρίηεται ςε προγενζςτερθ δραςτθριότθτα. Θ εφαρμογι του 
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ςυςτιματοσ ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ κα εφαρμοςτεί ςε 145.000 φορολογοφμενουσ για το 
2011. Αναλυτικά οι δράςεισ τθσ Ομάδασ:  
 

 Εντοπιςμόσ υπόχρεων ςε υποβολι δθλϊςεων Φ.Ρ.Α. 
 

 Αποςτολι προειδοποιθτικοφ e-mail ςε ειδικζσ ομάδεσ φορολογουμζνων (ςε αυτοφσ που 
ζκαναν ζναρξθ μζςα ςτο τρζχον ζτοσ, ι λόγω μεταβολισ εργαςιϊν υπάγονται πλζον ςε 
Φ.Ρ.Α. ςτο τρζχον ζτοσ, ςε αυτοφσ που εντοπίςκθκαν ότι δεν ζχουν υποβάλλει ζςτω και 
μία περιοδικι διλωςθ ΦΡΑ ςτο τρζχον ζτοσ, κακϊσ και ςε κατθγορίεσ επαγγελματιϊν 
που με νομοκετικι αλλαγι άλλαξαν κακεςτϊσ Φ.Ρ.Α. 
 

 Εντοπιςμόσ φορολογουμζνων που δεν υποβάλλουν περιοδικζσ δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. και 
αποςτολι Αϋ e-mail εντοπιςμοφ, δίνοντασ προκεςμία προσ ςυμμόρφωςθ 10 θμερϊν. 
Εντοπιςμόσ φορολογουμζνων που δεν ςυμμορφϊκθκαν ςτθν παραπάνω προκεςμία και 
αποςτολι Βϋ e-mail εντοπιςμοφ (αυςτθροφ), δίνοντασ προκεςμία 5 θμερϊν. 
 

 Εντοπιςμόσ όςων τελικά δεν ςυμμορφϊκθκαν και εμπλουτιςμόσ του αρχείου των 
φορολογουμζνων αυτϊν με δεδομζνα, τα οποία κα επιτρζπουν ςτισ Ελεγκτικζσ 
Υπθρεςίεσ του ΥΡΟΛΚ να οργανϊςουν ιεραρχθμζνουσ – ςτοχευμζνουσ ελζγχουσ. 
 

 Μοριοποίθςθ των υποκζςεων που κα ςταλοφν ςτισ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ για ζλεγχο. 
Συμμετοχι όλθσ τθσ Ομάδασ ΑΡΑΦΣ ςτουσ ςτοχευμζνουσ ελζγχουσ. 
 

 Ραρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων ςε κάκε φάςθ και ενθμζρωςθ τθσ Ρολιτικισ 
Θγεςίασ και τθσ Διοίκθςθσ του ΥΡΟΛΚ: τα ςτοιχεία που κα παρζχονται κα αφοροφν ςτουσ 
φορολογοφμενουσ που είναι υπόχρεοι, ςε αυτοφσ που δεν υπζβαλαν δθλϊςεισ, ςε 
όςουσ ςυμμορφϊκθκαν ανά περίπτωςθ δράςθσ, ςε όςουσ ελζγχκθκαν, κακϊσ και ςε 
ποςά που βεβαιϊκθκαν και ειςπράχκθκαν. 
 

 Ραροχι άλλων ςτατιςτικϊν και οικονομικϊν δεδομζνων που προκφπτουν από τισ 
πλθροφορίεσ που κα ςυλλζγονται από τθν κεντρικοποιθμζνθ εφαρμογι και αφοροφν 
τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι φορολογοφμενοι δεν υποβάλλουν δθλϊςεισ, ςυγκρίςεισ 
με προθγοφμενα ζτθ, ανάλυςθ δεμζνων ανά γεωγραφικι περιοχι, ανά κατθγορία 
επαγγζλματοσ, ανά κατθγορία νομικισ μορφισ κλπ. 
 

 Συμμετοχι ςτισ δράςεισ τθσ Δ/νςθσ Μθτρϊου και τθσ ΓΓΡΣ, με ςτόχο τθν «εκκακάριςθ» 
και ενθμζρωςθ του Μθτρϊου / TAXIS, ϊςτε τα αντλοφμενα ςτοιχεία να είναι όςο το 
δυνατόν ακριβι. 
 

 Πλεσ οι παραπάνω δράςεισ που αφοροφν ςτθν ςυμμόρφωςθ των φορολογουμζνων ωσ 
προσ τθν υποβολι δθλϊςεων Φ.Ρ.Α. κα πραγματοποιθκοφν και για τισ Δθλϊςεισ Φόρου 
Ειςοδιματοσ Νομικϊν Ρροςϊπων, τισ Δθλϊςεισ Φ.Μ.Υ., για δθλϊςεισ άλλων 
Ραρακρατοφμενων Φόρων και για τθν υποβολι από τισ υπόχρεεσ επιχειριςεισ 
Συγκεντρωτικϊν Καταςτάςεων Ρελατϊν - Ρρομθκευτϊν. 

 

 Ρρογραμματίςτθκαν δράςεισ τθσ Ομάδασ για τθν επιβράβευςθ των ςυνεπϊν 
φορολογουμζνων. 
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8. ΔΡΑΕΙ ΣΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΙΠΡΑΞΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ  
 
H πιο πάνω Διεφκυνςθ  αναβακμίηεται ςε Γενικι Διεφκυνςθ Αναγκαςτικισ Είςπραξθσ 
Δθμοςίων Εςόδων και ενςωματϊνει τισ νζεσ μεκοδολογίεσ αναγκαςτικισ είςπραξθσ που 
ςιμερα αναπτφςςονται πιλοτικά από τθν Ομάδα Ζργου τθσ Ζκτακτθσ Δομισ.  Θ βαςικι 
αλλαγι οδθγεί ςτθν εφαρμογι μιασ ςειράσ επιχειρθςιακϊν δράςεων προςανατολιςμζνων 
ςτον εντοπιςμό πθγϊν αποπλθρωμισ και ςτθν εν ςυνεχεία αναγκαςτικι είςπραξθ των 
απαιτιςεων. 
 
 
Θ είςπραξθ λθξιπροκζςμων οφειλϊν μετά τθν οργανωτικι αλλαγι και τθν δθμιουργία 
ελεγκτϊν που κα ειδικεφονται ςτθν αναγκαςτικι είςπραξθ και τθν πλιρθ αξιοποίθςθ των 
δυνατοτιτων που παρζχονται από τθν ΓΓΡΣ ςτοχεφει ςε ςειρά επιχειρθςιακϊν δράςεων: 
 

 Αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν από Σελωνεία για ειςαγωγζσ – εξαγωγζσ αγακϊν και 
ταυτόχρονα υπάρχουν οφειλζσ. Θ διαςταφρωςθ κα αξιοποιείται από τουσ υπαλλιλουσ 
του τμιματοσ εςόδων των Δ.Ο.Υ και τουσ ελεγκτζσ αναγκαςτικισ είςπραξθσ, ϊςτε να 
υπάρχει αμεςότθτα ςτθν εφαρμογι των διατάξεων περί καταςχζςεων εισ χείρασ τρίτων. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 10% των περιπτϊςεων κάκε ελεγκτικισ μονάδασ 

2012 20% των περιπτϊςεων κάκε ελεγκτικισ μονάδασ 

2013 50% των περιπτϊςεων κάκε ελεγκτικισ μονάδασ 

 

 Αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν από το Κτθματολόγιο (διαςταφρωςθσ δεδομζνων του 
Κτθματολογίου με οφειλζτεσ). Θ διαςταφρωςθ κα αξιοποιείται από τουσ υπαλλιλουσ 
του τμιματοσ εςόδων των Δ.Ο.Υ και αργότερα από τουσ ελεγκτζσ αναγκαςτικισ 
είςπραξθσ, ϊςτε να υπάρχει αμεςότθτα ςτθν εφαρμογι διατάξεων περί καταςχζςεων.  
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 10% των περιπτϊςεων κάκε ελεγκτικισ μονάδασ 

2012 20% των περιπτϊςεων κάκε ελεγκτικισ μονάδασ 

2013 50% των περιπτϊςεων κάκε ελεγκτικισ μονάδασ 

 

 Ραροχι οδθγιϊν ςτισ βεβαιοφςεσ αρχζσ, για υποχρεωτικι αναγραφι των ςυνυπόχρεων 
με τον πρωτοφειλζτθ ζναντι του Δθμοςίου προςϊπων ςε κάκε χρθματικό κατάλογο προσ 
βεβαίωςθ εν ςτενι ζννοια. Σε περίπτωςθ μθ αναγραφισ των ςτοιχείων αυτϊν, οι 
κατάλογοι κα επιςτρζφονται ςτθ βεβαιοφςα αρχι για ςυμπλιρωςθ. Θ αξιοποίθςθ των 
δεδομζνων κα γίνει από τουσ υπαλλιλουσ του τμιματοσ εςόδων των Δ.Ο.Υ και αργότερα 
από τουσ ελεγκτζσ αναγκαςτικισ είςπραξθσ. 
 

  Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 10% των περιπτϊςεων κάκε ελεγκτικισ μονάδασ 

2012 20% των περιπτϊςεων κάκε ελεγκτικισ μονάδασ 

2013 50% των περιπτϊςεων κάκε ελεγκτικισ μονάδασ 
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9. ΔΡΑΕΙ ΔΟΕ 
 
Ππωσ και κατά το 2010 κα ςυνεχιςτοφν με εντατικοφσ ρυκμοφσ οι ζλεγχοι του ΣΔΟΕ ςτισ 
προαναφερκείςεσ κατθγορίεσ φορολογουμζνων. Κα υπάρξει δε δυνατότθτα αφξθςθσ των 
δραςτθριοτιτων του ΣΔΟΕ τόςο μζςω τθσ γενικευμζνθσ χριςθσ του Elenxis όςο και με τθν 
ζνταξθ ςτο Σϊμα ικανοφ αρικμοφ νζων ςτελεχϊν από τουσ διοριςτζουσ ςτο Υπουργείο κατά 
το 2011. Ειδικότερα με βάςθ τον ετιςιο προγραμματιςμό των δραςτθριοτιτων του ΣΔΟΕ 
προβλζπεται: 
 

9.1. Μορφζσ και Πεδία Ελζγχου 
 
Βάςει ςτοιχείων τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. διενεργοφνται ιδθ - και κα εντακοφν - οι ζλεγχοι ςτισ 
επιχειριςεισ που δεν ζχουν υποβάλει δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. και λοιπϊν παρακρατοφμενων 
φόρων κακϊσ και ςε επιχειριςεισ που ζτυχαν επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. λόγω ενδοκοινοτικϊν 
παραδόςεων, προκειμζνου να διακριβωκεί θ τυχόν εμπλοκι τουσ ςε απάτθ ςτον 
ενδοκοινοτικό Φ.Ρ.Α. «τφπου εξαφανιςμζνου εμπόρου – Καρουηζλ».  
 
Εκτιμϊμενο - ςε ετιςια βάςθ - φψοσ προςτίμων και πρόςκετων φόρων: 150.000.000 ευρϊ. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 2.000 ζλεγχοι 

2012 2.000 ζλεγχοι 

2013 2.000 ζλεγχοι 

 

 Ζλεγχοι ςε ομάδεσ ελεφκερων επαγγελματιϊν (γιατροί, δικθγόροι, λογιςτζσ, 
μθχανικοί, καλλιτζχνεσ κ.λπ.) 

 
Διενζργεια ελζγχων προκειμζνου να διακριβωκεί, κατά χριςθ, εάν ζχουν φορολογθκεί τα 
πραγματικά ειςοδιματα. Σφγκριςθ φορολογθκζντων ειςοδθμάτων με ςφνολο 
αποκτθκείςασ περιουςίασ κινθτισ και ακίνθτθσ. Αντικείμενο ελζγχου αποτελοφν 
επαγγελματίεσ που ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που τθροφνται ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 
ζχουν υποπζςει ςε παραβάςεισ του Κ.Β.Σ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ελζγχεται θ κίνθςθ των 
τραπεηικϊν λογαριαςμϊν ςε ςχζςθ με τα δθλωκζντα ειςοδιματα. Εφόςον εντοπιςτοφν 
ςτουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ κατακζςεισ χρθματικϊν ποςϊν που ζχουν προςαυξιςει 
τθν περιουςία του ελεγχόμενου και δεν ζχουν φορολογθκεί, τότε κα φορολογθκοφν ωσ 
ειςόδθμα από υπθρεςίεσ ελευκερίων επαγγελμάτων, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων περί 
ξεπλφματοσ χριματοσ. 
 
Εκτιμϊμενο - ςε ετιςια βάςθ - φψοσ προςτίμων Κ.Β.Σ. και πρόςκετων φόρων: 200.000.000 
ευρϊ.  
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 500 ζλεγχοι  

2012 500 ζλεγχοι  

2013 500 ζλεγχοι  
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  Ζλεγχοσ «πόκεν ζςχεσ» φυςικϊν προςϊπων, που επιλζχτθκαν με βάςθ τα παρακάτω 
κριτιρια: 
 
o Τθ μθ διλωςθ, ςτθν οικεία διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ, ολόκλθρθσ ι μζρουσ 

τθσ δαπάνθσ κτιςθσ ακινιτων.  
o Τθ μθ διλωςθ τοκοχρεολυτικϊν δόςεων δανείων ςτα επόμενα, από τθ λιψθ, ζτθ. 
o Αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν και ςτοιχείων, που αφοροφν τον τρόπο διαβίωςθσ του 

φυςικοφ προςϊπου ςε ςχζςθ με το δθλοφμενο ειςόδθμα. 
 

Εκτιμϊμενο φψοσ προςτίμων και πρόςκετων φόρων: 50.000.000 ευρϊ. Οι ζλεγχοι αυτοί κα 
ολοκλθρωκοφν το 2011. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 150 ζλεγχοι  

2012 150 ζλεγχοι  

2013 150 ζλεγχοι  

 

  Ζλεγχοι επαγγελματικϊν ςκαφϊν και ςκαφϊν αναψυχισ 
 
Διενζργεια ελζγχων ςε επαγγελματικά ςκάφθ προκειμζνου να διακριβωκεί αν 
χρθςιμοποιοφνται πραγματικά ωσ επαγγελματικά ι για προςωπικι εξυπθρζτθςθ των 
ιδιοκτθτϊν. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν χρθςιμοποιοφνται ωσ επαγγελματικά 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί λακρεμπορίασ (υποβολι μθνυτιριασ αναφοράσ για 
λακρεμπορία και επιβολι διοικθτικϊν κυρϊςεων).  
 
Διενζργεια ελζγχων ςε ιδιωτικά πλοία μικτά επαγγελματικά και αναψυχισ με ελλθνικι ι 
ξζνθ ςθμαία, ςε ιδιωτικά πλοία με ξζνθ ςθμαία ιδιοκτθςίασ off shore εταιρίασ και ςε 
ιδιωτικά πλοία με ελλθνικι ςθμαία, προκειμζνου να διακριβωκεί το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ 
και θ εφαρμογι του φορολογικοφ νόμου (διλωςθ του ςκάφουσ ςτθ διλωςθ φορολογίασ 
ειςοδιματοσ). 
 
Εκτιμϊμενο φψοσ Φ.Ρ.Α. πλζον φόρων από τεκμιρια: 300.000.000 ευρϊ. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 1.000 ζλεγχοι 

2012 1.500 ζλεγχοι 

2013 1.500 ζλεγχοι 

 

9.2. Αξιοποίθςθ τοιχείων  
 
Διαςταυρωτικοί ζλεγχοι, κατόπιν επεξεργαςίασ των ςυγκεντρωτικϊν καταςτάςεων 
πελατϊν-προμθκευτϊν, ςτουσ φερόμενουσ ωσ εκδότεσ και ωσ λιπτεσ φορολογικϊν 
ςτοιχείων, προκειμζνου να διακριβωκεί, θ εικονικότθτα ι μθ των ςυναλλαγϊν τουσ. 
Επεξεργαςία των καταςχεκζντων εικονικϊν και πλαςτϊν φορολογικϊν ςτοιχείων και 
περαιτζρω αξιοποίθςι τουσ. 
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Επεξεργαςία των καταςχεκζντων φορολογικϊν βιβλίων και ςτοιχείων και ελεγκτικζσ 
επαλθκεφςεισ ςτα βιβλία και ςτοιχεία των επιχειριςεων που αυτά αφοροφν, προκειμζνου 
να διακριβωκεί εάν ζχουν εκδοκεί και εάν ζχουν καταχωρθκεί αντίςτοιχα τα φορολογικά 
ςτοιχεία των εν λόγω ςυναλλαγϊν.  
 
Εκτιμϊμενο - ςε ετιςια βάςθ - ςυνολικό φψοσ προςτίμων (Κ.Β.Σ. – Φ.Ρ.Α.): 3.500.000.000  
ευρϊ.  
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 1.500 ζλεγχοι 

2012 1.500 ζλεγχοι 

2013 1.500 ζλεγχοι 

 

 τοχευμζνοι ζλεγχοι ςε επιχειριςεισ  
 
Ζλεγχοι ςε επιχειριςεισ που επιλζγονται με κριτιρια όπωσ: 
 
o Το φψοσ των ακακαρίςτων εςόδων.  
o Tο χαμθλό ςυντελεςτι μικτοφ και κακαροφ κζρδουσ. 
o Τισ επαναλαμβανόμενεσ χριςεισ με εμφάνιςθ ηθμίασ.  
o Το υψθλό ποςό δαπανϊν.  
o Το μεγάλο πιςτωτικό υπόλοιπο Φ.Ρ.Α. που δεν δικαιολογείται από το αντικείμενο 

δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ. 
o Το μικρό ποςοςτό απόδοςθσ Φ.Ρ.Α. 

 
Εκτιμϊμενο - ςε ετιςια βάςθ - ςυνολικό φψοσ προςτίμων: 200.000.000 ευρϊ. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 30.000 ζλεγχοι 

2012 30.000 ζλεγχοι 

2013 30.000 ζλεγχοι 

 

 Ζλεγχοι προμθκειϊν δθμοςίου, ςτουσ τομείσ υγείασ, εξοπλιςμϊν, κακϊσ και δθμοςίων 
λειτουργϊν (γιατροί Ε..Τ.) 

 
Ζλεγχοσ επιχειριςεων που προμθκεφουν δθμόςια νοςοκομεία με διάφορα είδθ, 
προκειμζνου να διακριβωκεί τυχόν υπερτιμολόγθςθ αυτϊν με τθ μζκοδο τθσ τριγωνικισ 
ςυναλλαγισ, όπου ςυνικωσ παρεμβάλλεται εξωχϊρια εταιρία. Ζλεγχοσ ςυμβάςεων 
προμθκειϊν εξοπλιςτικϊν προγραμμάτων και ζλεγχοσ αντιςτακμιςτικϊν ωφελθμάτων. 
 
Εκτιμϊμενο - ςε ετιςια βάςθ - φψοσ προςτίμων και πρόςκετων φόρων, ειδικότερα ςε 
γιατροφσ του Ε.Σ.Υ. για αδικαιολόγθτο πλουτιςμό: 100.000.000 ευρϊ. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 100 ζλεγχοι  

2012 100 ζλεγχοι  

2013 100 ζλεγχοι  
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 Ζλεγχοι ςε επιχειριςεισ ψυχαγωγίασ – εςτίαςθσ 
 
Διενζργεια ελζγχων προκειμζνου να διακριβωκεί θ ζκδοςθ των προβλεπομζνων 
φορολογικϊν ςτοιχείων. Στισ περιπτϊςεισ διαπίςτωςθσ ςχετικϊν παραβάςεων ςυντάςςεται 
άμεςα ζκκεςθ ελζγχου και εκδίδεται ςχετικι Α.Ε.Ρ. και εφόςον εμπίπτει ςτα αναφερόμενα 
ςτισ διατάξεισ του άρκρου 13 παρ. 1 του ν.2523/1997, όπωσ ιςχφει ςιμερα, υποβάλλεται 
άμεςα μθνυτιρια αναφορά ςε βάροσ του υπευκφνου και αναςτζλλεται θ λειτουργία τθσ 
επιχείρθςθσ για 48 ϊρεσ. 
 
Εκτιμϊμενο - ςε ετιςια βάςθ - φψοσ προςτίμων : 75.000.000 ευρϊ. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 9.000 ζλεγχοι 

2012 9.000 ζλεγχοι 

2013 9.000 ζλεγχοι 

 

  Ζλεγχοι διακίνθςθσ προϊόντων που υπόκεινται ςε Ε.Φ.Κ. (υγρά καφςιμα – καπνικά) 
 
Διενζργεια ελζγχων ςε πρατιρια υγρϊν καυςίμων και ςε εταιρείεσ εμπορίασ 
πετρελαιοειδϊν με τθ μζκοδο κλειςτισ αποκικθσ, προκειμζνου να διακριβωκεί τυχόν 
τζλεςθ αδικθμάτων λακρεμπορίασ ι φοροδιαφυγισ. 
 
Λιψθ δειγμάτων υγρϊν καυςίμων για χθμικι ανάλυςθ προσ διακρίβωςθ τυχόν νοκείασ. Σε 
περίπτωςθ που διαπιςτωκεί νοκεία εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 2960/01 περί 
λακρεμπορίασ, ιτοι κατάςχεςθ τθσ παράνομθσ ποςότθτασ υγροφ καυςίμου, ανακοίνωςθ 
τθσ αξιόποινθσ πράξθσ τθσ λακρεμπορίασ ενϊπιον του ειςαγγελζωσ και επιβολι ςε βάροσ 
των υπευκφνων πολλαπλοφ τζλουσ από το τριπλάςιο ζωσ το πενταπλάςιο των δαςμϊν κ.λπ. 
φόρων που αναλογοφν ςτθν καταςχεκείςα ποςότθτα υγροφ καυςίμου. 
 
Διενζργεια ελζγχων ςε κοντζινερσ προκειμζνου να διακριβωκεί θ φπαρξθ καπνικϊν 
προϊόντων που δεν ζχουν δθλωκεί για τελωνιςμό. Εκτιμϊμενο φψοσ προςτίμων περίπου 
135.000.000 ευρϊ. 
  

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 2350 ζλεγχοι 

2012 2350 ζλεγχοι 

2013 2350 ζλεγχοι 

 

  Ζλεγχοι ακινιτων που ανικουν ςε εξωχϊριεσ εταιρείεσ (offshore companies) 
 
Εντοπιςμόσ offshore εταιριϊν που ζχουν ςτθν ιδιοκτθςία τουσ ακίνθτα προκειμζνου να 
διακριβωκεί ο πραγματικόσ δικαιοφχοσ, ο τρόποσ κτιςθσ και θ καταβολι των 
προβλεπόμενων φόρων. 
 
Εκτιμϊμενο φψοσ προςτίμων: 80.000.000 ευρϊ. 
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 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 100 ζλεγχοι  

2012 100 ζλεγχοι  

2013 100 ζλεγχοι  

 

 Ζλεγχοι για τθν προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ – Πνευματικά δικαιϊματα, 
παραποιθμζνα προϊόντα 

 
Συνεχείσ ζλεγχοι ςε διάφορεσ αγορζσ για τον εντοπιςμό προϊόντων απομίμθςθσ, πειρατικϊν 
προϊόντων λογιςμικοφ, ιχου-εικόνασ. Σε περίπτωςθ εντοπιςμοφ τζτοιων προϊόντων, αυτά 
κατάςχονται και ο κάτοχοσ οδθγείται ενϊπιον του Ειςαγγελζα με αυτόφωρθ διαδικαςία. Οι 
εν λόγω ζλεγχοι κα ςυνεχιςκοφν με εντατικό ρυκμό, οφτωσ ϊςτε να αποκαταςτακεί ςε 
μεγάλο βακμό θ εικόνα τθσ χϊρασ μασ ςτον τομζα του ελζγχου, τθσ πρόλθψθσ και τθσ 
καταςτολισ περιπτϊςεων εμπορίασ και χριςθσ των παράνομων αυτϊν προϊόντων.  
 
Εκτιμϊμενο φψοσ προςτίμων: 10.000.000 ευρϊ. 
  

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 170 ζλεγχοι  

2012 170 ζλεγχοι  

2013 170 ζλεγχοι  

 

  Ζλεγχοι για τθ διάπραξθ οικονομικϊν εγκλθμάτων που αναφζρονται ςε επιδοτιςεισ, 
επιχορθγιςεισ, ενιςχφςεισ 

 
Ζλεγχοσ επιχειριςεων που ζχουν ενταχκεί ςε επενδυτικά προγράμματα, προκειμζνου να 
διακριβωκεί αν πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ ζνταξθσ. Συγκεκριμζνα κα ελεγχκεί θ 
προζλευςθ των ιδίων κεφαλαίων και θ τυχόν εικονικότθτα των φορολογικϊν ςτοιχείων που 
αφοροφν ςτθν επζνδυςθ. 
 
Εκτιμϊμενο φψοσ προςτίμων: 75.000.000 ευρϊ. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 150 ζλεγχοι  

2012 150 ζλεγχοι  

2013 150 ζλεγχοι  

 

  Ζλεγχοι ςε επιχειριςεισ καταςκευαςτικοφ κλάδου και ςε επιχειριςεισ που 
αςχολοφνται με τισ αγοραπωλθςίεσ ακινιτων, τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ 

 
Ζλεγχοσ επιχειριςεων καταςκευαςτικοφ κλάδου προκειμζνου να διακριβωκεί κυρίωσ θ 
λιψθ εικονικϊν φορολογικϊν ςτοιχείων. Ζλεγχοσ μεςιτικϊν γραφείων προκειμζνου να 
διαπιςτωκεί θ ζκδοςθ φορολογικϊν ςτοιχείων για τισ λθφκείςεσ προμικειεσ. Ζλεγχοσ 
ςυμβολαίων αγοραπωλθςίασ ακινιτων μεγάλθσ αξίασ προκειμζνου να διακριβωκεί θ 
προζλευςθ των κεφαλαίων αγοράσ, κακϊσ και θ πραγματικι αξία πϊλθςθσ, κακόςον 
υπάρχουν ςτοιχεία προσ τοφτο. 



70 

 

 
Εκτιμϊμενο φψοσ προςτίμων με παράλλθλθ δζςμευςθ ακινιτων για μθ μεταβίβαςθ: 
300.000.000 ευρϊ. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 200 ζλεγχοι  

2012 200 ζλεγχοι  

2013 200 ζλεγχοι  

 

  Ζλεγχοι νομιμοποίθςθσ παράνομων εςόδων και ζλεγχοι περιουςιακισ κατάςταςθσ 
φυςικϊν προςϊπων 

 
Τα νεοςυςτακζντα τμιματα «Καταπολζμθςθσ τθσ νομιμοποίθςθσ παράνομων εςόδων και 
ελζγχου περιουςιακισ κατάςταςθσ φυςικϊν προςϊπων», τα οποία δραςτθριοποιοφνται 
ςτο πλαίςιο λειτουργίασ των Επιχειρθςιακϊν Διευκφνςεων Ακθνϊν και Κεςςαλονίκθσ 
ζχουν ιδθ εςτιάςει και με ζμφαςθ ςτθ ςυνζχεια κα προχωριςουν ςτθ διερεφνθςθ 
υποκζςεων «πόκεν ζςχεσ» και περιπτϊςεων παράνομου πλουτιςμοφ και φοροδιαφυγισ 
φυςικϊν προςϊπων και ιδιαίτερα ελεφκερων επαγγελματιϊν. 
 
Με δεδομζνο ότι όπωσ προαναφζρκθκε τα εν λόγω τμιματα είναι νεοςφςτατα, δεν 
κακίςταται δυνατι αςφαλισ προςζγγιςθ. Εκτιμάται όμωσ ότι από τθν ανωτζρω 
δραςτθριότθτα κα προκφψουν πρόςτιμα κ.λπ. ζςοδα φψουσ 100. 000.000 ευρϊ. 
 

 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 100 ζλεγχοι  

2012 100 ζλεγχοι  

2013 100 ζλεγχοι  

 

9.3. Ανάκτθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων  
 
Συςτάκθκε και λειτουργεί ςτθ υπθρεςία αντίςτοιχο τμιμα, ςε υλοποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ Ε.Ε., το οποίο ορίςκθκε ωσ Εκνικό Γραφείο και ςθμείο 
επαφισ με τισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ των Κρατϊν – Μελϊν τθσ Ε.Ε. και ζχει ωσ αποςτολι 
τθν ανίχνευςθ και τον εντοπιςμό οικονομικϊν προϊόντων διαςυνοριακϊν εγκλθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, με τελικό ςτόχο τθν κατάςχεςθ και τθ διμευςι τουσ. Στισ περιπτϊςεισ 
που κα προκφψουν ςτοιχεία κατοχισ παράνομων κεφαλαίων, θ ανάκτθςι τουσ κα 
υλοποιείται κατόπιν δικαςτικισ ςυνδρομισ με τθν προβλεπόμενθ διαδικαςία, το δε φψοσ 
των κεφαλαίων αυτϊν εξαρτάται από τα ςχετικά αιτιματα.   
 
Ρεραιτζρω το ΣΔΟΕ, ςφμφωνα με τθν Κ.Υ.Α. 11130/2730/4-11-2010 (ΦΕΚ 1818 Β), είναι 
αρμόδιο για τισ διαδικαςίεσ επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων ςε βάροσ νομικϊν προςϊπων 
που αποκομίηουν ι επιδιϊκεται να αποκομίςουν οφζλθ από αδικιματα που ςχετίηονται με 
τθ διαφκορά. Θ ουςιαςτικι εφαρμογι τθσ, κα ςυντελεςκεί με τισ υποκζςεισ διαφκοράσ τισ 
οποίεσ οφείλουν να διαβιβάηουν οι Ειςαγγελικζσ Αρχζσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο 
άρκρο 2 τθσ ωσ άνω Κ.Υ.Α. 
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 Αρικμόσ Ελζγχων – Δράςεων 

2011 50 ζλεγχοι  

2012 50 ζλεγχοι  

2013 50 ζλεγχοι  

 
Με βάςθ τα ανωτζρω αναφερόμενα - λαμβανομζνου υπόψθ και του προςωπικοφ που 
υπθρετεί ςτισ υπθρεςίεσ του Σ.Δ.Ο.Ε. - οι προβλεπόμενεσ επιχειρθςιακζσ δράςεισ για τθν 
τριετία 2011-2013 αποτυπϊνονται ςτον κατωτζρω πίνακα: 
 

Επιχειρθςιακζσ δράςεισ 2011 2012 2013 

Στοχευμζνοι ζλεγχοι 30.000 30.000 30.000 

Επεξεργαςίεσ καταςχεκζντων 1.500 1.500 1.500 

Ζλεγχοι διακίνθςθσ και εμφανείσ ζλεγχοι 20.000 20.000 20.000 
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10. ΔΡΑΕΙ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ  
 
Ζχει εκπονθκεί ςε κεντρικό επίπεδο και υλοποιείται από τισ Τελωνειακζσ Αρχζσ 
επιχειρθςιακό ςχζδιο με το οποίο, πζρα από τουσ ζωσ τϊρα προβλεπόμενουσ ελζγχουσ, 
επιχειρείται: 
 

 Στοχοποίθςθ ελζγχων βάςει των αντικειμζνων, που εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτεσ κάκε 
τελωνειακισ αρχισ (π.χ. προϊόντα που υπόκεινται ςε Ε.Φ.Κ., παράνομθ διακίνθςθ 
ναρκωτικϊν, ρευςτϊν διακεςίμων κ.α.). 

 Ραροχι κατευκυντιριων οδθγιϊν ωσ προσ τον τρόπο διενζργειασ των ελζγχων. 

 Συςτθματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςυγκζντρωςθσ και αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων 
των διενεργοφμενων ελζγχων, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ άντλθςθ χριςιμων 
ςυμπεραςμάτων (όπωσ νζεσ τάςεισ και μζκοδοι διάπραξθσ λακρεμπορικϊν πράξεων), 
κακϊσ και να προςτατευκοφν τα οικονομικά ςυμφζροντα, τόςο ςε εκνικό όςο και ςε 
κοινοτικό επίπεδο.  

 Επικαιροποίθςθ των ελζγχων ανά τρίμθνο και ποςοτικοποίθςθ αυτϊν, προκειμζνου 
κάκε τελωνειακι αρχι να διενεργεί το μζγιςτο δυνατό αρικμό ελζγχων. 

 

10.1. Ζλεγχοσ ςε επιχειριςεισ 
 
Στα πλαίςια του ανωτζρω επιχειρθςιακοφ ςχεδίου προγραμματίηεται τα επόμενα τρίμθνα 
να ςυμπεριλθφκεί ωσ μετριςιμοσ ςτόχοσ ο ζλεγχοσ ςε επιχειριςεισ, που 
δραςτθριοποιοφνται ςε τομείσ με υψθλό κίνδυνο δαςμοφοροδιαφυγισ. Ειδικότερα, 
επίκειται ενδεικτικά θ εντατικοποίθςθ ελζγχων ςτα κάτωκι αντικείμενα, προκειμζνου εν 
ςυνεχεία να πραγματοποιείται ανάλυςθ των αποτελεςμάτων, εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και 
επικαιροποίθςθ ςτόχων βάςει πλικουσ ελζγχων, είδοσ ελζγχου, παραβατικότθτασ ανά 
είδοσ ελζγχου και διαφυγόντεσ δαςμοί και φόροι: 
 

 Απαλλαγι από Φ.Ρ.Α., όπωσ κατά τθ κζςθ εμπορευμάτων ςε ελεφκερθ κυκλοφορία, από 
ειςαγωγείσ εγκαταςτθμζνουσ ςε άλλο Κ-Μ ι εγκαταςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα, με άμεςθ 
αποςτολι ςε άλλο Κ-Μ τθσ Ε.Ε.(κακεςτϊσ 42). Δεδομζνου ότι παρατθρείται 
καταςτρατιγθςθ του ωσ άνω κακεςτϊτοσ, ιτοι τα εμπορεφματα δεν αποςτζλλονται ςτα 
Κ-Μ, αλλά διατίκενται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ με απϊλεια για το Ελλθνικό Δθμόςιο 
του οφειλόμενου Φ.Ρ.Α., είναι υπό διερεφνθςθ θ δυνατότθτα διαςταφρωςθσ μζςω VIES 
ανακεφαλαιωτικϊν πινάκων, δθλϊςεων intrastat και πλθρωμι μζςω τραπζηθσ, κακϊσ 
και διμερείσ ςυνεργαςίεσ με γειτονικά Κ-Μ για κζςπιςθ τρόπου ανταλλαγισ 
πλθροφοριϊν και παρακολοφκθςθσ τθσ διακίνθςθσ εμπορευμάτων. Επιςθμαίνεται ότι 
βάςει κοινισ διακιρυξθσ των Υπουργϊν Οικονομικϊν Ελλάδοσ και Βουλγαρίασ, ζχει ιδθ 
ςυςτακεί ομάδα εργαςίασ για ςυνεργαςία με τθ γείτονα χϊρα ςτο κζμα αυτό. 

 Απαλλαγζσ κατά τθν ειςαγωγι και τον εφοδιαςμό πλοίων & αεροςκαφϊν. 

 Φορολογικζσ αποκικεσ καπνικϊν & οινοπνευματωδϊν. 

 Ρεριπτϊςεισ υποτιμολόγθςθσ, όταν υπάρχουν βάςιμεσ αμφιβολίεσ ωσ προσ τθ 
δθλοφμενθ αξία. 

 Εκ των υςτζρων ζλεγχοσ τελωνειακϊν παραςτατικϊν και εμπορευμάτων, τα οποία το 
ςφςτθμα ανάλυςθσ κινδφνου τα υπζδειξε χαμθλισ και μεςαίασ επικινδυνότθτασ, με 
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αποτζλεςμα κατά τθ διαδικαςία δεν πραγματοποιικθκε οφτε φυςικόσ ζλεγχοσ, οφτε 
ζλεγχοσ εγγράφων. 

 Εκ των υςτζρων ζλεγχοι ςε τομείσ και διαδικαςίεσ υψθλισ επικινδυνότθτασ, όπωσ 
εφοδιαςμοί, ειςαγωγι και εξαγωγι ταχυδρομικϊν δεμάτων, απλουςτευμζνεσ 
διαδικαςίεσ. 
 

Θ κζςθ ςε εφαρμογι του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου, κακϊσ και θ διενζργεια εκ των υςτζρων 
ελζγχων από τισ ΕΛ.Υ.Τ. ςτισ επιχειριςεισ, ιτοι ςυςχετιςμόσ, διαςταφρωςθ και επαλικευςθ 
ςτοιχείων για τθν επιβεβαίωςθ τθσ νομιμότθτασ των διαδικαςιϊν που ζχουν εφαρμοςκεί 
(όπωσ εικονικά ι μθ τιμολόγια, ορκι δαςμολογικι κατάταξθ εμπορευμάτων κ.α.), 
αποςκοποφν: 
 

 Στθν αφξθςθ εςόδων μζςω του εντοπιςμοφ περιπτϊςεων αποφυγισ καταβολισ των 
αναλογοφντων δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων. 

 Στον εντοπιςμό τελωνειακϊν παραβάςεων, ςτθν καταπολζμθςθ του λακρεμπορίου και 
ςτθν προςταςία του κοινωνικοφ ςυνόλου. 

 
Αναλυτικά οι ζλεγχοι που κα διενεργθκοφν ςτισ επιχειριςεισ είναι οι ακόλουκοι: 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ 2011 2012 2013 

Ραραλαβι/χριςθ πετρελαίου κίνθςθσ ςε 
βιομθχανίεσ/βιοτεχνίεσ, επιςτροφζσ Ε.Φ.Κ. 

129 172 172 

Ραραλαβι/ χριςθ πετρελαίου από προνομιακά, 
νοςθλευτικά ιδρφματα, ξενοδοχεία & επιςτροφζσ 
Ε.Φ.Κ. 

90 120 120 

Ραραλαβι και χριςθ αικυλικισ αλκοόλθσ από 
νοςθλευτικά ιδρφματα και φαρμακοβιομθχανίεσ 

39 52 52 

Απαλλαγι Φ.Ρ.Α. ειςαγόμενων εμπορευμάτων με 
προοριςμό άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. 

30 40 40 

Ζλεγχοι καταςτθμάτων αφορολογιτων ειδϊν 48 64 64 

Ταχυμεταφορζσ 9 12 12 

Ραραποιθμζνα εμπορεφματα 36 48 48 

Φορολογικζσ αποκικεσ καπνικϊν 105 140 140 

Φορολογικζσ αποκικεσ οιν/δων 213 284 284 

Αποκικεσ αποταμίευςθσ προϊόντων που υπόκεινται 
ςε ΕΦΚ 

12 16 16 

Απαλλαγι ΦΡΑ βάςει ειδικοφ διπλότυπου δελτίου 
απαλλαγισ (δ. 1163/678/01) 

15 20 20 

Ενεργθτικι τελειοποίθςθ-επανεξαγωγθ 
εμπορευμάτων 

15 20 20 

Εκ των υςτζρων ζλεγχοσ τελωνειακϊν 
παραςτατικϊν χαμθλισ & μεςαίασ επικινδυνότθτασ 
(τ. 984/79/α0019/2004), που υποδείχκθκαν από το 
ςφςτθμα ανάλυςθσ κινδφνου 

360 480 480 

ΤΝΟΛΟ 1.101 1.468 1.468 
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10.2. υγκρότθςθ τελωνειακϊν κλιμακίων και εντατικοποίθςθ των ελζγχων 
 
Συγκρότθςθ τελωνειακϊν κλιμακίων για διενζργεια ελζγχων ςτθν εγχϊρια αγορά, κακϊσ 
και διαςυνοριακϊν ελζγχων (ενδοκοινοτικι και μθ διακίνθςθ), κυρίωσ ςε διακινοφμενα 
προϊόντα, που υπόκεινται ςε Ε.Φ.Κ. (ενεργειακά, αλκοολοφχα, καπνικά). 
 
Εντατικοποίθςθ των ελζγχων ςτα μεταφορικά μζςα ςυμπεριλαμβανομζνων των 
επιβατικϊν αυτοκινιτων Δθμόςιασ Χριςθσ (ΤΑΧΛ), που ειςάγονται ι μεταφζρονται ςτο 
πλαίςιο του κακεςτϊτοσ τθσ προςωρινισ ειςαγωγισ, προκειμζνου να πιςτοποιείται θ 
φπαρξθ των απαραίτθτων προχποκζςεων υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ αυτό, ενϊ θ μθ τιρθςθ 
αυτϊν ςυνεπάγεται τθν ζξοδο από το κακεςτϊσ και τθν καταβολι των προβλεπομζνων 
επιβαρφνςεων και τυχόν προςτίμων.  
 

10.3. Θ ειςαγωγι και χριςθ του ςυςτιματοσ ELENXIS 
 
Θ ειςαγωγι και χριςθ του ςυςτιματοσ ELENXIS από τισ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ του 
Υπουργείου Οικονομικϊν επίκειται άμεςα να αναβακμίςει ςθμαντικά τισ επιχειρθςιακζσ 
δυνατότθτεσ τθσ Τελωνειακισ Υπθρεςίασ δεδομζνου ότι ςυγκεντρϊνει τισ πλθροφορίεσ και 
τα δεδομζνα από τα Ρλθροφοριακά Συςτιματα του Υπουργείου Οικονομικϊν, που 
υποςτθρίηει θ Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, κακϊσ και τα δεδομζνα 
άλλων δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων και τα επεξεργάηεται με ςφγχρονεσ μεκόδουσ 
ανάλυςθσ κινδφνου. Θ νζα αυτι εφαρμογι ςτοχεφει: 
 

 Στθν επιτάχυνςθ του ελεγκτικοφ ζργου, ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και ςτθ 
βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ελζγχων.  

 

 Στθν αρχικι ςτόχευςθ υποκζςεων ελζγχου και τθν υποςτιριξθ του ελεγκτι κατά τθ 
διενζργεια του ελζγχου ςτθν επιχείρθςθ.  

 

 Στθν αφξθςθ των εςόδων μζςω τθσ διαςταφρωςθσ και επαλικευςθσ ςτοιχείων και 
παραςτατικϊν ςε πραγματικό χρόνο. 

 

 Στον υπολογιςμό κόςτουσ (εργατοϊρεσ) – ωφζλειασ (αποτελζςματα ελζγχων). 
 

10.4. Αντιλακρεμπορικά πλοία  
 
Ενεργοποίθςθ των δφο (2) αντιλακρεμπορικϊν πλοίων από το ΣΔΟΕ ςτον κόλπο του 
Σαρωνικοφ για τθν πάταξθ, κυρίωσ, τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ καυςίμων, θ οποία κα 
ςυμβάλλει ςτθν καταπολζμθςθ του λακρεμπορίου και κατ’ επζκταςθ ςτθν αφξθςθ των 
κρατικϊν εςόδων. 
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11. ΔΡΑΕΙ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ 
 
Θ παγκοςμιοποίθςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και των κεφαλαιακϊν ροϊν 
κακιςτά τθ διακρατικι ςυνεργαςία αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ ςτρατθγικισ για τθν 
αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ. Θ ςτελεχιακι και γενικότερα οργανωτικι 
ενίςχυςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ περιλαμβάνεται ςτισ άμεςεσ προτεραιότθτεσ.  
 
Μεταξφ των πιο κρίςιμων δράςεων είναι: 
 

 Θ ςφναψθ Μνθμονίων υνεργαςίασ για τθν αυτόματθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν με τα 
κράτθ(είτε κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι κράτθ μζλθ του Ο.Ο.Σ.Α. που δεν 
ανικουν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ), τα οποία διακζτουν ςυςτθματικι παράδοςθ ςτθν 
αυτόματθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν. Αρκετά από αυτά αποςτζλλουν ςτθν Δ.Ο.Σ, 
ςυνικωσ μια φορά κατά ζτοσ πλθροφορίεσ για κάποιεσ κατθγορίεσ ειςοδθμάτων που 
λαμβάνουν από πθγζσ τουσ ζλλθνεσ κάτοικοι. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ ζχουν κατά 
κανόνα καταχωριςκεί ςφμφωνα με τον πλθροφοριακό μορφότυπο του Ο.Ο.Σ.Α. και 
αποςτζλλονται ςε ψθφιακοφσ δίςκουσ, ενϊ ςε χωριςτό ζγγραφο μασ παρζχεται από το 
αποςτζλλον κράτοσ θ κλείδα αποκρυπτογράφθςθσ.  
 

 Θ αποςαφινιςθ και οριοκζτθςθ του κακεςτϊτοσ τθσ φορολογικισ κατοικίασ και τθσ 
υποχρζωςθσ διλωςθσ του παγκοςμίου ειςοδιματοσ ϊςτε να μθν αποτελεί διζξοδο 
φοροαποφυγισ και καταςτρατιγθςθσ των προβλζψεων των διεκνϊν ςυνκθκϊν. 
 

 Θ ςφναψθ αυξθμζνου αρικμοφ υμφωνιϊν Ανταλλαγισ Φορολογικϊν Πλθροφοριϊν 
με κράτθ φορολογικοφσ παραδείςουσ. Ιδθ ζχει προχωριςει θ ςφναψθ 5 τζτοιων 
ςυμφωνιϊν, βάςει των οποίων εξαςφαλίηεται πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία των 
πραγματικϊν ιδιοκτθτϊν εξωχϊριων (offshore) εταιρειϊν. 
 

 Κατάρτιςθ διμεροφσ ςφμβαςθσ με τισ ελβετικζσ αρχζσ. Ρρόςφατα άρχιςαν 
διαπραγματεφςεισ μεταξφ των ελλθνικϊν και ελβετικϊν αρχϊν για τθ δθμιουργία 
φορολογικοφ πλαιςίου αναφορικά με τισ κατακζςεισ των φορολογικϊν κατοίκων 
Ελλάδοσ και για τθν αποτροπι ςυγκάλυψθσ παρανόμωσ αποκτθκζντων ειςοδθμάτων. Θ 
επιτυχισ ζκβαςθ αυτϊν των διαπραγματεφςεων αναμζνεται να αποφζρει ςθμαντικά 
ζςοδα αλλά και τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθ διαςταφρωςθ μεταξφ δθλοφμενων 
ειςοδθμάτων και κτιςθσ κινθτϊν αξιϊν και κατακζςεων ςτθν Ελβετία. 
 

 Κατάρτιςθ όμοιου τφπου ςυμβάςεων και με άλλεσ χϊρεσ εντόσ και εκτόσ Ευρϊπθσ που 
αποτελοφν εναλλακτικοφσ προοριςμοφσ κεφαλαίων που ανικουν ςε φορολογικοφσ 
κατοίκουσ τθσ Ελλάδασ.  
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12. ΤΠΘΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΣΤΝΟΜΙΑ & ΔΙΩΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΕΓΚΛΘΜΑΣΟ (ΤΠ.Ο.Α.Δ.Θ.Ε) 
 
Θ φοροδιαφυγι περιλαμβάνει πλικοσ πεδίων ανάπτυξθσ τθσ δράςθσ των ελεγκτικϊν 
μθχανιςμϊν, για τον περιοριςμό του φαινομζνου και τθν αφξθςθ των εςόδων του Κράτουσ. 
Στθν περίπτωςθ τθσ ΥΡ.Ο.Α.Δ.Θ.Ε., ζνεκα τθσ, εξ οριςμοφ, διωκτικισ-ποινικισ φφςθσ τθσ 
Υπθρεςίασ, θ δράςθ τθσ, ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω ςτοχοποίθςθσ, κα εςτιαςκεί ςε τομείσ 
εκνόμου δραςτθριότθτασ ποινικοφ ενδιαφζροντοσ και κυρίωσ ςτα οικονομικά εγκλιματα 
που εμφανίηουν χαρακτθριςτικά του οργανωμζνου εγκλιματοσ. 
 
Επιπρόςκετα θ Υπθρεςία κα διενεργεί ζρευνεσ για τθ βεβαίωςθ παραβάςεων ςε βάροσ 
οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πρόνοιασ και περίκαλψθσ των πολιτϊν (μθ καταβολι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, παράνομεσ ςυνταγογραφιςεισ, ψευδείσ ιατρικζσ γνωματεφςεισ, 
υπερτιμολογιςεισ φαρμάκων, κ.λπ.), τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο κατάχρθςθ τθσ δθμόςιασ 
περιουςίασ, τθν αυκαίρετθ καταπάτθςθ ανταλλάξιμων και δθμοςίων κτθμάτων, κακϊσ και 
τθν αδιαφανι, παράνομθ ι εκτόσ των προβλεπομζνων διαδικαςιϊν διαχείριςθ κοινοτικϊν 
πόρων, κρατικϊν χρθματοδοτιςεων και ενιςχφςεων. 
 
Οικονομικά εγκλιματα που ςχετίηονται άμεςα με τθν απϊλεια εςόδων του Κράτουσ και των 
οποίων θ αντιμετϊπιςθ κα αποτελζςει άμεςθ προτεραιότθτα τθσ Υπθρεςίασ είναι τα 
ακόλουκα:  
 

12.1. Λακρεμπόριο 
 
Το λακρεμπόριο ενεργείται κυρίωσ ςε είδθ υποκείμενα ςε υψθλοφσ δαςμοφσ, ι φόρουσ 
κατανάλωςθσ, όπωσ καφςιμα, προϊόντα καπνοφ, οινοπνεφματοσ, αντικείμενα πολυτελείασ, 
κοςμιματα, αυτοκίνθτα, κ.λπ., ςτα οποία κα εςτιάςει θ ΥΡ.Ο.Α.Δ.Θ.Ε. 
Πςον αφορά το λακρεμπόριο καυςίμων, προϊόντων καπνοφ και οινοπνεφματοσ 
επιςθμαίνονται οι παρακάτω τομείσ παράνομθσ δραςτθριοποίθςθσ:  
 

 Καφςιμα που προορίηονται για τθ ναυτιλία πωλοφνται ςτθν εςωτερικι κατανάλωςθ για 
οικιακι χριςθ ι κίνθςθ οχθμάτων.  

 Καφςιμα που φζρονται να προορίηονται για εξαγωγι διοχετεφονται ςτθν εςωτερικι 
αγορά δίχωσ τισ νόμιμεσ διατυπϊςεισ. 

 Ρροϊόντα καπνοφ ειςάγονται παράνομα ςτθ Χϊρα μζςω καλάςςθσ ι ξθράσ για διάκεςθ 
ςτθν εγχϊρια αγορά, άλλα και για προϊκθςθ ςε Κ-Μ τθσ Ε.Ε.  

 Ρροϊόντα καπνοφ που φζρονται να προορίηονται για εξαγωγι διοχετεφονται ςτθν 
εςωτερικι αγορά δίχωσ τισ νόμιμεσ διατυπϊςεισ. 

 Οινοπνευματϊδθ που φζρονται να προορίηονται για εξαγωγι διοχετεφονται ςτθν 
εςωτερικι αγορά δίχωσ τισ νόμιμεσ διατυπϊςεισ. 

 Ραράνομθ παραγωγι και τυποποίθςθ ι ειςαγωγι λακραίου οινοπνεφματοσ. 
 
Το λακρεμπόριο των ειδϊν που προαναφζρκθκαν, επιφζρουν μεγάλθ διαφυγι εςόδων του 
Κράτουσ από δαςμοφσ και φόρουσ. 
 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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12.2. Παραεμπόριο 
 
Αποτελεί παραςιτικι μορφι εμπορίου, που αποφζρει παράνομα κζρδθ ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ ς’ αυτό και ηθμία τόςο ςτο κράτοσ με τθν απϊλεια φόρων και δαςμϊν όςο 
και ςτθν υγιι λειτουργία τθσ αγοράσ.  
 
Εμφανίηεται με τθ μορφι του υπαικρίου εμπορίου, αλλά και του εφοδιαςμοφ νόμιμων 
επιχειριςεων (καταςτθμάτων) με είδθ εμπορίου ι απομιμιςεισ ειδϊν που ειςάγονται 
παράνομα ςτθν Επικράτεια. Το πρόβλθμα εςτιάηεται ςτθν αποφυγι καταβολισ δαςμϊν και 
μθ είςπραξθσ Φ.Ρ.Α. 
 
Το φαινόμενο οδθγεί ςε καταςτολι τθσ υγιοφσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και ςε 
υψθλοφσ δείκτεσ διαφυγόντων για το Κράτοσ κερδϊν (ςθμαντικοφ αρικμοφ ςε εκατομμφρια 
€), λαμβανομζνου υπόψθ και του μεγάλου αρικμοφ των αςκοφντων ςτθ «λιανικι πϊλθςθ» 
παραεμπόριο, ιδιαίτερα από αλλοδαποφσ μετανάςτεσ. 
 
Θ ζρευνα κα ςτραφεί ςτθν εκρίηωςθ του φαινομζνου από το ξεκίνθμα του, δθλαδι 
πρωτίςτωσ εναντίον των παραγωγϊν ι ειςαγωγζων των προϊόντων του παραεμπορίου και 
κατά δεφτερο λόγο των λιανοπωλθτϊν. 
 

12.3. Παράνομοσ ςτοιχθματιςμόσ – τυχερά παίγνια 
 
Αφορά τθ διοργάνωςθ παράνομων ςτοιχθμάτων αναφορικά με διοργανϊςεισ του ΟΡΑΡ ι 
ΟΔΛΕ και με αλλοδαπζσ εταιρίεσ ςτοιχθμάτων και τθ διενζργεια τυχερϊν παιγνίων ςε 
διάφορουσ χϊρουσ με τθ χριςθ μθχανθμάτων ι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Εκτιμάται ότι 
ςε μεγάλο αρικμό καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ζχουν τοποκετθκεί 
μθχανιματα ι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ ςτα οποία διενεργοφνται παράνομα τυχερά 
παίγνια και διακινοφνται υψθλά ποςά και ιδιαίτερα ςε εκείνα που διενεργοφνται μζςω 
διαδικτφου. 
 

12.4. Φοροδιαφυγι Φυςικϊν και Νομικϊν Προςϊπων με ποινικι διάςταςθ 
 
Αφορά τισ ποινικά κολάςιμεσ πράξεισ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων και ςυγκεκριμζνα: 

 Ραράλειψθ υποβολισ ι υποβολι ανακριβοφσ διλωςθσ ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ.  

 Μθ απόδοςθ ι ανακριβι απόδοςθ Φ.Ρ.Α. και παρακρατοφμενων φόρων, τελϊν ι 
ειςφορϊν.  

 Ζκδοςθ πλαςτϊν, εικονικϊν ι νοκευμζνων φορολογικϊν ςτοιχείων, κακϊσ και μθ 
εφαρμογι διατάξεων του Κ.Β.Σ.».  
 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε διάφορεσ κατθγορίεσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων από 
ελεφκερουσ επαγγελματίεσ – επιτθδευματίεσ υψθλισ επικινδυνότθτασ, κακϊσ και ςτον 
εντοπιςμό επιχειριςεων και επαγγελματιϊν που κατά τθ διάκεςθ προϊόντων ι τθν παροχι 
υπθρεςιϊν δεν εκδίδουν τα προβλεπόμενα δελτία, αποδείξεισ και παραςτατικά ι εκδίδουν 
εικονικά ι πλαςτά τζτοια. 
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12.5. Φοροδιαφυγι με τθ χριςθ του διαδικτφου 
 
Δορυφορικι πειρατεία 
 
Χριςτεσ του Διαδικτφου, με τθ χριςθ ειδικϊν δικτυακϊν ςυςκευϊν και λογιςμικϊν, 
υποκλζπτουν, αποκρυπτογραφοφν και διανζμουν παράνομα μζςω Διαδικτφου ςε ζτερουσ 
χριςτεσ τθλεοπτικό ςυνδρομθτικό ςιμα των καναλιϊν NOVA. 
Οι ανωτζρω παράνομεσ υπθρεςίεσ προςφζρονται ςτουσ ζτερουσ χριςτεσ ζναντι αγνϊςτου 
χρθματικοφ ποςοφ, χαμθλότερου τθσ νόμιμθσ μθνιαίασ ςυνδρομισ (χωρίσ καταβολι 
Φ.Ρ.Α.), δραςτθριότθτα από τθν οποία το Ελλθνικό Δθμόςιο ζχει απϊλειεσ ςθμαντικϊν 
εςόδων. 
 

Παραβάςεισ Προςταςίασ Πνευματικών Δικαιωμάτων 
 
Χριςτεσ του Διαδικτφου δθμιουργοφν ιςτοςελίδεσ και λογιςμικά προγράμματα, τα οποία 
κακιςτοφν πρόςφορα προσ απόκτθςθ προϊόντα αρχεία (κινθματογραφικζσ ταινίεσ, μουςικι, 
λογιςμικά) που προςτατεφονται από τισ διατάξεισ του Νόμου «περί Ρνευματικισ 
Λδιοκτθςίασ», ζναντι χαμθλότερου αντιτίμου. 
 
Θ διαχείριςθ των ανωτζρω προϊόντων - αρχείων, ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι και τθ Διεκνι 
Νομοκεςία πρζπει να γίνεται από εταιρείεσ που ζχουν κατοχυρϊςει τα Ρνευματικά τουσ 
δικαιϊματα καταβάλλοντασ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο τουσ αναλογοφντεσ φόρουσ.  
 
Από τθν ανωτζρω δραςτθριότθτα, το Ελλθνικό Δθμόςιο ζχει υποςτεί οικονομικι ηθμία 
πολλϊν εκατομμυρίων ευρϊ. Ενδεικτικά αναφζρεται ςε πρόςφατθ αςτυνομικι επιχείρθςθ 
ανακαλφφκθκε θλεκτρονικι ιςτοςελίδα που διαμοίραηε κινθματογραφικά ζργα και μουςικά 
άλμπουμ ζχοντασ 1.000.000 διαδικτυακοφσ χριςτεσ πελάτεσ τθσ. 
 

Απάτεσ ςε βάροσ οργανιςμών κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
 
Χριςτεσ του Διαδικτφου αφοφ ζχουν φροντίςει να πλθροφορθκοφν για τθν ταυτότθτα και 
τα πλιρθ ςτοιχεία των εργοδοτϊν που ζχουν αναλάβει τθν καταςκευι οικοδομικϊν ζργων, 
εκμεταλλεφονται τισ δυνατότθτεσ θλεκτρονικισ υποβολισ μζςω internet των Αναλυτικϊν 
Ρεριοδικϊν Δθλϊςεων, δθλϊνοντασ εργαηόμενουσ και θμζρεσ απαςχόλθςθσ, που δεν 
αντιςτοιχοφν ςε πραγματικι απαςχόλθςθ. Ακολοφκωσ, οι αρμόδιοι υπάλλθλοι του ΛΚΑ, 
εντάςςουν αυτοφσ ςτουσ αςφαλιςκζντεσ ςτο ΛΚΑ, όπου τουσ χορθγοφν τα ςχετικά ζνςθμα 
αςφάλιςθσ και τισ λοιπζσ παροχζσ που προκφπτουν από τθν αςφάλιςθ, προκαλϊντασ ςτο 
Ελλθνικό Δθμόςιο μεγάλθ οικονομικι ηθμία. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι ςε πρόςφατθ 
αςτυνομικι επιχείρθςθ, μετά από 62 κατ’ οίκον ζρευνεσ διαπιςτϊκθκε τζτοιασ μορφισ 
απάτθ δεκάδων εκατομμυρίων ευρϊ. 
 

Διαδικτυακό Εμπόριο – Παροχι Διαδικτυακών Υπθρεςιών 
 
Στο διαδίκτυο δθμιουργοφνται ςυνεχϊσ ιςτοςελίδεσ – online καταςτιματα, που πωλοφν 
απομιμθτικά προϊόντα, εκμεταλλευόμενοι τα εμπορικά ςιματα μεγάλων εταιριϊν, χωρίσ 
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όμωσ να καταβάλλονται οι νόμιμοι δαςμοί και φόροι. Επιπρόςκετα, ςτο διαδίκτυο 
πραγματοποιοφνται εκατομμφρια εμπορικζσ ςυναλλαγζσ (πωλιςεισ, αγορζσ, διαφθμίςεισ, 
παροχι υπθρεςιϊν) χωρίσ να καταβάλλεται φορολογία προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο. 
 

Διενζργεια Παράνομων Τυχερών Παιγνίων μζςω διαδικτφου – Online Καηίνο 
 
Στο διαδίκτυο λειτουργοφν ιςτοςελίδεσ που ζχουν ωσ αντικείμενο τθ διενζργεια τυχερϊν 
παιγνίων τα οποία κα ζπρεπε να διενεργοφνται νόμιμα ςε χϊρουσ των Καηίνο. Οι εταιρίεσ 
αυτζσ εδρεφουν ςτθν αλλοδαπι και δεν καταβάλλουν φόρουσ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο. 
Τα χριματα των Ελλινων χρθςτϊν - παικτϊν μεταφζρονται ςτθν αλλοδαπι μζςω Ελλθνικϊν 
τραπεηϊν.  
 

Υποβολι Απατθλών Δθλώςεων Φορολογίασ Ειςοδιματοσ 
 
Χριςτεσ του διαδικτφου, οι οποίοι ζχουν φροντίςει να πλθροφορθκοφν με ακρίβεια για τθν 
ταυτότθτα και τα πλιρθ φορολογικά ςτοιχεία διαφόρων ατόμων, εκμεταλλεφονται τθ 
διαδικαςία υποβολισ μζςω του διαδικτφου των Δθλϊςεων Φορολογικοφ Ειςοδιματοσ, και 
υποβάλλουν αυτζσ με ψευδι ςτοιχεία ςτισ αρμόδιεσ ΔΟΥ, αποκομίηοντασ ζτςι παράνομα 
επιςτροφζσ φόρων ι, εκμεταλλευόμενοι τα ψευδι πιςτοποιθτικά, προβαίνουν ςε 
παράνομεσ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ (εκδόςεισ δανείων κλπ). 
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13. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΩΜΑ – ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΘ 
 
Θ δράςθ των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν για τθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ είναι 
αποτζλεςμα ςφνκετθσ διαδικαςίασ και απαιτεί εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και εμπειρία ςτθ 
λειτουργία ηωτικϊν χϊρων άςκθςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ.  
 
Στθν περίπτωςθ του Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ), λόγω του 
αντικειμζνου και του χϊρου δράςθσ του, θ ςυνειςφορά του ςτθν επίτευξθ του κοινοφ 
ςτόχου για τθν πάταξθ του φαινομζνου κα επικεντρωκεί ςτθν καταπολζμθςθ τθσ 
παραβατικότθτασ που εκδθλϊνεται εντόσ του χϊρου ευκφνθσ του.  
 
Στο πλαίςιο αυτό, το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. κα διενεργεί ζρευνεσ για τθν επιβολι των προβλεπόμενων 
κυρϊςεων ςε βάροσ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων αναφορικά με τθν καταπάτθςθ 
δθμόςιασ περιουςίασ εντόσ τθσ κάλαςςασ, του αιγιαλοφ και, όπου απαιτείται, τθσ 
παραλίασ, τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο νομιμοποίθςθ παράνομων εςόδων, τθν οιαδιποτε 
παράνομθ μεταφορά κεφαλαίων και διακίνθςθ χριματοσ, τθν παράνομθ διακίνθςθ 
προςϊπων και εμπορευμάτων, κακϊσ και κάκε άλλθ παράβαςθ που ςυνεπάγεται απϊλεια 
εςόδων για το Κράτοσ.  
 
Οικονομικισ φφςεωσ εγκλιματα των οποίων θ αντιμετϊπιςθ κα αποτελζςει άμεςθ 
προτεραιότθτα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι τα ακόλουκα: 
 

13.1. Λακρεμπόριο 
 
Το λακρεμπόριο εντοπίηεται κυρίωσ ςε προϊόντα υποκείμενα ςε υψθλοφσ δαςμοφσ, ι 
φόρουσ κατανάλωςθσ, όπωσ καφςιμα, προϊόντα καπνοφ, οινοπνεφματοσ, μθχανζσ ςκαφϊν 
και εξαρτιματα αυτϊν, ναυτικά είδθ και είδθ εφοδιαςμοφ πλοίων κ.λπ., ςτα οποία κα 
εςτιάςει το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
 
Πςον αφορά το λακρεμπόριο των ανωτζρω ειδϊν και προϊόντων, επιςθμαίνονται οι 
παρακάτω τομείσ παράνομθσ δραςτθριοποίθςθσ: 
 

 Αδαςμολόγθτα καφςιμα που προορίηονται για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ πλοίων και 
ςκαφϊν (κυρίωσ πλόων εξωτερικοφ) διοχετεφονται και διατίκενται παρανόμωσ ςτθν 
εςωτερικι αγορά. 

 Ρροϊόντα καπνοφ ειςάγονται παράνομα ςτθ Χϊρα μζςω καλάςςθσ ι εξάγονται 
διαμζςου λιμζνων και ακτϊν τθσ Χϊρασ με πλοία/ςκάφθ είτε για διάκεςθ ςτθν 
εςωτερικι κατανάλωςθ είτε για προϊκθςθ ςε τρίτα Κράτθ (κοινοτικά και μθ). 

 Οινοπνευματϊδθ (χφδθν ι ςυςκευαςμζνα) με τα οποία εφοδιάηονται πλοία 
εξωτερικοφ (αδαςμολόγθτα) διοχετεφονται παρανόμωσ ςτθν εςωτερικι αγορά.  

 Μθχανζσ, ανταλλακτικά μθχανϊν και εν γζνει εξοπλιςμοί πλοίων και ςκαφϊν 
ειςάγονται και διατίκενται ςτθν εςωτερικι αγορά χωρίσ τισ νόμιμεσ διατυπϊςεισ.  
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13.2. Παραεμπόριο 
 
Το παραεμπόριο ςυνιςτά ιδιάηουςα μορφι παράνομου εμπορίου, το οποίο, πζραν τθσ 
απϊλειασ εςόδων για το Κράτοσ και τθσ ςτρζβλωςθσ του υγιοφσ και κεμιτοφ ανταγωνιςμοφ 
τθσ εςωτερικισ αγοράσ, αποτελεί πθγι προςόδων που είτε χρθςιμοποιοφνται για τζλεςθ 
άλλων παράνομων δραςτθριοτιτων είτε χρθςιμοποιοφνται («ξεπλζνονται») ςε νόμιμεσ 
δραςτθριότθτεσ.  
 
Στο χϊρο ευκφνθσ του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. το παραεμπόριο εμφανίηεται υπό τθ μορφι διάκεςθσ 
ειδϊν από υπαίκριουσ μικροπωλθτζσ τόςο ςε διακινοφμενουσ με ακτοπλοϊκά πλοία 
επιβάτεσ όςο και ςε επιχειριςεισ που λειτουργοφν νόμιμα εντόσ λιμζνων και χερςαίων 
ηωνϊν λιμζνων τθσ Χϊρασ.  
 
Υφίςταται ανάγκθ εξάλειψθσ του φαινομζνου με τθν εξάρκρωςθ κυρίωσ των παραγωγϊν 
και διακινθτϊν των ςυγκεκριμζνων ειδϊν και, δευτερευόντωσ, των μικροπωλθτϊν. 

 

13.3. Συχερά παίγνια-καηίνο 
 
Στο χϊρο ευκφνθσ του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, το φαινόμενο εμφανίηεται πρωτίςτωσ με τθ μορφι 
διενζργειασ τυχερϊν παιγνίων και παράνομων ςτοιχθμάτων που ςυμπεριλαμβάνουν χριςθ 
μθχανθμάτων και θλεκτρονικϊν μζςων επί πλοίων (άδειεσ καηίνο ςε πλοία με ελλθνικι 
ςθμαία εκτόσ χωρικϊν υδάτων) είτε εντόσ άλλων χϊρων εςτίαςθσ και καταςτθμάτων που 
λειτουργοφν ςε λιμζνεσ και χερςαίεσ ηϊνεσ λιμζνα.  
 
Θ καταπολζμθςθ του εν λόγω φαινομζνου απαιτεί ελεγκτικι δράςθ των περιφερειακϊν 
Υπθρεςιϊν του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. προκειμζνου να ελεγχκεί θ νομιμότθτα των ανωτζρω 
δραςτθριοτιτων και αποφευχκεί θ απϊλεια εςόδων του Κράτουσ.  
  

13.4. Φοροδιαφυγι Φυςικϊν και Νομικϊν Προςϊπων με ποινικι διάςταςθ 
 
Υπάρχει ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται εντόσ του χϊρου 
ευκφνθσ του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (φυςικά και νομικά πρόςωπα παραγωγισ και εμπορίασ ιχκφων, 
εταιρείεσ εφοδιαςμοφ πλοίων, εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν ςε πλοία, καταςτιματα 
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ και λιανικισ πωλιςεωσ επί ελλθνικϊν πλοίων) των οποίων θ 
λειτουργία χριηει περαιτζρω ειδικϊν ελζγχων που αφοροφν: 
 

 τθν υποβολι  και ακρίβεια δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ 

 τθν απόδοςθ και ακρίβεια απόδοςθσ Φ.Ρ.Α. κακϊσ και οφειλόμενων φόρων, τελϊν ι 
ειςφορϊν 

 ζκδοςθ πλαςτϊν, εικονικϊν ι νοκευμζνων φορολογικϊν ςτοιχείων, κακϊσ και μθ 
εφαρμογι διατάξεων του Κ.Β.Σ. 

 τον ζλεγχο νόμιμθσ απαςχόλθςθσ εργαηομζνων επί πλοίων και ςκαφϊν (καλαμθγϊν, 
τουριςτικϊν, αλιευτικϊν κλπ.) για τθ διαπίςτωςθ απόδοςθσ των οφειλόμενων 
ειςφορϊν και τθν αποφυγι απάτθσ ςε βάροσ φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  
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13.5. Παράνομθ χριςθ ναυτιλιακϊν ραδιοςυχνοτιτων και διαδικτφου 
 
Στο χϊρο ευκφνθσ ΕΛ.ΑΚΤ., το φαινόμενο εμφανίηεται ιδίωσ με τθ μορφι παράνομθσ (άνευ 
αδείασ) χριςθσ ραδιοςυχνοτιτων από ςτακμοφσ εγκατεςτθμζνουσ ςε πλοία και κάκε 
είδουσ ςκάφθ. Ρεραιτζρω, ςυναντάται και παράνομθ διανομι τθλεοπτικοφ ςιματοσ 
ςυνδρομθτικϊν καναλιϊν που παρότι προορίηεται για ιδιωτικι χριςθ προβάλλεται ςε 
χϊρουσ δθμόςιασ ςυνάκροιςθσ (καταςτιματα, πλοία, ςκάφθ κλπ.), είτε υποκλζπτεται και 
αντίςτοιχα διανζμεται μζςω διαδικτφου. 
 
Οι ανωτζρω παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ζχουν ωσ ςυνζπεια τθν απϊλεια ςθμαντικϊν 
εςόδων για το Δθμόςιο λόγω μθ καταβολισ του οφειλόμενου ΦΡΑ. 
 
Ραραβάςεισ Ρροςταςίασ Ρνευματικϊν Δικαιωμάτων εκδθλϊνονται κυρίωσ με τθ μορφι 
διακίνθςθσ και διάκεςθσ ιδίωσ από λιανοπωλθτζσ κακϊσ και από καταςτιματα παροχισ 
υπθρεςιϊν διαδικτφου (internet cafe) που λειτουργοφν εντόσ λιμζνων, μεγάλου αρικμοφ 
κλεψίτυπων ψθφιακϊν δίςκων (μουςικισ και κινθματογράφου, αρχείων και λογιςμικϊν) 
ζναντι ευτελοφσ αντιτίμου, το οποίο τα κακιςτά ελκυςτικά προσ αγορά από το ευρφ κοινό. 
 
Σφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και το ςυναφζσ κοινοτικό κεκτθμζνο, θ διάκεςθ των 
προϊόντων γίνεται από εταιρείεσ που ζχουν κατοχυρϊςει τα πνευματικά τουσ δικαιϊματα 
και καταβάλλουν για το ςκοπό αυτό τουσ αναλογοφντεσ φόρουσ ςτο ελλθνικό δθμόςιο. 
 

13.6. Ζλεγχοσ εταιρειϊν και γραφείων παροχισ ναυτιλιακϊν υπθρεςιϊν  
 
Στθν Ελλάδα δραςτθριοποιείται ζνασ ιδιαίτερα μεγάλοσ αρικμόσ εταιρειϊν ιδιοκτθςίασ, 
διαχείριςθσ, εφοπλιςμοφ, πρακτόρευςθσ, επιςκευισ, ςυντιρθςθσ και εξοπλιςμοφ πλοίων 
και κάκε είδουσ ςκαφϊν και ναυπθγθμάτων, όπου απαςχολοφνται χιλιάδεσ εργαηόμενοι. 
 
Θ λειτουργία των ανωτζρω οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ρυκμίηεται από γενικζσ και 
ειδικζσ, για τθ ναυτιλία, διατάξεισ (ν. 27/75 για τθ φορολογία πλοίων, Α.Ν. 89/67 για τθν 
εγκατάςταςθ γραφείων αλλοδαπϊν εταιρειϊν ςτθν θμεδαπι, ν. 2743/99 περί πλοίων 
αναψυχισ κλπ.), αποφζρει δε ςθμαντικά ζςοδα ςτο ελλθνικό Δθμόςιο και Οργανιςμοφσ 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ.  
 
Για τον λόγο αυτό, είναι επιβεβλθμζνοσ ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ των ωσ άνω εταιρειϊν 
με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ των ροϊν κεφαλαίων 
από και προσ το εξωτερικό για τθν αποφυγι τυχόν νομιμοποίθςθσ προςόδων που 
προζρχονται από ι προορίηονται για παράνομεσ δραςτθριότθτεσ κάκε είδουσ. 
 
Ενδεικτικά αναφζρεται θ ανάγκθ αυςτθρότερων ελζγχων των εν γζνει δραςτθριοτιτων 
καλάςςιασ αναψυχισ και ιδιαίτερα των επαγγελματικϊν όςον αφορά τθ νομιμότθτα 
δράςθσ τουσ, και ειςροισ κεφαλαίων από το εξωτερικό και εκροισ κεφαλαίων για αγορά 
πολυτελϊν ςκαφϊν αναψυχισ και εγγραφι τουσ ςε υπεράκτια νθολόγια. 
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14. ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 
 
Το Υπουργείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ μζςω των παρεμβάςεων 
που υλοποιεί ιδθ ςε κεςμικό και εκτελεςτικό επίπεδο, μπορεί να ςυμβάλει αποφαςιςτικά 
ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ. Συνοπτικά οι άξονεσ που εντάςςονται ςτο Εκνικό 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα είναι οι εξισ: 
 

14.1. Διαςφνδεςθ Ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ  

 
Βάςει του ν.2065/1992 «περί γνωςτοποίθςθσ των φορολογικϊν παραβάςεων που 
διαπιςτϊνονται από δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ και άλλα πρόςωπα», ενιςχφεται ο φορολογικόσ 
μθχανιςμόσ με ελεγκτζσ του Υπουργείου να καταγράφουν φορολογικζσ παραβάςεισ όπωσ ο 
ςυςτθματικόσ ζλεγχοσ μθ ζκδοςθσ αποδείξεων. Θ ςυντονιςμζνθ λειτουργία των 
φορολογικϊν αρχϊν με τθν ελεγκτικι Υπθρεςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου κα 
αυξιςει τουσ κακθμερινοφσ φορολογικοφσ ελζγχουσ (θ ΓΓΕ διεξάγει κακθμερινοφσ ελζγχουσ 
αγορανομικισ φφςεωσ ςε εμπορικά καταςτιματα, λαϊκζσ- κεντρικζσ –δθμοτικζσ αγορζσ, 
υπαίκρια παηάρια κλπ). 
 

14.2. Φοροδιαφυγι και Λακρεμπόριο Καυςίμων (φςτθμα ειςροϊν- εκροϊν) 

 
Το επίπεδο τθσ φοροδιαφυγισ υπολογίηεται ςε πάνω από 500 εκατ. ευρϊ. Ζχει προβλεφκεί 
ςτον προχπολογιςμό του 2011 ότι μετά τθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ κα ζχουμε 
αφξθςθ των εςόδων κατά 190 εκατ. ευρϊ. Ζχει υπογραφεί ςχετικι ΚΥΑ για τισ 
προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ και με τθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ κα καταπολεμθκεί 
το λακρεμπόριο και θ φοροδιαφυγι. 
 

14.3. Παραεμπόριο 

 
Οι εκτιμιςεισ για το φψοσ τθσ αξίασ του παραεμπορίου είναι 25 δις. ευρϊ ενϊ οι απϊλειεσ 
ςτθ φορολογία περίπου 6 δις. Ευρϊ. Το πρόβλθμα μπορεί να αντιμετωπιςτεί με τθ 
δθμιουργία αποτελεςματικϊν μθχανιςμϊν ελζγχου και καταςχζςεων. Για το ςκοπό αυτό 
ςυςτάκθκε επιτροπι ςτθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου θ οποία κατζλθξε ςε ςχζδιο 
τροποποίθςθσ του υφιςτάμενου νομικοφ πλαιςίου οφτωσ ϊςτε να καταςτεί αυτό 
περιςςότερο ευζλικτο και λιγότερο γραφειοκρατικό ωσ προσ τθ διαδικαςία καταςχζςεων 
και καταςτροφισ των παραποιθμζνων προϊόντων και των προϊόντων λακρεμπορίου. 
 

14.4. Ιχνθλαςιμότθτα ςτα νωπά οπωρολαχανικά προϊόντα 

 
Με τθ νζα Αγορανομικι διάταξθ κακιερϊνεται θ υποχρζωςθ δθμιουργίασ κωδικοφ 
παρτίδασ παραγωγισ ι ειςαγωγισ για δϊδεκα βαςικά είδθ νωπϊν οπωρολαχανικϊν. Ο 
κωδικόσ αυτόσ κα ακολουκεί τα προϊόντα ςε όλα τα ςτάδια εμπορίασ και διακίνθςθσ μζχρι 
τθ λιανικι πϊλθςθ επιτρζποντασ τθν ανίχνευςθ τθσ εμπορικισ προζλευςθσ του προϊόντοσ. 
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15. ΑΡΧΘ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ ΣΘ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΘΘ ΕΟΔΩΝ ΑΠΟ 
ΕΓΚΛΘΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΚΑΙ ΣΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΣΘ 
ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΩΝ ΔΘΛΩΕΩΝ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ 
 
Σε ςχζςθ με το κζμα τθσ ςφνδεςθσ του «Ξεπλφματοσ Χριματοσ» με «φοροδιαφυγι» κα 
πρζπει να επιςθμανκοφν τα πιο κάτω:  
 

 Αρχικά από τθν ιςχφ του ν.2331/1995, τα φορολογικά αδικιματα αποκλείονταν και δεν 
αποτελοφςαν «βαςικό ζγκλθμα» ςε ςχζςθ με το «Ξζπλυμα». Μετά τθ ρθτι κακιζρωςθ 
των αδικθμάτων «φοροδιαφυγισ» ωσ «βαςικό ζγκλθμα», ςε ςχζςθ με το «Ξζπλυμα 
Χριματοσ» (άρκρο 77 παρ. 1 Ν.3842/2010), υφίςτανται πλζον το απαραίτθτο, αλλά και 
ςαφζσ νομικό πλαίςιο που επιτρζπει τθν παραπομπι για το «Ξζπλυμα», όλων εκείνων 
που παραλείπουν να καταβάλουν τουσ φόρουσ που οφείλουν (ςτθν πραγματικότθτα 
ζχουν υπεξαιρζςει), παρ’ ότι ζχουν ςτθν κατοχι τουσ το εγκλθματικό προϊόν ι ανάλογθ 
περιουςία.  

 
Ραρ’ όλα ταφτα και μζχρι ςιμερα ακόμθ δεν ζγινε δυνατι θ ςε ευρεία κλίμακα αξιοποίθςθ 
των διατάξεων τθσ νομοκεςίασ για το «Ξζπλυμα» κυρίωσ γιατί θ από το 2008 και εντεφκεν 
ακολουκοφμενθ πρακτικι να κοινοποιοφνται ςτθν Επιτροπι για το «Ξζπλυμα» οι 
μθνυτιριεσ αναφορζσ που απευκφνονταν από τισ Δ.Ο.Υ και τθ Γενικι Γραμματεία 
Φορολογικϊν Ελζγχων ςτουσ αρμόδιουσ Ειςαγγελείσ και αφοροφςαν αδικιματα 
φοροδιαφυγισ, αναφζρονταν ςε ελζγχουσ των οικονομικϊν χριςεων των ετϊν 2005, 2004, 
2003 και κάποτε και παλαιότερων, αναφζρονταν δθλαδι ςε χρόνο που θ φοροδιαφυγι δεν 
ςυνδεόταν με το «Ξζπλυμα».  

 
Οι παραπάνω παρακωλυτικοί λόγοι ζχουν ιδθ εκλείψει και παραπζρα ζχουν γίνει οι 
πρϊτεσ ςυναντιςεισ και ςυνεννοιςεισ μεταξφ τθσ Αρχισ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Φορολογικϊν Ελζγχων, προκειμζνου να επιτευχκεί ο καλφτεροσ δυνατόσ ςυντονιςμόσ 
δράςθσ και θ ενεργοποίθςθ τθσ Αρχισ και τθσ νομοκεςίασ για το «Ξζπλυμα» ςε 
ςυντομότερο χρόνο ζτςι ϊςτε να ζχει αποτζλεςμα θ προςπάκεια εντοπιςμοφ και 
δζςμευςθσ του εγκλθματικοφ προϊόντοσ τθσ φοροδιαφυγισ. Αναλυτικότερα: 
 

 Ιδθ ζχουν διαβιβαςτεί ςτουσ αρμόδιουσ ειςαγγελείσ οι πρϊτεσ υποκζςεισ, 
ςυνοδευόμενεσ πάντοτε με διάταξθ «παγϊματοσ» τραπεηικϊν λογαριαςμϊν ι διμευςθσ 
περιουςίασ. 
 

 Σφντομα πρόκειται να αποςταλοφν αρκετζσ δεκάδεσ τζτοιων υποκζςεων, για τισ οποίεσ 
ολοκλθρϊνεται ο εντοπιςμόσ περιουςίασ και για τουσ επόμενουσ μινεσ είναι εφικτό οι 
παραπομπζσ αυτζσ και οι αντίςτοιχεσ δεςμεφςεισ να ανζρχονται ςε εκατοντάδεσ. 
 

 Θ ςυντονιςμζνθ δράςθ των αρμοδίων υπθρεςιϊν και θ αξιοποίθςθ των διατάξεων για το 
«Ξζπλυμα» μποροφν να αποτελζςουν ζναν αποτελεςματικό αλλά και δίκαιο μθχανιςμό 
πεικαναγκαςμοφ των θκελθμζνα φοροφυγάδων, όταν θ καταβολι των οφειλόμενων 
φόρων κα είναι ο μόνοσ τρόποσ για αποδζςμευςθ των περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων. 
 

 Από το άρκρο 45 παρ. 3 του Ν.3691/2008 προβλζπεται άρςθ του αξιόποινου τθσ πράξθσ 
«Ξεπλφματοσ», ςτθν περίπτωςθ που αίρεται το αξιόποινο για το «βαςικό ζγκλθμα» και 
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για τθν περίπτωςθ τθσ φοροδιαφυγισ κάτι τζτοιο προβλζπεται από το άρκρο 24 παρ. 2 
του Ν.2523/1997. Κατά ςυνζπεια ο ζγκαιροσ πεικαναγκαςμόσ των φοροφυγάδων ςε 
ζγκαιρθ καταβολι των χρεϊν τουσ κα απαλλάςςει και τα δικαςτιρια από τον 
υπερβολικό φόρτο εκδίκαςθσ μεγάλου αρικμοφ υποκζςεων «Ξεπλφματοσ». Εξ άλλου θ 
δζςμευςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων ίςθσ αξίασ με τουσ οφειλόμενουσ φόρουσ, κα 
κακιςτά άνευ αντικειμζνου και μάλλον αποφευκτζα τθν από μζρουσ του 
κατθγοροφμενου παρζλκυςθ των ςχετικϊν ποινικϊν διαδικαςιϊν. 

 
Το πιο πάνω πλαίςιο είχε ωσ αποτζλεςμα τα ακόλουκα: 
 

 Κατά το ζτοσ 2010 θ «Επιτροπι Καταπολζμθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ 
Δραςτθριότθτεσ», εξζδωςε 93 διαταγζσ δεςμεφςεωσ περιουςιακϊν ςτοιχείων , με τισ 
οποίεσ δεςμεφκθκαν 5.925.958 Ευρϊ, 8.948 Δολάρια ΘΡΑ, 4 ακίνθτα, 6 οχιματα και το 
περιεχόμενο 8 τραπεηικϊν κυρίδων. 
 

 Κατά το πρϊτο τρίμθνο του ζτουσ 2011 εκδόκθκαν 22 διαταγζσ δεςμεφςεωσ 
εγκλθματικοφ προϊόντοσ, το ςυνολικό ποςό του οποίου ανζρχεται ςτο ποςό των 
15.000.000 Ευρϊ. 

 
Τα πιο πάνω δεδομζνα αποδεικνφουν ότι οι ςτόχοι τθσ εν λόγω Αρχισ μποροφν να 
επιτευχκοφν.  
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16. ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΟΧΟΘΕΙΑ 
 

Στον Ρίνακα που ακολουκεί τίκενται οι ςυνολικοί ποςοτικοί ςτόχοι, ωσ αποτζλεςμα όλων 
των δράςεων που περιλαμβάνει το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα. Τα ποςά είναι θ 
επιδιωκόμενθ αφξθςθ φορολογικϊν και δαςμολογικϊν εςόδων επιπλζον του επιπζδου των 
εςόδων που κα επιτυγχάνετο χωρίσ τισ δράςεισ του Ρρογράμματοσ. Υπό μια ζννοια τα ποςά 
αυτά αντιπροςωπεφουν τθν προςτικζμενθ αξία του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ ςε 
ςχζςθ με τθ προϊςχφουςα κατάςταςθ.  
 
Αναλυτικότερα περιλαμβάνει α) τθν προςτικζμενθ αξία από τθ καλφτερθ ποιότθτα, τθν 
καλφτερθ ςτόχευςθ και τθ διεφρυνςθ του πεδίου των ελεγκτικϊν δραςτθριοτιτων, β) τθν 
προςτικζμενθ αξία από τθν αυξθμζνθ αποτελεςματικότθτα των νζων μεκόδων είςπραξθσ 
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν αλλά και των αυςτθρότερων διατάξεων και ποινϊν για τουσ 
οφειλζτεσ, γ) τθν αξιοποίθςθ του υπολογιςμοφ τεκμαρτοφ φορολογθτζου ειςοδιματοσ με 
βάςθ τισ δαπάνεσ διαβίωςθσ όπωσ προβλζπεται ςτο ν.3842/2010, αλλά και τθν εκτίμθςθ 
τεκμαρτοφ οφειλόμενου ΦΡΑ με βάςθ ςτατιςτικζσ παρελκόντων περιόδων, δ) ωσ 
αποτζλεςμα όλων των προθγοφμενων μζτρων τθν αφξθςθ των δθλοφμενων φορολογθτζων 
ειςοδθμάτων και παρακρατθκζντων φόρων, δθλαδι τθσ οικειοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ λόγω 
τθσ βακμιαίασ ενίςχυςθσ τθσ φορολογικισ ςυνείδθςθσ αλλά και του αυξθμζνου κινδφνου 
που ςυνεπάγεται θ απόκρυψθ του οφειλόμενου φόρου.  
 
Τα ςτοιχεία του πιο κάτω πίνακα δεν είναι ςυγκρίςιμα με τα ποςά που περιλαμβάνονται 
ςτο Μεςοπρόκεςμο Δθμοςιονομικό Ρλαίςιο (ΜΔΡ) ςτο ςκζλοσ των εςόδων από 
καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ. Ρρϊτον διότι το ΜΔΡ αναφζρει μόνο τα ποςά που 
προζρχονται από επιπλζον μζτρα ενϊ το μελλοντικό αποτζλεςμα ιδθ ειλθμμζνων μζτρων 
περιλαμβάνονται ςτο βαςικό ςενάριο εξζλιξθσ των εςόδων. Δεφτερον γιατί το ΜΔΡ ωσ 
αποτζλεςμα διαπραγμάτευςθσ με τουσ εκπροςϊπουσ των Ε.Ε., Ε.Κ.Τ. και Δ.Ν.Τ. περιζχει πιο 
ςυντθρθτικζσ εκτιμιςεισ για να ελαχιςτοποιιςει τουσ κινδφνουσ αποκλίςεων από τουσ 
δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ. 
 
Σθμειϊνεται τζλοσ ότι τα αναφερόμενα ποςά αφοροφν ςε προβλζψεισ πραγματικισ 
είςπραξθσ εςόδων και όχι μόνο βεβαίωςθσ φόρων και προςτίμων. 
 

 

τοχοκεςία Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ (χιλιάδεσ ευρϊ) 

 2011 2012 2013 φνολο 

Από βελτιωμζνεσ Ελεγκτικζσ 
Δραςτθριότθτεσ 

500.000 1.500.000 2.000.000 4.000.000 

Από βελτίωςθ ςτθν είςπραξθ 
λθξιπρόκεςμων 

200.000 2.000.000 3.000.000 5.200.000 

Από επανεκτίμθςθ φόρων 
βάςει τεκμθρίων 

700.000 700.000 700.000 2.100.000 

Από βελτίωςθ τθσ 
φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ 

100.000 200.000 200.000 500.000 

ΤΝΟΛΑ 1.500.000 4.400.000 5.900.000 11.800.000 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 
 
Ροια είναι τα κφρια νεωτεριςτικά ςτοιχεία που περιζχει αυτό το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα;  
 
Πρϊτον επιδιϊκεται αλλαγι ςτο τρόπο αντιμετϊπιςθσ του πολίτθ. Από το κλίμα τθσ 
αμοιβαίασ καχυποψίασ και περιφρόνθςθσ να περάςουμε ςε ςυνκικεσ αλλθλοςεβαςμοφ 
μεταξφ αρχϊν και φορολογοφμενων με τουσ δεφτερουσ να αντιμετωπίηονται ωσ ςυμμζτοχοι 
και αρωγοί ςτον αγϊνα κατά τθσ φοροδιαφυγισ.  
 
Θ επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου δεν είναι εφκολθ γιατί εξαρτάται από ζνα ευρφτατο πλζγμα 
αλλαγϊν κεςμικοφ και οργανωτικοφ χαρακτιρα, αλλά και αλλαγϊν νοοτροπίασ και 
ςυμπεριφοράσ που απαιτοφν χρόνο. Ρζραν του παρόντοσ προγράμματοσ βρίςκεται υπό 
κατάρτιςθ ζνα 5-ετζσ Στρατθγικό Ρλαίςιο για τθν Φορολογικι Διοίκθςθ με αυτόν ακριβϊσ 
το ςκοπό.  
 
Δεφτερον επιδιϊκεται θ εκ βάκρων αλλαγι τθσ φιλοςοφίασ και του περιεχομζνου των 
φορολογικϊν ελζγχων. Οι ζλεγχοι γίνονται ςτοχευμζνα, μετά από προςεχτικι ανάλυςθ 
ςτοιχείων από πολλαπλζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ, με ςαφείσ και διαφανείσ διαδικαςίεσ που 
επιτρζπουν τθν εκ των υςτζρων αξιολόγθςθ του ελεγκτικοφ ζργου. Θ πλιρθσ αξιοποίθςθ 
των ςφγχρονων εργαλείων πλθροφορικισ αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο του νζου 
κακεςτϊτοσ ελζγχων. 
 
Σρίτον θ αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ δεν επιδιϊκεται μεμονωμζνα από τισ 
υπθρεςίεσ του Τπουργείου Οικονομικϊν αλλά με τθ ςυνεργαςία και όλων των άλλων 
ελεγκτικϊν και διωκτικϊν αρχϊν όπωσ θ Ελλθνικι Αςτυνομία, το Λιμενικό Σϊμα, οι 
δικαςτικζσ αρχζσ, οι υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και θ Αρχι για το 
ξζπλυμα χριματοσ. Οι αρμοδιότθτεσ των αρχϊν αυτϊν αφοροφν ςε πολλαπλζσ μορφζσ 
οικονομικοφ εγκλιματοσ που διαπλζκονται με τθ φοροδιαφυγι και ωσ εκ τοφτου είναι 
απαραίτθτεσ για τθν ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςι τθσ. 
  
Σζταρτον προάγεται ςε κεντρικι επιδίωξθ θ τελικι είςπραξθ και όχι απλϊσ θ βεβαίωςθ 
των διαφυγόντων φόρων. Πςο και αν αυτό φαίνεται αυτονόθτο, ςτθ πράξθ ελάχιςτο μζροσ 
των φόρων και προςτίμων που βεβαιϊνονται τελικϊσ ειςπράττονται από το κράτοσ. Θ νζα 
οργάνωςθ και μεκοδολογία είςπραξθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν κα εξαςφαλίςει 
πραγματικά και όχι κεωρθτικά ζςοδα. 
  
Το Εκνικό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Καταπολζμθςθσ τθσ Φοροδιαφυγισ 2011-2013 
αποτελεί τθ πρϊτθ ολοκλθρωμζνθ προςπάκεια τθσ πολιτείασ να κινθτοποιιςει τόςο τθ 
διοίκθςθ όςο και τουσ πολίτεσ, με ζνα ςφνολο δράςεων κεςμικοφ, οργανωτικοφ και 
επιχειρθςιακοφ περιεχομζνου, ικανοφ να απεγκλωβίςει τθν ελλθνικι οικονομία και 
κοινωνία από τθν ομθρία τθσ φοροδιαφυγισ και να ανταποκρικεί ςτο παλλαϊκό αίτθμα για 
δικαιοςφνθ ςτθ κατανομι των φορολογικϊν βαρϊν.  
 
Πολίτεσ και Πολιτεία Μαηί. 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ 

 

α/α ΔΡΑΕΙ 2011 2012 2013 

1 Δράςεισ Γεν. Δ/νςθσ Φορολογικϊν Ελζγχων    

1.1 

Ρολλαπλαςιαςμόσ προλθπτικϊν ελζγχων για ζκδοςθ 
φορολογικϊν ςτοιχείων και ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων για 
τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα των επιχειριςεων 
ϊςτε να γίνει εφικτόσ ο ζμμεςοσ τρόποσ υπολογιςμοφ 
των φορολογικϊν υποχρεϊςεων και ειδικότερα του ΦΡΑ 
που κακιερϊκθκε με τον ν. 3943/2001 

2% των επιχειριςεων 
κάκε ελεγκτικισ 

υπθρεςίασ 

4% των επιχειριςεων 
κάκε ελεγκτικισ 

υπθρεςίασ 

6% των επιχειριςεων 
κάκε ελεγκτικισ 

υπθρεςίασ 

1.2 

Κακιζρωςθ ελζγχου από το γραφείο για ζνα ι για όλα τα 
φορολογικά αντικείμενα. Ο ζλεγχοσ αυτόσ διενεργείται 
με βάςθ τα ςτοιχεία του φακζλου, τα δελτία 
πλθροφοριϊν, τισ εκκζςεισ ελζγχου του Σ.Δ.Ο.Ε., τα 
ςτοιχεία που προςκομίηει ο ελεγχόμενοσ, πλθροφορίεσ 
που ορίηονται ςτο άρκρο 17 του ν.3842/2010 και από τθ 
μθχανογραφικι επεξεργαςία δεδομζνων τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. 

3% των επιχειριςεων 
βάςθ των ςτοχεφςεων 

τθσ επιτροπισ 
διαςταυρϊςεων 

10% των επιχειριςεων 
βάςθ των ςτοχεφςεων 

τθσ επιτροπισ 
διαςταυρϊςεων 

30% των επιχειριςεων 
βάςθ των ςτοχεφςεων 

τθσ επιτροπισ 
διαςταυρϊςεων 

1.3 

Ραρακολοφκθςθ από ελεγκτζσ ςτοχευμζνου δείγματοσ 
επιχειριςεων αρμοδιότθτασ τθσ ελεγκτικισ υπθρεςίασ 
που υπθρετοφν. Διαδικαςία υποχρεωτικι και παράλλθλθ 
με λοιπά ελεγκτικά κακικοντα και με τθν χριςθ των 
δυνατοτιτων που δίνει θ Γ.Γ.Ρ.Σ. 

2% των επιχειριςεων 
βάςθ των ςτοχεφςεων 

τθσ επιτροπισ 
διαςταυρϊςεων 

8% των επιχειριςεων 
βάςθ των ςτοχεφςεων 

τθσ επιτροπισ 
διαςταυρϊςεων 

15% των επιχειριςεων 
βάςθ των ςτοχεφςεων 

τθσ επιτροπισ 
διαςταυρϊςεων 

1.4 

Χρθςιμοποίθςθ τθσ αυτοματοποιθμζνθσ διαδικαςίασ 
υπολογιςμοφ του ΦΡΑ για φορολογοφμενουσ που δεν 
υποβάλλουν δθλϊςεισ ΦΡΑ με τθν εφαρμογι τθσ 
μεκόδου του Στατιςτικοφ Υπολογιςμοφ του φόρου.  

30% των επιχειριςεων 
κάκε ελεγκτικισ 

υπθρεςίασ 

40% των επιχειριςεων 
κάκε ελεγκτικισ 

υπθρεςίασ 

60% των επιχειριςεων 
κάκε ελεγκτικισ 

υπθρεςίασ 

1.5 
Εφαρμογι τεχνικϊν ζμμεςου προςδιοριςμοφ των 
υποχρεϊςεων με βάςθ τθν μζκοδο ανάλυςθσ τθσ 
ρευςτότθτασ (source and application of funds method), 

2% των επιχειριςεων 
κάκε ελεγκτικισ 

υπθρεςίασ 

10% των επιχειριςεων 
κάκε ελεγκτικισ 

υπθρεςίασ 

20% των επιχειριςεων 
κάκε ελεγκτικισ 

υπθρεςίασ 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
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τραπεηικϊν κατακζςεων και δαπανϊν ςε μετρθτά, (Bank 
deposits and cash expenditure method), κακαρισ κζςθσ 
(Net worth method ), κοςτολόγθςθσ (Unit and volume 
method) και προςδιοριςμοφ ειςοδιματοσ βάςει 
αναλογιϊν (mark-up method).  

1.6 

Συγκρότθςθ ειδικϊν ελεγκτικϊν ςυνεργείων τα με ςτόχο 
να ελζγχουν υποκζςεισ φορολογουμζνων αυξθμζνου 
κινδφνου. Ιδθ ζχουν ςυγκροτθκεί ςυνεργεία για 1.700 
φορολογοφμενουσ που δεν διλωναν ςαν δραςτθριότθτα 
τισ αγοροπωλθςίεσ ακινιτων και προζκυψαν από τθν 
δράςθ τθσ 4θσ ομάδασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
φοροδιαφυγισ. 

20 ςυνεργεία 30 ςυνεργεία 40 ςυνεργεία 

1.7 

Συγκρότθςθ ελεγκτζου δείγματοσ επιχειριςεων και 
επιτθδευματιϊν που δεν ςυμμετείχαν ςτισ διατάξεισ τθσ 
περαίωςθσ και ζλεγχοσ με διαδικαςίεσ ςυνοπτικοφ 
ελζγχου. 

3% των επιχειριςεων 
βάςθ των ςτοχεφςεων 

τθσ επιτροπισ 
διαςταυρϊςεων 

5% των επιχειριςεων 
βάςθ των ςτοχεφςεων 

τθσ επιτροπισ 
διαςταυρϊςεων 

8% των επιχειριςεων 
βάςθ των ςτοχεφςεων 

τθσ επιτροπισ 
διαςταυρϊςεων 

1.8 
Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των ελζγχων- 
διαςταυρϊςεων για τισ ελεγκτζεσ επιχειριςεισ που 
προκφπτουν από τισ διαςταυρϊςεισ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. 

10% αφξθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ κατά 

ελεγκτι 

20% αφξθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ κατά 

ελεγκτι 

30% αφξθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ κατά 

ελεγκτι 

1.9 

Αφξθςθ ελζγχων ςε φορείσ που δθλϊνουν μθ 
κερδοςκοπικό χαρακτιρα, κακϊσ και ςε πρόςωπα και 
υπθρεςίεσ του ςτενοφ και ευρφτερου δθμοςίου τομζα, 
με ςτόχο τθν απόδοςθ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων 
που ανακφπτουν από τισ φορολογθτζεσ δραςτθριότθτεσ 
και τθν διαπίςτωςθ τθσ εκπλιρωςθσ των τρεχουςϊν 
φορολογικϊν υποχρεϊςεων.  

2% των επιχειριςεων 
βάςθ των ςτοχεφςεων 

τθσ επιτροπισ 
διαςταυρϊςεων 

8% των επιχειριςεων 
βάςθ των ςτοχεφςεων 

τθσ επιτροπισ 
διαςταυρϊςεων 

15% των επιχειριςεων 
βάςθ των ςτοχεφςεων 

τθσ επιτροπισ 
διαςταυρϊςεων 

1.10 

Αξιοποίθςθ του Φορολογικοφ πιςτοποιθτικοφ από το 
2012 (ζκκεςθ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ και 
αναλυτικισ ζκκεςθσ τεκμθρίωςθσ) των νομίμων 
ελεγκτϊν που διενεργοφν υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ ςε 

 8.500 επιχειριςεισ 8.500 επιχειριςεισ 
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Α.Ε. και ΕΡΕ για τον άμεςο καταλογιςμό από τισ 
ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ των Φορολογικϊν υποχρεϊςεων 
των ελεγχομζνων εταιρειϊν. 

1.11 

Συμμετοχι ελεγκτϊν του Υπ. Οικονομικϊν ςτουσ 
ποιοτικοφσ ελζγχουσ που κα γίνουν από τθν ΕΛΤΕ το 
2011 για τθν διαπίςτωςθ αν οι προβλζψεισ για 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του ιςολογιςμοφ των 
επιχειριςεων που αναφζρονται και ςτθν ετιςια ζκκεςθ 
ζχουν αποδοκεί. Ο ζλεγχοσ κα πραγματοποιθκεί ςε 
δείγμα από τισ ειςθγμζνεσ και από τισ λοιπζσ εκατό 
μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ. 

350 επιχειριςεισ 350 επιχειριςεισ 350 επιχειριςεισ 

1.12 

Ρροςωρινοί ζλεγχοι και ζλεγχοι που απαιτοφν ιδιαίτερθ 
τεχνογνωςία, όπωσ επιχειριςεισ e-commerce, τεχνικζσ, 
διαφθμιςτικζσ, ξενοδοχειακζσ, κ.λπ. Σθμαντικό 
αναμζνεται να είναι το όφελοσ αξιοποίθςθσ αξιοποίθςθ 
τθσ μεκοδολογίασ του «τυχαίου δείγματοσ» ι 
«πρωτοποριακϊν ελζγχων» για τθν αξιολόγθςθ των 
μεκόδων επιλογισ υποκζςεων. 

2% των επιχειριςεων 
βάςθ των ςτοχεφςεων 

τθσ επιτροπισ 
διαςταυρϊςεων 

5% των επιχειριςεων 
βάςθ των ςτοχεφςεων 

τθσ επιτροπισ 
διαςταυρϊςεων 

10% των επιχειριςεων 
βάςθ των ςτοχεφςεων 

τθσ επιτροπισ 
διαςταυρϊςεων 

1.13 

Ρρογραμματιςμόσ διενζργειασ ελζγχων, ανά κατθγορία 
υπόχρεων προςϊπων , από τισ Δ.Ο.Υ. και τα ελεγκτικά 
κζντρα για κζματα ορκισ εφαρμογισ και τιρθςθσ των 
μζτρων δζουςασ επιμζλειασ και λοιπϊν υποχρεϊςεων 
που προκφπτουν από τον ν.3691/2008, παράλλθλα με 
τουσ φορολογικοφσ ελζγχουσ. 

50 ζλεγχοι 100 ζλεγχοι 100 ζλεγχοι 

1.14 

Ζλεγχοσ φυςικϊν προςϊπων οι οποίοι αν και υπόχρεοι 
δεν υπζβαλαν διλωςθ ΦΜΑΡ το ζτοσ 2007 από τον 
εντοπιςμό που ζγινε από τθν 4θ ομάδα για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ φοραδιαφυγισ. 

5% 5% 5% 

1.15 
Ζλεγχοσ από ειδικό ςυνεργείο του ΦΜΑΡ 100 φυςικϊν 
προςϊπων μετά από ανάλυςθ κινδφνου οι οποίοι αν και 

100   
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υπόχρεοι δεν υπζβαλλαν δθλϊςεισ. 

1.16 
Ζλεγχοσ των μεγάλων επιχειριςεων με βάςθ το ελεγκτικό 
πρόγραμμα SESAM ( e-audit) ςταδιακά από το 2011 

2% των επιχειριςεων 
αρμοδιότθτασ Δ.Ε.Κ. 

20% των επιχειριςεων 
αρμοδιότθτασ Δ.Ε.Κ. 

40% των επιχειριςεων 
αρμοδιότθτασ Δ.Ε.Κ. 

1.17 

150 περιπτϊςεισ φορολογουμζνων υψθλοφ κίνδυνου με 
μεγάλα περιουςιακά ςτοιχεία. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ και 
όςεσ άλλεσ προκφψουν κα ελεγκοφν από το Σ.Δ.Ο.Ε το 
οποίο ζχει και ανακριτικά κακικοντα.  

60 διϊξεισ 60 διϊξεισ 60διϊξεισ 

1.18 

Αξιοποίθςθ των διαςταυρϊςεων που βρίςκονται ςε 
εξζλιξθ ςτθν ΓΓΡΣ από ςτοιχεία τραπεηϊν του εξωτερικοφ 
για τθν απόδοςθ των τόκων και τθν ζρευνα για τθν 
άμεςθ φορολόγθςθ τουσ με τουσ ζμμεςουσ τρόπουσ που 
δίνουν οι νομοκετικζσ αλλαγζσ. 

2% των περιπτϊςεων 
κάκε ελεγκτικισ 

μονάδασ 

10% των περιπτϊςεων 
κάκε ελεγκτικισ 

μονάδασ 

15% των περιπτϊςεων 
κάκε ελεγκτικισ 

μονάδασ 

     

2 ΔΡΑΕΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΟΤ ΣΘ ΕΚΣΑΚΣΘ ΔΟΜΘ    

2.1 

Θ ομάδα για τθν εφαρμογι τθσ νζασ φορολογικισ 
νομοκεςίασ ζχει επιτελζςει ςθμαντικό ζργο ςχετικά με 
τθν εποπτεία και παρακολοφκθςθ των αποφάςεων και 
εγκυκλίων που πρζπει να εκδοκοφν ςε εφαρμογι τθσ 
νζασ φορολογικισ νομοκεςίασ.  

Πλεσ οι αποφάςεισ και 
οι εγκφκλιοι τθσ νζασ 

φορολογικισ 
νομοκεςίασ 

  

2.2 

Βρίςκονται ςε πλιρθ εξζλιξθ δράςεισ καταςχζςεων και 
πλειςτθριαςμϊν ςε βάροσ οφειλετϊν λθξιπρόκεςμων 
χρεϊν που προκφπτουν από τισ ζρευνεσ τθσ 2θσ ομάδασ 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ. Οι δράςεισ 
αυτζσ αναμζνεται να οδθγιςουν ςε αφξθςθ ειςπράξεων 
κατά 5% ςε ςχζςθ με τθ προθγοφμενθ περίοδο.  

200 εκ. ευρϊ   

2.3 

α) Συλλογι και αξιοποίθςθ ςτοιχείων από τισ 100 
ελεγκτζεσ επιχειριςεισ με κφκλο εργαςιϊν άνω των 30 
εκ. ευρϊ μετά από ςτόχευςθ τθσ ομάδασ για τισ οποίεσ 
άρχιςαν τακτικοί ζλεγχοι από τα ΔΕΚ Ακινασ και 
Κεςςαλονίκθσ. 

100 
 
 

300 
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β) Συλλογι και αξιοποίθςθ ςτοιχείων από τουσ 300 
προςωρινοφσ ελζγχουσ ΦΡΑ που ξεκίνθςαν μετά από 
ςτόχευςθ τθσ ομάδασ. 

2.4 

α) Συλλογι και αξιοποίθςθ ςτοιχείων για τουσ 
φορολογοφμενουσ με μεγάλθ περιουςία που θ ομάδα 
ζχει ςτοχεφςει. Αφορά 1700 περιπτϊςεισ που απζφυγαν 
να δθλϊςουν κζρδθ από εμπορικοφ χαρακτιρα 
αγοραπωλθςίεσ ακινιτων και ελζγχονται από τα ΡΕΚ.  
β) Συλλογι και αξιοποίθςθ ςτοιχείων από ελζγχουσ 
υπόχρεων ςτθ υποβολι διλωςθσ ΦΜΑ το 2007, 
ελζγχουσ πόκεν ζςχεσ φορολογοφμενων που δεν 
διλωςαν απόκτθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ και ελζγχουσ 
φορολογοφμενων που ενϊ κατζχουν ςθμαντικι ακίνθτθ 
περιουςία δθλϊνουν χαμθλά φορολογθτζα ειςοδιματα.  
γ) Από τθν πιο πάνω ςτόχευςθ κα γίνει ζλεγχοσ ςε 100 
φορολογοφμενουσ από ειδικά ςυνεργεία με επικεφαλείσ 
μζλθ τθσ ομάδασ. 
δ) Συλλογι και αξιοποίθςθ ςτοιχείων από ελζγχουσ 
υπόχρεων 150 περιπτϊςεων φορολογουμζνων υψθλοφ 
κινδφνου που κα πραγματοποίθςθ το ΣΔΟΕ μετά από 
ςτόχευςθ που ζγινε από τθν ομάδα. 

1.700 περιπτϊςεισ 
 

 
 

10.000 περιπτϊςεισ 
(διαδικαςία 
εκελοντικισ 

ςυμμόρφωςθσ και 
ελζγχου 5%) 

 
100 περιπτϊςεισ 

 
150 περιπτϊςεισ 

  

2.5 

α) Θ ομάδα ζργου για τθ φορολογικι ςυμμόρφωςθ ζχει 
εγκακιδρφςει το ςφςτθμα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ και 
παρακολοφκθςθσ όςων παρζλειψαν να υποβάλλουν 
δθλϊςεισ ΦΡΑ και για τισ βαρφτερεσ περιπτϊςεισ 
παραγγζλλεται θ διεξαγωγι ελζγχου. Σε κάκε περίπτωςθ 
βεβαιϊνεται φόροσ βάςει ςτατιςτικισ εκτίμθςθσ που 
ςτθρίηεται ςε προγενζςτερθ δραςτθριότθτα.   
β) Από τθν πιο πάνω ςτόχευςθ 100 φορολογοφμενων κα 
γίνει ζλεγχοσ από ειδικά ςυνεργεία. 

Το πρόγραμμα κα 
«τρζξει» για 145.000 

περιπτϊςεισ 
 
 

100 περιπτϊςεισ 
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3 ΔΡΑΕΙ ΔΟΕ    

3.1 
Ζλεγχοι για μθ απόδοςθ Φ.Ρ.Α. κ.λπ. παρακρατοφμενων 
φόρων, τελϊν και ειςφορϊν 

2.000 ζλεγχοι 2.000 ζλεγχοι 2.000 ζλεγχοι 

3.2 
Ζλεγχοι ςε ομάδεσ ελεφκερων επαγγελματιϊν (γιατροί, 
δικθγόροι, λογιςτζσ, μθχανικοί, καλλιτζχνεσ κ.λπ.) 

500 ζλεγχοι 500 ζλεγχοι 500 ζλεγχοι 

3.3 Ζλεγχοσ «πόκεν ζςχεσ» φυςικϊν προςϊπων 150 ζλεγχοι 150 ζλεγχοι 150 ζλεγχοι 

3.4 Ζλεγχοι επαγγελματικϊν ςκαφϊν και ςκαφϊν αναψυχισ 1.000 ζλεγχοι 1.500ζλεγχοι 1.500 ζλεγχοι 

3.5 
Αξιοποίθςθ καταςχεκζντων ςτοιχείων και ςτοιχείων που 
προκφπτουν από διαςταυρϊςεισ 

1.500 ζλεγχοι 1.500 ζλεγχοι 1.500 ζλεγχοι 

3.6 Στοχευμζνοι ζλεγχοι 30.000 ζλεγχοι 30.000 ζλεγχοι 30.000 ζλεγχοι 

3.7 
Ζλεγχοι προμθκειϊν δθμοςίου, ςτουσ τομείσ υγείασ, 
εξοπλιςμϊν, κακϊσ και δθμοςίων λειτουργϊν (γιατροί 
Ε.Σ.Υ.) 

100 ζλεγχοι 100 ζλεγχοι 100 ζλεγχοι 

3.8 Ζλεγχοι ςε επιχειριςεισ ψυχαγωγίασ – εςτίαςθσ 9.000 ζλεγχοι  9.000 ζλεγχοι 9.000 ζλεγχοι 

3.9 
Ζλεγχοι διακίνθςθσ προϊόντων που υπόκεινται ςε Ε.Φ.Κ. 
(υγρά καφςιμα – καπνικά) 

2.350 ζλεγχοι  2.350 ζλεγχοι 2.350 ζλεγχοι 

3.10 
Ζλεγχοι ακινιτων που ανικουν ςε εξωχϊριεσ εταιρείεσ 
(offshore companies) 

100 ζλεγχοι 100 ζλεγχοι 100 ζλεγχοι 

3.11 
Ζλεγχοι για τθν προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ – 
Ρνευματικά δικαιϊματα, παραποιθμζνα προϊόντα 

170 ζλεγχοι 170 ζλεγχοι 170 ζλεγχοι 

3.12 
Ζλεγχοι για τθ διάπραξθ οικονομικϊν εγκλθμάτων που 
αναφζρονται ςε επιδοτιςεισ, επιχορθγιςεισ, ενιςχφςεισ 

100 ζλεγχοι  100 ζλεγχοι 100 ζλεγχοι 

3.13 
Ζλεγχοι ςε επιχειριςεισ καταςκευαςτικοφ κλάδου και ςε 
επιχειριςεισ που αςχολοφνται με τισ αγοραπωλθςίεσ 
ακινιτων, τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ 

200 ζλεγχοι 200 ζλεγχοι 200 ζλεγχοι 

3.14 
Ζλεγχοι νομιμοποίθςθσ παράνομων εςόδων και ζλεγχοι 
περιουςιακισ κατάςταςθσ φυςικϊν προςϊπων 

100 ζλεγχοι  100 ζλεγχοι 100 ζλεγχοι 

3.15 
Ανάκτθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και κεφαλαίων που 
προζρχονται από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ 

50 ζλεγχοι  50 ζλεγχοι 50 ζλεγχοι 
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4 ΔΡΑΕΙ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ    

 
Ζλεγχοι ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε 
τομείσ με υψθλό κίνδυνο δαςμοφοροδιαφυγισ :    

   

4.1 
Ραραλαβι/χριςθ πετρελαίου κίνθςθσ ςε 
βιομθχανίεσ/βιοτεχνίεσ, επιςτροφζσ Ε.Φ.Κ. 

129 172 172 

4.2 
Ραραλαβι/ χριςθ πετρελαίου από προνομιακά, 
νοςθλευτικά ιδρφματα, ξενοδοχεία & επιςτροφζσ Ε.Φ.Κ. 

90 120 120 

4.3 
Ραραλαβι και χριςθ αικυλικισ αλκοόλθσ από 
νοςθλευτικά ιδρφματα και φαρμακοβιομθχανίεσ 

39 52 52 

4.4 
Απαλλαγι Φ.Ρ.Α. ειςαγόμενων εμπορευμάτων με 
προοριςμό άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. 

30 40 40 

4.5 Ζλεγχοι καταςτθμάτων αφορολογιτων ειδϊν 48 64 64 

4.6 Ταχυμεταφορζσ 9 12 12 

4.7 Ραραποιθμζνα εμπορεφματα 36 48 48 

4.8 Φορολογικζσ αποκικεσ καπνικϊν 105 140 140 

4.9 Φορολογικζσ αποκικεσ οιν/δων 213 284 284 

4.10 
Αποκικεσ αποταμίευςθσ προϊόντων που υπόκεινται ςε 
ΕΦΚ 

12 16 16 

4.11 
Απαλλαγι ΦΡΑ βάςει ειδικοφ διπλότυπου δελτίου 
απαλλαγισ (δ. 1163/678/01) 

15 20 20 

4.12 Ενεργθτικι τελειοποίθςθ-επανεξαγωγθ εμπορευμάτων 15 20 20 

4.13 
Εκ των υςτζρων ζλεγχοσ τελωνειακϊν παραςτατικϊν 
χαμθλισ & μεςαίασ επικινδυνότθτασ που υποδείχκθκαν 
από το ςφςτθμα ανάλυςθσ κινδφνου 

360 480 480 

 ΤΝΟΛΟ 1.101 1.468 1.468 

     

5 Δράςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων    

5.1 
Αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν από Τελωνεία για 
ειςαγωγζσ –εξαγωγζσ αγακϊν και ταυτόχρονα υπάρχουν 
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οφειλζσ. Θ διαςταφρωςθ κα αξιοποιείται από τουσ 
υπαλλιλουσ του τμιματοσ εςόδων των Δ.Ο.Υ και 
αργότερα από τουσ ελεγκτζσ αναγκαςτικισ είςπραξθσ 
ϊςτε να υπάρχει αμεςότθτα ςτθν εφαρμογι διατάξεων 
περί καταςχζςεων εισ χείρασ τρίτων 

5.2 

Αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν από το Κτθματολόγιο Θ 
διαςταφρωςθ κα αξιοποιείται από τουσ υπαλλιλουσ του 
τμιματοσ εςόδων των Δ.Ο.Υ και αργότερα από τουσ 
ελεγκτζσ αναγκαςτικισ είςπραξθσ ϊςτε να υπάρχει 
αμεςότθτα ςτθν εφαρμογι των διατάξεων περί 
καταςχζςεων  

5% των πλθροφοριϊν 50% των πλθροφοριϊν 
100% των 

πλθροφοριϊν 

5.3 

Ραροχι οδθγιϊν ςτισ βεβαιοφςεσ αρχζσ, για 
υποχρεωτικι αναγραφι των ςυνυπόχρεων με τον 
πρωτοφειλζτθ ζναντι του Δθμοςίου προςϊπων ςε κάκε 
χρθματικό κατάλογο προσ βεβαίωςθ. Θ αξιοποίθςθ των 
δεδομζνων κα γίνει από τουσ υπαλλιλουσ του τμιματοσ 
εςόδων των Δ.Ο.Υ και αργότερα από τουσ ελεγκτζσ 
αναγκαςτικισ είςπραξθσ.  

Ναι   

     

6 Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ    

6.1 Υπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου    

6.2 Ρακθτικι Δωροδοκία 40 διϊξεισ υπαλλιλων 40 διϊξεισ υπαλλιλων 40 διϊξεισ υπαλλιλων 

6.3 

Διαχειριςτικοί ζλεγχοι ςτισ Δ.Ο.Υ από μικτά ςυνεργεία 
ϊςτε να ελεγχκοφν εκτεταμζνα και αιφνιδιαςτικά όλεσ οι 
Δ.Ο.Υ τουλάχιςτον μια φορά τον χρόνο εκτόσ από τουσ 
ςυνικεισ που γίνονται από τον εποπτεφοντα 
επικεωρθτι.  

100 Δ.Ο.Υ. 100 Δ.Ο.Υ. 100 Δ.Ο.Υ. 

     

7 
ΤΠΘΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΣΤΝΟΜΙΑ & ΔΙΩΞΘ 
ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΓΚΛΘΜΑΣΟ (ΤΠ.Ο.Α.Δ.Θ.Ε) 
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 Δράςεισ Τποδιεφκυνςθσ Οικονομικισ Αςτυνομίασ     

7.1 

Δράςεισ εναντίον του λακρεμπορίου καυςίμων. Ζλεγχοι 
ςτθ διακίνθςθ του πετρελαίου transit ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ και ζλεγχοι ςτον εφοδιαςμό των ποντοπόρων 
πλοίων, ζλεγχοι ςε πρατιρια υγρϊν καυςίμων, ςε 
αποκικεσ και βυτιοφόρα για διαπίςτωςθ αποςτολϊν 
βυτίων μεταφοράσ καυςίμων προσ το εξωτερικό και 
ζλεγχοι για τθν ανακάλυψθ Εργαςτθρίων 
Αποχρωματιςμοφ και νόκευςθσ καυςίμων. 

180 360 400 

7.2 

Δράςεισ εναντίον του λακρεμπορίου τςιγάρων. Ζλεγχοι 
φορτθγϊν αυτοκινιτων διεκνϊν μεταφορϊν και των 
εταιρειϊν τουσ, φποπτων για τθ λακραία μεταφορά των 
ειςαγομζνων τςιγάρων, με ςκοπό τθν ανακάλυψθ 
αποκθκευτικϊν χϊρων, τόςο ςε πρωτογενζσ επίπεδο, 
όςο και αποκθκευτικϊν χϊρων από τουσ οποίουσ 
τελείται θ διοχζτευςθ ςτουσ «λιανζμπορουσ». 

   

7.3 

Δράςεισ εναντίον του λακρεμπορίου αλκοόλ. Ζλεγχοι 
ςχετικά με τθν αποκικευςθ και διακίνθςθ παράνομων 
προϊόντων, ςτουσ χϊρουσ παραςκευισ, αποκικευςθσ, 
διακίνθςθσ και διάκεςθσ (logistics) αλκοολοφχων ποτϊν 
ςε νόμιμεσ ι παράνομεσ εταιρείεσ, εντοπιςμόσ μζςων 
μεταφοράσ και αποκθκευτικϊν χϊρων και παρανόμων 
εργαςτθρίων αλκοολοφχων ποτϊν. 

   

7.4 

Δράςεισ για τον εντοπιςμό οργανωμζνων κυκλωμάτων 
διακίνθςθσ προϊόντων παραεμπορίου μζςω 
ςυνεργαςίασ με εμπλεκόμενουσ φορείσ και οργανιςμοφσ 
και ζλεγχο ςε χϊρουσ καταςκευισ, αποκικευςθσ και 
διάκεςθσ απομιμθτικϊν προϊόντων ςε νόμιμεσ ι 
παράνομεσ εταιρείεσ. 

   

7.5 Δράςεισ εναντίον του παράνομου ςτοιχθματιςμοφ  500 1100 1300 
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τυχερϊν παιγνίων μζςω ςυνεργαςίασ με το ΣΔΟΕ και 
των λοιπϊν υπθρεςιϊν του Υπ. Οικονομικϊν και ζλεγχοι 
ςε επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ, πρακτορεία, καηίνα, 
λαχειοφόρεσ αγορζσ και ςε καταςτιματα – αίκουςεσ 
αναψυχισ (internet καφζ-λζςχεσ) για παράνομο 
ςτοιχθματιςμό μζςω διαδικτφου. 

7.6 

Δράςεισ εναντίον τθσ φοροδιαφυγισ φυςικϊν και 
νομικϊν προςϊπων με ποινικι διάςταςθ μζςω 
αξιοποίθςθσ καταγγελιϊν και ελζγχων για μθ ζκδοςθ 
αποδείξεων και παραςτατικϊν κατά τθ διακίνθςθ 
προϊόντων και τθν προςφορά υπθρεςιϊν. 

1.050 2.100 2.400 

 
Δράςεισ Τποδιεφκυνςθσ Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ 
Εγκλιματοσ 

   

7.7 Φοροδιαφυγι με τθ χριςθ του διαδικτφου    

7.7.1 

Δράςεισ εναντίον Δορυφορικισ Ρειρατείασ με 
διερεφνθςθ καταγγελιϊν-διαδικτυακισ ζρευνασ για 
βεβαίωςθ ποινικϊν αδικθμάτων, και παραπομπι ςτθ 
δικαιοςφνθ. 

30 60 80 

7.7.2 
Δράςεισ για τθν Ρροςταςία των Ρνευματικϊν 
Δικαιωμάτων 

10 20 25 

7.7.3 

Δράςεισ για τθν Ρροςταςία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ μζςω 
τθσ ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ του ΛΚΑ και με τθ 
διερεφνθςθ καταγγελιϊν για υποβολι μζςω διαδικτφου 
ψευδϊν αναλυτικϊν περιοδικϊν δθλϊςεων.  

5 7 10 

7.7.4 

Δράςεισ για τθν Ρροςταςία Διαδικτυακοφ Εμπορίου – 
Ραρεχόμενων Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν μζςω 
ςυνεργαςίασ με Interpol – Europol και διεκνείσ 
διαδικτυακζσ εταιρείεσ για τον εντοπιςμό των 
παραβατϊν. 

20 40 70 

7.7.5 Δράςεισ κατά των Ραράνομων Τυχερϊν Ραιγνίων μζςω 15 40 90 
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διαδικτφου – Online Καηίνο μζςω ςυνεργαςίασ με ΟΡΑΡ 
και νόμιμα καηίνο που λειτουργοφν ςτθ χϊρα. 

7.7.6 

Δράςεισ αναφορικά με τθν Υποβολι Απατθλϊν 
Δθλϊςεων Φορολογικοφ Ειςοδιματοσ μζςω 
ςυνεργαςίασ με Δ.Ο.Υ. και αξιοποίθςθ των καταγγελιϊν 
για υποβολι απατθλϊν δθλϊςεων φορολογίασ 
ειςοδιματοσ μζςω διαδικτφου.  

5 7 10 

     

8 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΩΜΑ – ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΘ (Λ-
ΕΛ.ΑΚΣ.) 

 
 

 
 

 
 

8.1 
Λακρεμπόριο καυςίμων. Ζλεγχοι πλοίων/ςκαφϊν που 
μεταφζρουν αδαςμολόγθτα καφςιμα ναυτιλίασ. 

   

8.2 

Λακρεμπόριο τςιγάρων. Ζλεγχοι πλοίων, ςκαφϊν, 
οχθμάτων και λοιπϊν μζςων μεταφοράσ και χϊρων 
αποκικευςθσ για εντοπιςμό λάκρα διακινουμζνων 
καπνικϊν προϊόντων. Συνεργαςία με ςυναρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ για το ςκοπό αυτό.  

   

8.3 

Δράςεισ εναντίον του λακρεμπορίου 
οινοπνευματωδϊν. Ζλεγχοι πλοίων, ςκαφϊν, οχθμάτων 
και λοιπϊν μζςων μεταφοράσ και χϊρων αποκικευςθσ 
για εντοπιςμό λάκρα διακινουμζνων οινοπνευματωδϊν. 
Ζλεγχοσ διάκεςθσ και κατανάλωςθσ των εν λόγω 
προϊόντων ςε καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 
που λειτουργοφν εντόσ λιμζνων και χερςαίων ηωνϊν 
λιμζνων.  

   

8.4 

Δράςεισ εναντίον του λακρεμπορίου ναυτιλιακϊν 
ειδϊν. Ζλεγχοι για τθ διαπίςτωςθ παράνομθσ μεταφοράσ 
και διακίνθςθσ μθχανϊν ςκαφϊν και ειδϊν ναυτιλιακοφ 
εξοπλιςμοφ κάκε είδουσ.  

   

8.5 Παραεμπόριο. Ζλεγχοι χϊρων πλοίων, λιμζνων και    
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χερςαίων ηωνϊν λιμζνων για αντιμετϊπιςθ παράνομθσ 
διάκεςθσ ειδϊν από υπαίκριουσ μικροπωλθτζσ. 

8.6 

Συχερά παίγνια-καηίνο. Ζλεγχοι επί πλοίων και λοιπϊν 
χϊρων ευκφνθσ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. για καταπολζμθςθ 
παραβατικότθτασ ςχετικισ με τθ διενζργεια τυχερϊν 
παιγνίων και παράνομου ςτοιχθματιςμοφ. 

   

8.7 

Φοροδιαφυγι φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων με 
ποινικι διάςταςθ. Ζλεγχοι για τθ διαπίςτωςθ τθσ 
νομιμότθτασ απαςχόλθςθσ επί πλοίων, ςκαφϊν και 
λοιπϊν επιχειριςεων που λειτουργοφν εντόσ χϊρων 
αρμοδιότθτασ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

   

8.8. 

Παράνομθ χριςθ ραδιοςυχνοτιτων και διαδικτφου. 
Ζλεγχοι ςτακμϊν επί πλοίων και ςκαφϊν προσ 
διαπίςτωςθ κατοχισ προβλεπομζνων αδειϊν. Επίςθσ, 
ζλεγχοι εκπομπισ τθλεοπτικοφ ςιματοσ ςυνδρομθτικϊν 
καναλιϊν ςε χϊρουσ αρμοδιότθτασ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.  

   

8.9 

Προςταςία Πνευματικϊν Δικαιωμάτων. Ζλεγχοι 
λιανικισ πϊλθςθσ κλεψίτυπων αντιγράφων μουςικϊν, 
κινθματογραφικϊν και προϊόντων λογιςμικοφ ςε χϊρουσ 
ευκφνθσ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.  

   

8.10 

Ζλεγχοσ εταιρειϊν και γραφείων παροχισ ναυτιλιακϊν 
υπθρεςιϊν. Ζλεγχοι λειτουργίασ νομικϊν προςϊπων 
ναυτιλιακοφ και παραναυτιλιακοφ τομζα κακϊσ και 
παρακολοφκθςθ χρθματοδοτικϊν ροϊν προσ αποφυγι 
νομιμοποίθςθσ προςόδων προερχομζνων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Ζλεγχοι καλάςςιασ 
τουριςτικισ δραςτθριότθτασ ςτο χϊρο των 
επαγγελματικϊν ςκαφϊν αναψυχισ και λοιπϊν 
επαγγελματιϊν του ναυτιλιακοφ κλάδου.  

   

 


