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Σο πρόβλθμα τθσ φοροδιαφυγισ
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Η φοροδιαφυγι είναι πολυδιάςτατο πρόβλθμα
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Εμφανίηεται ωσ:

• Απόκρυψθ ειςοδθμάτων από εργαςία, κεφάλαιο κ.λπ.

• Απόκρυψθ ΦΡΑ και παρακρατθκζντων φόρων

• Απόκρυψθ κερδϊν

• Απόκρυψθ περιουςιακϊν ςτοιχείων

• Μθ απόδοςθ και πλθρωμι βεβαιωμζνων οφειλϊν 

(φόρων, προςτίμων, τελϊν κ.λπ.)



Αιτίεσ φοροδιαφυγισ
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• Ζλλειψθ φορολογικισ ςυνείδθςθσ

• Ρεριοριςμζνθ εμπιςτοςφνθ μεταξφ κράτουσ και 

πολιτϊν

• Ρεριοριςμζνθ ανταποδοτικότθτα ι αίςκθςθ 

ανταποδοτικότθτασ ςτο φορολογικό ςφςτθμα

• Λειτουργία του κράτουσ και αίςκθςθ ςπατάλθσ



Εςτίεσ φοροδιαφυγισ
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Θ φοροδιαφυγι υπάρχει ωσ:

• Μεγάλθ φοροδιαφυγι από λίγουσ φορολογοφμενουσ, αλλά και

• Μικρι φοροδιαφυγι από πολλοφσ φορολογοφμενουσ

Εντοπίηεται ςε όλεσ τισ ομάδεσ φορολογοφμενων:

• Νομικά πρόςωπα (μεγάλεσ επιχειριςεισ)

• Νομικά πρόςωπα (μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ)

• Ελεφκερουσ επαγγελματίεσ

• Φυςικά πρόςωπα



Νομικά πρόςωπα (μεγάλεσ επιχειριςεισ)

Φοροδιαφυγι

• Ρλαςτά και εικονικά τιμολόγια

• Εικονικζσ εξαγωγζσ

• Συνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ (εξωτερικοφ και εςωτερικοφ)

Φοροαποφυγι

• Λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ

• Χρονοβόρεσ διοικθτικζσ και δικαςτικζσ διαδικαςίεσ

• Τριγωνικζσ ςυναλλαγζσ και offshore
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Νομικά πρόςωπα (μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ)

Φοροδιαφυγι 

• Εμπόριο χωρίσ παραςτατικά

• Εικονικζσ (επιχειρθματικζσ) δαπάνεσ

• Ρλαςτά και εικονικά τιμολόγια

• Αυξθμζνεσ επιςτροφζσ ΦΡΑ

• Εικονικζσ εξαγωγζσ

Φοροαποφυγι

• Αξιοποίθςθ ειδικϊν εταιρικϊν ςχθμάτων (ομόρρυκμεσ, 
offshore)

• Λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ

• Χρονοβόρεσ διοικθτικζσ και δικαςτικζσ διαδικαςίεσ
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Ελεφκεροι επαγγελματίεσ

Φοροδιαφυγι

• Μθ ζκδοςθ παραςτατικϊν

• Ρλαςτζσ και εικονικζσ δαπάνεσ

• Απόκρυψθ ειςοδθμάτων από κάκε πθγι (κυρίωσ 
κεφάλαιο)

• Μθ απόδοςθ, απόκρυψθ ΦΡΑ

Φοροαποφυγι

• Αξιοποίθςθ ειδικϊν εταιρικϊν ςχθμάτων (ομόρρυκμεσ, 
offshore)

• Λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ

• Χρονοβόρεσ διοικθτικζσ και δικαςτικζσ διαδικαςίεσ
9



Φυςικά πρόςωπα

Φοροδιαφυγι

• Απόκρυψθ κφριων πθγϊν ειςοδθμάτων (μαφρθ 
εργαςία)

• Απόκρυψθ δευτερευουςϊν πθγϊν ειςοδθμάτων 
(επιδόματα, ενοίκια, αποδόςεισ κεφαλαίου κ.λπ.)

• Ελλιπισ παροχι πλθροφόρθςθσ προσ τισ αρχζσ

Φοροαποφυγι

• Κατάχρθςθ φοροαπαλλαγϊν

• Εικονικά ςτοιχεία
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Η δθμόςια διοίκθςθ ωσ εςτία φοροδιαφυγισ

Φορολογικόσ μθχανιςμόσ
• Ζλεγχοσ / Είςπραξθ
• Ρολυπλοκότθτα και αδιαφάνεια φορολογικοφ 

πλαιςίου
• Άνιςθ μεταχείριςθ ειςοδθμάτων και ομάδων 

φορολογοφμενων πολιτϊν
• Διαφκορά
Δθμόςια διοίκθςθ
• Ζλλειμμα ανταποδοτικότθτασ και παροχισ δθμοςίων 

αγακϊν και υπθρεςιϊν
• Αδιαφάνεια ςτθ λειτουργία του κράτουσ
• Διαφκορά
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Απϊλεια εςόδων

Τα ζςοδα είναι μζροσ του δθμοςιονομικοφ μασ προβλιματοσ
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Θ Ελλάδα είναι από τισ χϊρεσ με τα χαμθλότερα δθμόςια ζςοδα ςτθν ΕΕ



Ιδιαίτερα χαμθλά ζςοδα από άμεςουσ φόρουσ
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Η πολιτικι μασ μζχρι ςιμερα
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Η προςζγγιςι μασ

• Ενιαίο, προοδευτικό, δίκαιο ςφςτθμα φορολόγθςθσ

• Περιςςότερεσ θλεκτρονικζσ, ποιοτικζσ υπθρεςίεσ για τουσ πολίτεσ

• Ηλεκτρονικζσ εφαρμογζσ και εργαλεία για τισ φορολογικζσ αρχζσ

• Ελαχιςτοποίθςθ τθσ ανάγκθσ προςωπικισ επαφισ του 
φορολογοφμενου με τισ φορολογικζσ υπθρεςίεσ

• Ελαχιςτοποίθςθ τθσ ανάγκθσ για προςωπικι επαφι των 
ελεγκτϊν με τουσ φορολογοφμενουσ με ςφςτθμα ελζγχων που 
βαςίηεται ςε διαςταυρϊςεισ, αντικειμενικοποίθςθ των κριτθρίων 
και ςτοχευμζνουσ ελζγχουσ

• Διαφάνεια και λογοδοςία προσ τουσ πολίτεσ

• Απλοί και διαφανείσ κανόνεσ και κωδικοποίθςθ όλθσ τθσ 
νομοκεςίασ

• Αυςτθροί κανόνεσ και ποινζσ και τθν παραβίαςθ τθσ νομοκεςίασ
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Σα εργαλεία μασ

Νομοκετικζσ παρεμβάςεισ

Οργανωτικζσ παρεμβάςεισ 

Aξιοποίθςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ

Αποτελεςματικό ςφςτθμα ελζγχων

Ενίςχυςθ τθσ φορολογικισ ςυνείδθςθσ μζςα από

• Ενθμζρωςθ του πολίτθ

• Κίνθτρα

• Διαφάνεια και απλοποίθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου

• Εξυπθρζτθςθ του πολίτθ
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Οι παρεμβάςεισ μασ: 2009-2010

• Ρλιρθσ αναμόρφωςθ κεςμικοφ πλαιςίου φορολόγθςθσ των 
ειςοδθμάτων και των περιουςιϊν (ν. 3842/2010)

• Αναδιοργάνωςθ του ΣΔΟΕ

• Επιτάχυνςθ τθσ υλοποίθςθσ θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν

• Ad hoc παρεμβάςεισ για τθ βελτίωςθ των ελζγχων 
(ςτοχευμζνοι ζλεγχοι, ειδικζσ δράςεισ για λθξιπρόκεςμα, 
προςωρινοί ζλεγχοι, περαίωςθ)

• Δθμιουργία προςωρινισ δομισ πζντε ομάδων δράςθσ για 
ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ςτθν φοροδιαφυγι

• Δράςεισ ενθμζρωςθσ και ςυμμετοχι των πολιτϊν
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Οι παρεμβάςεισ μασ: 2010-2011

• Θεςμικό πλαίςιο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ (ν. 
3888/2010 και 3943/2011)

• Νζο πλαίςιο δικαςτικισ επίλυςθσ φορολογικϊν διαφορϊν

• Νζο πλαίςιο διοικθτικισ επίλυςθσ φορολογικϊν διαφορϊν

• Αναδιοργάνωςθ ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ και φορολογικϊν 
υπθρεςιϊν

• Oλοκλιρωςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν

• Νζοι πεικαρχικοί κανόνεσ για τουσ λειτουργοφσ των 
φορολογικϊν, ελεγκτικϊν και ειςπρακτικϊν μθχανιςμϊν

• Ρεριςςότερθ διαφάνεια και λογοδοςία ςτθ διαχείριςθ

• Δράςεισ ενθμζρωςθσ και ςυμμετοχι των πολιτϊν
18



Σα πρϊτα αποτελζςματα
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Ηλεκτρονικζσ διαςταυρϊςεισ

Θ ΓΓΡΣ διενεργεί περιςςότερεσ από 80 διαςταυρϊςεισ και 
δεκάδεσ επιπλζον ςτοχευμζνεσ. Ραραδείγματα :

• Καταςτάςεισ μθ υποβολισ περιοδικισ διλωςθσ ΦΡΑ για 
τα ζτθ 2010 και 2011

• Διαςταυρϊςεισ οφειλετϊν με Ρεριουςιολόγιο

• Επιχειριςεισ με ςθμαντικζσ διαφορζσ οικονομικϊν 
ςτοιχείων μεταξφ χριςεων 2008 και 2009

• Διαςταφρωςθ Οριςτικϊν Δθλϊςεων ΦΜΥ με ειςοδιματα 
από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ και ςυντάξεισ

• Διαςταφρωςθ Επιχειρθματικισ Αμοιβισ 2008, 2009

• Εντοπιςμόσ μθ πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ ετϊν 2008 
και 2009
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Παρακολοφκθςθ διαςταυρϊςεων

Για πρϊτθ φορά ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ςε κακθμερινι 
βάςθ. Ραράδειγμα αποτελεςμάτων ζωσ ςιμερα:

Περιγραφι διαςταφρωςθσ
Αρικμόσ 

Τποκζςεων

Κλειςμζνεσ 

Τποκζςεισ

Ποςοςτό 

Κλειςμζνων 

Τποκζςεων

υνολικό Ποςό

Μζςο ποςό 

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 2011
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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Διαςταυρϊςεισ: επόμενα βιματα

Για το επόμενο χρονικό διάςτθμα ςχεδιάηονται επιπλζον διαςταυρϊςεισ, όπωσ

• Επιχειριςεων που περαίωςαν και δεν ζχουν υποβάλει ΦΡΑ για οποιαδιποτε 
περαιωκείςα περίοδο

• Μθ υποβολισ ΦΡΑ ι/και Ειςοδιματοσ με Δθλϊςεισ ΚΒΣ

• Καταςτάςεισ επιτθδευματιϊν που δεν αποδζχτθκαν τθν περαίωςθ βάςει 
διαφόρων κριτθρίων

• Φυςικά πρόςωπα με ςθμαντικι ακίνθτθ περιουςία, που δθλϊνονται ότι 
ειςπράττουν ενοίκια, αλλά δεν τα δθλϊνουν ι δθλϊνουν λιγότερα 

• Εντοπιςμόσ μθ πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ για το 2009 

• Αξιοποίθςθ δεδομζνων του ΟΟΣΑ για ειςοδιματα ελλινων ςτο εξωτερικό 

• Επικαιροποίθςθ διαςταφρωςθσ όςων δεν ζχουν υποβάλλει διλωςθ Φ.Ε. οικ. 
ζτουσ 2009 και τουσ δθλϊνουν άλλοι ωσ εκμιςκωτζσ. 

• Καταςτάςεισ επιχειριςεων με επιςτροφζσ ΦΡΑ ι που ζχουν υποβάλει αίτθμα 
λόγω ενδοκοινοτικϊν παραδόςεων 2009 και 2010

• Διαδικαςία αξιολόγθςθσ ορκισ χριςθσ του κωδικοφ ανάλωςθσ κεφαλαίου 
παλαιοτζρων ετϊν ςτισ θλεκτρονικζσ δθλϊςεισ ειςοδιματοσ 22



Λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ

• Για πρϊτθ φορά ειδικά ςχζδια δράςθσ για τθν είςπραξθ λθξιπρόκεςμων 
οφειλϊν ςτθ βάςθ διαςταυρϊςεων και ειδικϊν ειδοποιιςεων

• Τα ποςοςτά ανταπόκριςθσ ςτισ δράςεισ που ιδθ ζχουν δρομολογθκεί 
είναι ςυντριπτικά μεγάλα (μ.ο. 43% ζναντι 0-5% πριν)

ΕΝΑΞΘ 
ΔΑΣΘΣ 

Α.
ΟΦΕΙΛΕΤΩ

Ν

ΑΧΙΚΘ 
ΟΦΕΙΛΘ

ΕΞΟΦΛΘΣΕΙ
Σ
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ΟΥ
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ΡΟΣΟΣΤΟ            
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ΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΝΤΑΡΟΚΙΣ

ΘΣ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝΤΑΡΟΚΙ

ΣΘΣ %

ΜΥΚ-ΣΑΝΤ 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 9 2.9 25.1 12.3 34.3

ΚΛΘΟΝΟΜΟΙ 04/10/2010 585 15.8 1 6.3 4.5 0.8 28.5 5.5 34.8

ΦΑΜΑΚΕΙΑ 24/10/2010 235 4.1 0.5 12.2 0.7 0.3 17.1 1.2 29.3

ΡΕΙΟΧΕΣ ΜΕ ΥΨΘΛΘ ΤΙΜΘ 
ΗΩΝΘΣ 10/11/2010 547 13 1.2 9.2 2.6 1.1 20.0 3.8 29.2

Δ.Ο.Υ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ 04/01/2011 378 6.1 1.7 27.9 0.9 0.6 14.8 2.6 42.6

ΙΔΙΟΚΤΘΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΩΝ ΥΡ.ΡΟΛ 22/02/2011 4 6.3 0 0.0 0.3 0.3 4.8 0.3 4.8

ΤΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ 24/03/2011 30 1 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0

ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ S.M. 18/03/2011 290 28.5 0.9 3.2 0 0 0.0 0.9 3.2

ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ S.M. 24/03/2011 302 38.4 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0

ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 10/08/2010 1,229 106.8 80.4 75.3 0 0 0.0 80.4 75.3

ΣΥΝΟΛΟ 4,959 265.3 89 22 7.6 113.5 42.8
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Ειςπράξεισ λθξιπρόκεςμων

Θ πολιτικι που εφαρμόηεται κυρίωσ από το τελευταίο τετράμθνο του 2010 
για τθν αφξθςθ των ειςπράξεων από λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ζχει οδθγιςει 
ςε ςθμαντικά ζςοδα

ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠO 01/01/2010 - 31/12/2010

ΕΝΑΝΤΙ ΥΡΟΛΟΙΡΩΝ 
31/12/2009

ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΩΝ 
ΥΡΟΛΟΙΡΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 634,204,151 332,697,783 966,901,934

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 381,426,903 295,793,962 677,220,865

ΤΝΟΛΑ 1,015,631,054 628,491,745 1,644,122,799
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Ελεγκτικοί μθχανιςμοί

• Επαναπροςανατολιςμόσ ελεγκτικϊν κλιμακίων ΔΟΥ και ΡΕΚ ςτουσ 
προςωρινοφσ ελζγχουσ ΦΡΑ

• Τζκθκαν ςυγκεκριμζνοι ποςοτικοί ςτόχοι ανά θμζρα, εβδομάδα και μινα 
και δθμιουργικθκε ειδικι εφαρμογι για τθν παρακολοφκθςθ του ζργου

• Θ απόδοςθ των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν παρακολουκείται και αξιολογείται 
κακθμερινά
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τοχευμζνοι ζλεγχοι ΔΟΕ

Το τελευταίο ζτοσ πολλαπλαςιάςτθκαν τα αποτελζςματα του 
ΣΔΟΕ ωσ αποτζλεςμα τθσ αναδιοργάνωςθσ αλλά και τθσ 
επικζντρωςθσ ςε ςτοχευμζνουσ ελζγχουσ:

• ΦΡΑ και παρακρατοφμενων φόρων

• Ρλαςτά και εικονικά τιμολόγια

• Ειδικζσ κατθγορίεσ επαγγελμάτων

• Ιατρικζσ προμικειεσ

• Ρλοία και ςκάφθ αναψυχισ

• Χϊροι ψυχαγωγίασ και μαηικισ εςτίαςθσ

• Λακρεμπορία 
26



ΦΠΑ και παρακρατοφμενοι φόροι

Το ζτοσ 2010 οι άμεςα ειςπρακτζοι φόροι ΦΡΑ, ΦΜΥ 
και λοιποί παρακρατοφμενοι λόγω τθσ δράςθσ του 
ΣΔΟΕ ιταν περίπου 500 εκ. Ευρϊ και 
υπερδιπλαςιάςτθκαν ςε ςχζςθ με το 2009

ΕΣΟ 2009 ΕΣΟ 2010

ΠΟΟΣΙΑΙΑ 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ

ΦΡΑ, ΦΜΥ ΚΑΙ ΛΟΙΡΟΙ 

ΡΑΑΚΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 

ΦΟΟΙ ΡΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 

ΑΡΟΔΟΘΕΙ

215.252.809 € 501.554.651€ 133%
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Πλαςτά και εικονικά

Τα πλαςτά και εικονικά ςτοιχεία αποτελοφν κεντρικι μζκοδο 

φοροδιαφυγισ ειδικά ςε μικρομεςαίου μεγζκουσ επιχειριςεισ.

Οι παραβάςεισ που εντοπίςτθκαν και το φψοσ των προςτίμων που 

επιβλικθκαν  το 2010 είναι πολλαπλάςια ςε ςχζςθ με το 2009.

2009 2010

ΠΟΟΣΙΑΙΑ 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

(%)

ΡΑΑΒΑΣΕΙΣ ΡΛΑΣΤΩΝ–

ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

111.836 195.524 75

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ 

ΡΟΣΤΙΜΩΝ 
1.207.431.529 € 3.399.106.931 € 182
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Ελεφκεροι επαγγελματίεσ

Ζλεγχοι με βάςθ ςτοιχεία κίνθςθσ τραπεηικϊν λογαριαςμϊν:

• Συνολικά ανοίχτθκαν 1875 λογαριαςμοί ελευκζρων επαγγελματιϊν 
διαφόρων κατθγοριϊν και διαςταυρϊκθκαν με δθλωκζντα ειςοδιματα

• Εντοπίςτθκαν δεκάδεσ περιπτϊςεισ με μεγάλεσ διαφορζσ μεταξφ 
δθλωκζντων ειςοδθμάτων και τραπεηικϊν κατακζςεων

• Eπιβλικθκαν πρόςτιμα και δεςμεφτθκαν οι τραπεηικζσ κατακζςεισ

ΙΑΤΩΝ ΔΙΚΘΓΟΩΝ
ΡΑΑΓΟΝΤΩΝ

ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ

ΛΟΙΡΩΝ 

ΡΕΙΡΤΩΣΕΩΝ

ΤΑΡΕΗΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΡΟΥ 

ΑΝΟΙΧΤΘΚΑΝ 

481 209 144 1041
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• Επιπρόςκετα ζγιναν εκατοντάδεσ ζλεγχοι ςε γιατροφσ ςτθν περιφζρεια 
Αττικισ εντοπίηοντασ χιλιάδεσ παραβάςεισ

ΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕ ΠΑΡΑΒΑΕΙ

2009 130 55 142

2010 777 389 9239



Ειδικζσ δράςεισ

• κάφθ αναψυχισ: δεςμεφτθκαν 555 ςκάφθ δθλωκζντα ωσ 
επαγγελματικά με ςτόχο τθ διακρίβωςθ τθσ πραγματικισ 
χριςθσ τουσ

• Ακίνθτα ςε offshore: ζχουν ελεγχκεί δεκάδεσ ακίνθτα που 
ανικουν ςε offshore και ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα 8,5 εκ. 
ευρϊ

• Πιςίνεσ: ζχουν εντοπιςτεί 1208 πιςίνεσ που δεν ζχουν 
δθλωκεί από τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ ςτθ διλωςθ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ, για αυτζσ κα επιβλθκεί ο 
αναλογοφν φόροσ και προςαυξιςεισ. Από ςτοιχεία 
καταςκευαςτϊν ελζγχονται επιπλζον 1.200 πιςίνεσ για να 
εντοπιςκεί εάν ζχουν δθλωκεί
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Ψυχαγωγία - εςτίαςθ

• Το 2010 πραγματοποιικθκαν 18.396 ζλεγχοι ςε χϊρουσ εςτίαςθσ 
και ψυχαγωγίασ

• Από 30/9/2010 εφαρμόηεται θ δυνατότθτα (του ν. 3888/2010) για 
τθν αναςτολι λειτουργίασ τθσ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ για 
τθ μθ ζκδοςθ αποδείξεων

31

Ζλεγχοι Ραραβάτεσ Ραραβάςεισ

ΕΣΤΙΑΤΟΙΑ 8.473 3.971 563.129

ΜΡΑ-ΚΕΝΤΑ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΘΣ
9.896 4.431 139.572

Ελεγχκείςεσ 

επιχειριςεισ Ραραβάτεσ Ραραβάςεισ Σφραγίςτθκαν

114 60 1.575 29



Παράνομο εμπόριο

To 2010 ζλεγχοι για παράνομο εμπόριο προϊόντων εντόπιςαν 7.594 
παραβάςεισ και 120 εκ. ευρϊ διαφυγόντεσ δαςμοφσ και φόρουσ

32

Ζλεγχοι Παραβάτεσ Παραβάςεισ
Ποςότθτεσ 

Δεςμευκζντων 

Ποςότθτεσ 

Καταςχεκζντων 

Διαφυγόντεσ 

Δαςμοί/Φόροι

ΚΑΠΝΙΚΑ 292 20 22 0 255.207.505 Τεμ. 116.719.424€

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 8.284 1.010 6.786 27.950 Λίτρα 42.250 Λίτρα 2.848.519 €

ΑΛΚΟΟΛΟΤΧΑ 364 41 541
33 Φιάλεσ              

579 Λίτρα

377 Φιάλεσ                   

7.467 Λίτρα
66.923 €

ΟΧΗΜΑΣΑ-

ΜΗΧ/ΣΑ
814 224 236 181 Οχιματα 12 Οχιματα 51.920 €

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ 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 Τεμ.

5 Χαρτοκιβϊτια 

49.717 Λίτρα              

377 Φιάλεσ                   

12 Οχιματα      

119.709.290 €



φνολο άλλων ελζγχων ΔΟΕ

• Ζλεγχοι ςυνολικοφ ζργου επιλεγμζνων επιχειριςεων: 

38.990 ζλεγχοι και εντοπίςτθκαν 1,5 εκ. παραβάςεισ

• Ζλεγχοι παρελκόντων ετϊν: 1.992 ζλεγχοι και εντοπίςτθκαν 

259.018 παραβάςεισ 

• Ζλεγχοι διακίνθςθσ: 39.458 ζλεγχοι και εντοπίςτθκαν 8.714 

παραβάςεισ

• Καταγγελίεσ πολιτϊν: υποβλικθκαν 18.600 καταγγελίεσ 

πολιτϊν και ελζγχκθκαν 7.313 περιπτϊςεισ
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φνολο τελικϊν αποτελεςμάτων ΔΟΕ

34

ΕΣΟ 2009 ΕΣΟ 2010
ΠΟΟΣΙΑΙΑ 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ (%)

ΦΠΑ, ΦΜΤ & ΛΟΙΠΟΙ 

ΠΑΡΑΚΡΑΣΟΤΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΤ 

ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΑΠΟΔΟΘΕΙ

215.252.809 € 501.554.651 € 133

ΡΑΑΒΑΣΕΙΣ ΡΛΑΣΤΩΝ-ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 

ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
111.836 195.524

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΤΨΟ ΠΡΟΣΙΜΩΝ 1.207.431.529 € 3.399.106.931 € 182

ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 

Δ.Ο.Υ.
32.574 19.771

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΤΨΟ ΠΡΟΣΙΜΩΝ 244.774.214 € 175.676.465 € -28

ΑΡΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 

ΤΕΛΩΝΕΙΑ
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



Αποκατάςταςθ του κφρουσ των φορολογικϊν 
υπθρεςιϊν

• Θ αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των πολιτϊν ςτο φορολογικό 
μθχανιςμό περνάει και μζςα από τθν αποκατάςταςθ του κφρουσ 
των φορολογικϊν υπθρεςιϊν

• Θ παραβίαςθ κακικοντοσ αντιμετωπίηεται πιο αυςτθρά

• Ζχουν κεςπιςτεί νζοι κανόνεσ ταχφτερθσ πεικαρχικισ δίωξθσ για 
του επίορκουσ λειτουργοφσ και ςυςτινεται «Υπθρεςία 
Εςωτερικϊν Υποκζςεων» ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν

35

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕ ΠΟΙΝΕ ΣΡΙΕΣΙΑ (2009-2011) ΑΡΙΘΜΟ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΟΛΥΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΡΤΑ (7)

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΘ ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΝΝΕΑ (9)

ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΣΕ ΡΕΙΘΑΧΙΚΘ ΔΙΚΘ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΕΞΙ (76)

ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΙΣ (24)



Σα δθμόςια ζςοδα αυξικθκαν το 2010 
περιςςότερο από άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ

• Θ Ελλάδα είναι από τισ χϊρεσ με τθν μεγαλφτερθ αφξθςθ 
εςόδων γενικισ κυβζρνθςθσ ωσ % του ΑΕΡ ςτθν ΕΕ το 2010
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Αφξθςθ φορολογικϊν εςόδων παρά τθν φφεςθ

• Ραρά τθν φφεςθ τα φορολογικά ζςοδα ςτθν Ελλάδα εμφανίηουν 
ςθμαντικι αφξθςθ

• Σθμειϊνεται ότι παράλλθλα με τθν αφξθςθ ςτουσ ςυντελεςτζσ 
ζμμεςων φόρων, ςτθ άμεςθ φορολογία υπιρχε μείωςθ των 
ςυντελεςτϊν (τόςο ςε φυςικά όςο και ςε νομικά πρόςωπα)
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Ενίςχυςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ

• Θ φορολογικι ςυμμόρφωςθ ςτθν περίπτωςθ του ΦΡΑ 
βελτιϊκθκε ςτουσ πζντε από τουσ επτά μινεσ που εφαρμόςτθκε 
ολόκλθρθ θ αφξθςθ των ςυντελεςτϊν

• Τα ζςοδα από ΦΡΑ βελτιϊκθκαν κατά 4,2 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ 
πζραν τθσ βελτίωςθσ που ςυνεπάγεται θ αφξθςθ των 
φορολογικϊν ςυντελεςτϊν
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Μινασ

Λιανικζσ1 Ρωλιςεισ (% 

ετιςιασ μεταβολισ-yoy)

Ρροβλεπόμενθ2

αφξθςθ ΦΡΑ

Ρραγματικι αφξθςθ 

εςόδων ΦΡΑ υμμόρφωςθ3

Αυγ-10 -9,1 9,1% 10,8% 1,7

Σεπ-10 -11,8 5,8% 16,9% 11,1

Οκτ-10 -9,9 8,0% 15,1% 7,1

Νοε-10 -8,1 10,3% 10,4% 0,1

Δεκ-10 -12 5,6% 3,8% -1,8

Ιαν-11 -19,2 -1,2% 12,3% 13,5

Φεβ-11 -16 0,8% -1,8% -2,6

Μζςοσ όροσ Αυγ 10-Φεβ 11 4,2

1. Πγκοσ πωλιςεων ςυμπεριλαμβανομζνων των καυςίμων. Αναφζρεται ςτον προθγοφμενο μινα από αυτόν τθσ είςπραξθσ του ΦΡΑ ι ςε ςυνδυαςμό του προθγοφμενου και 

των τριϊν προθγοφμενων μθνϊν ςτισ περιπτϊςεισ  ΦΡΑ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου.
2. Ρροκφπτει από τθν εφαρμογι των νζων ςυντελεςτϊν ΦΡΑ ςτθ φορολογικι βάςθ που προκφπτει μετά τθ μείωςθ των πωλιςεων.
3. Διαφορά πραγματικισ από προβλεπόμενθ αφξθςθ ΦΡΑ.



Επιχειρθςιακό πρόγραμμα 2011-2013
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Πεδίο εφαρμογισ

• Το επιχειρθςιακό πρόγραμμα προβλζπεται από 
τον ν. 3943/2011

• Είναι τριετζσ

• Εγκρίνεται από τθν διυπουργικι επιτροπι που 
αποτελείται από τουσ υπουργοφσ: Οικονομικϊν, 
Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, Δικαιοςφνθσ, 
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ
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Προκλιςεισ

Μζχρι τϊρα:

• ιηικι αλλαγι ςτο ςφςτθμα φορολόγθςθσ ειςοδθμάτων και περιουςιϊν

• Θεςμοκζτθςθ των αναγκαίων εργαλείων για τθν λειτουργία του ελεγκτικοφ και 
ειςπρακτικοφ μθχανιςμοφ

• Σθμαντικι βελτίωςθ των back office διαδικαςιϊν (θλεκτρονικά ςυςτιματα, ad 
hoc ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ του ζργου, elenxis, icis, taxisnet)

• Ενεργοποίθςθ του ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ

• Ενίςχυςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ

Θετικόσ απολογιςμόσ παρά τισ δυςμενείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ ςτθν οικονομία

Αλλά και αδυναμίεσ ωσ προσ:

• Σθ ςυνεργαςία του μθχανιςμοφ (ολοκλιρωςθ ελεγκτικοφ ζργου με βεβαίωςθ 
και τελικι είςπραξθ)

• Σθν αποκάλυψθ και παραδειγματικι τιμωρία μεγάλων εςτιϊν φοροδιαφυγισ

• Σθν αποτελεςματικότθτα ςτισ ειςπράξεισ

• Σθν καλφτερθ ςυνεργαςία των πολιτϊν και τθν εκελοφςια ςυμμόρφωςθ 41



Για τθν καλφτερθ λειτουργία και ςυνεργαςία 
του μθχανιςμοφ

• Αλλάηουμε τον χάρτθ των Δ.Ο.Υ.

• Αλλάηουμε τον ελεγκτικό μθχανιςμό

• Εκςυγχρονίηουμε τισ τελωνειακζσ υπθρεςίεσ για τθν 
καταπολζμθςθ του λακρεμπορίου

• Εςτιάηουμε μζςω ειδικϊν ομάδων ζργου ςτθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ φοροδιαφυγισ ςτουσ φορολογοφμενουσ με μεγάλα 
ειςοδιματα και περιουςίεσ

• Αξιοποιοφμε θλεκτρονικά ςυςτιματα και ψθφιοποιοφμε κάκε 
οικονομικι πλθροφορία

• Ραρακολουκοφμε τθν απόδοςθ των φορολογικϊν και 
ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν

• Αναβακμίηουμε το κφροσ των φορολογικϊν και ελεγκτικϊν 
υπθρεςιϊν με αυςτθροφσ κανόνεσ για τθν άμεςθ δίωξθ των 
επίορκων κρατικϊν λειτουργϊν
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Αλλάηουμε τον χάρτθ των Δ.Ο.Τ.

• Ελαχιςτοποιείται θ ανάγκθ προςωπικισ επαφισ του πολίτθ με 
τθν οικονομικι υπθρεςία

• Αναςυγκροτείται ςε πανελλαδικι βάςθ το δίκτυο των Δ.Ο.Υ.

• Καταργοφνται και ςυγχωνεφονται οικονομικζσ υπθρεςίεσ και 
διατθρείται μια μόνο Δ.Ο.Υ. ςτθ πρωτεφουςα κάκε νομοφ και οι 
υπόλοιπεσ αντικακίςτανται με Γραφεία Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν

• Ειδικι μζριμνα λαμβάνεται για τουσ νομοφσ Αττικισ και 
Θεςςαλονίκθσ και για το νθςιωτικό χϊρο

• Το προςωπικό μετακινείται προσ τισ διατθροφμενεσ Δ.Ο.Υ. 
εξαςφαλίηοντασ επάρκεια ςτελζχωςθσ και αυξθμζνθ 
αποτελεςματικότθτα

43



Αλλάηουμε τον ελεγκτικό μθχανιςμό

• Αυξάνεται θ αντικειμενικότθτα του ελζγχου και ελαχιςτοποιείται θ 
δυνατότθτα προςωπικισ επαφισ του πολίτθ με τον φορολογικό 
ελεγκτι

• Κακιερϊνεται ο ζλεγχοσ από το γραφείο
• Κεντρικοποιείται θ οργάνωςθ του ελεγκτικοφ ζργου, υποςτθρίηεται 

από θλεκτρονικά ςυςτιματα (Elenxis) και αξιοποιείται όλθ θ 
διακζςιμθ θλεκτρονικι πλθροφορία (διαςταυρϊςεισ)

• 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.

• Συγχωνεφονται ςε περιφερειακό επίπεδο τα ελεγκτικά κζντρα
• Συςτινεται νζο Σϊμα Ελεγκτϊν Βεβαίωςθσ και Αναγκαςτικισ 

Είςπραξθσ Εςόδων
• Το νζο ςϊμα ςυγκροτείται από ςτελζχθ με ειδικζσ διαδικαςίεσ 

επιλογισ, αξιολογείται τακτικά βάςει ςυμβολαίων αποδοτικότθτασ, 
υπάγεται ςε ειδικό πεικαρχικό ζλεγχο 44



Εκςυγχρονίηουμε τισ τελωνειακζσ υπθρεςίεσ

• Τίκεται ςε λειτουργία το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό 
Σφςτθμα των Τελωνειακϊν Υπθρεςιϊν (ICIS), το οποίο 
εξαςφαλίηει αυξθμζνα επίπεδα δικτφωςθσ τόςο εντόσ Ελλάδασ 
όςο και με τισ τελωνειακζσ υπθρεςιϊν άλλων χωρϊν. 

• Ειςάγεται ςτα τελωνεία νζο ςφςτθμα ψθφιακισ  
κωδικοποίθςθσ  για  τθν  ιχνθλαςία και  τον  εντοπιςμό  
λακραίων  προϊόντων  καπνοφ  και  αλκοόλ, ςε  αντικατάςταςθ   
των  ενςιμων  ταινιϊν  φορολογίασ,  με  ςτόχο

• Ενιςχφονται τα μζςα δίωξθσ των  τελωνείων με νζα ςυςτιματα 
ανίχνευςθσ

• Συςτινεται ςτο  Σ.Δ.Ο.Ε. μονάδα  πλωτϊν  μζςων  για τθν 
καταπολζμθςθ  τθσ  παράνομθσ  διακίνθςθσ  καυςίμων
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Παρακολουκοφμε τθν απόδοςθ

• Με το επιχειρθςιακό ςχζδιο κακορίηονται θ αποςτολι, οι ςτόχοι 
και τα μζςα των φορολογικϊν και ελεγκτικϊν αρχϊν

• Ορίηουμε το πλαίςιο κεςμικϊν αλλαγϊν και μζτρων ςυντονιςμοφ 
των αρμοδίων αρχϊν

• Εφαρμόηουμε ςφςτθμα Δεικτϊν Μζτρθςθσ Επιδόςεων των ΔΟΥ 
βάςει του οποίου αξιολογείται το ζργο και θ ςυμμόρφωςθ των 
επικεφαλισ των ΔΟΥ ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ

• Ρραγματοποιείται ανάλυςθ διαδικαςιϊν και μεκόδων 
λειτουργίασ των ΔΟΥ 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
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Αναβακμίηουμε το κφροσ των υπθρεςιϊν

• Συςτινεται ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν «Υπθρεςία 
Εςωτερικϊν Υποκζςεων» 

• Θ πακθτικι δωροδοκία υπαλλιλου αποτελεί κακοφργθμα για 
τουσ υπαλλιλουσ του Υπουργείου Οικονομικϊν ανεξαρτιτωσ 
ποςοφ

• Οργανϊνονται διαχειριςτικοί κυλιόμενοι ζλεγχοι ςε όλεσ τισ 
Δ.Ο.Υ από μικτά ςυνεργεία ϊςτε να ελεγχκοφν εκτεταμζνα και 
αιφνιδιαςτικά όλεσ οι Δ.Ο.Υ εκτόσ από τουσ ςυνικεισ που 
γίνονται από τον  εποπτεφοντα επικεωρθτι 

• Κακιερϊνεται επανζλεγχοσ ςτθ βάςθ διαςταυρϊςεων για 
ακραίεσ διαφοροποιιςεισ ςτα αποτελζςματα των ελζγχων
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Για τθν αποκάλυψθ και παραδειγματικι 
τιμωρία μεγάλων εςτιϊν φοροδιαφυγισ

• Θεςπίςαμε υπολογιςμό ειςοδιματοσ με βάςθ τεκμιρια δαπανϊν

• Αξιοποιοφμε το νζο περιουςιολόγιο για τθ διαςταφρωςθ των ειςοδθμάτων με 
ακίνθτθ περιουςία

• Θεςπίςαμε αυςτθρότερεσ ποινζσ και κυρίωσ τθ λειτουργία οικονομικοφ 
ειςαγγελζα

• Θεςμοκετιςαμε τθ διαδικαςία του αυτόφωρου κατά τθν αποκάλυψθ ςθμαντικϊν 
φορολογικϊν παραβάςεων

• Διακόπτουμε τθ λειτουργία επιχειριςεων που φοροδιαφεφγουν

• Ρροχωράμε ςτθν παφςθ εφαρμογισ χαριςτικϊν ρυκμίςεων που επιβραβεφουν τθ 
φορολογικι αςυνζπεια

• Ενιςχφουμε τθ διεκνι φορολογικι ςυνεργαςία και τισ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ 
ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ για φοροδιαφυγι

• Δθμιουργοφμε ειδικά κεςμικά εργαλεία για τον εντοπιςμό και αντιμετϊπιςθ τθσ 
μεγάλθσ φοροδιαφυγισ
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Ενιςχφουμε τθ διεκνι φορολογικι ςυνεργαςία

• Αξιοποιείται για πρϊτθ φορά ςυςτθματικά θ πλθροφόρθςθ από 
ςυνεργαηόμενεσ χϊρεσ για κατακζτεσ του εξωτερικοφ

• Συνιςτάται ειδικό Τμιμα ςτθ Διεφκυνςθ ΔΟΣ για τθν ενίςχυςθ τθσ 
ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και τθσ αμοιβαίασ διοικθτικισ 
ςυνδρομισ με τρίτεσ χϊρεσ ςτο τομζα τθσ άμεςθσ φορολογίασ

• Ρροωκείται θ περαιτζρω ςφναψθ Μνθμονίων Συνεργαςίασ για 
τθν αυτόματθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν με τα  κράτθ (είτε κράτθ 
μζλθ τθσ ΕΕ ι του Ο.Ο.Σ.Α. που δεν ανικουν ςτθν ΕΕ), τα οποία 
διακζτουν ςυςτθματικι παράδοςθ ςτθν αυτόματθ ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν

• Κατάρτιςθ διμεροφσ ςφμβαςθσ με τισ ελβετικζσ αρχζσ για τθ 
δθμιουργία φορολογικοφ πλαιςίου αναφορικά με τισ κατακζςεισ 
των φορολογικϊν κατοίκων Ελλάδοσ και για τθν αποτροπι 
ςυγκάλυψθσ παρανόμωσ αποκτθκζντων ειςοδθμάτων 49



Δθμιουργοφμε ειδικά κεςμικά εργαλεία για τθ 
μεγάλθ φοροδιαφυγι

• 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)

• Εφαρμόηονται ειδικά ςχζδια δράςθσ από τισ Ομάδεσ Ζργου για 
τουσ μεγάλουσ φορολογοφμενουσ και των φυςικϊν προςϊπων 
μεγάλθσ ακίνθτθσ περιουςίασ και ελευκζρων επαγγελματιϊν 
υψθλοφ ειςοδιματοσ

• Αλλάηουμε το πλαίςιο δικαςτικισ και διοικθτικισ επίλυςθσ 
φορολογικϊν διαφορϊν ϊςτε να περιοριςτεί θ φοροαποφυγι
από τα υψθλά ειςοδιματα μζςω τθσ μακροχρόνιασ προςφυγισ 
ςε δικαςτικζσ διευκετιςεισ

50



Για αποτελεςματικότερεσ ειςπράξεισ

• Αλλάηουμε ριηικά το πλαίςιο και επιταχφνουμε τουσ 

χρόνουσ ολοκλιρωςθσ των δικονομικϊν διαδικαςιϊν 

μζςω των οποίων προζκυπτε κακυςτζρθςθ ι και 

αποφυγι πλθρωμισ των οφειλομζνων

• Οργανϊνουμε τθν καλφτερθ ςτόχευςθ των δράςεων 

αναγκαςτικισ είςπραξθσ ςτισ πραγματικά ειςπράξιμεσ 

οφειλζσ

• Διευρφνουμε τθν εφαρμογι καινοτόμων μορφϊν 

αναγκαςτικισ είςπραξθσ (π.χ. κατάςχεςθ εισ χείρασ 

τρίτων, κατάςχεςθ οφειλϊν προσ προμθκευτζσ του 

δθμοςίου κα) που ιδθ εφαρμόηονται πιλοτικά 
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Επιταχφνουμε τουσ χρόνουσ ολοκλιρωςθσ των 
διαδικαςιϊν είςπραξθσ

• 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 Δ.Ο.Υ. και 
αντικακίςτανται με περιοριςμζνο αρικμό Διευκφνςεων 
Δικαςτικοφ που ςυντονίηονται από τθν ανωτζρω Γ.Δ.

• Ιδρφεται ειδικό Σϊμα Φορολογικϊν Διαιτθτϊν (Σ.Φ.Δ.) για τθ 
διαιτθτικι επίλυςθ των φορολογικϊν διαφορϊν με αντικείμενο 
άνω των 150.000 ευρϊ
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Οργανϊνουμε τθν καλφτερθ ςτόχευςθ των 
ειςπράξεων

• Εφαρμόηεται θ νομοκετικι ρφκμιςθ που επιτρζπει δθμοςιοποίθςθ 
ονομάτων όςων εμφανίηουν υψθλζσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ

• Ειςάγεται νζα διαδικαςία για τθν κατθγοριοποίθςθ των 
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε ειςπράξιμεσ και μθ, ϊςτε να δοκεί 
βάροσ ςτισ περιπτϊςεισ με πραγματικό ειςπρακτικό ενδιαφζρον

• Εκκακαρίηεται το μθτρϊο των κατόχων ΑΦΜ που είναι υπόχρεοι 
ΦΡΑ από τουσ ανενεργοφσ κωδικοφσ

• Επεκτείνεται το εφροσ τθσ πλθροφορίασ που αξιοποιείται για τθ 
ςτόχευςθ των ειςπράξεων με τθν αξιοποίθςθ πλθροφορίασ από τα 
τελωνεία, το κτθματολόγιο κ.λπ.

• Ρροωκείται θ ςυνεργαςία των ειςπρακτικϊν μθχανιςμϊν ςτο 
φορολογικό και αςφαλιςτικό ςφςτθμα
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Για τθν καλφτερθ ςυνεργαςία με τουσ πολίτεσ

• Μειϊνουμε το διοικθτικό κόςτοσ ςυμμόρφωςθσ μζςω 
απλοφςτερων και αυτοματοποιθμζνων διαδικαςιϊν

• Απλοποιοφμε τθν φορολογικι νομοκεςία

• Ειςάγουμε τθν χριςθ φορολογικϊν πιςτοποιθτικϊν 
λογιςτϊν και ορκωτϊν ελεγκτϊν

• υνεχίηουμε τθν εκςτρατεία ενθμζρωςθσ με τθ 
ςυμμετοχι των πολιτϊν

• Οργανϊνουμε τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 
εκ μζρουσ των φορολογικϊν αρχϊν

54



Μειϊνουμε το διοικθτικό κόςτοσ ςυμμόρφωςθσ

• Ρολλαπλαςιάςτθκαν οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ μζςω του taxis net

• Επεκτείνεται θ θλεκτρονικι υποβολι δθλϊςεων

• Επεκτείνεται θ προςωποποιθμζνθ ειδοποίθςθ των 
φορολογοφμενων για τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ

• Οργανϊνεται θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν εκ μζρουσ 
των φορολογικϊν αρχϊν

• Ρολλαπλαςιάηεται θ διακζςιμθ θλεκτρονικι φορολογικι 
πλθροφορία για πολίτεσ, επενδυτζσ και επιχειριςεισ

• Δθμιουργείται θ κάρτα αποδείξεων
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Απλοποιοφμε τθν φορολογικι νομοκεςία

• Αξιολογείται θ ιςχφουςα φορολογικι πολιτικι ϊςτε να 
ελαχιςτοποιθκεί θ ανάγκθ νζων παρεμβάςεων ςτο μζλλον και 
να διαςφαλιςτεί θ ςτακερότθτα του φορολογικοφ πλαιςίου

• Καταργείται ο Κϊδικασ Βιβλίων και Στοιχείων

• Εκλογικεφεται ςτο ςφςτθμα επιβολισ προςτίμων ωσ 
αποτζλεςμα τθσ επανεξζταςθσ των αναγκαίων διατάξεων του 
ΚΒΣ αλλά και τθσ ςυςτθματικοποίθςθσ των ελζγχων

• Ρροωκείται θ επεξεργαςία κωδικοποίθςθσ και απλοποίθςθσ 
τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ με προτεραιότθτα ςτισ διατάξεισ 
φορολογίασ νομικϊν προςϊπων και κεφαλαίου. Οι 
κωδικοποιθμζνεσ φορολογικζσ διατάξεισ κα κατατεκοφν ωσ 
νομοςχζδιο ςτα τζλθ του 2012
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υνεχίηουμε τθν εκςτρατεία ενθμζρωςθσ

• Ξεκινά θ προβολι των τθλεοπτικϊν ςθμάτων που 
δθμιουργικθκαν από τουσ ίδιουσ τουσ πολίτεσ ςτο πλαίςιο τθσ 
δράςθσ «οι πολίτεσ δημιουργούν φορολογικι ςυνείδθςθ»

• Δθμιουργοφνται νζεσ καμπάνιεσ ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν 
κυρίωσ μζςω του διαδικτφου

• Ρροωκείται θ τακτικι ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τθν 
αξιοποίθςθ των φορολογικϊν εςόδων από το κράτοσ μζςω του 
διαδικτφου και των εκκακαριςτικϊν των φορολογικϊν δθλϊςεων

• Επαναξιολογοφνται και επεκτείνονται τα κίνθτρα φορολογικισ 
ςυμμόρφωςθσ (π.χ. εκπτϊςεισ, βραβεφςεισ κ.λπ.)
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τοχοκεςία 2011-2013
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τόχοι ΓΔ Ελζγχων (1)

• Ρρολθπτικοί  Ζλεγχοι (ζωσ 6% των επιχειριςεων), για τθν 
ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων για τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 

• Ζλεγχοι από το γραφείο (ζωσ 30% των επιχειριςεων), με βάςθ, τα 
ςτοιχεία του φακζλου, τα δελτία πλθροφοριϊν, τισ εκκζςεισ 
ελζγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. 

• Ειδικά ελεγκτικά ςυνεργεία για υποκζςεισ φορολογοφμενων 
αυξθμζνου κινδφνου ςτθ βάςθ διαςταυρϊςεων (ζωσ 40 ςυνεργεία)

• Συνοπτικόσ ζλεγχοσ επιχειριςεων και επιτθδευματιϊν που δεν 
ςυμμετείχαν ςτθν εκελοφςια περαίωςθ φορολογικϊν υποκζςεων 
(ζωσ 8% του πλικουσ)

• Ζλεγχοσ φορζων μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα (ζωσ 8% των 
επιχειριςεων)

• Συμμετοχι ςτουσ ποιοτικοφσ ελζγχουσ τθσ ΕΛΤΕ (350 επιχειριςεισ)
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τόχοι ΓΔ Ελζγχων (2)

• Ειδικοί ζλεγχοι ςε επιχειριςεισ που απαιτοφν ειδικι τεχνογνωςία 
π.χ. E-commerce, διαφθμιςτικζσ, (ζωσ 10% των επιχειριςεων)

• Ζλεγχοι ΦΜΑΡ από Δ.Ο.Υ. ςε δείγμα 10.000 περιπτϊςεων από τθν 
ειδικι ομάδα ζργου (5%)

• Ζλεγχοι ΦΜΑΡ από ειδικά ςυνεργεία με ανάλυςθ κινδφνου (100 
περιπτϊςεισ)

• Θλεκτρονικοί ζλεγχοι μεγάλων επιχειριςεων e-audit από τα Δ.Ε.Κ. 
(ζωσ 40% των επιχειριςεων)

• Ζλεγχοι μεταφοράσ κεφαλαίων εξωτερικοφ με ςτοιχεία τραπεηϊν 
εξωτερικοφ (ζωσ 15% περιπτϊςεων)

• Στατιςτικόσ Υπολογιςμόσ (ζωσ 60% των επιχειριςεων) για τουσ 
φορολογοφμενουσ που δεν υποβάλλουν δθλϊςεισ ΦΡΑ 

• Ζμμεςοσ προςδιοριςμόσ Φορολογικϊν Υποχρεϊςεων (ζωσ 20% 
των επιχειριςεων) με βάςθ τθ μζκοδο ανάλυςθσ ρευςτότθτασ 60



τόχοι 5 Ομάδων Δράςθσ (1)

Ομάδα για τθν εφαρμογι τθσ νζασ φορολογικισ νομοκεςίασ

• Ολοκλιρωςθ των εγκυκλίων για τθν εφαρμογι τθσ φορολογικισ 
νομοκεςίασ

• Ραρακολοφκθςθ εφαρμογισ τθσ νζασ φορολογικισ νομοκεςίασ

Ομάδα Είςπραξθσ Οφειλϊν

• Στόχοσ για το 2011 είςπραξθ 200 εκατ. Ευρϊ με ςχεδιαςμό 
δράςεων για τθν αναγκαςτικι είςπραξθ λθξιπρόκεςμων

• Αναςχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν πλθρωμισ τρίτων από Φορείσ ΓΚ

• Σχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν είςπραξθσ των οφειλϊν Φορζων ΓΚ

• Σχεδιαςμόσ προγραμμάτων ρφκμιςθσ οφειλϊν υπό όρουσ 
φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ για τθ διατιρθςι τουσ

• Σχεδιαςμόσ διαδικαςίασ εκκακάριςθσ του ανεπίδεκτου είςπραξθσ 
χαρτοφυλακίου λθξιπρόκεςμων 61



τόχοι 5 Ομάδων Δράςθσ (2)

Ομάδα Μεγάλων Φορολογουμζνων

• Εντοπιςμόσ των 1137 μεγαλυτζρων επιχειριςεων με 
ςυγκεκριμζνα κριτιρια

• Σχεδιαςμόσ μονάδασ για τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ 
εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων τουσ

• Κατάρτιςθ ςχεδίου ελζγχου με βάςθ κριτιρια κινδφνου

Ομάδα Απόδοςθσ Παρακρατουμζνων Φόρων και Φορολογικισ 
υμμόρφωςθσ

• Εγκακίδρυςθ ςυςτιματοσ προειδοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ 
όςων παρζλειψαν να υποβάλουν δθλϊςεισ ΦΠΑ.

• Η εφαρμογι του ςυςτιματοσ ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ κα 
εφαρμοςτεί ςε 145.000 φορολογοφμενουσ για το 2011
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τόχοι 5 Ομάδων Δράςθσ (3)

Ομάδα Μεγάλθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ και Τψθλϊν Ειςοδθμάτων

• 1.700 φυςικά πρόςωπα, επιτθδευματίεσ ι μθ, που απζκρυψαν 
ειςοδιματα από εμπορικοφ χαρακτιρα αγοραπωλθςίεσ 
ακινιτων (ο ςχετικόσ ζλεγχοσ ανατζκθκε ςε 32 ειδικά ςυνεργεία 
ελζγχου (96 ελεγκτζσ) με ζδρα τα ΡΕΚ). Ζλεγχοσ «πόκεν ζςχεσ» 150 
φυςικϊν προςϊπων υψθλοφ κινδφνου τθσ πιο πάνω περίπτωςθσ

• 9.173 φυςικά πρόςωπα που δεν υπζβαλαν ΦΜΑΠ το 2007

• Φυςικά πρόςωπα που δεν διλωςαν τθ δαπάνθ κτιςθσ ενόσ 
τουλάχιςτον ακινιτου

• Φυςικά πρόςωπα που κατζχουν ςθμαντικι ακίνθτθ περιουςία 
και δθλϊνουν πολφ χαμθλά φορολογθτζα ειςοδιματα (τα 
δείγματα αυτά κα ςταλοφν ςε Δ.Ο.Υ για ζλεγχο γραφείου και για 
υποβολι ςυμπλθρωματικϊν δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ)

• Φυςικά πρόςωπα υποκρυπτόμενα ςε εξωχϊριεσ εταιρίεσ 63



τόχοι ΔΟΕ (1)

• Ζλεγχοι φορολογοφμενων υψθλοφ κινδφνου ςε δείγμα 150 
περιπτϊςεων (60 περιπτϊςεισ ποινικϊν διϊξεων)

• Επιχειριςεισ που δεν ζχουν υποβάλει δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. και λοιπϊν 
παρακρατοφμενων φόρων κακϊσ και επιχειριςεισ που ζτυχαν 
επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. λόγω ενδοκοινοτικϊν παραδόςεων (2000 
ζλεγχοι εκτιμϊμενο φψοσ προςτίμων 150 εκ. ευρϊ)

• Ζλεγχοι ςε ομάδεσ ελεφκερων επαγγελματιϊν (γιατροί δικθγόροι  
λογιςτζσ, μθχανικοί, καλλιτζχνεσ κ.λ.π.) 500 ζλεγχοι εκτιμϊμενο 
φψοσ προςτίμων Κ.Β.Σ. και πρόςκετων φόρων 200 εκ. ευρϊ)

• Ζλεγχοσ «πόκεν ζςχεσ» φυςικϊν προςϊπων (150 ζλεγχοι 
εκτιμϊμενο  φψοσ προςτίμων και πρόςκετων φόρων: 50 εκ. ευρϊ)

• Ζλεγχοι επαγγελματικϊν ςκαφϊν και ςκαφϊν αναψυχισ (1500 
ζλεγχοι εκτιμϊμενο  φψοσ Φ.Ρ.Α. πλζον  φόρων  από τεκμιρια: 300 
εκ. ευρϊ). 64



τόχοι ΔΟΕ (2)

• Επεξεργαςία των καταςχεκζντων φορολογικϊν βιβλίων και 
ςτοιχείων (1500 ζλεγχοι, εκτιμϊμενο φψοσ προςτίμων 3.5 δισ)

• τοχευμζνοι ζλεγχοι ςε επιχειριςεισ (30.000 ζλεγχοι εκτιμϊμενο 
ςυνολικό φψοσ προςτίμων 200 εκ. ευρϊ)

• Ζλεγχοι προμθκειϊν δθμοςίου, ςτουσ τομείσ υγείασ  εξοπλιςμϊν, 
κακϊσ και δθμοςίων λειτουργϊν (γιατροί Ε.Σ.Υ.) (100 ζλεγχοι, 
εκτιμϊμενο φψοσ προςτίμων 100 εκ. ευρϊ)

• Ζλεγχοι ςε επιχειριςεισ ψυχαγωγίασ – εςτίαςθσ (9.000 ζλεγχοι 
εκτιμϊμενο φψοσ προςτίμων 75 εκ. ευρϊ)

• Ζλεγχοι διακίνθςθσ προϊόντων που υπόκεινται ςε Ε.Φ.Κ. (υγρά 
καφςιμα  – καπνικά) (2.350 ζλεγχοι εκτιμϊμενο φψοσ προςτίμων 
περίπου 135 εκ. ευρϊ)

• Ζλεγχοι ακινιτων που ανικουν ςε εξωχϊριεσ εταιρείεσ (offshore
companies) (100 ζλεγχοι εκτιμϊμενο φψοσ προςτίμων 80 εκ. ευρϊ)65



τόχοι ΔΟΕ (3)

• Ζλεγχοι για τθν προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ –
Πνευματικά δικαιϊματα, παραποιθμζνα προϊόντα (170 ζλεγχοι 
εκτιμϊμενο φψοσ προςτίμων 10 εκ. ευρϊ)

• Ζλεγχοι για τθ διάπραξθ οικονομικϊν εγκλθμάτων που 
αναφζρονται ςε επιδοτιςεισ, επιχορθγιςεισ, ενιςχφςεισ (150 
ζλεγχοι εκτιμϊμενο φψοσ προςτίμων 75 εκ. ευρϊ)

• Ζλεγχοι ςε επιχειριςεισ καταςκευαςτικοφ κλάδου και ςε 
επιχειριςεισ που αςχολοφνται με τισ αγοραπωλθςίεσ ακινιτων, 
τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ (200 ζλεγχοι εκτιμϊμενο φψοσ 
προςτίμων με παράλλθλθ δζςμευςθ ακινιτων για μθ μεταβίβαςθ 
300 εκ. ευρϊ)

• Ζλεγχοι νομιμοποίθςθσ παράνομων εςόδων και ζλεγχοι 
περιουςιακισ κατάςταςθσ φυςικϊν προςϊπων (100 ζλεγχοι, 
εκτιμϊμενο φψοσ προςτίμων 100 εκ. ευρϊ) 66



τόχοι Σελωνείων

67

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2011 2012 2013

παραλαβι/χριςθ πετρελαίου κίνθςθσ ςε βιομθχανίεσ/βιοτεχνίεσ,

επιςτροφζσ Ε.Φ.Κ.
129 172 172

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

90 120 120

παραλαβι 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

παραποιθμζνα 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 15 20 20

ενεργθτικι τελειοποίθςθ-επανεξαγωγθ εμπορευμάτων 15 20 20

εκ των υςτζρων ζλεγχοσ τελωνειακϊν παραςτατικϊν χαμθλισ &

μεςαίασ επικινδυνότθτασ

360 480 480

ΤΝΟΛΟ 1.101 1.468 1.468



Κοινζσ δράςεισ Τπουργείων
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Τπθρεςία Οικονομικισ Αςτυνομίασ & Δίωξθσ 
Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ

• Λακρεμπόριο (καυςίμων, προϊόντων καπνοφ και οινοπνεφματοσ) 

• Παραεμπόριο

• Παράνομοσ ςτοιχθματιςμόσ-τυχερά παίγνια

• Φοροδιαφυγι Φυςικϊν και Νομικϊν Προςϊπων με ποινικι 
διάςταςθ

• Φοροδιαφυγι με τθ χριςθ του διαδικτφου

o Δορυφορικι πειρατεία

o Ραραβάςεισ Ρροςταςίασ Ρνευματικϊν Δικαιωμάτων

o Απάτεσ ςε βάροσ οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ

o Διαδικτυακό Εμπόριο – Ραροχι Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν

o Διενζργεια Ραράνομων Τυχερϊν Ραιγνίων μζςω διαδικτφου –
Online Καηίνο

o Υποβολι Απατθλϊν Δθλϊςεων Φορολογίασ Ειςοδιματοσ
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Λιμενικό ϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι

• Λακρεμπόριο

o Αδαςμολόγθτα καφςιμα που προορίηονται για ςυγκεκριμζνεσ 
κατθγορίεσ πλοίων και ςκαφϊν

o Ρροϊόντα καπνοφ ειςάγονται παράνομα ςτθ Χϊρα μζςω καλάςςθσ ι 
εξάγονται με πλοία/ςκάφθ

o Οινοπνευματϊδθ με τα οποία εφοδιάηονται πλοία εξωτερικοφ 
(αδαςμολόγθτα) διοχετεφονται παράνομα ςτθν αγορά. 

o Μθχανζσ, ανταλλακτικά μθχανϊν και εν γζνει εξοπλιςμοί πλοίων και 
ςκαφϊν ειςάγονται και διατίκενται ςτθν εςωτερικι αγορά

• Παραεμπόριο

• Φοροδιαφυγι από τθν παράνομθ χριςθ ναυτιλιακϊν 
ραδιοςυχνοτιτων και διαδικτφου

• Ζλεγχοσ εταιρειϊν και γραφείων παροχισ ναυτιλιακϊν υπθρεςιϊν 

70



Γενικι Γραμματεία Εμπορίου

• Διαςφνδεςθ Ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ. Δυνατότθτα ελεγκτϊν τθσ ΓΓ Εμπορίου να 
κοινοποιοφν φορολογικζσ παραβάςεισ. Συντονιςμζνθ λειτουργία των 
φορολογικϊν αρχϊν με ΓΓΕ κα αυξιςει τουσ κακθμερινοφσ φορολογικοφσ 
ελζγχουσ (εμπορικά καταςτιματα  λαϊκζσ- κεντρικζσ –δθμοτικζσ αγορζσ, 
υπαίκρια παηάρια κ.λπ.)

• Φοροδιαφυγι και Λακρεμπόριο Καυςίμων (φςτθμα ειςροϊν- εκροϊν)

• Παραεμπόριο: Τροποποίθςθ του νομικοφ πλαιςίου ϊςτε να καταςτεί 
περιςςότερο ευζλικτο και λιγότερο γραφειοκρατικό ωσ προσ τθ διαδικαςία 
καταςχζςεων και καταςτροφισ των παραποιθμζνων προϊόντων και των 
προϊόντων λακρεμπορίου

• Ιχνθλαςιμότθτα ςτα νωπά οπωρολαχανικά προϊόντα: Κακιερϊνεται θ 
υποχρζωςθ δθμιουργίασ κωδικοφ παρτίδασ παραγωγισ ι ειςαγωγισ για 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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Οι ποςοτικοί μασ ςτόχοι
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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

Τα ςτοιχεία δεν είναι ςυγκρίςιμα με τα ποςά που περιλαμβάνονται ςτο Μεςοπρόκεςμο 
Δθμοςιονομικό Ρλαίςιο (ΜΔΡ) 
Τα αναφερόμενα ποςά αφοροφν ςε προβλζψεισ πραγματικισ είςπραξθσ εςόδων και όχι μόνο 
βεβαίωςθσ φόρων και προςτίμων.



Επίλογοσ: τι επιδιϊκουμε

• Αλλαγι ςτο τρόπο αντιμετϊπιςθσ του πολίτθ. Από το κλίμα τθσ 
αμοιβαίασ καχυποψίασ και περιφρόνθςθσ να περάςουμε ςε 
ςυνκικεσ αλλθλοςεβαςμοφ. Οι πολίτεσ ςυμμζτοχοι και αρωγοί 
ςτον αγϊνα κατά τθσ φοροδιαφυγισ. 

• Εκ βάκρων αλλαγι τθσ φιλοςοφίασ και του περιεχομζνου των 
φορολογικϊν ελζγχων. Στοχευμζνοι ζλεγχοι, με ςαφείσ και 
διαφανείσ διαδικαςίεσ, πλιρθσ αξιοποίθςθ των ςφγχρονων 
εργαλείων πλθροφορικισ.

• Προάγεται ςε κεντρικι επιδίωξθ θ τελικι είςπραξθ και όχι 
απλϊσ θ βεβαίωςθ των διαφυγόντων φόρων. 

• Η αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ δεν επιδιϊκεται 
μεμονωμζνα από τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Οικονομικϊν 
αλλά με τθ ςυνεργαςία και όλων των άλλων ελεγκτικϊν και 
διωκτικϊν αρχϊν
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Επίλογοσ: τι επιδιϊκουμε

• Το Εκνικό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Καταπολζμθςθσ τθσ 
Φοροδιαφυγισ 2011-2013 αποτελεί τθ πρϊτθ 
ολοκλθρωμζνθ προςπάκεια τθσ πολιτείασ να 
κινθτοποιιςει διοίκθςθ και 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 αίτθμα για 
δικαιοςφνθ ςτθ κατανομι των φορολογικϊν βαρϊν

• Πολίτεσ και Πολιτεία Μαηί
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