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ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 
 
1.ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ  ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  1/5/2011 ΕΩ 31/5/2011 

 
 χεδιαςμόσ μονάδασ για τον ζλεγχο και την παρακολοφθηςη εκπλήρωςησ των 

υποχρεϊςεων των πιο πάνω φορολογοφμενων. Η πρόταςθ δομισ και οργάνωςθσ 
τθσ Υπθρεςίασ Μεγάλων Φορολογουμζνων, παρουςιάςτθκε από τον υπεφκυνο τθσ 
ομάδασ ςτθν Κατευκυντιρια Επιτροπι. Ο Πρόεδροσ τθσ Κατευκυντιριασ Επιτροπισ 
ανζλαβε, με τθν βοικεια του υπευκφνου τθσ ομάδασ εργαςίασ, να επαναφζρει τθν 
πρόταςθ δομισ και οργάνωςθσ τθσ Υπθρεςίασ Μεγάλων Φορολογουμζνων, 
εμπλουτιςμζνθ με τισ απόψεισ και τισ προτάςεισ των μελϊν τθσ Κατευκυντιριασ 
Επιτροπισ ςε επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ. 

 χεδιαςμόσ ςχεδίου ελζγχου εςτιαςμζνου ςε θζματα υψηλήσ επικινδυνότητασ. 
Συνεχίηεται θ διαδικαςία επεξεργαςίασ ςχεδίων ελζγχου κατά ελεγκτικό 
αντικείμενο. Η ομάδα κακόριςε βιματα ελζγχου για Προςωρινό ζλεγχο ΦΠΑ. Τα 
βιματα που κακορίςτθκαν ςυνδυάηονται με τισ νζεσ διατάξεισ ελζγχου από το 
γραφείο κακϊσ και τα βιματα προςωρινοφ ελζγχου ΦΠΑ που περιλαμβάνει  το 
πρόγραμμα ELENXIS. 

 Εκςυγχρονιςμόσ ελεγκτικϊν υπηρεςιϊν. Οριςτικοποιικθκε το πρόγραμμα 
εκπαίδευςθσ, εξιντα ελεγκτϊν και τριάντα προϊςταμζνων (εποπτϊν, 
υποδιευκυντϊν και Προϊςταμζνων Δ.Ο.Υ.), κατά τουσ μινεσ Ιοφνιο και Ιοφλιο ςτο 
Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό ςφςτθμα  ELENXIS. Με απόφαςθ τθσ 
Κατευκυντιριασ Επιτροπισ χορθγικθκαν 50 άδειεσ SESAM ςε ελεγκτζσ που κα 
διενεργοφν ελζγχουσ ςε Μεγάλουσ Φορολογουμζνουσ. 

 Ελεγκτικζσ ενζργειεσ. Ολοκλθρϊκθκαν 6 ςτοχευμζνοι Τακτικοί ζλεγχοι και 
καταλογίςτθκαν ςυνολικά 5.595.531,00 ευρϊ φόροι και προςαυξιςεισ. 
Ολοκλθρϊκθκαν 15 προςωρινοί ζλεγχοι ΦΠΑ και καταλογίςτθκαν ςυνολικά 
8.117.634,79 ευρϊ φόροι και προςαυξιςεισ. Οι υπόλοιποι Τακτικοί ζλεγχοι και 
προςωρινοί ζλεγχοι ΦΠΑ από τουσ αρχικά επιλεγζντεσ είναι ςε εξζλιξθ. Η ομάδα 
επζλεξε και απζςτειλε για Τακτικό ζλεγχο φορολογίασ ειςοδιματοσ και λοιπϊν 
φορολογιϊν 31 νζεσ υποκζςεισ με κριτιρια επιλογισ α)ςτόχευςθ του 
προγράμματοσ ELENXIS – μεγάλο Πιςτωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ, β)Ζξοδα Διοικθτικισ 
Υποςτιριξθσ – δικαιϊματα και γ)παρατθριςεισ ορκωτϊν ελεγκτϊν. Επελζγθςαν 
επίςθσ 100 νζεσ υποκζςεισ για διενζργεια προςωρινοφ ελζγχου ΦΠΑ με κριτιρια 
επιλογισ  α)ςτόχευςθ του προγράμματοσ ELENXIS, β)πλθροφορίεσ για μθ υποβολι 
περιοδικϊν δθλϊςεων ΦΠΑ από τθν 5θ Ομάδα εργαςίασ και γ) Κλαδικά κριτιρια 
 
 

2. ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ  ΤΛΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ  ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 

 χεδιαςμόσ μονάδασ για τον ζλεγχο και την παρακολοφθηςη εκπλήρωςησ των 
υποχρεϊςεων των πιο πάνω φορολογοφμενων. Η πρόταςθ δομισ και οργάνωςθσ 
τθσ Υπθρεςίασ Μεγάλων Φορολογουμζνων, εμπλουτιςμζνθ με τισ απόψεισ και τισ 
προτάςεισ των μελϊν τθσ Κατευκυντιριασ Επιτροπισ κα ξαναςυηθτθκεί  ςε 
επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ. Ο υπεφκυνοσ και ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ εργαςίασ, κα 



πραγματοποιιςουν τριιμερθ επίςκεψθ εργαςίασ ςτθν Ιςπανία, ςτα πλαίςια του 
Κοινοτικοφ προγράμματοσ fiscalis, όπου κα παρακολουκιςουν ςεμινάριο και κα 
δουν ςτθν πράξθ τθν αντιμετϊπιςθ των Μεγάλων Φορολογουμζνων από τθν 
αντίςτοιχθ υπθρεςία τθσ Ιςπανίασ. 

 χεδιαςμόσ ςχεδίου ελζγχου εςτιαςμζνου ςε θζματα υψηλήσ επικινδυνότητασ.  
Θα   υποβλθκοφν ςτθν Κατευκυντιρια Επιτροπι οι προτάςεισ τθσ ομάδασ για τα 
βιματα προςωρινοφ ελζγχου ΦΠΑ, ςε ςυνδυαςμό με τισ νζεσ διατάξεισ ελζγχου 
από το γραφείο κακϊσ και τα βιματα προςωρινοφ ελζγχου ΦΠΑ που περιλαμβάνει  
το πρόγραμμα ELENXIS.  

 Εκςυγχρονιςμόσ ελεγκτικϊν υπηρεςιϊν. Θα ςυνεχιςτεί θ διαδικαςία ζνταξθσ των 
προγραμμάτων ELENXIS και SESAM ςτον ελεγκτικό μθχανιςμό. Τριάντα ελεγκτζσ 
και τριάντα προϊςτάμενοι (Επόπτεσ, Υποδιευκυντζσ και Διευκυντζσ), κα 
εκπαιδευτοφν ςτο Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό ςφςτθμα  ELENXIS. 

 Ελεγκτικζσ ενζργειεσ. Θα ολοκλθρωκοφν 8 ςτοχευμζνοι Τακτικοί ζλεγχοι Φόρου 
Ειςοδιματοσ και λοιπϊν φορολογιϊν, που διενεργοφνται από τα ΔΕΚ Ακθνϊν και 
Θεςςαλονίκθσ. Θα ολοκλθρωκοφν επίςθσ  άλλοι 25 προςωρινοί ζλεγχοι ΦΠΑ. Από 
τα αποτελζςματα των διενεργοφμενων ελζγχων κα επαναξιολογοφνται και κα 
βελτιϊνονται  τα κριτιρια ανάλυςθσ κινδφνου για επιλογι υποκζςεων μεγάλων 
φορολογουμζνων για ζλεγχο. Θα ςυνεχιςτεί  θ  ςυλλογι και ανάλυςθ δεδομζνων, 
για τθν επιλογι υποκζςεων για προςωρινό ζλεγχο ΦΠΑ και τακτικό ζλεγχο Φόρου 
Ειςοδιματοσ και λοιπϊν φορολογιϊν.  
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ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 
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1.ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ  ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  1/6/2011 ΕΩ 30/6/2011 

 
 χεδιαςμόσ μονάδασ για τον ζλεγχο και την παρακολοφθηςη εκπλήρωςησ των 

υποχρεϊςεων των πιο πάνω φορολογοφμενων. Ο υπεφκυνοσ και ζνα μζλοσ τθσ 
ομάδασ εργαςίασ, πραγματοποίθςαν τριιμερθ επίςκεψθ εργαςίασ ςτθν Ιςπανία, 
ςτα πλαίςια του Κοινοτικοφ προγράμματοσ fiscalis, όπου παρακολοφκθςαν 
ςεμινάριο και είδαν ςτθν πράξθ τθν αντιμετϊπιςθ των Μεγάλων Φορολογουμζνων 
από τθν αντίςτοιχθ υπθρεςία τθσ Ιςπανίασ. Κατόπιν ςυνεργαςίασ του Προζδρου 
τθσ Κατευκυντιριασ Επιτροπισ και του υπευκφνου τθσ ομάδασ, υποβλικθκε 
ανανεωμζνθ πρόταςθ για τθ Δομι και τθν Οργάνωςθ τθσ Υπθρεςίασ Μεγάλων 
Φορολογουμζνων προσ τθ Σ.Ο.Υ.Δ.Ε., εμπλουτιςμζνθ με τισ απόψεισ και τισ 
προτάςεισ των μελϊν τθσ Κατευκυντιριασ Επιτροπισ προκειμζνου να ςυηθτθκεί ςε 
επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ.  

 χεδιαςμόσ ςχεδίου ελζγχου εςτιαςμζνου ςε θζματα υψηλήσ επικινδυνότητασ. 
Μελετικθκαν τα υποδείγματα εκκζςεων προςωρινοφ ελζγχου ΦΠΑ και 35 Λοιπϊν 
Φορολογιϊν του προγράμματοσ ELENXIS. Διαπιςτϊκθκε ότι τα υποδείγματα αυτά 
είναι λειτουργικά και ικανοποιθτικά για τον ζλεγχο Μεγάλων Φορολογοφμενων. 
Επιπρόςκετα, κακορίςτθκαν ειδικζσ ελεγκτικζσ επαλθκεφςεισ και βιματα ελζγχου 
που κα διενεργοφνται κατά τον προςωρινό ζλεγχο Φ.Π.Α. ανάλογα με τα κριτιρια 
επιλογισ των υποκζςεων για ζλεγχο. Συνεχίηεται ο κακοριςμόσ βθμάτων ελζγχου 
από το γραφείο ςε ςυνδυαςμό με το Ο.Π.Σ. ELENXIS.  

 Εκςυγχρονιςμόσ ελεγκτικϊν υπηρεςιϊν. Συνεχίςτθκε θ διαδικαςία ζνταξθσ των 
προγραμμάτων ELENXIS και SESAM ςτον ελεγκτικό μθχανιςμό. Πραγματοποιικθκε 
εκπαίδευςθ 30 ελεγκτϊν και 15 Προϊςταμζνων ςτο Ο.Π.Σ. ELENXIS.  

 Ελεγκτικζσ ενζργειεσ. Μοριοδοτικθκαν τα κριτιρια ανάλυςθσ κινδφνου για 
επιλογι υποκζςεων μεγάλων φορολογουμζνων για ζλεγχο. Τα κριτιρια αυτά 
ςυμπεριλιφκθκαν ςτο Πόριςμα τθσ Ομάδασ εργαςίασ που ςυςτικθκε με 
απόφαςθ του Υπ. Οικ., για τον κακοριςμό των κριτθρίων επιλογισ των προσ 
ζλεγχο δθλϊςεων Φορολογίασ Ειςοδιματοσ και Λοιπϊν Φορολογιϊν 
επιτθδευματιϊν και φυςικϊν προςϊπων μθ επιτθδευματιϊν.  Ολοκλθρϊκθκαν 3 
ςτοχευμζνοι Τακτικοί ζλεγχοι και καταλογίςτθκαν ςυνολικά 47.807.334,00 ευρϊ 
φόροι και προςαυξιςεισ. Ολοκλθρϊκθκαν 5 προςωρινοί ζλεγχοι ΦΠΑ και 
καταλογίςτθκαν ςυνολικά 6.069.423,05 ευρϊ φόροι και προςαυξιςεισ. Οι 
υπόλοιποι ςτοχευμζνοι Τακτικοί ζλεγχοι και προςωρινοί ζλεγχοι ΦΠΑ από τουσ  
επιλεγζντεσ είναι ςε εξζλιξθ. Η ομάδα επζλεξε και απζςτειλε για Τακτικό ζλεγχο 
φορολογίασ ειςοδιματοσ και λοιπϊν φορολογιϊν 30 νζεσ υποκζςεισ με κριτιριο 
επιλογισ το ποςό των φόρων που καταλογίςτθκε ςε προθγοφμενουσ ελζγχουσ. 
Επελζγθςαν επίςθσ 18 νζεσ υποκζςεισ για διενζργεια προςωρινοφ ελζγχου ΦΠΑ 
με κριτιριο επιλογισ πλθροφορίεσ για μθ υποβολι περιοδικϊν δθλϊςεων ΦΠΑ 
από τθν 5θ Ομάδα εργαςίασ. 



 
 
 
 
 
 

2. ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ  ΤΛΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ  ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΙΟΤΛΙΟΤ 2011 

 χεδιαςμόσ μονάδασ για τον ζλεγχο και την παρακολοφθηςη εκπλήρωςησ των 
υποχρεϊςεων των πιο πάνω φορολογοφμενων. Η νζα πρόταςθ δομισ και 
οργάνωςθσ τθσ Υπθρεςίασ Μεγάλων Φορολογουμζνων, εμπλουτιςμζνθ με τισ 
απόψεισ και τισ προτάςεισ των μελϊν τθσ Κατευκυντιριασ Επιτροπισ κα ςυηθτθκεί  
ςε επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ Κατευκυντιριασ Επιτροπισ. 

 χεδιαςμόσ ςχεδίου ελζγχου εςτιαςμζνου ςε θζματα υψηλήσ επικινδυνότητασ.  
Θα ςυνεχιςτεί θ επεξεργαςία των βθμάτων προςωρινοφ ελζγχου ΦΠΑ, ςε 
ςυνδυαςμό με τισ νζεσ διατάξεισ ελζγχου από το γραφείο και   το πρόγραμμα 
ELENXIS. Θα ςυνεχιςτεί θ επεξεργαςία ςχεδίου τακτικοφ ελζγχου Φορολογίασ 
Ειςοδιματοσ και κα ξεκινιςει θ ανάπτυξθ κλαδικϊν ςχεδίων ελζγχου. 

 Εκςυγχρονιςμόσ ελεγκτικϊν υπηρεςιϊν. Θα ςυνεχιςτεί θ διαδικαςία ζνταξθσ των 
προγραμμάτων ELENXIS και SESAM ςτον ελεγκτικό μθχανιςμό. Τριάντα ελεγκτζσ κα 
εκπαιδευτοφν ςτο Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό ςφςτθμα  ELENXIS.  

 Ελεγκτικζσ ενζργειεσ. Θα ολοκλθρωκοφν 20 ςτοχευμζνοι Τακτικοί ζλεγχοι Φόρου 
Ειςοδιματοσ και λοιπϊν φορολογιϊν, που διενεργοφνται από τα ΔΕΚ Ακθνϊν και 
Θεςςαλονίκθσ. Θα ολοκλθρωκοφν επίςθσ  άλλοι 25 προςωρινοί ζλεγχοι ΦΠΑ. Από 
τα αποτελζςματα των διενεργοφμενων ελζγχων κα επαναξιολογοφνται και κα 
βελτιϊνονται  τα κριτιρια ανάλυςθσ κινδφνου για επιλογι υποκζςεων μεγάλων 
φορολογουμζνων για ζλεγχο. Θα ςυνεχιςτεί  θ  ςυλλογι και ανάλυςθ δεδομζνων, 
για τθν επιλογι υποκζςεων για προςωρινό ζλεγχο ΦΠΑ και τακτικό ζλεγχο Φόρου 
Ειςοδιματοσ και λοιπϊν φορολογιϊν.  

    


