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ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010 -2011. 

ΟΜΑΔΑ 4η: ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ Φ.Π. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ &    
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΨΗΛΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ. 

 

ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 

ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ 

31/5/2011 

 Εντοπιςμόσ των Φορολογουμζνων με Μεγάλη Περιουςία (ΦΜΠ) & Ελευθζρων 

Επαγγελματιϊν με Τψηλά Ειςοδήματα (ΕΤΕ). Μετά τθν Δ.ΕΛ. 1059085 ΕΞ 2011 Α.Υ.Ο. περί 

ςυγκρότθςθσ Ειδικϊν Συνεργείων Ελζγχου για τον ζλεγχο 1.750 φυςικϊν προςϊπων, ςυνεχίηεται 

θ επιλογι επιπλζον ςτόχων προσ ζλεγχο από τισ ιδθ διακζςιμεσ ςτθν Ομάδα πλθροφορίεσ, 

κακϊσ και από νεότερα ςτοιχεία. 

 

 Σομείσ ςυνεργαςίασ με τισ άλλεσ Ειδικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ. Συνεχίηεται θ ςυνεργαςία και 

θ ανταλλαγι ςτοιχείων με τισ άλλεσ Eιδικζσ Oμάδεσ Eργαςίασ. 

 

 Δομή Τπηρεςιϊν για την εκτζλεςη τησ διαδικαςίασ ελζγχου τησ φορολογικήσ 
ςυμμόρφωςησ των Φορολογουμζνων με Μεγάλη Περιουςία (ΦΜΠ) & Ελευθζρων 
Επαγγελματιϊν με Τψηλά Ειςοδήματα (ΕΤΕ). Η οργάνωςθ των δομϊν που απαιτοφνται για 
τθν πλιρθ εκτζλεςθ του επιχειρθςιακοφ πλάνου τθσ ομάδασ δεν ζχει ολοκλθρωκεί. 
Συγκροτικθκαν ειδικά ςυνεργεία ελζγχου για το μεταβατικό ςτάδιο εν όψει τθσ ςχεδιαηόμενθσ 
αναδιάρκρωςθσ των Υπθρεςιϊν του Υπουργείου.  

 

 χεδιαςμόσ επιχειρηςιακοφ προγράμματοσ ελζγχου. Ολοκλθρϊκθκε ο ςχεδιαςμόσ του 
επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ ελζγχου των εξισ δράςεων: α) προςωρινοί ζλεγχοι του άρκρου 
28 του Ν.2238/1994 ςε 1.750 φυςικά πρόςωπα, β) ζλεγχοι «πόκεν ζςχεσ» ςε 150 φυςικά 
πρόςωπα υψθλοφ κινδφνου (υποκρυπτόμενα ειςοδιματα), γ) κλιςθ για υποβολι 
ςυμπλθρωματικϊν δθλϊςεων από κατζχοντεσ ακίνθτα ζπειτα από αγορά και μθ δθλϊςαντεσ 
τθν αξία απόκτθςισ τουσ με τθν ςχετικι διλωςθ ειςοδιματοσ, δ) κλιςθ για υποβολι 
εκπρόκεςμθσ διλωςθσ φυςικϊν προςϊπων οι οποίοι, αν και υπόχρεοι, δεν υπζβαλαν δθλϊςεισ 
Φ.Μ.Α.Π περιόδου 1997-2007 για ζνα ι περιςςότερα ζτθ. Με τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ, άμεςοσ ζλεγχοσ  των μθ υποβαλλόντων διλωςθ.  

 

 Εφαρμογή του Επιχειρηςιακοφ χεδίου Ελζγχου τησ φοροδιαφυγήσ εκ μζρουσ των 
ΦΜΠ και ΕΤΕ. 

 
1) Αποςτολι ατομικισ ειδοποίθςθσ για προςζλευςθ ςτθ Δ.Ο.Υ 8.666 φυςικϊν προςϊπων τα 

οποία αν και υπόχρεα ςφμφωνα με τα ςτοιχεία Ε.Τ.ΑΚ. ζτουσ 2008 δεν υπζβαλαν τισ 
ςχετικζσ δθλϊςεισ Φ.Μ.Α.Π ζτουσ 2007. 

 
2) Αποςτολι μζςω τθσ εφαρμογισ διαςταυρϊςεων τθσ Γ.Γ.Π.Σ. ονομαςτικϊν καταςτάςεων 

ςτισ Δ.Ο.Υ. με τα φυςικά πρόςωπα αρμοδιότθτάσ τουσ ςτα οποία ςτάλκθκαν οι 
προαναφερόμενεσ ειδοποιιςεισ κακϊσ και αποςτολισ από τθ Γ.Γ.Π.Σ οδθγιϊν χριςθσ τθσ 
εφαρμογισ διαςταυρϊςεων. 
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3) Για τισ ανάγκεσ υποβολισ δθλϊςεων Φ.Μ.Α.Π. περιόδου 1997 – 2007, αποςτολι εντφπων 

ςε όλεσ τισ Δ.Ο.Υ. 
 

4) Για τθν υποςτιριξθ των 32 Ειδικϊν Συνεργείων Ελζγχου των 1.750 Φ.Π, που ςυγκροτικθκαν 
με τθν Δ.ΕΛ. 1059085 ΕΞ 14-4-2011 Α.Υ.Ο ζγιναν τα ακόλουκα:  
 Αποςτολι ςτα ειδικά ςυνεργεία ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων και πλθροφοριϊν που 

αφοροφν τα 1.750 φυςικά πρόςωπα. 
 Εκπονικθκε από τθν Ομάδα και εςτάλθ ςτα ειδικά ςυνεργεία, Οδθγόσ με τα βαςικά 

βιματα ελζγχου που πρζπει να ακολουκιςουν τα ςυνεργεία αυτά. 
 Αποςτολι υποδειγμάτων εντολϊν ελζγχου. 
 Εκπαίδευςθ των μελϊν των ειδικϊν ςυνεργείων από το Elenxis, ςτθ χριςθ του 

ςυςτιματοσ ςτθ διενζργεια και τθν διαχείριςθ των ελζγχων τουσ.  
 Πραγματοποιικθκαν ςυναντιςεισ ςυνεργαςίασ με τα μζλθ όλων των Ειδικϊν 

ςυνεργείων Ελζγχου τόςο για τθν εκτζλεςθ του επιχειρθςιακοφ πλάνου ελζγχου όςο 
και για τθν επίλυςθ προβλθμάτων και τθν παροχι οδθγιϊν ςχετικά με τθν διαδικαςία 
παρακολοφκθςθσ των αποτελεςμάτων των ελζγχων. 

 Αίτθμα προσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ (Δ.Ο.Υ) για τθν εφαρμογι του άρκρου 46 ν. 
3220/2004, διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου ςε ςχζςθ με τα ελεγχόμενα 
από τα ςυνεργεία φυςικά πρόςωπα (ςχετ. το με αρ. πρωτ. 598/54/31-5-2011 ζγγραφο). 

 
5) Συνεργαςία με το ζργο Elenxis για υποςτιριξθ τθσ Ομάδασ ωσ προσ τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

εκτζλεςθσ και των αποτελεςμάτων των ελζγχων των 1.750 Φ.Π από τα 32 ειδικά ςυνεργεία 
ελζγχου, μζςω των εφαρμογϊν διενζργειασ και διαχείριςθσ του Elenxis. 
 
 
 

ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ  ΣΟΝ  ΙΟΤΝΙΟ 2011 

 χεδιαςμόσ επιχειρηςιακοφ προγράμματοσ ελζγχου. Δρομολογείται ο ςχεδιαςμόσ 
επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ ελζγχου νζων δράςεων. 

 

 Εφαρμογή του Επιχειρηςιακοφ χεδίου Ελζγχου τησ φοροδιαφυγήσ εκ μζρουσ των 
ΦΜΠ και ΕΤΕ. 
o Εκπονείται από τθν Ομάδα και υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ 

Ελζγχου, υπόδειγμα ζκκεςθσ ελζγχου για τθν υποςτιριξθ των ειδικϊν ςυνεργείων τθσ Δ.ΕΛ. 
1059085 ΕΞ 14-4-2011 Α.Υ.Ο. 

o Για τθν υποςτιριξθ των Ειδικϊν Συνεργείων Ελζγχου Φ.Μ.Α.Π: 
 Εκπόνθςθ ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Φορολογίασ Κεφαλαίου, οδθγιϊν με αναλυτικά 

βιματα ελζγχου ΦΜΑΠ. 
 Δθμιουργία υποδείγματοσ ζκκεςθσ ελζγχου Φ.Μ.Α.Π. 

 
 Παρακολοφθηςη τησ εκτζλεςησ και εφαρμογήσ του χεδίου Ελζγχου τησ 

φοροδιαφυγήσ εκ μζρουσ των ΦΜΠ και ΕΤΕ. Επεξεργαςία και αξιοποίηςη των 
αποτελεςμάτων των ελζγχων. Χριςθ από τθν Ομάδα, ςφγχρονων εργαλείων και 
ςυςτθμάτων και ειδικότερα του Elenxis για τθν παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων ελζγχου: 
1. των 150 υποκζςεων – φυςικϊν προςϊπων που επιλζχκθκαν για ζλεγχο προζλευςθσ 

ειςοδιματοσ «Πόκεν Ζςχεσ» και εςτάλθςαν ςτο Σ.Δ.Ο.Ε, μζςω του γραφείου του Γενικοφ 
Γραμματζα Υπουργείου Οικονομικϊν. 

2. των 1.750 υποκζςεων φυςικϊν προςϊπων τα οποία επιλζχκθκαν για τακτικό ζλεγχο και 
για τα οποία εκδόκθκε θ Δ.ΕΛ. 1059085 ΕΞ 2011 Α.Υ.Ο. 
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ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010 -2011. 

ΟΜΑΔΑ 4η: ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ Φ.Π. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ &    
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΨΗΛΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ. 

 

ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 

ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ 

30/6/2011 

 Εντοπιςμόσ των Φορολογουμζνων με Μεγάλη Περιουςία (ΦΜΠ) & Ελευθζρων 

Επαγγελματιϊν με Τψηλά Ειςοδήματα (ΕΤΕ). Μετά τθν Δ.ΕΛ. 1059085 ΕΞ 2011 Α.Υ.Ο. περί 

ςυγκρότθςθσ Ειδικϊν Συνεργείων Ελζγχου για τον ζλεγχο 1.750 φυςικϊν προςϊπων, ςυνεχίηεται 

θ επιλογι επιπλζον ςτόχων προσ ζλεγχο από τισ ιδθ διακζςιμεσ ςτθν Ομάδα πλθροφορίεσ, 

κακϊσ και από νεότερα ςτοιχεία. 

 

 Σομείσ ςυνεργαςίασ με τισ άλλεσ Ειδικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ. Συνεχίηεται θ ςυνεργαςία και 

θ ανταλλαγι ςτοιχείων με τισ άλλεσ Eιδικζσ Oμάδεσ Eργαςίασ. 

 

 Δομή Τπηρεςιϊν για την εκτζλεςη τησ διαδικαςίασ ελζγχου τησ φορολογικήσ 
ςυμμόρφωςησ των Φορολογουμζνων με Μεγάλη Περιουςία (ΦΜΠ) & Ελευθζρων 
Επαγγελματιϊν με Τψηλά Ειςοδήματα (ΕΤΕ). Η οργάνωςθ των δομϊν που απαιτοφνται για 
τθν πλιρθ εκτζλεςθ του επιχειρθςιακοφ πλάνου τθσ ομάδασ δεν ζχει ολοκλθρωκεί. 
Συγκροτικθκαν Ειδικά Συνεργεία Ελζγχου για το μεταβατικό ςτάδιο εν όψει τθσ ςχεδιαηόμενθσ 
αναδιάρκρωςθσ των Υπθρεςιϊν του Υπουργείου.  

 

 χεδιαςμόσ επιχειρηςιακοφ προγράμματοσ ελζγχου. Δρομολογείται ο ςχεδιαςμόσ 
επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ ελζγχου νζων δράςεων. 

 

 Εφαρμογή του Επιχειρηςιακοφ χεδίου Ελζγχου τησ φοροδιαφυγήσ εκ μζρουσ των 
ΦΜΠ και ΕΤΕ. 

 
1) Υπεγράφθ Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν για τθ ςφςταςθ 5 Ειδικϊν Συνεργείων 

Ελζγχου για 100 υποκζςεισ – φυςικϊν προςϊπων των οποίων θ αξία ακίνθτθσ περιουςίασ 
τουσ είναι άνω των 3.000.000 € ςφμφωνα με τα ςτοιχεία Ε.Τ.ΑΚ. ζτουσ 2008, τα οποία αν 
και υπόχρεα δεν υπζβαλαν διλωςθ Φ.Μ.Α.Π. τθν περίοδο 1997 ζωσ 2007. 

 
2) Εκπονικθκε από τθν Ομάδα και υποβλικθκε προσ ζγκριςθ ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ 

Ελζγχου, υπόδειγμα ζκκεςθσ ελζγχου για τθν υποςτιριξθ των Ειδικϊν Συνεργείων τθσ Δ.ΕΛ. 
1059085 ΕΞ 14-4-2011 Α.Υ.Ο.  
 

3) Αποςτολι προσ τουσ Προϊςτάμενουσ των 32 Ειδικϊν Συνεργείων Ελζγχου των 1.750 Φ.Π: 
 

 Υποδείγματοσ ζκκεςθσ ελζγχου Φορολογίασ Ειςοδιματοσ για τθν υποςτιριξθ του 
ελζγχου, 

 Υπολογιςτικϊν πινάκων, βοθκθτικϊν του ελζγχου που αφορά τθν φορολογία ακινιτων, 
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 Συνοπτικοφ οδθγοφ από το ζργο Elenxis, προκειμζνου να: 
  

α) κακοδθγθκοφν οι Προϊςτάμενοι των Συνεργείων για τθν καταχϊριςθ των εντολϊν 
ελζγχου ςτο ςφςτθμα , ϊςτε να ζχουν τθν δυνατότθτα τθσ λιψθσ όλων των δεδομζνων 
που αφοροφν το προφίλ των ελεγχόμενων από το ςυνεργείο τουσ, αλλά και τθσ 
παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ αυτϊν των ελζγχων και των αποτελεςμάτων αυτϊν,  
 
β) να κακοδθγθκοφν οι ελεγκτζσ για τον τρόπο: 
 

 λιψθσ μζςω του Εlenxis, όλων των δεδομζνων που αφοροφν  το προφίλ των 
ελεγχόμενων από το ςυνεργείο τουσ,  

 καταχϊριςθσ  και διαχείριςθσ όλων των υποκζςεων που ζχουν εντολι να ελζγξουν,  

 ζνταξθσ τθσ ζκκεςθσ ςυνθμμζνα ςτο ςφςτθμα Elenxis. 
 

4) Για τθν υποςτιριξθ των Ειδικϊν Συνεργείων Ελζγχου Φ.Μ.Α.Π: 
 Εκπονικθκαν ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Φορολογίασ Κεφαλαίου, οδθγίεσ με 

αναλυτικά βιματα ελζγχου ΦΜΑΠ. 
 Δθμιουργικθκε υπόδειγμα ζκκεςθσ ελζγχου Φ.Μ.Α.Π. 

 

 Παρακολοφθηςη τησ εκτζλεςησ και εφαρμογήσ του χεδίου Ελζγχου τησ 
φοροδιαφυγήσ εκ μζρουσ των ΦΜΠ και ΕΤΕ. Επεξεργαςία και αξιοποίηςη των 
αποτελεςμάτων των ελζγχων. Ξεκίνθςε για το μεταβατικό ςτάδιο μζχρι τθ διακεςιμότθτα 
τθσ εφαρμογισ διαχείριςθσ υποκζςεων του Elenxis, θ παρακολοφκθςθ - με μζςα τθσ Ομάδασ - 
των αποτελεςμάτων: α) από τθν υποβολι εκπρόκεςμθσ διλωςθσ φυςικϊν προςϊπων οι οποίοι, 
αν και υπόχρεοι, δεν υπζβαλαν δθλϊςεισ Φ.Μ.Α.Π περιόδου 1997-2007 για ζνα ι περιςςότερα 
ζτθ, β) τθσ αρχικισ επεξεργαςίασ από τισ Περιφερειακζσ Δ/νςεισ του Σ.Δ.Ο.Ε των 150 υποκζςεων 
– φυςικϊν προςϊπων που επιλζχκθκαν για ζλεγχο προζλευςθσ ειςοδιματοσ «Πόκεν Ζςχεσ», γ) 
τθσ αρχικισ επεξεργαςίασ, από τα 32 Ειδικά Συνεργεία Ελζγχου, των 1.750 υποκζςεων φυςικϊν 
προςϊπων τα οποία επιλζχκθκαν για τακτικό ζλεγχο. 
 
 

ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ  ΣΟΝ  ΙΟΤΛΙΟ 2011 

 Εντοπιςμόσ των Φορολογουμζνων με Μεγάλη Περιουςία (ΦΜΠ) & Ελευθζρων 
Επαγγελματιϊν με Τψηλά Ειςοδήματα (ΕΤΕ). Διενεργείται εντοπιςμόσ εκείνων των  
φορολογοφμενων που αγόραςαν ακίνθτθ περιουςία και δεν διλωςαν τθν αξία αγοράσ τθσ ι 
διλωςαν μζροσ τθσ αξίασ αυτισ. 
 

 Παρακολοφθηςη τησ εκτζλεςησ και εφαρμογήσ του χεδίου Ελζγχου τησ 
φοροδιαφυγήσ εκ μζρουσ των ΦΜΠ και ΕΤΕ. Επεξεργαςία και αξιοποίηςη των 
αποτελεςμάτων των ελζγχων. Παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των ελζγχων και των 
αποτελεςμάτων αυτϊν για τισ 1.750 υποκζςεισ Φ.Π που ελζγχονται από τα 32 Ειδικά Συνεργεία 
Ελζγχου μζςω του ςυςτιματοσ Elenxis. 

 

 
 

 


