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Πιςτοποίηςη λογιςτή-φοροτεχνικοφ. Πρόταςθ ζκδοςθσ ΑΥΟ για τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ.
Καταγραφή διατάξεων νζου φορολογικοφ νομοςχεδίου, ςυςχζτιςη με ν.3842/2010 και
εντοπιςμόσ κενών.
Επαγγελματικοί λογαριαςμοί. Επαφι με Ζνωςθ Ελλθνικών Τραπεηών και ΓΓΠΣ για διερεφνθςθ
εφαρμογισ αρ.20 ν.3842/2010. Παρακολοφκθςθ ζκδοςθσ ΑΥΟ ςχετικά με τρόπο υλοποίθςθσ τθσ
εξόφλθςθσ ςυναλλαγών μζςω επαγγελματικών τραπεηικών λογαριαςμών. Ενεργοποίθςθ τθσ παρ.3
ςχετικά με εξόφλθςθ ςυναλλαγών μεταξφ ιδιωτών μζςω τραπεηικοφ ςυςτιματοσ.
Φορολογικό πιςτοποιητικό. Σφνταξθ πρόταςθσ για ζκδοςθ ΑΥΟ.
Ενδοομιλικζσ τιμολογήςεισ. Επαφζσ με ςυναρμόδιεσ Διευκφνςεισ του ΥΠΟΙΚ και του Υπ.
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ. Ανάλυςθ Αρχισ Ανοιχτισ Αγοράσ. Ανάλυςθ
διοικθτικών μεκόδων για τθν εφαρμογι τθσ διεκνώσ και διερεφνθςθ βζλτιςτθσ μεκόδου για τθν
εφαρμογι ςτθν Ελλάδα. Εφαρμογι των Κατευκφνςεων του ΟΟΣΑ. Συγκζντρωςθ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ και νομολογίασ ςε εκνικό /διεκνζσ επίπεδο περί κεμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ,
δικαιωμάτων και ευρεςιτεχνιών για τθν Ενδοομιλικι Παροχι Υπθρεςιών. Στόχοσ θ προετοιμαςία
νζασ διάταξθσ για ενιαία αντιμετώπιςθ των ςυναφών κεμάτων από το ΥΠΟΙΚ.
φμβαςη Διαιτηςίασ. Αξιοποίθςθ ςχετικών διατάξεων ςε ςυνδυαςμό με διατάξεισ Συμβάςεων
Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ. Επίλυςθ προβλθμάτων ςυναρμοδιότθτασ φορολογικών
αρχών για διαςυνοριακζσ ςυναλλαγζσ πολυεκνικών ι ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων. Ανακεώρθςθ
καταλόγου προςωπικοτιτων για ςυμμετοχι τουσ ςτισ κοινζσ Επιτροπζσ ςυναρμοδίων φορολογικών
αρχών κρατών μελών τθσ Ε.Ε., βάςει Σφμβαςθσ Διαιτθςίασ (αρ.12 ν.2216/1994) και γνωςτοποίθςθ
καταλόγου ςτθν Επιτροπι JTPF.
Μζθοδοι Τπολογιςμοφ Φορολογικήσ Τποχρζωςησ. Μελζτθ εφαρμογισ ζμμεςων μεκόδων
προςδιοριςμοφ φορολογικισ υποχρζωςθσ. Πρόταςθ μεκόδου ελζγχου των υποκζςεων τθσ παρ.3
του αρ.15 του ν.3888/2010.
Μελζτη ανάλυςησ φορολογικήσ επιβάρυνςησ ςτην Ελλάδα. Σφγκριςθ με κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. και
χώρεσ του ΟΟΣΑ.
ΔΡΑΕΙ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2011








Ποςοτικοποίηςη. Επεξεργαςία ςτοιχείων ΦΠΑ, ΑΕΠ, ειςοδιματοσ, απόδοςθσ φόρων εξωχώριων
εταιριών.
Διεξαγωγή Προςομοίωςησ των ειςοδθμάτων χριςθσ 2009 ςτισ νζεσ διατάξεισ του Ν.3842/2010.
Επαγγελματικοί Λογαριαςμοί. Προτάςεισ για τθν ενεργοποίθςθ α.20 Ν.3842/2010 ςχετικά με
υλοποίθςθ εξόφλθςθσ ςυναλλαγών μζςω επαγγελματικών λογαριαςμών και θλεκτρονικι αποςτολι
τιμολογίων ςτθ ΓΓΠΣ.
Καταγραφή προβλεπόμενων διατάξεων και αποφάςεων-πινακοποίηςη νζου Νόμου 3943/2011,
ςυςχζτιςη με ν.3842/2010 και εντοπιςμόσ τυχόν κενών.
υγκριτική μελζτη επιβαλλόμενων ποινών και προςτίμων ςε φορολογικζσ υποθζςεισ. Εξζλιξθ
διατάξεων με βάςθ Ν.2523/97, Ν.3842/2010, Ν.3888/2010 και νζο Ν.3943/2011.






Φορολογικό πιςτοποιητικό ορκωτών ελεγκτών –Παρακολοφκθςθ τθσ υπό ζκδοςθ ςχετικισ ΑΥΟ
από τθ Δ/νςθ Ελζγχου.
Transfer Pricing. Συναντιςεισ με τισ ςυναρμόδιεσ Διευκφνςεισ και πικανότατα με Υπουργείο
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ. Ανάλυςθ, καταγραφι και παρουςίαςθ τθσ
Αρχισ τθσ Ανοικτισ Αγοράσ για τθν εφαρμογι κανόνων, μεκόδων και κριτθρίων που ζχουν
ςυνομολογθκεί ςε διεκνζσ επίπεδο. Αναηιτθςθ - παρουςίαςθ - ανάλυςθ παραδοςιακών και λοιπών
διοικθτικών μεκόδων που χρθςιμοποιοφνται για τθν εφαρμογι τθσ Αρχισ τθσ Ανοικτισ Αγοράσ
(Arm’s Length Principle).
Μελζτη για την παραοικονομία ςτα πλαίςια τθσ εκπόνθςθσ του 3ετοφσ Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου
Αντιμετώπιςθσ τθσ Φοροδιαφυγισ, όπωσ προβλζπεται από το α.1 του Ν.3943/2011.
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ΟΜΑΔΑ 2η: EIΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ
ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΠΟ 1 ΕΩ 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011
ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ 31/3/2010

Τλοποίηςη εγκεκριμζνου action plan
Σχεδιαςμόσ εξατομικευμζνων δράςεων για τθν αναγκαςτικι είςπραξθ λθξ.οφειλϊν από μεγάλουσ οφειλζτεσ
 Οφειλζτεσ με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ άνω των 200 χιλ., προμθκευτζσ φερζγγυων επιχειριςεων.
Σχεδιαςμόσ ςτοχευμζνων δράςεων για τθν ςυνολικι αντιμετϊπιςθ οφειλϊν επιμζρουσ επαγγελματικϊν ομάδων
 Προμθκευτζσ μεγάλων αλυςίδων Super Market με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ
Σε εξζλιξθ διαδικαςίεσ αναγκαςτικισ είςπραξθσ, δρομολογοφμενεσ βάςει φψουσ οφειλισ, για όλεσ τισ κατθγορίεσ
οφειλετϊν που ςτοχοποιικθκαν. Μθνιαία παρακολοφκθςθ και αποτίμθςθ αποτελζςματοσ, ςυμπλθρωματικζσ ι
νζεσ ενζργειεσ:
 Οφειλζτεσ με λθξ.οφειλζσ και ακίνθτθ περιουςία ςε Μφκονο, Σαντορίνθ
ο
 Οφειλζτεσ με λθξ.οφειλζσ και επαγγελματικά ακίνθτα ςτο 1 διαμζριςμα Ακθνϊν
 Οφειλζτεσ με λθξ.οφειλζσ από φόρο κλθρονομιάσ χωρίσ ειςπρακτικά μζτρα
 Οφειλζτεσ με λθξ.οφειλζσ και Α/Π ςε περιοχζσ με υψθλι τιμι ηϊνθσ
 Οφειλζτεσ με λθξ.οφειλζσ άνω των €200χιλ. & μεγάλθ ακίνθτθ περιουςία
 Φαρμακεία με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ.
 Κατάςταςθ οφειλετϊν τθσ Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικοφ με μεγάλθ ακίνθτθ περιουςία.
 Ιδιοκτιτεσ μιςκωμζνων από το Υπ.ΠΟΛ ακινιτων, με λθξ.οφειλζσ.
 Κατάςταςθ προμθκευτϊν Υπουργείου Υγείασ με βεβαιωμζνεσ οφειλζσ
Αίτθμα παραγωγισ καταςτάςεων με κατθγοριοποίθςθ ανά ομάδα με κοινά χαρακτθριςτικά – ανάλυςθ
αποτελζςματοσ
 Κατάςταςθ τραγουδιςτϊν με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ
 Κατάςταςθ ςυμβολαιογράφων με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ
 Κατάςταςθ προμθκευτϊν πολυκαταςτιματοσ, με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ
 Κατάςταςθ προμθκευτϊν αλυςίδασ θλεκτρονικϊν, με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ

Σροποποίηςη πολιτικήσ & διαδικαςιών είςπραξησ
Ψθφίςτθκαν διατάξεισ για τθν διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ αναγκαςτικισ είςπραξθσ των λθξιπρόκεςμων
απαιτιςεων Οι διατάξεισ αφοροφν:
Α. ςτθν διαδικαςία & τισ προχποκζςεισ χαρακτθριςμοφ των απαιτιςεων ωσ ανεπίδεκτων είςπραξθσ.
Β. ςτθν κακιζρωςθ ζκδοςθσ βεβαίωςθσ οφειλισ, προσ ςυμπλιρωςθ τθσ διάταξθσ για τθν ζκδοςθ
αποδεικτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ όπου αυτό δεν μπορεί να εκδοκεί.
Εκκρεμεί ζκδοςθ εγκυκλίων για τθν εφαρμογι των διατάξεων.

Ανάπτυξη πληροφοριακοφ ςυςτήματοσ διοίκηςησ – βελτίωςη μηχανογραφικών υποδομών


Σχεδιάηεται αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα για τον ζλεγχο τθσ εμπρόκεςμθσ καταβολισ των δόςεων και
τιρθςθσ των λοιπϊν όρων ςυμμόρφωςθσ των νομοκετικϊν ρυκμίςεων ανά οφειλζτθ.

ΔΡΑΕΙ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2011
Κατάςτρωςη ςχεδίου είςπραξησ ληξιπρόθεςμων οφειλών και προςδιοριςμόσ ςτόχων
είςπραξησ.
Σχεδιαςμόσ εξατομικευμζνων δράςεων για τθν αναγκαςτικι είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν από μεγάλουσ
οφειλζτεσ.
 Οφειλζτεσ με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ άνω των €200χιλ, προμθκευτζσ μεγάλων εταιρειϊν.
 Ιδιοκτιτεσ μιςκωμζνων από το Υπ. ΠΟΛ ακινιτων, οφειλζτεσ με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ.
Σχεδιαςμόσ ςτοχευμζνων δράςεων για τθν ςυνολικι αντιμετϊπιςθ οφειλϊν επιμζρουσ επαγγελματικϊν ομάδων.

 Κατάςταςθ προμθκευτϊν πολυκαταςτιματοσ, με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ
 Κατάςταςθ προμθκευτϊν αλυςίδασ θλεκτρονικϊν, με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ
Σχεδιαςμόσ ςτοχευμζνων δράςεων για ομάδα οφειλετϊν με κοινά χαρακτθριςτικά
 Κατάςταςθ τραγουδιςτϊν με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ
 Κατάςταςθ ςυμβολαιογράφων με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ
Μθνιαία παρακολοφκθςθ αποτελεςμάτων, αποτίμθςθ αποτελζςματοσ, δρομολόγθςθ νζων ενεργειϊν, για όλεσ
τισ ιδθ δρομολογθμζνεσ δράςεισ.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010 -2011.
ΟΜΑΔΑ: Ε.Ο.Ε. ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΕΝΩΝ (ME.ΦΟ)

ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΠΟ 1/3/2011 ΕΩ 31/3/2011
1.ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/3/2011 ΕΩ 31/3/2011
 Εντοπιςμόσ των χιλίων μεγαλυτζρων επιχειρήςεων. Εγκρίκθκε θ κζςπιςθ νζων








κριτθρίων για τθν επιλογι των 1000 μεγαλφτερων επιχειριςεων ωσ ακολοφκωσ:
‘Όλεσ οι επιχειριςεισ με κφκλο εργαςιϊν άνω των 30.000.000,00 ευρϊ (ζτοσ βάςθσ
2009) και όλεσ οι Τραπεηικζσ, Αςφαλιςτικζσ και Ειςθγμζνεσ ςτο ΧΑΑ επιχειριςεισ
με κφκλο εργαςιϊν άνω των 10.000.000,00 ευρϊ. (ζτοσ βάςθσ 2009) Με βάςθ
αυτά τα κριτιρια, ο αρικμόσ των μεγαλυτζρων επιχειριςεων είναι 1137. Η ΔΡΑΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
χεδιαςμόσ μονάδασ για τον ζλεγχο και την παρακολοφθηςη εκπλήρωςησ των
υποχρεϊςεων των πιο πάνω φορολογοφμενων. Συνεχίηεται θ επεξεργαςία και
μελζτθ του υλικοφ που ςυγκεντρϊκθκε από τα κράτθ-μζλθ που ςυμμετείχαν ςτθν
τριθμερίδα με ςκοπό να καταρτιςτεί θ τελικι πρόταςθ για το οργανόγραμμα τθσ
Υπθρεςίασ Μεγάλων Φορολογουμζνων.
χεδιαςμόσ ςχεδίου ελζγχου εςτιαςμζνου ςε θζματα υψηλήσ επικινδυνότητασ.
Συνεχίηεται θ διαδικαςία επεξεργαςίασ ςχεδίου ελζγχου κατά ελεγκτικό
αντικείμενο. Η ομάδα επεξεργάηεται ςχζδιο ελζγχου για Προςωρινό ζλεγχο ΦΠΑ
Εκςυγχρονιςμόσ ελεγκτικϊν υπηρεςιϊν. Συνεχίζεται θ διαδικαςία ομαλισ ζνταξθσ
των εργαλείων ελζγχου ELENXIS και SESAM ςτον ελεγκτικό μθχανιςμό. Μζλοσ τθσ
ομάδασ ΜΕ.ΦΟ παρακολοφκθςε εκπαιδευτικό ςεμινάριο και ζλαβε άδεια χριςθσ
του προγράμματοσ SESAM με ςκοπό τον κακοριςμό ελεγκτικϊν επαλθκεφςεων για
αξιοποίθςθ του προγράμματοσ. Οι ενζργειεσ αυτζσ γίνονται ςε ςυνεργαςία με το
ζργο ELENXIS τμιμα του οποίου αποτελεί και το πρόγραμμα SESAM
Ελεγκτικζσ ενζργειεσ. Συνεχίηονται οι εργαςίεσ για τον κακοριςμό των κριτθρίων
επιλογισ των Μεγάλων Φορολογουμζνων για ζλεγχο. Επιλζχκθκαν οι πρϊτεσ 26
υποκζςεισ για τακτικό ζλεγχο. Η ςτόχευςθ ζγινε με τα δεδομζνα του
προγράμματοσ ELENXIS. Επίςθσ επιλζχκθκαν μία υπόκεςθ για τακτικό ζλεγχο και
23 υποκζςεισ για προςωρινό ζλεγχο ΦΠΑ, μετά από επεξεργαςία πλθροφοριϊν
που λάβαμε από τθν 5θ Ομάδα εργαςίασ, για μεγάλουσ φορολογοφμενουσ που δεν
υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ τον μινα Ιανουάριο. Οι υποκζςεισ που
επιλζχκθκαν προωκικθκαν ςτα ΔΕΚ Ακθνϊν και Θεςςαλονίκθσ για άμεςθ
διενζργεια των ελζγχων.

2. ΔΡΑΕΙ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2011
 χεδιαςμόσ μονάδασ για τον ζλεγχο και την παρακολοφθηςη εκπλήρωςησ των

υποχρεϊςεων των πιο πάνω φορολογοφμενων. Θα υποβλθκεί ζκκεςθ
πεπραγμζνων τθσ τριιμερθσ επίςκεψθσ εργαςίασ ςυναδζλφων από άλλα οκτϊ
Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που διοργάνωςε θ ομάδα ςτθν Ακινα από 16
ζωσ 18 Φεβρουαρίου με κζμα Υπθρεςία Μεγάλων Φορολογουμζνων.

Θα υποβλθκεί πρόταςθ δομισ και οργάνωςθσ τθσ Υπθρεςίασ Μεγάλων
Φορολογουμζνων, με περιγραφι λειτουργιϊν, αρμοδιοτιτων, απαιτοφμενο
προςωπικό και οργανόγραμμα.
 χεδιαςμόσ ςχεδίου ελζγχου εςτιαςμζνου ςε θζματα υψηλήσ επικινδυνότητασ.
Θα ςυνεχιςτεί θ διαδικαςία επεξεργαςίασ ςχεδίου Προςωρινοφ ελζγχου ΦΠΑ.
 Εκςυγχρονιςμόσ ελεγκτικϊν υπηρεςιϊν. Θα ςυνεχιςτεί θ διαδικαςία ζνταξθσ των
προγραμμάτων ELENXIS και SESAM ςτον ελεγκτικό μθχανιςμό. Θα οριςτικοποιθκεί
το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ελεγκτϊν που κα διενεργοφν τουσ ςτοχευμζνουσ
ελζγχουσ.
 Ελεγκτικζσ ενζργειεσ. Θα υποβλθκοφν τα κριτιρια ανάλυςθσ κινδφνου για επιλογι
υποκζςεων μεγάλων φορολογουμζνων για ζλεγχο. Θα ςυνεχιςτεί θ ςυνεργαςία
με τθν ομάδα ςτόχευςθσ του ζργου ELENXIS για τθν επιλογι υποκζςεων για
προςωρινό ζλεγχο ΦΠΑ και τακτικό ζλεγχο Φόρου Ειςοδιματοσ και λοιπϊν
φορολογιϊν.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010 -2011.
ΟΜΑΔΑ 4η: ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ

ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ Φ.Π. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ &
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΨΗΛΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ.
ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ
ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΠΟ 1 ΕΩ 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011

ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ
31/3/2010
 Εντοπιςμόσ των Φορολογουμζνων με Μεγάλη Περιουςία (ΦΜΠ) & Ελευθζρων
Επαγγελματιϊν με Τψηλά Ειςοδήματα (ΕΤΕ). Επιλογι των ςτόχων προσ ζλεγχο από τισ ιδθ
διακζςιμεσ πλθροφορίεσ μετά τθν τροποποίθςθ (28/2/2011) του επιχειρθςιακοφ πλάνου τθσ
Ομάδασ από τθν Κατευκυντιρια Επιτροπι. Επεξεργαςία του ςυνόλου των διακζςιμων
πλθροφοριϊν από το Elenxis για τθν τελικι επιλογι τον προσ ζλεγχο φυςικϊν προςϊπων.
Δθμιουργία λίςτασ με 9.173 ΑΦΜ φυςικϊν προςϊπων με ακίνθτθ περιουςία άνω του ενόσ
εκατομμυρίου Ευρϊ οι οποίοι, αν και υπόχρεοι, δεν υπζβαλαν διλωςθ ΦΜΑΠ το ζτοσ 2007.
 Σομείσ ςυνεργαςίασ με τισ άλλεσ Ειδικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ. Συνεχίηεται θ ςυνεργαςία και
θ ανταλλαγι ςτοιχείων με τισ άλλεσ ειδικζσ ομάδεσ εργαςίασ.


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 εκτζλεςθ του επιχειρθςιακοφ πλάνου τθσ ομάδασ δεν ζχει ολοκλθρωκεί. Υποβλικθκε από
τθν ομάδα πρόταςθ εφαρμογισ ενόσ προςωρινοφ μοντζλου για το μεταβατικό ςτάδιο εν όψει
τθσ ςχεδιαηόμενθσ αναδιάρκρωςθσ των Υπθρεςιϊν του Υπουργείου.

 χεδιαςμόσ επιχειρηςιακοφ προγράμματοσ ελζγχου. Υποβολι ςτθν κατευκυντιρια
επιτροπι προσ ζγκριςθ 4 δράςεων τθσ Ομάδασ και προςδιοριςμόσ του ελεγκτικοφ φορζα
υλοποίθςθσ των δράςεων αυτϊν. Οι 4 δράςεισ που αφοροφν ςε ςτόχουσ επιλεγμζνουσ από τθν
ομάδα για ζλεγχο, με βάςθ κριτιρια ανάλυςθσ κινδφνου, είναι οι εξισ: α) προςωρινοί ζλεγχοι
του άρκρου 28 του Ν.2238/1994 ςε 1.700 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.
 Δημοςιοποίηςη τησ πρόθεςησ για ζλεγχο των φορολογουμζνων μεγάλου πλοφτου,
αλλά και των αποτελεςμάτων του ελζγχου αυτοφ. Ανάρτθςθ ςτο διαδίκτυο τθσ
ανακοίνωςθσ – πρόςκλθςθσ για υποβολι διλωςθσ ΦΜΑΠ φυςικϊν προςϊπων που αν και
υπόχρεοι δεν υπζβαλαν διλωςθ ΦΜΑΠ περιόδου 1997-2007 για ζνα ι περιςςότερα ζτθ.
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χεδιαςμόσ επιχειρηςιακοφ προγράμματοσ ελζγχου.
1. Διαβίβαςθ από τθν Ομάδα ςτον Γενικό Γραμματζα Φορολογικϊν και Τελωνειακϊν Θεμάτων,
ονομαςτικϊν καταςτάςεων με τα ςτοιχεία 1.700 Φυςικϊν Προςϊπων (Φ.Π) επιλεγμζνων από
τθν Ομάδα για ζλεγχο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 28 του ν.2238/1994 (μθ δθλωκζν
ειςόδθμα εμπορικισ δραςτθριότθτασ (Δϋπθγισ), προερχόμενο από πωλιςεισ ακινιτων που
αποκτικθκαν με επαχκι αιτία με ςκοπό ςτθ ςυνζχεια τθν πϊλθςθ), προκειμζνου να ανατεκεί ο
ςχετικόσ ζλεγχοσ ςτον αρμόδιο ελεγκτικό φορζα. Οι καταςτάςεισ κα ςυνοδεφονται και με Οδθγό
των απαιτοφμενων ελεγκτικϊν ενεργειϊν που ςυντάχκθκαν από τθν Ομάδα Εργαςίασ, κακϊσ
και με ςχζδιο απόφαςθσ για τθν ανάκεςθ αυτϊν ςε Ειδικά Συνεργεία Ελζγχου.
2. Διαβίβαςθ ςτον Γενικό Γραμματζα Φορολογικϊν και Τελωνειακϊν Θεμάτων, ονομαςτικϊν
καταςτάςεων με τα ςτοιχεία 150 Φυςικϊν Προςϊπων (Φ.Π) επιλεγμζνων από τθν Ομάδα
προκειμζνου να ανατεκεί ο ζλεγχοσ προζλευςθσ ειςοδιματοσ, «Πόκεν Ζςχεσ» ςτο ΣΔΟΕ.
3. Συγκρότθςθ Ειδικϊν Συνεργείων Ελζγχου με ζδρα τα ΠΕΚ για τον ζλεγχο των 1.700 Φ.Π και κα
ανατεκεί απευκείασ από τον Γ.Γ.Φ.Τ.Θ ςε κάκε Περιφερειακι Υπθρεςία του ΣΔΟΕ, με κατανομι
ανά Περιφερειακι Δ/νςθ, ο ζλεγχοσ των παραπάνω 150 Φ.Π .
4. Αποςτολι εγκυκλίου προσ τουσ Προϊςταμζνουσ των Δ.Ο.Υ, με οδθγίεσ για τθν παραλαβι και
διαχείριςθ των δθλϊςεων ΦΜΑΠ που καλοφνται με τθν από 29.3.2011 ανακοίνωςθ-δελτίο
τφπου, να υποβάλουν (μζχρι τθν 31/5/2011), όςοι αν και υπόχρεοι δεν υπζβαλαν για ζνα ι
παραπάνω ζτθ τθν περίοδο 1997-2007.
Εκπόνθςθ ςχεδίου ατομικισ ειδοποίθςθσ-πρόςκλθςθσ για υποβολι διλωςθσ ΦΜΑΠ για 9.173
Φυςικά Πρόςωπα (Φ.Π) που αν και υπόχρεοι δεν υπζβαλαν διλωςθ ΦΜΑΠ, ζτουσ 2007.
Μαηικι αποςτολι των προςκλιςεων από τθν Γ.Γ.Π.Σ.
Διαβίβαςθ ςτο Γεν. Δ/ντι Φορολογικϊν Ελζγχων, ονομαςτικισ κατάςταςθσ με 110 Φυςικά
Πρόςωπα (Φ.Π), επιλεγμζνα από τθν Ομάδα με βάςθ τθν ονομαςτικι κατάςταςθ ζτουσ 2007, με
τθν μεγαλφτερθ αξία περιουςίασ, για άμεςο ζλεγχο. Η κατάςταςθ κα ςυνοδεφεται από οδθγίεσ
τθσ Ομάδασ με αναλυτικά βιματα ελζγχου, υπόδειγμα ςχετικισ ζκκεςθσ ελζγχου και ςχζδιο
απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ ειδικοφ ςυνεργείου για τθν εκτζλεςθ του ελζγχου αυτοφ.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010 -2011.
ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ
Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων – ΑΠΑΦ»

ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ
ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΕΩ 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011
ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ
ΣΗΝ 31/3/2010
1. Εντόσ του Μαρτίου 2011 ςυνεχίςκθκε το test καλισ λειτουργίασ μζρουσ τθσ
αυτοματοποιθμζνθσ εφαρμογισ, θ οποία κα προςδιορίηει:
 τουσ Υπόχρεουσ ςε υποβολι δθλϊςεων ΦΠΑ ανά φορολογικι περίοδο (δράςθ τθσ
ομάδασ ΑΠΑΦΣ ςε ςυνεργαςία με τουσ τεχνικοφσ των υποςυςτθμάτων TAXIS ΓΓΠΣ, Μθτρϊου και ΦΠΑ).
 τουσ φορολογοφμενουσ που δεν υπζβαλαν διλωςθ ΦΠΑ (δράςθ τθσ ομάδασ ΑΠΑΦΣ
ςε ςυνεργαςία με τουσ τεχνικοφσ των υποςυςτθμάτων TAXIS - ΓΓΠΣ, Μθτρϊου και
ΦΠΑ).
 τισ απαιτοφμενεσ δοκιμαςίεσ ελζγχου αποςτολισ μθνυμάτων ςτουσ
φορολογοφμενουσ (δράςθ τθσ ομάδασ ΑΠΑΦΣ με τθ ςυνεργαςία τθσ ομάδασ
«Ευζλικτθσ Ανάπτυξθσ» τθσ ΓΓΠΣ).
2. Ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το περιεχόμενο των προτφπων μθνυμάτων που κα
αποςτζλλονται ςε υπόχρεουσ για υποβολι δθλϊςεων ΦΠΑ. Επιπλζον θ ομάδα ΑΠΑΦΣ
ςυνεργάςκθκε με το «Γραφείο Αςφάλειασ τθσ ΓΓΠΣ», προκειμζνου να κακοριςκεί το
αςφαλζσ πρότυπο επικοινωνίασ με τουσ φορολογοφμενουσ.
3. Δθμιουργικθκε αρχείο προσ ζλεγχο, των φορολογουμζνων με βιβλία Γϋ κατθγορίασ,
που ζχουν υποχρζωςθ υποβολισ περιοδικισ διλωςθσ ΦΠΑ, για τθν φορολογικι
περίοδο Φεβρουαρίου 2011.(καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ υποβολισ δθλϊςεων για
χρεωςτικζσ δθλϊςεισ 28/3 και για μθδενικζσ-πιςτωτικζσ 31/3/11).
4. Εντοπίςκθκαν οι φορολογοφμενοι (που ανικουν ςτθν 3θ ομάδα ΜΕΦΟ) που δεν
υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ για τθ φορολογικι περίοδο Ιανουαρίου 2011 και
ςτάλκθκαν ςτθν ομάδα ΜΕΦΟ, με ςυμπλθρωματικά οικονομικά και πλθροφοριακά
ςτοιχεία για κάκε ζναν από αυτοφσ.
5. Συνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ τεχνικοφσ τθσ ΓΓΠΣ για τθ δθμιουργία επόμενου ςταδίου
τθσ εφαρμογισ, που αφορά τθν αποςτολι δεδομζνων (φορολογουμζνων που δεν
ςυμμορφϊκθκαν), ςτισ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ.
6. Συμμετοχι τθσ Ομάδασ ςε workshop που διοργανϊκθκε από τθν ομάδα τεχνικισ
βοικειασ ΔΝΤ με κζμα το Στρατθγικό Πλάνο του ΥΠΟΙΚ.
7. Συνεργαςία τθσ Ομάδασ ΑΠΑΦΣ με τθν Δ/νςθ Μθτρϊου και ςυμμετοχι ςε ςυναντιςεισ
με τισ ςυναρμόδιεσ Δ/νςεισ του ΥΠΟΙΚ, με κζμα το «ξεκακάριςμα» του Μθτρϊου των
Δ.Ο.Υ., από επιχειριςεισ που ενϊ εμφανίηονται ενεργείσ, ουςιαςτικά ζχουν ςταματιςει
να λειτουργοφν.
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Ολοκλιρωςθ του test καλισ λειτουργίασ μζρουσ τθσ αυτοματοποιθμζνθσ εφαρμογισ,
θ οποία κα προςδιορίηει τουσ Υπόχρεουσ ςε υποβολι δθλϊςεων ΦΠΑ ανά
φορολογικι περίοδο, τουσ φορολογοφμενουσ που δεν υπζβαλλαν διλωςθ ΦΠΑ,
κακϊσ και ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων δοκιμαςιϊν ελζγχου για τθν αποςτολι
μθνυμάτων ςτουσ φορολογοφμενουσ.
Επεξεργαςία του αρχείου φορολογουμζνων με βιβλία Γϋ κατθγορίασ, που δεν
υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ, για τθν φορολογικι περίοδο Φεβρουαρίου 2011
και παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων ςε ειδικό παραδοτζο. (Μελζτθ αποτελεςμάτων
–τεφχοσ 1ο).
Εντοπιςμόσ των φορολογουμζνων (που ανικουν ςτθν 3θ ομάδα ΜΕΦΟ) που δεν
υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ για τθ φορολογικι περίοδο Φεβρουαρίου 2011 και
αποςτολι ςτθν ομάδα ΜΕΦΟ, με ςυμπλθρωματικά οικονομικά και πλθροφοριακά
ςτοιχεία για κάκε ζναν από αυτοφσ.
Αποςτολι θλεκτρονικϊν μθνυμάτων ςε όςουσ φορολογοφμενουσ δεν υπζβαλαν
περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ για τθ φορολογικι περίοδο Φεβρουαρίου 2011,
ενθμερϊνοντασ τουσ ότι εντοπίςκθκαν και ότι ζχουν προκεςμία 10 θμερϊν
προκειμζνου να ςυμμορφωκοφν. Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ προγραμματίηεται για
11/4/2011.
Επεξεργαςία απαντιςεων των πιο πάνω φορολογουμζνων ςε τυποποιθμζνο
ερωτθματολόγιο, προκειμζνου να εξαχκοφν ςυμπεράςματα για το λόγο που δεν
υπζβαλαν τθν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ ωσ όφειλαν. Ολοκλιρωςθ μζχρι τθσ 27/4/2011.
Ζλεγχοσ αρχείου φορολογουμζνων που δθμιουργικθκε με τθν ςυνεργαςία των
τεχνικϊν τθσ ΓΓΠΣ (όλων των κατθγοριϊν βιβλίων-υπόχρεων ςε υποβολι διλωςθσ
ΦΠΑ), για τουσ οποίουσ κα ςταλεί ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα, για τθ νζα
υποχρζωςι τουσ ςε υποβολι περιοδικισ διλωςθσ ΦΠΑ (φορολογικι περίοδοσ
Μαρτίου 2011 και Αϋ τρίμθνο 2011).
Συνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ τεχνικοφσ τθσ ΓΓΠΣ για τθ δθμιουργία επόμενου
ςταδίου τθσ εφαρμογισ, που αφορά τθν αποςτολι δεδομζνων (φορολογουμζνων
που δεν ςυμμορφϊκθκαν), ςτισ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ.
Μετά τθν πάροδο 10 θμερϊν από τθν αποςτολι του Αϋ e-mail εντοπιςμοφ,
επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ για να εντοπιςκοφν εκ νζου οι φορολογοφμενοι που δεν
ςυμμορφϊκθκαν και Βϋ e-mail εντοπιςμοφ (αυςτθρό).

