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Τα πξνζερή πέληε έηε θέξλνπλ πνιχ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο. 

Μεηαμχ άιισλ πξέπεη λα δηακνξθψζνπκε κηα απνηειεζκαηηθή 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πνπ ζα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ 

κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ζα ραξα-

θηεξίδεηαη απφ δηθαηνζχλε θαη ζπλέπεηα, ζα είλαη θηιηθή πξνο ηνλ πνιίηε θαη ζα πξνάγεη 

ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Σην 

παξφλ έληππν απνηππψλεηαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ 

αλαβάζκηζε θαη ην λέν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ηε πεξίνδν 2011-

2015. 

 

Δδψ ηίζεληαη δεζκεπηηθά ελψπηνλ ησλ πνιηηψλ ην φξακα, νη αμίεο θαη νη ζηφρνη πνπ ζα 

ππεξεηεί ε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη πξνδηαγξάθνληαη νη παξεκβάζεηο κε ηηο νπνίεο ζα 

επηηεπρζνχλ νη αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο κέζα ζε κηα πεληαεηία. Τν Σηξαηεγηθφ Σρέδην 

ζηνρεχεη: 

 Να πεξηνξίζεη δξαζηηθά ηε θνξνδηαθπγή, θαη ηε παξανηθνλνκία, 

 Να εληζρχζεη ηελ εζεινπζία θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε θαη λα κεηψζεη ην θφζηνο 

γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο,  

 Να εμαιείςεη ηε δηαθζνξά ψζηε λα απνθαηαζηήζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θνξνινγνχκελσλ,  

 Να βειηηψζεη απνθαζηζηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ είζπξαμε ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ.  

 Να ππνζηεξίμεη ηελ αλαδηαλεκεηηθή θαη αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ηνπ Δζληθνχ 

Φνξνινγηθνχ Σπζηήκαηνο, πνπ φπσο ηνλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα απνηειεί θνξπθαία 

επηινγή καο. 

 

Η λέα θνξνινγηθή δηνίθεζε ζα είλαη έλα ηζρπξφ φπιν θαηά ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο πνπ 

επηθέξνπλ ε θνξνδηαθπγή θαη ε δηαθζνξά. Με ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, 

δηεζλψο απνδεθηψλ πξαθηηθψλ θαη νξζνινγηθψλ θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ επηδηψθνπκε 

λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ην δηνηθεηηθφ θφζηνο θαη ηελ ηαιαηπσξία ησλ θνξνινγνπκέλσλ. 

Παξαθνινπζψληαο ηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαη θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνπο πνιίηεο θαη 

ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, πξνζαξκφδνπκε ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ψζηε λα 

βειηηψλνληαη ηα αλαπηπμηαθά θαη αλαδηαλεκεηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 
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Τν Σηξαηεγηθφ Πιαίζην πνπ αθνινπζεί δελ είλαη έλα ζεσξεηηθφ θείκελν. Δίλαη επίζεκε 

δέζκεπζε ηεο πνιηηείαο γηα ηελ νπνία ζα ινγνδνηεί ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη κε 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ηε πξφνδν πνπ επηηπγράλεηαη. Αληίζηνηρα δεηάκε απφ ηνπο 

πνιίηεο θαη φινπο ηνπο θνξείο ηεο νηθνλνκίαο λα ζηεξίμνπλ απηή ηελ πξνζπάζεηα. Απφ 

ηελ πιεπξά καο δεζκεπφκαζηε λα παξέρνπκε βνήζεηα θαη ελζάξξπλζε πξνο φινπο 

εθείλνπο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζσζηά θαη νηθεηνζειψο ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα είκαζηε απζηεξνί, αιιά δίθαηνη, απέλαληη ζε εθείλνπο 

πνπ επηκέλνπλ λα ηηο απνθεχγνπλ.  

 

Βαζηθφο καο ζηφρνο είλαη κέρξη ην ηέινο Σεπηεκβξίνπ 2011 λα παξνπζηάζνπκε ην 

Δζληθφ Φνξνινγηθφ Σχζηεκα, κηα λέα θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ ζα ζέβεηαη ηηο 

δηεζλείο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο σο πξνο ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο, αιιά ζην 

πιαίζην ησλ ζηφρσλ απηψλ, ζα θάλεη επηινγέο ηζνξξνπεκέλεο, δίθαηεο θαη κε 

αλαπηπμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

Έρνπκε βεβαίσο ήδε ιάβεη ζεκαληηθά κέηξα γηα ηελ εθινγίθεπζε ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη γεληθφηεξα ηελ νκαιή εθηέιεζε 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Τα κέηξα απηά είλαη ην αλαγθαίν «πξνγεθχξσκα» πξνο ην Δζληθφ 

Φνξνινγηθφ Σχζηεκα θαη ζε απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ην παξφλ Σηξαηεγηθφ 

Σρέδην γηα ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 2011-15.   

        

 

 

 

 

Δπάγγεινο Βεληδέινο 

         Αληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο 

                Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 
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Το πλαίζιο μέζα ζηο οποίο 

θα λειηοςπγήζει ηο Σηπαηηγικό Σσέδιο 
 

Η πποζπάθεια μεηαππύθμιζηρ ηηρ θοπολογικήρ διοίκηζηρ ηην πποζεσή πενηαεηία θα 

διαμοπθυθεί από ηιρ ζςνθήκερ και ηιρ εξελίξειρ ζε διεθνέρ και εθνικό επίπεδο. Θα 

θπονηίζοςμε να ανηαποκπιθούμε ζηιρ πεπιζηάζειρ, να καηανοήζοςμε ηιρ πποκλήζειρ και 

ηιρ εςκαιπίερ και να δπάζοςμε ανάλογα. 

 

1. Η Κπίζη, οι Γιεθνείρ Δξελίξειρ και η Φοπολογική Γιοίκηζη  

Η ειιεληθή νηθνλνκία πεξλάεη ίζσο ηηο δπζθνιφηεξεο κεηαπνιεκηθέο ζηηγκέο ηεο, ελψ ε 

επξσπατθή νηθνλνκία πξνζπαζεί λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε, λα βξεη ην βεκαηηζκφ ηεο θαη λα 

δηακνξθψζεη ηα ζεζκηθά πιαίζηα πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα έρεη κηα πην απνηειεζκαηηθή 

νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε. 

Τα παξαπάλσ θέξλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ζην πξνζθήλην δεηήκαηα, φπσο ε ζχγθιηζε ησλ 

δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ ζε θνηλά επξσπατθά πξφηππα, θαη ν απφ θνηλνχ έιεγρνο ησλ δηεζλψλ 

ζπλαιιαγψλ φπσο νη ελδννκηιηθέο ηηκνινγήζεηο. Παξάιιεια νη ελ εμειίμεη κεηαξξπζκίζεηο ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζα επηθέξνπλ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

αλάπηπμε ησλ κεζαίσλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο εθείλσλ πνπ αλήθνπλ ζε ηνκείο κε 

εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Απηέο νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζα είλαη ηθαλφηεξεο λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηηο εμειίμεηο θαη πην ελήκεξεο σο πξνο απηέο, γεγνλφο πνπ ζα απαηηήζεη απφ ηε 

θνξνινγηθή δηνίθεζε λα αληαπνθξίλεηαη κε δηεπξπκέλεο θαη βειηησκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο 

θνξνινγνχκελνπο θαζψο θαη κε λέεο, πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηεκέλεο ζηξαηεγηθέο εμαζθάιηζεο 

ζπκκφξθσζεο. 

 

Η θξίζε ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο αλαγθάδεη ηηο θπβεξλήζεηο λα ζπλεξγαζηνχλ κε πην 

νκαδηθφ πλεχκα, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ λέα κέηξα δηαθπβέξλεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

κεηαξξχζκηζεο ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κεηξηάδνπλ ηνλ κειινληηθφ ζπζηεκηθφ 

θίλδπλν παγθνζκίσο. Αλάκεζα ζηνπο θαηά ηφπνπο ξπζκηζηέο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο αλά ηνλ θφζκν έρνπλ αξρίζεη λα ζθπξειαηνχληαη δεζκνί ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

εηζαγσγή ην 2010 κηαο λέαο θαλνληζηηθήο ηάμεο, ψζηε λα αιιάμεη εθ ζεκειίσλ ν ηξφπνο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ αλά ηελ πθήιην νη παγθνζκηνπνηεκέλεο ηξάπεδεο θαη νη αγνξέο θαη λα επέιζεη 

παγθφζκηα ζχγθιηζε επί ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ (Γηεζλή Πξφηππα Φξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Αλαθνξψλ). Οη εληεηλφκελεο δηεζλείο πηέζεηο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο δεκηνπξγνχλ λέεο 



 5 

επθαηξίεο γηα λα ζηξαθνχλ νη θνξνινγηθέο αξρέο ελαληίνλ ηεο ππεξάθηηαο θαη δηαζπλνξηαθήο 

θνξνινγηθήο απάηεο, ηεο θνξναπνθπγήο θαη ηεο θαηάρξεζεο θνξνινγηθψλ θαζεζηψησλ. 

 

2. Μεζοππόθεζμη ηπαηηγική Γημοζιονομικήρ Δξςγίανζηρ 

Η θπβέξλεζε αθνινπζεί κεζνπξφζεζκε δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή ηέηνηα πνπ λα νδεγεί, ήδε 

απφ ην 2012, ζε πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηειηθά ζηε πξναγσγή δηαηεξήζηκσλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Τελ 

ίδηα ζηηγκή πνπ νη ζηνρεπκέλεο κεηψζεηο ησλ θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ θαη νη κεηαξξπζκίζεηο 

ζηελ εξγαζία θαη ηηο αγνξέο είλαη θξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

εμπγίαλζεο, εμίζνπ κεγάιε ζπνπδαηφηεηα έρνπλ ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο σο πξνο ηα έζνδα, κε 

κεηαξξπζκίζεηο ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, θαη ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. Οη έσο ζήκεξα λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο, ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα θαηά ηεο Φνξνδηαθπγήο θαη άιιεο ζρεηηθέο παξεκβάζεηο, ήδε πξνβιέπνπλ 

εθηεηακέλεο κεηαξξπζκίζεηο ζην πεδίν ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη ζηε γεληθφηεξε 

αλακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Η πινπνίεζε απηψλ ησλ αιιαγψλ απνηειεί κεγάιε 

πξφθιεζε αιιά θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο. 

 

3. Νέο αναπηςξιακό ππόηςπο για ηην Δλληνική οικονομία 

Απφ εδψ θαη πέξα ε αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο δελ κπνξεί λα βαζίδεηαη πηα ζην 

πξφηππν κηαο εζσζηξεθνχο αλάπηπμεο ηξνθνδνηνχκελεο απφ ηελ θαηαλάισζε. Η ζρεηηθή 

κεηαζηξνθή απφ έλα κνληέιν βαζηζκέλν ζην παξαδνζηαθφ ιηαλεκπφξην θαη ηηο ππεξεζίεο, πξνο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππξνδνηνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ε ζηξνθή ζηηο εμαγσγέο, 

ζα έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε θνξνινγηθή βάζε θαη ηελ ηαπηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά ησλ 

θνξνινγνχκελσλ. Αλακέλεηαη φηη ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά κέζνλ φξν ζα απμεζεί· φηη 

ε απηναπαζρφιεζε ζα ππνρσξήζεη κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο· φηη νη 

πσιήζεηο ζην εμσηεξηθφ ζα είλαη πνιχ πην εθηεηακέλεο· θαη φηη νη δαπάλεο ζηελ εθπαίδεπζε, 

ζηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε θαη ζην κάξθεηηλγθ, θιπ. ζα 

απμεζνχλ. Οη αιιαγέο απηέο ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ αλάγθε αλάπηπμεο λέσλ κνξθψλ 

νξγάλσζεο γηα ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε. 

 

4. Η ηεσνολογική και ηεσνική ππόοδορ 

Τελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε ξαγδαία εμάπισζε ππνινγηζηηθψλ δηθηχσλ (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ δηαδηθηχνπ) θαη ε ζχγθιηζή ηνπο κε ηελ θηλεηή ηειεθσλία έρεη επηθέξεη παγθνζκίσο 



 6 

κεγάιεο αιιαγέο ζηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο. Απηφ απμάλεη ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ ρξεζηψλ θαη παξέρεη λέεο επθαηξίεο θαη βάζεηο γηα ηελ ειεθηξνληθή παξνρή ππεξεζηψλ. 

Πξάγκαηη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηελ πιεξνθνξηθή έρεη ζπλδπαζηεί ζε πνιιέο ρψξεο κε ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ νξγάλσζεο θαη δξάζεο. Οη λέεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο θνξνινγηθήο 

δηνίθεζεο απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο ηφζν 

ζηελ εζσηεξηθή ηεο ιεηηνπξγία, φζν θαη ζηελ επαθή ηεο κε ην θνξνινγνχκελν. Δμαζθαιίδεη 

ηθαλφηεηα ηαρείαο δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ, απμεκέλεο δηαθάλεηαο, εμνηθνλφκεζεο 

πξνζσπηθνχ, κείσζε θφζηνπο ζπκκφξθσζεο γηα ην θνξνινγνχκελν θνθ. Δπίζεο ε ηερλνινγηθή 

πξφνδνο ηεο πιεξνθνξηθήο νδεγεί ζε πην πεξίπινθν επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ φπνπ 

αλαθχπηνπλ πνιιαπιά δεηήκαηα αζθαιείαο. 

 

5. Γημογπαθικέρ εξελίξειρ 

Η ξαγδαία γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο αιινηψλεη ηηο θνηλσληθέο ηζνξξνπίεο κεηαμχ 

εξγαδφκελσλ, ζπληαμηνχρσλ θαη λέσλ επηηείλνληαο ηηο δεκνζηνλνκηθέο εληάζεηο. Όζν γεξλά ν 

πιεζπζκφο, απμάλνπλ νη δαπάλεο ηεο πγείαο, ησλ ζπληάμεσλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο ελψ 

(θαη’ αλαινγία) νη παξαγσγνί εηζνδεκάησλ κεηψλνληαη αξηζκεηηθά. Απηφ νδεγεί ζε 

κεζνπξφζεζκε ηάζε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ θαη θαζηζηά ηε δηεχξπλζε ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπιινγή ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θξίζηκνπο 

αληηζηαζκηζηηθνχο παξάγνληεο.  

 

6. Γενικεςμένη θοποδιαθςγή, διαθθοπά και έλλειμμα εμπιζηοζύνηρ ζηη δημόζια διοίκηζη.  

 

Έλα απφ ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηεο ππάξρνπζαο θνξνινγηθήο θαηάζηαζεο είλαη ε κεγάιεο 

έθηαζεο θνξνδηαθπγή, ε νπνία εληείλεηαη απφ ηελ παξνχζα θξίζε. Η αλεμέιεγθηε 

θνξνδηαθπγή νδεγεί ζηε απνζάζξσζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, ππνλνκεχεη ην θξάηνο δηθαίνπ, 

δηαβξψλεη ηελ εκπηζηνζχλε πξνο ηνπο δεκφζηνπο ζεζκνχο, αθπξψλεη ηελ ιατθή ζηήξημε γηα ηηο 

ζπζίεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηξνθνδνηεί ηε δηαθζνξά δεκνζηψλ 

ιεηηνπξγψλ. Η έθηαζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο επεξεάδεηαη απφ έλα επξχ 

θάζκα παξαγφλησλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ: ην ζπλνιηθφ βάξνο θνξνινγίαο θαη εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηελ πεξηπινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ επηθξαηνχζα 

αληίιεςε γηα ην εχξνο θαη ηε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη γεληθφηεξα ηηο 
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αληηιήςεηο πεξί θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο θαη ηεο ζθνπηκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, θαη 

θπζηθά ην έιιεηκκα απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. 

Μηα απνηειεζκαηηθή θνξνινγηθή δηνίθεζε κπνξεί λα ηελ πεξηνξίζεη δξαζηηθά, θαζηζηψληαο 

πην απινχο θαη δηαθαλείο ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, θάλνληαο έηζη πην ειθπζηηθή ηελ 

εζεινπζία ζπκκφξθσζε θαη δηακνξθψλνληαο έλα λέν πιαίζην ειέγρσλ θαη επηβνιήο απζηεξψλ, 

αιιά δίθαησλ, πνηλψλ. Τέινο, ε παξαηεξνχκελε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ είζπξαμε ησλ 

βεβαησζέλησλ εζφδσλ θαη ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ επίζεο νθείιεηαη ζηελ θαθή νξγάλσζε 

θαη ππνζηήξημε ησλ κεραληζκψλ είζπξαμεο θαη ζε αλεπάξθεηεο ηνπ  ηζρχνληνο λνκηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ηεο δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο.  
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Οι Αξίερ και η Αποζηολή μαρ 

Αποζηολή μαρ: 

«Βεληιζηοποίηζη ηηρ είζππαξηρ ηων θοπολογικών εζόδων, με γνώμονερ ηη 

ζςνηαγμαηική επιηαγή για θοπολογική ιζόηηηα και ηη ζηήπιξη ηηρ πποζπάθειαρ ηος 

έθνοςρ να ελεγσθεί ηο δημοζιονομικό έλλειμμα και ηο δημόζιο σπέορ». 

 

Όπαμά μαρ: 

«Μια κοινωνία η οποία ζςμμοπθώνεηαι ππόθςμα με ηη θοπολογική νομοθεζία επειδή 

ανηιλαμβάνεηαι όηι η θοπολογική διοίκηζη επιβάλλει ηο νόμο καηά ηπόπο δίκαιο, 

ακέπαιο και αποηελεζμαηικό, ζςμβάλλονηαρ ζηην οικονομική και κοινωνική εςημεπία 

ηος έθνοςρ».  

 

Βαζικέρ Αξίερ μαρ:  

Γικαιοζύνη και Ακεπαιόηηηα  

Δπηδηψθνπκε ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ, ππνζηεξίδνπκε εθείλνπο πνπ 

ζέινπλ λα πξάμνπλ ην ζσζηφ θαη είκαζηε δίθαηνη αιιά θαη απζηεξνί κε εθείλνπο πνπ δελ ην 

πξάηηνπλ. Υπεξεηνχκε απνθιεηζηηθά ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη θαηαδηθάδνπκε αλεπηθχιαθηα  

θάζε πεξίπησζε αλέληηκεο ζπκπεξηθνξάο. 

 

Δπαγγελμαηιζμόρ και Γιαθάνεια 

Δλεξγνχκε κε βάζε ηε γλψζε, ηηο άξηζηεο δηεζλψο πξαθηηθέο θαη επελδχνπκε ζπλερψο ζηελ 

θαηάξηηζε θαη αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ καο. Σεβφκαζηε ηνλ πνιίηε, εμεγψληαο ηηο ελέξγεηεο 

καο θαη ζεσξψληαο φηη νθείινπκε λα ινγνδνηνχκε γηα ηα απνηειέζκαηά καο. 

 

Πποζαπμογή και Καινοηομία 

Παξαθνινπζνχκε ηηο λέεο εμειίμεηο θαη αλάγθεο θαη αληαπνθξηλφκαζηε έγθαηξα θαη κε 

επάξθεηα.. Αλαδεηνχκε ζπλερψο λέεο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη αμηνπνηνχκε ηε ηερλνινγία γηα λα 

θάλνπκε ηε δνπιεηά καο πην απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά κεηψλνληαο ην δηνηθεηηθφ θφζηνο 

γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο. 

 

ςμθιλίωζη με ηο Φοπολογούμενο Πολίηη 

Πείζνπκε φηη ην λφκηκν ζπκθέξεη. Ο ηξφπνο άζθεζεο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο 

αληαπνθξίλεηαη ζηε θνηλή ινγηθή, απνθεχγεη αθξφηεηεο θαη αγθπιψζεηο, ηηκά ηε λφκηκε 

ζπκπεξηθνξά θαη εληζρχεη ηελ νηθεηνζειή θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε. 
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Σηόσοι και Δπιδιώξειρ 

 

ΣΤΟΧΟΣ 1: Καηαπολέμηζη ηηρ θοποδιαθςγήρ και ηηρ παπαοικονομίαρ με αθεηηπία ηο 

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα 2011-13 

 

Δπιδίωξη 1.1: Επηηπρήο νινθιήξσζε εληόο ηνπ 2012 ησλ δξάζεσλ πνπ   έρνπλ ζρεδηαζηεί  ζην 

πιαίζην ηεο Έθηαθηεο Δνκήο γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο γεληθεπκέλεο 

θνξνδηαθπγήο   

Γπάζειρ: 

 Δθαξκνγή ηνπ εληαηηθνχ πξνγξάκκαηνο είζπξαμεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απφ κεγάινπο 

νθεηιέηεο, κέζσ θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ζηφρεπζεο θαη αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο. 

 Δπηηάρπλζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εηζήγαγε ε πξφζθαηε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία. 

 Δμαζθάιηζε θαιχηεξεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξσλ ειέγρσλ επί 

ησλ 1000 κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Αληηκεηψπηζε θνξνδηαθπγήο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ Μεγάιεο Οηθνλνκηθήο Δπηθάλεηαο θαη 

Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ Υςεινχ Δηζνδήκαηνο κέζσ ελεξγεηψλ επηβνιήο ζπκκφξθσζεο 

βάζεη αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη παξαδεηγκαηηθήο ηηκσξίαο ζεκαληηθψλ παξαβαηψλ. 

 Υηνζέηεζε θεληξηθά δηεπζπλφκελνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο ελέξγεηεο 

επηβνιήο ζπκκφξθσζεο ζηνπο ππφρξενπο ππνβνιήο δειψζεσλ παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ. 

 

Δπιδίωξη 1.2:  Πιήξεο ελεξγνπνίεζε δηαδηθαζηώλ αλάιπζεο θηλδύλνπ θαη δηεμαγσγήο 

ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ 

Γπάζειρ: 

 Πιήξεο ελεξγνπνίεζε ησλ λέσλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ αλάιπζεο θηλδχλνπ πνπ 

ζπζηήλνληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ. 

 Αμηνπνίεζε ηνπ λένπ ζψκαηνο ειεγθηψλ πνπ ζπγθξνηείηαη κε εηδηθά πξνζφληα θαη 

ζπκβφιαηα απνδνηηθφηεηαο. 

 Αλάπηπμε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ πνπ ζα εκπεξηέρεη κίγκα πξνζεγγίζεσλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειέγρσλ γξαθείνπ, ησλ ειέγρσλ επί ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ, 

εκπεξηζηαησκέλσλ ζπλνιηθψλ ειέγρσλ θαη ζηνρεπκέλσλ εξεπλψλ βάζεη θηλδχλνπ. 

 Οινθιήξσζε θαη γελίθεπζε εθαξκνγήο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο επηινγήο θαη 

δηαρείξηζεο ππνζέζεσλ ELENXIS θαζψο θαη ζπλαθψλ ζπζηεκάησλ επηρεηξεζηαθήο 

ππνζηήξημεο.  

 Γηακφξθσζε ζπλερνχο πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γηα ην ειεγθηηθφ 

πξνζσπηθφ. 



 10 

 Παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε λα εθαξκφδεη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο 

κεζφδνπο έκκεζνπ ειέγρνπ θαη ζηαηηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ βεβαηνχκελσλ θφξσλ γηα φζνπο 

παξαιείπνπλ λα ππνβάινπλ δειψζεηο. 

 Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο γηα ηνλ ζπγθεξαζκφ εζσηεξηθψλ δεδνκέλσλ κε εθείλα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο πεγέο ψζηε λα παξαζρεζεί ζην πξνζσπηθφ «πιήξεο εηθφλα ηνπ 

πειάηε» εηο φηη αθνξά ην ηζηνξηθφ ζπκκφξθσζεο εθάζηνπ θνξνινγνχκελνπ. 

 Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ άληιεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη 

δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ κέζσ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

Δπιδίωξη 1.3:  Πεξηνξηζκόο ηεο παξανηθνλνκίαο θαη πάηαμε ηνπ νηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο 

  Γπάζειρ: 

 Δλίζρπζε ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηνπ ΣΓΟΔ κε ηελ αλαλέσζε θαη αχμεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ. 

 Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ νξαηψλ πεξηπνιηψλ γηα ηελ απνηξνπή 

παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

 Αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ηνπ πνζνζηνχ αληαπφθξηζεο ζηηο θαηαγγειίεο ησλ πνιηηψλ. 

 Αλάπηπμε θνηλψλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ κε ην λέν ζψκα δίσμεο νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο 

ηεο ειιεληθήο αζηπλνκίαο, ην ιηκεληθφ ζψκα, ηα ηεισλεία, ηε δεκνηηθή αζηπλνκία θιπ. γηα 

ηε ξηδηθή πάηαμε ηνπ παξαεκπνξίνπ θαη ιαζξεκπνξίνπ. 

 Νέα κέζνδνο ζήκαλζεο ηζηγάξσλ θαη αιθννινχρσλ πνηψλ, εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

κέηξεζεο εηζξνψλ-εθξνψλ ζηα βελδηλάδηθα, ελεξγνπνίεζε πεξηπνιηψλ ΣΓΟΔ κε ζαιάζζηα 

κέζα. 

 Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ αεξνθσηνγξάθεζεο γηα εληνπηζκφ αδήισησλ θνιπκβεηηθψλ 

δεμακελψλ θαη πνιπηειψλ θαηνηθηψλ.   

 Σηαδηαθή πξνζέγγηζε ηεο ηηκήο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κε ηε ηηκή πεηξειαίνπ θίλεζεο κε 

παξάιιειε επηδφηεζε θφζηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο. 

 Σπγθξφηεζε ησλ θαηάιιεισλ ππεξεζηαθψλ δνκψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ζπλεξγαζία κε μέλεο ππεξεζίεο δίσμεο ηνπ δηεζλψο νξγαλσκέλνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. 

 Βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ ζπγθεξαζκφ εζσηεξηθψλ δεδνκέλσλ κε 

εθείλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο πεγέο ψζηε λα παξέρεηαη πιήξεο εηθφλα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππφπησλ. 

 

 Δληνπηζκφο πεξηπηψζεσλ ‘επηδεηθηηθήο θαηαλάισζεο’ δειαδή θπζηθά πξφζσπα πνπ 

απνιακβάλνπλ πνιπηειή δηαβίσζε ηέηνηα πνπ δελ δηθαηνινγείηαη βάζεη ησλ θφξσλ πνπ 

θαηαβάινπλ.  

 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ αληαιιαγήο θνξνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηδηθψλ ζπκθσληψλ κε ρψξεο ππνδνρήο ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ 

(Διβεηία, Ληρηελζηάηλ θ.α). 

 Σηαδηαθή πξνζέγγηζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ αθηλήησλ πξνο ηηο επηθξαηνχζεο ηηκέο 

αγνξάο. 
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Δπιδίωξη 1.4:  Ρηδηθή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηελ είζπξαμε ιεμηπξόζεζκσλ 

νθεηιώλ 

Γπάζειρ: 

 Αλαζρεδηαζκφο ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη ζηελ αλαγθαζηηθή είζπξαμε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. 

 Ταρεία ελεξγνπνίεζε ην λένπ ζψκαηνο ειεγθηψλ αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο πνπ επηιέγεηαη 

βάζεη εηδηθψλ πξνζφλησλ θαη γλψζεσλ, κε ην νπνίν ζα ζηειερσζνχλ νη πην πάλσ 

ππεξεζηαθέο κνλάδεο.  

 Ταρχξπζκα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ειεγθηψλ αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο. 

 Γεληθεπκέλε ρξήζε ησλ λέσλ κεζφδσλ είζπξαμεο πνπ αλαπηχζζεη ε εηδηθή νκάδα έξγνπ ηεο 

Έθηαθηεο Γνκήο (βι. 1.1 αλσηέξσ).  

 Αμηνπνίεζε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ πνπ ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο 

ππεξεζίεο ζα εληνπίδνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ νθεηιεηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ. 

 Ταθηηθή δεκνζηνπνίεζε ησλ κεγάισλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιεηψλ κε ρξέε άλσ ησλ 150000 

επξψ φπσο πξνβιέπεηαη ζε πξφζθαηε λνκνζεηηθή δηάηαμε. 

 

  

Δπιδίωξη 1.5:  Απζηεξή θαη ηαρεία ηηκσξία ηεο ζνβαξά παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

Γπάζειρ:  

 Δμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε πιήξε ελεξγνπνίεζε ησλ πξφζθαησλ δηαηάμεσλ ησλ 

λ.3988 θαη λ.3943 γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ, γηα ηε θνξνινγηθή 

δίθε θαη ηελ κείσζε ησλ αλαζηνιψλ εθηέιεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ πνηλψλ. 

 Δλεξγνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ πξνζσξηλήο θξάηεζεο γηα κεγάινπο θνξνθπγάδεο. 

 Ταρεία ζηειέρσζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εηζαγγειέα νηθνλνκηθνχ 

εγθιήκαηνο, ν νπνίνο ζα ηεξαξρήζεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ μεθηλψληαο απφ ηνπο κεγάινπο 

θνξνθπγάδεο. 

 Σπγθξφηεζε ζπζηήκαηνο ζηαηηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ λέσλ 

δηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Σπζηεκαηηθή δεκνζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ κεγάισλ παξαβαηψλ. 

 Δληαηηθνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πνηλψλ αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο επαγγεικαηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 Σπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα θαηαζέηεο εμσηεξηθνχ (πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρξήζεο 

πηζησηηθήο θάξηαο αιινδαπήο ηξάπεδαο) γηα ηνπο νπνίνπο δελ δηθαηνινγείηαη  ε πξνέιεπζε 

ησλ πφξσλ ή δελ δειψζεθαλ νη θηεζέληεο ηφθνη. Δηδηθφηεξα ζα πξνβιεθζεί ε αλαδξνκηθή 

επηβνιή θφξνπ επί ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ηφθσλ ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ. 
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ΣΤΟΧΟΣ 2:  Γιεςκόλςνζη ηηρ οικιοθελούρ θοπολογικήρ ζςμμόπθυζηρ και μείυζη ηος 

διασειπιζηικού κόζηοςρ για ηοςρ θοπολογούμενοςρ 

Δπιδίωξη 2.1:  Απινπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο 

Γπάζειρ: 

 Κσδηθνπνίεζε ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηεο θνξνινγίαο θεθαιαίνπ ζην πιαίζην 

ηνπ Δζληθνχ Φνξνινγηθνχ Σπζηήκαηνο. 

 Καηάξγεζε ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ θαη ελζσκάησζε ησλ απαξαίηεησλ 

δηαηάμεσλ ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. 

 Δμνξζνινγηζκφο ηνπ Κψδηθα Πνηλψλ θαη θιηκάθσζε ησλ πνηλψλ κε βάζε ην 

θνξνινγηθφ παξειζφλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ. 

 Δμαζθάιηζε θηιηθήο ζην ρξήζηε ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο ζην ζχλνιν ηεο ηζρχνπζαο 

πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο λνκνζεζίαο θαη ζηηο εξκελεπηηθέο θαη θαλνληζηηθέο 

εγθπθιίνπο. 

 

Δπιδίωξη 2.2:  Απινπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ ζηηο νπνίεο 

εκπιέθνληαη νη θνξνινγνύκελνη 

Γπάζειρ: 

 Αλάζεζε φισλ ησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ ησλ ΓΟΥ ζην Τξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

 Απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπλαιιαγήο κε ηνπο θνξνινγνχκελνπο πεξηιακβαλνκέλσλ 

ζπζηεκάησλ ελδνυπεξεζηαθήο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ. 

 Γελίθεπζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειψζεσλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζπλαιιαγψλ. 

 Γηεμαγσγή απηνκαηνπνηεκέλσλ ειέγρσλ εμ απνζηάζεσο κε ειεθηξνληθή δηαβίβαζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

  Καηάξγεζε κεγάινπ αξηζκνχ ΓΟΥ θαη κεηαθνξά ζηα ΚΔΠ ή ζε «Παξάζπξα Φνξνινγηθήο 

Δμππεξέηεζεο» φζσλ ζπλαιιαγψλ πνιηηψλ δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ εμ απνζηάζεσο 

κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. 

 

Δπιδίωξη 2.3:  Πξνζθνξά πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ ππνζηεξηθηηθώλ πξνο ηνπο 

θνξνινγνύκελνπο θαη ηνπο θνξνινγηθνύο ελδηάκεζνπο (ινγηζηέο, νξθσηνύο 

ειεγθηέο θ.α.) 

 

Γπάζειρ: 

 Σπγθξφηεζε ζηε ΓΓΠΣ λέαο ππεξεζίαο ηειεθσληθήο / δηαδηθηπαθήο/ ηαρπδξνκηθήο 

εμππεξέηεζεο θνξνινγνχκελσλ θαη θνξνινγηθψλ ελδηάκεζσλ (ινγηζηέο, νξθσηνί ειεγθηέο, 

θνξνινγηθνί ζχκβνπινη). 

 Γηεμαγσγή κειέηεο γηα ην θάζκα θαη ηηο κεζφδνπο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη 

εμαηνκηθεπκέλεο εμππεξέηεζεο ζηνπο θνξνινγνχκελνπο. Πεξηιακβάλεηαη κειέηε 

νξγάλσζεο ησλ ελδνυπεξεζηαθψλ δηαχισλ παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζηελ αλσηέξσ ππεξεζία. 

 Αλάπηπμε πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκψλ ηεο πην πάλσ ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο.  
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 Σηελ ππφ ζχζηαζε ππεξεζία κεγάισλ θνξνινγνχκελσλ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία 

ηκήκαηνο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηηο 1000 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο θαη 

νξηζκφο ππαιιήινπ – ζπλδέζκνπ αλά νκάδα επηρεηξήζεσλ.  

 Δπαλαιακβαλφκελα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο θνξνινγηθνχο ελδηάκεζνπο, ηνπο 

λένπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο.  

 

Δπιδίωξη 2.4:  Επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο, ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο 

ησλ πνιηηώλ θαη παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο ζπλεπείο θνξνινγνύκελνπο 

Γπάζειρ: 

 Σχληαμε θπιηφκελνπ πξνγξάκκαηνο επηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ κέζσ ησλ ΜΜΔ θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 

 Ταθηηθέο έξεπλεο γλψκεο γηα δηαπίζησζε ηεο επηθξαηνχζαο γλψκεο ησλ θνξνινγνχκελσλ 

γηα ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. 

 Κιαδηθά ζηνρεπκέλεο εθζηξαηείεο ελίζρπζεο ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κέζσ 

Δπηκειεηεξίσλ θαη ινηπψλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ. 

 Δηζαγσγή πξνγξακκάησλ δηακφξθσζεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

 Παξνρή θηλήηξσλ γηα επίδεημε πςεινχ βαζκνχ θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο: ζήκα ζπλεπνχο 

θνξνινγνχκελνπ γηα εκπφξνπο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο (πνπ απνδίδεηαη κεηά απφ 2 

δηαδνρηθνχο ειέγρνπο ρσξίο επξήκαηα) θαη παξνρή θνξνινγηθψλ εθπηψζεσλ ή 

δηεπθνιχλζεσλ πιεξσκήο. 

 

Δπιδίωξη 2.5:  Παξνρή δπλαηνηήησλ ηαρείαο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο θνξνινγηθώλ 

δηαθνξώλ κε ηζρπξά ερέγγπα αλεμαξηεζίαο. 

Γπάζειρ: 

 Οινθιήξσζε ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ, έθδνζε ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ εθθξεκνχλ 

θαη πιήξεο ελεξγνπνίεζε ηνπ Σψκαηνο Φνξνινγηθήο Γηαηηεζίαο. 

 Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο δηνηθεηηθήο επίιπζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ 

εληφο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

 Δλεκεξσηηθή εθζηξαηεία γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ θνξνινγνχκελσλ σο πξνο ηηο λέεο 

δπλαηφηεηεο επίιπζεο δηαθνξψλ. 

 Γεκνζίεπζε εθζέζεσλ ζπγθεληξσηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο ιεηηνπξγίεο εμσδηθαζηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ   

   

ΣΤΟΧΟΣ 3:  Καθολική εξάλειτη ηηρ διαθθοπάρ από ηιρ θοπολογικέρ ςπηπεζίερ για ηην 

ανάκηηζη ηος κύποςρ και ηος ζεβαζμού ππορ ηη διοίκηζη 

  

 Δπιδίωξη 3.1: πγθξόηεζε ηζρπξώλ δνκώλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

  

 Γπάζειρ: 
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 Σχζηαζε ηεο λέαο ππεξεζηαθήο κνλάδαο εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

λ.3943/11 φηη ζα ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 

 Γηαζθάιηζε φηη έρνπλ ελζσκαησζεί επαξθείο έιεγρνη θαη πηζηνπνηήζεηο ζηηο επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα λα εληνπίδνπλ θαη λα θαηαζηέιινπλ ηπρφλ 

απάηεο ή άιιεο εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο θαηά ηνπ δεκνζίνπ. 

 

 Γηελέξγεηα ηαθηηθψλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ επηρεηξεζηαθψλ ηνκέσλ γηα λα επαιεζεχεηαη 

ζπκκφξθσζε κε ηηο λελνκηζκέλεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη λα εληνπίδνληαη ηπρφλ θελά 

ζην πθηζηάκελν πιαίζην ειεγθηηθήο επνπηείαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

  

 

Δπιδίωξη 3.2:  Εθαξκνγή δηαδηθαζηώλ θαη θαλόλσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηόηεηα 

 ππνθεηκεληθήο θξίζεο θαη απζαηξεζίαο 

Γπάζειρ: 

 Γεληθεπκέλε ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ELENXIS γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ. 

 Υπνθαηάζηαζε ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηα θνξνινγηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ 

ζπληάζζνληαη απφ ινγηζηέο θαη νξθσηνχο ειεγθηέο. 

 Απινπνίεζε θαη δηεπθξίληζε ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ ηήξεζε 

ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ νξηζκνχ ησλ παξαγσγηθψλ δαπαλψλ. 

 Ταθηηθή δηεμαγσγή επαλειέγρσλ απφ εηδηθή ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ.  

 Γπλαηφηεηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ λα πξνζθχγεη ζε αλεμάξηεηεο δηαδηθαζίεο θνξνινγηθήο 

δηαηηεζίαο (βι. Δπηδίσμε 2.5) 

 

Δπιδίωξη 3.3: Πξναγσγή λννηξνπίαο επζύηεηαο θαη αθεξαηόηεηαο 

 

Γπάζειρ: 

 Γηεμαγσγή ηαθηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε ψζηε λα ππάξμεη επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ην ηη λνείηαη σο αλάξκνζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη λα εδξαησζνχλ νη αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

 

 Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε δεηήκαηα απάηεο θαη δηαθζνξάο γηα ην 

λενπξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ  

 

 Παξνρή ηαθηηθψλ θαη εηιηθξηλψλ εθζέζεσλ πξνο ην πξνζσπηθφ θαη ηελ θνηλσλία σο πξνο 

ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ επηδηψμεσλ 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 
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Δπιδίωξη 3.4:  Παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ησλ επίνξθσλ ππαιιήισλ θαη πξνζηαζία όζσλ 

θαηαγγέιινπλ θαηλόκελα δηαθζνξάο. 

Γπάζειρ:  

 Δλεξγνπνίεζε ησλ πξφζθαησλ δηαηάμεσλ γηα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα κε λέα ζχλζεζε πνπ ηα 

θαζηζηά αλεμάξηεηα απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Δλεξγνπνίεζε ησλ πξφζθαησλ δηαηάμεσλ πνπ επηβάινπλ θαθνπξγεκαηηθέο πνηλέο ζηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ Υπνπξγείνπ πνπ ζα ζπιιεθζνχλ κε ηε θαηεγνξία ηεο παζεηηθήο 

δσξνδνθίαο αλεμάξηεηα πνζνχ. 

 Δπηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαπνκπήο επίνξθσλ ππαιιήισλ αμηνπνηψληαο ην λέν ζεζκφ 

ηνπ εηζαγγειέα νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο 

 Γεκηνπξγία ηζρπξνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο πνιηηψλ πνπ λα εμαζθαιίδεη πιήξσο ηε 

δπλαηφηεηα θαηαγγειίαο θαη ελεκέξσζεο γηα ηε πνξεία ηεο ρσξίο λα απνθαιχπηεηαη ε 

ηαπηφηεηα ηνπ θαηαγγέιινληνο. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 4:  Αύξηζη ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ και μείυζη ηος λειηοςπγικού κόζηοςρ 

ηηρ θοπολογικήρ διοίκηζηρ 

Δπιδίωξη 4.1: Αλαδηνξγάλσζε ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο 

Γπάζειρ: 

 Σπζηήλεηαη λέν ζψκα θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ βεβαίσζεο θαη αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο νη 

νπνίνη ζα δεζκεχνληαη κε ζπγθεθξηκέλα «ζπκβφιαηα» επίηεπμεο ζηφρσλ. 

 Σπγθξνηείηαη λέα Γεληθή Γηεχζπλζε Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ κε ζηφρν 

λα απνθηήζεη θαη επηρεηξεζηαθέο αξκνδηφηεηεο αιιά θαη ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ, αλάιπζεο 

θηλδχλνπ θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ θαη εηζπξαθηηθνχ έξγνπ. 

 Σπγθξνηείηαη εηδηθφ Σψκα Φνξνινγηθψλ Γηαηηεηψλ σο αλεμάξηεηε αξρή γηα ηελ 

εμσδηθαζηηθή επίιπζε θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ. 

 Σπζηήλεηαη απηνηειήο ππεξεζία εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ πνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ 

Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 

 

Δπιδίωξη 4.2: Αλαδηνξγάλσζε ηνπ δηθηύνπ Πεξηθεξεηαθώλ Υπεξεζηώλ 

Γπάζειρ: 

 Καηάξγεζε ή ζπγρψλεπζε ηνπιάρηζηνλ 180 ΓΟΥ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκεληθψλ 

θξηηεξίσλ θαη ζπγθέληξσζε αξκνδηνηήησλ θαη ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ζε κεγάιεο ΓΟΥ 

ζηε πξσηεχνπζα θάζε λνκνχ κε (εμαίξεζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη λεζηά). 

 Αλαζπγθξφηεζε ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ Γηθαζηηθνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη 

δεκηνπξγία θεληξηθήο ππεξεζηαθήο κνλάδαο γηα ηηο κεγάιεο ππνζέζεηο. 

 Πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ΓΟΥ πνπ θζάλεη σο 

ηε πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ θάζε νξγαληθήο ζέζεο. Καηαξηίδεηαη ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 

εζσηεξηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ ΓΟΥ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ησλ πνιηηψλ. 
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 Δηζάγεηαη ζχζηεκα κεηξηθψλ δεηθηψλ γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

επηδφζεσλ ησλ ΓΟΥ κε έκθαζε ζηηο 30 κεγαιχηεξεο.  

 

Δπιδίωξη 4.3:   Νέν πιαίζην δηαρείξηζεο αλζξώπηλσλ πόξσλ ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ελεξγή 

ζπκκεηνρή όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ θαη λα πξναρζεί πςειή απνδνηηθόηεηα. 

Γπάζειρ: 

 Αλάπηπμε πξνθίι δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ γηα θάζε ξφιν/νξγαληθή ζέζε ηεο 

θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. 

 Γηαζθάιηζε φηη φινη νη λενπξνζιακβαλφκελνη ππάιιεινη εθνδηάδνληαη κε επαξθή 

θαηάξηηζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ λέσλ ηνπο ξφισλ/θαζεθφλησλ. 

 Γηεμαγσγή ηαθηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα λα αλαβαζκίδνληαη νη δεμηφηεηεο 

θαη ηθαλφηεηεο θαζ’ φιε ηελ έθηαζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. 

 Θέζπηζε ζπζηήκαηνο επηβξάβεπζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ ππαιιήισλ κε ηδηαίηεξα θαιή 

απφδνζε 

 

Δπιδίωξη 4.4: Αλαζρεδηαζκόο δηαδηθαζηώλ θαη αμηνπνίεζε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ  

Γπάζειρ: 

 Δηζαγσγή ηνπ λένπ ΤΑΦΙS γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηθηχσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ ΓΟΥ κε ηε ΓΓΠΣ. 

 Μεραλνγξάθεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηκεκάησλ θνξνινγίαο θεθαιαίνπ πνπ 

έρνπλ παξακείλεη εθηφο TAXIS. 

 Μεηαθνξά απφ ηηο ΓΟΥ ζηα ΚΔΠ ηνπ ζπλφινπ ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζπλαιιαγψλ ησλ 

 πνιηηψλ. 

 Γεκηνπξγία κεραλνγξαθεκέλνπ ζπζηήκαηνο πνζνηηθψλ δεηθηψλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ΓΟΥ αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. 
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