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 Τι είναι η φοροδιαφυγή ; 
◦ Αύξηση προσωπικού πλούτου 

 

 Πως την εντοπίζουμε για να την φορολογήσουμε ;  
◦ Με την γραφειοκρατία  

◦ Με χρήση ηλεκτρονικών μέσων  

 



 Η γραφειοκρατία απέτυχε  

 Για αυτό : 

  Να διοχετεύονται οι πόροι – ανθρώπινοι και υλικοί – 
στα ηλεκτρονικά μέσα και όχι στην γραφειοκρατία 

 Τι νόημα έχουν τα πρόστιμα στον νέο Κώδικα αφού 
θεωρούμε ότι όποιος φοροδιαφεύγει τιμωρείται με 
βάση την φορολογική νομοθεσία; 

 Συνεχίζουμε να επιβάλουμε ποινές για την 
γραφειοκρατία; Δεν είναι απλώς μέσω ελέγχου 
φοροδιαφυγής; 



Ο Κ.Β.Σ 

 
  Ταλανίζει την επιχειρηματικότητα απ’ το 1952  

 Δεν αντιμετωπίστηκε η φοροδιαφυγή 

 

 

Αντί της κατάργησης προχώρησε η αντικατάσταση 

 
 3 χρόνια και δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι  

 Δεν πρέπει να επαναληφθεί το φαινόμενο του 1992: 

Αντί κατάργησης του Κ.Φ.Σ  του 1977 οδηγηθήκαμε στο αντίγραφο    του 
Κ.Β.Σ  

 



 Νομοθετούμε σαν να μην υπάρχει η αγορά. (Π.χ τι 
γίνεται με το πετρέλαιο για τις οικοδομές που είναι 
μικτής χρήσης. Και κατοικίες και επαγγελματική 
χρήση. Ποιος έλεγξε αν υποβλήθηκαν οι δηλώσεις 
στις 20/1 και 20/5;) 

 



 Απόσυρση της υποβολής ετήσιας εκκαθαριστικής 
δήλωσης παρακρατουμένων φόρων ελευθέρων 
επαγγελματιών 

 Απόσυρση της υποβολής ετήσιας εκκαθαριστικής 
δήλωσης παρακρατουμένων φόρων μελών Δ.Σ  

 

 Όταν νομοθετούμε πρέπει να εγγυόμαστε και την 
εφαρμογή των διατάξεων  



 Άνθρωποι       
     Έχουμε την Υποδομή 

 Υλικό και λογισμικό                  

 

 

 

Έχουν γίνει βήματα μπροστά 



 
 

 Αναγκαία η πιστοποίηση λογιστών φοροτεχνικών  
 Είναι οι βασικοί τελικοί χρήστες εκτός των υπαλλήλων του 

Υπουργείου. 

 
 

 Έχει ευθύνες  και το Ο.Ε.Ε αλλά οι βασικοί ανασταλτικοί 
παράγοντες είναι «εντός των τειχών» 

 

 

 
 
 



Υπάρχων 

 

 Αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα υπερφόρτωσης.  

 

 Πρέπει να λυθεί η διαφορά με τους παλαιούς και 
τους νέους κωδικούς  χρήσης. 



 Απευθείας – Ηλεκτρονική ενημέρωση με όλους  παρακρατούμενους 
φόρους αλλά και  των εισοδημάτων του  taxis από όσους παρακρατούν 
φόρους : 
 Όλων των φορολογούμενων.  

 Mε βάση το Α.Φ.Μ.  

 

 Φ.Μ.Υ , Φ.Ε.Ε κλπ 
 Μη αποδεκτοί κατά την εκκαθάριση οι  μη καταχωρημένοι  παρακρατούμενοι 

φόροι  

 Κατάργηση χειρόγραφων βεβαιώσεων και προσκόμιση αυτών στις Δ.Ο.Υ κατά 
τον έλεγχο επιστροφής. 

 
  

 

  
  



 Μείωση χρόνου  και πόρων κατά την εκκαθάριση φορολογικών 
δηλώσεων   

 

 Ευκολότερη η διαδικασία διασταύρωσης παρακρατούμενων φόρων  

 

 Μείωση ταλαιπωρίας φορολογούμενων   

 

Όλα τα λογιστήρια είναι μηχανογραφημένα 

 



 Θεωρήσεις  βιβλίων και παραστατικών 

  

 Χρεών βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων 

 

 Πορεία εκκαθάρισης δηλώσεων  

 

 
 

  

 

 



 

 Καλύτερος προγραμματισμός  φορολογούμενου 

 

 Επιπλέον πληροφόρηση για τα  στοιχεία και τα βιβλία  που πρέπει να 
διατηρούνται  στο αρχείο του φορολογούμενου  

 

Σήμερα οι οφειλέτες είναι ενεργοί φορολογούμενοι και όχι ξεχασμένοι 
όπως παλαιά  

 



 

 Προβολή επωνυμίας φορολογούμενου αντιστοιχούσα σε  φορολογική 
σήμανση  που αποτυπώνεται στα εκδιδόμενα παραστατικά  

 

 Επιβεβαίωση θεώρησης χειρόγραφων στοιχείων που έχει εκδώσει 
συγκεκριμένος φορολογούμενος 

 

Αποτέλεσμα 

 

 Παύει να υπάρχει κάθε  δικαιολογία για τον παραλήπτη πλαστών και 
εικονικών τιμολογίων.  

 



 Περιέχει κινητή και ακίνητη περιουσία  

 

 Υποβάλλεται μαζί με την φορολογική δήλωση. Ετήσια   

 

 Οι αποκλίσεις μεταξύ μεταβολής περιουσίας και φορολογικών εισοδημάτων 
θεωρείται απόκρυψη εισοδήματος   

 

 Κατά την πρώτη εφαρμογή θα υπάρξει Απογραφή περιουσίας κάθε 
φορολογούμενου 

 

 Αντιπαραβολή Απογραφής περιουσίας με δηλωθέντα εισοδήματα 
τελευταίας δεκαετίας  

 



 Να αναγνωρίζεται απόκλιση μεταξύ Απογραφής περιουσίας και 
εισοδημάτων δεκαετίας περίπου 20% 

 

 Όποιος θέλει να επικαλεστεί εισοδήματα πέρα της δεκαετίας θα πρέπει ο 
ίδιος να προστρέχει στην Δ.Ο.Υ  

 

 Απόκλιση μεταξύ Απογραφής Περιουσίας και δηλωθέντων εισοδημάτων 
δεκαετίας (ΜΕ τους  παραπάνω περιορισμούς ) να φορολογηθεί με ειδική 
διάταξη . Π.χ με 15%  



 

 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής  

 

 Εξάλειψη της γραφειοκρατίας 

 
 



 Αναγνώριση προβλημάτων κατά την έναρξη 
εφαρμογής .  

 

 Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε  

 



1. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι πολύτιμη στα 
φορολογικά που όλα κρίνονται με βάση το κόστος και τον 
χρόνο 

2. Χρειάζεται Υλικό και ανθρώπους  

3. Οι εντός των τειχών πρέπει να κατανοήσουν ότι όσο 
προσπαθούσαν μόνοι δεν κατάφεραν να μειώσουν την 
φοροδιαφυγή . Χρειάζεται να έχεις συνεργάτες  

4. Λογιστές και συνεπείς επιχειρήσεις 
 

 

Αναγνώριση από μεριάς  του Υπουργείου της προσπάθειας 
που κάνουμε οι επιχειρήσεις σήμερα στην Ελλάδα   

 



 Επιμένουμε σε φορολογικό έλεγχο όλων των 
δηλώσεων …. 

 Εξετάζουμε την επαναφορά των αποτυχημένων 
αντικειμενικών κριτηρίων  

 Νομοθετούμε την υποχρεωτική παρακράτηση ενόψει  
χορήγησης φορολογικής ενημερότητας …και των μη 
ληξιπρόθεσμων οφειλών με συνέπεια να ακυρώνουμε 
την ψηφισθείσα διάταξη για ευνοϊκή ρύθμιση 
οφειλών   



 Υπάρχουν στην χώρα μας πολλές μικρές επιχειρήσεις 
και χρειάζονται κίνητρα συγχωνεύσεων – 
συνλειτουργίας για να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό .  
◦ Έτσι θα καταστεί ανταγωνιστική η Ελληνική Οικονομία 

 Υπάρχουν στην χώρα μας πολλές εταιρίες παροχής 
υπηρεσιών . 
◦ Προσμετρούν στο ΑΕΠ  

◦ Πρέπει να αποκτήσουν κίνητρα εξωστρέφειας 

 



 Η οικονομία είναι κοινωνική επιστήμη και όχι θετική 

 

 Οι οικονομικές συναλλαγές είναι μέρος των 
κοινωνικών συναλλαγών  
◦ Κανένα  νομοθετικό σύστημα δεν μπορεί να προβλέψει τις 

μελλοντικές εξελίξεις τους  

◦ Χρειάζεται συνεχή επαγρύπνυση  




