Austria : Fiscalis Incoming Working Visit
3/10/2011- 7/10/2011
ΘΔΜΑ: Οπγάνωζηρ ηηρ Αςζηπιακήρ Φοπολογικήρ Γιοίκηζηρ.
Οπγάνωζη ηηρ Τπηπεζίαρ Μεγάλων Φοπολογοςμένων.
ΚΡΙΙΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΔΦΟΡΙΑΚΟ ΠΔ/Α
ΜΔΛΟ ΣΗ ΟΜΑΓΟ ΜΔΓΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ 2010-2011

Οπγάνωζη και δομή ηηρ Αςζηπιακήρ θοπολογικήρ διοίκηζηρ.

ΔΟΜΗ ΣΟΤ Τ.Ο.
Τποςπγείο Οικονομικών

supervision

Γ.Γ. Φοπολογικών και
Σελωνειακών θεμάηων

41 Φοπολογικά Γπαθεία
( Γ.Ο.Τ.)
9 Σελωνεία
Τπηπεζία Μεγάλων
Φοπογοςμένων

Controlling by objectives
services
support

Τπηπεζία έπεςναρ
οικονομικού εγκλήμαηορ

H θνξνινγηθή δηνίθεζε είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο,
ηελ επίβιεςε ηεο εζεινληηθήο ζπκκόξθσζεο , ηελ εθαξκνγή ησλ λόκσλ ζρεηηθά κε ηελ
δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο.
Σο Φάζμα ηων δπαζηηπιοηήηων ηος Τποςπγείος Οικονομικών ηηρ Αςζηπίαρ.
•Θέκαηα θνξνινγηθήο πνιηηηθήο θαη είζπξαμεο θόξσλ.
•Σύληαμε ησλ θνξνινγηθώλ λόκσλ.
•Θέκαηα ηεισλεηαθώλ δαζκώλ θαη θόξσλ θαηαλάισζεο θαη όηη έρεη ζρέζε κε ηηο
ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ηεισλεηαθνύο λόκνπο .
•Εεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ κεηαθνξά – δηαθίλεζε θαη πξνέιεπζε ησλ αγαζώλ θαη ησλ
πξνλνκηαθώλ ηεισλεηαθώλ δαζκώλ ζε ζρέζε κε ηα θξάηε κε κέιε ηεο ΔΔ.
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•Πνηληθόο θνξνινγηθόο λόκνο .
•Γηεζλήο θνξνινγηθόο λόκνο.
•Φνξνινγηθή ελαξκόληζε κέζα ζην πιαίζην ηεο ΔΔ .
•Υπεξεζία θνξνινγηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ.
Γενική Γπαμμαηεία Φοπολογικών και Σελωνειακών Θεμάηων.
ηόσοι.
•Δπίβιεςε ησλ δηάθνξσλ θνξνινγηθώλ κνλάδσλ πνπ είλαη δηάζπαξηεο ζ΄νιε ηελ επηθξάηεηα.
•Υπνζηήξημε ζε ζεκάηα πξνζσπηθνύ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.
•΄Διεγρνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
•Παξέρεη ζπκβνπιέο θαη πινπνηεί όηη έρεη ζρέζε κε ηηο νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ
Υπεξεζηώλ.
•Παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ πάλσ ζε θνξνινγηθά θαη ηεισλεηαθά ζέκαηα.
41 Φοπολογικά Γπάθεια ( Γ.Ο.Τ.)
Τν θάζε θνξνινγηθό γξαθείν ( Γ.Ο.Υ.) είλαη δνκεκέλν κε ηα παξαθάησ ηκήκαηα:
Ξερσξηζηνί ηνκείο αλά εηδηθόηεηα:
- Δηδηθνί πνπ αζρνινύληαη κε ηηο πξνζθπγέο.
- Δηδηθνί πνπ αζρνινύληαη κε ηελ απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ από ηνπο ζπλαδέιθνπο.
- Δηδηθνί ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζε όια ηα θνξνινγηθά δεηήκαηα.
- Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ζηα θαηαηόπνπο Φνξνινγηθά Γξαθεία.
•Κέληξν πιεξνθόξεζεο (Information Center)
- Παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα όιεο ηηο εξσηήζεηο ησλ θνξνινγνύκελσλ .
- Γέρεηαη ηηο θνξνινγηθέο δειώζεηο.
- Δθδίδεη θνξνινγηθά θαη ηεισλεηαθά πηζηνπνηεηηθά γηα δηάθνξεο ρξήζεηο.
•Τκεκα εθθαζάξηζεο.
- Αζρνιείηαη κε ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο ησλ κηζζσηώλ ,
παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ θ.ι.π.
•Τκεκα ειέγρνπ θαη εθθαζάξηζεο θόξσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ
- Αζρνιείηαη κε ηνπο άκεζνπο θαη έκκεζνπο θόξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ.
- Σρεδηάδεη ηνπο θνξνινγηθνύο ειέγρνπο γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο
•Φνξνινγηθή Αζηπλνκία.
- Δζηηάδεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο απάηεο.
- Αζρνιείηαη κε ηελ θνξνινγηθή απάηε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη εάλ ππάξρεη θνξνινγηθή
ζπκκόξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ.
•Τκήκα βεβαίσζεο θόξσλ.
- Τεισλεηαθή θαη θνξνινγηθή βεβαίσζε θόξνπ.
9 Σελωνειακέρ Τπηπεζίερ.
• ΄Διεγρνο ησλ ηεισλεηαθώλ δηαδηθαζηώλ ζην πιαίζην ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο.
•΄Δξεπλα εγθιεκαηηθώλ θνξνινγηθώλ πεξηπηώζεσλ θαη ηεισλείαθώλ παξαβάζεσλ.
• Γηαζπλνξηαθνί έιεγρνη.
Μονάδα ελέγσος για ηοςρ Μεγάλοςρ Φοπολογοςμένοςρ.
Ζ "Μνλάδα Διέγρνπ γηα ηνπο κεγάινπο θνξνινγνπκέλνπο ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο
θνξνινγηθήο κεηαξξύζκηζεο ηνπ 2009 ζηελ Απζηξία. Ζ θεληξηθή δηεύζπλζε είλαη ζηε
Βηέλλε – πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηε Βηέλλε θαη ηελ Πεξηθέξεηα ηεο
Αλαηνιηθήο Απζηξίαο. Πεξαηηέξσ γξαθεία πνπ βξίζθνληαη ζην
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1) Linz θαη Salzburg –πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο
Κεληξηθήο Πεξηθεξείαο
2) Innsbruck θαη Feldkirch – πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηελ Γπηηθή
Πεξηθέξεηα.
3) Graz θαη Klagenfurt –πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηελ Νόηηα
Πεξηθέξεηα.
Τπηπεζία έπεςναρ οικονομικού εγκλήμαηορ.

•Λεηηνπξγεί από ην 2007 κε θεληξηθά γξαθεία ζηε Βηέλλε θαη γξαθεία ζηηο θαηά ηόπνπο
πεξηθέξεηεο .
•Ζ ππεξεζία έξεπλα κε εηδηθέο νκάδεο πνπ εηδηθεύνληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθήο θνξνινγηθήο απάηεο. Δπίζεο ππάξρεη κεγάιε εμεηδίθεπζε
ζηελ αλαθάιπςε ηεο απάηεο ησλ θνηλσληθώλ παξνρώλ θαη ηεο εηζθνξνδηαθπγήο ησλ
εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ.
Πποζωπικό- ηαηιζηικά ζηοισεία ηος Τποςπγείος Οικονομικών ηηρ Αςζηπίαρ.
•11 500 ππάιιεινη
•Άληξεο : 54%, Γπλαίθεο : 46%
•Μέζνο όξνο ειηθίαο: 45.3
•567 ππάιιεινη εξγάδνληαη ζηελ ππεξεζία κεγάισλ θνξνινγνπκέλσλ θαη από απηνύο 350
είλαη ειεγθηέο.

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ.
Σηελ Απζηξία ε ηαμηλόκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρεη σο ζθνπό ηελ νξγάλσζε ηνπ
ειεγθηηθνύ κεραληζκνύ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα αθαζάξηζηα έζνδα όπσο αλαιπηηθά
αλαθέξεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα.

Classification of companies in
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9.680

28.500

30

220

400

2.000

4.000

9.680

28.500

50.000

50.000
more

Νομοθεζία ανηαπόκπιζηρ – Δπιβολή και αςηό-ζςμμόπθωζη
Σηελ Απζηξηαθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ζαλ επαθόινπζν θαη ζηνλ θνξνινγηθό
έιεγρν εθαξκόδεηαη ε «λνκνζεζία αληαπόθξηζεο» δειαδή κείγκα πνιηηηθήο επηβνιήο θαη
θηλήηξσλ νηθηνζεινύο αληαπόθξηζεο θαη επηβξάβεπζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ
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ζπκπεξηθέξνληαη ζσζηά. Δίλαη κία θαηλνύξγηα πξνζέγγηζε πνπ εθαξκόδεηαη ζηηο βόξεηεο
ρώξεο ηεο Δπξώπεο ηα ηειεπηαία ρξόληα.
Ζ εθαξκνγή ηεο «λνκνζεζίαο αληαπόθξηζεο» ζηε θνξνινγία θαη ζηνλ έιεγρν ζεκαίλεη ηελ
απνδνρή ησλ θνξνινγνύκελσλ λα πιεξώζνπλ ην θόξν πνπ ηνπο αλαινγεί εθόζνλ ε
θνξνινγηθή αξρή:
- Σπκπεξηθέξεηαη κε ζεβαζκό πξνο ηνπο θνξνινγνύκελνπο,
- Παξαθνινπζεί ηηο αληηδξάζεηο θαη κεηαβάιιεη ηηο ιάζνο απνθάζεηο ηεο,
- Απνδνθηκάδεη πιήξσο αηηηνινγεκέλα θαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε ηηο ζπκπεξηθνξέο
κε-ζπκκόξθσζεο,
- Δίλαη πξνεηνηκαζκέλε λα επηβάιεη θπξώζεηο θαη ηθαλή λα παξαθνινπζήζεη θαη λα
θιηκαθώζεη ηελ λνκνζεηηθή παξέκβαζε ζε πεξίπησζε ζπλερηδόκελεο κε ζπκκόξθσζεο
Πληποθοπιακή ςποζηήπιξη ζηον θοπολογικό έλεγσο ζηην Αςζηπία
Ο θνξνινγηθόο έιεγρνο ζηελ Απζηξία εθαξκόδεη όιεο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε
ηερλνινγία ώζηε λα επηηπγράλεηαη ην θαιύηεξν απνηέιεζκα:
- Φξεζηκνπνίεζε εηδηθώλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνλ θνξνινγηθό έιεγρν όηαλ είλαη
αλαγθαίν.
- Ο θνξνινγηθόο ειεγθηήο είλαη εθπαηδεπκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθά
πξνγξάκκαηα, όπσο Excel, ACL θαη έρεη δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα εθαξκνγώλ custom-made
πνπ ππνζηεξίδνπλ ησλ δηαδηθαζηώλ ειέγρνπ .

Οπγανόγπαμμα

Τπηρεσία Μεγάλων
Φορολογουμένων

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ

Γιεςθςνηήρ

Σμήμα
Γιεκπεπαίωζηρ
και
Γιαδικαζιών

Τπεύθςνορ
ςμβοςλεςηικών
Τπηπεζιών

Τπεύθςνορ
Γιοικηηικήρ
Yςποζηήπιξηρ

5 Πεπιθεπειακοί
Γιεςθςνηέρ –
ςνηονιζηέρ

Διδικοί εξειδικεςμένηρ
ςποζηηπισηικήρ
Ομάδορ ηων ΜΔΦΟ

42 Διδικέρ Ομάδερ
Υωπιζμένερ ανά
Βιομησανικό κλάδο

2 Δλεγκηικέρ
ομάδερ
Πληποθοπικήρ

2 Δλεγκηικέρ
Βοηθηηικέρ
ομάδερ

Ομάδα
Γιοικηηικήρ
ΤποζηήπιξηρΑναλύζειρ
Γεδομένων

3 Τποομάδερ για ηο
ΦΠΑ αλλοδαπών
Δπισειπήζεων

Ζ "Μνλάδα Διέγρνπ γηα ηνπο κεγάινπο θνξνινγνύκελνπο ζηελ Απζηξία" πνύ θαίλεηαη
από ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο θνξνινγηθήο κεηαξξύζκηζεο ηνπ
2009 ζηελ Απζηξία.
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Ζ θεληξηθή δηεύζπλζε ηεο κνλάδαο γηα ηνπο κεγάινπο θνξνινγνπκέλνπο είλαη ζηε Βηέλλε –
πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηε Βηέλλε θαη ηελ Πεξηθέξεηα ηεο
Αλαηνιηθήο Απζηξίαο.
Πεξαηηέξσ γξαθεία πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηθέξεηεο:
• Linz θαη Salzburg –πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο
Κεληξηθήο Πεξηθεξείαο.
• Innsbruck θαη Feldkirch – πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηελ Γπηηθή
Πεξηθέξεηα.
• Graz θαη Klagenfurt –πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηελ Νόηηα
Πεξηθέξεηα.
ηπαηηγικοί ζηόσοι ηηρ ΜΔ.ΦΟ.
• Γηα ηνλ ζπληνληζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειέγρνπ ζε όιε ηελ Απζηξία.
• Γηα ηελ νκνηόκνξθε εξκελεία ησλ θνξνινγηθώλ λόκσλ ζε όιε ηελ Απζηξία.
• Γηα λα βειηηώζεη ζεκαληηθά ηελ αίζζεζε ηνπ θνξνινγηθνύ δηθαίνπ γηα ηηο κεγάιεο
επηρεηξήζεηο κε ηελ εηζαγσγή «Απόθαζε εθ ησλ πξνηέξσλ"
• Γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ εθζηξαηεία "Fair Play", κε ηελ αλάπηπμε ηεο νξηδόληηαο
επνπηείαο γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο
Γιασείπιζη ηων ΜΔ.ΦΟ. ζηην Αςζηπία
Αηνκηθή πξνζέγγηζε γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο κεηαμύ ηνπο.
Πξνηηκώκελε κέζνδν επνπηείαο:
Οξηδόληηα επνπηεία (horizontal monitoring ) βαζίδεηαη ζηελ ακνηβαία εκπηζηνζύλε: κηα
αλνηρηή ζρέζε κεηαμύ ησλ θνξνινγνύκελσλ θαη ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, ζηελ νπνία
θνξνινγηθά δεηήκαηα κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ γξήγνξα.
Μηα νκάδα εκπεηξνγλώκσλ εθνξηαθώλ κε ηνλ ζπληνληζηή ηνπο εξγάδνληαη γηα λα ιύζνπλ
έλα πνιύπινθν ζέκα γηα ινγαξηαζκό ελόο ΜΔ.ΦΟ.
Έρνπλ ελεκεξσκέλν πξνθίι ηνπ ΜΔ.ΦΟ. πειάηε θαη εθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ θνξνινγηθήο
ζπκκόξθσζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:



Γλώζε γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο.
Ζ γλώζε ηεο θνξνινγηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξίαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο
ηνπ θνξνινγηθνύ θηλδύλνπ.

Γενική Γιεύθςνζη
Ζ Γηεύζπλζε απνηειείηαη από ην εθηειεζηηθό ζπκβνύιην θαη ηε δηεπζπληηθή νκάδα.
Ζ δηεπζπληηθή νκάδα απνηειείηαη από ηνλ Γηεπζπληή, ηνλ δηεπζπληή ησλ ηκήκαησλ ησλ
ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ησλ πέληε πεξηθεξεηαθώλ δηεπζπληώλ-ζπληνληζηώλ.
Δπηπιένλ, ε δηεύζπλζε ππνζηεξίδεηαη από ηα ηκήκαηα Γηεθπεξαίσζεο -Γηαδηθαζηώλ θαη
Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο - Αλάιπζε ησλ θνξνινγηθώλ δεδνκέλσλ.
Τα γεληθά θαζήθνληα ησλ ππεπζύλσλ ησλ ηκεκάησλ Γηεθπεξαίσζεο θαη δηαδηθαζηώλ θαη
Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο - αλάιπζε ησλ θνξνινγηθώλ δεδνκέλσλ είλαη :
• Nα ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα απόδνζεο , ηδίσο ηνλ αξηζκό ησλ ειεγρόκελσλ εηαηξεηώλ, ηα
επηπιένλ θνξνινγηθά απνηέιεζκα κηαο εηδηθήο έξεπλαο, θαζώο θαη ηελ δηάξθεηα ησλ
ειέγρσλ.
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• Να αλαιύεη θαη λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα ησλ ειέγρσλ.
• Να παξνπζηάδεη ηα δεδνκέλα γηα ηελ ππνζηήξημεο θνξνινγηθώλ απνθάζεσλ.
Τα ηκήκαηα Γηεθπεξαίσζεο- Δζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο Αλάιπζε ησλ θνξνινγηθώλ δεδνκέλσλ είλαη ππεύζπλα γηα:
• Θέκαηα πξνζσπηθνύ.
• Τνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Υπεξεζίαο.
• Πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ γξαθείνπ.
• Πξνκήζεηα γηα εηδηθή βηβιηνγξαθία επί θνξνινγηθώλ ζεκάησλ.
• Οξγάλσζε θαη ζπληήξεζε ησλ θηηξηαθώλ ππνδνκώλ.
• Γηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ
• Ζ ππνζηήξημε ησλ ειεγθηώλ γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ειέγρνπ, όπσο:
Να ζηέιλεηαη ην αξρείν ηνπ ειέγρνπ ζηελ θαηά ηόπνπο εθνξίεο .
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν όηη δελ ππάξρεη ιάζνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ειέγρνπ ώζηε λα θαζνξηζηεί επαθξηβώο ην νξηζηηθό πνζό
βεβαίσζεο θόξνπ.
Γιεύθςνζη εξειδικεςμένων και ζςμβοςλεςηικών ςπηπεζιών.
Τα θαζήθνληα ηνπ εηδηθνύ ηκήκαηνο είλαη:
Δίλαη ππεύζπλν λα παξέρεη ηελ αλαγθαία ππνζηήξημε ησλ ειέγρσλ ζε εηδηθά θνξνινγηθά
ζέκαηα κε επίθεληξν ηα παξαθάησ:
• Δηαηξηθή θνξνινγία (κε έκθαζε ζηηο κεηαηξνπέο , εμνγνξέο θ.ι.π.)
• Απνηίκεζε εηαηξηώλ θαη αθηλήησλ.
• Γηεζλέο θνξνινγηθό δίθαην.
• Ο θόξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο
• Δθαξκνγή ησλ θνξνινγηθώλ λόκσλ.
Απνθάζεηο εθ ησλ πξνηέξσλ (adλance ruling) ζρεηηθά κε ζέκαηα γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε
ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ ελδν-νκηιηθώλ ζπλαιιαγώλ θαη γηα ηνπο νκίινπο ησλ κεγάισλ
εηαηξεηώλ.
Ο ππεύζπλνο ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ δηαρεηξίδεηαη :
• Τελ νξγάλσζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλώζεο.
• Έιεγρνη γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο γηα ηελ πνηόηεηα ησλ ειέγρσλ.
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5 Πεπιθεπειακούρ Γιεςθςνηέρ – ςνηονιζηέρ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ

Middle Region

Vienna Region

Western Region

Eastern Region

Southern Region
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Υπάξρνπλ 5 δηεπζπληέο -ζπληνληζηέο ζε θάζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν. Κάζε έλαο από
απηνύο είλαη θαη ν επηθεθαιήο νκάδαο εμεηδίθεπζεο αλά βηνκεραληθό θιάδν, είλαη
αξκόδηνο γηα εηδηθά ζέκαηα ηεο πεξηθέξεηαο ηνπο θαη έρεη ηελ επζύλε γηα ηνπο εηδηθνύο
ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε εληνιή ηεο θεληξηθήο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο .
Πεξηθεξεηαθέο αξκνδηόηεηεο:
• Υπνδνκή: Σπληνληζκόο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ησλ θνξνινγηθώλ ζρεδίσλ θαη
ησλ ζηξαηεγηθώλ ηεο θεληξηθήο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο.
• Γηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπο γηα λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα
νηηδήπνηε ζέκαηα ζηνπο επηθεθαιήο ησλ νκάδσλ.
• Θέκαηα πξνζσπηθνύ: Σπληνληζκόο ησλ επηθεθαιήο ησλ νκάδσλ ζε ζέκαηα πξνζσπηθνύ.
• Σρέζεηο κε ηνπο θνξνινγνπκέλνπο ζε ζέκαηα θνξνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο, επηθνηλσλία κε
ηνπο ππαιιήινπο ησλ ηνπηθώλ εθνξηώλ γηα νξγαλσηηθά ζέκαηα.
• Δηήζην πξόγξακκα ειέγρνπ, ην νπνίν ζπκβάιεη γηα ηελ επίηεπμε ησλ θνξνινγηθώλ
πξνϋπνινγηζζέλησλ ζηόρσλ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο. (ζηόρνο / ζύγθξηζε ηεο απόδνζεο )
Δπίζεο 2 από ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο δηεπζπληέο - ζπληνληζηέο έρνπλ αξκνδηόηεηεο από
ηελ θεληξηθή θνξνινγηθή δηνίθεζε γηα:
 Μέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο.
 Αλάιπζε δεδνκέλσλ ησλ επξεκάησλ.
Καηηγοπιοποίηζη ανά Βιομησανικό Κλάδο και Διδικέρ Μονάδερ ( 42 ομάδερ)










Οηθνλνκηθά
Τξάπεδεο / Αζθάιεηεο
Τερλνινγία Δπηθνηλσληώλ
Φπζηθώλ Πόξσλ / Πεηξέιαην & Αέξην
Ληαληθή
Φαξκαθεπηηθά / Ηαηξηθή
Βαξηά Βηνκεραλία
Μεηαθνξέο
Καηαζθεπώλ.θ.ι.π

Υπάξρνπλ 42 νκάδεο κε εηδίθεπζε ζηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ βηνκεραληθώλ θιάδσλ.
Οη νκάδεο είλαη δηάζπαξηεο αλά πεξηθέξεηα ζε όιε ηε ρώξα.
Κάζε νκάδα απνηειείηαη από έλα επόπηε θαη 8 ειεγθηέο .
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Τν θύξην θαζήθνλ ησλ ειεγθηηθώλ νκάδσλ είλαη ν έιεγρνο ησλ κεγάισλ
επηρεηξήζεσλ. Γεληθά πξαγκαηνπνηνύληαη 2 εηδώλ ειέγρσλ:
• Ταθηηθόο έιεγρνο: Ζ πεξίνδνο πνπ θαιύπηεηαη από ηνλ έιεγρν είλαη ηξία ρξόληα.
Πεξηιακβάλεη όια ηα είδε ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ θόξσλ. Ζ δηάξθεηα εμαξηάηαη ζε πνιύ
κεγάιν βαζκό από ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο.
• Δηδηθνί Έιεγρνη ΦΠΑ : Ζ πεξίνδνο ηνπ ειέγρνπ αθνξά ην πνιύ 11 κήλεο ηνπ
δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο.
Σηε Βηέλλε, ην Γθξαδ θαη Ίλζκπξνπθ ππάξρεη κηα νκάδα εηδηθώλ ειεγθηώλ γηα ηνλ
έιεγρν ηνπ ΦΠΑ ησλ αιινδαπώλ επηρεηξήζεσλ.
Οη αξκνδηόηεηεο ηνπο είλαη λα ειέγρνπλ ηνλ ΦΠΑ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ έρνπλ κόληκε
εγθαηάζηαζε ζηελ Απζηξία
Γηάζξσζε ηνπ ζηειερηαθνύ πξνζσπηθνπ ησλ ΜΔ.ΦΟ.
Γηεπζπληήο.
Δπόπηεο
Διεγθηήο.
Δηδηθόο θόξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ.
Δηδηθόο ΦΠΑ.
Δηδηθόο θόξνσλ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ.
Δηδηθόο θόξνπ εηζνδήκαηνο.
EDP / εηδηθόο ζηαηηζηηθόο ειεγθηήο.
2 Δλεγκηικέρ ομάδερ πληποθοπικήρ.
Οη αξκνδηόηεηεο ησλ ειεγθηηθώλ νκάδσλ πιεξνθνξηθήο πεξηιακβάλνπλ:
• Υπνζηήξημε ησλ εηδηθώλ νκάδσλ ειέγρνπ βηνκεραληθώλ θιάδσλ ζε ζέκαηα
πιεξνθνξηθήο.
• Απνηύπσζε ηνπ πεδίνπ ηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο.
2 Βοηθηηικέρ ομάδερ ςποζηήπιξηρ ηων ελέγσων.
Απνηειείηαη από 2 νκάδεο ππνζηεξηρηηθέο νκάδεο πνπ είλαη ππεύζπλεο γηα:
• Τελ Υπνζηήξημε ησλ ειέγρσλ.
• Τελ ζύληαμε θαη αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ.
• Τελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε από βάζεηο δεδνκέλσλ ηξίησλ επξήκαηα θνξνινγηθώλ
ειέγρσλ.
Κπιηήπια Σαξινόμηζηρ ηων ΜΔ.ΦΟ.
Όιεο νη εηαηξείεο ή ελνπνηνύκελεο εηαηξείεο κε θύθιν εξγαζηώλ άλσ ησλ € 9,68 εθ. είλαη
ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο ππεξεζίαο Μεγάισλ Φνξνινγνπκέλσλ.
ηοισεία και απιθμοί
Γηα ηνπο ζθνπνύο ησλ ειέγρσλ νη κεγάινη θνξνινγνύκελνη νκαδνπνηεζνύλ σο εμήο:
Καηηγοπία Κύκλορ επγαζιών Κύκλορ επγαζιών Απιθμόρ ηων μεγάλων
Από
θοπολογούμενων
Mέσπι
G2
9.680.000
28.500.000
4.832
G1
28.500.000
50.000.000
434
G0
50.000 .000
Καη πεξηζζόηεξα
1.549
Σύλνιν
6.815
Σπλνιηθόο αξηζκόο ησλ κεγάισλ θνξνινγνύκελσλ καδί κε ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο είλαη 14.080.
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Πίνακαρ ελέγσων ΜΔ.ΦΟ ζηην Αςζηπία.
Δίδορ ελέγσος
2009

2010

Αξηζκόο ειέγρσλ.

3.798

3.805

Απνηειέζκαηα ειέγρσλ.

410.93 εθ. €

513.30 εθ. €

Αξηζκόο εηδηθώλ ειέγρσλ
ΦΠΑ.

61

31

Απνηειέζκαηα από
εηδηθνύο ειέγρνπο ΦΠΑ.

9.91 εθ. €

28.49 εθ. €

Αξηζκόο ειέγρσλ ΦΠΑ
από μέλεο επηρεηξήζεηο .

287

360

Απνηειέζκαηα ειέγρσλ
ΦΠΑ από μέλεο
επηρεηξήζεηο.

40.53 εθ. €

38.08 εθ. €

Αιινη εηδηθνί ειέγρνη.

1.239

970

Απνηειέζκαηα αιισλ
εηδηθώλ ειέγρσλ.

18.11 εθ. €

7.85 εθ. €

Βάζε ησλ πιαηζίσλ επίζθεςεο κνπ ζηελ Απζηξία θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξαπάλσ κειέηε κνπ
ζηελ Διιάδα ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζζνύλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο βειηίσζεο ηνπ θνξνινγηθνύ
ζπζηήκαηνο ηα παξαθάησ:


Πξνηείλσ παξόηη πνπ πινπνηήζεθε ε κνλάδα κεγάισλ θνξνινγνπκέλσλ λα πξνρσξήζεη
θαη ε νξηδόληηα πξνζέγγηζε επνπηείαο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο κε ζθνπό λα βειηηώζεη
ηηο ζπλζήθεο αλάπηπμεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα ζηαζεξό θαη δίθαην θνξνινγηθό
θαζεζηώο, ην νπνίν λα είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ
ειιεληθνύ δεκνζίνπ.



Σύκθσλα κε ηελ νξγάλσζε ηεο Υπεξεζίαο ΜΔΦΟ εθηόο από ηελ θεληξηθή ππεξεζία ζηελ
Βηέλλε ππάξρνπλ 5 ειεγθηηθά θέληξα δηάζπαξηα ζ΄ όιε ηελ Απζηξία. Γη΄ απηό πξνηείλσ λα
ππάξμεη κία παξόκνηα αλαδηνξγάλσζε ζηελ δηθηά καο ππεξεζία ώζηε λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ
έλα ειεγθηηθό θέληξν ΜΔΦΟ ζηελ Θεζζαινλίθε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεγάισλ
θνξνινγνπκέλσλ από ηελ βόξεηα Διιάδα.
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