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2. Ειςαγωγι

Στα πλαίςια του προγράμματοσ Fiscalis 2008-2013, πραγματοποιικθκε από 2 ζωσ 4
Μαρτίου 2011, επίςκεψθ εργαςίασ -working visit –ςτθ Σλοβακία, με επτά ςυμμετζχοντεσ από
άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που ιταν: Ελλάδα, Εςκονία, Ιταλία, Λετονία,
Σουθδία.
Η επίςκεψθ εργαςίασ ζλαβε χϊρα ςτθν πόλθ Μπάνςκα Μπίςτριτςα (Banska Bystriça)
όπου εδρεφει θ Διεφκυνςθ Φορολογίασ και θ Φορολογικι Σχολι.
Τθν πρϊτθ θμζρα το πρόγραμμα ιταν κοινό για όλουσ, ενϊ κατά τθ δεφτερθ και τρίτθ
θμζρα, οι ςυμμετζχοντεσ χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφζροντά τουσ.
Η ομάδα Αϋ είχε ωσ αντικείμενο «Καταπολζμθςθ τθσ φορολογικισ απάτθσ», θ ομάδα Βϋ, ςτθν
οποία ςυμμετείχε και θ Ελλάδα, «Είςπραξθ Φόρων και Αναγκαςτικι Εκτζλεςθ» και θ ομάδα Γϋ
«Διοικθτικι ςυνεργαςία». Η τρίτθ θμζρα ζκλειςε με διαμόρφωςθ ςυμπεράςματοσ από όλουσ
τουσ ςυμμετζχοντεσ.

4

Fiscalis

Σλοβακία 2011

3. Περίλθψθ
Στθν παροφςα ζκκεςθ, παρατίκενται πρϊτα γενικά ςτοιχεία για τθ Δθμοκρατία τθσ
Σλοβακίασ, για τθ δομι και τουσ ςτόχουσ τθσ Σλοβακικισ Φορολογικισ Διοίκθςθσ και για τθ
ριηικι μεταρρφκμιςθ αυτισ που λαμβάνει χϊρα αυτι τθ ςτιγμι. Ακολουκοφν πλθροφορίεσ για
τθν είςπραξθ των Δθμοςίων Εςόδων και για τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται προσ τουσ πολίτεσ.
Μετά παρατίκενται εργαλεία και μζκοδοι, για τθ διενζργεια φορολογικϊν ελζγχων και τθν
αναγκαςτικι είςπραξθ των λθξιπροκζςμων οφειλϊν προσ το Δθμόςιο. Στθ ςυνζχεια
αναφζρονται ςτοιχεία για τθ ςυνεργαςία τθσ χϊρασ με άλλα κράτθ, κακϊσ και για τθ ςθμαςία
και τουσ ςτόχουσ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ ςτον τομζα τθσ φορολογίασ. Επιπλζον
περιγράφεται θ κατανομι των υπαλλιλων τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ και θ επιμόρφωςθ
αυτϊν. Η παροφςα ζκκεςθ κλείνει με προτάςεισ για ορκολογικζσ φορολογικζσ πρακτικζσ που
κα μποροφςαν να εφαρμοςτοφν από το ελλθνικό φορολογικό ςφςτθμα, ϊςτε αυτό να
καταςτεί περιςςότερο αποτελεςματικό και με ςυμπεράςματα για τθ χρθςιμότθτα και τθ
ςυμβολι του προγράμματοσ fiscalis ςτισ ευρωπαϊκζσ φορολογικζσ διοικιςεισ. Ακολουκεί
παράρτθμα με τθν παρουςίαςθ ςτα πλαίςια τθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ με κζμα: «Tax
collection and enforcement methods (Μζκοδοι είςπραξθσ φόρων και αναγκαςτικισ
εκτζλεςθσ)».
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4. Γενικά τοιχεία
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Ζκταςη
Κάτοικοι
Πρωτεφουςα
Πολιτικό φςτημα
Ζτοσ προςχώρηςησ ςτην Ε.Ε.
Νόμιςμα
φνθεςη Πληθυςμοφ:
λοβάκοι
Οφγγροι
Ρουμάνοι
Σςέχοι
Άλλοι

49.035 τ.μ.
5.421.937 (51,6% Γυναίκεσ)
Μπρατιςλάβα (429.627 κάτοικοι)
Δημοκρατία
2004
Ευρώ (από 1-1-2009)
85,8%
10,8%
1,7%
0,8%
0,9%

Η Σλοβακία ανακθρφχκθκε ανεξάρτθτο κράτοσ από τθν Τςεχοςλοβακία τθν 1 θ
Ιανουαρίου 1993, μετά τθ «Βελοφδινθ Επανάςταςθ» (1989).
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5. Οργανωτικι Δομι τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ.

Διοικητική Δομή- 8 περιφέρειες
11 Τ.Φ.Γ
14 T.Φ.Γ.

11 T.Φ.Γ.
12 Τ.Φ.Γ

Žilinský kraj

Prešovnský kraj

Trenčiansky
kraj

Trnavský
kraj

Κόδιτσε

Μπάνσκα
Μπίστριτσα

Μπρατισλάβα

Nitriansky
kraj

9 T.Φ.Γ.+
1 T.Φ.Γ. για επιλεγμένοσς
15 T.Φ.Γ.
υορολογούμενοσς

15 T.Φ.Γ.+Δ/ νσε
Φορολογίας

14 T.Φ.Γ.

ΤΝΟΛΟ: 101 T.Φ.Γ. + 1 TΦ.Γ. για
επιλεγμζνουσ φορολογοφμενουσ

Εικόνα 1 (θμείωςθ Σ.Φ.Γ. = Σοπικά Φορολογικά Γραφεία (Αντίςτοιχα με τισ Δ.Ο.Τ.)

φγχρονθ Δομι τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
Ο Φορολογικόσ Μθχανιςμόσ τθσ Σλοβακίασ αποτελείται από:
α. τθ Διεφκυνςθ Φορολογίασ και
β. τα Τοπικά Φορολογικά Γραφεία (Τ.Φ.Γ. με αρμοδιότθτεσ αντίςτοιχεσ των Δ.Ο.Υ. τθσ
Ελλθνικισ Φορολογικισ Διοίκθςθσ).
Η Διεφκυνςθ Φορολογίασ ιδρφκθκε με το νόμο 150/2001 «περί φορολογικϊν
υπθρεςιϊν», ο οποίοσ τροποποίθςε το νόμο 440/2000 «περί φορολογικισ διοίκθςθσ».
Στθ Διεφκυνςθ Φορολογίασ υπάγονται τα περιφερειακά γραφεία, με ςκοπό τθν άςκθςθ
φορολογικισ διοίκθςθσ ςε περιφερειακό επίπεδο. Τα περιφερειακά φορολογικά γραφεία είναι
επί του παρόντοσ 8 και λειτουργοφν ςτισ πόλεισ όπου βρίςκεται θ ζδρα των οκτϊ περιφερειϊν
τθσ χϊρασ.
Στθν πρωτεφουςα Μπρατιςλάβα, λειτουργεί Γραφείο Επιλεγμζνων Φορολογοφμενων
(γραφείο μεγάλων φορολογοφμενων), αρμοδιότθτασ τθσ περιφζρειασ τθσ Μπρατιςλάβα, με
ςκοπό να υποςτθρίηει τθ λειτουργία των τοπικϊν φορολογικϊν γραφείων (Τ.Φ.Γ.) - ν. 150/
2001.
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Ο ςκοπόσ, θ δομι και οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Φορολογίασ και των
φορολογικϊν υπθρεςιϊν αφοροφν κζματα ςχετικά με τθν είςπραξθ τελϊν, φόρων,
ςυμπεριλαμβανομζνων των πρόςκετων φόρων, φορολογικϊν προςτίμων και προςαυξιςεων,
ςε εκτζλεςθ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ, κακϊσ και δικαςτικϊν εςόδων. Επίςθσ αςκείται
εποπτεία των λαχείων και των επιχειριςεων με αντικείμενο τα τυχερά παίγνια.

Διεφκυνςθ Φορολογίασ
Η Διεφκυνςθ Φορολογίασ εδρεφει ςτθν πόλθ Μπάνςκα Μπίςτριτςα, ενϊ το Υπουργείο
Οικονομικϊν και θ Διεφκυνςθ Φορολογίασ ςτθν πρωτεφουςα Μπρατιςλάβα.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Υποδιεσθσνηής
Φορολογικής
Διοίκηζης

Σμήμα
Φοπολογικών
Διαδικαζιών

Σμήμα
Φοπολογικήρ
Διοίκηζηρ
Τμήμα
Κρατικής
Εποπτείας

Υποδιεσθσνηής
Ελέγτοσ &Αναγκ.
Εκηέλεζης

Σμήμα
Ανάλςζηρ
Κινδύνος

Υποδιεσθσνηής
Οικονομίας &
Πληροθ.Σσζηημάηων

Σμήμα
Οικονομικών και
Διασείπιζηρ

Τμήμα
Φορολογικών
Ελέγχων

Σμήμα Ανάπηςξηρ &
Λειηοςπγίαρ Πληποθ.
ςζηημάηων

Σμήμα
Αναγκαζηικήρ
Εκηέλεζηρ

Σμήμα Ποινικήρ
Δίωξηρ

Μονάδα
Αζθαλείαρ

Υποδιεςθςνηήρ
Φοπολογικήρ
Μεθοδολογίαρ

Γπαθείο
Γενικού
Διεςθςνηή
Σμήμα
Πποζωπικού
Σμήμα
Εζωηεπικού
Ελέγσος
Σμήμα Νομικών
Τπηπεζιών
Σμήμα
ηπαηηγικήρ
και
σεδιαζμού

Γπαθείο
Μεγάλων
Φοπλογούμενων
Πεπιθεπειακά
Γπαθεία
B. Bystrica
Bratislava
Košice
Nitra
Prešov
Trenčín
Trnava
Žilina

Σμήμα
Φοπολογικήρ
Μεθοδολογίαρ

Σμήμα Τπηπεζιών
ππορ
Φοπολογούμενοςρ

Φοπολογικά
Γπαθεία
(Δ.Ο.Τ.)
Πεπιθεπειακά
Γπαθεία
Εθοπιών

Η Διεφκυνςθ Φορολογίασ ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ:
 Μεριμνά για τθν ομοιόμορφθ εφαρμογι τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ από τα
φορολογικά γραφεία (Τ.Φ.Γ.) και προτείνει τροποποιιςεισ τθσ νομοκεςίασ που αφορά
φορολογικά κζματα.
 Κακορίηει τθν εςωτερικι οργάνωςθ και δομι των Τ.Φ.Γ..
 Προτείνει μεταβολζσ του αρικμοφ των Τ.Φ.Γ. και του τόπου που εδρεφουν.
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 Επεξεργάηεται τθ βελτίωςθ και τθν εξζλιξθ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ των φορολογικϊν
υπθρεςιϊν.
 Υποβάλει αναφορζσ για υπόπτουσ φορολογικϊν αδικθμάτων ςτισ αρχζσ που είναι
αρμόδιεσ για τθν ζρευνα για εγκλιματα παραβίαςθσ φορολογικϊν διατάξεων και για
τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ.
 Είναι υπεφκυνθ για τθν ίδρυςθ, ςυντιρθςθ και λειτουργία των Πλθροφοριακϊν
Συςτθμάτων Φορολογίασ, τθρεί κεντρικό Μθτρϊο Φορολογουμζνων, εκςυγχρονίηει και
ενθμερϊνει τισ βάςεισ δεδομζνων και παρζχει ςτοιχεία και πλθροφορίεσ, ςφμφωνα με
ειδικζσ διατάξεισ.
 Ενθμερϊνει τουσ φορολογοφμενουσ για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ
ςχετικά με φορολογικά κζματα και για τθ ςυναφι νομοκεςία.
 Επιβλζπει τθ λειτουργία των Τ.Φ.Γ.και λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα για τθ βελτίωςθ
των πρακτικϊν των Τ.Φ.Γ. και για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων.
 Ελζγχει τθ ςυμμόρφωςθ ςτισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα των φορολογοφμενων.
Επίςθσ εποπτεφει κεςμικά τθ λειτουργία και τθ ςυμμόρφωςθ ςτθ νομοκεςία που
αφορά τα λαχεία και τισ επιχειριςεισ τυχερϊν παιγνίων, ςτισ εγκαταςτάςεισ των
οποίων ζχει το δικαίωμα ειςόδου για ζλεγχο.
 Αποφαςίηει, ωσ άμεςα προϊςταμζνθ αρχι, για κζματα φορολογικϊν διαδικαςιϊν που
αφοροφν τα τοπικά φορολογικά γραφεία και τουσ διμουσ.
 Αποφαςίηει για προςφυγζσ ςχετικά με φορολογικά κζματα κατά αποφάςεων των Τ.Φ.Γ.
και των διμων, κακϊσ και για τελικζσ αποφάςεισ τοπικϊν φορολογικϊν γραφείων και
διμων χωρίσ να ζχει προθγθκεί προςφυγι και αποφαςίηει για άδεια επανάλθψθσ
διαδικαςίασ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ ςχετικι απόφαςθ ζχει λθφκεί από τθν ανϊτατθ
ιεραρχικά, αρμόδια για αυτά τα κζματα, αρχι.
 Ωσ άμεςα προϊςταμζνθ αρχι των Τ.Φ.Γ., αποφαςίηει ςε διοικθτικζσ διαδικαςίεσ
αρμοδιότθτάσ τθσ.
 Παρζχει αμοιβαία ςυνδρομι ςε φορολογικά κζματα, ςφμφωνα με διεκνείσ ςυνκικεσ
και ςτο βακμό που τθσ παρζχει εξουςιοδότθςθ το Υπουργείο Οικονομικϊν.
 Ζχει αρμοδιότθτα να διεξάγει φορολογικοφσ ελζγχουσ ι επανελζγχουσ για τουσ
οποίουσ είναι αρμόδια και τα Τ.Φ.Γ.

Σοπικά Φορολογικά Γραφεία – ςκοπόσ και αρμοδιότθτεσ
Εφαρμόηουν τθ φορολογικι νομοκεςία και κυρίωσ:
 Τθροφν αρχείο ςτοιχείων και μθτρϊο φορολογοφμενων
 Τθροφν αρχείο ςτοιχείων και λογιςτικισ των Δθμοςίων Εςόδων.
 Εντοπίηουν τουσ φορολογοφμενουσ που δεν ζχουν εγγραφεί ςτο
φορολογοφμενων.
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 Προχωροφν ςε αναγκαςτικι είςπραξθ των λθξιπροκζςμων οφειλϊν.
 Αναπτφςςουν μεκοδολογία και ςχζδιο φορολογικϊν ελζγχων.
 Διευκφνουν τισ επιχειριςεισ και τθ δραςτθριότθτα των ειδικϊν οργανωτικϊν ομάδων
τουσ.
 Διενεργοφν φορολογικοφσ ελζγχουσ.
 Διενεργοφν αναλφςεισ μετά από αίτθμα τθσ Διεφκυνςθσ Φορολογίασ.
 Λαμβάνουν αποφάςεισ ςε φορολογικζσ διαδικαςίεσ.
 Λαμβάνουν αποφάςεισ ςε διοικθτικζσ διαδικαςίεσ.
 Διενεργοφν ελζγχουσ και προχωροφν ςε αναγκαςτικι είςπραξθ διοικθτικϊν προςτίμων
ςφμφωνα με ειδικζσ διατάξεισ και διαχειρίηονται και τθροφν αρχείο των δικαςτικϊν
εςόδων.
 Ενθμερϊνουν τουσ φορολογοφμενουσ για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςε
φορολογικά κζματα και για τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ.
 Υποβάλλουν αναφορζσ για υπόπτουσ φορολογικϊν αδικθμάτων ςτισ αρχζσ που είναι
αρμόδιεσ για τθν ζρευνα και τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ για φορολογικά αδικιματα,
δίνοντασ ςχετικι αναφορά ςτθ Διεφκυνςθ Φορολογίασ.
 Εποπτεφουν κεςμικά τα λαχεία και τα τυχερά παίγνια.
 Ιδρφουν, ςυντθροφν, χειρίηονται και ενθμερϊνουν τθ βάςθ δεδομζνων των
Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Φορολογίασ και παρζχουν πλθροφορίεσ και ςτοιχεία,
ςφμφωνα με ειδικζσ διατάξεισ.
 Επεξεργάηονται ανακεφαλαιωτικζσ λογιςτικζσ δθλϊςεισ που υποβάλλονται από τουσ
διμουσ.
 Συμμετζχουν ςε δίκεσ και παρίςτανται ενϊπιον του δικαςτθρίου ςε κζματα
αρμοδιότθτάσ τουσ.

Γραφείο Επιλεγμζνων Φορολογοφμενων
Το Γραφείο Επιλεγμζνων Φορολογοφμενων ζχει, πλθν τθσ εποπτείασ, τισ αρμοδιότθτεσ
των Τ.Φ.Γ. αλλά για οριςμζνουσ φορολογοφμενουσ που ανικουν ςε μια από τισ παρακάτω
κατθγορίεσ, και μόνο για τθν Περιφζρεια τθσ Μπρατιςλάβα:
 Τράπεηεσ και υποκαταςτιματα αλλοδαπϊν τραπεηϊν
 Αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ και υποκαταςτιματα αςφαλιςτικϊν εταιριϊν.
 Φορολογοφμενουσ με ετιςιο κφκλο εργαςιϊν πάνω από 33.193.918,87€
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Οικονομικι Διαχείριςθ
Η Διεφκυνςθ Φορολογίασ είναι κεςμόσ που χρθματοδοτείται εξολοκλιρου από τον
κρατικό προχπολογιςμό και τα ζςοδα και τα ζξοδά τθσ ςυνδζονται άμεςα με τον κρατικό
προχπολογιςμό μζςω του αρμόδιου τμιματοσ που λειτουργεί ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν.
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6. Μεταρρφκμιςθ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ

Η φορολογικι διοίκθςθ τθσ Σλοβακίασ βρίςκεται τϊρα ςε διαδικαςίεσ μεταρρφκμιςθσ
και αναμόρφωςθσ. Κφριοσ ςτόχοσ αυτισ τθσ φορολογικισ αναμόρφωςθσ είναι θ ενοποίθςθ
τθσ είςπραξθσ των φόρων, τελϊν, δαςμϊν και κοινωνικϊν ειςφορϊν.
Η φορολογικι μεταρρφκμιςθ βαςίηεται ςτο νόμο 479/2009 και κεςπίηει νζα δομι τθσ
φορολογικισ Διοίκθςθσ, που κα ιςχφςει από 1θσ Ιανουαρίου 2012. Ο νζοσ νόμοσ επιφζρει
αλλαγζσ του ςυςτιματοσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ των φορολογικϊν αρχϊν. Σε αυτιν τθν
κατεφκυνςθ κεωροφνται απαραίτθτεσ οι μεταβολζσ που αποςκοποφν ςτθ δθμιουργία
κεντρικότερων υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ςυγκζντρωςθσ, τθσ κεντρικοποίθςθσ και
τθσ εξειδίκευςθσ τθσ διοίκθςθσ, με ςτόχο τισ αποδοτικζσ διαδικαςίεσ, τθν αξιοποίθςθ των νζων
τεχνολογιϊν και τθν εφαρμογι των νομοκετικϊν μεταρρυκμίςων.
Σφμφωνα με τθ ¨Νζα Αρχιτεκτονικι¨ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, καταργοφνται τα
Τοπικά Φορολογικά Γραφεία (Τ.Φ.Γ. αντίςτοιχα με τισ ελλθνικζσ Δ.Ο.Υ.) και οι νζεσ υπθρεςίεσ
που υπάγονται ςτθ Διεφκυνςθ Φορολογίασ είναι:
i.
ii.
iii.
iv.

Περιφερειακά Φορολογικά Γραφεία: 8, ςτισ πρωτεφουςεσ των οκτϊ περιφερειϊν τθσ
χϊρασ, με τισ αρμοδιότθτεσ που ζχουν τϊρα τα Τ.Φ.Γ.
Φορολογικό Γραφείο Μεγάλων Φορολογοφμενων, με αρμοδιότθτα για όλθ τθν
επικράτεια (όχι μόνο τθν περιοχι τθσ Μπρατιςλάβα)
Κλιμάκια Φορολογικϊν Γραφείων: 36
Στακμοί Φορολογικϊν Γραφείων: περίπου 21 (θ μορφι τουσ, ο αρικμόσ τουσ και οι
αρμοδιότθτζσ τουσ δεν ζχουν κακοριςτεί ακόμθ και μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα
με τισ ςυνκικεσ)
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7. Φορολογικι Διοίκθςθ και Είςπραξθ Δθμοςίων Εςόδων
τόχοι
Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ τθσ Σλοβακίασ είναι θ διαχείριςθ και θ
είςπραξθ των φόρων, ςφμφωνα με τον κρατικό προχπολογιςμό.
Σφνκθμα τθσ ςλοβακικισ φορολογικισ διοίκθςθσ είναι: «Η είςπραξθ των φόρων είναι το
μζςο, θ ικανοποίθςθ των πολιτϊν είναι ο ςκοπόσ».
Τα αρικμθτικά ςτοιχεία που παρατίκενται παρακάτω προκφπτουν κυρίωσ από τα
επίςθμα ςτοιχεία τθσ ςλοβακικισ φορολογικισ διοίκθςθσ για το 2009, ενϊ περιλαμβάνονται
και κάποια ςτοιχεία για το 2010.
Η φορολογικι διοίκθςθ τθσ Σλοβακίασ ζχει επιτφχει το ςτόχο είςπραξθσ δθμοςίων
εςόδων, ςφμφωνα με τον κρατικό προχπολογιςμό, όπωσ αυτόσ ορίςτθκε από τισ
«Προτεραιότθτεσ του ζτουσ 2009.»
Οι αξίεσ και οι ςτόχοι που υπθρετεί θ Φορολογικι Διοίκθςθ για το 2009 εξειδικεφτθκαν
ωσ εξισ:
 Να εξαςφαλίςει τθ ςυμμόρφωςθ ςτα φορολογικά ζςοδα και ειςφορζσ, ςφμφωνα με τθ
ςτοχοκεςία.
 Να επιτφχει το ποςοςτό εκελοντικισ ςυμμετοχισ ςτισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ,
ςφμφωνα με τθ ςτοχοκεςία.
 Να παρουςιάςει αποτελεςματικότθτα ςε περαιτζρω δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ
φόρων και ειςφορϊν.
 Να παρζχει ςτουσ πολίτεσ-πελάτεσ πιο προςιτζσ και ποιοτικζσ υπθρεςίεσ.

τοιχεία είςπραξθσ
Το ποςό είςπραξθσ φορολογικϊν εςόδων από τθ φορολογικι διοίκθςθ για το 2009
ζφταςε ςτα 11.624 εκατ. €, μειωμζνα κατά 1.132,8 εκατ. € ςε ςχζςθ με το 2008, που τα ζςοδα
ιταν 12.756 εκατ. €, ενϊ το 2008 είχαν αυξθκεί ςε ςχζςθ με το 2007 κατά 1.359 εκατ. €. Η
τάςθ το 2009 παρουςιάςτθκε αντεςτραμμζνθ ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα χρόνια, που θ
αυξθτικι τάςθ ιταν ςυνεχισ. Η αιτία ςφμφωνα με τθ ςλοβακικι Φορολογικι Διοίκθςθ,
βρίςκεται ςτθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ που δεν ζχει αφιςει ανεπθρζαςτθ τθ Δθμοκρατία
τθσ Σλοβακίασ.
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Πίνακασ 1: Ζςοδα 2007-2009

Είςπραξθ δθμοςίων εςόδων
επιςτροφζσ ΦΠΑ
Ακακάριςτα ζςοδα
είςπραξθ υπζρ τρίτων(Ο.Σ.Α. κλπ)
ΖΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ςε εκατομμφρια €

2007
11.397,40
-5.412,40
5.985,00
-1.596,60
4.388,10

2008
12.756,50
-6.192,50
6.563,90
-1.838,50
4.717,30

2009
11.623,70
-5.282,50
6.341,20
-1.791,50
4.551,90

Η εξζλιξθ τθσ πορείασ των δθμοςίων εςόδων κατά το 2009 ζχει επθρεαςτεί κακοριςτικά
από τθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ. Σε ςφγκριςθ με το προθγοφμενο ζτοσ τα ζςοδα
προχπολογιςμοφ που ειςπράχκθκαν από τθ φορολογικι διοίκθςθ μειϊκθκαν κατά 165,3 εκατ.
€ (3,5%). Τθ μεγαλφτερθ ενδιάμεςθ πτϊςθ παρουςίαςε ο Φόροσ Ειςοδιματοσ Φυςικϊν
Προςϊπων (10,06%), ςε απόλυτουσ αρικμοφσ 89,3 εκατ. € και οι παρακρατοφμενοι φόροι
(24,37%). Ο ΦΠΑ που ειςπράχκθκε επίςθσ μειϊκθκε κατά 1,44%. Σχεδόν ςτα ίδια επίπεδα
παρζμεινε ο Φόροσ Ειςοδιματοσ Νομικϊν Προςϊπων.

Εικόνα 2

Ωσ προσ τθν είςπραξθ ΦΠΑ, θ πτωτικι τάςθ υπιρξε τα τρία προθγοφμενα χρόνια,

Ωσ προσ τθν είςπραξθ ΦΠΑ, κατά τα τρία προθγοφμενα χρόνια ςθμειϊκθκε πτωτικι
τάςθ, αλλά μόνο το τελευταίο ζτοσ παρουςίαςε μείωςθ θ ςυνολικι είςπραξθ των φόρων. Αυτι
θ μείωςθ του ΦΠΑ αντιςτακμίςτθκε από παράλλθλθ μείωςθ των επιςτροφϊν ΦΠΑ, ϊςτε ο
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αντίκτυποσ τθσ είςπραξθσ ΦΠΑ από τθ φορολογικι διοίκθςθ ςτθν τελικι αναλογία ΦΠΑ ςτον
κρατικό προχπολογιςμό, να είναι ελάχιςτοσ ςε ςχζςθ με τθν είςπραξθ ΦΠΑ από τα Τελωνεία.
Οι μεγάλοι φορολογοφμενοι ζχουν μειϊςει τθν παραγωγι τουσ, γεγονόσ το οποίο ζχει
επθρεάςει και τισ μικρζσ επιχειριςεισ, που είναι πελάτεσ και προμθκευτζσ τουσ, προκαλϊντασ
μείωςθ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ και μείωςθ των εςόδων από ΦΠΑ για τθ φορολογικι
διοίκθςθ. Ωσ κετικό ςτοιχείο παραμζνει το μικρότερο ποςό επιςτροφϊν ΦΠΑ, ςτο οποίο ζχει
επίςθσ ςυμβάλει θ μείωςθ των ειςαγωγϊν από τρίτεσ χϊρεσ και ςυνεπϊσ το μικρότερο ποςό
ζκπτωςθσ ΦΠΑ που προκφπτει από τισ ειςαγωγζσ.

τοιχεία είςπραξθσ ανάλογα με τουσ φορολογοφμενουσ
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2009, θ Φορολογικι Διοίκθςθ τθρεί
ςτοιχεία για ςφνολο 3.922.318 φορολογοφμενουσ. Η κατανομι των φορολογουμζνων ανά
είδοσ φόρου τθν περίοδο 2007 -2010 παρατίκεται παρακάτω:
Πίνακασ 2: ΑΦΜ που ζχουν πλθρϊςει ανάλογα με το είδοσ φόρου
Ζτοσ

Φ.Π.Α.

2007
2008
2009
2010

171.096
181.877
193.755
200.437

Φόροσ
Ειςοδιματοσ
Φ.Π.
2.296.434
2.436.153
2.559.000
2.676.557

Φόροσ
Ειςοδιματοσ
Ν.Π.
171.601
189.958
204.115
220.748

Εξαρτϊμενεσ
Δραςτθριότθτεσ
(μιςκοί)
279.661
283.497
283.796
286.061

Παρακρατοφμενοι

Σζλθ
κυκλοφορίασ

39.610
39.097
38.399
37.943

236.091
261.606
296.828
322.295

Εικόνα 3: ΑΦΜ που ζχουν πλθρϊςει ανάλογα με το είδοσ φόρου
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8. Τπθρεςίεσ προσ πολίτεσ

Το 2009, θ Διεφκυνςθ Φορολογίασ παρζλαβε ςυνολικά 12.192 γραπτά ερωτιματα και
αιτιματα για πλθροφορίεσ, 65% των οποίων αφοροφςαν τθ φορολογία ειςοδιματοσ, 27% το
ΦΠΑ, 6% τουσ δθμοτικοφσ φόρουσ και τζλθ και 2% τθ φορολογικι διοίκθςθ και διαχείριςθ. Σε
ςχζςθ με το 2008 τα ερωτιματα αυξικθκαν κατά ςυνολικά 1.244. Το 2009 θ Διεφκυνςθ
Φορολογίασ επεξεργάςτθκε ςυνολικά 11.984 ερωτιματα για πλθροφορίεσ ςχετικά με
φορολογικά κζματα, 830 περιςςότερα από το προθγοφμενο ζτοσ.

Εικόνα 4: Αιτιματα 2009

Επίςθσ παραςχζκθκαν ςτουσ φορολογοφμενουσ εξειδικευμζνο πλθροφοριακό υλικό. με
επίκαιρα κζματα – κυρίωσ για τθ φορολογία ειςοδιματοσ, το ΦΠΑ, τθν υποβολι δθλϊςεων
φορολογίασ ειςοδιματοσ και τθν πλθρωμι φόρων. Δόκθκε επίςθσ πλθροφοριακό υλικό που
αφοροφςε τισ πρόςφατεσ αλλαγζσ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ και τισ φορολογικζσ
μεταρρυκμίςεισ. Το κοινό είχε πρόςβαςθ ςε αυτζσ τισ πλθροφορίεσ κυρίωσ μζςα από τον
ιςτότοπο τθσ Διεφκυνςθσ Φορολογίασ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σλοβακίασ (www.drsr.sk), αλλά και
μζςα από ζγγραφα αναρτθμζνα ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων των τοπικϊν φορολογικϊν
γραφείων (Τ.Φ.Γ.).
Επίςθσ αξίηει να ςθμειωκεί ότι κάκε Τ.Φ.Γ. οργάνωςε τουλάχιςτον μια μζρα ςεμιναρίου
για τουσ πολίτεσ, με κζμα τθ ςυμπλιρωςθ τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ.
Κατά τθν περίοδο πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ δθλϊςεων φορολογίασ
ειςοδιματοσ, όλεσ οι ςχετικζσ με αυτά τα κζματα πλθροφορίεσ, παρζχονταν ςτο κοινό και ςε
ςυνεργαςία με τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, κυρίωσ με τθ μορφι άρκρων ςτον θμεριςιο
τφπο.
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9. Εργαλεία ελζγχου

Τα εργαλεία που υποςτθρίηουν τουσ φορολογικοφσ ελζγχουσ:
 κακοριςμόσ ςτρατθγικισ ελζγχου.
 ςχεδιαςμόσ του προγράμματοσ και του προςανατολιςμοφ του ελζγχου.
 χάραξθ των μεκοδολογικϊν γραμμϊν και οδθγιϊν, βοθκθμάτων εργαςίασ και
ςτακερϊν που υποςτθρίηουν τισ επιδόςεισ του ελζγχου και τα επιτόπια ευριματα.
 κακοριςμόσ των διαδικαςιϊν του ελζγχου.
 εργαςιακζσ μεκοδολογικζσ ςυμβουλζσ και υποςτιριξθ ςτα ςθμεία που διεξάγεται ο
ζλεγχοσ.
 επίβλεψθ και αποτίμθςθ, αξιολόγθςθ του ελζγχου.
 υιοκζτθςθ μζτρων που κα προλαμβάνουν τθ φορολογικι απάτθ από οργανωμζνεσ
ομάδεσ.
 οργάνωςθ ομάδων εργαςίασ και επιχειρθςιακϊν ςυναντιςεων με ςκοπό τθν
ανταλλαγι πλθροφοριϊν και τθν παρουςίαςθ προβλθμάτων.
 ςυνεργαςία με αρχζσ που διενεργοφν ζρευνα και αςκοφν ποινικι δίωξθ.
 ςυνεργαςία με τα τελωνεία.
 ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ για τον εντοπιςμό και τθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ
εργαςίασ ςε ςυνεργαςία με τθν Εκνικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, με το Κεντρικό Γραφείο
Εργαςίασ, με τθν υπθρεςία Κοινωνικϊν και Οικογενειακϊν Θεμάτων και με τισ
αςτυνομικζσ αρχζσ.
 ςυντονιςμζνεσ δράςεισ ελζγχου για τον εντοπιςμό δραςτθριοτιτων παράνομθσ
πϊλθςθσ αγακϊν από αλλοδαποφσ ςτθν επικράτεια τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σλοβακίασ, ςε
ςυνεργαςία με τισ αςτυνομικζσ αρχζσ, τθν Διεφκυνςθ Τελωνείων, τθν Κρατικι Διοίκθςθ
Κτθνιατρικισ και Τροφίμων, τθν Ζνωςθ Διμων και Κοινοτιτων Σλοβακίασ και τθν
Ζνωςθ Πόλεων Σλοβακίασ.
 εκςυγχρονιςμόσ των βάςεων δεδομζνων που χρθςιμοποιοφνται για ελεγκτικοφσ
ςκοποφσ.
 εργαςία για τθν βελτίωςθ, ανάπτυξθ, δοκιμι και εφαρμογι νζων τεχνικϊν
υποςτθρικτικϊν εργαλείων (π.χ. θλεκτρονικι βιβλιοκικθ, λογιςμικό για τθν επιλογι
φορολογοφμενων προσ ζλεγχο, κλπ).
 ςυνεργαςία ςε διεκνζσ επίπεδο ςτο τομζα του Ελζγχου (ομάδεσ εργαςίασ OECD,
FISCALIS, IOTA, OLAF).
 προτάςεισ ςχετικά με τον εκςυγχρονιςμό των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων
φορολογίασ.
 εργαλεία ανάλυςθσ κινδφνου.
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Πίνακασ 3: Καταγγελίεσ για φορολογικά εγκλιματα που εξετάςτθκαν από τισ φορολογικζσ αρχζσ

Περίοδοσ

2009

Δείκτθσ
2009/2008
Αρικμόσ καταγγελιϊν για φορολογικά εγκλιματα 3.343,00
226,56%
Τπολογιηόμενθ απϊλεια εςόδων
364.645.246,64 227,77%
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10.Αναγκαςτικι είςπραξθ λθξιπροκζςμων

Ο προϊςτάμενοσ των τοπικϊν φορολογικϊν γραφείων (Τ.Φ.Γ.) προχωρά ςε αναγκαςτικι
είςπραξθ των λθξιπροκζςμων οφειλϊν, μζςω των αρμόδιων υπάλλθλων για τθν αναγκαςτικι
είςπραξθ. Το κφριο κακικον τουσ είναι να εξαςφαλίηουν τθν είςπραξθ των λθξιπροκζςμων,
ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ, δθλαδι παρουςιάηοντασ το
βζλτιςτο αποτζλεςμα με το ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ.
Οι δραςτθριότθτεσ ενόσ υπαλλιλου αναγκαςτικισ είςπραξθσ δεν είναι ςτενά
εξειδικευμζνεσ ςτον τομζα αυτό, αλλά απαιτοφν κατάρτιςθ και γνϊςεισ για πλθκϊρα
διαδικαςιϊν που αφοροφν ςτθ διαςφάλιςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων, τθν αναγγελία
απαιτιςεων ςε διάφορεσ διαδικαςίεσ (πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, λφςθ, αναγγελία απαιτιςεων
ςε διαδικαςία κατάςχεςθσ, ςε κατάςχεςθ που επιβάλλεται από άλλουσ πιςτωτζσ, ςε
διαδικαςίεσ αμοιβαίασ ςυνδρομισ). Συνεπϊσ απαιτείται ζνα υψθλό και ςφαιρικό επίπεδο
εκπαίδευςθσ και γνϊςεων για τουσ υπαλλιλουσ τθσ αναγκαςτικισ είςπραξθσ.
Με τθν αναγκαςτικι είςπραξθ λθξιπροκζςμων είναι επιφορτιςμζνοι 310 υπάλλθλοι
αναγκαςτικισ είςπραξθσ ςε ςφνολο 102 Τ.Φ.Γ. Ανάλογα με το μζγεκοσ του Τ.Φ.Γ. οι υπάλλθλοι
αναγκαςτικισ είςπραξθσ ανικουν ςτα τμιματα «δικαςτικοφ και ελζγχου» ι ςε αυτοτελι
τμιματα δικαςτικοφ που λειτουργοφν ςε μεγαλφτερα Τ.Φ.Γ (άνω των 50 υπαλλιλων).
Η ςλοβακικι φορολογικι διοίκθςθ κεωρεί ότι, ςφμφωνα και με τθν εμπειρία και τισ
γνϊςεισ που προζρχονται και από άλλα κράτθ, το φαινόμενο των λθξιπροκζςμων ςυνδζεται
άμεςα και με τθν αφξθςθ του ποςοφ των φορολογικϊν εςόδων. Είναι φαινόμενο αρκετά
ςφνθκεσ με το οποίο ζρχονται αντιμζτωπεσ όλεσ οι φορολογικζσ διοικιςεισ, ενϊ μόνο κάτω
από ιδιάηουςεσ ςυνκικεσ ίςωσ κα μποροφςε να εξαλειφκεί. Η νομοκεςία παρζχει νομικά
εργαλεία που περιορίηουν εν μζρει τθν ζκταςθ των λθξιπροκζςμων, αλλά ςε αυτόν τον τομζα
δεν επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ.

Εργαλεία αναγκαςτικισ είςπραξθσ
 Αναγκαςτικι είςπραξθ ςε περίπτωςθ που υπάρχουν περιουςιακά ςτοιχεία, κατά των
οποίων μπορεί να κινθκεί διαδικαςία αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ.
 Αναγγελία χρεϊν ςε διαδικαςία πτϊχευςθσ.
 Πρόταςθ για διαγραφι εταιρίασ από το Μθτρϊο Εταιριϊν, αν πλθροφνται οι
προχποκζςεισ που τίκενται από τον Εμπορικό Κϊδικα.
 Υποβολι αίτθςθσ για κιρυξθ ςε πτϊχευςθ ςε περίπτωςθ που πλθροφνται οι
προχποκζςεισ και υφίςτανται ταυτόχρονα λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ.
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 Αυτεπάγγελτοσ ςυμψθφιςμόσ απαιτιςεων κατά του Δθμοςίου με χρζθ βεβαιωμζνα ςτο
Δθμόςιο.

Εικόνα 5: Πλειςτθριαςμοί 2007-2009

Ηλεκτρονικι επικοινωνία (e- επικοινωνία)
Ζνα περαιτζρω εργαλείο αναγκαςτικισ είςπραξθσ είναι θ θλεκτρονικι επικοινωνία:
Στόχοσ είναι θ επικοινωνία με το Τραπεηικό Σφςτθμα για τουσ ςκοποφσ τθσ αναγκαςτικισ
εκτζλεςθσ με θλεκτρονικό τρόπο, με τφπο θλεκτρονικοφ εγγράφου, αλλά και με υποχρζωςθ
των τραπεηϊν να ενθμερϊνουν τισ φορολογικζσ αρχζσ για άνοιγμα κάκε νζου λογαριαςμοφ.
Τα οφζλθ ςτα οποία αποςκοπεί αυτοφ του είδουσ θ επικοινωνία, είναι θ μείωςθ του χρόνου
και του κόςτουσ τθσ διαδικαςίασ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, θ άμεςθ δζςμευςθ λογαριαςμϊν, θ
λιγότερο γραφειοκρατικι και οικολογικότερθ διαδικαςία (paperless), αλλά και θ μείωςθ τυχόν
«διαρροϊν» πλθροφοριϊν προσ τουσ οφειλζτεσ, εκ μζρουσ των υπαλλιλων τθσ φορολογικισ
διοίκθςθσ και των υπαλλιλων των τραπεηϊν. Συνεπϊσ κα επιτευχκεί θ αποτελεςματικότερθ
είςπραξθ λθξιπροκζςμων.

Μεκοδολογικά εργαλεία για τθν υποςτιριξθ τθσ αναγκαςτικισ είςπραξθσ






Μεκοδολογία ςτο πεδίο τθσ είςπραξθσ λθξιπροκζςμων.
Κακοριςμόσ διαδικαςιϊν και μζτρων για περιςςότερθ αποτελεςματικότθτα.
Μεκοδολογικι εποπτεία φορολογικϊν γραφείων.
Επίβλεψθ προβλθμάτων τθσ νομοκεςίασ και προτάςεισ για νομοκετικζσ αλλαγζσ.
Υποβολι αιτιςεων για κιρυξθ ςε πτϊχευςθ.
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 Συνεργαςία με τθν Ζνωςθ Τραπεηϊν με ςκοπό τθν θλεκτρονικι ανταλλαγι
πλθροφοριϊν.
 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ.
 Συναντιςεισ υπαλλιλων με αρμοδιότθτα τθν αναγκαςτικι είςπραξθ που υπθρετοφν ςε
φορολογικά γραφεία διαφορετικϊν περιφερειϊν.
 Εκχϊρθςθ απαιτιςεων που προζρχονται από φόρουσ, κατά τθ διάρκεια ειδικϊν
διαδικαςιϊν (π.χ. πτϊχευςθσ και εκκακάριςθσ) ςτθν αρμόδια ςλοβακικι υπθρεςία
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11. Διεκνισ υνεργαςία

Στον τομζα τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ τα αιτιματα που ζτυχαν επεξεργαςίασ για το 2009
ζφταςαν τα 3.493 και αφοροφςαν τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν για φορολογικά ηθτιματα και
ειδικότερα για τουσ άμεςουσ φόρουσ και ΦΠΑ, βάςει κοινοτικϊν οδθγιϊν και διμερϊν
ςυμφωνιϊν για τθν αποφυγι διπλισ φορολογίασ.

Εικόνα 6: Διεκνισ ανταλλαγι πλθροφοριϊν 2005-2009

Από το 2005 ωσ το 2008, θ αφξθςθ τθσ οικονομικισ αποτελεςματικότθτασ που προζκυψε
από τθν διεκνι ανταλλαγι πλθροφοριϊν ιταν πολφ ςθμαντικι, και κακορίςτθκε από τα
επιπλζον ποςά φόρων και προςτίμων που καταλογίςτθκαν, αλλά και από τθ μείωςθ των
επιςτρεφόμενων ποςϊν από ΦΠΑ.
Αλλά και ςτον τομζα τθσ αμοιβαίασ ςυνδρομισ για τθν είςπραξθ, θ Δθμοκρατίασ τθσ
Σλοβακίασ ζχει ενςωματϊςει ςτο εκνικό τθσ δίκαιοτισ κοινοτικζσ οδθγίεσ και ςφμφωνα με
αυτζσ, προχωρά ςε ανταλλαγι πλθροφοριϊν, παροχι εγγράφων, αποςτολι και αποδοχι
αιτθμάτων για βεβαίωςθ και είςπραξθ φόρων υπζρ άλλων κρατϊν, κακϊσ και αιτθμάτων για
λιψθ διαςφαλιςτικϊν μζτρων.
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Εικόνα 7: Οικονομικι αποτελεςματικότθτα κατά τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν

Ζνα ζμμεςο, μθ μετριςιμο αλλά παρόλα αυτά ιδιαίτερα ςθμαντικό αποτζλεςμα τθσ
διεκνοφσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν είναι θ πρόλθψθ τθσ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ αλλά
και θ προαγωγι τθσ οικειοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ.
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12. Πλθροφοριακά ςυςτιματα

Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα Φορολογίασ (Tax Information System - TIS) υποςτθρίηει τισ
λειτουργίεσ τθσ Διεφκυνςθ Φορολογίασ και είναι ζνα από τα πιο ςθμαντικά πλθροφοριακά
ςυςτιματα τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σλοβακίασ.
Τα αιτιματα για πιο ςφγχρονθ και αποτελεςματικι διαχείριςθ των φόρων ςτθ Σλοβακία,
επιδροφν άμεςα ςτισ λειτουργίεσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ φορολογίασ τθσ χϊρασ.
Σκοπόσ είναι να καταςτεί δυνατόν για τθ Φορολογικι Διοίκθςθ, εκτόσ από το να
ανταποκρίνεται ςτισ κακθμερινζσ ανάγκεσ με τθν επεξεργαςία φορολογικϊν κεμάτων και
ςτοιχείων, να επιτφχει μια απλοφςτερθ και αποτελεςματικότερθ επικοινωνία με τουσ
φορολογοφμενουσ.
Ο τελικόσ ςτόχοσ είναι να βελτιωκεί θ αποδοτικότθτα και θ αποτελεςματικότθτα τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ ςτθ Δθμοκρατία τθσ Σλοβακίασ.
Ο ςχεδιαςμόσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ φορολογίασ, παράλλθλα με τθν αρχι τθσ
πλθροφοριακισ υποςτιριξθσ, υπθρετεί κυρίωσ τισ ακόλουκεσ αρχζσ:









Συμμόρφωςθ με τουσ ςτόχουσ που ζχουν κζςει οι προγραμματικζσ δθλϊςεισ
τθσ ςλοβακικισ κυβζρνθςθσ.
Συμμόρφωςθ με διεκνείσ υποχρεϊςεισ που ζχει αναλάβει θ Σλοβακία, Διεκνείσ
Συνκικεσ κακϊσ και Οδθγίεσ και Κανονιςμοφσ τθσ ΕΕ.
Προςαρμογι ςτθν εκνικι νομοκεςία (νόμουσ, αποφάςεισ, διατάγματα).
Συμμόρφωςθ με τα ςτρατθγικά ςχζδια τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ και του
Υπουργείου Οικονομικϊν.
Παροχι ςτουσ επαγγελματίεσ και ςτο υπόλοιπο κοινό πρόςβαςθσ ςε
πλθροφορίεσ και ςτο φορολογικό νομοκετικό πλαίςιο, ςφμφωνα και με το
Σφνταγμα τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σλοβακίασ.
Εφαρμογι των νζων τεχνολογιϊν, καινοτομία.
Πιο κατανοθτζσ και πιο ποιοτικζσ υπθρεςίεσ ςτον πολίτθ.

Ο βαςικόσ ςτόχοσ ςτο τομζα τθσ πλθροφορικισ είναι να εξαςφαλιςτεί ότι το
πλθροφοριακό ςφςτθμα φορολογίασ κα χρθςιμοποιθκεί αποτελεςματικά για τθ ςυμμόρφωςθ
με ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και για τθν αναδιοργάνωςθ – μεταρρφκμιςθ ςφμφωνα με τα ςχζδια
τθσ ςλοβακικισ κυβζρνθςθσ, του Υπουργείου Οικονομικϊν, τθσ Διεφκυνςθσ Φορολογίασ, με τισ
μεταβολζσ τθσ νομοκεςίασ κακϊσ και με τθν επιτυχι ανταπόκριςθ ζγκαιρα και ζγκυρα ςε
ερωτιματα που κζτουν οι πολίτεσ. Ωςτόςο ςε αυτό το ςθμείο πρζπει να αναφερκεί ότι για τθν
υποβολι διλωςθσ φόρου ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων με θλεκτρονικό τρόπο, απαιτείται
θλεκτρονικι υπογραφι για τθν οποία ο πολίτθσ υποχρεοφται να καταβάλει κάποιο αντίτιμο.
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Εξαιτίασ αυτοφ του κόςτουσ, οι πολίτεσ δεν ενκαρρφνονται να χρθςιμοποιοφν τισ θλεκτρονικζσ
φορολογικζσ υπθρεςίεσ.
Η νζα κατεφκυνςθ ςτον τομζα του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ φορολογίασ, υπό τθν
επίβλεψθ του Υπουργείου Οικονομικϊν, λόγω τθσ αναδιαμόρφωςθσ τθσ δομισ του
φορολογικοφ και τελωνειακοφ μθχανιςμοφ, αφορά τθν αναδιοργάνωςθ τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ και τθσ Τελωνειακισ Διοίκθςθσ, με τθν προοπτικι τθσ ενοποίθςθσ των φόρων,
τελϊν, δαςμϊν και αλλά και των αςφαλιςτικϊν και ςυνταξιοδοτικϊν ειςφορϊν.
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13. Διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ

Οι ςτόχοι κατά προτεραιότθτα ςτον τομζα ανκρϊπινου δυναμικοφ περιλαμβάνουν:
 Συςτθμικζσ αλλαγζσ ςτθν κατθγοριοποίθςθ των υπαλλιλων και ςχετικζσ αλλαγζσ ςτισ
αμοιβζσ των υπαλλιλων.
 Ειςαγωγι νζου Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Κϊδικα.
 Στακερότθτα των υπαλλιλων, κυρίωσ με τθ δθμιουργία κατάλλθλων ςυνκθκϊν
εργαςίασ.
 Εφαρμογι επιμορφωτικϊν προγραμμάτων εξειδίκευςθσ.

Προςωπικό (διάρκρωςθ και αρικμοί)
Οι δείκτεσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ, οι οποίοι είναι δεςμευτικοφ χαρακτιρα
περιλαμβάνουν επίςθσ τον αρικμό των υπαλλιλων: 5.764 για το 2009, εκ των οποίων 5.362
μόνιμοι και 402 ςυμβαςιοφχοι.

Εικόνα 8 : Κατανομι Τπαλλιλων. Οι άνδρεσ είναι 1.144 (20%) και οι γυναίκεσ 4.493 (80%) . Η

μζςθ θλικία είναι τα 46 ζτθ.

Θζςεισ εργαςίασ που αντιπροςωπεφουν τα κφρια είδθ των δραςτθριοτιτων
Φορολογικισ Διοίκθςθσ, καταλαμβάνονται από το 81,1 % του προςωπικοφ, από τουσ οποίοσ
76,2% είναι ελεγκτζσ και διοικθτικοί υπάλλθλοι.
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Άλλο* (1 306)

Τεσνικοί Πληποθοπικήρ

(61)
Καηασωπίζονηερ

Ελεγκηέρ (1 648)

(176)
Κπαηική εποπηεία

(273)
Αναγκαζηική
είζππαξη (315)

Εθοπιακοί

(1 858)

* μάναηζεπ, μεθοδολόγοι, ανθπώπινο δςναμικό, ςποζηήπιξη, κλπ
ςνολικόρ απιθμόρ ςπαλλήλων ηηρ Φοπολογικήρ Διοίκηζηρ: 5.637

Εικόνα 9: Κατανομι Τπαλλιλων

Κοινωνικι πολιτικι
Η κοινωνικι πολιτικι για τουσ υπαλλιλουσ, κακορίηεται από τισ ςχετικζσ προβλζψεισ του
Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Κϊδικα, του νόμου περί ςυμβαςιοφχων του Δθμοςίου, του Κοινωνικοφ
Προγράμματοσ 2008-2009 και τθσ Συλλογικισ Σφμβαςθσ ανάμεςα ςτθν Διεφκυνςθ Φορολογίασ
και τθν Επιτροπι Διεφκυνςθσ Φορολογίασ τθσ Ανϊτατθσ Συνομοςπονδίασ Δθμοςίων
Υπαλλιλων.
Σφμφωνα με αυτι δόκθκε ζμφαςθ κυρίωσ ςτθν εξαςφάλιςθ των βζλτιςτων ςυνκθκϊν
εργαςίασ για προςωπικό. Επίςθσ το ενδιαφζρον επικεντρϊκθκε και ςτουσ τομείσ τθσ εςτίαςθσ,
τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ πρόνοιασ για τθν υγεία και τθν ψυχαγωγία.
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14. Εκπαίδευςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ
Σφμφωνα με το Δθμοςιοχπαλλθλικό Κϊδικα, θ υπθρεςία υποχρεοφται να παρζχει ςτον
υπάλλθλο τακτικι βελτίωςθ των επαγγελματικϊν του προςόντων, με τθν εκπαίδευςθ που του
προςφζρει. Ο νόμοσ ορίηει αυτι τθ διαδικαςία ωσ ςυςτθματικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ
που προορίηεται για τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ και που ςτοχεφει ςτθ ςυνεχι επιμόρφωςθ
και βελτίωςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικότθτα του
υπαλλιλου κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του ςτα πλαίςια του Δθμόςιου τομζα. Το 2009
θ Σχολι Φορολογίασ, παρείχε εκπαίδευςθ για τουσ Νεοπροςλαμβανόμενουσ, για Εξειδίκευςθ
και για Υψθλόβακμα Στελζχθ, με ςκοπό να εμπλουτίςει τα προςόντα των υπαλλιλων. Η
εκπόνθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ιταν προςαρμοςμζνθ και ςτθν οικονομικι
κατάςταςθ τθσ χϊρασ.
Από το Νοζμβριο του 2009 και μετά, θ εκπαίδευςθ ορίηεται από το Δθμοςιοχπαλλθλικό
Κϊδικα ωσ προςαρμοςτικι, ςυνεχισ και εξειδικευμζνθ, δθλαδι ωσ διά βίου εκπαίδευςθ.

Νεοπροςλαμβανόμενοι
Για τθ ςλοβακικι φορολογικι διοίκθςθ, είναι απαραίτθτο οι νεοπροςλαμβανόμενοι να
λαμβάνουν ειδικι επιμόρφωςθ και να τυγχάνουν ειδικισ μζριμνασ, ϊςτε μζςω τθσ
εκπαίδευςθσ αυτισ, να δθμιουργοφνται κατάλλθλεσ εργαςιακζσ ςυνκικεσ, τεχνικι
υποςτιριξθ, υλικό, ποιοτικι εκπαίδευςθ και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ. Τα ανωτζρω είναι
απαραίτθτα για τθν επιτυχι προςαρμογι ενόσ νζου υπαλλιλου ςτισ οργανωτικζσ ςυνκικεσ.
Από τθ Σχολι Φορολογίασ παρζχεται επικαιροποιθμζνο ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για
νεοπροςλαμβανόμενουσ, το οποίο ςε πιλοτικι φάςθ διατίκεται και ςε e-learning μορφι
(θλεκτρονικι εκπαίδευςθ).

Εξειδίκευςθ
Κατά τον κακοριςμό του περιεχόμενου τθσ εκπαίδευςθσ για εξειδίκευςθ, ςκοπόσ είναι θ
εμβάκυνςθ τθσ εξειδίκευςθσ, του επαγγελματιςμοφ και των ειδικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων,
ςε ςχζςθ με τα κακικοντα που εκτελεί ο κάκε υπάλλθλοσ ςε ςυγκεκριμζνο αντικείμενο. Το
2009 οργανϊκθκαν ςυνολικά 323 προγράμματα εκπαίδευςθσ που αντιςτοιχοφν ςε 16.256
ανκρωπομζρεσ. Αυτά τα προγράμματα παρακολοφκθςαν ακροιςτικά 18.414 υπάλλθλοι.

Τψθλόβακμα τελζχθ
Οργανϊνονται επίςθσ εκπαιδευτικά προγράμματα για υψθλόβακμα ςτελζχθ των φορολογικϊν
αρχϊν, με ςκοπό τθν εξειδίκευςθ και τον επαγγελματιςμό τουσ ςτο πεδίο τθσ φορολογικισ
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νομοκεςίασ. Για αυτιν τθν ομάδα εκπαιδευομζνων εκπονικθκαν 15 εκπαιδευτικά
προγράμματα, που αντιςτοιχοφν ςε 1.164 ανκρωπομζρεσ και τα οποία παρακολοφκθςαν –
ακροιςτικά- 1.225 υπάλλθλοι.
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15. Προτάςεισ
Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ
Η Σλοβακία βρίςκεται ςε διεργαςίεσ μια μεγάλθσ διοικθτισ μεταρρφκμιςθσ τθσ
φορολογικισ διοίκθςθσ, με τθν κατάργθςθ των 101 τοπικϊν φορολογικϊν γραφείων τθσ
(Τ.Φ.Γ. αντίςτοιχα με τισ Δ.Ο.Υ. τθσ ελλθνικισ φορολογικισ διοίκθςθσ) και τθ ςφςταςθ ςτθ
κζςθ αυτϊν 8 περιφερειακϊν φορολογικϊν γραφείων. Ταυτόχρονα κα ιδρυκοφν και άλλεσ
μικρότερεσ υπθρεςίεσ με λιγότερεσ αρμοδιότθτεσ (βλ. ανωτζρω 6), ενϊ κεςπίηεται και θ
ςυγκζντρωςθ τθσ είςπραξθσ όλων των δθμοςίων εςόδων (φόροι, τζλθ, δαςμοί, αςφαλιςτικζσ
και ςυνταξιοδοτικζσ ειςφορζσ) ςε ζνα ςθμείο.
Παρατθρείται λοιπόν θ τάςθ των ευρωπαϊκϊν φορολογικϊν διοικιςεων, προκειμζνου να
αντεπεξζλκουν ςτθν πρόκλθςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ, να μειϊνουν τισ δθμόςιεσ
δαπάνεσ με τθ ςυγκζντρωςθ- ςυρρίκνωςθ των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν. Άλλωςτε θ χριςθ των
νζων τεχνολογιϊν επιβάλλει μια νζα οργάνωςθ των διοικθτικϊν δομϊν, κακϊσ εξαςφαλίηει
δυνατότθτα ταχείασ διαςταφρωςθσ και ελζγχου ςτοιχείων, με παράλλθλθ μείωςθ του
λειτουργικοφ κόςτουσ και εξοικονόμθςθ του προςωπικοφ. Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ κινείται
και θ ελλθνικι φορολογικι διοίκθςθ. Ωςτόςο θ δθμοκρατία τθσ Σλοβακίασ επιδιϊκει μια
οργανωμζνθ και εμπεριςτατωμζνθ μετάβαςθ ςτθ νζα ςυγκεντρωτικι δομι, κακϊσ
εξαςφαλίηει το χρονικό περικϊριο από τθν ψιφιςθ του νόμου (2009) για τθ διοικθτικι
μεταρρφκμιςθ, ζωσ τθν ζναρξθ εφαρμογισ αυτοφ (1-1-2012). Παρόλα αυτά οι υπάλλθλοι
εξζφραςαν αβεβαιότθτα για το αν αυτζσ οι ςαρωτικζσ αλλαγζσ κα αποδειχκοφν
αποτελεςματικζσ και επωφελείσ. Η ελλθνικι φορολογικι διοίκθςθ μπορεί να επιδιϊξει
ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ ευρωπαϊκζσ διοικιςεισ, ϊςτε να ενθμερωκεί για παρόμοια
εγχειριματα και να αποφφγει προβλιματα από τθ μετάβαςθ ςε μια πιο ςυγκεντρωτικι μορφι
διοίκθςθσ.

Ηλεκτρονικι Επικοινωνία και Διαςφνδεςθ με το Χρθματοπιςτωτικό φςτθμα
Στουσ άμεςουσ ςτόχουσ τθσ ςλοβακικισ διοίκθςθσ είναι θ e- επικοινωνία με το
χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα. Η ελλθνικι φορολογικι διοίκθςθ μπορεί να αποκομίςει τεράςτια
οφζλθ, τόςο ςτον τομζα των φορολογικϊν ελζγχων με τον εντοπιςμό αποκρυβείςασ
φορολογθτζασ φλθσ, όςο και τθσ αναγκαςτικισ είςπραξθσ, με δζςμευςθ τραπεηικϊν
λογαριαςμϊν αλλά και τθν κατάςχεςθ ποςϊν ςε λογαριαςμοφσ οφειλετϊν, αν προχωριςει
ςτθ κζςπιςθ τθσ e-επικοινωνίασ και ςτθ ςυμφωνία για αυτιν τθν επικοινωνία, με παράλλθλθ
κατάργθςθ τθσ ζγγραφθσ διαδικαςίασ. (βλ. περαιτζρω πλεονεκτιματα ανωτζρω 10 - eεπικοινωνία.)
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Ανάλυςθ Κινδφνου
Με τθν εφαρμογι μεκόδων ανάλυςθσ κινδφνου, όχι μόνο ςτον τομζα των φορολογικϊν
ελζγχων, αλλά και τθσ είςπραξθσ των φόρων, μποροφν να υιοκετθκοφν πρακτικζσ και μζκοδοι
που κα βελτιϊςουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ αναγκαςτικισ είςπραξθσ.
Με βάςθ τθν εμπειρία άλλων κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ Σλοβακία κεωρεί
απαραίτθτο να επιςπεφδεται αναγκαςτικι εκτζλεςθ κατά προτεραιότθτα για τα μεγαλφτερα
ςε φψοσ ποςοφ χρζθ και για τα πιο πρόςφατα χρζθ ςε ςχζςθ με τα παλαιότερα.
Εδϊ αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ελλθνικι φορολογικι διοίκθςθ παρουςιάηεται πιο
επιεικισ ωσ προσ τα χρζθ που ζχουν πρόςφατα καταςτεί λθξιπρόκεςμα, ενϊ αναλϊνεται ςτο
να επιδιϊκει κυρίωσ τθν είςπραξθ χρεϊν των οποίων επίκειται θ παραγραφι, τα οποία ζχουν
μικρότερθ ειςπραξιμότθτα (π.χ. οφειλζτεσ - επιχειριςεισ που ζχουν κάνει διακοπι, που ζχουν
μεταβιβάςει περιουςιακά ςτοιχεία, ζχουν κλείςει τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ, νομικά
πρόςωπα που ζχουν λυκεί ι κθρυχκεί ςε πτϊχευςθ).
Με τισ μεκόδουσ ανάλυςθσ κινδφνου για τθν είςπραξθ του χρζουσ μποροφν να δοκοφν
κατευκφνςεισ για τθ μεκοδολογία που οδθγεί με επιςτθμονικό και όχι τυχαίο τρόπο ςτθν
επιλογι του κατάλλθλου εργαλείου αναγκαςτικισ είςπραξθσ για κάκε περίπτωςθ. Επιπλζον κα
παράςχουν τθν τεχνογνωςία για τθ διαχείριςθ των χρεϊν π.χ. ωσ προσ το χρόνο λιψθσ
αναγκαςτικϊν ι διαςφαλιςτικϊν μζτρων, ι ωσ προσ τθν επιλογι των χρεϊν για τθν
εξαςφάλιςθ είςπραξθσ των οποίων ο ειςπρακτικόσ μθχανιςμόσ πρζπει να κινθκεί κατά
προτεραιότθτα, ϊςτε να είναι αποτελεςματικότερθ θ είςπραξθ. Ζτςι αποφεφγονται άςκοπεσ
ενζργειεσ τθσ διοίκθςθσ, οι οποίεσ ζχουν κόςτοσ χωρίσ να αποφζρουν τα αναμενόμενα,
ωςτόςο υποκετικά, αποτελζςματα και κα επιτευχκεί το μζγιςτο ειςπρακτικό αποτζλεςμα με
το ελάχιςτο κόςτοσ ςε χρόνο και χριμα. Επίςθσ θ επιτυχθμζνθ διαχείριςθ των χρεϊν μζςω τθσ
ανάλυςθσ κινδφνου είςπραξθσ αυτϊν, ςυμβάλλει ςτθν οικειοκελι ςυμμόρφωςθ, διότι τα
πρόςωπα που ςυνικωσ ζχουν ςκοπό, ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ κινδφνου, να αποφφγουν τθν
καταβολι κάποιασ οφειλισ, κα είναι τα πρϊτα κατά των οποίων κα κινθκεί θ διαδικαςία
αναγκαςτικισ είςπραξθσ.

Εκελοντικι ςυμμόρφωςθ
Ιδιαίτερα εντυπωςιακι ςτα πλαίςια τθσ επίςκεψθσ εργαςίασ ςτθ Σλοβακία, ιταν θ
τοποκζτθςθ του ςυμμετζχοντα από τθ Σουθδία, ςφμφωνα με τθν οποία ςτθ χϊρα του, οι
φόροι πλθρϊνονται εμπρόκεςμα ςε ποςοςτό 98%!!! Επίςθσ επιτυγχάνεται και με τισ μεκόδουσ
αναγκαςτικισ είςπραξθσ, θ είςπραξθ του 75% του υπολοίπου, οπότε μζνει ανείςπρακτο μόνο
το 0,5%.
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Σε ερϊτθςθ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με το πϊσ θ φορολογικι διοίκθςθ τθσ Σουθδίασ
επιτυγχάνει τόςο μεγάλο ποςοςτό εκελοντικισ ςυμμόρφωςθσ των πολιτϊν, θ αιτιολογία που
υποςτθρίχκθκε ιταν θ εξισ:
Αυτό οφείλεται αφενόσ ςτο γεγονόσ ότι το κράτοσ εξαςφαλίηει ςτουσ πολίτεσ του
ποικίλεσ και ποιοτικζσ κοινωνικζσ παροχζσ και υπθρεςίεσ, χάρθ ςτα φορολογικά ζςοδα.
Αφετζρου ςτθν πεποίκθςθ ότι «αν ξζρεισ ότι ο διπλανόσ ςου πλθρϊνει, πλθρϊνεισ και εςφ».
Συνεπϊσ, ςφμφωνα με το παράδειγμα τθσ Σουθδίασ, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν
οικειοκελι ανταπόκριςθ των πολιτϊν ςτισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ είναι θ δικαιοςφνθ και θ
ςυνζπεια εκ μζρουσ τθσ διοίκθςθσ κακϊσ και εφροσ και ποιότθτα υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ.
Με τθν εφαρμογι πρακτικϊν που ενδυναμϊνουν ζνα αποτελεςματικό και δίκαιο
φορολογικό ςφςτθμα, τόςο ςτθν επιβολι, όςο και ςτον ζλεγχο και τθν είςπραξθ των φόρων,
καλλιεργείται θ εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν ςτουσ κεςμοφσ. Η ελλθνικι φορολογικι διοίκθςθ,
μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθν εμπειρία αυτϊν των καλϊν πρακτικϊν ϊςτε να χαράξει
ςτρατθγικι ςε αυτά τα πλαίςια για να επιτφχει υψθλότερο ποςοςτό εκελοντικισ
ςυμμόρφωςθσ.
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16. υμπεράςματα – Επίλογοσ
Η ςυμμετοχι ςτθν επίςκεψθ εργαςίασ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ fiscalis, κρίκθκε
ιδιαίτερα επωφελισ από τθ διοργανϊτρια χϊρα αλλά και από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ,
δεδομζνου ότι δόκθκε θ δυνατότθτα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να ανταλλάξουν πλθροφορίεσ για
τθ δομι τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ τθσ χϊρασ τουσ, τα προβλιματα, τισ πρακτικζσ και τισ
μεταβολζσ που λαμβάνουν χϊρα, αλλά και να ςυνεργαςτοφν με ομαδικό πνεφμα.
Οι επιςκζψεισ εργαςίασ που διοργανϊνονται ςτα πλαίςια του προγράμματοσ fiscalis,,
ςυμβάλλουν ςτθν εφαρμογι ενιαίων πρακτικϊν και τθν υιοκζτθςθ ενιαίων ρυκμίςεων, κοινϊν
κεςμικϊν πλαιςίων και ευρωπαϊκϊν προτφπων, ϊςτε οι φορολογικζσ διοικιςεισ να
αναπτφξουν δεςμοφσ ςυνεργαςίασ και να προχωριςουν ςε ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ, χωρίσ
ωςτόςο να παραβλζπονται οι ιδιαιτερότθτεσ των κρατϊν- μελϊν.
Για να επιτευχκοφν τα ανωτζρω, προτείνεται θ ςυμμετοχι όλων των υπαλλιλων των
φορολογικϊν διοικιςεων, εφόςον επικυμοφν, ςε ετιςια βάςθ ςε προγράμματα fiscalis, μικρισ
διάρκειασ (2-3 θμερϊν), ϊςτε να περιορίηεται το κόςτοσ αλλά και να επικαιροποιοφνται οι
πλθροφορίεσ, οι προβλθματιςμοί και οι πρακτικζσ.
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17. Παράρτθμα: Η παρουςίαςθ τθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ
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