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Επιχειρησιακή σύνοψη :
Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης αποτελεί
ανέκαθεν ζητούµενο στα πλαίσια βελτιστοποίησης των αποτελεσµάτων της
λειτουργίας της. Η ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης - µέσα από βέλτιστες
πρακτικές κρατών µελών της Ε.Ε.- για την αύξηση των δηµόσιων εσόδων αποτελεί
αντικείµενο της έκθεσης αυτής, αφού πρώτα επιχειρείται µια σύντοµη αναφορά του
εννοιολογικού της προσδιορισµού σε σχέση µε το στοιχείο της αµφίδροµης
αποτελεσµατικής επικοινωνίας και ενηµέρωσης µεταξύ πολίτη και διοίκησης.
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Κατόπιν της 1140296 ΕΞ 10.10.2011 ΑΥΟ για την έγκριση µετάβασης στο
εξωτερικό, πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη (7-11 Νοεµβρίου 2011) στη Λισαβόνα
Πορτογαλίας, προκειµένου για τη συµµετοχή των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης
Πολιτικής Εισπράξεων Σωτηροπούλου Χρυσούλας και Πρινιωτάκη Μαρίας στην
επίσκεψη εργασίας του προγράµµατος Fiscalis µε αντικείµενο «Η είσπραξη των
∆ηµοσίων Εσόδων στην εποχή της πληροφορικής».
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά τον Adams (1993) «O τρόπος που οι πολίτες φορολογήθηκαν, το υποκείµενο
αλλά και το αντικείµενο φορολογίας αντικατοπτρίζουν την κοινωνία περισσότερο
από οτιδήποτε άλλο». Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασµός φορολογικής πολιτικής
αναδεικνύεται ως µια από τις πλέον περίπλοκες διαδικασίες, δεδοµένου του
πολυδιάστατου χαρακτήρα του φορολογικού συστήµατος, το οποίο στοχεύει µεταξύ
άλλων και στην επίτευξη διαφορετικών ποιοτικών στόχων (εµπέδωση κοινωνικής
εµπιστοσύνης και συνεργασίας για τη βιωσιµότητα του φορολογικού συστήµατος)
πέραν της αύξησης των δηµοσίων εσόδων σε ένα σύνθετο και διαρκώς
µεταβαλλόµενο περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται η έννοια της φορολογικής συµµόρφωσης και ο
τρόπος που αυτή ενισχύεται µέσω α) της παροχής υπηρεσιών ενηµέρωσης και
διευκόλυνσης προς τους φορολογουµένους, β) της άρσης των αδικιών, της
απλούστευσης και κωδικοποίησης της φορολογικής νοµοθεσίας και γ) της
εφαρµογής των κειµένων διατάξεων για την ποινική καταστολή της
φοροδιαφυγής (Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Καταπολέµησης της
Φοροδιαφυγής / E.Π.Κ.Φ. 2011).
Παραδοσιακά, το ελληνικό κράτος αντιµετωπίζει στα πλαίσια σχεδιασµού και
υλοποίησης της δηµοσιονοµικής του πολιτικής διαφορετικά κατά καιρούς επίπεδα
βαθµού ανειλικρίνειας και ασυνέπειας των πολιτών σε σχέση µε την εκπλήρωση των
φορολογικών τους υποχρεώσεων. Ειδικότερα, όπως καταγράφεται στα επίσηµα
στατιστικά στοιχεία κατά το έτος 2010 της Υ.Π.Ε.Ε., το εκτιµώµενο ύψος προστίµων
αντιστοιχεί σε 3.399.106.931_ αντί 1.207.431.529_ για το έτος 2009 (Ε.Π.Κ.Φ.
2011).
Οι Νέες Τεχνολογίες, όπως υποστηρίζεται από τη θεωρία (Murphy 2004, OECD
2010) αλλά και όπως προκύπτει από ανάλογες βέλτιστες πρακτικές σε διεθνές
επίπεδο (Αυστραλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, ∆ανία) τελούν σε στενή σχέση σύνδεσης
και αλληλεξάρτησης ως προς τη διαµόρφωση φορολογικής συνείδησης και την
επίτευξη φορολογικής συµµόρφωσης, όπως αναλύεται στη συνέχεια.
ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείµενο της παρούσας έκθεσης αποτελεί η ανάπτυξη της ως άνω σχέσης και για
το σκοπό αυτό, επιχειρείται µια σύντοµη αναφορά στον εννοιολογικό προσδιορισµό
της φορολογικής συµµόρφωσης -κυριότερα µέσα από το αυστραλιανό µοντέλο (ΑΤO
Compliance Model)- και πώς αυτή λειτουργεί στα πλαίσια του φορολογικού
σχεδιασµού. Στη συνέχεια αναπτύσσονται µερικές από τις βέλτιστες πρακτικές που
παρουσιάστηκαν στα πλαίσια του Σεµιναρίου Fiscalis, µε έµφαση τη χρήση των
Νέων Τεχνολογιών καθώς και άλλων πρόσφορων µέσων τόσο για την ενίσχυση της
φορολογικής συµµόρφωσης όσο και τη βελτιστοποίηση της εισπραξιµότητας των
δηµοσιών εσόδων εν γένει.
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Τα παρακάτω κρίνονται σκόπιµα, όταν κυρίαρχος ρόλος της φορολογικής αρχής
είναι:
α)η είσπραξη φόρων και υποχρεώσεων πληρωτέων σύµφωνα µε το νόµο και µε
τέτοιες συνθήκες ή µέσα που θα εµπεδώσουν την εµπιστοσύνη στο φορολογικό
σύστηµα και τη διοίκηση,
β)η διαµόρφωση µιας φορολογικής διοίκησης δίπλα στους πολίτες και τις
επιχειρήσεις µε τη δυνατότητα προσφοράς ουσιαστικής συνδροµής κατά την
εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων (µε τρόπο απλό, γρήγορο και
ανέξοδο),ανταποκρινόµενη γρήγορα και αποτελεσµατικά στα αιτήµατα των
φορολογουµένων, µε όραµα την ανάπτυξη σχέσεων αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ
των εµπλεκόµενων µερών.
ΙΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Κατά την παραδοσιακή αντιµετώπιση του όρου (Schumpter, 1992) ο φορολογικός
πολιτισµός εξαντλείται στους δηµιουργούς του φορολογικού συστήµατος, στους
κόλπους του οποίου αρχικά δεν εντάσσονταν οι φορολογούµενοι. Τελευταία, όλο και
περισσότερο γίνεται λόγος είτε αποκλειστικά στο ρόλο των φορολογουµένων είτε
στην επικοινωνία που αυτοί µπορούν να αναπτύξουν µε τις φορολογικές αρχές.
Σηµαντική αποτύπωση της ανωτέρω θέσης είναι τόσο η διάσταση της «φορολογικής
συνείδησης» (ως προς τους φορολογουµένους) όσο και η δοµή των ανεξάρτητων
επιπέδων αρµοδιοτήτων (ως προς τις φορολογικές αρχές). Υπό το πρίσµα αυτό, οι
ακόλουθες παράµετροι τίθενται από τη θεωρία: η άποψη των πολιτών για το
φορολογικό σύστηµα και τη φορολογική διοίκηση, η κατανόηση του φορολογικού
συστήµατος και νοµοθεσίας, η υποκίνηση όπως η αναγνώριση ή τιµωρία
παραβατικών συµπεριφορών, η ισότητα στο φορολογικό σύστηµα, το κόστος
συµµόρφωσης, η δεοντολογία και το πλαίσιο ηθικής τόσο των φορολογουµένων όσο
και του φοροεισπρακτικού µηχανισµού (Silvani 1992, Ambrecht 1998).
Στα πλαίσια της έννοιας του «φορολογικού πολιτισµού», το δίπτυχο
φορολογική
συµµόρφωση και φορολογικός σχεδιασµός απασχολεί έντονα τη θεωρία αλλά και
την πράξη, όπως αυτό µπορεί να λειτουργήσει υπό το πρίσµα του περιορισµού του
φορολογικού κενού (tax gap : διαφορά µεταξύ των φόρων που καταβάλλονται και
οφείλονται για όλους τους φόρους και όλους τους φορολογούµενους).
Α. Εφόσον η προσήκουσα λειτουργία των υποκείµενων στο φόρο φυσικών και
νοµικών προσώπων προβάλλει ως βασικός πυλώνας του φορολογικού συστήµατος, ο
στρατηγικός φορολογικός τους σχεδιασµός και οι παράµετροι που δυνατόν να
επηρεάζουν την τελική διαµόρφωσή του θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη
κατά τον σχεδιασµό κυβερνητικών πολιτικών για την ενίσχυση της φορολογικής
συµµόρφωσης.
Συγκεκριµένα, η πραγµάτωση του σχεδιασµού εξαρτάται από τη δράση διαφορετικών
παραµέτρων (π.χ επικοινωνία, τεχνολογία, ηγεσία, έλεγχος, ανάλυση κινδύνου κλπ)
που συνήθως ενεργοποιούνται για την επίτευξη στόχων, όπως :
α)τη δηµιουργία, προστασία και αριστοποίηση της αξίας στα πλαίσια των στόχων του
οργανισµού
β)τη διαχείριση µεγέθους φορολογικών κινδύνων στα πλαίσια λειτουργίας του
οργανισµού
γ)τη διασφάλιση φορολογικής συµµόρφωσης και τις υποχρεώσεις αναφοράς
(reporting)
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∆ιάγραµµα 1 : Στρατηγικός Φορολογικός Σχεδιασµός στις Επιχειρήσεις
Ο φορολογικός σχεδιασµός θα πρέπει να επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση των
φορολογικών αποτελεσµάτων και τη διαχείριση κινδύνου, τόσο ως προς τη διενέργεια
στρατηγικών συναλλαγών όσο και ως προς τις καθηµερινές λειτουργίες. Η διάσταση
ειδικά της φορολογικής συµµόρφωσης αλλά και της αναφοράς επιτυγχάνεται µέσω
συνεχιζόµενων διαδικασιών, επικεντρωµένων στη διαχείριση κινδύνου και την
εξωτερική επικοινωνία (PWC, 2011).
Β. Η φορολογική συµµόρφωση, για τις ανάγκες της παρούσας έκθεσης, επιµερίζεται
στη συµµόρφωση ως προς α) την πληρωµή, β) την υποβολή δηλώσεων και γ)
αναφορών. Η συζήτηση γύρω από τη κανονιστική θεωρία ως προς τη φορολογική
συµµόρφωση περιστρέφεται γύρω από δύο µοντέλα : α) της θεώρησης ότι οι πολίτες
συµµορφώνονται µε τη νοµοθεσία µόνο όταν έρχονται αντιµέτωποι µε εξαντλητικές
ποινές και πρόστιµα (deterrence model). Τα υποκείµενα του φόρου υποκινούνται από
αµιγώς κερδοσκοπικά κριτήρια, εξετάζοντας τις ευκαιρίες αλλά και τις πιθανότητες,
παραβιάζοντας τις διατάξεις του νόµου, όταν το προβλεπόµενο πρόστιµο είναι µικρό
σε σχέση µε τα προσδοκώµενα οφέλη λόγω της παραβατικής τους συµπεριφοράς β)
της θεώρησης ότι η ήπια µεταχείριση και συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων
οµάδων (φορολογική αρχή & πολίτες) συµβάλλει στη µέγιστη δυνατή συµµόρφωση
κατά το νόµο (accommodative model). Τα υποκείµενα του φόρου είθισται να τείνουν
σε συµµόρφωση προς το νόµο τόσο λόγω της πίστης τους στον κανόνα δικαίου, όσο
και λόγω του απώτερου ιδίου συµφέροντός τους.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά καιρούς αναπτύχθηκαν διαφορετικά µοντέλα. Το 1998, η
Αυστραλιανή Φορολογική ∆ιοίκηση εισήγαγε ένα νέο κανονιστικό µοντέλο στη
∆ιοίκηση για τη βελτίωση της µακροπρόθεσµης συµµόρφωσης σε στρατηγικές
επιβολής, το οποίο υιοθετήθηκε στη συνέχεια από το Ηνωµένο Βασίλειο και τη Νέα
Ζηλανδία. Κυριότερο χαρακτηριστικό του µοντέλου αποτελεί η ανταποδοτικότητα,
στην οποία και αποδίδεται η επιτυχία του ως άνω µοντέλου, µεταστρέφοντας
σηµαντικά τη στάση αλλά και τη συµπεριφορά των φορολογουµένων επιτυγχάνοντας
υψηλά ποσοστά φορολογικής συµµόρφωσης.
Η διάσταση της αµφίδροµης αποτελεσµατικής επικοινωνίας µεταξύ φορολογικής
διοίκησης και φορολογουµένων συνιστά βασικό άξονα του µοντέλου, όπως
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αναλύεται στη συνέχεια. Με την υιοθέτησή του, η φορολογική διοίκηση αναγνωρίζει
την απόλυτη αναγκαιότητα επικοινωνίας µε τους φορολογουµένους, η συµπεριφορά
των οποίων είναι η πλέον συνεργάσιµη. Για τις λοιπές περιπτώσεις προβληµατικής
συνεργασίας, η φορολογική διοίκηση θα πρέπει να περάσει το µήνυµα ότι διαθέτει
την ισχύ αλλά και τα µέσα ενεργοποίησης των προβλεπόµενων κυρώσεων, όπου η
συµµόρφωση δεν επιτυγχάνεται. Για το λόγο αυτό, η ιεραρχική προσέγγιση κατά
τη διαχείριση της συµµόρφωσης επικεντρώνεται -αντί της παραδοσιακής
στρατηγικής εξάντλησης των κυρώσεων- στην κατανόηση, την εκπαίδευση, την
παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών, την επικοινωνία αλλά και την πρόοδο σε
αποτελεσµατικότερες µεθόδους (πχ έλεγχο ή ποινές), αν και εφόσον
διαπιστώνεται αντίσταση στις υποχρεώσεις συµµόρφωσης.

Εικόνα 1: Αυστραλιανό Μοντέλο Φορολογικής Συµµόρφωσης (Murphy, 2004)
Ειδικότερα, τρεις είναι οι κυριότεροι άξονες του µοντέλου : α) η πλήρης κατανόηση
του περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο αναπτύσσεται το κανονιστικό κοµµάτι (Business,
Industry, Social, Economic, Psychological/B.I.S.E.P.), β) η στάση των πολιτών έναντι
των φορολογικών υποχρεώσεων (στο αριστερό κοµµάτι της πυραµίδας) και γ) το
εύρος των κανονιστικών στρατηγικών (στο δεξί κοµµάτι της πυραµίδας).
Μετά την κατανόηση των λόγων που επηρεάζουν τους λόγους (µη) συµµόρφωσης
(B.I.S.E.P.), η συµπεριφορά των φορολογουµένων (δέσµευση, υποστήριξη,
αντίσταση, απεµπλοκή) αντιπροσωπεύει τους τρόπους µε τους οποίους το άτοµο
τοποθετεί τον εαυτό του σε σχέση µε την κανονιστική αρχή, υποδηλώνοντας το
βαθµό προδιάθεσης για µια συµµορφωτική ή µη συµπεριφορά.
!
∆έσµευση: αντιπροσωπεύει τις περιπτώσεις φορολογουµένων που είναι
έτοιµοι, πρόθυµοι και ικανοί να συµµορφωθούν µε τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις. Είναι δεσµευµένοι µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους,
θεωρώντας ηθική ή δεοντολογική υποχρέωση να συµµορφωθούν µε το νόµο. Η
αυτορύθµιση είναι η συνηθέστερη µορφή εκδήλωσης φορολογικής συµµόρφωσης.
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!
Υποστήριξη: αντιπροσωπεύει τις περιπτώσεις φορολογουµένων που
ενδέχεται να µην είναι ικανοποιηµένοι µε το φορολογικό σύστηµα, αναγνωρίζουν
εντούτοις ότι η καταβολή των φόρων είναι συνέχεια της κοινωνικής τους ύπαρξης και
αποδέχονται το ρόλο τους ως φορολογούµενοι. Η συνδροµή της φορολογικής
διοίκησης ως προς τη φορολογική τους συµµόρφωση έγκειται περισσότερο στην ορθή
και σαφή ενηµέρωσή τους αλλά και την απλούστευση των εν γένει διαδικασιών.
!
Αντίσταση: αντιπροσωπεύει τις περιπτώσεις φορολογουµένων που
αντιµετωπίζουν ανταγωνιστικά τη φορολογική διοίκηση, αναγνωρίζοντας σε αυτή
περισσότερο τον «ελεγκτικό» αντί το «συµβουλευτικό» χαρακτήρα που θα έπρεπε να
έχει. Η στάση τους υποδηλώνει αντίδραση ως προς το σύστηµα, µε πιθανή εκδήλωση
αυτής τη µη εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, όπου «επιτρέπεται». Η
πρόβλεψη επιβολής αυστηρότερων ποινών σε περίπτωση απόρριψης ουσιαστικών
νοµοθετικών προβλέψεων για την οικειοθελή συµµόρφωσή τους κρίνεται σκόπιµη.
!
Απεµπλοκή: αντιπροσωπεύει τις περιπτώσεις φορολογουµένων που
αδιαφορούν ως προς την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων,
θεωρώντας ότι η φορολογική αρχή αδυνατεί να επιβληθεί στην παραβατική τους
συµπεριφορά. Η φορολογική διοίκηση, αφού αξιοποιήσει σε κάθε περίπτωση τα µέσα
οικειοθελούς συµµόρφωσης, λαµβάνοντας υπόψη την ανταπόκριση αλλά και την εν
γένει συµπεριφορά της οµάδας, καλείται να αναρριχηθεί άµεσα στην εξάντληση των
προβλεπόµενων στην πυραµίδα ρυθµίσεων.
ΙV. ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Στη συνέχεια επιχειρείται µια σύντοµη απαρίθµηση βέλτιστων πρακτικών από
διαφορετικά κράτη µέλη της Ε.Ε. (Πορτογαλία, ∆ανία, Βέλγιο), που όπως
αποδείχθηκε από τη δική τους πραγµατικότητα, συνέβαλαν ουσιαστικά στην
ενίσχυση της εκούσιας αλλά και αναγκαστικής φορολογικής συµµόρφωσης. Οι Νέες
Τεχνολογίες αποτελούν το κυριότερο µέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού
παρέχοντας το κατάλληλο µέσο είτε ενηµέρωσης και επικοινωνίας µε τη Φορολογική
∆ιοίκηση είτε οργάνωσης, αξιολόγησης και διασταύρωσης για την είσπραξη των
δηµοσίων εσόδων.
1.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
!
!
!

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (CALL CENTERS),
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ (Ε-ΝΟΤΕΒΟΟΚ)
ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ (CERTIFIED
Ε-MAIL)

Για την Πορτογαλία, η ενίσχυση της εκούσιας συµµόρφωσης µέσω της χρήσης Νέων
Τεχνολογιών αλλά και κάθε άλλου πρόσφορου µέσου αποτυπώνεται ήδη από το 2008
µε την υιοθέτηση πρακτικών, όπως η διαµόρφωση εξειδικευµένων τηλεφωνικών
κέντρων, η χρήση της ηλεκτρονικής φορολογικής ατζέντας αλλά και του
πιστοποιηµένου ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
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Παράγοντες όπως η µηχανογράφηση διαδικασιών, η αποϋλοποίηση των εγγράφων, η
αυτοµατοποίηση του back office (µέσω διασταυρώσεων όλων των αναγκαίων
δεδοµένων), η µηχανογράφηση όλων των τοπικών γραφείων των ∆.Ο.Υ. (µέσω της
διεκπεραίωσης όλων των λειτουργιών µέσω intranet, καθώς και της δυνατότητας
εξυπηρέτησης του πολίτη από κάθε ∆.Ο.Υ.), η εφαρµογή της ηλεκτρονικής
Φορολογικής ∆ιοίκησης (µέσω της διάδοσης των λειτουργιών internet, καθώς και των
διαύλων επικοινωνίας –ειδικά τηλεφωνικά κέντρα, ΑΤΜ, Ταχυδροµεία και Home
Banking) αποτέλεσαν τις βασικότερες παραµέτρους κατά την κατάρτιση του
επιχειρησιακού σχεδιασµού. Για το λόγο αυτό, ως προτεραιότητα τέθηκε η
αµεσότητα στην ικανοποίηση των αιτηµάτων των πολιτών µέσω α) της άµεσης
ανταπόκρισης στη χορήγηση πληροφοριών αλλά και πιστοποιητικών και β) της
αναγνώρισης άσκησης δικαιωµάτων και την εξέταση αυτών σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα (από έναν έως έξι µήνες το αργότερο).
Στο πλαίσιο αυτό, δεδοµένου ότι η προσωπική επαφή µε τον φορολογούµενο
αναλώνει αρκετό από το χρόνο τόσο των φορολογουµένων όσο και της φορολογικής
διοίκησης, η παροχή πληροφοριών αλλά και οδηγιών για διαφορετικές φορολογίες
ανατέθηκε στο υπάρχον προσωπικό δυναµικό της ∆ιοίκησης. Άλλωστε, ενόψει της
αναγκαιότητας περιορισµού του αριθµού των τοπικών γραφείων των ∆.Ο.Υ., η
Φορολογική ∆ιοίκηση οργάνωσε τηλεφωνικό ∆ίκτυο ανά τη χώρα,
υποστηριζόµενο από κατάλληλα εκπαιδευµένους υπαλλήλους του Υπουργείου
Οικονοµικών. Η οργάνωση του ∆ικτύου έγινε µε τρόπο αποκεντροποιηµένο
–προκειµένου να αποφορτιστεί το έργο των κεντρικών υπηρεσιών –ενώ κάθε κλήση
µπορεί να απαντηθεί από οποιοδήποτε σηµείο της χώρας. Η εφαρµογή του
συστήµατος αρχικά δεν ικανοποίησε άµεσα τα αιτήµατα των πολιτών (2008) αν και
κατά το έτος 2009 η συµµετοχή των πολιτών αυξήθηκε σηµαντικά. Για το έτος 2010,
η θετική ανταπόκριση στον ήδη αυξηµένο αριθµό κλήσεων είναι αξιοσηµείωτη,
υποδηλώνοντας τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών από τη ∆ιοίκηση.
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∆ιάγραµµα 2 :Η χρήση των call centers στην Πορτογαλική Φορολογική ∆ιοίκηση

Η οργάνωση της ηλεκτρονικής φορολογικής ατζέντας (e-notebook) αποτελεί
σηµαντική προέκταση της ολοκληρωµένης προσπάθειας της Πορτογαλίας για την
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ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης µε την εφαρµογή απλουστευµένων
ηλεκτρονικών διαδικασιών ως προς :

Εικόνα 2 : Απεικόνιση σελίδας e-notebook
! τη διαλειτουργικότητα µε τη φορολογική διοίκηση,
! τη συνοπτική ενηµέρωση για τις πέντε πιο πρόσφατες συναλλαγές του
φορολογούµενου και της φορολογικής διοίκησης (όπως υποβολή δηλώσεων
φορολογίας εισοδήµατος, ειδοποιήσεις, καταβολές),
! την υπενθύµιση προθεσµιών υποβολής δηλώσεων (alerts),
! την ενηµέρωση για τις φορολογικές υποχρεώσεις σε εξέλιξη (alerts),
! την ενηµέρωση για τις φορολογικές υποχρεώσεις, η προθεσµία των οποίων
εξέπνευσε.
Στο πλαίσιο αυτό, η Φορολογική ∆ιοίκηση έχει εκτεταµένα υιοθετήσει την πρακτική
επικοινωνίας φυσικών και νοµικών προσώπων µέσω πιστοποιηµένου ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (certified e–mails). Η χρήση του εναλλακτικού αυτού τρόπου
επικοινωνίας κλιµακώθηκε κατά το έτος 2010 σε 20.236.598 αντί 6.012.449 (2009),
ενώ αποδείχθηκε ιδιαίτερα διαδεδοµένη ως προς τη διαδικασία χορήγησης
ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, αποφέροντας σηµαντικά κέρδη τόσο για τους
φορολογούµενους όσο και για τη δηµόσια διοίκηση εν γένει.
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∆ιάγραµµα 3 : Ο περιορισµός δαπανών από τη χρήση των certified e-mails
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ

Η ενδυνάµωση της φορολογικής συµµόρφωσης, για περιπτώσεις χωρών όπως η
∆ανία, αποτυπώνεται µεταξύ άλλων στη δυνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης των
εισοδηµάτων των φορολογουµένων µετά την υποχρεωτική δήλωση αυτών από
τρίτους. Ο ψηφιακός φάκελος των πολιτών σχηµατίζεται δηλαδή από το σύνολο των
πληροφοριών που τρίτοι καλούνται πρώτα να δηλώσουν, ενώ για την τελική έγκριση
ή διόρθωση αυτών και µέσω της ιστοσελίδας «http://tastselv.skat.dk/» παρέχεται σε
ατοµικό επίπεδο η δυνατότητα παρέµβασης.
Μέσω της δυνατότητας αυτής το ετήσιο εισόδηµα των φορολογουµένων υπολογίζεται
αυτόµατα σύµφωνα µε τις καταχωρηθείσες πληροφορίες, ενώ έτσι εξασφαλίζεται α) η
υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν, β) η ακρίβεια
ως προς το ποσό αυτών, γ) η απλούστευση των διαδικασιών τόσο ως προς τους
πολίτες όσο και ως προς τη λειτουργία της Φορολογικής ∆ιοίκησης και τέλος δ) η
ακριβέστερη δυνατή συνολική εικόνα ως προς το φορολογικό προφίλ του
φορολογουµένου. Προς την κατεύθυνση αυτή, ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες
περιπτώσεις δήλωσης από :
! τους εργοδότες που έχουν υποχρέωση να συµπληρώνουν σε µηνιαία βάση
τους παρακρατηθέντες από αυτούς φόρους των υπαλλήλων,
! τα ιδιωτικά σχολεία για τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν σε αυτά,
! τις τράπεζες για το ποσό των τόκων που λαµβάνουν για στεγαστικά δάνεια
κατοικίας,
! τις ασφαλιστικές εταιρείες για τα εισοδήµατά τους από ασφάλιστρα,
! τους ασφαλιστικούς φορείς για είσπραξη συντάξεων, λοιπών επιδοµάτων κλπ.
Η αυτοµατοποιηµένη και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών επεκτείνεται και σε
άλλους τοµείς της φορολογίας όπως πχ. της είσπραξης µέσω της δυνατότητας
υπαγωγής σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών ανά φορολογούµενο, µέσω
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αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, κατά την οποία –και µόνο για το φόρο
εισοδήµατος φυσικών προσώπων- ο πολίτης έχει την ευχέρεια διαµόρφωσης του
ύψους αλλά και του αριθµού των δόσεων (υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις),
σύµφωνα µε τα ατοµικά εισοδηµατικά του κριτήρια και υποχρεώσεις.
Παρέχοντας έτσι τα κατάλληλα εργαλεία για την ενίσχυση της φορολογικής
συµµόρφωσης και ανάγοντας τη φορολογική συνείδηση των πολιτών σε βασική
παράµετρο για την βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων για την είσπραξη των
δηµοσίων εσόδων, η Φορολογική ∆ιοίκηση της ∆ανίας τηρεί τις ακόλουθες
δεσµεύσεις: η είσπραξη των δηµοσίων εσόδων θα πρέπει να γίνεται µε συνέπεια, µε
διαδικασίες απλουστευµένες, γρηγορότερες, φθηνότερες και αποτελεσµατικότερες,
αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τη διάσταση της κοινωνικής ευθύνης κατά τη λειτουργία
της ∆ιοίκησης.
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Η διαχείριση της παροχής των φορολογικών προνοµίων σε σχέση µε την εκούσια ή
αναγκαστική συµµόρφωση των πολιτών αποτελεί µια διαφορετική διάσταση του
στρατηγικού σχεδιασµού της φορολογικής πολιτικής στην Πορτογαλία.
Γενικά, τα φορολογικά προνόµια που χορηγεί η Πορτογαλική Φορολογική ∆ιοίκηση
προβλέπονται από τη νοµοθεσία, ενώ παράλληλα θεωρούνται φορολογικά έξοδα, τα
οποία αναφέρονται σε συνηµµένη αναφορά του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Πρόκειται για εξαιρετικά µέτρα που δηµιουργούνται προκειµένου για την προστασία
των φορολογικών δηµόσιων συµφερόντων. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της
Πορτογαλίας, οι προϋποθέσεις και η χορήγηση των φορολογικών προνοµίων
καθορίζονται µε νοµοθετική πράξη. Επίσης διακρίνονται σε προνόµια διαρθρωτικής
φύσης και προνόµια προσωρινής φύσης.
Έτσι ως προνόµια ενδεικτικά καθορίζονται:
! τα προνόµια κοινωνικής φύσης,
! τα κίνητρα αποταµίευσης,
! τα κίνητρα για το οικονοµικό σύστηµα και την κεφαλαιαγορά,
! τα προνόµια για την παραγωγική επένδυση,
! τα προνόµια χορηγούµενα για την κτηµαταγορά,
! τα κίνητρα για την εταιρική αναδόµηση,
! τα προνόµια για τις «ελεύθερες ζώνες» (Μαδέρα και Νησιά Santa Maria),
! τα προνόµια για επιχειρησιακή ανάπτυξη και έρευνα,
! τα κίνητρα για οικιακή εργασία των ΑΜΕΑ κλπ.
Η διαχείριση των φορολογικών προνοµίων αποτελεί ζήτηµα υψίστης σηµασίας για
την Φορολογική ∆ιοίκηση της Πορτογαλίας. Αν και µέχρι πρόσφατα η ∆ιοίκηση δεν
διέθετε ένα κεντρικό σύστηµα που να επιτρέπει τη διαχείριση αυτών, καθώς και ένα
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σύστηµα ελέγχου για τη διαδικασία των χορηγήσεων (µε αποτέλεσµα τη µη
ανταλλαγή των πληροφοριών µεταξύ των Υπηρεσιών και ως εκ τούτου τη χορήγηση
φορολογικών προνοµίων σε µη δικαιούχους), σήµερα έχει αναπτυχθεί µια
αποτελεσµατική και οµογενής ενδοεπικοινωνία ανάµεσα στο Σύστηµα Εκκαθαρίσεων
(Σ.Ε.) που περιλαµβάνει τους Φόρους Εισοδήµατος, ΦΠΑ και Φορολογίας
Κεφαλαίου και το Σύστηµα Φορολογικών Κατασχέσεων (ΣΦΚ).
Το Σύστηµα Ελέγχου Φορολογικών Προνοµίων (ΣΕΦΠ) έχει ως κύριο στόχο, αφενός
τη δίκαιη µεταχείριση των πολιτών- διασφαλίζοντας έτσι ότι οι φορολογούµενοι που
συµµορφώνονται µε τις φορολογικές τους υποχρεώσεις απολαµβάνουν και τα
φορολογικά προνόµια- και αφετέρου την αύξηση της πραγµατικής απόδοσης των
προνοµίων µέσω της µεγιστοποίησης της φορολογικής συµµόρφωσης και την
ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων φορολογικών προνοµίων που χορηγήθηκαν
λανθασµένα.
! ∆ιαδικασία
Το ΣΕΦΠ ενσωµατώνει κάθε πληροφορία προερχόµενη από το Σ.Ε. και το Σ.Φ.Κ. Το
Σ.Ε. αποστέλλει αιτήσεις για έγκριση των φορολογικών προνοµίων στο ΣΕΦΠ.
Ακολούθως το ΣΕΦΠ ελέγχει στο ΣΦΚ αν ο φορολογούµενος και αιτών τα προνόµια
έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές. Σε καταφατική περίπτωση το ΣΕΦΠ δηµιουργεί φάκελο
και ενηµερώνει τον πολίτη, ο οποίος καλείται να εµφανιστεί στην αρµόδια ∆ΟΥ για
ακρόαση. O Προϊστάµενος της ∆ΟΥ εξετάζει την υπόθεση και εκδίδει απόφαση
εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας την αίτηση για χορήγηση φορολογικών προνοµίων,
ενηµερώνοντας τον πολίτη καθώς και το Σύστηµα.
Περιοδικά και σε περίπτωση βεβαίωσης νέων χρεών το Σ.Κ. ενηµερώνει το ΣΕΦΠ
για την ύπαρξη αυτών και ακολούθως το ΣΕΦΠ ελέγχει την απόδοση αιτήσεων που
έχουν χορηγηθεί σε φορολογούµενους µε χρέη καθώς και ενηµερώνει το Σ.Ε.
4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Η εφαρµογή των Νέων Τεχνολογιών στα πλαίσια της αναγκαστικής συµµόρφωσης
υλοποιείται –για την Πορτογαλία- µε τη δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού µέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Υπουργείου
Οικονοµικών. Η διαδικασία της αναγκαστικής εκποίησης κινητής και ακίνητης
περιουσίας των οφειλετών του ∆ηµοσίου υποστηρίζεται στο σύνολό της από την
ιστοσελίδα «http://www.e-financas.gov.pt/vendas/».
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Εικόνα 3: Η ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πλειστηριασµών του Υπ. Οικ/κων (Πορτογαλία)

Μετά τη συνολική αποτύπωση των διενεργούµενων πλειστηριασµών ανά τη χώρα σε
ηλεκτρονικό χάρτη, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα συνολικής αποτίµησης των
πλειστηριασµών που επισπεύδονται από το Πορτογαλικό ∆ηµόσιο τόσο ανά τόπο όσο
και ανά πιθανή ηµεροµηνία. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα χρήσης συγκεκριµένης
µηχανής αναζήτησης α για το χαµηλότερο έως και το µέγιστο ποσό πρώτης
προσφοράς για τη συµµετοχή στη διενέργεια του εκάστοτε πλειστηριασµού και β) για
τις διαθέσιµες ηµεροµηνίες διενέργειας των πλειστηριασµών.
Σε κάθε περίπτωση, για τη συµµετοχή στη διενέργεια του πλειστηριασµού, ο χρήστης
πρέπει να είναι πιστοποιηµένος και να ανταποκρίνεται στους όρους και προϋποθέσεις
που το ∆ηµόσιο θέτει προκειµένου για την έγκυρη εκδήλωση ενδιαφέροντος.
5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΣΕ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ Κ.Μ. ΟΠΟΥ ΓΕΝΝΑΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Η ελεύθερη διακίνηση των προσώπων και των δραστηριοτήτων τους εντός της Ε.Ε
συνεπάγεται τη δηµιουργία φορολογικών υποχρεώσεων από αυτούς. Το γεγονός ότι ο
φορολογούµενος κινείται πλέον εντός της Ε.Ε, συναλλάσσεται σε πολύ-εθνικό
επίπεδο ή αποκτά περιουσιακά στοιχεία σε διάφορα Κράτη –Μέλη (Κ.Μ.), δεν
αποτελεί δικαιολογία για καθυστερήσεις ή για αναποτελεσµατικότητα στην
διαδικασία της είσπραξης των φόρων. Αντίθετα η χρήση της πληροφορίας ανάµεσα
στα Κ.Μ. και των τεχνολογικών µέσων που αυτά διαθέτουν, σε συνδυασµό µε την
άµεση κινητοποίηση των εισπρακτικών αρχών, θα συµβάλλει στην αύξηση των
ποσών είσπραξης.
Η Οδηγία 2008/09/EC (περί επιστροφής ΦΠΑ σε υποκείµενους µη εγκατεστηµένους
στο Κ.Μ. της επιστροφής)

Το έτος 2010 τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία της Ε.Ε 2008/09/
EC, µε την οποία
εφαρµόζεται µια νέα διαδικασία αίτησης επιστροφής Φόρου Προστιθέµενης Αξίας σε
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υποκείµενους µη εγκατεστηµένους στο Κ.Μ. της επιστροφής, αλλά εγκατεστηµένους
σε άλλο Κ.Μ. της Ε.Ε. Με τη νέα Οδηγία είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή
αίτησης επιστροφής του ενδιαφεροµένου/υποκείµενου στο φόρο µέσω της
ηλεκτρονικής διαδικτυακής πύλης του Κ.Μ που είναι εγκατεστηµένος.
Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται στο Κ.Μ. της εγκατάστασης του ενδιαφεροµένου
έως τις 30 Σεπτεµβρίου του ηλεκτρονικού έτους που ακολουθεί την περίοδο
επιστροφής.
Τα Κ.Μ. µπορούν να θέσουν ένα ελάχιστο ποσό επιστροφής ανά αίτηση. Το ελάχιστο
ποσό για την ετήσια αίτηση ή για αιτήσεις του τελευταίου µέρους του έτους
ανέρχεται σε 25_, ενώ για αιτήσεις σε ενδιάµεσα χρονικά διαστήµατα ανέρχεται σε
200_. Στην Ελλάδα, όπως και στην πλειοψηφία των Κ.Μ τα ελάχιστα ποσά έχουν
καθοριστεί σε 50_ και 400_ αντίστοιχα.
Η νέα Οδηγία 2010/24/EU (περί αµοιβαίας συνδροµής στην είσπραξη)

Από την 01.01.2012 τίθεται σε εφαρµογή η νέα Οδηγία της Ε.Ε 2010/24/EU
(αντικαθιστώντας την Οδηγία 2008/55/EU), σε συνδυασµό µε τον εφαρµοστικό
Κανονισµό 1189/2011 και την εφαρµοστική Απόφαση 8193/2011, σχετικά µε την
αµοιβαία συνδροµή στην είσπραξη απαιτήσεων µεταξύ των Κ.Μ. της Ε.Ε. Μία από
τις καινοτοµίες της νέας Οδηγίας είναι η χρήση µεταξύ των Κ.Μ. σε ψηφιακή µορφή
ηλεκτρονικών αιτήσεων πληροφοριών, κοινοποίησης και είσπραξης µέσω ενός
κλειστού ηλεκτρονικού δικτύου µε ακριβείς κανόνες για τη χρήση των γλωσσών
(αυτόµατη µετάφραση) και των εγγράφων, προκειµένου να διεκπεραιώνονται
ταχύτερα και πιο αποτελεσµατικά οι αιτήσεις. Καθιερώνεται επίσης για πρώτη φορά
ένας νέος ηλεκτρονικός ενιαίος τίτλος κοινοποίησης, ο οποίος συνοδεύει κάθε αίτηση
κοινοποίησης καθώς και ένας νέος ενιαίος εκτελεστός τίτλος, καταργώντας έτσι την
µέχρι σήµερα αναγκαιότητα αναγνώρισης, συµπλήρωσης ή αντικατάστασης αυτού
από το αρµόδιο Κ.Μ.
! Βέλγιο : ένα πιλοτικό πρόγραµµα
Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, στο Βέλγιο κατά το έτος 2010, εγκρίθηκαν
επιστροφές ΦΠΑ προς φορολογούµενους εγκατεστηµένους σε άλλα Κ.Μ.
(εξαιρουµένων της Ολλανδίας, του Λουξεµβούργου και του Ηνωµένου Βασιλείου)
ποσού περίπου 145.000.000_. Μετά από σχετική διασταύρωση των στοιχείων, σε
πιλοτικό επίπεδο, διαπιστώθηκε ότι από το ανωτέρω ποσό επιστροφής περίπου
16.500.000_ επεστράφησαν σε οφειλέτες των άλλων Κ.Μ.
Έτσι, στα πλαίσια της αµοιβαίας συνδροµής µεταξύ των Κ.Μ., παρουσιάζεται η
δυνατότητα για αίτηση από το Κ.Μ. της εγκατάστασης-και ταυτόχρονα έχοντος
απαίτηση από τον φορολογούµενο, της λήψης αναγκαστικών µέτρων από το Κ.Μ. της
επιστροφής. Η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των Αρχών (επιστροφής ΦΠΑ και
είσπραξης) των Κ.Μ., καθώς και η άµεση δράση των εισπρακτικών οργάνων (κατά το
χρόνο πριν την έγκριση της επιστροφής), µπορούν να συµβάλλουν αποτελεσµατικά
στην είσπραξη των απαιτήσεων.
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Σηµειώνεται ότι ήδη στη νέα Οδηγία 2010/24/EU (περί αµοιβαίας συνδροµής στην
είσπραξη), προβλέπεται η δυνατότητα ενηµέρωσης µεταξύ των Κ.Μ. χωρίς
προηγούµενη αίτηση για επιστροφές φόρων ή δασµών (πλην του ΦΠΑ) που
επίκεινται να πραγµατοποιηθούν (άρθρο 6).
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι επιµέρους εθνικές φορολογικές διοικήσεις αντιµετωπίζουν διαφορετικό
περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου καλούνται να εφαρµόσουν το δικό τους
φορολογικό σύστηµα. Για το λόγο αυτό, τα δικαιϊκά συστήµατα διαφέρουν ως προς
το κανονιστικό περιβάλλον, τις διοικητικές πρακτικές αλλά και τη φιλοσοφία που
µπορεί να διαπνέει τη χάραξη της εν γένει φορολογικής πολιτικής. Ωστόσο, η χρήση
των Νέων Τεχνολογιών στη φορολογική διοίκηση αποτελεί κοινό σηµείο
αναφοράς σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενόψει µάλιστα της επιζητούµενης
βελτιστοποίησης των ποσοστών απόδοσης της υφιστάµενης φορολογικής
συµµόρφωσης και τη µείωση της φοροδιαφυγής.
Στο πλαίσιο αυτό, η φορολογική διοίκηση καλείται να εφαρµόσει ανάλογες
στρατηγικές και πρακτικές, προκειµένου να περιορίσει τις περιπτώσεις παρέκκλισης
από το νόµο στο ελάχιστο (OECD, 2004) και το ελληνικό κράτος συστηµατικά και
αποτελεσµατικά να ασκήσει την οικονοµική και κοινωνική του πολιτική, ελέγχοντας
το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος.
Για το λόγο αυτό, και δεδοµένου ότι η φορολογική συµµόρφωση είναι λιγότερο
δαπανηρή από την είσπραξη, καλούµαστε να επενδύσουµε στη βελτίωση των
σχέσεων ανάµεσα στην φορολογική διοίκηση και τους φορολογούµενους.
Αναγνωρίζοντας ότι η εξάλειψη της µη συµµόρφωσης αποτελεί ένα δύσκολο στόχο,
πιστεύουµε αναµφίβολα ότι η βελτίωση και διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών
αποτελούν τους βασικούς παράγοντες αφενός για την µείωση του κόστους για τη
φορολογική συµµόρφωση και αφετέρου συµβάλλουν στην δηµιουργία µιας σχέσης
εµπιστοσύνης µεταξύ κράτους και πολίτη. Πρακτικές –όπως αυτές που αναλύθηκαν
παραπάνω- ειδικά για την ενίσχυση της εκούσιας συµµόρφωσης
! των τηλεφωνικών κέντρων (call centers),
! της ηλεκτρονικής φορολογικής ατζέντας (e- notebook)
! του πιστοποιηµένου ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (certified e- mail)

θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω προς υλοποίηση.
Η διευρυµένη ανάπτυξη και χρήση των Νέων Τεχνολογιών, ειδικά στα πλαίσια της
αναγκαστικής είσπραξης προτείνεται, µεταξύ άλλων, υπό τη µορφή:
! του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των
οφειλετών
! του αυτοµατοποιηµένου αποκλεισµού των φορολογικών απαλλαγών για
φορολογούµενους µε ληξιπρόθεσµες οφειλές,
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! της εξάντλησης των δυνατοτήτων που παρέχεται στα πλαίσια της διαδικασίας
της αµοιβαίας συνδροµής για την είσπραξη µεταξύ των 27 Κ.Μ της Ε.Ε. όπως αυτή ισχύει σήµερα – µέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών µε τις
Φορολογικές Αρχές.
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