Εισ̟ράξεις 11,65 εκ. € α̟ό φορολογουµένους ̟ου δεν είχαν
υ̟οβάλει δήλωση φόρου µεγάλης ακίνητης ̟εριουσίας
19.7.2011

Έ̟ειτα α̟ό διασταύρωση ̟ου διενήργησε η Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, σε συνεργασία
µε την οµάδα δράσης για φορολογούµενους µε µεγάλη ̟εριουσία και υψηλά
εισοδήµατα και την ∆/νση Φορολογίας Κεφαλαίου της Γενικής ∆/νσης
Φορολογίας, εντο̟ίστηκαν 8.666 φορολογούµενοι (φυσικά ̟ρόσω̟α) µε αξία
ακίνητης ̟εριουσίας άνω του 1 εκ. €, οι ο̟οίοι δεν είχαν υ̟οβάλει δήλωση
Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) τουλάχιστον για ένα έτος,
την ̟ερίοδο 1997–2007. Στους φορολογούµενους αυτούς α̟εστάλησαν το
Μάιο ατοµικές ειδο̟οιήσεις µε τις ο̟οίες ενηµερώνονταν για την ̟αράλειψή
τους αυτή και καλούνταν να ̟ροσέλθουν στην εφορία για να τακτο̟οιήσουν
τη φορολογική τους υ̟οχρέωση.
Α̟ό τις 18/5/2011 (ηµεροµηνία της ατοµικής ειδο̟οίησης) µέχρι και
σήµερα, αντα̟οκρίθηκαν

1.359 φορολογούµενοι οι ο̟οίοι συνολικά

υ̟έβαλαν 6.934 δηλώσεις ΦΜΑΠ (δηλαδή κατά µέσο όρο υ̟οβλήθηκαν 5
δηλώσεις ανά φορολογούµενο) και κατέβαλαν συνολικά φόρο 11,65 εκ. €.
Ειδικότερα:
 Εντός του Μαΐου 2011 αντα̟οκρίθηκαν 74 φορολογούµενοι οι ο̟οίοι
υ̟έβαλαν 240 δηλώσεις και κατέβαλαν φόρο 0,35 εκ. €.
 Εντός του Ιουνίου 2011 αντα̟οκρίθηκαν 834 φορολογούµενοι οι
ο̟οίοι υ̟έβαλαν 4.184 δηλώσεις και κατέβαλαν φόρο 7,05 εκ. €.
 Α̟ό 1/7 έως και 15/7/2011 αντα̟οκρίθηκαν 451 φορολογούµενοι οι
ο̟οίοι υ̟έβαλαν 2.510 δηλώσεις και κατέβαλαν φόρο 4,25 εκ. €.
Σε συνέχεια αυτής της δράσης, το Υ̟ουργείο Οικονοµικών έχει
α̟οφασίσει τον ενδελεχή έλεγχο:

Των 100 φορολογουµένων (α̟ό τους 8.666) µε αξία ακίνητης
̟εριουσίας α̟ό 3 έως 60 εκ €. Για το λόγο αυτόν, ήδη συγκροτήθηκαν µε
Υ̟ουργική Α̟όφαση 5 Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου. Των σηµαντικότερων
(έ̟ειτα α̟ό ε̟ιλογή µε συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης) των υ̟ολοί̟ων
(8.566) υ̟οθέσεων, α̟ό τις αρµόδιες Ελεγκτικές Υ̟ηρεσίες.
Η στόχευση των υ̟οθέσεων ̟ου θα ελεγχθούν γίνεται µε βάση
̟ροηγµένα σενάρια ανάλυσης κινδύνου αξιο̟οιώντας τις λειτουργίες του
̟ληροφοριακού συστήµατος ELENXIS ̟ου έχει θέσει σε λειτουργία η Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. Την ευθύνη της εκτέλεσης των
ελέγχων και ̟αρακολούθησης των α̟οτελεσµάτων τους έχει η οµάδα δράσης
για φορολογούµενους µε µεγάλη ̟εριουσία και υψηλά εισοδήµατα.

