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απόψεις
Ο νέος Γραμματέας της Γ.Γ.Δ.Ε. και οι στρατηγικοί
αυτής στόχοι για το 2016
Μόλις προ ημερών δόθηκε στη δημοσιότητα το επιχειρησιακό σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το τρέχον έτος 2016. Οι επιχειρησιακές προτεραιότητες της
Γ.Γ.Δ.Ε. για το τρέχον έτος αποτυπώθηκαν σε τέσσερεις «στρατηγικούς στόχους».
Ο πρώτος στόχος αφορά στη μεγιστοποίηση των Δημοσίων Εσόδων. Για το τρέχον έτος,
καταρτίσθηκε Εθνικό Σχέδιο Φορολογικής Συμμόρφωσης στο οποίο περιλαμβάνεται και Σχέδιο Αναγκαστικής Είσπραξης καθώς και προβλέπεται επέκταση του υφιστάμενου Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, ώστε να παρέχονται
άμεσα πληροφορίες στον εισπρακτικό μηχανισμό, πληροφορίες που αφορούν σε τραπεζικές
κινήσεις, δανειακές συναλλαγές και λοιπά χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Για την εξυπηρέτηση του στρατηγικού αυτού στόχου, επιδιώκεται η αποτελεσματική στοχοθεσία για την είσπραξη
ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς και η δημιουργία ατομικού για κάθε οφειλέτη προφίλ, με τις
διαθέσιμες και διασταυρωμένες για αυτόν πληροφορίες. Επιπλέον, βάρος δίνεται στην επέκταση και ολοκλήρωση της αυτοματοποίησης διαδικασιών διασταύρωσης στοιχείων, συνδυασμών είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ηλεκτρονικών κατασχέσεων σε χέρια
τρίτου κ.ο.κ.
Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος αφορά στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και
στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται να επιτευχθεί με προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις. Στις προληπτικές δράσεις έχουν ενταχθεί δράσεις επικοινωνίας, όπως η καθιέρωση Ημέρας Φορολογικής Συνείδησης, η βελτίωση και επέκταση
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η ενίσχυση των διασταυρώσεων μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες πηγές, η προώθηση του προγράμματος εθελοντικής αποκάλυψης (Voluntary Disclosure Initiative) και η παροχή κινήτρων για τη χρήση πιστωτικών καρτών. Στις κατασταλτικές δράσεις περιλαμβάνονται η έμφαση στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων πρόσφατων χρήσεων (2011 και μετά), ο καθορισμός κριτηρίων και δεικτών ανάλυσης κινδύνου με
εξειδικευμένα κλαδικά και άλλα χαρακτηριστικά, ο εντοπισμός μη δηλωμένων καταθέσεων
και ακινήτων εξωτερικού, η συνέχιση των ελέγχων εμβασμάτων, λιστών και προσώπων μεγάλου πλούτου, η διενέργεια στοχευμένων ειδικών ερευνών για απάτες Φ.Π.Α., καθώς και η
δημιουργία μητρώου επαγγελματικών σκαφών και σκαφών αναψυχής.
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Αναφορικά με τον στόχο των φορολογικών ελέγχων, η Γ.Γ.Δ.Ε. στοχεύει στη διενέργεια εντός
του 2016, 400 ελέγχων από το ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., με βεβαίωση 400 εκ. ευρώ και εισπραξιμότητα ποσοστού 45%, 600 ελέγχων από το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. με βεβαίωση 500 εκ. ευρώ και εισπραξιμότητα
ποσοστού 22,5% καθώς και διενέργεια από τις Δ.Ο.Υ. πλην Φ.Α.Ε. 3.400 πλήρων ελέγχων, με
βεβαίωση τουλάχιστον 1 δις ευρώ, 15.700 μερικών ελέγχων και βεβαίωση τουλάχιστον από 1,3
δις ευρώ, ενώ στοχεύει και στη διενέργεια από τις ΦΑΕ 300 πλήρων ελέγχων, με βεβαίωση 200
τουλάχιστον εκ. ευρώ και 1.600 μερικών ελέγχων με βεβαίωση τουλάχιστον 260 εκ. ευρώ. Παράλληλα, έχει τεθεί στόχος για τη διενέργεια 25.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από ΔΟΥ και
2.000 ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου. Για τον καλύτερο συντονισμό των ελέγχων αυτών και την
επίτευξη ασφαλέστερων και ταχύτερων αποτελεσμάτων, ο στρατηγικός σχεδιασμός της Γ.Γ.Δ.Ε.
στοχεύει στην τυποποίηση της διαδικασίας διενέργειας ειδικών φορολογικών ελέγχων (όπως
οι έλεγχοι εμβασμάτων, λιστών κ.ο.κ.). Τέλος, η Γ.Γ.Δ.Ε. στοχεύει στην αναθεώρηση άρθρων
στις ΣΑΔΦ σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ΕΕ-ΟΟΣΑ για την αμοιβαία φορολογική συνδρομή, στην κατάρτιση σχεδίου-νόμου για το FATCA κ.ά.
Ο τρίτος στρατηγικός στόχος αφορά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και στην προστασία της δημόσιας υγείας.
Για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, έχει προγραμματισθεί εντατικοποίηση των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, αύξηση των καταλογιστικών πράξεων και του εντοπιζόμενου ποσοστού παραβατικότητας.
Τέλος, ο τέταρτος στρατηγικός στόχος αφορά στη δημιουργία συνθηκών για μια αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διοίκηση με σεβασμό στον πολίτη. Η εξυπηρέτηση του στόχου αυτού περιλαμβάνει την οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων του ανθρώπινου δυναμικού,
τον σχεδιασμό συστήματος διαχείρισης γνώσης και τη δημιουργία φορολογικής και τελωνειακής ακαδημίας. Ακόμη, περιλαμβάνει την εντατικοποίηση ελέγχων περιουσιακής κατάστασης στελεχών του φορολογικού μηχανισμού καθώς και τη δημιουργία συνθηκών καλύτερης
παρακολούθησης των προμηθειών. Επίσης, προβλέπεται η καλύτερη στοχοθεσία του ελεγκτικού μηχανισμού.
Οι ως άνω στρατηγικοί στόχοι της Γ.Γ.Δ.Ε. για το έτος 2016 καλύπτουν με πληρότητα όλο
το εύρος δράσης της. Ιδίως, αυτοί κινούνται ισορροπημένα μεταξύ της ανάγκης να εισπραχθούν βεβαιωμένα έσοδα, να εντοπισθούν λοιπές μη εντοπισμένες έως σήμερα πηγές φοροδιαφεύγουσας ύλης αλλά και της ανάγκης να δημιουργηθεί ένα επιστημονικά άρτιο περιβάλλον ασφάλειας κατά τη δράση της φορολογικής διοίκησης, ώστε να διασφαλίζονται τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών και οι δομές του κράτους δικαίου.
Τους φιλόδοξους αυτούς στόχους της Γ.Γ.Δ.Ε. καλείται να υπηρετήσει ο νέος της επικεφαλής, Γεώργιος Πιτσιλής. Ο Γεώργιος Πιτσιλής διαθέτει πολλαπλά όπλα στο οπλοστάσιό του
για να το πράξει με επιτυχία. Πρωτίστως, διαθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση καθώς και
πλούσια εμπειρία περί τη φορολογία. Ακόμη, όλοι όσοι τον γνωρίζουμε μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι διαθέτει το αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των στόχων αυτών ήθος καθώς και τις
αντοχές και την πεισμώδη προσήλωση που απαιτούνται για την εθνική αυτή προσπάθεια.
Του ευχόμαστε ολόψυχα ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
Ασπασία Μάλλιου
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