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απόψεις
Ο νέος πενταετής προγραμματισμός δράσεων
της ΑΑΔΕ και το φιλόδοξο όραμά της
Δημοσιοποιήθηκε στην εξαιρετικά φιλόξενη και λειτουργική ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το Στρατηγικό της Σχέδιο για την πενταετία 20172020.
Σημαντικό αποτύπωμα της βασικής επιδίωξης της Αρχής συνιστά η αναγραφή του
«Οράματός» της, ως ακολούθως:
«Όραμα της Α.Α.Δ.Ε. είναι να θεμελιώσει σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και
να εξελιχθεί σε έναν πρότυπο οργανισμό διασφάλισης των δημοσίων εσόδων της
χώρας».
Η αποτύπωση του οράματος-στόχου συνιστά το πρώτο ενθαρρυντικό βήμα των τελευταίων ετών. Με την έναρξη της ανεξάρτητης λειτουργίας της, η ΑΑΔΕ. όχι απλώς κατανοεί πλήρως την ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ της ιδιωτικής και της δημόσιας σφαίρας, ισορροπία την καλείται από τον θεσμικό της ρόλο καλείται να εξυπηρετήσει, αλλά επιπρόσθετα η ΑΑΔΕ καθιστά την ισορροπία αυτή στόχο-όραμα της.
Ως όπλα για την επίτευξη της ισορροπίας αυτής, η ΑΑΔΕ προτάσσει τη δικαιοσύνη, τη
διαφάνεια, την αμεροληψία, τη λογοδοσία, την ακεραιότητα, την αξιοκρατία, τη γνώση και
τη συνεχή αυτοβελτίωση της. Ενώ, ως πεδία δράσης της για την επίτευξή της ισορροπίας,
η ΑΑΔΕ προτάσσει το πεδίο της ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης, της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, της διευκόλυνσης του επιχειρείν και
του εμπορίου, της εξωστρεφούς και αποτελεσματικής διοίκησης, με σεβασμό προς τον
πολίτη και τέλος της προστασίας του κοινωνικού συνόλου.
Ειδικότερα, στο πεδίο της ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης προτάσσεται η
ενίσχυση των διαδικασιών οικειοθελούς συμμόρφωσης καθώς και η βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αναμένουμε όλοι με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της τρέχουσας διαδικασίας οικειοθελούς συμμόρφωσης και ιδίως την κατανομή των βεβαιωθέντων με βάση αυτή ποσών φόρων μεταξύ των υποθέσεων που ήταν
ήδη σε διαδικασία φορολογικού ελέγχου και των λοιπών, για τις οποίες δεν έχει κινηθεί
μέχρι στιγμής ελεγκτική διαδικασία.
Στο πεδίο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, η ΑΑΔΕ επενδύει αρκετά στον θεσμό του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου καθώς και στον εκσυγχρονιΤόμος 71
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σμό των τελωνειακών υπηρεσιών. Ακόμη, επιμένει και ενισχύει τον ηλεκτρονικό τρόπο
διασταύρωσης στοιχείων περιουσίας (τραπεζικά και επενδυτικά προϊόντα) με τα δηλωθέντα εισοδήματα, ώστε με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο να εντοπίζονται σε πρώτο επίπεδο τυχόν αποκλίσεις, που περαιτέρω μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις για τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων. Ακόμη η ΑΑΔΕ επεξεργάζεται και εξειδικεύει περαιτέρω τα κριτήρια για επιλογή και διενέργεια φορολογικών ελέγχων και θέτει πολύ ψηλά τον πήχη, προγραμματίζοντας 23.300 φορολογικούς ελέγχους, 50.000 τελωνειακούς
ελέγχους (λαθρεμπόριο), σχεδόν 39.800 ελέγχους συμμόρφωσης στην Αγορά (καταστήματα, μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.) καθώς και 97.000 τηλεφωνικές κλήσεις σε οφειλέτες του
Δημοσίου. Άλλωστε, η ΑΑΔΕ στοχεύει, μέσα στο 2017, σε βεβαίωση ποσού φόρων 3,96
δις και σε είσπραξη ποσού 2,7 δις από ληξιπρόθεσμες οφειλές καθώς και σε επιστροφές φόρων ύψους 3,3 δις.
Στο πεδίο της διευκόλυνσης του επιχειρείν και του εμπορίου, στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης και λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς και στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των φορολογικών και τελωνειακών διαδικασιών.
Στο πεδίο της δημιουργίας μιας εξωστρεφούς και αποτελεσματικής φορολογικής διοίκησης, η ΑΑΔΕ πρωτίστως στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας του πολίτη,
με τον σεβασμό της εκτελεστικής εξουσίας στο πρόσωπό του και τη δράση του. Επιδιώκει τη συνεχόμενη εκπαίδευση του προσωπικού, τη βελτίωση των τεχνολογικών υποδομών, τη καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς, τη προώθηση της φορολογικής και τελωνειακής Ακαδημίας και τη καλύτερη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού.
Στο πεδίο της λήψης μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου, η ΑΑΔΕ επιδιώκει κυρίως τον εντοπισμό αντικειμένων και ουσιών υπό απαγόρευση και στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση των κοινωνικών ομάδων και του κοινωνικού συνόλου.
Το έργο της ΑΑΔΕ είναι ούτως ή άλλως δύσκολο και καθίσταται ακόμη δυσκολότερο
στις μέρες μας, αφού υπό συνθήκες συνεχόμενης οικονομικής κρίσης αυτή καλείται να
εφαρμόσει τη φορολογική πολιτική, φέροντας κατ’ ουσία την ευθύνη της συλλογής των
δημοσίων εσόδων. Παράλληλα, εκτός από την ευθύνη της αποτελεσματικότητας, η ΑΑΔΕ
αυτή φέρει και τη θεσμική ευθύνη ώστε κατά τη βεβαίωση του φόρου, να διατηρείται καθεστώς ισονομίας, να διαφυλάσσεται ο ιδιωτικός πυρήνας των δικαιωμάτων των πολιτών,
να εξασφαλίζεται η επιβολή φόρου κατά τη φοροδοτική ικανότητα εκάστου και να διατηρείται στο ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης για κάθε έναν από εμάς. Για τον λόγο
αυτόν, η ισορροπία ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο ήταν πάντα δύσκολη και σήμερα έχει καταστεί ακόμη δυσκολότερη.
Το σημαντικό είναι ότι, καλούμενη να δράσει μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η
ΑΑΔΕ όχι απλώς φαίνεται να αντιλαμβάνεται τη δύσκολη αυτή ισορροπία αλλά επιπρόσθετα την επίτευξη αυτής της ισορροπίας καθιστά πρωταρχικό της στόχο.
Εμείς από τη μεριά μας, ευχόμαστε να γίνουν τα πρώτα βήματα για την εδραίωση αυτής της βάσης, ώστε να προχωρήσουμε στη δημιουργία συνθηκών αφενός ασφαλείας των
πολιτών και αφετέρου διεύρυνσης της φορολογικής βάσης που συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης.
Ασπασία Μάλλιου
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