Η νέα ̟ροσ̟άθεια του υ̟ουργείου Οικονοµικών για τον
̟εριορισµό της φοροδιαφυγής
Έχοντας ως κύριο στόχο τη διασφάλιση ̟οσού 3,5 δις ευρώ έως το 2015,
το υ̟ουργείο Οικονοµικών ̟ροτίθεται, ό̟ως διαφαίνεται, να καταλήξει
άµεσα στη θεσµοθέτηση νέου ̟λαισίου για την ̟άταξη της φοροδιαφυγής.
Ουσιαστικά, φαίνεται να ̟ρόκειται για την ενεργο̟οίηση των διατάξεων των
δύο τελευταίων φορολογικών νόµων Ν. 3842/2010 και 3943/2011 σε
συνδυασµό µε την ̟ροσ̟άθεια (για µία ακόµη φορά) της εντατικο̟οίησης της
δράσης του εισ̟ρακτικού µηχανισµού. Ως βασικοί µοχλοί θα
χρησιµο̟οιηθούν οι νέες ̟ιο αυστηρές ̟οινές για τις φορολογικές
̟αραβάσεις και ο ̟εριορισµός του δικαιώµατος στην ̟αροχή έννοµης
̟ροστασίας στις φορολογικές δίκες. Παράλληλα, το οικονοµικό ε̟ιτελείο
̟ροετοιµάζει σαρωτικούς ελέγχους µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια
ε̟ικινδυνότητας. Το σχέδιο φορολογικής συµµόρφωσης, ό̟ως έχει ονοµασθεί,
α̟οτέλεσε
αντικείµενο
ευρείας
διυ̟ουργικής
σύσκεψης
̟ου
̟ραγµατο̟οιήθηκε υ̟ό την ̟ροεδρία του υ̟ουργού Οικονοµικών Γιώργου
Πα̟ακωνσταντίνου και µε τη συµµετοχή των υ̟ουργών ∆ικαιοσύνης Χάρη
Καστανίδη, Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Πα̟ουτσή και Περιφερειακής
Ανά̟τυξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, οι ο̟οίοι δεσµεύθηκαν να συµβάλουν α̟ό
µεριάς τους και αυτοί στην ̟ιστότερη εφαρµογή των διατάξεών του.









Οι βασικοί άξονες του σχεδίου αφορούν στα εξής:
Περισσότεροι και ̟ιο στοχευµένοι τακτικοί και ̟ροσωρινοί έλεγχοι.
Βελτίωση της ̟οιότητας των ελέγχων στις µεσαίες και µεγάλες
ε̟ιχειρήσεις.
∆ηµοσιο̟οίηση φορολογικών ̟αραβάσεων φυσικών ̟ροσώ̟ων µε
µεγάλα ̟εριουσιακά στοιχεία.
Α̟οτελεσµατικότερη
είσ̟ραξη
ληξι̟ρόθεσµων
οφειλών
και
̟ροστίµων.
Αύξηση εσόδων α̟ό κεφάλαια διαφυγόντα στο εξωτερικό.
Α̟οτελεσµατικότερη φορολόγηση της ακίνητης ̟εριουσίας.
Α̟οδοτικότερη κατα̟ολέµηση του λαθρεµ̟ορίου.

Βάσει του σχεδίου, ̟ου αναµένεται να ανακοινωθεί τη ∆ευτέρα 2
Μαϊου, δειγµατολη̟τικά θα ε̟ιλέγονται όσοι θα ελέγχονται κατά
̟ροτεραιότητα µε σύντοµες διαδικασίες, µε βάση και τα ̟ορίσµατα ̟έντε
οµάδων εργασίας, ̟ου συνέταξαν σχέδιο κατά της φοροδιαφυγής και
̟ροτείνουν τα ̟ιο κάτω κριτήρια φορολογικού ελέγχου σε:
 Ε̟ιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών άνω των 30 εκατ. ευρώ (έτος βάσης
2009) και σε όλες τις τρα̟εζικές, ασφαλιστικές και εισηγµένες στο Χ.Α.
ε̟ιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών άνω των 10.000.000 ευρώ.
 9.173 φυσικά ̟ρόσω̟α µε ακίνητη ̟εριουσία άνω του 1.000.000 ευρώ,
οι ο̟οίοι, αν και όφειλαν, δεν υ̟έβαλαν δήλωση Φ.Μ.Α.Π. το έτος
2007.

 E̟ιχειρήσεις και ελεύθερους ε̟αγγελµατίες ̟ου αρνήθηκαν να
υ̟αχθούν στην ̟εραίωση.
 Όσους εξαιρέθηκαν α̟ό τη ρύθµιση της ̟εραίωσης (̟ερί̟ου 60.000
ε̟ιτηδευµατίες µε ατοµική ακίνητη ̟εριουσία άνω των 400.000 ευρώ).







Παράλληλα, βάσει του εν λόγω σχεδίου ̟ροβλέ̟εται ότι:
Θα γίνουν ̟ροσωρινοί έλεγχοι σε 1.700 φυσικά ̟ρόσω̟α.
Θα γίνουν έλεγχοι «̟όθεν έσχες» σε 150 φυσικά ̟ρόσω̟α, τα ο̟οία
̟ιθανολογείται ότι έχουν υ̟οκρυ̟τόµενα εισοδήµατα.
Θα κληθούν για υ̟οβολή συµ̟ληρωµατικών δηλώσεων, όσοι
κατέχουν ακίνητα έ̟ειτα α̟ό αγορά, αλλά δεν δήλωσαν την αξία
α̟όκτησής τους µε τη σχετική δήλωση εισοδήµατος.
Θα κληθούν για υ̟οβολή εκ̟ρόθεσµης δήλωσης όσοι, ενώ
υ̟οχρεούνταν, δεν υ̟έβαλαν δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. την ̟ερίοδο 19972007 για ένα ή ̟ερισσότερα έτη, ενώ µε τη λήξη της ̟ροθεσµίας
υ̟οβολής των οικείων δηλώσεων θα ̟ροτείνεται άµεσος έλεγχος.
Ν. Πα̟αϊωάννου

