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Οι επερχόμενες αλλαγές στη λειτουργία της φορολογικής οργάνωσης και διοίκησης.

Στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής που η χώρα μας έχει υποχρέωση, λόγω μνημονίου, να εφαρμόσει, κατατίθεται εντός του 
Φεβρουαρίου το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό θα έχει σημαντικές καινοτομίες, μέσα από τις οποίες επιδιώκεται 
να αναδειχθεί ένα σύγχρονο και πρωτότυπο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης. Συγκεκριμένα, 
περιλαμβάνεται η δημιουργία της υπερ-εφορίας όπου θα υπάγονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, ο οικονομικός εισαγγελέας που θα 
είναι αποκλειστικής απασχόλησης και ειδικός στα φορολογικά θέματα, αλλά και ο φορο-διαμεσολαβητής για την άμεση επίλυση των 
φορολογικών διαφορών στις ΔΟΥ.
Το μοντέλο αυτό, που αναμένεται να αποτυπωθεί με το φορολογικό νομοσχέδιο του Φεβρουαρίου και θα λειτουργεί βάσει διεθνών 
προδιαγραφών, με σταθερούς κανόνες, μηχανογραφική υποστήριξη, αποκεντρωμένη οργάνωση, απλή και ενιαία ελεγκτική διαδικασία 
βάσει συμφωνημένων στόχων από το μνημόνιο, αλλά και με λογοδοσία όταν οι στόχοι αυτοί δεν επιτυγχάνονται.
Η αναμόρφωση του μοντέλου οργάνωσης της φορολογικής διοίκησης, επιβάλλεται επίσης και από το γεγονός ότι οποιαδήποτε 
φορολογική επιβάρυνση δύσκολα θα μπορούσε να γίνει ανεκτή από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά . Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο 
βάρος για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας δίδεται και θα δοθεί περαιτέρω στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και τη 
σύλληψη της φοροδιαφυγής
Απώτερος στόχος της Ελληνικής πλευράς, είναι η ενίσχυση των εσόδων από τον περιορισμό του φαινομένου της φοροδιαφυγής, η 
απλοποίηση όλων των φορολογικών διαδικασιών στο πλαίσιο ενίσχυσης των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογικών Αρχών και 

φορολογουμένων αλλά και η έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των δημοσίων εσόδων προκειμένου να ακολουθηθούν τα συμφωνηθέντα από το μνημόνιο.
Ειδικότερα :
• Θα συσταθεί η υπερ-εφορία για την «εξυπηρέτηση» των 1.200 μεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας. Η υπερ-ΔΟΥ αυτή, παράλληλα με τις παραδοσιακές εργασίες 
που θα παρέχει στις επιχειρήσεις αυτές, προτείνεται να αναλάβει παράλληλα το ελεγκτικό έργο που έχουν σήμερα τα ελεγκτικά κέντρα, διενεργώντας προληπτικούς, 
προσωρινούς και τακτικούς ελέγχους στις μεγάλες επιχειρήσεις (τράπεζες, χρηματιστηριακές εισηγμένες επιχειρήσεις κ.λπ.).
• Θα θεσμοθετηθεί ο Οικονομικός Εισαγγελέας, ο οποίος θα απασχολείται μόνιμα στο υπουργείο Οικονομικών, θα παρεμβαίνει σε σημαντικές υποθέσεις 
φοροδιαφυγής, και θα εποπτεύει σημαντικές εκκρεμείς υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να προλαμβάνεται η παραγραφή τους. Εκτιμάται ότι σήμερα 
εκκρεμούν οι δικαστικές αποφάσεις για φορολογικές υποθέσεις συνολικού ύψους 30 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ήδη θεσμοθετήθηκε η επίσπευση του χρόνου 
εκδίκασης των φορολογικών υποθέσεων στα δικαστήρια, ο οποίος αναμένεται να περιοριστεί από τα 7-10 χρόνια που διαρκούσε μέχρι πρόσφατα στα 3,5 χρόνια. 
• Και τέλος, στο ίδιο νομοσχέδιο θα προβλέπεται και η θέσπιση του 
φορο-διαμεσολαβητή, ο οποίος θα λειτουργεί εντός των εφοριών και 
στα πρότυπα του τραπεζικού διαμεσολαβητή. Ο θεσμός αποσκοπεί 
στο να μειωθούν οι υποθέσεις φορολογικών διαφορών ανάμεσα 
στους φορολογουμένους και τις φορολογικές Αρχές που καταλήγουν 
στα δικαστήρια και να μην καθυστερεί 

η είσπραξη των βεβαιωθέντων εσόδων. Όπως προκειμένου να 
απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος στον διαμεσολαβητή θα πρέπει να 
προκαταβάλει κάποιο ποσοστό επί του φόρου που έχει αρχικά 
βεβαιωθεί και εντός τριών το πολύ μηνών, θα βγαίνει η απόφαση από 
την Αρχή. Το ποσό της προκαταβολής θα είναι χαμηλό προκειμένου 
να μην λειτουργεί αποτρεπτικά, σε αντίθεση με το υψηλό ποσοστό 
του 25% που προβλέπεται σήμερα για την προσφυγή στα Διοικητικά 
δικαστήρια.
Έτσι γίνεται κατανοητό ότι μέσα από αυτές τις νέες φορολογικές 
καινοτομίες επιδιώκεται η χρονική επίσπευση των εισπράξεων των 
βεβαιωμένων φόρων του δημοσίου. Ο συνδυασμός των παραπάνω 
θεσμών με το ελεγκτικό σύστημα ELENXIS, του οποίου η πιλοτική 
λειτουργία κρίθηκε επιτυχής, εμφανίζεται να αναμορφώνει θετικά 
το σύνολο των φορολογικών και εισπρακτικών μηχανισμών του 
Κράτους. Το ερώτημα όμως που συνεχίζει να παραμένει, και 
δημιουργεί δυσπιστίες στους φορολογούμενους, είναι κατά πόσο 
οι δημόσιοι πόροι και ο δημόσιος πλούτος που θα συλλεχθούν από 
τους προαναφερόμενους μηχανισμούς θα τύχουν αποτελεσματικής 
διαχείρισης από τους εκάστοτε αιρετούς διαχειριστές του.
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