
13/12/2011 

1 

13/12/2011 1 

Δίκαιη και αποηελεζμαηική 

διαχείριζη ηων δημοζίων εζόδων: 
Προβλήμαηα και προηάζεις 

 

 

 

Διομήδης Σπινέλλης 

Καθηγητής 

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

http://www.dmst.aueb.gr/dds 

 

Σθμερινι κατάςταςθ 

• Αναποτελεςματικότθτα 

• Κακοδιοίκθςθ 

• Διαφκορά 

 

Αναποτελεςματικότθτα 

• Ζςοδα πάντα κάτω από τουσ ςτόχουσ 
• Κατά τθν ζκκεςθ του ΟΟΣΑ 2011 

– Ζςοδα ΦΕΦΠ 5% χαμθλότερα από το ΜΟ ΕΕ 
– Περικϊριο αφξθςθσ κατά 5% του ΑΕΠ! 

• Εκτεταμζνθ φοροδιαφυγι και 
φοροαποφυγι 
• Ελεφκεροι επαγγελματίεσ 
• Επιχειριςεισ 
• Άτομα μεγάλθσ οικονομικισ επιφάνειασ 
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Αναποτελεςματικότθτα ΔOY 
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Κακοδιοίκθςθ 

• Ανκρϊπινο δυναμικό 

• Στόχοι και αποτελζςματα 

• Γραφειοκρατία 

• Αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ 

• Πολιτικζσ παρεμβάςεισ 

Ανκρϊπινο δυναμικό 

• Απουςία κινιτρων και επιπτϊςεων 
• Προϊςτάμενοι που δεν διοικοφν 
• Ανορκολογικι χριςθ 

– Ειδικοί επιςτιμονεσ με μεταπτυχιακά 
υπθρετοφν ςτο γκιςζ των ΔΟΥ … 

– … με προϊςταμζνουσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ 

• Απουςία αξιολόγθςθσ 
• Απαξιωμζνθ αναποτελεςματικι εκπαίδευςθ 
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Στόχοι και αποτελζςματα; 

 

Αδικαιολόγθτα μεγάλεσ κετικζσ και αρνθτικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτισ μεγάλεσ ΔΟΥ 

Γραφειοκρατία 

• Συμβάςεισ που χρειάηονται χρόνια για να 
υπογραφοφν 

– Υπολογιςτικό κζντρο: 8 χρόνια 

– ΕΤΑΚ/Περιουςολόγιο: >20 μινεσ 

• Περίπλοκθ νομοκεςία, ΥΑ, εγκφκλιοι 

• Αναποτελεςματικι επικοινωνία με ζγγραφα 

• Αντιπαραγωγικι περιχαράκωςθ 
αρμοδιοτιτων — μαγαηιά και φζουδα 

Περίπλοκεσ διατάξεισ 

«Οι ετιςιεσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2011 των 
υπόχρεων φυςικϊν προςϊπων τθσ  παραγράφου 1 του άρκρου 62 του ΚΦΕ, 
(ειςόδθμα από ακίνθτα, γεωργικό ειςόδθμα, ειςόδθμα από εκμίςκωςθ  ι 
δωρεάν παραχϊρθςθ γεωργικισ γθσ, ειςόδθμα από ςυμμετοχι ςε εταιρία 
κλπ, με βιβλία Α,Β,Γ κατθγορίασ, ειςόδθμα από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ, 
ειςόδθμα από  αλλοδαπι κλπ) για τισ οποίεσ θ εμπρόκεςμθ υποβολι ςτθ 
Δ.Ο.Υ. ζχει λιξει, εκτόσ από τισ ατομικζσ επιχειριςεισ, ελεφκερουσ  
επαγγελματίεσ που  τθροφν βιβλία Αϋ, Βϋ και Γϋ κατθγορίασ του Κ.Β.Σ., οι 
δθλϊςεισ των οποίων λιγουν τθν 15 Ιουνίου 2011, ανεξάρτθτα αν είναι 
υπόχρεοι ςε υποβολι διλωςθσ με τθν θλεκτρονικι μζκοδο επικοινωνίασ ι 
όχι, δφνανται να υποβάλλονται, με τθ χριςθ θλεκτρονικισ μεκόδου 
επικοινωνίασ μζςω διαδικτφου είτε από τουσ ίδιουσ με τουσ δικοφσ τουσ 
κωδικοφσ πρόςβαςθσ,  είτε  από εξουςιοδοτθμζνο λογιςτι - φοροτζχνθ με 
τουσ προςωπικοφσ του κωδικοφσ πρόςβαςθσ, ανεξάρτθτα αν οι υπόχρεοι 
είναι εγγεγραμμζνοι ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ Taxisnet, μζχρι και τθν  30θ  
Ιουνίου 2011, ανεξάρτθτα από το τελευταίο ψθφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου.»  

– ΠΟΛ. 1131/6.6.2011 

 



13/12/2011 

4 

Ζγγραφα και υπογραφζσ 

 

Περιχαράκωςθ αρμοδιοτιτων 

    Παράδειγμα: με τθν παρακάτω απόφαςθ 
εμποδίςτθκε θ ομάδα δράςθσ για τθ φορολογικι 
ςυμμόρφωςθ να κάνει ζλεγχο για λθξιπρόκεςμεσ 
οφειλζσ και για μθ ζκδοςθ παραςτατικϊν. 

Αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ 

• Ζργα που χρειάηονται χρόνια για να 
υλοποιθκοφν 
– Νζο TAXIS 22/7/2003 … 2013 

– ELENXIS 5/8/2005 … 2012 

• Απουςία ευελιξίασ 
– Π.χ. Συμβατικά προβλιματα ςτθν ενθμζρωςθ των 

νζων ςυντελεςτϊν ΦΠΑ ςτο ELENXIS 

• Απροκυμία χριςθσ τθσ τεχνολογίασ 

• Απαρχαιωμζνοσ εξοπλιςμόσ ςτισ ΔΟΥ 
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Πολιτικζσ παρεμβάςεισ 

• Δφο ματαιϊςεισ ςε 8 χρόνια του διαγωνιςμοφ για 
το υπολογιςτικό κζντρο τθσ ΓΓΠΣ 

• Ανάκεςθ ζργου Ήφαιςτοσ 1 εκ. € προσ 15 εκ. € 

• Επικράτεια: 34 χιλ. φορολογοφμενοι ανά ΔΟΥ 
– Ν. Ηλείασ 17 χιλ. ανά ΔΟΥ 

– Ν. Θεςπρωτίασ 12 χιλ. ανά ΔΟΥ 

• 19 υπάλλθλοι τθσ ΓΓΠΣ αποςπαςμζνοι ςε 
Κζρκυρα και Ηλεία 

Διαφκορά 

• 4:4:2 

• 20€ 

• 8% 

• … 

 

Εκνικό Φορολογικό Σφςτθμα 

• Σωςτοί ςτόχοι και αρχζσ 

• Απαραίτθτοσ ο εξορκολογιςμόσ και θ απλοποίθςθ 

 

• Όμωσ 
– Ποιοσ κα ςυντάξει τισ διατάξεισ, ΥΑ, ΠΟΛ; 

– Ποιοσ κα το εφαρμόςει; 

 

• Ο υπάρχων μθχανιςμόσ 
– είναι θ πθγι και μζροσ του προβλιματοσ 

– δεν μπορεί να είναι μζροσ τθσ λφςθσ 
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Πρόταςθ 

• Υπθρεςία Δθμοςίων Εςόδων 
– Ανεξάρτθτθ διοικθτικι αρχι 

• Εκτελεςτικόσ βραχίονασ για ζςοδα από: 
• Φορολογία 

• Τελωνεία 

• Κοινωνικι αςφάλιςθ 

• Υπάγεται ςτον Υπουργό Οικονομικϊν 

• Ειςθγείται κανόνεσ 

Διεκνισ πρακτικι από: 

• ΗΠΑ (IRS) 

• Ηνωμζνο Βαςίλειο (HMRC) 

• Σουθδία (Skatteverket) 

• Φινλανδία (Vero Skatt) 

• κλπ 

Διεκνισ πρακτικι 

• Υπάγεται ςτον Υπουργό Οικονομικϊν 

• Υλοποιεί τουσ νόμουσ 

• Επιχειρθςιακι ανεξαρτθςία 

• Ετιςια επικφρωςθ ςτρατθγικοφ 
ςχεδιαςμοφ από τθν κυβζρνθςθ/Υπουργό 
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Αρμοδιότθτεσ 

• Κανονιςτικζσ 

• Ελεγκτικζσ 

• Κυρωτικζσ 

• Ειςπρακτικζσ 

• Διαιτθςίασ υποκζςεων 

• Διαςταυρϊςεισ 

• Διαλειτουργικότθτα 

Ευελιξία 

• Θζςπιςθ κανόνων 

• Διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

• Εξωτερικζσ ανακζςεισ 

Αρχζσ 
(Αντίβαρα ςτθν ευελιξία) 

• Λογοδοςία 
– Με βάςθ το ειςπρακτικό κόςτοσ 

• Διαφάνεια 
– Στισ ενζργειεσ 
– Στα αποτελζςματα 

• Αξιολόγθςθ 
– Προςωπικοφ 
– Διοικθτικϊν μονάδων 
– Με ποςοτικά κριτιρια 
– Με ποιοτικά κριτιρια (από φορολογουμζνουσ και επιχειριςεισ) 

 
• Τα παραπάνω: 

– Διαρκϊσ 
– Σε όλα τα επίπεδα 
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Λειτουργία 

• Μικρι και αποτελεςματικι δομι 
– (lean and mean) 

• Ομάδεσ δράςθσ και μικρά ζργα 

• Απλοί κανόνεσ ςτισ ςχζςεισ με τουσ 
φορολογοφμενουσ 

• Επικετικι χριςθ τεχνολογίασ 
– Όλεσ οι υπθρεςίεσ υποςτθρίηονται θλεκτρονικά 

– Ηλεκτρονικι, ταχυδρομικι, τθλεφωνικι επικοινωνία 

• Εξωτερικζσ ανακζςεισ 

Μζτρα ςυμμόρφωςθσ 

• Στενι και διαρκισ παρακολοφκθςθ ςυμμόρφωςθσ 
– ςτισ αποδείξεισ (ΦΠΑ) 

– ςτθ μαφρθ εργαςία (ειςφορζσ, ΦΜΥ) 

• Απλοποίθςθ των υποχρεϊςεων 

• Διαρκείσ επικοινωνιακζσ δράςεισ 

• Μζτρα επιβράβευςθσ 

• Ζξυπνεσ κακολικζσ θλεκτρονικζσ διαςταυρϊςεισ 

• Στοχευμζνοι ζλεγχοι με ανάλυςθ κινδφνου 

• Αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν από ιδιϊτεσ 

Μετάπτωςθ 

• Σταδιακι με ορίηοντα ολοκλιρωςθσ 12 μινεσ 
• Ανά φόρο και κατθγορία ειςφοράσ ΚΑ 

1. Απλοποίθςθ 
2. Υλοποίθςθ 
3. Μετάπτωςθ 

• Πρόςλθψθ (και υπαρχόντων) υπαλλιλων  μετά 
από 
– εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ 
– αξιολόγθςθ 
– ζγκριςθ ΑΣΕΠ (;) 



13/12/2011 

9 

Χρονοδιάγραμμα 

• Μινασ 0 
– Ομάδα δράςθσ, μελζτθ, ςχζδιο, οργανωτικι δομι,  

• Μινασ 1 
– Ιδρυτικόσ νόμοσ 

• Μινασ 2 
– Εςωτερικόσ κανονιςμόσ, ςτελζχωςθ 

• Μινασ 4 
– Μετάπτωςθ ΦΠΑ 
– Ειςφορζσ ΚΑ μιασ κατθγορίασ 
– Ζλεγχοι ςε φυςικά και νομικά πρόςωπα 

• Μινασ 7: 50% των εςόδων 
• Μινασ 10: 75% των εςόδων, κλείςιμο ΔΟΥ 
• Μινασ 16: 100% των εςόδων 

 

Ευχαριςτϊ! 

 

 

dds@aueb.gr 

http://www.spinellis.gr 

@DSpinellis 


