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Θέμα	  :	  Δυσλειτουργίες του εισπρακτικού φορολογικού µηχανισµού 
 
 

Το τελευταίο που αναµένεται υπό συνθήκες δηµοσιονοµικής στενότητας είναι  
η αδυναµία των µηχανισµών της πολιτείας να εισπράξουν τους οφειλόµενους  
φόρους. 
 Αδυνατεί να υποθέσει κάποιος την πραγµατική αιτία µιας τέτοιας  
ολιγωρίας. Έλλειψη προσωπικού, έλλειψη υποδοµών, αθέµιτες συναλλαγές των  
στελεχών του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, διαφθορά ή άλλου τύπου  
σκοπιµότητος έχουν καταστήσει κοινή πρακτική την µη είσπραξη φόρων από  
το κράτος; 

Ότι και αν συµβαίνει, η ευθύνη των παραγόντων του υπουργείου των  
οικονοµικών είναι τεράστια. Διότι σε αντίθεση µε όλα τα άλλα όργανα της  
κεντρικής διοικήσεως το υπουργείο οικονοµικών είναι το µόνο θεσµικά  
κατοχυρωµένο και απολύτως εξοπλισµένο µε τις αρµοδιότητες είσπραξης και  
αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών όργανο, µε αρµοδιότητες επί της  
διώξεως των φοροφυγάδων του ελέγχου περιουσιών, τραπεζικών λογαριασµών,  
ακόµη και στο εξωτερικό µε διαδικασίες διοικητικής συνδροµής των κλπ. 
Δυστυχώς και σε αντίθεση µε όλες αυτές τις αρµοδιότητες, προκύπτει στην  
πραγµατικότητα είτε πλήρης και απόλυτη ολιγωρία είτε σκόπιµη υπόθαλψη  
των αδικηµάτων του κύκλου της φοροδιαφυγής. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω ΕΡΩΤΑΣΘΕ να παρακαλείσθε να µας ενηµερώσετε : 
 
1. Εάν θεωρείτε ότι θεσµικά επιβάλλεται ακόµη ευρύτερη και επιπρόσθετη  
εξουσιοδότηση των φορολογικών αρχών και των ελεγκτικών σωµάτων γύρω από την 
διαδικασία ελέγχου της συµµορφώσεως των φορολογουµένων στις υποχρεώσεις των 
ώστε να ζητήσετε την νοµοθετική κατοχύρωση τούτου. 
 
2. Εάν έχετε καθιερώσει ή προτίθεσθε να θεσπίσετε σαφέστερα κριτήρια  
παραγωγικότητας ή άλλα προς τούτο κίνητρα των οργάνων σας, ατοµικά ή 
συλλογικά. 
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3. Προς διακρίβωση της συµµορφώσεως των φορολογουµένων σε ειδικές 
υποχρεώσεις εάν έχετε ή πρόκειται να ζητήσετε την συνδροµή άλλων οργάνων του 
κράτους όπως αστυνοµίας για την επισήµανση των αυτοκινήτων που δεν έχουν 
πληρώσει τα νόµιµα τέλη κυκλοφορίας. λιµενικού σώµατος για τα σκάφη κλπ. 
 
4. Εάν έχετε αποτυπώσει την κατάσταση των ελλειµµατικών ελέγχων κατά εφορίες 
(ΔΟΥ) και τα οφειλόµενα ποσά κατά φορολογούµενο και ΔΟΥ και εάν προς έλεγχο 
τούτου έχετε επιβάλλει ή πρόκειται να επιβάλλετε κυρώσεις ατοµικές ή συλλογικές 
σε υπαλλήλους των υπηρεσιών εκείνων. 
 
5. Εάν η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου σας είναι ενήµερη για τους ελέγχους 
παραβάσεων που βεβαιώνει το ΣΔΟΕ και εάν παρακολουθείται και µε ποιό τρόπο η 
διαδικασία επιβολής των κυρώσεων. 
 
6. Εάν η όλη διαδικασία και εποπτεία επί της διακινήσεως των τραπεζικών 
λογαριασµών που ασκείται από τα αρµόδια Όργανα του Υπουργείου σας γίνεται µε 
σύγχρονα τεχνολογικά µέσα ή µε απλή (γραπτή) αλληλογραφία µε τις γνωστές 
καθυστερήσεις και απώλειες (τυχαίες ή και σκόπιµες) του συµβατικού ταχυδροµείου. 
 
7. Εάν έχετε επιδιώξει όπως η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει λογιστικώς 
"ενοποιηµένο σύστηµα" τηρήσεως των λογαριασµών των εµπορικών τραπεζών  
που εποπτεύει δεδοµένου ότι σήµερα ούτε αυτό το ελάχιστο όριο για αξιόπιστο 
έλεγχο δεν έχει δροµολογηθεί. 
 
8. Εάν η εξόφληση των οφειλών προς το Δηµόσιο (ΦΠΑ) ελέγχεται υπό συνθήκες 
πραγµατικού χρόνου (REAL TIME) όπως αναµένεται να είναι τεχνικώς εφικτό 
σήµερα. 
 
9. Εάν το έργο της είσπραξης µερικών τουλάχιστον προς το δηµόσιο οφειλών για 
πρακτικούς προτίθεστε για λόγους πρακτικούς να το αναθέσετε και σε αξιόπιστους, 
κατάλληλα πιστοποιηµένους ιδιωτικούς φορείς. 
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