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Πεξίιεςε (Abstract) 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή πξαγκαηεχεηαη ηελ εληαηηθφηεξε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ 

ζηηο θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Διιεληθνχ Φνξνινγηθνχ 

πζηήκαηνο. Αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ επζχλνληαη γηα ηε κε 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαζψο θαη ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε ιεηηνπξγία. Γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ 

βειηηζηνπνίεζεο γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ θνξνινγηθψλ  ππεξεζηψλ κε ηηο 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο 5 επξσπατθψλ θξαηψλ πνπ δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθά ή παξφκνηα 

θνξνινγηθά ζπζηήκαηα κε ην ειιεληθφ. θνπφο απηήο ηεο αληηπαξαβνιήο είλαη λα 

εμεηαζηεί ε πξφνδνο πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζε επίπεδν ειεθηξνληθήο θνξνινγηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, αιιά θαη λα θαλεί φηη, παξά ηηο δηαθνξέο, ην 

φξακα θαη νη ζηφρνη είλαη θνηλνί.  

Απφ ηε ζχγθξηζε πξνέθπςαλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία φισλ ησλ ρσξψλ. 

Δζηηάδνπκε ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε θαη πξνηείλνπκε βάζεη ησλ δεδνκέλσλ 

ζπλζεθψλ, αιιά θαη ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί εληαηηθφηεξε θαη πην ζχγρξνλε ηερλνινγία (Web 2.0), αληηγξάθνληαο 

ηηο επηηπρεκέλεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ήδε ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο. Σέινο 

ζεκεηψλεηαη φηη νη ΣΠΔ, αλ θαη ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά, δελ επαξθνχλ γηα κηα 

πξαγκαηηθή αλαβάζκηζε. Κξίλεηαη απαξαίηεην λα ππάξμεη παξάιιεια νξγαλσηηθή 

θαη ζεζκηθή αιιαγή εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο, αιιά θαη αιιαγή λννηξνπίαο εθ κέξνπο 

ησλ πνιηηψλ. 

  



Παλεπ.Μαθεδνλίαο - ΓΠΜ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 26/09 ηάλλε Κεξαζνχια 
 

 iv  

 

Πεξηερόκελα 

1. Δηζαγσγή ................................................................................................................ 1 

2. Αλαζθφπεζε Βηβιηνγξαθίαο .................................................................................. 4 

3. Πεξηγξαθή Μεζνδνινγίαο ...................................................................................... 5 

4. Διιεληθή Πξαγκαηηθφηεηα ..................................................................................... 9 

 4.1.Τθηζηάκελε θαηάζηαζε Διιεληθνχ Φνξνινγηθνχ πζηήκαηνο ...................... 9 

 4.2.Φνξνινγηθέο Τπεξεζίεο ................................................................................. 15 

 4.3.Η εμέιημε ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ................................................ 18 

 4.4.Φνξνινγηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα & Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ................... 23 

  4.4.1.Φνξνινγηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ............................................. 23 

  4.4.2.Ηιεθηξνληθέο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο ................................................. 26 

  4.4.3.Διεγθηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ................................................. 35 

5. Αμηνιφγεζε & χγθξηζε Ηιεθηξνληθψλ Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ Γηαθφξσλ 

Υσξψλ .......................................................................................................................... 40 

 5.1.Δπηινγή ρσξψλ ............................................................................................... 40 

 5.2.Διιάδα ............................................................................................................ 42 

 5.3.Δπξσπατθφ Πεξηβάιινλ .................................................................................. 44 

  5.3.1.νπεδία ................................................................................................ 44 

  5.3.2.Ηλσκέλν Βαζίιεην ............................................................................... 46 

  5.3.3.Γαιιία .................................................................................................. 48 

  5.3.4.Πνξηνγαιία .......................................................................................... 50 

  5.3.5.Μάιηα ................................................................................................... 52 

 5.4.πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε .................................................................................. 54 

6. Πξνηάζεηο αλαβάζκηζεο ηνπ Διιεληθνχ Φνξνινγηθνχ πζηήκαηνο ................... 68 

7. πκπεξάζκαηα ...................................................................................................... 76 

8. Αλαθνξέο .............................................................................................................. 79 

9. Παξάξηεκα ........................................................................................................... 85 



Παλεπ.Μαθεδνλίαο - ΓΠΜ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 26/09 ηάλλε Κεξαζνχια 
 

 v  

 

Πίλαθαο Δηθνλνγξαθήζεσλ 

 

ΠΙΝΑΚΔ 

Πίλαθαο 1 : Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά αμηνιφγεζεο e-gov sites ................................... 7 

Πίλαθαο 2 : πκκεηνρή θαηεγνξηψλ θνξνινγνπκέλσλ ζην ζπλνιηθφ θφξν γηα ην έηνο 

2008.............................................................................................................................. 12 

Πίλαθαο 3 : Κχξηνη ειιεληθνί θνξείο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο .......................... 22 

Πίλαθαο 4 - Παξερφκελεο ππεξεζίεο TAXISnet ......................................................... 27 

Πίλαθαο 5 : Online Sophistication (Διιάδα) ............................................................... 43 

Πίλαθαο 6 : Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά (Διιάδα) ....................................................... 43 

Πίλαθαο 7 : Πνζνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά (Διιάδα) ...................................................... 43 

Πίλαθαο 8 : Online Sophistication  (νπεδία) ............................................................. 45 

Πίλαθαο 9 : Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά  (νπεδία) ..................................................... 45 

Πίλαθαο 10 : Πνζνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά  (νπεδία) .................................................. 45 

Πίλαθαο 11 : Online Sophistication (Ηλσκέλν Βαζίιεην) ........................................... 47 

Πίλαθαο 12 : Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά (Ηλσκέλν Βαζίιεην) ................................... 47 

Πίλαθαο 13 : Πνζνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά (Ηλσκέλν Βαζίιεην) .................................. 47 

Πίλαθαο 14 : Online Sophistication (Γαιιία) .............................................................. 49 

Πίλαθαο 15 : Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά (Γαιιία) ...................................................... 49 

Πίλαθαο 16 : Πνζνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά (Γαιιία) ..................................................... 49 

Πίλαθαο 17 : Online Sophistication  (Πνξηνγαιία) ..................................................... 51 

Πίλαθαο 18 : Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά  (Πνξηνγαιία) ............................................. 51 

Πίλαθαο 19 : Πνζνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά  (Πνξηνγαιία) ............................................ 51 

Πίλαθαο 20 : Online Sophistication  (Μάιηα) ............................................................. 53 

Πίλαθαο 21 : Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά  (Μάιηα) ..................................................... 53 

Πίλαθαο 22 : Πνζνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά  (Μάιηα) .................................................... 53 

Πίλαθαο 23 : πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Online Availability ....................................... 54 

Πίλαθαο 24 : πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Πνηνηηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ (QoS) ............ 56 

Πίλαθαο 25 : πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Πνζνηηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ (KPI) ............ 61 

 

 



Παλεπ.Μαθεδνλίαο - ΓΠΜ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 26/09 ηάλλε Κεξαζνχια 
 

 vi  

 

 

ΔΙΚΟΝΔ 

Δηθφλα 1 : Δπίπεδα νινθιήξσζεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο .............. 6 

Δηθφλα 2 : Βαζηθφηεξα αίηηα θνξνδηαθπγήο................................................................ 13 

Δηθφλα 3 : Οξγαλφγξακκα Φνξνινγηθψλ & Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπ. 

Οηθνλνκηθψλ ................................................................................................................ 16 

Δηθφλα 4: Δγγξαθή ζην ζχζηεκα TAXISnet ............................................................... 28 

Δηθφλα 5: Τπνβνιή λέαο δήισζεο / Δπηζθφπεζε πξνεγνχκελεο δήισζεο Φ.Δ. ....... 29 

Δηθφλα 6 : Δπηζθφπεζε πξνεγνχκελσλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ ........................ 30 

Δηθφλα 7 : Γηαδηθαζία Δγγξαθήο ζην Νέν TAXISnet ................................................. 34 

Δηθφλα 8: Γηεπαθή εθαξκνγήο Βνεζνχ Διεγθηή ........................................................ 36 

Δηθφλα 9: Γνκή ειεγθηηθνχ ζπζηήκαηνο ESKORT .................................................... 37 

Δηθφλα 10 : Βάζε Γλψζεο ELENXIS .......................................................................... 39 

Δηθφλα 11 : Ιζηφηνπνο ΓΓΠ ....................................................................................... 42 

Δηθφλα 12 : Ιζηφηνπνο νπεδηθψλ Ηιεθηξνληθψλ Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ ............ 44 

Δηθφλα 13 : Ιζηφηνπνο Αγγιηθψλ Ηιεθηξνληθψλ Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ .............. 46 

Δηθφλα 14 : Ιζηφηνπνο Γαιιηθψλ Ηιεθηξνληθψλ Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ .............. 48 

Δηθφλα 15 : Ιζηφηνπνο Πνξηνγαιηθψλ Ηιεθηξνληθψλ Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ ...... 50 

Δηθφλα 16 : Ιζηφηνπνο Μαιηέδηθσλ Ηιεθηξνληθψλ Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ .......... 52 

Δηθφλα 17 : Online Feedback HMRC .......................................................................... 58 

Δηθφλα 18 : Links Διιεληθνχ Ιζηνηφπνπ ..................................................................... 59 

Δηθφλα 19 : SSL πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα αζθαιείαο ................................................ 60 

Δηθφλα 20 : RSS ........................................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Επιφάνεια%20εργασίας/ΣΙΑΝΝΗ%20ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ%20-%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ%20MIS.docx%23_Toc283363584
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Επιφάνεια%20εργασίας/ΣΙΑΝΝΗ%20ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ%20-%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ%20MIS.docx%23_Toc283363587
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Επιφάνεια%20εργασίας/ΣΙΑΝΝΗ%20ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ%20-%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ%20MIS.docx%23_Toc283363588
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Επιφάνεια%20εργασίας/ΣΙΑΝΝΗ%20ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ%20-%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ%20MIS.docx%23_Toc283363589
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Επιφάνεια%20εργασίας/ΣΙΑΝΝΗ%20ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ%20-%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ%20MIS.docx%23_Toc283363590


  



Παλεπ.Μαθεδνλίαο - ΓΠΜ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 26/09 ηάλλε Κεξαζνχια 
 

 1  

 

1. Δηζαγσγή 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζπληάρζεθε κε ζθνπφ λα αμηνινγεζνχλ νη 

ειεθηξνληθέο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, 

ψζηε λα θαλνχλ νη επθαηξίεο αλαβάζκηζεο γηα ην Διιεληθφ Φνξνινγηθφ χζηεκα.  

Σν δήηεκα ζεσξήζεθε θξίζηκν πξνο κειέηε, δηφηη νη θνξνινγηθνί κεραληζκνί ζηελ 

Διιάδα δείρλνπλ λα κελ ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά, αθνχ ζεκεηψλνπλ κεγάιν 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη πςειά θξνχζκαηα θνξνδηαθπγήο. Η πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ απνηειεί πιένλ 

αλαγθαηφηεηα θαη φρη επηινγή, αθνχ κπνξνχλ λα παξεκβιεζνχλ ζε θξίζηκεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Η 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε εμειίζζεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθέξεη ηα κέζα γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ πην λεπξαιγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ θξαηηθνχ 

ηζηνχ, ηε ζπγθέληξσζε θνξνινγηθψλ εζφδσλ. 

Η ρξήζε ηεο ζπγθξηηηθήο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε, δηφηη ην 

φξακα γηα θαιχηεξεο δεκφζηεο ππεξεζίεο κε ηε ρξήζε ΣΠΔ είλαη πιένλ θνηλφ θαη 

παλεπξσπατθφ. Σείλνπκε ζε κηα λέα επνρή, φπνπ νη δηαθξαηηθέο αληαιιαγέο 

αλζξψπσλ θαη ππεξεζηψλ είλαη θαζεκεξηλφηεηα, θαη έηζη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο 

θαινχληαη λα αλακνξθσζνχλ θαη λα ελνπνηεζνχλ. Η επηηπρία ζηνλ ηνκέα απηφ 

απνηειεί ζηφρν κε πςειφ δείθηε πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ίδηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδχζεσλ γηα ηελ ηερλνινγηθή 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ησλ θξαηψλ κειψλ.  

Ο επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο έρεη ήδε αληηιεθζεί ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ θαη ε 

εθαξκνγή εμειηγκέλσλ ιχζεσλ ηερλνινγίαο είλαη άκεζε θαη θαζνιηθή. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα νη άλζξσπνη λα εμνηθεηψλνληαη γξήγνξα θαη λα αλακέλνπλ ή θαη πνιιέο 

θνξέο λα απαηηνχλ ηελ ίδηα πνηφηεηα θαη απφ ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Σν κνληέιν ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ θαη ρξνλνβφξσλ δεκφζησλ ζπλαιιαγψλ δελ έρεη ζέζε απέλαληη 

ζηνπο πνιίηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, πνπ έρνπλ θαζεκεξηλή πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαη 

απνηεινχλ γλψζηεο ησλ πην ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ. 

αλ απφθνηηνο πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζρεηηθψλ κε 

πιεξνθνξηθή θαη δηνίθεζε αιιά θαη ζαλ εθνξηαθφο, ζέιεζα λα εξεπλήζσ θαη λα 

πξνηείλσ ηξφπνπο πνπ νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ κπνξνχλ λα 

εηζαρζνχλ θαη λα επηθνπξήζνπλ ζηελ αλακφξθσζε ηνπ Διιεληθνχ Φνξνινγηθνχ 
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πζηήκαηνο. Παξαηεξψληαο ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο επξσπατθήο θαη ηεο εγρψξηαο 

πνιηηηθήο, έγηλε θαλεξφ πσο ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη έλα ζχγρξνλν δήηεκα 

θαη πξφθεηηαη λα απνηειέζεη κηα πξαγκαηηθφηεηα. Ο ηξφπνο πινπνίεζήο ηεο, φκσο, 

ζε θαζέλα ηνκέα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο δελ είλαη ζαθψο δηαηππσκέλνο. Δηδηθφηεξα 

γηα δεηήκαηα θνξνιφγεζεο νη ηδέεο θαη νη πξνηάζεηο είλαη αθφκε γεληθέο θαη 

δηάζπαξηεο ζε  εηεξνγελείο πεγέο. Έηζη, ζέιεζα λα ζπγθεληξψζσ ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, λα κειεηήζσ ηα παξαδείγκαηα άιισλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ θαζψο θαη επηηπρεκέλεο εθαξκνγέο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ψζηε λα 

πξνηείλσ  επθαηξίεο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ψζηε λα  εμπγηαλζεί ζπγθεθξηκέλα 

ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε θαη ηελ ινγηθή ξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε 

δηπισκαηηθή εξγαζία δηακνξθψλεηαη ζε έμη επηκέξνπο θεθάιαηα. Σν θείκελν 

ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειν παξάξηεκα, φπνπ δίλεηαη επεμήγεζε αξθηηθφιεμσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζην ζχγγξακκα.  

Μεηά ην παξφλ εηζαγσγηθφ θείκελν παξνπζηάδνληαη νη πεγέο θαη ην πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. ην ηξίην 

θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ππφ εμέηαζε θξαηψλ 

θαη λα εμαρζνχλ ηα απαξαίηεηα ζπκπεξάζκαηα. 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ζηνηρεηνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ειιεληθήο 

θνξνινγηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα αλαιχνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ ζην θνξνινγηθφ κεραληζκφ θαη πνπ επζχλνληαη γηα ηελ πξνβιεκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ. Καηφπηλ, αλαθέξνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

πνπ είλαη αξκφδηεο γηα θνξνινγηθά ζέκαηα θαζψο θαη νη επξσπατθέο  πξσηνβνπιίεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ρξεκαηνδφηεζαλ ειιεληθέο επελδχζεηο γηα 

θνξνινγηθά έξγα πιεξνθνξηθήο. Σν θεθάιαην θιείλεη κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή φισλ 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ παξνχζα θάζε ζην 

ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα γηα ηηο εξγαζίεο ησλ ππαιιήισλ αιιά θαη γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

Σν πέκπην θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηηο ειεθηξνληθέο θνξνινγηθέο 

ππεξεζίεο (κέζσ Γηαδηθηχνπ) πνπ εθαξκφδνληαη ζε έλα ζχλνιν ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πξψηνλ αλαθέξεηαη πνηεο ρψξεο επηιέρζεθαλ πξνο εμέηαζε θαη 

γηαηί θαη θαηφπηλ αθνινπζεί ε αμηνιφγεζή ηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 



Παλεπ.Μαθεδνλίαο - ΓΠΜ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 26/09 ηάλλε Κεξαζνχια 
 

 3  

 

ειιεληθήο πεξίπησζεο) βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίζηεθαλ ζηε κεζνδνινγία. 

Αθνινπζεί ε ζπλνιηθή παξάζεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ζε ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε απεπζείαο ζχγθξηζε φισλ ησλ θξαηψλ θαη λα θαλεί ην 

επίπεδν θάζε ρψξαο σο πξνο ηελ αξηηφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ θνξνινγηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. Η ζπλνιηθή αληηπαξαβνιή αλέδεημε ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηεο 

επξσπατθήο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην θνξνινγηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ηελ 

πξφνδν πνπ έρεη ζπληειεζηεί σο ζήκεξα ζηνλ ειιεληθφ θνξνινγηθφ ρψξν κε βάζε ηα 

επξσπατθά δεδνκέλα.  

ην έθην θεθάιαην αλαθέξνληαη νη θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο νπνίεο αλ 

δαπαλεζνχλ πφξνη, κπνξεί λα  αλαβαζκηζηεί ην ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη λα 

απνθηήζεη πξνζηηζέκελε αμία. Η εξγαζία θιείλεη κε ηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο 

δηπισκαηηθήο, θαζψο θαη κε αλαθνξά ζηα πεξηζψξηα γηα κειινληηθή έξεπλα πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγηθήο αλαβάζκηζεο θαη μεπεξλνχλ ηα φξηα ηεο 

ηξέρνπζαο κειέηεο.  
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2. Αλαζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο 

 

Γηα ηελ αλεχξεζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ έγηλε εμαληιεηηθή έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηα έξγα πιεξνθνξηθήο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηα θνξνινγηθά 

ζπζηήκαηα θαη γηα φζα επίθεηηαη λα γίλνπλ. Γηα ηελ παξνπζίαζε νξζήο θαη επίθαηξεο 

πιεξνθνξίαο έγηλε ζπγθέληξσζε δηάζπαξηνπ πιηθνχ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. Σα 

δεδνκέλα πξνήιζαλ απφ επηζηεκνληθά άξζξα, απφ ην πιηθφ πνπ ππάξρεη ζηνπο 

ηζηνηφπνπο ησλ ειεθηξνληθψλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ, απφ παξαδνηέα θαη 

πξαθηηθά δηαζθέςεσλ. Σα πνζνηηθά δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ εηήζηεο εθζέζεηο πνπ 

γίλαλε γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΓΓΠ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αιιά θαη ηνπ ΟΟΑ.  

 Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη εμειίμεηο πξνιαβαίλνπλ ηα θαηαγεγξακκέλα 

δεδνκέλα θαζψο θαη φηη ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο 

δείθηεο βξίζθεηαη δηάζπαξην ζε εθζέζεηο θαη πξαθηηθά δηαθφξσλ θνξέσλ, ε εληαία 

παξαθνινχζεζε ησλ ηεθηαηλφκελσλ θαηέζηε δχζθνιε. Παξαηεξήζεθε φηη ζην 

θνκκάηη ησλ ειεθηξνληθψλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηεο ρξήζεο ΣΠΔ ζηα 

θνξνινγηθά ζπζηήκαηα ππάξρεη θελφ ζηε βηβιηνγξαθία. Πξνο ην παξφλ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ πξφνδν θαη ηε ζπκβνιή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

ελ γέλεη θαη φρη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

Παξφια απηά έγηλε ε θαιχηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ε 

θαηάζηαζε φπσο ηζρχεη ζήκεξα, βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη πην πξφζθαηεο πξαγκαηνπνηεζείζεο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο 

αλαιχζεηο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηερλνινγηθά έξγα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε 

ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Διιεληθνχ Φνξνινγηθνχ 

πζηήκαηνο. 
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3. Πεξηγξαθή Μεζνδνινγίαο 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ειιεληθψλ θαη επξσπατθψλ ειεθηξνληθψλ  

θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αλάδεημε επθαηξηψλ αλαβάζκηζεο γηα ην Διιεληθφ 

Φνξνινγηθφ χζηεκα ζα θαηαγξαθεί ε παξνχζα θαηάζηαζε θαη ηα ηξσηά ηεο θαη 

θαηφπηλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ζπγθξηηηθή κεζνδνινγία γηα ηε κέηξεζε ηεο πξνφδνπ 

ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Η κεζνδνινγία πεξηέρεη ζηνηρεία δηαθφξσλ γλσζηψλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηξφπσλ αμηνιφγεζεο θαη εμεηάδεη ηφζν πνηνηηθά φζν θαη 

πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Μέζα απφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο ζχγθξηζεο ζα θαηαγξαθνχλ νη ηξφπνη εμπγίαλζεο ησλ ηξσηψλ ηεο ειιεληθήο 

πεξίπησζεο. Η κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζε δχν άμνλεο φπσο πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο. 

 Ο πξώηνο άμνλαο πεξηιακβάλεη ηε κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ειεθηξνληθήο 

νινθιήξσζεο (online sophistication) πνπ έρνπλ θηάζεη νη ζεκαληηθφηεξεο εθ ησλ 

ειεθηξνληθψλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, ζα δνζεί ην επίπεδν 

δηαζεζηκφηεηαο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ άκεζνπ θαη ηνπ 

ζεκαληηθφηεξνπ έκκεζνπ θφξνπ, δειαδή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ Φ.Π.Α.. Η 

κέζνδνο απηή επηιέρζεθε, δηφηη απνηειεί ηε ρξεζηκνπνηνχκελε απφ ηελ επξσπατθή 

έλσζε κέζνδν γηα ηελ κέηξεζε ηεο εηήζηαο πξνφδνπ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 20 

βαζηθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο
1
 (ηάδηα Γεκφζησλ 

Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ - Τπνζηεξηθηηθφ Τιηθφ Πξφζθιεζεο 21.1, 2010). χκθσλα 

κε ηε κέζνδν απηή ν δείθηεο online sophistication είλαη ν ιφγνο ηνπ ηξέρνληνο πξνο 

ην κέγηζην επίπεδν ςεθηαθήο εηνηκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη κηα ππεξεζία. Σα επίπεδα 

ειεθηξνληθήο δηαζεζηκφηεηαο πξνέξρνληαη απφ ην Μνληέιν Χξηκφηεηαο 

Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ θαη ε εξκελεία ηνπο έρεη σο εμήο (Βέξγε & Παππάο, 

2007;Capgemini, Rand Europe, IDC, Sogeti, DTI, 2009): 

 Δπίπεδν 0 – Απνπζία Website: Ο θξαηηθφο θνξέαο δελ δηαζέηεη ειεθηξνληθή 

παξνπζία ή δελ κπνξεί λα θαηαηαρζεί ζε θαλέλαλ απφ ηα ππφινηπα επίπεδα. 

 Δπίπεδν 1 - Πιεξνθφξεζε: Ηιεθηξνληθή πιεξνθφξεζε γηα ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο. Παξνρή κφλν πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ γηα ηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο 

                                                 
1
 Φφξνο εηζνδήκαηνο, Αλαδήηεζεο εξγαζίαο, Δηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, Πξνζσπηθά έγγξαθα 

(δηαβαηήξην θαη άδεηα νδήγεζεο), Καηαρψξεζε νρήκαηνο, Έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, Γήισζε πξνο 
ηελ αζηπλνκία, Γεκφζηεο βηβιηνζήθεο, Πηζηνπνηεηηθά γελλήζεσο / γάκνπ, Δηζαγσγή ζηελ αλψηαηε 
εθπαίδεπζε, Αλαθνίλσζε κεηαθφκηζεο, Τπεξεζίεο πγείαο, Δηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηνπο 
εξγαδνκέλνπο, Φφξνο επηρεηξήζεσλ, ΦΠΑ, Έλαξμε επηρείξεζεο, Τπνβνιή ζηνηρείσλ ζε ηαηηζηηθέο 
ππεξεζίεο, Σεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο, Πεξηβαιινληηθέο άδεηεο, Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο 
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ηεο ππεξεζίαο (δηθαηνινγεηηθά, εκπιεθφκελνη θνξείο, ζεηξά εθηέιεζεο 

δηαδηθαζηψλ).  

 Δπίπεδν 2 – Μνλφδξνκε Αιιειεπίδξαζε:  Λήςε (κεηαθφξησζε – downloading) 

εληχπσλ. Παξνρή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ γηα ηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο ηεο 

ππεξεζίαο θαζψο θαη επίζεκνπ πιηθνχ (πξφηππα αηηήζεσλ, βεβαηψζεσλ, θιπ), 

πνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θαηεβάδνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο, λα ην ηππψλνπλ 

θαη λα ην ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπο κε ην θνξέα.  

 Δπίπεδν 3 - Ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε: Δπεμεξγαζία εληχπσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηαπηνπνίεζεο. Δθηφο απφ  πιεξνθνξίεο, 

πξνζθέξνληαη online  θφξκεο  γηα  ζπκπιήξσζε  θαη ειεθηξνληθή απνζηνιή. 

Γεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλνπλ online ππνβνιή ζηνηρείσλ απφ κέξνπο  ηνπ  

ρξήζηε,  πξνυπνζέηνπλ  κεραληζκφ  αλαγλψξηζεο,  ηαπηνπνίεζεο  θαη πξνζηαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιιεη ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο.  

 Δπίπεδν 4 - πλαιιαγή: Γηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ, νινθιήξσζε ζπλαιιαγψλ θαη 

πιεξσκή. Δθηφο απφ θφξκεο απνζηνιήο ζηνηρείσλ ππνζηεξίδνπλ ιεηηνπξγίεο, 

φπνπ ν ρξήζηεο απηνχ  ηνπ  επηπέδνπ έρεη ηε  δπλαηφηεηα  ηεο  πιήξνπο  

ππνθαηάζηαζεο  ηεο αληίζηνηρεο κε ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο.  

 Δπίπεδν 5 - Πξνζσπνπνίεζε: Πξνιεπηηθή, ζηνρεπκέλε θαη απηφκαηε παξνρή 

ππεξεζηψλ. Σν θξάηνο δξα πξνιεπηηθά, γηα λα πξνάγεη ηελ πνηφηεηα παξνρήο ηεο 

ππεξεζίαο θαη ην βαζκφ θηιηθφηεηάο ηεο πξνο ην ρξήζηε, ελψ γίλεηαη θαη 

απηφκαηε εθηέιεζε  νξηζκέλσλ  ππεξεζηψλ,  απαιιάζζνληαο  απφ  ηηο  

αληίζηνηρεο  ελέξγεηεο  ηνλ πνιίηε ή ηελ επηρείξεζε. Σν επίπεδν απηφ εηζήρζεθε 

ην 2007 θαη έρεη λφεκα κφλν γηα νξηζκέλεο ππεξεζίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1 : Δπίπεδα νινθιήξσζεο ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

πεγή : www.observatory.gr/Files/Meletes/090401_PPT_i2010_2005-2008.pdf , p. 26 

http://www.observatory.gr/Files/Meletes/090401_PPT_i2010_2005-2008.pdf
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Μηα ππεξεζία ζεσξείηαη πιήξσο ειεθηξνληθά δηαζέζηκε (full online 

availability) φηαλ πξνζθέξεηαη ειεθηξνληθά ζην κέγηζην βαζκφ ςεθηαθήο 

εηνηκφηεηαο πνπ ππάξρεη γη απηή. Έηζη, ν κέγηζηνο βαζκφο online sophistication πνπ 

κπνξεί λα πεηχρεη κηα ππεξεζία είλαη ην 100%. 

Ο δεύηεξνο άμνλαο ηεο κεζνδνινγίαο ζχγθξηζεο αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ ζε θαζεκηά εμεηαδφκελε ρψξα βάζεη 

νξηζκέλσλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί 

ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ (QoS: Quality of Service), επηιέρζεθαλ ραξαθηεξηζηηθά 

απφ κηα νκάδα κεγεζψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλεζέζηεξα γηα αμηνινγήζεηο 

ηζηνηφπσλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ (Garcia, Maciel, & Pinto, 2005; Capgemini, 

Rand Europe, IDC, Sogeti, DTI, 2010; Bridge-IT, Gov3, 2008c). Έηζη, ηα 

εμεηαδφκελα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά δηακνξθψζεθαλ σο εμήο:  

 
Πίλαθαο 1 : Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά αμηνιόγεζεο e-gov sites 

Πνιπγισζζηθφηεηα 

Δχξνο Πνιπγισζζηθφηεηαο 

Μέζα πηζηνπνίεζεο εγγξαθήο 

Online βνήζεηα 

Δπηθνηλσλία κε δηαρεηξηζηέο 

Τπνβνιή ζρνιίσλ 

Πινήγεζε 

One-stop-service 

Τπεξεζίεο m-gov  

Αζθάιεηα 

 

Η πολςγλυζζικψηηηα θαζψο θαη ην εωπορ απηήο ζρεηίδνληαη κε ηηο γιψζζεο 

ζηηο νπνίεο κπνξεί θαλείο λα πξνζπειάζεη ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηνρψξνπ (πέξαλ ηεο 

επίζεκεο) θαη εάλ απηφ αθνξά κφλν πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ή θαη ηε 

δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ. Σα μέζα πιζηοποίηζηρ εγγπαθήρ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα πηζηνπνηήζεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζην site π.ρ. 

θσδηθφο πξφζβαζεο, ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ςεθηαθή ππνγξαθή θιπ. Η παξνρή 

online βοήθειαρ θαη ε δπλαηφηεηα επικοινυνίαρ με διασειπιζηέρ ζρεηίδνληαη κε 
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ππνζηήξημε γηα δηαδηθαζηηθά θαη ηερληθά ζέκαηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ή 

εηεξνρξνληζκέλα.  

Η δπλαηφηεηα ςποβολήρ ζσολίυν αθνξά ζηνλ λέν ηξφπν επηθνηλσλίαο 

θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ κε ηνπο πνιίηεο. Οη ηειεπηαίνη αθήλνπλ ζρφιηα ζρεηηθά κε ην 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ηηο ζπλαιιαγέο θαη έηζη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηειηθά ζηηο 

θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο (e-participation). Η δπλαηφηεηα πλοήγηζηρ «κεηξά» ηελ 

επρξεζηία ησλ ηζηνηφπσλ, ελψ ν ραξαθηεξηζκφο one-stop-service εμεηάδεη ην βαζκφ 

πνπ ην site δηαζέηεη ζπλδέζκνπο πξνο ηζηνηφπνπο άιισλ θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ θαη 

αληαιιάζζεη δεδνκέλα κε απηνχο. Οη ςπηπεζίερ m-gov ζρεηίδνληαη κε ην αλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε θηλεηή ηειεθσλία παξάιιεια κε ηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο. 

Σέινο, ε αζθάλεια ζρεηίδεηαη κε πην ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ επαίζζεησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ. Η απφπεηξα 

απάηεο γηα ππνθινπή επαίζζεησλ δεδνκέλσλ κέζσ internet, πρ. θαηά ηε δηάξθεηα 

ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ, αλαθέξεηαη κε ηνλ φξν «ςάξεκα» (phising) θαη είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ηα ζπζηήκαηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο πνπ λα ην 

απνηξέπνπλ. 

Όζνλ αθνξά ζηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά νξίδνληαη νξηζκέλνη δείθηεο 

απφδνζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ πξνέθπςε ζε θάζε ρψξα απφ ηε ρξήζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο (ΚPI: Key Performance 

Indicators). Έηζη, ζα δνζεί γηα θάζε πεξίπησζε ην εωπορ παπεσψμενυν ςπηπεζιϊν γηα 

ην πφζεο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο παξαδνζηαθέο θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

ζπλαιιαγέο πινπνηνχληαη πιένλ ειεθηξνληθά. Δπίζεο ζα δνζνχλ νη δηλϊζειρ 

θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ θςζικϊν και νομικϊν πποζϊπυν θαη νη δηλϊζειρ ΦΠΑ πνπ 

ππνβιήζεθαλ ειεθηξνληθά ηα ηειεπηαία έηε ζε θάζε ρψξα ζαλ πνζνζηφ ησλ 

ζπλνιηθψλ δειψζεσλ ηνπ έηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε δηάρπζε ζηελ θνηλσλία 

ησλ ειεθηξνληθψλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ. (Bridge-IT, Gov3, 2008b). 

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  θαη γηα ην πξφγξακκα 

i2010 (Capgemini, Rand Europe, IDC, Sogeti, DTI, 2009; Deloitte, Indigov, 2008), 

απφ εθζέζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) 

(Centre for Tax Policy and Administration, 2010) θαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθηήζεθαλ απφ ηνπο ηζηνηφπνπο θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ θάζε θξάηνπο.  
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4. Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

 

4.1. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε Διιεληθνύ Φνξνινγηθνύ πζηήκαηνο 

 

Με ηνλ φξν Φνξνινγηθφ χζηεκα πξνζδηνξίδεηαη ην ζχλνιν ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζηα πιαίζηα ελφο εζληθνχ 

θξάηνπο γηα ηελ άζθεζε ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο ηνπ. Σν λνκηθφ απηφ πιαίζην 

δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα αιιά θαη δηαρξνληθά ζε θαζεκηά απφ απηέο, αθνχ 

δηακνξθψλεηαη απφ ηηο ηδενινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πνιηηηθέο πνπ 

αθνινπζνχλ νη εθάζηνηε εγεζίεο (Σδνχκαο, 2009). 

Σν Διιεληθφ Φνξνινγηθφ χζηεκα είλαη έλα ζχκπιεγκα θνξνινγηθψλ λφκσλ, 

θαλφλσλ, δηαηάμεσλ θαη εγθπθιίσλ πνπ εθθξάδεη ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη νξηνζεηεί ην θνξνινγηθφ πιαίζην ζην νπνίν νθείινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη νη πνιίηεο. Η θνξνινγηθή πνιηηηθή εμειίζζεηαη ζπλερψο, 

αλακνξθψλνληαο ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα πνπ κεηέξρεηαη κε ζθνπφ λα εμαζθαιίδεη έλα 

δίθαην θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα. Απνζηνιή ηεο Διιεληθήο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο ζήκεξα, ζχκθσλα κε ην Φνξνινγηθφ Οδεγφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, είλαη  (Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, 2010, ζει.3): 

 

«Απνζηνιή ηεο Διιεληθήο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο είλαη λα εηζπξάηηεη ην 

αθξηβέο πνζφ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία εζφδσλ, κε ην 

ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα ην θνξνινγνχκελν θαη ην Γεκφζην, ρξεζηκνπνηψληαο 

ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ 

ζηελ αθεξαηφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε δηθαηνζχλε ηνπ ζπζηήκαηνο.» 

 

Όπσο δηαηππψλεηαη ζην παξαπάλσ, ζεκαληηθφηεξνο ζηφρνο είλαη λα 

εηζπξάηηνληαη φια ηα είδε θφξσλ κε αθξίβεηα θαη δηαθάλεηα κε ηνλ ιηγφηεξν 

δαπαλεξφ ηξφπν. Βαζηθφηεξνο αξσγφο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε ζεκεξηλή 

ηερλνινγία θαη ην πιήζνο δπλαηνηήησλ πνπ κπνξεί λα παξέρεη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Γπζηπρψο ν ζηφρνο απηφο φκσο έρεη εθπιεξσζεί κφλν θαηά έλα κέξνο, θαζψο 

ζπζζσξεπκέλνη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο αλαζηέιινπλ ζεκαληηθά ηελ δηαδηθαζία 
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ηνπ εθζπγρξνληζκνχ. Σα θπξηφηεξα δεηήκαηα πνπ θαζηζηνχλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

δπζθίλεην θαη παξσρεκέλν αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Η πνιππινθόηεηα  ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο είλαη ν πιένλ γλσζηφο 

παξάγνληαο δπζιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο. Η θνξνινγηθή λνκνζεζία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πνιπλνκία θαη απνηειεί έλα πεξίπινθν κσζατθφ δηάζπαξησλ λφκσλ, πνιιέο 

θνξέο αζαθψλ θαη αληηθξνπφκελσλ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε παξαγσγή 

πνιπάξηζκσλ εγθπθιίσλ κε δηεπθξηλίζεηο, νδεγίεο θαη ξπζκηζηηθέο ζπκπιεξψζεηο. Σν 

θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη εληνλφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα φπσο θαίλεηαη απφ ην 

πξφζθαην ηζηνξηθφ : Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 1195/1942, Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 

89/1967, Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 285/1968, Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 378/1968, Νφκνο 

27/1975,   Νφκνο 1882/1990, Νφκνο 1892/1990, Νφκνο 2065/1992, Νφκνο 

2166/1993,  Νφκνο 2198/1994,  Νφκνο 2459/1997,  Νφκνο 2523/1997,  Νφκνο 

2579/1998, Νφκνο 2648/1998, Νφκνο 2753/1999, Νφκνο 2873/2000, Νφκνο  

2948/2001, Νφκνο 2992/2002,  Νφκνο 3091/2002,  Νφκνο 3193/2003,  Νφκνο 

3212/2003,  Νφκνο 3220/2004, Νφκνο 3229/2004, Νφκνο 3259/2004, Νφκνο 

3283/2004, Νφκνο 3296/2004, Νφκνο 3301/2004,  Νφκνο 3312/2005,  Νφκνο 

3336/2005,  Νφκνο 3371/2005,  Νφκνο 3373/2005, Νφκνο 3697/2008. Δίλαη ζαθέο φηη 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθζεηηθή παξαγσγή λφκσλ απφ ηηο ζχγρξνλεο θπβεξλήζεηο, ελψ 

αμίδεη λα ζεκεησζεί ε έθδνζε ππεξπνιιαπιάζησλ δηεπθξηληζηηθψλ εγθπθιίσλ κε 

ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ην έηνο 2008 θαηά ην νπνίν πξνέθπςαλ 62 εγθχθιηνη θαη 

απιέο δηαηαγέο  γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ (Σδνχκαο, 2009). 

Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη ηφζν νη θνξνινγνχκελνη φζν θαη νη αξκφδηνη 

ππάιιεινη λα κελ πξνιαβαίλνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο αιιαγέο θαη ηηο ζπλνιηθέο 

εμειίμεηο ζε έλα θνξνινγηθφ ζέκα θη έηζη λα βξίζθνπλ δπζθνιία ζηελ εξκελεία θαη 

ζηελ νξζή εθαξκνγή ηνπο. Έηζη, πνιιέο θνξέο είηε απφ άγλνηα είηε απφ ζπλεηδεηή 

επηινγή παξαηεξνχληαη παξαβάζεηο θαη θαηαζηξαηεγήζεηο λφκσλ. Όπνηε δελ ππάξρεη 

έλαο εληαίνο θψδηθαο γηα θάζε θνξνινγία παξαηεξείηαη αδηαθάλεηα θαη πξνυπνζέζεηο 

γηα θξνχζκαηα δηαθζνξάο.    

Άιιν έλα δήηεκα πνπ απνηειεί κέξνο ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο είλαη ε πιεζώξα θόξσλ θαη ηειώλ πνπ βαξαίλνπλ ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο. Άκεζνη, έκκεζνη, πάγηνη θαη εηδηθνί θφξνη, θφξνη θαηαλάισζεο, 

θφξνη εξγαζίαο, θφξνη θεθαιαίνπ θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο είλαη κφλν θάπνηνη απφ 

ηνπο θφξνπο πνπ νθείινπλ λα θαηαβάινπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα. Πνιινί απφ 
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απηνχο ηνπο θφξνπο απνηεινχλ απνκεηλάξηα παιαηφηεξσλ επνρψλ θαη εμαθνινπζνχλ 

λα ππάξρνπλ ρσξίο λα εμππεξεηνχλ πιένλ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν λνκνζεηήζεθαλ. 

Απηφ δεκηνπξγεί αθελφο έλα πςειφ δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ,  

αθνχ απαηηνχληαη πνιπάξηζκεο εξγαηνψξεο γηα ειεγθηηθνχο θαη εηζπξαθηηθνχο 

κεραληζκνχο. Αθεηέξνπ φινη απηνί νη θφξνη θαίλεηαη λα κελ επηκεξίδνληαη ηζφηηκα 

κεηαμχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ, πξνθαιψληαο ην αίζζεκα άδηθεο θαη δηαθξηηήο 

κεηαρείξηζεο θαη ησλ θνξνινγνχκελσλ πνιιψλ ηαρπηήησλ (Παπαθσλζηαληίλνπ, 

2009). Δπηπιένλ φζνλ αθνξά ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα δεκηνπξγνχληαη  

ζηξεβιψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αθνχ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα 

θνξνδηαθπγή, θνξνινγηθή απάηε θαη παξανηθνλνκία. Απηά ζπληζηνχλ αληηθίλεηξα 

γηα πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη εκπφδηα γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε κηαο εζσηεξηθήο 

αληαγσληζηηθήο αγνξάο, ελψ επεξεάδνπλ θαη ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε εξγαζίαο 

(Ραπάλνο, 2009). Πεξηζζφηεξα γηα ην ζέκα ηεο θνξνδηαθπγήο αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλέρεηα.  

Η θνξνδηαθπγή θαζψο θαη ε θνξναπνθπγή απνηεινχλ ηε βαζηθφηεξε 

ηξνρνπέδε ζηελ αλακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλ θαη 

απνηεινχλ δεηήκαηα πνπ απαληψληαη ζε φιεο ηηο νηθνλνκίεο, ε έθηαζή ηνπο 

δηακνξθψλεηαη απφ δηάθνξεο ζπληζηψζεο. Η θνξνδηαθπγή αλζεί ζε ρψξεο πνπ 

ππάξρεη πςειφ πνζνζηφ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε πςεινχο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (Σδνχκαο, 2009).Οη ειεγθηηθνί κεραληζκνί εληνπηζκνχ 

θαη ζχιιεςεο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο απνηεινχλ ηελ αζθαιηζηηθή δηθιείδα απέλαληη 

ζηε θνξνινγηθή απάηε (Ραπάλνο, 2009). ηελ Διιάδα ην πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη 

ζηελ είζπξαμε ηφζν ησλ άκεζσλ φζν θαη ησλ έκκεζσλ θφξσλ. Σα πεξηζψξηα 

απφθξπςεο ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο απφ επαγγεικαηίεο θαη λνκηθά πξφζσπα 

είλαη ηεξάζηηα, κε απνηέιεζκα ηα έζνδα απφ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο λα 

πξνέξρνληαη θαηά ην ήκηζπ απφ ηνπο θνξνινγνχκελνο κε ηα κηθξφηεξα αλαινγηθά 

εηζνδήκαηα δει. κηζζσηνχο θαη ζπληαμηνχρνπο (Πίλαθαο 2). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν 

Φ.Π.Α. ζηνλ νπνίν ζηεξίδνληαη ηα πεξηζζφηεξα θξαηηθά έζνδα, αλ θαη ζεσξείηαη πην 

«αλζεθηηθφο» ζε θξνχζκαηα απάηεο, νη εξεπλεηέο εληνπίδνπλ ζεκεία ξσγκψλ. Οη 

επηηεδεπκαηίεο έξρνληαη ζε δηαθαλνληζκνχο θαη ελδνζπλελλνήζεηο, εθδίδνπλ θαη 

ιακβάλνπλ πιαζηά, εηθνληθά θαη αλαθξηβή παξαζηαηηθά, πξνβαίλνπλ ζε 

ιαλζαζκέλνπο ζπκςεθηζκνχο θαη εθπηψζεηο θφξσλ κε ζθνπφ λα παξνπζηάζνπλ 

κεησκέλα θέξδε θαη ηειηθά λα απνθχγνπλ ηελ θαηαβνιή Φ.Π.Α. (Σδνχκαο, 2009). 
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Έηζη, κεηψλνληαη γηα άιιε κηα θνξά ηα θνξνινγηθά έζνδα πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηνχζαλ δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2005). Οη θπβεξλήζεηο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο θαηαθεχγνπλ ζε έθηαθηα θαη 

«άδηθα» κέηξα, φπσο απηφ ηεο πεξαίσζεο εθθξεκψλ ππνζέζεσλ γηα ηελ είζπξαμε 

γξήγνξσλ, καδηθψλ εζφδσλ. Απηφ φκσο επλνεί ηνπο θνξνδηαθεχγνληεο, αθνχ 

θαηαθέξλνπλ λα θιείζνπλ ρσξίο έιεγρν ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο ππνζέζεηο ηνπο 

θαη απνθηνχλ εχθνια θνξνινγηθή ακλεζηία (Ρίγγαο, 2003). Σειηθά φκσο αδηθνχληαη 

νη  ζπλεπείο θνξνινγνχκελνη θαη δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε ελφο άδηθνπ θαη 

αλαπνηειεζκαηηθνχ ειεγθηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 2 : πκκεηνρή θαηεγνξηώλ θνξνινγνπκέλσλ ζην ζπλνιηθό θόξν γηα ην έηνο 2008 

πεγή : Γ.Γ.Π.. http://www.gsis.gr/statistiko_deltio/statistiko_deltio_2008/statdeltio2008.pdf, p.4 

 

 

 

εκαληηθφ πιήγκα απφ ηα παξαπάλσ δέρνληαη νη ζρέζεηο ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ κε ηε δηνίθεζε. Η εηθφλα πνπ δηακνξθψλνπλ νη πνιίηεο είλαη ελφο 

αλαμηφπηζηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ, πνπ πνιιέο θνξέο ζπληεξεί ηηο δηαθξίζεηο 

θαη δελ απνηξέπεη ηηο θνηλσληθέο αδηθίεο. Έηζη θινλίδεηαη ν ζεκειηψδεο ππιψλαο γηα 

ηελ επεκεξία ελφο θξάηνπο, δειαδή ε εκπηζηνζχλε άξα θαη ε νηθεηνζειήο 

ζπκκφξθσζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ απέλαληη ζηε δηνίθεζε. Οη πνιίηεο αηζζάλνληαη 

φηη πιεξψλνπλ άδηθνπο θφξνπο πνπ πνιιέο θνξέο δελ κεηαθξάδνληαη ζε πνηνηηθέο 

δεκφζηεο παξνρέο. Αθφκε, ν ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπο ζηηο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο,  

ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο, ε απξνζπκία 

εμππεξέηεζήο ηνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ιεηηνπξγνχλ αζξνηζηηθά 

αλαζηαιηηθά ζηε θνξνινγηθή ηνπο επζπλεηδεζία (Ρίγγαο, 2003). Η χπαξμε ησλ 

πξνβιεκάησλ απηψλ επαιεζεχεηαη θαη κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπ Σδνχκα (2009) φπνπ 

ζρεδφλ ην 60% ησλ εξσηεζέλησλ ππέδεημε ζαλ ζεκαληηθφηεξν ιφγν θνξνδηαθπγήο ηα 

κε νξαηά απνηειέζκαηα, ελψ ε γξαθεηνθξαηία θαη ε πνιππινθφηεηα απνηέιεζαλ ηα 

επφκελα πην ζεκαληηθά αίηηα θνξνινγηθήο παξαβαηηθφηεηαο (Δηθόλα 2).  

http://www.gsis.gr/statistiko_deltio/statistiko_deltio_2008/statdeltio2008.pdf
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Δηθόλα 2 : Βαζηθόηεξα αίηηα θνξνδηαθπγήο 

πεγή : Σδνχκαο, 2009 , p.56 

 

Σελ θαθή εηθφλα ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ζπκπιεξψλνπλ νη δηαδηθαζίεο 

θαη ηα κέζα εθαξκνγήο ηεο πθηζηάκελεο θνξνινγηθήο πξαθηηθήο. Παξά ηελ 

ζεκαληηθή βειηίσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο TAXIS, πνιιέο απφ ηηο δηαδηθαζίεο εμαθνινπζνχλ λα απαηηνχλ κεγάιε 

γξαθεηνθξαηία θαη λα ζεκεηψλνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ 

θνξνινγίαο. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Ρίγγαο (2003) πνιιά πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη 

αθφκε ζηελ θαηαβνιή δηθαηνινγεηηθψλ, ζηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη ζηε 

δηαρείξηζε δειψζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο αιιά θαη ζηηο 

ζεσξήζεηο θαη ζηα πξφζηηκα ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ.  

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε αθφκα αξγή εμέιημε ηνπ εθζπγρξνληζκνύ θαη ηα 

θελά ηνπ  ειεγθηηθνύ κεραληζκνύ. Απφ ηε κηα παξαηεξείηαη κεγάινο βαζκφο 

απνθέληξσζεο θαη δηάζπαζεο ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ (Γ.Δ.Κ., Π.Δ.Κ., .Γ.Ο.Δ., 

Γ.Ο.Τ.) θαζψο θαη απνπζία πξνηππνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειέγρνπ ψζηε νη 

θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο λα αθνινπζνχλ εληαία θαη θσδηθνπνηεκέλε ηαθηηθή. Απφ ηελ 

άιιε, ν θψδηθαο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο αλαθέξεη ζε πνιχ γεληθφ επίπεδν ηηο 

δαπάλεο πνπ κπνξνχλ λα εθπέζνπλ απφ ην εηζφδεκα ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Η αλαγλψξηζε ησλ δαπαλψλ ππφθεηηαη ζπλεπψο ζηελ 

ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπ ειεγθηή. Απηφ δεκηνπξγεί ζαθέζηαηα αβεβαηφηεηα, 

αδηαθαλείο ζπλαιιαγέο κεηαμχ θνξνινγνπκέλνπ θαη θνξνινγνχζαο αξρήο θαη ηειηθά 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηηο επελδχζεηο θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (Αινγνζθνχθεο, 

2006). Τπάξρεη, ινηπφλ, ζαθήο αλάγθε πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα απιφ θαη ζηαζεξφ ζχζηεκα θαλφλσλ ψζηε νη 

δηαδηθαζίεο λα ιεηηνπξγνχλ πην απνδνηηθά θαη αληηθεηκεληθά. Έλα δίθαην ζχζηεκα 
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επηινγήο ειεγθηέσλ ππνζέζεσλ (point system), απνδνηηθή δηεμαγσγή ειέγρσλ θαη 

άκεζνο εληνπηζκφο παξαβάζεσλ δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε ζηνπο θνξνινγνπκέλνπο 

φηη πθίζηαληαη δηαξθή θαη απνηειεζκαηηθφ έιεγρν.  Έηζη, ν έιεγρνο εμππεξεηεί ηνλ 

πξσηαξρηθφ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν εθαξκφζηεθε, δειαδή λα πξνιακβάλεη ηε δηάπξαμε 

παξαβάζεσλ θαη λα εληζρχεη ηελ νηθεηνζειή ζπκκφξθσζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη 

φρη λα ηηκσξεί ηνπο παξαβάηεο (Φνξνινγηθνί Έιεγρνη). 
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4.2. Φνξνινγηθέο Τπεξεζίεο 

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηελ απνζηνιή ηεο Διιεληθήο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο πεξηιακβάλεηαη ε είζπξαμε ησλ εζφδσλ απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο εθ 

κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηαγέο ηεο ειιεληθήο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο. Με ηελ επζχλε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, έρνπλ επηθνξηηζζεί νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ εθηείλνληαη ζε κεγάιν θάζκα ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ. Σα δεηήκαηα 

θνξνινγίαο θαη ειέγρσλ πνπ κειεηψληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα ππάγνληαη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ 

(Γ.Γ.Φ.Σ.Θ.), ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο 

(Δ.Γ..Γ.Ο.Δ.) θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..). 

Η δηάξζξσζε ησλ γξακκαηεηψλ θαη νη επνπηεχνπζεο ππεξεζίεο απηψλ θαίλνληαη ζην 

νξγαλφγξακκα ηεο Δηθόλα 3.  

Η Γ.Γ. Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ, φπσο θαίλεηαη ζην 

νξγαλφγξακκα, επνπηεχεη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο, ηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο θαη 

αξκνδηφηεηά ηεο είλαη ε εθαξκνγή ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο επί θνξνινγηθψλ 

ζεκάησλ
2
 (Οξγαλφγξακκα, 2010). Σν έξγν πεξαηψλνπλ νη απνθεληξσκέλεο Γ.Ο.Τ. νη 

νπνίεο απνηεινχλ πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη απεπζείαο ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ. Σν πιαίζην αξκνδηνηήησλ ηνπο αθνξά ζηε  δηαρείξηζε  φισλ  ησλ  

θνξνινγηθψλ  ππνζέζεσλ  πνπ  αλαθχπηνπλ  απφ  ηηο  ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο  θάζε  

θπζηθνχ  θαη  λνκηθνχ  πξνζψπνπ πρ. επεμεξγαζία δεισζέλησλ  θνξνινγηθψλ  

ζηνηρείσλ  θαη ππνινγηζκφο  νθεηιφκελνπ θφξνπ, έιεγρνο δεισζέλησλ πηζησηηθψλ 

θαη ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ, ζπιινγή δειψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζηνηρεία θηλεηήο 

θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο εθ κέξνπο πνιηηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ Φνξέσλ 

(Bridge-IT, Gov3, 2008a).   

Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο, ζπγθεθξηκέλα, αθνινπζεί κηα ηεξαξρία θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ Γηαπεξηθεξεηαθά Διεγθηηθά Κέληξα (Γ.Δ.Κ.), Πεξηθεξεηαθά 

Διεγθηηθά Κέληξα (Π.Δ.Κ.) θαη ηκήκαηα ειέγρνπ εζσηεξηθά ησλ Γ.Ο.Τ. αλάινγα κε ηηο 

                                                 
2
 Η Γ.Γ. Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ αζρνιείηαη επηπιένλ κε ηεισλεηαθά θαη ρεκηθά ζέκαηα. 

Απηφ, φκσο, μεθεχγεη απφ ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη έηζη αξθνχκαζηε ζε απιή αλαθνξά. 

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/section/GenikhDieythynshForologias
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/section/GenikhDieythynshForologikwnEleghwn
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/section/GenikhDieythynshForologikwnEleghwn
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επηρεηξήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία θαζελφο (θξηηήξην ν ηδίξνο θαη ε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή). Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο θαη ν πξνζσξηλφο έιεγρνο παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ θφξσλ (κε 

έκθαζε ζην Φ.Π.Α.) εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ηεο Δ.Γ..Γ.Ο.Δ. Δπηπιένλ ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ .Γ.Ο.Δ. πεξηιακβάλνληαη ε έξεπλα, απνθάιπςε θαη θαηαπνιέκεζε 

παξάλνκσλ ζπλαιιαγψλ, απαηψλ  θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηελεξγνχληαη κε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ, δηαδηθηχνπ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ (Οξγαλφγξακκα, 2010). Όζνλ 

αθνξά ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε, νη αξκνδηφηεηέο ηεο είλαη πην γεληθέο θαη αθνξνχλ 

ζηε δηαζθάιηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο ειέγρσλ, ζηε δηάθξηζε 

επζχλεο κεηαμχ ειέγρνληνο θαη ειεγρφκελνπ, ζηνλ θαιχηεξν έιεγρν ππεξεζηψλ θαη 

ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ πφξσλ (Κξάηζεο).  

 

 

Δηθόλα 3 : Οξγαλόγξακκα Φνξνινγηθώλ & Διεγθηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθώλ  

πεγή : http://www.g2g.gr/ggps/organogramma/organ_ypoik.html   

http://www.g2g.gr/ggps/organogramma/organ_ypoik.html
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 Σέινο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ απνηειεί ην 

κεγαιχηεξν θαη πιένλ ζχγρξνλν κεραλνγξαθηθφ θέληξν ηνπ Γεκνζίνπ, κε 

εμεηδίθεπζε ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν ςεθηαθφ θνξέα δεκφζηαο δηνηθεηηθήο δξάζεο. ηφρνο ηεο είλαη ε 

ζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ  Οηθνλνκηθψλ κε ηε ρξήζε ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηε 

θνξνινγηθή δηθαηνζχλε θαη ηε δηαθάλεηα (Αινγνζθνχθεο, 2006).  

 Έηζη, ην έξγν ηεο πεξηιακβάλεη αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη ζπλερή αλαβάζκηζε 

νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κεγάιεο θιίκαθαο γηα ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαζψο 

θαη αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πνηνηηθφηεξε θνξνινγηθή 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα θπξηφηεξα έξγα πνπ έρεη 

πινπνηήζεη θαη ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά σο ζήκεξα ε ΓΓΠ είλαη  (Πξνυπνινγηζκφο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 - Δηζεγεηηθή Έθζεζε, 2009): 

1. ΣΑΥΙS: Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Φνξνινγίαο  

2. TAXISnet: Φνξνινγηθέο ππεξεζίεο κέζσ Internet 

3. ELENXIS: Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ 

4. ΙCIS:  Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Σεισλείσλ 

5. ICISnet: Σεισλεηαθέο ππεξεζίεο κέζσ Internet 

6. Π..Δ.. : Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Μηζζνδνζίαο θαη πληάμεσλ  

7. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δλδνθνηλνηηθψλ πλαιιαγψλ VIES 

8. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα θεληξηθψλ ππεξεζηψλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

9. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 

10. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Πεξηνπζηνινγίνπ – ETAK 

 

 Η παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζηηο επθαηξίεο αλαβάζκηζεο ησλ θνξνινγηθψλ θαη 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, γη απηφ ζα κειεηεζνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ κφλν ηα 

αληίζηνηρα έξγα ηεο ΓΓΠ (TAXIS,TAXISnet,ELENXIS). Σα ππφινηπα έξγα 

παξαηίζεληαη απιψο πιεξνθνξηαθά, γηα λα δνζεί κηα ζθαηξηθή εηθφλα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ΓΓΠ. Σα ππφ εμέηαζε Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη νη 

Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ επφκελε ελφηεηα ηεο 

εξγαζίαο. 
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4.3. Η εμέιημε ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαθνξά ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ θνξνινγηθψλ θαη ειεγθηηθψλ  

ππεξεζηψλ ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα γίλεη παξάζεζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ππνζηεξίμαλε ηε 

κεηαηξνπή ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε  ειεθηξνληθή.  

Ο δεκφζηνο ηνκέαο δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

θξαηψλ,  γη απηφ νθείιεη λα αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλεη ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπ. Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), κε ηελ 

απμαλφκελε δηείζδπζή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ ηα ηειεπηαία 15 

ρξφληα, απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε πξφθιεζε γηα ηηο ζχγρξνλεο δεκφζηεο δηνηθήζεηο 

(Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2003). Η αλάγθε αμηνπνίεζήο ηνπο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο απαξαίηεηεο νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη ηελ θαιιηέξγεηα λέσλ 

δεμηνηήησλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, είλαη ν ππξήλαο θαη ε 

απνηχπσζε ηεο έλλνηαο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-government) 

(eGovernment, 2006). Οη ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαιχπηνπλ φιε 

ηε γθάκα ζπλδηαιιαγψλ κε ην Γεκφζην θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο 

πνιίηεο (G2C), ηηο ζπλαιιαγέο κε ηηο επηρεηξήζεηο (G2B), ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

δεκφζησλ θνξέσλ (G2G) αιιά θαη ηηο ζπλαιιαγέο θαηά ην έξγν ησλ δεκνζηψλ 

ππαιιήισλ (G2E) (Floropoulos, Spathis, Halvatzis, & Tsipouridou, 2010). 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλαδπφκελεο πξνθιήζεηο, ε ρψξα καο 

ζπκκεηείρε θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ πνιιά πξνγξάκκαηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ηεο. Πξψηε επίζεκε αλαθνξά ζην ζέκα ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Κιεηζζέλεο 

(1994), ζηα πιαίζηα ηνπ Β’ΚΠ (1994-2000). Απηή ήηαλ ε πξψηε ζπληνληζκέλε 

πξνζπάζεηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη κεηαμχ ησλ 

βαζηθφηεξσλ θαηεπζχλζεσλ – επηδηψμεψλ ήηαλ ε νινθιήξσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 

(Ρίγγαο, 2003). 

Η πξψηε απηή πξσηνβνπιία, αλ θαη ήηαλ κηα πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε, πξντδέαζε γηα ηηο επεξρφκελεο εμειίμεηο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Η 
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επφκελε θαη πην ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα ήξζε κέζα απφ ην Γ’ΚΠ (2000-2006) 

θαη ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβόλαο (Μάξηηνο 2000). Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ πνπ 

δηαηππψζεθαλ ζε απηή ήηαλ ε αλάπηπμε κηαο επξσπατθήο πεξηνρήο έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο, ε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε γηα ηελ αληαπφθξηζε ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη 

ε εμάιεηςε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (ηφρνη ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο). Μέζα 

απφ απηή ηελ πξνζπάζεηα γελλήζεθε ε έλλνηα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 

(ΚηΠ) θαη ην αληίζηνηρν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ΣΠΔ 

ζε πνιιά πεδία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ζηηο λέεο πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη κέζσ 

ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηε δπλακηθή, αιιά θαη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ δηαθαίλνληαλ κέζα απφ ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε ηελ ηνπνζέηεζε ζην θέληξν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηνλ 21ν αηψλα (Κνηλσλία 

ηεο Πιεξνθνξίαο). πγθεθξηκέλα, ζρεδηάζηεθαλ δξάζεηο ζηήξημεο θαη πξνψζεζεο, 

φπσο ην ζρέδην δξάζεο eEurope 2002 (Ινχληνο 2000) πνπ έζεηε ζαλ ζηφρνπο ηεο 

θαιιηέξγεηα ςεθηαθνχ πλεχκαηνο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσληθήο έληαμεο (eEurope).  

ηελ Διιάδα, ζηα πιαίζηα απηά, ζπζηάζεθε ε κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

εηαηξία Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. γηα ηελ ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαζψο θαη ην Παξαηεξεηήξην γηα 

ηελ ΚηΠ, ην πξψην ζεζκνζεηεκέλν θνξέα  

παξαθνινχζεζεο γηα ηελ ΚηΠ ζηελ Διιάδα (Όξακα - 

ηφρνπο, 2010 ; Οξγαληζκφο). Άιιν έλα ειιεληθφ 

εγρείξεκα, ζηα πιαίζηα ηεο ΚηΠ, απνηέιεζε ην έξγν 

ύδεπμηο (2001) κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία Δζληθνχ Γηθηχνπ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Σν έξγν απηφ απνηειεί ηππηθφ έξγν παξνρήο 

ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Γεκηνπξγήζεθε κηα εληαία ππνδνκή Intranet γηα ηελ αζθαιή 

δηαζχλδεζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ . Σν δίθηπν μεθίλεζε θαιχπηνληαο 1800 ζεκεία 

ζε φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, ελψ έθηνηε ζπλερψο αλαβαζκίδεηαη, έρνληαο θηάζεη 

ζήκεξα ηα 6000 ζεκεία  (χδεπμηο). Σνλ Ινχιην ηνπ 2007, κάιηζηα, ην χδεπμηο ήηαλ 

ην 4
ν
 εζληθφ δίθηπν πνπ ζπλδέζεθε κε ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο e-

Testa, δηεπξχλνληαο ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε επξσπατθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο 
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(eGovernment in Greece, 2010).Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ είλαη εληαγκέλν ζην 

Δζληθφ Γίθηπν χδεπμηο απφ ην 2005 (Αλαγλσζηφπνπινο, 2006). 

Σα επφκελα ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ Γ’ ΚΠ κε αληηθείκελν ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ήηαλ ην ζσέδιο δπάζηρ eEurope 2005 (2003) θαη ε 

πξσηνβνπιία i2010 (Ινχληνο 2005). Σν eEurope 2005 ήηαλ ν δηάδνρνο ηνπ eEurope 

2002 θαη είρε σο θεληξηθφ άμνλα ηελ παξνρή 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ δηθηχσλ θαη ηε δηάδνζε ηεο 

ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε (eEurope). εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επξχηεξε επνπηεία ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ζέηεη ε ΚηΠ θαη ησλ ιχζεσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ δηαδξακάηηζε ε 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη άληιεζεο δηδαγκάησλ ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηα πιαίζηα 

ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ , 2009). Η πξσηνβνπιία 

i2010 απνηέιεζε έλα ζηξαηεγηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πεξίνδν 

2005- 2009. Σν πξφζεκα e ησλ ζρεδίσλ δξάζεσλ eEurope ζρεηηδφηαλ κε ην 

δηαδίθηπν. Σν πξφζεκα i ηνπ i2010 ηψξα, ππνδειψλεη ηελ επηθέληξσζε ζην ηξίπηπρν 

internal market for information services - investment in ICT innovation for 

competitiveness - inclusion and better quality of life. Απηέο ήηαλ νη ηξεηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο πξσηνβνπιίαο i2010 (i2010): 

 πινπνίεζε ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζα ελζαξξχλεη 

κηα αλνηρηή θαη αληαγσληζηηθή εζσηεξηθή αγνξά γηα ηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο 

 ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα ζηηο ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) 

 επξσπατθή θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο, ε νπνία δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ηελ παξνχζα θάζε πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην 

Γ’ΚΠ / ΔΠΑ (2007-2013). πγθεθξηκέλα, απηή ηε ζηηγκή, βξίζθεηαη ππφ εμέιημε 

ε Φεθηαθή ηξαηεγηθή (2006-2013).  ηφρνο ηεο κέρξη ην 2008 ήηαλ νη ςεθηαθέο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη νη ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο. Σν δήηεκα ησλ ππνγξαθψλ πξσηνθαζηεξψζεθε ην 2001 κε ην αληίζηνηρν 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 150/2001, πνπ θαηνρπξψλεη ηελ λνκηθή ηζρχ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Σψξα βξηζθφκαζηε ζηε 
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δεχηεξε θάζε ηεο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ρξεκαηνδνηείηαη 

ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Φεθηαθή ύγθιηζε (2007). ην πξφγξακκα απηφ 

εηζάγνληαη δεηήκαηα ηεο ψξηκεο θάζεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο ε 

δεκηνπξγία δηθηπαθψλ ηφπσλ ζπγθέληξσζεο ππεξεζηψλ 

(one-stop e-points), ε ειεθηξνληθή έληαμε ησλ 

επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (eInclusion) θαη ε 

ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο (eParticipation).  ηελ 

Διιάδα, ζηα πιαίζηα ηεο Φεθηαθήο χγθιηζεο πξνσζήζεθε ε εθζηξαηεία Φεθηαθή 

Διιάδα (2007) γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ κε ηα νθέιε θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ εληαηηθφηεξε ρξήζε ηνπο  

(eGovernment in Greece, 2010). 

Σν ηειεπηαίν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πνπ βξίζθεηαη ελ εμειίμεη είλαη ε 

Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε (2007-2013). Σν αλαπηπμηαθφ φξακα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απηνχ ζπλνςίδεηαη ζηε «δεκηνπξγία κηαο πνιηηνθεληξηθήο, απνηειεζκαηηθήο, 

αλνηρηήο θαη επέιηθηεο δηαθπβέξλεζεο», κε ζηφρν ηε κεηάβαζε «απφ ηε δηαρείξηζε 

αξκνδηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηε δηνίθεζε πνιηηηθψλ, απνηειεζκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ». θνπφο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν ζπλερήο εθζπγρξνληζκφο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ε επίηεπμε ελφο αλνηρηνχ, δίθαηνπ θαη ζπκκεηνρηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα έλα θιίκα 

εκπηζηνζχλεο πξνο ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο (Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηε Γηνηθεηηθή 

Μεηαξξχζκηζε, 2008). 

Η δηείζδπζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη έλα δήηεκα πνπ θαηέρεη 

πςειή ζέζε ζηελ πνιηηηθή αηδέληα γη απηφ ζηελ Διιάδα πιένλ νη θνξείο πνπ 

αζρνινχληαη κε ην ζέκα απηφ είλαη πνιινί. Σν ίδην ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

δηεχξπλε ην πεδίν αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. ηνλ Πίλαθαο 3 ζπλνςίδνληαη 

νξηζκέλνη απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο ειιεληθνχο θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (eGovernment in Greece, 2010; eInclusion Factsheet - 

Greece - Actors, 2010). 

 



Παλεπ.Μαθεδνλίαο - ΓΠΜ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 26/09 ηάλλε Κεξαζνχια 
 

 22  

 

 

Πίλαθαο 3 : Κύξηνη ειιεληθνί θνξείο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. 

Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 

Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ Φεθηαθή ηξαηεγηθή 

Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. 'Φεθηαθή χγθιηζε 

Οκάδα Γξάζεο γηα ηελ Φεθηαθή Αζθάιεηα (D.A.R.T.) 

 

Σέινο, γηα λα νινθιεξσζεί ε εηθφλα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε νξηζκέλεο απφ ηηο ηξέρνπζεο 

παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο 

θαη ηα έξγα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα ηηο παξέρνπλ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη  

ελδεηθηηθά θαη φρη εμαληιεηηθά, νη ζεκαληηθφηεξεο δεκφζηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο:   

 Δζληθφ portal Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  www.ermis.gov.gr  

 Φνξνινγηθέο / Σεισλεηαθέο πλαιιαγέο  www.gsis.gr 

 Τπεξεζίεο ΚΔΠ  www.kep.gov.gr  

 Δχξεζε εξγαζίαο  www.oaed.gr  

 Κνηλσληθή Αζθάιηζε  www.ika.gr  

 Αίηεζε αλνηθνδφκεζεο  www.poleodomia.gov.gr  

 Έθδνζε Γηαβαηεξίνπ  www.passport.gov.gr  

 Γήισζε θινπήο  www.astynomia.gr  

 Υνξήγεζε Τπνηξνθίαο  www.iky.gr  

 Καηαρψξεζε λέαο εηαηξίαο / Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο  www.gge.gr  

 ηαηηζηηθά Γεδνκέλα  www.statistics.gr  

 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ΚηΠ θαη eData-Bank  www.observatory.gr  

  

http://www.ermis.gov.gr/
http://www.gsis.gr/
http://www.kep.gov.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.ika.gr/
http://www.poleodomia.gov.gr/
http://www.passport.gov.gr/
http://www.astynomia.gr/
http://www.iky.gr/
http://www.gge.gr/
http://www.statistics.gr/
http://www.observatory.gr/
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4.4. Φνξνινγηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα & Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο 

 

4.4.1. Φνξνινγηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα  

 
Μπξνζηά ζε απηφ ηνλ θαηαηγηζκφ εμειίμεσλ γχξσ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε απφ ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 θαη εηδηθφηεξα ζηηο αξρέο 21
νπ

 αηψλα, ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δελ έκεηλε απιφο παξαηεξεηήο. Η λεπξαιγηθή ζέζε ηνπ γηα 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη γηα ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πνιηηψλ, 

θαζψο θαη ηα πνηθίια πξνβιήκαηα πνπ θαζηζηνχζαλ πξνβιεκαηηθή ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ, απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηελ 

άκεζε κεηάβαζε ζηελ Φεθηαθή Γεκφζηα Οηθνλνκία. Έηζη, νη δεκφζηεο νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο απέθηεζαλ ηαρχηαηα ειεθηξνληθή ππφζηαζε θαη είλαη απφ ηηο παιαηφηεξεο 

εθ ησλ ειιεληθψλ δεκφζησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ησλ έξγσλ είλαη απφ ηελ αξρή ε ΓΓΠ, φπσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο. 

Σν πξψην έξγν ηεο ΓΓΠ, πνπ απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα ην κεγαιχηεξν έξγν 

πιεξνθνξηθήο ηνπ ειιεληθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα, είλαη ην Οινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Φνξνινγίαο TAXIS (TAXation Information System). Οη 

δηαβνπιεχζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ΓΟΤ μεθίλεζαλ ην 1995. Η ζπλνιηθή πξνζπάζεηα 

πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κιεηζζέλεο ηνπ Β' 

Κ.Π.., φπσο απηφ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο (TAXIS - Οινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Φνξνινγίαο ). ηφρνο ήηαλ ε δηαζχλδεζε θαη επηθνηλσλία 

φισλ ησλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ζε παλειιαδηθφ επίπεδν 

(Bridge-IT, Gov3, 2008a).  

Σν TAXIS εγθαηαζηάζεθε θαη  κπήθε ζε παξαγσγή ζηαδηαθά απφ ην Μάξηην 

ηνπ 1998 έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2001 ζην ζχλνιν ησλ 282 Γ.Ο.Τ.. πληζηά έλα on 

line δίθηπν 8.000 ηνπηθψλ ζηαζκψλ εξγαζίαο, 282 πεξηθεξεηαθψλ ππνινγηζηψλ-

server ζε θάζε Γ.Ο.Τ. θαζψο θαη ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζην 

Κέληξν Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΚΔΠΤΟ) ηεο ΓΓΠ 

(Floropoulos, Spathis, Halvatzis, & Tsipouridou, 2010).  

Σν TAXIS δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα απηνκαηνπνηεζνχλ θαη λα 

κεραλνγξαθεζνχλ φιεο ηηο θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ θξάηνπο. Έηζη, ε δνκή ηνπ 
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είλαη έλα ζχλνιν ππνζπζηεκάησλ, πνπ ην θαζέλα θαιχπηεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

θνξνινγηθφ αληηθείκελν. Όια ηα ππνζπζηήκαηα φκσο επηθνηλσλνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζεί κηα νιφθιεξε θνξνινγηθή δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα, ην TAXIS 

απνηειείηαη απφ ηα εμήο 18 ππνζπζηήκαηα (Νηθνινπνχινπ, 1998):  

1. Γηαρείξηζεο Μεηξώνπ Φνξνινγνπκέλσλ: δεκηνπξγία κνλαδηθνχ ΑΦΜ γηα θάζε 

θνξνινγνχκελν (ην πξψην ππνζχζηεκα). 

2. Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.): παξαιαβή, θαηαρψξεζε, επαιήζεπζε ησλ 

δειψζεσλ Φ.Π.Α. θαη αηηήζεσλ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

ζρεηηθψλ πξνζηίκσλ. 

3. Κώδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..): δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε 

βηβιία θαη ζηνηρεία (ζεψξεζε, αθχξσζε, απψιεηα). 

4. Δζόδσλ – Λνγηζηηθήο Δζόδσλ: ηήξεζε θαζεκεξηλήο ινγηζηηθήο θάζε ΓΟΤ, παξνρή 

ζπγθεληξσηηθήο εηθφλαο ρξεψλ ΓΟΤ, έθδνζε απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο.  

5. Δμόδσλ – Λνγηζηηθήο Δμόδσλ: επεμεξγαζία ηίηισλ πιεξσκψλ θαη ζπληήξεζε 

κεηξψνπ κηζζνδνηνχκελσλ αλά ΓΟΤ. 

6. Γηθαζηηθώλ Δλεξγεηώλ: παξαθνινχζεζε δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ θαη δηαρείξηζε 

κέηξσλ δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο. 

7. Πξσηνθόιινπ – Ηιεθηξνληθήο Αξρεηνζέηεζεο Δγγξάθσλ: ειεθηξνληθή 

αξρεηνζέηεζε θαη ηαρπδξνκηθή απνζηνιή αιιεινγξαθίαο. 

8. Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ θαη Ννκηθώλ Πξνζώπσλ: θαηαρψξεζε θαη 

εθθαζάξηζε εηήζησλ δειψζεσλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ΦΜΤ θαη ινηπψλ 

παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ. 

9. Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: δηαρείξηζε θαη έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ κεηαβηβάζεσλ 

αθηλήησλ, θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ θαη δηαηήξεζε αξρείνπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα 

θάζε θνξνινγνχκελν. 

10. Φνξνινγίαο Ορεκάησλ: δηαρείξηζε κεηξψνπ νρεκάησλ θαη άκεζε ζχλδεζε κε ην 

ΑΦΜ ησλ ηδηνθηεηψλ. 

11. Λνηπώλ Φνξνινγηώλ: δηαρείξηζε ινηπψλ θφξσλ πέξαλ ησλ βαζηθψλ. 

12. Γηαζηαπξώζεσλ ηνηρείσλ Φνξνινγνπκέλσλ: επηιεθηηθή νκαδνπνίεζε 

θνξνινγνπκέλσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θνξνδηαθεπγφλησλ.  

13. Γηαρείξηζε Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ: ηππνπνίεζε ειέγρσλ νκνεηδψλ ππνζέζεσλ 

(θνηλά θξηηήξηα ειέγρνπ), εθκεηάιιεπζε πιεξνθνξηψλ γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

θαη παξαθνινχζεζε απνδνηηθφηεηαο ειέγρσλ απφ επεμεξγαζία απνηειεζκάησλ θάζε 

ειέγρνπ. 

14. Δηθόλαο Φνξνινγνπκέλνπ: ζπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο αλά θνξνινγνχκελν. 
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15. Δπηζεώξεζεο θαη ειέγρνπ Γ.Ο.Τ.: εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ – απνδνηηθφηεηα θαη ηαθηηθφο / έθηαθηνο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ΓΟΤ. 

16. Αληηθεηκεληθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Αμίαο Αθηλήησλ (Α.Π.Α.Α.): πξνζδηνξηζκφο αμίαο 

αθηλήησλ θαη κηζζσηηθήο αμίαο γηα ηνλ επαθφινπζν πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ 

εηζνδήκαηνο. 

17. Ρνήο Δξγαζηώλ: ζπλνιηθή δηαρείξηζε TAXIS θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα εθαξκνγψλ. 

18. Φόξνπ Μεγάιεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Φ.Μ.Α.Π.): δηαρείξηζε δειψζεσλ Δ9 

θπζηθψλ θαη  λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

Αλαπηχρζεθε, ινηπφλ, έλα ΟΠ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ θνξνινγηθψλ 

ππνζέζεσλ κε ζχγρξνλα ειεθηξνληθά κέζα, γηα ηελ ηαρχηεξε δηαρείξηζε ησλ 

θνξνινγηθψλ εηζθνξψλ πνπ αλέθππηαλ απφ πνιίηεο / επηρεηξήζεηο θαη γηα ηελ 

αλαθνχθηζε ησλ ππαιιήισλ ησλ ΓΟΤ σο πξνο ηνλ εκεξήζην εξγαζηαθφ θφξην 

(G2E) (Bridge-IT, Gov3, 2008a).  

Παξάιιεια κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ TAXIS ειήθζε κέξηκλα γηα ηελ 

εθπαίδεπζε φισλ ησλ ππαιιήισλ ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ επηηπρή 

ελζσκάησζή ηνπ. Απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ρνιήο Δπηκφξθσζεο 

Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΔΤΤΟ), έλα ΝΠΓΓ πνπ ζπζηάζεθε ην 1995 

γηα ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο εθ κέξνπο ησλ 

ππαιιήισλ (Η Απνζηνιή ηεο .Δ.Τ.Τ.Ο.). 

Έθηνηε ην TAXIS ζπλερψο αλαβαζκίδεηαη επηθαηξνπνηψληαο ηα δεδνκέλα θαη 

ηηο εθαξκνγέο ηνπ θαη αλαβαζκίδνληαο ηνλ δηθηπαθφ ηνπ εμνπιηζκφ (ππνδνκή θαη 

θαλάιηα επηθνηλσλίαο). πγθεθξηκέλα, ην 2002 πξνζάξκνζε ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζην 

λέν λφκηζκα ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο ηνπ Γ' Κ.Π.. (TAXIS - Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

Φνξνινγίαο ). Δπίζεο, ελέηαμε ηελ ζηαζεξή ηειεθσλία γηα ηελ εμππεξέηεζε ζε 

ζέκαηα εθθαζάξηζεο δειψζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαζψο θαη ηελ ππεξεζία 

TAXISphone φπνπ κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax) απνζηέιινληαη Απνδεηθηηθά 

Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο (Α.Φ.Δ.), ελεκεξψζεηο ηεο πνξείαο εθθαζάξηζεο θαη 

Δθθαζαξηζηηθά εκεηψκαηα Φφξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ 

(TAXISphone). Πξνρσξψληαο έλα βήκα παξαπέξα θαη ζπκβαδίδνληαο κε ηε κεγάιε 

δηείζδπζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ θνηλσλία, ην 2006 εηζήρζεθε επηπιένλ ε  

πξσηνπνξηαθή ππεξεζία M-TAXIS (Mobile TAXIS) γηα εηδνπνίεζε ησλ πνιηηψλ 
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κέζσ SMS γηα ζέκαηα εθθαζάξηζεο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. (M-

TAXIS (Mobile TAXIS))
3
. 

 Η αλαβάζκηζε ζπλερίδεηαη θαη είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία κέζα ζηα 12 

ζπλαπηά ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ TAXIS. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ν 

εθζπγρξνληζκφο βξίζθεηαη ζε ζσζηή πνξεία θαη ηπγράλεη ζσζηήο ελζσκάησζεο θαη 

επξείαο απνδνρήο. Οη εηήζηεο ζπλαιιαγέο πιένλ κέζσ TAXIS αγγίδνπλ ηα 80 

εθαηνκκχξηα (80 θνξέο ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο), ελψ  νη θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο 

ηηο 500.000 (έηνο 2006) (Floropoulos, Spathis, Halvatzis, & Tsipouridou, 2010). Η 

κεγαιχηεξε φκσο επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο TAXIS ήηαλ ε κεηαθνξά ζπλαιιαγψλ 

κε ηνπο θνξνινγνχκελνπο κέζσ δηαδηθηχνπ εμαιείθνληαο ηελ δηακεζνιάβεζε ησλ 

εξγαζηψλ ησλ ΓΟΤ.  

 

4.4.2. Ηιεθηξνληθέο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο 

 

Η επφκελε κεγάιε θαηλνηνκία ηεο ΓΓΠ γηα ηηο θνξνινγηθέο ζπλαιιαγέο 

ήηαλ ε θαηαζθεπή ηεο δηαδηθηπαθήο  πχιεο TAXISnet γηα  ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο (G2C), ηηο Δπηρεηξήζεηο (G2B) θαη ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε (G2G).  ηφρνο απηνχ ηνπ έξγνπ ήηαλ λα επεθηαζεί ην ήδε ππάξρνλ 

TAXIS, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε έλα ππνζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λα πξνζθέξεηαη εμ 

νινθιήξνπ κέζσ Γηαδηθηχνπ (ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε ησλ ΓΟΤ).  

Οη αξρηθέο δηαβνπιεχζεηο μεθίλεζαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 θαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε έγηλε απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Κιεηζζέλεο ηνπ Β’ΚΠ, 

φπσο θαη ην TAXIS. Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο ζηφρεπαλ θαη’ αξρήλ ζηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο, ψζηε απηή λα ζπκπεξηιάβεη λφκνπο γηα 

ηηο νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο (Bridge-IT, Gov3, 2008a). Η ππεξεζία 

ηειηθψο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην Μάην ηνπ 2000, παξέρνληαο αξρηθά κφλν 

ειεθηξνληθή ππνβνιή πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ (Τπ.Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

& ΓΓΠ, 2007). 

ηαδηαθά νη παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο απμάλνληαλ έρνληαο θηάζεη 

ζήκεξα, κεηά απφ 10 ρξφληα ιεηηνπξγίαο, λα ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά έλαο πνιχ 

κεγάινο αξηζκφο βαζηθψλ θνξνινγηθψλ ζπλαιιαγψλ. Η ζεκαληηθή πξνζθνξά, 

κάιηζηα, ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ έρεη επηβξαβεπζεί κε ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 2001 θαη ηελ Γηεζλή Έθζεζε Πιεξνθνξηθήο 

                                                 
3
 To M-TAXIS απνηέιεζε ηελ πξψηε εθαξκνγή mobile government (m-gov) θαη ηπγράλεη κεγάιεο 

απήρεζεο κε 135.000 ζπλδξνκεηέο απφ ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο (Αλαγλσζηφπνπινο Γ. , 2007).  
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Σειεπηθνηλσληψλ θαη Φεθηαθήο Σερλνινγίαο (INFOSYSTEM) ην 2004 θαη ην 2006 

(Ρίγγαο, 2003; Αλαθνηλψζεηο Γ.Γ.Π.., 2004,2006). πγθεθξηκέλα, νη ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζήκεξα απφ ην TAXISnet γηα θάζε αληίζηνηρν δηθαηνχρν παξαηίζεληαη 

ζηνλ Πίλαθαο 4 πνπ αθνινπζεί.  

Πίλαθαο 4 - Παξερόκελεο ππεξεζίεο TAXISnet  

πεγή: http://www.gsis.gr/  

 

Ο θχξηνο φγθνο εξγαζηψλ αθνξά δειψζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαη 

δειψζεηο ΦΠΑ. ε απηέο δαπαλψληαη νη πεξηζζφηεξνη πφξνη (ρξφλνο θαη ρξήκα) απφ 

πιεπξάο ηνπ θνξέα, γη απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα γίλνληαη ειεθηξνληθά. Έηζη, απφ ηε 

κηα απνζπκθνξνχληαη νη ππεξεζίεο θαη απφ ηελ άιιε εμππεξεηείηαη γξεγνξφηεξα ν 

πνιίηεο. Σν θξάηνο, κάιηζηα, επηδηψθεη ζπλερψο κε αληίζηνηρεο ππνπξγηθέο 

ΠΟΛΙΣΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 
ΓΗΜΟΙΟΤ 

ΦΟΡΔΙ 

Τπνβνιή Γειψζεσλ 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

(Δ1, Δ2 , Δ3) 

Τπνβνιή Γειψζεσλ ΦΠΑ – VIES e- ΚΒ 

Τπνβνιή Γειψζεσλ Δ9  e- ΚΒ e-Α.Π.Α.Α. 

Τπνβνιή Γειψζεσλ 

ΦΠΑ – VIES 
Αλαδήηεζε Γειψζεσλ Δ9 – 2005 

Δγθπξφηεηα 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

Έθδνζε θνξνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο 
Τπνβνιή Γειψζεσλ ΦΜΤ TAXISphone 

Δλεκέξσζε Δθθαζάξηζεο 
Τπνβνιή Γειψζεσλ Πεηξειαίνπ 

Θέξκαλζεο 
ICISnet 

e-Α.Π.Α.Α. 
Έθδνζε Φνξνινγηθήο 

Δλεκεξφηεηαο 
e-Έληππα 

e- ΦΜΑΠ e-Ορήκαηα 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Δλεκέξσζε Δ.Σ.ΑΚ. e-Α.Π.Α.Α. 

e-Έληππα e- ΦΜΑΠ 

e-Ορήκαηα 
Δγθπξφηεηα θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ 

Δγθπξφηεηα 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

Τπνβνιή ζεκεησκάησλ πεξαίσζεο 

αλέιεγθησλ θνξνινγηθψλ 

ππνζέζεσλ 

  
  
  
  
  

TAXISphone 

ICISnet 

e-Έληππα 

Τπνβνιή αηηήζεσλ επηζηξνθήο 

ΦΠΑ 

e- Καχζηκα 

http://www.gsis.gr/
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απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο λα εληαηηθνπνηήζεη ηε ρξήζε ηνπο, θαζηζηψληαο ηελ 

ππνρξεσηηθή ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θνξνινγνπκέλσλ. πγθεθξηκέλα, νη ππνβνιέο 

πεξηνδηθψλ θαη εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ γίλνληαη ππνρξεσηηθά κέζσ 

TAXISnet γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο απφ ην 2002 θαη ην 

2008, αληίζηνηρα (Μπέδαο, 2008; Τπ.Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ & ΓΓΠ, 2007). 

Αληίζηνηρα, ε ππνβνιή Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ζα είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια ηα 

θπζηθά πξφζσπα επηηεδεπκαηίεο, πνπ έρνπλ επηρείξεζε ή αζθνχλ ειεχζεξν 

επάγγεικα θαη θάζε άιιν θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηε δήισζή ηνπ κέζσ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ ινγηζηή απφ ην 2011 θαη κεηά (Λάζθαξε , 2010). Πέξαλ φκσο ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ειεθηξνληθήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, 

δίλεηαη απφ ην λφκν θαη θίλεηξν ρξήζεο ηεο, αθνχ πξνβιέπεη έθπησζε 1,5% επί ηεο 

νθεηιήο γηα φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ην TAXISnet (Σν Βήκα, 2010).  

Γηα λα ζθηαγξαθεζεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ TAXISnet, έγηλε επίζθεςε θαη 

είζνδνο ζε ππεξεζίεο ηνπ site. Έηζη, παξαηεξήζεθε φηη γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ TAXISnet, αξθεί λα κπεη είηε ζην site ηνπ 

ζπζηήκαηνο www.taxisnet.gr είηε κέζα απφ ηε ζειίδα ηεο ΓΓΠ 

www.gsis.gr. Γηα φιεο ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο απαηηείηαη 

πξνεγνπκέλσο νη ελδηαθεξφκελνη (νη ίδηνη νη θνξνινγνχκελνη ή ν 

ινγηζηήο ηνπο) λα νινθιεξψζνπλ άπαμ δηαδηθαζία εγγξαθήο, ψζηε λα ζεσξνχληαη 

πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δθεί δειψλεηαη ΑΦΜ θαη ηδηφηεηα (θπζηθφ 

ή λνκηθφ πξφζσπν) (     Δηθφλα 4). Η δηαδηθαζία δελ νινθιεξψλεηαη παξά κφλν φηαλ 

ειεγρζεί ε νξζφηεηα ησλ δεισκέλσλ ζηνηρείσλ ζην Σκήκα Μεηξψνπ. Δθφζνλ απηά 

είλαη αιεζή, ν θνξνινγνχκελνο ιακβάλεη θσδηθνχο εηζφδνπ ζην ζχζηεκα (ζε 1 – 5 

εκέξεο) θαη ελεξγνπνηεί ην ινγαξηαζκφ ηνπ, δίλνληαο θάπνηα πξφζζεηα πξνζσπηθά 

ζηνηρεία. εκεηψλεηαη φηη ν ρξήζηεο έρεη πάληα ηε δπλαηφηεηα λα βνεζεζεί απφ 

ζπρλέο εξσηήζεηο 

ινηπψλ ρξεζηψλ, 

απφ νδεγίεο ή αθφκε 

θαη απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο δηαρεηξηζηέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο.  

     Δηθόλα 4: Δγγξαθή ζην ζύζηεκα TAXISnet 

     πεγή https://www.taxisnet.gr/web/default.html 

 

http://www.taxisnet.gr/
http://www.gsis.gr/
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Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θσδηθψλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

δηαξθψο νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο αλάινγα 

ζε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία εκπίπηεη. Οη Γειψζεηο Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο πξαγκαηνπνηνχληαη επηιέγνληαο ηελ αληίζηνηρε 

ππεξεζία. Δθεί ν ρξήζηεο έρεη θαηαξρήλ δχν δπλαηφηεηεο. Δίηε λα 

πξνζηξέμεη ζε παξειζνληηθέο ζπκπιεξσκέλεο θφξκεο πνπ έρεη 

ππνβάιεη ζην παξειζφλ, είηε λα δειψζεη ην ηξέρνλ έηνο θαη λα ζπκπιεξψζεη / 

ππνβάιεη ηηο θφξκεο ησλ αληίζηνηρσλ εληχπσλ, αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο (Δ1,Δ2,Δ3). Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ 

δειψζεσλ θαζψο θαη ησλ εθθαζαξηζηηθψλ γηα ρξήζε ηνπο σο πηζηνπνηεηηθά (Δηθφλα 5). 

 

 

 Δηθόλα 5: Τπνβνιή λέαο δήισζεο / Δπηζθόπεζε πξνεγνύκελεο δήισζεο Φ.Δ. 

Πεγή: easy gov http://www.observatory.gr/files/flash/click08/index.html  

 

Πξηλ ηε ζπκπιήξσζε νπνηαζδήπνηε δήισζεο, ν ρξήζηεο θαιείηαη λα 

επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, φπσο ηνπ 

εκθαλίδνληαη απηά ζε αληίζηνηρε ελδηάκεζε νζφλε (γηα ιφγνπο αζθαιείαο). Αθνχ 

επηβεβαηψζεη, κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηελ θφξκα ηεο επηζπκεηήο δήισζεο. ηε 

θφξκα, νξηζκέλα πεδία δεδνκέλσλ, φπσο ην Όλνκα, ην Δπψλπκν, ν Αξηζκφο 

Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ θ.ά., είλαη  ήδε  ζπκπιεξσκέλα. Μφλν νη λένη  ρξήζηεο  

θαινχληαη  λα  ζπκπιεξψζνπλ  ηα  ελ ιφγσ πεδία δεδνκέλσλ, πξνηνχ ζπλερίζνπλ κε 

ηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ πνπ αθνξνχλ ζε 

δήισζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (Bridge-IT, Gov3, 

2008d).  Καηφπηλ, δίλνληαη δχν δπλαηφηεηεο : 1) απνζήθεπζε ρσξίο ππνβνιή ηεο 

δήισζεο θαη 2) νξηζηηθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Η πξψηε επηινγή δίλεη ζην ρξήζηε 

http://www.observatory.gr/files/flash/click08/index.html
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ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηε δήισζή ηνπ μαλά ζε κεηαγελέζηεξν 

ρξφλν Η δεχηεξε επηινγή ηζνδπλακεί κε ππνβνιή ηεο δήισζεο πξνο εθθαζάξηζε. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, ην ζχζηεκα εθδίδεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο γηα ηε 

δήισζε θαζψο θαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ 

(πηζησηηθφ, ρξεσζηηθφ, κεδεληθφ). 

Η αληίζηνηρε δηαδηθαζία γηα ηηο εκπξφζεζκεο δειψζεηο ΦΠΑ, πεξηιακβάλεη 

ηελ επηινγή ηεο ππεξεζίαο απφ ηε ιίζηα κε ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο θαη ηελ αθξηβή 

ππεξεζία πνπ επηζπκεί (πεξηνδηθή ΦΠΑ / Δλδνθνηλνηηθή πλαιιαγή – 

VIES). Καηφπηλ, ν ρξήζηεο επηιέγεη -νκνίσο κε ηε Φνξνινγία 

Δηζνδήκαηνο – αλ ζέιεη λα δεη παξειζνληηθέο δειψζεηο (Δηθφλα 6) ή λα 

ππνβάιεη λέα δήισζε ΦΠΑ. Οη νδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ ελ ιφγσ δειψζεσλ 

(πξνζεζκίεο, ζπκβεβιεκέλεο ηξάπεδεο γηα απνπιεξσκή θιπ.) παξέρνληαη απφ ην 

ζχλδεζκν Οδεγίεο πνπ πξναλαθέξζεθε. 

 

 

Δηθόλα 6 : Δπηζθόπεζε πξνεγνύκελσλ πεξηνδηθώλ δειώζεσλ ΦΠΑ  

πεγή : Ληνλνπδάθε, Δ., Νηθθεθνξάθε, Α.(2010). Δθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο p.86 

 

Γηα ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ site ηεο ΓΓΠ δελ 

αθνινπζείηαη πάληα ε δηαδηθαζία φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Μεξηθέο αθφκε 

ππεξεζίεο δηαηίζεληαη εμ νινθιήξνπ online. Οξηζκέλεο άιιεο φκσο γίλνληαη ελ κέξεη 

online (πρ. δειψζεσλ ΦΜΤ). Γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο ε ΓΓΠ δηαζέηεη ειεχζεξα 

πξνγξάκκαηα θαη ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα, ην νπνίν νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα 

θαηεβάδνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο. Έηζη, ηεο online ππνβνιήο πξνεγείηαη ε 

ζπκπιήξσζε θνξκψλ ζηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ε απνζήθεπζή ηνπο ζε ζρεηηθά 

αξρεία. Καηφπηλ πξαγκαηνπνηείηαη είζνδνο ζην TAXISnet θαη αλέβαζκα / ππνβνιή 

ησλ ζπκβαηψλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα. 
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Απηή είλαη ελ γέλεη ε θηινζνθία πνπ δηέπεη ηηο ζπλαιιαγέο κέζσ TAXISnet. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα e-ΓΟΤ φπνπ ν πνιίηεο εμππεξεηείηαη online φπσο ζα 

δηεθπεξαίσλε ηηο εξγαζίεο εάλ κεηέβαηλε ζε ΓΟΤ. Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ηξφπνπ 

ζπλαιιαγήο κε ην Γεκφζην είλαη ε ζπλερήο θαη άκεζε δηαζεζηκφηεηα (24 ψξεο / 7 

κέξεο) ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο θνξνινγνπκέλνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη θπζηθή 

παξνπζία ή κεηάβαζε ηνπ ππφρξενπ ζηε ΓΟΤ. Έηζη, απφ πιεπξάο θνξνινγνπκέλσλ 

έρνπκε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ (κεδεληθφο ρξφλνο αλακνλήο), ειαρηζηνπνίεζε 

πηζαλφηεηαο ιαζψλ θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ δειψζεσλ θαη πξνζθνξά ππεξεζηψλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (πρ. άκεζε εθθαζάξηζε, ζπλππνβνιή Δ1,Δ2,Δ3). Απφ πιεπξάο 

θξαηηθνχ θνξέα, γίλεηαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ηελ ππεξεζία θαη κείσζε ηνπ 

εξγαζηαθνχ θφξηνπ ησλ ππαιιήισλ, γηα ζπλαιιαγέο πνπ δελ απαηηείηαη θπζηθή 

παξνπζία. Έηζη, νη δεκφζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ιεηηνπξγνχλ πην απνδνηηθά θαη 

πξνζθέξνπλ θαιχηεξα εθείλεο ηηο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα 

(Bridge-IT, Gov3, 2008a). 

Άμην ηδηαίηεξεο αλαθνξάο είλαη φηη ηα δχν ζπζηήκαηα, TAXIS θαη TAXISnet 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα ην TAXISnet ελεκεξψλεη ην TAXIS γηα ηηο 

εκεξήζηεο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ απηνχ, αιιά θαη γηα 

δηαζηαπξψζεηο ζηνηρείσλ ππνςεθίσλ ρξεζηψλ ησλ online ππεξεζηψλ. Μεηαμχ ησλ 

δχν ζπζηεκάησλ, φκσο, πάληα ζεσξείηαη πην αμηφπηζην ην TAXIS. ε πεξηπηψζεηο 

δηπιήο ππνβνιήο δήισζεο ΦΠΑ γηα ηελ ίδηα θνξνινγηθή πεξίνδν κέζσ TAXISnet 

θαη TAXIS, δεθηή γίλεηαη ε ππνβιεζείζα ζηε ΓΟΤ (δει. κέζσ TAXIS), ελψ 

απνξξίπηεηαη ε ππνβιεζείζα κέζσ TAXISnet δήισζε θαη ην πνζφ πνπ είρε θξαηεζεί 

απηφκαηα επηζηξέθεηαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ ππνθεηκέλνπ.  Γεληθφηεξα, γηα ηνλ 

νπνηνδήπνηε ιφγν απνξξηθζεί κηα δήισζε κέζσ TAXISnet, ε δήισζε απφ εθεί θαη 

πέξα κπνξεί λα γίλεη κόλν ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ, κέζσ TAXIS (Οδεγίεο). 

Θα ήηαλ παξάιεςε λα κελ γίλεη αλαθνξά ζηα δεηήκαηα αζθάιεηαο πνπ 

δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ TAXISnet. εκαληηθφηεξνο ιφγνο πνπ θάλεη ηνπο πνιίηεο 

δηζηαθηηθνχο ζηε ρξήζε ησλ online ππεξεζηψλ είλαη ν θφβνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πξνζηαζία ησλ δηαθηλνχκελσλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. Η ΓΓΠ θαη ε νκάδα 

δεκηνπξγίαο ηνπ έξγνπ έρνπλ κεξηκλήζεη ψζηε φιεο νη ζπλαιιαγέο λα είλαη αζθαιείο 

απφ επηζέζεηο. Η ππεξεζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειψζεσλ έρεη αλαπηπρζεί 

ζχκθσλα κε ηνπο αλαγθαίνπο θαλφλεο αζθαιείαο. Η ειεθηξνληθή  κνξθή ηεο 

δήισζεο δηαβηβάδεηαη θξππηνγξαθεκέλε θαη ηαπηνπνηείηαη κνλνζήκαληα κε ην 

φλνκα θαη ηνλ θσδηθφ ρξήζηε (ΦΠΑ) (Μπέδαο, 2008). Οη θσδηθνί νλφκαηνο θαη ηα 
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ζπλζεκαηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ είλαη κνλαδηθά θαη 

πξνζσπηθά γηα θάζε ρξήζηε. Κάζε πνιίηεο ή επηρείξεζε πνπ εγγξάθεηαη ζηελ 

ππεξεζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειψζεσλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ππνβνιή 

δήισζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ηνπ θσδηθνχ ηνπ νλφκαηνο θαη 

ζπλζεκαηηθνχ. Η επζχλε απηή πθίζηαηαη αθφκα θαη εάλ ν ρξήζηεο απνθαζίζεη, κε 

δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, λα γλσζηνπνηήζεη ην θσδηθφ ηνπ φλνκα θαη ην ζπλζεκαηηθφ 

ζηνλ θνξνηερληθφ ή ινγηζηή κέζσ ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεη ηε δήισζή ηνπ (Γ.Γ.Π.. - 

Δγγξαθή λένπ ρξήζηε).  

 

 

Νέν TAXISnet 

 

Η ΓΓΠ, φπσο θαη κε ην TAXIS, παξαθνινπζεί ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη 

εθζπγρξνλίδεη ζπλερψο ηηο ππεξεζίεο ηνπ TAXISnet. Σα ζρέδηα αλαβάζκηζεο 

πεξηιακβάλνπλ εκπινπηηζκφ ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο κε ππεξεζίεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, θέληξα δεδνκέλσλ (Data Center) θαη ζχγρξνλν δηθηπαθφ 

εμνπιηζκφ. Σν ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ είλαη ην 

απνηέιεζκα ζηαδηαθψλ πξνζζεθψλ θαη αιιαγψλ κέζα ζηα πξψηα 10 ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ TAXISnet.  

ήκεξα, εηζεξρφκαζηε ζηε 2
ε
 δεθαεηία δσήο ησλ θνξνινγηθψλ ζπλαιιαγψλ 

θαη πιένλ αλαθεξφκαζηε ζην Νέν TAXISnet. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν κειεηάηαη απφ 

ην 2005 θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηεο 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ην Γ’ΚΠ. 

Σν Νέν TAXISnet είλαη δηαζέζηκν κέζα απφ 

ην site ηεο ΓΓΠ θαη έρεη δηπιφ ιεηηνπξγηθφ 

ζηφρν. Απφ ηε κηα ζθνπεχεη λα βειηηψζεη ηηο ππάξρνπζεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη 

ην TAXISnet θαη απφ ηελ άιιε επηδηψθεη λα παξέρεη λέεο εμειηγκέλεο ππεξεζίεο. 

Μέζσ απηήο ηεο αλαβάζκηζεο, ε ΓΓΠ απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηψλ, ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θνξέα, ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ 

θαη ρξήκαηνο θαη γηα ηα δχν κέξε θαη ηέινο ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Με ηηο λέεο ππεξεζίεο ζηφρνο είλαη λα ςεθηνπνηεζεί αθφκε κεγαιχηεξν 

θνκκάηη ησλ ππεξεζηψλ ησλ ΓΟΤ, ψζηε ε θπζηθή παξνπζία ζε απηέο λα 
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ειαρηζηνπνηεζεί. Παξάδεηγκα ηέηνησλ ππεξεζηψλ είλαη ε ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθψλ 

/ζπκπιεξσκαηηθψλ/ εθπξφζεζκσλ δειψζεσλ, ε ρξήζε ςεθηαθψλ ηαπηνηήησλ θαη 

ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ θαη ε παξνρή πξνζσπνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Σα 

ηειεπηαία, φκσο, πξνυπνζέηνπλ ηελ ζπκπεξίιεςή ηνπο απφ ην λνκνζεηηθφ ζχζηεκα 

γηα λα θαηνρπξσζνχλ ζεζκηθά ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο (Bridge-IT, Gov3, 

2008a). 

ηελ θάζε πνπ εθπνλείηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ε ΓΓΠ ιάλζαξε 

ηηο πξψηεο ππεξεζίεο ηνπ Νένπ TAXISnet. Οη πξψηεο εθαξκνγέο ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ απφ ηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη αθνξνχλ 

πεξηνξηζκέλε γθάκα ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, πξνο ην παξφλ δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ 

Νένπ TAXISnet ε εγγξαθή,  ε ππνβνιή εκπξφζεζκσλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ 

θαη πίλαθεο ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ (VIES). Οη ππφινηπεο ππεξεζίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ ππάξρνληνο TAXISnet, αθνχ γηα ηελ ψξα ηα δχν 

ζπζηήκαηα ζπιιεηηνπξγνχλ. Η νινθιεξσηηθή κεηάβαζε απφ ην ππάξρνλ ζην λέν 

ζχζηεκα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά κε ηελ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ 

κέζα ζην επφκελν δηάζηεκα, κέρξη ηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε απφ ην λέν. 

Με ην Νέν TAXISnet ε ΓΓΠ ζέιεη ζε πξψηε θάζε λα νξηνζεηήζεη ηε ζρέζε 

θνξνινγνπκέλνπ κε ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ινγηζηή ηνπ. Αληίζεηα κε πξηλ, ζην λέν 

ζχζηεκα ν ινγηζηήο δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ηνπο θσδηθνχο ησλ πειαηψλ ηνπ. 

Απηφ πνπ ζα απαηηείηαη ζα είλαη ε εμνπζηνδφηεζε απφ πιεπξάο ησλ θνξνινγνπκέλσλ 

γηα ην επίπεδν πξφζβαζεο ηνπ ινγηζηή εθ κέξνπο ηνπο. Η απνδνρή ηνπ ινγηζηή ζα 

επηζθξαγίδεη ηελ εμνπζηνδφηεζε θαη ην βαζκφ απηελέξγεηάο ηνπ  (Δλεκεξσζείηε γηα 

ην λέν TAXISNET, 2010). 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ έληαμε ζην Νέν TAXISnet απαηηείηαη εγγξαθή, 

αθφκε θαη γηα εθείλνπο πνπ έρνπλ ήδε πξφζβαζε ζην TAXISnet. Η δηαδηθαζία 

εγγξαθήο ζην λέν ζχζηεκα πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα δνζεί ε εηθφλα ηνπ. Η εγγξαθή 

έρεη ζηνηρεία απφ ηελ εγγξαθή θαη ηελ ελεξγνπνίεζε φπσο απηέο γίλνληαη σο ηψξα, 

αθνχ απαηηνχληαη πεξηζζφηεξα πξνζσπηθά ζηνηρεία πιένλ. Σν ζηνηρείν πνπ έρεη 

εηζαρζεί θαη απμάλεη ην επίπεδν αζθαιείαο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ν έιεγρνο 

αζθαιείαο, θαηά ηνλ νπνίν ν ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη λα πιεθηξνινγήζεη έλα 

αιθαξηζκεηηθφ πνπ ηνπ ππνδεηθλχεηαη γηα λα νινθιεξψζεη ηελ εγγξαθή (Δηθφλα 7). 
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Δηθόλα 7 : Γηαδηθαζία Δγγξαθήο ζην Νέν TAXISnet  

πεγή : ΓΓΠ www.gsis.gr  

 

 Σέινο, ζεσξήζεθε ζθφπηκν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ίζρπαλ, φπσο ιεηηνπξγνχζαλ νη ειεθηξνληθέο 

θνξνινγηθέο ππεξεζίεο κφλν κε ην TAXISnet. Σν λέν ζχζηεκα βξίζθεηαη αθφκε 

κεξηθψο ζε ιεηηνπξγία θη έηζη δελ ππάξρεη νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο πιήξνπο 

ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ. Αξθνχκαζηε ζε απιή αλαθνξά ηνπ θαη φπνηε γίλεηαη ιφγνο γηα 

ειιεληθέο ειεθηξνληθέο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο απφ εδψ θαη θάησ, ελλνείηαη πάληα 

ην TAXISnet. Απηφ ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα λα θάλνπκε ηηο αμηνινγήζεηο θαη 

ζπγθξίζεηο κε ηα ζπζηήκαηα ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ.  

 

 

http://www.gsis.gr/
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4.4.3. Διεγθηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

 

Η ζεκαληηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ απνηειεί ηνλ 

πην θξίζηκν ηνκέα γηα ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ. ε απηφ ην θνκκάηη δηαπηζηψλνληαη ηα κεγαιχηεξα θξνχζκαηα 

θνξνδηαθπγήο απφ πιεπξάο θνξνινγνπκέλσλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, φπσο 

αλαθέξζεθε αλσηέξσ. Η ζπζηεκαηνπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ 

βηβιίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη επηηεδεπκαηηψλ γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ  

θαηαρσξεκέλσλ ζπλαιιαγψλ θαη πνζψλ απνηειεί θεληξηθφ δήηεκα γηα ηνλ θνξέα. 

Η πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αλνκνηνγέλεηα θαη απφ έιιεηςε ελφο νινθιεξσκέλνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ. Πξνο 

ην παξφλ νη δηάθνξεο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο 

εθαξκνγέο, νη νπνίεο κάιηζηα δελ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Η ρξήζε 

νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη επηηαθηηθή ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε αληηθεηκεληθνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη λα ζηακαηήζνπλ ηα 

θαηλφκελα ηεο απζαηξεζίαο θαη ησλ ππνθεηκεληθψλ εθηηκήζεσλ πνπ καζηίδνπλ εδψ 

θαη ρξφληα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

Σα ηκήκαηα ειέγρνπ ησλ ΓΟΤ εμππεξεηνχληαη απφ ην αληίζηνηρν 

ππνζχζηεκα ηνπ TAXIS, Γηαρείξηζε Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ. Δπεηδή φκσο απηφ 

δελ θαηάθεξε λα ιεηηνπξγήζεη παξαγσγηθά, ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη επηπιένλ 

εθαξκνγέο (Ρίγγαο, 2003). πγθεθξηκέλα, ζηα ΓΔΚ, ΠΔΚ θαη ΓΟΤ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

Βνεζφ Διεγθηή, ην ESKORT θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ γλσζηνχ MS Office 

(INTRACOM - IT SERVICES, SIEMENS, 2008a). Αληίζηνηρα, ζην ΓΟΔ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Άξηεκηο θαη ε εθαξκνγή RegData. 

Η πξψηε εθαξκνγή πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ειέγρνπ ήηαλ ν 

Βνεζόο Διεγθηήο. Η αλάπηπμή ηνπ μεθίλεζε ην 2003 απφ νκάδα εξγαζίαο πνπ 

απαξηηδφηαλ απφ ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Σν πξφγξακκα 

ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαη ζήκεξα θαη ζηεξίδεηαη ζε δπλακηθή εθαξκνγή πνπ 

δηαρεηξίδεηαη θχιια Excel. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ θαιχπηεη είλαη δεκηνπξγία θαη 

θαηαρψξεζε λέαο ππφζεζεο ζε ηνπηθή βάζε δεδνκέλσλ, αλαδήηεζε, αλάθηεζε, 

κεηαβνιή, δηαγξαθή, εθηχπσζε ππάξρνπζαο ππφζεζεο θαζψο θαη ελζσκαησκέλεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Η εθαξκνγή απηή είλαη αξθεηά απιή κε 

εχρξεζην κελνχ θαη δηεπαθέο (Δηθφλα 8). Η θηινζνθία αλάπηπμήο ηεο βαζίζηεθε 

ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ γξαθείνπ 
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(ινγηζηηθά θχιια, βάζεηο δεδνκέλσλ θιπ). Αλ θαη απηφ ζεσξείηαη ζήκεξα ιίγν 

μεπεξαζκέλν, ηελ επνρή  πνπ πινπνηήζεθε απηφ ην πξφγξακκα απνηέιεζε θαηλνηνκία 

θαη ήηαλ ε πξψηε ζνβαξή πξνζπάζεηα απηνκαηνπνίεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Σν 

γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαη ζήκεξα, δείρλεη φηη ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν 

απνηειεί κηα άξηηα ιχζε (Οκάδα Βνεζνχ Διεγθηή, 2004).  

 

 

Δηθόλα 8: Γηεπαθή εθαξκνγήο Βνεζνύ Διεγθηή  

πεγή: (Οκάδα Βνεζνχ Διεγθηή, 2004), p.9 

 

Η επφκελε, πην ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα, ήηαλ ε ρξήζε ηνπ δαλέδηθνχ 

ειεγθηηθνχ ζπζηήκαηνο ΔSKORT. Σν ESKORT είλαη έλα ζχζηεκα πνπ 

πξνζαξκφζηεθε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη εγθαηαζηάζεθε ζηνπο 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ησλ ειεγθηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 

θαζεκεξηλψλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ. Ο ειεγθηήο, κε ηε βνήζεηά ηνπ, 

ζπγθεληξψλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη πξνο έιεγρν θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια ειεθηξνληθά εξγαιεία, ηα εμεηάδεη. Σν 

ESKORT παξέρεη ιεηηνπξγίεο γηα ζρεδηαζκφ, δφκεζε, ηεθκεξίσζε θαη 

δηαζθάιηζε ηνπ ειέγρνπ. Πην αλαιπηηθά, δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαθηψληαη ζηνηρεία απεπζείαο απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ 

θνξνινγνχκελσλ θαη λα εμεηάδνληαη κε ηε βνήζεηα εμειηγκέλσλ εξγαιείσλ 

πεξηήγεζεο. Ο ειεγθηήο έρεη αλά πάζα ζηηγκή ζηε δηάζεζή ηνπ πξνεγκέλα εξγαιεία 
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αλάιπζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε, πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θείκελε λνκνζεζία θαζψο θαη εζσηεξηθέο νδεγίεο πνπ ηνλ βνεζνχλ ζηε πεξάησζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ. Έηζη, φηαλ νινθιεξψλεηαη ν έιεγρνο, δεκηνπξγείηαη ειεθηξνληθφο 

θάθεινο γηα θάζε ππφζεζε, ν νπνίνο παξέρεη πιήξε εηθφλα ηνπ ειέγρνπ θαη είλαη 

δηαζέζηκνο γηα κειινληηθέο ρξήζεηο (Δηθφλα 9). 

 

Δηθόλα 9: Γνκή ειεγθηηθνύ ζπζηήκαηνο ESKORT  

πεγή : (INTRACOM - IT SERVICES , 2008),  

 

Σν ESKORT πξνέξρεηαη απφ ηo θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Γαλίαο, αιιά πιένλ 

έρεη πηνζεηεζεί απφ πνιιά θξάηε θαη είλαη απφ ηα δεκνθηιέζηεξα ζπζηήκαηα πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ. θνπφο ηνπ είλαη λα ππνζηεξίμεη ην 

λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο έξγν ηνπ ειέγρνπ, φρη πεξηνξίδνληαο ηνλ ειεγθηή, αιιά 

παξέρνληάο ηνπ ηα θαηάιιεια εξγαιεία ψζηε λα αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο 

γλψζεηο, ηελ εκπεηξία θαη ηα πξνζφληα ηνπ (INTRACOM - IT SERVICES , 2008).   

ην ΓΟΔ ρξεζηκνπνηείηαη ην Π Άξηεκηο, ην νπνίν αλαπηχρζεθε εζσηεξηθά 

κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ην δησθηηθφ ηνπ έξγν 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ δξάζεο. Σν Π αλ θαη 

ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά, δελ ππνζηεξίδεη δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ. Έλα βήκα παξαπάλσ έγηλε κε ηε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή 

RegData, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ειέγρσλ θαζψο θαη ηελ 

επηινγή επηρεηξήζεσλ πξνο έιεγρν. Η εθαξκνγή απηή αμηνπνηεί δεδνκέλα πνπ 

ιακβάλεη εηήζηα απφ ηα ππνζπζηήκαηα Μεηξψνπ, ΦΠΑ θαη Δηζνδήκαηνο ηνπ 

TAXIS, ψζηε κέζσ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο απηψλ λα παξάγνπλ ιίζηεο ππνςεθίσλ 

πξνο έιεγρν θνξνινγνπκέλσλ (INTRACOM-IT SERVICES, SIEMENS, 2008c). 
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Η πην νινθιεξσκέλε, φκσο, πξφηαζε ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ είλαη ην 

ζχζηεκα ELENXIS. Δίλαη ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Διεγθηηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ζηελ παξνχζα θάζε βξίζθεηαη ζε 

πηινηηθφ ζηάδην εθαξκνγήο ζε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν 

κεηεμέιημεο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ESKORT. 

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα παξάζρεη κηα εληαία 

ιχζε γηα ην ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

λα αλαβαζκίζεη ην ειεγθηηθφ έξγν. Σν λέν ζχζηεκα 

απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο ειεγθηηθνχ θνξείο : θνξνινγηθέο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, 

ηεισλεηαθέο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, ΓΟΔ, Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε (ηγάιαο). Οη 

ειεγθηέο απνθηνχλ πξφζβαζε απφ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ππνινγηζηέο κέζσ 

αζχξκαηεο ζχλδεζεο ζηελ θεληξηθή ππνδνκή. 

Σν ινγηζκηθφ ηνπ ELENXIS βαζίδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο, 1) επηινγή θαη 

ζηφρεπζε ειέγρσλ βάζεη ηερλνινγίαο αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο
4
, 2) δηαρείξηζε θαη 

δηελέξγεηα ειέγρσλ (δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ θαθέινπ) θαη 3) απνηειέζκαηα 

ειέγρσλ. Η πινπνίεζή ηνπ έγηλε κε παξακεηξνπνίεζε ηνπ έηνηκνπ ινγηζκηθνχ ηνπ 

ESKORT θαη κε αλάπηπμε Data Warehouse γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα 

ζπιινγή θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (INTRACOM-IT SERVICES, SIEMENS, 

2008b).  

To ELENXIS επηθνηλσλεί θαη ηξνθνδνηείηαη κε δεδνκέλα απφ άιια 

ζπζηήκαηα. Η βάζε γλψζεο ηνπ πξνέξρεηαη απφ βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηαζέζηκα 

ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (TAXIS, ICIS θιπ.) θαη απφ 

βάζεηο δεδνκέλσλ ινηπψλ Τπνπξγείσλ, νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ (Δηθφλα 10).  

Σέινο, φζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο αζθάιεηαο, ην λέν ζχζηεκα έρεη ζρεδηαζηεί 

κε ηηο θαιχηεξεο πξνδηαγξαθέο. πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδνληαη ειεγρφκελε 

πξφζβαζε ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα, ρξήζε δεκνζίνπ θιεηδηνχ (PKI) θαη 

θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ ζε επίπεδν δηθηχνπ, ρξήζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο / 

certificates θαζψο θαη αζθαιή πξσηφθνιια ζχλδεζεο (INTRACOM-IT SERVICES, 

SIEMENS, 2008b).  

 

                                                 
4
 Αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο είλαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα 

θάζε ειεγρφκελε νληφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε γλψζε επηινγήο πνπ ππάξρεη ζε βάζε δεδνκέλσλ 

γλψζεσλ (data mining). Έηζη, εληνπίδνληαη νη ζηφρνη κε  ην πςειφηεξν ειεγθηηθφ ελδηαθέξνλ (DSS). 



Παλεπ.Μαθεδνλίαο - ΓΠΜ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 26/09 ηάλλε Κεξαζνχια 
 

 39  

 

Φνξνινγηθέο Τπεξεζίεο

(TAXIS)

Πιεξνθνξίεο

από δεδνκέλα Μεηξώνπ,

 Κ.Β.. θ.ι.π.

Σειωλεηαθέο Τπεξεζίεο 

(ICIS)

Πιεξνθνξίεο

από Γαζκνινγηθό,

Γηαζαθήζεηο θ.ι.π.

ΣΡΙΣΔ ΠΗΓΔ

π.ρ. Πιεξνθνξίεο

από Σξάπεδεο, Τπνπξγεία

θαη άιιεο πεγέο

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΔ

Παξαιαβή δεδνκέλωλ 

γηα αμηνπνίεζε θαη ράξαμε

ζηξαηεγηθήο ειέγρωλ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ

 ELENXIS          

Λνηπέο Τπεξεζίεο ΤΠ.Ο.Ο.

Πεγέο δεδνκέλωλ από 

δηαζέζηκα ζπζηήκαηα 

ΤΠ.Ο.ΟΠ
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Δηθόλα 10 : Βάζε Γλώζεο ELENXIS  

Πεγή: (INTRACOM-IT SERVICES, SIEMENS, 2008b), p.27 
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5. Αμηνιόγεζε & ύγθξηζε Ηιεθηξνληθώλ Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ 

Γηαθόξσλ Υσξώλ 

 

5.1. Δπηινγή ρσξώλ  

 

Μεηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε ην ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα, αθνινπζεί ε 

αληηπαξάζεζε ηνπ ειιεληθνχ κε ηα αληίζηνηρα παξαδείγκαηα άιισλ θξαηψλ. ην 

ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζα αμηνινγεζνχλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ νη 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ειιεληθφ θαη ζην επξσπατθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηηο θνξνινγηθέο ζπλαιιαγέο. Δπηιέγνπκε λα εζηηάζνπκε ζηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη φρη ζηα ελδνυπεξεζηαθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

δηφηη ππάξρεη πινχζην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα απηέο θαη κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο 

ζχγθξηζε ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν. 

Έηζη, ζα αμηνινγεζνχλ θξάηε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ επξσπατθφ ρψξν. Οη 

ρψξεο επηιέρζεθαλ ψζηε λα απεηθνλίζνπλ ηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη ηα δηαθνξεηηθά 

θνξνινγηθά ζπζηήκαηα ζηα πιαίζηα ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ, κε ηηο θνηλέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Σα θνξνινγηθά δεηήκαηα, αλ θαη παξακέλνπλ αθφκε 

εζσηεξηθά δεηήκαηα ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Έλσζεο, αθνινπζνχλ παξφκνηεο 

πνξείεο εθζπγρξνληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο 

Ληζαβφλαο.  

Έηζη, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ Διιάδα, ζα γίλεη ε παξάζεζε ησλ ππνινίπσλ 

επξσπατθψλ παξαδεηγκάησλ. Θα παξαηεζεί ε αμηνιφγεζε ελφο θαλδηλαβηθνχ 

θξάηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο νπεδίαο. Καηφπηλ, ζα πεξηγξαθεί ε πεξίπησζε ηνπ 

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Γαιιίαο, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ νη 

ειεθηξνληθέο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο ελφο Αγγινζαμνληθνχ θξάηνπο θαη ελφο 

θξάηνπο ηεο Ηπεηξσηηθήο Δπξψπεο, αληίζηνηρα. Σα θξάηε απηά επηιέρζεθαλ δηφηη 

είλαη απφ ηα παιαηφηεξα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζπληζηνχλ κνληέια 

επηηπρεκέλσλ θνξνινγηθψλ πνιηηηθψλ. Σέινο, απφ ηνλ επξσπατθφ ρψξν επηιέρζεθαλ 

θαη δχν Μεζνγεηαθά θξάηε ιφγσ θνηλήο γεσγξαθηθήο ζέζεο κε ηελ Διιάδα. 

πγθεθξηκέλα, ζα αμηνινγεζνχλ ε Πνξηνγαιία πνπ πξνζνκνηάδεη κε ηε ρψξα καο 

(πιεζπζκφο, ρξφλνο έληαμεο ζηελ ΔΔ, λφκηζκα) θαη ε Μάιηα, πξνθείκελνπ λα 
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εμεηαζζεί ε πεξίπησζε ελφο θξάηνπο πνπ εληάρζεθε πξφζθαηα ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ζηελ ΟΝΔ.  

ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ κέξνπο, ζα παξαηεζνχλ ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία γηα φια ηα 

θξάηε ζε ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο. Έηζη, ζα γίλεη ζχγθξηζε φισλ ησλ 

εθαξκνδφκελσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ βάζεη πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζα δηαηππσζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο .   
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5.2. Διιάδα  

 

Σα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα αλαπηχρζεθαλ 

δηεμνδηθά ζην πξνεγνχκελν ηκήκα ηεο εξγαζίαο. Πεξηιεπηηθά αλαθέξνπκε πσο ε 

Διιάδα εθαξκφδεη έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηνπο έκκεζνπο 

θφξνπο. Αλήθνπκε ζηηο ρψξεο κε ην ρακειφηεξν επίπεδν άκεζεο θνξνινγίαο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ελψ ην κεξίδην ηεο έκκεζεο θνξνιφγεζεο ζηα ζπλνιηθά 

θνξνινγηθά έζνδα είλαη απφ ηα πςειφηεξα ζηελ Δπξψπε (Παιαηνδήκνο, 2006).  

Οη ειιεληθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ιαλζαξίζηεθαλ ην 2000 θαη 

πξνζθέξνληαη κέζα απφ ηνπο ζπλδέζκνπο www.taxisnet.gr θαη www.gsis.gr
5
. Η 

δηαρείξηζή ηνπο γίλεηαη απφ ην ειιεληθφ θξάηνο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ αξκφδην 

θνξέα ηεο ΓΓΠ. Η ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, γηα ηηο ππνβνιέο πεξηνδηθψλ θαη εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο θαη πξφθεηηαη λα γίλνπλ άκεζα 

ππνρξεσηηθέο νη ππνβνιέο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα – 

επηρεηξεκαηίεο, ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη γηα φζνπο θάλνπλ δειψζεηο κέζσ 

ινγηζηψλ. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ηνπ ειιεληθνχ παξαδείγκαηνο. 

 
Δηθόλα 11 : Ιζηόηνπνο ΓΓΠ www.gsis.gr  

                                                 
5
 Οδεγφο γηα ηηο ζπλαιιαγέο κέζσ TAXISnet  βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε www.easygov.gr  

http://www.taxisnet.gr/
http://www.gsis.gr/
http://www.gsis.gr/
http://www.easygov.gr/
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Αμηνιόγεζε 

 

Πίλαθαο 5 : Online Sophistication 

Τπεξεζία Online 

sophistication 

Full Online 

Availability 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ 5/5  

Φόξνο Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 4/4  

Φ.Π.Α 4/4  

Πεγή : (Capgemini, Rand Europe, IDC, Sogeti, DTI, 2009) 

 

 
Πίλαθαο 6 : Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

QoS 

Πνιπγισζζηθόηεηα  

Δύξνο Πνιπγισζζηθόηεηαο  

Μέζα πηζηνπνίεζεο εγγξαθήο Κσδηθνί Πξφζβαζεο, User ID 

Online βνήζεηα FAQ, Οδεγίεο 

Δπηθνηλσλία κε δηαρεηξηζηέο  

Τπνβνιή ζρνιίσλ  

Πινήγεζε Αλαδήηεζε, Sitemap, Menu, Δπηζηξνθή ζηελ 

αξρηθή ζειίδα / ΓΓΠ 

One-stop-service Links ζε Τπνπξγεία, Γηεζλείο θαη  

Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο 

Τπεξεζίεο m-gov   

Αζθάιεηα Κξππηνγξάθεζε δειψζεσλ, κνλαδηθνί θσδηθνί 

πξφζβαζεο, Time out 

Πεγή : (TAXISnet; Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ) 

 

Πίλαθαο 7 : Πνζνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 Πεγή : (Bridge-IT,Gov3, 2008c; Αλαγλσζηόπνπινο Γ. , 

πζηήκαηα Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπταο ζηε ΓΓΠ ηνπ ΤΠΟηΟ, 

2008) 

ΚPI 

Δύξνο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 20 

Online δειώζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ 13%     

Online δειώζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Not Specified 

Online δειώζεηο ΦΠΑ  9%     
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5.3. Δπξσπατθό Πεξηβάιινλ 

 

5.3.1. νπεδία 

 

Η νπεδία είλαη κηα ζθαλδηλαβηθή ρψξα, κε ηζρπξή θαη πγηή νηθνλνκία. Οη 

ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο εθαξκφδνπλ έλα κίγκα θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, κε αληίζηξνθε 

ηζνξξνπία ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα. Γειαδή, ζπλδπάδνπλ πςειή άκεζε θνξνιφγεζε 

κε κηθξή έκκεζε θνξνινγηθή επηβάξπλζε. Η επηβάξπλζε, κάιηζηα, ζηε νπεδία απφ 

άκεζνπο θφξνπο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ είλαη ε 2
ε
 κεγαιχηεξε ζε παλεπξσπατθφ 

επίπεδν (κεηά ηε Γαλία θαη πξηλ ηε Φηλιαλδία). Παξφιν πνπ επηβάιιεη πςειφηεξε 

θνξνινγία ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα (25%), δηαζέηεη έλα πην αμηφπηζην ζχζηεκα, κε 

ιηγφηεξα θξνχζκαηα θνξνδηαθπγήο (Παιαηνδήκνο, 2006). 

Η ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζνπεδηθνχ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο μεθίλεζε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90. Σν πξψην site πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ήηαλ ην www.rsv.se ην 1996. ηε ζπλέρεηα, απηφ άιιαμε θαη απφ ην 

2004 σο ζήκεξα ζηε δηάζεζε ησλ ζνπεδψλ πνιηηψλ βξίζθεηαη ν ηζηφηνπνο, 

www.skatteverket.se. To site απηφ βξαβεχεηαη ζηε νπεδία γηα ηξία ζπλαπηά έηε, σο 

ην θαιχηεξν ζνπεδηθφ site ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

θαλαιηνχ γηα θνξνινγηθέο ζπλαιιαγέο πξνο ην παξφλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή 

(SKATTERVERKET). Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζή ηνπ βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο. 

 
Δηθόλα 12 : Ιζηόηνπνο νπεδηθώλ Ηιεθηξνληθώλ Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ www.skatteverket.se  

http://www.rsv.se/
http://www.skatteverket.se/
http://www.skatteverket.se/
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Αμηνιόγεζε 

 
Πίλαθαο 8 : Online Sophistication 

Τπεξεζία Online 

sophistication 

Full Online 

Availability 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ 5/5  

Φόξνο Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 4/4  

Φ.Π.Α 4/4  

Πεγή : (Capgemini, Rand Europe, IDC, Sogeti, DTI, 2009) 

 

 
Πίλαθαο 9 : Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

QoS 

Πνιπγισζζηθόηεηα Αγγιηθά, Γεξκαληθά, Γαιιηθά, Ιζπαληθά, Άιιεο 

γιψζζεο ηεο ΔΔ, Γιψζζεο ρσξψλ εθηφο ΔΔ 

Δύξνο Πνιπγισζζηθόηεηαο Πιεξνθνξίεο, Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο (Πηινηηθά) 

Μέζα πηζηνπνίεζεο εγγξαθήο e-ID, Ηιεθηξνληθή Τπνγξαθή 

Online βνήζεηα FAQ, Φπιιάδηα, Ηρνγξαθεκέλεο Οδεγίεο 

Δπηθνηλσλία κε δηαρεηξηζηέο  

Τπνβνιή ζρνιίσλ  

Πινήγεζε Αλαδήηεζε, Αιθαβεηηθφ επξεηήξην, Menu, 

Δπηζηξνθή ζηελ αξρηθή ζειίδα  

One-stop-service  

Τπεξεζίεο m-gov   

Αζθάιεηα  Ηιεθηξνληθά πηζηνπνηεηηθά, Κξππηνγξάθεζε 

δεδνκέλσλ κε SSL πξσηφθνιιν, e-ID   

Πεγή  : (SKATTERVERKET) 

 

Πίλαθαο 10 : Πνζνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

                                                 
6
 Η ππεξεζία μεθίλεζε ην 2009, γη απηφ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ΚPI 

Δύξνο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 27 

Online δειώζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ 50%     

Online δειώζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ -
6
 

Online δειώζεηο ΦΠΑ  40% 

Πεγή  : (Centre for Tax Policy and Administration, 2010) 
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5.3.2. Ηλσκέλν Βαζίιεην  

 

Σν Ηλσκέλν Βαζίιεην είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα θξάηε ηεο Δπξψπεο. Μαδί κε 

ηελ Ιξιαλδία ζπληζηνχλ ηηο αγγινζαμνληθέο ρψξεο ηεο επξσπατθήο επείξνπ. Σν 

αγγινζαμνληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα δηαθέξεη θαη απφ ηα δχν πξναλαθεξζέληα 

ζπζηήκαηα δηφηη εθαξκφδεη ζεκαληηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηφζν απφ έκκεζε φζν 

θαη απφ άκεζε θνξνιφγεζε. αλ αληηζηάζκηζκα ηεο βαξηάο θνξνινγίαο επηιέγνληαη 

ρακειέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Όζνλ αθνξά ζηελ άκεζε θνξνιφγεζε, ην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην έρεη ηελ πςειφηεξε ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, κεηά ηηο θαλδηλαβηθέο 

ρψξεο  θαη ην Βέιγην (Παιαηνδήκνο, 2006). 

 Ο θνξέαο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπιινγή ησλ θφξσλ είλαη ην HM 

Revenue & Customs (HMRC). Η ππεξεζία απηή δελ ππάγεηαη ζε θάπνην ππνπξγείν, 

αιιά είλαη θξαηηθφο θνξέαο. Οη online ππεξεζίεο ηνπ δηαηίζεληαη απφ ηε δηεχζπλζε  

www.hmrc.gov.uk απφ ην 2000. Η ρξήζε ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο παξακέλεη 

πξναηξεηηθή. Πιεξνθνξίεο γηα ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο 

ειεθηξνληθέο θνξνινγηθέο ζπλαιιαγέο, βξίζθνληαη πέξα απφ ην ίδην ην site, ζηνπο 

ηζηνηφπνπο www.direct.gov.uk θαη www.businesslink.gov.uk (HM Revenue & 

Customs).  Παξαθάησ, παξαηίζεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ αγγιηθνχ θξαηηθνχ ηζηνηφπνπ. 

 
Δηθόλα 13 : Ιζηόηνπνο Αγγιηθώλ Ηιεθηξνληθώλ Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ www.hmrc.gov.uk 

http://www.hmrc.gov.uk/
http://www.direct.gov.uk/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.hmrc.gov.uk/
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Αμηνιόγεζε 

 
Πίλαθαο 11 : Online Sophistication 

Τπεξεζία Online 

sophistication 

Full Online 

Availability 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ 4/5 80% 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 4/4  

Φ.Π.Α 4/4  

Πεγή  : (Capgemini, Rand Europe, IDC, Sogeti, DTI, 2009) 

 

 

 
Πίλαθαο 12 : Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

QoS 

Πνιπγισζζηθόηεηα  

Δύξνο Πνιπγισζζηθόηεηαο  

Μέζα πηζηνπνίεζεο εγγξαθήο Κσδηθνί Πξφζβαζεο,User ID 

Online βνήζεηα FAQ, Online πνιπκεζηθφο νδεγφο, Οδεγίεο 

Δπηθνηλσλία κε δηαρεηξηζηέο  

Τπνβνιή ζρνιίσλ                            

Πινήγεζε Αλαδήηεζε, Sitemap, Αιθαβεηηθφ Δπξεηήξην, Menu, 

Δπηζηξνθή ζηελ αξρηθή ζειίδα  

One-stop-service Link ζε Directgov θαη  Business Link 

Τπεξεζίεο m-gov   

Αζθάιεηα Security Documentation (αμηνιφγεζε BSR, 

RMADS),  Firewall, Κξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ κε 

SSL πξσηφθνιιν, Κσδηθνί Πξφζβαζεο, Time out 

after 15 sec. 

Πεγή  : (HM Revenue & Customs) 

 
Πίλαθαο 13 : Πνζνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

ΚPI 

Δύξνο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 35 

Online δειώζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ 66%     

Online δειώζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 17% 

Online δειώζεηο ΦΠΑ  14% 

Πεγή  : (Centre for Tax Policy and Administration, 2010) 
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5.3.3. Γαιιία  

 

Η Γαιιία είλαη έλα θξάηνο ηεο θεληξηθήο, επεηξσηηθήο Δπξψπεο. Η επηινγή 

απηήο ηεο ρψξαο έγηλε δηφηη είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα θξάηε ηεο Δπξψπεο, εθ ησλ 

κεγαιχηεξσλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ, ηδξπηηθφ κέινο ηεο ΔΔ θαη ζπκκεηέρνπζα ζην 

επξψ. Σν ελδηαθέξνλ είλαη πσο θαη απηή ε πεξίπησζε αθνινπζεί έλα δηαθνξεηηθφ 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα, κε δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ζηηο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. Σν 

Γαιιηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα έξρεηαη πξψην ζε  επίπεδν θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο, 

43% ηνπ ΑΔΠ.  

Απηή ε πεξίπησζε, είλαη ην αληίζηξνθν παξάδεηγκα ηνπ Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ. Σν γαιιηθφ θξάηνο επηβάιιεη ρακειή άκεζε θαη έκκεζε θνξνιφγεζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε πςειέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Απηή ε θαηαλνκή θφξσλ είλαη ίδηνλ 

ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θεληξνεπξσπατθψλ ρσξψλ. πγθεθξηκέλα, ην 

κεξίδην ηεο άκεζεο θνξνιφγεζεο επί ησλ ζπλνιηθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ είλαη 

ηδηαίηεξα ρακειφ θαη πξνζεγγίδεη εθείλν ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ. Η έκκεζε 

θνξνιφγεζε, απφ ηελ άιιε, βξίζθεηαη  ρακειά, φκσο , είλαη θνληά ζην κέζν φξν ηεο 

ΔΔ (19,6%) (Παιαηνδήκνο, 2006). Ο ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θφξσλ 

είλαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Φφξσλ ηνπ γαιιηθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Η 

ιεηηνπξγία ηνπ κνηάδεη πνιχ κε ηα ειιεληθά δεδνκέλα, αθνχ απνηειείηαη απφ 

απνθεληξσκέλεο αξκφδηεο ππεξεζίεο.  

Σν γαιιηθφ θνξνινγηθφ portal είλαη ην www.impots.gouv.fr. Δθεί κπνξνχλ λα 

εμππεξεηεζνχλ κεκνλσκέλνη πνιίηεο ή λνκηθά πξφζσπα γηα δειψζεηο, εμνθιήζεηο 

θφξσλ, γηα ππνινγηζκφ ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ηνπο θαη γηα λα πιεξνθνξεζνχλ γηα 

θνξνινγηθά δεηήκαηα θαη ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο (Le site de 'administration 

fiscale). Η ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ηνπνζεζίαο γηα θνξνινγηθέο ζπλαιιαγέο είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηηο δειψζεηο ΦΠΑ απφ 760.000€ θαη πάλσ θαη γηα ηηο δειψζεηο 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ κε θέξδε πάλσ απφ 4.000.000€ (Centre 

for Tax Policy and Administration, 2010). Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ηνπ ηζηνηφπνπ 

ζχκθσλα κε θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα ηεο κεζνδνινγίαο.  

Δηθόλα 14 : Ιζηόηνπνο Γαιιηθώλ  

Ηιεθηξνληθώλ Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ 

www.impots.gouv.fr 

 

http://www.impots.gouv.fr/
http://www.impots.gouv.fr/
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Αμηνιόγεζε 

 
Πίλαθαο 14 : Online Sophistication 

Τπεξεζία Online 

sophistication 

Full Online 

Availability 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ 5/5  

Φόξνο Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 4/4  

Φ.Π.Α 4/4  

Πεγή  : (Capgemini, Rand Europe, IDC, Sogeti, DTI, 2009) 

 

 
Πίλαθαο 15 : Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

QoS 

Πνιπγισζζηθόηεηα  

Δύξνο Πνιπγισζζηθόηεηαο  

Μέζα πηζηνπνίεζεο εγγξαθήο Κσδηθνί Πξφζβαζεο, Ηιεθηξνληθφ Πηζηνπνηεηηθφ 

Online βνήζεηα FAQ 

Δπηθνηλσλία κε δηαρεηξηζηέο  

Τπνβνιή ζρνιίσλ                            

Πινήγεζε Αλαδήηεζε, Sitemap, Menu, Δπηζηξνθή ζηελ αξρηθή 

ζειίδα  

One-stop-service Link ζηνλ ηζηφηνπν ησλ Σνπηθψλ Οηθνλνκηθψλ  

Τπεξεζηψλ (Bercy Colloc) 

Τπεξεζίεο m-gov   

Αζθάιεηα EBIOS
7
 

Πεγή  : (Le site de 'administration fiscale) 

 
Πίλαθαο 16 : Πνζνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Πεγή  : (Centre for Tax Policy and Administration, 2010) 

                                                 
7
 Μέζνδνο αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη αζθαιείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ 

Κεληξηθή Γηεχζπλζε Αζθαιείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ γαιιηθνχ Τπνπξγείνπ Άκπλαο 

(Κάηζηθαο) 

ΚPI 

Δύξνο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 9 

Online δειώζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ 19%     

Online δειώζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 59% 

Online δειώζεηο ΦΠΑ  19% 
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5.3.4. Πνξηνγαιία 

 
Η πεξίπησζε ηεο Πνξηνγαιίαο επηιέρζεθε δηφηη ζαλ θξάηνο δηαζέηεη πνιιά θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ Διιάδα (κεζνγεηαθφ θξάηνο, ίδηνο πιεζπζκφο, ίδην λφκηζκα, 

έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ακέζσο κεηά ηελ Διιάδα). Άιινο έλαο ζεκαληηθφο 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πεξηιήθζεθε ε Πνξηνγαιία ζηελ έξεπλα απηή είλαη φηη 

θαηαηάζζεηαη ζηηο πξψηεο ρψξεο απφ άπνςε ειεθηξνληθήο δηαζεζηκφηεηαο ζηελ εηήζηα 

έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2009 κε ζέκα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. 

(Capgemini, Rand Europe, IDC, Sogeti, DTI, 2009). Η Πνξηνγαιία ζεκεηψλεη πνζνζηφ 

100%, αθνχ φιεο νη πνξηνγαιηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη ζην κέγηζην 

επίπεδν δηαζεζηκφηεηαο ζχκθσλα κε ην κνληέιν σξηκφηεηαο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. 

 Όπσο θαη ζηα ππφινηπα κεζνγεηαθά θξάηε, ην πνξηνγαιηθφ θνξνινγηθφ 

ζχζηεκά ζπλδπάδεη ρακειή άκεζε θαη πςειή έκκεζε θνξνιφγεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ν πςειφο ζπληειεζηήο ΦΠΑ. Μάιηζηα αλήθεη ζηνπο πςειφηεξνπο ηεο 

ΔΔ, θηάλνληαο ην 21%. Τπεχζπλνο θνξέαο γηα ηε ζπιινγή ησλ θφξσλ είλαη ε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Φφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Παιαηνδήκνο, 2006). Οη θνξνινγηθέο 

ππεξεζίεο πξνζθέξζεθαλ γηα πξψηε θνξά ειεθηξνληθά ην 2003. Έθηνηε ζπλερψο 

αλαβαζκίδνληαη θη έηζη ζήκεξα πξνζθέξεηαη απφ ην portal  

www.portaldasfinancas.gov.pt πιήξεο γθάκα θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ γηα πνιίηεο, 

εηαηξίεο, δεκφζηνπο θαη άιινπο θνξείο. Δδψ ζπλαληάηαη ε ππνρξεσηηθή ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, αθνχ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ δειψζεηο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ ππνρξεσηηθά κέζσ δηαδηθηχνπ
8
  (Centre for Tax Policy and 

Administration, 2010). Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ηεο πεξίπησζεο. 

 
Δηθόλα 15 : Ιζηόηνπνο Πνξηνγαιηθώλ Ηιεθηξνληθώλ Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ 

www.portaldasfinancas.gov.pt 

                                                 
8
 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θνξνινγηθά δεηήκαηα (ειεθηξνληθά θαη κε) βξίζθνληαη δηαζέζηκεο ζην 

http://www.e-financas.gov.pt/de/jsp-dgaiec/main.jsp.  

http://www.portaldasfinancas.gov.pt/
http://www.portaldasfinancas.gov.pt/
http://www.e-financas.gov.pt/de/jsp-dgaiec/main.jsp
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Αμηνιόγεζε 

 
Πίλαθαο 17 : Online Sophistication 

Τπεξεζία Online 

sophistication 

Full Online 

Availability 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ 5/5  

Φόξνο Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 4/4  

Φ.Π.Α 4/4  

Πεγή  : (Capgemini, Rand Europe, IDC, Sogeti, DTI, 2009) 

 

 
Πίλαθαο 18 : Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

QoS 

Πνιπγισζζηθόηεηα  

Δύξνο Πνιπγισζζηθόηεηαο  

Μέζα πηζηνπνίεζεο εγγξαθήο Κσδηθνί Πξφζβαζεο,User ID 

Online βνήζεηα FAQ, Online πνιπκεζηθφο νδεγφο, Οδεγίεο, 
Φπιιάδηα 

Δπηθνηλσλία κε δηαρεηξηζηέο  

Τπνβνιή ζρνιίσλ                            

Πινήγεζε Αλαδήηεζε, Sitemap, Menu, Δπηζηξνθή ζηελ αξρηθή 

ζειίδα  

One-stop-service Links ζε φιεο ηηο δεκφζηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

θαη ηζηνηφπνπο θαη ζε αληίζηνηρνπο ηζηνηφπνπο 

άιισλ ρσξψλ 

Τπεξεζίεο m-gov   

Αζθάιεηα Κξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ κε SSL πξσηφθνιιν 

Πεγή  : (PORTAL DAS FINANCAS) 

 
Πίλαθαο 19 : Πνζνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Πεγή  : (Centre for Tax Policy and Administration, 2010) 

 

ΚPI 

Δύξνο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 13 

Online δειώζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ 75%     

Online δειώζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 100% 

Online δειώζεηο ΦΠΑ  100% 
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5.3.5. Μάιηα  

 

Η Μάιηα είλαη κηα αμηφινγε πεξίπησζε πξνο παξαηήξεζε ζαλ έλα λέν 

θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο ΟΝΔ (2004 θαη 2008, αληίζηνηρα) ην 

νπνίν θαίλεηαη φκσο πσο εμειίζζεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο (fast mover). ηελ 

έθζεζε ηεο Capgemini et al. γηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2009) γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ε Μάιηα βξίζθεηαη ζηελ 2
ε
 ζέζε θηάλνληαο ζην 100% 

ηεο δηαζεζηκφηεηαο φιεο ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο.  

Η θνξνινγία ζηε Μάιηα αθνινπζεί ην κεζνγεηαθφ ζχζηεκα ηεο ρακειήο 

άκεζεο θαη πςειήο έκκεζεο θνξιφγεζεο. Ο ζπληειεζηήο έκκεζεο θνξνιφγεζεο 

είλαη θνληά ζην κέζν φξν ηεο ΔΔ, ζην 18%. ηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο, ε παξνρή 

ηνπ δηαδηθηπαθνχ θαλαιηνχ εμππεξέηεζεο εηζήρζεη ην 2002 (πξηλ ηελ έληαμε ζηελ 

ΔΔ). ήκεξα, ην ζχλνιν ησλ ειεθηξνληθψλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ δηαηίζεηαη κέζσ 

ηνπ ηζηνηφπνπ www.ird.gov.mt. Δθεί κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλαιιαγέο ζε 

πνιίηεο, επηρεηξήζεηο θαη ινγηζηέο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ ή έρνπλ 

εμνπζηνδνηεζεί λα ηεινχλ. Η ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή, αιιά φπσο θαίλεηαη απφ ηα πνζνζηά, ηα λνκηθά πξφζσπα δείρλνπλ λα 

ην πξνηηκνχλ θαη λα ην εκπηζηεχνληαη (Inland Revenue Department, 2008). 

Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ηεο πεξίπησζεο κε ηα θξηηήξηα ηεο κεζνδνινγίαο. 

 

Δηθόλα 16 : Ιζηόηνπνο Μαιηέδηθσλ Ηιεθηξνληθώλ Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ www.ird.gov.mt 

http://www.ird.gov.mt/
http://www.ird.gov.mt/
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Αμηνιόγεζε 

 

Πίλαθαο 20 : Online Sophistication 

Τπεξεζία Online 

sophistication 

Full Online 

Availability 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ 5/5  

Φόξνο Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 4/4  

Φ.Π.Α 4/4  

Πεγή  : (Capgemini, Rand Europe, IDC, Sogeti, DTI, 2009) 

 

 
Πίλαθαο 21 : Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

QoS 

Πνιπγισζζηθόηεηα  

Δύξνο Πνιπγισζζηθόηεηαο  

Μέζα πηζηνπνίεζεο εγγξαθήο Κσδηθνί Πξφζβαζεο, User ID, Unique Reference 

Number, Ηιεθηξνληθά Πηζηνπνηεηηθά 

Online βνήζεηα FAQ, Οδεγίεο, Φπιιάδηα 

Δπηθνηλσλία κε δηαρεηξηζηέο  

Τπνβνιή ζρνιίσλ                            

Πινήγεζε Sitemap, Menu, Δπηζηξνθή ζηελ αξρηθή ζειίδα  

One-stop-service Links ζην portal ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο 

Μαιηέδηθεο Κπβέξλεζεο (www.gov.mt & 

www.mygov.mt), ζην Τπνπξγείν Σχπνπ 

Τπεξεζίεο m-gov   

Αζθάιεηα Κξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ κε SSL πξσηφθνιιν, 

θσδηθνί, Κσδηθνί Πξφζβαζεο, User ID, Time out 

Πεγή  : (Inland Revenue on-line) 

 

Πίλαθαο 22 : Πνζνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Πεγή  : (Inland Revenue Department, 2008) 

   

ΚPI 

Δύξνο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 14 

Online δειώζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ 0.75%     

Online δειώζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 81% 

Online δειώζεηο ΦΠΑ  67% 
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5.4. πγθξηηηθή Αμηνιόγεζε 

 

ε απηφ ην ζεκείν παξαηίζεληαη ζπγθεληξσκέλα ηα ζηνηρεία φισλ ησλ ρσξψλ 

σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ αμηνινγήζεθαλ. Ο ζθνπφο ηεο ζπλνιηθήο παξάζεζεο είλαη 

λα ζπγθξηζνχλ νη πεξηπηψζεηο κεηαμχ ηνπο θαη λα κειεηεζεί ε πξφνδνο πνπ έρεη 

ζπληειεζζεί ζηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο αλαθνξηθά κε ηηο παξερφκελεο δηαδηθηπαθέο 

ππεξεζίεο θνξνινγίαο. 

Έηζη, πξψηα παξνπζηάδνληαη ηα ζπλνιηθά δεδνκέλα γηα ην επίπεδν 

ειεθηξνληθήο νινθιήξσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο δειψζεηο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ζηηο δειψζεηο ΦΠΑ:  

 

Πίλαθαο 23 : πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Online Availability 

 

Παξαηεξνχκε φηη ζηελ Γαιιία, ζηελ Διιάδα, ζηε Μάιηα, ζηελ Πνξηνγαιία 

θαη ζηε νπεδία νη ζρεηηθέο online ζπλαιιαγέο πξνζθέξνληαη ζην κέγηζην επίπεδν 

(Δπίπεδν 4 θαη 5) θαηά ην Μνληέιν Χξηκφηεηαο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη είλαη 

πιήξσο ειεθηξνληθά δηαζέζηκεο. ηα 5 απφ ηα 6 εμεηαδφκελα θξάηε, νη  

θνξνινγνχκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πεξαηψλνπλ νινθιεξσκέλα κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαη ζπρλφηεξεο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

Μάιηζηα, νη ειεθηξνληθέο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο παξέρνληαη έηζη ψζηε 

νη θνξνινγνχκελνη λα απαιιάζζνληαη απφ πεξηηηή επαλάιεςε θαηαρψξεζεο 

ζηνηρείσλ εθφζνλ γίλεηαη ηαπηνπνίεζή ηνπο απφ ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θαη ηνπο 

παξέρνληαη απηνκάησο  πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο. Σα θξάηε απηά έρνπλ 

κεξηκλήζεη γηα ηε θηιηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη γηα ηε ζπληφκεπζε θαη 

απινπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ.  

                            ΥΧΡΔ 

 

ΤΠΗΡΔΙΔ  

Γαιιία Διιάδα 
Ηλσκέλν 

Βαζίιεην 
Μάιηα Πνξηνγαιία νπεδία 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο 

Φπζηθώλ Πξνζώπσλ 
100% 100% 80% 100% 100% 100% 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο 

Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Φ.Π.Α 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Γηαθνξά παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηηο δειψζεηο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ. Δδψ, ε ππεξεζία απηή έρεη θηάζεη κέρξη ην 4
ν
 Δπίπεδν ειεθηξνληθήο 

σξηκφηεηαο θαη ζπλεπψο δελ ζεσξείηαη πιήξσο ειεθηξνληθά δηαζέζηκε.  Πξνο ην 

παξφλ, νη άγγινη θνξνινγνχκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπο 

ειεθηξνληθά, φκσο δελ έρεη πξνβιεθηεί πξνιεπηηθή, ζηνρεπκέλε θαη απηφκαηε 

παξνρή ππεξεζηψλ πξνο απηνχο. Απνκέλεη, ινηπφλ, ε πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γηα ην αγγιηθφ ζχζηεκα, κέρξη λα θηάζνπλ ην 

αλψηεξν επίπεδν  ειεθηξνληθήο νινθιήξσζεο (Δπίπεδν 5). Οη ππφινηπεο ζπλαιιαγέο 

(δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ, δήισζε ΦΠΑ) είλαη πιήξσο 

ειεθηξνληθά δηαζέζηκεο κέζα απφ ηνλ αγγιηθφ ηζηφηνπν θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ 

(Δπίπεδν 4) φπσο θαη ζηα ππφινηπα θξάηε. 

ηε ζπλέρεηα ζα παξαηεζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζην δεχηεξν άμνλα 

ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζνδνινγίαο ζχγθξηζεο. πγθεθξηκέλα ζηνπο δχν πίλαθεο 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, Πίλαθαο 24 θαη Πίλαθαο 25, ζα γίλεη αληηπαξαβνιή ησλ 

πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εζληθψλ ειεθηξνληθψλ θνξνινγηθψλ 

ππεξεζηψλ, αληίζηνηρα.  

ηνλ Πίλαθαο 24 βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα ηα πνηνηηθά θξηηήξηα θαη φιεο νη 

επηκέξνπο επηινγέο πνπ ζπλαληήζεθαλ γηα θαζέλα απφ απηά ζε φιεο ηηο εμεηαδφκελεο 

πεξηπηψζεηο. Παξαηεξνχκε φηη απφ φιεο ηηο ρψξεο κφλν ε νπεδία πξνζθέξεη ην 

πεξηερφκελν ηνπ ηζηνηφπνπ ηεο ζε γιψζζεο πέξαλ ηεο επίζεκεο ηεο ρψξαο. 

πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ή ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (αξρεία pdf) ζε 34 

γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη θξαηψλ εθηφο απηήο. Οη ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο γηα θνξνινγηθέο ζπλαιιαγέο, πξνζθέξνληαη κφλν ζηα ζνπεδηθά θαη απηή 

ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζε πηινηηθφ ζηάδην ε παξνρή κέξνπο ππεξεζηψλ θαη ζηα αγγιηθά.  

Όιεο νη ππφινηπεο ρψξεο, Γαιιία, Διιάδα, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Μάιηα, 

Πνξηνγαιία, έρνπλ φιν ην πιηθφ ησλ ηζηνηφπσλ ηνπο δηαζέζηκν κφλν ζηελ επίζεκε 

γιψζζα ηνπο. Απηφ ζπληζηά ζεκαληηθή παξάιεηςε, αθνχ ζηα πιαίζηα ηεο Δλσκέλεο 

Δπξψπεο ππάξρεη νινέλα πηα πεξηζζφηεξνο κεηαθηλνχκελνο πιεζπζκφο θπξίσο γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. Απηφο ν πιεζπζκφο απνθηά εηζνδήκαηα ζε άιιν 

επξσπατθφ θξάηνο, γηα ηα νπνία θνξνινγείηαη απφ απηφ θαη έηζη ζα πξέπεη λα κπνξεί 

λα είλαη ζε ζέζε λα  ρξεζηκνπνηεί ηηο ειεθηξνληθέο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο.  
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Πίλαθαο 24 : πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Πνηνηηθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ (QoS) 

                                      ΥΧΡΔ 

 QoS                                                                                   
Γαιιία Διιάδα 

Ηλσκέλν 

Βαζίιεην 
Μάιηα 

Πνξην

-γαιία 

νπε-

δία 

Πνιπγισζζηθόηεηα - - - - - 34 

Δύξνο 

Πνιπγισζζηθόηεηαο 

Πιεξνθνξίεο - - - - -   

Τπεξεζίεο - - - - - 
Αγγιη-

θά 

Μέζα Πηζηνπνίεζεο 

Δγγξαθήο 

Κσδηθνί / 

User ID 
           

e-ID        

Ηιεθηξνληθή 

Τπνγξαθή 
       

Ηιεθηξνληθό 

Πηζηνπνηεηηθό 
        

Unique 

Reference 

Number 

       

Online βνήζεηα FAQ             

Οδεγίεο           

Φπιιάδηα          

Online 

πνιπκεζηθόο 

νδεγόο 

        

Ηρνγξαθεκέ-

λεο Οδεγίεο 
       

Δπηθνηλσλία κε δηαρεηξηζηέο             

Τπνβνιή ζρνιίσλ - -   - - - 

Πινήγεζε 

Sitemap            

Αλαδήηεζε            

Δπηζηξνθή 

ζηελ αξρηθή 

ζειίδα  

            

Menu             

Αιθαβεηηθό 

επξεηήξην 
        

One-stop-service (number of links) 1 110 2 3 111 - 

Τπεξεζίεο m-gov -           

Αζθάιεηα 

Κξππηνγξάθε-

ζε 
           

Κσδηθνί 

πξόζβαζεο 
         

Ηιεθηξνληθά 

πηζηνπνηεηηθά 
       

SSL           

e-ID          

Security 

Documentation 
       

Firewall        

Time out          

EBIOS        
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Διιείςεη επίζεκεο επξσπατθήο γιψζζαο, ηα αγγιηθά σο ε ζπρλφηεξα 

νκηινχκελε μέλε γιψζζα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν, γη απηφ θαη 

ζα πξέπεη ηα site λα πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ζπλαιιαγέο επηπιένλ ζε 

απηή ηε γιψζζα. Άιιεο γιψζζεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηα εθάζηνηε site 

αλάινγα κε ηε δηακφξθσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο ψζηε λα εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηηο 

αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ηνπο πρ. ν γαιιηθφο θνξνινγηθφο ηζηφηνπνο ζα κπνξνχζε λα 

ζπκπεξηιάβεη πεξηερφκελν ζηελ ηνχξθηθε θαη αιγεξηλή γιψζζα ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

πνζνζηνχ κεηαλαζηψλ πνπ θαηνηθεί ζηε ρψξα. 

Όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ, βιέπνπκε φηη 

ζε φια ηα site ησλ θξαηψλ ππάξρεη ην ππνρξεσηηθφ βήκα ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ ρξήζηε. Σα κέζα πηζηνπνίεζεο πνηθίιινπλ, φκσο φια ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Πην ζπρλφ κέζν 

ηαπηνπνίεζεο είλαη ε εγγξαθή θαη απφθηεζε κνλαδηθνχ ζπλδπαζκνχ νλφκαηνο θαη 

θσδηθνχ. ηε Μάιηα ν αληίζηνηρνο ηξφπνο πηζηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε απφ ην ζχζηεκα 

είλαη ν αξηζκφο αλαθνξάο ρξήζηε. Σν ζνπεδηθφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ εθδίδεη  ην 

ίδην αλαγλσξηζηηθά ρξεζηψλ, αιιά δέρεηαη ηελ ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα (e-ID) θαη ηελ 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ησλ πνιηηψλ, ησλ νπνίσλ ε εγθπξφηεηα είλαη λνκηθά 

θαηνρπξσκέλε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο δεκφζηεο ζπλαιιαγέο. Σν 

αληίζηνηρν ζχζηεκα ζηε Γαιιία είλαη ην ειεθηξνληθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζρεηίδεηαη 

κε επηζχλαςε δεκνζίνπ θιεηδηνχ ζε φια ηα δεδνκέλα ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη ν 

απνζηνιέαο ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ ππνβνήζεζε ηνπ ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζεη ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο φια ηα site παξέρνπλ πιεξνθνξίεο κέζα απφ θαηάινγν 

ζπρλψλ εξσηήζεσλ αιιά θαη κέζα απφ επηθνηλσλία κε ηνπο ίδηνπο  ηνπο δηαρεηξηζηέο 

ησλ ηζηνηφπσλ. Πεξηζζφηεξε βνήζεηα απφ φια ηα site θαίλεηαη λα δίλεη ην 

πνξηνγαιηθφ, ην νπνίν παξέρεη επηπιένλ θείκελα – νδεγίεο, αξρεία pdf κε 

ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαζψο θαη online νδεγφ κε πνιπκεζηθφ πιηθφ πνπ δείρλεη φια ηα 

βήκαηα κηαο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο. Αληίζηνηρνο 

πνιπκεζηθφο νδεγφο ππάξρεη θαη ζην αγγιηθφ site, ελψ νη νπεδηθέο ππεξεζίεο 

δηαζέηνπλ ερνγξαθεκέλεο νδεγίεο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ. ε 

απιφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ αξθνχληαη νη ππεξεζίεο ζηε Μάιηα θαη ζηελ Διιάδα ελψ ην 

γαιιηθφ site δηαζέηεη ηε θησρφηεξε πιεξνθφξεζε δηαζέηνληαο κφλν FAQ. Γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε αλάγθε, ρξεηάδεηαη επηθνηλσλία κε ηνπο δηαρεηξηζηέο.  
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Η πνηνηηθή εμππεξέηεζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπλαιιαγψλ ηθαλνπνηείηαη κε ηελ βέιηηζηε νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ ησλ ηζηνηφπσλ. 

ηα site φισλ ησλ ρσξψλ ππάξρνπλ ζρεηηθά menu θαζψο θαη εχθνινο ηξφπνο 

επηζηξνθήο ζηελ αξρηθή ζειίδα, ψζηε ν ελδηαθεξφκελνο λα βιέπεη αλά πάζα ζηηγκή 

ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο πνπ έρεη, αιιά θαη λα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή νζφλε φπνπ 

ζπλήζσο ππάξρνπλ φιεο νη ιεηηνπξγίεο. Γηα ηελ εμεχξεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο αλαδήηεζεο ζε Γαιιία, Διιάδα, Ηλσκέλν 

Βαζίιεην, Πνξηνγαιία θαη νπεδία, ελψ επηπιένλ ζε φινπο ηνπο ηζηνηφπνπο, πιελ 

ηνπ ζνπεδηθνχ, ζπλαληάκε ζπλνιηθφ πιάλν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο (sitemap) 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ιίζηα φισλ ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ. Οη ζνπεδηθέο θαη νη 

αγγιηθέο ππεξεζίεο (επηπξνζζέησο) δηαζέηνπλ ην πιηθφ ηνπο νξγαλσκέλν ζε 

αιθαβεηηθή ιίζηα.  

Έλα ζχγρξνλν δήηεκα ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θνξνινγίαο, αιιά θαη 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γεληθφηεξα, είλαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ 

ζηε δηακφξθσζε ησλ ππεξεζηψλ. Απφ φιεο ηηο εμεηαδφκελεο πεξηπηψζεηο, κφλν ζηελ 

Αγγιία εληνπίζηεθε ε δπλαηφηεηα 

ηνπ θνηλνχ  λα ππνβάιεη ηε γλψκε 

ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπ 

απφ ηηο ζπλαιιαγέο. Όπσο 

θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 17 ππάξρεη 

ζην site ζρεηηθή θφξκα φπνπ νη 

ρξήζηεο θαηαζέηνπλ ηελ άπνςε 

ηνπο αλψλπκα, πξνθεηκέλνπ ε 

ππεξεζία λα ιακβάλεη ην feedback 

θαη λα θάλεη ηηο αιιαγέο ζηελ 

θαηεχζπλζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ 

θνηλνχ. ε φιεο ηηο ππφινηπεο ρψξεο δελ έρεη πξνβιεθζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ (e- 

participation) κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ψζηε  νη δηαρεηξηζηέο λα αληηιακβάλνληαη ηα 

ηπρφλ πξνβιήκαηα ή ηξσηά ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Άιιν έλα ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ εμεηάζζεθε ήηαλ ν βαζκφο δηαζχλδεζεο ησλ 

ηζηνηφπσλ κε άιινπο θπβεξλεηηθνχο ή κε, ζρεηηθνχο ηζηνηφπνπο. Γειαδή, ην θαηά 

πφζν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ην site σο one-stop-service, φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ λα κεηαβνχλ ζε άιιεο δηεπζχλζεηο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηηο αλαδεηήζνπλ 

Δηθόλα 17 : Online Feedback HMRC 

 πεγή : www.hmrc.gov.uk  

http://www.hmrc.gov.uk/
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μερσξηζηά. Σε κεγαιχηεξε δηαζχλδεζε καθξάλ εκθαλίδεη ην πνξηνγαιηθφ θαη ην 

ειιεληθφ site πνπ δηαζέηνπλ ζπλδέζκνπο ζε φιεο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζε 

ηζηνηφπνπο άιισλ ρσξψλ (αληίζηνηρεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο ειεθηξνληθέο 

θνξνινγηθέο ππεξεζίεο) θαη νξγαληζκψλ (ΔΔ, ΝΑΣΟ, ΟΗΔ θιπ). Απηά ηα site 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο one- stop – service αθνχ κέζα απφ απηά κπνξεί 

θαλείο λα κεηαβεί ζε πνιιέο 

άιιεο ππεξεζίεο (Δηθφλα 18). Οη 

ηζηφηνπνη φισλ ησλ  ππνινίπσλ 

ρσξψλ αθνινπζνχλ κε πνιχ 

ιηγφηεξα links θαη απέρνπλ θαηά 

πνιχ απφ ην λα ζεσξνχληαη 

ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο. Οη 

καιηέδηθεο ππεξεζίεο δηαζέηνπλ 

3 ζπλδέζκνπο, νη αγγιηθέο 2, νη 

γαιιηθέο κφιηο έλαλ ζχλδεζκν 

ελψ νη ζνπεδηθέο ππεξεζίεο δελ 

δηαζέηνπλ θαλέλαλ ζχλδεζκν πξνο άιιν site.  

 Άιιν έλα εμεηαδφκελν ραξαθηεξηζηηθφ απνηέιεζε ε δηαζχλδεζε ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ θαλαιηνχ κε ηελ θηλεηή ηειεθσλία. πγθεθξηκέλα ην αλ νη πνιίηεο 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ κέζσ ηνπ site λα ελεκεξψλνληαη θαη κέζα απφ ην θηλεηφ ηνπο 

ηειέθσλν. Απηή είλαη κηα ζχγρξνλε πνιηηηθή (m-gov) πνπ γελλήζεθε κέζα απφ ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, πνπ φκσο θαίλεηαη λα θαζηεξψζεθε γξήγνξα. Η Διιάδα, 

ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ε Μάιηα, ε Πνξηνγαιία θαη ε νπεδία παξέρνπλ ππεξεζίεο 

m-gov, ελψ ε κφλε απφ ηηο εμεηαδφκελεο ρψξεο πνπ δελ ηελ έρεη πηνζεηήζεη αθφκε 

είλαη ε Γαιιία.  

 Σειεπηαίν αιιά θαη ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ειεθηξνληθψλ 

θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ε αζθάιεηα ησλ δηαθηλνχκελσλ δεδνκέλσλ. ηηο 

ζπλαιιαγέο απηέο δηαθηλνχληαη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη πξνθεηκέλνπ νη 

πνιίηεο λα ηηο εκπηζηεπζνχλ, ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηαζθάιηζή ηνπο. Η πηζηνπνίεζε 

ησλ πνιηηψλ κε εγγξαθή ή άιια κέζα απνηειεί ην πξψην πξνζηαηεπηηθφ κέζν γηα ηηο 

πιεξνθνξίεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ, αθνχ απνηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε κε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Απφ εθεί θαη πέξα εθαξκφδνληαη επηπιένλ ηερληθέο 

πξνζηαζίαο. Αζθαιέζηεξν θαίλεηαη λα είλαη ην site ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ αθνχ 

Δηθόλα 18 : Links Διιεληθνύ Ιζηνηόπνπ  

πεγή: www.gsis.gr   

http://www.gsis.gr/
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αλαθέξεηαη φηη ππνζηεξίδεη πνιιέο ηερληθέο πξνζηαζίαο. Πξψηνλ, ρξεζηκνπνηείηαη 

θξππηνγξάθεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ κε SSL πξσηφθνιιν θαζψο θαη firewall 

πξνζηαζίαο απφ επηζέζεηο. Αθφκε, πεξηιακβάλεηαη ε παξαγσγή εγγξάθσλ αζθαιείαο 

κε θάζε ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη (BSR, RMADS). Σέινο, 

πξνβιέπεηαη ην time out πνπ ζεκαίλεη απφ ηε κηα φηη έλαο ινγαξηαζκφο εγγξαθήο 

έρεη πεξηζψξην 28 εκεξψλ γηα λα ελεξγνπνηεζεί, δηαθνξεηηθά δηαγξάθεηαη θαη απφ 

ηελ άιιε φηη αλ κηα ζχλδεζε ζην site παξακείλεη αδξαλήο γηα πάλσ απφ 15 ιεπηά, 

γίλεηαη απηφκαηε απνζχλδεζε ρξήζηε. Έηζη, αλ θάπνηνο μεράζεη λα απνζπλδεζεί, ην 

ζχζηεκα ηνλ πξνζηαηεχεη απφ πηζαλή κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ηξίησλ ζην 

ινγαξηαζκφ ηνπ. Σν time out ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηηο καιηέδηθεο ππεξεζίεο 

παξάιιεια κε θξππηνγξάθεζε SSL. Σν ειιεληθφ ζχζηεκα εθαξκφδεη 

θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ θαη time out δίλνληαο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 3 κήλεο γηα 

λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο θσδηθνχο ηνπο ζην ζχζηεκα.  

  Η νπεδία εθαξκφδεη φπσο πξναλαθέξζεθε e-ID, ειεθηξνληθά 

πηζηνπνηεηηθά θαη θξππηνγξάθεζε SSL. Σν SSL πξσηφθνιιν εθαξκφδεηαη θαη ζηελ 

Πνξηνγαιία θαη παξαηεξνχκε φηη είλαη ην δεκνθηιέζηεξν, δηφηη είλαη ην πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελν πξσηφθνιιν 

θξππηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζε 

πνιπάξηζκεο εθαξκνγέο (browsing, 

email, VOIP θιπ.) θαη έρεη απνδείμεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Η κφλε 

ρψξα πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθφ 

κεραληζκφ πξνζηαζίαο ησλ ζπλαιιαγψλ 

ηεο είλαη ε Γαιιία πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ην EBIOS. Απνηειεί κηα γαιιηθή 

ηερληθή γηα ηελ αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, πνπ αλ θαη είλαη ζπκβαηή κε 

ηα πξφηππα ISO, ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηα 

ππφινηπα επξσπατθά ζπζηήκαηα ζε πεξίπησζε παλεπξσπατθήο δηαζχλδεζεο. 

 Αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθαο 25, εμεηάδνπκε πνζνηηθά θξηηήξηα 

πνπ αθνξνχλ ηηο ειεθηξνληθέο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο. Χο πξνο ην εχξνο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, παξαηεξνχκε φηη ηε κεγαιχηεξε γθάκα πξνζθέξεη ην site 

  Δηθόλα 19 : SSL πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα αζθαιείαο  

πεγή : http://www.somacon.com/p41.php  

http://www.somacon.com/p41.php
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ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Αθνινπζεί ε νπεδία θαη ε Διιάδα, ελψ ιηγφηεξεο 

ππεξεζίεο παξνπζηάδνπλ ε Μάιηα, ε Πνξηνγαιία θαη ε Γαιιία.  

 
Πίλαθαο 25 : πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Πνζνηηθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ (KPI) 

 

 Οη ππφινηπνη δείθηεο ηνπ Πίλαθα 7 απεηθνλίδνπλ ην βαζκφ δηείζδπζεο θαη ηε 

δηάρπζε πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηελ θνηλσλία γηα ηνλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν πεξάησζεο 

ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σα πςειφηεξα καθξάλ πνζνζηά εκθαλίδνληαη ζηελ 

Πνξηνγαιία. Σξεηο ζηνπο ηέζζεξηο θνξνινγνπκέλνπο θάλνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο 

δήισζε κέζσ δηαδηθηχνπ, ελψ φιεο νη δειψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ΦΠΑ 

γίλνληαη πιένλ δηαδηθηπαθά. Τςειά πνζνζηά εκθαλίδεη θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην κε 

ηνπο πνιίηεο φκσο λα ην εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο πξνζσπηθέο δειψζεηο 

εηζνδήκαηνο.  

 Αληίζεηε ηζνξξνπία παξαηεξείηαη ζηε Μάιηα φπνπ ηα πνζνζηά είλαη πςειά 

γηα ηηο ζπλαιιαγέο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ζηε δήισζε ηνπ ΦΠΑ. Οη δειψζεηο 

εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ είλαη νη ρακειφηεξεο φισλ ησλ ρσξψλ. Οη νπεδνί 

θνξνινγνχκελνη δείρλνπλ φηη πεξίπνπ έλαο ζηνπο δχν ρξεζηκνπνηεί ηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο ηφζν γηα δειψζεηο εηζνδήκαηνο φζν θαη γηα δειψζεηο ΦΠΑ. ηελ Γαιιία 

παξαηεξνχκε πςεινηέξα πνζνζηά γηα ηηο δειψζεηο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

αιιά ρακειφηεξα γηα θπζηθά πξφζσπα θαη ΦΠΑ. Σέινο, ε Διιάδα θαη ην TAXISnet 

θαίλεηαη λα έρεη αθφκε ρακειή δηείζδπζε, αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιχ κηθξή 

κεξίδα ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Πηζαλνί ιφγνη γη απηφ 

παξαηίζεληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο.  

ΚPI             ΥΧΡΔ Γαιιία Διιάδα 
Ηλσκέλν 

Βαζίιεην 
Μάιηα Πνξηνγαιία νπεδία 

Δύξνο παξερόκελσλ 

ππεξεζηώλ 
9 20 35 14 13 27 

Online δειώζεηο 

Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο 

Φπζηθώλ Πξνζώπσλ 

19% 13% 66% 0.75% 75% 50% 

Online δειώζεηο 

Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο 

Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 

59% 
Not 

Specified 
17% 81% 100% - 

Online δειώζεηο 

ΦΠΑ 
19% 9% 14% 67% 100% 40% 
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πκπεξαζκαηηθά αλά ρώξα… 

 

o νπεδία  

 

Οη ζνπεδηθέο ειεθηξνληθέο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο, ζηα 15 ρξφληα χπαξμήο 

ηνπο, έρνπλ επηηχρεη ην κέγηζην επίπεδν ειεθηξνληθήο δηαζεζηκφηεηαο γηα ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο θαη πνιπάξηζκεο ζπλαιιαγέο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο. Μέρξη ζηηγκήο νη ζνπεδνί πνιίηεο δείρλνπλ λα εκπηζηεχνληαη ην 

δηαδηθηπαθφ θαλάιη θαηά ην ήκηζπ γηα ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Με 

δεδνκέλν φηη ε ρξήζε ηνπ είλαη πξναηξεηηθή, ηα πνζνζηά είλαη ζεηηθά. Τπάξρνπλ 

πεξηζψξηα κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρήο κηαο θαη κέζα απφ ην site παξέρνληαη δεθάδεο 

ππεξεζίεο, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηψληαο νη θνξνινγνχκελνη εμνηθνλνκνχλ ρξφλν, 

ρξήκα θαη θφπν. Οη δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο απνηεινχλ επίζεο 

θίλεηξν γηα ηελ απνθπγή κεηάβαζεο ζηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο. 

Η πνηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαλαιηνχ εμππεξέηεζεο είλαη πςειή αθνχ 

πιεξνί ηελ πιεηνςεθία ησλ εμεηαδνκέλσλ θξηηεξίσλ. Μάιηζηα, ε νπεδία απνηειεί 

ην κνλαδηθφ θξάηνο πνπ παξέρεη πεξηερφκελν αιιά θαη ππεξεζίεο ζε γιψζζεο πέξαλ 

ηεο επίζεκεο ηνπ θξάηνπο. Μφλν ζηε νπεδία ζπλαληάηαη επίζεο ε ρξήζε e-ID θαη 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ γηα ηε ζπλαιιαγή ησλ ρξεζηψλ κε ηηο δεκφζηεο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Έηζη, απνθεχγνληαη πνιιαπιέο, ρξνλνβφξεο εγγξαθέο ζε 

δηάθνξα θπβεξλεηηθά site, κηαο θαη γηα ηνλ πνιίηε εθδίδνληαη άπαμ κνλαδηθά ζηνηρεία 

ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο. Σα πξναλαθεξζέληα ζε ζπλδπαζκφ κε θξππηνγξάθεζε 

ησλ δηαθηλνχκελσλ δεδνκέλσλ κε SSL πξσηφθνιιν, απνηεινχλ ην θέιπθνο 

πξνζηαζίαο ησλ θνξνινγνπκέλσλ απφ επηζέζεηο θαη ππνθινπέο πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ.  

Ο ζνπεδηθφο ηζηφηνπνο θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ παξέρεη επίζεο ππνζηήξημε 

κε ηελ θαιή δφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ site ηνπ, κε ζχγρξνλν θαη 

αζχγρξνλν ηξφπν βνήζεηαο θαη κε ηελ ρξήζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

γηα παξάιιειε επηθνηλσλία κε ην θνηλφ. Άιιε κηα θαηλνηνκία πνπ 

ζπλαληάηαη κφλν ζηε νπεδία, είλαη ε ελζσκάησζε ησλ RSS feeds
9
 

ζην site. Έηζη, νη θνξνινγνχκελνη ελεκεξψλνληαη θαηεπζείαλ γηα 

αιιαγέο (πξνζζήθεο, επηθαηξνπνίεζεηο) πνπ γίλνληαη ζην 

                                                 
9
  χγρξνλε ηερλνινγία φπνπ ν ρξήζηεο ιακβάλεη άκεζα ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ  ελεκεξψζεηο πνπ έρνπλ 

γίλεη ζην πιηθφ ελφο ηζηνηφπνπ. 

Δηθόλα 20 : RSS 
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www.skatteverket.se θαη αθνξνχλ θνξνινγηθά δεηήκαηα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

επηζθέπηνληαη ην site. 

ηε νπεδία ζπλαληάκε έλα ηζρπξφ θαη πγηέο θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ νη 

θνξνινγνχκελνη είλαη ζεηηθνί ζηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ πεξάησζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπο. εκείν πνπ ρξεηάδεηαη λα επαλεμεηαζζεί άκεζα γηα πνηνηηθφηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε, είλαη ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ (e-

participation), κηαο θαη κε ηα ησξηλά δεδνκέλα απηφ δελ έρεη πξνβιεθζεί κε θαλέλα 

ηξφπν. Σέινο, άιιε κηα θαηεχζπλζε γηα αλαβάζκηζε είλαη ε δηαζχλδεζε ηνπ site κε 

άιια δεκφζηα ζνπεδηθά θαη φρη κφλν site. Οη ζεκεξηλέο δεκφζηεο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ην ξφιν ηνπ one-stop-shop γηα λα 

απνθηήζνπλ πξνζηηζέκελε αμία θαη ζην ζνπεδηθφ site δηαπηζηψλεηαη κεγάιε 

πζηέξεζε ζε απηφ ηνλ ηνκέα. 

 

 

o Ηλσκέλν Βαζίιεην  

 

Σν site γηα ηηο αγγιηθέο θνξνινγηθέο ζπλαιιαγέο είλαη έλαο ζχγρξνλνο, 

«πινχζηνο» ζε πεξηερφκελν θαη εχρξεζηνο ηζηφηνπνο. Γηαζέηεη ηνλ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ online ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε 

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα βξνπλ πνιιά ππνδείγκαηα θαη 

νπηηθναθνπζηηθνχο νδεγνχο γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη λα 

ελεκεξψλνληαη κέζσ ησλ θηλεηψλ ηνπο. εκαληηθή θαηλνηνκία ηνπ 

www.hmrc.gov.uk είλαη φηη ε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ γίλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ εμππεξεηνχκελσλ (βάζεη feedback).  

Η ειεθηξνληθή δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ δελ βξίζθεηαη ζην κέγηζην επίπεδν, κηαο θαη ην site 

ππνιείπεηαη πξνζσπνπνίεζεο. Παξφια απηά νη ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο θνξνινγνπκέλνπο. Η εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηηο 

online δειψζεηο νθείιεηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ζην γεγνλφο φηη νη ππεξεζίεο 

ππνζηεξίδνληαη απφ αμηφπηζηεο ηερληθέο αζθαιείαο. ε αλαληηζηνηρία κε ηα 

πξναλαθεξζέληα, νη ππεξεζίεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

ΦΠΑ θαίλεηαη λα έρνπλ πνιχ ρακειφηεξε απνδνρή. Αλ θαη νη ππεξεζίεο απηέο 

βξίζθνληαη πιήξσο ειεθηξνληθά δηαζέζηκεο, ππάξρεη δηζηαθηηθφηεηα πηνζέηεζήο 

ηνπο. 

http://www.skatteverket.se/
http://www.hmrc.gov.uk/
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Αδπλακίεο ηνπ αγγιηθνχ site ζπληζηνχλ ε έιιεηςε πεξηερνκέλνπ ζε γιψζζεο  

εθηφο ηεο αγγιηθήο θαη ε απνπζία link πξνο άιινπο θνξείο. Η ρξήζε κφλν ηεο 

αγγιηθήο ίζσο νθείιεηαη ελ κέξεη ζην κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ πνπ ηελ γλσξίδνπλ 

πιένλ παγθνζκίσο. Παξφια απηά ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θηινμελεί πνιιέο εζλφηεηεο 

θη έηζη είλαη ζνβαξφ δεηνχκελν ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπο. 

  

o Γαιιία  

 

Η αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε ησλ γαιιηθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κε ηηο 

ππεξεζίεο ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ, θαλέξσζαλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο 

πεξίπησζεο απηήο. Δπεηδή ε Γαιιία είλαη κεγάιε θαη πνιππιεζήο ρψξα, κε ηζρπξή 

νηθνλνκία, αλακελφηαλ πσο ζα έρεη ζπληειέζεη κεγάιε πξφνδν ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη πσο νη πνιίηεο ζα πξνηηκνχζαλ θαη ζα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ εληαηηθά ηηο ειεθηξνληθέο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο. Γηαπηζηψζεθε, 

φκσο, φηη ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα εμέιημεο θαη βειηίσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Σν www.impots.gouv.fr είλαη έλα ιηηφ site κε πνιχ πεξηνξηζκέλε γθάκα 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε φια ηα ππφινηπα site. Παξφια απηά ε δφκεζε 

ηνπ πιηθνχ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή θαη φιεο νη εμεηαδφκελεο ππεξεζίεο ζεσξνχληαη 

πιήξσο ειεθηξνληθά δηαζέζηκεο. Γηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο γίλνληαη καδηθά γηα ηηο 

δειψζεηο εηζνδήκαηνο επηρεηξήζεσλ, αθνχ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο ππνβάιινληαη 

online. Η πςειή αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ αιιά θαη κε ηε κέζνδν EBIOS, δίλνπλ θίλεηξν ζηα λνκηθά πξφζσπα 

λα ην εκπηζηεχνληαη. 

Αληίζεηα, νη δειψζεηο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη νη δειψζεηο ΦΠΑ 

θηλνχληαη ζε πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα, παξφιν πνπ κάιηζηα νξηζκέλεο απφ ηηο 

δεχηεξεο ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά online. Η ρακειή δηείζδπζε ελδερνκέλσο 

νθείιεηαη ζηελ παξνρή πησρνχ βνεζεηηθνχ πιηθνχ κέζσ ηνπ ηζηνηφπνπ γηα ηνλ 

ηξφπν πεξάησζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Αθφκα εληνπίδεηαη απνπζία 

κεηάθξαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε άιιεο γιψζζεο πέξαλ ηεο γαιιηθήο θαη έιιεηςε 

ππνζηήξημεο ππεξεζηψλ e-participation θαζψο θαη m-gov. Σέινο, ην site απέρεη πνιχ 

απφ ην λα ζεσξεζεί ππεξεζία κηαο ζηάζεο αθνχ ζπλδέεηαη κε κφιηο κηα άιιε 

ππεξεζία.  

http://www.impots.gouv.fr/
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Η βειηίσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαη ε ελ γέλεη αλαβάζκηζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο θνξνινγίαο πξέπεη λα θαηαιάβεη πςειή ζέζε ζηελ 

αηδέληα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Η Γαιιία είλαη κηα γεσγξαθηθά αιιά θαη πνιηηηζκηθά 

δηεζπαξκέλε ρψξα θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ζε πςειφ επίπεδν ηα έζνδα θαη 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ηεο, νθείιεη λα εληαηηθνπνηήζεη ηηο επελδχζεηο γηα ηε 

θνξνινγηθή ςεθηνπνίεζε. 

 

o Πνξηνγαιία  

 

Οη πνξηνγαιηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο απνδείρηεθε φηη ζπληζηνχλ ηε 

βέιηηζηε πξαθηηθή ειεθηξνληθήο θνξνινγηθήο εμππεξέηεζεο. Απνηεινχλ ηηο 

λεφηεξεο ππεξεζίεο, κε δηάξθεηα δσήο κφιηο 7 εηψλ. Παξφια απηά έρνπλ λα 

επηδείμνπλ έλα άξηζηα νξγαλσκέλν θαη θηιηθφ ηζηφηνπν, κε πςειή ππνζηήξημε πξνο 

ηνλ θνξνινγνχκελν πνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη online ζπλαιιαγή. Σν portal das 

financas ζπληζηά πξαγκαηηθή ππεξεζία κηαο ζηάζεο, αθνχ κέζα απφ απηφ ν 

ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα βξεη links πξνο δεθάδεο θνξείο. Σν site ππνζηεξίδεη 

επηπξνζζέησο ππεξεζίεο m-gov, ελψ δηαζέηεη παξνπζία θαη ζην twitter ψζηε λα 

δεκνζηεχεη ζχληνκα λέα ζε φζνπο ην «αθνινπζνχλ». 

Όιεο νη ππεξεζίεο είλαη πιήξσο ειεθηξνληθά δηαζέζηκεο θαη ε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ θαλαιηνχ γλσξίδεη κεγάιε δηάρπζε ζηελ θνηλσλία. Όια ηα λνκηθά 

πξφζσπα πεξαηψλνπλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο κέζσ internet, ελψ θαη 3 

ζηνπο 4 πνιίηεο πξάηηνπλ θαηά παξφκνην ηξφπν. Σα πνζνζηά απηά είλαη καθξάλ ηα 

πςειφηεξα απφ φιεο ηηο ρψξεο θαη απφ φια ηα επξσπατθά θνξνινγηθά ζπζηήκαηα 

πνπ εμεηάδνληαη. ηε ρψξα απηή θαίλεηαη πσο έρεη αλαγλσξηζηεί ε αμία ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη απφ ηα δχν αληηζπκβαιιφκελα κέξε. Σν θξάηνο 

επελδχεη ψζηε απφ ηε κηα λα απνζπκθνξνχληαη νη ππεξεζίεο θαη λα παξέρνπλ 

πνηνηηθφηεξν έξγν θαη απφ ηελ άιιε γηα λα δηεπθνιχλνληαη θαη λα είλαη πεξηζζφηεξν 

επραξηζηεκέλνη νη  πνιίηεο απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε. 

εκεία πξνο βειηίσζε είλαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε παξνρή 

πεξηερνκέλνπ ζε γιψζζεο πέξαλ ησλ πνξηνγαιηθψλ θαη ε έιιεηςε ιήςεο feedback 

απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ. Σέινο, αλ θαη πξνβιέπεηαη πξνζηαζία ησλ 

δηαθηλνχκελσλ δεδνκέλσλ κε login ρξεζηψλ θαη θξππηνγξάθεζε SSL, ζα κπνξνχζαλ 
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λα ελζσκαησζνχλ επηπιένλ ηερληθέο πνπ λα θαζηζηνχζαλ ην ζχζηεκα πην αλζεθηηθφ 

ζε επηζέζεηο. 

 

o Μάιηα  

 

Σν καιηέδηθν δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα θνξνινγηθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη έλα 

θαιψο δνκεκέλν, εχρξεζην θαη αζθαιέο πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Αμηνζεκείσην 

είλαη πσο ε ηδέα δεκηνπξγίαο ηνπ πξνέξρεηαη απφ εζληθή πξσηνβνπιία θαη φρη 

θαηφπηλ ελαξκνληζκνχ κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο πξαθηηθέο.  

Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ είλαη πιήξσο ειεθηξνληθά 

δηαζέζηκεο θαη έρνπλ επηηχρεη κεγάιν βαζκφ ρξήζεο θπξίσο απφ λνκηθά πξφζσπα. Οη 

ειεθηξνληθέο δειψζεηο, παξφηη πξναηξεηηθέο, αγγίδνπλ ην 70% γηα εηζνδήκαηα θαη 

80% γηα ΦΠΑ. Αληίζεηα, νη δειψζεηο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ δελ έρνπλ 

θαηαθέξεη λα πεηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο. Σα πνζνζηά είλαη αλεζπρεηηθά ρακειά, 

κηθξφηεξα απφ φιεο ηηο ρψξεο θαη δελ μεπεξλνχλ ην 1%.  

Πηζαλή αηηία απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ λα είλαη ε ειιηπήο πιεξνθφξεζε ησλ 

πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ www.ird.gov.mt. Δπίζεο 

ελδερφκελν πξφβιεκα λα ηίζεηαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην site πξνζθέξεηαη κφλν 

ζηα αγγιηθά θαη φρη ζηελ καιηέδηθε γιψζζα πνπ πηζαλφλ νκηιείηαη πεξηζζφηεξν απφ 

ηνλ κεγαιχηεξν ζε ειηθία πιεζπζκφ (θχξην ζψκα θνξνινγνπκέλσλ). Γηα ηελ 

απφθηεζε πξνζηηζέκελεο αμίαο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο 

αλαβάζκηζεο ηνπ ηζηνηφπνπ (e-participation, one-stop service)  θαη ελεκέξσζεο ηνπ 

θνηλνχ. 

 

 

o Διιάδα 

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ειιεληθψλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θνξνινγίαο κε ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο άιισλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ, δείρλνπλ φηη ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιφ επίπεδν ρσξίο 

απηφ λα απνθιείεηαη βειηηζηνπνίεζε γηα ην πθηζηάκελν ζχζηεκα. ηελ Διιάδα ην 

δηαδηθηπαθφ θαλάιη εμππεξέηεζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ ππάξρεη εδψ θαη 10 ζπλαπηά 

έηε κέζα ζηα νπνία εκπινπηίδεηαη ζπλερψο ε γθάκα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

http://www.ird.gov.mt/
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ήκεξα, πξνζθέξεηαη αξηζκφο ππεξεζηψλ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ 

πνιιψλ απφ ηηο ρψξεο πνπ αλαθέξζεθαλ θαζψο θαη πνιχ κεγάιε δηαζχλδεζε κε ηα 

site άιισλ θνξέσλ. Μάιηζηα, γηα ηηο ηξεηο ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ 

εμεηάδνληαη έρεη επηηεπρζεί πιήξεο ειεθηξνληθή δηαζεζηκφηεηα. 

 Ο ηζηφηνπνο ηνπ www.gsis.gr ραξαθηεξίδεηαη απφ θηιηθφηεηα θαη επθνιία ζηε 

ρξήζε. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πεξηεγεζνχλ εχθνια ρσξίο λα απαηηείηαη 

κεγάιε γλσζηηθή πξνζπάζεηα, αιιά θαη λα ιάβνπλ βνήζεηα κε ζχγρξνλν ή 

αζχγρξνλν ηξφπν. Δπίζεο, έρεη πξνβιεθζεί ε πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαγψλ απφ  

επηζθαιήο αληαιιαγέο δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε κνλαδηθψλ θσδηθψλ ρξεζηψλ θαη 

θξππηνγξάθεζεο. Σν site ππνζηεξίδεη επίζεο θαη ζχγρξνλεο κνξθέο e-gov, 

ζηέιλνληαο εηδνπνηήζεηο θαη κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ.  

Παξά ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ ειιεληθψλ ππεξεζηψλ ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, νη έιιελεο θνξνινγνχκελνη δείρλνπλ δηζηαθηηθνί απέλαληη ζε απηή ηελ λέα 

κνξθή ζπλαιιαγήο κε ηε δηνίθεζε. Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ 

θπκαίλνληαη ζην 10% ησλ ζπλνιηθψλ δειψζεσλ. Σα πνζνζηά είλαη ρακειά θαη 

δείρλνπλ φηη ρξεηάδνληαη ελέξγεηεο γηα λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή.  

Πξνο ην παξφλ ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζεζκνζεηεί ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε γηα 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θνξνινγνπκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληαηηθνπνηήζεη ηε ρξήζε 

ηνπ site. Τπάξρνπλ, φκσο, αθφκα θάπνηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κέλεη λα 

κειεηεζνχλ θαη λα βειηησζνχλ γηα λα θηάζεη ην site ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο. Πξψην ζεκείν είλαη λα ζπκπεξηιεθζεί ε 

ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο (e-

participation) θαη δεχηεξν λα κεηαηξαπεί ν ηζηφηνπνο ζε πξαγκαηηθή ππεξεζία κηαο 

ζηάζεο κε ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη εγγξάθσλ κε άιινπο 

θπβεξλεηηθνχο θνξείο. Πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηελ βειηίσζε ησλ ειιεληθψλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηα κέζα αλαβάζκηζεο ηνπ ΔΦ γεληθφηεξα, 

αλαθέξνληαη ζην επφκελν θεθάιαην.  

http://www.gsis.gr/
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6. Πξνηάζεηο αλαβάζκηζεο ηνπ Διιεληθνύ Φνξνινγηθνύ πζηήκαηνο 

 

 Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο έξεπλαο πνπ 

παξαηέζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο, δείρλνπλ πσο ε αλαβάζκηζε 

ηνπ Διιεληθνχ Φνξνινγηθνχ πζηήκαηνο πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο δχν θαηεπζχλζεηο. 

Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ θαη λα μεπεξαζηνχλ νη πξνβιεκαηηθέο ηεο πθηζηάκελεο 

θνξνινγηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη απαξαίηεηεο ηφζν νη ζεζκηθέο φζν θαη νη ηερλνινγηθέο 

αιιαγέο. Η ηερλνινγία θαη νη ιχζεηο πνπ απηή πξνζθέξεη είλαη ηθαλέο λα 

ζπλαηλέζνπλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά απηφ απφ κφλν ηνπ δελ 

επαξθεί. Δίλαη δήηεκα λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο λα αλακνξθσζεί παξάιιεια θαη ην 

θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζθηαγξαθήζεθε ε πνιππινθφηεηα πνπ 

δηέπεη ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαζψο θαη νη δαηδαιψδεηο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο πνπ ηεξνχληαη. Όια απηά, φπσο επίζεο αλαθέξζεθε, 

πιήηηνπλ ηειηθά ηελ ζρέζε θαη ηελ εηθφλα ηνπ θνξνινγνχκελνπ γηα ηε Γηνίθεζε. Γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο κε πνιίηεο πξέπεη λα γίλνπλ κηα ζεηξά απφ 

ξηδηθέο αιιαγέο. Πξψηε πξνηεξαηφηεηα είλαη λα επαλεμεηαζηεί ην ζχλνιν ησλ λφκσλ 

θαη εγθπθιίσλ ψζηε λα εθζπγρξνληζηεί θαη λα ζπξξηθλσζεί θαη ηειηθά λα γίλεη έλαο 

εληαίνο θψδηθαο κε ηηο απαξαίηεηεο, μεθάζαξεο θαη ζαθείο δηαηάμεηο.  

εκαληηθφ είλαη λα δηαηεξεζεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη λα 

δηαζθαιηζηεί ε αθέξαηα θαη καθξνρξφληα εθαξκνγή ηνπ. Έηζη πνιίηεο θαη ππάιιεινη 

ζα έρνπλ γλψζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ην θξάηνο ζα γίλεη έλαο 

επλντθφο ρψξνο γηα αλάπηπμε θαη επελδχζεηο. Έλα ζηαζεξφ θαη ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

λφκσλ δηακνξθψλεη ηελ εηθφλα κηαο δηαθαλνχο θαη πγηνχο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. 

Έηζη, αίξνληαη ηα πεξηζψξηα παξεξκελείαο ή απνθπγήο ζπκκφξθσζεο ζηνπο λφκνπο 

θαη ηειηθά κεηψλνληαη ηα θξνχζκαηα δηαθζνξάο θαη θνξνδηαθπγήο.  

Παξάιιεια κε ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαζρεδηαζηεί 

θαη ν ειεγθηηθφο κεραληζκφο. Η δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα πξνηππνπνηεζεί 

θαη λα ζπζηεκαηνπνηεζεί ψζηε λα εθαξκφδεηαη νκνηνγελψο θαη λα εληνπίδνληαη 

άκεζα θαηαζηξαηεγήζεηο ησλ λφκσλ θαη παξάλνκεο ζπλαιιαγέο. Η ιήςε έθηαθησλ, 

εκβφιηκσλ κέηξσλ θνξνινγηθήο ακλεζηίαο (πεξαίσζε), ιφγσ αδπλακίαο ειέγρνπ 

εθθξεκψλ ππνζέζεσλ, δελ έρεη ζέζε ζε έλα ζχγρξνλν θνξνινγηθφ ζχζηεκα γηαηί ην 

κφλν πνπ νπζηαζηηθά επηηπγράλεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ είλαη λα γίλεηαη ηζνπεδσηηθή, 
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άδηθε κεηαρείξηζε θνξνινγνπκέλσλ θαη λα «κπαίλνπλ ζην ζπξηάξη» νη ππνζέζεηο 

πνπ αθνξνχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο. Όια απηά ζα 

ζπληειέζνπλ ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηεο δηνίθεζεο κε ηνπο θνξνινγνπκέλνπο, 

αθνχ νη δεχηεξνη ζα έρνπλ απέλαληη ηνπο έλα εμσζηξεθέο θξάηνο πνπ ηνπο 

αληηκεησπίδεη αμηνθξαηηθά θαη θάλεη ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ εηζθνξψλ ησλ πνιηηψλ. 

Απνηέιεζκα ζα είλαη νη πνιίηεο λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

λα ηελ εκπηζηεχνληαη θαη ηειηθά λα ζπκκνξθψλνληαη νηθεηνζειψο πξνο απηήλ.  

 Η δεχηεξε θαηεχζπλζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, αθνξά ζηε εληαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε φιεο ηηο 

ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο. Η δπζιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ θαη ε θαθή εηθφλα 

νθείιεηαη θαηά ην ήκηζπ ζηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη. Οη ζπλαιιαγέο 

εκπεξηέρνπλ αθφκε κεγάιν πνζνζηφ γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεξάζηην αξηζκφ εγγξάθσλ 

θαη απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Πνιιά ιάζε θαη αζπκθσλίεο δηαπηζηψλνληαη 

θαζπζηεξεκέλα ή πνιιέο θνξέο θαη πνηέ. ε απηφ ηνλ ηνκέα αιιά θαη γηα ηελ 

επξχηεξε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ε ηερλνινγία 

κπνξεί λα δψζεη ηε ρξπζή ιχζε. 

 Απηή ηε ζηηγκή, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ιεηηνπξγεί επηηπρψο ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα TAXIS γηα ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ησλ ΓΟΤ, ην 

TAXISnet πνπ κεηεμειίζζεηαη ζην Νέν TAXISnet γηα ηηο online ζπλαιιαγέο κε ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο θαη ην ESKORT πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα απφ ην ELENXIS 

γηα ηνπο ειεγθηέο. ε κεγάιν βαζκφ ε εηζαγσγή ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο 

αλακφξθσζε ηηο θνξνινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο θαηέζηεζε πην απνηειεζκαηηθέο. Η 

Γηνίθεζε βειηίσζε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο, ηελ 

απνδνηηθφηεηά ησλ ππαιιήισλ ηεο, ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο 

απέλαληη ζηνπο θνξνινγνχκελνπο. Απφ ηελ άιιε νη θνξνινγνχκελνη πνιίηεο θαη 

επηρεηξήζεηο επέηπραλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο πξνζσπνπνηεκέλα, 

πην απιά, άκεζα θαη ζχληνκα εμνηθνλνκψληαο ρξφλν, θφπν θαη ρξήκα.  

 Σα πην πξφζθαηα ζηαηηζηηθά πνπ έρεη δεκνζηεχζεη ην Παξαηεξεηήξην γηα 

ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο δείρλνπλ φηη κε ηελ online παξνρή θνξνινγηθψλ 

ππεξεζηψλ εμνηθνλνκήζεθαλ εθαηνληάδεο ψξεο εξγαζίαο, κεηψζεθε ζεκαληηθά ν 

ρξφλνο επεμεξγαζίαο εληχπσλ, ν ρξφλνο αλακνλήο θαη ηα ιάζε ζηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εγγξάθσλ. πγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ απαζρνινχκελνπ 

πξνζσπηθνχ, ην 2007 εμνηθνλνκήζεθαλ 1.408 αλζξσπνκήλεο απφ ηελ online 



Παλεπ.Μαθεδνλίαο - ΓΠΜ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 26/09 ηάλλε Κεξαζνχια 
 

 70  

 

ππνβνιή δειψζεσλ E1, πεξηνδηθψλ θαη εθθαζαξηζηηθψλ ΦΠΑ. Αληίζηνηρα, 

ζεκαληηθά κεηψζεθε ν δηαρεηξηζηηθφο θφξηνο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αθνχ απφ ηηο online ζπλαιιαγέο εμνηθνλφκεζαλ αζξνηζηηθά πεξίπνπ 6.460 κήλεο. 

Θεακαηηθά κεηψζεθε επίζεο θαη ν ρξφλνο αλακνλήο παξαιαβήο εθθαζαξηζηηθνχ 

ζεκεηψκαηνο, αθνχ απφ ηνπο 6 κήλεο κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν ,έπεζε ζην κηζφ 

κήλα κέζσ ηνπ online θαλαιηνχ (Bridge-IT,Gov3, 2008). Σα λνχκεξα απμάλνληαη 

εθζεηηθά θάζε ρξφλν θαη νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θεξδίδνπλ ζπλερψο έδαθνο.  

 Γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε φισλ απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 

δαπαλψληαη κεγάια ρξεκαηηθά θεθάιαηα. Η παξαθνινχζεζε, φκσο, ησλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ε απνξξφθεζή ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο είλαη 

κηα ζπλερήο δηαδηθαζία. Έηζη ν δεκφζηνο ηνκέαο θαη ζπγθεθξηκέλα νη θνξνινγηθέο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξέπεη άκεζα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα λέα δεδνκέλα. Γηα λα 

γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νξηζκέλεο επηπιένλ επελδχζεηο. Απηφ, 

ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαλχεηαη ζε εζληθφ αιιά θαη επξσπατθφ 

επίπεδν, ίζσο λα θαίλεηαη αλέθηθην αθνχ ε θξίζε εμνπδεηέξσζε ηελ πξφνδν. Η 

έμνδνο, φκσο , απφ ηελ θξίζε ζπληζηά άκεζε πξφθιεζε θαη κάιηζηα κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα αλαθάκςνπκε ρσξίο λα επηζηξέςνπκε ζηελ πξνηεξαία θαηάζηαζε. Σν ζρέδην 

Δπξψπε 2020 ζηνρνζεηεί απφ θνηλνχ, αμηφπηζηε ζηξαηεγηθή εμφδνπ απφ ηελ θξίζε, 

φπνπ κέρξη ην 2020 ην ζχλνιν ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ζα έρεη αλαθάκςεη, ζα έρεη 

απνθαηαζηήζεη ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο θαη παξάιιεια ζα έρεη παξαθνινπζήζεη ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ζα έρνπλ ζπληειεζζεί ζην κεζνδηάζηεκα (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, 2010). Έηζη, ε Δπξψπε ζα παξακείλεη αληαγσληζηηθή θαη ζα απνηειέζεη 

επλντθφ ρψξν επελδχζεσλ θαη απαζρφιεζεο.  

 Η ρψξα καο, γηα λα ζπλερίζεη ηελ επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ 

ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα πξνρσξά παξάιιεια κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε, 

κπνξεί λα πξνζαλαηνιηζηεί ζε ζπλεηέο θαη ινγηθέο επελδχζεηο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνζηηζέκελε αμία, αιιά θαη πνπ ζα απνθέξνπλ καθξνπξφζεζκα εζληθά έζνδα. Γελ 

ρξεηάδεηαη πιήξεο απαμίσζε ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ ή δεκηνπξγία εμ 

νινθιήξνπ λέσλ ιχζεσλ (from scratch). Αξθεί ε αλαβάζκηζε ησλ ησξηλψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη λέεο ηερλνινγηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη έηζη λα δεκηνπξγεζεί πξφζζεην πιενλέθηεκα. 
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 Όζνλ αθνξά ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

ππάιιεινη ησλ ππεξεζηψλ, δειαδή TAXIS θαη ESKORT / ELENXIS, απηά ζα πξέπεη 

λα εθζπγρξνληζηνχλ θαη λα ελνπνηεζνχλ. To TAXIS είλαη έλα ζχζηεκα πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηα πξφηππα πνπ ίζρπαλ πξηλ κηα δεθαεηία. ήκεξα, ρξεηάδεηαη 

θαηαξράο λα επαλαζρεδηαζηεί ψζηε λα πξνζθέξεη έλα web-based πεξηβάιινλ 

επηθνηλσλίαο ζην ρξήζηε. Απηή ηε ζηηγκή ην TAXIS ιεηηνπξγεί πάλσ ζε ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα Windows 2000 θαη είλαη έλα αξγφ ζχζηεκα φπνπ κηα ζχλζεηε αλαδήηεζε 

ρξεηάδεηαη αξθεηά ιεπηά γηα λα νινθιεξσζεί ή ηειηθά λα θαηαιήμεη κε ηνλ 

ππνινγηζηή  λα θνιιάεη (crash). ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2010 

πξνηείλεηαη λα γίλνπλ αλαβαζκίζεηο ψζηε νη ππάιιεινη λα θάλνπλ γξεγνξφηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε 

αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία κε κεραληζκνχο αλάθακςεο απφ θαηαζηξνθέο (Disaster / 

Recovery Services) (Πξνυπνινγηζκφο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 - Δηζεγεηηθή Έθζεζε, 

2009). Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη λα εθζπγρξνλίδνληαη δηαξθψο νη ηερλνινγίεο 

αζθαιείαο ψζηε λα ζσξαθίδεηαη ην ζχζηεκα απφ λέεο επηζέζεηο πνπ αλαθχπηνπλ αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

 Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ζεκεξηλνχ ESKORT, ε απάληεζε ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ είλαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ELENXIS. Αλ θαη ε αλάπηπμε 

θαη εηζαγσγή ηνπ βξίζθεηαη πνιιά ρξφληα ζηα ραξηηά, αθφκε δελ βξίζθεηαη ζε πιήξε 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. Απηή ηε ζηηγκή ν έιεγρνο δηελεξγείηαη ζηηο δηάθνξεο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο κε δηαθνξεηηθά θαη δηάζπαξηα πξνγξάκκαηα πνπ απιψο δέρνληαη 

θαη δεκηνπξγνχλ δεδνκέλα ζην ίδην format. Η αλάγθε εθαξκνγήο ελφο εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο, φκσο, πξνβάιιεη επηηαθηηθά αθνχ ν έιεγρνο πξέπεη λα πξνηππνπνηεζεί 

θαη λα δηέπεηαη απφ ζπλέρεηα. Οη δειψζεηο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεηψλ δελ έρνπλ 

απφ κφλεο ηνπο ζεκαζία, εάλ δελ ππάξρεη έλα ηζρπξφ ζχζηεκα πνπ λα δηαζηαπξψλεη 

θαη λα επαιεζεχεη δεδνκέλα ψζηε λα βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα πεξηπηψζεηο 

θνξνδηαθπγήο (πρ. πφζελ έζρεο – δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο). Σν ELENXIS ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην TAXIS θαζψο θαη λα αληιεί πιεξνθνξίεο απφ ην 

ειεθηξνληθφ πεξηνπζηνιφγην θαη ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ψζηε νη ειεγθηέο λα 

έρνπλ αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκν ην πξνθίι ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο. Σα ζηνηρεία 

πνπ ζα θαηαρσξεί επηπιένλ ν ειεγθηήο ζα ζπλζέηνπλ κε ηα πξνεγνχκελα ηνλ 

ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ειεγρφκελνπ, ν νπνίνο ζα κνξηνδνηείηαη βάζεη ζρεηηθψλ 

αλαιχζεσλ θηλδχλνπ θαη ζα θαηεγνξηνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ πηζαλφηεηα 

θνξνδηαθπγήο (Elenxis: Νέν «εξγαιείν» γηα νn line ειέγρνπο απφ ηελ εθνξία, 2010). 
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 Όζνλ αθνξά ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θνξνινγίαο, απηφο είλαη ν ηνκέαο 

πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ πην εχθνια θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο αιιαγέο. Οη ππεξεζίεο 

κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη απηέο πνπ κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ψζηε ην δεκφζην λα 

εμνηθνλνκήζεη πφξνπο πνπ απηή ηε ζηηγκή ζπαηαινχληαη ζηελ θαηά πξφζσπν 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Αθφκε, κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα γίλεη πξαγκαηηθά 

πνηνηηθή ζπλαιιαγή θαη επηθνηλσλία κε ην ζψκα ησλ θνξνινγνπκέλσλ. 

 ήκεξα δηαλχνπκε κηα επνρή φπνπ έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ αλζξψπσλ 

είλαη πιήξσο εμνηθεησκέλν κε ηνλ ππνινγηζηή θαη έρεη θαζεκεξηλή πξφζβαζε ζην 

Γηαδίθηπν απφ ην ζπίηη ηνπ. Σν ίδην ην Γηαδίθηπν βξίζθεηαη ζηε Web 2.0 επνρή φπνπ 

πιένλ νη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ζρεδηάδνληαη κε βάζεη ην ρξήζηε, ν νπνίνο 

ζπκκεηέρεη ζε online θνηλφηεηεο αιιειεπηδξά, αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε άιινπο 

θαη είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεη ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ηνπ 

παξέρεηαη. Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ ήδε πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα θαη κεγάιε 

κεξίδα θνηλνχ βιέπεη ηε ρξήζε ηνπο σο κηα λφξκα ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο.  

 Η ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε δελ κέλεη αλεπεξέαζηε κπξνζηά ζε απηέο ηηο 

εμειίμεηο. Αθνχ πέξαζε ηελ πξψηε δεθαεηία δσήο κε πιεξνθνξηαθά portals θαη απιή 

ειεθηξνληθή κεηαθνξά πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ, ζήκεξα βξίζθεηαη ζην εθεβηθφ 

ζηάδην πνπ θαιείηαη e-Government 2.0 (θαηά ην Web 2.0). ηελ Δπξψπε ν φξνο 

αλαθέξζεθε ζηε δηάζθεςε ηνπ Μάικν ην 2009 φπνπ ππνγξάθηεθε θνηλή δέζκεπζε 

λα αλαπηχμνπλ σο ην 2015 φιεο νη ρψξεο επθπέζηεξεο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο (Βέξγε, 2009).  

 χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δέζκεπζε αιιά θαη ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ TAXISnet κε ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ησλ άιισλ 

ρσξψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο ζηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηεί ην ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Αλ θαη ην TAXISnet 

βξίζθεηαη ήδε ζε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο, πξνηείλνληαη αιιαγέο κηαο θαη ην Νέν 

TAXISnet δελ βξίζθεηαη αθφκε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.  Η γεληθφηεξε θαηεχζπλζε ηεο 

αιιαγήο είλαη νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο λα απνθηήζνπλ έλα λέν ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

(modus operandi) θαη λα νξγαλσζνχλ γχξσ απφ ηνλ ηειηθφ ηνπο απνδέθηε, δειαδή 

ηνλ πνιίηε (citizen-centric). Απηφ ζεκαίλεη φηη πιένλ ν ηζηφηνπνο δελ 

αληηπξνζσπεχεη ην θξάηνο θαη ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε (management), αιιά ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ (service).  
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 Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη ελ πξψηνηο ην TAXISnet λα δηαζπλδεζεί κε 

ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα άιισλ δεκνζίσλ θνξέσλ ειιεληθψλ θαη επξσπατθψλ 

ψζηε λα απνηειέζεη ειεθηξνληθή ππεξεζία κηαο ζηάζεο (one-stop-service) 

(Σακπνχξεο, 2009). Σν TAXISnet κπνξεί λα απνηειέζεη ζχζηεκα ελνπνηεκέλεο, 

νκνγελνπνηεκέλεο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ απφ / πξνο άιινπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο (Δηδηθή Γξακκαηεία Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ, 2010). Γηα παξάδεηγκα ζα 

κπνξνχζε ζηελ πεξίπησζε online δειψζεσλ, ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ή πεξηνπζίαο λα 

αλαθηψληαη είηε απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ηεο αζηπλνκίαο θαη ηνπ πεξηνπζηνινγίνπ 

είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ θνξνινγνχκελν άκεζα κέζα απφ ην TAXISnet. Έηζη, 

εμππεξεηείηαη θαιχηεξα ν θνξνινγνχκελνο θαη επίζεο κεηψλεηαη ν θφξηνο ησλ 

ππεξεζηψλ αθνχ γηα κηα αιιαγή ζηνηρείσλ αξθεί λα ελεκεξψλεηαη κφλν έλαο θνξέαο 

θη φρη λα γίλνληαη πνιιαπιέο θνπηψδεηο αιιαγέο. 

 Η ελνπνίεζε ελ έηεη 2010, φκσο, είλαη επξσπατθή θαη δηαζπλνξηαθή 

ππφζεζε. ηελ Δπξψπε ππάξρεη ην δίθηπν TESTA, ζην νπνίν είλαη εληαγκέλεο ήδε νη 

ππεξεζίεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ κέζσ ηνπ χδεπμηο. ην Μάικν πήγαλ έλα βήκα 

παξαθάησ, ζέηνληαο ην ζέκα ελφο κειινληηθνχ παλεπξσπατθνχ ρψξνπ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο PEGS (Pan-European e-Government Services)  γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δσήο ησλ κεηαθηλνχκελσλ επξσπαίσλ πνιηηψλ (5th Ministerial 

eGovernment Conference, Teaming up for the eUnion - Conference Proceedings, 

2009). Γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ, ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ ζπκκεηέρεη ζην  έξγν "Semantic Gov" κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ "Semantic Web"
10

 (Οηθνλφκνπ, 2008).  

 Η δηαζχλδεζε ζπζηεκάησλ ζέηεη ην δήηεκα ησλ αλνηρηψλ πξνηχπσλ. Γηα λα 

ζπλδεζεί ην TAXISnet κε άιιεο ππεξεζίεο πξέπεη λα δέρεηαη αιιά θαη λα εμάγεη 

δεδνκέλα ζε format πνπ λα είλαη θαζνιηθά απνδεθηά. Δπηηπρεκέλν παξάδεηγκα πξνο 

κίκεζε είλαη ην πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, γλσζηφ σο e-GIF (e-Government Unit , 2005). Αξρηηεθηνληθέο 

ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βαζηζηεί ε ζπλέλσζε ηνπ TAXISnet κε άιιεο ππεξεζίεο είλαη ε 

                                                 
10

 ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ έξγνπ αλαπηχρζεθε ην πξφηππν GEA (Peristeras V., Tarabanis K., 

Reengineering the public administration modus operandi through the use of reference domain models 

and Semantic Web Service technologies) πνπ απνηειεί κεζνδνινγηθφ εξγαιείν αλάιπζεο ησλ 

ζεκαζηνινγηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ δεκφζησλ δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή νξηζκέλεο ειεθηξνληθήο παλεπξσπατθήο ππεξεζίαο. 
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SOA θαη Cloud Computing, ζηηο νπνίεο έρνπλ ζηεξηρηεί επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ γηα ελνπνίεζε θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ππεξεζηψλ. 

 Άιιν έλα ζεκείν πνπ ηέζεθε ζην Μάικν θαη ζην νπνίν πζηεξεί ην 

TAXISnet είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ θνξνινγνπκέλσλ. To e-Participation, φπσο είλαη 

επξχηεξα γλσζηφ, εηζήρζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ αηδέληα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο 

i2010. ηελ Διιάδα εληνπίδεηαη κε ηε κνξθή ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο θαη 

ζπλαληάηαη ζην site ηνπ γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ,www.opengov.gr. Σν 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα  κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηε δπλαηφηεηα απηή ζην site ηεο 

ΓΓΠ, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ γηα ην έξγν 

ηεο θπβέξλεζεο θαη λα πξνγξακκαηίδεη ηηο επηθείκελεο αιιαγέο βάζεη απηνχ (φπσο 

ζην HMRC). Απφ ηελ άιιε κεξηά, κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη πνιίηεο ζα έρνπλ ηελ 

αίζζεζε φηη ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά, ππνδεηθλχνπλ θαη ειέγρνπλ ην έξγν ηεο 

θπβέξλεζεο, ζην πην θξίζηκν ηκήκα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ηε θνξνινγία (Βέξγε, Η 

Γηαθπβέξλζε ζηελ επνρή ηνπ Web 2.0, 2009).  

 ρεηηθφ δήηεκα είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ κε εηδηθέο αλάγθεο πρ. 

πξνβιήκαηα φξαζεο, ειηθησκέλνη (e-Inclusion). Πξνο ην παξφλ απηφ δελ 

ππνζηεξίδεηαη, αιιά δελ πξέπεη λα παξαβιεθζεί. Η άκεζε θαη θαζνιηθή επηθνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ κε ηελ δηαθπβέξλεζε είλαη ε έθθξαζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Γεκνθξαηίαο 

(e-Democracy). Η Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε θαη ε Ηιεθηξνληθή Γεκνθξαηία είλαη 

ζεκαληηθά ζχγρξνλα δεηήκαηα γηα ην νπνία γίλνληαη πνιιέο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο. 

Παξάδεηγκα απνηειεί ε ζρεηηθή θνηλφηεηα πνπ ππάξρεη ζην site ηνπ ePractice.eu κε 

ζέκα «eParticipation and eDemocracy Network» (eParticipation and eDemocracy 

Network ). 

 Η εληαηηθή ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ ζπληειεί 

ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα λα εκπηζηεπζνχλ, φκσο, νη 

πνιίηεο ην δηαδίθηπν είλαη ζεκαληηθφ λα αηζζάλνληαη αζθάιεηα γηα ηηο ζπλαιιαγέο 

θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα. Δπηπιένλ πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ 

γηα λα ππάξρεη αζθάιεηα αιιά θαη ζπλέρεηα ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ κε ην 

θξάηνο είλαη νη ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο (e-ID) θαη νη ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο. Έηζη, 

δε ζα ρξεηάδνληαη πνιιαπιέο εγγξαθέο γηα ρξήζε δηαθνξεηηθψλ δεκνζηψλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Απηά βεβαίσο πξνυπνζέηνπλ ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

ειιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηε 

http://www.opengov.gr/
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δηαζθάιηζε ηνπ θνξνινγηθνχ απνξξήηνπ θαη ηε λνκηθή θαηνρχξσζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ηαπηνηήησλ / ππνγξαθψλ.  

 Πξνζηηζέκελε αμία ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα πξνζδψζεη εθηφο 

απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ ε εληαηηθφηεξε ρξήζε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ 

θαλαιηψλ. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε θηλεηή ηειεθσλία, πνπ ζηηο κέξεο καο 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. Απηφ ζα εμππεξεηήζεη ηφζν ηε 

Γηνίθεζε φζν θαη ηνπο πνιίηεο. Οη θνξνινγνχκελνη ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ θηλεηά – 

ππνινγηζηέο (PDA) θαη ζέινπλ λα κπνξνχλ λα εθηεινχλ φπνπ βξίζθνληαη ηηο 

απαξαίηεηεο ζπλαιιαγέο ηνπο. Απφ ηελ άιιε νη ειεγθηέο κπνξνχλ κέζσ θηλεηψλ λα 

έρνπλ αλά πάζα ζηηγκή καδί ηνπο ειεθηξνληθφ αξρείν θαη πξφζβαζε ζην θέληξν 

δεδνκέλσλ (Data Center) ηνπ TAXIS θαη άιισλ θνξέσλ γηα ηελ επί ηφπνπ δηελέξγεηα 

ειέγρσλ ζε επηρεηξήζεηο. 
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7. πκπεξάζκαηα  

 

Κιείλνληαο ηε κειέηε απηή, αλαθέξνπκε ζπγθεληξσηηθά φια ηα ζεκαληηθά 

ζεκεία πνπ αλαδείρηεθαλ θαζψο θαη πιεξνθνξίεο θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ. 

Η ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ην ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα, 

θαίλεηαη πσο έρνπλ αλαγλσξίζεη ηελ πξνζθνξά ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ. Δδψ 

θαη κηα δεθαεηία ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ  έρεη επελδχζεη ζηελ απηνκαηνπνίεζε 

ησλ front θαη back office ιεηηνπξγηψλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ.  

Σα πξψηα ρξφληα αλάπηπμεο, νη πξνζπάζεηεο θαηάθεξαλ λα αλακνξθψζνπλ 

ηνπο θνξνινγηθνχο κεραληζκνχο θαη λα επηηχρνπλ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηψλ αιιά θαη πνηνηηθφηεξε εξγαζία γηα ηνπο ππαιιήινπο. Οη αξρηθέο επελδχζεηο 

είραλ επηθεληξσζεί ζηελ απιή κεηαθνξά ησλ ζπλαιιαγψλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Έηζη, ζήκεξα έρνπκε ζηε δηάζεζε καο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ 

εθαηνκκχξηα ζπλαιιαγέο εηεζίσο. 

Παξφια απηά θαίλεηαη πσο απηφ ζήκεξα δελ είλαη αξθεηφ. Η γξαθεηνθξαηία 

εμαθνινπζεί λα εκπιέθεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ελψ ηα θξνχζκαηα θνξνδηαθπγήο 

εμαθνινπζνχλ λα δεκηψλνπλ ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο. Δχινγα απηφ δεκηνπξγεί 

δπζαξέζθεηα ζηνπο θνξνινγνχκελνπο, αθνχ αηζζάλνληαη θνξνινγηθή αδηθία θαη 

αδηαθάλεηα εθ κέξνπο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο, αλαδεηήζεθαλ νη 

ηξφπνη πνπ ε ζχγρξνλε ηερλνινγία κπνξεί λα αλαβαζκίζεη ην πθηζηάκελν 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα. 

Γηα λα γίλεη απηφ, κειεηήζεθαλ νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θνξνινγίαο 5 

άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ. Απφ ηνπο πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο δείθηεο πνπ 

κειεηήζεθαλ, δηαπηζηψζεθε πσο θάπνηα θξάηε έρνπλ ελζσκαηψζεη ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε ζηε θνξνινγία πην απνηειεζκαηηθά απφ θάπνηα άιια. Η Πνξηνγαιία 

θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην δηαζέηνπλ ηα πην εμειηγκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Έρνπλ ελζσκαηψζεη πνιιέο δπλαηφηεηεο θαη 

ηερλνγλσζία θη έηζη νη θνξνινγνχκελνη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ.  

Δμίζνπ θαιά, αλ θαη ιηγφηεξν εμειηγκέλα είλαη θαη ηα ζπζηήκαηα ηεο νπεδηθήο θαη 

ηνπ Μαιηέδηθεο Γηνίθεζεο. Η δηάρπζή ηνπο ζηελ θνηλσλία είλαη κεγάιε θαη νη 

πνιίηεο έρνπλ αληηιεθζεί ην θέξδνο πνπ απνθνκίδνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
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ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Σν γαιιηθφ ζχζηεκα, ηέινο, θάλεθε λα ζεκεηψλεη πνιιέο 

ειιείςεηο θαη λα είλαη αξθεηά κνλνιηζηθφ ζε ζρέζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο. 

Όζνλ αθνξά ηηο εγρψξηεο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο, απφ ηε ζχγθξηζε θάλεθε 

πσο βξίζθνληαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαη ζεκεηψλνπλ ζπλερή αλαβάζκηζε. 

Δπηδέρνληαη βεβαίσο βειηίσζεο φπσο θαίλεηαη απφ ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ ζε ζρέζε 

κε ηηο άιιεο ρψξεο. Οη ειεθηξνληθέο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο καο 

εθθξάδνπλ αθφκε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ζπλαιιαγήο. ήκεξα, φκσο, βξηζθφκαζηε 

ζηελ επνρή ηνπ Web 2.0 θαη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θαη πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο. Απηέο πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ ηφζν γηα ηα ελδνυπεξεζηαθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα φζν θαη γηα ηε ζπλαιιαγή κε ηνπο θνξνινγνχκελνπο.  

Πξνηείλεηαη ε ρψξα καο λα πξνγξακκαηίζεη κηα ζεηξά απφ ινγηθέο επελδχζεηο 

ψζηε λα αλαβαζκηζηνχλ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα θαη λα ελζσκαησζνχλ κνληέξλεο 

ιεηηνπξγίεο. Σν TAXIS πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη πάλσ ζε πην ζχγρξνλα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα γηα λα γίλεη πην γξήγνξν θαη απνηειεζκαηηθφ. Σν ESKORT πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί άκεζα απφ ην ELENXIS ψζηε ν έιεγρνο λα ππνζηεξηρηεί απφ έλα 

εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηα ζπζηήκαηα άιισλ 

ππεξεζηψλ θαη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα 

δηαζηαπξσηηθνχο ειέγρνπο.  

Γηα ην TAXISnet πξνηείλεηαη αλαβάζκηζε ζηα επίπεδα παξνρήο ππεξεζηψλ 

μέλσλ δεκφζησλ αιιά θαη επηρεηξεζηαθψλ ζπζηεκάησλ. πληζηάηαη ην TAXISnet λα 

αλαδηνξγαλσζεί ψζηε λα γίλεη κηα πξαγκαηηθή one-stop-service, κε πεξηζζφηεξν 

πνιηηνθεληξηθέο θαη επθπείο ζπλαιιαγέο. εκαληηθφ θξίλεηαη, επίζεο, λα δνζεί 

έκθαζε ζηελ άκεζε επηθνηλσλία θξάηνπο - πνιηηψλ (e-Participation) θαη ζηελ 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο (e-Inclusion). 

Πξναπαηηνχκελν γηα φια ηα παξαπάλσ είλαη ε ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ πνιηηηθψλ 

αζθαιείαο κε λέεο θαη ζχγρξνλεο κεζφδνπο, ψζηε λα παξέρνπλ πξαγκαηηθή 

πξνζηαζία ζηνλ ζπλαιιαζζφκελν θαη φρη απιή πηζηνπνίεζε ρξήζηε.     

Οη ΣΠΔ είλαη ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα πην αλνηρηή, 

δηαθαλή θαη δίθαηε Γηνίθεζε. Μπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πξνζσπνπνηεκέλεο, 

αζθαιείο, γξήγνξεο θαη αλέμνδεο ζπλαιιαγέο κε ην θξάηνο. Απηφ δεκηνπξγεί ηηο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, νη θνξνινγνχκελνη λα εκπηζηεχνληαη ηνλ θνξνινγηθφ 

κεραληζκφ, λα αηζζάλνληαη φηη πιεξψλνπλ δίθαηνπο θφξνπο θαη έηζη ηειηθά λα 

θαιιηεξγνχλ θνξνινγηθή ζπλείδεζε θαη λα ζπκκνξθψλνληαη νηθεηνζειψο.  
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Η ηερλνινγία, φκσο, απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε ιχζε γηα φια 

ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα θαη δελ απνηειεί απηνζθνπφ. Απαηηείηαη επηπιένλ αιιαγή 

θνπιηνχξαο εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ –φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο- θαη 

θπξηφηεξα νξγαλσηηθή θαηλνηνκία θαη ζεζκηθή αλακφξθσζε. Γηα λα πεηχρεη απηφ ην 

ζηνίρεκα θαη λα απνδψζνπλ νη πξνεγεζείζεο θαη νη κειινληηθέο επελδχζεηο 

ρξεηάδεηαη πνιηηηθή ζηήξημε. Η ειεθηξνληθή θνξνινγηθή εμπγίαλζε πξέπεη λα κπεη 

ζηελ πνιηηηθή αηδέληα θαη λα αληηκεησπηζηεί ζαλ καθξφπλνν ζρέδην ηεο ρψξαο θαη 

φρη ζαλ πξνγξακκαηηθή δήισζε  ή ππφζρεζε ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ πνπ επηζπκνχλ ηε 

δηαθπβέξλεζε ηνπ ηφπνπ. Βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κηα θαηλνχξηα επνρή, φπνπ ε 

δηαθπβέξλεζε θαη ε δεκνθξαηία ζηνλ 21
ν
 αηψλα πεξλνχλ κέζα απφ ηα ειεθηξνληθά 

θαλάιηα θαη απνηεινχλ θνηλή επξσπατθή Ιζάθε. 
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9. Παξάξηεκα 

 

 Αξθηηθφιεμα 
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e-GIF e-Government Interoperability Framework 
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G2C Government to Citizens 
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G2G Government to Government 

GEA Governance  Enterprise Architecture  
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ΚPI Key Performance Indicators 

M-TAXIS Mobile TAXIS 

PEGS  Pan-European e-Government Services 

PKI Public Key Infrastructure 

QoS Quality of Service 

RMADS Risk Management Accreditation Documentation Set 
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SOA Service Oriented Architecture 

SSL Secure Socket Layer 

TAXIS TAXation Information System 
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VPN  Virtual Private Network 
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ΔΣΑΚ Δληαίν Σέινο ΑΚηλήησλ 

ΔΦ Διιεληθφ Φνξνινγηθφ χζηεκα 

ΚΠ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο 

ΚηΠ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

ΟΝΔ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε 

ΟΠ Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

ΠΔΚ Πεξηθεξεηαθά Διεγθηηθά Κέληξα 

ΔΤΤΟ ρνιή Δπηκφξθσζεο Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ  

ΣΠΔ Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ 

ΦΜΑΠ Φφξνο Μεγάιεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

ΦΜΤ Φφξνο Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ 

 


