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Περίληψη 
 

Το Υπουργείο Οικονοµικών  µέσα στα πλαίσια του επιχειρησιακού πλάνου του 

έργου «Ανάπτυξη Επιχειρησιακής Λύσης και Κεντρικής Πληροφοριακής 

Υποδοµής για το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Ελεγκτικών Υπηρεσιών 

(ΟΠΣΕΥ)» και όλες οι εµπλεκόµενες σε αυτές τις δράσεις Ελεγκτικές Υπηρεσίες, 

έχει αποφασίσει να υλοποιήσει το «ELENXIS». 

Ένα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα µέσω του  οποίου θα βελτιωθεί η 

αποδοτικότητα των ελέγχων, θα µειωθεί η φοροδιαφυγή, θα βελτιωθεί το επίπεδο 

των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους ελεγχόµενους πολίτες, θα βελτιωθεί το 

εργασιακό περιβάλλον των ελεγκτών και θα αναπτυχθεί το ανθρώπινο δυναµικό 

του Υπουργείου µέσω της εκµάθησης και χρήσης νέων προηγµένων τεχνολογιών. 

Για να υλοποιηθούν οι άνω σκοποί του Υπουργείου Οικονοµικών χρειάζεται το 

ανθρώπινο δυναµικό που στελεχώνει υπηρεσίες να επιµορφωθεί στη χρήση του 

Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ώστε αυτό να τεθεί επιτυχώς σε 

παραγωγική λειτουργία σταδιακά ανάλογα µε το ρυθµό επιµόρφωσης. 

Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα «ELENXIS» εφαρµόζοντας τα 

κατάλληλα σενάρια, στρατηγικές και κανόνες, στοχεύει, µοριοδοτεί  και 

αναδεικνύει τις υποψήφιες για έλεγχο υποθέσεις. Όπως θεσπίστηκε πρόσφατα µε 

το άρθρο 80 του νόµου 3842/2010, η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων 

(φορολογικοί έλεγχοι) γίνεται µε τη χρησιµοποίηση µεθόδων ανάλυσης 

κινδύνου/παραβατικότητας µε τη χρήση του υποσυστήµατος της Στόχευσης όπως 

θα αναλύσουµε παρακάτω και οι οποίες βασίζονται: 

 σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως νοµική µορφή, κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ, 

επικινδυνότητα ή παραβατικότητα του κλάδου δραστηριότητας, παραβάσεις, 

δεδοµένα διασταυρώσεων κλπ,  

 σε οικονοµικά δεδοµένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, Κ.Κ. ή ζηµίες, 

ΜΣΚΚ, δεδοµένα δηλώσεων, καθώς και διαθέσιµα στοιχεία από βάσεις 

δεδοµένων, στατιστική ανάλυση, εφαρµογή τεχνικών εξόρυξης δεδοµένων και 

άλλες πηγές πληροφοριών,  

 σε χωροταξικά και χρονικά δεδοµένα, όπως τόπος παραγωγής και 

διακίνησης, εποχιακές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες. 
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Οι ελεγκτές των Φορολογικών Ελεγκτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σε 

θέση να διενεργούν τα βήµατα όλων των ειδών φορολογικών ελέγχων µε την 

υποστήριξη του υποσυστήµατος της ∆ιενέργειας. Θα µπορούν να καταγράφουν µε 

συστηµατοποιηµένο τρόπο τα αποτελέσµατα των ελέγχων µέσω του 

υποσυστήµατος της ∆ιαχείρισης, τέλος να δηµιουργούν πρότυπα έγγραφα που θα 

περιγράφουν όλη τη διαδικασία του ελέγχου µε σκοπό τη διαφάνεια. 
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1                            

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

1.1 Εισαγωγή  

Το Υπουργείο Οικονοµικών, η Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, οι 

ελεγκτικές υπηρεσίες και οι ελεγκτές µε βάση συγκεκριµένο επιχειρησιακό πλάνο 

επικεντρώνουν την προσοχή τους σε συγκεκριµένους άξονες - δράσεις κατά της 

φοροδιαφυγής, όπως αυτές καθορίζονται από το νέο νοµοθετικό πλαίσιο, την νέα 

οργανωτική δοµή και τις σύγχρονες δυνατότητες που προσφέρει η πληροφορική 

για νέες ελεγκτικές τεχνικές.  

Στο πλαίσιο αυτό η χρήση των προγραµµάτων λογιστικής αποτέλεσε το πρώτο 

βήµα στην τυποποίηση των δεδοµένων και την παρουσίαση τους υπό την µορφή 

φορολογικών αναφορών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η επιλογή των 

λογαριασµών που παρακολουθούν το Φ.Π.Α. και η αυτοµατοποιηµένη µεταφορά 

σε δηλώσεις έτοιµες για φορολογική χρήση. Το βασικό στοιχείο σε τέτοιες 

αυτοµατοποιηµένες προσεγγίσεις, είναι ο τρόπος ελέγχου της ορθότητας των 

δεδοµένων και των δηλώσεων. 

Ο ελεγκτικός µηχανισµός µέσα από την εµπειρία του σε φορολογικούς ελέγχους 

είναι σε θέση να ορίσει πολλές δικλίδες ώστε να ελέγχει την αξιοπιστία των 

οικονοµικών καταστάσεων και το κύρος των βιβλίων. Αυτό µπορεί να γίνει µε δύο 

βασικά τρόπους από πλευράς ηλεκτρονικής βοήθειας.  
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Ο πρώτος αφορά την υποστήριξη του ελεγκτικού µηχανισµού µε προγράµµατα 

που διαβάζουν ηµερολογιακές εγγραφές (ηλεκτρονικός έλεγχος) και ο δεύτερος µε 

τον έλεγχο της επάρκειας και της εγκυρότητάς τους, µέσα από µια σύγχρονη 

τυποποίηση, συµβατή µε τα ∆ΛΠ, που χρησιµοποιεί αρχεία XML.  

Η τάση που επικρατεί στην Ευρώπη είναι η ηλεκτρονική αποθήκευση των 

δεδοµένων και η διενέργεια ελέγχων µε αυτόµατες διαδικασίες απευθείας από το 

πληροφοριακό σύστηµα της εταιρίας.  

Η περιορισµένη εµπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα έχει προφανή οφέλη στο 

κόστος, την ταχύτητα και την αξιοπιστία ενός ελέγχου τόσο για την φορολογική 

αρχή όσο και την ελεγχόµενη επιχείρηση.  

Το διεθνές περιβάλλον δηµιουργεί νέες ανάγκες. Με δεδοµένο το συνεχώς 

µεταβαλλόµενο φορολογικό περιβάλλον, τη διαρκής ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών και των αποµακρυσµένων πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών, η 

ελεγκτική διαδικασία αλλάζει και οι µηχανισµοί εξελίσσονται διαρκώς.  

Για να µπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες το Υπουργείο 

Οικονοµικών, ανέπτυξε ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα ελεγκτικών 

υπηρεσιών το «ELENXIS» που πληροί τα δεδοµένα που αναφέραµε προηγούµενα. 

 

Οι δράσεις – άξονες σύµφωνα µε τα παραπάνω επικεντρώνονται στην: 

 

• Αφοµοίωση των επιχειρησιακών δράσεων για την καταπολέµηση της 

φοροδιαφυγής από το ελεγκτικό δυναµικό του Υπουργείου Οικονοµικών. 

 

• Στην αύξηση της παραγωγικότητας του ελεγκτικού δυναµικού µε την 

καθιέρωση του ελέγχου από το γραφείο σαν ελεγκτική πρακτική. 

 

• Στην αύξηση του βαθµού εθελοντικής συµµόρφωσης για τους 

φορολογούµενους που δεν υποβάλλουν δηλώσεις ή υποβάλλουν ανακριβείς 

µέσω σύγχρονων µεθόδων. 

 

Οι τεχνικές που υιοθετούνται θα είναι από αυτές που χρησιµοποιούνται από τις 

φορολογικές διοικήσεις άλλων κρατών, θα παρακολουθούνται και θα εποπτεύονται 

σε κεντρικό επίπεδο για να µην υπάρξει η δυνατότητα οποιασδήποτε παρενέργειας.  
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1.2 Σκοπός και στόχοι της διπλωµατικής εργασίας 

Η αναγκαιότητα του θέµατος προκύπτει µε βάση το υφιστάµενο καθεστώς των 

φορολογικών ελέγχων των ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών 

και σαν σκοπό έχει να παρουσιάσει και να αναδείξει τις πτυχές του σύγχρονου 

φορολογικού ελέγχου.  

Η σχεδίαση και η ανάπτυξη από τις αρµόδιες οµάδες εργασίας του Υπουργείου 

Οικονοµικών ενός αποτελεσµατικού συστήµατος Ανάλυσης και ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων/ Παραβατικότητας, Στόχευσης Φορολογικών Ελέγχων διαχείρισης και 

διενέργειας αυτών, µε στόχο τη δηµιουργία ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 

Συστήµατος Ελεγκτικών Υπηρεσιών «ELENXIS», το οποίο καλείται να 

ανταποκριθεί και να αντιπαρατεθεί στις σύγχρονες φορολογικές απάτες 

(ηλεκτρονικό φορολογικό έγκληµα, carusel, offshore) και το οποίο θα δοθεί σε 

παραγωγική λειτουργία και επιχειρησιακή αξιοποίηση έως τα τέλη του 2012. 

Στόχος µέσα από την διπλωµατική εργασία είναι να αναδειχθεί η επιτακτική 

ανάγκη χρησιµοποίησης ενός τέτοιου πληροφοριακού συστήµατος, που σκοπό έχει 

την ανίχνευση βασικών τάσεων παραβατικής συµπεριφοράς χρησιµοποιώντας 

τεχνολογίες εξόρυξης γνώσης και στατιστικής ανάλυσης για την επεξεργασία 

πληροφοριών.  

Η  µεγάλη σηµασία  του φορολογικού ελέγχου και η συµβολή αυτού στη µάχη 

του Υπουργείου Οικονοµικών ενάντια στη σύγχρονη φοροδιαφυγή, θα αποτελέσει 

το βασικό εργαλείο των ελεγκτικών υπηρεσιών σ’ αυτή τη µάχη, η επιτυχία της 

οποίας στην παρούσα συγκυρία είναι µονόδροµος για την επίτευξη στόχων, οι 

οποίοι συνδέονται µε το µέλλον της χώρας µας σε µία παγκοσµιοποιηµένη, 

ανταγωνιστική και  σκληρή πραγµατικότητα.  

 

1.3 Συνεισφορά 

Για την έναρξη της διπλωµατικής εργασίας απαιτήθηκε ο προσδιορισµός 

κάποιων πηγών από τις οποίες αντλήθηκαν πληροφορίες. Οι πληροφορίες 

χρησιµοποιήθηκαν είτε αυτούσιες, είτε «φιλτραρισµένες» και προσαρµόστηκαν 

σύµφωνα µε το ειδικό αντικείµενο του θέµατος.   
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Η συνεισφορά της διπλωµατικής συνοψίζεται µε τις παρακάτω πηγές 

πληροφοριών: 

� Πρακτικά συναντήσεων οµάδας διοίκησης έργου (Ο.∆.Ε.) – Ο.Π.Σ.Ε.Υ.-

«ELENXIS» 

� Πρακτικά (ΚτΠ Α.Ε.) Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε 

� Πρακτικά INTRACOM IT SERVICES - SIEMENS 

� Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες 

� Ηλεκτρονικές Σελίδες 

� Φορολογικοί Νόµοι 

� Επικοινωνία µε στελέχη της οµάδας υλοποίησης του έργου «ELENXIS» 

 

1.4 Οργάνωση κειµένου 

Αναλυτικότερα η δοµή της διπλωµατικής εργασίας είναι η ακόλουθη:  

Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται µια συνοπτική περιγραφή του έργου «ELENXIS»,  του 

Λογισµικού που χρησιµοποιείται στο «ELENXIS» και της µεθοδολογίας Σεναρίων 

Χρήσης της εφαρµογής για τη Στόχευση των φορολογικών ελέγχων. 

Στο 3ο κεφάλαιο καταγράφονται οι απαιτήσεις Ανάλυσης Κινδύνου και 

Στόχευσης Ελέγχων (αντικείµενα ελέγχου, συλλογή και αποθήκευση δεδοµένων, 

ανίχνευση τάσεων παραβατικότητας, στρατηγικές ανάλυσης κινδύνου, βάση 

γνώσης, ανάδειξη υποψήφιων υποθέσεων προς έλεγχο, ανατροφοδότηση αποθήκης 

δεδοµένων).  

Στο 4ο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του Συστήµατος ∆ιαχείρισης & 

Παρακολούθησης Υποθέσεων, αφορά στην ηλεκτρονική διαχείριση, δροµολόγηση 

και παρακολούθηση της προόδου των Υποθέσεων Ελέγχου από την αναγνώριση 

(επιλογή) και δηµιουργία µίας υπόθεσης, την ανάθεσή της σε έναν 

ελεγκτή/επιθεωρητή, µέχρι την οριστική ολοκλήρωση του ελέγχου και την 

αξιολόγηση των ευρηµάτων τα οποία διαπιστώθηκαν.  

Στο 5ο κεφάλαιο καταγράφονται οι απαιτήσεις ∆ιενέργειας Ελέγχων (εντολή 

ελέγχου, συγκρότηση φακέλου υπόθεσης, στοιχεία ελεγχόµενου, πλάνα ελέγχου, 

ελεγκτικές ενέργειες, έντυπα τεκµηρίωσης ελέγχου & επικοινωνιών, υποστήριξη 

ελεγκτή κατά τη διενέργεια ελέγχου, ολοκλήρωση ελέγχου, ανατροφοδότηση 

αποθήκης δεδοµένων/συστηµάτων Υπ.Ο.Ο.).  
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Στο 6ο κεφάλαιο καταγράφονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις ∆ιεπαφής και 

∆ιαλειτουργικότητας µε Τρίτους Φορείς.  

Στο 7ο κεφάλαιο καταγράφονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις Ασφάλειας 

Εφαρµογών και ∆εδοµένων. 

Η διπλωµατική εργασία ολοκληρώνεται στο 8ο κεφάλαιο µε την παράθεση 

συµπερασµάτων, προτάσεων, καθώς και µελλοντικών επεκτάσεων του 

πληροφοριακού συστήµατος «ELENXIS». 
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2                            

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

2.1 Συνοπτική περιγραφή έργου «ELENXIS» 

Η υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος «ELENXIS»  

βασίστηκε στην αρχιτεκτονική του λογισµικού ESKORT που λειτουργεί ήδη σε 

πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και καλύπτει το σύνολο των επιχειρησιακών αναγκών  

εξασφαλίζοντας υψηλό βαθµό ευελιξίας για τον πελάτη ώστε να ανταποκρίνεται 

τόσο στις σηµερινές απαιτήσεις όσο και στις επιχειρηµατικές απαιτήσεις του 

µέλλοντος.  

Το Σύστηµα είναι ένα σύστηµα πελάτη/εξυπηρετητή πολλαπλών επιπέδων 

(multi – tier architecture). Παρέχει µια ενιαία λύση για το σύνολο των Ελεγκτικών 

Υπηρεσιών που υιοθετεί σύγχρονες τεχνολογικές κατευθύνσεις, υψηλά πρότυπα 

ασφάλειας και ανοικτή αρχιτεκτονική. 

Το έργο υποστηρίζει τις παρακάτω επιχειρησιακές περιοχές: 

• Υποστήριξη της στρατηγικής των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και ειδικότερα της 

επιλογής και στόχευσης των ελέγχων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες 

επεξεργασίας και ανάλυσης δεδοµένων. 

� ∆ιενέργεια των Ελέγχων, µε κάλυψη του συνόλου των διαδικασιών 

παρακολούθησης και διαχείρισης των Ελέγχων. 

� Εσωτερικό Έλεγχο των Ελεγκτικών Υπηρεσιών. 
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Το έργο θα ενδυναµώσει το ελεγκτικό έργο, µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών, στην καθηµερινή εργασία των ελεγκτών, στη 

στόχευση των ελέγχων και γενικότερα στην αντιµετώπιση του Οικονοµικού 

Εγκλήµατος.  

Έτσι, για µεν το  Υπουργείο  Οικονοµικών θα επιτευχθεί η µέγιστη 

αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του ελεγκτικού έργου για δε τις ελεγκτικές 

υπηρεσίες αναβάθµιση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου µε ταυτόχρονη 

απλοποίηση των γραφειοκρατικών µηχανισµών και  µείωση του συνολικού  χρόνου 

ελέγχου. 

Το έργο έχει  αναπτύξει εφαρµογές για την υποστήριξη των ελέγχων όλων των 

φορέων του Υπουργείου, έχει  προµηθεύσει εξοπλισµό πληροφορικής και 

απευθύνεται σε όλους τους ελεγκτικούς φορείς: 

• Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες (Φ.Ε.Υ.) 

• Τελωνειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες (Τ.Ε.Υ.) 

• Σ.∆.Ο.Ε. (πρώην Υπ.Ε.Ε.) 

• Οικονοµική Επιθεώρηση (Ο.Ε.) 

 

Αντικείµενο του έργου είναι: εφαρµογές που θα καλύψουν τις λειτουργικές 

απαιτήσεις των ελεγκτικών διαδικασιών,  εξοπλισµός της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών, οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ασύρµατης και αποµακρυσµένης 

πρόσβασης και η εκπαίδευση των χρηστών. 

 

Σκοπός του έργου είναι: η αναβάθµιση του Ελεγκτικού Έργου µέσω της  

βέλτιστης αξιοποίησης όλων των διαθέσιµων πληροφοριών και δεδοµένων, της 

βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος των ελεγκτών, της επιτάχυνσης του 

ελεγκτικού έργου, της αύξησης της παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας των 

ελέγχων, της πάταξης της φοροδιαφυγής και της δηµιουργίας κλίµατος συµµόρφωσης 

στον Πολίτη. 

Η επιχειρησιακή λύση που υλοποιήθηκε καλύπτει τρείς (3) λειτουργικές περιοχές:  

 Α. Στόχευση Ελέγχων & Επιλογή των Υποθέσεων   

 Με επί µέρους εργασίες: 

• Στρατηγικό Σχεδιασµό της  στόχευσης των υποθέσεων 

• Ανάλυση Κινδύνων και Προσδιορισµό των Υποθέσεων προς έλεγχο 
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• Επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν 

• ∆ηµιουργία και δροµολόγηση των υποθέσεων στις ελεγκτικές υπηρεσίες 

 

Β. ∆ιαχείριση  Ελέγχων 

Με επί µέρους εργασίες 

• Ανάθεση Υποθέσεων / Προγραµµατισµός ∆ιενέργειας Ελέγχων 

• Παρακολούθηση της διενέργειας των ελέγχων 

• Απολογισµό του ελέγχου 

 

Γ. ∆ιενέργεια Ελέγχου 

Με επί µέρους εργασίες: 

• Προετοιµασία/ διενέργεια ελέγχου 

• Ολοκλήρωση Ελέγχου 

• Γνωστοποίηση  αποτελεσµάτων ελέγχου 

• Ανατροφοδότηση αποτελεσµάτων 

 

Επίσης, καλύπτει τις ανάγκες για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες, ως προς: 

• τη ∆ιαχείριση Ανθρώπινων και Φυσικών Πόρων 

• τον Εσωτερικό Έλεγχο 

• τα Πληροφοριακά ∆ελτία 

 

Ο βασικός ρόλος του έργου «ELENXIS» είναι η υποβοήθηση των 

επιχειρησιακών Ελεγκτικών διαδικασιών. 

 

2.2 Χρήστες Συστήµατος  

Οι χρήστες του Συστήµατος, µε τη χρήση των σχετικών ορισµών της 

∆ιακήρυξης του έργου, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα, είναι: 

• Τεχνικοί ∆ιαχειριστές Συστήµατος (System Technical Administrators) 

• Λειτουργικοί ∆ιαχειριστές Συστήµατος (System Domain Administrators) 

• Έµπειροι χρήστες (Expert users) 

• Τελικοί χρήστες (End users), µε τις ακόλουθες υποκατηγορίες : 
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• Επιτελικοί/Εποπτικοί τελικοί χρήστες (π.χ. ∆ιευθυντές / Τµηµατάρχες, 
Υπεύθυνοι Οµάδων) 

 

Εκτελεστικοί τελικοί χρήστες (Ελεγκτές) 

 

 

 

Εικόνα 2.1: Εκτελεστικοί χρήστες 

 

Σύµφωνα µε τις εξειδικευµένες απαιτήσεις λειτουργικότητας και ροής εργασιών 

της εκάστοτε Ελεγκτικής υπηρεσίας, η ανάλυση της ροής εργασιών – εµπλοκής 

χρηστών που ακολουθεί, βασίζεται στην τυπική λειτουργικότητα (standard 

configuration) του προσφερόµενου λογισµικού (η οποία µπορεί να προσαρµοστεί 

ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας). 

Κάθε κατηγορία χρήστη σε αυτή τη ροή της εργασίας, θα χρησιµοποιήσει 

κυρίως τα τέσσερα Υποσυστήµατα εφαρµογών του  ESKORT Compliance 

Solution (µε τις απαραίτητες προσαρµογές – επεκτάσεις) : ESKORT Risk 

Analysis/Selection, ESKORT Audit Support, ESKORT Case Management & 

Tracking, ESKORT Computer Audit.  

Τα τέσσερα (4) αυτά υποσυστήµατα συνίστανται από τις εξής υποστηρικτικές 

εφαρµογές (εργαλεία): 

• ESKORT Designer (για τα υποσυστήµατα ESKORT Risk 

Analysis/Selection & ESKORT Audit Support) 

• ESKORT Console (για το υποσύστηµα Risk Analysis/Selection) 

• The Selection Workbench (για το υποσύστηµα Risk Analysis/Selection) 

Χρήστες Συστήµατος

∆ιαχειριστές

Συστήµατος

¨Έµπειροι Χρήστες
( Expert Users ) (100)

Τελικοί Χρήστες 
(Expert Users ) 

Τεχνικοί 
∆ιαχειριστές  (10) 

Λειτουργικοί 
∆ιαχειριστές

 

 (20) 
Επιτελικοί / 
Εποπτικοίί 

Χρήστες  (200 )

Εκτελεστικοί /
Τελικοί 

Χρήστες

  

( 2170 ) 



 

Σελίδα 25 

• The Audit Manager (για το υποσύστηµα Case Management and Tracking) 

• The Audit Assistant (για το υποσύστηµα Audit Support) 

• Sesam (για το υποσύστηµα Computer Audit) 

 

2.3 Λογισµικό «ELENXIS» 

Το λογισµικό που χρησιµοποιείται στο «ELENXIS», µπορεί να χωριστεί σε 

συστηµικό και σε παραµετροποιήσιµο. 

2.3.1 Συστηµικό Λογισµικό  

Για τη λειτουργία του, το «ELENXIS» χρησιµοποιεί το παρακάτω System 

Software: 

• Λειτουργικό Σύστηµα RedHat Enterprise Linux  

• Βάση ∆εδοµένων Oracle DB 11g rel.2, µε character encoding AL32-UTF8. 

• Application Server Oracle WebLogic App. Server 11g 

• Oracle Forms & Reports Services 10g r.2 

• Oracle BI Standard Edition (Discoverer) 10g r2 

2.3.2 Παραµετροποιήσιµο Λογισµικό  

Στο «ELENXIS» χρησιµοποιείται το παραµετροποιήσιµο πακέτο λογισµικού 

ESKORT.  

Το ESKORT είναι λογισµικό που µε βάση το είδος του περιλαµβάνει τις παρακάτω 

ενότητες: 

• Web logic services 

• Stand alone Servers (Linux daemons) 

Με βάση την επιχειρησιακή περιοχή που υποστηρίζει, το ESKORT χωρίζεται 

στις παρακάτω ενότητες/modules: 

• ESKORT Selection (Επιχειρησιακή περιοχή Στόχευσης) 

• ESKORT Case Management – C.M.T. (Επιχειρησιακή περιοχή ∆ιαχείρισης 

Υποθέσεων) 

• ESKORT Audit Support (Επιχειρησιακή περιοχή ∆ιενέργειας Ελέγχων) 
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Τέλος, το «ELENΧIS», χρησιµοποιεί custom Oracle Reports, Forms και 

Discoverer reports. 

 

2.4 Σενάρια Χρήσης (Use Cases) 

Η περιγραφή των λειτουργικών προδιαγραφών του συστήµατος 

πραγµατοποιείται µε αντικειµενοστρεφείς τεχνικές, χρησιµοποιώντας την 

µεθοδολογία Σεναρίων Χρήσης (Use Cases). Σκοπός της συγκεκριµένης 

µεθοδολογίας είναι η ανάλυση και περιγραφή λειτουργιών και διαδικασιών του 

συστήµατος από πλευράς του τρόπου που αυτό αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον 

χρήσης του, αποµονώνοντας λεπτοµέρειες υλοποίησης οι οποίες δεν πρέπει να 

επηρεάζουν τους σκοπούς της συγκεκριµένης ανάλυσης. 

Βασική προϋπόθεση για την αποδοτικότερη και πιο κατανοητή περιγραφή των 

λειτουργικών προδιαγραφών του συστήµατος, είναι η διαίρεσή του σε λειτουργικές 

περιοχές χρήσης µε σκοπό την οµαδοποίηση σχετιζόµενων λειτουργιών. Σε κάθε 

λειτουργική περιοχή, περιγράφονται τα βασικά – κρίσιµα Σενάρια Χρήσης της 

εφαρµογής από ένα χρήστη µε στόχο να επιτύχει ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα.  

 

Πιο συγκεκριµένα, η αποτύπωση των Σεναρίων Χρήσης διαιρείται στις εξής 

βασικές κατηγορίες:    

Α. Ανάλυση Κινδύνου 

Β. ∆ηµιουργία Υποθέσεων 

Γ. ∆ιαχείριση Υποθέσεων 

∆. ∆ιενέργεια Ελέγχων  

 

Εκτός από την διαίρεση του συστήµατος σε λειτουργικές περιοχές χρήσης, 

σηµαντική είναι και η οµαδοποίηση των χρηστών σε κατηγορίες οι οποίες 

χαρακτηρίζονται µε βάση τις οµοιότητες αλληλεπίδρασης των χρηστών µε το 

σύστηµα.  

Ακολουθώντας τη µεθοδολογία των Σεναρίων Χρήσης, οι κατηγορίες αυτές 

ονοµάζονται Actors. Οι Actors µπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα υπηρεσιών (π.χ. 

Ελεγκτής, Προϊστάµενος, ∆ιευθυντής κτλ) ή ακόµα και ολόκληρα υποσυστήµατα τα 

οποία αλληλεπιδρούν µε άλλα υποσυστήµατα.  
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Το κάθε Σενάριο Χρήσης τα οποίο αποτυπώνεται στις παραγράφους που 

ακολουθούν περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα διαγράµµατα λειτουργιών.  

Κάθε διάγραµµα λειτουργιών περιγράφεται αναλυτικά σε πίνακες περιγραφής 

δραστηριοτήτων στους οποίους εκτός από την ροή των διαδικασιών, 

περιλαµβάνονται επιπρόσθετες πληροφορίες οι βασικότερες των οποίων είναι οι 

προϋποθέσεις, τα αποτελέσµατα επιτυχίας ενός σεναρίου, οι χρήστες οι οποίοι 

λαµβάνουν µέρος στο σενάριο και οι εναλλακτικές ροές τις οποίες ένα σενάριο 

µπορεί να ακολουθήσει.   

Οι οµάδες χρηστών (Actors) που περιλαµβάνονται στα Σενάρια Χρήσης 

αποτυπώνονται ως εξής: 

Πίνακας 2.1: Σενάρια χρήσης 

Χρήστες (Actors) Περιγραφή 

Κεντρική Υπηρεσία/ 

∆ιεύθυνση Ελέγχου 
Οµάδα χρηστών Κεντρικής Υπηρεσίας 

Περιφερειακές Υπηρεσίες 

(∆ΕΚ, ∆.Ο.Υ ΜΕΓΑΛΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ∆.Ο.Υ) 

Οµάδα χρηστών Φορολογικών Ε.Υ. 

 

 

2.5 Αλληλεπίδραση βασικών Ρόλων και Υποσυστηµάτων 

«ELENXIS» 

 

Εικόνα 2.2: Υποσυστήµατα «ELENXIS» 

Στόχευση 
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Στο παραπάνω διάγραµµα παρουσιάζεται σε υψηλό επίπεδο η χρήση των 

βασικών υποσυστηµάτων του «ELENXIS» από τις δυο βασικές κατηγορίες 

χρηστών αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα. 

 

2.6 Λίστα Κύριων Υποσυστηµάτων «ELENXIS» 

Εξαιτίας των διαφορετικών απαιτήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί και 

αναλυθεί από τις διάφορες υπηρεσίες που συµµετέχουν στο έργο, το κάθε 

υποσύστηµα θα παραµετροποιηθεί µε σκοπό την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών 

ανά υπηρεσία. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια 

υποσυστήµατα της εφαρµογής «ELENXIS» µε µια σύντοµη περιγραφή:   

 

 

Πίνακας 2.2: Κύρια υποσυστήµατα «ELENXIS» 

Υποσύστηµα ESKORT Περιγραφή 

Ανάλυσης Κινδύνου & Επιλογής 

Υποθέσεων  - Στόχευση 

(Risk Analysis & Selection Workbench)  

Σύνολο εφαρµογών µε αντικείµενο την πρόσβαση στην 

Βάση Γνώσης, την Ανάλυση Κινδύνου και την 

Επιλογή και ∆ηµιουργία Υποψήφιων Υποθέσεων. 

∆ιαχείρισης Υποθέσεων 

(Case Management and Tracking – CMT) 

Σύνολο εφαρµογών µε αντικείµενο την ∆ηµιουργία 

Υποθέσεων και την ∆ιαχείριση Υποθέσεων και 

Στρατηγικών από την δηµιουργία τους έως την 

ολοκλήρωση αυτών. 

∆ιενέργειας Ελέγχων 

(Audit Support) 

Σύνολο εφαρµογών µε αντικείµενο την ∆ιενέργεια των 

Ελέγχων 
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3                                                                       

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

3.1 Στόχευση Ελέγχων (Selection Workbench) 

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή στην εφαρµογή επιλογής υποθέσεων 

(εργαλείο ESKORT Selection Workbench) µε στόχο την παροχή ολοκληρωµένης 

υποστήριξης των χρηστών, οι οποίοι θα διαχειριστούν εργασίες που αφορούν τη 

στόχευση και την ανάλυση σχετικών αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την 

αυτοµατοποιηµένη ανάλυση. Αποτέλεσµα αυτής της ανάλυσης είναι η 

προετοιµασία εντολών, η διαχείριση των οποίων θα γίνεται µέσα από το 

υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Υποθέσεων που θα αναλύσουµε στο παρακάτω 

κεφάλαιο. 

Το ESKORT Selection Workbench έχει σχεδιαστεί και παραµετροποιηθεί ώστε 

να παρέχει µία δοµηµένη διαδικασία που επιτρέπει σε έµπειρους χρήστες να 

µετατρέπουν τις εργασίες στόχευσης σε δραστηριότητες στις οποίες µπορούν να 

ανταποκριθούν λιγότερο έµπειροι χρήστες, δίχως ωστόσο να τους στερεί την 

ευελιξία που απαιτείται για την πραγµατοποίηση των εργασιών στόχευσης.  

Κατά την είσοδο στο εργαλείο WorkBench (εφαρµογή επιλογής υποθέσεων) ο 

χρήστης ξεκινάει µε την δηµιουργία ενός Project, το οποίο περιλαµβάνει τα 

αποτελέσµατα τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση κινδύνου ενός σεναρίου.  

Γενικότερα, τα αποτελέσµατα ενός σεναρίου καλύπτουν ένα µεγάλο αριθµό 

στόχων από τους οποίους ένας µικρότερος αριθµός (υποσύνολο) θα πρέπει να 

προσδιοριστεί βάσει κάποιας στρατηγικής της ελεγκτικής υπηρεσίας.  
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3.2 Στρατηγικός Σχεδιασµός Στόχευσης 

Οι Λειτουργικοί ∆ιαχειριστές του Συστήµατος, έχουν την κρίσιµη αρµοδιότητα 

αναγνώρισης και µεθοδικής προσέγγισης των κινδύνων, της «µετάφρασης» της 

στρατηγικής της διοίκησης σε τακτικούς και επιχειρησιακούς στόχους, την 

αξιοποίηση αποτελεσµάτων και νέων δεδοµένων και τον προσδιορισµό της 

κατεύθυνσης της στόχευσης των ελέγχων. Ως χειριστής του συστήµατος έχει την 

αρµοδιότητα έγκρισης όλων των συστατικών στοιχείων ανάλυσης της 

επικινδυνότητας και διαχείρισης της στόχευσης. 

 

3.3 Προετοιµασία / ∆ιαχείριση Στόχευσης 

 Οι Λειτουργικοί ∆ιαχειριστές του Συστήµατος έχουν την κρίσιµη αρµοδιότητα 

της δηµιουργίας και της συντήρησης της Βάσης Γνώσης, µε βασικά στοιχεία όπως: 

• τους κανόνες Γνώσης (knowledge rules) 

• τον ορισµό των παραµέτρων (π.χ. µικτό κέρδος ανά κλάδο, γεωγραφικές 

περιοχές, εύρος ιστορικότητας, κλπ.) 

• τα κριτήρια και βήµατα για την τελική επιλογή της υπόθεσης 

Η συγκεκριµένη διαδικασία περιλαµβάνει τον προσδιορισµό και τη συλλογή 

των συγκεκριµένων στοιχείων και στη συνέχεια τη χρήση των εφαρµογών 

ESKORT Designer και ESKORT Selection Workbench, για την τεκµηρίωση των 

στοιχείων και για τον καθορισµό των βηµάτων επιλογής, αντίστοιχα. Για τα 

κριτήρια & βήµατα επιλογής, η εφαρµογή παρέχει λειτουργίες µε προκαθορισµένα 

πρότυπα-βήµατα (step templates), αποτελούµενα από συγκεκριµένες σειρές 

τυποποιηµένων διαδικασιών. Οι διαδικασίες αυτές πραγµατοποιούνται κατόπιν της 

φάσης της Ανάλυσης Κινδύνου επί εκάστου υποψήφιου προς Επιλογή, µε στόχο να 

εξαχθεί ο τελικός κατάλογος των Υποθέσεων προς Έλεγχο. 

Οι Λειτουργικοί ∆ιαχειριστές του Συστήµατος θα πρέπει να έχουν ευρεία 

εµπειρία και γνώση επί της Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας, καθώς και τη στρατηγική, την 

τακτική και τις προτεραιότητες της ∆ιοίκησης για την άσκηση του Ελέγχου. Είναι 

σαφές ότι ο συγκεκριµένος ρόλος απαιτεί εξαιρετικά καλή επικοινωνία µε τους 

επιχειρησιακούς παράγοντες, ούτως ώστε να προσδιοριστούν οι ανωτέρω 

αναφερθέντες παράµετροι.  
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Η εξοικείωση των Λειτουργικών ∆ιαχειριστών µε την Πληροφορική θα πρέπει 

να είναι επαρκής, χωρίς να είναι απαραίτητη ή άρτια γνώση, πλην εφαρµογών 

περιβάλλοντος γραφείου. 

Οι Τεχνικοί ∆ιαχειριστές δεχόµενοι το αποτέλεσµα της δουλειάς των 

Λειτουργικών ∆ιαχειριστών, ήτοι κανόνες Γνώσης, παράµετροι, βήµατα επιλογής, 

κλπ., θα αναλάβουν τη µετάφραση / µετατροπή αυτών σε λογικούς / γραµµατικούς 

κανόνες, τους οποίους αντιλαµβάνεται η εφαρµογή της Ανάλυσης Κινδύνου. Η εν 

λόγω εργασία συνεπάγεται διόρθωση «συντακτικών» λαθών, εκτέλεση τεχνικών 

δοκιµών, εκτέλεση λειτουργικών δοκιµών, για τα οποία είναι πιθανό να απαιτείται 

η συνεργασία µε τους Λειτουργικούς ∆ιαχειριστές, για τη επεξήγηση ή και 

διόρθωση λαθών. Όµοια διαδικασία εκτελείται κατά την εισαγωγή / ενηµέρωση 

των παραµέτρων και των βηµάτων επιλογής, µε χρήση της εφαρµογής ESKORT 

Selection Workbench. 

Όσον αφορά στις γνωστικές απαιτήσεις των Τεχνικών ∆ιαχειριστών, η επαρκής 

γνώση σε θέµατα Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας και η άρτια τεχνική γνώση θεωρούνται 

στοιχεία απαραίτητα. 

 

3.4 Λειτουργική Περιοχή Ανάλυσης Κινδύνου & Επιλογής 

Υποθέσεων προς Έλεγχο (Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες) 

Η επιλογή κατάλληλων στόχων για έλεγχο είναι ο τελικός σκοπός της ανάλυσης 

κινδύνου. Για τον σκοπό αυτό η αρµόδια οµάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας 

ακολουθεί µια διεργασία από την οποία προκύπτουν ως τελικό προϊόν οι 

Υποθέσεις προς ανάθεση στα ελεγκτικά τµήµατα της περιφέρειας. Η διεργασία 

αυτή ξεκινάει µε έρευνα πάνω στις διαθέσιµες πληροφορίες για την ανίχνευση 

τάσεων παραβατικότητας. Ακολουθεί η οργάνωση του ελεγκτικού έργου σε 

Στρατηγικές Ελέγχου που εστιάζουν σε συγκεκριµένες περιοχές, η υλοποίηση των 

Στρατηγικών αυτών µέσω Σεναρίων Ανάλυσης Κινδύνου και τέλος η επιλογή 

στόχων βάσει των αποτελεσµάτων των Σεναρίων. 

Έτσι όπως θεσπίστηκε πρόσφατα και µε το άρθρο 80 του νόµου 3842/2010 η 

επιλογή των προς έλεγχο δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος γίνεται µε τη 

χρησιµοποίηση µεθόδων ανάλυσης κινδύνου, οι οποίες βασίζονται: 
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α) Σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως τη νοµική µορφή, την κατηγορία των 

τηρούµενων βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τον κλάδο ή τοµέα 

δραστηριότητας, ανάλογα µε την επικινδυνότητα και παραβατικότητα αυτού, την 

ύπαρξη παραβάσεων και παραλείψεων των διατάξεων της φορολογικής και 

τελωνειακής νοµοθεσίας, ανάλογα µε το είδος, τη  βαρύτητα και τη συχνότητα 

εµφάνισής τους, την ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις του πληροφοριακού 

συστήµατος ή από ελέγχους σε τρίτους υπόχρεους ή από τρίτες πηγές για απόκρυψη 

φορολογητέας ύλης ή διάπραξη φορολογικών αδικηµάτων και την εν γένει 

φορολογική εικόνα και συµπεριφορά των υπόχρεων. 

β) Σε οικονοµικά δεδοµένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή 

ζηµιές, συντελεστές µικτού και καθαρού κέρδους, δεδοµένα από δηλώσεις άµεσης 

και έµµεσης φορολογίας, καθώς και διαθέσιµα στοιχεία από βάσεις δεδοµένων, 

στατιστική ανάλυση, εφαρµογή τεχνικών εξόρυξης δεδοµένων και άλλες πηγές 

πληροφοριών. 

γ) Σε χωροταξικά και χρονικά δεδοµένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, 

εποχιακές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες. Με αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονοµικών ορίζονται οι παραβάσεις ή παραλείψεις, τα στοιχεία και γενικά τα 

κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό των προς έλεγχο δηλώσεων, τα 

µόρια που αντιστοιχούν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των 

διατάξεων αυτών. Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να ορίζεται και τυχαίο δείγµα 

υπαγόµενων σε έλεγχο δηλώσεων  φορολογίας εισοδήµατος, χωρίς τη χρησιµοποίηση 

µεθόδων ανάλυσης κινδύνου. 

Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα «ELENXIS» εφαρµόζοντας τα 

κατάλληλα σενάρια, στρατηγικές και κανόνες, στοχεύει, µοριοδοτεί  και αναδεικνύει 

τις υποψήφιες για έλεγχο υποθέσεις, µε κατανοµή των φορολογουµένων κατά 

υπηρεσιακή αρµόδια (∆.Ο.Υ., ∆.Ο.Υ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ∆.Ε.Κ.), κατά 

χωρική ελεγκτική αρµοδιότητα και ύψος ακαθάριστων εσόδων.  

Η επιλογή των Υποθέσεων προς Έλεγχο πραγµατοποιείται από τον Έµπειρο 

χρήστη. Για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας, ο Έµπειρος χρήστης πρέπει να 

έχει πρόσβαση στα αποτελέσµατα της Ανάλυσης Κινδύνου ανά Υπόθεση, και 

κατόπιν µε τη βοήθεια της εφαρµογής ESKORT Selection Workbench να έχει τη 

δυνατότητα να ταξινοµεί τις Υποθέσεις  κατά τις «διαστάσεις κινδύνου» (risk 

dimensions) που επιθυµεί, όπως π.χ. : 
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• Βαθµολόγηση κινδύνου 

• Οικονοµικά µεγέθη (π.χ. οφειλές) 

• Κόστος Ελέγχου (απαιτούµενος ανθρωποχρόνος/ηµέρα) 

• Κόστος / ωφέλεια 

• Άλλα οικονοµικά µεγέθη του φορολογουµένου (κύκλος εργασιών, ύψος 

µισθοδοσίας, ύψος φορολογίας, κλπ.) 

Ο Έµπειρος χρήστης δύναται ακόµα να εφαρµόσει νέα βήµατα για την επιλογή 

των Υποθέσεων, καθώς η δυνατότητα προσαρµογής των βηµάτων επιλογής είναι 

πλήρως διαρθρώσιµη και παραµετρική. Για παράδειγµα εναλλακτικά βήµατα 

επιλογής µπορεί να είναι : 

• απεικόνιση των Χ κορυφαίων Υποθέσεων, µε βάση την βαθµολόγηση 

κινδύνου, κλπ. 

• απεικόνιση το Υ % ποσοστό των κορυφαίων Υποθέσεων, µε βάση την 

βαθµολόγηση κινδύνου, κλπ. 

• απεικόνιση των Υποθέσεων οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί για τα Ζ 

προηγούµενα έτη 

Ο συνδυασµός χρήσης των βηµάτων επιλογής και της δυνατότητας ταξινόµησης 

δίνει τη δυνατότητα στον Έµπειρο χρήστη να αναλύσει και να επεξεργαστεί 

περαιτέρω και εις βάθος (drill down) στοιχεία περί εκάστης Υπόθεσης, ούτως ώστε 

να εστιάσει την εργασία του σε εκείνες τις Υποθέσεις οι οποίες παρουσιάζουν το 

µεγαλύτερο κίνδυνο αλλά υψηλότερο ενδιαφέρον από πλευράς κόστους / ωφέλειας 

(ήτοι ανταποδοτικότητα) για την Υπηρεσία. Στο τελικό στάδιο ο Έµπειρος χρήστης 

επιλέγει ένα πλήθος Υποθέσεων προς Έλεγχο. 

Οι επιλεχθείσες Υποθέσεις προς Έλεγχο θα ανακτώνται και απεικονίζονται 

πλέον στην εφαρµογή ESKORT Audit Manager, µε τη χρήση της οποίας ο 

Έµπειρος χρήστης  αναθέτει τις Υποθέσεις σε Επιτελικό / Εποπτικό τελικό χρήστη 

ή Οµάδα αυτών, λαµβάνοντας υπόψη παραµέτρους όπως τον κλάδο που ανήκει η 

Επιχείρηση, ιδιαιτερότητες της Επιχείρησης, τη φύση της συγκεκριµένης 

Υπόθεσης, τη διαθεσιµότητα και φυσικά την κατάρτιση / εξειδίκευση των 

ανθρωπίνων πόρων της Υπηρεσίας.  
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Κατά την ανάθεση των Υποθέσεων ο Έµπειρος χρήστης δύναται να εισάγει 

συγκεκριµένα σχόλια / οδηγίες ανά επιλεχθείσα Υπόθεση, τα οποία καταγράφονται 

στις εφαρµογές ESKORT Audit manager και ESKORT Audit Assistant και 

απευθύνονται στους Επιτελικούς / Εποπτικούς τελικούς χρήστες και στους 

τελικούς Εκτελεστικούς χρήστες. 

 

3.5 Στρατηγική Ανάλυσης Κινδύνου 

Αντικείµενο της λειτουργίας σχεδιασµού στρατηγικής ελέγχων είναι η 

διαµόρφωση, πρόβλεψη των πιθανών επιπτώσεων, παρακολούθηση-εποπτεία, 

αναθεώρηση και αποτίµηση της ελεγκτικής πολιτικής για την υποβοήθηση των 

κεντρικών διευθύνσεων στην υποβολή εισηγήσεων και στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων-ανασχεδιασµό στρατηγικής ελέγχων. 

Στο επίπεδο της στρατηγικής σχεδίασης της πολιτικής ελέγχων καθορίζονται και 

καταγράφονται βασικοί τοµείς ελέγχου, χρονικός ορίζοντας υλοποίησης, δράσεις 

ανά ελεγκτική υπηρεσία και ποσοστά ελέγχων στο συγκεκριµένο τοµέα 

οικονοµικής δραστηριότητας, αναµενόµενες επιπτώσεις κλπ. 

Είναι επιθυµητή επίσης η δυνατότητα χρήσης τεχνικών ανάλυσης µε «τα 

εργαλεία έρευνας» για πρόβλεψη του αριθµού των ελέγχων που µπορεί να 

προκύψουν βάσει της ελεγκτικής πολιτικής, σύµφωνα µε την τάση 

χαρακτηριστικών µεγεθών της αγοράς.  

Για παράδειγµα η διαπίστωση αυξητικής τάσης στις εισαγωγές επιδοτούµενων 

προϊόντων µπορεί να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι θα αυξηθούν οι έλεγχοι για 

τέτοιου είδους εισαγωγές. Με τον ίδιο τρόπο είναι επιθυµητή και η εκτίµηση των 

αναµενόµενων εσόδων από τους ελέγχους βάσει προηγούµενων αποτελεσµάτων σε  

παρόµοιες υποθέσεις ελέγχου, σε συνδυασµό και µε την εξέλιξη στον όγκο και την 

αξία των σχετικών συναλλαγών.  

Οι προβλέψεις αυτές θα λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να υλοποιηθεί µια 

στρατηγική ελέγχου. 
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3.6 Ειδικότερες  Αναφορές για στρατηγικές ελέγχου 

Στην αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων περιλαµβάνεται ο 

συντονισµός όλων των Φορολογικών Ελεγκτικών Υπηρεσιών, η διενέργεια 

κεντρικής ανάλυσης κινδύνων, η χάραξη των στρατηγικών και επιτελικών 

κατευθύνσεων του Υπουργείου, η ανάδειξη υποψηφίων υποθέσεων προς έλεγχο, η 

επεξεργασία και σύνταξη συγκεντρωτικών απολογιστικών αναφορών, η έκδοση 

πολυγραφηµένων διαταγών και ερµηνευτικών διατάξεων για θέµατα ελέγχου. 

Η ∆ιεύθυνση ελέγχου διενεργεί ανάλυση επί των δεδοµένων, ώστε να 

διερευνήσει τη συµπεριφορά των φορολογουµένων µε σκοπό τη δηµιουργία 

αποδοτικών στρατηγικών επιλογών που αφορούν θέµατα συµµόρφωσης και 

απόκτησης φορολογικής συνείδησης. 

Για επιλεγµένη στρατηγική και προαιρετικά ανά κατηγορία φορολογουµένων - 

συναλλασσοµένων, ανά καθεστώς, ανά ΚΑ∆, ανά είδος φορολογίας, ανά 

ακαθάριστα έσοδα, κ.λπ. ζητούνται αναφορές που να καλύψουν συγκεντρωτικά και 

αναλυτικά τα παρακάτω στοιχεία: 

 

• Πλήθος σεναρίων που έτρεξαν 

• Πλήθος στόχων που αναλύθηκαν 

• Πλήθος στόχων που επιλέχθηκαν 

• Πλήθος Εντολών Ελέγχου 

• Πλήθος Παραβάσεων που διαπιστώθηκαν (συγκεντρωτικά αλλά και ανά είδος 

παράβασης) 

• Ανθρωποπροσπάθεια που αναλώθηκε για τους ελέγχους 

• Αναµενόµενα έσοδα σύµφωνα µε τους καταλογισµούς στις αντίστοιχες 

υποθέσεις που προέκυψαν από τα συνδεδεµένα σενάρια (προσδοκώµενα ποσά 

–πρόστιµα ΦΠΑ) 

• Εισπραχθέντα έσοδα ( φόρους, πρόστιµα κ.λπ.) 
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3.7 Ανίχνευση Τάσεων Παραβατικότητας (Φοροδιαφυγής)  

Η ανίχνευση των τάσεων παραβατικότητας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

στόχευσης καθώς θα προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες.  

Για την αποτελεσµατικότερη ανίχνευση των τάσεων παραβατικότητας θα πρέπει 

να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας των δεδοµένων και των αποτελεσµάτων, η 

προσθήκη νέων δεδοµένων όχι µόνο από φορείς της διαλειτουργικότητας αλλά και 

από εξωτερικούς, καθώς επίσης και διαγραµµατική απεικόνιση των 

αποτελεσµάτων. 

Η ανίχνευση τάσεων παραβατικότητας θα στηριχθεί στην ανάλυση µεγάλου 

όγκου αναλυτικών δεδοµένων µέσω τεχνικών εξόρυξης δεδοµένων µε τη χρήση 

των εργαλείων έρευνας. Η πηγή των δεδοµένων θα είναι η Αποθήκη ∆εδοµένων  

(Data Warehouse).  

Στα πλαίσια του έργου έχει αναπτυχθεί Αποθήκη ∆εδοµένων για την άντληση 

και αξιοποίηση επιχειρησιακής γνώσης από τις πηγές δεδοµένων. Κύριος στόχος 

της εφαρµογής είναι η έγκυρη και δυναµική πληροφόρηση, καθώς και η στήριξη 

στη διαδικασία σχεδίασης ελεγκτικής πολιτικής και στόχευσης ελέγχων µε τη 

χρήση σύγχρονων και αποδοτικών τεχνολογιών πληροφορικής.  

Η σχεσιακή βάση δεδοµένων στην οποία συγκεντρώνονται όλες οι σχετικές 

πληροφορίες που αφορούν τον φορολογούµενο αποτελεί το data warehouse. Στο 

Data Warehouse φυλάσσεται κατά κανόνα συνδυασµός πληροφοριών παραγωγής 

για το φορολογούµενο (αριθµός µητρώου, έσοδα, αρχεία πληρωµών, 

αποτελέσµατα προηγούµενων ελέγχων, κτλ.), πληροφορίες που προκύπτουν είτε 

από υπολογισµούς βάσει των πληροφοριών παραγωγής, ή παράγονται κατά τη 

διάρκεια του φορολογικού κύκλου και συµπληρωµατικών πληροφοριών, όπως οι 

µέσοι όροι της βιοµηχανίας και πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους. Η 

καθιέρωση µίας διαδικασίας τακτικής ανανέωσης (ενηµέρωσης) του 

DataWarehouse πριν από την εκκίνηση του Συστήµατος είναι εξαιρετικά 

σηµαντική για τη σωστή λειτουργία της διαδικασίας επιλογής.  

Τέτοια δεδοµένα µπορεί να είναι ιστορικά δεδοµένα φορολογίας, φορολογικών 

ελέγχων, οικονοµικά µεγέθη, και ότι άλλο είναι διαθέσιµο ως δοµηµένη 

πληροφορία στο Data Warehouse. Η ανάλυση θα γίνεται βάσει προκαθορισµένων 

σεναρίων λαµβάνοντας υπόψη τυχόν παραµέτρους που θα ορίζει ο χρήστης. Ως 

κριτήρια θα πρέπει να είναι διαθέσιµες όλες οι διαστάσεις της πληροφορίας που θα 
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εξετάζεται στο εκάστοτε σενάριο από το εργαλείο έρευνας. Τα αποτελέσµατα κάθε 

σεναρίου θα παρουσιάζονται µε τη µορφή αναφορών. 

Η παρουσίαση των αναφορών πρέπει να γίνεται µε απλό στη χρήση και 

αποδοτικό στην ποσότητα της εµπεριεχόµενης πληροφορίας τρόπο. Η µορφή των 

αναφορών θα είναι  σε:  

• Λίστες/Πίνακες 

• Πίτες 

• ∆ιαγράµµατα 

 

Η επιλογή της µορφής πρέπει να γίνεται από τον χρήστη ανάλογα µε το είδος 

της πληροφορίας που θα περιέχεται στην αναφορά. Θα υπάρχει δυνατότητα 

απεικόνισης σε περισσότερες της µιας µορφής για κάθε αναφορά. Η παραγωγή 

αναφορών θα πρέπει επίσης να προβλέπει: 

• Την εµφάνιση των αποτελεσµάτων στην οθόνη µε δυνατότητα δυναµικής 

ταξινόµησης, επιλογής υποσυνόλου των στοιχείων της αναφοράς και δυναµικής 

µορφοποίησής τους. 

• Την παραγωγή αναφοράς – αποτελέσµατος σε εκτυπώσιµη µορφή, σε 

ηλεκτρονικό αρχείο. 

• Την προβολή στην οθόνη της πραγµατικής µορφής των εκτυπώσεων. 

• Την παραγωγή αναφοράς ανά κλάδο, δραστηριότητα, ακαθάριστα έσοδα, 

γεωγραφική περιοχή, παραβάσεις Κ.Β.Σ. οικονοµικά µεγέθη, ή όπως ζητηθεί η 

αναφορά. 

• Τον ορισµό τιµών ή διαστηµάτων τιµών στις παραµέτρους της κάθε 

αναφοράς. 

• Την εµφάνιση στατιστικών στοιχείων για τα εξεταζόµενα δεδοµένα (µέσος 

όρος, µέγιστη-ελάχιστη τιµή, κ.λπ. στα πλαίσια των δυνατοτήτων του εργαλείου). 

• Τη συγκριτική εξέταση των αποτελεσµάτων σε προηγούµενο χρόνο. 

• Επιλεκτική πρόσβαση στις αναφορές ανάλογα µε τον ρόλο του χρήστη και την 

υπηρεσία στην οποία ανήκει.  
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3.8 Σενάρια Χρήσης Λειτουργικής Περιοχής Α: Στόχευση Ελέγχων 

Σε υψηλό επίπεδο,  η Λειτουργική Περιοχή Α: Στόχευση Ελέγχων περιλαµβάνει 

δύο Κύρια Σενάρια Χρήσης οµαδοποιηµένα σε λογικές οµάδες, όπως αυτά 

αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραµµα.  

 

 

 

 

Εικόνα 3.1: Στόχευση ελέγχων 
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3.9 Ρόλοι Χρηστών 

Τέλος, κάθε χρήστης του «ELENXIS» µπορεί να έχει έναν ή περισσότερους 

ρόλους. Οι ρόλοι που αφορούν τη λειτουργική περιοχή Ανάλυσης Κινδύνου και 

Στόχευσης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 3.1: Ρόλοι χρηστών «ELENXIS» 

Υπηρεσία Ρόλος Περιγραφή 

Κ
εν

τρ
ικ

ή
 Υ

πη
ρε

σ
ία

 

Συντονιστής 

Στρατηγικής 

Ελέγχων 

Υπεύθυνος για την αναγνώριση και µεθοδική προσέγγιση 

των κινδύνων, µετάφραση της στρατηγικής της διοίκησης 

σε τακτικούς και επιχειρησιακούς στόχους, αξιοποίηση 

αποτελεσµάτων και νέων δεδοµένων, προσδιορισµός της 

κατεύθυνσης της στόχευσης των ελέγχων 

Αναλυτής 

Υπεύθυνος για την δηµιουργία και συντήρηση της βάσης 

γνώσης µε βασικά στοιχεία: ορισµός κινδύνου - κανόνες 

γνώσης - ορισµός παραµέτρων - κριτήρια και βήµατα για 

την επιλογή της υπόθεσης, µε τη χρήση των εργαλείων 

έρευνας του συστήµατος. 

 

Ερευνητής 

Υπεύθυνος για την ∆ιερεύνηση και διαχείριση 

πληροφοριών : παραγωγή στατιστικών αναλύσεων - 

εξασφάλιση αξιοπιστίας πληροφοριών - δηµιουργία 

εκτυπώσεων - διερεύνηση συµπληρωµατικών στοιχείων, 

µε τη χρήση των εργαλείων έρευνας του συστήµατος. 

Τεχνικός 

∆ιαχειριστής 

Είναι ο δέκτης των αποτελεσµάτων της ανάλυσης και της 

έρευνας : µετάφραση/µετατροπή των κανόνων γνώσης, 

παραµέτρων, βηµάτων επιλογής κ.λπ., σε λογικούς/ 

γραµµατικούς κανόνες και εκτέλεση τεχνικών και 

λειτουργικών δοκιµών σε συνεργασία µε τον αναλυτή - 

ερευνητή.   

 

∆ιαχειριστής 

Υποθέσεων 

Υπεύθυνος για την εκτέλεση του επιχειρησιακού 

συντονισµού των φορολογικών ελέγχων : Ταξινόµηση 

των υποθέσεων σύµφωνα µε τις διαστάσεις κινδύνου, µε 

τη δυσκολία, µε τη σπουδαιότητα και την προτεραιότητα, 

το κόστος/ ωφέλεια για την υπηρεσία και την τελική 

επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο. 
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4                            

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

4.1 ∆ιαχείριση Υποθέσεων (Case Management and Tracking) 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Παρακολούθησης Υποθέσεων αφορά στην 

ηλεκτρονική διαχείριση, δροµολόγηση και παρακολούθηση της προόδου των 

Υποθέσεων Ελέγχου από την αναγνώριση (επιλογή) και δηµιουργία µίας υπόθεσης, 

την ανάθεσή της σε έναν ελεγκτή/επιθεωρητή, µέχρι την οριστική ολοκλήρωση του 

ελέγχου και την αξιολόγηση των ευρηµάτων τα οποία διαπιστώθηκαν.  

Παρέχει τα µέσα προκειµένου όλοι οι συµµετέχοντες ανάλογα µε το ρόλο τους και 

τα δικαιώµατα πρόσβασης που τους έχουν εκχωρηθεί να είναι σε θέση: 

• Να διαθέτουν ηλεκτρονικές πληροφορίες αναφορικά µε τις υποθέσεις τους 

σε κάθε στιγµή που αυτές είναι απαιτητές.  

• Να κατευθύνουν τη ροή των υποθέσεών τους, σύµφωνα µε µία 

προκαθορισµένη σειρά επιλογών που σχετίζονται µε την τρέχουσα 

κατάσταση της υπόθεσης.  

• Να παρακολουθούν και αν απαιτείται να επηρεάζουν την πρόοδο των 

υποθέσεών τους (π.χ. ακύρωση).  

• Να ορίζουν την κατάσταση των υποθέσεών τους. 

• Να συλλέγουν διαχειριστικές πληροφορίες (δαπάνες, χρόνους, κ.λπ.) που 

αφορούν στο δικό τους ρόλο στην υπόθεση.  
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• Να συντάσσουν αναφορές στα συστήµατα παραγωγής των Ελεγκτικών 

Υπηρεσιών σε αντίστοιχα στάδια καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 

των υποθέσεων. 

Κάθε υπόθεση ελέγχου (στοχευµένη ή µη) παρακολουθείται σε στάδια εξέλιξης, 

ανάλογα µε είδος του ελέγχου, τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει και τις ενδεχόµενες 

εξελίξεις που µπορεί αυτή να έχει από την δηµιουργία της µέχρι την περαίωσή της. 

Η παρακολούθηση των υποθέσεων µε την µορφή σταδίων εξέλιξης, εξυπηρετεί την 

αναγκαιότητα διάκρισης των ρόλων, την εφαρµογή διακριτών αρµοδιοτήτων και την 

παράθεση ακριβούς εικόνας εναλλαγής σταδίων από το σύστηµα.  

Το σύστηµα αλληλεπιδρά µε την εφαρµογή ∆ιαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων 

των Ελεγκτικών Υπηρεσιών που συµµετέχουν στον έλεγχο των Υποθέσεων. 

Η  λειτουργική περιοχή της διαχείρισης των υποθέσεων είναι συνυφασµένη µε τη 

λειτουργία  των  άλλων  δυο   περιοχών, της στόχευσης και της διενέργειας και 

λειτουργεί  ως  συνδετικός κρίκος. ∆ηλαδή,  µέσω της διαχείρισης,  παραλαµβάνονται 

οι στοχευµένες υποθέσεις, δροµολογούνται στις αρµόδιες ελεγκτικές  υπηρεσίες και  

στη συνέχεια,  από την κάθε Ελεγκτική Υπηρεσία προγραµµατίζονται και  ανατίθενται 

προς έλεγχο. Κατά δε τη διενέργεια του ελέγχου, µέσω της διαχείρισης,  ενηµερώνεται 

το σύστηµα µε την πορεία του ελεγκτικού έργου, παρακολουθείται  και απολογίζονται  

τα αποτελέσµατά του µε µετρήσιµα µεγέθη. 

Αφού αναδειχθεί από τη  Στόχευση  µια υπόθεση ως πρόσφορη για έλεγχο, ο 

Κεντρικός ∆ιαχειριστής των Υποθέσεων έχει τη δυνατότητα να προσθέσει σχόλια &  

παρατηρήσεις και να επισυνάψει αρχεία ( αυτή  τη δυνατότητα  την έχουν  και όλοι οι 

άλλοι ρόλοι ). Στη συνέχεια τη στέλνει  στο  ∆ροµολογητή  στην  κεντρική υπηρεσία, 

που επιτελεί έναν ενδιάµεσο ρόλο. Αυτός  καθορίζει  την αρµοδιότητα της  

Φορολογικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας ( ΦΕΥ )  - όταν απαιτείται  -   και στέλνει την 

υπόθεση ως υποψήφια στη  «Φ.Ε.Υ.» π.χ. στο ∆ΕΚ Θεσσαλονίκης. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ του ∆ΕΚ  Θεσσαλονίκης βλέπει ότι παρέλαβε νέα υπόθεση  

ως «υποψήφια στη ΦΕΥ». 

Την επιλέγει,  την προγραµµατίζει και,  προκειµένου να  αποφασίσει για την 

ανάθεσή της , έχει στη διάθεσή του: 

• Το Προφίλ της επιχείρησης (Οικονοµικά στοιχεία, παραβάσεις, δελτία 

πληροφοριών, εγκαταστάσεις κ.λπ.) 
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• Το Προφίλ των ελεγκτών  για   να διαπιστώσει: Γνωστικό υπόβαθρο, 

εµπειρία, διαθεσιµότητα - δηλαδή µε ποιες υποθέσεις είναι χρεωµένος ο 

ελεγκτής και σε ποιο στάδιο βρίσκονται- αν βρίσκεται σε άδεια κ.λπ. 

• Τα Στοιχεία της στόχευσης: Βαθµός επικινδυνότητας, δυσκολίας, 

σπουδαιότητας & προτεραιότητας. 

Με βάση τα παραπάνω οδηγείται  στην πιο ορθή επιλογή για την ανάθεση της 

υπόθεσης σε συγκεκριµένα πρόσωπα. 

Η εντολή εκδίδεται αυτόµατα και ενηµερώνονται -  πάντα  ηλεκτρονικά -  ο 

Υποδιευθυντής, ο Επόπτης και ο/οι ελεγκτές. 

Ο Προϊστάµενος της ΦΕΥ έχει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής  έκδοσης των 

εντολών  και σε περιπτώσεις µη στοχευµένων ελέγχων, π.χ. προσωρινών, 

προληπτικών  κ.λπ. 

Η υπόθεση είναι πλέον  σε «ανάθεση» και παρακολουθείται σε κάθε στάδιο 

εξέλιξής της. Την ίδια εικόνα έχει και ο  κεντρικός διαχειριστής των υποθέσεων, 

δηλαδή,  ότι η υπόθεση είναι σε «ανάθεση» και παρακολουθείται και από αυτόν το  

κάθε στάδιο εξέλιξής της. 

∆ηλαδή µέσω του συστήµατος  όλοι οι Προϊστάµενοι (Κεντρικοί και 

Περιφερειακοί)  ενηµερώνονται και γνωρίζουν κάθε στιγµή το στάδιο εξέλιξης 

της υπόθεσης αρµοδιότητάς τους.  

Επί πλέον, χάριν των δυνατοτήτων του Συστήµατος, ταξινοµώντας κατάλληλα 

τα δεδοµένα,  µπορούν άµεσα  να έχουν στοιχεία και αναφορές  ανάλογα µε το 

ρόλο ευθύνης του καθενός, ανά πάσα στιγµή για :   

� υποθέσεις που ελέγχθηκαν,   

� υποθέσεις  ανά κατηγορά βιβλίων,   

� ποσά των φόρων που  βεβαιώθηκαν, 

� τρόπο περαίωσης των υποθέσεων , 

� αποδοτικότητα των ελεγκτικών οργάνων, 

� στάδιο των υποθέσεων, 

� υποθέσεις ανά υπηρεσία, ανά υποδιεύθυνση, ανά εποπτεία, ανά ελεγκτή. 

Αναδεικνύονται έτσι τα βασικά πλεονεκτήµατα του συστήµατος: ταχύτητα, 

πληρότητα, αξιοπιστία, διαφάνεια & αντικειµενικότητα. 
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Ο Υποδιευθυντής και ο επόπτης,  µέσα από τους θεσµοθετηµένους ρόλους τους,  

έχουν τη δυνατότητα,  εφόσον τους ζητηθεί, να προτείνουν επόπτη ή ελεγκτή 

αντίστοιχα. 

Ο Ελεγκτής, από τη στιγµή που εκδόθηκε η εντολή, έχει στη διάθεσή του τον 

Ηλεκτρονικό φάκελο της Υπόθεσης. ∆ηλαδή,  πριν την επίσκεψή του στην 

επιχείρηση ή την παραλαβή του φακέλου από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., µπορεί να 

γνωρίζει το Προφίλ της επιχείρησης,  δεδοµένα δηλώσεων, παραβάσεις, δελτία 

πληροφοριών, τηρούµενα βιβλία & στοιχεία, ελέγχους σε εξέλιξη από την ίδια ή 

διαφορετική Ελεγκτική Υπηρεσία. Επίσης, βλέπει στις εξειδικευµένες λίστες,  

σχόλια & παρατηρήσεις των Προϊσταµένων του. Μέσα από το σύστηµα δηµιουργεί 

αυτόµατα  κάθε απαραίτητο έντυπο  για τη διενέργεια του ελέγχου.  

Ανάλογα µε την πρόοδο του ελέγχου, µέσω της διαχείρισης, ο ελεγκτής 

ενηµερώνει το σύστηµα, υποβάλλει τις εκθέσεις και τα φύλλα ελέγχου για έγκριση 

στους Προϊσταµένους του.  

Οι Προϊστάµενοι ανάλογα  τα εγκρίνουν ή  τα επιστρέφουν για διορθώσεις µε 

ορατές τις υποδείξεις τους  ηλεκτρονικά.  

Με την τελική έγκριση των εκθέσεων/ φύλλων /πράξεων από τον Προϊστάµενο,  

τα φύλλα/πράξεις αυτόµατα παίρνουν αριθµό και ηµεροµηνία από το σύστηµα 

«ELENXIS» µε ταυτόχρονη έκδοση  συµπληρωµένων αποδεικτικών κοινοποίησης 

και εντολής επίδοσης σε εντεταλµένο υπάλληλο που έχει επιλέξει ο Προϊστάµενος. 

Το σύστηµα παρακολουθεί το  κάθε φύλλο /πράξη ξεχωριστά σε όποιο στάδιο 

και αν βρίσκεται: Συµβιβασµού, οριστικοποίησης, µερικού συµβιβασµού ή 

δικαστικής διαδικασίας. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση βεβαίωσης, τα ποσά των διαφορών αυτόµατα 

µεταφέρονται σε ενδιάµεσο πίνακα προκειµένου να δηµιουργηθεί Χρηµατικός 

Κατάλογος από το TAXIS ανά είδος φόρου και κωδικό εσόδου, όπως επιβάλλει η 

σχετική νοµοθεσία. 

Συγχρόνως, µε τα παραπάνω ποσά  ενηµερώνεται το Απολογιστικό Φύλλο της 

Υπόθεσης. 

Το Απολογιστικό φύλλο,  εκτός από τα ποσά των φόρων που βεβαιώνονται,  

διαθέτει πληροφόρηση για : 

� Τα µόρια που θα συγκεντρώσει ο ελεγκτής  ανάλογα µε την επικινδυνότητα, 

δυσκολία και σπουδαιότητα   της υπόθεσης 

� Το κόστος, ωφέλεια & διάρκεια  του ελέγχου & 
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� τις παρατηρήσεις για τον επόµενο έλεγχο 

Επίσης, από τα αποτελέσµατα που συγκεντρώνονται στο Απολογιστικό φύλλο 

αποτιµάται το σενάριο της στόχευσης και αναπροσαρµόζεται, ώστε να βελτιώνεται 

δυναµικά. 

 

4.2 Βασικές Έννοιες 

Υπόθεση: 

Υπόθεση για το σύστηµα «ELENXIS» είναι κάθε υπόθεση ελέγχου που 

δηµιουργείται στο σύστηµα (στοχευµένη ή µη, για τακτικό, προσωρινό, 

προληπτικό, διασταυρωτικό, επανέλεγχο) και παίρνει κατά την πρώτη δηµιουργία 

της µία µοναδική αρίθµηση ανά έτος, που αποτελεί την ταυτότητά της . 

Υποϋποθέσεις της βασικής υπόθεσης για το σύστηµα «ELENXIS» αποτελούν η 

εντολή ελέγχου και οι εκθέσεις ελέγχου των ελεγχόµενων φορολογιών.  

Υποϋποθέσεις της κάθε έκθεσης ελέγχου, αποτελούν τα φύλλα 

ελέγχου/πράξεις/Α.Ε.Π. των αντίστοιχων φορολογιών, ανά διαχειριστική περίοδο. 

Η εντολή, οι εκθέσεις ανά φορολογία, τα φύλλα ελέγχου/πράξεις/Α.Ε.Π. ανά 

φορολογία και ελεγχόµενο έτος, παίρνουν επίσης κατά την δηµιουργία τους µία 

µοναδική αρίθµηση από το σύστηµα που αποτελεί την ταυτότητα τους, ανεξάρτητα 

από τη µοναδική αρίθµηση ανά Φ.Ε.Υ. που θα παίρνουν τα φύλλα 

ελέγχου/πράξεις/Α.Ε.Π. µετά την έγκρισή τους. 

Ροές Εργασιών: 

Η ∆ιαχείριση Υποθέσεων υποστηρίζει πολλαπλές ροές εργασιών.  

- Σε κάθε Υπόθεση Ελέγχου είναι δυνατόν να παρακολουθηθούν παράλληλα 

διαφορετικοί τύποι συστηµικών υποθέσεων, όπου ο κάθε ένας έχει τη δική του 

ροή εργασίας. Για παράδειγµα, παρακολουθείται η εξέλιξη µιας υπόθεσης, 

παράλληλα µε την εξέλιξη µια εντολής.  
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Καταστάσεις και Συµβάντα: 

Κάθε υπόθεση περνάει από µια αλληλουχία καταστάσεων. 

- Η κάθε αλλαγή κατάστασης που συµβαίνει για µια συγκεκριµένη υπόθεση 

είναι αποτέλεσµα κάποιων συµβάντων/ενεργειών, που επιλέγονται από το 

χρήστη που είναι υπεύθυνος της υπόθεσης εκείνη την χρονική στιγµή. Σε µια 

κατάσταση της ροής εργασιών υπάρχει  περιορισµένος αριθµός συµβάντων. Η 

ακολουθία των συµβάντων καταγράφεται στην καρτέλα ιστορικότητας της 

υπόθεσης. 

Λίστες Υποθέσεων: 

Η υπόθεση γίνεται προσβάσιµη από µια Λίστα Υποθέσεων. Κάθε Λίστα 

προβάλλει υποθέσεις ανάλογα µε το σκοπό αυτής. Οι λίστες υποθέσεων περιέχουν 

υποθέσεις συγκεκριµένου τύπου και βρίσκονται σε συγκεκριµένη κατάσταση, π.χ. µία 

λίστα µπορεί να περιέχει µόνο τις υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο της 

ανάθεσης. 

Ανοίγοντας τη ∆ιαχείριση Υποθέσεων η περιοχή προβολής υποθέσεων είναι κενή , 

οι υποθέσεις θα εµφανιστούν, όταν επιλεχθεί µία λίστα  από το µενού «Λίστες». 

 

Εικόνα 4.1: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης - 

Περιοχή προβολής υποθέσεων κατά της έναρξη του συστήµατος 
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Για να ενεργοποιηθεί µια λίστα υποθέσεων, επιλέγεται από το Μενού «Λίστες». 

 

Εικόνα 4.2: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης - Επιλογή λίστας από το µενού «Λίστες» 

 

Το αποτέλεσµα είναι να εµφανιστεί η επιλεγµένη λίστα υποθέσεων στην περιοχή 

προβολής υπόθεσης. 

 

Εικόνα 4.3: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης - Λίστα Υποθέσεων 
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Σύνδεση Υπόθεσης/Υπό-υπόθεσης  

Στη ∆ιαχείριση Υποθέσεων υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης υποθέσεων -

υποϋποθέσεων. Η σύνδεση εκτελείται σε ιεραρχικό επίπεδο.  

Φίλτρα: 

Για να περιοριστεί ο αριθµός των εµφανιζόµενων υποθέσεων σε µια λίστα 

υποθέσεων υπάρχει η δυνατότητα εφαρµογής φίλτρων. 

Καρτέλες: 

Η εµφάνιση µιας επιλεγµένης λίστας υποθέσεων, χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην 

πάνω ενότητα εµφανίζεται η λίστα υποθέσεων µε συνοπτικά στοιχεία ανά υπόθεση, 

ενώ στην κάτω εµφανίζονται τα αναλυτικά στοιχεία  µιας  επιλεγµένης υπόθεσης .  

Οι καρτέλες περιέχουν πληροφορίες της επιλεγµένης υπόθεσης µόνο για 

ανάγνωση. Η περιήγηση στις καρτέλες γίνεται µε επιλογή των επικεφαλίδων τους. 

 

Εικόνα 4.4: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης - Καρτέλα 

Ενέργειες Ροής Εργασιών: 

Επιλέγοντας το µενού «Ενέργειες» ή πατώντας δεξί κλικ πάνω σε µια υπόθεση, 

στην περιοχή «ροής εργασιών» εµφανίζονται οι ενέργειες που µεταβάλουν την 

κατάσταση της πορείας µιας υπόθεσης.  

 

Εικόνα 4.5: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης - Ενέργειες Ροής Εργασιών 
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Ρόλοι και Ιδιότητες Χρήστη: 

Ανάλογα µε το ρόλο που έχει ο κάθε χρήστης στο σύστηµα, αλλά και µε την 

ιδιότητα που του έχει ανατεθεί σε συγκεκριµένο στάδιο στη ροή µιας υπόθεσης, 

ελέγχεται η διαθεσιµότητα των λειτουργιών του συστήµατος και η πρόσβασή του σε 

αυτές.  

 

4.3 Εισαγωγή στο  Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Υποθέσεων 

Η εκκίνηση του συστήµατος επιτυγχάνεται µέσω του πλοηγού (browser) 

εισάγοντας την διεύθυνση που αντιστοιχεί στην εφαρµογή. Από την αρχική σελίδα 

επιλέγεται το κουµπί «∆ιαχείριση Υποθέσεων». 

 

Εικόνα 4.6: Παράθυρο σύνδεσης στη ∆ιαχείριση Υποθέσεων 

 

Η είσοδος στο σύστηµα ∆ιαχείρισης Υποθέσεων επιτυγχάνεται µε τη χρήση 

ενός πιστοποιηµένου ονόµατος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης.   
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Εικόνα 4.7: Παράθυρο εισόδου στη ∆ιαχείριση Υποθέσεων 

 

4.4 Κεντρικό Παράθυρο 

Μετά την επιτυχή είσοδο στο σύστηµα, προβάλλεται το κεντρικό παράθυρο της 

∆ιαχείρισης Υποθέσεων. 

Η υπόθεση γίνεται προσβάσιµη από µια Λίστα Υποθέσεων. Κάθε Λίστα 

προβάλλει υποθέσεις ανάλογα µε το σκοπό αυτής. Οι λίστες υποθέσεων περιέχουν 

υποθέσεις συγκεκριµένου τύπου και βρίσκονται σε συγκεκριµένη κατάσταση, π.χ. 

µία λίστα µπορεί να περιέχει µόνο τις υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο της 

ανάθεσης. 

Το κεντρικό παράθυρο αποτελείται από τέσσερις περιοχές : το κεντρικό µενού , 

τα φίλτρα, την οµαδοποίηση των δεδοµένων και τις καρτέλες αναλυτικών 

στοιχείων υπόθεσης. 

 

 

Εικόνα 4.8: Κεντρικό παράθυρο ∆ιαχείρισης Υποθέσεων 

Κεντρικό Μενού 

Φίλτρα 

Οµαδοποίηση 

Καρτέλες Αναλυτικών Στοιχείων Υπόθεσης 
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4.5 Κεντρικό µενού 

Το κεντρικό µενού της ∆ιαχείρισης Υποθέσεων αποτελείται από 6 ενότητες 

(υπό-µενού): 

- Αρχείο 

- Προβολή 

- Λίστες 

- Ενέργειες 

- Λεπτοµέρειες 

- Βοήθεια 

 

Κάθε ενότητα περιλαµβάνει ένα υποσύνολο λειτουργιών του συστήµατος, οι 

οποίες περιγράφονται στη συνέχεια. 

4.5.1 Μενού Αρχείο 

Το µενού «Αρχείο» επιτρέπει την εκχώρηση ρόλων, την αντιγραφή των 

δεδοµένων που περιέχονται σε µια λίστα υποθέσεων, καθώς και την εκτύπωση 

αυτών. 

 

Εικόνα 4.9: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης - Μενού Αρχείο 

Το µενού «Αρχείο» περιέχει τις ακόλουθες λειτουργίες : 

• Ενέργεια ως... 

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου «Ενέργεια ως χρήστη» και δίνει τη δυνατότητα 

σε έναν εξουσιοδοτηµένο χρήστη να δράσει στο σύστηµα µε τα δικαιώµατα 

άλλου χρήστη για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.  

• Επιστροφή στον αρχικό χρήστη 

Επαναφέρει τα δικαιώµατα στον αρχικό χρήστη. 

• Αντιγραφή δεδοµένων λίστας υποθέσεων 

Αντιγράφει τα δεδοµένα µιας λίστας (ένα σύνολο υποθέσεων), µε δυνατότητα 

επικόλλησής τους στο Excel. 
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• Εκτύπωση Υποθέσεων 

∆υνατότητα προεπισκόπησης και εκτύπωσης των περιεχοµένων µιας λίστας 

υποθέσεων. 

4.5.2 Μενού Προβολή 

Το µενού «Προβολή» δίνει τη δυνατότητα εναλλαγής προβολών των περιεχοµένων 

µιας λίστας υποθέσεων και ανανέωσης των δεδοµένων τους. 

 

Εικόνα 4.10: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης - Μενού Προβολή 

• Προβολή Ιεραρχίας F6 

Η προβολή Ιεραρχίας (F6) αλλάζει την εµφάνιση µιας λίστας ώστε να 

αντικατοπτρίσει την ιεραρχία µιας Υπόθεσης π.χ. την εµφάνιση όλων των 

υπό-υποθέσεών της.  

• Ανανέωση προβολής F5 

Ανανεώνει τα δεδοµένα µιας επιλεγµένης υπόθεσης. 

 

4.5.3 Μενού Λίστες 

Το µενού «Λίστες» δίνει την δυνατότητα επιλογής διαφορετικών λιστών 

υποθέσεων µε ή χωρίς την χρήση φίλτρων.  

 

Εικόνα 4.11: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης - Μενού Λίστες 
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4.5.4 Μενού Ενέργειες 

Το µενού «Ενέργειες» χρησιµοποιείται για την εκτέλεση συγκεκριµένων 

ενεργειών, όπως δηµιουργία υποθέσεων, στρατηγικών, σεναρίων, εισαγωγή/µεταβολή 

στοιχείων που βρίσκονται στην λίστα ή στις καρτέλες, δηµιουργία εντύπων, 

µετάβαση σε επόµενη κατάσταση. 

 

Εικόνα 4.12 : Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης - Μενού Ενεργειών 

 

4.5.5 Μενού Λεπτοµέρειες 

Το µενού «Λεπτοµέρειες» χρησιµοποιείται για την εµφάνιση ή την απόκρυψη των 

καρτελών που βρίσκονται στο κάτω µέρος του κεντρικού παραθύρου.  

 

Εικόνα 4.13: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης - Μενού Λεπτοµέρειες 

 

4.6 Ενεργό Φίλτρο 

Για να περιοριστεί το πλήθος των υποθέσεων που εµφανίζονται σε µια λίστα, ώστε 

να εντοπίζονται ευκολότερα συγκεκριµένες υποθέσεις, χρησιµοποιείται το Ενεργό 

Φίλτρο.  

Στο πεδίο «Αναζήτηση Για» συµπληρώνεται το κριτήριο (λέξη ‘κλειδί’) βάσει του 

οποίου θα πραγµατοποιηθεί δυναµική αναζήτηση στα δεδοµένα των στηλών της 

επιλεγµένης λίστας.  
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Για παράδειγµα, στην Εικόνα 4.14 που ακολουθεί, απεικονίζεται η περίπτωση 

αναζήτησης υποθέσεων όπου στα συνοπτικά τους στοιχεία εµπεριέχονται οι 

χαρακτήρες ‘09623’( Αναζήτηση Για  09623).  Σε τέσσερις υποθέσεις εντοπίστηκε η 

λέξη ‘κλειδί’ στα δεδοµένα της στήλης ΑΦΜ: 

 

Εικόνα 4.14: Απεικόνιση Λίστας µε φίλτρο αναζήτησης 

4.7 Οµαδοποίηση 

Σε κάθε λίστα παρατίθενται µια σειρά Υποθέσεων.  

 

Εικόνα 4.15: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης - Λίστα Υποθέσεων 
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Υπάρχει η δυνατότητα οµαδοποίησης των Υποθέσεων µιας λίστας για τη 

διευκόλυνση της διαχείρισή τους. Αυτό επιτυγχάνεται σύροντας µία ή περισσότερες 

στήλες – κατά τις οποίες επιθυµούµε να οµαδοποιήσουµε - στην περιοχή της 

Οµαδοποίησης.  

 

Εικόνα 4.16: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης - Λίστα Οµαδοποιηµένων Υποθέσεων 

 

4.8 Καρτέλες 

Οι καρτέλες περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες για κάθε µια υπόθεση ξεχωριστά.  

 

4.9 Μενού Επιλογών 

Το µενού «Επιλογών» χρησιµοποιείται για την εκτέλεση συγκεκριµένων 

ενεργειών. Ενεργοποιείται µε δεξί κλικ στην περιοχή προβολής υποθέσεων. Το 

περιεχόµενο του συγκεκριµένου µενού διαφοροποιείται ανάλογα µε τον τύπο της 

Υπόθεσης, την προβολή και την κατάσταση αυτής.   

Το µενού επιλογών εµφανίζεται σε δύο µορφές ανάλογα µε τη προβολή που έχει 

εφαρµοστεί (από το µενού «Προβολή»): µη Ιεραρχική Προβολή ή Ιεραρχική 

Προβολή. 
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Εικόνα 4.17: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης - Μενού επιλογών σε Μη Ιεραρχική Προβολή 

 

4.10 ∆ιαχείριση Ροής Εργασιών 

Η ενότητα ‘∆ιαχείριση Ροής Εργασιών’ περιέχει τις επιλογές των καταστάσεων 

που δύναται να µεταβεί µια υπόθεση, σύµφωνα µε τη ροή της εξέλιξής της.  

 

4.11 Λίστες 

Περιλαµβάνει όλες τις λίστες υποθέσεων που είναι διαθέσιµες στο µενού 

«Λίστες». 

Ορισµός 

Φίλτρων 

 Λίστες 

Ενέργειες 

∆ιαχείριση Ροής Εργασιών 
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4.12 Φίλτρα 

Η ενότητα Φίλτρα περιέχει τις ακόλουθες επιλογές: 

• Ορισµός Φίλτρου 

Ανοίγει το παράθυρο «Ορισµός Φίλτρου» και επιτρέπει τον ορισµό κριτηρίων 

για τον περιορισµό των περιεχοµένων µιας Λίστας Υποθέσεων.  

• Προβολή µετρητή υποθέσεων σε οµάδες 

Όταν έχει εφαρµοστεί οµαδοποίηση των υποθέσεων, εµφανίζει το σύνολο των 

υποθέσεων που περιέχονται σε κάθε οµάδα. 

 

Εικόνα 4.18: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης - Πλήθος υποθέσεων ανά οµάδα 

 

4.13 Ενέργειες 

Περιλαµβάνει το σύνολο των ενεργειών που είναι διαθέσιµες στο µενού «Ενέργειες». 

 

4.14 ∆ιαχείριση Ιεραρχικής Προβολής 

Περιέχει τις ακόλουθες επιλογές: 

• Προβολή µόνο της επιλεγµένης διαδροµής 

• Προβολή Πρόσθετων Πληροφοριών 

• Επέκταση Προβολής 
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Εικόνα 4.19: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης - Μενού επιλογών σε Ιεραρχική Προβολή 

 

4.15 Προγραµµατισµός Υποθέσεων Ελέγχου 

4.15.1 Προγραµµατισµός  Στοχευµένων  

Υποθέσεων Ελέγχου 

Για τον κάθε ρόλο της Φορολογικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας (Φ.Ε.Υ.),  

στην εξέλιξη µιας υπόθεσης στα υποσυστήµατα ∆ιαχείρισης και ∆ιενέργειας 

Υποθέσεων του προγράµµατος «ELENXIS» έχουν προβλεφθεί και αναπτυχθεί 

αντίστοιχες ενέργειες – βήµατα. 

∆ιαχείριση 

Ιεραρχικής 

Προβολής  
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(Ρόλοι: Προϊστάµενος, Υποδιευθυντής, Επόπτης, Ελεγκτής, Επιµελητής, ∆ιαχειριστής 

Εγγράφων, Υπάλληλος δικαστικού)  

� Ρόλος:  Προϊστάµενος Φ.Ε.Υ. 

Βήµατα : 
1. Είσοδος στο υποσύστηµα «∆ιαχείριση Υποθέσεων»  

2. Μενού «Λίστες» � Επιλογή λίστας «Υποψήφιες Υποθέσεις» (η λίστα αφορά 

µόνο στοχευµένες υποθέσεις).  

3. Ταξινόµηση Υποθέσεων: Επιλογή στήλης και ταξινόµηση κατά αύξουσα ή 

φθίνουσα σειρά. 

4. Οµαδοποίηση Υποθέσεων: Επιλογή στήλης και µετακίνησή της στο σηµείο 

της οθόνης ‘Σύρατε Εδώ…’. Επαναφορά της στήλης στην επιθυµητή θέση. 

5. Αναδιάταξη Στηλών: Επιλογή στήλης και µετακίνησή της σε άλλη θέση. 

6. ∆ιαµόρφωση στήλης: Επιλογή στήλης και µεγέθυνση/σµίκρυνση του πλάτους 

της.  

7. Αναζήτηση Υπόθεσης: Εισαγωγή φίλτρων αναζήτησης (Αρ.Υπόθεσης ή/και 

ΑΦΜ, ή/και Είδος Ελέγχου κλπ). Σύντοµη αναζήτηση: έναρξη 

πληκτρολόγησης µιας λέξης προς αναζήτηση στη λίστα των υποθέσεων. 

8. Επιλογή της υποψήφιας υπόθεσης  

9. Προβολή αναλυτικών στοιχείων υπόθεσης (καρτέλες υπόθεσης) 

10.  Μενού «Ενέργειες» � «Προφίλ Φορολογούµενου»  

 
• Στην  κάτω µπάρα  της Οθόνης εµφανίζεται εικονίδιο του internet explorer και 

το επιλέγουµε. 

• Στην µπάρα που αναφέρεται «για την καλύτερη προστασία της ασφάλειάς 

σας…….» µε κλικ επιλέγουµε «Να επιτρέπεται αποκλεισµένο περιεχόµενο». 

• Επιλογή «Προφίλ» κλικ πάνω στον ΑΦΜ της υπόθεσης και επιλογή 

«ΠΡΟΦΙΛ» οποιασδήποτε περιοχής επιθυµούµε (Καρτέλα µε αναλυτική 

πληροφορία).  



 

Σελίδα 59 

 

Εικόνα 4.20: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – Προφίλ φορολογούµενου 

Αλλαγή Κατάστασης Υπόθεσης 

11. Μενού «Ενέργειες» � Επιλογή Κατάστασης «Σε Προγραµµατισµό», 

καταχώρηση παρατηρήσεων  

 

Εικόνα 4.21: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – Επιλογή κατάστασης σε Προγραµµατισµό 

12. Μενού «Λίστες» � Επιλογή λίστας «Σε Προγραµµατισµό» 

13. Προβολή της υπόθεσης σε κατάσταση «ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ» 
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4.15.2 ∆ηµιουργία Υπόθεσης Μη  Στοχευµένου  Ελέγχου 

� Ρόλος: Προϊστάµενος  Φ.Ε.Υ. 

 Βήµατα: 

 
1. Επιλογή λίστας «Όλες οι Υποθέσεις» 

2. Μενού «Ενέργειες» � Επιλογή «∆ηµιουργία Υπόθεσης Ελέγχου» 

 

Εικόνα 4.22: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – Επιλογή δηµιουργία υπόθεσης ελέγχου 

 

3. Καταχώρηση βασικών στοιχείων υπόθεσης στον πίνακα δηµιουργίας.  

(Α.Φ.Μ. µε δυνατότητα αναζήτησης, Είδος ελέγχου, Αντικείµενο Ελέγχου, 

Ελεγχόµενες Χρήσεις/Περιόδους από – έως, Αιτιολογία ∆ηµιουργίας) 

4. Μετά την καταχώρηση των στοιχείων και τη δηµιουργία της, η υπόθεση  

εµφανίζεται στη ήδη επιλεχθείσα λίστα καθώς και στην αντίστοιχη λίστα σε  

«ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ». 

5. Επιλογή υπόθεσης και προβολή των αναλυτικών στοιχείων αυτής (καρτέλες). 

6. Μενού «Ενέργειες» � «Προφίλ Φορολογούµενου»  
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Ακολουθεί η προετοιµασία για την έκδοση της εντολής, µε ή χωρίς εισηγήσεις, 

αρχικής ή τροποποιητικής. Το σύστηµα µετά την έκδοση εντολής ελέγχου δηµιουργεί 

αυτόµατα τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υπόθεσης Ελέγχου (Η.Φ.Υ.Ε.), η δηµιουργία του 

οποίου κρίνεται απαραίτητη να επιβεβαιωθεί από τις καρτέλες «Ιστορικότητα 

(λίστα)» και «Πληροφορίες Συγχρονισµού Η.Φ.Υ.Ε.» στο υποσύστηµα της 

∆ιαχείρισης. 

 Ο Προϊστάµενος δύναται να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης σε κάθε 

στάδιο (Έναρξη ελεγκτικών επαληθεύσεων, Προετοιµασία Εκθέσεων Ελέγχου, 

Προετοιµασία φύλλων ελέγχου/πράξεων/ΑΕΠ, Υποβολή αποτελεσµάτων ελέγχου 

από Η.Φ.Υ.Ε. προς ∆ιαχείριση υποθέσεων, Υποβολή εκθέσεων προς έγκριση, 

Υποβολή φύλλων/πράξεων/ΑΕΠ προς έγκριση) .    

Βασική λειτουργία του συστήµατος είναι η επικοινωνία και η µεταφορά 

δεδοµένων µεταξύ των υποσυστηµάτων της ∆ιαχείρισης και της ∆ιενέργειας 

υποθέσεων. 

• Η ενηµέρωση  της  ∆ιενέργειας από την ∆ιαχείριση, γίνεται µε την ενέργεια 

«Ενηµέρωση ΗΦΥΕ»  (π.χ. αλλαγή στοιχείων εντολής, αλλαγή ελεγχόµενων 

χρήσεων, αλλαγή υπευθύνων, δηµιουργία νέας φορολογίας, έγκριση 

εκθέσεων, έγκριση φύλλων/πράξεων/ΑΕΠ, ηµεροµηνίες συµβιβασµού / 

οριστικοποίησης / κατάθεσης προσφυγής κ.λπ.) 

 

• Η ενηµέρωση  της  ∆ιαχείρισης από την ∆ιενέργεια, γίνεται µε την ενέργεια 

«Υποβολή αποτελέσµατος»  όπως περιγράφεται παρακάτω. Με την ενέργεια 

αυτή δηµιουργούνται και ενηµερώνονται µε τα ποσά βάσει ελέγχου / 

συµβιβασµού / οριστικοποίησης / προσφυγής,  τα Φύλλα ελέγχου / Πράξεις / 

ΑΕΠ  στη ∆ιαχείριση Υποθέσεων. Ενηµερώνεται επίσης η διαχείριση και µε 

άλλες πληροφορίες, όπως λήψη µέτρων/µηνυτήριων αναφορών/ειδικών 

εκθέσεων κ.λπ., µετά την συµπλήρωση του αριθµού πρωτοκόλλου και της 

ηµεροµηνίας του σχετικού εγγράφου. 

Ο Ελεγκτής βρίσκει την ανατεθείσα υπόθεσή του στο υποσύστηµα της ∆ιαχείρισης 

Υποθέσεων (C.M.T.) σε κατάσταση «Σε Ανάθεση» και ακολουθεί η έναρξη του 

ελέγχου στο υποσύστηµα πλέον της ∆ιενέργειας Υποθέσεων (Audit Support ). 
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5                            

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

5.1 ∆ιενέργεια Υποθέσεων  (Audit Support) 

Η ενότητα του συστήµατος «ELENXIS» που αφορά στη ∆ιενέργεια Ελέγχων, 

παρέχει στον ελεγκτή µία ολοκληρωµένη εφαρµογή διενέργειας ελέγχου που 

υποστηρίζει τις καθηµερινές εργασίες που συνδέονται µε τη διεξαγωγή του ελέγχου, 

την παρακολούθηση της υπόθεσης-εντολής µέχρι την ολοκλήρωσή της, τη 

δηµιουργία αναφορών και την υποβολή του πορίσµατος/εκθέσεων για ανασκόπηση. 

Η εφαρµογή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επωφελείται από το περιβάλλον των 

Microsoft Windows και να µπορεί να συνεργάζεται µε άλλες εφαρµογές γραφείου, 

όπως το Microsoft Office και άλλα παρόµοια προϊόντα. 

Η ∆ιενέργεια Ελέγχων µπορεί να «τρέχει» τόσο σε φορητούς ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές (laptop) όσο και σε υπολογιστή γραφείου, κάνοντάς το κατάλληλο τόσο 

για ελέγχους σε εξωτερικό περιβάλλον (επιτόπιοι έλεγχοι) όσο και για ελέγχους από 

το γραφείο. 

Μέσα από τη λειτουργικότητα της εφαρµογής, η ∆ιενέργεια Ελέγχων µπορεί να 

διαµορφωθεί έτσι ώστε να παρέχει την ακόλουθη λειτουργικότητα: 

� Λειτουργίες για συλλογή συσχετιζόµενων πληροφοριών ελέγχου 

� Υποστήριξη για το ‘κατέβασµα’ του αρχείου υπόθεσης 

� Υποστήριξη για την εισαγωγή σχετιζόµενων δεδοµένων από δεδοµένα που 

αφορούν στην ελεγχόµενη οντότητα, αυτόµατα και µη αυτόµατα 
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� Υποστήριξη για µη αυτόµατη εισαγωγή άλλων σηµαντικών 

συµπληρωµατικών πληροφοριών για την ελεγχόµενη οντότητα. 

� ∆ιαχείριση λειτουργικότητας για την ηλεκτρονική διαχείριση της υπόθεσης-

εντολής ελέγχου και των διαφόρων εγγράφων που περιλαµβάνονται σε αυτή. 

� Προβολή και διαχείριση δεδοµένων. 

� Βήµατα Ελέγχου που έχουν διαµορφωθεί για την υποστήριξη των εργασιών. 

� Απλούς ή σύνθετους υπολογισµούς. 

� Υποστήριξη στους υπολογισµούς µε δυνατότητα διόρθωσης εγγράφου σε 

σχετιζόµενα δεδοµένα. 

� ∆υνατότητες ανάλυσης δεδοµένων. 

� Υποστήριξη για την προετοιµασία των αναφορών ελέγχου και τα 

αποτελέσµατα ελέγχου για φόρτωση και ταξινόµηση σε συµβατό server. 

� Ενσωµάτωση διαφόρων τύπων εγγράφων αυτοµατισµού γραφείου στην 

εφαρµογή της ∆ιενέργειας Ελέγχων. 

 

5.2 Περιγραφή της ∆ιενέργειας Ελέγχων 

Η αρχική λειτουργία του συστήµατος, θα αφορά προσωρινούς ελέγχους Φ.Π.Α. 

και παρακρατούµενων φόρων. 

Η διενέργεια των προσωρινών και τακτικών φορολογικών ελέγχων υποστηρίζεται 

από το λογισµικό του «ELENXIS» µε την χρήση υπηρεσιακών φορητών 

υπολογιστών. Μέσω του φορητού υπολογιστή οι ελεγκτές έχουν ασύρµατη 

πρόσβαση στις βάσεις φορολογικών δεδοµένων της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών.   

Συγκεκριµένα, οι ελεγκτές έχουν στη διάθεσή τους πλήρη εικόνα για την 

ελεγχόµενη επιχείρηση, όπως τα πλήρη στοιχεία του φορολογικού µητρώου της, το 

ιστορικό παραβάσεων, τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, τα αποτελέσµατα 

διασταυρώσεων, την εικόνα των συµµετεχόντων σε αυτή φυσικών ή νοµικών 

προσώπων, τα αριθµητικά και λοιπά δεδοµένα των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί,  

τα βιβλία και τα στοιχεία που έχουν νόµιµα θεωρηθεί, τα οχήµατα που έχει στην 
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κυριότητά της η ελεγχόµενη επιχείρηση και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι 

διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή. 

Ο ελεγκτικός µηχανισµός θα έχει στη διάθεσή του πληροφορίες από όλα τα 

υποσυστήµατα του Taxis (Μητρώο, Κ.Β.Σ., δεδοµένα δηλώσεων κ.λπ.), 

αποτελέσµατα διασταυρώσεων, δεδοµένα από διαλειτουργικότητα µε τρίτους 

φορείς. 

Υπάρχουν εφαρµογές στις οποίες καταχωρούνται τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

και του επόµενου του ελέγχου σταδίου. Εκκαθάριση των φόρων και υπολογισµός 

των πρόσθετων φόρων. Υποστηρίζονται 60 φορολογίες, διαχρονικά από 1/1/2002 µε 

ενσωµατωµένες και τις αλλαγές που έγιναν µε τον τελευταίο φορολογικό νόµο. 

Μέσω του συστήµατος «ELENXIS» αφού εντοπιστούν οι όποιες  διαφορές φόρων   

εκκαθαρίζονται οι  κύριοι και πρόσθετοι  φόροι, συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου και 

καταλογιστικές πράξεις, απολογίζεται το ελεγκτικό έργο  µε το είδος και το ύψος 

των διαφορών και  ανατροφοδοτείται η αποθήκη δεδοµένων  (data warehouse) του 

«ELENXIS», ενηµερώνοντας διηνεκώς την εικόνα του φορολογούµενου  µε το 

ιστορικό ελέγχων του.  

 

5.3 Υποθέσεις-Εντολές Ελέγχου 

Η ∆ιενέργεια Ελέγχων θα χρησιµοποιηθεί από τον ελεγκτή για τις εργασίες που 

αφορούν στη διενέργεια των Υποθέσεων-Εντολών Ελέγχου που αντιστοιχούν στην 

ελεγχόµενη οντότητα. Η εφαρµογή ∆ιενέργειας Ελέγχων παρέχει όλες τις 

λειτουργίες που υποστηρίζουν τις καθηµερινές εργασίες για έναν έλεγχο µιας 

υπόθεσης-εντολής όπως περιήγηση, εισαγωγή και αξιολόγηση των στοιχείων για την 

ελεγχόµενη οντότητα, κλπ. 

Ένας έλεγχος Υπόθεσης-εντολής διαχειρίζεται όλα τα στοιχεία που είναι 

σχετιζόµενα µε την ελεγχόµενη οντότητα και επιπλέον συµπληρωµατικά στοιχεία 

που συνδέονται µε αυτή όπως π.χ. αναφορές, σηµειώσεις, πληροφορίες ελέγχου 

κ.λπ. Τέτοια στοιχεία µπορεί να προέρχονται από µια βάση δεδοµένων ή από τους 

ελεγκτές που δουλεύουν την Υπόθεση-Εντολή Ελέγχου. 

Η ∆ιενέργεια Ελέγχων διαχειρίζεται µια Υπόθεση-εντολή ελέγχου τη φορά και 

υποστηρίζει τη διαχείριση του αρχείου της υπόθεσης-εντολής ελέγχου. Η Υπόθεση-

Εντολή Ελέγχου αντιπροσωπεύεται από ένα ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο 
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ονοµάζεται Αρχείο Υπόθεσης και είναι διαθέσιµο µέσα από το περιβάλλον των 

Windows. 

5.4 Ηλεκτρονικός Φάκελος Υπόθεσης Ελέγχου (Η.Φ.Υ.Ε.) 

� ∆ηµιουργία τοπικού αντιγράφου του ΗΦΥΕ . 

Ανοίγοντας το υποσύστηµα διενέργειας εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα: 

Εικόνα 5.1: Εισαγωγή στον Audit Organizer 

Από την εφαρµογή Audit Organizer του υποσυστήµατος ∆ιενέργειας Ελέγχων 

(Audit Support) δηµιουργούµε τοπικό αντίγραφο εργασίας (Work Copy) του 

Ηλεκτρονικού Φακέλου της υπόθεσης. Η ενέργεια αυτή, δηλαδή η δηµιουργία 

τοπικού αντιγράφου,  πρέπει να γίνεται για την πρώτη φορά από κάθε ρόλο για 

κάθε σταθµό εργασίας. 

 

Εικόνα 5.2: Συγχρονισµός υπόθεσης ελέγχου 
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5.5 Έγγραφα Ελέγχου 

Η ∆ιενέργεια Ελέγχων υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους εγγράφων ελέγχου: 

• Τα έγγραφα τύπου Basic Data που χρησιµοποιούνται για να 

παρουσιάσουν "σταθερά δεδοµένα (standard data)", όπως π.χ. 

ονοµατεπώνυµο φορολογούµενου. 

• Τα έγγραφα τύπου Periodical Data που χρησιµοποιούνται για να 

εµφανίζουν περιοδικά δεδοµένα (periodical data) όπως π.χ. την 

εκκαθάριση φόρου. Στις στήλες εµφανίζονται οι περίοδοι, η ονοµασία και 

τα αντίστοιχα ποσά.  

• Τα έγγραφα τύπου List Data που χρησιµοποιούνται για να εµφανίζουν 

στοιχεία που είναι υπό µορφή λίστας. 

• Τα Πληροφοριακά έγγραφα που είναι µικρά έγγραφα που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει ο ελεγκτής για προγραµµατισµό και/ή τεκµηρίωση του 

ελέγχου. Μπορεί να έχουν την µορφή ενός σηµειώµατος, ενός 

ερωτήµατος ή µιας πρότασης. 

• Τα ∆ιορθωτικά έγγραφα που χρησιµοποιούνται για διορθώσεις των 

Periodical Data. 

• Τα Βήµατα Ελέγχου χρησιµοποιούνται για να απεικονίσουν έναν 

κατάλογο που θα βοηθήσει τον ελεγκτή κατά την διάρκεια των διάφορων 

φάσεων ενός ελέγχου σε ό,τι αφορά στη δοµή και τον προγραµµατισµό 

ελέγχου. Στα Βήµατα Ελέγχου περιλαµβάνεται µια διαδικαστική λίστα, 

έχοντας στήλες όπου εµφανίζεται το status της εργασίας 

(προγραµµατισµένη / ολοκληρωµένη). 

• Τα Εξωτερικά έγγραφα που είναι έγγραφα που έχουν εκδοθεί από 

εξωτερικά προγράµµατα όπως Word, Excel, Adobe Acrobat Reader ή 

Internet Explorer. Έγγραφα από αυτά τα προγράµµατα µπορούν να 

δηµιουργηθούν και να επεξεργαστούν (εάν το επιτρέπει η µορφή τους) 

ελεύθερα από τον ελεγκτή. 
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5.6 Παραµετροποίηση 

Η Παραµετροποίηση της εφαρµογής γίνεται µε τη χρήση του εργαλείου 

ESKORT Designer. 

 

5.7 Κύρια Εφαρµογή 

Η ∆ιενέργεια Ελέγχων είναι µια εφαρµογή που τρέχει σε περιβάλλον Windows 

και έχει ένα κύριο µενού, µια µπάρα εργαλείων και µια µπάρα κατάστασης. 

  

Εικόνα 5.3: Μενού περιεχοµένων είναι διαθέσιµα σε όλη την εφαρµογή 

 

5.8 Κύριο Μενού 

Το Κύριο Μενού στη ∆ιενέργεια Ελέγχων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

 

 

 

Όταν κάνουµε κλικ σε µια από τις επιλογές του µενού, ένα υπό µενού 

εµφανίζεται. Όπως και στις εφαρµογές των Windows, οι εντολές στα υπό-µενού 

είναι γκριζαρισµένες εάν δεν είναι διαθέσιµες τη δεδοµένη στιγµή. Το κατά πόσο 

είναι διαθέσιµες οι εντολές εξαρτάται από το περιεχόµενο, π.χ. την τρέχουσα 

επιλογή και το ανοιγµένο παράθυρο. Υπάρχουν δηλαδή επιλογές από το κύριο 

µενού που ενεργοποιούνται ανάλογα µε τον τύπο του εγγράφου που είναι ενεργό 
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εκείνη τη στιγµή ή/και την παραµετροποίηση που έχει γίνει. Καθώς αυτά 

παρουσιάζονται στη συνέχεια, γίνεται και η αναλυτικότερη παρουσίασή τους. 

 

5.9 Μπάρα εργαλείων 

Η Μπάρα Εργαλείων της ∆ιενέργειας Ελέγχων περιλαµβάνει τις παρακάτω γενικές 

λειτουργίες. 

 

Τοποθετώντας το ποντίκι πάνω στο κουµπί, παρέχεται η πληροφορία που αφορά 

στο διαθέσιµο εργαλείο (δίνοντας το όνοµα του κουµπιού) καθώς και µια επεξήγηση 

της εκτελεσµένης εντολής που εµφανίζεται από την Μπάρα κατάστασης. 

 Πληροφορία Εργαλείου 

Μπάρα Κατάστασης 

 

Τα κουµπιά από την Μπάρα Εργαλείων απεικονίζουν τις εντολές: 

 Νέο Αρχείο Υπόθεσης 

 Άνοιγµα Αρχείου Υπόθεσης 

 Αποθήκευση Αρχείου Υπόθεσης 

 Αποκοπή 

 Αντιγραφή 

 Επικόλληση 

 Αναίρεση 

 Εκτύπωση 

 Προεπισκόπηση Εκτύπωσης 

 Άνοιγµα Αρχείου υπόθεσης Περιηγητής 

 Αναζήτηση 
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 Επισύναψη 

 Νέα Σηµείωση 

 Άνοιγµα Ηµερολογίου Ελεγκτή 

 Κλείδωµα 

 Ξεκλείδωµα 

Επέκταση/Σύµπτυξη (status εναλλαγής) 

Επέκταση Όλων 

Σύµπτυξη Όλων 

 Εστίαση 

 Εστίαση επαναφορά 

 Εισαγωγή Νέας Γραµµής 

 ∆ιαγραφή Γραµµής 

 Μη Ορατό/Εµφάνιση Αναφερόµενο και ∆ιαφορά Στηλών (status εναλλαγής) 

 Ορισµός Tags 

 

5.10. Μπάρα Κατάστασης 

Η µπάρα κατάστασης εµφανίζει ένα κείµενο σαν βοήθεια για τον χρήστη. 

 

Σηµείωση: Το κείµενο που εµφανίζεται εξαρτάται από το σηµείο που έχει τοποθετηθεί η 

ένδειξη του κέρσορα ή µε τον τρόπο που δουλεύει η ∆ιενέργεια Ελέγχων. 

 

Το Πλάνο Ελέγχου και τα έγγραφα τύπου Periodical Data έχουν επίσης εικονίδια 

από την Μπάρα κατάστασης, επιτρέποντας στον χρήστη να ρυθµίσει τα Φίλτρα ως 

ενεργό / ανενεργό. 

Έγγραφο Πλάνου Ελέγχου: 
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Periodical Data  Έγγραφο: 

 

 

Κατά τη µετακίνηση του ποντικιού πάνω από ένα εικονίδιο κατάστασης (status), 

εµφανίζεται η κατάσταση του φίλτρου από την Μπάρα κατάστασης. 

Τα εικονίδια µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως «hot-keys» για να αλλαχθούν οι 

ρυθµίσεις των φίλτρων µε απλό διπλό κλικ πάνω σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο θα 

µπορείτε να εναλλάσσεστε µεταξύ των ορισµών του τρέχοντος και του προηγούµενου 

φίλτρου. 

Οι ορισµοί των φίλτρων µπορούν επίσης να αλλάξουν µε δεξί κλικ στα εικονίδια. 

Σε αυτήν την υπόθεση-εντολή, ένα µενού περιεχοµένων εµφανίζεται και µπορείτε να 

επιλέξετε να ρυθµίσετε ή να ξανά-ρυθµίσετε τα φίλτρα. 

Παράδειγµα: 

 

Αναφορά για ιδιαιτερότητες στη χρήση φίλτρων για έγγραφα τύπου Πλάνου Ελέγχου 

και τύπου Periodical Data παρουσιάζονται στη συνέχεια του εγγράφου. 

 

5.11.  Περιηγητής Αρχείου 

Υπόθεσης 

Μετά το άνοιγµα ή τη δηµιουργία αρχείου υπόθεσης-εντολής µπορούµε να δούµε 

το περιεχόµενο µε τον Περιηγητή Αρχείου Υπόθεσης. 

Ο Πλοηγός αρχείου υπόθεσης-εντολής δουλεύει όπως ο Περιηγητής των 

Windows, επιτρέποντας στον χρήστη να δει τα Περιεχόµενα του αρχείου της 

υπόθεσης. 

Ο Πλοηγός αρχείου υπόθεσης-εντολής ανοίγει επιλέγοντας 

[Αρχείο]|[Περιηγητής] από το µενού ή κάνοντας κλικ στο κουµπί [Περιηγητής]  

από την Μπάρα Εργαλείων. 
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Εικόνα 5.4: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Αρχείο υπόθεσης 

 

Το Αρχείο υπόθεσης περιηγητή χωρίζεται σε τρία µέρη: 

• Την Ιεραρχική δοµή (Structure Pane) στο αριστερό µέρος της οθόνης, 

όπου εµφανίζει ένα δέντρο ή ιεραρχική δοµή των φακέλων στο αρχείο 

υπόθεσης-εντολής – παρόµοιο µε αυτό του Περιηγητή των Windows. 

• Το έγγραφο στο δεξί µέρος της δοµής εµφανίζει όλα τα έγγραφα και τους 

φακέλους που αφορούν στον τρέχοντα επιλεγµένο φάκελο της ιεραρχικής 

δοµής. Και σε αυτή την περίπτωση, το περιβάλλον είναι παρόµοιο µε του 

Περιηγητή των Windows. 

• Τα Συνηµµένα που βρίσκονται κάτω από το έγγραφα της δοµής που είναι 

στη δεξιά πλευρά, υποδηλώνουν εάν ένα έγγραφο έχει κάποιο 

επισυναπτόµενο και παρέχει λεπτοµέρειες επισύναψης.  

Η ιεραρχία που βλέπουµε στην Ιεραρχική δοµή υποδηλώνει την σχεδιασµένη 

ιεραρχία για τη δοµή του φακέλου της υπόθεσης, που σηµαίνει ότι έχει γίνει ορισµός 

των τύπων εγγράφων που µπορούν να συµπεριληφθούν στους διαφορετικούς 

φακέλους. Έτσι µόνο ορισµένοι τύποι εγγράφων µπορούν να µπουν σε κάθε φάκελο 

εγγράφων. 

Παρατίθεται παρακάτω η δοµή του Η.Φ.Υ.Ε. (Ηλεκτρονικός Φάκελος 

Υπόθεσης Ελέγχου) µε εικόνες από τα στάδια ενός προσωρινού ελέγχου 

(προσωρινός έλεγχος ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών αντικειµένων): 
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Εικόνα 5.5: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Προφίλ ελεγχόµενης επιχείρησης 
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Εικόνα 5.6: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Ταυτότητα ελέγχου
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Εικόνα 5.7: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Έλεγχος 1ης ηµέρας 
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Εικόνα 5.8: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Έγγραφα - Έντυπα 
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Εικόνα 5.9: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Σχετικές διατάξεις 
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Εικόνα 5.10: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Ηλεκτρονικός φάκελος – Άντληση δεδοµένων δηλώσεων από το TAXIS
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Εικόνα 5.11: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Αποτελέσµατα διασταυρώσεων Πελατών - Προµηθευτών 
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Εικόνα 5.12: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Βήµατα ελέγχου Φ.Π.Α 
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Εικόνα 5.13: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - ∆ιαφορές ελέγχου φορολογικών περιόδων Φ.Π.Α 

 



 

Σελίδα 81 

 

Εικόνα 5.14: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Προσδιορισµός φόρου προστιθέµενης αξίας 
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Εικόνα 5.15: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Σύνταξη έκθεσης Φ.Π.Α 
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Εικόνα 5.16: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας -  Έκδοση πράξης προσδιορισµού Φ.Π.Α
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Εικόνα 5.17: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Αποφάσεις επιβολής προστίµων Φ.Π.Α 
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Εικόνα 5.18: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Έλεγχος παρακρατούµενων φόρων, τελών και εισφορών 
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Εικόνα 5.19: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Καταλογισµός παρακρατούµενων φόρων, τελών και εισφορών 
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Εικόνα 5.20: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Έκδοση φύλλων ελέγχου - πράξεων παρακρατούµενων φόρων, τελών και εισφορών 
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Εικόνα 5.21: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Μηνυτήριες αναφορές 
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Εικόνα 5.22: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Περαίωση ελέγχου – απολογισµός φόρων υπόθεσης 
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Εικόνα 5.23: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Επιστροφή φακέλου υπόθεσης – εγγράφων στη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 
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Εικόνα 5.24: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας - Βοηθητικές εφαρµογές για τον υπολογισµό φόρων και τελών
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5.12. Ολοκλήρωση Ελέγχου – 

Υποβολή Αποτελεσµάτων 

� Ρόλος : Ελεγκτής   

� Ολοκλήρωση ελέγχου - απολογισµός. 

� Υποβολή αποτελεσµάτων – δηµιουργία φύλλων ελέγχου/πράξεων 

Μετά την επεξεργασία της υπόθεσης στον Η.Φ.Υ.Ε, στο σύστηµα θα 

δηµιουργηθούν φύλλα ελέγχου και θα εµφανισθούν στον «Απολογισµό 

Υπόθεσης» στην αντίστοιχη φορολογία οι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν. 

Τα δεδοµένα αυτά πρέπει να υποβληθούν στο σύστηµα διαχείρισης, όπου θα 

σχηµατισθούν φύλλα ελέγχου/πράξεις/ΑΕΠ σαν υπο-υποθέσεις κάθε 

φορολογίας (έκθεσης ελέγχου), στα συγκεντρωτικά και αναλυτικά πεδία 

(καρτέλες) των οποίων θα έχουµε τα αποτελέσµατα. Με τον τρόπο αυτό θα 

ενηµερώνεται ο Προϊστάµενος και γενικότερα η υπηρεσία για τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων.  

Για την υποβολή γίνονται τα παρακάτω βήµατα: 

 
1.Στον πίνακα απολογισµού κάνουµε χαρακτηρισµό των φύλλων 

ελέγχου/πράξεων.  

2.Η πρώτη στήλη του πίνακα δηλώνουµε αν θα αποσταλούν τα αποτελέσµατα 

(ποσά βάσει ελέγχου) στη ∆ιαχείριση. Πατώντας διπλό κλικ στο σχετικό κελί, 

ανοίγουν οι επιλογές «Ναι» και «Όχι» . Ο ελεγκτής επιλέγει � «Ναι» για κάθε 

φύλλο που κρίνει ότι είναι έτοιµο να υποβληθεί για έγκριση από τον 

Προϊστάµενο.  

3.Από τη στήλη «Χαρακτηρισµός» χαρακτηρίζουµε το φύλλο, 

προσωρινό/οριστικό/ µερικό/συµπληρωµατικό, ανάλογα µε το είδος του . 

4.Κλείνουµε την εφαρµογή αποθηκεύοντας, ώστε το σύστηµα να ενηµερωθεί µε 

τις πρόσφατες ενέργειές του µέσα από τη διαδικασία συγχρονισµού του 

φακέλου. 

5.Ανοίγουµε τον «Audit Organizer», επιλέγουµε τον ΗΦΥΕ, αναµένουµε να 

συγχρονιστεί (προϋπόθεση «Ενεργοποίηση συγχρονισµού: ΝΑΙ». 

Ελέγχουµε την ολοκλήρωση του συγχρονισµού κάνοντας κλικ στο «Αντίγραφο 

Εργασίας» και στο «Πρωτεύοντα Φάκελο», επαληθεύοντας ότι έχουν τον ίδιο 

αριθµό «Αναθεώρησης». 
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6.Επιλέγουµε το «Αντίγραφο Εργασίας», µε δεξί-κλικ επιλέγουµε την ενέργεια 

«Υποβολή Αποτελέσµατος».  

7.Επιβεβαιώνουµε την επιτυχή υποβολή αποτελεσµάτων, παρακολουθώντας στο 

κάτω µέρος της οθόνης (περιοχή µηνυµάτων), τη συνεχή εξέλιξη του 

συγχρονισµού, έως ότου εµφανιστεί η ένδειξη «…successfully completed» 

 

5.13. Απολογισµός του Ελέγχου 

Ο απολογισµός του ελεγκτικού έργου είναι πολυδιάστατος και έχει τους 

παρακάτω στόχους: 

• αποτίµηση της ελεγκτικής πολιτικής 

• απολογισµός της ευστοχίας της ανάλυσης κινδύνου 

• αποτίµηση της ανθρωποπροσπάθειας που καταβλήθηκε ανά τοµέα 
δραστηριότητας 

• αποτίµηση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν 

• αποτίµηση των εισπραχθέντων ή αναµενόµενων εσόδων ως αποτέλεσµα των 
διαπιστωµένων παραβάσεων 

• βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ΕΥ µε ανάδειξη συµπερασµάτων ή 
υποθέσεων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

• συγκριτική αποτίµηση του ελεγκτικού έργου σε ένα εύρος ετών. 

 

Οι επιτελικοί/εποπτικοί χρήστες του συστήµατος, λαµβάνουν πλήρη εικόνα των 

απολογιστικών στοιχείων του ελέγχου. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων σε επίπεδο 

εποπτείας είναι προσβάσιµα στον επόπτη και για τις υποθέσεις της αρµοδιότητάς 

του. Ο Επόπτης, θα είναι σε θέση να χρησιµοποιεί στατιστικές καταστάσεις, όπως 

ενδεικτικά : 

� Κατάσταση ελέγχων ανά Εποπτεία & Ελεγκτή  

� Κατάσταση απολογισµού ανά Ελεγκτή και Υπόθεση και τύπο ελέγχου 

� Κατάσταση Εικόνας Υπόθεσης  

Ως έµπειρος χρήστης ο ∆ιαχειριστής Ελέγχων της κάθε ΕΥ, θα έχει πλήρη 

εικόνα της εξέλιξης και της πορείας των ελέγχων, καθώς και εικόνα των 

αποτελεσµάτων των περαιωµένων υποθέσεων ανά υποδιεύθυνση και εποπτεία.  

Ο ∆ιαχειριστής Ελέγχων, θα είναι σε θέση να χρησιµοποιεί απολογιστικές 

καταστάσεις, όπως ενδεικτικά: 
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� Κατάσταση ελέγχων ανά Περίοδο/Εποπτεία & Ελεγκτή  

� Κατάσταση απολογισµού ανά Εποπτεία  

� Στατιστικά ∆ελτία  

� Συγκεντρωτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων  

Ο οικονοµικός απολογισµός θα περιλαµβάνει τα οικονοµικά αποτελέσµατα της 

υπηρεσίας (όπως Βεβαιωθέντα ποσά ανά τύπο ελέγχου, Βεβαιωθείς φόρος ανά 

είδος φορολογίας, Τρόποι περαίωσης, Μέθοδοι Φοροδιαφυγής κλπ).  

Στον απολογισµό του ελεγκτικού έργου της υπηρεσίας θα περιλαµβάνονται τα 

απολογιστικά στοιχεία κόστους της διενέργειας (Μέσος Όρος χρόνου ανά υπόθεση 

και µέσος όρος εσόδων ανά ελεγκτή κλπ) και σηµαντικές διαπιστώσεις που 

αφορούν τους φορολογούµενους, όπως οι διαπιστωµένες παραβάσεις του ΚΒΣ, οι 

πιθανοί νέοι τρόποι φοροδιαφυγής.  

Τέλος, θα παρέχονται στατιστικές καταστάσεις ανά περίοδο για το πλήθος των 

µηνυτήριων αναφορών, των προσφυγών των φορολογούµενων, των συµβιβασµών 

και των δικαστικών αποφάσεων.    

Ως εκτελεστικός χρήστης, ο Ελεγκτής  θα έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται 

κατασχεθέντα φορολογικά στοιχεία και να προχωρά στη δέσµευσή τους. Τα 

κατασχεθέντα στοιχεία αφορούν συνήθως στοιχεία και βιβλία του ΚΒΣ για τα 

οποία θα υπάρχει σχετική ένδειξη στην εφαρµογή διαχείρισης υποθέσεων, ώστε σε 

περίπτωση τελεσιδικίας να ειδοποιείται ο ελεγκτής για την επιστροφή τους στον 

ελεγχόµενο.  

 

Πρότυπες Υποθέσεις Φ.Ε.Υ. 

Ο Προϊστάµενος θα ορίζει ως πρότυπες κάποιες ολοκληρωµένες υποθέσεις που 

κρίνει ότι είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο χαρακτηρισµός µιας υπόθεσης ως 

πρότυπης έχει νόηµα για συγκεκριµένο είδος ελέγχου και συγκεκριµένη κατηγορία 

φορολογούµενου. Η εικόνα της «πρότυπης υπόθεσης» θα αξιοποιείται στα πλαίσια 

της δροµολόγησης για την εκτίµηση της πολυπλοκότητας και τον προγραµµατισµό 

υλοποίησης των δροµολογούµενων ελέγχων. 

Οι πρότυπες υποθέσεις έχουν σκοπό την τεκµηρίωση της βέλτιστης πρακτικής 

κατά τρόπο διαφανή σε όλη την υπηρεσία. Θα είναι δυνατό για όλους τους ρόλους, 

ανεξάρτητα υπηρεσίας, να αναζητήσουν και να κατηγοριοποιήσουν πρότυπες 
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υποθέσεις µε βάση τα πεδία που θα τις ορίζουν και να ανατρέξουν σε αυτές για 

αναφορά.  

Προκειµένου να µην προκύψουν θέµατα εµπιστευτικότητας θα δηµιουργηθούν 

πρότυπες υποθέσεις ως αντίγραφα υπαρχόντων υποθέσεων και θα τροποποιηθεί ο 

ηλεκτρονικός φάκελός τους όπου χρειάζεται. Ο τεχνικός διαχειριστής θα 

αναλαµβάνει µετά από εντολή του Προϊσταµένου να τροποποιήσει µια υπάρχουσα 

υπόθεση και να την ορίσει ως πρότυπη στο σύστηµα.  

Στην πορεία του χρόνου, µε βάση την συσσωρευµένη εµπειρία των ελεγκτών 

και σε συνδυασµό µε την γνώση που αποκτάται από την χρήση και αξιοποίηση του 

συστήµατος, οι πρότυπες υποθέσεις θα βελτιώνονται και θα ενσωµατώνουν 

σταδιακά, πρακτικές εργασίας, τεχνικές χρήσης των εφαρµογών αλλά και 

περιεχόµενα που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως υποδείγµατα σε επόµενους 

ελέγχους.   

 

5.14. Βάση Γνώσης/Ανάλυση 

Κινδύνου 

Το σύστηµα θα υποστηρίζει βάση γνώσης (κανόνες βέλτιστων πρακτικών) για 

σύνθετες αναλυτικές εργασίες και εργασίες σχεδιασµού, όπως για παράδειγµα ο 

σχεδιασµός της απόκρισης σε διάφορες µη-φυσιολογικές καταστάσεις, η επιλογή 

της δοκιµαστικής περιόδου και των δειγµάτων ελέγχου, η ανάλυση τάσεων (τόσο 

διακύµανση από το ένα έτος στο άλλο εντός της επιχείρησης όσο επίσης και 

σύγκριση της επιχείρησης µε τους µέσους όρους της βιοµηχανίας, στο βαθµό που 

αυτά τα συγκριτικά δεδοµένα είναι διαθέσιµα), ανάλυση διαφορών συµφωνίας, 

προσδιορισµός υποσυνόλων δεδοµένων συναλλαγών που απαιτούν ανάλυση σε 

µεγαλύτερο βάθος. 

Με προκαθορισµένους κανόνες γενικής εφαρµογής, ο ελεγκτής θα καθοδηγείται 

από το σύστηµα κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και ανάλυσης των οικονοµικών 

δεδοµένων του ελεγχόµενου π.χ. σύγκριση των αριθµητικών δεδοµένων που 

περιλαµβάνονται στην κατάστρωση µε τα αντίστοιχα δεδοµένα που 

περιλαµβάνονται στο έντυπο Ε3. 

Το σύστηµα θα παράγει µηνύµατα/συστάσεις προς τον ελεγκτή παρέχοντας 

αιτιολόγηση για τα ευρήµατα, π.χ. αν ο ελεγχόµενος δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις 

από 1/1 µέχρι 30/4 για ΦΠΑ και λοιπές φορολογίες (µέχρι 31/5 εισόδηµα και 
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εκκαθαριστική ΦΠΑ), το σύστηµα θα ειδοποιεί το χρήστη για έκδοση αθεώρητων 

στοιχείων (και στον τακτικό και στον προσωρινό έλεγχο). 

Σε κύριες οθόνες (ισοζυγίου, κατάστρωσης κλπ), θα υποστηρίζεται η εξαγωγή 

ποσοστιαίων δεικτών µε βάση τα δεδοµένα γραµµής ή στήλης. 

Θα παρέχεται η δυνατότητα εµφάνισης µηνυµάτων µε υποδείξεις προς τον 

ελεγκτή, που θα συνδέονται στα Βήµατα Ελέγχου, θα παραπέµπουν σε πηγές της 

Νοµολογίας και θα επισηµαίνουν διοικητικές ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν 

(µηνυτήριες αναφορές, ειδικές εκθέσεις κλπ). 

5.15. Μελέτη περίπτωσης 

Λόγω του όγκου των εφαρµογών και των δυνατοτήτων του υποσυστήµατος της 

∆ιενέργειας Ελέγχων κρίθηκε αναγκαίο η ανάπτυξή τους να παρουσιαστεί µέσα 

από µία µελέτη περίπτωσης (case study) παράλληλα µε ένα συνοπτικό οδηγό 

εναλλαγής µεταξύ των εφαρµογών της ∆ιαχείρισης και της ∆ιενέργειας από την 

έκδοση της εντολής µέχρι και τη µετ’ έλεγχο διαδικασία. 

Παράδειγµα: 

 Εκδόθηκε εντολή του Προϊστάµενου του ∆.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, για διενέργεια 

προσωρινού ελέγχου, φόρου προστιθέµενης αξίας και λοιπών φορολογικών 

αντικειµένων, στη παρακάτω διαχειριστική / φορολογική περίοδο, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 50 ν. 2859/2000 και διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Ελεγχόµενη διαχειριστική/φορολογική περίοδος: 1/1/2010 – 31/12/2011 

Πρόκειται για επιχείρηση η οποία τηρεί βιβλία B’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και 

κατά την υπό κρίση διαχειριστική περίοδο (1/1/2010 – 31/12/2011) η κύρια 

δραστηριότητα που άσκησε η ελεγχόµενη ήταν η εµπορία ηλεκτρονικών ειδών. 

 

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ 

ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

� ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Έναρξη ελέγχου - Προφίλ φορολογούµενου 

Ανοίγουµε το υποσύστηµα της ∆ιαχείρισης Υποθέσεων και στο παράθυρο που 

εµφανίζεται πληκτρολογούµε το 'Όνοµα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης. 
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Εικόνα 5.25: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης  

Επιλέγοντας από το µενού [Λίστες - Όλες οι υποθέσεις] εµφανίζονται όλες οι 

υποθέσεις τις οποίες έχουµε ενταλθεί να ελέγξουµε. Για] διευκόλυνση στο πεδίο 

[Αναζήτηση Για]βάζουµε το ID ή τον ΑΦΜ της  υπόθεσης µας ώστε στη λίστα να 

εµφανίζεται µόνο αυτή. Η  κατάσταση της υπόθεσης πριν γίνει οποιαδήποτε 

ενέργεια είναι [ΣΕ ΑΝΑΘΕΣΗ]. 

Την  επιλέγουµε  και από  το µενού [Ενέργειες - Εισαγωγή Ηµεροµηνίας 

Έναρξης Ελέγχου]  εισάγουµε στο παράθυρο που µας εµφανίζει την ηµεροµηνία 

έναρξης ελέγχου και πατάµε [Εντάξει]. 

Μετά την εισαγωγή ηµεροµηνίας από  το µενού [Ενέργειες - Έναρξη 

Ελέγχου]αλλάζουµε την κατάσταση της υπόθεσης και στο παράθυρο που µας 

εµφανίζεται καταχωρούµε σχόλια (προαιρετικά). Μετά από αυτή την ενέργεια η 

υπόθεσή µας βρίσκεται σε κατάσταση [Έναρξη Ελέγχου].  

 

 

Εικόνα 5.26: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – Έναρξη ελέγχου 

 

Στο κάτω πλαίσιο της εφαρµογής από την καρτέλα [Πληροφορίες 

Συγχρονισµού ΗΦΥΕ]  πρέπει να ελέγχουµε αν έχει ολοκληρωθεί η δηµιουργία 

του ηλεκτρονικού φακέλου της υπόθεσης (ΗΦΥΕ). Η ένδειξη 

[Ολοκληρώθηκε]σηµαίνει πως είναι δηµιουργηµένος  ο  ΗΦΥΕ κεντρικά και 

µπορούµε πλέον να τον κατεβάσουµε στον τοπικό υπολογιστή µας. 
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Εικόνα 5.27: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού φακέλου 

 

Περιήγηση στο Προφίλ Φορολογούµενου 

Από το µενού [Ενέργειες - Προφίλ Φορολογούµενου], εµφανίζεται οθόνη µε 

όλα τα στοιχεία της επιχείρησης από όλα τα φορολογικά αντικείµενα, έτσι όπως 

αυτά έχουν αντληθεί από την βάση δεδοµένων του TAXIS. 

 

Εικόνα 5.28: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – Προφίλ φορολογούµενου 

 

 

� ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ - Συγχρονισµός - Άνοιγµα ΗΦΥΕ - Εκτυπώσεις  

Στη συνέχεια µε τις παραπάνω ενέργειες ανοίγουµε την εφαρµογή Audit 

Organizer  του υποσυστήµατος ∆ιενέργειας. 
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Εικόνα 5.29: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Audit Organizer 

Στο αριστερό παράθυρο της οθόνης κλικάρουµε µία φορά πάνω στη λέξη 

ΗΦΥΕ. Στο δεξιό παράθυρο της οθόνης, εµφανίζεται λίστα µε τις υποθέσεις µας, 

κάθε µία µε το δικό της ID, για τις οποίες έχει δηµιουργηθεί ΗΦΥΕ στον κεντρικό 

server (Master Case File), µε ενδείξεις Ναι/Όχι ανάλογα µε την κατάσταση 

συγχρονισµού της κάθε υπόθεσης. 

Βρίσκουµε  την υπόθεση που µας ενδιαφέρει και την επιλέγουµε. Εάν στη 

δεύτερη στήλη µε τίτλο [Ενεργοποίηση Συγχρονισµού] το πεδίο έχει την τιµή 

[Όχι], µε δεξί κλικ επάνω της, ανοίγει ένα γκρι πλαίσιο µε τίτλο [Ενεργοποίηση 

Συγχρονισµού] και το επιλέγουµε 

 

 

Εικόνα 5.30: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Audit Organizer 

Μετά από αυτή την επιλογή η ένδειξη [Όχι] που είχαµε πριν αλλάζει σε [Ναι] 

και αρχίζει ο συγχρονισµός της υπόθεσης. 

Στο αριστερό µέρος της οθόνης µας και στο φάκελο ΗΦΥΕ θα εµφανιστεί ένας 

'σταυρός', που υποδηλώνει τη δυνατότητα ανάπτυξης διάρθρωσης, κλικάρουµε µία 

φορά πάνω του και αναπτύσσουµε τη διάρθρωση. Κάθε υποφάκελος  αφορά και σε 

µία υπόθεση. 

Μπροστά από κάθε υπόθεση έχει εµφανιστεί επίσης ένας σταυρός. Επιλέγουµε 

την υπόθεση που µας ενδιαφέρει και ‘κλικάρουµε’ στο σταυρό. 

Παρατηρούµε ότι στη πλήρη ανάπτυξη της διάρθρωσης της υπόθεσης µας, όπως 

περιγράφηκε παραπάνω, υπάρχει ένας υποφάκελος µε τίτλο [Πρωτεύον Φάκελος] 
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κι ένας δεύτερος υποφάκελος µε τίτλο [Αντίγραφο εργασίας].  Αν ‘κλικάρουµε’ 

πάνω στον [Πρωτεύοντα Φάκελο] θα εµφανιστεί στο δεξί παράθυρο ο αριθµός 

αναθεώρησής του. Ο αριθµός αυτός εµφανίζεται και όταν ‘κλικάρουµε’ πάνω στο 

φάκελο [Αντίγραφο εργασίας]. 

Στο κάτω µέρος της οθόνης θα εµφανιστεί το µήνυµα [Ο συγχρονισµός 

ολοκληρώθηκε]. 

Προσοχή, µετά τον Συγχρονισµό  οι αριθµοί αναθεώρησης του Πρωτεύοντος 

Φακέλου και του Αντιγράφου Εργασίας θα πρέπει να ταυτίζονται. 

 

 

 

Εικόνα 5.31: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Audit Organizer 

 

Μετά τις παραπάνω ενέργειες είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στο κατέβασµα  

του Η.Φ.Υ.Ε. τοπικά στον υπολογιστή µας και στο άνοιγµά του. 

Επιλέγουµε (κλικάρουµε µία φορά) το φάκελο [Αντίγραφο εργασίας] της 

υπόθεσης και µε δεξί κλίκ (επάνω στο µπλε πλαίσιο) εµφανίζεται νέο παράθυρο 

επιλογών. Στο παράθυρο αυτό επιλέγουµε: [Άνοιγµα Αντιγράφου Εργασίας 

Η.Φ.Υ.Ε.] και αρχίζει η διαδικασία δηµιουργίας τοπικού αντιγράφου της υπόθεσης 

που ελέγχουµε στον υπολογιστή µας. 
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Εικόνα 5.32: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Άνοιγµα αντιγράφου 

 

Από τον φάκελο [ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ] µπορούµε να ανοίξουµε 

και να περιηγηθούµε στις οθόνες που εµφανίζονται στο δεξιό παράθυρο της 

εφαρµογής πατώντας διπλό κλικ πάνω τους. Κάθε οθόνη περιέχει διάφορα στοιχεία 

για την υπόθεσή µας.  

 

 

Εικόνα 5.33: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Προφίλ φορολογούµενου 

 

Από τον φάκελο [Έναρξη ελέγχου - 'Έγγραφα - Έντυπα]  εµφανίζουµε στο 

δεξί παράθυρο µια σειρά από έγγραφα. Ανοίγουµε όποιο έγγραφο µας ενδιαφέρει 

πατώντας διπλό κλικ πάνω του.  

Η άντληση των δεδοµένων του κάθε εντύπου γίνεται αυτόµατα χωρίς τη 

παρέµβαση του χρήστη. 
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Εικόνα 5.34: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Έκδοση εγγράφων 

 

Έστω ότι επιλέγουµε τη δηµιουργία του εγγράφου [ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 

36 Κ.Β.Σ]. 

 

 

  Εικόνα 5.35: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Έκδοση πρόσκλησης 

Αποθηκεύουµε την υπόθεση και κλείνουµε την εφαρµογή. 
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 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Μετά την ολοκλήρωση της προετοιµασίας του ελέγχου, ο ελεγκτής κατά την 

πρώτη ηµέρα επίσκεψής του στην επιχείρηση και πριν την έναρξη του ελέγχου, 

απευθυνόµενος στο νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης, 

� Επιδεικνύει την υπηρεσιακή ή αστυνοµική του ταυτότητα 

� Επιδίδει αντίγραφο της Εντολής Ελέγχου επί αποδείξει 

� Επιδίδει την πρόσκληση Οικειοθελούς Συµµόρφωσης (εφόσον πρόκειται για 
Τακτικό ή Προσωρινό έλεγχο) και παραδίδει το εγχειρίδιο ελέγχου 

� Επιδίδει αντίγραφο δελτίου ληξιπροθέσµων χρεών 

� Θεωρεί τα βιβλία και στοιχεία και συντάσσει την Κατάσταση θεωρηθέντων 
Βιβλίων & Στοιχείων 

∆ιενεργεί όπου προβλέπεται: 

� Έλεγχο Ταµείου 

� Έλεγχο Αξιόγραφων 

� Έλεγχο Αποθήκης 

� ενηµερώνει σχετικά µε τα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρωθούν 

 

Ο Ελεγκτής θα διερευνά αν και σε τι κατάσταση υπάρχουν ηλεκτρονικά 

λογιστικά στοιχεία από πλευράς ελεγχόµενου, όπως: 

 

� Βιβλία Αγορών, Εσόδων – Εξόδων, Τρίτης Κατηγορίας 

� Πρόσθετα βιβλία άρθρου 10 Π∆ 186/92 

� Μητρώο Παγίων 

� Βιβλίο Αποθήκης 

� Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών 

� Βιβλίο Μετόχων & Μετοχών 

� Κατάσταση Μισθοδοσίας 

 

Για όλα τα ανωτέρω θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών η 

ηλεκτρονική γραµµογράφηση, η µορφή και το περιεχόµενό τους.  



 

Σελίδα 104 

Τα ηλεκτρονικά στοιχεία θα εισάγονται µέσω κάποιου ηλεκτρονικού µέσου (π.χ. 

CD) στο φορητό υπολογιστή του ελεγκτή µε τη χρήση του εργαλείου Sesam, σε 

προσυµφωνηµένο format. Θα αναπτυχθεί πρότυπο εισαγωγής στο Sesam για το 

format που θα προταθεί.  

Για όσα από τα ανωτέρω στοιχεία θα είναι διαθέσιµα σε έντυπη µορφή, θα 

δίνεται η δυνατότητα στον ελεγκτή να τα πληκτρολογήσει σε ειδικά 

διαµορφωµένες φόρµες καταχώρισης. 

Ο ελεγκτής δύναται να ζητήσει από την ελεγχόµενη επιχείρηση πρόσθετα 

στοιχεία, σε περίπτωση που αυτά δεν περιλαµβάνονται στον ηλεκτρονικό φάκελο 

της υπόθεσης. Για τον σκοπό αυτό θα παράγεται από την εφαρµογή ESKORT - 

Audit Assistant (∆ιενέργεια) ηλεκτρονικό αρχείο µε συγκεκριµένο format, ως 

πρότυπο καταγραφής δεδοµένων (π.χ. µε την µορφή EXCEL,) δεδοµένων 

δηλώσεων, σκοπός, στοιχεία λογιστή κλπ.,. Το συµπληρωµένο από το 

φορολογούµενο- αρχείο Excel, θα επισυνάπτεται στην περιοχή εργασίας 

«Ηλεκτρονικός Φάκελος» µε τον τίτλο “Εισαγωγή Ηλεκτρονικών Αρχείων” και το 

περιεχόµενό του θα αξιοποιείται αυτόµατα από τις εφαρµογές του υποσυστήµατος 

Audit assistant, ενηµερώνοντας µε τα δεδοµένα του τα υπολογιστικά φύλλα και 

πρότυπα έντυπα. 

 

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

� ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -  Αλλαγή κατάστασης [ ΣΕ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ]  

Μετά τις ενέργειες του ελέγχου της 1ης µέρας στο υποσύστηµα της ∆ιενέργειας, 

επανερχόµαστε στο υποσύστηµα της ∆ιαχείρισης για να θέσουµε πλέον την 

υπόθεσή µας σε [∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ] 

Ανοίγουµε το υποσύστηµα της ∆ιαχείρισης Υποθέσεων. 

Από το µενού [Λίστες - Όλες οι Υποθέσεις] εµφανίζονται όλες οι υποθέσεις 

µας. Για διευκόλυνση στο πεδίο [Αναζήτηση Για] βάζουµε το ID της  υπόθεσης 

µας ώστε να µας εµφανίζει µόνο αυτή. Η κατάσταση της υπόθεσής µας πρέπει να 

είναι [ΕΝΑΡΞΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ] 

Στη συνέχεια από  το µενού [Ενέργειες -  Εισάγουµε την  Ηµεροµηνία 

Έναρξης Ελεγκτικών Επαληθεύσεων] 
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  Εικόνα 5.36: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – Εισαγωγή ηµεροµηνίας  

 

Μετά την εισαγωγή ηµεροµηνίας από το µενού [Ενέργειες - Σε ∆ιενέργεια] 

αλλάζουµε την κατάσταση της υπόθεσης και στο παράθυρο που µας εµφανίζεται 

καταχωρούµε σχόλια (προαιρετικά). Μετά από αυτή την ενέργεια η υπόθεσή µας 

πλέον βρίσκεται σε κατάσταση [Σε ∆ιενέργεια]  . 

 

 

  Εικόνα 5.37: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – Σε ∆ιενέργεια 

 

� ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -  ∆ηµιουργία Φορολογιών -  Ενηµέρωση ΗΦΥΕ  

Βρισκόµαστε στο υποσύστηµα της ∆ιαχείρισης Υποθέσεων. 

Αν στην έναρξη ή ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί 

ότι υπάρχουν και άλλες φορολογίες (πλην του Φ.Π.Α. και του Εισοδήµατος,  οι 

οποίες έχουν δηµιουργηθεί αυτόµατα στον Η.Φ.Υ.Ε. µε την έκδοση της εντολής), 

δηµιουργούµε αυτές τις νέες φορολογίες ή Α.Ε.Π  από τη ∆ιαχείριση. 

Από το µενού [Λίστες - Όλες οι Υποθέσεις] εµφανίζονται όλες οι υποθέσεις 

µας. Για διευκόλυνση στο πεδίο [Αναζήτηση Για] βάζουµε το ID της  υπόθεσης 

µας ώστε να µας εµφανίζει µόνο αυτή. Η κατάσταση της υπόθεσής µας πρέπει να 

είναι [Σε ∆ιενέργεια] 
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Την  επιλέγουµε  και από  το µενού [Ενέργειες - ∆ηµιουργία Νέας 

Φορολογίας/ΑΕΠ] επιλέγουµε από την λίστα που αναπτύσσεται την φορολογία 

που µας ενδιαφέρει και µετά ‘κλικάρουµε’ στην ένδειξη [Εντάξει]. 

Επαναλαµβάνουµε την παραπάνω ενέργεια για κάθε φορολογία που θέλουµε να 

δηµιουργήσουµε. 

 

 

  Εικόνα 5.38: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – ∆ηµιουργία νέας φορολογίας 

 

Πατώντας F6 και µε δεξί κλικ [Προβολή Πρόσθετων Πληροφοριών], 

µπορούµε να προβάλουµε την συνολική εικόνα της υπόθεσής και να δούµε όλες τις 

φορολογίες που δηµιουργήσαµε σαν Εκθέσεις σε κατάσταση [ΣΕ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ] 

Αν διαπιστωθεί ότι κάποια φορολογία δηµιουργήθηκε από παραδροµή, τότε την 

επιλέγουµε και από  το µενού πατάµε [Ενέργειες - Ακύρωση]. Από το µενού 

[Λίστες - Όλες οι Υποθέσεις] εµφανίζονται όλες οι υποθέσεις µας. Για 

διευκόλυνση στο πεδίο [Αναζήτηση Για] βάζουµε το ID της  υπόθεσης µας ώστε 

να µας εµφανίζει µόνο αυτή. 

Την  επιλέγουµε  και από  το µενού πατάµε [Ενέργειες – Ενηµέρωση 

Η.Φ.Υ.Ε]. 

Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη  για να ενηµερωθεί ο Η.Φ.Υ.Ε. µε τις νέες 

φορολογίες. 
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 Γενικά για οποιαδήποτε αλλαγή  γίνεται στην ∆ιαχείριση απαιτείται η ενέργεια 

[Ενηµέρωση Η.Φ.Υ.Ε.]  (π.χ. αλλαγή στοιχείων εντολής, αλλαγή ελεγχόµενων 

χρήσεων, αλλαγή υπευθύνων, δηµιουργία νέας φορολογίας, έγκριση εκθέσεων, 

έγκριση φύλλων/πράξεων/ΑΕΠ, ηµεροµηνίες συµβιβασµού / οριστικοποίησης / 

κατάθεσης προσφυγής     κλπ) 

Στο κάτω πλαίσιο της εφαρµογής από την καρτέλα [Πληροφορίες 

Συγχρονισµού Η.Φ.Υ.Ε.]  ελέγχουµε αν έχει ολοκληρωθεί η ενηµέρωση του 

Η.Φ.Υ.Ε. Η ένδειξη [Ολοκληρώθηκε] σηµαίνει πως έχουν  δηµιουργηθεί  οι 

φορολογίες στον   Η.Φ.Υ.Ε. 

 

 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

� Συγχρονισµός - Άνοιγµα ΗΦΥΕ - Έλεγχος πρώτης ηµέρας 

Ανοίγουµε το υποσύστηµα του Audit Οrganizer. 

Συγχρονίζουµε την υπόθεση και προχωράµε στο [Άνοιγµα Αντιγράφου 

Εργασίας Η.Φ.Υ.Ε.]. 

Εάν έχουµε δηµιουργήσει φορολογίες,  από τον φάκελο [ΠΡΟΦΙΛ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ - Προφίλ Ελέγχου] ελέγχουµε αν προστέθηκαν στη 

λίστα οι  νέες φορολογίες. Αν κάποια ή κάποιες δεν υπάρχουν σηµαίνει πως δεν 

έγινε η Ενηµέρωση Η.Φ.Υ.Ε. ή έχει δηµιουργηθεί διπλή φορολογία στη 

∆ιαχείριση. 
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  Εικόνα 5.39: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Προφίλ ελέγχου 

 

Από τον φάκελο [Έναρξη ελέγχου  - Έλεγχος 1ης Ηµέρας]  εµφανίζουµε στο 

δεξί παράθυρο το αρχείο [Θεωρηθέντα Βιβλία και Στοιχεία]. Ανοίγουµε το 

αρχείο και εµφανίζεται η λίστα µε τις θεωρήσεις βιβλίων και στοιχείων της 

επιχείρησης όπως αυτά αντλήθηκαν από το TAXIS. Επιλέγουµε τα βιβλία και 

στοιχεία που θεωρήσαµε την πρώτη µέρα του ελέγχου αλλάζοντας το [Όχι] σε 

[Ναι] στην πρώτη στήλη της λίστας. 

 

  Εικόνα 5.40: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Θεωρηθέντα βιβλία και στοιχεία 

 

Τσεκάρουµε το κουτάκι µε την ένδειξη [Επιλεγµένα] ακριβώς πάνω από τη 

λίστα και στην συνέχεια συµπληρώνουµε την σελίδα και την ηµεροµηνία 

θεώρησης στην νέα λίστα που εµφανίζεται 
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  Εικόνα 5.41: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Θεωρηθέντα βιβλία και στοιχεία 

 

Στην συνέχεια κλείνοντας  το αρχείο παρατηρούµε πως έχει δηµιουργηθεί ένα 

αρχείο τύπου Word µε όνοµα [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ] και το εκτυπώνουµε. 

 

� Ηλεκτρονικός φάκελος - ∆ηλώσεις ΦΠΑ 

Από τον φάκελο [Ηλεκτρονικός φάκελος - ∆ηλώσεις ΦΠΑ - Ελεγχόµενη 

περίοδος από ....... έως .......]ανοίγουµε το αρχείο  [Περιοδική ∆ήλωση Φ.Π.Α.] 

‘κλικάρουµε’ το εικονίδιο     [Ανάπτυξη όλων] από την γραµµή εργαλείων και 

βλέπουµε τις δηλώσεις σε πλήρη ανάπτυξη. 

Εδώ εµφανίζονται όλες οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ κωδικογραφηµένες όπως 

έχουν υποβληθεί στο TAXISNET από τον φορολογούµενο.  
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  Εικόνα 5.42: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Περιοδική Φ.Π.Α 

 

Προκειµένου να εµφανίζονται οι περιοδικές δηλώσεις µε αύξουσα σειρά πρέπει 

από το µενού [Προβολή] να ξεκλικάρουµε την επιλογή [Αντιστροφή 

χρονολογικής σειράς των περιόδων]. 

 

 

  Εικόνα 5.43: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Περιοδική Φ.Π.Α 

 

Εάν δεν υπάρχουν δεδοµένα περιοδικών δηλώσεων στο TAXISNET λόγω µη 

υποβολής ή υποβολής χειρόγραφα στη ∆OΥ, η εφαρµογή καταρχήν  δεν ανοίγει 
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φορολογική περίοδο. Σε αυτή την περίπτωση ανοίγουµε εµείς τις φορολογικές 

περιόδους που λείπουν (αν υπάρχει υποχρέωση υποβολής) ως εξής: 

Έστω ότι θέλουµε να ανοίξουµε την περίοδο του Αυγούστου του 2010 λόγω µη 

υποβολής. Από το µενού [Αρχείο - Επεξεργασία Περιόδων] επιλέγουµε 

[Περίοδος] και κλικάρουµε [Προσθήκη]. Στο παραθυράκι που εµφανίζεται 

εισάγουµε την περίοδο (αν λείπουν πολλές περίοδοι τις εισάγουµε όλες) σύµφωνα 

µε τη µορφή που προτείνεται από την εφαρµογή και πατάµε ['Εντάξει]. 

 

 

  Εικόνα 5.44: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Επεξεργασία περιόδων 

� Έλεγχος  ΦΠΑ 

Το βασικό αρχείο που εργαζόµαστε κατά τον έλεγχο ΦΠΑ είναι το [∆εδοµένα 

φορολογικής περιόδου Φ.Π.Α. µετά από έλεγχο]. 

 

  Εικόνα 5.45: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – ∆εδοµένα φορολογικής περιόδου Φ.Π.Α 
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Εδώ εµφανίζονται όλες οι φορολογικές περίοδοι σε τρίστηλα. Στην πρώτη 

στήλη (Ποσά δήλωσης) µεταφέρονται αυτούσια όλα τα ποσά όπως υπάρχουν στις 

υποβληθείσες Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Στη δεύτερη στήλη (Ποσά ελέγχου) 

µεταφέρονται καταρχήν οι δηλωθείσες αξίες και υπολογίζονται οι φόροι. Στην 

τρίτη στήλη (∆ιαφορά) υπολογίζονται οι διαφορές Ποσών δήλωσης - ελέγχου. Αν 

δεν υπάρχουν διαφορές η δήλωση χαρακτηρίζεται [Ειλικρινής]'. 

 

 

  Εικόνα 5.46: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – ∆εδοµένα φορολογικής περιόδου Φ.Π.Α 

 

Προκειµένου να καταχωρήσουµε τις διαφορές ελέγχου ‘κλικάρουµε’ το πεδίο 

που θέλουµε στη στήλη [Ποσά ελέγχου]  

Προσοχή! µόνο σε πεδία αξιών, φόρο δαπανών και σε προστιθέµενα-

αφαιρούµενα ποσά. 



 

Σελίδα 113 

Στη συνέχεια κλικάρουµε το εικονίδιο [Νέα διόρθωση]         από την 

γραµµή εργαλείων και στο παράθυρο που εµφανίζεται καταχωρούµε τη διαφορά 

του ελέγχου και πατάµε [Εντάξει]. 

 

 

  Εικόνα 5.47: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – ∆ιόρθωση ποσών Φ.Π.Α 

 

Μετά τη διόρθωση, αριστερά του λεκτικού έχει σχηµατιστεί ένας συνδετήρας ως 

ένδειξη ύπαρξης διόρθωσης. Πατώντας πάνω στον συνδετήρα µπορούµε να 

διαγράψουµε ή να µεταβάλλουµε διορθώσεις. 

Πλέον η δήλωση χαρακτηρίζεται ως ανακριβής κι εµφανίζονται οι διαφορές του 

φόρου καθώς και οι πρόσθετοι φόροι προς καταλογισµό. 
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  Εικόνα 5.48: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Χαρακτηρισµός δήλωσης 

 

 Στο αρχείο  [Προστιθέµενα - Αφαιρούµενα ποσά] επεξεργαζόµαστε τυχόν  

διακανονισµούς της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Εδώ πληκτρολογούµε στα 

[Ποσά δήλωσης] και διορθώνουµε στα [Ποσά ελέγχου]. 

 

Ανοίγοντας το Εxcel αρχείο [∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

Φ.Π.Α. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ Από …... έως ……..] µπορούµε να εκτυπώσουµε 

καταστάσεις µε τις διαφορές που προέκυψαν από τον έλεγχο ανά φορολογική 

περίοδο. 
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� Έκθεση Ελέγχου - Πράξεις Προσδιορισµού ΦΠΑ 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΠΑ 

Από το φάκελο [Έλεγχος - Φ.Π.Α. - Έκθεση ελέγχου] µαρκάρουµε το αρχείο 

[Έκθεση Ελέγχου Φ.Π.Α. - Προσωρινός έλεγχος] και στη συνέχεια κλικάρουµε 

το εικονίδιο      [Προεπισκόπηση εκτύπωσης] από την γραµµή εργαλείων για 

την αυτόµατη  δηµιουργία της έκθεσης ελέγχου Φ.Π.Α. 

 

 

  Εικόνα 5.49: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – ∆ηµιουργία έκθεσης Φ.Π.Α 

 

H έκθεση ανοίγει σαν έγγραφο τύπου Word. Στο εξής επεξεργαζόµαστε, αν 

θέλουµε, την ήδη παραχθείσα Έκθεση µε τις όποιες αλλαγές/προσθήκες. Σε αυτή 

τη περίπτωση αποθηκεύουµε την έκθεση εκτός της εφαρµογής και στη συνέχεια 

την εισάγουµε ώστε να µπορεί να την διαβάσει ο προϊστάµενος. 

Αυτό γίνεται πατώντας  ∆εξί κλικ _ Εισαγωγή νέου εγγράφου,  εντοπίζουµε την 

Έκθεση Ελέγχου στο σηµείο που την είχαµε αποθηκεύσει και την εισάγουµε. 
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  Εικόνα 5.50: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Εισαγωγή στο σύστηµα έκθεσης Φ.Π.Α 

 

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΠΑ 
 

Από το φάκελο [Έλεγχος - Φ.Π.Α. - Πράξεις προσδιορισµού - Ελεγχόµενη 

περίοδος από ....... έως .......] ανοίγουµε το αρχείο excel  [ΠΡΑΞΗ 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α. Από ........έως .........]. 

 

 

  Εικόνα 5.51: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – ∆ηµιουργία Πράξης Προσδιορισµού Φ.Π.Α 

 

Το αρχείο προορίζεται µόνο για εκτύπωση και δεν µπορούµε να κάνουµε 

αλλαγές. 
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� Αποφάσεις επιβολής προστίµων ΦΠΑ 

Από το φάκελο [Έλεγχος - Φ.Π.Α. - Αποφάσεις επιβολής προστίµων - 

Ελεγχόµενη περίοδος από ....... έως .......] ανοίγουµε το αρχείο [ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - 

ΠΡΟΣΤIΜΑ Φ.Π.Α.] 

 

 

  Εικόνα 5.52: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α 

 

 Στο αρχείο [ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤIΜΑ Φ.Π.Α.] εµφανίζονται όλες οι 

παραβάσεις σύµφωνα µε τον Κώδικα ΦΠΑ.  Επιλέγουµε από τις καρτέλες το 

άρθρο που αφορά η παράβαση όπως τις έχουµε ανοίξει από το υποσύστηµα της 

∆ιαχείρισης. 

 Τσεκάρουµε το κουτάκι της κάθε παράβασης και εισάγουµε πλήθος 

παραβάσεων και ποσό προστίµου ανά παράβαση. Στο παράθυρο δεξιά των 

παραβάσεων εµφανίζεται η αιτιολογία, καθώς και οι διατάξεις που ισχύουν. 
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  Εικόνα 5.53: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α 

 

Στο φάκελο [Έλεγχος - Φ.Π.Α. - Αποφάσεις επιβολής προστίµων - 

Ελεγχόµενη περίοδος από ....... έως .......] ανοίγουµε  το αρχείο word  

[ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤIΜΟΥ ΦΠΑ (ΑΡΘΡΟ 4 Ν. 2523/1997)] 

Από το φάκελο [Έλεγχος - Φ.Π.Α. - Έκθεση ελέγχου προστίµων Φ.Π.Α.] 

µαρκάρουµε το αρχείο [Έκθεση Ελέγχου προστίµων Φ.Π.Α. (Άρθρο 4 

ν.2523/1997)] και στη συνέχεια ‘κλικάρουµε’ το εικονίδιο [Προεπισκόπηση 

εκτύπωσης] από την γραµµή εργαλείων για την αυτόµατη  δηµιουργία της 

έκθεσης ελέγχου προστίµων Φ.Π.Α. 

H έκθεση ανοίγει σαν έγγραφο τύπου Word. Στο εξής επεξεργαζόµαστε, αν 

θέλουµε, την ήδη παραχθείσα Έκθεση µε τις όποιες αλλαγές/προσθήκες. 

Αποθηκεύουµε την έκθεση εκτός της εφαρµογής και στη συνέχεια την 

εισάγουµε ώστε να µπορεί να την διαβάσει ο προϊστάµενος. 

Αυτό γίνεται πατώντας  ∆εξί κλικ _ Εισαγωγή νέου εγγράφου,  εντοπίζουµε την 

Έκθεση Ελέγχου στο σηµείο που την είχαµε αποθηκεύσει και την εισάγουµε. 

Παρόµοια  διαδικασία ακολουθείται και για τις Αποφάσεις Επιβολής Προστίµου 

Εισοδήµατος. 

 

 

� Λοιπές Φορολογίες 
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Από το φάκελο [Έλεγχος - Λοιπές Φορολογίες - Προσδιορισµός φόρων 

τελών & εισφορών] επιλέγουµε  το φάκελο της φορολογίας που µας ενδιαφέρει. 

Στο  παράθυρο δεξιά  πατάµε δεξί κλικ [Νέο] κι επιλέγουµε τα έτη για τα οποία 

θέλουµε να εκδώσουµε φύλλα ελέγχου. 

 

  Εικόνα 5.54: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Λοιπές φορολογίες 

∆ηµιουργείται φάκελος στον οποίο περιέχονται τα αρχεία ποσών δήλωσης κι 

ελέγχου όπου εισάγουµε τα δεδοµένα δηλώσεων  κι ελέγχου (νέα διόρθωση). 

Από το φάκελο  [Εκτυπώσεις - Έντυπα] αναπαράγουµε κι εκτυπώνουµε τα 

Φύλλα ελέγχου και τις καταστάσεις. 

Από το φάκελο της φορολογίας που δουλεύουµε µαρκάρουµε το αρχείο 

[ 'Έκθεση ελέγχου - φόρου στο εισόδηµα από ..................] και στη συνέχεια 

‘κλικάρουµε’ το εικονίδιο     [Προεπισκόπηση εκτύπωσης] από την γραµµή 

εργαλείων για την αυτόµατη  δηµιουργία της έκθεσης ελέγχου. 

 H έκθεση ανοίγει σαν έγγραφο τύπου Word. Στο εξής επεξεργαζόµαστε, αν 

θέλουµε, την ήδη παραχθείσα Έκθεση µε τις όποιες αλλαγές/προσθήκες. 

Αποθηκεύουµε την έκθεση εκτός της εφαρµογής και στη συνέχεια την εισάγουµε 

ώστε να µπορεί να την διαβάσει ο προϊστάµενος. Αυτό γίνεται πατώντας  ∆εξί κλικ 

_ Εισαγωγή νέου εγγράφου, εντοπίζουµε την Έκθεση Ελέγχου στο σηµείο που την 

είχαµε αποθηκεύσει και την εισάγουµε. Παρόµοια  διαδικασία ακολουθείται και 

για όλους τους Παρακρατούµενους φόρους. 

� Ολοκλήρωση Ελέγχου  
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Ο ελεγκτής, κατά την ολοκλήρωση της διενέργειας του ελέγχου, θα έχει στη 

διάθεσή του πρότυπες φόρµες καταχώρισης και πρότυπα έντυπα, όπως:  

� Στατιστικό ∆ελτίο (θα ενηµερώνεται αυτόµατα από βασικά δεδοµένα, 
Καταστρώσεις, Φύλλα Ελέγχου κ.λπ.) 

� Σηµείωµα Καταβολής (θα ενηµερώνεται αυτόµατα από βασικά δεδοµένα, 
Φύλλα Ελέγχου κ.λπ.) 

� Γνωστοποίηση Πιστωτικού Υπολοίπου 

� Ενηµερωτικό ∆ελτίο Πληροφοριών 

� Γνωστοποίηση αλλαγής της προκαταβολής τελευταίας ελεγχόµενης χρήσης 

� Γνωστοποίηση για έκδοση ΤΑΦΕ που εκκρεµούν στη φορολογία 
Εισοδήµατος 

� Γνωστοποίηση για διαπίστωση ύπαρξης εκδοτών πλαστών/εικονικών. 

� Αριθµοδείκτες  

 
Ο ελεγκτής αφού ολοκληρώσει την έκθεσή του και συντάξει τα φύλλα 

ελέγχου/πράξεις καταλογισµού, θα µεταβιβάσει τον Η.Φ.Υ.Ε. στο σύστηµα 

∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης Υποθέσεων και θα τον θέσει σε κατάσταση 

‘προς ανασκόπηση’ από τον Επόπτη. Ο επόπτης, αφού τα εγκρίνει, θα θέσει το 

αρχείο της υπόθεσης σε κατάσταση ‘προς ανασκόπηση’ από τον Προϊστάµενο.  

Όταν ο Προϊστάµενος τα θεωρήσει, τότε ο ελεγκτής ενηµερώνεται και προχωρά 

στο κλείσιµο της υπόθεσης «φορτώνοντας» τον Η.Φ.Υ.Ε. (ο οποίος δεν επιδέχεται 

πλέον αλλαγές) για αποθήκευση στο Αρχείο Ηλεκτρονικών Φακέλων Υποθέσεων 

Ελέγχου (Α.Η.Φ.Υ.Ε.). Αυτό θα σηµάνει την αποδέσµευση του ελεγκτή από τη 

συγκεκριµένη υπόθεση. 

 

Η υπόθεση οριστικοποιείται: 

� µε το συµβιβασµό 

� µε τη πάροδο άπρακτης προθεσµίας των 60 ή 90 ηµερών 

� µε την τελεσιδικία 

 

 

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
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� ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ – Αudit Assistant – Απολογισµός 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου επιλέγουµε το φάκελο  ‘ΠΕΡΑΙΩΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ'  και στη συνέχεια από το δεξί παράθυρο της οθόνης ανοίγουµε το 

αρχείο   ‘ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ'. 

 

  Εικόνα 5.55: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Απολογισµός υπόθεσης 

 

Επιλέγουµε τη δεύτερη καρτέλα η οποία έχει τίτλο [Φύλλα/ Πράξεις /ΑΕΠ]. 

Εδώ πλέον µπορούµε να δούµε όλα τα φύλλα ελέγχου που ήδη δηµιουργήσαµε, 

καθώς και τις διαφορές κύριου και πρόσθετου φόρου κατά φορολογία και 

ελεγχόµενη περίοδο. Στην πρώτη στήλη κάθε φορολογίας υπάρχει η ένδειξη  [Όχι]. 

 

  Εικόνα 5.56: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Απολογισµός υπόθεσης 

 

Το πρώτο βήµα για να εξαχθούν τα αποτελέσµατα του ελέγχου προς την 

εφαρµογή της «∆ιαχείρισης Υποθέσεων» είναι στην ένδειξη [Όχι] της κάθε 

φορολογίας (που θέλουµε να εξαχθεί το αποτέλεσµα) να επιλέξουµε [Ναι]. 

Στη στήλη [Χαρακτηρισµός] µπορούµε να αλλάξουµε το είδος του 

φύλλου/πράξης. 
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    Εικόνα 5.57: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Απολογισµός υπόθεσης 

 

 Αποθηκεύουµε την υπόθεση και κλείνουµε την εφαρµογή. 

 

� ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ – Audit  organizer –  Υποβολή αποτελεσµάτων 

Ανοίγουµε το υποσύστηµα του Audit Οrganizer και συγχρονίζουµε την 

υπόθεση. 

Όταν συγχρονιστεί η υπόθεσή µας,  είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στην 

υποβολή των αποτελεσµάτων ελέγχου. 

Επιλέγουµε το φάκελο [Αντίγραφο Εργασίας] της υπόθεσης και µε δεξί κλικ 

επιλέγουµε: [Υποβολή Αποτελέσµατος]. 

 

 

  Εικόνα 5.58: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Audit  organizer 

 

Περιµένουµε να ολοκληρωθεί η υποβολή αποτελεσµάτων (θα  εµφανιστεί στο 

κάτω µισό µέρος της οθόνης µας το µήνυµα ότι τα [Αποτελέσµατα υποβλήθηκαν 

µε επιτυχία] 
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  Εικόνα 5.59: Υποσύστηµα ∆ιενέργειας – Audit  organizer – Υποβολή αποτελέσµατος 

 

� ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Υποβολή Εκθέσεων/Φύλλων για έγκριση Επόπτη 

Ανοίγουµε το υποσύστηµα της ∆ιαχείρισης Υποθέσεων. 

Από το µενού [Λίστες - Όλες οι υποθέσεις] εµφανίζονται όλες οι υποθέσεις 

µας. 

Η υπόθεση που δουλεύουµε είναι σε κατάσταση [Σε Σύνταξη Εκθέσεων / 

Έκδοση Φύλλων].  

Προσοχή:  κάνουµε επαλήθευση για την ορθή υποβολή των αποτελεσµάτων στη 

στήλη [Συνολικό ποσό βάσει Ελέγχου]  πρέπει να υπάρχει το σύνολο των ποσών 

που καταλόγισε ο έλεγχος. 

 

 

  Εικόνα 5.60: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – Σε Σύνταξη Εκθέσεων 

 

Από το µενού [Λίστες – Εκθέσεις Ελέγχου] και πάνω αριστερά (στο πεδίο 

[Αναζήτηση Για]) βάζουµε το ID υπόθεσης µας ώστε να µας φέρει µόνο τις 

Εκθέσεις που αφορούν την υπόθεσή µας, οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση [Σε 

Προετοιµασία]. 
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Τις επιλέγουµε (µαζικά ή µία – µία) και από  το µενού [Ενέργειες - Υποβολή 

προς  Έγκριση Επόπτη]  αλλάζουµε την κατάσταση των Εκθέσεων. Μετά από 

αυτή την ενέργεια οι Εκθέσεις της υπόθεσής µας βρίσκονται σε κατάσταση [Για 

Έγκριση επόπτη]. 

 

  Εικόνα 5.61: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – Υποβολή για Έγκριση Επόπτη 

 

Προσοχή:  κάνουµε επαλήθευση για την ορθή υποβολή των αποτελεσµάτων στη 

στήλη [Ποσά βάσει ελέγχου] κάθε έκθεσης πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο ποσό 

που καταλόγισε ο έλεγχος. 

Από το µενού [Λίστες - ΠΡΑΞΕΙΣ/ΦΥΛΛΑ/ ΑΕΠ] και πάνω αριστερά (στο 

πεδίο [Αναζήτηση Για] ) βάζουµε το ID υπόθεσης µας ώστε να µας φέρει µόνο τα 

Φύλλα  που αφορούν την υπόθεσή µας, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση [Σε 

Προετοιµασία]. 

Για να υποβληθούν προς έγκριση επόπτη οι [ΠΡΑΞΕΙΣ/ΦΥΛΛΑ/ ΑΕΠ],  τα 

επιλέγουµε (µαζικά ή ένα – ένα) και από  το µενού [Ενέργειες - Υποβολή προς  

Έγκριση Επόπτη]  αλλάζουµε την κατάσταση των Φύλλων. Μετά από αυτή την 

ενέργεια τα Φύλλα και οι Πράξεις της υπόθεσής µας βρίσκονται σε κατάσταση 

[Για Έγκριση επόπτη]. 

 

  Εικόνα 5.62: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – Υποβολή για Έγκριση Επόπτη 
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Προσοχή:  κάνουµε επαλήθευση για την ορθή υποβολή των αποτελεσµάτων στη 

στήλη [Ποσά βάσει ελέγχου] κάθε έκθεσης πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο ποσό 

που καταλόγισε ο έλεγχος. 

 

Εάν κάποια Έκθεση ή Φύλλο µας επιστραφεί από τον επόπτη [Για διόρθωση] 

πρέπει µετά την διόρθωση να γίνει [Υποβολή ∆ιορθώσεων προς Έγκριση 

Επόπτη]. Εάν αλλάξουν τα αριθµητικά δεδοµένα του ελέγχου πρέπει να γίνει εκ 

νέου να γίνει υποβολή αποτελεσµάτων µέσω του Audit Organizer. 

Εναλλακτικά σε όλα τα στάδια, πατώντας F6 και µε δεξί κλικ [Προβολή 

Πρόσθετων Πληροφοριών], µπορούµε να προβάλουµε την συνολική εικόνα της 

υπόθεσής και να δούµε την κάθε Έκθεση και το κάθε Φύλλο σε ποια κατάσταση 

βρίσκεται. 

 

 

  Εικόνα 5.63: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – Προβολή Πρόσθετων Πληροφοριών 

 

 

 

 

 

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ/ΦΥΛΛΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

� ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Ενηµέρωση Η.Φ.Υ.Ε. 

Ανοίγουµε το υποσύστηµα της ∆ιαχείρισης. 

Επιλέγουµε [Λίστες - Όλες οι υποθέσεις] µαρκάρουµε την υπόθεσή µας (η 

κατάστασή της θα είναι σε [Μετ΄ έλεγχο διαδικασία] ) κι επιλέγουµε  [Ενέργειες 

- Ενηµέρωση Η.Φ.Υ.Ε.]. 
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Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη  για να ενηµερωθεί ο Η.Φ.Υ.Ε. µε τις 

ηµεροµηνίες θεώρησης  των Εκθέσεων  και των Φύλλων προκειµένου να 

εκτυπωθούν για υπογραφές και κοινοποίηση. Επίσης ο Η.Φ.Υ.Ε .θα ενηµερωθεί µε 

τους µοναδικούς αριθµούς φύλλων που παράγονται από το «ELENXIS» 

ταυτόχρονα µε την έγκριση των φύλλων από τον Προϊστάµενο . 

Την ενέργεια [Ενηµέρωση Η.Φ.Υ.Ε.]  µπορεί να την έχει κάνει και ο 

Προϊστάµενος. 

 O Προϊστάµενος πρέπει να έχει εισάγει [Ηµεροµηνία Περαίωσης Ελέγχου]. 

 

� ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ – Εκτυπώσεις – Υποβολή αποτελεσµάτων 

Ανοίγουµε το υποσύστηµα του Audit Οrganizer (υποσύστηµα το οποίο συνδέει 

τον κεντρικό server του υπουργείου µε το τοπικό αντίγραφο του υποσυστήµατος 

της διενέργειας που βρίσκεται στον υπολογιστή µας  

Συγχρονίζουµε την υπόθεσή µας µε τη διαδικασία που περιγράψαµε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο και ανοίγουµε τον Η.Φ.Υ.Ε. 

Από το αρχείο [Ηµεροµηνίες ετών (ή χρήσεων)] κάθε φορολογίας, ελέγχουµε 

για την σωστή ενηµέρωση του Η.Φ.Υ.Ε. µε τις ηµεροµηνίες της έγκρισης καθώς 

και τους αριθµούς των φύλλων. 

Εκτυπώνουµε τις Εκθέσεις και τα Φύλλα ελέγχου. 

Από το φάκελο [Περαίωση ελέγχου - Επιδόσεις] µπορούµε να εκτυπώσουµε 

τις Εκθέσεις επίδοσης. Αποθηκεύουµε την υπόθεση και κλείνουµε την εφαρµογή. 

Ανοίγουµε την εφαρµογή Audit Οrganizer και κάνουµε Υποβολή 

αποτελεσµάτων. 

 

 

� ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ – Audit Organizer – Υποβολή αποτελεσµάτων.  

Η ενέργεια αυτή γίνεται για να ενηµερωθεί τι υποσύστηµα της ∆ιαχείρισης µε 

τους τυχόν νέους πρόσθετους φόρους. 

 

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ/ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

� ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Στοιχεία κοινοποίησης 
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Ανοίγουµε το υποσύστηµα της ∆ιαχείρισης Υποθέσεων. 

Επιλέγουµε [Λίστες - ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΠΡΑΞΕΙΣ/ΑΕΠ]  και πάνω 

αριστερά (στο πεδίο [Αναζήτηση Για] ) βάζουµε το ID της ελεγχόµενης υπόθεσης 

ώστε να µας φέρει µόνο τα Φύλλα  που αφορούν την υπόθεσή µας, τα οποία 

βρίσκονται σε κατάσταση [Σε Αναµονή Κοινοποίησης]. 

Τα επιλέγουµε (µαζικά ή ένα – ένα) και από  το µενού [Ενέργειες - Στοιχεία 

κοινοποίησης Φύλλων Ελέγχου/Πράξεων /ΑΕΠ]  και µε βάση τα Αποδεικτικά 

Κοινοποίησης εισάγουµε τα στοιχεία κοινοποίησης των φύλλων όπως αυτά µας 

ζητούνται στο παράθυρο που εµφανίζεται. 

 

 

   Εικόνα 5.64: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – Κοινοποίηση εκθέσεων & φύλλων  

Αφού εισάγουµε τα στοιχεία κοινοποίησης αλλάζουµε την κατάσταση των 

φύλλων επιλέγοντας [Ενέργειες - Αναµονή Αιτήµατος ∆ιοικητικής Επίλυσης]. 
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  Εικόνα 5.65: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – Αναµονή ∆ιοικητικής Επίλυσης 

 

� ∆ιοικητική επίλυση της διαφοράς µετά από αίτηµα του φορολογούµενου 

Ανοίγουµε το υποσύστηµα της ∆ιαχείρισης. 

Επιλέγουµε [Λίστες - ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΠΡΑΞΕΙΣ/ΑΕΠ] και πάνω 

αριστερά (στο πεδίο [Αναζήτηση Για] ) βάζουµε το ID της ελεγχόµενης υπόθεσης 

ώστε να µας φέρει µόνο τα Φύλλα  που αφορούν την υπόθεσή µας, τα οποία 

βρίσκονται σε κατάσταση [Αναµονή Αιτήµατος ∆ιοικητικής Επίλυσης]. 

Τα επιλέγουµε (µαζικά ή ένα – ένα) και από  το µενού [Ενέργειες – Εισαγωγή 

Στοιχείων Αιτήµατος ∆ιοικητικής Επίλυσης] εισάγουµε τα στοιχεία του 

αιτήµατος όπως αυτά µας ζητούνται στο παράθυρο που εµφανίζεται. 
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  Εικόνα 5.66: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – Εισαγωγή Στοιχείων Αιτήµατος ∆ιοικητικής 

Επίλυσης 

 

Αφού εισάγουµε τα στοιχεία του αιτήµατος αλλάζουµε την κατάσταση των 

φύλλων επιλέγοντας [Ενέργειες - Αναµονή ∆ιοικητικής Επίλυσης]. 

 

 

  Εικόνα 5.67: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – Αναµονή ∆ιοικητικής Επίλυσης 

 

Προσοχή:  Όταν επέλθει ο συµβιβασµός ο Προϊστάµενος και µόνο αυτός εισάγει 

την Ηµεροµηνία ∆ιοικητικής Επίλυσης. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να γίνει  

[Ενηµέρωση  Η.Φ.Υ.Ε.]. 

Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη  για να ενηµερωθεί ο Η.Φ.Υ.Ε. µε τις 

ηµεροµηνίες συµβιβασµού  των Φύλλων και τους µοναδικούς αριθµούς πρακτικών 

που παράγονται από το «ELENXIS». 

 Σε αυτό το σηµείο πρέπει να εισαχθούν τα ποσά Συµβιβασµού από την 

εφαρµογή της ∆ιενέργειας και να εκτυπωθούν τα Πρακτικά Συµβιβασµού προς 

υπογραφή. 
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Επιλέγουµε [Λίστες - ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΠΡΑΞΕΙΣ/ΑΕΠ] και πάνω 

αριστερά (στο πεδίο [Αναζήτηση Για] ) βάζουµε το ID της υπόθεσης µας ώστε να 

µας φέρει µόνο τα Φύλλα  που αφορούν την υπόθεσή µας, τα οποία βρίσκονται σε 

κατάσταση [Αναµονή ∆ιοικητικής Επίλυσης]. 

Τα επιλέγουµε (µαζικά ή ένα – ένα) και από  το µενού [Ενέργειες - Αναµονή 

Οριστικοποίησης ∆ιοικητικής Επίλυσης]. 

 

  Εικόνα 5.68: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – Αναµονή Οριστικοποίησης ∆ιοικητικής Επίλυσης 

 

Όταν ο φορολογούµενος πληρώσει επιλέγουµε τα φύλλα και από  το µενού 

[Ενέργειες – Εισαγωγή Στοιχείων ∆ιπλοτύπου] εισάγουµε τα στοιχεία του 

διπλοτύπου. 

 

 

  Εικόνα 5.69: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – Εισαγωγή Στοιχείων ∆ιπλοτύπου 
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Αλλάζουµε την κατάσταση του φύλλου επιλέγοντας από το µενού [Ενέργειες - 

Συµβιβάστηκε]. 

 

  Εικόνα 5.70: Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης – Συµβιβάστηκε 

 

 Εάν ο φορολογούµενος δεν πληρώσει, ο Προϊστάµενος ξεκλικάρει την 

Ηµεροµηνία ∆ιοικητικής Επίλυσης και κάνει  [Ενηµέρωση Η.Φ.Υ.Ε.]. 

Επιλέγουµε τα φύλλα κι από  το µενού [Ενέργειες - Ακύρωση ∆ιοικητικής 

επίλυσης] και αυτοµάτως η κατάσταση του φύλλου αλλάζει σε  [ΑΝΑΜΟΝΗ 

ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ]. 

 

� Άσκηση  Προσφυγής 

Ανοίγουµε το υποσύστηµα της ∆ιαχείρισης. 

Επιλέγουµε [Λίστες - ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΠΡΑΞΕΙΣ/ΑΕΠ] και πάνω 

αριστερά (στο πεδίο  [Αναζήτηση Για] ) βάζουµε το ID της υπόθεσης µας ώστε να 

µας φέρει µόνο τα Φύλλα  που αφορούν την υπόθεσή µας, τα οποία βρίσκονται σε 

κατάσταση [Αναµονή Αιτήµατος ∆ιοικητικής Επίλυσης]. 

Επιλέγουµε τα φύλλα κι από  το µενού [Ενέργειες - Εισαγωγή στοιχείων 

προσφυγής] και εισάγουµε τα στοιχεία της προσφυγής όπως αυτά µας ζητούνται 

στο παράθυρο που εµφανίζεται. 

Μετά  την εισαγωγή των στοιχείων της Προσφυγής, αλλάζουµε την κατάσταση 

των φύλλων επιλέγοντας [Ενέργειες - Σε ∆ικαστική ∆ιαδικασία]. 

Προσοχή:  Σε αυτό το σηµείο πρέπει να γίνει  [Ενηµέρωση  Η.Φ.Υ.Ε.]. 

 Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη  για να ενηµερωθεί ο ΗΦΥΕ µε τις 

ηµεροµηνίες προσφυγής  των Φύλλων προκειµένου  να υπολογιστούν τα ποσά που 

θα βεβαιωθούν ανάλογα µε το είδος του ελέγχου. 
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� Οριστικοποίηση λόγω µη ∆ιοικητικής επίλυσης διαφοράς και µη 

άσκησης Προσφυγής 

Ανοίγουµε το υποσύστηµα της ∆ιαχείρισης. 

Επιλέγουµε [Λίστες - ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΠΡΑΞΕΙΣ/ΑΕΠ] και πάνω 

αριστερά (στο πεδίο  [Αναζήτηση Για] ) βάζουµε το ID της υπόθεσης µας ώστε να 

µας φέρει µόνο τα Φύλλα  που αφορούν την υπόθεσή µας, τα οποία βρίσκονται σε 

κατάσταση [Αναµονή Αιτήµατος ∆ιοικητικής Επίλυσης]. 

Επιλέγουµε τα φύλλα κι από  το µενού [Ενέργειες - Εισαγωγή Ηµεροµηνίας 

Οριστικοποίησης] και εισάγουµε την ηµεροµηνία οριστικοποίησης. 

 Μετά  την εισαγωγή της ηµεροµηνίας Οριστικοποίησης, αλλάζουµε την 

κατάσταση των φύλλων επιλέγοντας [Ενέργειες - Οριστικοποίηση]. 

Προσοχή:  Σε αυτό το σηµείο πρέπει να γίνει  [Ενηµέρωση  Η.Φ.Υ.Ε.]. 

 

 Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη  για να ενηµερωθεί ο Η.Φ.Υ.Ε. µε τις 

ηµεροµηνίες Οριστικοποίησης  των Φύλλων προκειµένου να υπολογιστούν οι νέες 

προσαυξήσεις που θα καταλογιστούν. 

 

� ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ – Τελικές ενέργειες 

Ανοίγουµε το υποσύστηµα του Audit Οrganizer. 

Συγχρονίζουµε την υπόθεσή µας µε τη διαδικασία που περιγράψαµε στο πρώτο 

κεφάλαιο και ανοίγουµε τον ΗΦΥΕ. 

Από το αρχείο [Ηµεροµηνίες ετών (ή χρήσεων)] κάθε φορολογίας, ελέγχουµε 

για την σωστή ενηµέρωση του Η.Φ.Υ.Ε .µε τις ηµεροµηνίες του Συµβιβασµού, 

Οριστικοποίησης, Προσφυγής καθώς και τους αριθµούς των πρακτικών. 

Εισάγουµε τα ποσά Συµβιβασµού (όταν υπάρχει) και εκτυπώνουµε τα Πρακτικά 

και  τα Φύλλα ελέγχου µε τις νέες προσαυξήσεις. 

Από το αρχείο  [Περαίωση Ελέγχου - Απολογισµός Υπόθεσης] επιλέγουµε τη 

τρίτη καρτέλα η οποία έχει τίτλο  [Συµβιβασµός/ Προσφυγή / Οριστικοποίηση]. 

Το πρώτο βήµα για να εξαχθούν τα αποτελέσµατα του ελέγχου προς την εφαρµογή 

της «∆ιαχείρισης Υποθέσεων» είναι στην ένδειξη [Όχι] της κάθε φορολογίας (που 

θέλουµε να εξαχθεί το αποτέλεσµα) να επιλέξουµε [Ναι]. 

Στη συνέχεια υποβάλλουµε τα αποτελέσµατα προκειµένω να ενηµερωθεί η 

εφαρµογή της ∆ιαχείρισης µε τα τελικά ποσά προς Βεβαίωση. 
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6                            

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

6.1 ∆ιεπαφή και ∆ιαλειτουργικότητα µε εσωτερικούς και τρίτους 

φορείς 

Στο παρόν κεφάλαιο, δίνονται σε δοµηµένη µορφή, οι απαιτήσεις διασύνδεσης 

των Φορολογικών Ελεγκτικών Υπηρεσιών, στα πλαίσια του έργου «ELENXIS».  

 

6.2 Περιγραφή ∆ιασυνδέσεων - ∆ιεπαφών: 

 

 ∆ιεπαφή µε το TAXIS 

Σκοπός ∆ιεπαφής: Αναζήτηση δεδοµένων από το Μητρώο Φορολογουµένων 

 Μορφή 

 Κύριο αντικείµενο εργασιών  

 Μετατροπή µε βάσει νδ.1297/72 

 ∆ήλωση έναρξης – ∆ιακοπής & όλες τις δηλώσεις µεταβολών 

 Κεφάλαιο 

 Συµµετοχές σε άλλες επιχειρήσεις 

 Αναζήτηση σχέσεων και συνδεδεµένων ΑΦΜ 

 Εγκαταστάσεις επιχείρησης που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό & 
εξωτερικό (έδρα, υποκαταστήµατα κλπ) 

 Εάν η επιχείρηση κάνει ηλεκτρονικό εµπόριο 
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 ∆ιεπαφή µε το TAXIS 

Σκοπός ∆ιεπαφής: Αναζήτηση δεδοµένων από τον Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων 

� Παραβάσεις  

� Καρτέλα Θεώρησης Βιβλίων & Στοιχείων, µε τις ακυρώσεις 

� Αιτήσεις – Γνωστοποιήσεις – Εγκρίσεις  

� Αιτήσεις & απόφαση της επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων 

� Καρτέλα αθεώρητων ΦΣ 

� Καρτέλα ΦΤΜ (Φορολογικών Ταµειακών Μηχανών) ανά ΑΦΜ & 
Φορολογικοί µηχανισµοί 

� Ακύρωση απώλεια θεωρηµένων Βιβλίων & Στοιχείων 

� ∆ιαχείριση κατασχεθέντων (από τις εκθέσεις κατάσχεσης) 

� Απολεσθείσες ΦΤΜ ανά ΑΦΜ 

� Εκδότες Πλαστών & Εικονικών τιµολογίων (Ν.3610/2007 παρ.17) 

 

 ∆ιεπαφή µε το TAXIS 

Σκοπός ∆ιεπαφής: Αναζήτηση δεδοµένων από το Εισόδηµα   

� ∆ηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος (Αρχικές, συµπληρωµατικές, 
τροποιητικές, ανακλητικές και µε επιφύλαξη) 

� Ε1: Φυσικών Προσώπων  

� Ε2: Εισοδήµατα Ακινήτων 

� Ε3: Συµπληρωµατικά Στοιχεία 

� Ε5, Φ01-010 κλπ, Προσωπικών εταιριών  & Νοµικών προσώπων  

� Ε9: Περιουσιακής Κατάστασης 

� ∆ηλώσεις ΦΜΑΠ 

� ∆ήλωση Ενιαίου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΕΤΑΚ) 

� ∆ήλωση Φόρου υπεραξίας ακινήτων (Αρ. 20-27 Ν.2065/92) 

� ∆ήλωση Φόρου επί προβλέψεων επί επισφαλών απαιτήσεων (Αρ. 9 παρ.4 
Ν.3296/04) 

� ∆ήλωση Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου 

� ∆ήλωση Φόρου επί ακινήτων εξωχώριων εταιριών 

� ∆ήλωση Φόρου µεταβιβάσεων µετοχών & εταιρικών µεριδίων  

� ∆ηλώσεις Παραγωγικών Επενδύσεων 

� Αιτήσεις Επιστροφών 

� Ιδιόκτητα Αυτοκίνητα  

� Μισθωµένα Αυτοκίνητα  
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 ∆ιεπαφή µε το TAXIS 

Σκοπός ∆ιεπαφής: Αναζήτηση δεδοµένων από τον Φ.Π.Α   

� Περιοδικές ∆ηλώσεις  

� Εκκαθαριστικές δηλώσεις 

� Αιτήσεις για επιστροφές ΦΠΑ 

� Απαλλακτικά ∆ελτία 

� Καρτέλα Επιστροφών ΦΠΑ 

 

 ∆ιεπαφή µε το TAXIS 

Σκοπός ∆ιεπαφής: Αναζήτηση δεδοµένων για Ενδοκοινοτικές συναλλαγές - VIES 

- Ανακεφαλαιωτικός πίνακας παραδόσεων & αποκτήσεων  

- Κατάσταση παραδόσεων από το εξωτερικό προς τον ελεγχόµενο, ανά χώρα 
προέλευσης, ΑΦΜ & τρίµηνο 

- Μητρώο εξαφανισµένων εµπόρων 

 

 ∆ιεπαφή µε το TAXIS 

Σκοπός ∆ιεπαφής: Αναζήτηση δεδοµένων από το ∆ικαστικό. Οι προσφυγές που 

κατατίθενται και καταχωρούνται στα ελεγκτικά κέντρα πρέπει να είναι ορατές από τις 

αρµόδιες ∆.Ο.Υ. 

� Ένδικα Μέσα 

� Προσφυγές (σε συσχετισµό µε την απόφαση του ∆ιαστηρίου, αν έχει 
εκδοθεί) 

� Ειδικές ρυθµίσεις 

� Αποφάσεις  

� Λήψη µέτρων 

 

 ∆ιεπαφή µε το TAXIS 

Σκοπός ∆ιεπαφής: Αναζήτηση δεδοµένων για ∆ηλώσεις Παρακρατούµενων & 

Επιρριπτόµενων Φόρων, Τελών & Εισφορών Φόρων  

�   Φόρος Αµοιβών Τρίτων 

� Φόρος Αµοιβών Ελευθέρων Επαγγελµάτων  

� Φόρος Μισθών µελών ∆Σ ΑΕ & εταίρων ΕΠΕ 

� Φόρος Αµοιβών από Μισθωτές Υπηρεσίες  

� Φόρος Αµοιβών υπαλλήλων αλλοδαπής 
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� Φόρος αποζηµίωσης που καταβάλλει ο εκµισθωτής στον µισθωτή 

� Φόρος εισοδήµατος αντιπροσώπων πρακτόρων, µεσιτών κλπ 

� Φόρος αµοιβών εργολάβων και ενοικιαστών ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών κλπ 
προσόδων  

� Φόρος εισοδήµατος από κινητές αξίες ηµεδαπής που αποκτάται από 
αλλοδαπούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα 

� Φόρος εισοδήµατος από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης που 
εξαργυρώνεται στην Ελλάδα 

� Φόρος αποζηµιώσεων σε αλλοδαπούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα για εκµίσθωση µηχανηµάτων  

� και άλλοι φόροι 

 

 ∆ιεπαφή µε το TAXIS 

Σκοπός ∆ιεπαφής: Αναζήτηση δεδοµένων από το τµήµα Εσόδων 

� Εικόνα των Ληξιπρόθεσµων Χρεών (για τη διάρκεια των ελεγχόµενων ετών 
µέχρι σήµερα) 

� Χρέη φορολογουµένου 

� Πληρωµή χρεών 

� Ρυθµίσεις χρεών 

 

 ∆ιασύνδεση µε ∆ιεύθυνση Ελέγχου 

Σκοπός ∆ιασύνδεσης: Στην φάση στόχευσης, προετοιµασίας ή διενέργειας του 

ελέγχου, κάθε ρόλος θα πρέπει να έχει δυνατότητα αναζήτησης ή/και επισύναψης 

αρχείων της νοµοθεσίας και των εγκυκλίων οδηγιών. 

� Νοµοθεσία & Νοµολογία 

� Εκδότες Πλαστών & Εικονικών τιµολογίων (Ν.3610/2007 παρ.17) 

 

 ∆ιασύνδεση µε Τελωνειακές ΕΥ 

Σκοπός ∆ιασύνδεσης: Αναζήτηση δεδοµένων από τελωνειακές ελεγκτικές 

υπηρεσίες 

• Αποτελέσµατα τελωνειακών ελέγχων που παρουσιάζουν φορολογικό 
ενδιαφέρον, π.χ. πρόστιµα για Λαθρεµπορία 
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 ∆ιασύνδεση µε ΥΠΕΕ 

Σκοπός ∆ιασύνδεσης: Αναζήτηση δεδοµένων από παραβάσεις κ.λπ 

� Παραβάσεις  

� Κατασχεµένα στοιχεία 

� ∆ελτία Πληροφοριών 

� Υποθέσεις σε εξέλιξη 

� Εκδότες Πλαστών & Εικονικών τιµολογίων (Ν.3610/2007 παρ.17) 

 

 ∆ιασύνδεση µε Εθνικό Τυπογραφείο 

Σκοπός ∆ιασύνδεσης: Αναζήτηση ΦΕΚ σε εξωτερική εφαρµογή 

 

 ∆ιασύνδεση µε Ι.Κ.Α 

Σκοπός ∆ιασύνδεσης: Αναζήτηση για ∆εδοµένα για τους απασχολούµενους που 

έχει ασφαλίσει η ελεγχόµενη επιχείρηση, σε ετήσια βάση (τουλάχιστον) το πλήθος 

και οι συνολικές αµοιβές που κατέβαλε, το διάστηµα που απασχολήθηκαν και οι 

εργοδοτικές εισφορές που αποδόθηκαν 

 

 ∆ιασύνδεση µε Υποθηκοφυλακείο 

Σκοπός ∆ιασύνδεσης: Αναζήτηση για ∆εδοµένα που έχουν σχέση µε ακίνητα που 

έχουν µεταγραφεί επ’ ονόµατι της επιχείρησης ή των φυσικών προσώπων (εταίρων, 

µετόχων ή µελών ∆Σ) 

 

 ∆ιασύνδεση µε Στατιστική Υπηρεσία 

Σκοπός ∆ιασύνδεσης: Αναζήτηση για ∆εδοµένα ∆ηλώσεων 

Αφίξεων/Αναχωρήσεων Intrastat 

 

 ∆ιασύνδεση µε Τράπεζες 

Σκοπός ∆ιασύνδεσης: Αναζήτηση για:  

� ∆εδοµένα τραπεζικών συναλλαγών, φωτοαντίγραφα επιταγών 

� ∆εδοµένα «Τειρεσία» 
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 ∆ιασύνδεση µε Υπουργείο Εσωτερικών 

Σκοπός ∆ιασύνδεσης: Αναζήτηση για:  

� Πρόσβαση στους εκλογικούς καταλόγους και ιδιαίτερα στοιχεία για την 
τελευταία γνωστή διεύθυνση φορολογουµένων που δυσκολεύεται να 
εντοπίσει ο έλεγχος (σε περίπτωση που από το µητρώο του TAXIS δεν 
µπορεί να εντοπιστεί ο ελεγχόµενος) και 

 

 ∆ιασύνδεση µε Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας 

Σκοπός ∆ιασύνδεσης: Αναζήτηση για:  

- Αποτελέσµατα ελέγχων σχετικά µε την υπαγωγή σε Αναπτυξιακούς Νόµους 

 

 ∆ιασύνδεση µε Άλλες Πηγές 

Σκοπός ∆ιασύνδεσης: Αναζήτηση για:  

� Καταγγελίες πολιτών 

� Αιτήσεις πολιτών 

� ∆ηµοσιεύµατα Εφηµερίδων 

� Άλλες Υπηρεσίες – Οργανισµοί, εφόσον κρίνεται αναγκαίο 

 

6.3 ∆εδοµένα προς άλλες Υπηρεσίες/Οργανισµούς 

Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας των δεδοµένων που θα εξάγονται από το αρχείο 

της υπόθεσης προς ενηµέρωση άλλων υπηρεσιών/οργανισµών.  

Πίνακας 6.1: Εξαγωγή δεδοµένων «ELENXIS» προς άλλες Υπηρεσίες 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  

Εθνική Αρχή καταπολέµησης της 
Νοµιµοποίησης εσόδων από 
εγκληµατικές δραστηριότητες Ν. 
3191/95 

- Ειδική έκθεση Ν.2331/95 ΠΟΛ 1131/06 

 

Εισαγγελία Πρωτοδικών  

 

- Μηνυτήρια αναφορά 

Άλλες Υπηρεσίες και Οργανισµοί 

- Ειδικές εκθέσεις άρθρου 14 Ν 2523 / 97 
- Μέτρα για την διασφάλιση των συµφερόντων 

του δηµοσίου  
- Ειδικό παραπεµπτικό σηµείωµα Αρ. 31 παρ. 1, 

Ι& ΙΗ Ν. 2238 
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7                            

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

7.1 Ασφάλεια εφαρµογών και ∆εδοµένων 

Στο παρόν κεφάλαιο και µετά την εισαγωγή η οποία δίνει τις γενικές αρχές της 

ασφάλειας του «ELENXIS», καταγράφονται οι γενικές απαιτήσεις ασφάλειας σε 

επίπεδο δεδοµένων και λειτουργιών (π.χ. αυθεντικοποίηση κι εξουσιοδότηση 

χρηστών, καταγραφή ενεργειών χρηστών, κ.λπ.), που θα υποστηρίξουν τη 

συνολική Πολιτική Ασφάλειας η οποία θα εφαρµοστεί στο Σύστηµα. 

 

7.2 Στόχοι της ασφάλειας στο «ELENXIS» 

Η ασφάλεια του συστήµατος «ELENXIS», όπως καταγράφεται και στην 

σύµβαση του έργου, πρέπει να επιτυγχάνει τους παρακάτω στόχους: 

� Ελεγχόµενη καταχώρηση στο σύστηµα «ευαίσθητων» δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

� Ελεγχόµενη λήψη και επεξεργασία πληροφοριών από αρχεία υψηλής 

ασφάλειας συναρµόδιων Αρχών , έναντι των οποίων οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες 

δεν πρέπει να υστερούν σε επίπεδο ασφάλειας.  

� Πρόβλεψη για κανόνες ασφαλούς διασύνδεσης αποµακρυσµένων  χρηστών 

� Χρονικοί και ποιοτικοί (π.χ. αρχείων, δεδοµένων, λειτουργιών, κλπ.) 

περιορισµοί στην πρόσβαση από τρίτους οργανισµούς  και  εσωτερικούς 

χρήστες στα δεδοµένα του Συστήµατος 
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� Τήρηση ιστορικότητας των προσβάσεων και των αλλαγών από τους χρήστες 

� Απόλυτος έλεγχος των προσβάσεων των χρηστών στο Σύστηµα και των 

ενεργειών τους σ’ αυτό. 

 

7.3 ∆ιαβάθµιση πληροφορίας στο «ELENXIS» 

Η ιεραρχική ταξινόµηση των πληροφοριών που διακινούνται στο σύστηµα, 

παρέχει ένα πρότυπο αναφοράς στην ευαισθησία των πληροφοριών και δεδοµένων, 

απλοποιώντας τις αποφάσεις που αφορούν την ασφάλεια τους. 

Η υποδοµή «ELENXIS» χρησιµοποιεί τρεις κατηγορίες ταξινόµησης της 

πληροφορίας:  

∆ηµόσια (Public): Η κατηγορία αυτή αφορά πληροφορίες για τις οποίες έχει 

εγκριθεί η δηµόσια χρήση τους από τον ιδιοκτήτη της. Η µη εξουσιοδοτηµένη 

δηµοσίευση µιας τέτοιου είδους πληροφορίας δεν δηµιουργεί προβλήµατα στην 

ασφάλεια της υποδοµής αλλά ούτε και στους πολίτες που την χρησιµοποιούν.  

 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας:  

Πίνακας 7.1: ∆ηµόσια κατηγορία ταξινόµησης 

Χρήση  Απαίτηση  
Αποθήκευση σε σταθερά µέσα  ∆ε προτείνεται η χρήση 

κρυπτογραφίας  
Αποθήκευση σε µη σταθερά µέσα  ∆ε προτείνεται η χρήση 

κρυπτογραφίας  

Αντιγραφή  Καµία απαίτηση  

Χρήση µέσω Fax  Καµία απαίτηση  

Αποστολή µέσω ∆ηµόσιου ∆ικτύου ∆ε προτείνεται η χρήση 
κρυπτογραφίας  

Απαλλαγή / ∆ιαγραφή  Καµία απαίτηση  
∆ιάθεση σε τρίτο  Καµία απαίτηση  

Χαρακτηριστικά ετικέτας ταξινόµησης 
ηλεκτρονικών µέσων  

Ηµεροµηνία έκδοσης και 
ετικέτα ταξινόµησης  

Χαρακτηριστικά ετικέτας ταξινόµησης 
εγγράφων  

Ηµεροµηνία έκδοσης και 
ετικέτα ταξινόµησης  

Εσωτερική ή εξωτερική αλληλογραφία  Φάκελος χωρίς ετικέτα 
ταξινόµησης  

Παροχή δικαιώµατος προσπέλασης  Καµία απαίτηση  
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Εσωτερικής Χρήσης (Internal Use Only): Η κατηγορία αυτή αφορά 

πληροφορίες που προορίζονται µόνο για εσωτερική χρήση και σε κάποιες 

περιπτώσεις πληροφορίες που διανέµονται σε εξωτερικούς συνεργάτες. Η µη 

εξουσιοδοτηµένη δηµοσίευση µιας τέτοιου είδους πληροφορίας είναι αντίθετη µε 

την πολιτική ασφάλειας της υποδοµής και µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρά 

προβλήµατα ασφάλειας στην ίδια την υποδοµή.  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας: 

Πίνακας 7.2: Εσωτερικής Χρήσης κατηγορία ταξινόµησης 

Χρήση  Απαίτηση  
Αποθήκευση σε σταθερά µέσα  Η χρήση κρυπτογραφίας είναι 

προαιρετική  

Αποθήκευση σε µη σταθερά µέσα  Η χρήση κρυπτογραφίας είναι 
προαιρετική  

Αντιγραφή  Καµία απαίτηση  
Χρήση µέσω Fax  Καµία απαίτηση  

Αποστολή µέσω ∆ηµόσιου ∆ικτύου  Η χρήση κρυπτογραφίας είναι 
προαιρετική  

Απαλλαγή / ∆ιαγραφή  Καµία απαίτηση  
∆ιάθεση σε τρίτο  ∆εν απαιτείται Σύµφωνο 

Εχεµύθειας  
Χαρακτηριστικά ετικέτας ταξινόµησης 
ηλεκτρονικών µέσων  

Ηµεροµηνία έκδοσης και 
ετικέτα ταξινόµησης  

Χαρακτηριστικά ετικέτας ταξινόµησης 
εγγράφων  

Ηµεροµηνία έκδοσης και 
ετικέτα ταξινόµησης  

Εσωτερική ή εξωτερική αλληλογραφία  Φάκελος χωρίς ετικέτα 
ταξινόµησης  

Παροχή δικαιώµατος προσπέλασης  Ο υπεύθυνος του τµήµατος ή ο 
ιδιοκτήτης της πληροφορίας  

 

Εµπιστευτική (Confidential): Η κατηγορία αυτή αφορά πληροφορίες που 

θεωρούνται ιδιωτικές ή δεδοµένης ευαισθησίας και η χρήση τους περιορίζεται σε 

ειδικά διαπιστευµένους χρήστες. Η µη εξουσιοδοτηµένη δηµοσίευση µιας τέτοιου 

είδους πληροφορίας είναι αντίθετη µε την πολιτική ασφάλειας της υποδοµής και 

µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα ασφάλειας στην ίδια την υποδοµή.  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας:  
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Πίνακας 7.3: Εµπιστευτική κατηγορία ταξινόµησης 

Χρήση  Απαίτηση  
Αποθήκευση σε σταθερά µέσα  Απαιτείται κρυπτογράφηση και 

φυσική ασφάλεια  

Αποθήκευση σε µη σταθερά µέσα  Απαιτείται κρυπτογράφηση  

Αντιγραφή  Απαιτείται άδεια από τον 
ιδιοκτήτη της πληροφορίας  

Χρήση µέσω Fax  Προστασία µέσο κωδικού 
πρόσβασης (PIN) πριν από την 
επίτευξη σύνδεσης και τελικά 
αποστολής του µηνύµατος και 
προστασία µέσω κωδικού 
πρόσβασης του χώρου 
αποθήκευσης µηνυµάτων 
(Mailbox) του παραλήπτη.  
Επιβάλλεται να υπάρχει 
φυσική ασφάλεια του χώρου 
όπου βρίσκεται η συσκευή που 
φιλοξενεί την υπηρεσία του 
fax.  

Αποστολή µέσω ∆ηµόσιου ∆ικτύου  Απαιτείται κρυπτογράφηση  

Απαλλαγή / ∆ιαγραφή  Ασφαλή ∆ιαγραφή  
∆ιάθεση σε τρίτο  Απαιτείται Σύµφωνο 

Εχεµύθειας και άδεια από τον 
ιδιοκτήτη της πληροφορίας  

Χαρακτηριστικά ετικέτας ταξινόµησης 
ηλεκτρονικών µέσων  

Εξωτερικές και εσωτερικές 
ετικέτες ταξινόµησης  

Χαρακτηριστικά ετικέτας ταξινόµησης 
εγγράφων  

Απαιτείται ετικέτα 
ταξινόµησης σε κάθε σελίδα, 
και εξώφυλλο  

Εσωτερική ή εξωτερική αλληλογραφία  Απαιτείται συγκεκριµένος 
αποστολέας και εσωτερικά 
ετικέτα ταξινόµησης  

Παροχή δικαιώµατος προσπέλασης  Μόνο ο ιδιοκτήτης της 
πληροφορίας  

 

Η παραπάνω διαβάθµιση, µπορεί να φανεί χρήσιµη κατά την φάση του 

λειτουργικού σχεδιασµού, όπου θα πρέπει να αναδειχθούν οι ρόλοι των χρηστών 

και τα δικαιώµατα πρόσβασης. 
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7.4 Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας 

Κυρίαρχη απαίτηση, σχετικά µε την ασφάλεια του «ELENXIS», είναι η 

συµµόρφωση µε την «∆ιαδικασία πρόσβασης Χρηστών Πληροφοριακών 

Συστηµάτων ΥΠ.Ο.Ο».  

Σύµφωνα µε την απαίτηση αυτή, το «ELENXIS», δε θα είναι ένα κλειστό 

σύστηµα, το οποίο αυτόνοµα θα διαχειρίζεται τους λογαριασµούς των χρηστών 

του, αλλά αντίθετα, θα εκχωρήσει αυτήν την αρµοδιότητα σε ένα σύστηµα 

κεντρικού κατάλογου χρηστών της ΓΓΠΣ.  

Ταυτόχρονα, το «ELENXIS» θα διατηρήσει, στο ακέραιο, την ευθύνη 

προσδιορισµού κι ελέγχου των επιτρεπόµενων ενεργειών ενός χρήστη στα όρια του 

«ELENXIS». 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω διακρίνουµε το σύστηµα ασφάλειας του «ELENXIS» 

στις ακόλουθες λειτουργικές περιοχές: 

• Υποσύστηµα πιστοποίησης ταυτότητας 

χρήστη 

• Υποσύστηµα οργάνωσης κι ελέγχου 

δικαιωµάτων πρόσβασης 

• Υποσύστηµα επιχειρηµατικών 

διαδικασιών ασφάλειας 

 

Οι γενικές απαιτήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 

Το «ELENXIS» δεν θα διαθέτει ένα αυτόνοµο µηχανισµό πιστοποίησης της 

ταυτότητας των χρηστών του, αλλά θα χρησιµοποιεί τον ενιαίο µηχανισµό 

αυθεντικοποίησης που θα διατεθεί από τη  ΓΓΠΣ.  

Αυτή η κυρίαρχη απαίτηση έχει ως συνέπεια το σαφή διαχωρισµό ευθυνών 

µεταξύ του «ELENXIS» και του συστήµατος που θα υλοποιεί τον ενιαίο 

µηχανισµό αυθεντικοποίησης της ΓΓΠΣ: 

 

Ενιαίο Σύστηµα Πρόσβασης Χρηστών ΥΠ.Ο.Ο 

� ∆ηµιουργία λογαριασµού χρήστη 

� ∆ιαχείριση κύκλου ζωής λογαριασµού 

χρήστη (ενεργοποίηση, µεταβολή, προσωρινή άρση, διαγραφή) 
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� Ορισµός µιας ή περισσοτέρων µορφών 

διαπιστευτηρίων ασφάλειας 

� Ορισµός πολιτικής έκδοσης, χρήσης και 

συντήρησης διαπιστευτηρίων ασφάλειας  

� ∆ιάθεση ασφαλούς µηχανισµού 

πιστοποίησης ταυτότητας χρήστη 

Τήρηση ιστορικού χρήσης µηχανισµού πιστοποίησης (επιτυχηµένες / 

αποτυχηµένες προσπάθειες). 

 

7.5 Οργάνωση και έλεγχος πρόσβασης 

Ένταξη χρήστη στο «ELENXIS»: 

Με τη διαδικασία αυτή ένας χρήστης µε αρµόδιο ρόλο θα µπορεί να εκκινήσει 

τη διαδικασία ένταξης ενός χρήστη στο «ELENXIS». Η διαδικασία θα ακολουθεί 

την εξής αλληλουχία ενεργειών: 

 Ο χρήστης µε αρµόδιο ρόλο 

συµπληρώνει αίτηση για την ένταξη χρήστη στο σύστηµα «ELENXIS». 

Η αίτηση θα περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων κατάλληλο 

προσδιοριστικό του υπό ένταξη χρήστη (λχ κωδικός υπαλλήλου). 

 Η αίτηση υποβάλλεται στο σύστηµα 

διαχείρισης ανθρώπινων πόρων του «ELENXIS». 

 Το σύστηµα ανθρώπινων πόρων αφού 

εξετάσει και εγκρίνει το αίτηµα, υποβάλλει στο σύστηµα ενιαίας 

αυθεντικοποίησης της ΓΓΠΣ αίτηµα δηµιουργίας λογαριασµού χρήστη 

 Το σύστηµα ενιαίας αυθεντικοποίησης 

της ΓΓΠΣ  δηµιουργεί νέο λογαριασµό, µόνο στην περίπτωση όπου δεν 

υπάρχει ήδη λογαριασµός για τον υπό ένταξη χρήστη.  Στη περίπτωση 

αυτή δε, το σύστηµα ενιαίας αυθεντικοποίησης εκδίδει κι επιδίδει τα 

διαπιστευτήρια ασφάλειας στο χρήστη. 

 Το σύστηµα ενιαίας αυθεντικοποίησης 

αποστέλλει στο σύστηµα ανθρώπινων πόρων του «ELENXIS» το 

προσδιοριστικό χρήστη (USER ID, όχι USERNAME) µε το οποίο ο 

χρήστης έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο χρηστών. 
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 Το σύστηµα ανθρώπινων πόρων 

ειδοποιεί τον αρµόδιο χρήστη για την ένταξη του νέου χρήστη. 

 Γνωστοποιείται η δηµιουργία του 

account στον νέο χρήστη. Η γνωστοποίηση θα συνοδεύεται από ένα 

κείµενο που να περιγράφει τις ενέργειες του χρήστη οι οποίες θα 

καταγράφονται στο σύστηµα. Το κείµενο αυτό θα δοθεί από την ΓΓΠΣ. 

 

Απόδοση ρόλων σε χρήστες 

Με τη διαδικασία αυτή, κατάλληλος χρήστης µε αρµόδιο ρόλο αποδίδει ή 

αφαιρεί ρόλους σε ένα χρήστη του «ELENXIS». Η διαδικασία ακολουθεί την εξής 

βασική αλληλουχία ενεργειών: 

1. Ο χρήστης µε αρµόδιο ρόλο, επιλέγει το χρήστη του οποίου επιθυµεί να ορίσει 

τα δικαιώµατα χρήσης 

2. Το σύστηµα οργάνωσης δικαιωµάτων πρόσβασης του «ELENXIS», 

πληροφορεί τον χρήστη που εκκίνησε την διαδικασία το σύνολο των ρόλων 

στους οποίους ανήκει ο χρήστης, καθώς κι εκείνους που δυνητικά µπορούν 

να του αποδοθούν. 

3. Ο αρµόδιος χρήστης είτε αποδίδει νέους ρόλους είτε αφαιρεί ρόλους από τον 

χρήστη. 

4. Το σύστηµα οργάνωσης δικαιωµάτων πρόσβασης, καταγράφει την µεταβολή 

των ρόλων του χρήστη και κρατά την ιστορικότητα της αλλαγής. 

∆ιαχείριση ρόλων/δικαιωµάτων πρόσβασης 

Με τη διαδικασία αυτή κατάλληλα εξουσιοδοτηµένοι χρήστες ορίζουν τη 

συγκρότηση - οµαδοποίηση των διαφόρων δικαιωµάτων πρόσβασης σε ρόλους. Η 

βασική αλληλουχία της διαδικασίας είναι η εξής: 

1. Ο διαχειριστής ρόλων ζητά κατάσταση διαθέσιµων ρόλων από το σύστηµα 

οργάνωσης ρόλων  και δικαιωµάτων πρόσβασης του «ELENXIS» 

2. Το σύστηµα οργάνωσης ρόλων και δικαιωµάτων ρόλων εµφανίζει τον 

κατάλογο των διαθέσιµων ρόλων. 

3. Ο διαχειριστής επιλέγει είτε την τροποποίηση υφιστάµενου ρόλου είτε  τη 

δηµιουργία νέου ρόλου. 

4. Παρουσιάζεται στο διαχειριστή ο ρόλος µαζί µε τα δικαιώµατα χρήσης που 

οµαδοποιεί καθώς και µε τα δικαιώµατα χρήσης που µπορεί να ορίσει. 

5. Ο διαχειριστής συσχετίζει το ρόλο µε τα δικαιώµατα και ζητά την 
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αποθήκευση της µεταβολής. 

6. Το σύστηµα οργάνωσης ρόλων και δικαιωµάτων αποθηκεύει το νέο ορισµό 

του ρόλου. 

∆ιαγραφή χρήστη 

Με την  διαδικασία αυτή, κατάλληλα εξουσιοδοτηµένος χρήστης αφαιρεί από 

συγκεκριµένο χρήστη, όλα τα δικαιώµατά του στο σύστηµα του «ELENXIS». Η 

βασική αλληλουχία της διαδικασίας είναι η εξής: 

1. Ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης, επιλέγει  τον χρήστη τον οποίο θέλει να 

διαγράψει από το «ELENXIS» 

2. Το σύστηµα αφαιρεί όλα τα δικαιώµατα που έχει ο χρήστης στο «ELENXIS». 

3. Το σύστηµα αποστέλλει στο ενιαίο σύστηµα αυθεντικοποίησης της ΓΓΠΣ, 

αίτηση που συµπεριλαµβάνει το user-id του χρήστη, ο οποίος πλέον δεν 

υφίσταται για το «ELENXIS»,  

4. Το ενιαίο σύστηµα αυθεντικοποίησης αναλαµβάνει την περαιτέρω 

διεκπεραίωσή του. 

∆ιαχείριση «οµάδων χρηστών» 

Το σύστηµα θα έχει την δυνατότητα να οµαδοποιεί χρήστες σε «οµάδες 

χρηστών». Κάθε χρήστης θα µπορεί να ανήκει σε µία ή περισσότερες οµάδες. Η 

«οµάδα χρηστών» θα διευκολύνει την ανάθεση/απόσυρση ρόλων σε µία οµάδα από 

χρήστες µε µία κίνηση.   

• Κάθε χρήστης θα ανήκει τουλάχιστον σε ένα group , το  «default».  

• Ένας χρήστης θα µπορεί να ανήκει σε παραπάνω από ένα groups 

• Ένας ρόλος θα µπορεί να αποδίδεται απευθείας σε όλους τους χρήστες ενός 
group. 

• Όταν ένας χρήστης εισάγεται σε  ένα group, θα πρέπει να παίρνει  και τα 
δικαιώµατα του group. 

Όταν ένας χρήστης διαγράφεται από ένα group, θα του αφαιρούνται επίσης και 

τα δικαιώµατα αυτού του group. 

Ψηφιακές Υπογραφές 

Οι εφαρµογές του «ELENXIS» θα µπορούν να απαιτούν τη ψηφιακή υπογραφή 

προκαθορισµένων εγγράφων, όπως για παράδειγµα το Αρχείο Υπόθεσης. Από 

πλευράς ΓΓΠΣ , έχει ήδη υποδειχθεί ότι οι κρυπτο-συσκευές, οι οποίες θα φιλοξενούν 

τα ζεύγη δηµόσιου/ιδιωτικού κλειδιού τα οποία θα χρησιµοποιηθούν κατά τον 
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υπολογισµό της ψηφιακή υπογραφής, θα είναι συσκευές που ακολουθούν το πρότυπο 

PKCS-11. Το σύστηµα θα υποστηρίξει τις εν λόγω συσκευές, χρησιµοποιώντας το 

αντίστοιχο API (Application Programming Interface – βιβλιοθήκες), για το χειρισµό 

τους. 

Για την επαλήθευση των ψηφιακών υπογραφών, ανάλογα µε τις επιλογές που θα 

έχουν γίνει κατά τον καθορισµό της υποδοµής δηµοσίου κλειδιού µπορούν να 

διακριθούν δυο εναλλακτικές περιπτώσεις: 

• Στην περίπτωση που η υποδοµή προσφέρει µέθοδο επαλήθευσης ψηφιακών 
υπογραφών, τότε θα χρησιµοποιηθεί ως έχει. Κατά κύριο λόγο αυτή, αναµένεται 
να είναι κι η περίπτωση, όπου ο ενιαίος µηχανισµός προσδιορισµού της 
ταυτότητας του χρήστη, εκλέξει τα Client Certificates ως διαπιστευτήριο 
ασφάλειας. 

• Στην περίπτωση που η υποδοµή δηµοσίου κλειδιού δεν παρέχει τέτοια 
δυνατότητα, τότε το «ELENXIS» θα τηρεί τη σχέση µεταξύ Client Certificate / 
Χρήστη «ELENXIS», οπότε και θα επαληθεύει αυτόνοµα την ισχύ της ψηφιακής 
υπογραφής. 

 

Κρυπτογράφηση σε επίπεδο βάσης δεδοµένων και δικτύου 

Το σύστηµα, θα έχει την δυνατότητα να κρυπτογραφεί επιλεκτικά, συγκεκριµένα 

πεδία πινάκων της βάσης. Αυτό θα γίνει είτε µε την απευθείας κρυπτογράφηση-

αποκρυπτογράφηση πεδίων µέσω κώδικα του «ELENXIS», είτε µέσω 

χρησιµοποίησης του χαρακτηριστικού της βάσης «Transparent Database Encryption», 

εφόσον είναι διαθέσιµη η Oracle database επιλογή «Advanced Security option». Αυτό 

θα γίνει µόνο εάν κριθεί απαραίτητο, δεδοµένων των προβληµάτων απόδοσης που 

µπορεί να δηµιουργήσει στην βάση δεδοµένων η ύπαρξη πολλών κρυπτογραφηµένων 

πεδίων, όπως  επίσης και των επιπρόσθετων διαδικασιών τήρησης των κλειδιών 

κρυπτογράφησης. Άλλωστε, µια αυστηρή πολιτική φυσικής και λογικής πρόσβασης 

στο σύστηµα της σχεσιακής βάσης δεδοµένων θα έχει ισοδύναµα αποτελέσµατα, 

χωρίς τα παραπάνω µειονεκτήµατα. 
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8                            

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

8.1 Σύνοψη και συµπεράσµατα 

Το Υπουργείο  Οικονοµικών  βρίσκεται στη φάση της έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας  του µεγαλύτερου ίσως έργου  που αναφέρεται στην «Ανάπτυξη 

Επιχειρησιακής Λύσης και Κεντρικής Πληροφοριακής Υποδοµής για το 

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Ελεγκτικών Υπηρεσιών – "ELENXIS» , 

µέσω του οποίου πιστεύουµε ότι θα κάνουµε το «όραµα» πραγµατικότητα, 

δηµιουργώντας ένα πλήρες και ολοκληρωµένο ελεγκτικό σύστηµα. 

Για µεν το Υπουργείο  Οικονοµικών επιτυγχάνεται η µέγιστη αποτελεσµατικότητα 

και αποδοτικότητα του ελεγκτικού έργου για δε τις ελεγκτικές υπηρεσίες η 

αναβάθµιση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου µε ταυτόχρονη απλοποίηση των 

γραφειοκρατικών µηχανισµών και  µείωση του συνολικού  χρόνου ελέγχου. 

 

 ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Για την πρώτη λειτουργική περιοχή της στόχευσης των ελέγχων και επιλογής των 

προς έλεγχο υποθέσεων, η ∆/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου 

εφαρµόζοντας το στρατηγικό σχεδιασµό θα επιλέγει τις υποψήφιες προς έλεγχο 

υποθέσεις αξιολογώντας την «επικινδυνότητα» κάθε φορολογουµένου µε τη 

βαθµολόγηση  του κινδύνου, της σπουδαιότητας  κάθε υπόθεσης αφού αξιολογήσει 

τα οικονοµικά στοιχεία, τις υφιστάµενες παραβάσεις, τυχόν πληροφορίες, 

αποτελέσµατα ελέγχων, ιστορικότητα και ανάλυση κλάδου, στοιχεία που 
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χαρακτηρίζουν τον εκάστοτε φορολογούµενο, αποτελούν δε στοιχεία αξιολόγησης 

κατά τη διαδικασία επιλογής των υποθέσεων προς έλεγχο.  

Όλα τα στοιχεία αυτά  βρίσκονται συγκεντρωµένα στο «προφίλ» του 

φορολογούµενου που θα δηµιουργηθεί, θα ενηµερώνεται µε τις οποιεσδήποτε 

αλλαγές, θα εµπλουτίζεται µε πληροφορίες  και θα είναι ορατό ανά πάσα στιγµή.  

Πηγές πληροφοριών  είναι: 

• Τα πρωτογενή δεδοµένα που υφίστανται στις βάσεις δεδοµένων της 

Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Τα δεδοµένα αυτά 

συγκεντρώνονται από τις δηλώσεις που υποβάλλουν οι φορολογούµενοι 

και από πληροφορίες που καταγράφουν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου  

Οικονοµικών, όπως π.χ. παραβάσεις Κ.Β.Σ. 

• Τα δευτερογενή δεδοµένα, τα οποία θα παράγονται από επεξεργασία 

στοιχείων που είναι διαθέσιµα σε συστήµατα της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφοριακών Συστηµάτων, όπως π.χ. αποτελέσµατα διασταυρώσεων, 

αποτελέσµατα ελέγχων κ.λπ. 

• Πληροφορίες στο µέλλον που µπορούν να συγκεντρωθούν από βάσεις 

δεδοµένων τρίτων οργανισµών και υπηρεσιών, οι οποίες θα µπορούσαν 

συµπληρωµατικά να βοηθήσουν στη διαδικασία της στόχευσης και 

επιλογής των υποθέσεων. ( έχει ζητηθεί για το σκοπό αυτό διασύνδεση µε 

τρίτες πηγές ) 

 
Οι επιλεγείσες υποθέσεις προς έλεγχο, επεξεργάζονται περαιτέρω, 

βαθµολογούνται, αναγράφουν εφόσον χρειάζεται συγκεκριµένα σχόλια και οδηγίες 

και στη συνέχεια  δροµολογούνται στις ελεγκτικές υπηρεσίες, ανάλογα µε την 

ελεγκτική τους αρµοδιότητα. 

 

 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Η δεύτερη λειτουργική περιοχή της διαχείρισης των ελέγχων,  διαχειρίζεται και  

απολογίζει  τη διενέργεια των ελέγχων σε περιφερειακό επίπεδο.  ∆ιαχειρίζεται  

δηλαδή τη διενέργεια των ελέγχων στις  ήδη δηµιουργηµένες και δροµολογηµένες 

υποθέσεις από την Κεντρική ∆/νση και  συντάσσει αναφορές που θα περιλαµβάνουν  

απολογιστικά στοιχεία του ελέγχου, ( διαπιστώσεις που αφορούν το φορολογούµενο, 

διαπιστωθείσες παραβάσεις, µέθοδο φοροδιαφυγής που τυχόν χρησιµοποιήθηκε,  
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τρόπος αποκάλυψής της, τυχόν παρατηρήσεις για τον επόµενο έλεγχο, χρόνο 

διενέργειας του ελέγχου και κόστος ελέγχου ). 

Συγκεκριµένα το σύστηµα ∆ιαχείρισης & Παρακολούθησης των Υποθέσεων  

παρέχει τα κατάλληλα µέσα ώστε σε κάθε στιγµή οι προϊστάµενοι των Ελεγκτικών 

υπηρεσιών : 

� Να διαθέτουν  ηλεκτρονική πληροφορία αναφορικά µε την πορεία των 

υποθέσεων ( ποιες ελέγχονται, σε ποιο στάδιο βρίσκονται και ποιες 

περαιώθηκαν) 

� Να µπορούν να παρακολουθούν και να κατευθύνουν τη ροή των υποθέσεων 

τους. 

 

 
 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 
Αντίστοιχα  η τρίτη λειτουργική περιοχή  είναι το εργαλείο για  τη διενέργεια του 

ελέγχου. 

Η ανάθεση των ήδη επιλεγµένων υποθέσεων στους Ελεγκτές πραγµατοποιείται 

µε βάση τα αναγραφόµενα στοιχεία στο «προφίλ του ελεγκτή» όπως αυτό θα 

εµφανίζεται στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων.  

Ο ελεγκτής και ο Επόπτης ( οι διενεργούντες τον έλεγχο )  έχουν στη διάθεσή 

τους όλα τα στοιχεία της υπόθεσης που τους έχει ανατεθεί προς έλεγχο. Με την 

ανάθεση της υπόθεσης  δηµιουργείται  ο  Ηλεκτρονικός Φάκελος της Υπόθεσης, ο 

οποίος θα αποτελέσει τη βάση πληροφόρησης της συγκεκριµένης υπόθεσης. Όλα τα 

στοιχεία και οι σχετικές πληροφορίες  συλλέγονται από την Αποθήκη ∆εδοµένων του 

Συστήµατος (TAXIS). Το σύνολο των συλλεγοµένων πληροφοριών  δηµιουργεί το 

Κύριο Αρχείο της Υπόθεσης, ενώ ο ελεγκτής  έχει τη δυνατότητα της δηµιουργίας 

ενός αντιγράφου στον τοπικό σταθµό εργασίας του, δηλαδή στο φορητό υπολογιστή, 

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να εργάζεται και σε περίπτωση που βρίσκεται εκτός 

σύνδεσης. Στη συνέχεια θα πρέπει να προετοιµάσει και να σχεδιάσει τον έλεγχο. Έχει 

στη διάθεσή του τυποποιηµένα πρότυπα διενέργειας ελέγχου και κατάλογο ενεργειών 

για τη συγκεκριµένη υπόθεση. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου µπορεί να  χρησιµοποιεί 

εφαρµογές προκειµένου να υποστηρίξει  τη δράση του ελέγχου. Συγκεκριµένα µε τη 

βοήθεια της εφαρµογής SESAM ANALYSIS θα εισάγει τα λογιστικά στοιχεία της 
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ελεγχόµενης επιχείρησης, µέσω κάποιου ηλεκτρονικού µέσου στο φορητό του 

Υπολογιστή.  

Με την εισαγωγή των συναλλαγών στο σύστηµα, ο Ελεγκτής  θα έχει τη 

δυνατότητα ευρείας ανάλυσης των συναλλαγών, υπολογισµών και επεξεργασίας των 

δεδοµένων. Τα επεξεργασµένα στοιχεία που θα προκύπτουν θα αποθηκεύονται στον 

ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης, έτσι ώστε να συσχετίζονται µε δεδοµένα από 

άλλες πηγές ( π.χ. τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον φορολογούµενο ). 

Ο Ελεγκτής ανάλογα µε την πρόοδο του ελέγχου,  αποστέλλει στοιχεία της 

υπόθεσης στην υπηρεσία του, µέσω του συστήµατος της διαχείρισης των υποθέσεων. 

Ο Επόπτης και οι ∆/ντές των Ελεγκτικών υπηρεσιών θα είναι σε θέση ανά πάσα 

στιγµή να λάβουν στοιχεία για την πρόοδο των εργασιών ελέγχου της κάθε υπόθεσης 

και να παράγουν σχετικές αναφορές. Πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου  ο Ελεγκτής 

θα συντάσσει τις εκθέσεις ελέγχου οι οποίες µαζί µε τον Ηλεκτρονικό φάκελο της 

Υπόθεσης θα τίθενται υπό την έγκριση των προϊσταµένων του. Μετά την έγκριση θα 

ακολουθείται το στάδιο της έκδοσης των φύλλων ελέγχου/πράξεων /προστίµων και  

της παρακολούθησης των διαδικασιών κοινοποίησης, συµβιβασµού ή δικαστικών 

ενεργειών  µε ταυτόχρονη αυτόµατη µεταφορά των καταλογισθέντων φόρων στους 

χρηµατικούς καταλόγους. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου  υπάρχει η δυνατότητα 

µέσω του συστήµατος να παραχθούν  οποιεσδήποτε αναφορές και στατιστικά 

στοιχεία που θα απεικονίζουν τα αποτελέσµατα του ελέγχου, την εικόνα της 

περαιωθείσας υπόθεσης,  πιθανόν αργότερα  το κόστος του ελέγχου και την 

καταβληθείσα ανθρωποπροσπάθεια. 

Στη συνέχεια η ανατροφοδότηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου  είναι µια 

εξαιρετικά χρήσιµη διαδικασία προκειµένου να επιβεβαιωθεί η ορθή επιλογή της 

υπόθεσης που ελέγχθηκε. 
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8.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Από το σύστηµα έχει ζητηθεί να υποστηρίζονται και οι ακόλουθες  εφαρµογές οι 

οποίες για πρώτη φορά  θα εφαρµοστούν: 

 

 Α. ∆ηµιουργία Βιβλιοθήκης Προτύπων Υποθέσεων. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας υποβοήθησης του ελεγκτικού έργου θα πρέπει 

κάποιες ολοκληρωµένες υποθέσεις  µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να χαρακτηρίζονται   σε 

πρώτο βαθµό από τον Προϊστάµενο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και σε δεύτερο και 

τελικό από την Κεντρική ∆ιοίκηση ως «Πρότυπες».   

Ο χαρακτηρισµός µιας υπόθεσης ως πρότυπης θα έχει νόηµα για συγκεκριµένο 

είδος ελέγχου και συγκεκριµένη κατηγορία συναλλασσόµενου. Οι πρότυπες 

υποθέσεις θα έχουν σκοπό να τεκµηριώσουν τη βέλτιστη πρακτική του ελέγχου σε 

όλους τους συναδέλφους.   Οι υποθέσεις αυτές θα πρέπει  να συγκεντρώνονται σε µια 

βιβλιοθήκη η οποία θα δηµιουργηθεί µέσω του συστήµατος διαχείρισης των 

υποθέσεων ώστε  να   έχουν πρόσβαση όλοι οι ελεγκτές και περισσότερο οι νέοι 

προκειµένου   να χρησιµοποιηθούν ως υποδείγµατα. 

 

Β.  Κοινή ∆ιαχείριση της πληροφορίας 

Η κοινή διαχείριση της πληροφορίας για όλες τις Ελεγκτικές υπηρεσίες του 

Υπουργείου  Οικονοµικών ( Τελωνεία, Φορολογικές, Σ∆ΟΕ & Οικονοµική 

Επιθεώρηση), δεν έχει την έννοια της «ενιαίας διαχείρισης» όλων των πληροφοριών 

που θα εισάγονται στη Βάση Γνώσης από ένα κέντρο για όλες τις υπηρεσίες, έχει την 

έννοια της καταχώρησης των πληροφοριών σε µια Κοινή Βάση Γνώσης και της 

αξιοποίησής τους, σύµφωνα µε τους συγκεκριµένους  κανόνες  που επιθυµεί και 

διατυπώνει η κάθε Υπηρεσία. 

Εποµένως πληροφορίες που θα προέρχονται από το έργο των Ελεγκτικών 

Υπηρεσιών, από άλλους φορείς δηµόσιους ή ιδιωτικούς, εθνικούς ή κοινοτικούς, ή 

βάσεις δεδοµένων ή πληροφοριακά συστήµατα των φορέων αυτών, από το διαδίκτυο 

ή τα ΜΜΕ, θα δηµιουργούν πληροφοριακά δελτία και ως τέτοια  θα καταχωρούνται 

σε µια κοινή «φόρµα», θα εισάγονται στη βάση γνώσης του συστήµατος και θα 

διαχειρίζονται από αυτό, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχει καταγράψει η κάθε 

Ελκτική  Υπηρεσία. ∆ηλαδή η καταχώρηση της οποιασδήποτε πληροφορίας θα 
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γίνεται µέσα στο «ELENXIS» , θα αξιολογείται ( περιφερειακά ή κεντρικά ) ανάλογα 

µε την πηγή προέλευσης και το είδος της , θα εµπλουτίζεται και θα δροµολογείται 

µέσω του συστήµατος στον τελικό αποδέκτη για ενέργεια. Όλες οι πληροφορίες θα 

εµφανίζονται στο «προφίλ» του φορολογούµενου  θα συσχετίζονται και θα 

ελέγχονται κατά τους διενεργούµενους ελέγχους.  

Με τον τρόπο αυτό   πιστεύουµε  ότι θα επιτύχει  η  µέγιστη αξιοποίηση των 

οποιονδήποτε πληροφοριών στα πλαίσια των διενεργούµενων ελέγχων, θα 

ανιχνεύονται  οι τυχόν  τάσεις παραβατικότητας που εντοπίζονται  και µε τη 

δηµιουργία σεναρίων στόχευσης θα επιλέγονται οι προς έλεγχο υποθέσεις ώστε να 

επιτυγχάνεται  η πάταξη της φοροδιαφυγής και η σύλληψη της φορολογητέας ύλης. 

Συγχρόνως όµως θα διασφαλίζεται  και ο ελεγκτής  αφού µε αυτό τον τρόπο θα 

επιτυγχάνεται η  πληρότητα του ελέγχου.  

   

Γ. ∆ιαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού 

Εκτός οποιουδήποτε άλλου συστήµατος ∆ιαχείρισης Προσωπικού,  η υποενότητα 

του «ELENXIS» που αφορά τη διαχείριση του ανθρώπινου ελεγκτικού δυναµικού, 

δηµιουργεί ένα µητρώο ελεγκτών, το οποίο θα συµβάλλει στην καταγραφή και την 

αξιοποίηση όλων των ικανοτήτων που διαθέτει το ελεγκτικό δυναµικό της Υπηρεσίας 

και οι οποίες θα συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων 

του. 

∆ηλαδή µέσω των διενεργούµενων ελέγχων θα συγκεντρώνονται  εκτός των 

άλλων,  όλα εκείνα τα δεδοµένα που θα συνδράµουν στον απολογισµό της 

εκτέλεσης των διενεργούµενων ελέγχων, σε µετρήσιµο παραγωγικό επίπεδο 

συνολικά ανά ελεγκτή.  

Με αυτό τον τρόπο ο Προϊστάµενος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, µε βάση τα 

στοιχεία τα οποία θα εµφανίζονται στο «προφίλ» του ελεγκτή θα µπορεί να 

προχωρήσει στην επιλογή του ελεγκτή για τον  προγραµµατιζόµενο έλεγχο. 
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