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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο αυξανόμενος βαθμός χρήσης των νέων τεχνολογιών στις συναλλαγές με το δημόσιο 

τομέα μέσω διαδικτύου, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

ανέδειξε ένα φιλικότερο και αποτελεσματικότερο Δημόσιο Τομέα. Άμεσο αποτέλεσμα 

ήταν η απλοποίηση των διαδικασιών και ο εκσυγχρονισμός της Φορολογικής 

Διοίκησης.  

 

Η πλατφόρμα του TAXISnet που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών 

αποτέλεσε βασικό πυλώνα εξυπηρέτησης των χρηστών. Μέσω της πιστοποίησης των 

χρηστών δόθηκε η δυνατότητα υποβολής πληθώρας δηλώσεων από πολίτες, 

επιχειρήσεις, φορείς του Δημοσίου, ιδιωτικούς Φορείς και άλλους. Η ανατροφοδότηση 

των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η ασφάλεια και η αξιοπιστία που παρέχει το 

σύστημα, έδωσαν το απαραίτητο κύρος στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και διασφάλισαν 

την εγκυρότητα των στοιχείων που ανταλλάσσονται. 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο όχι να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο 

εφαρμογών του TAXISnet, αλλά να εστιάσει στη διαλειτουργικότητα των 

πληροφοριακών συστημάτων που απαιτείται, προκειμένου να επιτυγχάνεται η 

παραπάνω ζεύξη. Αναλύονται οι κυριότερες εφαρμογές που καταδεικνύουν την 

επικοινωνία και την αλληλεπίδραση που λαμβάνει χώρα για την ενημέρωση των 

αρχείων της Φορολογικής Διοίκησης. Συγχρόνως μελετώνται λοιπές εφαρμογές, που με 

τη χρήση των κωδικών του TAXISnet παρέχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές εφαρμογές 

που υλοποιήθηκαν από Υπουργεία διάφορα του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Πρωταρχική επιδίωξη τα τελευταία χρόνια αποτελεί η πάταξη της φοροδιαφυγής και ο 

εντοπισμός αποκρυπτέας φορολογικής ύλης. Η πλήρης μηχανογράφηση, η 

διασταύρωση και ο αυτοματοποιημένος έλεγχος, σε συνδυασμό με τη μελέτη και τη 

στατιστική επεξεργασία, αποτελούν μονόδρομο στην προσπάθεια αυτή.  

 

Αυτή η διαλειτουργικότητα και ο συγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων 

αποτελούν αντικείμενο μελέτης στη συνέχεια. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Η παρούσα διπλωματική φιλοδοξεί να αναδείξει τις σημαντικότερες λειτουργίες του 

TAXISnet σε εφαρμογή των δυνατοτήτων που προσφέρει σήμερα η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, χωρίς να αποτελεί ένα θεωρητικό και ίσως αδιάφορο εγχειρίδιο. 

 

Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν εκείνες οι δυνατότητες που 

αναδεικνύουν κατά τον καλύτερο τρόπο, τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών 

συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με άλλους φορείς Δημόσιους και μη, στα 

πλαίσια της συνεχούς ανατροφοδότησης και συγκέντρωσης πληροφοριών σε γνώση της 

Φορολογικής Διοίκησης. 

 

Καθώς δεν έχει αναπτυχθεί βιβλιογραφία επί του συγκεκριμένου θέματος που εξετάζει 

η διπλωματική, ως καταλληλότερη μέθοδος για την εξόρυξη πληροφοριών αναδείχθηκε 

το διαδίκτυο σε συνδυασμό με τα ήδη καταγραφέντα και συνεπώς πλέον έγκυρα 

στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών.  

 

Προκειμένου να υπάρχει τεκμηρίωση των εφαρμογών που αναλύονται και παρουσίαση 

σχετικών σε κάθε σημείο εικόνων - βημάτων, ζητήθηκε η συνδρομή από το συγγενικό 

και φιλικό περιβάλλον που διαθέτει πρόσβαση σε πεδία ανάλογα με το φορολογικό 

προφίλ που διαθέτει. Για παράδειγμα, άλλες απαιτήσεις έχει σήμερα ο συνταξιούχος 

από ένα ιδιοκτήτη ακίνητης περιουσίας και άλλες προσδοκίες έχει ο δικαιούχος 

κοινωνικού μερίσματος, που προσδοκά, ενδεχομένως συγχρόνως, να εισπράξει και το 

επίδομα τέκνων. 

 

Τέλος, η ανάπτυξη του ερευνώντος θέματος ενεπλέκεται με την επικαιρότητα και τις 

γνώμες που διατυπώνονται κατά καιρούς στην έντυπη δημοσιογραφία, υπό την κρίση 

πάντα του συγγραφέα. 

 

 



 
 
Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Φορολογούμενου  vii

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ ............................................................................................................... III 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ............................................................................................................. IV 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ .................................................................................................................... V 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ......................................................................................................... VI 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ................................................................................ VII 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ................................................................ IX 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ........................................................................... XII 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................. 1 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ...................................................................................... 6 

1.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ TAXISNET ........................................................................... 9 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ TAXISNET .......................................................................... 13 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ................................................................................................................ 13 

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ........................................................................... 15 

3.1 ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ............................................................................................ 16 

3.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ................................................................... 17 

3.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ......................................................................... 19 

3.4 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ .................................................................. 20 

4. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ................................................................................... 22 

4.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ........................................................................ 23 

4.2 ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ....................................................... 24 

4.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TAXISNET .................................................................................... 25 

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ............................................................................. 26 

5.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ........................................................................... 26 

5.1.1 ΕΝΤΥΠΟ Ε1 .................................................................................................. 30 

5.1.2 ΕΝΤΥΠΟ Ε2 .................................................................................................. 43 

5.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ Ε9 .............................................................. 45 

5.3 ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ Φ.Π. ........ 48 

5.4 ΑΙΤΗΣΗ Α21 ........................................................................................................ 50 



 
 
Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Φορολογούμενου  vii

i

5.5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ....................................................................................... 52 

6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ .................................................................. 55 

6.1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΠΟΛ. 

1033/2014 & ΠΟΛ. 1054/2015) ................................................................................. 55 

6.2 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ................................................ 56 

6.3 E-ΠΑΡΑΒΟΛΟ ..................................................................................................... 57 

7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ...................................................... 64 

7.1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ............................................................................. 64 

7.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ή ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΚΟΥΣ ............................. 66 

8. ΔΡΑΣΕΙΣ ................................................................................................................... 68 

8.1 ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΟΙΚ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ................................................... 68 

8.1.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ...................................................................... 69 

8.1.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ .............................. 71 

8.1.3 ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ............................................... 72 

8.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ............................................................. 75 

9. ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET ..................................... 76 

9.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ............................................ 76 

9.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ................................................... 78 

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ .................................................................. 80 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .......................................................................................................... 85 

 



 
 
Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Φορολογούμενου  ix

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 

 

Εικόνα 1 : Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση % επί του πληθυσμού ....................................... 3 

Εικόνα 2 : Χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης........................................... 3 

Εικόνα 3 : Σχέσεις με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση .................................................... 4 

Εικόνα 4 : Ροές δεδομένων με Γ.Γ.Π.Σ. ........................................................................... 5 

Εικόνα 5 : Αριθμός ηλεκτρονικών συναλλαγών .............................................................. 7 

Εικόνα 6 : Σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα ............................................................. 8 

Εικόνα 7 : Data Center Γ.Γ.Π.Σ. ..................................................................................... 10 

Εικόνα 8 : Αρχιτεκτονική Υποδομή TAXISnet ............................................................. 11 

Εικόνα 9 : Αρχιτεκτονική Υποδομή Data Center TAXISnet ......................................... 12 

Εικόνα 10 : Λειτουργούντα και αναπτυσσόμενα Ο.Π.Σ. Γ.Γ.Π.Σ. ................................ 12 

Εικόνα 11 : Αρχική σελίδα του TAXISnet ..................................................................... 14 

Εικόνα 12 : Πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet ..................................................... 15 

Εικόνα 13 : Υπηρεσίες Πιστοποίησης στο TAXISnet ................................................... 16 

Εικόνα 14 : Επιλογή τύπου προσώπου κατά την αρχική εγγραφή ................................. 17 

Εικόνα 15 : Συμπλήρωση στοιχείων κατά την αρχική εγγραφή .................................... 17 

Εικόνα 16 : Επιτυχημένη αίτηση εγγραφής στο TAXISnet ........................................... 18 

Εικόνα 17 : Έντυπο έκδοσης κλειδαρίθμου ................................................................... 20 

Εικόνα 18 : Ενεργοποίηση λογαριασμού ....................................................................... 21 

Εικόνα 19 : Επιτυχημένη ενεργοποίηση λογαριασμού .................................................. 21 

Εικόνα 20 : Αρχική οθόνη στο TAXISnet...................................................................... 22 

Εικόνα 21 : Διαμόρφωση MyTAXISnet ........................................................................ 23 

Εικόνα 22 : Στοιχεία Προσωποποιημένης Πληροφόρησης ............................................ 24 

Εικόνα 23 : Εισπράξεις 4μήνου 2015/2016 .................................................................... 28 

Εικόνα 24 : Διαγραμμίσεις πεδίων στο έντυπο Ε1 ......................................................... 32 

Εικόνα 25 : Πίνακες του εντύπου Ε1 ............................................................................. 33 

Εικόνα 26 : Προσυμπληρωμένοι κωδικοί του εντύπου Ε1 ............................................ 33 

Εικόνα 27 : Πληροφορίες τόκων ημεδαπής προέλευσης ............................................... 36 

Εικόνα 28 : Παράθυρο διαλόγου για τα στοιχεία των ακινήτων .................................... 37 

Εικόνα 29 : Εικόνα περσινής δήλωσης Ε9 ..................................................................... 37 

Εικόνα 30 : Εμφάνιση στοιχείων αυτοκινήτων .............................................................. 38 

Εικόνα 31 : Πληροφορίες τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης δανείων ................................. 40 

Εικόνα 32 : Συμπλήρωση στοιχείων για φαρμακευτική, νοσοκομειακή και ιατρική 

περίθαλψη ....................................................................................................................... 42 



 
 
Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Φορολογούμενου  x

Εικόνα 33 : Συμπλήρωση των εξαρτώμενων τέκνων ..................................................... 42 

Εικόνα 34 : Αυτόματη μεταφορά των ποσών μίσθωσης ................................................ 43 

Εικόνα 35 : Αρχικό μήνυμα κατά την είσοδο στο έντυπο Ε2 ........................................ 44 

Εικόνα 36 : Επιβεβαίωση αριθμού παροχής ρεύματος .................................................. 44 

Εικόνα 37 : Το έντυπο Ε9 ............................................................................................... 46 

Εικόνα 38 : Οι πίνακες του εντύπου Ε9 ......................................................................... 46 

Εικόνα 39 : Γεωγραφικός εντοπισμός ακινήτου ............................................................ 47 

Εικόνα 40 : Δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού ........................................................... 49 

Εικόνα 41 : Πληροφορίες αιτήσεων εντύπου Α21 ......................................................... 51 

Εικόνα 42 : Υποβολή στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας .................................. 53 

Εικόνα 43 : Έλεγχος εγκυρότητας Π.Ε.Α. ..................................................................... 54 

Εικόνα 44 : Υποβολή Καταστάσεων .............................................................................. 55 

Εικόνα 45 : Φόρμα ελέγχου εγκυρότητας πιστοποιητικών ............................................ 56 

Εικόνα 46 : Έλεγχος εγκυρότητας αποδεικτικού ενημερότητας .................................... 57 

Εικόνα 47 : Πλήθος εκδοθέντων e-Παραβόλων ανά Φορέα/Μάρτιο 2016 ................... 58 

Εικόνα 48 : Συνολικό ποσό e-Παραβόλων ανά Φορέα/Μάρτιο 2016 ............................ 58 

Εικόνα 49 : Είσοδος στην εφαρμογή e-Παράβολο ......................................................... 59 

Εικόνα 50 : Αίτημα χορήγησης e-Παραβόλου ............................................................... 60 

Εικόνα 51 : e-Παράβολο για χρήση από τον πολίτη ...................................................... 61 

Εικόνα 52 : e-Παράβολο για χρήση από το φορέα ......................................................... 61 

Εικόνα 53 : Επιλογή ρόλου ............................................................................................ 62 

Εικόνα 54 : Οθόνη αναζήτησης e-Παραβόλου .............................................................. 63 

Εικόνα 55 : Οθόνη προβολής e-Παραβόλου .................................................................. 63 

Εικόνα 56 : Υπηρεσία Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων 

Δημοσίου ........................................................................................................................ 65 

Εικόνα 57 : Μηνιαίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας ......................................................... 66 

Εικόνα 58 : Μισθοί ΥΠΟΙΚ - Συντάξεις Δημοσίου ....................................................... 68 

Εικόνα 59 : Αρχική οθόνη πληρωμών συντάξεων Δημοσίου ........................................ 69 

Εικόνα 60 : Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων υπολογισμού σύνταξης ........................... 70 

Εικόνα 61 : Υπολογισμός σύνταξης ............................................................................... 71 

Εικόνα 62 : Παρακολούθηση αίτησης συνταξιοδότησης ............................................... 71 

Εικόνα 63 : Εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης αίτησης συνταξιοδότησης ........... 72 

Εικόνα 64 : Προσωποποιημένη πληροφόρηση συνταξιούχων Δημοσίου ...................... 73 

Εικόνα 65 : Αίτηση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης ........................... 73 

Εικόνα 66 : Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ................................................ 74 

Εικόνα 67 : Ετήσια βεβαίωση συντάξεων ...................................................................... 74 



 
 
Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Φορολογούμενου  xi

Εικόνα 68 : Είσοδος στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. .............................................................................. 76 

Εικόνα 69 : Εξουσιοδότηση στον server του Υπουργείου Παιδείας .............................. 77 

Εικόνα 70 : Εμφάνιση προσωπικών στοιχείων εκπαιδευτικού ...................................... 77 

Εικόνα 71 : Είσοδος στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α. ................................................................. 79 

 



 
 
Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Φορολογούμενου  xii

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 

 

C.R.S. Common Reporting Standard   

E-Government Electronic Government 

F.A.T.C.A. Foreign Account Tax Compliance Act 

G2B Government to Business 

G2C Government to Citizen 

G2G Government to Government 

TAXIS TAX Information System 

Α.Δ.Τ. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 

Α.Μ. Αριθμός Μητρώου 

Α.Μ.Κ.Α. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

Α.Π.Α.Α. Αντικειμενικό σύστημα Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτου 

Α.Φ.Μ. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

Γ.Γ.Δ.Ε. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 

Γ.Γ.Π.Σ. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

Γ.Λ.Κ. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Δ.ΗΛΕ.Δ. Διεύθυνση ΗΛΕκτρονικής Διακυβέρνησης 

Δ.Ο.Υ. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. ΔΙΑτραπεζικά Συστήματα Α.Ε. 

Ε.Α.Ε.Ε. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 

Ε.Α.Π. Ενιαία Αρχή Πληρωμών 

Ε.Ε.Α. Ειδικός Εκλογικός Αριθμός 

Ε.Κ.Α.Σ. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 

Ε.Κ.Μ.ΔΗ. Ενιαίος Κωδικός Μισθοδοσίας ΔΗμοσίου 

Ε.Χ.Α.Ε. Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΕΛληνική ΣΤΑΤιστική αρχή 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΕΝιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

Η.ΔΙ.Κ.Α. Ηλεκτρονική ΔΙακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης 



 
 
Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Φορολογούμενου  xii

i

Κ.Α.Ε.Κ. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου 

Κ.Ε.Α. Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 

Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Κ.Φ.Δ. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 

Ν.Π.Δ.Δ. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

Ν.Π.Ι.Δ. Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

Ν.Σ.Κ. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

Ο.Α.Ε.Δ. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

Ο.Γ.Α. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 

Ο.Ο.Σ.Α. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

Ο.Π.Σ. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Ο.Π.ΣΥ.Δ. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό ΣΥστημα Διαχείρισης 

Ο.Τ.Α. Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Π.Ε.Α. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 

ΠΟΛ. ΠΟΛυγραφημένη υπουργική απόφαση 

Σ.Α.Δ.Φ.Ε. Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος 

Τ.Ο. Ταυτότητα Οφειλής 

Τ.Ο.Κ. Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου 

Τ.Π.Ε. Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

Τ.Ρ.Ο. Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής 

ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. ΥΠουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 

κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΥΠουργείο ΕΣωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

ΥΠ.ΟΙΚ. ΥΠουργείο ΟΙΚονομικών 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΥΠουργείο Υποδομών ΜΕταφορών και ΔΙκτύων 

Φ.Π.Α. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 



 
 
Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Φορολογούμενου  1

«Το μυστικό της αλλαγής είναι να επικεντρώνεις όλη σου την ενέργεια, 

όχι στο να μάχεσαι το παλιό, αλλά στο να οικοδομείς το καινούργιο» 

~Σωκράτης~ 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Με το παραπάνω ρητό του Έλληνα φιλοσόφου Σωκράτη, ξεκίνησε η παρουσίαση από 

το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις δράσεις που αναπτύχθηκαν τα έτη 2012 - 

2014 και οι οποίες βασίστηκαν σε ένα μυστικό αιώνων, που πάνω του επίσης 

στηρίχτηκαν όλες οι ανακαλύψεις και τα επιτεύγματα των σύγχρονων μεταρρυθμίσεων 

παγκοσμίως. (http://slideplayer.gr/slide/1937386) 

 

Στα πλαίσια της παρουσίασης αυτής αναλύθηκε η επιτακτική ανάγκη της μετάβασης σε 

ένα νέο μοντέλο που αξιοποιεί αποτελεσματικά και με ουσιώδη τρόπο, όλα τα εργαλεία 

που προσφέρει η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων. 

 

 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που ανέπτυξε και λειτούργησε το 

Υπουργείο Οικονομικών (Electronic Government ή εν συντομία E-

Government), είναι ουσιαστικά η πλατφόρμα ενσωμάτωσης των 

τεχνολογιών της πληροφορίας στους κόλπους του. Το προηγούμενο 

σύστημα της χειρόγραφης καταχώρησης και επεξεργασίας δεδομένων 

βρίθει μειονεκτημάτων όπως : 

 

 ανάγκη ύπαρξης τεράστιας δομής υλικού και έμψυχου δυναμικού 

 τεράστιο δημοσιονομικό κόστος  

 αδυναμία παρακολούθησης του ελεγκτικού μηχανισμού και του ουσιώδη ρόλου 

του στην είσπραξη δημοσίων εσόδων 

 διαφορετικές ερμηνίες της φορολογικής νομοθεσίας 

 έλλειψη φιλικότητας και εκσυγχρονισμού του συστήματος, κλονισμός στην 

εδραίωση εμπιστοσύνης στις σχέσεις πολίτη - κράτους 

 γραφειοκρατία, παραλείψεις, καθυστερήσεις 

 έντονη φυσική παρουσία του πολίτη για τις συναλλαγές του  

http://slideplayer.gr/slide/1937386
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Στον αντίποδα των παραπάνω, πρακτικές ήδη αναπτυγμένων χωρών καταδεικνύουν ότι 

οι διαδικτυακές τεχνολογίες είναι σε θέση να προβάλλουν μια νέα αντίληψη όσον 

αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη και εν γένει του φορολογούμενου. Σε 

αντιπαράθεση των παραπάνω θα είχαμε : 

 

 μείωση υλικοτεχνικής υποδομής και των χαμένων εργατο-ωρών των υπαλλήλων 

 μεγαλύτερη ταχύτητα, εξοικονόμηση πόρων  

 δυνατότητα διασταυρωτικών ελέγχων εντός του Υπουργείου αλλά και με 

άλλους φορείς της κυβέρνησης 

 άμεσες συναλλαγές και διεκπεραιώσεις υποθέσεων σε 24ωρη βάση χωρίς 

πολύωρες αναμονές  

 διαφάνεια μέσα από απλοποιημένες διαδικασίες 

 ανατροφοδότηση συστήματος με ενσωμάτωση νέων πληροφοριακών 

συστημάτων  

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ανακοινώνει κάθε χρόνο στοιχεία για το 

βαθµό χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα νοικοκυριά και τα µέλη τους. Από έρευνα 

για τη δειγµατοληπτική έρευνα χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

(Τ.Π.Ε.) έτους 2014, που διενεργήθηκε σε τελικό δείγµα 4.129 ιδιωτικών νοικοκυριών 

και σε ισάριθµα µέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, µε κριτήριο την ύπαρξη ενός, 

τουλάχιστον, µέλους ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό, συγκεντρώθηκαν 

αναλυτικές πληροφορίες μεταξύ άλλων για τις συναλλαγές µε δηµόσιες υπηρεσίες 

µέσω διαδικτύου (υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης). 

 

Συγκεκριμένα, 7 στα 10 νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία 

τους (ποσοστό 65,6%), ενώ κάθε χρόνο το ποσοστό συμμετοχής των πολιτών σε 

ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου με τις δημόσιες υπηρεσίες βαίνει 

αυξανόμενο. (http://www.statistics.gr/documents/20181/3d8f34ec-37e4-4644-bde5-565590b6303e) 

 

http://www.statistics.gr/documents/20181/3d8f34ec-37e4-4644-bde5-565590b6303e
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Εικόνα 1 : Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση % επί του πληθυσμού  

Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

Εικόνα 2 : Χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

Οι εξωτερικές αλληλεπιδράσεις στις οποίες στηρίζεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

«χτίζουν» τρεις κυρίως σχέσεις : 
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Εικόνα 3 : Σχέσεις με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση  

 

Όπως είναι εύκολα κατανοητό : 

 Οι σχέσεις μεταξύ φορέων της Κυβέρνησης είναι αυτές που ορίζουν τα 

θεμέλια πάνω στα οποία θα εξυπηρετούνται στη συνέχεια οι πολίτες και οι 

επιχειρήσεις. Οι εξωτερικές αλληλεπιδράσεις των εμπλεκομένων φορέων 

συνδέονται κάτω από μια γενικότερη «ομπρέλα» που στόχο έχει την 

απλοποίηση των διαδικασιών, την ανταλλαγή των πληροφοριών και την 

ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας. 

 Η σχέση της κυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις ενσωματώνει όλες εκείνες τις 

λειτουργίες που είναι αναγκαίες και προάγουν την υγιή επιχειρηματικότητα, 

όπως πλήρεις ηλεκτρονικές συναλλαγές με όλους τους φορείς, διαφάνεια, 

αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. 

 Η σχέση της κυβέρνησης προς τους πολίτες είναι αυτή που τελικά εδραιώνει 

ή μη, τη χρηστικότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς όλοι εν 

δυνάμει οι πολίτες αποτελούν δομικά συστατικά των παραπάνω σχέσεων. Σε 

ατομικό επίπεδο ο πολίτης αποζητά τη συναλλαγή του, προς διεκπεραίωση 

όλων των υποθέσεων (φορολογικών και άλλων). 

 

Οι βασικότερες διατάξεις που διέπουν τη σύσταση και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης περιγράφονται στο Νόμο υπ' αριθ. 3979 (ΦΕΚ Α' 138/16-6-2011). Στα 

πλαίσια αυτού του νόμου και της εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας των 

Πληροφοριακών Συστημάτων των Φορέων του Δημοσίου, για παράδειγμα, η Γενική 

 

Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση 

 

 

Κυβέρνηση προς 
Κυβέρνηση 

(Government to 

Government - G2G) 

 

Κυβέρνηση προς 
Επιχειρήσεις 

(Government to 
Business - G2Β) 

 

 

Κυβέρνηση προς 
Πολίτες 

(Government to 
Citizen - G2C) 
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Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών 

ανέπτυξε νέα υπηρεσία Διαδικτύου (G2G Web Service) Πληροφοριών Μητρώου, που 

λειτουργεί πιλοτικά με Φορείς άλλων Υπουργείων. Η αναζήτηση στοιχείων με κάποια 

κριτήρια όπως Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας 

(Α.Δ.Τ.) ή ονοματεπώνυμο, επιστρέφει πληροφορίες όπως τα βασικά στοιχεία του 

φορολογούμενου, τα στοιχεία επικοινωνίας, τις δραστηριότητες και πρόσθετα στοιχεία. 

Οι Φορείς του Δημοσίου που ενδιαφέρονται να αντλήσουν πληροφορίες Μητρώου 

μέσω των πληροφοριακών τους συστημάτων, μπορούν να επικοινωνήσουν με την 

ομάδα Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ. και να έχουν πρόσβαση στις παραπάνω 

πληροφορίες. 

 

Σύμφωνα με το Εισαγωγικό Σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ. 

Πιτσιλής, σελ. 2) όπως αναφέρεται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2016 - 2020 της Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών, 

«Βασικός πυλώνας και πρωταρχικός στρατηγικός στόχος παραμένει η είσπραξη των 

δημοσίων εσόδων του κράτους που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη παροχή 

δημοσίων αγαθών, στόχος που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα για τη χώρα την 

περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής που διανύουμε». Η ενίσχυση της φορολογικής 

συμμόρφωσης και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής έχουν πρωταρχική σημασία. 

Κατά συνέπεια, «Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των πληροφοριών που 

έρχονται σε γνώση της φορολογικής διοίκησης, για την αποκάλυψη μη δηλωθείσας 

φορολογητέας ύλης, και κατά συνέπεια, την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων». (Γιώργος 

Πιτσιλής, Εισαγωγικό Σημείωμα) 

 

 

Εικόνα 4 : Ροές δεδομένων με Γ.Γ.Π.Σ.   

Πηγή : Υπουργείο Οικονομικών - Γ.Γ.Π.Σ. 
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Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η παρούσα διπλωματική εργασία θα 

προσπαθήσει να μελετήσει το σύστημα που ανέπτυξε το Υπουργείο Οικονομικών για 

την υλοποίηση όλων των παραπάνω στόχων και που ονομάζεται TAXISnet. Οι 

κυριότερες δυνατότητές του αναλύονται στη συνέχεια. 

 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

  

 

To πληροφοριακό σύστημα TAXIS (TAX Information System) που ήδη είχε 

υλοποιηθεί και αναπτυχθεί ως εργαλείο από το 1998 στις Δημόσιες Οικονομικές 

Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), μηχανογράφησε και κωδικοποίησε πλήθος εργασιών που 

διεξάγονταν μέχρι τότε χειρόγραφα από τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. Η πλήρης 

ανάπτυξή του και η χρήση του από όλες πλέον τις Δ.Ο.Y. της χώρας, ήταν αυτή που 

άνοιξε τους δρόμους στην υλοποίηση του TAXISnet. 

 

Το TAXISnet είναι η πλατφόρμα εξυπηρέτησης χρηστών με τη χρήση του διαδικτύου 

που αναπτύχθηκε από τη Γ.Γ.Π.Σ. με κωδικό υλοποίησης MIS 322998, συμβαδίζοντας 

με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), γνωστό ως TAXIS.  

 

Η λειτουργία του εφαρμόστηκε σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας το Σεπτέμβριο του 2001. 

Υλοποιήθηκε και επεκτάθηκε σε διάφορες φάσεις. Εντάχθηκε στο 3ο Κοινοτικό 

Πλαίσιο το 2002 με προϋπολογισμό 6.8 εκ. €, ενώ το 2011 με προϋπολογισμό 4 εκ. € 

κατοχυρώθηκε στην εταιρία Unisystems - Intrasoft. Στις 8 Μαρτίου 2012 ξεκίνησαν οι 

διαδικασίες μετάπτωσης, ελέγχου και σύνδεσης, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 15 και 

16-9-2012. 

 

Η ανάδοχος εταιρία προέβη σε : 

 

 μετάπτωση δεδομένων στην καινούργια υποδομή με αυξημένες απαιτήσεις 

για τη διασφάλιση της ορθότητας των δεδομένων 

 συντήρηση και υποστήριξη της καλής και συνεχούς λειτουργίας της 

υποδομής 

 δημιουργία disaster site, αποθηκευτική υποδομή ασφαλείας, εκπόνηση 

σχεδίου για συνέχεια της Υπηρεσίας μετά από καταστροφή 

 αντικατάσταση της δικτυακής υποδομής του κτιρίου της Γ.Γ.Π.Σ. 

 προμήθεια εξοπλισμού 
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 σχεδιασμός και εκτέλεση stress tests 

 εκπαίδευση προσωπικού 

 δυνατότητα επέκτασης του δικτύου για την υποδοχή μελλοντικών 

συστημάτων και υπηρεσιών 

 δημιουργία ζωνών ελεγχόμενης πρόσβασης για τον έλεγχο των ροών μεταξύ 

των συστημάτων 

 

Η μετάβαση από το μοντέλο της διασποράς δεδομένων και εφαρμογών που 

υιοθετήθηκε την προηγούμενη δεκαετία σε ένα κεντρο-γενές μοντέλο, έγινε δομώντας 

επικοινωνία web-based με το χρήστη. Οι εφαρμογές αναπτύχθηκαν σε Java περιβάλλον, 

η Oracle χρησιμοποιήθηκε ως λογισμικό διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και οι servers 

είχαν λειτουργικά συστήματα σε Unix ή Linux. 

 

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η ραγδαία αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με 

το πέρασμα των χρόνων, όπως αποτυπώνεται στο γράφημα που ακολουθεί : (Δημοσθένης 

Αναγνωστόπουλος, 2008) 

 

 

Εικόνα 5 : Αριθμός ηλεκτρονικών συναλλαγών  

Πηγή : Υπουργείο Οικονομικών 

 

H ανατροφοδότηση του συστήματος με συνεχή δεδομένα έδωσε στο Υπουργείο 

Οικονομικών τη δυνατότητα να εκτελεί συγκρίσεις και να εξάγει συμπεράσματα που 

μέχρι τότε γίνονταν μόνο εμπειρικά. Ειδικότερα : 
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 αναπτύχθηκαν οι κατάλληλοι μηχανισμοί εξόρυξης δεδομένων (data mining) 

με τεχνολογίες αιχμής 

 μελετήθηκαν τάσεις (π.χ. ρυθμός είσπραξης) 

 αναδείχθηκαν οι βασικοί παράμετροι που διαμορφώνουν τις τιμές των 

βασικών οικονομικών μεγεθών (π.χ. δηλωθέν εισόδημα) 

 μελετήθηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ των διαφορετικών οικονομικών 

μεγεθών (π.χ. φορολογικοί συντελεστές και παραβατικότητα) 

 διεξήχθη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων του data 

warehouse 

 διεξήχθη στατιστική ανάλυση φορολογικών εσόδων και κατανομών (π.χ. 

απόδοση φόρου ανά δραστηριότητα) 

 έγινε πρόβλεψη πιθανών επιπτώσεων οικονομικών μέτρων που εξετάζονται 

με τη μορφή σεναρίων 

 

Έτσι, τα τελευταία χρόνια συντάσσεται έκθεση για την εξέλιξη & διακύμανση των 

φορολογικών εσόδων με πιο πρόσφατη αυτή του Ιουνίου 2016, όπου αναλύεται η 

εισπραξιμότητα ανά είδος φόρου. 

(http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/blog/attach/files/rss/TaxIncRep_2016_06.pdf) 

 

Αντιστοίχως, στις διεθνείς πρακτικές είσπραξης για παράδειγμα στη Δανία, 

δημιουργούνται στατιστικά μοντέλα πρόβλεψης συμπεριφοράς οφειλέτη με το 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS, μέσα από τη διαχείριση 2.700 μεταβλητών για φυσικά 

πρόσωπα (από μέγεθος οικογενείας έως μοντέλο αυτοκινήτου). Κατά αυτόν τον τρόπο 

το αρμόδιο σώμα για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών SKAT διευκολύνεται κατά 

πολύ περισσότερο στη λειτουργία του.  

 

Εικόνα 6 : Σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα  

Πηγή : Υπουργείο Οικονομικών 

http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/blog/attach/files/rss/TaxIncRep_2016_06.pdf
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1.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ TAXISnet 

  

 

Η αρχιτεκτονική υποδομή του TAXISnet βασίζεται στην αρχιτεκτονική 3-tier : 

 

 Web layer: Είναι το front end με το πληροφοριακό υλικό. Ο χρήστης έχει 

πρόσβαση σε αυτό μέσω ενός web browser. 

 Application layer: Είναι το επόμενο επίπεδο στο οποίο ο πιστοποιημένος 

χρήστης έχει πρόσβαση μόνο εφόσον δώσει τα διαπιστευτήριά του.  

 Database layer: Είναι το επίπεδο όπου οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω των 

εφαρμογών.  

 

Στο πλαίσιο του νέου TAXISnet, υλοποιήθηκε η αναβάθμιση του τοπικού δικτύου της 

Γ.Γ.Π.Σ. : 

  

 αντικαταστάθηκαν οι βασικοί κεντρικοί OLTP RDBMS servers του TAXIS με 

νέους, ισχυρότερους, υψηλής διαθεσιμότητας και επεκτασιμότητας 

 δημιουργήθηκε κεντρικός αποθηκευτικός χώρος δεδομένων - (SAN)  

 προμηθεύτηκε Back-up σύστημα 

 προμηθεύτηκαν Web/Application/LDAP servers, Δικτυακές συσκευές, 

Firewalls, IDSs, εξοπλισμό περιμετρικής ασφάλειας 

 διαμορφώθηκαν οι  RDBMS εξυπηρετές όσον αφορά την κατανομή των πόρων 

σε επιμέρους συστήματα: το μεγαλύτερο εξυπηρετεί τις ανάγκες που τέθηκαν 

(TAXIS, VIES), ένα εξυπηρετεί το TAXISnet, ένα εξυπηρετεί τις ανάγκες 

ανάπτυξης και ελέγχου και ένα εξυπηρετεί το σύνολο από τις υπόλοιπες 

εφαρμογές της Γ.Γ.Π.Σ. (συντάξεις, μισθοδοσία κλπ.) 

 

Το 2006, μέσω του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ολοκληρώθηκε η συμφωνία με 

την εταιρεία Oracle για την προμήθεια αδειών χρήσης και συντήρησης του συνόλου 

των προϊόντων λογισμικού της εταιρείας αντικαθιστώντας έτσι τις υπάρχουσες άδειες 

από όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα (TAXIS, TAXISnet, Συντάξεων, Μισθοδοσία, 

Διαχείρισης Αποθηκών κλπ) καθώς και τις άδειες που μεταφέρθηκαν στην Γ.Γ.Π.Σ.. 

από τα Πληροφοριακά συστήματα των Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004». Η 

εταιρία ήταν υπεύθυνη για το λογισμικό υποδομής, τόσο σε επίπεδο συστήματος βάσης 

δεδομένων (RDBMS), όσο και σε επίπεδο λογισμικού εξυπηρετητών εφαρμογών 

(middleware application servers). 
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Εικόνα 7 : Data Center Γ.Γ.Π.Σ.  

Πηγή : Προστασία Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: 

Στρατηγικός Σχεδιασμός 
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Εικόνα 8 : Αρχιτεκτονική Υποδομή TAXISnet  

Πηγή : Προστασία Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: 

Στρατηγικός Σχεδιασμός 
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Εικόνα 9 : Αρχιτεκτονική Υποδομή Data Center TAXISnet  

Πηγή : Προστασία Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: 

Στρατηγικός Σχεδιασμός 

 

Τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από την Γ.Γ.Π.Σ. (εσωτερικά ή σε συνεργασία με 

αναδόχους), καθώς και το αντίστοιχο περιβάλλον ανάπτυξης που χρησιμοποιείται, 

αναφέρονται στη συνέχεια : (https://www.cis.aueb.gr/Publications/eGovFor-CICIP-D1-v2.3.1.pdf) 

 

 

Εικόνα 10 : Λειτουργούντα και αναπτυσσόμενα Ο.Π.Σ. Γ.Γ.Π.Σ.  

Πηγή : Προστασία Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: 

Στρατηγικός Σχεδιασμός 

 

https://www.cis.aueb.gr/Publications/eGovFor-CICIP-D1-v2.3.1.pdf
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2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ TAXISnet 

  

 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

  

 

Από την 1η Οκτωβρίου 2015 τέθηκε σε ισχύ η νέα Πολιτική Ορθής Χρήσης 

Συστημάτων και Πληροφοριών για όλα τα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, 

στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ασφάλειάς τους. Με τη νέα πολιτική 

εισάγονται αυστηρότεροι κανόνες και βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας αναφορικά με 

την επεξεργασία προσωπικών, φορολογικών, δημοσιονομικών και λοιπών δεδομένων. 

Η νέα πολιτική αξιοποιεί τη σημαντική και πολυεπίπεδη εμπειρία του Υπουργείου 

Οικονομικών στη διαχείριση περιστατικών ασφάλειας, καθώς και την τεχνογνωσία που 

αποκτήθηκε μέσα από συνεργασίες με διεθνείς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Ο 

Χρήστης της διαδικτυακής υπηρεσίας TAXISnet θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους 

όρους χρήσης της Υπηρεσίας όπως αναφέρονται στην Πολιτική Ορθής Χρήσης που 

δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Σ. (Δράσεις  Διαδικτυακές Υπηρεσίες  Web 

Services  Δημόσια Δεδομένα  Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές 

οντότητες και φυσικά πρόσωπα, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 

(public)  Πολιτική ορθής χρήσης της υπηρεσίας με κυριότερους τους : 

(http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/wnsp/wnsp_pages/Web_Service_Public_term_of_use.html) 

 

 Nα μην κάνει κατάχρηση της διαδικτυακής υπηρεσίας προκαλώντας 

υπερφόρτωση των συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.. 

 Να μην καταγράφει μόνιμα τα δεδομένα που του επιστρέφει η διαδικτυακή 

υπηρεσία σε δική του βάση δεδομένων ή άλλο μέσο. 

 Δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε τρόπο η διάθεση των δεδομένων που 

διατίθενται από την ηλεκτρονική υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται η εμπορική 

χρήση τους από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

νομική οντότητα), όπως εκδοτικές επιχειρήσεις ή εταιρείες αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας. Δεν επιτρέπεται η τοπική αποθήκευσή τους. Δεν 

επιτρέπεται η μεταβίβασή τους σε τρίτους.  

 Τόσο ο Χρήστης της διαδικτυακής υπηρεσίας όσο και ο Εξουσιοδοτημένος 

Τρίτος (εάν υπάρχει) θα πρέπει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας στη 

μηχανογραφική υποδομή του, ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα που 

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/wnsp/
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/wnsp/wnsp_pages/
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/wnsp/wnsp_pages/
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/wnsp/wnsp_pages/wnsp.html
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/wnsp/wnsp_pages/wnsp.html
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/wnsp/wnsp_pages/wnsp.html
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/wnsp/wnsp_pages/Web_Service_Public_term_of_use.html
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/wnsp/wnsp_pages/Web_Service_Public_term_of_use.html
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παρέχονται από την υπηρεσία από σκόπιμη ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή 

διαρροή.  

 

Για την περιήγηση του χρήστη στο TAXISnet η Γ.Γ.Π.Σ. φιλοξενεί και θέτει στη 

διάθεση όλων εργαλεία περιήγησης (όπως οπτικοακουστικές παρουσιάσεις (video), 

οδηγίες χρήσης, εγχειρίδια συνηθέστερων ερωτημάτων κ.τ.λ.), για τις κυριότερες 

εφαρμογές που ανέπτυξε. Επίσης, δέχεται ερωτήματα από εγγεγραμμένους ή μη 

χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω ειδικής φόρμας υποβολής. Επίσης, ο ενιαίος 

πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 15515 (με αστική χρέωση) λειτουργεί από 15 

Ιουλίου 2013 για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και 

συγχρόνως, από 20-7-2016 τέθηκε παράλληλα σε λειτουργία ο δεκαψήφιος αριθμός 

213-1621000, που παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών από αυτοματοποιημένο 

τηλεφωνικό μενού (τεχνολογία IVR), εξυπηρετώντας ακόμα και τους κατοίκους 

εξωτερικού. 

 

Το 2013 υποβλήθηκαν στο TAXISnet 21 εκατ. δηλώσεις. Οι κυριότερες λειτουργίες 

που αναπτύσσουν και εξελίσσουν τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών 

συστημάτων και που θα μελετηθούν στη συνέχεια, γνωστοποιούνται στο χρήστη μέσω 

της σελίδας www.gsis.gr. 

 

 

Εικόνα 11 : Αρχική σελίδα του TAXISnet  

Πηγή : www.gsis.gr 
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3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

 

Σύμφωνα με το νόμο υπ' αριθ. 3979 (ΦΕΚ Α' 138/16-6-2011) για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, στο άρθρο 30 περιγράφεται «… η υποχρέωση ταυτοποίησης και 

αυθεντικοποίησης των φυσικών προσώπων και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 

((Ν.Π.Ι.Δ.) που επικοινωνούν και συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα σε 

κάθε περίπτωση που το περιεχόμενο της επικοινωνίας και της συναλλαγής με τη δημόσια 

αρχή αφορά ή σχετίζεται με δήλωση, αίτηση, πράξη, απόφαση ή ενέργεια, από την οποία 

απορρέουν έννομες συνέπειες για το φυσικό πρόσωπο ή το Ν.Π.Ι.Δ. που επικοινωνεί ή 

συναλλάσσεται με τη δημόσια αρχή». 

 

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών στις 29 

Σεπτεμβρίου 2008 στο 10o Greek ICT Forum με θέμα «Η Γ.Γ.Π.Σ. ως πάροχος 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και φορέας διαλειτουργικότητας για τη 

Δημόσια Διοίκηση», έγινε γνωστή η τεράστια αύξηση του αριθμού πιστοποιημένων 

χρηστών του TAXISnet. (Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, 2008) 

 

 

Εικόνα 12 : Πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet  

Πηγή : Υπουργείο Οικονομικών 
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Οι υπηρεσίες πιστοποίησης στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση από την πλατφόρμα 

του ΤΑXISnet στην κεντρική σελίδα επιλέγοντας  Εγγραφή Νέου Χρήστη, περιέχουν 

τέσσερις επιλογές : 

 

 Αρχική εγγραφή 

 Επανεγγραφή 

 Ενεργοποίηση λογαριασμού  

 Ξέχασα τον κωδικό μου 

 

 

Εικόνα 13 : Υπηρεσίες Πιστοποίησης στο TAXISnet  

Πηγή : www.gsis.gr 

 

3.1 ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 

  

 

Η αρχική εγγραφή στο σύστημα ολοκληρώνεται σε τρία στάδια : 

 Υποβολή αίτησης εγγραφής 

 Παραλαβή κλειδαρίθμου 

 Ενεργοποίηση λογαριασμού 

(http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Help/Manual/Taxisnet_registraton.pdf) 
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3.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

  

 

Στο πρώτο βήμα ο χρήστης επιλέγει αν πρόκειται να ζητήσει εγγραφή για φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο. 

 

 

Εικόνα 14 : Επιλογή τύπου προσώπου κατά την αρχική εγγραφή  

Πηγή : www.gsis.gr 

 

Ας υποθέσουμε ότι ο χρήστης είναι φυσικό πρόσωπο. 

 

Στο δεύτερο βήμα εμφανίζεται η εικόνα που ακολουθεί : 

 

 

Εικόνα 15 : Συμπλήρωση στοιχείων κατά την αρχική εγγραφή  

Πηγή : www.gsis.gr 
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Στην αίτηση αυτή υπάρχουν πεδία που 

είναι υποχρεωτική η συμπλήρωσή τους 

και εμφανίζονται με αστερίσκο * και 

πεδία προαιρετικά. Σημαντικά πεδία στο 

στάδιο αυτό προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η είσοδος στο site 

αποτελούν το username (3-20 λατινικούς 

χαρακτήρες ή νούμερα) και ο κωδικός που 

συχνά αναφέρεται και ως password 

(πρέπει τουλάχιστον να έχει 5 χαρακτήρες 

και να περιέχει και νούμερα). Το 

username και o κωδικός πρέπει να 

σημειωθούν διότι θα χρειαστούν στη 

συνέχεια κατά την Ενεργοποίηση 

Λογαριασμού.  

 

Επειδή αργότερα θα ζητηθεί ένας νέος κωδικός πρόσβασης, δύναται στην Υποβολή 

αίτησης εγγραφής να χρησιμοποιηθεί ένας πολύ εύκολος πενταψήφιος κωδικός, ώστε 

μετά να τροποποιηθεί στον επιθυμητό. 

 

Η φόρμα υποβολής αίτησης εγγραφής ολοκληρώνεται με το αντίστοιχο πλήκτρο 

Υποβολή. Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής, θα εμφανιστεί κατάλληλο μήνυμα 

λάθους δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο. Σε περίπτωση επιτυχημένης εισαγωγής η αίτηση 

εγγραφής θα καταχωρηθεί και θα εμφανιστεί η εικόνα που ακολουθεί : 

 

Εικόνα 16 : Επιτυχημένη αίτηση εγγραφής στο TAXISnet  

Πηγή : www.gsis.gr 
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3.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ 

  

 

Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης ο χρήστης ή άλλο 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (με συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης) οφείλει να 

προσέλθει αυτοπροσώπως σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., προκειμένου να παραλάβει τον 

κλειδάριθμό του. Ειδικότερα, σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή στα προσωπικά του 

στοιχεία ο χρήστης πρέπει να μεταβεί στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει.  

 

Σαν δικλίδα ασφαλείας αποφασίστηκε η παραλαβή του κλειδαρίθμου να γίνεται από τις 

κατά τόπους Δ.Ο.Υ. και όχι να αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Ας αναλογιστούμε για 

παράδειγμα, ότι από μια φωτοτυπία εκκαθαριστικού που έχει μια τράπεζα ή μια εταιρία 

κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσαν να επιβεβαιωθούν στοιχεία ταυτότητας και να 

αποστέλλεται κλειδάριθμος στον οποιοδήποτε κακόβουλο χρήστη, ο οποίος εν συνεχεία 

να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα (εισοδήματα, ακίνητα, δεδομένα 

επιχείρησης) με καταστροφικές ενδεχομένως συνέπειες. 

 

Το τμήμα Μητρώου είναι αρμόδιο τμήμα για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας με 

οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτότητες 

των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, κέντρο αλλοδαπών, ταυτότητα 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτότητα Ομογενούς, Ειδικά Δελτία Πολιτικών Προσφύγων 

κ.λ.π.). Εφόσον δεν υπάρχει διαφορά στα στοιχεία της αίτησης εγγραφής με τα στοιχεία 

που τηρούνται στο Μητρώο του συστήματος TAXIS, η αίτηση εγκρίνεται και 

εκτυπώνονται δύο βεβαιώσεις. Η μία βεβαίωση υπογράφεται από τον υπάλληλο της 

Δ.Ο.Υ. και η άλλη παραδίδεται στο χρήστη. Στη δεύτερη μόνο αναγράφεται ο 

κλειδάριθμος που είναι μια ακολουθία 25 χαρακτήρων που χωρίζονται με παύλες 

μεταξύ τους. 

 

Συγχρόνως στο e-mail που δηλώθηκε κατά την υποβολή αίτησης εγγραφής, έρχεται 

ενημερωτικό μήνυμα για την έγκριση της αίτησης που υπενθυμίζει και το username. 

Ειδικότερα για τα Νομικά πρόσωπα, τον κλειδάριθμο πρέπει να παραλάβει ο νόμιμος 

Εκπρόσωπος της Εταιρείας, μόνο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντιπρόσωπός του, 

προσκομίζοντας Ειδικό Πληρεξούσιο από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. 
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Εικόνα 17 : Έντυπο έκδοσης κλειδαρίθμου  

Πηγή : Αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

Το σύστημα παρέχει επίσης τη δυνατότητα επανεγγραφής για τις περιπτώσεις που ο 

χρήστης έχει απωλέσει τον κωδικό του μαζί με τον κλειδάριθμό του ή επιθυμεί να 

αλλάξει το username του. 

 

3.4 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

  

 

Η ενεργοποίηση λογαριασμού είναι η τελευταία ενέργεια που πρέπει να κάνει ο 

χρήστης κατά την εγγραφή ή την επανεγγραφή του στο σύστημα. 
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Εικόνα 18 : Ενεργοποίηση λογαριασμού  

Πηγή : www.gsis.gr 

 

Στο σημείο αυτό συμπληρώνεται ο Κλειδάριθμος ακριβώς όπως δόθηκε από τη Δ.Ο.Υ., 

συμπεριλαμβάνοντας τις παύλες. Εφόσον πληκτρολογήθηκαν δεδομένα ακριβώς όπως 

κατά τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής ή επανεγγραφής, στο δεύτερο βήμα ο 

χρήστης καλείται να αλλάξει τον αρχικό κωδικό πρόσβασης και να δώσει κάποιον που 

πλέον θα θυμάται. Επιλέγοντας Ενεργοποίηση ο λογαριασμός ενεργοποιείται επιτυχώς 

και συγχρόνως αποστέλλεται e-mail για την ενεργοποίηση του λογαριασμού.  

 

Η όλη διαδικασία ορίζεται με την Πολυγραφημένη Υπουργική Απόφαση (ΠΟΛ.) 

1178/7-12-2010 (ΦΕΚ Β 1916) του Υπουργού Οικονομικών. 

 

 

Εικόνα 19 : Επιτυχημένη ενεργοποίηση λογαριασμού  

Πηγή : www.gsis.gr 
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4. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

  

 

Η είσοδος στο σύστημα πραγματοποιείται από την κεντρική σελίδα του site 

επιλέγοντας Ο λογαριασμός μου και δίνοντας username και password. 

 

 

Εικόνα 20 : Αρχική οθόνη στο TAXISnet  

Πηγή : www.gsis.gr 

 

Για λόγους ασφαλείας αν ο χρήστης καταχωρήσει λανθασμένα πάνω από έξι φορές 

τους κωδικούς πρόσβασης για την εισαγωγή στον λογαριασμό του, το σύστημα 

κλειδώνει. Ο λογαριασμός ξεκλειδώνει μετά από δέκα λεπτά, εφόσον έχει σταματήσει 

τις προσπάθειες εισόδους στο σύστημα. 

 

Οι καρτέλες που εμφανίζονται είναι οι εξής :  

 

 Ο λογαριασμός μου 

 Εφαρμογές TAXISnet 

 Προσωπ. Πληρ/ση 

 Αποσύνδεση 
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4.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

  

 

Στην καρτέλα Ο λογαριασμός μου ο χρήστης δίνει τα έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας που 

τηρεί το TAXISnet, διαμορφώνοντας ουσιαστικά το My TAXISnet. Στην οθόνη που 

εμφανίζεται και στη Διαχείριση λογαριασμού, μπορούμε να τροποποιήσουμε τα 

στοιχεία επικοινωνίας. Ακόμα, εφόσον ο χρήστης είχε ενεργοποιήσει το λογαριασμό 

του, έχει τον κλειδάριθμό του, και δε θυμάται τον κωδικό του, είναι δυνατόν να 

καταχωρήσει ένα νέο κωδικό. Εδώ επίσης ο χρήστης μπορεί να διαβάσει ή να 

αποστείλει μηνύματα προς τη Γ.Γ.Π.Σ.. 

 

 

Εικόνα 21 : Διαμόρφωση MyTAXISnet  

Πηγή : www.gsis.gr 

 

Επίσης, ο χρήστης επιτρέπεται να εξουσιοδοτήσει άλλους εγγεγραμμένους χρήστες ή 

λογιστές για να χρησιμοποιούν το TAXISnet για λογαριασμό του για ένα ή 

περισσότερα αντικείμενα. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε 

στιγμή. Πατώντας το πλήκτρο Ιστορικό ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις 

εξουσιοδοτήσεις που ισχύουν ή έχουν ανακληθεί. Στις δηλώσεις Νομικών Προσώπων 

για παράδειγμα ο εξουσιοδοτηθείς από τον προσωπικό του λογαριασμό επιλέγει να 

δράσει για τον εαυτό του ή ως εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου, εφόσον είναι και 

ο ίδιος πιστοποιημένος χρήστης της Υπηρεσίας TAXISnet. 

 

Σημαντική εξέλιξη στο σημείο αυτό αποτέλεσε η αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας που 

παρέχεται μέσα από την επιλογή Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου. Ουσιαστικά ο χρήστης 

συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά το έντυπο Μ1, όπως θα έπραττε αν επέλεγε 
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την ταυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Μια εφαρμογή που 

αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη σε σημείο που το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την 

εφαρμογή της και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα την αλλαγή έδρας 

επιχείρησης. 

 

4.2 ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  

 

 

Στην καρτέλα αυτή ο χρήστης ενημερώνεται για το φορολογικό του 

προφίλ. Μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία μητρώου φυσικού προσώπου 

όπως είναι καταχωρημένα στο TAXIS, τις οφειλές του (ρυθμισμένες ή 

μη), τις δόσεις των οφειλών του, τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν  

μετά την 1-1-2014 με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Δηλώσεων ΤΑΧΙSnet 

(Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.), Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.) κ.τ.λ.. 

 

 

Εικόνα 22 : Στοιχεία Προσωποποιημένης Πληροφόρησης  

Πηγή : www.gsis.gr 

 

Σημαντικότατη μείωση των πολιτών σημειώθηκε στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. όταν όλες οι 

οφειλές απέκτησαν ένα μοναδικό κωδικό, την Τ.Ο.. Μόνο το 1ο τρίμηνο του 2014 

πραγματοποιήθηκαν 1.5 εκατ. πληρωμές με αυτόν τον τρόπο. Μέσα από το σύστημα 

TAXISnet έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν την Τ.Ο. και να μεταβούν σε 

οποιοδήποτε υποκατάστημα Πιστωτικού Ιδρύματος με το οποίο συνεργάζονται και στα 

ΕΛ.ΤΑ., προκειμένου να αποπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, με την 

ενημέρωση της Διοίκησης να λαμβάνει χώρα σε τρεις μόνο ημέρες. Αντίστοιχα και η 
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Διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης οφειλετών με ηλεκτρονικά 

μέσα και να αποδώσει μια μοναδική ταυτότητα οφειλής (Ταυτότητα Οφειλής 

Κατασχετηρίου (Τ.Ο.Κ.)). 

 

4.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TAXISnet 

  

 

Με βάση το τρέχον προφίλ ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το Συντομεύσεις εφαρμογών 

και να έχει πρόσβαση στις εφαρμογές που συχνά διαχειρίζεται. 
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5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

  

 

5.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

  

 

Ήδη από την εποχή του Σόλωνα (639-559 π.Χ.) οι Αθηναίοι συμμετείχαν στις δημόσιες 

δαπάνες σύμφωνα με τη φοροδοτική τους ικανότητα, δίνοντας παράλληλα και 

κοινωνικά κίνητρα για την εθελοντική ανάληψη υψηλότερης συμμετοχής στις δαπάνες 

από τους πλουσίους. Τα έσοδα χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες : (Αθανάσιος Τσάκωνας, 

http://www.ekivolos.gr/Foroi%20kai%20forodiafygh%20sthn%20Arxaia%20Ellada.htm)  

 

Τακτικά ή καταβολές 

 Έσοδα από το μεταλλείο Λαυρίου. 

 Μισθώσεις δημοσιών γαιών σε ιδιώτες. 

 Τελωνειακούς δασμούς, όπως 

Η πεντηκοστή : φόρος 2% επί της αξίας των εισαγομένων και εξαγομένων 

εμπορευμάτων από το λιμάνι του Πειραιά. 

Το αιώνιο, τέλος επί της αξίας των πωλουμένων εμπορευμάτων.  

Το διαπύλιον που ήταν τέλος για να εισέρχονται από τις πύλες της πόλης 

τα αγαθά. 

Το μετοίκιο ή ξενικόν. Οι μέτοικοι δηλαδή οι ξένοι που έμεναν εντός της 

πόλης, κατέβαλλαν ένα φόρο, μια φορά το χρόνο, για να μπορούν να 

παραμείνουν στην Αθήνα. Οι μέτοικοι που ασχολούνταν με το εμπόριο και 

τις χειρωνακτικές εργασίες κατέβαλλαν και ένα ποσό για την άδεια 

άσκησης εμπορίου στην αγορά. Ο ετήσιος αυτός φόρος των 12 δραχμών 

στο ταμείο της πόλης, σήμερα θα λέγαμε ότι αποτελούσε άδεια άσκησης 

επιτηδεύματος. 

Η δεκάτη, δηλαδή η απόδοση από τους καλλιεργητές των κτημάτων, του 

1/10 των κτημάτων (εποχή του Αλκιβιάδη (448-408 π.Χ.)). 

Φόρος 3 οβολών για κάθε δούλο που κατείχαν. Ουσιαστικά αυτό, θα 

αποτελούσε σήμερα, στοιχείο οικονομικής ευημερίας του 

φορολογούμενου.  

 

 

http://www.ekivolos.gr/Foroi%20kai%20forodiafygh%20sthn%20Arxaia%20Ellada.htm
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Έκτακτα  

 Εισφορές πλούσιων, τις οποίες καθόριζε η εκκλησία σε έκτακτες στιγμές 

για την κάλυψη των αναγκών του δημοσίου και τη χρηματοδότηση 

στρατιωτικών δαπανών.  

 Η επίδοση, δηλαδή η εθελοντική προσφορά των πολιτών, όταν το κράτος 

βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση για τη χρηματοδότηση των δημοσίων 

έργων. (Πάρης Σπίνου, 2010), (http://www.wikipedia.gr)  

 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η πρώτη απογραφή περιουσιών των φορολογούμενων 

πολιτών έγινε το 378 π.Χ. με εντολή του άρχοντα Ναυσίνικου. 

 

Ένα αντίστοιχο σύστημα ακολουθούμε και σήμερα. Η φορολογική βάση (δηλαδή το 

μέγεθος με το οποίο θα προσδιορίζεται η φορολογική υποχρέωση που πρέπει να 

καταβάλει ο φορολογούμενος) προσδιορίζεται από διάφορα κριτήρια, τεκμαρτά ή μη. 

 

Η φορολόγηση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες : 

 Άμεση φορολόγηση : Είναι η άμεση καταβολή φόρων και εισφορών από 

τους πολίτες στο κράτος, όπου ανάλογα με τη φορολογική βάση του πολίτη 

προσδιορίζεται και το μέγεθος της συνεισφοράς του. Αυτός ακριβώς είναι 

και ο λόγος που θεωρείται η δικαιότερη φορολόγηση. 

 Έμμεση Φορολόγηση : Είναι η καταβολή φόρων από όλους τους πολίτες 

ανεξαρτήτου φορολογικής βάσης. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα 

είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο φόρος μεταβίβασης 

ακινήτου κ.τ.λ.. 

 

Η φορολογία είναι η επιβολή υποχρεωτικών φόρων, οι οποίοι ονομάζονται κρατικά 

έσοδα. Στο σύγχρονο αναπτυγμένο κόσμο αποτελούν την κύρια πηγή των εσόδων ενός 

κράτους. Από τη χάραξη της εισοδηματικής και φορολογικής πολιτικής που θα 

ακολουθήσει ένα κράτος θα εξαρτηθεί η ευημερία, η ανάπτυξη, η στήριξη και η 

βελτίωση των δομών του.  

 

Από στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε σεμινάριο από το Τμήμα Γ' της Διεύθυνσης 

Εισπράξεων προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών το 2016 σε 

παρουσίαση με θέμα «Ανάλυση Στοιχείων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών», καταδεικνύεται 

το ειδικό βάρος που έχει η φορολογία εισοδήματος αναλογικά με τις υπόλοιπες 

φορολογίες στην κατανομή της είσπραξης δημοσίων εσόδων, παρά την προφανή ύφεση 

http://www.wikipedia.gr/
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που ταλανίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Αυτό προφανώς συμβαίνει διότι στη 

συνείδηση των πολιτών οι φόροι που προκύπτουν από τη φορολογητέα ύλη των 

δηλωθέντων εισοδημάτων ανάγονται στην άμεση και κατά τα προαναφερθέντα δίκαιη 

φορολόγηση, έναντι για παράδειγμα του πολυ-συζητημένου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). (Παϊπέτης, 2016) 

 

 

Εικόνα 23 : Εισπράξεις 4μήνου 2015/2016  

Πηγή : Υπουργείο Οικονομικών 

 

Η υπηρεσία φορολογίας εισοδήματος παρέχει το μέγιστο δυνατό ποσοστό ηλεκτρονικής 

εξυπηρέτησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2003 έως το 2008 αυξήθηκε ο αριθμός 

των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων κατά 307%. Συνοπτικά, από 

τις 30 χιλιάδες ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος το 2001 φτάσαμε στις 6.06 

εκατομμύρια αρχικές δηλώσεις το φορολογικό έτος 2014. 
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Αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) είναι η 

Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, που διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο για την 

επίλυση αποριών σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) που 

περιγράφεται στο νόμο υπ΄ αριθ. 4174/2013 με θέμα «Φορολογικές διαδικασίες και 

άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 170/26-7-2013)». Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

(Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γ.Γ.Δ.Ε. πραγματοποιεί την εκκαθάριση των δηλώσεων που 

υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά, εκδίδει τις Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, με 

τις οποίες συνιστάται και βεβαιώνεται η οφειλή ή η απαίτηση των φορολογουμένων και 

τις κοινοποιεί σε αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. α΄ της παραγρ. 2 του 

άρθρου 5 του Ν. 4174/2013. Οι φορολογούμενοι εν συνεχεία μπορούν να εκτυπώνουν 

την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου από το TAXISnet με τους κωδικούς 

πρόσβασης που διαθέτουν.  

 

Ο φόρος εισοδήματος στις εφαρμογές TAXISnet επιμερίζεται σε δύο κατηγορίες : 

 

 Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ). Υποχρέωση να υποβάλλει 

φορολογική δήλωση [Έντυπο Ε1] έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την 

κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και 

αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ανεξάρτητα από το αν είναι 

εξαρτώμενο μέλος ή όχι. Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή 

δήλωσης για το πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, ανεξάρτητα 

αν απαλλάσσεται ή όχι. Οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν από 

κοινού φορολογική δήλωση. Το ίδιο ισχύει για τα ζευγάρια που σύναψαν 

σύμφωνο συμβίωσης, οπότε και εξισώνονται με τα έγγαμα ζευγάρια όσον 

αφορά τα δικαιώματα φοροαπαλλαγών και λήψης κοινωνικών επιδομάτων. 

Σύμφωνα όμως με την υπ' αριθ. 21/2014 γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), δύναται να υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος. (http://www.nsk.gr) 

 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων (ΦΕΝΠ). Υποχρέωση να υποβάλλουν 

δήλωση έχουν όλα τα Νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, όπως 

ορίζονται στο αριθ. 2, 45 και 68 του Ν. 4172/2013. Από 1-1-2014 οι δηλώσεις 

υποβάλλονται στο ενιαίο έντυπο [Ν]. (Φορολογική Επιθεώρηση, 2016) 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/5/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/5/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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5.1.1 ΕΝΤΥΠΟ Ε1 

  

 

Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να 

δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή 

απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά. Τα υπόχρεα πρόσωπα 

περιγράφονται με σαφήνεια στο άρθρο 67 του Ν. 4172/2013, τα οποία για το 

φορολογικό έτος 2015 είχαν υποχρέωση για υποβολή εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης 

μέχρι και την 30η Ιουνίου 2016. 

 

 

Το 'Εντυπο Ε1 που συμπληρώνεται από τα φυσικά πρόσωπα περιέχει 

πλήθος πληροφοριών που είτε καταχωρεί για μεταγενέστερη επεξεργασία, 

είτε αντλεί από άλλους φορείς. Καταχωρούνται εισοδήματα από διάφορες  

πηγές όπως από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, αγροτική ή επιχειρηματική 

δραστηριότητα, προσδιορίζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, καταγράφονται τα 

ανήλικα τέκνα και πολλές άλλες πληροφορίες. Στις βασικότερες αλλαγές που 

αποτυπώνονται στο Ε1 ξεχωρίζουν η υποχρεωτική δήλωση τόκων καταθέσεων, 

μερισμάτων και κερδών από μετοχές που αποκόμισαν οι φορολογούμενοι, 

η υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για κύρια 

κατοικία και εξοχικά, με προφανή στόχο τις διασταυρώσεις των αρχείων της Δ.Ε.Η. με 

αυτά της Γ.Γ.Π.Σ.. (Έλενα Λάσκαρη, 2013), (https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13137) 

 

 

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13137
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Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια πρώτη αναφορά στον τρόπο με τον 

οποίο τροφοδοτείται το Υπουργείο Οικονομικών με στοιχεία που άπτονται της 

φορολογίας. Η ΠΟΛ. 1077/26-3-2012 με θέμα «Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών 

προσώπων και οργανώσεων (Τράπεζες - ΕΥΔΑΠ - Επιχ. Κινητής τηλεφωνίας κ.λ.π.) 

για αποστολή των στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ.», καθόρισαν τους υπόχρεους σε αποστολή 

στοιχείων οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος (πιστωτικά ιδρύματα, ιδιωτικά 

θεραπευτήρια, δημόσια θεραπευτήρια και κλινικές των ταμείων ασφάλισης, 

επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εταιρείες 

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρείες ύδρευσης 

κ.τ.λ.), κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος. Για παράδειγμα, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται στην 

αποστολή στοιχείων που αφορούν δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις (είδος 

δανείου, υπόλοιπο, ένδειξη επιδότησης, ένδειξη δανείου α' κατοικίας), υπόλοιπα και 

κινήσεις λογαριασμών (όνομα πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχου, κωδικός 

νομίσματος), ύπαρξη επενδυτικών χαρτοφυλακίων (αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, 

μετοχές, θυρίδες, αγορά χρυσού). Ανάλογα, τα θεραπευτήρια αναφέρουν το Α.Φ.Μ. του 

ιατρού που εργάσθηκε (έμμισθου ή συνεργαζόμενου). Η διαβίβαση στοιχείων γίνεται 

απευθείας στη Γ.Γ.Π.Σ. μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου με τη 

χρήση διαδικτύου. Οι προδιαγραφές του αρχείου, ο τρόπος διαβίβασης και το 

χρονοδιάγραμμα διαβίβασης αρχείων, αναρτώνται έγκαιρα. Η διαβίβαση των στοιχείων 

γίνεται κατόπιν αιτήματος της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία 

με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων, ορίζοντας σαφώς, το χρονικό διάστημα στο οποίο θα αφορούν τα 

ζητούμενα στοιχεία, το μορφότυπο αυτών όπου δεν προβλέπεται, καθώς και την 

προθεσμία διαβίβασής τους στη Γ.Γ.Π.Σ.. Η συχνότητα διαβίβασης όλων των λοιπών 

στοιχείων είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του 

επόμενου έτους του έτους αναφοράς. Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών 

διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για χρονικό διάστημα έξι ετών. Το «φακέλωμα» κατά 

συνέπεια που επιχειρεί το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με άρθρο που 

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Το Βήμα στις 3-3-2015, αντικατοπτρίζει την 

προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών να ολοκληρώσει το πόθεν έσχες (το οποίο 

έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε εφαρμογή από το 2017), προς εντοπισμό αδήλωτων 

εισοδημάτων και εστίων φοροδιαφυγής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που 

αναφέρει το ίδιο άρθρο σύμφωνα με το οποίο «κάποιοι ενώ έχουν την οικονομική 

δυνατότητα να πληρώνουν μεγάλες δόσεις στις τράπεζες ή τις ασφαλιστικές εταιρείες, την 

ίδια στιγμή εμφανίζονται να δηλώνουν στην εφορία πολύ χαμηλά εισοδήματα που σε 
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καμία περίπτωση δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις πληρωμές αυτές». (Ντίνος Σιωμόπουλος, 

2015) 

 

Αποτέλεσμα των παραπάνω στο τελευταίο ηλεκτρονικό έντυπο φορολογικής δήλωσης, 

αποτέλεσε η εμφάνιση πολλών κωδικών που ήταν προσυμπληρωμένοι και 

εμφανίζονταν σε πορτοκαλί πλαίσιο, με τους φορολογούμενους να μην είχαν τη 

δυνατότητα να παρέμβουν δηλαδή να συμπληρώσουν, να τροποποιήσουν ή να 

διαγράψουν τα στοιχεία που αναγράφονται. Επίσης, άλλα πεδία ήταν διαγραμμισμένα 

με κίτρινο χρώμα. Πατώντας στα διαγραμμισμένα με κίτρινο χρώμα πεδία, είτε 

εμφανίζονταν σε πίνακες ήδη προσυμπληρωμένα στοιχεία τα οποία ο φορολογούμενος 

καλούνταν απλά να επιβεβαιώσει, όπως στις περιπτώσεις των κατοικιών ή των 

αυτοκινήτων που χρησιμοποίησε (και είχε συμπεριλάβει και στις προηγούμενες 

φορολογικές του δηλώσεις), είτε εμφανίζονταν πίνακες στους οποίους ο 

φορολογούμενος έπρεπε να συμπληρώσει αναλυτικά τα στοιχεία που ζητούνταν, όπως 

στις περιπτώσεις των ανήλικων τέκνων που τον βαρύνουν. Με την ολοκλήρωση της 

συμπλήρωσης κάθε εμφανιζόμενου πίνακα, ο φορολογούμενος έπρεπε να «κλικάρει» 

στην επιλογή «μεταφορά στη δήλωση», προκειμένου τα στοιχεία που ανέγραψε να 

μεταφερθούν αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης. Τέλος, με ροζ 

χρώμα εμφανίζονταν τα πεδία που σχετίζονταν με εισόδημα από ακίνητη περιουσία και 

προέκυψαν από τη διαλειτουργικότητα των εντύπων Ε1 και Ε2, εφόσον φυσικά το 

τελευταίο έχει υποβληθεί. (Οδηγίες χρήσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού 

έτους 2015, Μάιος 2016) 

 

 

Εικόνα 24 : Διαγραμμίσεις πεδίων στο έντυπο Ε1  

Πηγή : Οδηγίες χρήσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 

2015 
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Το έντυπο Ε1 αποτελείται από 10 βασικούς πίνακες και υπο-πίνακες. 

 

 

Εικόνα 25 : Πίνακες του εντύπου Ε1 

 

Οι κωδικοί που εμφανίζονται προσυμπληρωμένοι με πορτοκαλί χρώμα είναι οι : 

 

 

Εικόνα 26 : Προσυμπληρωμένοι κωδικοί του εντύπου Ε1  

Πηγή : Οδηγίες χρήσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 

2015 

 

Ενδεικτικά αναλύονται οι παρακάτω κωδικοί : (Εγχειρίδιο ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά 

θέματα, 2016) 

 

Πίνακας 4.Α - Κωδ. 301 - 302 - 303 - 304 και 393 - 394 

 

Η μεγαλύτερη και ίσως η σημαντικότερη αποτύπωση της διαλειτουργικότητας των 

πληροφοριακών συστημάτων εμφανίζεται στα προσυμπληρωμένα ποσά από μισθούς 

και συντάξεις και στους παρακρατηθέντες φόρους στους αντίστοιχους κωδικούς των 

πινάκων της δήλωσης. Η ΠΟΛ. 1274/30-12-2015 όριζε τον Τύπο και το περιεχόμενο 

της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και την υποβολή αυτών με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδους επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2015. 

Εάν υπήρξε διαφωνία με τα αναγραφόμενα ποσά όφειλε ο φορολογούμενος να 
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επικοινωνήσει με τον εργοδότη ή φορέα και αυτός να υποβάλλει ηλεκτρονικά εκ νέου 

το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης, ενώ στην περίπτωση που χορηγήθηκε 

χειρόγραφη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών και τα στοιχεία της δεν είχαν 

προσυμπληρωθεί στη δήλωση, ο φορολογούμενος όφειλε στους κωδικούς 343 - 344 να 

συμπληρώσει εισοδήματα και παρακράτηση φόρου για τα οποία δεν υπάρχει 

ηλεκτρονική πληροφόρηση (με ενδεχόμενο να κληθεί να αποστείλει στην Δ.ΗΛΕ.Δ. τις 

σχετικές βεβαιώσεις). Ομοίως, ανάλογα με το τι προβλέπουν οι διατάξεις της οικείας 

Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (Σ.Α.Δ.Φ.Ε.) που τυχόν 

ισχύει μεταξύ συγκεκριμένου κράτους της αλλοδαπής και της Ελλάδας, ενδέχεται στους 

κωδικούς 393 - 394 να εμφανίζονται εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης. 

 

Πίνακας 4.Γ1 Κωδ. 461 - 462 

 

Δεν είναι πολύς ο καιρός που στις τηλεοπτικές αρένες έγινε έντονη αντιπαράθεση για 

τα εισοδήματα που δηλώνει ο αγροτικός κόσμος, με τους φορείς του Υπουργείου 

Οικονομικών να διατείνονται ότι αυτά είναι πολύ κάτω του μέσου όρου των μισθωτών 

και των επαγγελματιών της χώρας μας, και τους αγρότες να αντιπαραθέτουν ότι στον 

Ο.Γ.Α. είναι καταγεγραμμένοι πολλοί που δεν ασκούν κατά κύριο επάγγελμα το 

επάγγελμα του αγρότη. 

 

Από το φορολογικό έτος 2014 και μετά, κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος, για όσους απέκτησαν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική 

δραστηριότητα, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3 (Πίνακας ΣΤ). Το 

αποτέλεσμα του καθαρού εισοδήματος από άσκηση ατομικής αγροτικής 

δραστηριότητας, όπως αυτό προκύπτει στο έντυπο Ε3, μεταφέρεται στο έντυπο Ε1 στον 

Πίνακα 4. Γ1 - Εισόδημα από Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα. Πράγματι, 

στους κωδικούς 461 - 462, εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα καταχωρούσαν 

ακόμα και όσοι λάμβαναν μικρά βοηθήματα από τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης 

(Ο.Γ.Α.). Αυτό όμως δημιούργησε εσφαλμένη εικόνα σχετικά με τις απολαβές του 

γεωργικού κλάδου. Το πολυνομοσχέδιο 4389 που ολοκληρώθηκε μέσα στο 2016 

επιχείρησε να ορίσει τον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη που θα εγγράφεται στο μητρώο 

αγροτών και θα συνδέεται με ευνοϊκότερη αντιμετώπιση στη φορολογία, στο 

ασφαλιστικό, αλλά και στη συμμετοχή του σε αναπτυξιακά προγράμματα, έναντι 

ετεροεπαγγελματιών, σε συνάρτηση όμως με το δηλωθέν εισόδημα από αγροτική 

δραστηριότητα (το οποίο πρέπει να αποτελεί το 50% τουλάχιστον του συνολικού 

ετήσιου εισοδήματός του). Όσοι έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις μεταξύ άλλων, θα 
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εντάσσονται στο Μητρώο των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Εκτιμάται ότι από τους 

750.000 παραγωγούς που κάνουν κάθε χρόνο αίτηση ενιαίας ενίσχυσης στο Μητρώο 

των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, θα ενταχθούν περί τους 275.000 αγρότες. 

 

Για την ορθή λειτουργία του Μητρώου, καθώς και για την επίλυση όλων των 

δυσλειτουργιών που είχαν εντοπιστεί μέχρι τώρα, θα υπάρξει ηλεκτρονική διασύνδεση 

μεταξύ του Μητρώου και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποβολής Δηλώσεων για 

την καταγραφή της παραγωγικής δραστηριότητας στον αγροτικό χώρο. Είναι προφανές 

ότι η καταγραφή του αγροτικού εισοδήματος στο έντυπο Ε1 θα συμβάλλει ουσιαστικά 

και αποτελεσματικά στην προσπάθεια αυτή. 

 

Ακόμα και οι επιδοτήσεις με τις αποζημιώσεις πλέον διαχωρίζονται : στον κωδ. 907 

(Πίνακας Ε του εντύπου Ε3) αναγράφονται οι αγροτικές επιδοτήσεις παγίων και λοιπών 

δαπανών, στον κωδ. 908 αναγράφονται οι λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις και στον κωδ. 

909 οι αποζημιώσεις (λόγω νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με την φορολογική 

αντιμετώπιση αγροτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, θα διαχωρίζονται σε 

χωριστούς κωδικούς οι αγροτικές αποζημιώσεις από τις «λοιπές αγροτικές 

επιδοτήσεις») (ΠΟΛ. 1116/10-6-2015)), με προφανή σκοπό τους διασταυρωτικούς 

ελέγχους. 

 

Πίνακας 4.Δ1 Κωδ. 667 - 668 - 675 - 676 

 

Για να δηλώσει ο φορολογούμενος τους τόκους που πιστώθηκαν στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς του ιδίου και της συζύγου του θα πρέπει να κάνει «κλικ» πάνω στη λέξη 

«ΕΔΩ» που περιλαμβάνεται στη φράση «Για εμφάνιση τόκων πατήστε ΕΔΩ», και 

διαγραμμίζεται με κίτρινο χρώμα. Μόλις «κλικάρει» πάνω στη λέξη αυτή, εμφανίζεται 

στην οθόνη του υπολογιστή ένας πληροφοριακός πίνακας στον οποίο αναγράφονται 

αναλυτικά όλα τα ποσά των τόκων που έχουν πιστωθεί κατά τη διάρκεια του έτους σε 

κάθε τραπεζικό λογαριασμό του ιδίου και της συζύγου του. Αναγράφεται επίσης το 

άθροισμα όλων των ποσών τόκων ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο. Για πρώτη φορά 

φέτος αναγράφονται και οι τόκοι που αναλογούν σε συνδικαιούχους λογαριασμών. 

Επιπλέον, αναγράφονται και τα ποσά του φόρου που έχουν παρακρατηθεί. Το άθροισμα 

των τόκων από όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως αναγράφεται στο 

συγκεκριμένο πίνακα, πρέπει να μεταφερθεί στον κωδικό 667 για τον σύζυγο και στον 

κωδικό 668 για την σύζυγο. Λίγο πιο κάτω, στους κωδικούς 675 - 676 πρέπει να 
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δηλωθούν τα ποσά του φόρου που έχουν παρακρατηθεί από τους τόκους των 

καταθέσεων. 

 

 

Εικόνα 27 : Πληροφορίες τόκων ημεδαπής προέλευσης  

Πηγή : Οδηγίες χρήσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 

2015 

 

Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους 

πραγματικούς δικαιούχους, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές 

περιστάσεις. Σημειώνεται ότι οι τόκοι προστίθενται στο φορολογητέο εισόδημα, οπότε 

μπορεί ακόμα και να αλλάξουν την κλίμακα φορολόγησης, αλλά και να επιβαρύνουν 

την εισφορά αλληλεγγύης. 

 

Τα στοιχεία αυτά, όπως προαναφέρθηκε κατ' εφαρμογήν της ΠΟΛ. 1077/26-3-2012, 

προέρχονται από τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που τροφοδοτούν τα 

αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης. Περαιτέρω, η εμφάνιση των δύο τελευταίων 

ψηφίων των ΙΒΑΝ λογαριασμών (που σημαίνει τη γνώση των λογαριασμών και των 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων με τα οποία συναλλάσσεται ο κάθε φορολογούμενος), έδωσε τη 

δυνατότητα για ενεργοποίηση των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων οφειλετών, με 

ηλεκτρονικό τρόπο, άμεσα και αποτελεσματικά. Το ηλεκτρονικό κατασχετήριο 

χρονοσημαίνεται, υπογράφεται ηλεκτρονικά και κρυπτογραφείται. Τα πιστωτικά 

ιδρύματα εντός λίγων ημερών υποχρεούνται να υποβάλλουν «δήλωση τρίτου», δηλαδή 

να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά σχετικά με την ύπαρξη λογαριασμών. Εν συνεχεία, 

τα ήδη δεσμευμένα ποσά που αναγράφονται στη δήλωση τρίτου, αποστέλλονται στο 

Υπουργείο Οικονομικών προς εξόφληση των οφειλών.  
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Πίνακας 5 Στοιχεία ακινήτων 

 

Τα στοιχεία ακινήτων που εμφανίζονται στον πίνακα αυτό επιλέγονται είτε μέσα από το 

έντυπο Ε9, είτε μέσα από τη περσινή φορολογική δήλωση.  

 

 

Εικόνα 28 : Παράθυρο διαλόγου για τα στοιχεία των ακινήτων  

Πηγή : Οδηγίες χρήσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 

2015 

 

 

 

Εικόνα 29 : Εικόνα περσινής δήλωσης Ε9  

Πηγή : Οδηγίες χρήσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 

2015 

 

Στην περσινή φορολογική δήλωση ο κωδ. 205 στον οποίο ο φορολογούμενος 

καλούνταν να δηλώσει τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μόνο για την κύρια 

κατοικία του, διευρύνθηκε και στην τελευταία φορολογική δήλωση καθιερώθηκαν τρεις 
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κωδικοί, 204 - 205 - 206, στους οποίους έπρεπε να δηλωθεί ο αριθμός παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος κύριας κατοικίας αλλά και δευτερευουσών κατοικιών (εξοχικά). 

Στις περσινές δηλώσεις η καταγραφή του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είχε 

προαιρετικό χαρακτήρα. Στόχος, η διασταύρωση των αρχείων της Δ.Ε.Η. με αυτά της 

Γ.Γ.Π.Σ. από το έντυπο Ε9 και τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης του Πίνακα 5 και 

η «ανακάλυψη» μέσω των διασταυρώσεων των πραγματικών τετραγωνικών των 

κατοικιών. 

 

Πίνακας 5 Στοιχεία αυτοκινήτων 

 

Με κίτρινη διαγράμμιση εμφανίζονται στοιχεία αυτοκινήτων, από πληροφορίες που 

αντλούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Από την κατοχή 

επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού υπολογίζεται και ο φόρος 

πολυτελείας, ο οποίος βεβαιώνεται και εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα 

υπολογισμού του φόρου κάθε οικονομικού έτους. 

 

 

Εικόνα 30 : Εμφάνιση στοιχείων αυτοκινήτων  

Πηγή : Οδηγίες χρήσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 

2015 

 

Κατ΄εφαρμογήν της ΠΟΛ. 1033/28-1-2016 επιχειρείται ο εντοπισμός ανασφάλιστων 

επιβατικών οχημάτων, σε συνδυασμό με τα στοιχεία των εν κινήσει οχημάτων που 

δηλώνονται στο έντυπο Ε1. Τουλάχιστον 2 φορές ετησίως η Δ.ΗΛΕ.Δ. αναλαμβάνει 

την επεξεργασία, τη ζεύξη και τη διασταύρωση των αρχείων που τηρούνται 

ηλεκτρονικά στις βάσεις δεδομένων του αρχείου της Γ.Γ.Δ.Ε. (όπως αυτό ενημερώνεται 

με τις μεταβολές και τις νέες άδειες κυκλοφορίας που εκδίδονται από το Υπουργείο 

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, καθώς και με τις μεταβολές (όπως ακινησίες) των 



 
 
Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Φορολογούμενου  39

κατά τόπους Δ.Ο.Υ.), και του αρχείου του Κέντρου Πληροφοριών που αποτελεί 

υπηρεσιακή μονάδα του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα 

Αυτοκινήτων για τα οχήματα που είναι ασφαλισμένα. Μετά από αίτημα της Δ.ΗΛΕ.Δ. 

για συγκεκριμένη ημερομηνία, το Κέντρο Πληροφοριών αποστέλλει αρχείο 

ασφαλισμένων οχημάτων και η Δ.ΗΛΕ.Δ. παράγει αρχείο πιθανών ανασφάλιστων 

οχημάτων. Οι ιδιοκτήτες ειδοποιούνται με επιστολή, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

για την ασφάλιση του οχήματός τους. Επιπρόσθετα, οι πιστοποιημένοι στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet χρήστες ενημερώνονται με την ανάρτηση της 

ίδιας επιστολής στο λογαριασμό τους. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, μεταξύ άλλων 

οφείλει να εκδώσει ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 

διακοσίων πενήντα (250) €.  

 

Σε περίπτωση μη εμφάνισης και μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος, η 

Δ.ΗΛΕ.Δ. σε εύλογο χρόνο και όχι πέραν διμήνου από τη διενέργεια της διασταύρωσης 

για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων, αποστέλλει τα στοιχεία του οχήματος για το 

οποίο δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη και του ιδιοκτήτη του στην αρμόδια 

Αστυνομική Αρχή, για την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών που 

προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 237/1986.  

 

Πίνακας 5.1 Κωδ. 769 

 

Στον κωδικό αυτό συμπληρώνεται η ετήσια δαπάνη που καταβλήθηκε για ιδιωτικά 

σχολεία, η οποία έρχεται σε αντιπαραβολή με τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τις 

ανάλογες επιχειρήσεις. 

 

Πίνακας 5.2 Κωδ. 727 - 728 

 

Στους κωδικούς με αναδυόμενο παράθυρο και από τα στοιχεία που διαβίβασαν τα 

Πιστωτικά Ιδρύματα εμφανίζονται τα στοιχεία των δανείων που κατέβαλαν οι 

φορολογούμενοι για την εξυπηρέτηση των δανείων τους. 
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Εικόνα 31 : Πληροφορίες τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης δανείων  

Πηγή : Οδηγίες χρήσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 

2015 

 

Συμπερασματικά, στον πίνακα 5 περιλαμβάνονται τα στοιχεία προσδιορισμού του 

εισοδήματος με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες διαβίωσης, καθώς και 

τις ετήσιες δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου, της 

συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν, δηλαδή υπολογίζονται συνολικά : 

 

 Ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες κύριες και 

δευτερεύουσες κατοικίες.  

 Δαπάνες επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ..  

 Δαπάνες ιδιωτικών σχολείων. 

 Δαπάνες οικιακών βοηθών, οδηγών αυτοκινήτου, δασκάλων κλπ.  

 Δαπάνες σκαφών αναψυχής.  

 Δαπάνες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων.  

 Δαπάνες δεξαμενών κολύμβησης.  

 

Επίσης, στις παραπάνω δαπάνες, προστίθεται και ένα ποσό ως ελάχιστη αντικειμενική 

δαπάνη διαβίωσης που ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) 

προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ 

(5.000) προκειμένου για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. O προσδιορισμός 

αυτός κρίθηκε αναγκαίος να υλοποιηθεί προκειμένου να «κυκλωθεί» το συνολικό 

εισόδημα τεκμαρτό ή μη φορολογούμενων, που δήλωναν πολύ μικρά εισοδήματα. 

Πρόκειται για τον υπολογισμό των εισοδημάτων των φορολογούμενων με «τεκμαρτό 

τρόπο». 
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Πίνακας 6 Κωδ. 335 - 336. 

 

Στους παραπάνω κωδικούς εμφανίζονται τα ποσά που έχουν χορηγηθεί για το Επίδομα 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), στα πλαίσια της ανταλλαγής 

πληροφοριών του Υπουργείου Οικονομικών με το αρμόδιο για τη χορήγησή του 

Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.). 

 

Πίνακας 6 Κωδ. 801 

 

Στον κωδικό αυτό διενεργείται μια εσωτερική έρευνα στα αρχεία του Υπουργείου 

Οικονομικών, προκειμένου να διαπιστωθεί αποκρυπτέα φορολογική ύλη. Προκειμένου 

το ποσό του ενοικίου της κύριας κατοικίας που καταβάλει ένας φορολογούμενος να 

εκπέσει από τον καταλογισθέντα φόρο, υποχρεούται να δηλώσει μεταξύ άλλων το 

Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου και το ποσό που κατέβαλε. Αυτά τα πεδία έρχονται 

σε αντιπαραβολή με τους αντίστοιχους κωδικούς που δηλώνει ο ιδιοκτήτης στον πίνακα 

4 Δ2. Το πληροφοριακό σύστημα αντιπαραβάλλει τα δεδομένα και όπου υπάρχει 

ασυμφωνία, αποθηκεύει τις πληροφορίες για περαιτέρω έλεγχο και για να εξάγονται 

συμπεράσματα για στατιστική επεξεργασία.  

 

Πίνακας 7 Κωδ. 051 - 052 

 

Στο σημείο αυτό καταχωρούνται οι δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και ιατρικής 

περίθαλψης. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που καταχωρείται ιατρική δαπάνη ή 

νοσηλεία, ο φορολογούμενος οδηγείται σε αναδυόμενο παράθυρο, όπου εκεί 

συμπληρώνει το Α.Φ.Μ. του ιατρού. Η πληροφορία αυτή καταχωρείται ώστε να 

αντιπαραβάλλονται τα εισοδήματα που δηλώνει ο ιατρικός κλάδος. 
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Εικόνα 32 : Συμπλήρωση στοιχείων για φαρμακευτική, νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη  

Πηγή : Οδηγίες χρήσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 

2015 

 

Πίνακας 8 

 

Παράλληλα, οι γονείς προστατευόμενων τέκνων καλούνται να δηλώσουν τον Αριθμό 

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) των παιδιών τους, διευκολύνοντας 

διασταυρώσεις με τα αρχεία των ασφαλιστικών ταμείων. Επίσης, μετά τη συμπλήρωση 

και τη μεταφορά στη δήλωση των στοιχείων που συμπλήρωσε ο φορολογούμενος, 

συμπληρώνονται αυτόματα οι κωδικοί αριθμοί 003 - 004 της δήλωσης, που 

φανερώνουν το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων. Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται 

για τη χορήγηση του επιδόματος τέκνων Α21 που χορηγείται από τον Ο.Γ.Α.. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγησή του είναι η προγενέστερη υποβολή 

φορολογικής δήλωσης, ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση των Α.Μ.Κ.Α. των 

εξαρτώμενων μελών με τα ασφαλιστικά ταμεία. 

 

 

Εικόνα 33 : Συμπλήρωση των εξαρτώμενων τέκνων  

Πηγή : Οδηγίες χρήσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 

2015 
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5.1.2 ΕΝΤΥΠΟ Ε2 

  

 

Στο έντυπο αυτό καταχωρούνται τα οικοδομημένα ακίνητα κάθε υπόχρεου προσώπου, 

ανεξάρτητα εάν αποκτά εισόδημα ή όχι. Το έντυπο Ε2 υποβάλλεται χωριστά για 

υπόχρεο και σύζυγο και περιλαμβάνει επιπλέον τα ακίνητα των εξαρτώμενων ανήλικων 

τέκνων που βαρύνουν τον καθένα από αυτούς. 

 

Το 2001 που ξεκίνησε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά, το έντυπο 

Ε2 υποβάλλονταν ετεροχρονισμένα. Το οικονομικό έτος 2006 υλοποιήθηκε η 

συνυποβολή του με έντυπο Ε1. 

 

Τα τελευταία δύο φορολογικά έτη η καινοτομία έγκειται στην αυτόματη μεταφορά των 

δηλωθέντων εισοδημάτων από το έντυπο Ε2 στο έντυπο Ε1 και για αυτό, η 

συμπλήρωση του εντύπου Ε2 προηγείται της συμπλήρωσης του εντύπου Ε1 και είναι 

ανεξάρτητη από την υποβολή του εντύπου Ε9. Για παράδειγμα, εάν στο έντυπο Ε2 

συμπληρωθεί η στήλη 13 της εκμίσθωσης ακίνητης περιουσίας με κάποιο ποσό, μετά 

την οριστική υποβολή του εντύπου Ε2 και το άνοιγμα του εντύπου Ε1, στον αντίστοιχο 

κωδικό αριθμό για την εκμίσθωση κατοικιών (δηλαδή τον 103), έχει προσυμπληρωθεί 

το ίδιο ποσό εκ μεταφοράς από το έντυπο Ε2. 

 

 

Εικόνα 34 : Αυτόματη μεταφορά των ποσών μίσθωσης  

Πηγή : Οδηγίες χρήσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 

2015 

 

Εάν ο υπόχρεος είχε υποβάλλει έντυπο Ε2 στην περσινή δήλωσή του, τότε το φετινό Ε2 

προσυμπληρώνεται από αυτό, διαφορετικά προσυμπληρώνεται με βάση την εικόνα του 

περιουσιολογίου την 1-1-2016 εφόσον υπήρχαν ακίνητα, και ειδικότερα προβάλλονται 
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τα περιγραφικά στοιχεία (τοποθεσία, θέση, κατηγορία, επιφάνεια, αριθμός παροχής 

ρεύματος). 

 

 

Εικόνα 35 : Αρχικό μήνυμα κατά την είσοδο στο έντυπο Ε2  

Πηγή : Οδηγίες χρήσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 

2015 

 

Η συσχέτιση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με τα 

αρχεία της Δ.Ε.Η. γίνεται για άλλη μια φορά κατανοητή, όταν για κάθε αριθμό παροχής 

ρεύματος που συμπληρώνεται πρέπει να επιβεβαιώνεται η διεύθυνση του ακινήτου στο 

οποίο αντιστοιχεί, όπως φαίνεται από την εικόνα που ακολουθεί : 

 

 

Εικόνα 36 : Επιβεβαίωση αριθμού παροχής ρεύματος  

Πηγή : Οδηγίες χρήσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 

2015 

 

 

Κατά παρόμοιο τρόπο συμπληρώνονται και οι υπόλοιποι πίνακες του εντύπου Ε2. 
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5.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ Ε9 

  

 

 

Το 2017 θα αποτελέσει μια χρονιά εκ νέου καταγραφής όλων των 

περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων. Περισσότεροι από 

8.500.000 φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) θα συμπληρώ- 

σουν ηλεκτρονικά το περιουσιολόγιο με στοιχεία κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. 

Για πρώτη φορά θα δηλωθούν και τα μετρητά (ακόμα και αν αυτά είναι κάτω από 100 

ευρώ), πίνακες αξίας, οικογενειακά κειμήλια, αντίκες, αμοιβαία κεφάλαια, συμμετοχές 

σε εταιρείες, μετοχές, καταθέσεις στο εξωτερικό, καθώς και αμοιβές που έχει λάβει ο 

φορολογούμενος στην αλλοδαπή και δεν τις έχει δηλώσει.  

 

Το ηλεκτρονικό έντυπο θα έχει προσυμπληρωμένα όλα τα στοιχεία που ήδη γνωρίζει το 

Υπουργείο Οικονομικών. Με την ολοκλήρωσή του, «… το υπουργείο Οικονομικών 

ουσιαστικά θα σφραγίσει την εικόνα που έχει για κάθε πολίτη και από εκεί και πέρα θα 

ξεκινά διασταυρώσεις με βάση τα στοιχεία που θα αντλεί από κάθε πρόσφορη πηγή είτε 

αυτή βρίσκεται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό», σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε 

στην εφημερίδα Το Βήμα σε ηλεκτρονική μορφή στις 13-8-2016. (Ντίνος Σιωμόπουλος, 2016) 

 

Επί του παρόντος, στο έντυπο Ε9 αποτυπώνεται η ακίνητη περιουσία, με τη δήλωση να 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Η ΠΟΛ. 1200/3-9-2014 καθορίζει τον 

τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών 

προσώπων. 

 

Η εφαρμογή τέθηκε σε ισχύ το 2012 (κατάθεση με ηλεκτρονικό τρόπο) και από την 1η 

Ιανουαρίου 2015 υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών, οπωσδήποτε όταν 

υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση. Τα στοιχεία που καταγράφει ο 

φορολογούμενος στο έντυπο Ε9 είναι αυτά που εμφανίζονται μέσα από αναδυόμενο 

παράθυρο στα έντυπα Ε1 και Ε2. 
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Εικόνα 37 : Το έντυπο Ε9  

Πηγή : Οδηγίες χρήσης για την εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Ε9 

 

 

Εικόνα 38 : Οι πίνακες του εντύπου Ε9  

Πηγή : Οδηγίες χρήσης για την εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Ε9 
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Επικοινωνώντας με τους χάρτες που προσφέρονται από την Υπηρεσία Google Maps 

κατά την αναγραφή των ακινήτων, των προσόψεων και του πλήθους των προσόψεων 

από τον φορολογούμενο, επιχειρείται γεωγραφικός εντοπισμός τους στους χάρτες του 

Υπουργείου Οικονομικών. Αν το ακίνητο βρίσκεται εντός Αντικειμενικού συστήματος 

Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτου (Α.Π.Α.Α.), ο φορολογούμενος απλά επιβεβαιώνει το 

μοναδικό εντοπισμό του. Εάν όμως είναι λανθασμένος τότε έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει το τετράγωνο στο χάρτη στο οποίο θεωρεί ότι βρίσκεται το ακίνητό του και να 

επαναπροσδιοριστούν οι προσόψεις και το πλήθος τους. Η χρήση των υπηρεσιών 

διαδικτύου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς, για παράδειγμα, το πλήθος των προσόψεων 

ενός ακινήτου ή ο λάθος προσδιορισμός τους οδηγεί σε πρόσθετη οικονομική 

επιβάρυνση του ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο οποίος όπως προαναφέρθηκε, είναι ήδη καταχωρημένος 

στη συνείδηση πολλών ως «ο πιο άδικος φόρος». 

 

 

Εικόνα 39 : Γεωγραφικός εντοπισμός ακινήτου  

Πηγή : Οδηγίες χρήσης για την εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Ε9 

 

Η αναγραφή της επιφάνειας των οικοπέδων στο έντυπο Ε9 γίνεται σύμφωνα με την 

οριστική εγγραφή στο Κτηματολογικό Γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, 

αναγράφεται η επιφάνεια των οικοπέδων όπως αναφέρεται στον τίτλο κτήσης. Επί του 

παρόντος, οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δυνατόν να διασταυρωθούν με τις 

πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στα κατά τόπους Κτηματολογικά Γραφεία. Το 
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Εθνικό Κτηματολόγιο που αναπτύσσεται σε κάθε Δήμο στην πλήρη εφαρμογή του θα 

συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην απλοποίηση των διαδικασιών της Δημόσιας 

Διοίκησης. Παράλληλα θα καταγράψει τυπικά και ουσιαστικά το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς του κάθε φορολογούμενου, το οποίο σε επόμενο χρόνο θα έρθει σε 

αντιπαραβολή με τις δηλώσεις των εντύπων Ε9. 

 

Ένα άλλο υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα, αυτό της μακρόχρονης παράνομης κατοχής 

δημοσίων κτημάτων από ιδιώτες, επιχειρείται να επιλυθεί με την αποτύπωση του 100% 

του αιγιαλού με τη χρήση νέων τεχνολογιών (ορθοφωτοχάρτες Κτηματολογίου). Η 

ένταξη των κτημάτων αυτών στο σύστημα φορολογίας ακινήτων μετά την αποτύπωση 

του αιγιαλού, θα επιλύσει τις ιδιοκτησιακές διαφορές ιδιωτών και δημοσίου. 

 

Τέλος, από το έτος 2015, μπορεί ο φορολογούμενος να εκτυπώνει Πιστοποιητικό 

ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, απαγορεύεται κάθε 

πράξη επί ακινήτου, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το 

συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής 

Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση 

ΕΝ.Φ.Ι.Α., καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει, ή νόμιμα απαλλαγεί από 

τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες 

δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα 

ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη. Η υποχρέωση 

έκδοσης κατά συνέπεια του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έχει περάσει στους 

συμβολαιογράφους, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι καμία πώληση ακινήτου 

δεν πρόκειται να γίνει, εάν δεν έχει γίνει η σωστή υποβολή του εντύπου Ε9 και δεν 

έχουν καταβληθεί οι ανάλογοι φόροι. 

 

5.3 ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΓΙΑ Φ.Π. 

  

 

Από την Τρίτη 29 Ιουλίου 2014 έχει τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή του TAXISnet, 

προκειμένου οι φορολογούμενοι να δηλώνουν έναν ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό. 

Σύμφωνα με συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Γενικός Γραμματέας 

Δημοσίων Εσόδων δήλωσε ότι «… από την αρχή του 2016, έχουν εκτελεστεί περίπου 

856.000 ηλεκτρονικά κατασχετήρια». (http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/297896-g-pitsilis-ggde-

%C2%ABme-katasxeseis-pleistiriasmous-tha-eispraksoume-2-dis-eiro-apo-palaia-liksiprothesma-os-to-telos-tis-xronias) 

http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/297896-g-pitsilis-ggde-%C2%ABme-katasxeseis-pleistiriasmous-tha-eispraksoume-2-dis-eiro-apo-palaia-liksiprothesma-os-to-telos-tis-xronias
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/297896-g-pitsilis-ggde-%C2%ABme-katasxeseis-pleistiriasmous-tha-eispraksoume-2-dis-eiro-apo-palaia-liksiprothesma-os-to-telos-tis-xronias
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Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, 

δείχνουν ότι κατά μέσο όρο στο οκτάωρο της λειτουργίας τους, κάθε εργάσιμη ημέρα, 

οι εφορίες προχωρούν σε περίπου 4.300 στοχευμένες κατασχέσεις.  

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών με μαζικό τρόπο, είναι 

πλέον δυνατές λόγω του ηλεκτρονικού τρόπου αποστολής των κατασχετηρίων. 

Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί ένα αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης για όλους τους 

πολίτες, κατ΄εφαρμογήν της ΠΟΛ. 1182/25-7-2014, τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται να 

διατηρούν ένα μοναδικό λογαριασμό, σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο οι 

καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ορίου που τίθεται κάθε φορά. 

 

Ο φορολογούμενος αφού δώσει τα διαπιστευτήριά του στη διαδικτυακή πύλη του 

TAXISnet, θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική δήλωση. Εφόσον ο 

φορολογούμενος έχει τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο πιστώνονται κάθε μήνα ποσά 

μισθών ή συντάξεων ή άλλων ασφαλιστικών βοηθημάτων, οφείλει να γνωστοποιήσει 

αυτό το λογαριασμό. Καθώς υπάρχουν πιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν ακόμα 

ενταχθεί στην εφαρμογή αυτή, το αποδεικτικό γνωστοποίησης - δήλωσης πρέπει να 

προσκομιστεί στο πιστωτικό ίδρυμα για τις δικές του ενέργειες. H ισχύς του άρχεται 

από την επομένη ημέρα προσκόμισής του στο πιστωτικό ίδρυμα.  

 

 

Εικόνα 40 : Δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού  

Πηγή : www.gsis.gr 
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Για την πραγμάτωση των παραπάνω ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι η συνεργασία 

της Δ.ΗΛΕ.Δ. με τα πιστωτικά ιδρύματα. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. επεξεργάζεται τις υποβληθείσες 

αιτήσεις και δημιουργεί αναλυτική κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή, ανά πιστωτικό 

ίδρυμα, κάθε εργάσιμη ημέρα, την οποία διαβιβάζει ηλεκτρονικά την ίδια ημέρα. 

Συγχρόνως καταχωρείται στο σύστημα TAXIS των Δ.Ο.Υ.. 

 

Τα πιστωτικά ιδρύματα παράγουν εξερχόμενο αρχείο με συγκεκριμένες προδιαγραφές 

τυποποίησης και κρυπτογράφησης την ίδια ημέρα, ελέγχοντας κατά πόσο το Α.Φ.Μ. 

της αίτησης ταιριάζει με το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλωθεί ως 

ακατάσχετος. Για την ενημέρωση του φορολογούμενου η Δ.ΗΛΕ.Δ., έπειτα από 

μερικές εργάσιμες ημέρες, εμφανίζει μήνυμα έγκρισης ή απόρριψης του αιτήματος και 

γνωστοποιεί τον αριθμό πρωτοκόλλου. Για άλλη μια φορά, το σύστημα TAXIS που 

λειτουργεί στις Δ.Ο.Υ. της χώρας, ενημερώνεται για την έγκριση ή μη του αιτήματος. 

 

5.4 ΑΙΤΗΣΗ Α21 

  

 

Το ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α., όρισε τον Ο.Γ.Α. ως υπεύθυνο Φορέα χορήγησης οικογενειακών 

επιδομάτων, σε στενή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, 

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.), Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, και Προστασίας του Πολίτη. Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (έντυπο 

Α21) συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο στο TAXISnet, 

αφού έχει υποβληθεί οριστικά το έντυπο Ε1 (εγκύκλιος αριθ. 5/28-6-2016 του Ο.Γ.Α.). 

(https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24012) 

Μετά την υποβολή του εντύπου Α21, η αίτηση επεξεργάζεται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. ως 

προς το εισοδηματικό κριτήριο, την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος και τα 

εξαρτώμενα τέκνα του.  

 

Μια βασική προϋπόθεση για τη χορήγησή του είναι η μόνιμη και συνεχής διαμονή του 

φορολογούμενου στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία, η οποία αποδεικνύεται 

κατά βάση από την αδιάλειπτη υποβολή του εντύπου Ε1. Ο έλεγχος διενεργείται 

αυτόματα και διασταυρωτικά από την Γ.Γ.Π.Σ., ενώ εάν για κάποια έτη δεν βρεθεί 

έντυπο Ε1, ο φορολογούμενος καλείται να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα από τα 

δικαιολογητικά, για την απόδειξη της διαμονής του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά.  

Μετά την υποβολή των αιτήσεων ο Ο.Γ.Α., σε συνεργασία με άλλες δημόσιες 

υπηρεσίες, προβαίνει σε ηλεκτρονικούς ελέγχους των στοιχείων που δηλώθηκαν στο 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24012
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έντυπο Α21, με τα στοιχεία που τηρούνται στις υπηρεσίες αυτές. Στην περίπτωση που 

προκύψει, ότι τα δηλωθέντα στοιχεία στο έντυπο Α21 δεν συμφωνούν με τα στοιχεία 

του Μητρώου άλλων Υπηρεσιών, το αρμόδιο όργανο του Ο.Γ.Α. εκδίδει διαπιστωτική 

πράξη μη χορήγησης των επιδομάτων. (Οδηγός νέων οικογενειακών επιδομάτων», Ιανουάριος 2015) 

 

Σε κάθε φάση της διαδικασίας η ενημέρωση των αιτούντων σχετικά με την πορεία της 

αίτησής τους, την ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών στον Ο.Γ.Α., όπως επίσης και 

για τις τυχόν περαιτέρω ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν ως προς τη διόρθωση 

ή συμπλήρωση του εντύπου Α21, γίνεται αποκλειστικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής, 

που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

 

 

Εικόνα 41 : Πληροφορίες αιτήσεων εντύπου Α21  

Πηγή : www.oga.gr 
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5.5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

  

 

Για τη διασταύρωση της σχέσης μίσθωσης που προαναφέρθηκε κατά τη μελέτη των 

εντύπων Ε1 και Ε2, είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων μίσθωσης 

στην πλατφόρμα του TAXISnet. Η υποχρεωτική υποβολή της από 1-1-2014 (ΠΟΛ. 

1013/7-1-2014) περιλαμβάνει πληροφορίες στοιχείων εκμισθωτή, μισθωτή, μίσθωσης 

ακινήτου και Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) 

 

Προαιρετικό πεδίο συμπλήρωσης αποτελεί ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού 

Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.), εφόσον υπάρχει. Οι χαρακτήρες του Κ.Α.Ε.Κ. πρέπει να 

είναι όσοι και στο Ε9 που έχει υποβληθεί, ενώ δεν είναι δυνατή η αυτόματη 

συμπλήρωσή του καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου. 

Ο αριθμός παροχής της Δ.Ε.Η. (τα πρώτα εννέα ψηφία) συμπληρώνεται, ώστε να είναι 

δυνατός ο διασταυρωτικός έλεγχος συγκριτικά με τη δηλούμενη επιφάνεια στην Δ.Ε.Η.. 

(Οδηγίες χρήσης εφαρμογής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων)  
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Εικόνα 42 : Υποβολή στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας  

Πηγή : www.gsis.gr 
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Μετά την 9-11-2015 βάσει του Ν. 4342/9-11-2015, αν το ακίνητο προς εκμίσθωση έχει 

υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α., τότε συμπληρώνοντας τον αριθμό καταχώρησης, τον 

αριθμό ασφαλείας και την ημερομηνία έκδοσης του ενεργειακού πιστοποιητικού, 

εμφανίζονται οι υπόλοιπες πληροφορίες που συνδέονται με αυτό (όπως το Α.Φ.Μ. του 

επιθεωρητή). Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από την καταχώρηση του ενεργειακού 

πιστοποιητικού κατά την έκδοσή του από τον ενεργειακό επιθεωρητή στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας και μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητά του από το Αρχείο 

Ενεργειακών Επιθεωρήσεων. (https://www.buildingcert.gr) 

 

 

Εικόνα 43 : Έλεγχος εγκυρότητας Π.Ε.Α.  

Πηγή : https://www.buildingcert.gr 

 

Αφού ο εκμισθωτής ολοκληρώσει την υποβολή, το σύστημα θα στείλει, σε όλους τους 

υπόλοιπους συμβαλλόμενους (εκμισθωτές και μισθωτές), ηλεκτρονικό μήνυμα στο 

λογαριασμό που τηρούν στο TAXISnet. 

 

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. αμέσως μετά την οριστική υποβολή 

των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ανά υπόχρεο και έχει τη 

δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης 

ακίνητης περιουσίας.

https://www.buildingcert.gr/
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6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

  

 

6.1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

(ΠΟΛ. 1033/2014 & ΠΟΛ. 1054/2015) 

  

 

 

Ήδη κατά τη μελέτη του εντύπου Ε1 στην παρούσα διπλωματική 

εργασία, έγινε αναφορά στις δηλώσεις που υποβάλλονται κατ΄ 

εφαρμογήν της ΠΟΛ. 1033/28-1-2014 και πλήθος άλλων τροποποιήσεων 

που ακολούθησαν. 

 

Οι δηλώσεις αυτές αφορούν στοιχεία φορολογικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, τα 

οποία φορείς του Δημοσίου και λοιποί φορείς έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν σε 

συγκεκριμένες ημερομηνίες και με συγκεκριμένες προδιαγραφές, με αποτέλεσμα την 

προσυμπλήρωση πολλών κωδικών στο έντυπο Ε1. Οι επιχειρήσεις με τα διαπιστευτήρια 

που έχουν στο TAXISnet εισέρχονται και επιλέγουν την κατάσταση στοιχείων που 

θέλουν να υποβάλλουν. 

 

 

Εικόνα 44 : Υποβολή Καταστάσεων  

Πηγή : www.gsis.gr 

 

Σχηματικά, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης διαβιβάζουν 

στη Γ.Γ.Π.Σ. ηλεκτρονική κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για 
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πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή, κ.λ.π). Στα στοιχεία που 

διαβιβάζονται αναγράφονται το Α.Φ.Μ. του γονέα που καταβάλει τα δίδακτρα, 

ονοματεπώνυμο υπόχρεου, συνολικό ποσό καταβληθέντων διδάκτρων και ποσό αμοιβών 

για τυχόν πρόσθετες παροχές ανά ημερολογιακό έτος είσπραξης, για τη διασταύρωσή 

τους με τις δαπάνες των φορολογούμενων και τον πιθανό υπολογισμό του καθολικού 

«πόθεν έσχες». 

 

6.2 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

  

  

Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται κυρίως από φορείς αλλά και από ιδιώτες, προκειμένου 

να ελέγξουν την εγκυρότητα φορολογικών στοιχείων. Την εφαρμογή αυτή 

χρησιμοποιούν ιδιαιτέρως οι συμβολαιογράφοι οι οποίοι, για ενημερότητες που δεν 

εξέδωσαν οι ίδιοι, εισέρχονται πριν την σύνταξη συμβολαίου στην εφαρμογή 

προκειμένου να ελέγξουν την εγκυρότητα της φορολογικής ενημερότητας που τους 

προσκομίσθηκε. 

 

 

Εικόνα 45 : Φόρμα ελέγχου εγκυρότητας πιστοποιητικών  

Πηγή : www.gsis.gr 

 

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί δίνοντας την αρμόδια Δ.Ο.Υ., τον αριθμό πρωτοκόλλου και το 

Α.Φ.Μ., να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο εάν εκδόθηκε φορολογική ενημερότητα και το 

λόγο έκδοσής της. 
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Εικόνα 46 : Έλεγχος εγκυρότητας αποδεικτικού ενημερότητας  

Πηγή : www.gsis.gr 

 

6.3 e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ 

  

 

 

 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον Ιανουάριο 

του 2014 ξεκίνησε η λειτουργία της διάθεσης ηλεκτρονικού παραβόλου 

(e-Παράβολο) στο TAXISnet. 

 

Αδήριτη αναγκαιότητα αποτέλεσε η αποσυμφόρηση των Δ.Ο.Υ., η πάταξη της 

γραφειοκρατίας και η διευκόλυνση των φορολογικών συναλλαγών. Πάνω από 4.000 

παράβολα του Δημοσίου ψηφιοποιήθηκαν με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται 

στη πλατφόρμα του TAXISnet να αποτελούν αδιάσειστα στοιχεία : (Στατιστικά e-Παραβόλου 

Μαρτίου 2016) 
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Εικόνα 47 : Πλήθος εκδοθέντων e-Παραβόλων ανά Φορέα/Μάρτιο 2016  

Πηγή : Στατιστικά e-Παραβόλου Μαρτίου 2016 

 

 

Εικόνα 48 : Συνολικό ποσό e-Παραβόλων ανά Φορέα/Μάρτιο 2016  

Πηγή : Στατιστικά e-Παραβόλου Μαρτίου 2016 

 

Με τον όρο e−Παράβολο νοείται ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός που χορηγείται μέσω 

TAXISnet (ΠΟΛ. 1163/3-7-2013). Η διαδικασία περιλαμβάνει 3 στάδια : 

 

 Δημιουργία Παραβόλου. 

 Πληρωμή Παραβόλου.  

 Κατάθεση Παραβόλου στον Φορέα. 
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Κατά τη δημιουργία του ο αιτών αφού πιστοποιηθεί με τους κωδικούς του TAXISnet, θα 

πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα για τη χορήγηση του παραβόλου 

που επιθυμεί. Συμπληρώνοντας το φορέα του Δημοσίου, την κατηγορία και τον τύπο του 

παραβόλου, εμφανίζεται αυτόματα το κόστος του παραβόλου. Μετά τη συμπλήρωση των 

στοιχείων ο ενδιαφερόμενος επιβεβαιώνει την Υποβολή Αιτήματος και εμφανίζεται ο 

μοναδικός κωδικός παραβόλου - πληρωμής και η καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται 

αυτόματα από το σύστημα, μέχρι την οποία ο ενδιαφερόμενος δύναται να πληρώσει το 

σχετικό ποσό. (Οδηγίες έκδοσης e-Παραβόλου) 

 

  

Εικόνα 49 : Είσοδος στην εφαρμογή e-Παράβολο  

Πηγή : www.gsis.gr 
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Εικόνα 50 : Αίτημα χορήγησης e-Παραβόλου  

Πηγή : www.gsis.gr 

  

Τα εν λόγω στοιχεία μπορούν και να εκτυπωθούν για την πληρωμή του παραβόλου ή για 

το φορέα, ενώ αποστέλλονται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον 

έχει δηλωθεί. 
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Εικόνα 51 : e-Παράβολο για χρήση από τον πολίτη  

Πηγή : Οδηγίες έκδοσης e-Παραβόλου 

 

 

Εικόνα 52 : e-Παράβολο για χρήση από το φορέα  

Πηγή : Οδηγίες έκδοσης e-Παραβόλου 

 

Η πληρωμή του e-Παραβόλου μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση του μοναδικού 

κωδικού πληρωμής στις τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ., ενώ πολλά είναι τα πιστωτικά 

ιδρύματα που ανέπτυξαν ειδικές εφαρμογές για την πληρωμή τους μέσω web-banking. Οι 

διασταυρώσεις των στοιχείων γίνονται μέσω της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα 
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Α.Ε. (ΔΙΑ.Σ. Α.Ε.), η οποία συγκεντρώνει αυθημερόν από τους φορείς είσπραξης τις 

πληρωμές που αφορούν σε e−Παράβολα και αποστέλλει στη Γ.Γ.Π.Σ. αναλυτικό αρχείο, 

προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος και η ταυτοποίηση των πληρωμών με τα 

αντίστοιχα αιτήματα. Στην περίπτωση επιτυχούς ταυτοποίησης, η πληρωμή κρίνεται 

επιτυχής και ενεργοποιείται ο κωδικός του e−Παραβόλου προς χρήση. 

 

Εν συνεχεία, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει - χρησιμοποιήσει το e-Παράβολο 

στον Φορέα για τον οποίο το έχει εκδώσει. Ο υπάλληλος του Φορέα εισέρχεται με τους 

κωδικούς TAXISnet που διαθέτει και επιλέγει το ρόλο να δράσει ως εκπρόσωπος του 

Δημοσίου Φορέα. (Οδηγίες διαχείρισης e-Παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα) 

 

 

Εικόνα 53 : Επιλογή ρόλου  

Πηγή : Οδηγίες διαχείρισης e-Παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα 

 

Για τον έλεγχο εγκυρότητας, η εφαρμογή του e−Παραβόλου διαθέτει οθόνη αναζήτησης, 

προβολής και διαχείρισης των e−Παραβόλων, καθώς και εκτυπώσεις ελέγχου.  
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Εικόνα 54 : Οθόνη αναζήτησης e-Παραβόλου  

Πηγή : Οδηγίες διαχείρισης e-Παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα 

 

Μετά το σχετικό έλεγχο (την ταυτοποίηση του κωδικού του παραβόλου, εάν είναι 

πληρωμένο, εάν έχει εκδοθεί για τη συγκεκριμένη χρήση) ο εξουσιοδοτημένος 

υπάλληλος του Φορέα αποδέχεται το παράβολο και αυτό δεσμεύεται ώστε να 

αποκλειστεί η εκ νέου χρήση του. 

 

Εικόνα 55 : Οθόνη προβολής e-Παραβόλου  

Πηγή : Οδηγίες διαχείρισης e-Παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα 
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7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

  

 

7.1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

  

 

Εντός του 2016 τέθηκε σε εφαρμογή μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ. για την 

ενημέρωση των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), αναφορικά με 

τη μισθοδοσία τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.). Συγκεκριμένα, οι 

παραπάνω υπάλληλοι με τους κωδικούς που διαθέτουν στο TAXISnet έχουν τη 

δυνατότητα να έχουν άμεση πρόσβαση στην εφαρμογή της Ε.Α.Π. και να αναζητούν 

πρόσφατα στοιχεία μισθοδοσίας τους αλλά και αναδρομικά στοιχεία από το έτος που 

εντάχθηκε ο φορέας τους στην Ε.Α.Π.. 

 

Η Ε.Α.Π. σε επίπεδο Διεύθυνσης συστήθηκε με το ΦΕΚ 784/4-6-2010. Αναγκαία και 

ικανή συνθήκη για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού, όπως περιγράφεται στο άρθρο 

20 της παραπάνω απόφασης, στάθηκε η απογραφή των δημοσίων και λοιπών υπαλλήλων 

που ξεκίνησε κατά το ίδιο έτος. Κατά την απογραφή διενεργήθηκε διασταύρωση 

στοιχείων και αποδόθηκε μοναδικός Ενιαίος Κωδικός Μισθοδοσίας Δημοσίου 

(Ε.Κ.Μ.ΔΗ.) σε κάθε μισθοδοτούμενο υπάλληλο, του οποίου τα στοιχεία 

διασταυρώθηκαν. Αποστολή της είναι η πληρωμή, μέσω τραπεζικού λογαριασμού, των 

πάσης φύσεως αποδοχών ή προσθέτων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε 

άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών. Για την εμφάνιση των παραπάνω στοιχείων, 

η Ε.Α.Π. παράγει αρχείο XML για τη δημιουργία του οποίου συνεργάζεται με τις 

αρμόδιες Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.)., αλλά και με όσες 

Υπηρεσίες του Δημοσίου είναι αρμόδιες (π.χ. το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. για τους βαθμούς των 

Δημοσίων Υπαλλήλων). 
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Εικόνα 56 : Υπηρεσία Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Δημοσίου  

Πηγή : www.gsis.gr 
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Εικόνα 57 : Μηνιαίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας  

Πηγή : www.gsis.gr 

 

7.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ή 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΚΟΥΣ  

  

 

Για να υπάρχει η δυνατότητα να εκτυπώνονται τα μηνιαία δελτία μισθοδοσίας που 

προαναφέρθηκαν αλλά και για να εμφανίζονται οι απολαβές όλων των υπαλλήλων με 

μισθωτή σχέση εργασίας στο έντυπο Ε1 όπως αναλύθηκε παραπάνω, είναι εύκολα 

κατανοητό ότι οι αντίστοιχοι φορείς υποχρεούνται σε υποβολή διασταυρωτικών 

στοιχείων. 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1274/30-12-2015, όσοι παρακρατούν φόρο έχουν 

υποχρέωση να χορηγούν βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αμοιβών που 

κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση 

υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Τα στοιχεία 

που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών 

από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, 
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δικαιώματα, ο φόρος που παρακρατήθηκε καθώς και το ποσό της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011(ΦΕΚ 152Α΄), υποβάλλονται 

αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο TAXISnet, 

και πάντα σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων. 

 

Για τη δημιουργία του αρχείου, η Γ.Γ.Π.Σ. διαθέτει εφαρμογή παρέχοντας και σχετικές 

οδηγίες εγκατάστασης. Κατά τη δημιουργία του αρχείου συμπληρώνονται πλήθος 

πληροφοριών όπως Α.Φ.Μ., ονοματεπώνυμο, σύνολο αποδοχών, σύνολο 

παρακρατηθέντων και αναλογούντων φόρων κ.τ.λ., ενώ για πρώτη φορά στο φορολογικό 

έτος 2015 ήταν υποχρεωτική η αναγραφή και του Α.Μ.Κ.Α. του φορολογούμενου. Μετά 

τη δημιουργία του αρχείου και τη συμπίεση του, οι πιστοποιημένοι χρήστες του 

TAXISnet μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωση ηλεκτρονικά. 
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8. ΔΡΑΣΕΙΣ 

  

 

8.1 ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΟΙΚ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

  

 

Μία από τις χρησιμότερες εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο TAXISnet είναι η 

εφαρμογή παρακολούθησης μισθών Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ.) 

και συντάξεων υπαλλήλων και λοιπών κατηγοριών Δημοσίου - Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α., η 

οποία προσπελαύνεται από την αρχική σελίδα του TAXISnet. 

 

 

Εικόνα 58 : Μισθοί ΥΠΟΙΚ - Συντάξεις Δημοσίου  

Πηγή : www.gsis.gr 

 

Επιλέγοντας Συντάξεις ο φορολογούμενος μπορεί να υπολογίσει πόση σύνταξη θα πάρει, 

να παρακολουθήσει την πορεία αιτήσεων συνταξιοδότησης, ή να λάβει πληροφορίες 

προσωποποιημένης πληροφόρησης. 
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Εικόνα 59 : Αρχική οθόνη πληρωμών συντάξεων Δημοσίου  

Πηγή : www.gsis.gr 

 

8.1.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

  

 

Η υπηρεσία αυτή έχει ως στόχο να πληροφορήσει, ανάλογα με τα δεδομένα που θα 

εισαχθούν, για το ύψος της ακαθάριστης βασικής σύνταξης. Η εφαρμογή δέχεται και 

μελλοντική ημερομηνία εξόδου από την Υπηρεσία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο 

φορολογούμενο να συγκρίνει το ύψος της σύνταξής του ανάλογα με την επιλογή του. 

Ευνόητο είναι ότι, στην περίπτωση αυτή, οι υπολογισμοί γίνονται με τα τρέχοντα 

μισθολογικά δεδομένα. 

  

Οι υπολογισμοί δεν καλύπτουν τους νέους ασφαλισμένους (πρωτοασφαλισμένοι σε 

οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό μετά την 1-1-1993) καθώς και αυτούς που 

προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μετά την 1-1-1983 και η σύνταξή τους υπολογίζεται με τις 

διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1405/1983 (διαδοχική ασφάλιση) και συνεπώς η 

σύνταξή τους είναι το άθροισμα τμημάτων ποσών σύνταξης που προσδιορίζει ο κάθε 

ασφαλιστικός οργανισμός χωριστά. 
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Εικόνα 60 : Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων υπολογισμού σύνταξης  

Πηγή : www.gsis.gr 
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Εικόνα 61 : Υπολογισμός σύνταξης  

Πηγή : www.gsis.gr 

 

8.1.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

  

 

Η Υπηρεσία αυτή έχει ως στόχο να παρακολουθήσει την πορεία αιτήσεων 

συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί - πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία Συντάξεων από 

1-2-2013, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας τους, με τη χρήση των 

κωδικών πρόσβασης στο TAXISnet. Μετά τη διασύνδεση με το Υπουργείο Οικονομικών 

εμφανίζονται τα στοιχεία του χρήστη και το Α.Φ.Μ. του. (Οδηγίες για την παρακολούθηση αιτήσεων 

συνταξιοδότησης) 

 

 

Εικόνα 62 : Παρακολούθηση αίτησης συνταξιοδότησης  

Πηγή : Οδηγίες για την παρακολούθηση αιτήσεων συνταξιοδότησης 
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Θέτοντας το κατάλληλο χρονικό διάστημα αναζήτησης εμφανίζεται η ημερομηνία 

πρωτοκόλλησης και ο αριθμός πρωτοκόλλου που πήραν τα δικαιολογητικά 

συνταξιοδότησης, καθώς επίσης, και σε ποια κατάσταση βρίσκονται (αν είναι προς 

επεξεργασία, ποιος υπάλληλος τα έχει χρεωθεί και αν έχει τελειώσει την επεξεργασία, ο 

μήνας πληρωμής της σύνταξης - ειδάλλως εμφανίζεται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου που 

έχουν πάρει-). Η ανάπτυξη της εφαρμογής κρίθηκε αναγκαία για τη διευκόλυνση των 

αρμοδίων Υπηρεσιών του Γ.Λ.Κ. που χειρίζονται τεράστιο όγκο αιτήσεων προς 

συνταξιοδότηση, ειδικά τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης. 

 

 

Εικόνα 63 : Εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης αίτησης συνταξιοδότησης  

Πηγή : Οδηγίες για την παρακολούθηση αιτήσεων συνταξιοδότησης 

 

8.1.3 ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  

 

Όταν το 2013 δρομολογήθηκε η πλήρης απογραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου, το 

αποτέλεσμα ήταν να διαπιστωθούν αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ποσού 

57.127.388 € σε 2.999 συνταξιούχους, με ημερομηνία θανάτου προγενέστερη 

τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία διαγραφής τους. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, για τους συνταξιούχους του 

Δημοσίου δόθηκε δυνατότητα μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης και μετά την 

είσοδο με τους κωδικούς TAXISnet, να εκτυπώνουν μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα 
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απονεμηθείσας σύνταξης, βεβαίωση αποδοχών και βεβαίωση αποδοχών Μ.Τ.Π.Υ., και 

ενδεχόμενες οφειλές προς τον φορέα συνταξιοδότησης. 

 

 

Εικόνα 64 : Προσωποποιημένη πληροφόρηση συνταξιούχων Δημοσίου  

Πηγή : www.gsis.gr 

 

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται σε διασύνδεση με τα στοιχεία που τηρούνται στο 

Γ.Λ.Κ.. Αποτέλεσμα της αποτύπωσής τους ήταν η αποσυμφόρηση των αντίστοιχων 

τμημάτων, που κατά ένα μεγάλο μέρος απασχολούνταν στην έκδοση των παραπάνω 

βεβαιώσεων για τους συνταξιούχους. 

 

 

Εικόνα 65 : Αίτηση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης  

Πηγή : www.gsis.gr 
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Εικόνα 66 : Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης  

Πηγή : www.gsis.gr 

 

  

 

Εικόνα 67 : Ετήσια βεβαίωση συντάξεων  

Πηγή : www.gsis.gr 
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8.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

  

 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την εξυπηρέτηση και την καλύτερη πληροφόρηση του 

πολίτη μέσω όλων των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η Γ.Γ.Π.Σ. 

οργανώνει τη σταδιακή διάθεση των υπηρεσιών της μέσω κινητών συσκευών 

(smartphones και tablets) τελευταίας τεχνολογίας. Μια από τις κυριότερες διαθέσιμες 

συναλλαγές είναι η έκδοση e-Παραβόλου. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν από όλα 

τα app stores των αντίστοιχων πλατφορμών κινητής τηλεφωνίας (App Store, Google 

Play, Windows Phone Store, Blackberry App World) και εγκαθίσταται είτε κάνοντας 

αναζήτηση τη λέξη GSIS στο App Store από τη συσκευή, είτε επιλέγοντας το εικονίδιο 

που αντιστοιχεί στην εφαρμογή. 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/links/apple_store-
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/links/apple_store-
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/links/whindows_-phone
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9. ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISnet 

  

 

Παράλληλα με το TAXISnet έχουν αναπτυχθεί και άλλες εφαρμογές στο διαδίκτυο για 

την είσοδο στις οποίες απαιτείται η χρήση των κωδικών TAXISnet. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι εφαρμογές που ακολουθούν. 

 

9.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

  

 

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και η διαχείριση προσωπικού Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υλοποιείται πλέον από την διαδικτυακή πύλη του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.), μέσω της 

διεύθυνσης https://opsyd.sch.gr, με τους κωδικούς που χρησιμοποιούνται στο TAXISnet. 

Στην πύλη αυτή ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να δει το φάκελό του, να υποβάλει 

κάποια αίτηση ή να δει το ιστορικό των αιτήσεών του. (Εγχειρίδιο Εγγραφής & Σύνδεσης Χρήστη 

Συστήματος Ο.Π.ΣΥ.Δ.) 

 

 

Εικόνα 68 : Είσοδος στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.  

Πηγή  : Εγχειρίδιο Εγγραφής & Σύνδεσης Χρήστη Συστήματος Ο.Π.ΣΥ.Δ. 
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Αφού γίνει αναγνώριση των στοιχείων του χρήστη ζητείται «Εξουσιοδότηση» στον server 

του Υπουργείου Παιδείας για την προσπέλαση των στοιχείων του χρήστη.  

 

 

Εικόνα 69 : Εξουσιοδότηση στον server του Υπουργείου Παιδείας  

Πηγή : Εγχειρίδιο Εγγραφής & Σύνδεσης Χρήστη Συστήματος Ο.Π.ΣΥ.Δ. 

 

Μετά τη διασταύρωση στοιχείων με τη Γ.Γ.Π.Σ. και την ταυτοποίησή τους, συνδέεται ο 

λογαριασμός με το συγκεκριμένο φάκελο εκπαιδευτικού και στην καρτέλα Προσωπικά 

Στοιχεία τα πεδία Α.Φ.Μ., Όνομα, Επώνυμο και Πατρώνυμο που εμφανίζονται με γκρι 

χρώμα είναι προ-συμπληρωμένα από το σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ. και δεν γίνεται να 

τροποποιηθούν από το χρήστη.  

 

 

Εικόνα 70 : Εμφάνιση προσωπικών στοιχείων εκπαιδευτικού  

Πηγή : Εγχειρίδιο Εγγραφής & Σύνδεσης Χρήστη Συστήματος Ο.Π.ΣΥ.Δ. 

 

Εν συνεχεία, στην καρτέλα Λογαριασμός Πρόσβασης ο χρήστης δύναται να επιλέξει 

όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιεί στο εξής για την είσοδο του 

στην πύλη Ο.Π.ΣΥ.Δ.. Η Υπηρεσία μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται είτε με τα 

διαπιστευτήρια στο TAXISnet, είτε με τους κωδικούς που μόλις έλαβε. 
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9.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  

 

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) (πρώην Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα), 

χορηγείται βάση κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.) που υπεγράφη από το 

ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α., το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και το Υπουργείο Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2089/7-7-2016). 

Πρόκειται για ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες 

ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τις 14 Ιουλίου 2016, σε 30 Δήμους 

της χώρας, ενώ αναμένεται να εφαρμοστεί πανελλαδικά από τις αρχές του 2017. Επίσης, 

από 1η Αυγούστου μπορούν όσοι δικαιούνται, να προμηθεύονται δωρεάν φάρμακα μέσω 

της ίδιας εφαρμογής (καρτέλα Ασφαλιστική Ενημερότητα). 

 

Ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του 

προγράμματος Κ.Ε.Α. (www.keaprogram.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς 

κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση 

δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη 

φορολογική δήλωση. Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της 

αίτησης τον Α.Φ.Μ. και τον Α.Μ.Κ.Α.. Όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία 

της αίτησης. (Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με το Κ.Ε.Α.) 
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Εικόνα 71 : Είσοδος στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α.  

Πηγή : www.keaprogram.gr 

 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α., 

διασταυρώνει ηλεκτρονικά τα δηλωθέντα στοιχεία με τις βάσεις δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. 

- Γ.Γ.Δ.Ε., των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), των ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων. Σε περίπτωση 

αναντιστοιχίας στα στοιχεία, η εφαρμογή δεν επιτρέπει την οριστικοποίηση της αίτησης. 

 

Βασικός παράγοντας που καθορίζει την ένταξη ή μη στο πρόγραμμα αποτελεί το 

εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία. Για άλλη μια φορά, τα στοιχεία που δηλώνει ο 

αιτών αντιπαραβάλλονται με αυτά που δηλώθηκαν στο έντυπο Ε1 της φορολογικής 

δήλωσης και στην εφαρμογή περιουσιολογίου έντυπο Ε9. 
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10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

  

 

Τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα της διασυνοριακής φοροδιαφυγής και απάτης έχει 

ενταθεί σημαντικά, με τα αδήλωτα εισοδήματα να μειώνουν σημαντικά τα κρατικά 

έσοδα. Το γεγονός αυτό στάθηκε εφαλτήριο ώστε ο Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) σε συνεργασία με την Ομάδα G20, να 

διαμορφώσουν ένα ενιαίο παγκόσμιο πρότυπο για την αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών. (https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28254) 

 

 

Με το Ν. 4378/5-4-2016 ενσωματώθηκε στην 

ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/107/ΕΕ, 

σχετικά με την υποχρέωση αυτόματης 

ανταλλαγής πληροφοριών από φορείς που 

τηρούν στοιχεία φορολογικού και 

οικονομικού ενδιαφέροντος (τράπεζες, 

χρηματιστηριακές εταιρίες, ασφαλιστικές 

εταιρίες κ.τ.λ.). Η οδηγία προβλέπει τη 

δημιουργία μητρώου, όπου θα αποθηκεύονται 

οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες όπως 

πληροφορίες για τόκους, μερίσματα ή υπόλοι- 

πα λογαριασμών, ανά συγκεκριμένο ταυτοποιημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η 

παλαιότερη πολιτική που ακολουθούνταν προέβλεπε ότι, κατόπιν αιτήματος, η 

φορολογική αρχή κάθε χώρας ζητούσε ή κοινοποιούσε στοιχεία, χωρίς συγκεκριμένη 

τυποποίηση και σίγουρα όχι ανά συγκεκριμένα τακτά χρονικά διαστήματα. 

Το Πρότυπο καθορίζει τις πληροφορίες και τους τρόπους ανταλλαγής αυτών ορίζοντας 

τον τρόπο υποβολής αναφορών (Common Reporting Standard - CRS) και θεσπίζοντας 

κανόνες δέουσας επιμέλειας (due diligence rules), με τις χώρες που συμμετέχουν να 

διευρύνονται περαιτέρω από 1-1-2018. Ακόμα και οι ΗΠΑ που δεν περιλαμβάνονται 

στις χώρες που έχουν συνυπογράψει το Πρότυπο, λειτουργούν σε παρόμοια βάση με το 

Πρότυπο του Ο.Ο.Σ.Α. θεσπίζοντας κανόνες (F.A.T.C.A. - Foreign Account Tax 

Compliance Act). (http://www.consilium.europa.eu/el/policies/tax-rulings) 

 

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28254
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/tax-rulings
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Εντός των ελληνικών συνόρων, από 1-1-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 

4046/2012, προβλέπεται η ενσωμάτωση της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών 

στη φορολογική διοίκηση. Ήδη, με την αριθμ. Φ.80000/οικ.13492/904/26-6-2014 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, έχει 

συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, για το 

συντονισμό των ενεργειών υλοποίησης του προγράμματος. Η ομάδα αυτή έχει ως 

αποστολή τη μελέτη και το συντονισμό των προσπαθειών για την ομαλή μετάβαση στο 

νέο αυτό φιλόδοξο σχέδιο. Το ενοποιημένο μοντέλο είσπραξης περιλαμβάνει τη 

δημιουργία ενός Μητρώου υπόχρεων πληρωμών και θα λειτουργεί υπό την Εποπτεία 

του Υπουργείου Οικονομικών. (Σπύρος Δημητρέλης, 2014) 

 

Στην προσπάθεια αποκάλυψης των αδήλωτων εισοδημάτων μέσω οικειοθελούς 

συμμόρφωσης των φορολογούμενων, η Γ.Γ.Δ.Ε. προωθεί ηλεκτρονική εφαρμογή η 

οποία θα προσδιορίζει τη συνολική καθαρή ατομική ή οικογενειακή και τραπεζική 

περιουσία για κάθε Α.Φ.Μ.. Η νέα εφαρμογή θα παρέχει μεγαλύτερο εύρος ελέγχων 

αλλά και ευκολότερο έργο, καθώς η φορολογική διοίκηση θα είναι σε θέση να διεξάγει 

άμεσους διασταυρωτικούς ελέγχους με λοιπούς φορείς και επιχειρήσεις. 

 

Πέραν των σχεδίων του Υπουργείου Οικονομικών που προαναφέρθηκαν και του 

συστήματος συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών που μελετήθηκε στην παρούσα 

εργασία, υπάρχει πληθώρα στοιχείων που θα πρέπει να τυποποιηθεί και να καταγραφεί 

μεταξύ των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων. Σήμερα ένας πολίτης είναι 

καταγεγραμμένος στο Δήμο που συνήθως κατοικεί με αριθμό Δημοτολογίου (μερίδα), 

και με έτερο Ειδικό Εκλογικό Αριθμό ως ψηφοφόρος (Ε.Ε.Α.). Συγχρόνως, διατηρεί 

ένα Α.Δ.Τ. που έχει εκδοθεί σε Αστυνομικό Τμήμα, ένα Α.Φ.Μ. για τις φορολογικές 

του υποχρεώσεις, ένα Α.Μ.Κ.Α. για την κοινωνική περίθαλψη και ένα Αριθμό 

Μητρώου (Α.Μ.) στον ασφαλιστικό του φορέα. Κατά συνέπεια, μόνο μεταξύ των 

φορέων του Δημοσίου, η διαλειτουργικότητα και ο συντονισμός των πληροφοριακών 

συστημάτων είναι δύσκολο να υλοποιηθεί∙ πόσο μάλλον να προσαρμοστεί και να 

συνταιριάξει με λοιπούς τρίτους.  

 

Εντός των κόλπων των Δ.Ο.Υ., η μηχανογράφηση του τμήματος κεφαλαίου αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη στη διάχυση των πληροφοριών. Το καθολικό «πόθεν έσχες», η 

διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της Κτηματολόγιο Α.Ε. και με το 

Συμβολαιογραφικό Σύλλογο σε συνδυασμό με τα δηλούμενα στοιχεία σε Δ.Ε.Η. και 

δήμους, θα μας έφερνε ενδεχομένως μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα.  
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Η άντληση και η αξιοποίηση των πληροφοριών θα μπορούσε να υλοποιηθεί επιπλέον 

με τη διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», που αναπτύχθηκε από το 

Υ.Π.Ε.Κ.Α.Α. στις 1-3-2013, και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο καταπολέμησης της 

αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Κάθε εργοδότης υποχρεούται πλέον να προβεί 

σε ηλεκτρονική υποβολή αναγγελίας πρόσληψης η οποία θα μπορούσε να 

διασταυρώνεται με τις βεβαιώσεις αποδοχών που ήδη οι εργοδότες έχουν την 

υποχρέωση να κοινοποιούν στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως αναφέρθηκε στο 

κεφάλαιο 5.1.1. 

 

Η διασύνδεση της Δ.Η.Λ.Ε.Δ. με τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) θα 

μπορούσε να αναδείξει συμμετοχές φορολογούμενων σε χρηματιστηριακά προϊόντα, 

άξια λόγου προς κατάσχεση για τις περιπτώσεις οφειλετών. Επίσης, στο κεφάλαιο 

5.1.1., έγινε λόγος για τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων 

που αναδείχθηκαν την τελευταία χρονιά ως το αποτελεσματικότερο μέτρο είσπραξης 

που εφάρμοσε το Υπουργείο Οικονομικών∙ κάτι ανάλογο θα μπορούσε να τύχει 

εφαρμογής στα Ε.Χ.Α.Ε.. 

 

Η ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και 

Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) θα μπορούσε να επιφέρει κατάσχεση οχήματος με 

ηλεκτρονικά μέσα για τους οφειλέτες του Δημοσίου. Το Υπουργείο Οικονομικών από 

τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., σε συνδυασμό με την Ένωση Ασφαλιστικών 

Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) που εκπροσωπεί τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που 

λειτουργούν στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να εντοπίσουν ανασφάλιστα οχήματα ή 

οχήματα που δεν έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.), συνθέτοντας συνολική 

εικόνα για το προφίλ των φορολογούμενων - οφειλετών - ιδιοκτητών Ι.Χ.. 

 

Οι προβληματισμοί που τίθονται στο σημείο αυτό ανακύπτουν αβίαστα επιχειρώντας να 

προβλέψουμε πιθανές αδυναμίες κατά την εφαρμογή των παραπάνω : 
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Είναι το Υπουργείο Οικονομικών προετοιμασμένο να διαχειριστεί 

 τον όγκο πληροφοριών που θα εισρεύσει; 

 

 

 

 

Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών εντός και εκτός ελληνικών συνόρων είναι βέβαιο 

ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασιών που θα επιφέρουν τεράστιο όγκο 

δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ήδη να έχουν αναπτυχθεί οι κατάλληλες 

δομές διασταύρωσης, τυποποίησης, ελέγχου και τελικά αποθήκευσης των στοιχείων 

που πραγματικά είναι ουσιώδη για περαιτέρω επεξεργασία. Συγχρόνως, το Υπουργείο 

Οικονομικών θα πρέπει να είναι σε θέση να αποτελέσει και το ίδιο κόμβο διασύνδεσης 

πληροφοριών, δηλαδή να έχει αναπτύξει τις εφαρμογές που απαιτούνται προκειμένου 

να αποστέλλει δεδομένα σε τρίτους φορείς. 

 

Μέσα από την προσπάθεια απάντησης στο παραπάνω ερώτημα, προκύπτει η πορεία 

που πρέπει να χαράξει η χώρα μας : από τη μελέτη έως την εφαρμογή τα στάδια είναι 

πολλά και η πράξη δύσκολη. Σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία εξαιτίας των 

εκτροχιασμένων δημοσιονομικών, είναι προφανές ότι το αίσθημα της ασφάλειας, της 

ισονομίας, της δίκαιης μεταχείρισης και της ασφάλειας των συναλλαγών, εδραιώνουν 

και προάγουν τις σχέσεις πολίτη - κράτους. Είναι αναγκαίος ο επιμερισμός εργασιών, ο 

συντονισμός υπό καθοδήγηση, ο σχεδιασμός από τη βάση και η οικονομική στήριξη. Η 

σύγκλιση του επιδιωκόμενου στόχου με τους στόχους που η πραγματικότητα μπορεί να 

επιφέρει, δεν πρέπει να αποτελεί ουτοπία αλλά σύγχρονο σκοπό. Η απλούστευση των 

διαδικασιών, η τυποποίηση, η διαλογή, ο σαφής προσδιορισμός των δεδομένων, η 

κωδικοποίηση, θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

ώστε η επικαιροποίηση και η δυνατότητα επεκτασιμότητας των εφαρμογών να μπορούν 

να παράξουν ποιοτικότερες συναλλαγές με τη Δημόσια Διοίκηση. Η ηλεκτρονική 

υποβολή δεδομένων μέσα από συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο, η ομοιόμορφη και 

καθολική εφαρμογή τυποποιημένων οδηγιών, η άντληση και η επεξεργασία στοιχείων 

στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των 

παρεχόμενων δυνατοτήτων και λειτουργιών του TAXISnet. 
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Αναμφίβολα η λειτουργία της συγκεκριμένης πλατφόρμας και η χρησιμότητά της 

αποδείχθηκε μέσα από το πέρασμα των χρόνων, με την πιο τρανή απόδειξη να αποτελεί 

η χρήση των προσωπικών κωδικών του TAXISnet σε έτερες ηλεκτρονικές πύλες. Η 

αξιοπιστία όμως που απέκτησε μέσα από τις εφαρμογές που ανέπτυξε και που 

στηρίχθηκε στην αλληλεπίδραση πληροφοριακών συστημάτων, πρέπει να αποτελέσει 

το επόμενο μεγάλο στοίχημα : η ροή των δεδομένων οφείλει να συνεχιστεί, να 

εμπλουτιστεί και να διασφαλιστεί στο υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας. Ο 

εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης με διαφανείς διαδικασίες θα ενισχύσει τη 

φορολογική συνείδηση και θα εδραιώσει την εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στο 

κράτος. Οι διαδικασίες θα απλοποιηθούν, ενώ η ανάλυση και η στατιστική επεξεργασία 

των δεδομένων θα μπορούσαν να αποτελέσουν οδηγό για το μέλλον. Οι πρακτικές 

άλλων χωρών που εδώ και πολλά χρόνια έχουν εναποθέσει την ευημερία του κράτους 

στη διασφάλιση της ποιότητας και στην παροχή ολοένα και απλούστερων υπηρεσιών 

στους πολίτες, είναι σοφό να αποτελέσουν μοντέλο που πρέπει να υιοθετηθεί.  

 

Έτσι σήμερα, ο Γερμανός φυσικός Albert Einstein (1879-1955) ίσως διατύπωνε μια 

διαφορετική άποψη από την παρακάτω : 

 

 «Η συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης είναι υπερβολικά δύσκολη υπόθεση 

για έναν μαθηματικό. Χρειάζεται έναν φιλόσοφο» 

~Άλμπερτ Αϊνστάιν~ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  

 

ΝΟΜΟΙ 

 

 Κ.Υ.Α. των ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α., ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και Υπουργείου Οικονομικών, (ΦΕΚ Β’ 

2089/7-7-2016), «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της 

πρώτης φάσης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης». 

 Κ.Υ.Α. των ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και Υπουργείου Οικονομικών, (ΦΕΚ Β' 784/4-6-

2010), «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' 

και β' βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής». 

 Υπ' αριθ. 3979 (ΦΕΚ Α' 138/16-6-2011), «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και λοιπές διατάξεις». 

 Υπ' αριθ. 4172 (ΦΕΚ Α 167/23-7-2013), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και 

άλλες διατάξεις». 

 Υπ΄ αριθ. 4174 (ΦΕΚ Α' 170/26-7-2013), «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες 

διατάξεις», (Κ.Φ.Δ.). 

 Υπ' αριθ. 4342 (ΦΕΚ 143/9-11-2015), «Για την ενεργειακή απόδοση, την 

τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση 

των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την 

Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013». 

 Υπ' αριθ. 4378 (ΦΕΚ Α' 55/5-4-2-16), «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις : α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, 

β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και 

άλλες διατάξεις». 

 Υπ' αριθ. 4389 (ΦΕΚ Α' 94/27-05-2016), «Επείγουσες διατάξεις για την 

εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». 

 

ΛΟΙΠΑ 

 

 Φορολογική Επιθεώρηση, τεύχος 793, Μάρτιος 2016. 
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ΠΟΛ. 

 

 Υπουργείο Οικονομικών, ΠΟΛ. 1013/7-1-2014, «Υποβολή δήλωσης 

πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου». 

 Υπουργείο Οικονομικών, ΠΟΛ. 1033/28-1-2014, «Υποχρεώσεις πιστωτικών και 

χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, 

Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής 

ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών 

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και 

ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'/26-7-

2013)». 

 Υπουργείο Οικονομικών, ΠΟΛ. 1033/28-1-2016, «Εντοπισμός ανασφάλιστων 

αυτοκινήτων οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών 

μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών 

κυρώσεων». 

 Υπουργείο Οικονομικών, ΠΟΛ. 1077/26-3-2012, «Υποχρεώσεις υπηρεσιών, 

νομικών προσώπων και οργανώσεων (Τράπεζες - ΕΥΔΑΠ - Επιχ. Κινητής 

τηλεφωνίας κλπ) για αποστολή των στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ.». 

 Υπουργείο Οικονομικών, ΠΟΛ. 1116/10-6-2015, «Διευκρινίσεις σχετικά με τον 

προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική 

επιχειρηματική δραστηριότητα». 

 Υπουργείο Οικονομικών, ΠΟΛ. 1163/3-7-2013, «Όροι και διαδικασία 

είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου». 

 Υπουργείο Οικονομικών, ΠΟΛ. 1178/7-12-2010, «Εγγραφή νέων χρηστών στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet». 

 Υπουργείο Οικονομικών, ΠΟΛ. 1182/25-7-2014, «Καθορισμός λεπτομερειών 

εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α’ του 

τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β’ του N. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’-7.4.2014) περί 

της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου 

τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων». 

 Υπουργείο Οικονομικών, ΠΟΛ. 1200/3-9-2014, «Τύπος και περιεχόμενο της 

δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων». 

 Υπουργείο Οικονομικών, ΠΟΛ. 1274/30-12-2015, «Τύπος και περιεχόμενο της 

βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από 
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επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, 
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