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ΕΡΩΤΗΣΗ                                                                                                                       
Προς τον Υπουργό Οικονοµικών 

Θέµα: «Καταγγελίες Απάτης µε Τροποποιητικές Φορολογικές Δηλώσεις εν 
αγνοία των Δικαιούχων» 

Με αφορµή δηµοσιεύµατα στον Τύπο για καταγγελίες απάτης µε λογιστή, ο 
οποίος υπέβαλλε τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις εν αγνοία των 
πελατών του, δηλώνοντας δικό του τραπεζικό καταθετικό λογαριασµό για 
την καταβολή του ποσού της επιστροφής φόρου, επανέρχεται στο προσκήνιο 
το σηµαντικό ζήτηµα ελέγχων στο σύστηµα επιστροφής φόρου και της 
ανάγκης ενηµέρωσης των χρηστών του Taxisnet για τη σπουδαιότητα της µη 
αποκάλυψης των προσωπικών τους κωδικών σε τρίτους.  

Το σύστηµα Taxis επιτρέπει την αύξηση της ορατότητας και της 
διαχειρισηµότητας των στοιχείων και των διαδικασιών κατά τις συναλλαγές 
των φορολογουµένων µε τις αρµόδιες αρχές. 

Το σύστηµα Taxis, ωστόσο, έχει αδύναµα και ευάλωτα σηµεία τα οποία, 
προκειµένου να περιοριστούν δραστικά, χρήζουν προσοχής και θωράκισης 
µέσω συγκεκριµένων διαδικασιών από πλευράς των αρχών και 
ακολουθώντας συγκεκριµένους κανόνες εκ µέρους των χρηστών. 

Η αποφυγή φαινοµένων απάτης και είσπραξης επιστροφών φόρου από µη 
δικαιούχους θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε συστηµατικούς ελέγχους και 
διασταυρώσεις των αριθµών φορολογικού µητρώου των δηλωθέντων 
λογαριασµών µε τους αριθµούς φορολογικού µητρώου των δικαιούχων πριν 
την πραγµατοποίηση των επιστροφών. 

Παράλληλα καθίσταται αναγκαίο για να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων 
γεγονότων συσσώρευσης επιστροφών, κάθε λογαριασµός να µπορεί να 
δηλωθεί για φορολογικές συναλλαγές ενός µόνο αριθµού φορολογικού 
µητρώου. 



Από την άλλη, οι καταγγελίες που αναφέρονται  στα δηµοσιεύµατα 
επαναφέρουν το µείζον ζήτηµα της ενηµέρωσης των φορολογουµένων 
σχετικά µε το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τους προσωπικούς κωδικούς 
τους. Η γενικευµένη αλλά λανθασµένη και εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική, 
κατά την οποία ο φορολογούµενος γνωστοποιεί τους προσωπικούς κωδικούς 
στον λογιστή του, είναι η γενεσιουργός αιτία των συγκεκριµένων 
φαινοµένων απάτης. Μια πρακτική που δεν εξυπηρετεί σε τίποτα από τη 
στιγµή µάλιστα που ο κάθε χρήστης του Taxis έχει τη συστηµική δυνατότητα 
να δίνει εξουσιοδότηση σε άλλον κωδικό να πραγµατοποιεί συναλλαγές εκ 
µέρους του. 

Είναι ως εκ τούτου απαραίτητη η ανάγκη για µια εκστρατεία ενηµέρωσης 
σχετικά µε τους κινδύνους που εγκυµονεί η γνωστοποίηση των κωδικών 
Taxis σε τρίτους, που παράλληλα θα πληροφορεί για τη δυνατότητα που έχει 
ο φορολογούµενος να δίνει ηλεκτρονικά εξουσιοδότηση στον λογιστή του 
χωρίς να του γνωστοποιεί τους κωδικούς του. 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός: 

1. Ποιες διαδικασίες έχουν θεσπιστεί ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους 
φαινόµενα κατά τη διαδικασία επιστροφής φόρου; Προσανατολίζεστε 
στην έκδοση εγκυκλίου προς τις αρµόδιες υπηρεσίες στην οποία θα 
συγκεκριµενοποιείτε τις διαδικασίες ασφαλείας ώστε να καταβάλλονται 
οι επιστροφές φόρου στους αντίστοιχους δικαιούχους και αντίστοιχους 
αριθµούς φορολογικού µητρώου; 

2. Υπάρχει πρόβλεψη για έλεγχο των λογιστών που προβαίνουν σε 
εξαιρετικά αυξηµένο αριθµό τροποποιητικών δηλώσεων που έχει ως 
αποτέλεσµα την εµφάνιση επιστροφών φόρου; 

3. Έχετε υπόψη σας εφάµιλλα πραγµατικά φαινόµενα απάτης που 
συντελέστηκαν εν αγνοία των φορολογουµένων/δικαιούχων επιστροφής 
φόρου; 

4. Υπάρχει προγραµµατισµός για τη διεξαγωγή ενηµερωτικής καµπάνιας 
προς τους φορολογούµενους, χρήστες του συστήµατος Taxis, ώστε αυτοί 
να ενηµερωθούν για τους κινδύνους γνωστοποίησης των προσωπικών 
κωδικών Taxisnet σε τρίτους  αλλά και για τη δυνατότητα που έχουν 
µέσω του εν λόγω συστήµατος να δίνουν εξουσιοδότηση στον λογιστή 
τους να διεκπεραιώνει τις φορολογικές τους συναλλαγές µέσω του δικού 
του κωδικού Taxis;  

Ο ερωτών Βουλευτής  

                Χάρης Θεοχάρης - Β΄Αθηνών 


