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ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονοµικών 

Θέµα: «Διευκόλυνση εξόφλησης φορολογικών και τελωνειακών 
υποχρεώσεων από το εξωτερικό» 

Με την εφαρµογή της SEPA (Single Εuro Payments Area), έγινε δυνατή και 
διευκολύνθηκε στον µέγιστο βαθµό η διευρωπαϊκή πραγµατοποίηση 
συναλλαγών Ελληνικού Δηµοσίου και πολιτών που διαµένουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση  και έχουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα. 
Κατέστη έτσι δυνατή η εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων από 
λογαριασµούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Την ίδια στιγµή πολλοί Έλληνες οµογενείς στις Η.Π.Α, στην Αυστραλία, στη 
Νότια Αφρική και αλλού, µε φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα δεν 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασµούς στις 
χώρες διαµονής τους για να εξοφλήσουν τα ποσά που τους χρεώνονται στην 
Ελλάδα. Η πλειοψηφία των υποχρεώσεων αυτών αφορούν τον ΕΝΦΙΑ. 

Αντίστοιχα µια σειρά φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων νοµικών 
και  φυσικών προσωπικών του εξωτερικού προς τις ελληνικές αρχές 
εξοφλούνται µόνο µέσω SEPA.  

Σήµερα, η πρόοδος στις ηλεκτρονικές συναλλαγές επιτρέπει πλέον την 
πραγµατοποίηση συναλλαγών και µεταφορών από οποιαδήποτε γεωγραφική 
περιοχή και µέσω της χρέωσης λογαριασµών, πιστωτικών και χρεωστικών 
καρτών µιας πληθώρας εκδοτών.  



Αυτήν την τεχνολογία αξιοποίησε πρόσφατα το TAXISNET για να επιτρέψει 
την εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων µέσω χρεωστικών και 
πιστωτικών καρτών ελληνικής και µόνο έκδοσης.     

Η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στις συναλλαγές του Δηµοσίου και 
ειδικότερα των φορολογικών και τελωνειακών αρχών θα αυξήσει την 
αποτελεσµατικότητα της διοίκησης και την εισπραξιµότητα στα έσοδα και θα 
µειώσει το διοικητικό κόστος δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. 

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός: 

1. Έχει µελετηθεί τρόπος υπέρβασης του συγκεκριµένου προβλήµατος; 
Είναι µέσα στις προθέσεις της ηγεσίας του Υπουργείου να παράσχει 
κάποια διέξοδο στους Έλληνες οµογενείς εκτός Ε.Ε. που επιθυµούν να 
εξοφλούν οι ίδιοι τις φορολογικές τους υποχρεώσεις; 

2. Έχει εξεταστεί η περίπτωση εφαρµογής ενός διεθνούς ηλεκτρονικού 
συστήµατος πληρωµών που θα επιτρέπει την εξόφληση φορολογικών 
και τελωνειακών υποχρεώσεων όλων των φυσικών και νοµικών 
προσώπων ανεξαρτήτως χώρας διατήρησης του λογαριασµού 
χρέωσης ή χώρας έκδοσης της χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας;  

        Ο ερωτών βουλευτής 
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