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N
α τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και να 
μην υπάρξει ολιγωρία στην εφαρμο-
γή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου 

ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό τον Μάρτιο 
του 2019 ζητούν οι δανειστές από το οικονο-
μικό επιτελείο της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης όλων των ανοιχτών ζητημάτων ενό-
ψει της ολοκλήρωσης του τρίτου μνημονίου. 

H τρόικα δίνει μεγάλη σημασία στη λειτουρ-
γία του περιουσιολογίου, της τεράστιας βάσης 
δεδομένων με τα περιουσιακά στοιχεία 8,5 εκα-
τομμυρίων φορολογουμένων και του συνόλου 
των επιχειρήσεων, καθώς εκτιμά ότι θα αποτε-
λέσει βασικό εργαλείο για την άσκηση φορο-
λογικής πολιτικής, την πάταξη της φοροδιαφυ-
γής και του παράνομου πλουτισμού, αλλά και 
για την ταχύτατη διεκπεραίωση φορολογικών 
υποθέσεων. Μάλιστα η μεταρρύθμιση του πε-
ριουσιολογίου θα περιλαμβάνεται στη δέσμη 
μέτρων του Αναπτυξιακού Σχεδίου, το οποίο  η 
κυβέρνηση θα δημοσιοποιήσει στο τέλος Απρι-
λίου, το αργότερο αρχές Μαΐου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, 
όσοι φορολογούμενοι δεν δηλώσουν όλα τα 
κινητά και ακίνητα περιουσιακά τους στοιχεία 
θα έρθουν αντιμέτωποι με μεγάλες κυρώσεις. 
Δεν αποκλείεται μάλιστα σε κάποιες περιπτώ-
σεις, εκτός από τα χρηματικά πρόστιμα, να κα-
τάσχονται περιουσιακά στοιχεία που δεν δηλώ-
νονται υπέρ του κράτους, θα δημεύονται εμ-
μέσως περιουσίες, καθώς το πρόστιμο θα εί-
ναι ισότιμο με την αξία του περιουσιακού στοι-
χείου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι δα-
νειστές θέλουν να εξασφαλίσουν ότι ένα έργο 
που εξαγγέλθηκε για πρώτη φορά πριν από δέ-
κα χρόνια και προχωρούσε έως τώρα με ρυθ-
μούς χελώνας δεν θα πάει πίσω μετά την έξο-
δο της χώρας από το μνημόνιο. Οι δανειστές 
θεωρούν ότι το συγκεκριμένο έργο περιλαμ-
βάνεται στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να 
«κλειδώσει» η χώρα και ότι είναι κομβικής ση-
μασίας για τον εκσυγχρονισμό της φορολογι-
κής διοίκησης. Από την άλλη πλευρά, πρόκει-
ται για ένα πλήρες «φακέλωμα» των φορολο-
γουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων, 
για το οποίο υπάρχουν έντονες πολιτικές -και 
όχι μόνο- ενστάσεις που έχουν να κάνουν με 
την ασφάλεια των δεδομένων και τους κινδύ-
νους που μπορεί να προκύψουν για τους φο-
ρολογούμενους. Στόχος του υπουργείου Οι-
κονομικών είναι να αποκτήσουν οι ελεγκτικές 
Αρχές ένα ακόμη όπλο στη μάχη για τον περι-
ορισμό της φοροδιαφυγής. Ουσιαστικά, μέσα 
από το περιουσιολόγιο θα εντοπίζονται ευκολό-
τερα κρούσματα παράνομου πλουτισμού και 
ξεπλύματος μαύρου χρήματος. 

Συγκεντρώνουν στοιχεία
O υφιστάμενος προγραμματισμός προβλέπει 
ότι το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο θα πρέπει 
να είναι έτοιμος ο σχεδιασμός της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, ώστε να παραδοθεί στο υπουρ-
γείο Οικονομικών και στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για να ακολουθήσει 
τον Οκτώβριο η ένταξη στην πλατφόρμα του 
συνολικού όγκου των πληροφοριών. Σύμφω-
να με έγκυρες πληροφορίες της «R», ήδη συ-
γκεντρώνονται από τις αρμόδιες φορολογικές 
Αρχές τα στοιχεία που αφορούν:

 Πληρωμές δανείων και πιστωτικών καρτών.

«Στήνεται» το 
περιουσιολόγιο
Κατόπιν πιέσεων από την τρόικα για την αυστηρή τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος, οι φορολογικές Αρχές συγκεντρώνουν ήδη τα περιουσιακά 
στοιχεία των φορολογουμένων (ιδιωτών και επιχειρήσεων). Απειλούνται 
ακόμη και με δήμευση της περιουσίας τους όσοι δεν δηλώσουν μέχρι κεραίας 
την οικονομική τους κατάσταση 

 Εσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων.
 Ασφάλιστρα.
 Αποζημιώσεις (σ.σ.: από απόλυση, από ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.).
 Δωρεές. 
 Δεδομένα που αφορούν τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι φορολο-

γούμενοι, όπως για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κινητή και σταθερή τηλεφω-
νία, αλλά και πληρωμές για ασφαλιστικά συμβόλαια. 
Στο περιουσιολόγιο θα συγκεντρωθούν σταδιακά όλα τα κινητά και ακί-
νητα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν φυσικά πρόσωπα και επιχει-
ρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως: 

 Ακίνητα.
 Οχήματα.
 Μετρητά, χρυσός (σ.σ.: είτε επενδύσεις είτε σε φυσική μορφή). 
 Εναέρια μέσα μεταφοράς, σκάφη αναψυχής.

 Μετοχές, εταιρικά μερίδια, συμμετοχές σε 
επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, τραπεζι-
κοί λογαριασμοί, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, 
αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικο-
νομικά προϊόντα και λοιπά χρηματοοικονομι-
κά προϊόντα και υπηρεσίες.

 Δρόμωνες ίπποι, δηλαδή άλογα που συμμε-
τέχουν σε αγώνες.

 Κοσμήματα μεγάλης αξίας που έχουν στην 
κατοχή τους θα πρέπει να δηλώνουν όλοι οι 
φορολογούμενοι για να αποφύγουν κυρώσεις 
στην περίπτωση που πέσουν στα δίχτυα των 
ελεγκτικών Αρχών. 

Στη συνέχεια, εντός Νοεμβρίου θα δοθεί δί-
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Οι φορολογικές Αρχές θα είναι σε θέση να 
παρακολουθούν πώς εξελίσσονται οι αλλαγές 
στην περιουσιακή κατάσταση των πολιτών και 
να ελέγχουν στοχευµένα αυτούς που παρουσι-
άζουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις. ∆ηλώνοντας 
όλοι οι φορολογούµενοι µε κάθε λεπτοµέρεια 
ό,τι έχουν και δεν έχουν, η εφορία δεν θα χρει-
άζεται πια να χρησιµοποιεί τα τεκµήρια διαβί-
ωσης για να υπολογίζει το φορολογητέο εισό-
δηµα κάθε πολίτη. Αυτό θα προκύπτει αυτόµα-
τα από τη µεταβολή του πλούτου που κατέχει, 
δηλαδή από την απόκτηση ή την απώλεια περι-
ουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, αυτοκίνητα 
και καταθέσεις. Επιπλέον, οι µεταβολές στην πε-
ριουσιακή κατάσταση οι οποίες δεν θα δικαιο-
λογούνται επαρκώς θα οδηγούν σε άµεσο φο-
ρολογικό έλεγχο και καταλογισµό των φόρων.

Το e-Periousiologio θα είναι συµβατό µε όλα 
τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήµατα της 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, αλλά 
και µε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου. Ακόµα και 
στην περίπτωση που τα αρχεία δεν τηρούνται 
µηχανογραφικά, θα έχει δυνατότητες άµεσων 
διασταυρώσεων.

«Κλειδί» το Κτηµατολόγιο
Σε αυτό το πλαίσιο, θα υπάρχει διασύνδεση για 
συλλογή πληροφοριών µε το πληροφοριακό 
σύστηµα της ΕΧΑΕ, το πληροφοριακό σύστη-
µα «Εργάνη», το Κτηµατολόγιο για λήψη πλη-
ροφοριών ιδιοκτησίας, το Taxis και το Elenxis, 
ώστε να απεικονίζονται οφειλέτες υπό καθεστώς 
αφερεγγυότητας για περαιτέρω αυτοµατοποί-
ηση διαδικασιών είσπραξης. Ειδικά η πρόσβα-
ση της φορολογικής διοίκησης στο πληροφο-
ριακό σύστηµα του Κτηµατολογίου θεωρείται 
εξαιρετικά κρίσιµη, προκειµένου να λαµβάνο-
νται πληροφορίες για την ακίνητη περιουσία 
των φορολογουµένων. Με τα στοιχεία θα γίνο-
νται διασταυρώσεις προκειµένου να εντοπίζο-
νται φορολογούµενοι οι οποίοι δεν έχουν δηλώ-
σει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους για 
να αποφύγουν την πληρωµή φόρων ακινήτων.

Πολλοί, πάντως, διατυπώνουν αµφιβολίες για 
το εάν µέχρι το 2019 θα έχουν πλήρως ολοκλη-
ρωθεί ∆ασολόγιο και Κτηµατολόγιο, ώστε να 
τεθεί σε πλήρη λειτουργία το ηλεκτρονικό πε-

ριουσιολόγιο, καθώς 
εκκρεµούν ακό-

µα ενστάσεις 
για τη σύντα-
ξη των δασι-
κών χαρτών.

  ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ σύστηµα 
του πλήρους ηλεκτρονικού περιουσι-
ολογίου θα αποτελείται από τα ακό-
λουθα τρία υποσυστήµατα:

1Υποσύστημα φορολογούμενων. 
Οι φορολογούµενοι θα έχουν τη 

δυνατότητα υποβολής στοιχείων περι-
ουσίας (αρχικής και τροποποιητικής), 
προβολής και εκτύπωσης της συνολι-
κής τους εικόνας, καθώς και τροποποίη-
σης λανθασµένων πληροφοριών. Ετσι, 
το σύστηµα θα υποστηρίζει την υπο-
δοχή και την ενσωµάτωση δεδοµένων 
περιουσίας από άλλα πληροφοριακά 
συστήµατα της ΓΓ∆Ε ή και άλλων φο-
ρέων, ακόµα και στην περίπτωση κα-
τά την οποία αυτά δεν τηρούνται µη-
χανογραφικά. Θα δίνεται η δυνατό-

τητα στους εξωτερικούς χρήστες να εισάγουν πληροφορίες για περιουσια-
κά στοιχεία, οι οποίες µακροπρόθεσµα θα διασταυρώνονται µε την αρµό-
δια Αρχή. Θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης λανθασµένων πληρο-
φοριών από τον φορολογούµενο, καθώς και η δυνατότητα καταχώρισης 

των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποκαλύπτονται έπειτα από έλεγχο 
που έχει καταστεί οριστικός.

2 Υποσύστημα εσωτερικών χρηστών. Στελέχη της φορολογικής διοίκη-
σης θα έχουν τη δυνατότητα προβολής των στοιχείων της περιουσίας 

και συσχέτισής τους µε άλλες πληροφορίες της φορολογικής διοίκησης για 
τον εντοπισµό πιθανών περιπτώσεων απόκρυψης εισοδηµάτων. Επίσης, θα 
έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία 
προκύπτουν µετά από έλεγχο ο οποίος έχει καταστεί οριστικός. Σύµφωνα 
µε τον σχεδιασµό, θα γίνεται αναλυτική ή και συγκεντρωτική επεξεργασία 
των δεδοµένων του συστήµατος για την παραγωγή στατιστικών, αναφο-
ρών και ενηµερωτικών εκθέσεων, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα επεξεργα-
σίας-αξιολόγησης των δεδοµένων των φορολογουµένων.

3Υποσύστημα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος. Στε-
λέχη της φορολογικής διοίκησης θα µπορούν να εµπλουτίζουν το σύστη-

µα µε νέες κατηγορίες δεδοµένων και να καθορίζουν τις διαδικασίες συλλο-
γής και ενηµέρωσης, καθώς και τους κανόνες εγκυρότητας των δεδοµένων 
αυτών. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τους χρήστες του 
πληροφοριακού συστήµατος, τις προθεσµίες υποβολής και άλλες παραµέ-
τρους λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Επιπλέον, θα υπάρχει δυ-
νατότητα συσχέτισης περιουσιακών στοιχείων µεταξύ φυσικών και νοµικών 
προσώπων ή νοµικών οντοτήτων, καθώς και ταυτόχρονη παρακολούθηση.

Σε τρία στάδια 
θα «χτιστεί» 
το περιουσιολόγιο 

Στελέχη της 
φορολογικής 

διοίκησης θα έχουν 
τη δυνατότητα 
προβολής των 

στοιχείων 
της περιουσίας για 

τον εντοπισμό 
απόκρυψης 

εισοδημάτων

µηνη ή τρίµηνη διορία στους φορολογουµέ-
νους προκειµένου να εισέλθουν στην πλατφόρ-
µα και να ελέγξουν εάν τα στοιχεία που έχουν 
εισαχθεί είναι ορθά και αποτυπώνουν την πραγ-
µατική περιουσιακή τους κατάσταση. Στην πε-
ρίπτωση που διαπιστώνουν ότι υπάρχουν λά-
θη, θα µπορούν να τα διορθώνουν. Oι φορο-
λογούµενοι που δεν θα δηλώσουν κάποιο πε-
ριουσιακό τους στοιχείο θα κινδυνεύουν µε αυ-
στηρές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπουν ακό-
µα και δήµευση της περιουσίας τους.

Στο επιχειρησιακό πρόγραµµα της Ανεξάρ-
τητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων για το 2018 
προβλέπεται ότι το περιουσιολόγιο θα λει-
τουργήσει τον Μάρτιο του 2019 και ανα-
φέρει πως θα περιλαµβάνει το υποσύστη-
µα όλων των ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς 
και δυνατότητες συσχέτισης της περιουσί-
ας τους µε άλλες πληροφορίες χρήσιµες 
στη φορολογική διοίκηση, για να εντο-
πίζονται περιπτώσεις απόκρυψης εισο-
δηµάτων ή περιουσιακών στοιχείων.

∆ιαρκής 
παρακολούθηση
Με το περιουσιολόγιο θα υπάρ-
ξει πλήρης και ακριβής καταγρα-
φή της περιουσιακής κατάστασης 
κάθε προσώπου, ώστε η φορολο-
γική διοίκηση να είναι σε θέση να 
παρακολουθεί διαχρονικά την εξέ-
λιξή της. Βάσει συγκεκριµένων κρι-
τηρίων, θα εντοπίζονται οι περιπτώ-
σεις όπου εµφανίζονται αδικαιολό-
γητες αποκλίσεις, ώστε οι φορολογι-
κοί έλεγχοι να καθίστανται πιο αποτελεσµατικοί.


