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ΤΟ ΘΕΜΑ 1
Πλήρη ανασύνθεση του φορο-ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού, στοχευμένους φορολογικούς 

ελέγχους κυρίως για την απόδοση ίου ΦΠΑ, οι εισπράξεις ίου οποίου έχουν καταρρεύσει, αλλά και παράταση της 
προθεσμίας για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, περιλαμβάνει το σχέδιο του νέου οικονομι
κού επιτελείου για την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων.

ΣΥΝ ΑΓΕΡΜ Ο Σ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΦ ΙΑΛΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟ 2 0 0 8

Αλλάζουν όλα οχους 
φοροελεγκιικούς μηχανιομούς
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Α λλά ζει πλήρως ο φορο- 
ελεγκτικός μηχανισμός, ε
νώ  «ξηλώνονται» ανώτερα 

στελέχη των εφοριών που δεν έπια- 
σαν του στόχους αύξησης τω ν εσό
δων και τω ν ελεγκτικών υπηρεσιών 
με χαμηλές επιδόσεις.

Στο υπουργείο Οικονομίας σή- 
μανε συναγερμός για την εφιαλτική 
εικόνα των εσόδων τα οποία το 2008 
έκλεισαν με «μαύρη τρύπα» που υ
περβαίνει τα2 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία 
για την πορεία τω ν εσόδων και κυ
ρίως των εισπράξεων του ΦΠΑ αλλά 
και τα αποτελέσματα των φορολο
γικών ελέγχων του 2008 σόκαραν 
τον νέο υπουργό Οικονομίας Γ. 
Παπαθανασίου, ο οποίος κάλεσε 
χθες κατά την πρώτη υπηρεσιακή 
σύσκεψη για την πορεία των εσό
δων, τον υφυπουργό Οικονομικών 
Αντώνη Μπέζα να επεξεργασθεί και 
να του παραδώσει εντός τω ν επόμε
νω ν ημερών, συγκεκριμένες προτά

σεις για τις αιτίες τω ν 
υστερήσεων αλλά και 
για αλλαγές σε πρόσω
πα και υπηρεσίες. «Το 
μόνο που θέλω από ε
σάς, φέρεται να είπε ο 
κ. Παπαθανασίου προς 
τους γενικούς γραμμα
τείς και τα διευθυντικά 
στελέχη, είναι να κάνε
τε σωστά τη δουλειά 
σας». Μάλιστα έσπευσε 
να ξεκαθαρίσει ότι η 
αποδοτικότατα τω ν υ
πηρεσιών θα εποπτεύ
εται προσωπικά από 
τον ίδιο και ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα θα 

πραγματοποιείται σύσκεψη με όλες 
τις διευθύνσεις. Ο νέος υπουργός 
που «έβαλε τις φωνές» βλέποντας 
τα αποτελέσματα των φορολογικών 
ελέγχων φέρεται αποφασισμένος να 
προχωρήσει σε πλήρη ανασύνθεση 
του ελεγκτικού και εισπρακτικού 
μηχανισμού ξεκ ινώντας από την 
Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (πρώην 
ΣΔΟΕ). Σύμφωνα με πληροφορίες 
το σχέδιο για την ενίσχυση τω ν 
φορολογικών εσόδων που εξετάζε

0 Γ. Παπαθα
νασίου
κάλεσε τον υφυ
πουργό Οικονομικών 
Αντώνη Μπέζα να 
επεξεργασθεί και να 
του παραδώσει 
εντός των επόμενων 
ημερών, συγκεκρι
μένες προτάσεις 
για τις αιτίες των 
υστερήσεων.

»  Τρομάζει το οικονομικό επιτελείο η απώλεια εσόδων

ται στο υπουργείο Οικονομικών 
προβλέπει:

Ο Ριζικές αλλαγές στην Υπηρε
σία Ειδικών Ελέγχων, με τον ειδικό 
γραμματέα Μ. Τσάκα να έχει ήδη 
υποβάλει την παραίτησή του. Η Υ- 
ΠΕΕ θα πάψει να λειτουργεί σε όλες 
τις πόλεις της περιφέρειας. Οι Πε
ριφερειακές Διευθύνσεις θα καταρ- 
γηθούν και θα διατηρηθούν μόνο οι 
διευθύνσεις που λειτουργούν στην 
Αττική και την Κεντρική Μακεδο
νία. Περίπου 700 υπάλληλοι της 
ΥΠ.Ε.Ε. οι οποίοι υπηρετούν στις 
Περιφερειακές Διευθύνσεις που θα 
καταργηθούν, θα μετατεθούν στις 
εφορίες προκειμένου να ασκούν ε
λεγκτικό έργο από αυτές τις υπηρε
σίες. Ο συνολικός αριθμός των υ
παλλήλων που υπηρετούν στην 
ΥΠ.Ε.Ε θα μειωθεί στα 300 - 350 ά
τομα. Το σχέδιο τω ν αλλαγών που 
δρομολογούνται στην ΥΠΕΕ ενισχύ- 
εται από τα πενιχρά αποτελέσματα

που παρουσίασαν τους τελευταίους 
μήνες οι Περιφερειακές Διευθύν
σεις. Στο διάστημα Ιανουάριου - Ο
κτωβρίου του 2008, οι 11 από τις 13 
Διευθύνσεις της ΥΠΕΕ καταλόγισαν 
ΦΠΑ ύψους μόλις τριών εκατομμυ
ρίων ευρώ από τους ελέγχους που 
πραγματοποίησαν! Πρόκειται για τις 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Δυτικής 
Ελλάδος, Πελοποννήσου, Στερεάς 
Ελλάδος, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυ
τικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μα
κεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτί
ου Αιγαίου και Κρήτης. Μία μάλιστα 
από τις Περιφερειακές αυτές Δ ιευ
θύνσεις είχε βεβαιώσει μέχρι το τέ
λος του περασμένου Οκτωβρίου 
ΦΠΑ μόλις 14.167 ευρώ !

©  Αλλαγές στον τρόπο διενέρ
γειας τω ν φορολογικών ελέγχων. 
Οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι σε 
κλάδους επιχειρήσεων που εμφανί
ζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά παρσ-

βατικότητας και κυρίως στην από
δοση του ΦΠΑ. Έμφαση δίνεται 
στους ηλεκτρονικούς ελέγχους και 
όχι στις απ’ ευθείας εφόδους των 
ελεγκ τών στις επιχειρήσεις, που 
πολλές φορές δημιουργούν συνθή
κες για την ανάπτυξη φαινομένων 
διαφθοράς. Οι φορολογικοί έλεγχοι 
δεν θα πρέπει να αναστατώσουν την 
αγορά τόνισε σύμφωνα με πληροφο
ρίες στη χθεσινή σύσκεψη ο κ. Πα
παθανασίου και υπογράμμισε ότι 
«κυνηγάμε αυτούς που πρέπει να 
κυνηγήσουμε, δηλαδή αυτούς που 
φοροδιαφεύγουν».

Ο Αλλαγές προσώπων στις εφο
ρίες και κυρίως σε εκείνες που δεν 
έπιασαν τον στόχο για την αύξηση 
των εσόδων που τους είχε τεθεί.

©  Παράταση της ρύθμισης για 
την περαίωση τω ν εκκρεμών φορο
λογικών υποθέσεων της περιόδου 
2000-2006, η οποία θα δώσει «ανά
σα» στις επιχειρήσεις αλλά και στα 
φορολογικά έσοδα. Εξετάζεται να 
δοθεί 6μηνη παράταση για να προ
λάβουν οι εφορίες να στείλουν τα 
ειδοποιητήρια της περαίωσης σε 
300.000 επιχειρήσεις και ελεύθε
ρους επαγγελματίες. Οι εφοριακοί 
για να υπολογίσουν το φόρο της 
περαίωσης πρέπει να ελέγξουν τις 
φορολογικές δηλώσεις εκατοντά
δων χιλιάδων επαγγελματιών και 
μάλιστα από το 2000 μέχρι και το 
2006. Εκτιμάται ότι σημειώματα έ
χουν αποσταλεί μόνο στο 30% των 
επαγγελματιών. Παράταση αναμέ
νεται να δοθεί και για τη ρύθμιση 
των ληξιπρόθεσμων χρεών. Σύμφω
να με πληροφορίες, μέχρι το τέλος 
Δεκεμβρίου που έληξαν οι προθε
σμίες και για τις δύο ρυθμίσεις είχαν 
βεβαιωθεί φόροι ύψους περίπου 1,5 
δισ. ευρώ και είχαν εισπραχθεί 400- 
500 εκατ. ευρώ. Και από τις δύο 
ρυθμίσεις η κυβέρνηση περιμένει 
2,5 δισ. ευρώ.

Μετά τις οδηγίες Παπαθανασίου 
ο κ. Μπέζας αναμένεται τις επόμενες 
ημέρες να ζητήσει από τους προϊστα
μένους τω ν Δ Ο Υ  και τω ν ελεγκτι
κών υπηρεσιών εντατικοποίηση των 
φορολογικών ελέγχων, αλλά και 
τω ν ενεργειών για την είσπραξη των 
εσόδων που έχουν βεβαιωθεί.

Το
ξεκαθάρισε...

Ο  Ο νέος υπουρ
γός Οικονομίας
έσπευσε να ξεκαθα
ρίσει ότι η 
αηοδοτικότητα των 
υπηρεσιών θα επο
πτεύεται προσωπικά 
από τον ίδιο και ανά 
τακτά χρονικά δια
στήματα θα 
πραγματοποιείται 
σύσκεψη με όλες 
τις διευθύνσεις.

©  Η ΥΠΕΕ θα πά
ψει να λειτουργεί 
σε όλες τις πόλεις 
της περιφέρειας.
Οι Περιφερειακές 
Διευθύνσεις θα κα
ταργηθούν και θα 
διατηρηθούν μόνο 
οι διευθύνσεις που 
λειτουργούν στην 
Αττική και την Κε
ντρική Μακεδονία.

Ο  Στο διάστημα 
Ιανουάριου -
Οκτωβρίου του 
2008, οι 11 από τις 
13 Διευθύνσεις της 
ΥΠΕΕ καταλόγισαν 
ΦΠΑ ύψους μόλις 
τριών εκατομμυρίων 
ευρώ από τους 
ελέγχους που πραγ
ματοποίησαν!
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Θετική ήταν η έκβαση της πρώτης δημοπρασίας εντόκων γραμματίων για φέτος που υπερκαλύφθηκε επτά φορές, ενώ 

τα επιτόκια κινήθηκαν πτωτικά. Ωστόοο, νέο ιστορικό ρεκόρ έσπασε χθες το spread του δεκαετούς ομολόγου, υπό την απειλή μίας 
υποβάθμισης από την S&P, εξέλιξη που εντείνει την αγωνία για την επικείμενη πρώτη μεγάλη κοινοπρακτική έκδοση ομολόγων.

ΕΠΤΑ ΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

To spread οτα ΙΟειή «οκιάζει» 
την επιτυχία οτα έντοκα

Spread ΙΟετοός Ομολόγου
| |^  σε μονάδες βάσης ^
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Αποτελέσματα Δημοπρασίας εντόκων γραμματίων

Διάρκεια Προσφορές Αποδεκτό ποσό Απόδοση
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52 εβδομάδες

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Περίπου επτά φορές υπερκαλύφθηκε 
η χθεσινή δημοπρασία εντόκων 
γραμματίων ίου Δημοσίου καθώς 

εκδηλώθηκε ισχυρό ενδιαφέρον, κυρίως από 
ξένους επενδυτές, ενώ πτωτικά κινήθηκαν 
τα επιτόκια, κινήθηκαν μεταξύ 2,40% - 2,67%, 
με την αγορά να ενσωματώνει την αναμενό
μενη μείωση των ευρωπαϊκών επιτοκίων. Για 
έντοκα γραμμάπα αξίας 2 δισ. ευρώ, υποβλή
θηκαν προσφορές 13,2 δισ. ευρώ και το Δη
μόσιο δανείστηκε τελικά 2,55 δισ. ευρώ, σε 
μία μέρα που η διαφορά -spread- στο επιτόκιο 
δανεισμού μεταξύ του ελληνικού και του 
γερμανικού δημοσίου εκτινάχθηκε σιο 2,43%, 
καταγράφοντας νέο ιστορικά υψηλό ρεκόρ 
απότην είσοδο τηςχώραςστηνΟΝΕ.Έντονες 
ήταν χθες οι ρευστοποιήσεις στη δευτερογε

νή αγορά ομολόγων καθώς σε 
συνολικό τζίρο 505 εκατ. ευρώ, 
οι πωλήσεις ανήλθαν σε 325 
εκατ. ευρώ, εξέλιξη που μπορεί 
να ερμηνευθεί, όπως και η νέα 
άνοδος των spread, από την 
προαναγγελία υποβάθμισης εκ 
μέρους της S&P.

Ο υπουργός Οικονομίας 
κ. Γ. Παπαθανασίου εμφανί
στηκε χθες στη Βουλή ικανο
ποιημένος για την υπερκάλυ- 
ψη της έκδοσης αλλά και για 

το χαμηλό επιτόκιο, ενώ απαντώντας στο 
ΓΊΑΣΟΚ, ότι οι τράπεζες ενισχύθηκαν για 
να δανείσουν τους πολίτες και όχι το κράτος 
και μάλιστα με υψηλό επιτόκιο, σημείωσε 
πως η αγορά λειτουργεί ελεύθερα.

σο σε ομόλογα, πενταετή, τριετή ή δεκαετή, 
είναι άλλο θέμα, καθώς η μεγάλη αβεβαιό
τητα που επικρατεί στην αγορά μπορεί να 
σημάνει ανάληψη υψηλού ρίσκου για ζημί
ες στα χαρτοφυλάκια.

Η νέα έκδοση, χωρίς αυτό να έχει κατα
στεί δυνατό να διασταυρωθεί, ίσως να γίνει 
την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ είναι πιθανόν 
να αφορά σε πενταετή ομόλογα, ίσως όμως 
και σε τριετή, ανάλογα με το ποιοι είναι οι

τίτλοι που θα κριθεί από τους αναδόχους 
πως μπορούν να απορροφηθούν ευκολότερα 
από την αγορά και θα κινηθεί στα επίπεδα 
των 3 - 4 δισ. ευρώ.

Μεγάλο «αγκάθι» είναι η Standard & 
Poor’s, που έχει θέσει την ελληνική οικονο
μία στον προθάλαμο της υποβάθμισης εξαι- 
τίας της επιδείνωσης των δημοσίων οικονο
μικών. Στο οικονομικό επιτελείο η εξέλιξη 
έχει προκαλέσει αναστάτωση και θεωρείται

ευκταίο οι όποιες ανακοινώσεις να γίνουν 
το συντομότερο δυνατό, καθώς επίκεινται 
σημαντικές εκδόσεις.

ΞΕΗΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ >> Άνω του 85% της
χθεσινής έκδοσης φέρεται να κατέληξε σε 
ξένα χαρτοφυλάκια, ενώ τα επιτόκια ήταν 
χαμηλότερα σε σχέση με την έκδοση του 
Σεπτεμβρίου. Ήταν σημαντικά υψηλότερο 
σε σχέση με το επιτόκιο που δανείστηκε η 
Ιταλία τρίμηνα έντοκα γραμμάπα, το οποίο 
κινήθηκε στην περιοχή του 1,7%. Χθες:

Ο Στη διάρκεια των 13 εβδομάδων για 
τίτλους 900 εκατ. ευρώ υποβλήθηκαν προ
σφορές 5,8 δισ., καλύπτοντας 6,48 φορέςτην 
έκδοση. Ο ΟΔΔΗΧ δανείστηκε 1,17 δισ. και 
το μέσο σταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε 
σε 2,40%, από 4,46% το Σεπτέμβριο.

Ο Στη διάρκεια των 26 εβδομάδων για 
τίτλους 600 εκατ. ευρώ υποβλήθηκαν προ
σφορές 4,13 δισ. ευρώ, καλύπτοντας 6,90 
φορές την έκδοση και το Δημόσιο δανείστη
κε 780 εκατ. ευρώ, σε επιτόκιο 2,46% από 
5,09% τον Σεπτέμβριο.

Ο Στη διάρκεια των 52 εβδομάδων για 
έντοκα αξίας 500 εκατ. ευρώ υποβλήθηκαν 
προσφορές 3,2 δισ. ευρώ, καλύπτοντας κατά 
6,47 φορές την έκδοση, σε επιτόκιο 2,67%, 
από 5,09% το Σεπτέμβριο.

Υπό το κράτοςτης έντονης αβεβαιότητας 
το Δημόσιο έχει μεταβάλει τη δανειακή του 
στρατηγική και θα εκδώσει φέτος έντοκα 
γραμμάπα αξίας τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ, 
όταν πέρσι εξέδωσε 900 εκατ. ευρώ. Αυτό 
σημαίνει μετατόπιση του δανεισμού σε βρα
χυπρόθεσμες διάρκειες.

Εντείνεται
η αγωνία για την κοι- 
νοπρακτική έκδοση 
ομολόγου από το Δ η 
μόσιο, όπου εκεί θα 
κριθεί πραγματικά 
η εμπιστοσύνη των 
επενδυτών

Στο 2,43% έφτασε το spread του δεκαετούς ομολόγου
ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ »  Σχολιάζοντας την 
πρώτη κίνηση του φεπνού δημόσιου δανει
ακού προγράμματος ύψους τουλάχιστον 42 
δισ. ευρώ, αναλυτές κάνουν λόγο για μία 
επιτυχή έκδοση. Τονίζουν όμως πως η πραγ
ματική αγωνία είναι για την επικείμενη, 
πρώτη για φέτος, κοινοπρακπκή έκδοση 
ομολόγου από το Δημόσιο. Εκπμάται πως 
εκεί θα κριθεί πραγμαπκά η εμπιστοσύνη 
των επενδυτών, υπό την απειλή ανακοίνω
σης υποβάθμισης από τη 8&Ρ.

Όπως εξηγούντο έντοκα γραμμάπα είναι 
βραχυπρόθεσμοι τίτλοι, οι οποίοι μάλιστα 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως ενέχυρο 
από πς τράπεζες για να δανειστούν αυτές 
από την ΕΚΤ, αποκομίζοντας όφελος από τη 
διαφορά στην απόδοση που θα εισπράπουν 
από το Δημόσιο και στο κόστος άντλησης 
χρήματος από την ΕΚΤ. Η τοποθέτηση ωστό-

»  To premium που ζητούν οι ξένοι επεν
δυτές σε σχέση με τη Γερμανία για να δα
νείσουν τις περισσότερες ευρωπαϊκές κυ
βερνήσεις διευρύνθηκε σημαντικά χθες, 
στον απόηχο της απειλής της S&P για υ- 
ποβάθμιση της πιστοληππκής ικανότητας 
Ελλάδας, Ισπανίας και Ιρλανδίας.
Η διαφορά στα επιτόκια δανεισμού του 
ελληνικού δημοσίου σε σχέση με το γερ
μανικό διευρύνθηκαν στα δεκαετή, τα πε
νταετή και τα τριετή ομόλογα, με το 
spread στα δεκαετή ομόλογα να κατα
γράφει νέο ιστορικό ρεκόρ από την έντα
ξη της χώρας στην ΟΝΕ. Ειδικότερα, το 
spre- Λ του δεκαετούς ομολόγου έφτασε

ακόμη και στο 2,43%, από 2,36% προ
χθές. Στα πενταετή ομόλογα το spread α
νήλθε στο 2,76%, από 2,64% προχθές και 
στα τριετή στο 2,35% από 2,26%.

ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ »  Νέα άνοδο κατέγραψαν 
τα Credit Default Swaps, δηλαδή τα α
σφάλιστρα κινδύνου έναντι του ενδεχομέ
νου πιθανής χρεοκοπίας της χώρας. Σύμ
φωνα με το Reuters το πενταετές CDS για 
την Ελλάδα διευρύνθηκε σας 231 μονά
δες βάσης, και για την Ιρλανδία στις 189,3 
μονάδες. Μετά πς ανακοινώσεις της S&P 
για Ελλάδα, Ισπανία και Ιρλανδία οι αγο
ρές φοβούνται όπ επόμενες θα είναι χώ

ρες, όπως η Πορτογαλία και το Βέλγιο.
Γενικότερα σης αγορές αναβιώνει πς τε
λευταίες μέρες μία αναταραχή, με επίκε
ντρο την Ελλάδα αλλά και πς υπόλοιπες 
περιφερειακές αγορές, οχεπκά με το κα
τά πόσο η Ελλάδα ή άλλες οικονομίες 
μπορεί να αποδειχθούν δούρειος ίππος 
που θα διασπάσει το ευρώ σε ενδεχόμενο 
σενάριο χρεοκοπίας. Χαρακτηρισπκά εί
ναι τελευταία δημοσιεύματα των 
Financial Times, στα οποία επισημαίνεται 
πως μετά πς εξελίξεις με τη S&P πολλοί 
σκέφτονται το αδιανόητο, δηλαδή πιθανή 
χρεοκοπία μίας χώρας της Ευρωζώνης 
και της εξόδου της από το ευρώ.


