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Τα εισοδήματα στο Διαδίκτυο
Τέρμα στο φορολογικό απόρρητο με τη δημοσίευση στο Ιντερνετ
Τα εισοδήματα εκατομμυρίων φορολογουμένων σχεδιάζει να αναρτήσει στο Διαδίκτυο το υπουργείο Οικονομικών, δίνοντας 

τη δυνατότητα σε όλους όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΐαχιεηοΐ να μπορούν να βλέπουν τι δήλωσε στην Εφορία και τι φόρο 

πλήρωσε ο κάθε φορολογούμενος, είτε πρόκειται για τον γείτονα είτε για τον υπουργό Οικονομικών.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ελενα Λάσκαρη________________

Ο ι υπέρμαχοι της συγκεκριμένης πρακτικής υποστηρίζουν ότι η άσκηση κοινωνικών πιέσεων θα οδηγήσει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, οι πολέμιοι κάνουν λόγο γιά το τέλος του φορολογικού απορρήτου και κατάφωρη παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Το υπουργείο Οικονομικών, όπως προκύπτει από δηλώσεις του γενικού γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Διομήδη Σπινέλλη, προωθεί την άμεση ανάρτηση των καταλόγων στο Διαδίκτυο για όλους τους φορολογουμένους, αφού προηγηθεί η γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. «Ο μάγκας με τα 5 πολυτελή αυτοκίνητα και τις βίλες θα πρέπει να έχει την αντίστοιχη φορολόγηση, δεν μπορεί να δηλώνει εισοδήματα που δεν δικαιολογούν τον τρόπο ζωής του», είπε χθες στον Antenna.
Διατάζεις που ήδη ισχύουνΗ υποχρέωση των Εφοριών να συντάσσουν καταλόγους φορολογουμένων προβλέπεται ήδη από τη δεκαετία του '80 και περιγράφεται με σαφήνεια στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σύμφωνα με η ς  διατάξεις που ήδη ισχύουν, ο προϊστάμενος κάθε Εφορίας συντάσσει καταλόγους με το ονοματεπώνυμο του φορολογουμένου ή την επωνυμία της επιχείρησης, τα δηλωθέντα εισοδήματα και τον φόρο που αναλογεί. Ο κατάλογος τοποθετείται σε «πρόσφορη θέση» στις Εφορίες ώστε να έχει πρόσβαση όποιος επιθυμεί και μπορεί να δημοσιοποιείται και από τις εφημερίδες. Ορισμένα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζουν ότι η διάταξη αυτή αφορά μόνο ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Αλλοι, ερμηνεύοντας την ίδια διάταξη, υποστηρίζουν ότι μπορεί να αφορά το σύνολο των φορολογουμέ-

ΠΡΩ ΤΑ  Η ΓΝΩ Μ Ο ΔΟ ΤΗΣΗ
Αμεση ανάρτηση των καταλόγων στο Διαδίκτυο, 
αφού προηγηθεί η γνωμοδότηση της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

0 γενικός γραμματέας 
Πληροφοριακών 

υστημάτων Διομήδης 
Σπινέλλης, δήλωσε 

χθες: »0  μάγκας 
με τα 5 πολυτελή 

αυτοκίνητα και τις 
βίλες δεν μπορεί να 
δηλώνει εισοδήματα 

που δεν δικαιολογούν 
τον τρόπο 

ζωής του»

Τι λέει ο νόμος 
για τη δημοσίευση
Αρθρο 8, παράγραφος 20, Ν3842/2010
Στο άρθρο 85 παρ. 3 του ΚΦΕ μετά το τέταρτο εδάφιο 
προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Η πρόσβαση στον κατάλογο γίνεται κατόπιν ταυτοποίη
σης του χρήστη και περιορίζεται με βάοη συγκεκριμέ
να ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Με απόφαση του 
υπουργού Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες 
λεπτομέρειες για την πρόσβαση στον κατάλογο αυτόν»

Αρθρο 85, παράγραφος 3,
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
0  προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας 
συντάσσει κάθε έτος, με βάση τις δηλώσεις που του 
επιδίδονται, κατάλογο φορολογουμένων, ο οποίος 
περιέχει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τον τίτλο 
και τα λοιπά στοιχεία τους, το καθαρό εισόδημα από 
τις κατηγορίες Δ ’ και Ζ ’ (ελεύθεροι επαγγελματίες 
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις), το συνολικό καθαρό 
εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φορολογία, καθώς και 
τον φόρο που αναλογεί σε αυτό. 0  κατάλογος αυτός 
καταρτίζεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και συμπληρώνε
ται με τα αντίστοιχα στοιχεία της οριστικοποίησης της 
εγγραφής του υποχρέου. Τοποθετείται σε πρόσφορη 
θέση στο κατάστημα της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρε
σίας και των δήμων ή κοινοτήτων όπου εδρεύει Δημό
σια Οικονομική Υπηρεσία, ώστε να μπορεί να λαμβάνει 
γνώση αυτού οποιοσδήποτε. Επιτρέπεται η έκδοση κα
ταλόγων των φορολογουμένων όλης της χώρας, καθώς 
και η δημοσίευσή τους οτις εφημερίδες.

νων, καθώς στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου δίνεται η δυνατότητα στον υπουργό Οικονομικών με απόφασή του να προσδιορίζει ποιοι ακριβώς θα περιλαμβάνονται στους καταλόγους.
Η πρώτη λίσταΜε τον τελευταίο φορολογικό νόμο, προβλέφθη- κε οι κατάλογοι αυτοί, να δημοσιοποιούνται στο Διαδίκτυο! Οπως διευκρινίζουν στα «ΝΕΑ» πηγές του υπουργείου Οικονομικών, ο σχεδιασμός αφορά τη δημοσιοποίηση της πρώτης λίστας με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων του 2009 με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, εφόσον γνωμοδοτήσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.Πρόσβαση στις λίστες θα έχουν όλοι όσοι έχουν κωδικούς πρόσβασης και υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους -  ενώ θα υπάρχουν και περιορισμοί. Για παράδειγμα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην μπορούν να δουν τα στοιχεία περισσότερων από 20 φορολογουμένων ανά μήνα, ενώ δεν θα είναι δυνατή η ανάκτηση πληροφοριών προηγούμενων ετών. «Με αυτόν τον τρόπο δυσχεραίνεται η μαζική εξαγωγή δεδομένων προστατεύοντάς τα έτσι από επεξεργασία που δεν δικαιολογείται από τον σκοπό της διάταξης αυτής, όπως π.χ. την εμπορική εκμετάλλευση των οικονομικών στοιχείων», λέει στα «ΝΕΑ» στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών που χειρίζεται την υπόθεση.

Δημοσίευση υπό όρους σε πολλές χώρες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μίνα Μουστάκα

ΣΕ ΑΡΚΕΤΕΣ πολιτείες της Αμερικής 
και σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης επι
τρέπεται η δημοσιοποίηση των φορολο
γικών στοιχείων των πολιτών προσπερ
νώντας τα όρια της προστασίας των προ
σωπικών δεδομένων. Νομικοί κύκλοι επι
σημαίνουν ότι η πρόθεση του υπουργεί
ου Οικονομικών κατ’ εφαρμογήν του πρό
σφατου φορολογικού νόμου για την υπό 
προϋποθέσεις ανάρτηση στο Διαδίκτυο 
φορολογικών δηλώσεων πολιτών μπορεί 
να είναι πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δε
δομένα, όμως ήδη έχει βρει πεδίο εφαρ
μογής σε άλλες χώρες. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η Φινλανδία όπου η νο
μοθεσία για τη δημοσιοποίηση των φο
ρολογικών δεδομένων δεν προσκρούει 
στην προστασία των προσωπικών δεδο
μένων των πολιτών που βλέπουν δημοσι
οποιημένα τα εισοδήματά τους. Ωστόσό, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απευθύνει

προειδοποίηση προς τη Φινλανδία να 
προστατεύει τη βάση των φορολογικών 
δεδομένων των πολιτών της, ιδιαίτερα 
όταν αυτά γίνονται αντικείμενο εκμετάλ
λευσης με σκοπό την εμπορία. Υπέρ της 
ελεύθερης πρόσβασης που ισοδυναμεί 
με την άρση του φορολογικού απορρή
του έχουν ταχθεί υπό όρους διάφορες 
πολιτείες στην Αμερική και χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως η Νορβηγία 
και η Ιρλανδία.

Προβληματισμοί
Το θέμα, όπως λένε νομικοί, είχε απα
σχολήσει στο παρελθόν και τη γειτονική 
Ιταλία. Κατά τη διάρκεια δημόσιας διαβού- 
λευσης είχαν τεθεί στο τραπέζι των δια
πραγματεύσεων προβληματισμοί σχετικά 
με το κατά πόσον η δημοσιοποίηση των 
φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερα των 
υψηλά αμειβόμενων, τους βάζει στο... 
στόχαστρο με κίνδυνο να αυξηθεί ακόμη 
και ο δείκτης της εγκληματικότητας. Σε

κάθε περίπτωση πάντως, δικηγόροι που 
έχουν ασχοληθεί με το πλέγμα προστασί
ας των προσωπικών δεδομένων στη χώρα 
μας διατυπώνουν ενστάσεις για την εφαρ
μογή στην πράξη των νομοθετικών προθέ
σεων του υπουργείου. «Η δημοσιοποίηση 
των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης 
στο Διαδίκτυο μπορεί να θεωρηθεί ότι 
εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8  της 
ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου) που προστατεύει την προ
σωπική ζωή των πολιτών» λένε χαρακτη
ριστικά νομικές πηγές. Συμπληρώνουν δε 
ότι ακόμη και το εισόδημα θεωρείται ανα
πόσπαστο μέρος των προσωπικών δεδο
μένων, πολύ περισσότερο όταν από τη δι
αδικτυακά ανάρτηση γίνεται ευκολότερη η 
πρόσβαση στον καθένα προσωπικών στοι
χείων όπως η οικονομική εφορία (ΔΟΥ) 
στην οποία ανήκει ο φορολογούμενος ή 
η διεύθυνση κατοικίας του, στοιχεία που 
εμπίπτουν στον στενό πυρήνα της προστα
σίας των προσωπικών δεδομένων.
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Ζορμπάς: Αιάτρητο το πόθεν των πολιτικών

■  Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής κατά 
του ξεπλύματος μαύρου χρήματος Γιώργος 
Ζορμπάς μιλάει στο χθεσινό συνέδριο. 
Εξαπέλυσε βολές κατά του πολιτικού χρήματος 
και του πόθεν έσχες των βουλευτών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γιώργος Φιντικάκπς_____

ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ μαύρο πολιτικό χρήμα αλλά και κριτική στην κυβέρνηση για μια σειρά μέτρων, όπως η τακτοποίηση των ημιυπαίθριων και ο διακανονισμός χρεών ασυνεπών φορολογούμενων, εξαπέλυσε χθες από το βήμα του συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος Γιώργος Ζορμπάς. Αναφερόμενος στις δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών, σχολίασε ότι «σε όσες τουλάχιστον εξ αυτών δηλούνται δεκάδες ακινήτων πρέπει να γίνει κάποτε ουσιαστικός και αποτελεσματικός έλεγχος», διαφορετικά θα συνεχίσουν να αποτελούν διαδικαστική υποχρέωση χωρίς συνέπειες.
Προκλητικές συμπεριφορέςΣτην Ελλάδα της ύφεσης -  συνέχισε -  εύλογα προκαλεί η συμπεριφορά εκείνων που δηλώνουν ετήσιες αποδοχές συνταξιούχου

αλλά δεν δυσκολεύονται οι ίδιοι ή κάποιοι συγγενείς τους να αποκτούν ακίνητα αξίας σε ακριβές περιοχές της πρωτεύουσας ή να καταβάλλουν για τέτοιες αγορές δόσεις δανείου σε τράπεζα τις οποίες δεν καλύπτουν οι αποδοχές τους. Εξίσου προκλητική είναι και η κάθε μη πειστική δικαιολογία κτήσης δεκάδων ακινήτων εκ μέρους πολιτευομένων κι έφερε σαν παράδειγμα βουλευτή επαρχίας που πρόσφατα δήλωνε με σεμνότητα ότι τα δεκάδες των ακινήτων που είχε δηλώσει τα απέκτησε με τις οικονομίες του.
Κρατική αδράνειαΟ κ. Ζορμπάς έκανε λόγο για κρατική αδράνεια και απαθή στάση των δημόσιων λειτουργών που ανέχονται ή και νομιμοποιούν καταστάσεις και συμπεριφορές δίνοντας αμνηστία σε φορολογικά αδικήματα, και έφερε παραδείγματα από τις κατά καιρούς νομιμοπ οιήσεις αυθαιρέτων και τον διακανονισμό χρεώ ν ασυνεπώ ν

φορολογουμένων. Επικαλέστηκε επίσης ως παραδείγματα κρατικής απάθειας την έλλειψη διαφάνειας τόσο στις συναλλαγές των OTA όσο και στο ακριβές ύψος των υποχρεώ σεώ ν τους, καθώς και στις συναλλαγές των νοσοκομείω ν που συμπορεύονται με τη σπατάλη δημοσίου χρήματος για προμήθεια υλικών και φαρμάκων.Υπογράμμισε ότι η διαφθορά στη χώρα μας καταλαμβάνει υψηλή θέση στις διεθνείς στατιστικές, μίλησε για κρούσματα με κρατικούς λειτουργούς, δικαστικούς, συμβολαιογράφους, αστυνομικούς, πολεοδόμους, εφοριακούς και τελωνειακούς, ενώ τόνισε ότι η Ομάδα Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Δράσ ης μάς είχε επ ιπ λή ξει ήδη από το 2007 για το γεγονός ότι είχε καταργηθεί η ανεξάρτητη αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, για να δώσει τη θέση της σε μια διοικητική επιτροπή, κάτι που γνώριζε η τότε ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Το μεγάλο φαγοπότι
Πέντε υποθέσεις διαφθοράς εκατ. ευρώ στον χώρο της υγείας εντόπισε το ΣΔΟΕ
Πέντε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και διαφθοράς στον χώρο της δημόσιας 
υγείας ερευνά το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Η διακίνηση βρώμικου 
χρήματος στην Ελλάδα ξεπερνά τα 5 δισ. ευρώ τον χρόνο.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:Ελενα Λάσκαρπ____________

Δημόσια νοσοκομεία, γιατροί του ΕΣΥ, ιδιωτικές εταιρείες και θεραπευτήρια εμπλέκονται σε ένα απίστευτο γαϊτανάκι υπερ- τιμολογήσεων, τριγωνικών συναλλαγών, έκδοσης πλαστών παραπεμπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων-μάίμού. Η ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να είναι ανυπολόγιστη. Μόνο από τις πέντε περιπτώσεις που περιέγραψε χθες σε συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γιάννης Καπελέρης, το Δημόσιο έχει ζημιωθεί τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ. Στο συνέδριο, σ υφυπουργός Οικονομικών Δ. Κουσελάς ανέφερε ότι μόνο
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Εισήγαγαν σκευάσματα σιλικόνης
αντί 180 ευρώ και τα χρέωναν στο Ταμείο
του Δημοσίου 2.943 ευρώ!

το 2008 η διακίνηση βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα, χωρίς να υπολογίζεται η φοροδιαφυγή, αγγίζει τα 5 δισ. ευρώ.
Φοροδιαφυγή και απάτηΑπό τους ελέγχους που έχει διενεργήσει το ΣΔΟΕ σε ιδιωτικές κλινικές, δημόσια νοσοκομεία και γενικώς σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την υγεία έχουν αποκαλυφθεί οι εξής περιπτώσεις φοροδιαφυγής και απάτης:
1 Εταιρεία συνεργάζεται με ιδιωτικό θεραπευτήριο (μέτοχοι και των δύο επιχειρήσεων είναι τα ίδια φυσικά πρόσωπα) και εισάγει σκευάσματα σιλικόνης, με τα οποία προμηθεύει τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου. Το σκεύασμα εισάγεται έναντι 180 ευρώ, αλλά χρεώνεται σε ασφαλισμένους του Δημοσίου 2.943 ευρώ χωρίς μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις να έχει χρησιμοποιηθεί πραγματικά στη νοσηλεία του ασθενούς. Το ΣΔΟΕ έχει εντοπίσει εκατοντάδες τιμολόγια που αφορούν πωλήσεις του συγκεκριμένου σκευάσματος, η

■  0 ειδικός γραμματέας ίου ΣΔΟΕ Γιάννης Καπελέρης μιλάει στο συνέδριο 
για «το ξέπλυμα μαύρου χρήματος» χθες στην Αθήνα. Αποκάλυψε πως στα 
δίχτυα του ΣΔΟΕ έχουν πέσει 5 περιπτώσεις με φοροδιαφυγή και απάτες 
πολλών εκατ. ευρώ από τον χώρο της υγείας

αξία των οποίων υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.
Πλαστά και εικονικά

2 Διαγνωστικό κέντρο στον Πειραιά χρέωνε σε ασφαλισμένους του Δημοσίου εξετάσεις οι οποίες ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν. Αρχικά εκδίδονταν πλαστά παραπεμπτικά από υπευθύνους διαγνωστικών κέντρων και εν συνεχεία τα χρήματα που αναλογούσαν στις εξετάσεις-μαϊμού εισπράττονταν με εικονικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες είχαν εκδοθεί επ’ ονόματι συνεργαζομένων με το διαγνωστικό κέντρο ιατρών και είχαν προσκομιστεί στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασθενών Δημοσίου. Η αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπολογίζεται σε περίπου 4 εκατ. ευρώ.
Υπερτιμολογήσεις 37 εκατ. ευρώ3 Κύκλωμα γιατρών σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές προωθούσε εμφυτεύματα εταιρείας του εξωτερικού μέσω εταιρείας που έχει έδρα στην Ελλάδα. Οι τιμές των εμφυτευμά- των φούσκωναν με υπερτιμολογήσεις και τη ζημιά πλήρωνε το Ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με τον κ. Καπελέρη, η ζημιά που υπέστη το Δημόσιο από αυτές τις υπερτιμολογήσεις φτάνει τα 37 εκατ. ευρώ.
4Υπερτιμολόγηση μέσω τριγωνικής συναλλαγής ιατρικών προϊόντων (βηματοδότες) που πωλούνται από συγκεκριμένη εταιρεία σε δημόσια νοσοκομεία. Η βλάβη που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο φτάνει τα 25 εκατ. ευρώ.
Ψεύτικες συνταγογραφήσεις5 Εικονικές συνταγογραφήσεις από γιατρούς του ΙΚΑ. Η βλάβη του Ελληνικού Δημοσίου δεν έχει προσδιοριστεί καθώς το ΣΔΟΕ ελέγχει ακόμα την υπόθεση.Ο κ. Καπελέρης εισηγήθηκε την πρόβλεψη νέου ποινικού αδικήματος -  όπως είπε -  για «κατοχή μη δικαιολογημένων περιουσιακών στοιχείων» για όσους φορολογουμένους δεν μπορούν να αποδείξουν τον νόμιμο τρόπο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων τους, ώστε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία να θεωρούνται προϊόντα παράνομης δραστηριότητας και να δημεύονται.


