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Οι προσδοκίες των πολιτών από τη φορολογική διοίκηση είναι πολλαπλές. 
Αφενός η παραδοσιακή προσδοκία διατηρείται, δηλαδή, η φορολογική 
διοίκηση οφείλει να εξασφαλίζει την εκπλήρωση των φορολογικών 
υποχρεώσεων των πολιτών με βάση τον νόμο και να προλαμβάνει τη 
φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Αφετέρου η προσδοκία αυτή σήμερα 
εμπλουτίζεται με νέο περιεχόμενο, λόγω των πολλαπλών κρίσεων 
της εποχής μας. Σε αυτό το πλαίσιο η φορολογική διοίκηση είναι 
αποτελεσματική όταν είναι προορατική, καινοτόμος, ανθεκτική στις 
αλλαγές και διαθέτει στρατηγικό σχεδιασμό. Κυρίως όμως, η φορολογική 
διοίκηση είναι αποτελεσματική όταν εντοπίζει και αντιμετωπίζει έγκαιρα 
τις επιπτώσεις από τις κοινωνικές και οικονομικές τάσεις. Κλειδί για τη 
σημερινή φορολογική διοίκηση -που λειτουργεί με βάση τις αρχές του 
ηθικού, του υπόλογου και του αποδοτικού και που διαλειτουργεί με τις 
λοιπές λειτουργίες του Κράτους - είναι η καλή διακυβέρνηση.

ΣΗΜΕΡΑ, οι οργανωμένες σε εθνικά κράτη κοινωνίες βρίσκονται μπροστά 
σε πολλαπλές κρίσεις και προκλήσεις. Από τη μία, έχουν να διαχειριστούν  
ιστορικών διαστάσεων κρίσεις (πανδημία, ενεργειακό πρόβλημα, 
κλιματική αλλαγή) και από την άλλη, καλούνται να ρυθμίσουν τις νέες 
συνθήκες λειτουργίας της κοινωνίας και της οικονομίας (ψηφιοποίηση, 
παγκοσμιοποίηση, νέες μορφές εργασίας). Στη διαχείριση αυτών, η 
φορολογική πολιτική έχει κεντρικό ρόλο. Αυτό γιατί, η φορολογική 
πολιτική και στη συνέχεια η εφαρμογή της -μέσω του φορολογικού νόμου- 
επηρεάζουν τη συλλογική ευημερία, την κοινωνική συνοχή, την οικογενειακή 
και εργασιακή ζωή του ατόμου, τις μορφές ανάπτυξης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας (ψηφιακή οικονομία, πολυεθνικές εταιρίες) καθώς και 
τις δυνατότητες και μορφές ανάταξης της κοινωνίας έπειτα από κρίσεις. 
Ακόμη πιο κεντρικό ρόλο έχει η διοικητική οργάνωση της φορολογίας, 
δηλαδή η φορολογική διοίκηση (στο εξής: ΦΔ), το διοικητικό όργανο του 
κράτους που εφαρμόζει την κυβερνητική φορολογική πολιτική ως νόμο, 
διαδικασία ή πρακτική. Πράγματι στην καθημερινή πρακτική, η ΦΔ δείχνει 
με τη δράση της, αν το Κράτος κατευθύνει αξιόπιστα τα δημόσια έσοδα 
σε όφελος όλων των πολιτών του καθώς και αν έχει τους κατάλληλους 
μηχανισμούς για την τήρηση του φορολογικού νόμου από όλους3.

2 Για την αναγκαιότητα του σήμερα για ένα νέο μείγμα φορολογικής πολιτικής προσανατολισμένου στη 
φορολόγηση των κερδών και του πλούτου (και όχι στην κατανάλωση), βλ. EU  Tax Symposium, On the road to 
2050: A tax mix for the future, Brussels 28 Nov. 2022.

3 Βλ. Bridget J. Crawford and W. Edward Afield, Reimagining the tax system through the work of Dorothy Day, 
76 Tax Law Review (forthcoming 2023).

James Otis “taxation without representation is tyranny”



H Οπτική

Η Ελληνική ΦΔ έχει αποτελέσει χώρο εφαρμογής (και πειραματισμού) 
των κάθε φορά πολιτικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της ελληνικής 
δημόσιας διοίκησης. Μάλιστα, δράσεις των τριών Προγραμμάτων 
Προσαρμογής για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας (την 
προηγούμενη δεκαετία) αφορούσαν μεταρρυθμίσεις της ελληνικής δημόσιας 
διοίκησης4, συμπεριλαμβανομένης της ΦΔ. Η σχετική μεταρρύθμιση που 
προβλέφθηκε ήταν η μετατροπή της τότε υπάρχουσας δομής της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε μια εξ αρχής νέα δομή, την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (στο εξής: ΑΑΔΕ). Το εύρος της διοικητικής 
μεταρρύθμισης καθορίστηκε από την εκτίμηση των δανειστών της χώρας, 
που πρόκριναν μια νέα οργανωτική δομή έναντι της βελτίωσης της ήδη 
υπάρχουσας. Η επιχειρηματολογία, που οι δανειστές προέβαλαν για αυτή 
τη διοικητική παρέμβαση, ήταν η  αναποτελεσματικότητα της λειτουργίας 
του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Αν και η μεταρρύθμιση της ΦΔ 
ονοματίστηκε στη βελτίωση της επιτελικής λειτουργίας και της διαδραστικής 
σχέσης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις καθώς και της συγκρότησης 
ενιαίου διοικητικού συστήματος με front offices, εν τέλει και επί του 
πρακτέου, η μεταρρύθμιση  χαρακτηρίστηκε από διοικητική απομίμηση 
που σταθεροποίησε ήδη υπάρχουσες λογικές και διαδικασίες5. Αυτό 
αποπνέεται στον ιδρυτικό νόμο της ΑΑΔΕ6 καθώς επίσης στη λειτουργική 
οργάνωση της ΦΔ -λειτουργία που συγκροτήθηκε με την επαναδιατύπωση 
προ-ισχυσάντων οργανογραμμάτων. 

Πράγματι, η μεταρρύθμιση της ΦΔ ήταν μια τεχνική επιλογή προσανατολισμένη 
στην εξυπηρέτηση των δημοσιονομικών στόχων7 που είχαν τεθεί από τα 
προγράμματα σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας και δεν ήταν 
μία επιλογή σε συνέχεια κάποιας θεωρητικής άποψης για την κρατική 
λειτουργία8. Πολύ δε περισσότερο, η  ΦΔ, ως διοικητική επιλογή, δεν ήταν
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4 Σχ. Vasilis Nikitas and Vasiliki Vasilopoulou, Public administration reforms in Greece during the economic 
adjustment programs, EC Discussion Paper 167, July 2022, όπου αναφέρεται ότι οι αδυναμίες της ελληνικής 
δημόσιας διοίκησης συνδέθηκαν με τα αίτια της χρεοκοπίας. 
5 Π.χ. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
6 Ν. 4389/2016, ΦΕΚ 94/Α/27.05.2016. Για κριτική ανάλυση του ν. 4389/2016 βλ. D. Dimitrakopoulos, A. Passas, 
οπ.π., ιδίως σελ 109-146. Η ανάλυση των συγγραφέων επικεντρώνεται στην πίεση  από πλευράς των δανειστών 
της χώρας, στις συνέπειες της συστηματικής εσωτερικής αντίστασης και στη διεθνώς αντιληπτή έλλειψη 
δέσμευσης σε αυτήν. Επίσης, παρουσιάζεται λεπτομερής απολογισμός της διαδικασίας αναδιοργάνωσης της ΦΔ 
και η πορεία εφαρμογής της μέχρι την άνοιξη 2019.
7 Σχ. D. Dimitrakopoulos, A. Passas, The depoliticisation of Greece’s Public Revenue Administration radical 
change and the limits of conditionality, Springer 2020.
8 Σχ., ο Ευαγ. Βενιζέλος διατυπώνει  στις Προτάσεις του για μια «μεταβιομηχανική» διάρθρωση της δημόσιας 
διοίκησης, ΕΚΔΔΑ (2004): Η πολιτική για τη δημόσια διοίκηση έχει ανάγκη από μια θεωρία για τη δημόσια 
διοίκηση. Και θεωρία για τη δημόσια διοίκηση δεν μπορούμε να έχουμε, εάν δεν έχουμε αποσαφηνίσει τις 
απόψεις μας  σε σχέση με το κράτος. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από μια θεωρία για το κράτος που είναι η 
συμπύκνωση όλων των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών σχέσεων,  προκειμένου να συγκροτήσουμε 
μια θεωρία για τη δημόσια διοίκηση που δεν είναι μια θεωρία του δημόσιου management, αλλά κάτι πολύ 
βαθύτερο κοινωνικά, αναπτυξιακά και κυρίως πολιτικά …….
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αποτέλεσμα αναστοχασμού των αναγκών του σήμερα και της προσδοκίας 
του αύριο και δεν συμπύκνωσε κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές 
σχέσεις με ευ-προσαρμοστικότητα στο χρόνο9. Αυτό δεν εκπλήσσει, αφού 
ο κεντρικός προσανατολισμός των δανειστών για την δημόσια διοίκηση  
ήταν η μείωση του μισθολογικού κόστους και των εν γένει δαπανών 
της,  προκειμένου να εξυπηρετηθεί το δημόσιο χρέος. Η βελτίωση των 
τότε διαρθρωτικών αδυναμιών της διοίκησης, π.χ. η υστέρηση ψηφιακών 
υπηρεσιών, δεν απετέλεσε επιλογή των δανειστών και αφέθηκε στο 
μέλλον10.

ΣΗΜΕΡΑ, ο προσανατολισμός αυτής της επιλογής είναι συζητήσιμος γιατί η 
σημερινή οπτική είναι διαφορετική. Χαρακτηριστικό της εποχής είναι πρώτον, 
η αναβάθμιση της κρατικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των κρίσεων11 

και δεύτερον,  η διεύρυνση του ρόλου της δημόσιας διοίκησης προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας12. Σε αυτό 
το πλαίσιο, πλέον, η αποτελεσματικότητα της δημόσιας λειτουργίας γίνεται 
αντιληπτή όχι μόνο ως ικανότητα επίτευξης δημοσιονομικών στόχων αλλά 
και ως ικανότητα διαρκούς ανταπόκρισης στις προσδοκίες των πολιτών. Με 
άλλα λόγια, η δημόσια διοίκηση είναι αποτελεσματική όταν αυτή στοχεύει 
στην ικανοποίηση των σημερινών προσδοκιών των πολιτών - όπως αυτές 
διαμορφώνονται α) από την επέλευση πολλαπλών σοκ: πανδημία COVID-19, 
ένοπλη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, φυσικές καταστροφές λόγω της 
κλιματικής κρίσης και β) από την αναγκαιότητα  διαχείρισης της  ανασφάλειας 
και των ανισοτήτων που δημιουργούνται από τη ψηφιακή οικονομία, τον 
πληθωρισμό και την αύξηση των τιμών σε αγαθά, υπηρεσίες και ενέργεια, τα 
υψηλά επιτόκια, τη διατάραξη των εφοδιαστικών αλυσίδων κ.ά. 

9 Σύμφωνα με την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Quality of public administration, a tool-
box for practitioners (2017), http://ec.europa.eu/esf/toolbox: Οι δημόσιες αρχές πρέπει να είναι ικανές να 
προσαρμοστούν στις δυναμικές και συχνά διασπαστικές αλλαγές στα πεδία της οικονομίας και της κοινωνίας. 
Σε έναν ολοένα ‘δικτυωμένο’ αλλά αβέβαιο κόσμο, επιτυχημένες πολιτικές και δομές του παρελθόντος 
μπορεί να είναι επαρκείς ή κατάλληλες για να υπηρετήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του μέλλοντος. 
Η ικανότητα αναστοχασμού των αναγκών του σήμερα και της προσδοκίας εκείνων του αύριο, αρκούντως 
ευπροσάρμοστη, θα πρέπει να είναι μόνιμο χαρακτηριστικό του δημοσίου τομέα. Πάνω απ’ όλα, οι διοικήσεις 
θα πρέπει να δημιουργήσουν πάνω σε συμπαγή θεμέλιο: ηθικό, αποδοτικό, αποτελεσματικό και υπόλογο 
(μετάφρ. Καρβούνης/ΔΕΕ, 2019).
10 Οι Vasilis Nikitas and Vasiliki Vasilopoulou στο Public administration reforms in Greece during the eco-
nomic adjustment programs, EC Discussion Paper 167, July 2022, σελ. 5-6  αναφέρουν ότι:  παρόλο που 
ήταν περισσότερες οι αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης (ψηφιακές υπηρεσίες κ.α.), οι μνημονιακές δράσεις 
επικεντρώθηκαν στη μείωση του δημοσιονομικού κόστους και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. 
11 Η Miranda Stewart γράφει στο Tax and Government in the 21st Century, Cambridge University Press 2022: η 
πρώτη φορά που έγινε αισθητό ότι απαιτείται παρέμβαση του Κράτους για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
επιπτώσεων από οικονομική κρίση ήταν στην εποχή του Great Recession.
12 Σχ.Τιμόθεος Ρέκκας, Δημόσια Διοίκηση και αναπτυξιακή πολιτική στο πλαίσιο ενός σύγχρονου προοδευτικού 
κράτους, ΕΝΑ Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, Σεπτ 2022.
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Ειδικότερα, σε σχέση με τη ΦΔ, η σημερινή προσδοκία των πολιτών είναι 
πολλαπλή. Η παραδοσιακή προσδοκία ότι, δηλαδή, η ΦΔ οφείλει να 
εξασφαλίζει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών 
με βάση τον νόμο και να προλαμβάνει τη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή, 
διατηρείται13. Όμως η προσδοκία αυτή, υπό το βάρος των πολλαπλών 
κρίσεων και ανισοτήτων, εμπλουτίζεται με νέο περιεχόμενο. Έτσι, η 
ΦΔ είναι αποτελεσματική όταν είναι προορατική, καινοτόμος, ανθεκτική 
στις αλλαγές και διαθέτει στρατηγικό σχεδιασμό. Κυρίως όμως η ΦΔ είναι 
αποτελεσματική όταν εντοπίζει και αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις από τις 
κοινωνικές και οικονομικές τάσεις14. Ως τέτοιες τάσεις, οι φορολογικές 
διοικήσεις των ευρωπαϊκών χωρών προσδιόρισαν πρόσφατα (Σεπτέμβριος 
2022) την επιταχυνόμενη τεχνολογική μετάβαση, την υπερσυνδεσιμότητα, 
τις νέες συνθήκες ασφάλειας, τη μεταβολή στη φύση της εργασίας, την 
αυξανόμενη δημογραφική ανισορροπία και την κλιματική κρίση15. Οι 
διεθνείς οργανισμοί έχουν συγκεκριμενοποιήσει την αποτελεσματικότητα 
της ΦΔ σήμερα ως το ηθικό, το αποδοτικό και το υπόλογο της λειτουργίας 
της16, που αξιοποιεί τα σύγχρονα εργαλεία ΤΠΕ17 και τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης. Όλα τα πιο πάνω διαμορφώνουν και εξελίσσουν σταδιακά 
μια νέα οπτική για τη ΦΔ ως μοχλό ανάκαμψης και ανάπτυξης με σταθερό 
προσανατολισμό την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης (climate of trust) 
μεταξύ ΦΔ και πολιτών.

Οι αρχές

Η σημερινή συνθήκη, όπως αναλύθηκε πιο πάνω, εμπλουτίζει το θεωρητικό 
θεμέλιο, πάνω στο οποίο δομείται η νέα οπτική για την οργανωτική 
λειτουργία της ΦΔ, με επιπλέον αρχές, πέραν της αποτελεσματικότητας, 
αυτές του ηθικού, του αποδοτικού και του υπόλογου.

Η αρχή του ηθικού, γενικά, συγκεκριμενοποιείται από το βαθμό 
εμπιστοσύνης που έχει το κοινωνικό σύνολο στις κάθε φορά κρατικές 
επιλογές. Η εμπιστοσύνη είναι ουσιώδης αφεαυτή γιατί συνιστά επένδυση 
για την επίτευξη της οικονομικής ανάκαμψης και της κοινωνικής ευημερίας18. 
Ειδικά στη ΦΔ, η εμπιστοσύνη διευκολύνει τη φορολογική συμμόρφωση 
ως επάλληλη λειτουργία που εξασφαλίζει ικανά φορολογικά έσοδα.

13 ΔΕΕ C-245/19 και C-246/19, C-251/16, C-135/17.
14 CIAT-IMF-IOTA-OECD, MFx VITARAx Virtual Training to Advance Revenue Administration - 
  Strategic Management. 
15 Tax Administration European Union Summit (TADEUS), Outcomes statement plenary meeting, Rhodes 
(Greece), 15-16 September 2022.
16 CIAT-IMF-IOTA-OECD, οπ.π., ΙΟΤΑ, Improving tax governance, 2018.
17 Βλ., Π. Μαΐστρος, Μια αναθεωρητική Πρόταση για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση του 2020, Κείμενα 
Διαλόγου / Όμιλος Μελέτης Δημοσίων Πολιτικών, σελ. 4, Μάρτιος 2019.
18 Βλ.σχ., OECD, Government at a glance, 2013.



Η φορολογική συμμόρφωση είναι η εθελοντική, ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση 
από πλευράς των πολιτών των φορολογικών υποχρεώσεών τους19. Η 
φορολογική συμμόρφωση ενέχει δύο στοιχεία: τη φορολογική συνείδηση   και 
τη φορολογική ηθική. Φορολογική συνείδηση υπάρχει όταν οι φορολογούμενοι 
γνωρίζουν, κατανοούν και εφαρμόζουν ορθά τον φορολογικό νόμο τον 
οποίο και αποδέχονται ως εύλογη συνθήκη της οργανωμένης σε κράτος 
κοινωνίας20. Η φορολογική ηθική αναφέρεται σε αντιλήψεις και στάσεις 
των φορολογουμένων για την πληρωμή των φόρων, τη φοροαποφυγή και 
τη φοροδιαφυγή.

Η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης με τη σειρά της προϋποθέτει την αρχή 
του υπόλογου με την έννοια ότι η ΦΔ είναι υπόλογη για τις αποφάσεις που 
λαμβάνει και τις πρακτικές που εφαρμόζει. Είναι, δηλαδή, υπό τον αυξημένο 
έλεγχο και επίβλεψη των διαδικασιών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, 
π.χ. διοικητική εποπτεία, κοινοβουλευτικός έλεγχος, προληπτικός έλεγχος 
νομιμότητας. Η αρχή του αποδοτικού προϋποθέτει  την αναπτυξιακή 
προοπτική. Η  επίλυση υφιστάμενων και αναδυόμενων προβλημάτων, 
συμμετοχικά με την κοινωνία και σε όφελός του συνόλου αυτής, φέρνει στο 
προσκήνιο την οπτική της ΦΔ ως μοχλό ανάπτυξης, π.χ. με την εφαρμογή 
της ψηφιακής τεχνολογίας.

Οι αρχές του ηθικού, του υπόλογου και του αποδοτικού, εάν και εφόσον 
επηρεάσουν την οργανωτική λειτουργία της ΦΔ, νοηματοδοτούν με άλλο 
περιεχόμενο την αποτελεσματικότητα και δίνουν άλλη κατεύθυνση στον 
τρόπο εφαρμογής του φορολογικού νόμου. Πλέον, η αποτελεσματικότητα 
αφορά στην έκταση στην οποία η ΦΔ συμμετέχει στην επίτευξη των 
δημοσιονομικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν -ως απόρροια του 
εκάστοτε κυβερνητικού προγράμματος για την ικανοποίηση των προσδοκιών 
των πολιτών στο πλαίσιο των κάθε φορά κοινωνικών και οικονομικών 
τάσεων. Σε πρακτικό επίπεδο, η αποτελεσματικότητα προϋποθέτει τον 
έλεγχο και την εποπτεία, ως επάλληλο κύκλο με την αρχή του υπόλογου. 
Κάτι, που σημαίνει ότι η ΦΔ κατανοεί σε βάθος και συνεργάζεται με τον 
οργανισμό του Κράτους, του οποίου αποτελεί μέρος. 

07

19 Βλ. αντί άλλων, W/P Fiscalis Project Group no. 98: Trust and Compliance Project, February 2021 και IOTA, 
Thoughts about tax gap, the tax compliance and efficiency of the tax system, Papers Νov. 2022.
20 Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Franklin D. Roosevelt είχε πεί: taxes are the dues that we pay for the privileges 
of membership in an organized society. 
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Στο επίπεδο της εφαρμογής (με την έννοια της καθημερινής πρακτικής), 
οι αρχές αυτές επηρεάζουν την επιλογή στην οργανωτική λειτουργία της 
ΦΔ και στις πρακτικές που αυτή εφαρμόζει, καθώς επίσης και τις σχέσεις 
μεταξύ ΦΔ και φορολογουμένων. Έτσι, το μοντέλο συμπεριφοράς του 
φορολογούμενου διαμορφώνεται από τη φορολογική ηθική (ως επάλληλος 
κύκλος με την αρχή του ηθικού) και εκφράζεται με την ατομική φορολογική 
επιβάρυνση, την άποψη για τη χρησιμότητα ή μη των δημοσίων δαπανών 
που υποστηρίζονται από τα δημόσια έσοδα και την άποψη για ωφέλεια ή 
μη της κοινωνίας από την καταβολή των φόρων.

Τώρα, σε σχέση με την οργανωτική λειτουργία της ΦΔ και τις πρακτικές που 
αυτή εφαρμόζει, οι φορολογικές διοικήσεις είναι  ανέκαθεν- οργανισμοί που 
βασίζονται σε δεδομένα και προσδιορίζουν τον φόρο με βάση πληροφορίες 
για φορολογητέα γεγονότα, περιουσιακά στοιχεία ή συναλλαγές. Η συλλογή 
αυτών των πληροφοριών σήμερα έχει αλλάξει, καθώς περισσότερα σύνολα 
πληροφοριών μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή εντός της φορολογικής 
διοίκησης ή, όλο και περισσότερο, φθάνουν σε αυτήν σε ψηφιακή μορφή, 
από φορολογούμενους και τρίτους. Η χρήση των τεχνικών AΙ (τεχνητή 
νοημοσύνη) από τη ΦΔ επιτρέπει πλέον την επεξεργασία μεγάλου όγκου 
δεδομένων, από την εγγραφή και την ταυτοποίηση έως τη φορολογική 
εκτίμηση και τη διαχείριση της φορολογικής οφειλής.

Η εφαρμογή

ΣΗΜΕΡΑ η τεχνητή νοημοσύνη (AΙ) θεωρείται ο κύριος μεταρρυθμιστικός 
παράγοντας  της ΦΔ από πλευράς οργανωτικής λειτουργίας, που υλοποιεί 
την πιο πάνω οπτική και αρχές. Από την πλευρά των σχέσεων ΦΔ και 
φορολογουμένων, η τεχνητή νοημοσύνη τις μεταρρυθμίζει, ιδίως στους 
τομείς της άσκησης δικαιωμάτων και της τήρησης θεσμικών εγγυήσεων, 
ενώ αναδεικνύει δυναμικά την ηθική22. 

22 Σχ., Márcio F. Verd, Alejandro Juárez, The promotion of ethics in the tax administrations of Latin America και 
Anette Landén, Ethics in tax administrations: Rules and guidelines at the Swedish Tax Agency in Improving Tax 
Governance, IOTA  2018, www.iota-tax.org

21 Cristina García-Herrera Blanco, The use of artificial intelligence by tax administrations, a matter of principles, 
CIAT blog: https://www.ciat.org/?lang=en&p=26847 και (γενικά) Π. Παυλόπουλος, Νεοπαγείς κανόνες ελέγχου 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ένα φαινόμενο ρυθμιστικής παρέμβασης
της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, τ. Ιανουάριος-
Φεβρουάριος 2021, σελ. 9 επ.

https://www.ciat.org/?lang=en&p=26847
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Το ερώτημα είναι, πώς οι τεχνικές ΑΙ μπορούν να αξιοποιηθούν από 
τη ΦΔ έτσι ώστε αυτή να είναι αποτελεσματική υπό την έννοια που 
αναλύθηκε πιο πάνω, ποια οργανωτική λειτουργία επιλέγεται προκειμένου 
οι τεχνικές AΙ να χρησιμοποιηθούν χωρίς να αλλοιώνονται δικαιώματα και 
εγγυήσεις και σε ποιο βαθμό οι τεχνικές AΙ υποβοηθούν τη φορολογική 
συμμόρφωση εμπεδώνοντας κλίμα εμπιστοσύνης; Η απάντηση δίνεται από 
τη μέχρι σήμερα εμπειρία της ψηφιακής μεταρρύθμισης των φορολογικών 
διοικήσεων.

Γενικά, η επιστήμη θεωρεί τη ΦΔ ως ένα ιδιαίτερα κατάλληλο τομέα με 
εξαιρετικές δυνατότητες για τη χρήση των τεχνικών AΙ23. Αυτό γιατί, η AΙ 
αναπτύσσεται μέσω αλγορίθμων και ανάλυσης δεδομένων που απαιτούν 
-προκειμένου να έχει επιτυχή λειτουργία- όγκο και ορθή αποτύπωση. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία για την προνομιακή θέση στην οποία βρίσκονται οι ΦΔ 
ως προς αυτό, λόγω του τεράστιου όγκου δεδομένων που διαθέτουν και 
λόγω της ποιότητας αυτών των πληροφοριών24. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG TAXUD) συνδέει την οργανωτική λειτουργία της 
ΦΔ  με την ανάπτυξη της AΙ, - κατατάσσoντας την ψηφιοποίηση της ΦΔ στις 
πέντε προτεραιότητες που προκρίνει για τη στήριξη της ανάκαμψης και της 
ανάπτυξης στην Ευρώπη. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτεραιοποιεί                                                                                                                                   
μεταρρυθμίσεις που αξιοποιούν τις τεχνικές της ψηφιακής ανάλυσης και 
της ανάλυσης δεδομένων,  τις οποίες και χρηματοδοτεί μέσω του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας25.

23 Γενικά,  οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης αναλύονται στο άρθρο  του καθηγητή Γ. Ατσαλάκη, 
Αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης, https://www.anatropinews.gr/2022/09/09/, όπου ο συγγραφέας επισημαίνει: 
Πολύ σύντομα θα υπάρχουν χώρες που θα «εισάγουν δεδομένα» (data) από άλλες χώρες θα τα επεξεργάζονται 
και θα τα ξανά-εξάγουν ως «έτοιμα προϊόντα» (π.χ. πολύπλοκες αποφάσεις βασισμένες στα δεδομένα) όπως 
γίνεται με τις πρώτες ύλες. Στην νέα εποχή της «οικονομίας των δεδομένων» (data economy), οι ψηφιακές 
τεχνολογίες και οι αλγόριθμοι ανάλυσης δεδομένων,  αναμένεται να έχουν τεράστια εξέλιξη, οι οποίοι  θα 
αφορούν την  ανάπτυξη αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης που θα υποστηρίζουν κάθε είδους ανάλυσης 
δεδομένων για λήψη πολύπλοκων αποφάσεων.
24 Οι φορολογικές διοικήσεις διαθέτουν όλο και περισσότερα δεδομένα. Αυτά συλλέγονται από τις υποχρεώσεις 
αναφοράς των φορολογουμένων, δηλαδή τις δηλώσεις.
25 European Commission, DG Taxation and Customs Union, Management plan 2022. Σύμφωνα με αυτό,  
πάνω από το 90% του προϋπολογισμού του νέου προγράμματος Τελωνεία και πάνω από το 70% του νέου 
προγράμματος Fiscalis δαπανάται για την ανάπτυξη και λειτουργία διευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων 
(EES). 

https://www.anatropinews.gr/2022/09/09/
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Οι διεθνείς οργανισμοί ΟΟΣΑ, CIAT, ΔΝΤ και IOTA26 συγκλίνουν στη θέση ότι, οι 
τεχνολογικές εξελίξεις παρουσιάζουν ευκαιρίες για τις φορολογικές διοικήσεις, 
προκειμένου αυτές να υποστηρίζουν τους πολίτες να πληρώνουν τον σωστό 
φόρο στον σωστό χρόνο. Ακόμη, σε εκθέσεις των διεθνών οργανισμών ΟΟΣΑ 
και IOTA27 δημοσιοποιείται ότι περισσότερες από 40 φορολογικές διοικήσεις 
χρησιμοποιούν την AΙ ή προτίθενται να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα. Σε αυτές, 
οι τεχνικές AΙ χρησιμοποιούνται ιδίως για την καταπολέμηση της φορολογικής 
απάτης και για τη διεκπεραίωση  των φορολογικών διαδικασιών με στόχο την 
αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης28. 

Στην Ισπανία π.χ. παρέχονται άμεσα πληροφορίες στους φορολογούμενους 
για θέματα ΦΠΑ, γίνεται ενημέρωση για τις φορολογικές υποχρεώσεις μέσω 
τεχνικών AΙ και επιλύονται αμφιβολίες μέσω εικονικών βοηθών ή chatbox. 
Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η ισπανική ΦΔ εντοπίζει μικρές 
επιχειρήσεις που δηλώνουν έσοδα κάτω από τον μέσο όρο του κλάδου και 
εκτιμά φορολογικούς κινδύνους, γεγονός που επιτρέπει την κατάτμηση των 
φορολογουμένων ανάλογα με την πιθανότητα μη συμμόρφωσης. Οι φορολογικές 
διοικήσεις της Φινλανδίας, της Ιρλανδίας και της Σουηδίας χρησιμοποιούν τις 
τεχνικές AΙ για να προβλέψουν επισφαλείς οφειλές προκειμένου να θέσουν 
προτεραιότητες στην αναγκαστική είσπραξη των φόρων. Στη Φινλανδία 
επίσης προωθείται η χρήση της AΙ για τη φορολόγηση της  μεταβίβασης 
άυλων αγαθών σε πραγματικό χρόνο (real time). Στην Εσθονία, η τεχνητή 
νοημοσύνη επιτρέπει η κάθε πληροφορία να συλλέγεται μια φορά και να 
χρησιμοποιείται από όλες τις κρατικές λειτουργίες, το ίδιο και στη Γαλλία, όπου 
υπάρχει ενιαία ταυτοποίηση του πολίτη σε όλες τις ψηφιακές συναλλαγές με 
το κράτος. Στη Ρωσία, οι τεχνητές AΙ εντοπίζουν αυτόματα τη φορολογική 
παραβατικότητα στο ΦΠΑ, ζητούν διευκρινίσεις από τους φορολογούμενους, 
δημιουργούν σενάρια για την εξήγηση των αποκλίσεων και αναθέτουν αυτόματα 
τις υποθέσεις φορολογικού ελέγχου στους φορολογικούςελεγκτές, των οποίων 
και καταγράφει τις επιδόσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο προωθεί την εισαγωγή

26 OECD, Tax Administration 2022, Comparative information on OECD and other advanced and emerging econo-
mies και OECD, Tax Administration 3.0: The Digital transformation of tax administration, 2020.
27 Impact of digitalization on the transformation of tax administrations, IOTA (book) 2018, www.iota-tax.org
28 Η αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης επιτυγχάνεται και με την  εφαρμογή της συμπεριφορικής 
επιστήμης. Η έκθεση του ΟΟΣΑ Behavioural insights for better tax administration, 2021,  δίνει παραδείγματα 
εφαρμογής της συμπεριφορικής επιστήμης στη ΦΔ και Georgia Kaplanoglou and Vassilis Rapanos, Why do 
people evade taxes? New experimental evidence from Greece, Journal of Behavioral and Experimental Economic, 
56/2015, issue C.
29 Intra-European Organisation of Tax Administrations, Impact of digitalisation on the transformation of tax ad-
ministrations, https://www.iota-tax.org/event/22nd-general-assembly-iota-impact-of-digitalisation-on-the-transfor-
mation-of-tax-administrations και  Mari Roonemaa, Global Lessons from Estonia’s tech-savvy government, 2017 
https://en.unesco.org/courier/2017-april-june/global-lessons-estonia-s-tech-savvy 

www.iota-tax.org
https://www.iota-tax.org/event/22nd-general-assembly-iota-impact-of-digitalisation-on-the-transformation-of-tax-administrations 
https://www.iota-tax.org/event/22nd-general-assembly-iota-impact-of-digitalisation-on-the-transformation-of-tax-administrations 
https://en.unesco.org/courier/2017-april-june/global-lessons-estonia-s-tech-savvy 
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της AΙ (virtual robot) για την παροχή πληροφοριών στους φορολογούμενους. 
Η βρετανική ΦΔ (HMRC) έχει εφαρμόσει περισσότερα από 50 ρομποτικά 
αυτόματες διαδικασίες, που επιτρέπουν στο προσωπικό της να εστιάσει 
λιγότερο σε επαναλαμβανόμενες εργασίες και περισσότερο στην επίλυση 
φορολογικών θεμάτων των πολιτών. Η ΦΔ του Βελγίου στηριζόμενη στην 
τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει πτωχεύσεις και τυχόν μελλοντικές αδυναμίες 
καταβολής των φόρων από επιχειρήσεις. Στην Ιταλία, η ΦΔ χρησιμοποιεί την 
AI για την ανάλυση του φορολογικού κινδύνου, τον εντοπισμό περιπτώσεων  
απάτης ΦΠΑ και το κτίσιμο του φορολογικού προφίλ των φορολογουμένων 
με βάση τις φορολογικές δηλώσεις. Η Πορτογαλική ΦΔ επικεντρώνει τη χρήση 
της AI στη διεκπεραίωση των φορολογικών διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο 
(real time). Στη Νορβηγία, αλγόριθμος προβλέπει την πιθανότητα λάθους σε 
κάθε δήλωση ΦΠΑ και στη συνέχεια επιλέγει υποθέσεις προς φορολογικό 
έλεγχο. Στις ΗΠΑ, η αμερικανική ΦΔ (IRS), με την τεχνική της ανάλυσης 
δεδομένων, έχει αναπτύξει εργαλειοθήκη συμπεριφορικών πληροφοριών για τους 
φορολογούμενους προκειμένου να τους ωθήσει στη φορολογική συμμόρφωση30. 
Τέλος στη χώρα μας, η ΦΔ έχει ήδη ψηφιοποιήσει μια σειρά από υποχρεώσεις 
των φορολογούμενων (δηλώσεις, ηλεκτρονικό τιμολόγιο, ηλεκτρονική αποστολή 
φορολογικών εγγραφών στη ΦΔ) και έχει αποτυπώσει στη Βίβλο Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού31 τους στόχους της για τον ψηφιακό εκμοντερνισμό της. 
Σε αυτήν καταγράφονται: ανάπτυξη νέου ΟΠΣ (ολοκληρωμένο πληροφοριακό 
σύστημα)  φορολογίας και ΟΠΣ διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ανάπτυξη 
επιχειρησιακής  νοημοσύνης και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων, ανάπτυξη 
συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών (ψηφιακό 
δελτίο αποστολής) και επέκταση της παροχής υπηρεσιών με ψηφιακό μέσο.

Η ανάγνωση της μέχρι τώρα εφαρμοστικής εμπειρίας αναδεικνύει με ευκολία 
τις παραμέτρους που προσδιορίζουν την καταλληλόλητα της οργανωτικής  
λειτουργίας της σημερινής ΦΔ. Η πρώτη παράμετρος είναι η διακυβέρνηση των 
δεδομένων για την ασφάλεια των οποίων η ΦΔ είναι υπεύθυνη τηρουμένου 
του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας. Μια δεύτερη παράμετρος είναι 
η υπευθυνότητα της ΦΔ για την ποιότητα των δεδομένων που τηρεί και 
τρίτη παράμετρος είναι η διασφάλιση της ενοποίησης των δεδομένων της 
ΦΔ με εκείνα όλων των κρατικών υπηρεσιών. Επίσης κρίσιμη παράμετρος 
είναι η αξιολόγηση της εγκυρότητας των συμπερασμάτων που προκύπτουν 
από τη χρήση των τεχνικών AΙ, όπως επίσης και ο συσχετισμός μέσου και 
αποτελέσματος. Κοινός στόχος όλων των παραμέτρων είναι οι αποφάσεις, 

30 Internal Revenue Service & Deloitte (2016), Behavioral Insights Toolkit, https://www.researchgate.net/publica-
tion/317586180_IRS_Behavioral_Insights_Toolkit  
31 https://digitalstrategy.gov.gr

https://www.researchgate.net/publication/317586180_IRS_Behavioral_Insights_Toolkit  
https://www.researchgate.net/publication/317586180_IRS_Behavioral_Insights_Toolkit  
https://digitalstrategy.gov.gr


που προκύπτουν από καλά σχεδιασμένους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης 
και έχουν τροφοδοτηθεί με δεδομένα φορολογουμένων, να επιτρέπουν την 
καλύτερη εφαρμογή του φορολογικού νόμου (στην κατεύθυνση πάντα της 
μείωσης των πιθανοτήτων φορολογικής απάτης)32. Αυτό επιτυγχάνεται 
όταν οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές AΙ επιτρέπουν υψηλότερης ποιότητας 
φορολογικές πράξεις, μείωση του χρόνου επίλυσης των διαφορών και 
λιγότερες συγκρούσεις.

Σε σχέση με τη φορολογική συμπεριφορά των πολιτών, η ανάγνωση της 
μέχρι τώρα εφαρμοστικής εμπειρίας αναδεικνύει ως κοινή θέση όλων το εξής: 
οι τεχνικές AI οφείλουν να είναι και στην υπηρεσία των φορολογούμενων 
προκειμένου να επιτυγχάνουν τη φορολογική συμμόρφωση. Όπως 
γνωρίζουμε, οι αλγόριθμοι βασίζονται σε υποθέσεις που αναπτύσσονται από 
ανθρώπους, γεγονός που συνεπάγεται τον κίνδυνο μεταφοράς ανθρώπινων 
σφαλμάτων ή προκαταλήψεών τους στον ίδιο τον αλγόριθμο. Στο μέτρο 
που αυτό παρεμβαίνει αρνητικά ή θετικά σε δικαιώματα ή εγγυήσεις  
των φορολογουμένων, η φορολογική συμπεριφορά (και συνακόλουθα η 
φορολογική συμμόρφωση) επηρεάζεται. Για παράδειγμα, είναι διαφορετικός 
ο συμπεριφερολογικός αντίκτυπος όταν οι τεχνικές AI χρησιμοποιούνται ως 
ένδειξη για περαιτέρω ενέργειες της ΦΔ παρά ως βάση λήψης απόφασης 
χωρίς μάλιστα προηγούμενη πιστοποίηση εγκυρότητας. Και, το διακύβευμα 
στην περίπτωση αυτή είναι η εμπιστοσύνη των φορολογούμενων προς τη 
ΦΔ33.

Για την αποφυγή τέτοιων δυσμενών καταστάσεων, ο γαλλικός νόμος για 
την ψηφιακή δημοκρατία προβλέπει το δικαίωμα του κάθε πολίτη να 
λαμβάνει γνώση της χρήσης αλγορίθμων για τη λήψη ατομικών αποφάσεων. 
Συγκεκριμένα,  ο πολίτης μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τη 
λειτουργία του αλγορίθμου, δηλαδή πώς ο αλγόριθμος συνέβαλε και σε ποιο 
βαθμό στη λήψη αποφάσεων, ποια είναι δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία και ποιες είναι οι παράμετροι επεξεργασίας. Εξίσου ενδιαφέρον

32 Σχ., European Commission, Taxation and Customs Union, VAT in the Digital Age, 8.12.2022, https://taxation-
customs.ec.europa.eu/taxation-1/value-added-tax-vat/vat-digital-age_en
33 Για τη νέα σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ νόμου, τεχνολογίας και δικαιωμάτων βλ., W. Lucy, The death of 
law: another obituary, Cambridge Law Journal, 81(1), March 2022, pp. 109–138 και I. Lindgren, S. Hofmann, C. 
Madsen, U. Melin, Close encounters of the digital kind: A research agenda for the digitalization of public services, 
Government Information Quarterly 36(3), March 2019 και World Economic Forum (radio davos/podcast), Rise 
of the machines: prof Stuart Russell on the promises and perils of AL, 6.1.2022.
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είναι ο θεσμός των design centres της αυστραλιανής φορολογικής διοίκησης 
(ATO). Η ATO έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει κέντρα που χρησιμοποιούνται 
για την υποστήριξη της σχεδιαστικής της φιλοσοφίας (design philosophy) 
στο ψηφιακό μέσο. Έτσι μέσω των κέντρων η ATO δρα προληπτικά για 
την αποφυγή δυσμενών καταστάσεων, αφού τα κέντρα λειτουργούν για να 
διευκολυνθεί η συλλογική προσέγγιση στο σχεδιασμό των διαδικασιών34.

Η οργανωτική λειτουργία

Στην οπτική των πιο πάνω, η οργανωτική λειτουργία της ΦΔ αναπτύσσεται 
σε τρεις στρατηγικούς τομείς: την ψηφιοποίηση, τη φορολογική συμμόρφωση 
και τη δίκαιη εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας (προκειμένου να 
επιτευχθεί η εμπιστοσύνη).

Συγκεκριμένα, ο τομέας της ψηφιοποίησης έχει ως έργο τη χρήση των νέων 
τεχνικών AI, την ανάπτυξη της ψηφιακής επικοινωνίας και συναλλαγής με 
τους φορολογούμενους και των υποδομών ΤΠΕ που διευκολύνουν κυρίως 
την ανταλλαγή πληροφορίας35. Επίσης, έχει ως έργο την ασφάλεια των ΤΠΕ 
καθώς και των τηρούμενων δεδομένων36. Εύκολα γίνεται κατανοητό από τα 
προηγούμενα ότι στις φορολογικές διοικήσεις, η ψηφιοποίηση δεν είναι η 
συλλογή ΙΤ συστημάτων ή και η διαλειτουργικότητα  αυτών. Η ψηφιοποίηση 
στη ΦΔ είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο: αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση 
των φορολογικών διαδικασιών, π.χ. τήρηση φορολογικού μητρώου, δηλώσεις 
και αρχειοθέτησή τους37, ελεγκτική διαδικασία, επιστροφές, είσπραξη 
και αναγκαστική είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών, έκδοση τιμολογίου, 
διαχείριση δεδομένων, ψηφιακός βοηθός για τους φορολογούμενους38, 
κωδικοποίηση οδηγιών, ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και αυτόματη 
αποκάλυψη σχέσεων και συμβάντων με φορολογικό ενδιαφέρον. Ακόμη, 
είναι η ανάπτυξη τυποποιημένων μοντέλων περιεχομένου των δεδομένων.

34 Ένα αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν ψηφιακή εφαρμογή που επιτρέπει στους πολίτες να 
κατανοούν τους φορολογικούς συντελεστές και να υπολογίζουν μόνοι τους φόρους και εκπτώσεις. Σχ., A. Mills, 
Tax in a changing world — change is the New Black, Australian Taxation Office, 2019.
35 Tax Administration European Union Summit (TADEUS), Outcomes statement plenary meeting, Rhodes 
(Greece), 15-16 September 2022.
36 Σχ., Tax & digital transformation lecture series, Rex Arendsen, FTA Secretariat, 24 June 2021.
37 Πχ. όπως στη Σουηδία  https://skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/
declaringtaxesforindividuals.

38 Πχ., όπως στην Ισπανία,  Spanish Tax Agency (AEAT) – IDA, https://www.youtube.com/
watch?v=4LJlGb9hnBQ
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και η διαβίβασή τους (π.χ. VAT-package της ΕΕ39). Η ψηφιοποίηση της ΦΔ 
είναι κατά την άποψή μας κάτι ακόμη περισσότερο και από αυτά: είναι μια 
προσέγγιση «ολικής διακυβέρνησης» προκειμένου το Κράτος να καταστεί 
ικανό να ανακτήσει με επιτυχία τα φορολογικά έσοδα που απώλεσε από το 
διασυνδεδεμένο οικονομικό έγκλημα.40

Ο τομέας της φορολογικής συμμόρφωσης έχει ως έργο τη μείωση του 
φορολογικού κενού (tax gap41) στον ΦΠΑ και στον φόρο εισοδήματος, την 
ανάδειξη των αιτιών απώλειας εσόδων πέραν της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής και την ακριβή συγκρότηση του φορολογικού προφίλ του 
κάθε υπόχρεου σε φόρο. Ο ίδιος τομέας έχει ως έργο τον σχεδιασμό και 
την εκτέλεση ενεργειών που προωθούν τη συμμόρφωση καθώς επίσης, την 
εφαρμογή νέων μεθόδων για τη διαχείριση του κινδύνου συμμόρφωσης. 
Έτσι, η ΦΔ αναπτύσσει και εφαρμόζει απλές και αυτοματοποιημένες 
ψηφιακές υπηρεσίες που επιτυγχάνουν την ταχύτητα στη διεκπεραίωση των 
διαδικασιών, υποστηρίζει με επάρκεια τους φορολογουμένους στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, παρακολουθεί έγκαιρα τις φορολογικές υποχρεώσεις και 
επισημαίνει παραλείψεις που οφείλονται σε ελλιπή ενημέρωση ή σε μη 
σκοπούμενο λάθος, διενεργεί  ψηφιακούς ελέγχους με υψηλή ασφάλεια 
δικαίου, επιβάλλει πρόστιμα σε σκοπούμενες φορολογικές παραβάσεις 
και τέλος, αντιμετωπίζει τις απειλές για τα δημόσια έσοδα από τα νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα και τις μεθόδους πληρωμής. Αυτή η δράση της 
ΦΔ, όταν εξελίσσεται συστηματικά, εντάσσει όλο και μεγαλύτερα τμήματα 
φορολογούμενων στη συμμόρφωση - όπως έχει αποδειχθεί43.

39 Σχ., Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC as regards VAT rules for the dig-
ital age, COM(2022) 701 final, 8.12.2022. Σχ., και OECD, Tax administration 3.0 – action plan update (January 
2022).
40 Taxing crime: A whole-of-government approach to fighting corruption, money laundering, and tax 
crimes, StAR, WU Global Tax Policy Center, 2022  και  ν. 4557/2018  για την πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 139/30.7.2018).
41 Για το tax gap βλ. αντί άλλων, Ένα δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό σύστημα, Μελέτη Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς 2022, σελ. 69 επ. 
42 Σχ., Casper Hunnerup Dahl, Trust-based tax compliance  - A survey of empirical evidence from a tax admin-
istration perspective, W/P Fiscalis Project Group no. 98, February 2021.
43 Σχ., Alm J., McClelland G.H. and Schulze W.D.,  Why do people pay taxes? Journal of Public Economics, 
48/1992, http://dx.doi.org/10.1016/0047-2727(92)90040-M 
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Στο τομέα της εφαρμογής της νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων και των εγγυήσεων) χρειάζεται να γίνει διάκριση μεταξύ της 
νομοθετικής εργασίας και εκείνης της εφαρμογής του νόμου. Η νομοθετική 
εργασία, υπό την έννοια της τεχνικής υποστήριξης των νομοσχεδίων44 που 
ψηφίζονται από τη Βουλή και υπό την έννοια της προετοιμασίας των 
ερμηνευτικών του νόμου διοικητικών εγκυκλίων, ανήκει στον υπουργό ως 
κυβερνητικό όργανο και ως φορέα της εκτελεστικής εξουσίας45. Η εργασία 
της εφαρμογής της νομοθεσίας, υπό την έννοια της διασφάλισης βεβαιότητας 
στους πολίτες σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, ανήκει στη 
ΦΔ ως αρμόδιο διοικητικό όργανο. Στον τομέα αυτό, έργο των φορολογικών 
διοικήσεων είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών που παρέχουν τη 
βεβαιότητα στον φορολογούμενο ότι, η ΦΔ ενεργεί με διαφανή και προβλέψιμο 
τρόπο. Δηλαδή, ο κάθε φορολογούμενος χρειάζεται να γνωρίζει με σαφήνεια 
τι η ΦΔ αναμένει από αυτόν και τι αυτός μπορεί να περιμένει από τις 
ενέργειες της ΦΔ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η ΦΔ εφαρμόζει με διαφάνεια  
μεθοδολογίες σχεδιαστικής σκέψης (design thinking), δημοσιοποιεί  τον 
τρόπο λειτουργίας των διαδικασιών, δημοσιεύει ετήσιο σχέδιο προωθούμενων 
διαδικασιών και απολογιστική έκθεση σχετικά, και, παρέχει κατευθυντήριες 
γραμμές για τη διαχείριση των φορολογικών θεμάτων.

Τα πιο πάνω, ως οργάνωση της λειτουργίας της ΦΔ, εφαρμόζονται στις μικρές, 
μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν 
πλούτο, προκειμένου να συλλεχθούν οι φόροι. Επίσης, τα πιο πάνω ως 
οργάνωση της λειτουργίας της ΦΔ εξυπηρετούν τη διαλειτουργικότητα της 
ΦΔ με τα μητρώο επιχειρήσεων, τις κρατικές υπηρεσίες που τηρούν λοιπά 
δεδομένα των πολιτών και το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Κράτους, 
σε τυποποιημένο περιεχόμενο και μορφή, χρησιμοποιώντας τυποποιημένες 
διεπαφές και όσο το δυνατό σε πραγματικό χρόνο46 - προκειμένου να 
συλλεχθεί το ορθό ποσό του φόρου σε άμεσο χρόνο. Τέλος η λειτουργία της 
ΦΔ παρέχει στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομικών και την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία σε όσο το δυνατόν πραγματικό χρόνο.

44 Στο τομέα της νομοθετικής εργασίας, η Γαλλία είναι μια από τις πρώτες χώρες  που έχουν υιοθετήσει το 
εργαλείο ανοιχτού κώδικα OpenFisca για τη μετατροπή της φορολογικής νομοθεσίας σε κώδικα. Το OpenFisca 
είναι μια πλατφόρμα που καθιστά το νόμο επεξεργάσιμο με συνεργατικό και διαφανή τρόπο και που μπορεί 
επίσης να υπολογίσει κοινωνικές παροχές και φόρους ανά άτομο ή νοικοκυριό. Περισσότερα για το  OpenFis-
ca και για την προσέγγιση «law as code», βλ.  Ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης: ο ρόλος 
και η αξία των ανοιχτών τεχνολογιών, Μελέτη ΕΕΛΛΑΚ - Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2021.

45 Για τη σχέση των επιπέδων νομοθέτησης βλ., ΣτΕ 272/2020, 2568/2019, 2077/2017.
46 Όπως π.χ. στη Φιλανδία, https://verotutkimus.fi/en/
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Το κλειδί είναι η καλή διακυβέρνηση

Συνοψίζοντας τα μέχρι τώρα, κλειδί για τη σημερινή αποτελεσματική 
φορολογική διοίκηση που λειτουργεί με βάση τις αρχές του ηθικού, του 
υπόλογου και του αποδοτικού και διαλειτουργεί με τις λοιπές λειτουργίες του 
Κράτους  (του οποίου είναι αναπόσπαστο μέρος) είναι η καλή διακυβέρνησή 
της.

Σε οργανωτική μορφή, η καλή διακυβέρνηση προϋποθέτει διοικητικό 
μορφολογικό τύπο που εξασφαλίζει το υπόλογο (με την έννοια του 
αυξημένου ελέγχου και της επίβλεψης σύμφωνα με τις  διαδικασίες της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας) και τη διαλειτουργικότητα με τις λοιπές 
κρατικές λειτουργίες. Ένας τέτοιος τύπος στο ελληνικό διοικητικό σύστημα 
είναι αυτός της δημόσιας υπηρεσίας47, που εξ ορισμού διαθέτει διοικητική 
αυτοτέλεια, υπόκειται σε γενική εποπτεία σύμφωνα με τους κανόνες της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και διασφαλίζει ότι, η βεβαίωση των φόρων 
γίνεται επ’ ονόματι και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Σε οργανωτική λειτουργία, η καλή διακυβέρνηση προϋποθέτει διοικητική 
συγκρότηση (δηλ., γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, τμήματα, γραφεία, 
ομάδες εργασίας) αντίστοιχη του έργου που σήμερα καλείται να εκτελέσει η 
φορολογική διοίκηση, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν πιο πάνω. Το έργο αυτό 
περιγράφεται: στον εντοπισμό του φορολογικού υπόχρεου (φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) για τον καταλογισμό και πληρωμή του φόρου, στην είσπραξη 
του φόρου από τον υπόχρεο και στην επιβολή αναγκαστικών μέτρων όταν 
αυτός δεν καταβάλει το φόρο. Επίσης, στη συλλογή και επεξεργασία των 
δηλώσεων, στον καταλογισμό του ορθού ποσού του φόρου, στον σχεδιασμό 
ολοκληρωμένων ψηφιακών διαδικασιών που εφαρμόζουν τις τεχνικές  AΙ 
και την αποτίμησή τους, στην ανάπτυξη ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας 
με το επιχειρησιακό περιβάλλον για πληροφόρηση και ενημέρωση, στην 
ανάπτυξη και συντήρηση τεχνολογικών υποδομών πληροφορικής, στην 
ανάπτυξη εφαρμογών για τη χρήση των δεδομένων (π.χ. μισθοί, τιμολόγια, 
πληρωμές, ισολογισμοί, καταστάσεις προμηθευτών, καταστάσεις συμβάσεων) 
παράλληλα με την τήρηση του απορρήτου. Ακόμη, στην ασφάλεια στη 
φύλαξη των δεδομένων, στην ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών, στον 

47 Βλ.σχ., Ευγ. Πρεβεδούρου Η έννοια της δημόσιας υπηρεσίας (Γενικό διοικητικό δίκαιο. Διαδικτυακό μάθημα 
της 15-3-2022), https://www.prevedourou.gr/ και Απ. Γέροντας, Π. Παυλόπουλος,Γ. Σιούτη, Σπ. Φλογαΐτης,  
Διοικητικό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα 5η έκδ., 2022  (κεφάλαιο έκτο: H δημόσια υπηρεσία)
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εσωτερικό έλεγχο, στη διαρκή κατάρτιση των εργαζομένων σε δεξιότητες, στην 
κατάρτιση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στις ψηφιακές διαδικασίες, 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή συμπεριφορικών μεθόδων για συμμόρφωση, 
στη διεθνή συνεργασία (ιδίως στο τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών) και 
στην αποτίμηση της εφαρμογής του φορολογικού νόμου και της εκτέλεσης 
των διαδικασιών (που δημοσιοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα).

Η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Αυστρία, - χώρες με μεγέθη ή/και οικονομική 
συγκρότηση που έχουν αρκετά κοινά με τα αντίστοιχα της δικής μας χώρας, 
- έχουν μεταρρυθμίσει τη διακυβέρνηση των φορολογικών τους διοικήσεων 
– σύμφωνα με τα πιο πάνω και με θετικά αποτελέσματα στη φορολογική 
συμμόρφωση.  Η Φορολογική και Τελωνειακή Αρχή (ΑΤ) της Πορτογαλίας48 
έχει συγκροτήσει την οργανωτική της λειτουργία με βάση τις εξής αρχές: της 
νομιμότητας, της οργανωτικής ευελιξίας, του εξορθολογισμού των φορολογικών 
διαδικασιών που αφορούν τη συμμόρφωση, της διοικητικής αποκέντρωσης, 
της αποτίμησης του έργου και  του διαδιοικητικού συντονισμού της ΑΤ με 
τα άλλες δημόσιες υπηρεσίες.  Η Ισπανική Φορολογική Διοίκηση (AEAT49) 
διοικείται από πρόεδρο που είναι ο Υφυπουργός Οικονομικών και έναν 
γενικό διευθυντή επικεφαλής για την εκτέλεση του έργου. Στην οργανωτική 
της δομή έχουν ενταχθεί επιτροπές με μέλη υπηρεσιακούς διευθυντές και 
γνωμοδοτικό έργο. Αυτές είναι η μόνιμη διοικούσα επιτροπή για την ανάλυση 
και τον συντονισμό των διαχειριστικών αποφάσεων της φορολογικής 
διοίκησης και η επιτροπή ασφάλειας και ελέγχου για την πρόταση σχετικών 
κανόνων και κριτηρίων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η οργανωτική δομή 
περιλαμβάνει και τη διεύθυνση φορολογικών και στατιστικών μελετών για 
την εκπόνηση μελετών για τη φορολογία και την επεξεργασία στατιστικών 
στοιχείων, τα οποία και δημοσιοποιεί. Τέλος, στην Αυστρία η φορολογική 
διοίκηση (κεντρική και τοπικές υπηρεσίες) καθώς και οι υπηρεσίες για 
την αντιμετώπιση της απάτης και τη διενέργεια των ελέγχων50 εστιάζουν 
κατά την εκτέλεση του έργου τους στον διαχωρισμό μεταξύ στρατηγικών 
και λειτουργικών εργασιών. Οι εργασίες αυτές στη συνέχεια διαχωρίζονται, 
στην οργανωτική δομή, ανάλογα με τις ομάδες φορολογούμενων (ιδιώτες, 
επιχειρήσεις, οφειλέτες). 

48 Δημόσια υπηρεσία με διοικητική αυτοτέλεια, ενταγμένη στο Υπουργείο Οικονομικών, https://www.portaldas-
financas.gov.pt/at/
49 Δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ενταγμένη στο Υπουργείο Οικονομικών, Agen-
cia Tributaria Orgaigrama, 2.8.2022.
50 Δημόσιες υπηρεσίες στην εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών, https://www.bmf.gv.at/en/the-ministry/inter-
nal-organisation.html
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ΣΗΜΕΡΑ, η φορολογική διοίκηση αλλάζει θεμελιακά τον τρόπο με τον 
οποίο εκτελεί τη βασική της αποστολή, δηλαδή, τη συλλογή των δημοσίων 
εσόδων. Η «αποτελεσματική είσπραξη και επιβολή των φόρων» αποκτούν 
νέο περιεχόμενο. Η διεθνής εμπειρία, όπως εκτέθηκε πιο πάνω, είναι ικανή 
να προσκομίσει καλές πρακτικές για την περίπτωση που, η ελληνική 
φορολογική υπηρεσία θελήσει να αναθεωρήσει τον προσανατολισμό της: 
δηλαδή να επιχειρήσει τη μετάβαση από την εξυπηρέτηση των δημοσιονομικών 
όρων χρέους στην εξυπηρέτηση των αναγκών του σήμερα (κρατικές δαπάνες 
για την άμβλυνση των ανισοτήτων, τη δημόσια υγεία και την παιδεία) 
και των αναγκών του αύριο (κλιματική κρίση, αλλαγή αναπτυξιακού και 
επιχειρηματικού μοντέλου, νέες μορφές εργασίας, ρόλος του κράτους στο 
νέο γεωπολιτικό πλαίσιο, διεθνής συνεργασία).

49 Δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ενταγμένη στο Υπουργείο Οικονομικών, Agen-
cia Tributaria Orgaigrama, 2.8.2022.
50 Δημόσιες υπηρεσίες στην εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών, https://www.bmf.gv.at/en/the-ministry/inter-
nal-organisation.html
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