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Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Ε
να µεγαλόπνοο σχέδιο έχει καταστρώ-
σει ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρ-
χής ∆ηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσι-

λής, µε στόχο να ψηφιοποιήσει πλήρως τις 
εφορίες και τα τελωνεία. Το σχέδιο περιλαµ-
βάνει παρεµβάσεις τόσο στην καθηµερινή 
λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στη διε-
ξαγωγή ελέγχων σε όλο το φάσµα της αγο-
ράς. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία µε 
το υπουργείο Ανάπτυξης, προχωρά µε τα-
χείς ρυθµούς ο διαγωνισµός για την προ-
µήθεια 10.800 ηλεκτρονικών υπολογιστών 
για τον εξοπλισµό των εφοριών. Ολοκληρώ-
θηκε η φάση των ενστάσεων, οι οποίες και 
αποσύρθηκαν, µε αποτέλεσµα έως τα τέλη 
Οκτωβρίου να προχωρήσει η πρώτη εκτελε-
στική σύµβαση για την εγκατάσταση 8.300 
υπολογιστών στις υπηρεσίες της ΑΑ∆Ε σε 
όλη τη χώρα έως το πρώτο δίµηνο το 2021 
και των υπολοίπων µέχρι το τέλος του 2021.

Παράλληλα, µε νόµο που ψηφίστηκε µέ-
σα στην εβδοµάδα, η ΑΑ∆Ε αποκτά τη δια-
χείριση των υπολογιστών που υπάρχουν στις 
∆ΟΥ και µπορεί, πλέον, σε συνεργασία µε τη 
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστη-
µάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, να επισπεύσει 
την παραµετροποίηση και εγκατάσταση χιλί-
ων ακόµα υπολογιστών, που έχουν ήδη αγο-
ραστεί, στα ελεγκτικά κέντρα και στις εφορί-
ες της Αττικής.

Πιλοτική εφαρµογή
Παράλληλα, προκειµένου να 
ενισχυθεί η ευελιξία των 
υπαλλήλων και των ελε-
γκτών των τελωνείων της 
Αρχής, προχωρά η προ-
µήθεια 1.000 laptops 
και tablets, ώστε να 
χρησιµοποιηθούν 
τόσο για τηλεργα-
σία όσο και για επι-

Το σχέδιο Πιτσιλή για 
την ψηφιακή εφορία 

τόπιο risk analysis σε στοχευµένους ελέγχους.
Παράλληλα, η ΑΑ∆Ε αναµένει από τη Γενική Γραµµα-

τεία Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
2.000 ψηφιακές υπογραφές για όλες τις υπηρεσίες της ΑΑ-
∆Ε στη χώρα, ώστε τα κάθε είδους πιστοποιητικά που εκ-
δίδουν οι εφορίες να µπορούν να ψηφιοποιούνται άµεσα, 
χωρίς σκανάρισµα, και να ανεβαίνουν στη θυρίδα του πο-

λίτη στο Taxisnet. 
Ταυτόχρονα, προγραµµατίζεται µέσα στο φθι-
νόπωρο να ξεκινήσει πιλοτικά η εφαρµογή 
για την ψηφιακή δήλωση φορολογίας µε-
ταβίβασης ακινήτων, έτσι ώστε να εκπαι-
δευτούν σε αυτή οι συµβολαιογράφοι και 
να µπορέσει να λειτουργήσει καθολικά από 
τη νέα χρονιά. Επίσης, προγραµµατίζεται 
το my AADE live, η υπηρεσία χορήγησης 
κλειδάριθµου µέσω βιντεοκλήσης, να διευ-
ρύνει τις υπηρεσίες του άµεσα, µέσα στον 

Ιούλιο, έτσι ώστε, πέραν της χορήγησης κλει-
δάριθµου, να µπορεί να χορηγεί και ΑΦΜ. 
Ετσι, από το φθινόπωρο η σύσταση ατοµικής 
επιχείρησης θα µπορεί να ολοκληρώνεται µέ-
σω µιας απλής βιντεοκλήσης, ενώ σήµερα, για 

την ίδια διαδικασία, απαιτείται η φυ-
σική παρουσία του ενδι-

αφερόµενου στη ∆ΟΥ. 
Ηδη, το κτίριο της πα-
λιάς Β’ ∆ΟΥ Περιστερί-
ου, η οποία πρόσφα-
τα ενοποιήθηκε µε 
την Α’ ∆ΟΥ Περι-
στερίου, έχει πλή-
ρως διαµορφωθεί 
µε τα πλέον σύγ-
χρονα µέσα προ-
στασίας από τον 

Ο διοικητής της 
Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ημοσίων Εσόδων 
Γιώργος Πιτσιλής

Οι παρεµβάσεις 
που προγραµµατίζει 
ο διοικητής της 
Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων 
Εσόδων για τον 
εκσυγχρονισµό και την 
αποτελεσµατικότερη 
λειτουργία των ∆ΟΥ 
και των τελωνείων 

κορωνοϊό και είναι εξοπλισµένη µε ισχυρή 
γραµµή οπτικών ινών, ώστε να λειτουργή-
σει εκεί άµεσα η πρώτη ψηφιακή ∆ΟΥ. ∆η-
λαδή, µια υπηρεσία, η οποία θα εξυπηρετεί 
τους φορολογουµένους µέσω βιντεοκλήσε-
ων και e-mail. Ταυτόχρονα, ο διοικητής της 
ΑΑ∆Ε περιµένει την ανταπόκριση των επι-
χειρήσεων στα γενναία κίνητρα που ψηφί-

στηκαν για την ηλεκτρονική τιµολόγηση, η 
οποία, σε συνδυασµό µε τα ηλεκτρονικά βι-
βλία myDATA, θα επιτρέψει την επιτάχυνση 
των επιστροφών ΦΠΑ και εισοδήµατος στις 
επιχειρήσεις, ελαχιστοποιώντας τις επισκέ-
ψεις στις εφορίες. Οι κινήσεις αυτές, σε συν-
δυασµό µε την ψηφιοποίηση των υπηρεσι-
ών της ΑΑ∆Ε, η οποία συνεχίζεται µε αµείω-
τη ένταση, θα επιτρέψουν την καλύτερη ανα-
κατανοµή ανθρώπινων πόρων στις υποστε-
λεχωµένες 33 εφορίες της Αττικής και τη µε-
ταµόρφωση της ΑΑ∆Ε σε έναν σύγχρονο δη-
µόσιο φορέα, στα πρότυπα των καλύτερων 
φορολογικών διοικήσεων του εξωτερικού. 

Η σύσταση ατοµικής 
επιχείρησης θα µπορεί να 
ολοκληρώνεται µέσω µιας 
απλής βιντεοκλήσης, χωρίς να 
απαιτείται η φυσική παρουσία 
του φορολογουµένου στη ∆ΟΥ


