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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΥΟΘΕΙΑ 2014 
 

 

 

KPIs τοχοθεσία 

Έτους 2014 

Απολογισμός 

Έτους 2014 
ποσοστό 

επίτευξης 
τόχου ΕΙΠΡΑΞΕΙ    

Είζπξαμε παιαηώλ νθεηιώλ  2.000 εθαη. € 

1.560,9 εθαη. 

€ 78,05% 

% Είζπξαμεο 

ιεμηπξόζεζκσλ λέσλ 

νθεηιώλ 25% 15,30% 61,20% 

Εηζπξάμεηο πξν επηζηξνθώλ 

από Δ.Ο.Υ.  30,9 δηο € 30,6 δηο € 99,03% 

Εηζπξάμεηο πξν επηζηξνθώλ 
θόξσλ από Τεισλεία 12,1 δηο € 11,9 δηο € 98,35% 

  

ΕΛΕΓΥΟΙ ΚΑΙ 

ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΥΕΙΡHΕΩΝ     

Πιήζνο πιήξσλ ειέγρσλ 500 411 82,20% 

% Είζπξαμεο από πιήξεηο 

ειέγρνπο  65% 11,40% 17,54% 

Πιήζνο κεξηθώλ ειέγρσλ  680 446 65,59% 

% Είζπξαμεο από κεξηθνύο 

ειέγρνπο 65% 28,60% 44,00% 

  

ΕΛΕΓΥΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΦΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΩΠΩΝ ΜΕΓΑΛΟΤ 
ΠΛΟΤΣΟΤ    

Πιήζνο πιήξσλ θαη 

κεξηθώλ ειέγρσλ 720 693 96,25% 

% Είζπξαμεο από πιήξεηο 

θαη κεξηθνύο ειέγρνπο 50% 25,50% 51,00% 

  

ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΛΙΗ 

ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

(ΤΕΔΔΕ)και Δ.Ο.Τ.   

Πιήζνο ειέγρσλ πξόιεςεο 80.000 75.408 94,26% 

  

ΕΛΕΓΥΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙΠΡΑΞΕΙ Δ.Ο.Τ.    

Πιήζνο πιήξσλ ειέγρσλ 4.000 2.190 54,75% 



Πιήζνο κεξηθώλ ειέγρσλ  10.000 16.200 162,00% 

Πιήζνο ειέγρσλ 
θνξνινγίαο θεθαιαίνπ 1.500 2.111 140,73% 

  

ΕΛΕΓΥΟΙ ΚΑΙ 

ΕΙΠΡΑΞΕΙ 
ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ    

Πιήζνο ειέγρσλ 200.000 272.868 136,43% 

% Είζπξαμεο από ειέγρνπο 10% 6,10% 61,00% 

  

ΕΛΕΓΥΟΙ Γ.Υ.Κ.    

Εμέηαζε δεηγκάησλ 

πξντόλησλ θαη πιηθώλ 15.000 22.990 153,27% 

Δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ 
ζε ρώξνπο παξαζθεπήο θαη 

δηαθίλεζεο ρεκηθώλ 
πξντόλησλ 500 550 110,00% 

Δηεμαγσγή εξγαζηώλ 

ζρεηηθώλ κε ηε δηαζθάιηζε 
ηεο είζπξαμεο Ε.Φ.Κ. ζηνλ 

ηνκέα αιθνόιεο θαη πνηώλ 
αιθνόιεο 15.000 23.275 155,17% 

Δηεμαγσγή εξγαζηώλ 

ζρεηηθώλ κε ηε δηαζθάιηζε 
ηεο είζπξαμεο Ε.Φ.Κ. ζηνλ 

ηνκέα ησλ θαπζίκσλ 21.000 33.122 157,72% 

  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ   

Πνζνζηό Οινθιήξσζεο 

ησλ ππνζέζεσλ πνπ 
εμεηάδνληαη από ηε 

Δηεύζπλζε Επίιπζεο 
Δηαθνξώλ πξηλ από ηελ 

πξνβιεπόκελε από ην λόκν 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 40% 55,10% 137,75% 

  

ΛΟΙΠΟΙ ΣΟΥΟΙ   

Δηελέξγεηα ειέγρσλ 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο 
πξντζηακέλσλ 

Δηεπζύλζεσλ/Τκεκάησλ 125 104 83,20% 

Δηελέξγεηα ειέγρσλ 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο 

ππαιιήισλ 150 108 72,00% 

Δηελέξγεηα εζσηεξηθώλ 

ειέγρσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 

ησλ δηαδηθαζηώλ 30 10 33,33% 

Οινθιήξσζε δηαδηθαζίαο 

επηζηξνθήο Φ.Π.Α. εληόο 
ελελήληα (90) εκεξώλ 90% 54,50% 60,56% 

 

 

 

ΣΟΥΟΘΕΙΑ ΕΣΟΤ 2015 



 

 

 

Κωδικός 

Ε.. 

ΣΟΥΟΘΕΙΑ 2015 

Δείκηες 

Αποδοηικόηηηας 

(KPIs) 

(βάζει 

Επιτειρηζιακού 

τεδίοσ(Ε..) 

Γ.Γ.Δ.Ε.)   

ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  

Σ.1.1 

Δηζπξάμεηο πξν 

επηζηξνθώλ θόξσλ από 

Γ.Ο.Υ., Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ., 

Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.  

34,3 δις € 

Σ.1.2 

Δηζπξάμεηο πξν 

επηζηξνθώλ θόξσλ από 

Τεισλεία 

12,4 δις € 

Σ.1.3 

Δηζπξάμεηο έλαληη 

ηνπ «παιαηνύ» 

ιεμηπξνζέζκνπ ρξένπο 

Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο 

1,7 δις € 

Σ.1.4 

Δηζπξαμηκόηεηα 

έλαληη ηνπ 

«απνηειεζκαηηθνύ 

λένπ» ιεμηπξνζέζκνπ 

ρξένπο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο  

≥25% 

Σ.1.8 

Αύμεζε ησλ 

εηζπξάμεσλ από 

πσιήζεηο νρεκάησλ 

θαη δηθύθισλ ηα 

νπνία εθπνηνύληαη, 

ζε ζρέζε κε ην 2014  

5% 

Σ.1.9 

Αύμεζε εζόδσλ από 

δηαρείξηζε ινηπώλ 

εηδώλ (πιελ νρεκάησλ 

θαη ηθύθισλ) ζε 

ζρέζε κε ην 2014  

5% 

Σ.1.10 

Πνζό ραξαθηεξηζκέλσλ 

σο αλεπίδεθησλ 

είζπξαμεο 

ιεμηπξνζέζκσλ 

νθεηιώλ ηεο 

Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο 

3,45 δις € 

ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΣΩΝ 



Σ.1.5 

Δηζπξάμεηο ηεο 

Δ.Μ.ΔΙΣ. από 

κεγάινπο νθεηιέηεο 

θαη από ζηνρεπκέλεο 

δξάζεηο έλαληη 

«παιαηώλ» θαη «λέσλ» 

ιεμηπξνζέζκσλ ρξεώλ 

420 εκαη. € 

ΕΛΕΓΥΟΙ και ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡHΕΩΝ 

Σ.2.16 
Πιήζνο πιήξσλ 

ειέγρσλ 
≥ 400 

Σ.2.18 

Βεβαίσζε από πιήξεηο 

θνξνινγηθνύο 

ειέγρνπο 

>2,6 δις € 

Σ.2.17 
Πιήζνο κεξηθώλ 

ειέγρσλ 
≥ 500 

Σ.2.19 

Βεβαίσζε από 

κεξηθνύο 

θνξνινγηθνύο 

ειέγρνπο 

>325 εκαη. € 

Σ.2.20 

Βεβαίσζε από 

ειέγρνπο ηηκώλ 

ελδννκηιηθώλ 

ζπλαιιαγώλ κε ρξήζε 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

AMADEUS 

(ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηα 325. εθαη. €) 

≥30 εκαη. € 

Σ.2.21 

Δηζπξάμεηο από 

κεξηθνύο θαη πιήξεηο 

θνξνινγηθνύο 

ειέγρνπο 

>370 εκαη. € 

ΕΛΕΓΥΟΙ και ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 

ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ  

Σ.2.22 
Πιήζνο πιήξσλ θαη 

κεξηθώλ ειέγρσλ 
≥900 

Σ.2.23 

Βεβαίσζε από 

κεξηθνύο θαη πιήξεηο 

θνξνινγηθνύο 

ειέγρνπο 

>325 εκαη. € 

Σ.2.24 

Δηζπξάμεηο από 

κεξηθνύο θαη πιήξεηο 

θνξνινγηθνύο 

ειέγρνπο 

>77 εκαη. € 

ΕΛΕΓΥΟΙ και ΕΙΠΡΑΞΕΙ Δ.Ο.Τ.  

Σ.2.6 
Πιήζνο ειέγρσλ 

θνξνινγίαο θεθαιαίνπ 
≥2.000 



Σ.2.1 

Βεβαίσζε από πιήξεηο 

θνξνινγηθνύο 

ειέγρνπο 

>1,04 δις € 

Σ.2.2 

Βεβαίσζε από 

κεξηθνύο 

θνξνινγηθνύο 

ειέγρνπο  

>700 εκαη. 

Σ.2.4 

Δηζπξαμηκόηεηα επί 

ησλ βεβαησζέλησλ 

ηόζν από πιήξεηο όζν 

θαη από κεξηθνύο 

ειέγρνπο ησλ Γ.Ο.Υ.  

≥10% 

Τπηρεζία Ερεσνών και Διαζθάλιζης Δηµοζίων 

Εζóδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 

Σ.2.9 

Πιήζνο νινθιεξσκέλσλ 

ππνζέζεσλ έξεπλαο 

θνξνδηαθπγήο θαη 

ιαζξεκπνξίνπ  

≥200 

  

Πιήζνο νινθιεξσκέλσλ 

ππνζέζεσλ έξεπλαο 

θνξνδηαθπγήο θαη 

ιαζξεκπνξίνπ πνπ 

αθνξνύλ απάηεο ζην 

Φ.Π.Α.  

40 

Σ.2.10 

Αύμεζε ησλ 

εληνπηδόκελσλ 

δηαθπγόλησλ εζόδσλ 

από ηε δηελέξγεηα 

εξεπλώλ ηεο 

Υ.Δ.Γ.Γ.Δ., ζε ζρέζε 

κε ην 2014  

4 

Σ.2.11 

Γηαπίζησζε δηαθνξώλ 

πξνο θαηαινγηζκό σο 

πνζνζηό ησλ 

ππνζέζεσλ 

θνξνδηαθπγήο θαη 

ιαζξεκπνξίνπ 

≥80% 

ΕΠΙΛΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Σ.2.3 

Μείσζε ηνπ πνζνζηνύ 

ησλ ππνζέζεσλ 

ειέγρνπ γηα ηηο 

νπνίεο αζθείηαη 

ελδηθνθαλήο πξνζθπγή 

ζε ζρέζε κε ην έηνο 

2014  

0,25 

Σ.3.7 

Μείσζε ηνπ πνζνζηνύ 

ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

άγνληαη ζηα 

Γηθαζηήξηα κεηά από 

ηε Γ.Δ.Γ. ζε ζρέζε 

κε ην 2014 

0,1 



Σ.3.14 

Πνζνζηό νινθιήξσζεο 

ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

εμεηάδνληαη από ηε 

Γηεύζπλζε Δπίιπζεο 

Γηαθνξώλ κέρξη ηελ 

πξνβιεπόκελε από ην 

λόκν θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία 

≥50% 

ΕΛΕΓΥΟΙ και ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  

Σ.2.25 

Πιήζνο εθ ησλ 

πζηέξσλ ηεισλεηαθώλ 

ειέγρσλ θαη ειέγρσλ 

δίσμεο (πξνιεπηηθώλ) 

κε πνζνζηό 

παξαβαηηθόηεηαο άλσ 

ηνπ 6% 

40000 

  

Πιήζνο πξνβιεπνκέλσλ 

από ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο σο 

ππνρξεσηηθώλ επί ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρσλ 

θαζώο θαη 

πξνβιεπνκέλσλ σο 

ηαθηηθώλ ειέγρσλ 

>200.000 

Σ.2.33 

Πιήζνο εθ ησλ 

πζηέξσλ ηεισλεηαθώλ 

ειέγρσλ θαη ειέγρσλ 

δίσμεο «πξνιεπηηθώλ» 

(από ηνπο 40.000 

ειέγρνπο) γηα 

παξαπνηεκέλα 

εκπνξεύκαηα κε 

πνζνζηό 

παξαβαηηθόηεηαο άλσ 

ηνπ 6% 

3000 

Σ.2.26 

Πιήζνο 

θαηαινγηζηηθώλ 

πξάμεσλ από ηηο 

δξάζεηο 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ  

>6.200 

Σ.2.27 

Πνζά (πξόζηηκα, 

πνιιαπιά ηέιε, 

δαζκνί θαη θόξνη) 

πνπ θαηαινγίδνληαη 

γηα απιέο 

ηεισλεηαθέο 

παξαβάζεηο θαη 

ιαζξεκπόξην 

>182,5 εκαη. € 

Σ.1.7 

Δηζπξαμηκόηεηα επί 

ησλ βεβαηνύκελσλ 

πξνζηίκσλ, πνιιαπιώλ 

ηειώλ, δαζκώλ θαη 

>10% 



θόξσλ από απιέο 

ηεισλεηαθέο 

παξαβάζεηο θαη 

ιαζξεκπόξην  

Σ.1.6 

Δηζπξαμηκόηεηα επί 

ησλ ζπλνιηθώλ 

ιεμηπξνζέζκσλ 

νθεηιώλ ηεο 

Τεισλεηαθήο 

Γηνίθεζεο (αύμεζε 

θαηά 5% ζε ζρέζε κε 

ην επηηεπρζέλ 

απνηέιεζκα ζηηο 

31/12/2014) 

0,059 

Σ.3.9 

Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ 

θαηόρσλ αδεηώλ 

απινπζηεπκέλσλ 

δηαδηθαζηώλ θαη 

Δγθεθξηκέλσλ 

Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ 

(ΑΔΟ) ζε ζρέζε κε 

ηνλ αξηζκό πνπ έρεη 

επηηεπρζεί έσο 

31/12/2014 

0,1 

Σ.2.31 

Γηαηήξεζε ηνπ 

πνζνζηνύ ησλ ειέγρσλ 

ζηηο εμαγσγέο κε ηνλ 

αληίζηνηρν επξσπατθό 

κέζν όξν 

0,05 

  

Γηαηήξεζε ηνπ 

πνζνζηνύ ησλ ειέγρσλ 

ζηηο εηζαγσγέο κε 

ηνλ αληίζηνηρν 

επξσπατθό κέζν όξν 

0,15 

Σ.3.19 

Πνζνζηό κείσζεο ηνπ 

ρξόλνπ δηεθπεξαίσζεο 

ησλ ηεισλεηαθώλ 

δηαηππώζεσλ γηα ηε 

δηεπθόιπλζε ηνπ 

εκπνξίνπ ζε ζρέζε κε 

ην 2014 κέζσ ηεο 

αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ 

ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ 

πνπ απνζηέιινπλ ηα 

ζπλεκκέλα έγγξαθα 

ειεθηξνληθά 

0,1 

Σ.3.20 

Πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αηηεκάησλ ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ κε 

Τεισλεία 24σξεο 

ιεηηνπξγίαο γηα 

δηεθπεξαίσζε 

δηαδηθαζηώλ εθηόο 

σξαξίνπ εξγαζίαο 

0,5 



ΕΛΕΓΥΟΙ Γ.Υ.Κ.  

Σ.2.34 

Υινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ 

εξγαζηεξηαθνύ 

ειέγρνπ πξντόλησλ 

θαη πιηθώλ (εθηόο 

απηώλ πνπ εκπίπηνπλ 

ζην λόκν πεξί 

λαξθσηηθώλ νπζηώλ) 

17000 

Σ.2.35 

Γηεμαγσγή εξγαζηώλ 

ζρεηηθώλ κε ηε 

δηαζθάιηζε ηεο 

είζπξαμεο Δ.Φ.Κ. 

ζηνλ ηνκέα αιθνόιεο 

θαη πνηώλ αιθνόιεο. 

≥17.000 

Σ.2.36 

Γηεμαγσγή εξγαζηώλ 

ζρεηηθώλ κε ηε 

δηαζθάιηζε ηεο 

είζπξαμεο Δ.Φ.Κ. 

ζηνλ ηνκέα θαπζίκσλ 

≥23.000 

Σ.2.37 

Υινπνίεζε 

δηεξγαζηεξηαθώλ 

ζρεκάησλ 

16 

  

Υινπνίεζε 

δηεξγαζηεξηαθώλ 

ζρεκάησλ (εθ ησλ 

16), ζε λένπο ηνκείο 

2 

Σ.2.38 

Γηελέξγεηα 

επηζεσξήζεσλ ζε 

ρώξνπο παξαζθεπήο, 

ρξήζεο θαη 

δηαθίλεζεο ρεκηθώλ 

νπζηώλ θαη πξντόλησλ 

≥300 

Σ.2.29 

Πιήζνο Γειηίσλ 

Φεκηθήο Αλάιπζεο γηα 

ηελ ππνζηήξημε 

ηεισλεηαθώλ αξρώλ 

≥8.000 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Σ.3.1 

Πνζνζηό ζπκκόξθσζεο 

επί ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ πνπ 

εκθαλίδνπλ γηα πξώηε 

θνξά ιεμηπξόζεζκεο 

νθεηιέο, θαηόπηλ 

εθαξκνγήο θξηηεξίσλ 

αλάιπζεο θηλδύλνπ 

≥40% 

  

Πνζνζηό είζπξαμεο 

κεηά από δξάζεηο ηεο 

θνξνινγηθήο 

ζπκκόξθσζεο θαηά ην 

κήλα δηαρείξηζεο ησλ 

≥25% 



νθεηιώλ 

Σ.3.2 

Πνζνζηό ππνβνιήο 

πεξηνδηθώλ δειώζεσλ 

Φ.Π.Α. επί ησλ 

ππόρξεσλ γηα θάζε 

θνξνινγηθή πεξίνδν 

≥92% 

Σ.3.3 

Πνζνζηό ζπκκόξθσζεο 

επί ησλ κε 

ππνβιεζέλησλ 

εκπξνζέζκσο 

πξνζσξηλώλ δειώζεσλ 

Φ.Δ.Ν.Π.  

0,2 

Σ.3.8 

Γηελέξγεηα 

ηειεθσληθώλ 

επηθνηλσληώλ, από ην 

ηειεθσληθό θέληξν 

ηεο Γ.Φ.Σ. (κε ζθνπό 

ηε ζπκκόξθσζε ησλ 

θνξνινγνύκελσλ θαη 

ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θνξνινγηθώλ ηνπο 

ππνρξεώζεσλ σο πξνο 

ηελ ππνβνιή δειώζεσλ 

(Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., 

Φ.Δ. Φ.Π.-Ν.Π., θιπ) 

θαη ηελ θαηαβνιή ησλ 

ιεμηπξνζέζκσλ 

νθεηιώλ ηνπο) 

≥100.000 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ 

Σ.4.11 

Γηελέξγεηα ειέγρσλ 

πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο 

πξντζηακέλσλ 

Γηεπζύλζεσλ/Τκεκάησλ 

70 

  

Γηελέξγεηα ειέγρσλ 

πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο ππαιιήισλ 

130 

Σ.4.12 

Γηελέξγεηα ειέγρσλ 

ππαιιήισλ Γ.Γ.Γ.Δ. 

γηα εληνπηζκό 

πνηληθώλ αδηθεκάησλ 

θαη πεηζαξρηθώλ 

παξαπησκάησλ  

80 

Σ.4.13 

Γηελέξγεηα επηηόπησλ 

ειέγρσλ ζηηο θαηά 

ηόπνπο Υπεξεζίεο γηα 

ηελ ηήξεζε δηαηάμεσλ 

λόκσλ, εγθπθιίσλ 

δηαηαγώλ θαη 

πξόιεςεο παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ 

50 



ππαιιήισλ ηεο 

Γ.Γ.Γ.Δ.  

Σ.4.14 

Πνζνζηό αμηνιόγεζεο 

ησλ θαηαγγειηώλ πνπ 

αθνξνύλ ηελ εκπινθή 

ππαιιήισλ ηεο 

Γ.Γ.Γ.Δ. ζε 

ππνζέζεηο δηαθζνξάο 

θαη παξάλνκεο 

πξάμεηο 

≥60% 

Σ.4.17 

Γηελέξγεηα 

εζσηεξηθώλ ειέγρσλ 

γηα ηε δηαζθάιηζε 

ησλ δηαδηθαζηώλ 

≥30 

ΕΠΙΣΡΟΦΕ  

Σ.3.11 

Πνζνζηό νινθιήξσζεο 

δηαδηθαζίαο 

επηζηξνθήο Φ.Π.Α. 

ζηνπο δηθαηνύρνπο 

εληόο 90 εκεξώλ 

≥65% 

Σ.3.12 

Οινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο 

επηζηξνθήο Φόξνπ 

Δηζνδήκαηνο ζηνπο 

δηθαηνύρνπο εληόο 90 

εκεξώλ  

≥65% 

 

 

 


