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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Ν
έες ψηφιακές υπηρεσίες αναμένεται να 
φέρει το 2022 η Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αλλάζοντας 

ριζικά τη σχέση των Ελλήνων φορολογουμέ-
νων με την εφορία. Σύμφωνα με πληροφορίες 
της Realnews, σε εφαρμογή αναμένεται να τε-
θεί σταδιακά από το δεύτερο τρίμηνο του 2022 
ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, με 
την ονομασία Eispraxis, με στόχο την περαιτέ-
ρω βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης οφει-
λών. Με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, η ΑΑΔΕ 
θα μπορεί να παρακολουθεί και να διαχειρίζε-
ται μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για την 
είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ειδικότερα, 
μέσα από το Eispraxis θα υπάρχει η δυνατότητα: 

 Διαχείρισης και παρακολούθησης οφειλέ-
τη και οφειλών.

 Διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματο-
ποίησης συμψηφισμών και ρυθμίσεων.

 Αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών 
κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.

 Διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτομα-
τοποίησης της λήψης μέτρων είσπραξης.

 Ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέ-
ματα οφειλών.

 Εκτυπώσεων και αναφορών.
Ο στόχος του πληροφοριακού συστήματος 

είναι να αναπτυχθεί μια αυτοματοποιημένη δι-
αδικασία για τη διαχείριση των οφειλών, προ-
κειμένου να είναι συγκεντρωμένες όλες οι δια-
θέσιμες πληροφορίες του οφειλέτη, που θα κα-
θιστούν δυνατή την ενεργοποίηση των διαδι-
κασιών εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης. 
Σημειώνεται ότι σήμερα ο φορολογούμενος δεν 
έχει, για παράδειγμα, εικόνα για τα αναγκαστι-
κά μέτρα που του έχουν τυχόν επιβληθεί, παρά 
μόνο εάν μεταβεί στην αρμόδια εφορία. Επίσης, 
αν έχει πάνω από μία ρύθμιση, είναι αναγκα-
σμένος να πληρώνει κάθε ρύθμιση με την ταυ-
τότητα πληρωμής, χωρίς, δηλαδή, να έχει δυ-
νατότητα ενιαίας πληρωμής δόσεων πολλών 

οφειλών. Τα παραπάνω θέματα είναι μερικά 
από αυτά που έρχεται να επιλύσει το Eispraxis, 
με το οποίο ο πολίτης θα έχει μια συνολική εικό-
να για τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Ουσι-
αστικά, θα μπορεί να διαχειρίζεται ένα προσω-
πικό φορολογικό ημερολόγιο που θα του υπεν-
θυμίζει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες πρέπει 
να πληρώσει φόρους ή να συμψηφιστούν οφει-
λές. Η ειδοποίηση των οφειλετών μπορεί να γί-
νεται με πολλούς τρόπους, όπως με e-mail, με 
γραπτό μήνυμα στο κινητό, μέσω τηλεφώνου 
ή ακόμη και με το ταχυδρομείο. Οι ειδοποιή-
σεις στους οφειλέτες θα γίνονται είτε μεμονω-
μένα είτε μαζικά. 

Φορολογικό προφίλ 
Με το νέο πληροφοριακό σύστημα, η φορο-
λογική Αρχή θα έχει μια συνολική εικόνα για 
την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και 
θα μπορεί να προχωρά, όπου αυτό απαιτείται, 
στη μαζική λήψη μέτρων, αποστέλλοντας στο-
χευμένα ηλεκτρονικά κατασχετήρια. Επίσης, 
θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης ή συμψη-
φισμών των οφειλών. Σήμερα ο φορολογούμε-
νος μπορεί να ενημερωθεί για τις οφειλές του 
μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Επιπλέον, 
η ΑΑΔΕ ενημερώνει απευθείας (με e-mail ή τα-
χυδρομείο) τον φορολογούμενο για τις οφειλές 
του με τους εξής τρόπους:

 Φιλική υπενθύμιση σε όποιον γίνεται οφειλέ-
της πρώτη φορά.

 Φιλική υπενθύμιση σε οφειλέτη κάθε φορά 
που προκύπτει νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή του.

 Ειδοποίηση πριν από τη λήψη αναγκαστικών 
μέτρων είσπραξης σε οφειλέτη και τυχόν συνυ-
πεύθυνους (για νομικά πρόσωπα).

 Ενημέρωση για οφειλές που προκύπτουν από 
έκτακτη αιτία και όχι μετά από δήλωση φόρου 
εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, όπως πρόστιμα, 
έκπτωση εγγυήσεων κρατικών δανείων κ.λπ.

Τα «ραντεβού» 
Η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει καινοτόμες ψηφια-
κές υπηρεσίες μέσα από τις οποίες μπορούν να 
πραγματοποιηθούν 250 συναλλαγές και διαδι-

Με βιντεοκλήσεις και ηλεκτρονικά μηνύματα 
οι συναλλαγές των πολιτών με τις ΔΟΥ 


