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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 
διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων 
ελεγχόμενων οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους 
τομείς αυτού. Η Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά 
τρόπον ώστε αυτές να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις 
επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων 
εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 
έχουν τεθεί ενώπιων της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 
στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 
αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 
δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των 
παρατηρήσεων και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι 
συστάσεις αυτές επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται 
συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης 
οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη 
απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 
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1. Σύνοψη 

Σύμφωνα με τη Δημοσιονομική Έκθεση 2019 του Γενικού Λογιστηρίου (ΓΛ), οι εισπράξεις της 
Κεντρικής Κυβέρνησης που αφορούσαν στην άμεση φορολογία ανήλθαν περίπου σε €2,1 δις ή 
21% των συνολικών εισπράξεων. Η διαχείριση των εισπράξεων αυτών γίνεται από το Τμήμα 
Φορολογίας (ΤΦ) μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Φόρων (ΣΔΦ).  

Το σύστημα χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών άμεσης φορολογίας όπως τη 
διαχείριση στοιχείων φορολογουμένων, τη διαχείριση φορολογικών δηλώσεων, υπολογισμό και 
επιβολή φορολογιών και διαχείριση εισπράξεων και επιστροφών. 

Τον Νοέμβριο του 2019, η Υπηρεσία μας άρχισε έλεγχο του συστήματος με στόχο την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δικλείδων ασφαλείας που επηρεάζουν την 
αξιοπιστία των δεδομένων και λειτουργιών του και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις Οικονομικές 
Καταστάσεις της Δημοκρατίας.  

Αξιολογήσαμε τις οργανωτικές δομές, τις πολιτικές και διαδικασίες πληροφορικής του ΤΦ και του 
Κλάδου Τμήματος Φορολογίας του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) και εξετάσαμε τις 
γενικές δικλείδες ασφαλείας πληροφορικής που εφαρμόζονταν και οι οποίες επηρεάζουν άμεσα 
την αξιοπιστία του περιβάλλοντος ελέγχου τεχνολογιών πληροφορικής του Τμήματος. Κατόπιν 
αξιολόγησης επικινδυνότητας, επιλέξαμε ορισμένες επιμέρους οντότητες του συστήματος για τις 
οποίες ελέγξαμε τις εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας που υπήρχαν για να εντοπιστούν αδυναμίες 
που επηρεάζουν την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών.  

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το Τμήμα παραμένει εκτεθειμένο σε μια σειρά από κινδύνους οι 
οποίοι ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εισπρακτική του ικανότητα, τη 
συμμόρφωσή του με τη νομοθεσία και την αξιοπιστία των δεδομένων που τηρούνται στο 
σύστημα.  

Tα σημαντικότερα ευρήματα αφορούν στα ακόλουθα: 

 Ελλείψεις σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης του ΤΦ και του ΤΥΠ όπως ανεπαρκής 
καθορισμός αρμοδιοτήτων για τα συστήματα του ΤΦ, καθυστέρηση στην εφαρμογή των 
συστάσεων εξωτερικών συμβούλων, μη υιοθέτηση πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών και 
ελλιπής συντονισμός σε θέματα εκτέλεσης συμβάσεων.  

 Αδυναμίες σε θέματα διαχείρισης αλλαγών, όπως για παράδειγμα η απουσία 
καταγραμμένων διαδικασιών, περιορισμένο εύρος της υφιστάμενης διαδικασίας 
διαχείρισης αλλαγών που ακολουθείται καθώς και περιπτώσεις υλοποίησης αλλαγών χωρίς 
επαρκή αξιολόγηση και εξουσιοδότηση. 

 Αδυναμίες σε θέματα διαχείρισης προσβάσεων στο ΣΔΦ όπως ανεπαρκής καθορισμός 
αρμοδιοτήτων και ευθυνών και απουσία καταγραμμένων διαδικασιών.  
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 Ελλείψεις στις διαδικασίες δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων και ανάκαμψης του 
συστήματος, σε σχέση με τον υπολογισμό του σημείου και του χρόνου ανάκαμψης του 
συστήματος μετά από καταστροφή.  

 Απουσία σχεδίου δράσης για τη διαχείριση περιστατικών και προβλημάτων της υποδομής 
του συστήματος. 

 Καθυστέρηση στη μεταφορά φορολογικών δηλώσεων στο ΣΔΦ από το Taxisnet και 
ελλείψεις σε θέματα ασφάλειας δεδομένων.  

 Ανεπαρκής ενσωμάτωση στο ΣΔΦ δικλείδων αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων (π.χ. η 
δυνατότητα του φοροθέτη να φορολογήσει τον εαυτό του, χωρίς αυτό να μπορεί να 
εντοπιστεί έγκαιρα).  

 Απουσία δικλείδων στο ΣΔΦ, που να διέπουν τη διαδικασία φορολόγησης με λευκή οθόνη. 

 Αυξημένος κίνδυνος παράκαμψης των κανόνων μαζικής φορολόγησης, λόγω 
εξωσυστημικών διαδικασιών και ελλείψεων των διαδικασιών ελέγχου και συμφιλίωσης των 
προς επιβεβαίωση φορολογιών. 

 Οι διαδικασίες διαχείρισης εισπράξεων είναι ως επί το πλείστον χειροκίνητες και υπάρχει 
μεγάλη εξάρτηση σε συγκεκριμένα άτομα του προσωπικού του Τμήματος. Παρόλο που έχει 
γίνει καταγραφή των διαδικασιών εισπράξεων σε εγχειρίδιο, αυτό δεν έχει κοινοποιηθεί 
στο προσωπικό.  

 Σε περιπτώσεις εισπράξεων μέσω επιταγών, ακολουθείται πρακτική έκδοσης απόδειξης 
είσπραξης από το σύστημα πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της επιταγής.  

 Εντοπίσαμε μια περίπτωση συμψηφισμού όπου με οδηγίες του Τμήματος έγινε επέμβαση 
στον κώδικα του ΣΔΦ, για παράκαμψη των κανόνων ενημέρωσης του συστήματος 
συμψηφισμών του Γενικού Λογιστηρίου (ΕΦΑΡΣΥ). 

 Ορισμένες κατηγορίες φορολογιών δεν είχαν περιληφθεί στην έκθεση καθυστερημένων 
εσόδων του 2019 που υποβλήθηκε στο ΓΛ. Διαπιστώσαμε επίσης την απουσία ενός 
μηχανισμού συμφιλίωσης στη διαδικασία ετοιμασίας της έκθεσης καθυστερημένων 
εσόδων. 

Για τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση υποβάλαμε συγκεκριμένες συστάσεις που 
απευθύνονται τόσο στο ΤΦ όσο και στο ΤΥΠ, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών και την 
ενδυνάμωση των δικλείδων ασφάλειας του ΣΔΦ.  

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των διεθνών προτύπων του INTOSAI τα οποία διέπουν τον έλεγχο που 
διενεργήσαμε, τα ευρήματά μας που αφορούν σε θέματα ασφάλειας και τα οποία ενδεχομένως 
να έχουν αρνητική επίπτωση στο ΤΦ έχουν αφαιρεθεί από την παρούσα Έκθεση ή 
παρουσιάζονται χωρίς λεπτομέρειες. Σημειώνουμε ότι τα ευρήματα αυτά έχουν κοινοποιηθεί στο 
ΤΦ μαζί με συγκεκριμένες συστάσεις για λήψη διορθωτικών μέτρων. 
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Οι συστάσεις που υποβάλαμε στοχεύουν στη βελτίωση των διαδικασιών του ΤΦ και στην 
ενδυνάμωση των δικλείδων ασφάλειας των πληροφοριών που διαχειρίζεται το ΣΔΦ. Θεωρούμε 
ότι οι πλείστες συστάσεις μπορούν να υλοποιηθούν παράλληλα και ανεξάρτητα από την 
υλοποίηση του νέου ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος φορολόγησης το οποίο είναι υπό 
ανάπτυξη. 

Σημειώνουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήσαμε δεν αποτελεί μια ολοκληρωμένη και περιεκτική 
μελέτη αξιολόγησης όλων των πτυχών του ΣΔΦ αλλά περιορίστηκε σε συγκεκριμένες περιοχές 
ελέγχου που κρίθηκαν σημαντικότερες βάσει αξιολόγησης.  

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η υλοποίηση του νέου ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023 το Τμήμα θα πρέπει να μελετήσει και ιεραρχήσει τα 
ευρήματα του ελέγχου στη βάση της επικινδυνότητας και των επιπτώσεών τους και καταρτίσει 
πλάνο υλοποίησης των συστάσεων.   
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2. Εισαγωγή 

Το ΤΦ συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2014, με την ενοποίηση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων 
και της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, στα πλαίσια των μέτρων που λήφθηκαν από την 
Κυβέρνηση για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην οποία βρισκόταν η Δημοκρατία. Στόχος 
του Τμήματος είναι η αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης, η αποτελεσματικότερη είσπραξη 
των φόρων, η βελτίωση της αποδοτικότητας και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών προς τον 
φορολογούμενο. Σύμφωνα με τον περί Τμήματος Φορολογίας Νόμο του 2014 (Ν.70(Ι)/2014), το 
ΤΦ έχει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που χορηγούνταν και επιβάλλονταν, 
αντίστοιχα, από οποιονδήποτε Νόμο ή/και Κανονιστική Διοικητική Πράξη στο Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων ή/και την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.  

Ο Έφορος Φορολογίας, ο οποίος προΐσταται του ΤΦ, διορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση, από 
το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο πέντε ετών, με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας για 
ακόμη πέντε έτη. Το ΤΦ υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και αποτελείται από τα Κεντρικά 
Γραφεία και πέντε Επαρχιακά Γραφεία. 

Σύμφωνα με οργανόγραμμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΤΦ, η οργανωτική δομή 
του Τμήματος παρουσιάζει την πιο κάτω εικόνα: 

 

Η αποστολή του ΤΦ είναι η συνεπής εφαρμογή των νομοθεσιών, επιδιώκοντας τα χαμηλότερα 
επίπεδα φοροδιαφυγής, διασφαλίζοντας τη δίκαιη φορολόγηση με τρόπο που να ενισχύει την 
εμπιστοσύνη του φορολογούμενου, καθώς και η αποτελεσματική συλλογή των φορολογικών 
εσόδων του Κράτους με το ελάχιστο δυνατό κόστος.  

Το όραμα του ΤΦ είναι να καταστεί μια σύγχρονη Φορολογική Αρχή, παρέχοντας ποιοτικές 
υπηρεσίες στον φορολογούμενο και επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή εθελούσια φορολογική 
συμμόρφωση, δηλαδή την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τον φορολογούμενο.  
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Συστήματα Άμεσης Φορολογίας  

Σύμφωνα με τη Δημοσιονομική Έκθεση 2019 του Γενικού Λογιστηρίου, η άμεση φορολογία 
ανήλθε περίπου σε €2,1 δις που αντιστοιχεί σε 21% των εισπράξεων της Κεντρικής Κυβέρνησης. 
Συνεπώς η ύπαρξη και η αποτελεσματική διαχείριση αξιόπιστων συστημάτων και διαδικασιών 
άμεσης φορολογίας είναι εξαιρετικής σημασίας για τη Δημοκρατία. 

Το κυριότερο σύστημα που χρησιμοποιείται για σκοπούς άμεσης φορολογίας είναι το ΣΔΦ. Το 
σύστημα υλοποιήθηκε το 1995 για λογαριασμό του πρώην Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων από 
εταιρεία εξωτερικού ενώ το 2012 αναβαθμίστηκε από κυπριακή εταιρεία από την οποία και 
συντηρείται. Το ΣΔΦ αποτελείται από μία βάση δεδομένων και 2 διαφορετικές εφαρμογές. 

Α.  Η κύρια εφαρμογή του συστήματος χρησιμοποιείται για τη διαχείριση στοιχείων 
φορολογουμένων, τη διαχείριση των φορολογικών δηλώσεων και τον υπολογισμό και επιβολή 
των φορολογιών Φόρου Εισοδήματος, Εταιρικού Φόρου, Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα και 
PAYE (Pay As You Earn). Επίσης, χρησιμοποιείται για σκοπούς διαχείρισης των εισπράξεων 
(ταμειακές μηχανές), επιστροφών φόρου, καθώς και για την ετοιμασία καταστάσεων. Η 
εφαρμογή αποτελείται από τις ακόλουθες οντότητες/υποσυστήματα: 

 Φορολογούμενος: Διαχείριση μητρώου φορολογουμένων και μητρώου εργοδοτών 

 Φορολογικά έντυπα και δηλώσεις: Διαχείριση φορολογικών δηλώσεων ατόμων (IR1) και 
εταιρειών (IR4) και διαχείριση δηλώσεων εργοδοτών (IR7) 

 Φόρος που παρακρατήθηκε (PAYE): Επεξεργασία δηλώσεων εργοδοτών (IR7) και 
φορολογιών PAYE και ενστάσεων 

 Φορολογίες: Επιβολή φορολογιών Φόρου Εισοδήματος, Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα 
και Λογιζόμενης Διανομής Μερίσματος και διαχείριση ενστάσεων 

 Επιστροφές: Συμψηφισμός επιστρεπτέου φόρου με φορολογίες που εκκρεμούν 

 Εισπράξεις: Διαχείριση αγωγών, αυτοφορολογιών, αποδείξεων και δόσεων (Collections). 
Διαχείριση εισπράξεων από ταμειακές μηχανές 

 Καταστάσεις: Ετοιμασία διαφόρων καταστάσεων από προγράμματα batch 

Κάθε οντότητα αποτελείται από αριθμό online προγραμμάτων, τα οποία εκτελούνται απευθείας 
από τους χρήστες στις οθόνες της εφαρμογής και από αριθμό batch προγραμμάτων, τα οποία 
εκτελούνται από προσωπικό του ΤΥΠ, για σκοπούς ετοιμασίας καταστάσεων ή για περαιτέρω 
επεξεργασία που απαιτείται σε κάθε οντότητα. 

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε αρχικά σε αρχιτεκτονική 2-tier, ενώ κατά το 2012 αναβαθμίστηκε σε 
διαδικτυακό περιβάλλον και αρχιτεκτονική 3-tier, έτσι ώστε η πρόσβαση των χρηστών να γίνεται 
μέσω φυλλομετρητή.  
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Β. Η δεύτερη εφαρμογή, η οποία αναπτύχθηκε μεταγενέστερα της βασικής εφαρμογής, 
χρησιμοποιείται για τις φορολογίες Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Κεφαλαιουχικών Κερδών και ως 
σύστημα πληροφοριών.  

Ιδιοκτήτης του ΣΔΦ είναι το ΤΦ, το οποίο και διαχειρίζεται τη λειτουργία του. Η συντήρηση και η 
υποστήριξη του συστήματος γίνεται από το ΤΥΠ, ενώ ορισμένες εργασίες συντήρησης 
ανατίθενται στην Ανάδοχο εταιρεία. 

Για σκοπούς καταχώρησης των φορολογικών δηλώσεων στο ΣΔΦ, χρησιμοποιούνται δύο άλλα 
πληροφοριακά συστήματα. Για την καταχώρηση των χειρόγραφων δηλώσεων χρησιμοποιείται το 
«Σύστημα Καταχώρησης Στοιχείων Δηλώσεων (Data Entry)», το οποίο αναπτύχθηκε εσωτερικά 
από το ΤΥΠ, ενώ για δηλώσεις που λαμβάνονται ηλεκτρονικά χρησιμοποιείται το σύστημα 
«Taxisnet». Τα δύο αυτά συστήματα είναι ανεξάρτητα από το ΣΔΦ.  
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3. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει 
εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς 
χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 
Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για το σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής 
έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς 
και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε 
άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 
αναθέτονται δια Νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των λογαριασμών της 
Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε 
κονδυλίου οφείλει να διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών και 
την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης τού οικείου προϋπολογισμού 
στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) και 8).  

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς 
ελέγχους, όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας 
Υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

Επίσης, με βάση την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπός 
του έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφο των εγγράφων του διαγωνισμού ταυτόχρονα με την 
προκήρυξή του και να παρακάθεται σε συνεδρίες των αρμόδιων συμβουλίων προσφορών και 
επιτροπών αξιολόγησης ως ανεξάρτητος παρατηρητής και να εκφράζει τις απόψεις του. 

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 
(Ν.113(Ι)/2002), παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε 
μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές 
ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου 
του. 
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3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των δικλείδων ασφαλείας του ΣΔΦ, οι 
οποίες επηρεάζουν την αξιοπιστία των δεδομένων και λειτουργιών του και έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις Οικονομικές Καταστάσεις της Δημοκρατίας. 

3.3 Ερωτήματα ελέγχου 

Τα ερωτήματα ελέγχου καθορίστηκαν ως ακολούθως: 

 Κατά πόσον το ΤΦ διαθέτει κατάλληλες οργανωτικές δομές, πολιτικές και διαδικασίες 
διαχείρισης των τεχνολογιών πληροφορικής οι οποίες να του επιτρέπουν να υλοποιήσει 
τους στόχους του.  

 Κατά πόσον υπάρχουν και εφαρμόζονται αποτελεσματικές και αποδοτικές γενικές δικλείδες 
ασφαλείας, ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο εμπιστοσύνης που μπορεί να ληφθεί 
αναφορικά με τον σχεδιασμό και τη λειτουργία τους. 

 Κατά πόσον το ΣΔΦ διαθέτει αποτελεσματικά και αποδοτικά συστήματα εσωτερικού 
ελέγχου και αυτοματοποιημένες λειτουργικές διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η 
πληρότητα και η εγκυρότητα των πληροφοριών του ΣΔΦ 

3.4 Μεθοδολογία  

3.4.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο, στη βάση 
διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι 
έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) 
που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών 
Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος 
Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
(ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.  

Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα σε 
τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης 
(“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για τους ελέγχους 
αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών 
προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.  
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Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων: 

 INTOSAI-P1: Η Διακήρυξη της Λίμα 

 ISSAI 100: Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα 

 ISSAI 300: - Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου 

 ISSAI 400: Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης (και το σχετικό Πρότυπο ISSAI 4000)  

 GUID 5100: – Κατευθυντήρια Γραμμή για τον Έλεγχο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) 

To θεμελιώδες πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία 
υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima 
Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna 
Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων καθώς έθεσε τα θεμέλια του 
δημόσιου ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και τις βασικές αρχές για τα 
Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και 
αντικειμενικά αποτελέσματα. Στο Πρότυπο αυτό ρητά εξηγείται ότι, κατά τον οικονομικό έλεγχο, 
αυτό που ελέγχεται είναι η νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών («The traditional task 
of Supreme Audit Institutions is to audit the legality and regularity of financial management and of 
accounting»). 

Το ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις βασικές 
έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και τις 
αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους 
τους ελέγχους του δημόσιου τομέα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των Ανώτατων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων, πράξεων, συστημάτων και 
διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι πόροι που διατίθενται 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η αρχή της 
οικονομίας εξετάζει την ελαχιστοποίηση του κόστους των πόρων, η αρχή της αποδοτικότητας 
εξετάζει την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους 
και η αρχή της αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Οι έλεγχοι 
αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό τους αξιολογούνται διάφορες πτυχές της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των εισροών (τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά 
ή κανονιστικά μέσα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα παραδοτέα), 
των αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και του αντίκτυπου 
(μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).  

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά 
πόσο ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι 
έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα 
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συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να 
αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις 
γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων 
αξιωματούχων. Σύμφωνα με το Πρότυπο, αν ο έλεγχος συμμόρφωσης διενεργείται ως μέρος 
διαχειριστικού ελέγχου, τότε η συμμόρφωση με τις καθορισμένες αρχές και κανόνες θεωρείται 
μία από τις παραμέτρους της οικονομίας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, εφόσον η 
μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει (ή να αιτιολογήσει) τη μη επίτευξη των επιδιωκόμενων 
στόχων.  

Σύμφωνα με το πρότυπο GUID 5100, ο έλεγχος ΠΣ ορίζεται ως η εξέταση δικλείδων ασφαλείας 
των ΠΣ, με στόχο τον εντοπισμό αποκλίσεων από κριτήρια ελέγχου τα οποία έχουν καθοριστεί με 
βάση το είδος του ελέγχου που διεξάγεται (οικονομικό, διαχειριστικό ή κανονιστικό έλεγχο). Οι 
έλεγχοι ΠΣ που διενεργεί η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξάγονται σύμφωνα με την κατευθυντήρια 
γραμμή GUID 5100 και το πλαίσιο ITAF (IT Assurance Framework) του ISACA (Information Systems 
Audit and Control Association).  

3.4.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Σε πρώτο στάδιο αξιολογήσαμε τις οργανωτικές δομές, τις πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης 
των τεχνολογιών πληροφορικής του ΤΦ. Στα πλαίσια αυτά αξιολογήσαμε και τις αντίστοιχες 
δομές και διαδικασίες του Κλάδου Τμήματος Φορολογίας του ΤΥΠ, το οποίο είναι υπεύθυνο για 
την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του συστήματος, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας τους. 

 

Ακολούθως, αξιολογήσαμε τις γενικές δικλείδες ασφαλείας πληροφορικής όπως, για παράδειγμα, 
τις διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών, διαχείρισης προσβάσεων, δημιουργίας εφεδρικών 
αντιγράφων, φυσικής ασφάλειας και ασφάλειας δικτύου, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την 
αξιοπιστία του περιβάλλοντος ελέγχου των τεχνολογιών πληροφορικής του Τμήματος. Στόχος της 
αξιολόγησης των γενικών δικλείδων ασφαλείας ήταν να διαπιστωθεί το επίπεδο εμπιστοσύνης 
που μπορεί να ληφθεί για τον σχεδιασμό και λειτουργία τους, καθώς επηρεάζουν σημαντικά τον 
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βαθμό στον οποίο η Διεύθυνση του Τμήματος μπορεί να στηριχθεί στις ειδικές δικλείδες 
(δικλείδες εφαρμογής), για σκοπούς διαχείρισης των κινδύνων που προκύπτουν. 

Για σκοπούς ελέγχου των δικλείδων εφαρμογής καταγράψαμε, σε συνεργασία με το ΤΦ, τις 
επιμέρους οντότητες και υποσυστήματα του ΣΔΦ. Ακολούθως αξιολογήσαμε τη σημαντικότητα 
και την επικινδυνότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων και 
τους διαθέσιμους πόρους της Υπηρεσίας μας σε χρόνο και προσωπικό. 

Κατά την αξιολόγηση, λήφθηκε υπόψη και το γεγονός ότι, σύμφωνα με αξιολόγηση του 
Τμήματος, το ΣΔΦ έχει φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του και ότι προγραμματίζεται η 
αντικατάσταση του εντός των επόμενων ετών. Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι μέχρι την οριστική 
απόσυρσή του, το ΣΔΦ θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως το κεντρικό σύστημα για σκοπούς 
υπολογισμού των φορολογικών εσόδων της Δημοκρατίας όπως παρουσιάζονται στις Οικονομικές 
Καταστάσεις της Δημοκρατίας. 

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, επικεντρωθήκαμε στις οντότητες Φορολογικά 
Έντυπα και Δηλώσεις, Φορολογίες και Εισπράξεις. Για τον έλεγχο των δικλείδων ασφαλείας των 
επιμέρους οντοτήτων του συστήματος, το Τμήμα μάς παραχώρησε πρόσβαση στο περιβάλλον 
δοκιμών του συστήματος. 

Σημειώνουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήσαμε δεν αποτελεί μια ολοκληρωμένη και περιεκτική 
μελέτη αξιολόγησης όλων των πτυχών του ΣΔΦ αλλά, όπως αναφέρεται πιο πάνω, περιορίστηκε 
σε συγκεκριμένες περιοχές ελέγχου, που κρίθηκαν σημαντικότερες βάσει αξιολόγησης.  

Ο έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία και πληροφορίες που υποβλήθηκαν από το ΤΦ και από το ΤΥΠ, 
τα οποία συλλέχθηκαν μέσω επισκόπησης συστημάτων, εγγράφων, μελετών και αλληλογραφίας, 
καθώς και προσωπικών συνεντεύξεων με προσωπικό των Τμημάτων και συνεργατών τους. 
Αναφέρουμε ότι δεν μας υποβλήθηκαν στοιχεία σε σχέση με τις διαδικασίες σύναψης δύο 
συμβάσεων με συμβουλευτικό οίκο κατά τα έτη 2017 και 2019 τα οποία ζητήθηκαν 
επανειλημμένα και ως εκ τούτου δεν έγινε έλεγχος σε αυτές.  

Ο έλεγχος κάλυψε την περίοδο Ιανουαρίου του 2019–Νοεμβρίου του 2020. Τα ευρήματα του 
ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στο ΤΦ και στο ΤΥΠ και οι απόψεις τους 
ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα Έκθεση. 

3.5 Κριτήρια ελέγχου 

Τα κριτήρια ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν για τα ερωτήματα ελέγχου περιγράφονται 
ξεχωριστά σε κάθε ενότητα της Έκθεσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, για τον καθορισμό των 
κριτηρίων ελέγχου λήφθηκε καθοδήγηση από τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα ελέγχου ΠΣ: 

 COBIT Framework (Control Objectives for Information and Related Technologies) 

 ISO/IEC 27000 series (ISMS Family of Standards) 
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 NIST 800-53 – Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and 
Organizations 

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν, ως κριτήρια ελέγχου, σχετικές νομοθεσίες, 
Κανονισμοί και εγκύκλιοι που διέπουν τη λειτουργία του ΤΦ και του δημόσιου τομέα γενικότερα: 

 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος του 2002, όπως έχει τροποποιηθεί 
(Ν118(I)/2002) 

 Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 
της Δημοκρατίας Νόμος του 2014 (38(Ι)/2014) 

 Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος 
(Ν.20(I)/2014). 

 Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2020 

 Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 
Θέματα Νόμος του 2016 (Ν. 73(I)/2016) 

 Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες 

 Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας του ΤΦ  

 Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων (Εγκύκλιος του 
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού αρ. 1483) 

 Εγκύκλιος του ΤΦ προς το φοροθετικό προσωπικό ημερ. 3.3.2017 

 Εγκύκλιοι αρ. 1517 και 1532 του Υπουργείου Οικονομικών  

 Εγκύκλιος αρ. 1767 του Γενικού Λογιστηρίου  
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4. Ευρήματα και συστάσεις 

4.1 Οργανωτική δομή, πολιτικές και διαδικασίες πληροφορικής 

Στόχος ήταν να ελεγχθεί κατά πόσον το ΤΦ διαθέτει κατάλληλες οργανωτικές δομές, πολιτικές και 
διαδικασίες διαχείρισης των τεχνολογιών πληροφορικής, οι οποίες να του επιτρέπουν να 
υλοποιήσει τους στόχους του. 

Συγκεκριμένα εξετάσαμε κατά πόσο:  

 Η οργανωτική δομή των ομάδων που διαχειρίζονται τις τεχνολογίες πληροφορικής του ΤΦ 
ανταποκρίνεται στις επιχειρησιακές του ανάγκες.  

 Διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των καταγραμμένων διαδικασιών 
πληροφορικής του ΤΦ, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη Διεύθυνση και κοινοποιηθεί στο 
προσωπικό. 

 Το ΤΦ διαθέτει στρατηγική κατεύθυνση και παρέχει υποστήριξη, σε σχέση με την ασφάλεια 
των πληροφοριών, μέσω της ύπαρξης μιας καθορισμένης πολιτικής ασφάλειας 
πληροφοριών  

 Υπάρχουν επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες για τη σύναψη και την εκτέλεση συμβάσεων 
πληροφορικής του ΤΦ και του ΤΥΠ 

Τα ευρήματά μας για κάθε ενότητα παρουσιάζονται πιο κάτω. 

4.1.1 Οργανωτική δομή 

Ελέγξαμε κατά πόσον η οργανωτική δομή των ομάδων, που διαχειρίζονται τις τεχνολογίες 
πληροφορικής του ΤΦ ανταποκρίνεται στις επιχειρησιακές ανάγκες του Τμήματος.  

Μεταξύ άλλων, τα κριτήρια ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν, κατά πόσον η λήψη 
αποφάσεων είναι αποτελεσματική και αποδοτική και κατά πόσον τα καθήκοντα και οι 
αρμοδιότητες του προσωπικού είναι καλά καθορισμένα.  

Κατά τον έλεγχο παρατηρήσαμε ότι η διαχείριση των τεχνολογιών πληροφορικής του ΤΦ ήταν 
ανατεθειμένη σε δύο διαφορετικές μονάδες (α) τη Μονάδα Τεχνολογίας Πληροφορικής & 
Ανάλυσης Πληροφοριών (ΜΤΠΑΠ) που υπάγεται στο ΤΦ και (β) τον Κλάδο Τμήματος Φορολογίας 
που υπάγεται στο ΤΥΠ. Στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζονται οι εν λόγω μονάδες. 
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Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε τα ακόλουθα. 

4.1.1.1  Ανεπαρκής καταγραφή αρμοδιοτήτων για συστήματα ΤΦ  

Οι αρμοδιότητες και ευθύνες σε σχέση με τα ΠΣ του ΤΦ, δεν είναι σαφώς καταγραμμένες και 
διαχωρισμένες μεταξύ της ΜΤΠΑΠ και του Κλάδου Τμήματος Φορολογίας του ΤΥΠ.  

Όπως ενημερωθήκαμε προφορικά, η ΜΤΠΑΠ θεωρείται ως ο ιδιοκτήτης όλων των συστημάτων 
του ΤΦ, ενώ το ΤΥΠ θεωρείται υπεύθυνο για την τεχνική υποδομή και τεχνική υποστήριξη. 
Ωστόσο, κατά τον έλεγχο δεν εντοπίσαμε κάποια συμφωνία ή μητρώο που να περιλαμβάνει τις 
επιμέρους ευθύνες και αρμοδιότητες του κάθε Τμήματος.  

Σημειώνουμε ότι ορισμένα συστήματα του Τμήματος έχουν αναπτυχθεί μέσω του ΤΥΠ ενώ άλλα 
έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά από τη ΜΤΠΑΠ για τα οποία, το ΤΥΠ ενδεχομένως να μην είναι σε 
θέση να παρέχει το επίπεδο τεχνικής υποστήριξης που θα ανέμενε το ΤΦ. Η μη καταγραφή των 
αρμοδιοτήτων σε σχέση με τα συστήματα του ΤΦ ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην 
συστηματική και αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων λόγω μειωμένης λογοδοσίας και 
ευθύνης σε σχέση με την προστασία των δεδομένων, του λογισμικού και της υποδομής των 
συστημάτων του Τμήματος.  

Σύσταση: Το ΤΦ και το ΤΥΠ να καθορίσουν τις επιμέρους αρμοδιότητες και ευθύνες τους, σε 
σχέση με τα συστήματα του ΤΦ και τα επίπεδα υπηρεσιών που αναμένονται από το ΤΥΠ. Να 
δημιουργηθεί ένα μητρώο συστημάτων/υποσυστημάτων και δεδομένων του ΤΦ, στο οποίο να 
καθορίζεται ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής και η σημαντικότητά τους, με στόχο να λαμβάνονται 
καλύτερες αποφάσεις, σε σχέση με τα μέτρα προστασίας τους. 
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4.1.1.2  Οργανωτική δομή ΜΤΠΑΠ  

Η ΜΤΠΑΠ προΐσταται από Πρώτο Λειτουργό Φορολογίας και υπάγεται απευθείας στη Βοηθό 
Έφορο Φορολογίας, κάτι το οποίο επιτρέπει την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, σε σχέση με 
τη διαχείριση των τεχνολογιών πληροφορικής του Τμήματος.  

Ωστόσο, κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι η διαχειρίστρια του ΣΔΦ (Ανώτερη Φοροθέτης) δεν 
υπάγεται οργανικά στην ΜΤΠΑΠ, αλλά υπάγεται ξεχωριστά απευθείας σε άλλο Βοηθό Έφορο 
Φορολογίας. Έτσι, δεν επιτυγχάνονται σαφείς γραμμές αναφοράς, σε σχέση με τη διαχείριση του 
ΣΔΦ.  

Επιπρόσθετα, διαπιστώσαμε ότι η δομή, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού που 
απαρτίζει τη ΜΤΠΑΠ δεν ήταν καταγραμμένα. Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του προσωπικού 
καταγράφονται μόνο στα Σχέδια Υπηρεσίας τους (Λειτουργοί Εσωτερικών Προσόδων και 
Λειτουργοί ΦΠΑ). Τα συγκεκριμένα Σχέδια Υπηρεσίας περιλαμβάνουν γενικά καθήκοντα των 
πρώην Τμημάτων των Λειτουργών (Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και Υπηρεσίας ΦΠΑ) και δεν 
αντιπροσωπεύουν τα πραγματικά καθήκοντα που εκτελούν στην ΜΤΠΑΠ. 

Σύσταση: Να καθοριστεί και να καταγραφεί η δομή, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του 
προσωπικού της ΜΤΠΑΠ, ώστε να καθορίζονται οι ευθύνες του προσωπικού και να 
επιτυγχάνονται σαφείς γραμμές αναφοράς για τη διαχείριση των ΠΣ του Τμήματος.  

4.1.1.3  Οργανωτική δομή Κλάδου Τμήματος Φορολογίας του ΤΥΠ 

Ο Κλάδος Τμήματος Φορολογίας του ΤΥΠ προΐσταται από Λειτουργό Πληροφορικής Α’ και 
αποτελείται κυρίως από προσωπικό του ΤΥΠ και εξωτερικούς συνεργάτες.  

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι η εσωτερική δομή του Κλάδου δεν ήταν καταγραμμένη και 
ότι οι ρόλοι, ευθύνες και αρμοδιότητες του προσωπικού δεν ήταν σαφώς καθορισμένοι. Ως 
αποτέλεσμα, δεν καθορίζονται ξεκάθαρα οι ευθύνες του προσωπικού και η ανάληψη των 
εργασιών του Κλάδου δεν γίνεται με συστηματικό τρόπο. Σημειώνουμε ότι τα οργανωτικά 
προβλήματα του ΤΥΠ δεν αποτελούσαν μέρος του εν λόγω ελέγχου. Σχετική ωστόσο είναι η 
Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας TΥΠ/01/2020.  

Σύσταση: Να καθοριστεί και να καταγραφεί η δομή, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του 
προσωπικού του Κλάδου Τμήματος Φορολογίας, σε σχέση με τα συστήματα του ΤΦ, ώστε να 
καθορίζονται οι ευθύνες του προσωπικού και η ανάληψη των εργασιών του Κλάδου να γίνεται 
με συστηματικό τρόπο. 

4.1.2 Διαδικασίες πληροφορικής 

Εξετάσαμε κατά πόσον το ΤΦ και το ΤΥΠ διαθέτει καταγραμμένες διαδικασίες πληροφορικής, οι 
οποίες έχουν εγκριθεί από τη Διεύθυνση και κοινοποιηθεί στο προσωπικό και κατά πόσον 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή τους.  
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4.1.2.1  Διαδικασίες ΜΤΠΑΠ – Μη εφαρμογή πρότυπων διαδικασιών 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι ενώ η ΜΤΠΑΠ είχε καταγράψει ορισμένες διαδικασίες για τις 
εργασίες της, αυτές δεν είχαν υιοθετηθεί και κοινοποιηθεί στο προσωπικό. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε την περίπτωση της διαδικασίας «Εισπράξεις ΤΕΠ – Διαδικασίες και Έλεγχοι» (βλ. 
παράγραφο 4.3.3.1), η οποία ετοιμάστηκε το 2018, καθώς και η Πολιτική Ασφάλειας 
Πληροφοριών, η οποία ετοιμάστηκε το 2013 (βλ. παρ. 4.1.3). Επιπρόσθετα, κατά το 2017 το ΤΦ 
προσέλαβε συμβουλευτικό οίκο για να καταγράψει πρότυπες διαδικασίες Διαχείρισης Αλλαγών, 
Διαχείρισης Χρηστών, Εφεδρικών Αντιγράφων, Καταστάσεων Ελέγχου, Ανάκαμψης Συστημάτων, 
Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας και Απόσυρσης Τεχνολογιών Πληροφορικής.  

Παρά το ότι οι διαδικασίες αυτές αφορούν σε εργασίες τόσο του ΤΦ όσο και του ΤΥΠ, το ΤΥΠ δεν 
φαίνεται να είχε ενημερωθεί σχετικά. Επίσης, κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι οι διαδικασίες 
αυτές δεν είχαν αξιολογηθεί, ούτε υιοθετηθεί επίσημα από το Τμήμα και ότι υπήρχε, γενικότερα, 
άγνοια τόσο στο προσωπικό της ΜΤΠΑΠ και του ΤΥΠ για την ύπαρξή τους. Τέλος, σημειώνουμε 
ότι οι πρότυπες διαδικασίες που καταγράφηκαν το 2017 ήταν στα Αγγλικά, γεγονός που τις 
καθιστά λιγότερο χρήσιμες για το προσωπικό.  

Σύσταση: Το ΤΦ να αξιολογήσει τις πρότυπες διαδικασίες πληροφορικής, σε συνεργασία με το 
προσωπικό της και το ΤΥΠ και να τις υιοθετήσει αναλόγως.  

4.1.2.2  Διαδικασίες Κλάδου Τμήματος Φορολογίας  

Διαπιστώσαμε ότι ο Κλάδος Τμήματος Φορολογίας του ΤΥΠ, δεν διέθετε καταγραμμένες 
διαδικασίες που να διέπουν τις δικές του εργασίες, σε σχέση με τα συστήματα του ΤΦ, όπως, για 
παράδειγμα, διαδικασία αλλαγών, διαχείριση υποδομής (δικτύου, εξυπηρετητών), διαχείριση 
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αλλαγών, διαχείριση προσβάσεων κτλ. Επιπρόσθετα, όσον αφορά στο ΣΔΦ, κατά τον έλεγχο 
διαπιστώσαμε ότι τα εγχειρίδια των διαχειριστών και τα εγχειρίδια προγραμμάτων batch δεν 
ήταν ενημερωμένα. 

Σύσταση: Το ΤΥΠ να καταγράψει και να ενημερώσει τις διαδικασίες που διέπουν τις εργασίες 
του, σε ότι αφορά τα ΠΣ του ΤΦ. 

4.1.2.3  Ελλιπής συντονισμός  

Παρατηρήσαμε ότι το προσωπικό Κλάδου Τμήματος Φορολογίας του ΤΥΠ δεν ήταν ενήμερο για 
την ανάπτυξη νέων διαδικασιών πληροφορικής από το ΤΦ και ότι δεν εμπλέκεται στην όλη 
διαδικασία ανάπτυξης των πολιτικών ασφάλειας πληροφοριών του Τμήματος. 

Σημειώνουμε ότι το ΤΥΠ διαθέτει τα δικά του πρότυπα και διαδικασίες, οι οποίες αναπτύσσονται 
και διαμορφώνονται κατά καιρούς και ενδεχομένως να βρίσκονται σε αντίθεση ή να 
επικαλύπτουν διαδικασίες που αναπτύσσονται από το ΤΦ.  

Σύσταση: Το ΤΦ να διασφαλίσει ότι υπάρχει συντονισμός με το ΤΥΠ ώστε οι πολιτικές και 
διαδικασίες πληροφορικής που αναπτύσσονται να συνάδουν με τις αντίστοιχες οριζόντιες 
πολιτικές και πρότυπα που έχει υιοθετήσει το ΤΥΠ. 

4.1.3 Πολιτική ασφάλειας πληροφοριών 

Ελέγξαμε κατά πόσον το ΤΦ διαθέτει στρατηγική κατεύθυνση και παρέχει υποστήριξη σε σχέση 
με την ασφάλεια των πληροφοριών, μέσω της ύπαρξης και εφαρμογής μιας καθορισμένης 
πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών. 

Στα πλαίσια του συμβολαίου αναβάθμισης του ΣΔΦ (C.2012/21), τον Αύγουστο του 2013 
ετοιμάστηκε από τον Ανάδοχο, σε συνεργασία με συμβουλευτικό οίκο, ένα «Πλαίσιο Πολιτικής 
για την Πληροφορική Ασφάλειας» (Information Security Policy Manual) του ΣΔΦ.  

Το πλαίσιο περιλάμβανε πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες διαχείρισης της 
ασφάλειας πληροφοριών στο ΤΕΠ, βάσει του προτύπου ISO/IEC 27002 και προνοούσε τη 
σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΕΑΠ), η οποία θα ενέκρινε την 
πολιτική και θα υποστήριζε την εφαρμογή της. Η πολιτική θα έπρεπε να εκδοθεί, να κοινοποιηθεί 
και να γίνει αποδεκτή από όλους τους υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες του ΤΕΠ, οι 
οποίοι θα υπέγραφαν σχετικό έντυπο αποδοχής. Την ευθύνη για την καθιέρωση, λειτουργία, 
επίβλεψη, αναθεώρηση, συντήρηση και βελτίωση του προγράμματος ασφάλειας πληροφοριών 
αναλάμβανε η Διοίκηση του ΤΕΠ.  

Σε συζήτηση του θέματος με τον Λειτουργό Ασφάλειας πληροφοριών του Τμήματος, 
διαπιστώσαμε την άγνοια του ιδίου για την ύπαρξη του εν λόγω εγγράφου. Όπως μας 
πληροφόρησε, κατά το 2017 το ΤΦ υπέγραψε ξεχωριστή συμφωνία με άλλο συμβουλευτικό οίκο, 
για αξιολόγηση των κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών και αξιολόγηση των υφιστάμενων 
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διαδικασιών, βάσει του προτύπου ISO 27001. Η ίδια σύμβαση προνοούσε και την καταγραφή 
πρότυπων διαδικασιών πληροφορικής του Τμήματος που αναφέρονται στην παράγραφο 4.1.2.1. 
Επιπρόσθετα, κατά το 2019 συνάφθηκε και δεύτερη συμφωνία με τον ίδιο συμβουλευτικό οίκο, η 
οποία περιλάμβανε τη διεξαγωγή άσκησης κοινωνικής μηχανικής, την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για τον καθορισμό μιας νέας πολιτικής ασφαλείας πληροφοριών και την εγκαθίδρυση 
Μονάδας Ασφάλειας Τεχνολογιών Πληροφορικής εντός του ΤΦ, εκπαίδευση του προσωπικού του 
ΤΦ σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και επαναξιολόγηση των κινδύνων ασφάλειας 
πληροφοριών. 

4.1.3.1  Μη υιοθέτηση πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών 

Διαπιστώσαμε ότι η πολιτική ασφάλειας πληροφοριών που ετοιμάστηκε το 2013 για λογαριασμό 
του ΤΦ, ουδέποτε τέθηκε σε εφαρμογή. Παράλληλα, το 2019 στα πλαίσια της εισαγωγής του 
νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Φορολογικής Διαχείρισης, το ΤΦ αποφάσισε να εκπονήσει μια 
δεύτερη πολιτική ασφάλειας πληροφοριών. 

Κατά την άποψή μας, η μη αξιοποίηση της πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών του 2013 για τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστά σπατάλη δημοσίου χρήματος. Θεωρούμε την υιοθέτηση μιας 
πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών αναγκαία, καθώς αυτό θα διασφαλίσει ότι θα ακολουθείται 
μια ενιαία και ολιστική προσέγγιση για τον καθορισμό και την εφαρμογή μηχανισμών 
προστασίας των πληροφοριών που διαχειρίζεται το ΤΦ. Κατά την άποψή μας, αρκετά από τα 
ευρήματα του παρόντος ελέγχου θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αν η εν λόγω πολιτική 
εφαρμοζόταν.  

Σύσταση: Το ΤΦ να υιοθετήσει, το συντομότερο, μια πολιτική ασφάλειας πληροφοριών που θα 
διέπει όλα τα ΠΣ του.  

4.1.3.2  Μη αντιμετώπιση κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών που εντοπίστηκαν  

Μέχρι τον Μάρτιο του 2020 που ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, το ΤΦ δεν είχε λάβει οποιαδήποτε 
μέτρα για αντιμετώπιση των κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών, που αναγνώρισε ο 
συμβουλευτικός οίκος σε μελέτη που υποβλήθηκε στο Τμήμα το 2017.  

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, ένας μεγάλος αριθμός κινδύνων κρίθηκαν ως 
σημαντικοί και έχρηζαν άμεσων ενεργειών. 

Σύσταση: Το ΤΦ να λάβει, το συντομότερο δυνατόν, τα απαραίτητα μέτρα για αντιμετώπιση 
των σημαντικών κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών που αναγνωρίστηκαν και να καταρτίσει 
πλάνο αντιμετώπισης των λιγότερο σημαντικών κινδύνων. 

4.1.4 Σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων πληροφορικής 

Στόχος ήταν να ελεγχθεί η επάρκεια των ασφαλιστικών δικλείδων που υπάρχουν για τη σύναψη 
και εκτέλεση συμβάσεων πληροφορικής του ΤΦ και του ΤΥΠ.  
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Βασικό κριτήριο ελέγχου ήταν η εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας που διέπουν τη 
σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα κατά πόσον ασκείται ο απαραίτητος 
έλεγχος της εκτέλεσης των εργασιών, προτού διενεργηθούν οι πληρωμές σε όλες τις περιπτώσεις.  

4.1.4.1  Μη προσκόμιση στοιχείων για έλεγχο 

Το ΤΦ δεν υπέβαλε τα στοιχεία που ζητήθηκαν κατά τον έλεγχο, σε σχέση με τις διαδικασίες 
σύναψης δύο συμβάσεων με συμβουλευτικό οίκο κατά τα έτη 2017 και 2019. Σημειώνουμε ότι η 
Υπηρεσία μας ζήτησε τα εν λόγω στοιχεία γραπτώς κατά την έναρξη του ελέγχου (Νοέμβριο του 
2019), και παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις μας, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου το 
Τμήμα δεν υπέβαλε οποιαδήποτε στοιχεία.  

Σύσταση: Το ΤΦ να μεριμνήσει, όπως υποβληθούν στην Υπηρεσία μας τα στοιχεία που 
ζητήθηκαν κατά τον έλεγχο.  

4.1.4.2  Διαχείριση της εκτέλεσης των συμβάσεων πληροφορικής 

Κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι η διαχείριση της 
εκτέλεσης των συμβάσεων δεν γίνεται με ενιαίο τρόπο, αφού ορισμένα συμβόλαια 
πληροφορικής τυγχάνουν χειρισμού από το ΤΦ και άλλα από το ΤΥΠ.  

Συγκεκριμένα, η πρακτική που ακολουθείται είναι ότι τα συμβόλαια και οι παραγγελίες που 
αφορούν στη συντήρηση και υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού τυγχάνουν χειρισμού από 
την ΜΤΠΑΠ, ενώ τα συμβόλαια και οι παραγγελίες που αφορούν σε νέες εργασίες, συνάπτονται 
και τυγχάνουν χειρισμού από το ΤΥΠ.  

Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι η ΜΤΠΑΠ τηρεί μητρώο μόνο για τα συμβόλαια που 
πληρώνονται από Κονδύλια του ΤΦ ενώ δεν διατηρεί οποιαδήποτε πληροφόρηση για τα 
συμβόλαια που έχουν συναφθεί από το ΤΥΠ και αφορούν στα συστήματά του. 

Καθώς δεν υπάρχει συστηματική διαχείριση όλων των συμβολαίων, το Τμήμα δεν μπορεί να έχει 
ενιαία εικόνα του συνολικού κόστους ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης των συστημάτων 
του και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ασκήσει επαρκή έλεγχο στην εκτέλεση των συμβάσεων. 
Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι, σε δειγματοληπτικό έλεγχο παραγγελιών που διενεργήσαμε, 
εντοπίσαμε περίπτωση όπου ένα τιμολόγιο συντήρησης του ΣΔΦ πληρώθηκε από το ΤΦ, χωρίς να 
ληφθεί επιβεβαίωση εκτέλεσής του από το ΤΥΠ.  

Παρόλο που, όπως παρατηρήσαμε, σε επίπεδο Λειτουργών γίνεται προσπάθεια συντονισμού των 
δύο Τμημάτων στο θέμα του ελέγχου εκτέλεσης των εργασιών και παραγγελιών, εντούτοις η 
διαδικασία αυτή χρειάζεται να καταγραφεί και να εγκριθεί από τις Διευθύνσεις των δύο 
Τμημάτων.  

Σύσταση: Το ΤΦ να καταρτίσει ένα ενιαίο μητρώο συμβολαίων πληροφορικής, στο οποίο να 
περιλάβει όλα τα συμβόλαια των ΠΣ του Τμήματος που έχουν συναφθεί από το Τμήμα και από 
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το ΤΥΠ. Να καθοριστεί γραπτώς και να εγκριθεί η διαδικασία ελέγχου εκτέλεσης των εργασιών 
και παραγγελιών. 

4.1.4.3  Συμβάσεις που παραπέμπουν σε υπαλληλική σχέση 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι ορισμένες συμβάσεις που συνάπτονται από το ΤΥΠ, για 
πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, για εργασίες σε σχέση με συστήματα του ΤΦ, παραπέμπουν 
σε υπαλληλική σχέση. 

Κατά την άποψή μας, οι πρόνοιες των συμβολαίων αυτών δεν συνάδουν με τις σχετικές 
εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου (αρ. 1767) και του Υπουργείου Οικονομικών (αρ 1517 και 
1532).  

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του συμβολαίου C.2019/19 για την οποία η Υπηρεσία μας εξέτασε 
σχετική καταγγελία που λήφθηκε..... 

Σύσταση: Το ΤΥΠ να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις εξωτερικών συνεργατών βρίσκονται σε 
συμμόρφωση με τις εγκυκλίους με αρ. 1517 και 1532 του Υπουργείου Οικονομικών και της 
εγκυκλίου με αρ. 1767 του Γενικού Λογιστηρίου. 

Σχόλια ΤΦ και ΤΥΠ 

Σε σχέση με τα ευρήματα σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης, ο Έφορος Φορολογίας 
αναφέρθηκε στο ότι το ΤΦ λαμβάνει μέτρα για την καλύτερη οργάνωση των θεμάτων που 
άπτονται της μηχανογράφησης, με δεδομένες τις ελλείψεις σε στελέχωση και ότι 
δρομολογούνται ενέργειες, με βάση καταρτισμένο πλάνο το οποίο έχει στόχο να ολοκληρωθεί με 
τη λειτουργία του νέου ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος. Όσον αφορά στα ευρήματα που 
αφορούν σε θέματα του Κλάδου Τμήματος Φορολογίας του ΤΥΠ, σύμφωνα με τη Διευθύντρια του 
ΤΥΠ, αυτά είναι αποτέλεσμα της υποστελέχωσης του Κλάδου, ο οποίος, όπως αναφέρει, είναι 
αδύνατο να ανταποκριθεί στις αυξητικές ανάγκες του ΤΦ. 

Κατά την άποψή μας τα πλείστα θέματα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 4.1, όπως, για 
παράδειγμα, η εφαρμογή μιας πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών, μπορούν να επιλυθούν 
αμέσως και ανεξάρτητα από την υλοποίηση και λειτουργία του νέου ενιαίου μηχανογραφικού 
συστήματος. Επιπλέον, έχουμε την άποψη ότι τα θέματα που αφορούν στο ΤΥΠ, όπως η μη 
καταγραφή ρόλων και αρμοδιοτήτων του προσωπικού, καθώς και θέματα μη συμμόρφωσης με 
εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου, δεν σχετίζονται με την υποστελέχωση του ΤΥΠ και ότι 
μπορούν να επιλυθούν μέσω καλύτερης οργάνωσης και αξιοποίησης των υφιστάμενων πόρων.  

  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΦ/02/2021  
  
 

 

 
21 

4.2 Έλεγχος γενικών δικλείδων  

Στόχος ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσον υπάρχουν και εφαρμόζονται αποτελεσματικές και 
αποδοτικές γενικές δικλείδες ασφαλείας, ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο εμπιστοσύνης που 
μπορεί να ληφθεί αναφορικά με τον σχεδιασμό και τη λειτουργία τους. 

Συγκεκριμένα εξετάσαμε κατά πόσο:  

 Έχει καθοριστεί και εφαρμόζεται αποτελεσματικά μια τυποποιημένη διαδικασία 
διαχείρισης και ελέγχου των αλλαγών που γίνονται στο ΣΔΦ. 

 Διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση στο ΣΔΦ και στα ευαίσθητα δεδομένα που τηρεί 
περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.  

 Εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες δημιουργίας, φύλαξης και αποκατάστασης των 
εφεδρικών αντιγράφων του ΣΔΦ, περιλαμβανομένων εφαρμογών και πληροφοριών. 

 Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η 
ακεραιότητα των πληροφοριών του ΣΔΦ κατά τη μεταφορά τους.  

 Έχουν καθοριστεί και εφαρμόζονται διαδικασίες, που να διέπουν την πρόσβαση στους 
χώρους εργασίας και στο δωμάτιο εξυπηρετητών και κατά πόσο λαμβάνονται επαρκή 
μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας. 

 Οι εξυπηρετητές του ΣΔΦ ήταν ρυθμισμένοι κατάλληλα, ώστε να διασφαλίζεται η 
εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των δεδομένων που τηρούν και των υπηρεσιών που 
παρέχουν. 

 Έχουν καθοριστεί και εφαρμόζονται αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες για τη 
διαχείριση περιστατικών και προβλημάτων. 

Τα ευρήματά μας για κάθε ενότητα παρουσιάζονται πιο κάτω. Σημειώνουμε ότι έχουν 
κοινοποιηθεί στο ΤΦ άλλα ευρήματα, τα οποία επειδή αφορούν σε θέματα ασφάλειας έχουν 
αφαιρεθεί από την παρούσα Έκθεση ή παρουσιάζονται χωρίς λεπτομέρειες.  

4.2.1 Διαχείριση αλλαγών   

Στόχος ήταν να ελεγχθεί κατά πόσον το ΤΦ εφαρμόζει μια τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου και 
διαχείρισης όλων των αλλαγών που γίνονται στα πληροφοριακά του συστήματα με ιδιαίτερη 
έμφαση στις αλλαγές που γίνονται στο ΣΔΦ.  

Ως κριτήρια ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν βέλτιστες πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη την 
κρισιμότητα και πολυπλοκότητα του ΣΔΦ. 
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4.2.1.1  Μη καταγραφή διαδικασίας αλλαγών 

Η διαδικασία αλλαγών στο ΣΔΦ, που ακολουθείται από το ΤΦ, αφορά στην υποβολή ενός 
γραπτού αιτήματος από το ΤΦ στο ΤΥΠ. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία 
αυτή δεν είναι καταγραμμένη και κοινοποιημένη στο προσωπικό.  

Σύσταση: Το ΤΦ να καταγράψει, να εγκρίνει και να κοινοποιήσει στο προσωπικό τη διαδικασία 
που πρέπει να ακολουθείται για αλλαγές στο ΣΔΦ.  

4.2.1.2  Περιορισμένο εύρος εφαρμογής της διαδικασίας αλλαγών 

Διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία αλλαγών δεν εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις. Κατά τον 
δειγματοληπτικό έλεγχο εντοπίστηκαν περιπτώσεις αλλαγών στον πηγαίο κώδικα του ΣΔΦ, χωρίς 
να υπάρχει γραπτό αίτημα. 

Σύσταση: Το ΤΦ να μεριμνήσει ώστε η διαδικασία αλλαγών εφαρμόζεται σε όλες τις 
περιπτώσεις 

4.2.1.3  Μητρώα αλλαγών 

Μεταξύ άλλων, εντοπίσαμε τις ακόλουθες αδυναμίες: 

 Στα μητρώα αλλαγών δεν καταγράφονται όλες οι αλλαγές που γίνονται στο ΣΔΦ.  

 Δεν έχει καθοριστεί πολιτική για περίοδο τήρησης των αλλαγών στα μητρώα.  

 Οι καταχωρήσεις στα μητρώα δεν περιλαμβάνουν πληροφόρηση για το αίτημα αλλαγής. 

Σύσταση: Το ΤΦ να διασφαλίσει ότι στο μητρώο αλλαγών καταγράφονται όλες οι αλλαγές που 
γίνονται στο ΣΔΦ. Το Τμήμα να καθορίσει την περίοδο τήρησης των αλλαγών στα μητρώα με 
βάση τις ανάγκες του. Σε κάθε καταχώρηση που γίνεται στο μητρώο, να καταγράφεται ο 
αριθμός αναφοράς του αιτήματος αλλαγής. 

4.2.1.4  Απουσία σεναρίων δοκιμών  

Σε δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώσαμε ότι για ορισμένες αλλαγές δεν υπήρχαν καταγραμμένα 
τα σενάρια δοκιμών που έχουν εκτελεστεί. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι 
αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί στο περιβάλλον παραγωγής, έγιναν με βάση τις απαιτήσεις του 
ΤΦ. 

Σύσταση: Να καταγράφονται τα σενάρια δοκιμών που εκτελούνται.  

4.2.1.5  Μη διενέργεια δοκιμών παλινδρόμησης 

Όπως πληροφορηθήκαμε, δεν διενεργούνται δοκιμές παλινδρόμησης (regression tests) πριν την 
μεταφορά αλλαγών στο περιβάλλον παραγωγής.  
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Σύσταση: Πριν τη μεταφορά οποιασδήποτε αλλαγής στο περιβάλλον παραγωγής, να 
εκτελούνται προκαθορισμένα σενάρια δοκιμών παλινδρόμησης. Η εφαρμογή του μέτρου θα 
διασφαλίσει ότι το σύστημα θα συνεχίσει να εκτελεί ορθά ορισμένες κρίσιμες και βασικές 
λειτουργίες και θα αποτελεί μια πρόσθετη δικλείδα ότι δεν θα επηρεαστούν άλλες λειτουργίες. 

4.2.1.6  Μη ενημέρωση εγγράφων σχεδιασμού του συστήματος 

Τα εγχειρίδια και τα έγγραφα σχεδιασμού του συστήματος δεν ενημερώνονται μετά από κάθε 
αλλαγή. Ως αποτέλεσμα, το περιεχόμενό τους δεν συνάδει με την λειτουργία του συστήματος. 
Σημειώνουμε ότι αυτό ισχύει τόσο για τις αλλαγές που γίνονται από προγραμματιστές του ΤΥΠ, 
όσο και για αλλαγές που γίνονται από την Ανάδοχο εταιρεία, αφού στις πλείστες περιπτώσεις το 
μόνο παραδοτέο είναι ο πηγαίος κώδικας.  

Σύσταση: Τα εγχειρίδια και τα έγγραφα σχεδιασμού του συστήματος να ενημερώνονται μετά 
από κάθε αλλαγή του συστήματος.  

4.2.1.7  Άλλα ευρήματα  

Υπάρχουν άλλα ευρήματα που αφορούν σε θέματα μη επαρκούς αξιολόγησης και 
εξουσιοδότησης των αλλαγών που γίνονται στο ΣΔΦ τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στο ΤΦ. 

Σύσταση: Το ΤΦ να λάβει διορθωτικά μέτρα για τα ευρήματα του ελέγχου, στη βάση των 
συστάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. 

4.2.2 Διαχείριση προσβάσεων 

Στόχος ήταν να ελεγχθεί κατά πόσον το ΤΦ εφαρμόζει κατάλληλους μηχανισμούς, που να 
διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στο ΣΔΦ και στα ευαίσθητα δεδομένα περιορίζεται μόνο σε 
εξουσιοδοτημένους χρήστες.  

Μεταξύ άλλων, εξετάστηκε κατά πόσον υπάρχει και εφαρμόζεται μια ξεκάθαρη και αποδοτική 
διαδικασία διαχείρισης όλων των προσβάσεων στο σύστημα και κατά πόσον η εφαρμογή της 
διαδικασίας ελέγχεται τακτικά και αποτελεσματικά. 

Η διαχείριση των προσβάσεων στο ΣΔΦ γίνεται μέσω δύο ξεχωριστών υποσυστημάτων. 
Συγκεκριμένα, η ταυτοποίηση των χρηστών γίνεται μέσω ξεχωριστού συστήματος, ενώ η 
εξουσιοδότηση πρόσβασης στις οθόνες του συστήματος γίνεται από το Σύστημα Διαχείρισης 
Χρηστών του ΣΔΦ (ΣΔΧ), στο οποίο καθορίζονται οι ρόλοι και τα προνόμια κάθε χρήστη. Η 
υφιστάμενη διαδικασία παραχώρησης προσβάσεων που ακολουθείται περιλαμβάνει τη 
συμπλήρωση σχετικού εντύπου και την υποβολή του στην ΜΤΠΑΠ. 

4.2.2.1 Ανεπαρκής καθορισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών προσωπικού  

Δεν έχουν καθοριστεί γραπτώς και εγκριθεί από τη Διεύθυνση του ΤΦ τα ονόματα των 
υπαλλήλων που διαχειρίζονται τις προσβάσεις στο σύστημα, καθώς και οι ευθύνες και 
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αρμοδιότητές τους. Στην πράξη, η διαχείριση των προσβάσεων γίνεται από προσωπικό της 
ΜΤΠΑΠ, ενώ το ΤΥΠ παρέχει υποστήριξη όποτε χρειαστεί. Οι ρόλοι, ωστόσο, του κάθε Τμήματος, 
σε ότι αφορά στη διαχείριση των προσβάσεων δεν είναι σαφώς καθορισμένοι.  

Σύσταση: Να καθοριστούν γραπτώς και να εγκριθούν από τη Διεύθυνση του ΤΦ οι υπάλληλοι 
που θα διαχειρίζονται τις προσβάσεις στο ΣΔΦ, οι ευθύνες και αρμοδιότητές τους. Να 
καθοριστούν οι αρμοδιότητες του ΤΥΠ, σε σχέση με τη διαδικασία διαχείρισης προσβάσεων.  

4.2.2.2  Μη καταγραφή διαδικασίας διαχείρισης χρηστών  

Διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχαν καταγραμμένες και ολοκληρωμένες διαδικασίες, που να διέπουν 
τη διαχείριση των προσβάσεων χρηστών του ΣΔΦ. Ως αποτέλεσμα, η διαχείριση των προσβάσεων 
γίνεται εμπειρικά και όχι βάσει μιας προκαθορισμένης διαδικασίας. Συγκεκριμένα, το μόνο που 
εντοπίστηκε να υπάρχει ως διαδικασία ήταν το εγχειρίδιο του ΣΔΧ το οποίο ωστόσο δεν ήταν 
ενημερωμένο, ενώ οι διαχειριστές προσβάσεων του ΣΔΦ δεν γνώριζαν για την ύπαρξή του. 

Σύσταση: Να καταγραφεί και να τεθεί σε εφαρμογή μια ολοκληρωμένη διαδικασία διαχείρισης 
χρηστών. 

4.2.2.3  Άλλα ευρήματα  

Υπάρχουν άλλα ευρήματα που αφορούν σε θέματα ασφάλειας και τα οποία έχουν κοινοποιηθεί 
στο ΤΦ. 

Σύσταση: Το ΤΦ να λάβει διορθωτικά μέτρα για τα ευρήματα του ελέγχου, στη βάση των 
συστάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. 

4.2.3 Δημιουργία και ανάκτηση εφεδρικών αντιγράφων  

Στόχος ήταν να ελεγχθεί κατά πόσον το ΤΦ έχει καθορίσει, βάσει των αναγκών του κατάλληλες 
διαδικασίες δημιουργίας, φύλαξης και αποκατάστασης των εφεδρικών αντιγράφων του 
συστήματος, των εφαρμογών και των πληροφοριών που διαχειρίζεται το ΣΔΦ.  

4.2.3.1 Άγνοια Τμήματος για τον χρόνο και το σημείο ανάκαμψης του συστήματος 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ζητήσαμε από το Τμήμα τη διαδικασία δημιουργίας και ανάκτησης 
αντιγράφων ασφαλείας. Σε προσωπικές συνεντεύξεις με τον προϊστάμενο της ομάδας 
Πληροφορικής, την Υπεύθυνη Λειτουργό Υποστήριξης και Δοκιμών και τον Υπεύθυνο Ασφάλειας 
Πληροφοριών, μας αναφέρθηκε ότι η διαδικασία αποτελεί ευθύνη της ομάδας υποστήριξης του 
ΤΥΠ και ότι έχει αναληφθεί εξολοκλήρου από αυτήν.  

Ως εκ τούτου, το ΤΦ δεν γνωρίζει ποια δεδομένα του ΣΔΦ φυλάγονται και με ποια συχνότητα, με 
αποτέλεσμα σε περίπτωση απώλειας δεδομένων να μην μπορεί να γνωρίζει το χρονικό σημείο 
αποκατάστασης, ούτε τον χρόνο που χρειάζεται για την αποκατάσταση. 
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4.2.3.2  Αδυναμία διαπίστωσης της ημερομηνίας ισχύος της υφιστάμενης διαδικασίας 

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Υπεύθυνο λειτουργό της Ομάδας ΤΥΠ, μας απέστειλε τη σχετική 
διαδικασία, η οποία εκτελείται από λειτουργούς του Τμήματός του. Το σχετικό έγγραφο που μας 
αποστάλθηκε δεν έφερε την ημερομηνία που ετοιμάστηκε ούτε αριθμό έκδοσης. Συνεπώς, δεν 
μπορεί να καθοριστεί το χρονικό πλαίσιο που ξεκίνησε να ισχύει η διαδικασία ούτε αν το έγγραφο 
περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που έγιναν στο σύστημα. 

4.2.3.3  Μη καταγραφή των μέσων λήψης αντιγράφων και διαδικασίας επαναφοράς 

Όπως επίσης διαπιστώσαμε, στο έγγραφο δεν αναφέρονται τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη 
διαδικασία λήψης των αντιγράφων, ούτε υπάρχει καταγεγραμμένη η διαδικασία επαναφοράς των 
δεδομένων σε περίπτωση καταστροφής. Η μη αναφορά στη διαδικασία των μέσων που 
χρησιμοποιούνται, περιορίζει την παρακολούθησή τους, ενώ η μη καταγραφή της διαδικασίας 
επαναφοράς των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, λάθη, απώλεια δεδομένων και 
σύγχυση κατά τη διάρκεια της επαναφοράς. 

4.2.3.5  Μη αξιοποίηση εισηγήσεων βελτίωσης διαδικασίας 

Το Τμήμα μάς παρέδωσε σχετική μελέτη που έγινε κατόπιν σύμβασης, όπου ο Ανάδοχος ετοίμασε 
σχετικά έγγραφα για ενημέρωση της διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων και ανάκτησής τους. Από 
επισκόπηση των παραδοτέων, θεωρούμε ότι οι εισηγήσεις που γίνονται θα βελτίωναν σε μεγάλο 
βαθμό την υφιστάμενη κατάσταση. Ωστόσο, τα παραδοτέα αυτά δεν φαίνεται να αξιοποιήθηκαν από 
το Τμήμα.  

Σύσταση: Το Τμήμα να καθορίσει πολιτική αντιγράφων ασφαλείας, η οποία να συνάδει με το 
σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας των λειτουργιών του. Εφόσον καθοριστεί το επιθυμητό σημείο 
επαναφοράς και ο επιθυμητός χρόνος επαναφοράς, τότε το Τμήμα να καθορίσει ποια δεδομένα 
θα φυλάγονται, για πόσο διάστημα, τον χώρο φύλαξης και τη συχνότητα δημιουργίας 
αντιγράφων. Η πολιτική να ενημερώνεται ανάλογα με τις αλλαγές που γίνονται.  

4.2.3.6 Άλλα ευρήματα  

Κατά τον έλεγχο της εκτέλεσης της διαδικασίας, στην πράξη εντοπίστηκαν ορισμένες αδυναμίες οι 
οποίες έχουν κοινοποιηθεί στο ΤΦ για λήψη διορθωτικών μέτρων.  

Σύσταση: Το ΤΦ να λάβει διορθωτικά μέτρα για τα ευρήματα του ελέγχου, στη βάση των 
συστάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. 

4.2.4 Ασφάλεια δικτύου 

Στόχος ήταν να ελεγχθεί κατά πόσον το ΤΦ εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζει την 
εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών του ΣΔΦ, κατά τη μεταφορά τους και κατά 
πόσον εξετάζει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνει. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν 
ορισμένες αδυναμίες σε θέματα ασφάλειας, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στο ΤΦ για λήψη 
διορθωτικών μέτρων. 
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Σύσταση: Το ΤΦ να λάβει διορθωτικά μέτρα για τα ευρήματα του ελέγχου, στη βάση των 
συστάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.  

4.2.5 Φυσική ασφάλεια  

Στόχος ήταν να ελεγχθεί κατά πόσον το ΤΦ έχει καθορίσει και εφαρμόζει διαδικασίες που να διέπουν 
την πρόσβαση στους χώρους εργασίας και στο δωμάτιο εξυπηρετητών και κατά πόσο λαμβάνονται 
επαρκή μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας. Από επιτόπιο έλεγχο της διαδικασίας εντοπίστηκαν 
αδυναμίες, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στο ΤΦ για τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων.  

Σύσταση: Το ΤΦ να λάβει διορθωτικά μέτρα για τα ευρήματα του ελέγχου, στη βάση των 
συστάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.  

4.2.6 Ρυθμίσεις εξυπηρετητών 

Στόχος ήταν να ελεγχθεί κατά πόσον οι εξυπηρετητές του ΣΔΦ ήταν ρυθμισμένοι κατάλληλα, ώστε να 
διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των δεδομένων που τηρούν και των υπηρεσιών 
που παρέχουν. Για τον σκοπό αυτό διεξήγαμε επιτόπου επίσκεψη και θεώρηση της αρχιτεκτονικής 
και των ρυθμίσεων των εξυπηρετητών του ΣΔΦ όπου εντοπίσαμε προβλήματα και αδυναμίες σε 
θέματα ρυθμίσεων των εξυπηρετητών τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στο ΤΦ.  

Σύσταση: Το ΤΦ να λάβει διορθωτικά μέτρα για τα ευρήματα του ελέγχου, στη βάση των 
συστάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.  

4.2.7 Διαχείριση περιστατικών και προβλημάτων 

Στόχος ήταν να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης περιστατικών και 
προβλημάτων.  

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ζητήσαμε όπως μας παραχωρηθεί σχετική διαδικασία ή σχέδιο 
δράσης σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, που περιλαμβάνει διακοπή ή παρεμπόδιση παροχής 
υπηρεσιών του συστήματος. Όπως μας αναφέρθηκε από λειτουργούς του Τμήματος, τέτοια 
περιστατικά στο παρελθόν τύγχαναν χειρισμού εξ ολοκλήρου από την ομάδα υποστήριξης του ΤΥΠ. 
Σε σχετική μας ερώτηση προς τον προϊστάμενο της ομάδας, μας αναφέρθηκε ότι τηρούνται ορισμένα 
πρωτόκολλα ασφαλείας όπως, για παράδειγμα, η ειδοποίηση του κατάλληλου προσωπικού της 
ομάδας σε συγκεκριμένη σειρά. Όσον αφορά στην αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στο δωμάτιο 
εξυπηρετητών, η ευθύνη φαίνεται να ανήκει στους λειτουργούς του Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και της Μονάδας Διαχείρισης και Ασφάλειας Κτηρίου του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

Παρόλο που προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον Προϊστάμενο της Μονάδας Διαχείρισης και 
Ασφάλειας Κτηρίου του Υπουργείου Οικονομικών, εντούτοις, μέχρι το πέρας του ελέγχου, αυτό δεν 
κατέστη δυνατό. Ωστόσο, επικοινωνήσαμε με προσωπικό του Υπουργείου στο οποίο ανατέθηκε η 
σχετική εργασία αλλά μέχρι το πέρας του ελέγχου δεν μας υποβλήθηκε οποιοδήποτε στοιχείο. 

Σύσταση: Να μας υποβληθούν τα σχετικά στοιχεία. 
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Σχόλια ΤΦ και ΤΥΠ 

Όσον αφορά στα ευρήματα, σε θέματα διαχείρισης προσβάσεων, διαχείρισης αλλαγών, 
διαδικασιών δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων και διαχείρισης περιστατικών, ο Έφορος 
Φορολογίας αναφέρθηκε στην ετοιμασία σχετικών διαδικασιών από εξωτερικούς συμβούλους. Σε 
σχέση με τη διαχείριση προσβάσεων, ανέφερε ότι, όπου είναι εφικτό, η διαδικασία θα 
εφαρμοστεί πριν την πλήρη υλοποίηση του νέου συστήματος. Όπως μας ανέφερε, σε κάθε 
περίπτωση, η εφαρμογή των διαδικασιών θα γίνει σε συνεννόηση με το ΤΥΠ και με βάση τους 
διαθέσιμους πόρους. Για τα ευρήματα αυτά η Διευθύντρια του ΤΥΠ μάς ανέφερε ότι θα 
διευθετηθούν/επιλυθούν με την εφαρμογή του νέου συστήματος.  

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι τα πλείστα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί μπορούν να επιλυθούν 
σχετικά εύκολα και ανεξάρτητα από την υλοποίηση και λειτουργία του νέου ενιαίου 
μηχανογραφικού συστήματος. Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που το Τμήμα δεν λάβει έγκαιρα 
μέτρα για αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν αναγνωριστεί, θα παραμένει εκτεθειμένο μέχρι 
την εισαγωγή του νέου συστήματος, η οποία εξαρτάται και επηρεάζεται από εξωγενείς 
παράγοντες, για τους οποίους το Τμήμα δεν έχει άμεσο έλεγχο.  

4.3 Έλεγχος εφαρμογής 

Στόχος ήταν να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου και των αυτοματοποιημένων λειτουργικών διαδικασιών του ΣΔΦ και να 
εντοπιστούν αδυναμίες που επηρεάζουν την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών. 

Μεταξύ άλλων, εξετάσαμε κατά πόσον:  

 Τα δεδομένα που ετοιμάζονται για καταχώρηση στο ΣΔΦ είναι εξουσιοδοτημένα, πλήρη, 
έγκυρα και αξιόπιστα. Τα δεδομένα καταχωρούνται ορθά, πλήρως και έγκαιρα στο ΣΔΦ. 

 Τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο ΣΔΦ τυγχάνουν ορθής, ακριβούς και πλήρους 
επεξεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου επεξεργασίας τους και σύμφωνα με τις 
καθορισμένες απαιτήσεις του ΤΦ. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων διασφαλίζεται η 
ακεραιότητα και η εγκυρότητα των δεδομένων. 

 Το ΣΔΦ εξάγει ορθά, πλήρη και ακριβή αποτελέσματα και αυτά τυγχάνουν 
εξουσιοδοτημένου και ασφαλούς χειρισμού 

 Το ΣΔΦ διαθέτει ικανοποιητικούς μηχανισμούς ιχνηλάτησης των ενεργειών των χρηστών 

Ως κριτήρια ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν βέλτιστες πρακτικές. Μεταξύ άλλων, κριτήρια ελέγχου 
που χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν και στην επάρκεια των ελέγχων ορθότητας των δεδομένων 
κατά την καταχώρησή τους, την καταλληλόλητα των μηχανισμών διαχείρισης λαθών, την 
εκτέλεση των επιχειρησιακών διαδικασιών σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία, Κανονισμούς, 
εγκυκλίους και εσωτερικές οδηγίες του Τμήματος καθώς και τη διασφάλιση της ακεραιότητας και 
πληρότητας των συναλλαγών και αποτελεσμάτων που παράγονται. 
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Αξιολόγηση επικινδυνότητας  

Η βασική εφαρμογή του ΣΔΦ αποτελείται από 7 οντότητες/υποσυστήματα. Κάθε οντότητα 
αποτελείται από αριθμό online προγραμμάτων, τα οποία εκτελούνται απευθείας από τους 
χρήστες στις οθόνες της εφαρμογής και από αριθμό batch προγραμμάτων, τα οποία εκτελούνται 
από προσωπικό του ΤΥΠ για σκοπούς ετοιμασίας καταστάσεων ή για περαιτέρω επεξεργασία που 
απαιτείται σε κάθε οντότητα. Για σκοπούς ελέγχου, αξιολογήσαμε τη σημαντικότητα και την 
επικινδυνότητα των οντοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων 
και τους διαθέσιμους πόρους της Υπηρεσίας μας σε χρόνο και προσωπικό. 

Κατά την αξιολόγηση, λήφθηκε υπόψη και το γεγονός ότι το ΣΔΦ έχει ουσιαστικά φτάσει στο 
τέλος της ωφέλιμης ζωής του και ότι, εντός των επόμενων ετών, προγραμματίζεται να 
αντικατασταθεί με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φορολογικής Διαχείρισης. Ωστόσο, είναι σαφές 
ότι μέχρι την απόσυρσή του, το ΣΔΦ θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για σκοπούς υπολογισμού 
των φορολογικών εσόδων της Δημοκρατίας.  

 

Από την αξιολόγηση επικινδυνότητας προέκυψε ότι ο έλεγχος έπρεπε να επικεντρωθεί στις 
οντότητες:  

 Φορολογικά έντυπα και δηλώσεις 

 Φορολογίες 

 Εισπράξεις 

Τα ευρήματά μας για κάθε οντότητα που εξετάστηκε, παρουσιάζονται πιο κάτω. Σημειώνουμε ότι 
έχουν κοινοποιηθεί στο ΤΦ και άλλα ευρήματα τα οποία επειδή αφορούν σε θέματα ασφάλειας 
έχουν αφαιρεθεί από την παρούσα Έκθεση ή παρουσιάζονται χωρίς λεπτομέρειες. 
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4.3.1 Φορολογικά έντυπα και δηλώσεις 

H καταχώρηση φορολογικών δηλώσεων στο ΣΔΦ γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: 

Δια χειρός: Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους δια χειρός στα 
Επαρχιακά Γραφεία του ΤΦ. Ακολούθως, οι δηλώσεις οργανώνονται σε δεσμίδες και 
καταχωρούνται από προσωπικό του ΤΦ στο Σύστημα Data Entry. Στη συνέχεια τα στοιχεία των 
φορολογικών δηλώσεων μεταφέρονται στο ΣΔΦ. Η διαδικασία της δια χειρός υποβολής 
φορολογικών δηλώσεων τερματίστηκε το 2019 και για τον λόγο αυτό δεν εξετάστηκε περαιτέρω. 

Ηλεκτρονικά μέσω Τaxisnet: Από το 2003, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις 
φορολογικές δηλώσεις τους και μέσω του διαδικτυακού συστήματος Taxisnet. Καθώς το Taxisnet 
αποτελεί ξεχωριστό σύστημα, η μεταφορά και καταχώρηση των δηλώσεων στο ΣΔΦ γίνεται μέσω 
ξεχωριστής διαδικασίας/διεπαφής η οποία εκτελείται από το ΤΥΠ. Σημειώνουμε ότι από το 2019 
οι φορολογούμενοι υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Taxisnet.  

Ο έλεγχος μας κάλυψε τις διαδικασίες μεταφοράς των φορολογικών δηλώσεων από το Taxisnet 
στο ΣΔΦ. Λόγω περιορισμένου χρόνου, ο έλεγχός μας περιορίστηκε σε καταγραφή και έλεγχο των 
δικλείδων ασφαλείας που υπάρχουν κατά τη μεταφορά των δεδομένων. Δεν ελέγχθηκε η ύπαρξη 
και η αποτελεσματικότητα οποιωνδήποτε άλλων δικλείδων ασφαλείας που ενδεχομένως να 
υπάρχουν.  

Όπως πληροφορηθήκαμε, η διαδικασία μεταφοράς των φορολογικών δηλώσεων από το Taxisnet 
στο ΣΔΦ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:  

1. Εξαγωγή φορολογικών δηλώσεων από το Taxisnet. 

2. Μετατροπή δεδομένων και μεταφορά στον εξυπηρετητή του ΣΔΦ. 

3. Μεταφόρτωση δηλώσεων στη βάση δεδομένων του ΣΔΦ.  

4. Μεταφορά δεδομένων κατάστασης φορολογικής δήλωσης στον εξυπηρετητή του Taxisnet.  

5. Μετατροπή δεδομένων κατάστασης φορολογικής δήλωσης και μεταφόρτωση στη βάση 
δεδομένων του Taxisnet. 

Τα στάδια 4 και 5, τα οποία αφορούν στην κατάσταση της φορολογικής δήλωσης που 
καταχωρήθηκε, εκτελούνται καθημερινά για σκοπούς ενημέρωσης του Taxisnet.  
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4.3.1.1  Απουσία καταγραμμένης διαδικασίας  

Διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία μεταφοράς των δηλώσεων από το Taxisnet στο ΣΔΦ δεν είναι 
καταγραμμένη και εγκεκριμένη από το ΤΦ. Στην πράξη, για τη μεταφορά δηλώσεων από το 
Taxisnet στο ΣΔΦ, το ΤΦ συμπληρώνει και αποστέλλει σχετικό αίτημα στο ΤΥΠ, το οποίο 
αναλαμβάνει την υλοποίηση των νέων προγραμμάτων και την εκτέλεσή τους.  

Όσον αφορά στις διαδικασίες που ακολουθεί εσωτερικά το ΤΥΠ, για τη μεταφορά των δηλώσεων, 
κατά τον έλεγχο μας δόθηκαν οι οδηγίες χρήσης των προγραμμάτων batch, ωστόσο δεν 
ξεκαθαρίστηκε πότε αυτές ετοιμάστηκαν, ποιες χρονιές αφορούσαν και ποιος είναι υπεύθυνος 
για την εκτέλεση και τον έλεγχο της εκτέλεσής τους. Ως αποτέλεσμα της απουσίας 
καταγραμμένων διαδικασιών, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης και λογοδοσία των εμπλεκόμενων 
λειτουργών, σε σχέση με τη μεταφορά των δηλώσεων. 

Σύσταση: Το ΤΦ να καταγράψει συνολικά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη 
μεταφορά των δηλώσεων από το Taxisnet στο ΣΔΦ, στην οποία να περιλαμβάνονται οι ρόλοι, 
αρμοδιότητες, καθήκοντα και ευθύνες των λειτουργών του ΤΦ και του ΤΥΠ.  

4.3.1.2  Καθυστέρηση μεταφοράς δηλώσεων  

Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι, διαχρονικά, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στη μεταφορά 
των φορολογικών δηλώσεων από το Taxisnet στο ΣΔΦ. 

Για τον σκοπό αυτό εξετάσαμε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για μεταφορά των δηλώσεων 
φόρου εισοδήματος μισθωτών και αυτοεργοδοτουμένων για το έτος 2018 από το Taxisnet στο 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΦ/02/2021  
  
 

 

 
31 

ΣΔΦ. Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι το αίτημα από το ΤΦ προς το ΤΥΠ, για ετοιμασία των 
σχετικών προγραμμάτων και μεταφορά των δηλώσεων, υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019. 
Ωστόσο, μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Μάρτιο του 2020) τα σχετικά προγράμματα 
μεταφοράς των δηλώσεων δεν είχαν ετοιμαστεί και οι δηλώσεις δεν είχαν μεταφερθεί. 
Επιπρόσθετα σημειώνουμε ότι, μέχρι την ημερομηνία ετοιμασίας της παρούσας Έκθεσης, η 
μεταφορά των δηλώσεων του 2018 δεν είχε ολοκληρωθεί. Όπως μας αναφέρθηκε από το ΤΥΠ, οι 
λόγοι της καθυστέρησης αποδίδονται αφενός σε τεχνικούς περιορισμούς του συστήματος και 
αφετέρου στον αυξημένο φόρτο εργασίας του προσωπικού του ΤΥΠ. 

Η καθυστέρηση μεταφοράς των δηλώσεων στο ΣΔΦ έχει ως αποτέλεσμα να τηρούνται ελλιπή 
στοιχεία στο ΣΔΦ για τους φορολογούμενους, κάτι το οποίο δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα 
στους φοροθέτες κατά την εξέταση μιας φορολογίας. Η καθυστέρηση που παρατηρείται 
δυσχεραίνει και τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας, καθώς οι φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες 
παραμένουν στο Taxisnet σε κατάσταση «Σε Παραλαβή», μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
τροποποιηθούν από τους φορολογούμενους και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως 
αξιόπιστες για σκοπούς του ελέγχου.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Έφορος Φορολογίας, το θέμα τυγχάνει χειρισμού από το ΤΥΠ στα 
πλαίσια των δυνατοτήτων του, με βάση τη ροή των εργασιών και ότι, με τη μείωση του 
προσωπικού του Κλάδου Φορολογίας του ΤΥΠ, το πρόβλημα ενδέχεται να ενταθεί. Επιπρόσθετα, 
αναφέρθηκε στο ότι είναι εκτός πλάνου η οποιαδήποτε τροποποίηση στη διαδικασία αυτή, αφού 
θα καταργηθεί με την αντικατάσταση των δύο συστημάτων.  

Σύσταση: Το ΤΦ, σε συνεννόηση με το ΤΥΠ, να λάβει τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα ώστε 
να διασφαλιστεί ότι οι φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται στο Taxisnet μεταφέρονται 
έγκαιρα στο ΣΔΦ. 

4.3.3.3  Άλλα ευρήματα  

Εντοπίστηκαν άλλα θέματα που επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και 
διαθεσιμότητα των δεδομένων που μεταφέρονται μεταξύ των συστημάτων τα οποία 
κοινοποιήθηκαν στο ΤΦ για κατάλληλες ενέργειες.  

Σύσταση: Το ΤΦ να λάβει διορθωτικά μέτρα για τα ευρήματα του ελέγχου, στη βάση των 
συστάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. 

4.3.2 Φορολογίες  

Η οντότητα Φορολογίες περιλαμβάνει τις διαδικασίες υπολογισμού, ελέγχου, τροποποίησης και 
επιβεβαίωσης όλων των φορολογιών φυσικών και νομικών προσώπων. 

Με την καταχώρηση μιας φορολογικής δήλωσης στο ΣΔΦ, το σύστημα υπολογίζει αυτόματα μια 
πρόχειρη φορολογία, με βάση προκαθορισμένους κανόνες. Η πρόχειρη φορολογία, μαζί με τα 
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στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του φορολογούμενου, αποτελούν τη σελίδα εργασίας 
(worksheet) της φορολογίας.  

Η σελίδα εργασίας στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους φοροθέτες για 
τροποποίηση και υπολογισμό εκ νέου της φορολογίας και ακολούθως την επιβεβαίωσή της. Η 
επιβεβαίωση των φορολογιών μπορεί να γίνει είτε ατομικά από τους φοροθέτες μέσω των 
οθονών της εφαρμογής, είτε μαζικά (αυτόματα) μέσω προγραμμάτων batch.  

Ο έλεγχος που διενεργήσαμε στην οντότητα «Φορολόγηση» εστιάστηκε στα φυσικά πρόσωπα 
στην ατομική φορολόγηση και στα νομικά πρόσωπα στη μαζική φορολόγηση. 

4.3.2.1  Ατομική φορολόγηση  

Στην ατομική φορολόγηση, η κάθε φορολογία επιβεβαιώνεται από χρήστες του συστήματος που 
έχουν πρόσβαση στην οντότητα «Φορολόγηση» με τους ακόλουθους τρόπους: 

α. Φορολόγηση μέσω σελίδας εργασίας: Με τη χρήση των σελίδων εργασίας, οι χρήστες του 
ΣΔΦ (φοροθέτες) έχουν εικόνα όλων των στοιχείων του φορολογούμενου, τη φορολογική τους 
δήλωση και την πρόχειρη φορολογία που έχει υπολογιστεί από το σύστημα με βάση 
προκαθορισμένους κανόνες. Με τη διαδικασία αυτή ο φοροθέτης μπορεί να τροποποιήσει τα 
στοιχεία της σελίδας, να υπολογίσει εκ νέου τη φορολογία και να προχωρήσει στην τελική 
επιβεβαίωση. 

β. Φορολόγηση χωρίς σελίδα εργασίας (λευκή οθόνη): Εναλλακτικά, οι φοροθέτες μπορούν 
να επιβάλουν φορολογία χωρίς τη χρήση σελίδας εργασίας (διαδικασία λευκής οθόνης). Σε αυτή 
την περίπτωση, όλα τα πεδία της φορολογικής δήλωσης παρουσιάζονται στον χρήστη κενά και τα 
στοιχεία χρειάζεται να καταχωρηθούν από τον χρήστη. Ακολούθως ο χρήστης υπολογίζει την 
πρόχειρη φορολογία και προχωρεί σε τελική επιβεβαίωση. Όπως πληροφορηθήκαμε οι οδηγίες 
που έχουν δοθεί από τον Έφορο Φορολογίας για χρήση της διαδικασίας λευκής οθόνης, είναι ότι 
αυτή χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχει σελίδα εργασίας (worksheet), δηλαδή το σύστημα 
δεν έχει υπολογίσει αυτόματα την πρόχειρη φορολογία (π.χ. δεν έχει δημιουργηθεί πρόγραμμα 
φορολογίας για τα συγκεκριμένα έτη). Άλλες περιπτώσεις που χρησιμοποιείται η διαδικασία αυτή 
είναι όταν δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση και χρειάζεται να επιβληθεί φορολογία, 
περιπτώσεις δηλώσεων που λήφθηκαν δια χειρός και για οποιουσδήποτε λόγους δεν 
καταχωρήθηκαν στο Data Entry ή περιπτώσεις που ο φοροθέτης δεν εμπιστεύεται τα στοιχεία 
που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα (π.χ. γνωρίζει ότι έχουν γίνει λάθη κατά την καταχώρηση 
των δηλώσεων στο σύστημα Data Entry). 
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Ο έλεγχος που διενεργήσαμε αφορούσε στο κατά πόσον η εφαρμογή εκτελεί ορθά τις 
επιχειρησιακές διαδικασίες που έχουν καθοριστεί και σε συμμόρφωση με τους Κανονισμούς, τις 
εγκυκλίους και τις οδηγίες του Εφόρου Φορολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα των 
δικαιωμάτων πρόσβασης και στο κατά πόσον το σύστημα διαθέτει κατάλληλες δικλείδες 
ασφαλείας για αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. Ειδικότερα, εξετάστηκε κατά πόσο μέσω του 
συστήματος διασφαλίζεται συμμόρφωση με τα ακόλουθα: 

 το Άρθρο 60 (2) (β) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου 

 την εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού αρ. 1483 ημερ. 21.6.2013 
(Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων) 

 τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του ΤΦ (Νοέμβριος του 2016) 

 την εσωτερική εγκύκλιο του ΤΦ προς το φοροθετικό προσωπικό ημερ. 3.3.2017 

4.3.2.1.1 Απουσία δικλείδων αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων χρηστών 

Διαπιστώσαμε ότι στο σύστημα δεν υπάρχουν περιορισμοί που να αποτρέπουν ένα φοροθέτη 
από το να φορολογήσει τον εαυτό του ή συγγενείς του παρά του ότι αυτό απαγορεύεται ρητά με 
βάση την εγκύκλιο του ΤΦ ημερ. 3.3.2017 για αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.  

Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι, παρόλο που οι πλείστες ενέργειες των χρηστών στο σύστημα 
καταγράφονται (βλ. παράγραφο 4.3.4), εντούτοις διαπιστώσαμε ότι δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή 
διαδικασία τακτικού ελέγχου των ενεργειών των χρηστών, για το θέμα της σύγκρουσης 
συμφερόντων. Συνεπώς υπάρχει δυνατότητα να παραβιαστούν πρόνοιες της εγκυκλίου, μέσω 
του συστήματος από τους χρήστες, χωρίς να διασφαλίζεται ότι αυτό θα εντοπιστεί έγκαιρα. 
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Όπως μας πληροφόρησε το ΤΦ, η ευθύνη του κάθε φοροθέτη, σε σχέση με τον φορολογικό 
φάκελο που θα του χρεωθεί, πέραν της εξέτασης περιλαμβάνει και την επιβεβαίωση ότι έχουν 
γίνει όλες οι ενέργειες/φορολογίες που έπρεπε να γίνουν για τη διασφάλιση των εσόδων του 
κράτους. Αυτό ωστόσο, όπως μας αναφέρθηκε, δεν σταματά οποιονδήποτε φοροθέτη από το να 
φορολογήσει κάποιο φορολογούμενο που ο φάκελος του είναι χρεωμένος σε άλλον φοροθέτη. 

Κατά την άποψή μας, η πρακτική αυτή δεν διασφαλίζει επαρκώς ότι οι φοροθέτες εκτελούν στο 
σύστημα μόνο τις εργασίες που τους ανατέθηκαν και ότι δεν γίνεται κατάχρηση των δικαιωμάτων 
τους στο σύστημα. Η απουσία προληπτικών και ανιχνευτικών δικλείδων ασφαλείας αφήνει, 
αχρείαστα κατά την άποψή μας, μεγάλο περιθώριο για κατάχρηση και δεν διασφαλίζει 
συμμόρφωση με την εγκύκλιο αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.  

Είναι χαρακτηριστική η πρόσφατη περίπτωση 18 φοροθετών, χρηστών του συστήματος, οι οποίοι 
φορολόγησαν τους εαυτούς τους μέσω του συστήματος. Συγκεκριμένα, οι φορολογίες 
αφορούσαν στα έτη 1996 – 2018 και εντοπίστηκαν από το ΤΦ το 2019, κατόπιν καταγγελίας. Για 
το συγκεκριμένο θέμα, όπως πληροφορηθήκαμε, το Τμήμα ενημέρωσε τους εμπλεκόμενους 
υπαλλήλους και θα προχωρήσει σε έλεγχο της ορθότητας των φορολογιών.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Έφορος Φορολογίας, στο νέο ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα θα 
τεθούν πρόνοιες για αποφυγή περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Επιπλέον, μας ανέφερε 
ότι διεξάγεται περιοδικός έλεγχος, οι περιπτώσεις που εντοπίζονται εξετάζονται ως προς τον 
χειρισμό που έτυχαν και ότι, ως επί το πλείστον, το αντικείμενο του φόρου, όπως επιβεβαιώθηκε 
ήταν ορθό.  

Σύσταση: Το ΤΦ να μεριμνήσει όπως τεθούν στο σύστημα κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, 
ώστε η πρόσβαση των χρηστών στην οντότητα Φορολόγηση να διέπεται από τις αρχές της 
ανάγκης γνώσης, του ελάχιστου προνομίου και του διαχωρισμού καθηκόντων. Οι δικλείδες 
που θα εφαρμοστούν να διασφαλίζουν ότι οι φοροθέτες δεν θα μπορούν να εκτελέσουν 
εργασίες για τις οποίες δεν είναι εξουσιοδοτημένοι (π.χ. φορολόγηση του εαυτού τους). 
Ταυτόχρονα, μέσω των λειτουργιών του συστήματος, να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την 
εσωτερική εγκύκλιο του ΤΦ προς το φοροθετικό προσωπικό, για αποφυγή σύγκρουσης 
συμφερόντων ημερ. 3.3.2017 και με τις πρόνοιες του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του 
Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα να διασφαλίσει ότι θα λαμβάνει μέτρα, ώστε να μην 
προκύπτουν ζητήματα ιδιωτικότητας των φορολογουμένων από την πρόσβαση, επεξεργασία 
και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

4.3.2.1.2 Απουσία δικλείδων χρήσης της διαδικασίας λευκής οθόνης  

Κατά τον έλεγχο, δεν εντοπίσαμε να έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα οποιοιδήποτε περιορισμοί 
όσον αφορά στη χρήση της διαδικασίας λευκής οθόνης. Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε ότι η 
διαδικασία της φορολόγησης, μέσω λευκής οθόνης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε 
περιπτώσεις που υπάρχει ήδη έτοιμη σελίδα εργασίας για τη φορολογία που εξετάζεται, το 
οποίο, υπό κανονικές περιστάσεις, δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται. 
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Σύμφωνα με πληροφόρηση που λάβαμε, η δυνατότητα αυτή που παρέχει το σύστημα βρίσκεται 
σε αντίθεση με τις οδηγίες του Εφόρου Φορολογίας οι οποίες αναφέρουν ότι η διαδικασία 
φορολόγησης μέσω λευκής οθόνης μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχει σελίδα εργασίας. Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι οι εν λόγω οδηγίες του Εφόρου Φορολογίας 
δεν εντοπίστηκαν. 

Έχουμε την άποψη ότι η φορολόγηση μέσω της διαδικασίας λευκής οθόνης πρέπει να αποτελεί 
κατ’ εξαίρεση διαδικασία καθώς ο κίνδυνος λαθών και κατάχρησης της είναι μεγαλύτερος απ’ ότι 
στη διαδικασία φορολόγησης με σελίδα εργασίας και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να τεθούν 
σχετικές δικλείδες ασφάλειας για περιορισμό της χρήσης της. 

Σύσταση: Το ΤΦ να καταγράψει τις περιπτώσεις στις οποίες θα μπορεί να γίνεται φορολόγηση 
μέσω λευκής οθόνης. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να εγκριθεί και να κοινοποιηθεί στο 
φοροθετικό προσωπικό με οδηγίες του Εφόρου Φορολογίας. Παράλληλα, να εφαρμοστούν 
στο σύστημα κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες να διασφαλίζουν συμμόρφωση με 
τη διαδικασία. 

4.3.2.1.3 Άλλα ευρήματα  

Υπάρχουν άλλα ευρήματα σε σχέση με τα δικαιώματα πρόσβασης στην οντότητα Ατομικής 
Φορολόγησης, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στο ΤΦ.  

Σύσταση: Το ΤΦ να λάβει διορθωτικά μέτρα για τα ευρήματα του ελέγχου, στη βάση των 
συστάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. 

4.3.2.2  Μαζική φορολόγηση  

Σε αντίθεση με την ατομική φορολόγηση, με τη διαδικασία της αυτόματης μαζικής φορολόγησης 
το σύστημα υπολογίζει και επιβεβαιώνει αυτόματα τη φορολογία μεγάλου αριθμού 
φορολογουμένων. 

Η επιβεβαίωση της φορολογίας νομικών προσώπων γίνεται με βάση τον υπολογισμό της 
πρόχειρης φορολογίας/σελίδας εργασίας (worksheet), όπως υπολογίζεται αυτόματα από το 
σύστημα, με βάση προκαθορισμένους κανόνες και χωρίς να απαιτείται έλεγχος και επιβεβαίωση 
της κάθε φορολογίας από φοροθέτες. Το υποσύστημα, το οποίο εκτελεί την πιο πάνω διαδικασία, 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Ανάδοχο εταιρεία ειδικά για τον σκοπό αυτό και 
ενσωματώθηκε στο ΣΔΦ το 2015. 

Σύμφωνα με πληροφόρηση που λάβαμε, από το 2015 που εφαρμόστηκε η αυτόματη 
φορολόγηση, πέραν του 80% των φορολογιών νομικών προσώπων και του 40% των φορολογιών 
φυσικών προσώπων, υπολογίζονται και επιβεβαιώνονται μαζικά μέσω της διαδικασίας.  
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Διαδικασία 

Η διαδικασία αυτόματης φορολόγησης αποτελείται από τα ακόλουθα τρία στάδια: 

Στάδιο 1 – Επιλογή πρόχειρων φορολογιών προς επιβεβαίωση: Με οδηγίες του ΤΦ, οι 
Λειτουργοί του ΤΥΠ εξάγουν από το ΣΔΦ μια κατάσταση πρόχειρων φορολογιών προς αυτόματη 
επιβεβαίωση.  

Για τον σκοπό αυτό οι Λειτουργοί του ΤΥΠ εισάγουν στο υποσύστημα μαζικής φορολόγησης τις 
ακόλουθες παραμέτρους (κριτήρια επιλογής) οι οποίες έχουν ζητηθεί από το ΤΦ :  

 φορολογικό έτος  

 επαρχιακό γραφείο  

 μέγιστο όριο επιστρεπτέου φόρου, με βάση τον υπολογισμό πρόχειρης φορολογίας  

 μέγιστο όριο ζημιών προηγούμενων ετών που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση.  

Με βάση τις πιο πάνω παραμέτρους, το υποσύστημα μαζικής φορολόγησης επιλέγει από τη βάση 
δεδομένων του ΣΔΦ τις πρόχειρες φορολογίες όλων των φορολογούμενων που ανήκουν στις 6 
κατηγορίες νομικών προσώπων (κατηγορίες με αρ. 41 – 47) και οι οποίες δεν έχουν ακόμα 
ξεκινήσει να εξετάζονται από φοροθέτες.  

Σε περίπτωση που η πρόχειρη φορολογία εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις, τότε το υποσύστημα τις απορρίπτει αυτόματα. Ο έλεγχος που διενεργείται, γίνεται 
βάσει στοιχείων που τηρούνται στο ΣΔΦ: 

 η φορολογική δήλωση περιλαμβάνει μηδενικά ποσά στα έσοδα ή ζημιές  

 ο αλλοδαπός φόρος υπερβαίνει τις £3000 ή €5000  

 η δήλωση έχει υποβληθεί διπλή  

 υπήρχαν λάθη κατά την καταχώρηση της στο Data Entry 

 η δήλωση λήφθηκε 6 χρόνια μετά το τέλος του φορολογικού έτους και περιλαμβάνει 
επιστροφή φόρου.  
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Στη συνέχεια, το υποσύστημα μαζικής φορολόγησης υπολογίζει εκ νέου την πρόχειρη φορολογία 
ώστε να ληφθούν υπόψη τυχόν αλλαγές που έγιναν στη νομοθεσία ή άλλα στοιχεία που 
προέκυψαν από τον χρόνο υπολογισμού της πρόχειρης φορολογίας που τηρείται στο ΣΔΦ. Το 
αποτέλεσμα του Σταδίου 1 είναι η εξαγωγή από το σύστημα των ακόλουθων καταστάσεων, οι 
οποίες αποστέλλονται στο ΤΦ για επεξεργασία και έλεγχο: 

 Λίστα φορολογιών για επιβεβαίωση  

 Φορολογίες που απορρίφθηκαν - Με Σήμανση 

 Δηλώσεις με όλα τα πεδία κενά 

 Συνολικός αριθμός φορολογιών 

Στάδιο 2 - Έλεγχος καταστάσεων φορολογιών προς επιβεβαίωση: Οι Λειτουργοί του ΤΦ 
ελέγχουν τις πιο πάνω καταστάσεις δειγματοληπτικά. Μετά τον έλεγχο αποστέλλουν στο ΤΥΠ τα 
ακόλουθα αιτήματα: 

 Αίτημα για αλλαγή της λίστας φορολογιών προς επιβεβαίωση (αφαίρεση συγκεκριμένων 
φορολογιών από τη λίστα ώστε να μην επιβεβαιωθούν αυτόματα),  

 Αίτημα για αυτόματη επιβεβαίωση των φορολογιών που θα παραμείνουν στη λίστα  
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Στάδιο 3 – Αλλαγή λίστας φορολογιών, αυτόματη επιβεβαίωση και εκτύπωση φορολογιών: Οι 
Λειτουργοί του ΤΥΠ αφαιρούν τις φορολογίες που ζητήθηκαν από το ΤΦ. Αφού ολοκληρωθεί η 
αφαίρεση των φορολογιών, οι Λειτουργοί του ΤΥΠ εκτελούν το πρόγραμμα μαζικής φορολόγησης 
το οποίο λαμβάνει εκ νέου τις φορολογικές δηλώσεις των φορολογουμένων που έμειναν στη 
λίστα (όπως αυτές καταχωρήθηκαν στο ΣΔΦ), υπολογίζει ξανά τις φορολογίες τους και 
ακολούθως τις επιβεβαιώνει. Οι φορολογίες που επιβεβαιώθηκαν αυτόματα, εκτυπώνονται στα 
πλαίσια της ημερήσιας διαδικασίας εκτύπωσης των επιβεβαιωμένων φορολογιών της ημέρας. Το 
αποτέλεσμα του Σταδίου 3 είναι οι εκτυπωμένες φορολογίες. Το ΤΥΠ ενημερώνει το ΤΦ για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Κάθε ένα από τα 3 στάδια περιλαμβάνει αυτοματοποιημένες και μη-αυτοματοποιημένες 
διαδικασίες, οι οποίες εκτελούνται τόσο από Λειτουργούς του ΤΦ όσο και από Λειτουργούς του 
ΤΥΠ. 

Στόχος του ελέγχου ήταν να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των 
δικλείδων ασφαλείας της διαδικασίας αυτόματης φορολόγησης νομικών προσώπων, σε σχέση με 
την καταχώρηση, επεξεργασία και εξαγωγή δεδομένων. 

Μεταξύ άλλων, εξετάσαμε κατά πόσο το σύστημα διαθέτει επαρκείς δικλείδες ελέγχου της 
ορθότητας και πληρότητας των δεδομένων που καταχωρούνται, μηχανισμούς διαχείρισης 
λαθών/σφαλμάτων και μηχανισμούς διασφάλισης της ακεραιότητας και πληρότητας των 
αποτελεσμάτων που εξάγονται. 

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παράκαμψης των κανόνων 
μαζικής φορολόγησης, λόγω εξωσυστημικών διαδικασιών και ελλείψεων των διαδικασιών 
ελέγχου και συμφιλίωσης των προς επιβεβαίωση φορολογιών. Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε τα 
ακόλουθα: 

4.3.2.2.1 Αδυναμίες δικλείδων καταχώρησης δεδομένων 

Στόχος ήταν να εξεταστούν οι δικλείδες ασφαλείας, που αφορούν στην ακρίβεια και πληρότητα 
των δεδομένων που καταχωρούνται στο υποσύστημα μαζικής φορολόγησης. Στην προκειμένη 
περίπτωση, τα δεδομένα που καταχωρούνται στο υποσύστημα είναι οι παράμετροι (κριτήρια) 
επιλογής των φορολογιών. Επιπρόσθετα το υποσύστημα μαζικής φορολόγησης χρησιμοποιεί 
δεδομένα που τηρούνται στο ΣΔΦ, όπως οι φορολογικές δηλώσεις και οι πρόχειρες φορολογίες.  

α.  Επικύρωση δεδομένων  

Εξετάσαμε κατά πόσον οι δικλείδες ασφαλείας διασφαλίζουν την ακρίβεια, πληρότητα και 
εγκυρότητα των δεδομένων που καταχωρούνται στο σύστημα. Διαπιστώσαμε αδυναμίες σε 
θέματα που αφορούν στην τεκμηρίωση των κανόνων επικύρωσης καθώς και στη διενέργεια 
δοκιμών και ελέγχων και υποβάλαμε συγκεκριμένες συστάσεις στο ΤΦ για ενδυνάμωση των 
δικλείδων ασφάλειας. 
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β.  Σχεδιασμός και διαχείριση αιτημάτων 

Εξετάσαμε κατά πόσον οι διαδικασίες που διέπουν την εξασφάλιση, προετοιμασία και 
καταχώρηση δεδομένων στο υποσύστημα μαζικής φορολόγησης είναι καταγραμμένες και καλά 
σχεδιασμένες. Σε σχέση με τα αιτήματα εκτέλεσης των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας, 
εξετάσαμε κατά πόσον τηρούνται στοιχεία από την παραλαβή τους μέχρι την καταχώρηση τους 
στο σύστημα και κατά πόσον αυτά τηρούνται για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα. Κατά τον 
έλεγχο διαπιστώθηκαν οι αδυναμίες που αφορούν στον σχεδιασμό των αιτημάτων καθώς και 
θέματα που αφορούν στους ελέγχους ποιότητας των δεδομένων που καταχωρούνται στο 
σύστημα.  

γ. Διαχείριση λαθών 

Ελέγξαμε αν οι διαδικασίες που εφαρμόζονται διασφαλίζουν ότι σε περιπτώσεις που 
καταχωρηθούν λανθασμένα δεδομένα (παράμετροι) στο υποσύστημα μαζικής φορολόγησης, 
απορρίπτονται έγκαιρα και στη συνέχεια διορθώνονται και ότι η απόρριψη των λανθασμένων 
καταχωρήσεων δεν καθυστερεί την επεξεργασία των υπόλοιπων ορθών καταχωρήσεων. Κατά τον 
έλεγχο προέκυψαν θέματα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ελέγχων 
ορθότητας που διενεργούνται καθώς και θέματα διαχείρισης λαθών. 

δ.  Εξουσιοδοτήσεις 

Εξετάσαμε κατά πόσον υπάρχουν και εφαρμόζονται κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας και 
επίπεδα εξουσιοδοτήσεων για την καταχώρηση, αλλαγή, αποδοχή, απόρριψη και διαγραφή 
δεδομένων στο υποσύστημα μαζικής φορολόγησης. Διαπιστώσαμε αδυναμίες που αφορούν στη 
διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης και υποβάλαμε σχετικές συστάσεις.  

4.3.2.2.2 Αδυναμίες δικλείδων επεξεργασίας δεδομένων 

Στόχος ήταν να εξεταστεί κατά πόσον διασφαλίζεται η ακεραιότητα, ορθότητα και πληρότητα των 
δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου επεξεργασίας των δεδομένων.  

α.  Συμμόρφωση με επιχειρησιακές διαδικασίες 

Εξετάσαμε κατά πόσον το υποσύστημα μαζικής φορολόγησης εκτελεί τις διαδικασίες σε 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τους Κανονισμούς, τις εγκυκλίους και εσωτερικές οδηγίες του ΤΦ. 
Ο έλεγχος της ορθότητας της επεξεργασίας που διενεργήσαμε ήταν περιορισμένος, λόγω του ότι 
αφενός δεν υπήρχε επαρκής τεκμηρίωση και αφετέρου επειδή ήταν αδύνατο να εκτελεστούν 
δοκιμές του προγράμματος μαζικής φορολόγησης στο περιβάλλον δοκιμών. Ως εκ τούτου ο 
έλεγχός μας δεν κάλυψε την ορθότητα των υπολογισμών της φορολογίας και κατά πόσον αυτός 
γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους Κανονισμούς.  

Ωστόσο, διαπιστώσαμε θέματα που αφορούσαν στην ελλιπή τεκμηρίωση των κανόνων 
επεξεργασίας καθώς και αδυναμίες στον σχεδιασμό του υποσυστήματος. Παράλληλα 
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αναγνωρίστηκαν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παράκαμψη των επιχειρησιακών 
κανόνων.  

β. Ακεραιότητα και πληρότητα επεξεργασίας 

Εξετάσαμε κατά πόσον διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η πληρότητα των δεδομένων κατά την 
επεξεργασία τους και κατά πόσον υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι διασφαλίζουν ότι τυχόν λάθη που 
συμβαίνουν κατά την επεξεργασία των δεδομένων εντοπίζονται έγκαιρα και διορθώνονται. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία αφαίρεσης των ΑΦΤ εκτελείται εξωσυστημικά, με 
απευθείας επέμβαση στη βάση δεδομένων του ΣΔΦ και τροποποίηση των σχετικών στοιχείων, κάτι 
το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και πληρότητα των δεδομένων. Παράλληλα, εντοπίσαμε 
ελλείψεις σε σχέση με τους ελέγχους που διενεργούνται και τους μηχανισμούς συμφιλίωσης των 
καταστάσεων των προς επιβεβαίωση φορολογιών που εξάγονται από το σύστημα καθώς και 
αδυναμίες σε σχέση με τη διαχείριση των λανθασμένων καταχωρήσεων ειδικότερα σε σχέση με τη 
λίστα φορολογιών που θα εξαιρεθούν από τη μαζική φορολόγηση. 

4.3.2.2.3 Αδυναμίες δικλείδων εξαγωγής δεδομένων 

Στόχος ήταν να εξεταστεί κατά πόσον το σύστημα εξάγει ορθά, πλήρη και ακριβή αποτελέσματα και 
ότι αυτά τυγχάνουν εξουσιοδοτημένου και ασφαλούς χειρισμού. 

α. Πληρότητα και ακρίβεια αποτελεσμάτων  

Εξετάσαμε κατά πόσον οι μηχανισμοί ελέγχου που υπάρχουν διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που 
εξάγονται από το σύστημα είναι πλήρη και ακριβή και ότι τυχόν λάθη εντοπίζονται. Διαπιστώσαμε 
αδυναμίες στις διαδικασίες ελέγχου της λογικότητας και ακρίβειας των καταστάσεων που εξάγονται 
από το σύστημα καθώς και αδυναμίες σε θέματα διαχείρισης λαθών. Επιπρόσθετα, διαπιστώσαμε ότι 
για τον έλεγχο της λίστας των προς επιβεβαίωση φορολογιών, το ΤΦ χρησιμοποιεί αρχεία τα οποία 
εξάγονται από το ΤΥΠ με διαδικασίες εκτός συστήματος. Διαπιστώσαμε, επίσης, αδυναμίες σε 
θέματα σχεδιασμού των καταστάσεων που εξάγει το σύστημα . 

β. Ασφάλεια αποτελεσμάτων  

Εξετάσαμε κατά πόσον τα δεδομένα που εξάγονται από το σύστημα τυγχάνουν χειρισμού από 
εξουσιοδοτημένα άτομα και κατά πόσο οι μηχανισμοί ελέγχου διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα 
διανέμονται και φυλάσσονται με ασφάλεια. Κατά τον έλεγχο εντοπίσαμε αδυναμίες που αφορούν 
στην εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των καταστάσεων που εξάγονται από το σύστημα τόσο 
κατά τη μεταφορά τους όσο και κατά τη φύλαξή τους. Σημειώνουμε ότι οι καταστάσεις αυτές 
περιλαμβάνουν και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας, 
εισοδήματα, πρόστιμα, φορολογίες κτλ.  

Σύσταση: Το ΤΦ να λάβει διορθωτικά μέτρα για τα ευρήματα του ελέγχου, στη βάση των 
συστάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. 
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Σχόλια ΤΦ 

Σε σχέση με τα ευρήματα της ενότητας «Μαζική Φορολόγηση» και τον κίνδυνο παράκαμψης 
επιχειρησιακών κανόνων ο Έφορος Φορολογίας μάς ανέφερε ότι μετά από τροποποίηση της 
σχετικής νομοθεσίας και την εισαγωγή της αυτοφορολογίας, το πρόβλημα θα εκλείψει, αφού, 
μετά το φορολογικό έτος 2016, θα εκδίδονται μεμονωμένες βεβαιώσεις κατόπιν ανάλυσης 
κινδύνου και ελέγχου, καταργώντας την απαίτηση για τη δημιουργία μαζικών φορολογιών. 

4.3.3 Εισπράξεις 

Οι εισπράξεις που αφορούν στην άμεση φορολογία γίνονται και επηρεάζονται μέσω των 
ακόλουθων καναλιών: 

 Εισπράξεις στα Ταμεία των Επαρχιακών Γραφείων ΤΕΠ του ΤΦ 

 Εισπράξεις μέσω της εταιρείας υποστήριξης διαδικτυακών πληρωμών (www.jccsmart.com) 

 Εισπράξεις μέσω της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου 

 Εισπράξεις μέσω των eBanking των Εμπορικών Τραπεζών (Ληξιπρόθεσμες Οφειλές) 

 Συμψηφισμοί Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

 Εισπράξεις παρακράτησης φόρου D.A.S. από κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες 

 Διατακτικά πίστωσης φόρου 

 Ακυρώσεις εισπράξεων 

 Επιστραφείσες επιταγές 

Σημειώνουμε ότι ο μεγαλύτερος όγκος των εισπράξεων γίνεται μέσω εταιρείας παροχής 
πληρωμών μέσω διαδικτύου (www.jccsmart.com).  

Το Τμήμα έχει ετοιμάσει σχετικό εγχειρίδιο με το οποίο περιγράφει τις ενέργειες που εκτελούνται 
για την ολοκλήρωση των πιο πάνω. Στο εγχειρίδιο γίνεται παρουσίαση της διαδικασίας που 
ακολουθείται για τις εισπράξεις μέσα από το κάθε ένα κανάλι καθώς και για τους ελέγχους που 
εφαρμόζονται ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα των πράξεων. Επίσης περιλαμβάνεται η 
κατανομή των εσόδων ΤΕΠ στα σχετικά Κονδύλια του Γενικού Λογιστηρίου.  

Ο έλεγχος της Υπηρεσίας μας κάλυψε όλα τα πιο πάνω κανάλια, εκτός από τις εισπράξεις μέσω 
διατακτικών πίστωσης φόρου.  

4.3.3.1 Εγχειρίδιο εισπράξεων 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκε σχετικό εγχειρίδιο με τίτλο «Εισπράξεις ΤΕΠ – 
Διαδικασίες και Έλεγχοι», Έκδοση 2.5 και ημερομηνία Σεπτέμβριος 2018, το οποίο αφορά στους 
διάφορους τρόπους με τους οποίους διενεργούνται οι εισπράξεις του Τμήματος.  
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Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε και παραδόθηκε στις 4.10.2018 από άτομο το οποίο έχει προσληφθεί 
ως αναλυτής συστημάτων για το ΤΦ με τη σύμβαση ΤΥΠ C.2019/17. Όπως μας αναφέρθηκε από 
τη Βοηθό Έφορο Φορολογίας, η εργασία, κατόπιν οδηγιών του Εφόρου Φορολογίας, ανατέθηκε 
στον Ανάδοχο από την ίδια σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο λειτουργό του ΤΥΠ, στα πλαίσια 
μελέτης για καθορισμό των τελικών προδιαγραφών του νέου συστήματος που προγραμματίζεται 
να αντικαταστήσει το υφιστάμενο. Η διαδικασία ετοιμασίας του περιλάμβανε προσωπικές 
συνεντεύξεις με το εμπλεκόμενο προσωπικό καθώς και παρακολούθηση των διαδικασιών τη 
στιγμή που διενεργούνταν. Το τελικό παραδοτέο αξιολογήθηκε από τον Έφορο και τη Βοηθό 
Έφορο και στη συνέχεια κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας. Μέχρι και το πέρας του ελέγχου, το 
εγχειρίδιο δεν είχε γνωστοποιηθεί στο προσωπικό, ούτε έχει ενημερωθεί για τυχόν αλλαγές που 
έχουν γίνει στις διαδικασίες. Σημειώνουμε ότι πρόθεση του Τμήματος είναι η μετάβαση της 
διαδικασίας των εισπράξεων σε καθολική ηλεκτρονική και διαδικτυακή μορφή. Επίσης, σύμφωνα 
με ηλεκτρονικό μήνυμα ημερ. 22.7.2019 της Βοηθού Εφόρου προς λειτουργούς του Τμήματος, 
αναμένεται ότι θα ακολουθηθεί η ίδια πρακτική και για άλλες διαδικασίες. 

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου χρησιμοποιήθηκε το εν λόγω εγχειρίδιο για τη διαδικασία των 
εισπράξεων, απ’ όπου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:  

 σε ορισμένες διαδικασίες υπήρχαν διαφορές στον τρόπο εκτέλεσής τους, σε σχέση με την 
καταγραφή, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε αλλαγές στις διαδικασίες μετά από την έκδοση 
του εγχειριδίου, 

 σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν ασάφειες ή παραλείψεις όσον αφορά στα ηλεκτρονικά 
μέσα που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των διαδικασιών, 

 το προσωπικό που εκτελεί και ελέγχει ορισμένες διαδικασίες είναι σε αρκετές περιπτώσεις 
το ίδιο και δεν διασφαλίζεται διαχωρισμός καθηκόντων, 

 σε ορισμένες διαδικασίες διαπιστώθηκε ότι δεν διενεργούνται οποιοιδήποτε έλεγχοι, όπως 
π.χ στη διαδικασία «Ακυρώσεις Εισπράξεων», 

 σε αρκετές διαδικασίες, παρόλο που περιλαμβάνεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, οι 
αυτοματισμοί που υπάρχουν είναι ελάχιστοι και οι διαδικασίες είναι, ως επί το πλείστον, 
χειροκίνητες,  

 ορισμένες διαδικασίες εκτελούνται από ορισμένους λειτουργούς αποκλειστικά, για σειρά 
ετών, χωρίς να υπάρχει αναπληρωτής (δεν προβλέπεται αναπλήρωση στο εγχειρίδιο), 

 κανένα μέλος του προσωπικού με το οποίο συνομιλήσαμε δεν γνώριζε για την ύπαρξη του 
εγχειριδίου, 

 δεν υπήρχε αντίστοιχο εγχειρίδιο ή οποιαδήποτε άλλη καταγραφή των διαδικασιών 
είσπραξης. 

Το Τμήμα έχει ήδη λάβει αποφάσεις και μέτρα προς τη μεταφορά των διαδικασιών, σε 
ηλεκτρονικό αλλά και διαδικτυακό περιβάλλον, με τη μείωση του προσωπικού στα Ταμεία 
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εξυπηρέτησης, την προσθήκη διεργασιών στη διαδικτυακή πύλη «Αριάδνη» και την είσπραξη 
επιπλέον φορολογιών, μέσω διαδικτύου από την υπηρεσία JCC. Η απόφαση του Τμήματος για τη 
σύνταξη του εγχειριδίου, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, το εγχειρίδιο να αναβαθμιστεί ούτως ώστε να 
περιλαμβάνει τις προσθήκες που έχουν γίνει και να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τον 
εντοπισμό αδυναμιών και επίλυσής τους.  

4.3.3.2 Εισπράξεις μέσω ταμειακών μηχανών 

Το Τμήμα, για σκοπούς επιτόπου εξυπηρέτησης του κοινού διατηρεί γραφεία σε όλες τις 
Επαρχίες όπου μπορούν να διευθετηθούν πληρωμές με ταμειακές μηχανές. Όλες οι εισπράξεις 
συγκεντρώνονται κεντρικά στο Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας από τον Υπεύθυνο Εισπράξεων. 
Στο τέλος κάθε μήνα όλες οι εισπράξεις συγκεντρώνονται ανά Επαρχία και αποστέλλονται στον 
Υπεύθυνο εισπράξεων για έλεγχο και έγκριση.  

Στόχος του ελέγχου ήταν, με βάση τη διαδικασία που υποβλήθηκε, να ελεγχθεί η επάρκεια των 
ασφαλιστικών δικλείδων που υπάρχουν, κατά πόσο οι πληρωμές γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι αρχές της εμπιστευτικότητας, συνοχής και διαθεσιμότητας των 
δεδομένων. Ο έλεγχος περιλάμβανε την επιτόπου παρακολούθηση των διαδικασιών που γίνονται 
από το Τμήμα για παροχή των υπηρεσιών προς το κοινό αλλά και την ενημέρωση του ΣΔΦ.  

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

4.3.3.2.1 Απουσία έντυπου αιτήματος παραχώρησης δικαιωμάτων είσπραξης 

Για τη διενέργεια πληρωμών μέσω ταμειακής μηχανής, απαιτούνται ορισμένες ρυθμίσεις οι 
οποίες γίνονται ανά μηχάνημα. Ο κάθε υπολογιστής που χρησιμοποιείται ως ταμειακή μηχανή 
καταχωρείται στο ΣΔΦ με μοναδικό κωδικό αριθμό και όπως μας αναφέρθηκε μόνο από αυτούς 
τους υπολογιστές μπορεί να διενεργηθεί έκδοση απόδειξης. Επίσης, για να μπορεί ο κάθε 
χρήστης να διενεργεί εισπράξεις, θα πρέπει να του ανατεθεί το δικαίωμα από τον Υπεύθυνο 
εισπράξεων. Σε κάθε απόδειξη που εκδίδεται αναγράφεται ο κώδικας της μηχανής και του 
χρήστη. Όλοι οι χρήστες που έχουν το δικαίωμα είσπραξης μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
οποιαδήποτε ταμειακή μηχανή. Τα δικαιώματα αυτά παραχωρούνται από τον Υπεύθυνο 
Εισπράξεων. Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει έντυπο αιτήματος, σχετικά με τους 
χρήστες, στους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα.  

Σύσταση: Για κάθε λειτουργό, στον οποίο παραχωρείται το δικαίωμα είσπραξης, να 
θεσμοθετηθεί έντυπο αίτησης, όπου θα αναγράφεται ο λόγος αίτησης, η σύσταση του 
προϊσταμένου, ο τόπος εργασίας αλλά και η περίοδος για την οποία παραχωρείται.  
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4.3.3.2.2 Μη καταχώρηση πληροφόρησης για ακυρώσεις αποδείξεων είσπραξης 

Σε κάθε Επαρχιακό Γραφείο υπάρχει υπεύθυνος Ταμείων ο οποίος αναλαμβάνει να συγκεντρώσει 
τα σύνολα ημέρας και τα σύνολα του μήνα. Ο εκάστοτε υπεύθυνος Ταμείου διατηρεί το δικαίωμα 
ακύρωσης απόδειξης είσπραξης. Επίσης, ακύρωση είσπραξης γίνεται και από τον Υπεύθυνο 
Εισπράξεων σε Παγκύπρια βάση. 

 Όπως μας αναφέρθηκε, για τη διαδικασία ακύρωσης είσπραξης, παρόλο που οι ακυρωμένες 
αποδείξεις δεν διαγράφονται, εντούτοις δεν καταχωρείται στο σύστημα οποιαδήποτε σχετική 
πληροφόρηση.  

Σύσταση: Η ακύρωση είσπραξης κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, αφορά σε σημαντικό 
μέρος της συναλλαγής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να τηρείται σχετική πληροφόρηση στο 
σύστημα. Οι ακυρωμένες συναλλαγές να επιθεωρούνται ανά τακτά διαστήματα για τον 
εντοπισμό τυχόν λαθών ή άλλων ενεργειών. Λόγω του ότι οι αποδείξεις είσπραξης που 
εκδίδονται μπορεί να κατατεθούν ως αποδεικτικά στοιχεία για αιτήματα που αφορούν σε 
άλλες διαδικασίες για Τμήματα της Δημοκρατίας αλλά και Οργανισμούς, όπως πχ. Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή τον Τραπεζικό Τομέα, το Τμήμα να διασφαλίζει ότι 
οποιαδήποτε ακύρωση είσπραξης θα συνοδεύεται από όλα τα αντίγραφα που έχουν εκδοθεί 
για τον σκοπό αυτό.  

4.3.3.3 Εισπράξεις μέσω εμβασμάτων 

Το Τμήμα παρέχει στους φορολογούμενους του εξωτερικού τη δυνατότητα πληρωμής των 
φορολογιών τους μέσω εμβασμάτων από τράπεζες του εξωτερικού. Τα εμβάσματα αυτά 
καταχωρούνται στον τραπεζικό λογαριασμό του Τμήματος μέσω της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου 
(ΚΤΚ).  

Η ΚΤΚ, ανά τακτά διαστήματα, συλλέγει τις πληροφορίες για τα εμβάσματα αυτά και τα 
αποστέλλει στο ΓΛ αλλά και στο Τμήμα σε έντυπη μορφή, για την ενημέρωση των μερίδων των 
φορολογούμενων. Επίσης η ΚΤΚ αποστέλλει ανά μήνα ηλεκτρονική αναλυτική κατάσταση των 
εμβασμάτων του μήνα για επανέλεγχο.  

Τα εμβάσματα παραλαμβάνονται στο Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας όπου, το ηλεκτρονικό 
αρχείο χειρίζεται συγκεκριμένη λειτουργός και τα έντυπα αντίγραφα αποστέλλονται σε άλλη 
λειτουργό.  

Η λειτουργός που παραλαμβάνει τα αιτήματα σε έντυπη μορφή αναλαμβάνει, με βάση τα 
στοιχεία που αναγράφονται στο έμβασμα, τον εντοπισμό του φορολογούμενου, την καταχώρηση 
του ποσού και την έκδοση της απόδειξης. Όλα τα εμβάσματα καταχωρούνται βάσει μοναδικού 
κωδικού.  

Οι αποδείξεις μαζί με όλα τα αποδεικτικά υποβάλλονται στη λειτουργό που διατηρεί το 
ηλεκτρονικό αρχείο, για επανέλεγχο. Επίσης, εκδίδεται από το σύστημα αναφορά που αφορά σε 
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όλα τα εμβάσματα που εισπράχθηκαν. Εφόσον ελεγχθούν και είναι ορθά τότε αποστέλλονται 
ταχυδρομικώς αντίγραφα των αποδείξεων. 

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

4.3.3.3.1 Εμβάσματα με ελλιπή στοιχεία 

Ο Διευθυντής του Τμήματος στις 14.3.2008 απέστειλε εγκύκλιο με αρ. 2008/2 προς όλο το 
Φοροθετικό Προσωπικό και Λειτουργούς Εισπράξεων Φόρων του Τμήματος, η οποία έχει 
κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστή και στα επαγγελματικά σώματα 
Λογιστών, με σχετικές οδηγίες όσον αφορά στη μέθοδο που πρέπει να ακολουθείται για τη 
δρομολόγηση τέτοιων εμβασμάτων, όπως και οι οδηγίες της ΚΤΚ.  

Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα εμβάσματα αποστέλλονταν με ελλιπή 
στοιχεία. Για τον σκοπό αυτό, το Τμήμα δημιούργησε σχετικό λογαριασμό ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, όπου μπορούν να αποστέλλονται λεπτομέρειες για τα εμβάσματα. Παρόλα αυτά 
το προσωπικό του Τμήματος επιβαρύνεται με τον εντοπισμό των στοιχείων των 
φορολογουμένων, με κίνδυνο τη διενέργεια λαθών 

Σύσταση: Το Τμήμα να υπενθυμίσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τις απαραίτητες 
πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν το κάθε έμβασμα και να εφαρμόσει πρακτικές με τις 
οποίες θα απορρίπτει τα εμβάσματα με ελλιπή στοιχεία.  

4.3.3.3.2 Εμβάσματα από τράπεζες εσωτερικού 

Παρόλο που το Τμήμα έχει εκδώσει σχετικές εγκυκλίους, οι οποίες αναφέρουν ότι η διαδικασία 
αυτή αφορά μόνο σε εμβάσματα από τράπεζες του εξωτερικού, εντούτοις παρατηρήθηκε ότι 
αποστέλλονται εμβάσματα και από τράπεζες του εσωτερικού.  

Σύσταση: Το Τμήμα να επανεξετάσει κατά πόσον η δυνατότητα που παρέχεται στους 
φορολογούμενους εξωτερικού μπορεί να επεκταθεί και στους φορολογούμενους εσωτερικού 
και ως εκ τούτου να αναβαθμίσει τη διαδικασία για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. 

4.3.3.3.3 Χειροκίνητες καταχωρήσεις για την έκδοση αποδείξεων είσπραξης 

Η διαδικασία έκδοσης απόδειξης προνοεί ότι ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρεί χειροκίνητα την 
ημερομηνία απόδειξης είσπραξης. Ο σκοπός της χειροκίνητης καταχώρησης γίνεται επειδή η 
καταχώρηση αφορά στην ημερομηνία αποστολής του εμβάσματος και όχι στην πραγματική 
ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης.  

Για τη διενέργεια αυτής της εργασίας, το σύστημα υποχρεώνει τον χρήστη να πληκτρολογήσει τον 
αριθμό απόδειξης. Η λειτουργός που εκτελεί τη διαδικασία διατηρεί έντυπο μητρώο στο οποίο 
καταχωρεί τον τελευταίο αριθμό που έκδωσε για να μπορεί να καταχωρήσει τον επόμενο.  
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Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η διαδικασία αυτή εκθέτει το Τμήμα στον κίνδυνο 
λανθασμένων καταχωρήσεων στις εισπράξεις.  

Σύσταση: Η διαδικασία να αναβαθμιστεί, ούτως ώστε να περιλαμβάνει την αυτόματη απόδοση 
αριθμού απόδειξης σε σειριακή βάση. Επίσης, στις αποδείξεις να αναγράφεται τόσο η 
ημερομηνία είσπραξης του εμβάσματος, όσο και η ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης.  

4.3.3.3.4 Χειρισμός εμβασμάτων με διαφορετικά ποσά από τα οφειλόμενα 

Όπως μας αναφέρθηκε, σε ορισμένες περιπτώσεις οι φορολογούμενοι εμβάζουν ποσά 
διαφορετικά από τα οφειλόμενα. Στις περιπτώσεις αυτές, αν το ποσό υπερβαίνει την οφειλή, τότε 
το Τμήμα επικοινωνεί με τον φορολογούμενο για ενδεχόμενη διευθέτηση επιστροφής του ποσού. 
Σε περιπτώσεις όπου το ποσό είναι μικρότερο, τότε καταχωρείται το ύψος του ποσού και 
παραμένει στο σύστημα η υπόλοιπη οφειλή και το Τμήμα επικοινωνεί με τον φορολογούμενο για 
διευθέτηση της οφειλής. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει καθορισμένη γραπτή διαδικασία για τον 
χειρισμό μικρών διαφορών.  

Σύσταση: Οποιεσδήποτε ενέργειες εκτελούνται από το προσωπικό να γίνονται κατόπιν 
γραπτών οδηγιών από τους εκάστοτε προϊστάμενους αρμόδιους λειτουργούς. Το Τμήμα να 
εκδώσει σαφείς γραπτές οδηγίες για τον τρόπο χειρισμού των διαφορών που εντοπίζονται στα 
εμβάσματα. 

4.3.3.3.5 Απουσία επίσημου αρχείου ελέγχου εμβασμάτων 

Η διαδικασία ελέγχου των αποδείξεων σε σχέση με το ηλεκτρονικό αρχείο που αποστέλλεται από 
την ΚΤΚ εκτελείται από συγκεκριμένη λειτουργό στο Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας. Ο έλεγχος 
του συνόλου των υπολοίπων γίνεται σε συνεργασία με τους λειτουργούς του Λογιστηρίου του 
Τμήματος. Τα στοιχεία φυλάσσονται σε προσωπικό αρχείο της λειτουργού.  

Σύσταση: Τα στοιχεία του ελέγχου των εμβασμάτων να καταχωρούνται σε επίσημο αρχείο του 
Τμήματος.  

4.3.3.4  Εισπράξεις μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας JCC 

Το Τμήμα, για σκοπούς διευκόλυνσης του κοινού και στην προσπάθεια μείωσης του φόρτου 
εργασίας στα ταμεία (στους χώρους εξυπηρέτησης), παρέχει στους φορολογούμενους τη 
δυνατότητα πληρωμής των οφειλών τους μέσω διαδικτύου. Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται 
μέσω πλατφόρμας της εταιρείας παροχής πληρωμών μέσω διαδικτύου JCC Payment Systems 
Limited.  

Ο φορολογούμενος μπορεί να πληρώσει μέσω της πλατφόρμας για παρακρατήσεις φόρων, 
αυτοφορολογίες και επιβεβαιωμένες φορολογίες από το Τμήμα.  
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Στόχος του ελέγχου ήταν, με βάση τη διαδικασία που ακολουθείται, να ελεγχθεί η επάρκεια των 
ασφαλιστικών δικλείδων που υπάρχουν, κατά πόσο οι πληρωμές γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι αρχές της εμπιστευτικότητας, συνοχής και διαθεσιμότητας των 
δεδομένων. Ο έλεγχος περιλάμβανε την επιτόπου παρακολούθηση των διαδικασιών που γίνονται 
από το Τμήμα για παροχή των υπηρεσιών προς το κοινό αλλά και την ενημέρωση του ΣΔΦ. 

Από τον έλεγχο της διαδικασίας παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:  

 Έχει παραχωρηθεί από την εταιρεία η δυνατότητα σχεδιασμού των διαφόρων οθονών για 
πληρωμή των οφειλών. Η εργασία της σχεδίασης έχει ανατεθεί σε προσωπικό του 
Τμήματος, σε συνεργασία με το ΤΥΠ. Παρατηρήθηκε ότι οι οθόνες που δημιουργούνται 
εγκρίνονται από τον Υπεύθυνο Εισπράξεων.  

 Τα στοιχεία των οφειλών, δηλαδή ο κωδικός φορολόγησης και το ύψος του οφειλόμενου 
ποσού, ανεβάζονται από το Τμήμα στην πλατφόρμα της εταιρείας. Το σύστημα της JCC δεν 
εκτελεί οποιαδήποτε επαλήθευση στα στοιχεία που ανεβάζονται από το Τμήμα. Δηλαδή, η 
εταιρεία δεν διατηρεί άλλα στοιχεία των φορολογούμενων, εκτός αυτών που ανεβάζει το 
Τμήμα. Η επαλήθευση κατά πόσον τα στοιχεία είναι ορθά γίνεται σε κατοπινό στάδιο, μετά 
τη διενέργεια των πληρωμών, όπου το Τμήμα λαμβάνει τα στοιχεία από την εταιρεία.  

 Το αρχείο που ετοιμάζεται από την εταιρεία, ανακτάται από το ΤΥΠ χειροκίνητα κατά τις 
εργάσιμες μέρες, το οποίο και επεξεργάζεται τη δημιουργία αρχείων ανάλογα με τον 
κώδικα φορολογίας. Στη συνέχεια, δημιουργούνται 2 αρχεία ανά κώδικα, ένα που 
περιλαμβάνει τις πληρωμές που εγκρίθηκαν και ολοκληρώθηκαν και ένα που περιλαμβάνει 
αυτές που απορρίφθηκαν. Η διεκπεραίωση της διαδικασίας συλλογής και κατανομής των 
πληροφοριών εκτελείται από λειτουργό του ΤΥΠ ο οποίος, αφού ολοκληρωθεί η 
διαδικασία, τότε ειδοποιεί την υπεύθυνο λειτουργό του Τμήματος.  

 Στη συνέχεια, ο λειτουργός του Τμήματος διενεργεί ελέγχους που αφορούν στα σύνολα των 
ποσών, ανά κωδικό φορολογίας, με στοιχεία από την πλατφόρμα και τα σύνολα των ποσών 
από τα αρχεία που παράχθηκαν μετά την επεξεργασία.  

 Ο ίδιος λειτουργός διεξάγει και έρευνα για τις απορριφθείσες πληρωμές.  

 Στη συνέχεια, η κατάσταση με τις εγκριθείσες πληρωμές ανατίθεται σε προσωπικό του 
Τομέα Εισπράξεων του Τμήματος όπου καταχωρείται χειροκίνητα η κάθε πληρωμή στον 
κάθε φορολογούμενο και εκδίδεται η σχετική απόδειξη.  

 Οι εκδοθείσες αποδείξεις ελέγχονται από τη λειτουργό και από τον Υπεύθυνο Εισπράξεων.  

 Στις περιπτώσεις όπου οι φορολογούμενοι έχουν κάνει οποιοδήποτε λάθος, τότε 
ειδοποιούν είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την υπεύθυνη 
λειτουργό, η οποία αφού διερευνήσει τις λεπτομέρειες της πληρωμής, υποβάλει τα 
στοιχεία στον Υπεύθυνο Εισπράξεων για έγκριση και ακύρωση είσπραξης. 
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 Όλες οι ενέργειες που διενεργούνται από τον υπεύθυνο λειτουργό, σε σχέση με το 
σύστημα, φυλάγονται σε αρχείο που διατηρεί ο ίδιος σε έντυπη μορφή.  

Τα ευρήματά μας, σε σχέση με τη διαδικασία, συνοψίζονται ως ακολούθως: 

4.3.3.4.1 Μεγάλη εξάρτηση διαδικασίας από τον ανθρώπινο παράγοντα 

Η διαδικασία που ακολουθείται, παρόλο που περιλαμβάνει σε αρκετό βαθμό ηλεκτρονικά μέσα, 
εντούτοις, εξαρτάται ως επί το πλείστον από τον ανθρώπινο παράγοντα και από συγκεκριμένους 
λειτουργούς, γεγονός που εκθέτει το Τμήμα στον κίνδυνο διενέργειας λαθών είτε από αμέλεια/ 
απροσεξία είτε εκ προθέσεως.  

4.3.3.4.2 Αυξημένη πολυπλοκότητα διαδικασίας 

Επίσης, λόγω των πολλών βημάτων που ακολουθούνται και της άμεσης εξάρτησής τους από 
προσωπικό του Τμήματος και του ΤΥΠ, αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό η πολυπλοκότητα της 
διαδικασίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη εξάρτηση από συγκεκριμένους 
λειτουργούς. Η αυξημένη πολυπλοκότητα επίσης καθιστά δυσκολότερη την εκμάθηση από άλλο 
προσωπικό. 

4.3.3.5  Εισπράξεις μέσω επιταγών 

Το Τμήμα αποδέχεται επιταγές ως μέθοδο εξόφλησης των οφειλών των φορολογουμένων. Τα 
στοιχεία των επιταγών αποστέλλονται στις τράπεζες και στη συνέχεια αυτές απαντούν κατά πόσο 
οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν ή όχι.  

Στις περιπτώσεις όπου δεν ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές επιτυχώς οι τράπεζες αποστέλλουν 
στο Τμήμα καταστάσεις με τις επιστραφείσες επιταγές. Στη συνέχεια το Τμήμα:  

α. επιχειρεί να καταθέσει εκ νέου την επιταγή,  

β. διενεργεί έρευνα για ποιον φορολογούμενο αφορά η επιταγή και επιχειρεί να εξασφαλίσει 
έκδοση άλλης επιταγής, και  

γ. επιχειρεί να εξασφαλίσει το ποσό με άλλο τρόπο πληρωμής. 

Κατά τον έλεγχο της διαδικασίας επιστροφής επιταγών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

4.3.3.5.1 Μη τήρηση στοιχείων στο ΣΔΦ για επιστραφείσες επιταγές  

Όλη η διαδικασία εκτελείται από μια λειτουργό του Τμήματος. Όλα τα στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται βρίσκονται στον υπηρεσιακό της υπολογιστή ή σε αντίγραφα σε έντυπη 
μορφή. 

Σύσταση: Όλα τα στοιχεία να φυλάγονται στο σύστημα ή με άλλο τρόπο τέτοιο ώστε να 
συνοδεύουν τη μερίδα του φορολογούμενου με σκοπό να παρέχεται ενημέρωση στο 
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προσωπικό του Τμήματος για οποιεσδήποτε μελλοντικές συναλλαγές με τον ίδιο ή 
εκπροσώπους του. 

4.3.3.5.2 Έκδοση απόδειξης είσπραξης πριν την εκκαθάριση της επιταγής 

Διαπιστώσαμε ότι σε περιπτώσεις εισπράξεων μέσω επιταγών, η απόδειξη είσπραξης εκδίδεται 
πριν την εκκαθάριση της επιταγής. Σημειώνουμε ότι αυτό προβλέπεται και στο σχετικό εγχειρίδιο 
του Τμήματος «Εισπράξεις ΤΕΠ» σελ. 20 που αναφέρει ότι «Η είσπραξη δεν ακυρώνεται άμεσα 
στο σύστημα ΤΕΠ αλλά γίνονται όλες οι προσπάθειες ώστε να εισπραχθεί το ποσό. Αν, παρά τις 
προσπάθειες, ο φορολογούμενος δεν συνεργάζεται τότε η Λειτουργός […] θα προχωρήσει με την 
ακύρωση της είσπραξης στο σύστημα […]».  

Σύσταση: Οποιαδήποτε απόδειξη είσπραξης εκδοθεί και δεν εκκαθαριστεί η επιταγή να 
ακυρώνεται αμέσως και να παραμένει ως οφειλή μέχρις ότου εξοφληθεί. Επειδή η απόδειξη 
είσπραξης αποτελεί σημαντικό και νομικά δεσμευτικό έγγραφο, το οποίο είναι αποδεκτό από 
διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες του Δημοσίου, θα πρέπει να εκδίδεται μόνο εφόσον η 
συναλλαγή ολοκληρωθεί επιτυχώς. 

4.3.3.6  Κατανομή εισπράξεων σε Κονδύλια εσόδων του συστήματος FIMAS του ΓΛ 

Όλες οι εισπράξεις του Τμήματος καταχωρούνται στο σύστημα FIMAS του ΓΛ για ενημέρωση των 
αντίστοιχων Κονδυλίων του Γενικού Λογιστηρίου. Για τον σκοπό αυτό, το Τμήμα, σε μηνιαία 
βάση, αντιστοιχεί τα σύνολα του κάθε κώδικα φορολογίας με το αντίστοιχο Κονδύλι του ΓΛ για 
έκδοση των ΓΛ 18.  

Η διαδικασία που εκτελείται έχει ως εξής: Μετά το τέλος κάθε μήνα, και αφού ολοκληρωθεί το 
κλείσιμο των ταμείων και οι έλεγχοι των εισπράξεων, ο Υπεύθυνος Εισπράξεων ειδοποιεί 
λειτουργό του ΤΥΠ, ο οποίος εκτελεί μια σειρά από προγράμματα για την εξαγωγή των 
απαιτούμενων αρχείων, περίπου 30 στο σύνολο, σε μορφή κειμένου ανά κωδικό Κονδυλίου με 
βάση τους κώδικες και την κατηγοριοποίηση της φορολογίας. επίσης, ο Υπεύθυνος Εισπράξεων 
καταχωρεί σε δικό του αρχείο, σε μορφή MS Excel, τα υπόλοιπα του μήνα ανά Επαρχία για 
σκοπούς ελέγχου. 

Τα αρχεία που ετοιμάζονται από το ΤΥΠ, αποστέλλονται σε λειτουργούς του Τμήματος οι οποίοι 
εκτελούν άλλες διαδικασίες που συμπτύσσουν τα αρχεία σε 3 αρχεία κειμένου:  

α. Ένα που περιλαμβάνει όλα τα σύνολα πληρωμών σύμφωνα με τους κώδικες είσπραξης 

β.  Ένα που περιλαμβάνει όλα τα σύνολα πληρωμών ανά Κονδύλι ΓΛ, και  

γ.  Ένα που περιλαμβάνει τις φορολογίες σε σχέση με την Άμυνα.  

Τα ποσά στο αρχείο (α) ελέγχονται για την ορθότητα του συνόλου τους, με βάση τα στοιχεία του 
Υπεύθυνου Εισπράξεων. Στη συνέχεια συγκρίνεται το αρχείο (α) με το αρχείο (β) και εφόσον 
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συμφωνούν, όλα τα αρχεία (α), (β) και (γ) αντιγράφονται σε αρχείο μορφής MS Excel και 
αποστέλλονται στο λογιστήριο του Τμήματος.  

Στη συνέχεια το λογιστήριο του Τμήματος, εφόσον ενημερώσει τον Υπεύθυνο Εισπράξεων, 
καταχωρεί τα σύνολα ανά Κονδύλι στο FIMAS και εκδίδει τα αντίστοιχα έντυπα ΓΛ. 18. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

4.3.3.6.1 Χειροκίνητες διαδικασίες  

Η εκτέλεση της διαδικασίας κατανομής εισπράξεων στα Κονδύλια του FIMAS απαιτεί την εμπλοκή 
μεγάλου αριθμού προσωπικού, δηλαδή, 1 λειτουργό του ΤΥΠ, τον Υπεύθυνο Εισπράξεων, 1-2 
λειτουργούς του ΤΦ και 1-2 λειτουργούς από το λογιστήριο του Τμήματος.  

Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η αυξημένη εμπλοκή του προσωπικού και η εκτέλεση 
χειροκίνητων διαδικασιών αυξάνει τον χρόνο εκτέλεσης και εκθέτει το Τμήμα στον κίνδυνο 
διενέργειας λαθών.  

4.3.3.6.2 Πολύπλοκη διαδικασία 

Η διαδικασία είναι πολύπλοκη και η εκτέλεση της προϋποθέτει εξειδικευμένη γνώση πολλών 
παραμέτρων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μεγάλη εξάρτηση του Τμήματος στο προσωπικό που 
κατέχει την κατάλληλη γνώση, αλλά και την εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται δυσκολότερη η 
εκμάθηση της διαδικασίας από άλλο προσωπικό. 

4.3.3.6.3 Διπλή εκτέλεση βημάτων 

Διαφαίνεται ότι τα βήματα της διαδικασίας, κάποιες φορές εκτελούνται εις διπλούν όπως πχ. ο 
επανέλεγχος των συνόλων των εισπράξεων, γεγονός που αυξάνει το διοικητικό κόστος.  

4.3.3.7  Συμψηφισμοί  

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία προκειμένου ένα Τμήμα να διενεργήσει πληρωμή προς 
οφειλέτες, θα πρέπει να έχουν τακτοποιημένες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο. Σε αντίθετη 
περίπτωση το ποσό συμψηφίζεται με τις οποιεσδήποτε οφειλές τους προς το Δημόσιο. Το Τμήμα 
συμμετέχει στο σχέδιο συμψηφισμών με δύο τρόπους: 

α. Ενημέρωση του συστήματος ΕΦΑΡΣΥ με τις εκκρεμείς φορολογικές οφειλές  

Μέσω αυτόματης διαδικασίας του ΣΔΦ, ετοιμάζεται αρχείο σε καθημερινή βάση, το οποίο 
περιλαμβάνει τις εκκρεμείς οφειλές των φορολογουμένων και το οποίο αποθηκεύεται σε 
εξυπηρετητή του Τμήματος. Ακολούθως, Λειτουργοί του ΤΥΠ της ομάδας υποστήριξης της 
Εφαρμογής Συμψηφισμών (ΕΦΑΡΣΥ) του Γενικού Λογιστηρίου, παραλαμβάνουν το αρχείο και 
εκτελούν κατάλληλες ενέργειες ούτως ώστε να ενημερωθεί το σύστημα ΕΦΑΡΣΥ και να μπορούν 
να γίνονται οι κατάλληλες αποκοπές από τα Τμήματα του Δημοσίου. Όσον αφορά στις 
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φορολογικές οφειλές, που έχουν ενταχθεί σε σχέδιο ληξιπρόθεσμων ετοιμάζεται ξεχωριστό 
αρχείο, το οποίο εξάγεται από την πλατφόρμα των σχεδίων ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

β.  Ενημέρωση του ΣΔΦ από το σύστημα ΕΦΑΡΣΥ για πληρωμές φόρων 

Μέσω του ΕΦΑΡΣΥ λαμβάνονται πληρωμές για λογαριασμό του Τμήματος. Για καταχώρηση των 
πληρωμών αυτών στο ΣΔΦ, το λογιστήριο του Τμήματος εξάγει καθημερινά αρχείο από το 
σύστημα FIMAS, το οποίο αποστέλλει σε Λειτουργό του Τμήματος. Η Λειτουργός αναλαμβάνει, με 
βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αρχείο, να καταχωρήσει τις πληρωμές στο ΣΔΦ και να 
εκδώσει τις σχετικές αποδείξεις. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

4.3.3.7.1 Καθυστέρηση ενημέρωσης ΣΔΦ για πληρωμές φόρων μέσω συμψηφισμών  

Η διαδικασία που ακολουθείται από το ΤΦ για ενημέρωση του ΣΔΦ σχετικά με πληρωμές φόρων 
που προέκυψαν από συμψηφισμούς, μέσω του FIMAS είναι χρονοβόρα. Η μη έγκαιρη 
ενημέρωση του ΣΔΦ έχει ως αποτέλεσμα να μην ενημερώνεται έγκαιρα ούτε το ΕΦΑΡΣΥ με τις 
πραγματικές οφειλές των φορολογουμένων, μέχρις ότου η πληρωμή μέσω συμψηφισμού 
καταχωρηθεί στο ΣΔΦ και εκδοθεί η απόδειξη είσπραξης. Με την υφιστάμενη διαδικασία 
δαπανάται σημαντικός διοικητικός χρόνος και προκαλείται αχρείαστη ταλαιπωρία του κοινού.  

Σύσταση: Για σκοπούς ασφάλειας αλλά και αποφυγής οποιονδήποτε καθυστερήσεων, να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί πρόσβαση στο σύστημα FIMAS και στον υπεύθυνο 
για τις εισπράξεις μέσω συμψηφισμών. 

4.3.3.8  Υπολογισμός καθυστερημένων εσόδων  

Στόχος του ελέγχου της ενότητας υπολογισμού των καθυστερημένων εσόδων ήταν να 
αξιολογηθούν οι διαδικασίες που εκτελούνται μέσω των ΠΣ του ΤΦ, για την ετοιμασία της 
Έκθεσης Καθυστερημένων Εσόδων (Έντυπο ΓΛ 20) που υποβάλλεται στο ΓΛ.  

Σημειώνουμε ότι ο έλεγχός μας δεν κάλυψε την ορθότητα των υπολογισμών, αλλά την ύπαρξη 
και την εφαρμογή κατάλληλων ασφαλιστικών δικλείδων, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα 
και η πληρότητα της διαδικασίας εξαγωγής και επεξεργασίας των δεδομένων. 

Η διαδικασία που ακολουθείται για την ετοιμασία της Έκθεσης Καθυστερημένων Εσόδων (ΓΛ 20) 
περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα στάδια: 

1. Στο τέλος κάθε μήνα το ΤΥΠ εκτελεί ένα πρόγραμμα (batch), το οποίο υπολογίζει και 
ενημερώνει τη βάση δεδομένων του ΣΔΦ με τα οφειλόμενα ποσά ανά φορολογούμενο και 
ανά φορολογία (κεφάλαιο, τόκοι, πρόστιμα και επιβαρύνσεις). Σημειώνουμε ότι ο 
υπολογισμός των ποσών αυτών γίνεται με βάση τις εισπράξεις που καταχωρήθηκαν στο 
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ΣΔΦ, μέχρι την ημερομηνία που εκτελείται το πρόγραμμα. Η καταχώρηση των οφειλόμενων 
ποσών γίνεται σε συγκεκριμένους πίνακες της βάσης δεδομένων του ΣΔΦ. 

2. Στο τέλος κάθε τριμήνου τα στοιχεία αυτά μεταφέρονται στο σύστημα Domestic Tax 
Integration Platform (DTIP). Τα προγράμματα που μεταφέρουν τα δεδομένα είναι 
προγραμματισμένα να εκτελούνται αυτόματα την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε τριμήνου. 
Σημειώνουμε ότι το DTIP αποτελεί σύστημα του ΤΦ στο οποίο συλλέγονται στοιχεία από 
συστήματα διαφόρων Κυβερνητικών Τμημάτων για σκοπούς πληροφόρησης και 
φορολόγησης. 

3. Στο τέλος του έτους και αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά των καθυστερήσεων του 4ου 
τριμήνου στο DTIP, λειτουργός του ΤΦ μεταφέρει τα στοιχεία αυτά από το DTIP στη βάση 
δεδομένων MS Access που τηρείται στον προσωπικό της υπολογιστή. Επιπρόσθετα, 
μεταφέρει άλλα στοιχεία που τηρούνται στο DTIP, όπως στοιχεία του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 
Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ). Η λειτουργός επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά στην MS Access που 
τηρείται στον υπολογιστή της, με βάση συγκεκριμένους κανόνες και ετοιμάζει την Έκθεση 
Καθυστερημένων Εσόδων (ΓΛ 20).  

 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

4.3.3.8.1 Χρήση εφαρμογών που υλοποιήθηκαν εκτός ΤΥΠ  

Το τελικό στάδιο της διαδικασίας ετοιμασίας της Έκθεσης Καθυστερημένων Εσόδων (ΓΛ 20) 
περιλαμβάνει τη χρήση εφαρμογής που υλοποιήθηκε από λειτουργό του ΤΦ, χωρίς την εμπλοκή 
του ΤΥΠ. Η εν λόγω εφαρμογή (MS Access) εκτελείται στον προσωπικό υπολογιστή της 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΦ/02/2021  
  
 

 

 
53 

λειτουργού. Επισημαίνουμε ότι, για την ανάπτυξη της εφαρμογής δεν έχει ακολουθηθεί μια 
συγκεκριμένη αποδεκτή μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού. Ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος η 
εφαρμογή να περιέχει σφάλματα ή να εξάγει λανθασμένα αποτελέσματα.  

Σύσταση: Το ΤΦ να καθορίσει πολιτική για αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από 
τη χρήση εφαρμογών που ετοιμάστηκαν χωρίς την εμπλοκή του ΤΥΠ. Στην πολιτική να 
καθορίζονται τα κριτήρια κινδύνου και κρισιμότητας δεδομένων, με τα οποία θα 
κατηγοριοποιούνται οι εφαρμογές και να διασφαλίζεται ότι, οι εφαρμογές που 
αναγνωρίζονται ως κρίσιμες, διαθέτουν τα ίδια ή καλύτερα επίπεδα ασφαλείας από αυτά που 
διαθέτουν τα κρισιμότερα συστήματα του Τμήματος που ετοιμάστηκαν από το ΤΥΠ. 

4.3.3.8.2 Μη καταγραφή διαδικασίας ετοιμασίας Έκθεσης Καθυστερημένων Εσόδων  

Διαπιστώσαμε ότι οι κανόνες που διέπουν τον υπολογισμό και την επεξεργασία των 
καθυστερημένων εσόδων του Τμήματος δεν είναι καταγραμμένοι και εγκεκριμένοι από τη 
Διεύθυνση του Τμήματος. Συγκεκριμένα, δεν εντοπίσαμε καταγραφή των απαιτήσεων για τον 
τρόπο υπολογισμού των καθυστερήσεων εντός του ΣΔΦ, αλλά ούτε και για τη μεταφορά και 
επεξεργασία των στοιχείων αυτών στο DTIP και στην εφαρμογή MS Access. Ως αποτέλεσμα 
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος, κατά την ετοιμασία της Έκθεσης, να υπάρξουν λάθη ή μη 
εξουσιοδοτημένες ενέργειες που να επηρεάσουν την ορθότητά της. 

Σύσταση: Το ΤΦ να καταγράψει και να εγκρίνει τη διαδικασία ετοιμασίας της Έκθεσης 
Καθυστερημένων Εσόδων (ΓΛ 20), περιλαμβανομένων των κανόνων επεξεργασίας των 
δεδομένων που τηρούνται στο ΣΔΦ.  

4.3.3.8.3 Μη τήρηση ιστορικού καθυστερήσεων  

Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι στο ΣΔΦ δεν τηρούνται ιστορικά στοιχεία, σε σχέση με τα 
καθυστερημένα έσοδα που υπολογίζονται κάθε μήνα. Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε ότι προτού 
το ΣΔΦ υπολογίσει τα στοιχεία καθυστερήσεων του μήνα, διαγράφει τα στοιχεία που τηρούνται 
για τον προηγούμενο μήνα. 

Εξ όσων έχουμε πληροφορηθεί, τα στοιχεία που διαγράφονται δεν τηρούνται σε κάποιο άλλο 
σύστημα. Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι το ΣΔΦ δεν μπορεί να υπολογίσει καθυστερήσεις σε 
προγενέστερο χρόνο. Συνεπώς, τα ιστορικά στοιχεία καθυστερήσεων δεν είναι διαθέσιμα στο 
ΣΔΦ, κάτι το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δυνατότητα εντοπισμού τυχόν λαθών. 

Σύσταση: Το ΤΦ να εφαρμόσει κατάλληλες τροποποιήσεις στο ΣΔΦ, ώστε να τηρούνται 
ιστορικά στοιχεία για τα καθυστερημένα έσοδα για σκοπούς ελέγχου. 

4.3.3.8.4 Μη συμμόρφωση του ΤΦ με οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου  

Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι η Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων (ΓΛ 20) του ΤΦ, που 
υποβάλλεται στο ΓΛ, δεν ετοιμάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΓΛ.  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΦ/02/2021  
  
 

 

 
54 

Συγκεκριμένα, ενώ σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου το Τμήμα πρέπει να 
υποβάλλει ονομαστικό κατάλογο χρεωστών στον οποίο να φαίνονται οι τόκοι και τα πρόστιμα της 
περιόδου, η κατάσταση υποβάλλεται μόνο ανά κατηγορία φορολογίας. Επιπρόσθετα, 
σημειώνουμε ότι στο ΣΔΦ δεν περιλαμβάνεται πληροφορία για το κατά πόσον το ποσό 
αμφισβητείται και κατά πόσον υπάρχει διακανονισμός για το οφειλόμενο ποσό. Επίσης στην 
κατάσταση δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι και τα πρόστιμα της περιόδου.  

Όπως πληροφορηθήκαμε, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό οφείλεται σε αδυναμία του 
συστήματος. 

Σύσταση: Το ΤΦ να μελετήσει την υλοποίηση αλλαγών στο ΣΔΦ ώστε να υποστηρίζει τις 
λειτουργίες που απαιτούνται για την ετοιμασία της Έκθεσης Καθυστερημένων Εσόδων (ΓΛ 20). 

4.3.3.8.5 Μη πληρότητα στοιχείων και απουσία μηχανισμού συμφιλίωσης  

Κατά τον έλεγχο του προγράμματος μεταφοράς των στοιχείων καθυστερημένων εσόδων από το 
ΣΔΦ στο DTIP, διαπιστώσαμε ότι δεν μεταφέρονται οι καθυστερήσεις για όλες τις φορολογίες. 
Συγκεκριμένα, όπως επιβεβαιώθηκε και με λειτουργό του ΤΦ, το πρόγραμμα δεν μεταφέρει τις 
φορολογίες με κωδικό 930, 311 και 312 και ως εκ τούτου δεν περιλήφθηκαν στην Έκθεση 
Καθυστερημένων Εσόδων του 2019. Σημειώνουμε ότι, όπως μας ενημέρωσε ο Έφορος 
Φορολογίας, το λάθος διορθώθηκε μετά από ενημέρωση του Γενικού Λογιστηρίου. 

Σύμφωνα με τη λειτουργό του Τμήματος, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εν λόγω φορολογίες 
ψηφίστηκαν μετά την υλοποίηση του προγράμματος μεταφοράς των στοιχείων στο DTIP. Λόγω 
της άγνοιας του ΤΦ για τον τρόπο υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος, δεν ζητήθηκε 
να προστεθούν οι φορολογίες αυτές. Όπως πληροφορηθήκαμε από το ΤΥΠ πρόκειται για 
παλαιότερο κώδικα προγραμματισμού ο οποίος, με τη δημιουργία του DTIP το 2016, εκ 
παραδρομής, μεταφέρθηκε αυτούσιος στο DTIP χωρίς να τροποποιηθεί κατάλληλα. 

Τέλος, διαπιστώσαμε ότι, μετά τη μεταφορά των στοιχείων στο DTIP και στην εφαρμογή MS 
Access, δεν ετοιμάζονται συμφιλιώσεις με τα στοιχεία που τηρούνται στο ΣΔΦ. Ως αποτέλεσμα 
δεν μπορούν να εντοπιστούν τυχόν λάθη στα στοιχεία. 

Σύσταση: Το ΤΦ να γνωρίζει τη λειτουργία των συστημάτων του. Για το σκοπό αυτό να 
ακολουθείται μια ολοκληρωμένη διαδικασία διαχείρισης αλλαγών καθώς και ενημερωμένη 
τεκμηρίωση για τις λειτουργίες κάθε συστήματος και υποσυστήματος. Όσον αφορά στα 
στοιχεία καθυστερημένων εσόδων, το ΤΦ να ετοιμάζει συμφιλιώσεις των ποσών μεταξύ της 
εφαρμογής MS Access και του ΣΔΦ. 

4.3.3.9  Άλλα ευρήματα  

Εντοπίστηκαν άλλα θέματα που επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και 
διαθεσιμότητα των δεδομένων εισπράξεων, τα οποία κοινοποιήθηκαν στο ΤΦ για κατάλληλες 
ενέργειες.  
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Σύσταση: Το ΤΦ να λάβει διορθωτικά μέτρα για τα ευρήματα του ελέγχου, στη βάση των 
συστάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Σχόλια ΤΦ 

Σε σχέση με τα ευρήματα της ενότητας «Εισπράξεων» (χειροκίνητες διαδικασίες και εξάρτηση 
από μεμονωμένα άτομα), ο Έφορος Φορολογίας μάς ανέφερε ότι το ΤΦ βρίσκεται σε συνεχή 
διαδικασία αυτοματοποίησης και μηχανογράφησης των διαδικασιών είσπραξης για περιορισμό 
του κινδύνου και ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος μετά την εισαγωγή της ηλεκτρονικής είσπραξης 
μέσω της φορολογικής πύλης του ΤΦ. Ο Έφορος Φορολογίας θεωρεί ότι το θέμα θα εκλείψει με 
τη μετάβαση στο νέο ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα και την καθιέρωση νέων διαδικασιών. 

4.3.4 Ιχνηλάτηση  

Στόχος ήταν να ελεγχθεί κατά πόσον το ΣΔΦ διαθέτει ικανοποιητικούς μηχανισμούς ιχνηλάτησης 
των ενεργειών των χρηστών της. Μεταξύ άλλων, ελέγχθηκε κατά πόσο οι προσβάσεις στο ΣΔΦ, οι 
κρίσιμες αλλαγές στα δεδομένα και οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις που λαμβάνονται 
καταγράφονται σε καταστάσεις ελέγχου. Επιπρόσθετα, ελέγχθηκε κατά πόσον οι καταστάσεις 
αυτές προστατεύονται επαρκώς και ελέγχονται τακτικά. Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε 
συγκεκριμένες αδυναμίες που αφορούν στην ιχνηλάτηση οι οποίες κοινοποιήθηκαν στο ΤΦ για 
κατάλληλες ενέργειες.  

Σύσταση: Το ΤΦ να λάβει διορθωτικά μέτρα για τα ευρήματα του ελέγχου, στη βάση των 
συστάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. 
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5. Γενικά συμπεράσματα  

Το Τμήμα παραμένει εκτεθειμένο σε μια σειρά από κινδύνους, με σημαντικό αντίκτυπο στην 
εισπρακτική του ικανότητα, τη συμμόρφωσή του με τη νομοθεσία και την αξιοπιστία των 
δεδομένων που τηρούνται στο σύστημα. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ελλείψεις σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης του ΤΦ και του 
Κλάδου Τμήματος Φορολογίας του ΤΥΠ, περιλαμβανομένης της απουσίας καθορισμένων 
ευθυνών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο Τμημάτων, καθώς και ελλείψεις σε θέματα 
συντονισμού. Παρόλο που το Τμήμα προβαίνει σε προσπάθειες βελτίωσης των διαδικασιών του 
με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων, εντούτοις παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην 
εφαρμογή των συστάσεων που λαμβάνουν από τους συμβούλους. Σημαντικό θεωρούμε το 
γεγονός ότι το ΤΦ δεν έχει ακόμα εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη πολιτική ασφάλειας 
πληροφοριών ενώ δεν έχει λάβει μέτρα για αντιμετώπιση των κινδύνων ασφάλειας που 
εντοπίστηκαν από τους εξωτερικούς συμβούλους.  

Σε ότι αφορά στο ΣΔΦ, διαπιστώσαμε σημαντικές αδυναμίες σε θέματα διαχείρισης αλλαγών και 
διαχείρισης προσβάσεων. Επιπρόσθετα εντοπίσαμε ελλείψεις στις δικλείδες ασφαλείας που 
αφορούν στις διαδικασίες δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων και ανάκαμψης του συστήματος, 
στη φυσική ασφάλεια, σε θέματα ασφάλειας δικτύου και ρυθμίσεων εξυπηρετητών. Ελλείψεις 
διαπιστώσαμε και σε σχέση με τη διαδικασία διαχείρισης περιστατικών και προβλημάτων του 
συστήματος. Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα και την πολυπλοκότητα του συστήματος, 
θεωρούμε ότι οι δικλείδες αυτές δεν παρέχουν εύλογη διαβεβαίωση ότι επιτυγχάνουν τους 
αντικειμενικούς τους σκοπούς και στόχους και εισηγούμαστε όπως το Τμήμα μεριμνήσει όπως 
ενδυναμωθούν.  

Σε επίπεδο εφαρμογής, εντοπίσαμε αποκλίσεις σε θέματα συμμόρφωσης με το νομικό και 
κανονιστικό πλαίσιο, ιδιαίτερα στην οντότητα Φορολόγησης και στην ενσωμάτωση στο σύστημα 
επαρκών δικλείδων ασφαλείας για αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. Παράλληλα, 
διαπιστώσαμε αδυναμίες στη διαδικασία μαζικής φορολόγησης εταιριών και ειδικότερα σε 
θέματα παράκαμψης διαδικασιών. Όσον αφορά στις εισπράξεις θεωρούμε ότι οι δικλείδες 
ασφαλείας που υπάρχουν χρειάζεται να αυτοματοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό και να 
ενδυναμωθούν ώστε να επιτυγχάνεται ο αναμενόμενος βαθμός εμπιστευτικότητας, 
διαθεσιμότητας και ακεραιότητας των δεδομένων εισπράξεων 

Γενικά σχόλια ΤΦ και ΤΥΠ 

Ο Έφορος Φορολογίας μάς πληροφόρησε πως αναμένει ότι για τα πλείστα ευρήματα θα μπορεί 
να δοθεί οριστική λύση με τη μετάβαση σε νέα μηχανογραφικά συστήματα όπου θα τεθούν σε 
πλήρη εφαρμογή οι πολιτικές και διαδικασίες που ετοιμάστηκαν από εξωτερικούς συμβούλους.  
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Σε σχέση με τις ειδικότερες παρατηρήσεις και συστάσεις μας, ο Έφορος Φορολογίας ανέφερε ότι 
θα ληφθούν υπόψη και ανάλογα θα ληφθούν μέτρα εκεί που κρίνεται απαραίτητο ή / και είναι 
εφικτό στα πλαίσια που το επιτρέπουν οι διαθέσιμοι πόροι του ΤΦ και του ΤΥΠ.  

Όσον αφορά στα ευρήματα που αφορούν στο ΤΥΠ, η Διευθύντρια του ΤΥΠ μάς ενημέρωσε ότι τα 
πλείστα συστήματα του ΤΦ είναι παλαιάς τεχνολογίας και έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο 
λειτουργίας τους και ότι αυτά θα αντικατασταθούν από το ενιαίο σύστημα φορολογικής 
διαχείρισης. Συνεπώς, όπως ανέφερε, δεν ενδείκνυται να υλοποιηθούν χρονοβόρες και 
κοστοβόρες αναβαθμίσεις στο ΣΔΦ και ότι οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να περιοριστούν στο 
ελάχιστο, με γνώμονα την ικανοποίηση των απαιτήσεων για την ασφάλεια πληροφοριών και την 
εύρυθμη λειτουργία του ΤΦ. Επιπλέον, μας ενημέρωσε ότι ο Κλάδος ΤΦ του ΤΥΠ έχει μελετήσει 
εμπεριστατωμένα τα ευρήματα του ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα, τον 
χρόνο και το κόστος υλοποίησης, καθώς και άλλες προτεραιότητες και υποχρεώσεις του και την 
πρόοδο υλοποίησης του νέου συστήματος, θα προχωρήσει σε συνεργασία με το ΤΦ για τυχόν 
σταδιακή διευθέτησή τους. Μας ενημέρωσε, επίσης, ότι οι συστάσεις μας θα ληφθούν σοβαρά 
υπόψη κατά την υλοποίηση του νέου συστήματος. 
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6. Γενική σύσταση  

Το ΤΦ, σε συνεργασία με το ΤΥΠ να μελετήσει και να ιεραρχήσει τα επιμέρους ευρήματα του 
ελέγχου, στη βάση της επικινδυνότητάς τους και να καταρτίσει πλάνο υλοποίησης των 
συστάσεων που έχουν υποβληθεί.  

Οι συστάσεις μας στοχεύουν στη βελτίωση των διαδικασιών του ΤΦ και στην ενδυνάμωση των 
δικλείδων ασφάλειας των πληροφοριών που διαχειρίζεται το ΣΔΦ. Θεωρούμε ότι οι πλείστες 
συστάσεις που υποβάλαμε μπορούν να υλοποιηθούν στην παρούσα φάση και ανεξάρτητα από 
την υλοποίηση του νέου ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος φορολόγησης. 


