ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2019 - 2021
Να καταστούμε υπόδειγμα φορολογικής αρχής που θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες
στο φορολογούμενο επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή εθελούσια φορολογική
συμμόρφωση.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΕΦΟΡΟΥ
Αναλαμβάνοντας ως Έφορος
Φορολογίας στις αρχές του 2016,
διαπίστωσα
την
ανάγκη
αναγνώρισης των στρατηγικών
στόχων για την αντιμετώπιση των
κύριων προκλήσεων και για να
καθοριστεί
το
επιχειρησιακό
πλάνο. Αναγνώρισα επίσης του
κύριους δείκτες απόδοσης του
Τμήματος, για να είναι εφικτή η
παρακολούθηση της πορείας του
Τμήματος.
Εγώ προσωπικά και εκ μέρους της
Διευθυντικής Ομάδας και του
προσωπικού του Τμήματός, σας
διαβεβαιώνω ότι θα δουλέψουμε
με ζήλο για τη διασφάλιση της
φορολογικής δικαιοσύνης και της
διατήρησης της καθοριστικής
συμβολής
στον
κρατικό
προϋπολογισμό.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ

H 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.

Είμαστε επιφορτισμένοι με την εφαρμογή των
φορολογικών νομοθεσιών με επαγγελματισμό και
ακολουθώντας τις διεθνείς καλές πρακτικές

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΙ
1.
Διαχείριση
Συμμόρφωσης

Φορολογικής

1. Οριστικοποίηση και Προώθηση του
Περί Φορολογικών Διαδικασιών Νόμου
(Tax Procedure Code)

2.

Διαχείριση Είσπραξης Φόρων

1. Καθορισμός διαδικασιών διαχείρισης
χρέους και υλοποίηση τους σε κεντρικό
και επαρχιακό επίπεδο

2. Βελτίωση της νομοθεσίας για να είναι
πιο αποτελεσματική, σε θέματα
χρόνου
συμμόρφωσης
και
ομοιομορφίας

2. Επέκταση
ηλεκτρονικών
/
διαδικτυακών
πληρωμών
μέσω
χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων
(internet banking, direct debit και
συστήματος ARIADNI)

3. Νέο
Μηχανογραφικό
(φορολογική συμμόρφωση)

3. Εφαρμογή
Ρύθμισης

Σύστημα

4. Διεύρυνση
και
επικαιροποίηση
φορολογικής
βάσης
μέσω
πληροφόρησης
και
στρατηγικών
κινδύνου
5. Σύσταση
ομάδας
φορολογικών
ελέγχων σε παγκύπρια βάση
6. Υλοποίηση Στρατηγικής Εκκαθάρισης
Καθυστερημένης εργασίας (backlogs)
και Ελέγχων

του

Περί Διαδικασίας
Ληξιπρόθεσμων

Φορολογικών Οφειλών (Ν4(Ι)/2017)

3. Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
στο φορολογούμενο
1. Σύγχρονες ενοποιημένες κτιριακές
εγκαταστάσεις για τα 3 επαρχιακά
γραφεία Λάρνακας, Λευκωσίας και
Λεμεσού

2017 Φορολογικά Έσοδα:
 Φόρος Εισοδήματος: €1,37δις
 ΦΠΑ: €1,99δις
 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα: €0,28δις
 Άλλοι Φόροι: €0,23δις

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
• Οργάνωση του Τμήματος Φορολογίας κατά
λειτουργία
• Το εξωτερικό περιβάλλον της οικονομίας

3. Παροχή αναγκαίων διευκολύνσεων,
ώστε οι φορολογικές υποχρεώσεις των
φορολογουμένων να ασκούνται με
ευκολότερο και αποτελεσματικότερο
τρόπο
4. Διεξαγωγή Έρευνας Φορολογικής
Συμπεριφοράς
και
Ικανοποίησης
Φορολογουμένου

4.
Αριστεία του Τμήματος και
Αριστεία ανθρώπινου δυναμικού
που στελεχώνει το Τμήμα
1. Προώθηση Αριστείας στο Τμήμα
2. Ενδυνάμωση
προσωπικού

και

Αξιοποίηση

3. Αξιολόγηση του Οργανισμού
Βελτίωση Διαδικασιών

• Ανάγκη Μηχανογραφικού Εκσυγχρονισμού
• Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Κουλτούρα
• Καλύτερο δυνατό Εργασιακό Περιβάλλον
• Αύξηση Επιπέδων Συμμόρφωσης
• Αποτελεσματικότητα στη διεθνή συνεργασία

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
1. Εισπράξεις :
Η μεταβολή των εισπράξεων από έτος σε έτος

2. Συμμόρφωση :
και

4. Διασφάλιση της πληροφόρησης
5. Ενίσχυση διεθνούς συνεργασίας

2. Διάχυση και Εμπέδωση του Κώδικα
Ηθικής και Δεοντολογίας

Το ποσοστό του πρόσθετου φόρου από
φορολογικούς ελέγχους ως ποσοστό του
συνόλου των φορολογιών/βεβαιώσεων φόρου
που έχουν εκδοθεί από το Τμήμα

3. Διαχείριση Καθυστερημένων Εσόδων :
Ο κύκλος ζωής των καθυστερημένων εσόδων

4. Ικανοποίηση Φορολογουμένων :

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021
Γιάννης Τσαγκάρης
Έφορος Φορολογίας

Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΑΣ
Το Τμήμα Φορολογίας είναι
στελεχωμένο με 528 λειτουργούς
και υποστηρίζεται από 165 άτομα
γραμματειακό προσωπικό.

•
•
•
•

Να τηρήσουμε το μέρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων που προβλέπονται για το Τμήμα
Να βελτιώσουμε τα επίπεδα έγκαιρης υποβολής δηλώσεων και πληρωμών
Να διευθετήσουμε την καθυστερημένη εργασία σε φορολογίες και ενστάσεις
Να μειώσουμε το επίπεδο των καθυστερημένων εσόδων, εφαρμόζοντας τα διαθέσιμα εισπρακτικά μέτρα στο εισπράξιμο
χρέος
• Να λειτουργούμε σε ενοποιημένο περιβάλλον σε όλες τις Επαρχίες
• Να υιοθετήσουμε την ενοποιημένη εικόνα του φορολογούμενου
• Να ολοκληρώσουμε την εφαρμογή του Γραφείου Μεγάλων Φορολογούμενων, για να παρακολουθούμε, στηρίζουμε και
ενθαρρύνουμε την συμμόρφωση των σημαντικότερων φορολογούμενων του κράτους

Ο μέσος όρος επιπέδων ικανοποίησης από την
Ερεύνα για τη φορολογική συμπεριφορά και την
ικανοποίηση των φορολογούμενων

5. Διεθνής Συνεργασία :
Το ποσοστό των έγκαιρων απαντήσεων σε
ερωτήματα από άλλες φορολογικές αρχές κάτω
από τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας

