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2. ERNEST& VOUNG
3. ΚANTORΣΥΜΒΟΥΛΟΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑΕ
Β. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΠΕΣ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
DMS HELLAS GROUP ΑΕ
AΤLANTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
FOROLVSIS
DΕLΟΙΠ BVSINESS SOLUTION
1. RSM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΕ
8. UNISVSTEMS SA
9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ

ΘΕΜΑ: "Διαβίβαση απάντησης σε διευκρινίσεις που ζητήθηκαν επί του
περιεχομένου της διακήρυξης του έργου ""Σύμβουλος για την εφαρμογή
μέτρων πάταξης της γενικευμένης φοροδιαφυγής και επίτευξη βιώσιμης
φορολογικής συμμόρφωσης"

Σας αποστέλλουμε το ΓρΓΓΠΟΟΟ0397 ΕΞ 2011/1.4.2011 έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με το οποίο δίδονται απαντήσεις στις διευκρινίσεις
που ζητήσατε με έγγραφά σας, επί τής διακήρυξης του έργου "Σύμβουλος για την εφαρμογή
μέτρων πάταξης της γενικευμένης φοροδιαφυγής και επίτευξη βιώσιμης φορολογικής
συμμόρφωσης" (αριθ. πρωτ. Διακήρυξης Δ5 1021139 ΕΞ 2011/8.2.2011).

Η Προϊσταμένη της ΔΙνσης
Καλλιόπη Μαυραντωνάκη

ΚΟΙΝ:

Ι Γραφ. Γενικού

Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων κ. Δ. Σπινέλλη )
Γραφ.Γενικού Γραμματέα κ. Η. Πλασκοβίτη
-,r .
3. Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

2.
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣ1ΉΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία:
1/4/2011
Αρ. Πρωτ.:ΓρΓΓΠΟΟΟ0397ΕΞ2011

Ταχ. Διεύθυνση: Θεσ/νίκης & Χανδρή 1
Ταχ. Κώδικας: 18346 Μοσχάτο
ΠληροΦορίες: Γραμματεία Έργων
Τηλέφωνο : 2104803130
Fax
2104802089
E-maiI :
gram_ergwn@gsis.gr
Προς:

5η Δ/νση Οικονομικού - Τμήμα Β'

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί ερωτήσεων τριών εταιριών για το έργο "ΣύμΒουλος για την εφαρμογή
μέτρων πάταξης της γενικευμένης φοροδιαφυγής και επίτευξης Βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης»
Σχετικό: Υπ. αρίθμ. Δ5 1046593 ΕΞ2011/24-3-2011 έγγραΦο του Δ5/Β'τμήματος του Υπ. Οικονομικών με
θέμα «Διαβίβαση τριών επιστολών με τις οποίες ζητούνται διευκρινήσεις για το έργο "Σύμβουλος για την
εφαρμογή μέτρων πάταξης της γενικευμένης φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής
συμμόρφωσης».

Σας διαβιβάζουμε

τις διευκρινήσεις

στα ερωτήματα που υπέβαλαν οι εταιρίες Kantor, Ernst & Young και

Alvarez & Marsal όπως μας τις διαβιβάσατε

με το σχετικό σας έγγραΦο.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Γενικός Γραμματέας
Πληροφοριακών Συστημάτων
Διομήδης Σπινέλλης

Διευκρινίσεις

επί των ερωτημάτων

της εταιρίας KANTOR

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
α.

ΚεΦ2.3.2.2, παρ.3,σελ.4S-Τεκμηρίωση

Έργου. Στο τεύχος της προκήρυξης

εκπλήρωσης

προϋποθέσεων

της Ομάδας

αναΦέρεται: «κατάλογο όλων των στελεχών

καθώς

και να αναΦερθεί το έντυπο από το οποίο τεκμαίρονται τα εν λόγω στοιχεία».
Παρακαλώ διευκρινίστε
παραγράφου
β.

ποιο είναι το έντυπο όπως αναΦέρεται

στο τέλος της παραπάνω

από το οποίο τεκμαίρονται τα εν λόγω στοιχεία.

ΚεΦ2.3.2.2, παρ.3,σελ.4S-Τεκμηρίωση

Έργου. Στο τεύχος της

προκήρυξης

εκπλήρωσης

αναΦέρεται:

προϋποθέσεων

της Ομάδας

«έγγραΦα στα οποία αποτυπώνονται

......... που έχουν τεθεί για κάθε κατηγορία στελέχους»
Παρακαλώ

διευκρινίστε

αναΦερόμενα
γ.

από ποια συγκεκριμένα

έγγραφα

θα Φαίνονται τα παραπάνω

.

Απαιτείται να προσκομιστούν

τα ΒιογραΦικά Σημειώματα τών μελών της Ομάδας

Έργου και αν ναι σε ποιο σημείο της προκήρυξης αναΦέρονται

και σε ποιο κομμάτι της

προσΦοράς θα πρέπει να υποβληθούν;
δ.

Υπάρχει συγκεκριμένο υπόδειγμα ΒιογραΦικού Σημειώματος το οποίο θα πρέπει να

συμπληρωθεί,

ε.

αν απαιτείται;

Κεφ.2.3.1.7.γ,σελ.42:

προσωπικού

για τρία

απαιτούμενες

Στο τεύχος

τελευταία

προϋποθέσεις

της προκήρυξης

έτη από την οποία

συμμετοχής

που τίθενται

αναΦέρεται

: «Κατάσταση

θα προκύπτουν
στην παρ.2.3.2.2

οι ελάχιστες
στοιχείο 3 του

παρόντος κεφαλαίου.»
Παρακαλώ

διευκρινίστε

ποιο είναι το έντυπο από το οποίο τεκμαίρονται

τα εν λόγω

στοιχεία.

στ.

Σελίδα 27: Στο τεύχος της προκήρυξης αναΦέρεται

υποψήΦιος

Ανάδοχος

προσΦερόμενη

υποχρεούται

ανθρωποπροσπάθεια

αΦορά τους ειδικούς εμπειρογνώμονες)

με την προσΦορά
για την υλοποίηση

: « Με ποινή αποκλεισμού,
του

να δεσμευτεί

ο

ότι , η

του Έργου (εκτός αυτής που

θα είναι με Φυσική παρουσία

στους χώρους του

Φορέα.»
Παρακαλώ

διευκρινίστε

ποιο είναι το έντυπο

από το οποίο τεκμαίρεται

δέσμευση και σε ποιο κομμάτι της προσΦοράς θα πρέπει να υποβληθεί.

η εν λόγω

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ερωτήσεις α/β.
Οι υποψήφιοι

Ανάδοχοι οφείλουν

να υποβάλουν

κατάλογο όλων των στελεχών που θα

αποτελέσουν

την συνολική Ομάδα Έργου σύμΦωνα με τα αναφερόμενα

υποδείγματα

(Εντυπα 2.1, 2.2~ 2.3, 2.4, 2.5 του Παραρτήματος 11) απ' όπου θα τεκμαίρεται η

εκπλήρωση

των ελάχιστων

απαιτήσεων

στελέχωσης

Ενότητα 5 του μέρους Α της διακήρυξης.
ακαδημα'ίκή εκπαίδευση)
οφείλει να περιλάβει

στοιχεία. Ως τέτοια έγγραφα
κάλυψης των απαιτήσεων

όπως αυτές περιγράφονται

στην

Για κάθε στοιχείο (π.χ. επαγγελματική

εμπειρία,

στα εν λόγω Έντυπα, ο υποψήΦιος

Ανάδοχος

που αναΦέρεται

παραπομπή

στη διακήρυξη

σε έγγραφο

από το οποίο τεκμαίρονται

ορίζονται αντίγραΦα τίτλων σπουδών

τα εν λόγω

καθώς και έγγραΦα

εμπειρίας όπως αναΦέρονται ενδεικτικά στο τέλος της Ενότητας

5 του μέρους Α της διακήρυξης (σελ. 30): «... Προς απόδειξη της KάλυιjJηςτων παραπάνω

απαιτήσεων εμπειρίας ι'Jα γίνονται δεκτά μόνο σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, όπως
ενδεικτικά: πιστοποιητικά συμμετοχής σε έργα, σχετικές συμΒάσεις έργων, συμΒάσεις
έμμισι'Jηςεντολής, συμΒάσεις αντιμισι'Jίαςμε φορείς σε έργα επιμόρφωσης, κλπ.». Ειδικά η
ακαδημα"ίκή εκπαίδευση
αυτοτελώς

των στελεχών της Ομάδας Έργου, όπου αυτή δεν αναΦέρεται

σε στήλη των παραπάνω

αναφερόμενων

Εντύπων του

Παραρτήματος

11,

επιθυμητό είναι να συμπεριληΦθεί στα αντίστοιχα Έντυπα (π.χ. Έντυπα 2.3/2.4/2.5).

Ερωτήσεις γ/δ
Δεν απαιτείται
Ομάδας

του

η προσκόμιση
Έργου.

αναλυτικών

Σε κάθε

περίπτωση

ΒιογραΦικών Σημειωμάτων
οι

υποψήφιοι

των μελών της

Ανάδοχοι

οΦείλουν

να

συμπεριλάβουν

στην προσΦορά τους στοιχεία που πιστοποιούν την τεχνική τους ικανότητα

να υλοποιήσουν

το έργο όπως αυτά περιγράΦονται

στη διακήρυξη (π.χ. Ενότητα 5 - Μέρος

Α, Ενότητα 2.3.2 - Μέρος Β)

Ερωτήσεις ε
Οι υποψήφιοι

ανάδοχοι

σ'αυτούς προσωπικού

οΦείλουν να προσκομίσουν

με οποιαδήποτε

κατάσταση

του απασχολούμενου

σχέση εργασίας για τα τελευταία τρία (3) έτη.

Ερωτήσεις στ
Οι υποψήφιοι
προσΦερόμενη

ανάδοχοι οΦείλουν να δηλώσουν ρητά στην τεχνική τους προσφορά,
ανθρωποπροσπάθεια

αΦορά τους ειδικούς εμπειρογνώμονες)
Φορέα.

για την υλοποίηση

ότι η

του Έργου (εκτός αυτής που

θα είναι με Φυσική παρουσία

στους χώρους του

Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων της εταιρίας Ernst & Young
ΕΡΩΤΗΜΑ
Στην περίπτωση

αλλοδαπού Φορέα για την

που ο ΥποψήΦιος στηριχθεί στις δυνατότητες

εκτέλεση της σύμβασης,

σύμφωνα

με την παρ.3 του άρθρου

σύμΦωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, παρακαλούμε
πρέπει να προσκομισθούν

46 του Π.Δ 60/2007

και

όπως διευκρινιστεί ποια έγγραΦα

από τον αλλοδαπό Φορέα.

Δ/ΕΥΚΡ/Ν/ΣΗ
Στη σελ. 46 της διακήρυξης αναΦέρεται ρητώς ότι:

«ο

ΥποψήΦιος μπορεί, εΦόσον παραστεί

ανάγκη, να στηριχτεί στις δυνατότητες

Φορέων, ασχέτως της νομικής Φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση
πρέπει να αποδεικνύεται

στην Αναθέτουσα

άλλων
αυτή,

Αρχή ότι, για την εκτέλεση της Σύμβασης θα

έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με τη προσκόμιση δέσμευσης των Φορέων
αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τους αναγκαίους
οριζόμενα

στην παρ 3 του άρθρου

Φυσικού προσώπου
περίmωση

σε περίπτωση

46 του Π.Δ. 60/2007
Φυσικών

πόρους κατά τα

(π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση του

Προσώπων, του Νομίμου Εκπροσώπου

σε

Νομικών Προσώπων ή απόΦαση του Διοικούντος Οργάνου του τελευταίου).

Η

συμμετοχή των τρίτων, στους οποίους στηρίζεται για την εκτέλεση του Έργου ο ΥποψήΦιος,
εξετάζεται σε επίπεδο τεχνικής ικανότητας, σύμΦωνα με τα παραπάνω.
Δικαιολογητικά

που εκδίδονται

σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται

υποχρεωτικά

από επίσημη μετάΦρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, από το κατά νόμο αρμόδιο προς
τούτο Πρόσωπο ή Υπηρεσία. Ειδικότερα σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86,
όσον αΦορά τους αλλοδαπούς
ισοδύναμο

ΥποψηΦίους,

έγγραΦο για αλλοδαπά

Διοικητικής
βεβαιουμένου,

Αρχής

από ένορκη βεβαίωση

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ενώπιον

ή ΣυμβολαιογράΦου

σε κάθε περίmωση,

αντικαθίσταται

ή αρμόδιου

του γνησίου

επαγγελματικού

της υπογραΦής

αρμόδια Δικαστική ή Διοικητική Αρχή ή ΣυμβολαιογράΦο».

ή

Δικαστικής ή
οργανισμού,

του δηλούντος

από

Διευκρινίσεις επί rων ερωrημάrων rης εrαιρίας A/vαrez &Mαrsα/

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Υλοποίηση Φορολογικής

ΑναμόρΦωσης

(EFOM)

1.Πότε θα τεθεί σε εΦαρμογή το σχέδιο νόμου του Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου
2.Εκτός

από

το

σχέδιο

νόμου

του

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου,σχεδιάζει

η Ελληνική

Κυβέρνηση περαιτέρω φορολογική αναμόρΦωση;
3.Προτίθεται

η Ελληνική Κυβέρνηση να νομοθετήσει

σε συνέχεια

των προτάσεων

του

συμβούλου;
4:Εχει διατυπώσει

το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή/και η Ευρωπα'ίκή ένωση προτάσεις για

την Φύση τυχόν μελλοντικής Φορολογικής αναμόρΦωσης;
5. Υπάρχει

στην

Ελλάδα

μεταξύ

των

Φορολογικών

στόχων

που

τίθενται

και των

Φορολογικών εσόδων που επιτυγχάνονται;
6.Πόσο ακριβείς είναι οι οικονομικοί έλεγχοι που γίνονται από τις Ελληνικές Φορολογικές
Αρχές
7.Τι ποσό από τα δηλωμένα Φορολογικά έσοδα δεν εισπράπεται;
8:Εχουν εξετάσει

οι Ελληνικές αρχές τα αποτελέσματα

Φορολογικά συστήματα, τόσο από άποψη νομοθεσίας

από αναμορΦώσεις

σε άλλα

όσο και από άποψη συμμόρΦωσης

με διαδικασίες;
9.Ποιός από την πλευρά της Ελληνικής Κυβέρνησης θα είναι υπεύθυνος

για την υλοποίηση

των προτάσεων που θα προκύψουν από το συγκεκριμένο έργο;
10.Στην παρούσα Φάση του έργου, τι βαθμός λεπτομέρειας

απαιτείται;

Είσπραξη οΦειλώv(ΕISFΟ)
11.Πιστεύει

η Ελληνική Κυβέρνηση ότι η νόμιμη αποΦυγή

Φορολογίας

οδηγεί σε μια

σημαντική απώλεια εσόδων (<<νομικό»Φορολογικό κενό);Εάν ναι, είναι το μέγεθος αυτής
της απώλειας μετρήσιμο;
12:Εχει η Ελληνική Κυβέρνηση επεξεργαστεί

ένα γενικό πλαίσιο αντιμετώπισης του εν λόγω

θέματος(GΑΑR);
13.Ποιά είναι η δομή για τη διαχείριση της Φορολογικής συμμόρΦωσης από τις Ελληνικές
Φορολογικές Αρχές; Πώς κατανέμεται

ο φορολογικός

προσδιορισμός

και η είσπραξη στο

Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα;
14.Υπάρχουν

συγκεκριμένοι

κυρίαρχες πηγές φοροδιαΦυγής;

τομείς/κατηγορίες

Φορολογουμένων

που

αποτελούν

τις

15.0ι

Ελληνικές

Φορολογικές

Αρχές λαμβάνουν

αναΦορές

για

Ξέπλυμα

Βρώμικου

Χρήματος;
16.Συμμετέχουν οι Ελληνικές Φορολογικές Αρχές σε οργανωμένή

ανταλλαγή πληροφοριών

με άλλα Κράτη Μέλη και με τα κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει

συμβάσεις

αποΦυγής διπλής Φορολογίας;
17.Είναι γνωστός

ο τρόπος

με τον οποίο

επιτυγχάνεται

η αποΦυγή

της Φoρoλoγί~ς

(DOTAS);

18.Υπάρχουν συγκεκριμένες
αντικείμενο

υπηρεσίες

την Φορολογική

στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές που έχουν ως

συμμόρΦωση

(π.χ. «ομάδα

κρούσης»

σχετικά με θέματα

συμμόρΦωσης);
Υψηλά φορολογούμενοι

(MEFO)

19.Τι σημαίνει «υψηλά Φορολογούμενοι»;
και Φυσικά

πρόσωπα

υψηλού

συμπεριλαμβανομένων
και καταβάλλονται

Περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή εταιρείkς

εισοδήματος

ή (περιλαμβάνονται

) όλοι

των Φόρων που αΦορούν σε υπαλλήλους/ασΦαλιστικές

οι Φόροι
εισφορές

από μεγάλες εταιρείες;

20.Υπάρχουν

πολλές

απαλλαγές

καταργηθούν,

προκειμένου:

«κρυΦή» αύξηση Φόρου (ή

στο Ελληνικό Φορολογικό

σύστημα

α) να μειωθεί η πολυπλοκότητα,
να επιτραπεί

που μπορούν

β) να υλοποιηθεί

να

μια άμεση

μια μείωση του Φορολογικού συντελεστή)

και

γ)να μειωθεί το εύρος της απάτης;
21.Υπάρχει ενδεχόμενο
μετατάξεις

η Ελληνική Κυβέρνηση να προχωρήσει

προσωπικού

περιλαμβάνει

των Φορολογικών

αρχών,

ως

σε ευρείες προσλήψεις

μέρος άσκησης

η οποία

και
θα

πρόσληψη ειδικών από τον ιδιωτικό τομέα;
ι

22:Εχουν οι Ελληνικές Αρχές επεξεργαστεί το ενδεχόμενο «έκτακτης εισφοράς» παρόμοιας
ι

με αυτήν που υιοθετήθηκε
Φορολογουμένων

στη Μεγάλη Βρετανία το 1997 και αν ναι, σε ποιες κατηγορίες

πιθανών θα στόχευε;

Μεγάλη Ακίνητη Περιουσία και Υψηλό Εισόδημα
23.ΥΦίστανται κυρώσεις σε συμβούλους που συνεργάζονται

για την υποβολή ανακριβών ή

ψευδών Φορολογικών δηλώσεων;
24.Ποιό είναι το πλαίσιο της εξουσίας των
συλλογή,

αναφορικά

με

Ελληνικών φορολογικών

Φορολογούμενους,

τρίτα

πρόσωπα,

Αρχών ως προς την
Φοροτεχνικούς

και

δικηγόρους;
25.ΥΦίστανται κυρώσεις για μη συμμόρΦωση με τις Φορολογικές υποχρεώσεις;
26. ΥΦίστανται άλλες μορΦές επιβολής ποινών που να στοχεύουν
υψηλού

εισοδήματος;

Οι γιατροί στοχοποιήθηκαν

την προηγούμενη

άλλες ομάδες αντίστοιχου επιπέδου που να συγκεντρώνουν
Π.Πόσο επιτυχημένη είναι η αμνηστία που έχει δοθεί;

σε άλλες κατηγορίες
χρονιά. Υπάρχουν

ανάλογο ενδιαΦέρον;

28.Υπάρχει ενδεχόμενο

η Ελληνική Φορολογική αρχή να επεκτείνει την Φορολόγηση στις

πρόσθετες παροχές των μισθωτών;
29.Με ποιο τρόπο οι Ελληνικές Φορολογικές αρχές έχουν οργανώσει την εκπαίδευση

του

προσωπικού τους;

ΔΙ ΕΥΚΡΙ Ν ΙΣΕΙΣ (συνοπτικά)
Σχετικά

με το αντικείμενο

οικονομικών

μεγεθών,

χρονοδιαγράμματα

του έργου

(οικονομικά

νομοθετικές

διατάξεις

υλοποίησης

μπορούν να αναζητήσουν

διαρθρωτικών

περισσότερες

και

μέτρων,

πληροΦορίες

Οικονομικών (http://www.minfin.gr/portal

στοιχεία

και εκτιμήσεις
επικείμενες

ρυθμίσεις,

κλπ), οι υποψήΦιοι

ανάδοχοι

από τον ιστότοπο του Υπουργείου

).

Εκτιμάται ότι διεξοδικές απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις, λαμβάνοντας
διαρκή αναθεώρηση

εξέλιξης

υπόψη και τή

των οικονομικών μεγεθών σύμΦωνα με τη πρόοδο υλοποίησης

οικονομικού προγράμματος,

θα προκύψουν

του

τους πρώτους δύο μήνες από την έναρξη του

Έργου μέσα από διεξοδικές συναντήσεις και συνεργασίες μεταξύ στελεχών του Υπουργείου
Οικονομικών και του Αναδόχου του Έργου για τη κατά το δυνατό πληρέστερη qποτύπωση
της υΦιστάμενης κατάστασης.

