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30 ΔΙ ΕΤΡΩ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ
Οι μιζθωηοί και ζςνηαξιούσοι δηλώνοςν ηο 74% ηος
ζςνολικού ειζοδήμαηορ θςζικών πποζώπων, ενώ οι
ελεύθεποι επαγγελμαηίερ μόλιρ ηο 4%.
Σο 99,5% ηων επισειπήζεων, δηλαδή 202.418 μικπέρ και
μεζαίερ επισειπήζειρ πος απαζσολούν έωρ 5 άηομα,
πληπώνοςν καηά μέζο όπο εηηζίωρ θόπο 6.100 εςπώ,
όζο δηλαδή έναρ μιζθωηόρ ςπάλληλορ θοπολογηηέων
αποδοσών 2.000 εςπώ μηνιαίωρ.
7 ζηοςρ 10 ελεύθεποςρ επαγγελμαηίερ δηλώνοςν
ειζοδήμαηα κάηω από ηο αθοπολόγηηο όπιο ηων 10.500
εςπώ

ΧΩΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΡΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΝΗ ΞΝΣΟΔΝΗ
ΠΡΖΛ ΔΘΓΝΠΖ ΑΞΝΓΔΗΜΔΩΛ ΡΝ ΑΞΝΦΔΓΝΛ
ΒΑΠΗΕΝΚΔΛΝΗ :
 ηελ αδηαθνξία ησλ πνιηηώλ λα ιάβνπλ απόδεημε
 ηελ πξνζζήθε ΦΠΑ ζην θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ αλ

δεηεζεί απόδεημε

 ηελ πξνζθνξά έθπησζεο γηα κε έθδνζε απόδεημεο

Η ΠΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ
ΞΗΘΑΛΝΡΗΘΖ ΡΗΚΩΟΗΑ ΓΗΑ ΙΗΓΝΠ:
Έιεγρνη θαη πξόζηηκα
ΘΗΛΖΡΟΑ ΓΗΑ ΝΙΝΠ:
Έθπησζε ελόο πνζνζηνύ ηνπ πνζνύ ηεο απόδεημεο
από ην εηζόδεκα
ΞΗΘΑΛΝΡΗΘΑ ΘΗΛΖΡΟΑ ΓΗΑ ΙΗΓΝΠ:
ηελ Σατβάλ νη απνδείμεηο είλαη ΛΑΥΔΙΑ

ΓΙΑΣΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΚΑΣΙ ΚΑΛΤΣΕΡΟ
Ζ ηιμωρία δεν είναι ιζτσρό ανηικίνηηρο :
Πνιύ ιίγνη έιεγρνη – κέηξηα απνδνηηθνί – πξόβιεκα
κε ηελ δηαθζνξά.
Ρα κίνηηρα για όλοσς έτοσν :
Μεγάιν θόζηνο γηα ην θξάηνο – κηθξό όθεινο γηα ηνλ
πνιίηε:
ΚΑΙ 100% ΔΚΠΣΩΗ ΜΙΑ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΟΣΑΝ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ
ΔΙΝΑΙ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ 15% (ην 70% ΣΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ) ΔΙΝΑΙ
ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΣΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΔΙ ΦΠΑ

Η ΑΙΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 Οη απνδείμεηο εθδίδνληαη ζε ραξηί ηεο








εθνξίαο κε πξνεθηππσκέλνπο αξηζκνύο
ζαλ ιαρείν
Κάζε δεύηεξν κήλα, θιήξσζε γηα
βξαβεία κε πνζά αλάινγα κε ηα ιήγνληα
ςεθία
Μειέηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Οζάθα:
>20% αύμεζε ζηα έζνδα κε ηε ρξήζε
απνδείμεσλ ιαρείσλ
Απνηειεζκαηηθή ηδέα, κε πξνβιήκαηα
πινπνίεζεο γηα ηα δηθά καο δεδνκέλα.
Τπάξρεη όκσο θαη

ΞΝΙ ΘΑΙΡΔΟΖ ΙΠΖ

ΣΟ ΤΣΗΜΑ

ΠΩ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ - ΛΗΨΗ
Ο ιήπηεο απόδεημεο ζηέιλεη κε SMS ζε πεληαςήθην αξηζκό θιήζεο ην
ΑΦΜ, ΠΟΟ, ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ θαη ΩΡΑ ηεο απόδεημεο, π.ρ.

041594647 37,99 250610 1430
Σν θέληξν δηαρείξηζεο SMS ηνπ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο
επηζπλάπηεη ζην κήλπκα ηνλ αξηζκό ηνπ θαινύληνο θαη ηνλ
δηαβηβάδεη ζην ππνινγηζηηθό ζύζηεκα. Δθεί γίλεηαη έιεγρνο
νξζόηεηαο (ππαξθηό ΑΦΜ, εκεξνκελία, ώξα εληόο νξίσλ) θαη
πξνζαξηάηαη αύμσλ αξηζκόο κελύκαηνο, π.ρ.
Α376745985 6932787645 041594647 37,99 250610 1430
Η ζπκβνινζεηξά πνπ πξνθύπηεη απνζεθεύεηαη ζηελ θεληξηθή κλήκε

ΠΩ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ - ΚΛΗΡΩΗ
Κάζε θνξά πνπ πξέπεη λα γίλεη θιήξσζε ε ειεθηξνληθή θιεξσηίδα παίξλεη
έλα πνιπςήθην αξηζκό από ηελ γελλήηξηα ηπραίσλ αξηζκώλ θαη κε βάζε
απηόλ ν αιγόξηζκνο ηεο θιεξσηίδαο επηιέγεη από ηελ θεληξηθή κλήκε
ηελ θιεξσζείζα απόδεημε κε βάζε ηνλ αύμνληα αξηζκό ηεο.
ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ
5985 >>>

ΚΛΗΡΩΣΙΓΑ
ΑΠΟΓΔΙΞΗ
[ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ] >>> Α376745985

Δδώ ν αιγόξηζκνο είλαη: πάξε 4 ςεθία από ηελ γελλήηξηα, πξόζζεζε ην
Α37674 γηα λα βξεηο ηνλ αύμνληα αξηζκό ηεο απόδεημεο πνπ θεξδίδεη.
Πξνθαλώο εδώ θάλακε κηα θιήξσζε αλάκεζα ζηηο ηειεπηαίεο 9999
απνδείμεηο. Αιιάδνληαο ηνλ αιγόξηζκν θάλνπκε θάζε είδνπο θιήξσζε.
Η θιεξσηίδα είλαη αδηάβιεηε δηόηη ε γελλήηξηα παξάγεη ηπραίνπο
αξηζκνύο βαζηδόκελε ζηελ ζράζε (αβιαβή) ππξεληθνύ πιηθνύ.

ΠΩ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ - Η ΠΛΗΡΩΜΗ
 Σα ζηνηρεία ηεο απόδεημεο πνπ θιεξώζεθε θαη ην πνζό πνπ

θεξδίδεηαη θξππηνγξαθνύληαη κε ηo κπζηηθό θιεηδί ηεο κεζόδνπ
public key cryptosystem. Σν ραξκόζπλν κήλπκα ηνπ όηη θέξδηζε
απνζηέιιεηαη ζην ηειέθσλν πνπ έζηεηιε ηελ απόδεημε κε SMS θαη
καδί ε ζπκβνινζεηξά πνπ παξάγεηαη από ηελ θξππηνγξάθεζε.

 Ο ηπρεξόο πξνζθνκίδεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ζην ζεκείν πιεξσκήο

(ΓΟΤ, ηξάπεδα?) καδί κε ην θηλεηό ηνπ θαη ηελ απόδεημε. Η
ζπκβνινζεηξά απνθξππηνγξαθείηαη κε ην δεκόζην θιεηδί θαη εθόζνλ
ζπκπίπηεη κε ηα ζηνηρεία ηεο απόδεημεο θαηαβάιιεηαη ην πνζό.

 Όιεο νη απνδείμεηο ειέγρνληαη γηα γλεζηόηεηα κεηά ηελ πιεξσκή ζε

αληηπαξαβνιή κε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ν επηηεδεπκαηίαο.

REAL TIME DATA
Οη απνδείμεηο πνπ θαηαρσξνύληαη ζην ζύζηεκα παξέρνπλ ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν ηελ εηθόλα ηεο θίλεζεο ηεο αγνξάο. Με βάζε ηα
ζηνηρεία ηνπ ΑΦΜ ζην taxis ε θίλεζε κπνξεί λα παξνπζηαζηεί αλά
επάγγεικα, ή αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα. Μπνξεί λα γίλεηαη κηα
εθηίκεζε ηνπ ΦΠΑ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζην ηέινο ηεο
πεξηόδνπ. Αλελεξγά ΑΦΜ επηζεκαίλνληαη θαη εξεπλώληαη. Γεληθά ηα
ζπιιεγόκελα ζηνηρεία απνηεινύλ εμαηξεηηθό πεδίν γηα data mining
θαη δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα γίλνπλ πξνιεπηηθέο θηλήζεηο.
Με ηελ ρξήζε ηερλνινγίαο GIS
ηα ζπιιεγόκελα ζηνηρεία κπνξεί
λα απεηθνλίδνληαη δπλακηθά ζε ράξηεο
γηα επθνιόηεξε αλάιπζε.

ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ
Γηα λα απμεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνύ, ζε θεληξηθά πνιπζύρλαζηα
ζεκεία κπνξεί λα αλαξηεζνύλ θσηεηλέο επηγξαθέο πνπ δείρλνπλ ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν ηνλ αξηζκό ησλ απνδείμεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ, ην
ζπλνιηθό πνζό, ηα θέξδε από ηηο θιεξώζεηο θιπ. Έλα ζεηηθό κήλπκα
ζε αληηδηαζηνιή κε ην αξλεηηθό κήλπκα ηεο αύμεζεο ηνπ δεκνζίνπ
ρξένπο πνπ δείρλνπλ επηγξαθέο ζε άιιεο ρώξεο.

ΣΑ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ
 ΠΟΛΤ ΤΝΣΟΜΗ ΥΡΟΝΙΚΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
 ΜΔΓΑΛΗ ΔΤΔΛΙΞΙΑ ΣΗΝ ΓΟΜΗ ΣΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

(ΠΟΑ & ΣΡΟΠΟ ΚΛΗΡΩΗ: ΑΜΔΗ (ΞΤΣΟ), ΑΝΑ ΟΡΙΜΔΝΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΟΓΩΝ, Δ ΣΑΚΣΑ ΓΙΑΣΗΜΑΣΑ, ΓΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΚΛΑΓΟΤ
Η ΠΔΡΙΟΥΔ)







ΚΑΙ ΔΤΚΟΛΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΛΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΠΩ
ΤΜΒΑΙΝΟΤΝ ΟΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ
ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΠΟΓΟΜΗ
ΑΤΞΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΝΔΙΓΗΗ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΖΟΓΟ
Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ παηρληδηώλ ηύρεο πνπ είλαη
ηδόγνο είλαη όηη ν παίθηεο πιεξώλεη γηα λα ζπκκεηέρεη.
ρεδόλ όινη ράλνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο, ειάρηζηνη
θεξδίδνπλ.
Μηα ζεηξά παηρληδηώλ ηύρεο, από ην θινπξί ηεο πίηηαο κέρξη
ηηο θιεξώζεηο δώξσλ πνπ θάλνπλ θαηαζηήκαηα γηα ηνπο
πειάηεο ηνπο, δελ έρνπλ ηελ απαμία ηνπ ηδόγνπ γηαηί δελ
έρνπλ αξλεηηθό αληίθηππν. Καλείο δελ ράλεη, θαη κεξηθνί
ηπρεξνί θεξδίδνπλ.
Σν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα είλαη θαιύηεξν: Όινη θεξδίδνπλ.
Οη πνιινί έκκεζα, από ηελ κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη
ιίγνη άκεζα, από ηα βξαβεία.

ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Σν ηερλνινγηθό ζύζηεκα πνπ πξνηείλνπκε γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο:
 Δίλαη ζεηηθό, βαζίδεηαη ζηελ επηβξάβεπζε θαη όρη

ζηελ ηηκσξία.
 Δίλαη απνηειεζκαηηθό, όπσο έρεη απνδείμεη ε αζηαηηθή
εκπεηξία.
 Δίλαη άκεζν ζηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία.
 Δίλαη αλεμάξηεην από ηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα γηα
ηελ επηηπρία ηνπ (δελ επεξεάδεηαη από δηαθζνξά).
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