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Οικονομικά Θέματα: Point System
Όσα θέλετε να ξέρετε σε 4 ερωτήσεις

Διευθύνων Σύμβουλος, Δίκτυο Λογιστών 
Computax A.E.

Ι. ΓΚΟΥΜΑΣ Η ανάλυση που σας παραθέτουμε δημοσιεύτηκε στο Save Money, λίγο πριν 
τις εκλογές του 2004 και αμέσως μετά τη δημοσίευση του Point System στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ψηφισμένο από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Στη 
συνέχεια, φυσικά και με την έλευση της Νέας Δημοκρατίας, το Point System 
καταργήθηκε. Επειδή όμως όλα δείχνουν ότι θα ξανάρθει, σας ξαναθυμίζου-
με την ανάλυση που κάναμε τότε. Πρέπει ωστόσο να υπογραμμίσουμε ότι 
όλα όσα θα διαβάσετε εδώ αφορούν στο νόμο ο οποίος καταργήθηκε πριν 
ακόμη εφαρμοστεί. Αυτό σημαίνει ότι δε γνωρίζουμε πόσα από αυτά που 
αναφέρονται εδώ θα παραμείνουν ίδια και πόσες και ποιες διαφοροποιήσεις 
μπορεί να δούμε στο νέο νομοσχέδιο. Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι το γενικό 
πλαίσιο θα είναι ίδιο, καλό είναι να το ξαναθυμηθούμε...
• Τι είναι το Point System; Ο Νόμος, δεσμεύει το Υπουργείο Οικονομικών, 
ώστε η επιλογή υποθέσεων να γίνεται μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας, 
που βασικός μοχλός της είναι το Point System.
• Τι σημαίνει; Το Point System, σημαίνει ότι κάθε παράβαση μεταφρά-
ζεται σε πόντους, ενώ ταυτόχρονα το νέο σύστημα καταργεί τα χρηματικά 
πρόστιμα στην παράβαση. Οι πόντοι που αθροίζονται ανά έτος, επηρεάζουν 
είτε το σύνολο των πωλήσεων, είτε το σύνολο των κερδών.
• Σε ποιά σημεία στηρίζεται; Στηρίζεται, ουσιαστικά, στον προληπτικό έλεγχο 
του ΣΔΟΕ, το οποίο από 1.000 άτομα ελεγκτές, ενισχύεται με 2.000 άτομα, αλλά 
και στον έλεγχο από απόσταση μέσω της νέας Τεχνολογίας του Internet.
• Ουσία, τι θα γίνεται που δε γινόταν; Ουσία, οι προηγούμενοι προληπτικοί 
έλεγχοι, δημιουργούσαν άμεσα χρηματικά πρόστιμα και μετέπειτα στον οριστικό 
έλεγχο της χρονιάς, κρίση των βιβλίων ως ανεπαρκή ή ανακριβή. Τώρα, τα 
χρηματικά πρόστιμα καταργούνται, ενώ καταργείται και η έννοια της ανεπάρκειας 
και ανακρίβειας. Ουσιαστικά, υπάρχουν παραβάσεις, των οποίων το άθροισμα, 
επηρεάζει είτε τα ακαθάριστα έσοδα, είτε το σύνολο των κερδών. 

Δηλαδή, το άθροισμα των πόντων μας παραπέμπει σε πίνακες, οι οποίοι 
σε κλίμακα δίνουν είτε % ποσοστό που θα επηρεάσει τα έσοδα ή τα κέρδη, 
είτε ελάχιστο ποσό ανά κλίμακα.


