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ΤΝΟΦΖ – ABSTRACT  

 Με ηελ παξνχζα ζηα πιαίζηα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ 

δηαζηάζεσλ πνπ απηή ιακβάλεη αλαιχεηαη ην Διιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη πσο 

απηφ δνκείηαη θαη θαηεγνξηνπνηείηαη, αλαιχεηαη επίζεο ε έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο νη 

ζπλέπεηεο ηεο νη παξάγνληεο νη νπνίνη ηελ επεξεάδνπλ θαζψο επίζεο θαη νη κέζνδνη νη 

νπνίνη αθνινπζνχληαη πξνθείκελνπ θάπνηνο ππνθείκελνο ζην θφξν λα θνξνδηαθχγεη. 

Αλαιχεηαη αθφκα ε έλλνηα ηεο παξανηθνλνκίαο νη αξλεηηθέο θαη νη ζεηηθέο ηεο 

επηδξάζεηο θαζψο επίζεο θαη νη παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο. Σέινο αλαιχεηαη ε έλλνηα 

ηεο θνξναπνθπγήο. Αθνινχζσο γίλεηαη πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ 

Διιάδα ζε ζρέζε κε ηελ παξανηθνλνκία - θνξνδηαθπγή θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.  ια ηα πξνεγνχκελα είλαη εηδνκέλα ππφ ην πξίζκα ηεο 

θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. ην δεχηεξν κέξνο ηεο κειέηεο 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε νπνία δηελεξγήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2009 ζηνλ λνκφ Θεζπξσηίαο ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θφξνπ (ινγηζηέο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο θαη εθνξηαθνχο). Ζ παξνχζα κειέηε θαηαιήγεη κε ηα ζπλνιηθά 

απνηειέζκαηα θαη παξαηεξήζεηο.    
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ΜΔΡΟ Α΄  

1. ΔΗΑΓΧΓΖ  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα θαηλφκελα ηεο θνξνδηαθπγήο, παξανηθνλνκίαο θαη 

θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο (ζπλείδεζεο) έρνπλ πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

νηθνλνκνιφγσλ. Σαπηφρξνλα βξίζθνληαη ζηελ θαζεκεξηλή αηδέληα ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ, εμαηηίαο ηεο δηνγθνχκελεο δηάζηαζεο πνπ έρνπλ ηα 

θαηλφκελα απηά αιιά θαη εμαηηίαο ηεο δχζθνιεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. 

Σα δχν απηά γεγνλφηα δείρλνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πιεπξά εθείλε ηεο νηθνλνκίαο ε 

νπνία απνθξχπηεηαη. ην άξζξν 4 ηνπ πληάγκαηνο αλαθέξεηαη: 

«1.  Οη Έιιελεο είλαη ίζνη ελώπηνλ ηνπ λόκνπ. 

2.  ΟΙ Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο.  

3.  Έιιελεο Πνιίηεο είλαη όζνη έρνπλ ηα πξνζόληα πνπ νξίδεη ν λόκνο. Δπηηξέπεηαη λα 

αθαηξεζεί ε ειιεληθή ηζαγέλεηα κόλν ζε πεξίπηωζε πνπ θάπνηνο απέθηεζε εθνύζηα άιιε 

ηζαγέλεηα ή πνπ αλέιαβε ζε μέλε ρώξα ππεξεζία αληίζεηε πξνο ηα εζληθά ζπκθέξνληα, κε 

ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη εηδηθόηεξα ν λόκνο.  

4.  Μόλν Έιιελεο πνιίηεο είλαη δεθηνί ζε όιεο ηηο δεκόζηεο ιεηηνπξγίεο, εθηόο από ηηο 

εμαηξέζεηο πνπ εηζάγνληαη κε εηδηθνύο λόκνπο.  

5.  Οι Έλληνες πολίηες ζσνειζθέροσν τωρίς διακρίζεις ζηα δημόζια βάρη, ανάλογα με 

ηις δσνάμεις ηοσς.  

6.  Κάζε Έιιελαο πνπ κπνξεί λα θέξεη όπια είλαη ππνρξεωκέλνο λα ζπληειεί ζηελ άκπλα 

ηεο Παηξίδαο, ζύκθωλα κε ηνπ νξηζκνύο ηωλ λόκωλ.  

7.  Τίηινη επγέλεηαο ή δηάθξηζεο νύηε απνλέκνληαη νύηε αλαγλωξίδνληαη».  

 

Δπίζεο ζην άξζξν 78 ηνπ πληάγκαηνο αλαθέξεηαη: 

«1.  Καλέλαο θόξνο δελ επηβάιιεηαη νύηε εηζπξάηηεηαη ρωξίο ηππηθό λόκν πνπ θαζνξίδεη 

ην ππνθείκελν ηεο θνξνινγίαο θαη ην εηζόδεκα, ην είδνο ηεο πεξηνπζίαο, ηηο δαπάλεο θαη 

ηηο ζπλαιιαγέο ή ηηο θαηεγνξίεο ηνπο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν θόξνο.  

2.  Φόξνο ή άιιν νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθό βάξνο δελ κπνξεί λα επηβιεζεί κε λόκν 

αλαδξνκηθήο ηζρύνο πνπ εθηείλεηαη πέξα από ην νηθνλνκηθό έηνο ην πξνεγνύκελν εθείλνπ 

θαηά ην νπνίν επηβιήζεθε.  

3.  Καη' εμαίξεζε, όηαλ επηβάιιεηαη ή απμάλεηαη εηζαγωγηθόο ή εμαγωγηθόο δαζκόο ή 

θόξνο θαηαλάιωζεο, επηηξέπεηαη ε είζπξαμε ηνπο από ηελ εκέξα πνπ θαηαηέζεθε ζηε 
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Βνπιή ην ζρεηηθό Ννκνζρέδην, ππό ηνλ όξν όηη ν λόκνο ζα δεκνζηεπζεί κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεη ην άξζξν 42 παξάγξαθνο 1  θαη πάληωο ην αξγόηεξν κέζα ζε δέθα 

εκέξεο από ηε ιήμε ηεο ζπλόδνπ.  

4.  Τν αληηθείκελν ηεο θνξνινγίαο, ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο, νη απαιιαγέο ή εμαηξέζεηο 

από ηε θνξνινγία θαη ε απνλνκή ηωλ ζπληάμεωλ δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν λνκνζεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο.  

Γελ είλαη αληίζεηνο πξνο ηελ απαγόξεπζε απηή ν θαζνξηζκόο κε λόκν ηνπ ηξόπνπ πνπ 

βεβαηώλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Κξάηνπο θαη ηωλ δεκνζίωλ γεληθά νξγαληζκώλ ζηελ 

απηόκαηε ππεξηίκεζε, πνπ πξνθαιείηαη απνθιεηζηηθά από ηελ εθηέιεζε δεκόζηωλ έξγωλ 

ζηελ παξαθείκελε ηδηωηηθή αθίλεηε πεξηνπζία.  

5.  Καη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη λα επηβιεζνύλ κε εμνπζηνδόηεζε λόκωλ πιαηζίωλ 

εμηζωηηθέο ή αληηζηαζκηζηηθέο εηζθνξέο ή δαζκνί, θαζώο θαη λα ιεθζνύλ νηθνλνκηθά 

κέηξα ζην πιαίζην ηωλ δηεζλώλ ζρέζεωλ ηεο Χώξαο κε νηθνλνκηθνύο νξγαληζκνύο ή 

κέηξα πνπ απνβιέπνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ζέζεο ηεο Χώξαο». Απφ ην 

γεγνλφο φηη ε θνξνινγία αλαθέξεηαη ζε δχν άξζξα ηνπ πληάγκαηνο κπνξνχκε λα 

θαηαιάβνπκε πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ηελ ρψξα ε θνξνινγία, ε ζσζηή θαηαλνκή ησλ 

θφξσλ θαη ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Θα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη ε θνξνδηαθπγή είλαη ζήκεξα ε πην καδηθή θαη 

αλεθηή εθδήισζε αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη παξάβαζεο λφκσλ θαζψο θαη 

ζνβαξή απφδεημε ηεο θαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. ηελ ζπλέρεηα ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε ην Διιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ηηο έλλνηεο 

ηηο θνξνδηαθπγήο, θνξναπνθπγήο, παξανηθνλνκίαο θαη θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο.      

2. ΔΝΝΟΗΔ  

2.1  ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ  

2.1.1  ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ  

 Ο θφξνο σο κέζν θαηαλνκήο ησλ δεκνζίσλ βαξψλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ είλαη 

έλλνηα πνιπζχλζεηε πνπ ελδηαθέξεη ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, ηελ δεκνζηνλνκηθή θαη 

ηελ λνκηθή ζεσξεία.   

 Ζ ζπληαγκαηηθή έλλνηα ηνπ θφξνπ, σο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα δεκφζηα 

βάξε, πεξηιακβάλεη ηελ επηβνιή θαη είζπξαμε νπνηνπδήπνηε θφξνπ, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ νλνκαζία ηνπ ή ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ θαη είζπξαμεο ηνπ. Παξά ηελ κεγάιε 
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πνηθηιία ησλ δεκνζίσλ ζπλεηζθνξψλ έρεη γίλεη δεθηφο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ, έλαο νξηζκφο ν πνίνο αληηθαηνπηξίδεη ηελ ζχλζεηε ιεηηνπξγία ηνπ θφξνπ 

ζην ζχγρξνλν θξάηνο: «θόξνο είλαη ε αλαγθαζηηθή θαη ρωξίο αληάιιαγκα παξνρή πξνο 

ην θξάηνο ή άιια λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πξνο πνξηζκό εζόδωλ θαη 

εθπιήξωζε ζθνπώλ νηθνλνκηθήο θαη θνηλωληθήο πνιηηηθήο». Απφ ηνλ πξνεγνχκελν 

νξηζκφ είλαη πξνθαλή ηα ηέζζεξα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ λφκνπ: 

1. Πξφθεηηαη γηα νξηζηηθή ρξεκαηηθή παξνρή. 

2. Ο ραξαθηήξαο ηεο παξνρήο είλαη ππνρξεσηηθφο. 

3. Τπάξρεη έιιεηςε εηδηθνχ αληαιιάγκαηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο.  

4. Δπηβάιιεηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ δεκνζίσλ ζθνπψλ. 

 

2.1.1.1 Ο ΦΟΡΟ Χ ΟΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ 

 Τπνθείκελν ηεο παξνρήο ηνπ λφκνπ είλαη θαη’ αξρήλ ηδηψηεο – «Έιιελεο» 

(άξζξν 4 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο) αιιά θαη αιινδαπνί θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, 

ζχκθσλα κε ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία (εθφζνλ δελ ππάξρνπλ εμαηξέζεηο ή απαιιαγέο 

κε βάζεη ηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο θνξνινγηθνχ δηθαίνπ). ηελ ζεκεξηλή ρξεκαηηθή 

νηθνλνκία ν θφξνο είλαη ρξεκαηηθή παξνρή, ζε αληηδηαζηνιή κε παιαηφηεξεο επνρέο 

θαηά ηηο νπνίεο ν θφξνο κπνξνχζε λα ήηαλ θαη ζε είδνο. Δπηπιένλ ν θφξνο σο εθ’ άπαμ 

ή πεξηνδηθή παξνρή έρεη νξηζηηθφ ραξαθηήξα γεγνλφο ην νπνίν ηνλ δηαθνξνπνηεί απφ ην 

δεκφζην δάλεην (ζηελ πεξίπησζε ηνπ δαλείνπ έζησ θαη αλαγθαζηηθνχ ππάξρεη 

επηζηξνθή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ηφθσλ).     

2.1.1.2 Ο ΦΟΡΟ Χ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ  

 Ζ παξνρή ηνπ θφξνπ έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ 

θαζνξίδεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ δεκφζηα εμνπζία θαη ε θαηαβνιή ηνπ εμαζθαιίδεηαη 

κε κέζα εμαλαγθαζκνχ. Ο θφξνο «δελ είλαη νηθεηνζειήο παξνρή, έζησ θαη αλ ν 

θνξνινγνχκελνο ζπεχδεη λα ζπκκνξθσζεί ζηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο» 

(ηαζηλνπνχινπ, 1988). Ζ δηάζηαζε απηή ηνπ θφξνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή δηφηη δελ 

είλαη φιεο νη αλαγθαζηηθέο εηζθνξέο θφξνη, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη κε ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηηο νπνίεο θαηαβάιινπλ νη εξγνδφηεο θαη νη 

εξγαδφκελνη. Σέινο ν θφξνο επηβάιιεηαη απφ ην θξάηνο, ην νπνίν αζθεί ηελ πξσηνγελή 

θνξνινγηθή εμνπζία, σο εθδήισζε ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο.  
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2.1.1.3 Ο ΦΟΡΟ Χ ΠΑΡΟΥΖ ΥΧΡΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑ  

 Οη θφξνη νη νπνίνη επηβάιινληαη ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε εηδηθνχ 

αληαιιάγκαηνο (ηνπιάρηζηνλ νη θχξηνη θφξνη). Δίλαη δπλαηφλ δεπηεξεχνληεο θφξνη ή 

ηέιε θαη εηζθνξέο λα ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζηνλ πνιίηε.  

 Ο κνλνκεξήο ραξαθηήξαο ηνπ θφξνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε αληηπαξνρή ηεο 

θνξνινγηθήο εμνπζίαο είλαη γεληθή θαη αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ ζηα 

πιαίζηα θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ. Ο θφξνο είλαη βάξνο γεληθήο ζπζίαο θαη 

επηβάιιεηαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ αδηαίξεησλ δεκνζίσλ αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ (π.ρ. εζληθή αζθάιεηα, εζσηεξηθή ηάμε θιπ) ε εμαζθάιηζε ησλ νπνίσλ 

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ ππφζηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη ησλ δηαηξεηψλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλσληθνχ ξφινπ 

ηνπ θξάηνπο, αθνχ ε παξνρή ηνπο δελ παξέρεηαη σο αληάιιαγκα ηεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο.    

 εκαληηθή είλαη, ζην ζεκείν απηφ, ε δηάθξηζε κεηαμχ θφξσλ θαη 

αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. Σα αληαπνδνηηθά ηέιε, ζε αληίζεζε κε ηα πξναλαθεξζέληα γηα 

ην θφξν, είλαη κνλνκεξψο επηβαιιφκελεο ππνρξεψζεηο ε θαηαβνιή ησλ νπνίσλ 

ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή εηδηθήο σθέιεηαο ζηνλ ππφρξεν δειαδή ηελ απφιαπζε 

δεκφζηαο ππεξεζίαο ή δεκφζηνπ πξάγκαηνο. Ζ παξερφκελε ππεξεζία δελ πξέπεη λα 

ζεζπίδεηαη απνθιεηζηηθά ππέξ ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο δειαδή γηα «αφξηζην θχθιν 

πξνζψπσλ». Σέινο ζηα αληαπνδνηηθά ηέιε πξέπεη λα ππάξρεη αληηζηνηρία – αλαινγία 

κεηαμχ ηνπ παξερφκελνπ ηηκήκαηνο θαη ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, φπσο ζπκθσλεί 

θαη ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, δειαδή ην αληαπνδνηηθφ ηέινο 

πξέπεη λα θαιχπηεη ελ φισ ή ελ κέξεη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη.  

 

2.1.1.4 Ο ΦΟΡΟ Χ ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΟ ΔΚΠΛΖΡΧΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΚΟΠΧΝ  

 Ο θφξνο απνηειεί ηελ ζπλεηζθνξά ζην θξάηνο πξνθεηκέλνπ απηφ λα 

εθπιεξψζεη ηνπο δεκφζηνπο ζθνπνχο. Ο βαζηθφο ζθνπφο είλαη ν πνξηζκφο δεκνζίσλ 

εζφδσλ, ελψ ζην πιαίζην ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο δηθαίνπ επηδηψθνληαη κε ηελ 

θνξνινγία ζθνπνί νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Οη ζθνπνί ηνπ θφξνπ είλαη 

ηφζν ηακηεπηηθνί φζν θαη κε ηακηεπηηθνί. χκθσλα κε ηνλ ηακηεπηηθφ ζθνπφ ησλ 
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θφξσλ ε πξσηαξρηθή ζεκαζία ησλ θφξσλ είλαη ν πξνζπνξηζκφο εζφδσλ έηζη ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Με βάζε ηελ έλλνηα 

απηή ην θξάηνο πξέπεη λα επηβάιιεη απνδνηηθνχο θφξνπο δειαδή θφξνπο νη νπνίνη είλαη 

παξαγσγηθνί, θαζνιηθνί, λα εηζπξάηηνληαη κε ρακειά εηζπξαθηηθά έμνδα λα είλαη 

ειαζηηθνί λα απμάλνληαη δειαδή κε ηελ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη ηελ επηβνιή ησλ κέγηζησλ ζπληειεζηψλ. 

  χκθσλα φκσο κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο νη κε ηακηεπηηθνί ζθνπνί ησλ 

θφξσλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί. Ο κε ηακηεπηηθφο ραξαθηήξαο ησλ λφκσλ είλαη εθείλνο 

ν νπνίνο ηνπ επηηξέπεη λα επεκβαίλεη ζηελ νηθνλνκία ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη άξηζηε 

θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, βέιηηζηε θαηαλνκή ηνπ εζληθνχ 

εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ζχκθσλα κε ηηο επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο πεξί 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε καθξνρξνλίσο ηθαλνπνηεηηθνχ 

ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 Ζ εμππεξέηεζε κε ηακηεπηηθψλ ζθνπψλ ηνπ θφξνπ θαζίζηαηαη δπζρεξέζηεξε 

απφ ηελ εμέιημε ηεο νινέλα κεγαιχηεξεο αλάκεημεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην 

δεκνζηνλνκηθφ πεδίν. Ζ έληαμε ζηελ ΟΝΔ ζπλεπάγεηαη ζηελ νπζία πξνηεξαηφηεηα 

ζηνλ ηακηεπηηθφ ζθνπφ ηνπ θφξνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

θνηλνχ λνκίζκαηνο (επξψ).    

 Ο νηθνλνκηθφο παξεκβαηηζκφο κέζσ ηεο θνξνινγίαο δειαδή αλαθαηαλνκή 

εηζνδήκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ή ελίζρπζε ηεο 

αλάπηπμεο ή επίδξαζε επί ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί 

ζηαζεξφηεηα ζηελ νηθνλνκία νδεγεί ζηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ ηακηεπηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

ζθνπνχ ηνπ θφξνπ. 

2.1.1.5 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΦΟΡΧΝ  

Οη θφξνη ρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 Κχξηνη ή γεληθνί θφξνη 

 Γεπηεξεχνληεο ή εηδηθνί θφξνη 

 Φνξνινγηθέο θπξψζεηο  
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Κύξηνη ή γεληθνί θόξνη: νη θάζε είδνπο θφξνη, ηέιε επί ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο δαπάλεο 

θαη ηεο πεξηνπζίαο πνπ επηβάιινληαη ζην ζχλνιν ησλ θνξνινγνπκέλσλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. Οη θχξηνη θφξνη απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ ππιψλα θάζε θξαηηθνχ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Γεπηεξεύνληεο ή εηδηθνί θόξνη: είλαη νη θφξνη νη νπνίνη επηβάιινληαη γηα εηδηθνχο 

ζθνπνχο θνηλσληθήο ή νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

Φνξνινγηθέο θπξώζεηο: είλαη νη ρξεκαηηθέο επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ 

παξάβαζε ησλ λφκσλ πεξί θνξνινγίαο θαη έρνπλ ηελ κνξθή πξνζαπμήζεσλ θχξησλ 

θφξσλ ή απηνηειψλ πξνζηίκσλ θαη’ εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.     

2.1.2 ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΧΝ ΦΟΡΧΝ   

Οη δηαθξίζεηο ησλ λφκσλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ θξηηεξίσλ.  

2.1.2.1 ΑΜΔΟΗ, ΔΜΜΔΟΗ, ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΟΗ – ΑΝΑΛΟΓΗΚΟΗ, ΠΑΓΗΟΗ, 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΗ, ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΑΗ ΚΑΣ’ ΑΞΗΑΝ ΦΟΡΟΗ. 

Άκεζνη θόξνη: είλαη νη θφξνη νη νπνίνη επηβάιινληαη ζε βάξνο πξνζψπσλ αλαθνξηθά 

κε ην αληηθείκελν ηνπ θφξνπ βάζεη ζηνηρείσλ πξνζδηνξηζηηθψλ ηεο θνξνδνηηθήο ηνπ 

ηθαλφηεηαο (δειαδή ην εηζφδεκα ή ηελ πεξηνπζία). Δπνκέλσο άκεζνη θφξνη είλαη 

εθείλνη κε ηνπο νπνίνπο επηβαξχλεηαη ν ίδηνο ν θνξνινγνχκελνο. Οη άκεζνη θφξνη 

δηαθξίλνληαη πεξεηαίξσ ζε πξννδεπηηθνχο θαη αλαινγηθνχο. Καηά κία άιιε δηαηχπσζε 

νη άκεζνη θφξνη είλαη εθείλνη ζηνπο νπνίνπο ην ίδην πξφζσπν έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ νθεηιέηε αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηδηφηεηα απηνχ πνπ πθίζηαηαη ηελ 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε.   

Πξννδεπηηθνί θφξνη είλαη εθείλνη πνπ απμάλνπλ πξννδεπηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο 

θνξνινγεηέαο χιεο. Ζ πην δηαδεδνκέλε κνξθή πξννδεπηηθφηεηαο είλαη ε 

πξννδεπηηθφηεηα θαηά θιηκάθηα, γηα παξάδεηγκα ν θφξνο εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ.   

Αλαινγηθνί θφξνη είλαη εθείλνη πνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε έλα πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ 

αλεμάξηεηα κε ην χςνο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο, γηα παξάδεηγκα ν θφξνο εηζνδήκαηνο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ.   

Έκκεζνη θόξνη: είλαη εθείλνη νη νπνίνη επηβάιινληαη ζην αληηθείκελν ηνπ θφξνπ ρσξίο 

λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. Μία άιιε άπνςε 
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ππνζηεξίδεη φηη έκκεζνη θφξνη είλαη εθείλνη ζηνπο νπνίνπο ν θνξνινγνχκελνο 

θαηαβάιιεη ηνλ θφξν αιιά ππάξρεη δηάζηαζε κεηαμχ θνξνινγηθνχ νθεηιέηε θαη 

θνξνινγνχκελνπ.     

Πάγηνη θόξνη: είλαη εθείλνη νη νπνίνη εθθξάδνληαη ζε ρξήκα απφ ηνλ λφκν γηα 

παξάδεηγκα ηέιε ραξηνζήκνπ. 

Πξαγκαηηθνί θόξνη: είλαη νη θφξνη εθείλνη νη νπνίνη επηβάιινληαη ζε πξάγκα, 

αληηθείκελν ή αμία ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηάζηαζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, γηα 

παξάδεηγκα νη θφξνη πεξηνπζίαο. 

Πξνζσπηθνί θόξνη: είλαη εθείλνη νη νπνίνη ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πξνζσπηθή 

θαηάζηαζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. ηα ζεκεξηλά θνξνινγηθά ζπζηήκαηα δελ ππάξρνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο θφξνη γηα παξάδεηγκα ν θεθαιηθφο θφξνο. 

Δηδηθνί θόξνη: είλαη νη θφξνη νη νπνίνη έρνπλ ζαλ βάζε αξηζκεηηθή ή θπζηθή πνζφηεηα 

εθθξαζκέλε ζε ρξήκα (ζπλήζσο) δειαδή είλαη νη θφξνη ησλ νπνίσλ ε βάζε 

πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθά θαη’ αξηζκφ κνλάδσλ ή θαηά κνλάδα βάξνπο, φγθνπ, 

επηθαλείαο ή έθηαζεο, γηα παξάδεηγκα θαηά βαζκφ αιθνφιεο, θαηά εθαηφιηηξα 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ. 

Φόξνη θαη’ αμία: ε αμία ησλ θφξσλ απηψλ ππνινγίδεηαη πξαγκαηηθά ή ηεθκαξηά ζε 

ρξήκα γηα παξάδεηγκα ε αμία ελφο αθηλήηνπ ή ε αμία ελφο εηζαγφκελνπ εκπνξεχκαηνο.  

 

2.1.3 ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ      

 Χο θνξνινγηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ην ζχλνιν ησλ 

θνξνινγηθψλ λφκσλ νη νπνίνη ηζρχνπλ ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Έλα 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα, φκσο, δελ είλαη έλα ηπραίν ζπλνλζχιεπκα λφκσλ, φπσο 

ππνλνείηαη απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, αιιά ππαθνχεη ζε νξηζκέλνπο θαλφλεο 

ηδενινγηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πθήο.      

 Σν Διιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηνπο θφξνπο νη νπνίνη 

επηβάιινληαη ζην εηζφδεκα, ηελ πεξηνπζία θαη ηελ δαπάλε. Ζ απινπζηεπκέλε απηή 

αλαθνξά δελ είλαη ηθαλή λα απνδψζεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ Διιεληθνχ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ε νπνία θαη γίλεηαη κεγαιχηεξε κέζα απφ ηηο ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
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λφκσλ αιιά θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο 

επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

2.1.3.1 ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ   

 Οη θφξνη εηζνδήκαηνο είλαη νη θφξνη νη νπνίνη επηβάιινληαη επί ηεο δεκηνπξγίαο 

ή απφθηεζεο εηζνδήκαηνο πνπ ζπληζηά ε ακνηβή ηεο εξγαζίαο ή ην θέξδνο ηεο 

επηρείξεζεο ή ην πξντφλ ηνπ θεθαιαίνπ.    

 ηελ Διιάδα ν θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. ηα θπζηθά πξφζσπα πεξηιακβάλνληαη νη κηζζσηνί, 

ζπληαμηνχρνη, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, έκπνξνη θαη νη ελψζεηο πξνζψπσλ ελψ ζηα 

λνκηθά πξφζσπα αλήθνπλ νη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο δειαδή αλψλπκεο εηαηξείεο 

(Α.Δ.) θαη νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ).  

 Σν αληηθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ην νπνίν εμεπξίζθεηαη 

απφ ηελ άζξνηζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ φιεο ηηο πεγέο πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή ή 

ζηελ αιινδαπή. Δθείλν πνπ είλαη δηαθνξεηηθφ αλάκεζα ζηα θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ν θφξνο είλαη 

πξννδεπηηθφο ελψ αληίζεηα ζηα λνκηθά πξφζσπα ν θφξνο είλαη αλαινγηθφο. 

 Γηα ηελ αλάγθε ηεο θνξνινγίαο ην εηζφδεκα ρσξίζηεθε ζε επηά θαηεγνξίεο: 

 Δηζόδεκα από νηθνδνκέο - αθίλεηα (Α πεγή): είλαη απηφ ην νπνίν πξνθχπηεη θάζε 

νηθνλνκηθφ έηνο είηε απφ εθκίζζσζε ή επίηαμε ή έκκεζα απφ ηδηνθαηνίθεζε ή 

ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή απφ παξαρψξεζε ζε ηξίην ηεο ρξήζεο ρσξίο αληάιιαγκα κίαο 

ή πεξηζζνηέξσλ νηθνδνκψλ ην νπνίν απνθηάηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε, λνκέα, 

επηθαξπσηή. 

  Δηζόδεκα από εθκίζζωζε γαηώλ (Β πεγή): πεξηιακβάλεη ηα εηζνδήκαηα απφ 

εθκίζζσζε δαζψλ, ιηβαδηψλ, νξπρείσλ, κεηαιιείσλ, πεγψλ, πεγαδηψλ, ιηκλψλ θαη 

γεληθψο φηη είλαη «αθίλεην» θαη πξνέξρεηαη απφ ηε θχζε.  

 Δηζόδεκα από θηλεηέο αμίεο (Γ πεγή): εδψ πεξηιακβάλνληαη  ηα πξντφληα ηεο 

απνηακίεπζεο δειαδή νη ηφθνη θαη κεξίζκαηα απφ νκνινγίεο, κεηνρέο, θέξδε απφ 

ακνηβαία θεθάιαηα θαζψο θαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (ΑΔ) επίζεο εηζφδεκα ηεο θαηεγνξίαο απηήο 
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ζεσξνχληαη θαη ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο ή πξάμεηο επί παξαγψγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ (κε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο). 

 Δηζόδεκα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο (Γ πεγή): είλαη ην θέξδνο πνπ απνθηάηαη απφ 

αηνκηθή ή εηαηξηθή επηρείξεζε εκπνξηθή, βηνκεραληθή ή βηνηερληθή ή απφ ηελ 

άζθεζε νπνηνπδήπνηε θεξδνζθνπηθνχ επαγγέικαηνο ην νπνίν δελ ππάγεηαη ζηα 

ειεπζέξηα επαγγέικαηα. 

  Δηζόδεκα από γεωξγηθέο επηρεηξήζεηο (Δ πεγή): είλαη ην θέξδνο πνπ πξνθχπηεη ζε 

θάζε νηθνλνκηθφ ή γεσξγηθφ έηνο, θαηά πεξίπησζε θαη απνθηάηαη απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ θάζε είδνπο, φπσο 

είλαη νη αγξνηηθέο, θηελνηξνθηθέο, πηελνηξνθηθέο, κειηζζνθνκηθέο, ζεξνηξνθηθέο, 

δαζηθέο, αιηεπηηθέο θ.ιπ.  

 Δηζνδήκαηα από κηζζωηέο ππεξεζίεο (ΣΤ πεγή): είλαη ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη 

θάζε έλα νηθνλνκηθφ έηνο απφ κηζζνχο, εκεξνκίζζηα, επηρνξεγήζεηο, επηδφκαηα, 

ζπληάμεηο θαη γεληθά απφ θάζε παξνρή πνπ ρνξεγείηαη πεξηνδηθά κε νπνηαδήπνηε 

κνξθή είηε ζε ρξήκα είηε ζε είδνο ή άιιεο αμίεο γηα παξνχζα ή πξνεγνχκελε 

ππεξεζία ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, ην νπνίν απνθηάηαη απφ κηζζσηνχο γεληθά 

θαη ζπληαμηνχρνπο.  

  Δηζόδεκα από ειεπζέξηα επαγγέικαηα (Ε πεγή): ζηελ πεξίπησζε απηή 

νκαδνπνηνχληαη νη ακνηβέο ησλ πξνζψπσλ, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηνλ θνξνινγηθφ 

λφκν ραξαθηεξίδνληαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Σέινο ζηελ θαηεγνξία απηή 

αλήθνπλ θαη ηα εηζνδήκαηα ηα νπνία δελ εκπίπηνπλ ζε θακία άιιε πεγή  

Πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκαλζεί φηη νη θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο, πιένλ, 

αλέξρνληαη ζε έμη χζηεξα απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ εηζνδεκάησλ ηεο Α θαη ηεο Β πεγήο 

ζε κία (Α΄- Β΄ πεγή).    

Φφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ.  

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (ΦΔΦΠ) εηζήρζε γηα πξψηε θνξά 

ζηελ Διιάδα ην 1919 κε ηνλ λ. 1640/1919, ν νπνίνο είρε ζαλ πξφηππν ην Γαιιηθφ 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα. χκθσλα κε ην λ.δ. 3323/1955 θαζηεξψζεθε ν θφξνο εληαίνο 

θφξνο ν νπνίνο επηβάιιεηαη ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα, γεγνλφο ην νπνίν έρεη δηαηεξεζεί 

κέρξη θαη ζήκεξα κε ηνλ 2238/1994 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.      
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 Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ 

είλαη ηα θάησζη:  

 Ο θφξνο έρεη ραξαθηήξα πξνζσπηθνχ θαη πξννδεπηηθνχ θφξνπ. Δπηδηψθεηαη ε 

θνξνιφγεζε θάζε αηφκνπ ζχκθσλα κε ηελ θνξνδνηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. 

 Τπάξρεη έλα αθνξνιφγεην πνζφ σο ειάρηζην φξην ζπληήξεζεο ην νπνίν 

πξνζαπμάλεηαη ζχκθσλα κε ηα νηθνγελεηαθά βάξε ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Δπίζεο 

απφ ην ζπλνιηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα εθπίπηνπλ νξηζκέλεο δαπάλεο.  

 ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πηνζεηείηαη ε αξρή ηνπ θνξνινγηθνχ δηαθνξηζκνχ αλάινγα 

κε ηελ πεγή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνλ θφπν γηα ηελ απφθηεζε ηνπο. Έηζη ηα 

εηζνδήκαηα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο έρνπλ επλντθφηεξε κεηαρείξηζε ζε ζρέζε γηα 

παξάδεηγκα κε ηα εηζνδήκαηα απφ ελνίθηα. 

 Καζηεξψλεηαη ην ζχζηεκα παξαθξάηεζεο ηνπ θφξνπ ζηελ πεγή. Σν πξνηέξεκα ηεο 

κεζφδνπ απηήο είλαη ε γξήγνξε θαη αλέμνδε είζπξαμε ηνπ θφξνπ αιιά ζαλ 

αληηζηάζκηζκα ηνπ πξνηεξήκαηνο απηνχ πξέπεη λα ηνληζηεί ε άκβιπλζε ηεο 

θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ κε απνηέιεζκα κεγάιν πνζνζηφ 

θνξνθινπήο. 

 Ζ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο είλαη θνηλή γηα ηνπο ζπδχγνπο κε ππνινγηζκφ 

φκσο ηνπ θφξνπ ρσξηζηά γηα ηνλ θαζέλα. 

 Με ζθνπφ ηελ πεξηζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο πηνζεηείηαη ε εθηεηακέλε εθαξκνγή 

ηεθκεξίσλ γηα ηε θνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ απηά.   

 Οη πξνζσπηθέο εηαηξείεο (ΟΔ, ΔΔ) θνξνινγνχληαη σο λνκηθά πξφζσπα (κείσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη πξννδεπηηθνχ ραξαθηήξα ηεο θνξνινγίαο). 

Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα απφ φιεο ηηο πεγέο. 

Φφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ.  

Τπνθείκελν ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ είλαη: νη εκεδαπέο 

αλψλπκεο εηαηξείεο (ΑΔ) θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ) γηα ηα 

εηζνδήκαηα ηα νπνία απνθηνχλ ζηελ εκεδαπή. Οη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ελψζεηο απηψλ. 

Οη δεκφζηεο θαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Οη αιινδαπέο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ κε νπνηαδήπνηε κνξθή ζηελ Διιάδα. Σα κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα γηα εηζνδήκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ 
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νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα κεξίζκαηα ηα νπνία απνθηνχλ νη 

κέηνρνη θαη νη εηαίξνη ζηηο εηαηξείεο απηέο έρνπλ ήδε θνξνινγεζεί ζην φλνκα ηεο 

εηαηξείαο θαη δελ θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ έηζη ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε δηπιή θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ.  

Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ είλαη: 

α) ε εκεδαπέο γεληθά αλψλπκεο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, κε 

εμαίξεζε ηηο ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ή 

θέξδνο πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή.  

β) ε δεκφζηεο, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη εθκεηαιιεχζεηο 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα αλεμάξηεηα αλ απνηεινχλ ή φρη ίδηα λνκηθά πξφζσπα, ην 

ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ή θέξδνο. 

γ) ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί λφκηκα θαη ζηηο ελψζεηο απηψλ, ην 

ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ή θέξδνο πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή, πξηλ 

απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ρνξεγνχκελσλ εθπηψζεσλ ζηα κέιε ηνπο.  

δ) ε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηχπν εηαηξίαο, θαζψο 

θαη ζηνπο θάζε είδνπο αιινδαπνχο νξγαληζκνχο νη νπνίνη απνβιέπνπλ ζηελ απφθηεζε 

νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ, ην θαζαξφ εηζφδεκα ή θέξδνο ην νπνίν πξνθχπηεη απφ πεγή 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ην θαζαξφ θέξδνο ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηε 

κφληκε εγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα.  

ε) ε εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα, ην θαζαξφ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή κφλν 

απφ ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ θαζψο θαη απφ θηλεηέο αμίεο. 

ζη) ε αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα, ην θαζαξφ εηζφδεκα απφ θάζε πεγή, πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή.  
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Φνξνινγία εηζνδήκαηνο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πινίσλ.  

 Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο πνπ επηβάιιεηαη ζην εηζφδεκα ησλ πινηνθηεηψλ 

απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο. 

 Ζ θνξνινγία απηή επηβάιιεηαη κε ηελ κνξθή εηδηθνχ θφξνπ θαη εηδηθήο 

εηζθνξάο. Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ θαη ηεο εηζθνξάο είλαη ηα θέξδε απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ πινίσλ. Τπνθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη ν πινηνθηήηεο. Αιιειέγγπα 

ππφρξενο ζε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ θαη ηεο εηζθνξάο είλαη θαη θάζε πξφζσπν πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ην πινίν θαη εηζπξάηηεη λαχινπο. Οη πξφζνδνη ηνπ πινηνθηήηε 

θνξνινγνχληαη κφλν κε βάζε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ θνξνιφγεζε ησλ πινίσλ θαη 

εμαληιείηαη νπνηαδήπνηε θνξνινγηθή ππνρξέσζε. Κάζε πινίν θνξνινγείηαη σο 

αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή κνλάδα. Σν θνξνινγηθφ απηφ θαζεζηψο δελ εθαξκφδεηαη φηαλ 

πξφθεηηαη γηα πινία ππφ μέλε ζεκαία θαζψο θαη φηαλ ν εθνπιηζηήο δελ είλαη 

ηαπηφρξνλα θαη πινηνθηήηεο.     

2.1.3.2 ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

 Ζ θνξνινγία ηεο πεξηνπζίαο ή θνξνινγία θεθαιαίνπ απνηειείηαη απφ έλα 

ζχκπιεγκα θφξσλ νη νπνίνη επηβάιινληαη ζηελ θαηνρή ή ζηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ.  

 Ζ θνξνινγία ηεο πεξηνπζίαο είλαη είηε ζπζηεκαηηθή, κε ηελ έλλνηα φηη 

επηβάιιεηαη ζε εηήζηα βάζε κε αληηθείκελν ηελ αμία νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή νιφθιεξεο ηεο πεξηνπζίαο, είηε πεξηζηαζηαθά ή αλάινγα κε έιεπζε 

δηαθφξσλ γεγνλφησλ βάζεη ησλ νπνίσλ θάπνηνο απνθηά ή απμάλεη ηελ πεξηνπζία ηνπ, 

γηα παξάδεηγκα θιεξνλνκηά.     

 

Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΣΑΠ) 

 Σν ΣΑΠ επηβάιιεηαη ππέξ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαη ππνινγίδεηαη επί ηεο 

αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ δηνηθεηηθή ηνπο πεξηθέξεηα.  

 Σν ΣΑΠ βαξχλεη ηνλ θαηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο θχξην ηνπ αθηλήηνπ 

θαη, ζε πεξίπησζε επηθαξπίαο ή λνκήο, ηνλ επηθαξπσηή ή ηνλ λνκέα. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ηέινπο ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ησλ αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

ππφρξεν θαη βξίζθνληαη κέζα ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο. 



ελίδα | 17  
 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ ην χςνο ηεο 

ηηκήο δψλεο θαη ν ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο, φπσο θαζνξίδνληαη θαη ηζρχνπλ θάζε θνξά 

κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.     

  

Δληαίν Σέινο Αθηλήησλ (ΔΣΑΚ) 

 Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη ε αμία ηεο πεξηνπζίαο ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ε νπνία πθίζηαηαη ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο. ηελ έλλνηα ηεο 

πεξηνπζίαο πεξηιακβάλνληαη ε πιήξεο θαη ε ςηιή θπξηφηεηα φζν θαη ε επηθαξπία επί 

αθηλήησλ θαζψο επίζεο θαη ε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο 

θαηνηθίαο ή επαγγεικαηηθήο ζηέγεο. Δπίζεο ππφθεηληαη ζε ΔΣΑΚ θαη νη βνεζεηηθνί 

ρψξνη ησλ αθηλήησλ αιιά θαη νη πηζίλεο θαη ηέινο ε παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο 

απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ζε θνηλφθηεηα ηκήκαηα νηθνδνκψλ π.ρ. παξθηλγθ. 

 Τπνθείκελν ηνπ εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηα ηνπ, ηελ θαηνηθία ηνπ ή ηελ έδξα ηνπ ηα νπνία θαηέρνπλ 

αθίλεηε πεξηνπζία ηελ πξψηε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο, αλεμάξηεηα ησλ 

κεηαβνιψλ πνπ ηπρφλ επέξρνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο απηνχ.     

 

Δηδηθφο θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο  

 Απνζθνπψληαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξναπνθπγήο επηβιήζεθε γηα πξψηε 

θνξά ην 2002 εηδηθφο θφξνο επί ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα θαη 

αλήθνπλ ζε εηαηξείεο. Δηδηθφηεξα νη εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα 

πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ζε αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, 

θαηαβάιινπλ εηδηθφ εηήζην θφξν 3% επί ηεο αμίαο ηνπο.  

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ ην θφξν απηφ πιήηηνληαη κφλν νη εμσρψξηεο 

(offshore) εηαηξείεο, θαη απηφ γηαηί απφ ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ εμαηξνχληαη, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ρψξα ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ 

ηνπο: 

1. Οη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο βξίζθνληαη ζε δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 

2. Οη εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ θαη άιια αθαζάξηζηα έζνδα ζηελ Διιάδα ηα νπνία 

είλαη κεγαιχηεξα ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ απφ αθίλεηα. 

3. Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη γξαθεία ζηελ Διιάδα. 
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4. Οη εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην ή ζε νξγαληζκνχο δεκνζίνπ 

δηθαίνπ. 

5. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ νλνκαζηηθέο κεηνρέο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ή 

δειψλνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηηο θαηέρνπλ. 

6.  Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εθφζνλ ηα εηαηξηθά κεξίδηα αλήθνπλ ζε 

θπζηθά πξφζσπα ή δειψλνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηηο θαηέρνπλ. 

7. Οη εηαηξείεο, ησλ νπνίσλ ην ζχλνιν ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, κεξηδίσλ ή κεξίδσλ 

αλήθνπλ ζε εκεδαπφ ή αιινδαπφ ίδξπκα πνπ απνδεδεηγκέλα επηδηψθεη θνηλσθειείο 

ζθνπνχο ζηελ Διιάδα.  

Παξάιιεια κε ηηο ππνθείκελεο ζην θφξν εηαηξείεο, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ 

επζχλεηαη ζε νιφθιεξν θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηέο κε 

νπνηαδήπνηε κνξθή ή πνζνζηφ. Υξφλνο γέλλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο είλαη ε 

1
ε
 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο.  

Φφξνο απηφκαηνπ ππεξηηκήκαηνο (ΦΑΤ)  

 ην Διιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα επηβάιιεηαη θφξνο ζηελ ππεξαμία ε νπνία 

δηαπηζηψλεηαη θαηά ηε κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εμ επαρζνχο αηηίαο. Ο 

θφξνο απηφο είλαη εηδηθφο θφξνο ν νπνίνο επηβάιιεηαη ζηελ θαηνρή θαη αχμεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ. Ο ραξαθηήξαο ηνπ θφξνπ είλαη ηπραίνο αθνχ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ 

κεηαβίβαζε αθηλήησλ απφ επαρζή αηηία.  

 Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο 

(πιεζσξηζκέλεο κε βάζεη ηνπ κέζνπ ηηκάξηζκνπ)  θαη ηεο ηηκήο πψιεζεο ζε θάζε 

κεηαβίβαζε εμ επαρζνχο αηηίαο αθηλήηνπ ή δηθαηψκαηνο επί αθηλήηνπ. 

 

Φνξνινγία θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ ιαρείσλ  

 Ζ θνξνινγία απηνχ ηνπ είδνπο έρεη λα θάλεη κε ηελ θνξνινγία ηεο πεξηνπζίαο ε 

νπνία απνθηάηαη ιφγσ έιεπζεο θάπνησλ γεγνλφησλ φπσο ν ζάλαηνο (θιεξνλνκηά, 

θιεξνδνζία ή δσξεά αηηία ζαλάηνπ), ε ειεπζεξηφηεηα (δσξεά), ε εθπιήξσζε γνληθνχ 

θαζήθνληνο (γνληθή παξνρή) ή ηπρεξψλ (θέξδε απφ ιαρεία).   

 Σν βαζηθφ γλψξηζκα απηψλ ησλ κνξθψλ θνξνινγίαο είλαη φηη πξφθεηηαη γηα 

κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη αληάιιαγκα. Αλ ππάξρεη 
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αληάιιαγκα ηφηε πξφθεηηαη γηα δαπάλε ε νπνία θνξνινγείηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

θνξνιφγεζεο ηεο δαπάλεο.    

1. Φφξνο θιεξνλνκηψλ: ππφρξενη ηνπ θφξνπ είλαη νη δηθαηνχρνη ηεο απφθηεζεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αηηία ζαλάηνπ, δειαδή νη θιεξνλφκνη θαη νη θιεξνδφρνη 

φπσο νξίδνληαη ζηνλ Αζηηθφ Κψδηθα. Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη ε θείκελε ζηελ 

Διιάδα θηλεηή ή αθίλεηε πεξηνπζία πνπ αλήθεη ζε εκεδαπνχο θαη αιινδαπνχο θαη 

ε θείκελε ζηελ αιινδαπή θηλεηή πεξηνπζία πνπ αλήθεη ζε εκεδαπνχο, θαη ζε 

αιινδαπνχο πνπ έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο ζηελ Διιάδα.   

2. Φνξνινγία δσξεψλ: ππνβάιιεηαη ζε θφξν δσξεψλ θάζε απφθηεζε πεξηνπζίαο απφ 

δσξεά κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, θάζε παξνρή, παξαρψξεζε ή κεηαβίβαζε 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ γίλεηαη νηθεηνζειψο θαη φρη ζε εθπιήξσζε λφκηκεο 

ππνρξέσζεο (άηππε δσξεά). Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη ε θηλεηή ή αθίλεηε 

πεξηνπζία ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, ε θηλεηή πεξηνπζία Έιιελα ππεθφνπ 

πνπ δσξίδεηαη θαη βξίζθεηαη ζηελ αιινδαπή, ε θηλεηή πεξηνπζία αιινδαπνχ 

ππεθφνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ αιινδαπή θαη δσξίδεηαη ζε Έιιελα ππήθνν θαη ηέινο 

ε πεξηνπζία ηνπ αληφληνο πνπ παξαδίδεηαη ζηνπο θαηηφληεο κε ζχκβαζε λέκεζεο. 

Τπνθείκελνο ζην θφξν είλαη ν δσξενδφρνο. Χο ρξφλνο γέλλεζεο ηεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο ζεσξείηαη ν ρξφλνο ζχληαμεο ηνπ εγγξάθνπ ηεο δσξεάο.  

3. Φνξνινγία γνληθψλ παξνρψλ: νη γνληθέο παξνρέο είλαη πεξηνπζηαθέο παξνρέο ησλ 

γνλέσλ πξνο ηα ηέθλα ηνπο (δειαδή δσξεέο) νη νπνίεο απφ θνξνινγηθή άπνςε 

ηπγράλνπλ επλντθφηεξεο κεηαρείξηζεο.  

4. Φνξνινγία θεξδψλ απφ ιαρεία: ζηνλ θφξν ππφθεηηαη ν δηθαηνχρνο ηνπ θέξδνπο. Ο 

θφξνο ππνινγίδεηαη κε ζηαζεξφ ζπληειεζηή κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο. 

2.1.3.3 ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΓΑΠΑΝΖ  

Οη θφξνη επί εο δαπάλεο είλαη εθείλνη νη νπνίνη επηβάιινληαη φηαλ ππάξρεη 

δηάζεζε εηζνδήκαηνο ή θεθαιαίνπ γηα ηελ απφθηεζε δηαξθψλ ή θαηαλαισηηθψλ 

αγαζψλ (γηα παξάδεηγκα γηα αγνξά νηθίαο ή αγνξά ακαμηνχ) θαζψο επίζεο θαη 

ππεξεζηψλ. Οη θφξνη επί ηεο δαπάλεο, νη νπνίνη ζπκπίπηνπλ κε ηνπο έκκεζνπο θφξνπο, 

δηαθξίλνληαη ζε α) δαζκνχο β) εηδηθέο εηζθνξέο θαη ηέιε εηζαγσγήο – εμαγσγήο γ) 

θφξνπο θαηαλαιψζεσο γεληθνχο θαη εηδηθνχο δ) θφξνπο επί ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ε) 

έκκεζνπο θφξνπο ππέξ ηξίησλ.  
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Γαζκνί  

 Σα ηεισλεηαθά ηέιε είλαη θφξνη επί ηεο δαπάλεο νη νπνίνη επηβάιινληαη θαηά 

ηελ εηζαγσγή ή εμαγσγή εηνίκσλ πξντφλησλ ή πξψησλ πιψλ.  Οη δαζκνί δηαθξίλνληαη 

ζε δαζκνχο θαη’ αμία, θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα.  

Οη δαζκνί είραλ επηβιεζεί ζηελ βάζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εγρψξησλ αγαζψλ 

απφ ηηο εηζαγσγέο νκνίσλ πξντφλησλ, βέβαηα ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ 

πθίζηαληαη πιένλ δαζκνί θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φξνπ είλαη θαηαρξεζηηθή φηαλ 

αθνξά επηβαξχλζεηο θαηά ηελ δηαθίλεζε αγαζψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ κειψλ. 

Οη δαζκνί νη νπνίνη ππάξρνπλ βξίζθνληαη ελ ηζρχ κε ηξίηεο ρψξεο (ρψξεο εθηφο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο). κσο θαη απηνί νη δαζκνί ηείλνπλ λα εμαθαληζηνχλ κε βάζε 

δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο γηα ειεχζεξε δηαθίλεζε πξντφλησλ.     

Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α) 

 Ο Φ.Π.Α. είλαη έλαο γεληθφο θφξνο θαηαλάισζεο θαη επηβάιιεηαη επί ηεο ηηκήο 

ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζε φια ηα ζηάδηα ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηελ παξαγσγή έσο 

ηελ δηάζεζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη επηξξίπηεηαη απφ ηνλ θαηά λφκν ππφρξεν 

εηο βάξνο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ θφξνπ απηνχ 

είλαη φηη δελ πξφθεηηαη πεξί ζσξεπηηθνχ θφξνπ δελ ελζσκαηψλεη δειαδή ζηελ βάζε 

επηβνιήο ηνπ ηνλ ΦΠΑ ηνλ νπνίν έρεη ήδε θαηαβιεζεί. Ζ βάζε επηβνιήο ηνπ ΦΠΑ 

είλαη κφλνλ ε λέα αμία ε νπνία πξνζηίζεηαη ζηα δηάθνξα αγαζά θαη ππεξεζίεο θαηά ηα 

δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο. Λφγσ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπλερψλ 

εθπηψζεσλ ηνπ θφξνπ ν ΦΠΑ θαηαιήγεη λα είλαη θφξνο δαπάλεο κφλν γηα ηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή.    

 Φνξνινγεηέεο πξάμεηο γηα ηελ επηβνιή ηνπ ΦΠΑ είλαη ε παξαδφζεηο αγαζψλ 

θαη νη παξνρέο ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ιφγσ 

επαρζνχο αηηίαο. ην θφξν ππφθεηηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ ή 

αιινδαπφ, ή έλσζε πξνζψπσλ εθ’ φζνλ αζθεί νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ΦΠΑ είλαη ε νηθνλνκηθή νπδεηεξφηεηα ηνπ θφξνπ 

απηνχ. 
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Σέιε ραξηνζήκνπ 

 χκθσλα κε ην ΠΓ ηνπ 1931 πεξί θψδηθνο λφκσλ πεξί ηειψλ ραξηνζήκνπ 

(Κ.Ν.Σ.Υ.) επηβάιιεηαη θφξνο επί ηνπ έγγξαθνπ ηχπνπ ησλ δηαθφξσλ αζηηθψλ ή 

εκπνξηθψλ πξάμεσλ ή ζπλαιιαγψλ κε ηελ νλνκαζία «ηέινο ραξηνζήκνπ». Χο έγγξαθν 

ην νπνίν απνδεηθλχεη ηελ ζχκβαζε ή πξάμε ινγίδεηαη θάζε ζρεηηθή εγγξαθή απφ ηελ 

νπνία απνδεηθλχεηαη φηη θαηαξηίζζεθε ζχκβαζε, ζρέζε ή ζπλαιιαγή πνπ ππνβάιιεηαη 

ζην νηθείν ηέινο ραξηνζήκνπ.  

 Ήδε ηελ εκεξνκελία ζπγγξαθήο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο πνιιά απφ ηα ηέιε 

ραξηνζήκνπ έρνπλ θαηαξγεζεί ζην πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο απινπνίεζεο 

ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Φφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη πινίσλ (Φ.Μ.Α). 

 Ο θφξνο απηφο επηβάιιεηαη θαηά ηελ κεηαβίβαζε εμ επαρζνχο αηηίαο αθηλήησλ 

ή εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ θαζψο θαη θαηά ηελ κεηαβίβαζε πινίσλ κε 

Διιεληθή ζεκαία. Ο θφξνο απηφο, σο θφξνο επί ηεο δαπάλεο, θαηαβάιιεηαη κε ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ηεο ζπλαιιαγήο απφ ηνλ αγνξαζηή (ππνθείκελνο ζην θφξν). 

Αληηθείκελν ηνπ Φ.Μ.Α. είλαη ε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ή άιινπ 

εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επί αθηλήηνπ. Τπνθείκελν ηνπ Φ.Μ.Α. είλαη ν αγνξαζηήο. 

Χο θνξνινγεηέα αμία ιακβάλεηαη ε αγνξαία αμία ηελ νπνία έρεη ην αθίλεην ή ην 

εκπξάγκαην δηθαίσκα θαηά ηνλ ρξφλν κεηαβίβαζεο.     

Φφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ (ΦΚ) 

 Ο θφξνο επηβάιιεηαη ζηελ εηζθνξά θεθαιαίσλ ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

θνηλνπξαμίεο, ζπλεηαηξηζκνχο. Απνηεινχλ ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ ε ζχζηαζε ησλ 

εηαηξεηψλ θαη ινηπψλ θεξδνζθνπηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη θνηλνπξαμηψλ θαη ε 

αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο πνπ γίλεηαη κε ηελ εηζθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

νπνηνπδήπνηε είδνπο, επίζεο ε κεηαηξνπή πξνζψπνπ κε ππνθείκελνπ ζε ΦΚ ζε 

πξφζσπν πνπ ππφθεηηαη ζε ΦΚ, ηα δάλεηα πνπ ζπλάπηνπλ ηα παξαπάλσ πξφζσπα 

εθφζνλ ν δαλεηζηήο έρεη δηθαίσκα ζε πνζνζηφ ζηα εηαηξηθά θέξδε ή ηα δάλεηα πνπ 

έρνπλ ίδην απνηέιεζκα πνπ έρεη θαη ε αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ηέινο ε δηάζεζε 
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παγίσλ θεθαιαίσλ ή θεθαιαίσλ θίλεζεο ζε ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα απφ μέλε 

εηαηξεία ζηελ νπνία αλήθεη.  

Δηδηθνί θφξνη θαηαλαιψζεσο 

 Σαπηφρξνλα κε ηνπ γεληθνχο θφξνπο θαηαλαιψζεσο ππάξρνπλ θαη νη εηδηθνί 

θφξνη. 

 Δηδηθφο θφξνο επεμεξγαζκέλνπ θαπλνχ: επηβάιιεηαη ζηελ θαηαλάισζε 

θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηελ Διιάδα είηε παξάγνληαη 

ζηελ Διιάδα είηε εηζάγνληαη ζε απηή.  

 Δηδηθφο θφξνο θαηαλαιψζεσο νηλνπλεχκαηνο θαη νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ: 

ππνινγίδεηαη ζε επξψ αλά ρηιηφγξακκν άλπδξνπ εγρψξηνπ ή εηζαγφκελνπ 

νηλνπλεχκαηνο θαη απνζηαγκάησλ πνπ πεξηέρνπλ νηλφπλεπκα ή πνπ πξννξίδεηαη γηα 

ηελ Παξαζθεπή νίλσλ. 

 Δηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: ηνλ 

θφξν απηφ ελνπνηήζεθε θαη ν θφξνο επί ησλ πεηξειαηνεηδψλ. ηνλ θφξν 

θαηαλάισζεο πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηα πεηξειαηνεηδή ηα ελεξγεηαθά πξντφληα 

θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ο θφξνο δελ είλαη επί ηεο αμίαο αιιά ππνινγίδεηαη ζε 

νξηδφκελεο απφ ην λφκν ρξεκαηηθέο κνλάδεο κε βάζε ηελ θαη’ φγθν ή βάξνο 

ηζρχνπζα εκπνξηθή κνλάδα κέηξεζεο ησλ εηδψλ απηψλ.  

 Δηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο απηνθηλήησλ: ν θφξνο απηφο επηβάιιεηαη ζηα 

επηβαηηθά ακάμηα ηδησηηθήο ρξήζεο. 

Δηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο επί νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ: 

 Δηδηθφο θφξνο ηειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ δηαθεκίζεσλ: ν θφξνο απηφο 

πξνβιέπεηαη γηα ηηο δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινληαη απφ ηελ ηειεφξαζε θαη 

εθθσλνχληαη απφ ην ξαδηφθσλν. 

 Σέινο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο: ην ηέινο απηφ βαξαίλεη ηνπο ζπλδξνκεηέο 

ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Τπνινγίδεηαη γηα θάζε κεληαίν 

ινγαξηαζκφ. 

 Σέινο δηελέξγεηαο ςπραγσγηθψλ ηερληθψλ παηγλίσλ κε παηγληφραξηα: ην ηέινο απηφ 

επηβάιιεηαη εληαίν θαη αδηαίξεην ζηα ςπραγσγηθά ηερληθά παίγληα κε παηγληφραξηα, 

φηαλ απηά δηελεξγνχληαη ζε ρψξνπο κε εηδηθά δηαζθεπαζκέλα ηξαπέδηα. ην ηέινο 
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απηφ ππφθεηληαη νη ηδηνθηήηεο ησλ θαηαζηεκάησλ ζηα νπνία δηελεξγνχληαη ηα 

παίγληα.   

Σέινο ζπλαιιαγήο αθηλήησλ (ΣΑ) 

 Σν ηέινο ζπλαιιαγήο αθίλεησλ επηβάιιεηαη ζηα αθίλεηα πνπ απνθηψληαη απφ 

νπνηαδήπνηε αίηηα κεηά ηελ 01-01-2006 θαη κεηαβηβάδνληαη πεξαηηέξσ κε επαρζή αηηία.  

 Τπνθείκελν ηνπ ΣΑ είλαη ν αγνξαζηήο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη 

εμ νινθιήξνπ ην ηέινο κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη πξηλ ηελ θαηάξηηζε ηεο 

ζρεηηθήο κεηαβηβαζηηθήο ζχκβαζεο.  

2.2 ΠΑΡΑΟΗΚΟΝΟΜΗΑ – ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ  

Απφ ηελ έλλνηα ηνπ θφξνπ πξνθχπηεη φηη ν θφξνο είλαη αλαγθαζηηθή ρξεκαηηθή 

παξνρή απφ ηνλ πνιίηε ζην θξάηνο ρσξίο άκεζε αληηπαξνρή. Ζ αλαγθαζηηθή απηή 

παξνρή ρσξίο αληάιιαγκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο 

ηνπ πνιίηε δελ γίλνληαη εχθνια απνδεθηά θαη πξνθαινχλ ηελ αληίδξαζε ηνπ. Ζ 

Αληίδξαζε απηή παίξλεη δηάθνξεο κνξθέο νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ κείσζε ηεο 

θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο. Οη αληηδξάζεηο απηέο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε 

ελεξγεηηθέο θαη παζεηηθέο αληηδξάζεηο. Οη παζεηηθέο αληηδξάζεηο αθνξνχλ ηελ 

επίδξαζε ηεο θνξνινγίαο ζην ίδην ην άηνκν θαη ηελ ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, επεξεάδνπλ δειαδή ηελ δηάζεζε ηνπ αηφκνπ γηα επηπιένλ 

εξγαζία, γηα αλάιεςε επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ θιπ. Απφ ηελ ελεξγεηηθψλ ησλ 

ελεξγεηηθψλ αληηδξάζεσλ έρνπκε ζπλήζσο ηελ θνξνδηαθπγή, ηελ θνξναπνθπγή θαη 

ηελ κεηαθνξά δξαζηεξηνηήησλ ζηελ «ζθηψδε» νηθνλνκία (παξανηθνλνκία).      

 

2.2.1 ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ  

 Με ηελ έλλνηα θνξνδηαθπγή λνείηαη θάζε παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ζην θφξν πνπ έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο λφκηκεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο θαη ηελ απνθπγή πιεξσκήο ηνπ θφξνπ. Απφ ηελ θχζε ηεο έλλνηαο ε 

θνξνδηαθπγή δελ είλαη δπλαηφλ λα νξηζηεί κε έλαλ θνηλά απνδεθηφ νξηζκφ. Απηφ 

ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ θφξσλ, ησλ δπλαηνηήησλ πνπ έρεη ν 
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ππνθείκελνο ζην θφξν λα θνξνδηαθεχγεη, κε ηηο ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο 

επηθξαηνχλ ζε θάζε θιάδν θιπ. 

Έλαο νξηζκφο ν νπνίνο ζεσξείηαη φηη  θαιχπηεη αξθεηά ηελ έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγή 

είλαη απηφο ηνπ Department of  the Treasury ηνπ 1983. ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ 

θνξνδηαθπγή απνηειεί: 

1. Σν ηκήκα ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε εηζφδεκα πνπ ζα έπξεπε, 

κε βάζε ηελ θάζε θνξά ηζρχνπζα λνκνζεζία, λα δειψλεηαη νηθεηνζειψο απφ ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο ζηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο, αιιά γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 

δελ δειψλεηαη, θαη 

2. Σν ηκήκα εθείλν ησλ έκκεζσλ θφξσλ θαη ινηπψλ άκεζσλ θφξσλ, ην νπνίν κε βάζε 

ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία ζα έπξεπε λα εηζπξάηηεηαη θαη λα απνδίδεηαη 

εζεινληηθά ζην θξάηνο αιιά γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απηφ δελ θζάλεη πνηέ ζην 

Γεκφζην ηακείν (Danopoulos G.P. and Znidaric B.).  

Χζηφζν άιινη ζπγγξαθείο πεξηιακβάλνπλ ζηελ έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο ηηο 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο νη νπνίεο δφζεθαλ ζε θνξνινγνχκελνπο ρσξίο λα επηηεπρζνχλ 

νη ζθνπνί γηα ηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθαλ αθφκα θαη ηνπο ηφθνπο ησλ θφξσλ νη νπνίνη 

θαηαβιήζεθαλ θαζπζηεξεκέλα.  

Απφ ηηο αλσηέξσ επηζεκάλζεηο πξνθχπηεη φηη γηα λα κελ ππάξρεη θνξνδηαθπγή νη 

θνξνινγνχκελνη ζα πξέπεη λα δειψλνπλ ηελ θνξνινγεηέα χιε νιφθιεξε, εζεινληηθά 

αιιά θαη εκπξφζεζκα. 

 

2.2.1.1 ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ  

 Ζ θνξνδηαθπγή έρεη πνιιέο δπζκελείο ζπλέπεηεο νη θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο 

είλαη:  

1. Πξνθαιεί αληζνθαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ γηαηί δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη 

φινη νη θνξνινγνχκελνη λα παξαβνχλ ηνλ λφκν θαη δελ έρνπλ φινη νη 

θνξνινγνχκελνη ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο λα πξνβνχλ ζε θνξνδηαθπγή. 

Δπνκέλσο άηνκα κε ηελ ίδηα θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα έρνπλ δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε. 
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2. Μέζσ ηεο θνξνδηαθπγήο κεηψλνληαη ηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο κε 

απνηέιεζκα λα έρεη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ. 

Ζ πξαθηηθή απηή νδεγεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο ζε ρξφλην έιιεηκκα, 

αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ θαη απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ εηζνδήκαηνο. 

3. Μεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

4. Γηαηαξάζζεη ηνπο φξνπο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηφηη νη εηαηξείεο 

πνπ θνξνδηαθεχγνπλ έρνπλ κηθξφηεξν θφζηνο θαη επνκέλσο βξίζθνληαη ζε 

πιενλεθηηθφηεξε ζέζε έλαληη εθείλσλ πνπ δελ θνξνδηαθεχγνπλ. 

5. Ζ θνξνδηαθπγή είλαη επθνιφηεξε ζηνπο άκεζνπο θφξνπο (π.ρ. κε δήισζε 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο) ην θξάηνο δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνπο έκκεζνπο 

θφξνπο. Ζ πξαθηηθή απηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ησλ κεζαίσλ θαη 

ρακειψλ εηζνδεκάησλ.         

6. Δπεξεάδεηαη ε θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ είλαη ζπλεπείο κε 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ δηεχξπλζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο 

θνξνδηαθπγήο.         

Δθηφο φκσο απφ ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο θνξνδηαθπγήο ππάξρνπλ ζπγγξαθείο 

νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε θνξνδηαθπγή έρεη θαη νξηζκέλεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

νηθνλνκία ησλ ρσξψλ, γηα παξάδεηγκα ππνζηεξίδεηαη φηη ε θνξνδηαθπγή απμάλεη ηελ 

δπλαηφηεηα απνηακίεπζεο ησλ αηφκσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζπλέπεηα ηελ 

επηηάρπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλαπηχμεσο, επίζεο ε θνξνδηαθπγή απνηξέπεη ηελ 

ππέξκεηξε θνξνινγηθή επηβάξπλζε. Πην αθξαίεο απφςεηο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

θνξνδηαθπγή έρεη ζεηηθή επίδξαζε αθφκα θαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

 

2.2.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ 

 Σφζν ην κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο φζν θαη ε έθηαζε ηεο δηαθέξεη απφ ρψξα ζε 

ρψξα, απφ θιάδν ζε θιάδν, νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο θνξνδηαθπγήο φκσο είλαη νη 

παξαθάησ:  

1. Σν κνξθσηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ. Έρεη δηαπηζησζεί φηη φζν 

ρακειφηεξν είλαη ην κνξθσηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ηάζε γηα θνξνδηαθπγή. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη 
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θνξνινγνχκελνη δελ κπνξνχλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη θφξνη ρξεζηκνπνηνχληα 

γηα ηελ παξαγσγή ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ νη νπνίεο θαιχπηνπλ ζπιινγηθέο 

αλάγθεο (Creedy J.and Francois P. 1992). 

2. Ο ηξφπνο θαηαλνκήο ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο. Σα επίπεδα θνξνδηαθπγήο 

κεγαιψλνπλ φηαλ ε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ δελ ζπλάδεη κε ην θνηλφ 

αίζζεκα γηα θνξνινγηθή δηθαηνζχλε (Bordignon M. 1993). 

3. Σν επίπεδν θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο. ζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηεο 

θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηάζε γηα θνξνδηαθπγή. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη κε κεγάιεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο κεηψλεηαη πνιχ ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Δπίζεο φζν πην κεγάιε είλαη ε θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην θίλεηξν γηα θνξνδηαθπγή (Rommerehne 

W.W.and Haneman H.W. 1996). 

4. Ο ηξφπνο δαπάλεο ησλ εζφδσλ. ζν πεξηζζφηεξν ζπλεηή, νξζνινγηθή, ρξεζηή θαη 

δηάθαλε είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε ηάζε 

ησλ θνξνινγνπκέλσλ γηα θνξνδηαθπγή (Falkinger J. 1995). 

5. Ζ δηάξζξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. ινη νη θφξνη δελ παξνπζηάδνπλ ηηο 

ίδηεο δπλαηφηεηεο γηα θνξνδηαθπγή άξα ε δηάξζξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

είλαη ζεκαληηθή φπσο επίζεο ζεκαληηθή είλαη ε ζπλνρή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηβάιινληαη νη θφξνη. 

6. Ζ νξγάλσζε θαη ην επίπεδν ησλ θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ. Ζ ζσζηή νξγάλσζε ησλ 

θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ, ε ρξήζε ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ 

πεξηνξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θνξνδηαθπγήο θαη δηεπθνιχλνπλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

θνξνθπγάδσλ. Σν πςειφ επίπεδν εμεηδίθεπζεο θαη εζηθήο ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά επίζεο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θνξνδηαθπγήο. 

7. Ο βαζκφο νξγάλσζεο ηεο αγνξάο. Αλ ε αγνξά απνηειείηαη απφ πνιιέο θαη κηθξέο 

ζε κέγεζνο επηρεηξήζεηο είλαη κεγαιχηεξνο ν θίλδπλνο θνξνδηαθπγήο. Αληίζεηα νη 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο έρνπλ έλα ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ πξάμεσλ ηνπο πξάγκα 

πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν. 

8. Ο βαζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. ε θαιά νξγαλσκέλεο νηθνλνκίεο νη 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ θνξνινγνχκελσλ θαηαγξάθνληαη εχθνια θαη αμηφπηζηα κε 

απνηέιεζκα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ.   
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9. Ζ δηάξζξσζε ηνπ Δζληθνχ εηζνδήκαηνο ηεο ρψξαο. Απηφ ηζρχεη θπξίσο γηα ην θφξν 

εηζνδήκαηνο δηφηη ππάξρνλ θφξνη φπνπ ε θνξνδηαθπγή είλαη δχζθνιε ελψ ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ε παξεκπφδηζε ηεο είλαη δχζθνιε.            

10. Σν επίπεδν πξνζσπηθήο εζηθήο θαη ε πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο (Gordon J.P.F. 1989 – Sandmo A. and Allingham M.G. 1972). 

11. Ζ θαιή γλψζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο (Wallschutzky I.G. 1984). 

 

2.2.1.3 ΜΔΘΟΓΟΗ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ 

 Σν θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο παξαηεξείηαη ζε φινπο ηνπο θφξνπο, αθφκα 

θαη ζε απηνχο ζηνπο νπνίνπο ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία δελ ζα έπξεπε. ηελ Διιάδα νη 

κέζνδνη θνξνδηαθπγήο είλαη απινί, αλ θαη ηειεπηαία αξρίδεη ε θνξνδηαθπγή λα απνθηά 

πην πεξίπινθεο κνξθέο. Παξαθάησ εμεηάδνληαη νη δηάθνξεο κνξθέο θνξνδηαθπγήο αλά 

θαηεγνξία εηζνδήκαηνο. 

Φνξνδηαθπγή ζηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη ν θφξνο ζηνλ 

νπνίν παξαηεξνχληαη ηα πεξηζζφηεξα θαηλφκελα θνξνδηαθπγήο. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο 

γηα απηφ είλαη ην γεγνλφο φηη ν θφξνο εηζνδήκαηνο, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ σο άκεζνο 

θφξνο, γίλεηαη ηδηαίηεξα αληηιεπηφο απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη επνκέλσο πξνθαιεί 

ηελ αληίδξαζε ηνπο. Έλαο άιινο βαζηθφο ιφγνο είλαη ην εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο 

πνπ δηέπεη δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο κε απνηέιεζκα φρη κφλν ζηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζηελ δεκηνπξγία αηζζήκαηνο 

αδηθίαο ζηνπο ππφινηπνπο. Σέινο ε κε ηηκαξηζκνπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα κεγάια πνζνζηά πιεζσξηζκνχ ψζεζε ηνπο θνξνινγνχκελνπο λα 

βξνπλ άιινπο ηξφπνπο κείσζεο ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ.          

 Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ρσξίδεηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί. Δμαηηίαο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο είλαη δηαθνξεηηθνί θαη νη ηξφπνη θνξνδηαθπγήο. 

Φνξνδηαθπγή ζηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ.  

1. Δηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο. Μία κέζνδνο θνξνδηαθπγήο ζε απηφ ηνλ ηχπν 

εηζνδεκάησλ είλαη ε ιήςε ακνηβήο ζε είδνο ε νπνία δελ δειψλεηαη πνπζελά θαη γηα 

απηφ ην ιφγν είλαη δχζθνινο ν εληνπηζκφο ηεο. Δπίζεο κηα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε 
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κνξθή θνξνδηαθπγήο είλαη ε δεχηεξε ή παξάιιειε εξγαζία ε νπνία δελ δειψλεηαη. 

Σέινο είλαη ε απφθξπςε ηεο εξγαζίαο ψζηε λα κελ ραζεί ην επίδνκα αλεξγίαο. 

2. Δηζφδεκα απφ ελνίθηα. Ζ θνξνδηαθπγή ζηνλ ηνκέα απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

απφθξπςε ηεο ελνηθίαζεο θάπνηνπ αθηλήηνπ ή δήισζε κηθξφηεξνπ πνζνχ ελνηθίνπ 

απφ ην πξαγκαηηθφ. Δπίζεο δεπηεξεχνπζεο εμνρηθέο θαηνηθίεο ή θαη επαγγεικαηηθνί 

ρψξνη δειψλνληαη σο θελά ψζηε λα κελ ππνζηνχλ ηελ θνξνιφγεζε ηνπ ηεθκαξηνχ 

εηζνδήκαηνο απφ ηδηφρξεζε ή ηδηνθαηνίθεζε. 

3. Δηζφδεκα απφ γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ θνξνδηαθπγή ζηνλ ηνκέα απηφ γίλεηαη κε 

ηελ πψιεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ ρσξίο παξαζηαηηθά, δηαθίλεζε κε παξαζηαηηθά 

ηα νπνία αλαγξάθνπλ πνζφηεηεο κηθξφηεξεο απφ ηηο πξαγκαηηθέο, δηαθίλεζε 

πξντφλησλ σο δήζελ θνηλνηηθά ρσξίο θαζφινπ παξαζηαηηθά. Σέινο κε ηελ ιήςε 

εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ δαπαλψλ δεηνχλ απμεκέλε επηζηξνθή ΦΠΑ. 

4. Δηζφδεκα απφ ηελ άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο. Ζ ζπρλφηεξε κέζνδνο 

θνξνδηαθπγήο ηεο πεξίπησζεο απηήο είλαη ε κε έθδνζε δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ 

ή ε έθδνζε κε πνζφ ππνπνιιαπιάζην ηνπ πξαγκαηηθνχ. 

5. Δηζφδεκα απφ ΟΔ, ΔΔ θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο. Ζ πεξίπησζε απηή κνηάδεη ζηελ 

κεζνδνινγία κε ηηο ΑΔ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα αλαιπζεί ζε απηφ ην ηκήκα.  

 

Φνξνδηαθπγή ζηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ.  

Οη ζπλεζηζκέλεο κέζνδνη θνξνδηαθπγήο ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη: ε 

ππεξηηκνιφγεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ππνηηκνιφγεζε ησλ εμαγσγψλ, ε ππνηίκεζε ηεο 

αμίαο ησλ απνγξαθέλησλ αγαζψλ ηεο εηαηξείαο, ε παξαγσγή κε ηε κέζνδν ηνπ θαζφλ 

ζηνλ νπνίν είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηεί ν φγθνο ηεο παξαγσγήο θαη ην χςνο ησλ 

πσιήζεσλ, ε δηφγθσζε δηαθεκηζηηθψλ ή άιισλ δαπαλψλ. Μία κεγάιε θαηεγνξία είλαη 

ε θνξνδηαθπγή κέζσ ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ θαηά ηελ νπνία ηα πνζά πνπ 

ιακβάλνληαη ρξεζηκνπνηνχληαη είηε γηα άιινπο ιφγνπο είηε ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

θίλεηξα ησλ αλαπηπμηαθψλ γηα κείσζε ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ρσξίο λα 

γίλεηαη θακία επέλδπζε.                

Φνξνδηαθπγή ζηνλ ηνκέα ηνπ απηνθηλήηνπ.  

Ζ θπξηφηεξε κνξθή θνξνδηαθπγήο ηεο πεξίπησζεο απηήο εζηηάδεηαη ζηνλ ηνκέα 

επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ ησλ απηνθηλήησλ κε ηελ κε έθδνζε παξαζηαηηθψλ 
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ζηνηρείσλ. Έλαο λένο ηξφπνο θνξνδηαθπγήο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη ε εηζαγσγή 

κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κέζσ 

εηθνληθψλ πσιήζεσλ κε ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε ζε άιιεο ρψξεο θαη ηειηθά 

ηηκνιφγεζε κε ηνλ λφκν γηα ην πεξηζψξην θέξδνπο απνθεχγνληαο ηελ θαηαβνιή θφξσλ 

θαη ηειψλ.  

Φνξνδηαθπγή ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα.  

 Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο είλαη απφ ηνπο θιάδνπο κε ηελ κεγαιχηεξε 

δπλαηφηεηα θνξνδηαθπγήο. Οη ηερληθέο εηαηξείεο ιακβάλνπλ εηθνληθά ηηκνιφγηα γηα ηελ 

δηφγθσζε ησλ δαπαλψλ ηνπο, εκθαλίδνπλ εηθνληθέο ψξεο εξγαζίεο θαη εηθνληθέο 

ζπλεξγαζίεο. Μεηαθίλεζε ηηκνινγίσλ πιηθψλ θαη εξγαζίαο απφ ηελ κία νηθνδνκή ζηελ 

άιιε πξνθεηκέλνπ λα κελ πιεξσζεί ΦΠΑ. Οη κεραληθνί δειψλνπλ θφζηνο εξγαζίαο 

απηφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ειάρηζην θφζηνο νηθνδνκήο ελψ ε ακνηβή ηνπο είλαη 

πνιιαπιάζηα, επίζεο δελ δειψλνπλ εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ αθίλεηα γηα ηα 

νπνία δελ απαηηείηαη άδεηα θαη ηέινο δελ δειψλνπλ ηελ ακνηβή ηνπο απφ παξνρή 

ππεξεζίαο πξνο ηερληθά γξαθεία.  

Φνξνδηαθπγή ζηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.).  

 Ο ΦΠΑ ζεσξείηαη απφ ηελ θχζε ηνπ σο έλαο θφξνο ν νπνίνο πεξηνξίδεη ηελ 

θνξνδηαθπγή δηφηη κε ζηελ ζηαδηαθή ρξενπίζησζε ηνπ ζηα δηάθνξα ζπλαιιαθηηθά 

ζηάδηα δεκηνπξγεί, θαηά κία έλλνηα, αληίζεηα ζπκθέξνληα κεηαμχ ησλ αγνξαζηψλ θαη 

πσιεηψλ θαη επνκέλσο ε θνξνδηαθπγή κεηψλεηαη. Σελ ζεψξεζε απηή δελ ηελ 

αζπάδνληαη φινη νη εξεπλεηέο ηνλίδνληαο φηη απηφο ν θφξνο αθήλεη κεγάια πεξηζψξηα 

ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ επηηεδεπκαηηψλ θαη επνκέλσο δελ κεηψλεη ηελ θνξνδηαθπγή, 

ε δηεζλήο πξαθηηθή εμάιινπ επηβεβαηψλεη φηη ζηηο ρψξεο φπνπ έρεη εθαξκνζηεί δελ 

νδήγεζε ζε κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο. Οη ζπλεζέζηεξεο κέζνδνη θνξνδηαθπγήο ζηνλ 

ΦΠΑ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Γεκηνπξγία νκάδαο επηρεηξήζεσλ πνπ δξνπλ σο νκάδα αληαιιάζζνληαο κεηαμχ 

ηνπο θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ εηθνληθέο σο πξνο ην πεξηερφκελν 

ζπλαιιαγέο. 

 Γηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) κε πιαζηά 

παξαζηαηηθά ή εκθάληζε ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηξίηεο ρψξεο σο ελδνθνηλνηηθέο. 



ελίδα | 30  
 

 Μεηά ηελ ειεχζεξε απφ δηαηππψζεηο κεηαθίλεζε ησλ πνιηηψλ ηεο Δ.Δ. πνιιά 

αγαζά κηθξνχ φγθνπ θαη κεγάιεο αμίαο κεηαθέξνληαη κέζα ζε πξνζσπηθέο 

απνζθεπέο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ρσξίο θακία επηβάξπλζε.  

 Δκθάληζε παξαζηαηηθψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αλχπαξθηεο εηαηξείεο ρσξψλ 

κειψλ ηεο Δ.Δ. κε ζθνπφ λα θαιπθζεί θνξνδηαθπγή ζηελ εζσηεξηθή αγνξά.  

 ε πεξίπησζε φπνπ νη πειάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ θαηαζηήκαηα ζε λεζηά φπνπ 

ηζρχεη κεησκέλνο ζπληειεζηήο εκθαλίδνληαη φηη νη πσιήζεηο έρνπλ γίλεη πξνο ηα 

λεζηά ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αιινχ.  

 Καηαρψξηζε ζηα βηβιία ησλ επηρεηξήζεσλ πιαζηψλ ή εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ 

πξνκεζεπηψλ. 

 Δγγξαθέο ζηα βηβιία ησλ επηρεηξήζεσλ εγγξαθψλ ρσξίο ηελ χπαξμε παξαζηαηηθψλ. 

 Δκθάληζε παξαζηαηηθψλ κε εθδφηεο άηνκα ηα νπνία έρνπλ απνβηψζεη ή απφ 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε αδξάλεηα ή έρνπλ πξνβεί ζε παχζε ηνπ 

επηηεδεχκαηνο ηνπο. 

 Ζζειεκέλε ιαλζαζκέλε θαηαρψξεζε ζηα ινγηζηηθά βηβιία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Αλαγξαθή ΦΠΑ ζε ηηκνιφγηα αγνξάο αγαζψλ ηα νπνία απαιιάζζνληαη ηνπ ΦΠΑ.  

 Έθπησζε ηνπ ΦΠΑ δαπαλψλ πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε. 

 πκςεθηζκφο ηνπ ΦΠΑ πξάμεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε ζπκςεθηζκφ. 

 πκςεθηζκφο ΦΠΑ γηα ηνλ νπνίν έρεη δεηεζεί ε επηζηξνθή ηνπ.   

 Πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ θαη πσιήζεσλ ρσξίο ηελ έθδνζε παξαζηαηηθψλ. 

 Αιινίσζε ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ δειηίσλ απνζηνιήο. 

 Έθδνζε παξαζηαηηθψλ κε ρακειφηεξν πνζφ απφ ην εηζπξαηηφκελν.  

Φνξνδηαθπγή ζηνλ θφξν κεηαβίβαζεο απηνθηλήησλ.  

 Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο 

ησλ αθηλήησλ έρεη κεησζεί ε δπλαηφηεηα θνξνδηαθπγήο. Χζηφζν ζε θάπνηεο πεξηνρέο νη 

νπνίεο δελ έρνπλ εληαρζεί ζην αλσηέξσ ζχζηεκα, θαη ε εθηίκεζε γίλεηαη βάζεη 

ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα θνξνδηαθπγήο ιφγσ 

πξνζδηνξηζκνχ ρακειήο αμίαο. 
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Φνξνδηαθπγή ζηελ θνξνινγία θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ.  

 ηνλ θφξν απηφ φηαλ θιεξνλνκνχληαη αθίλεηα ηζρχνπλ ηα ίδηα κε ηελ 

κεηαβίβαζε αθηλήησλ φηαλ φκσο πξφθεηηαη γηα θηλεηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ρξήκαηα 

ε θνξνδηαθπγή παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα γηαηί ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία 

κεηαβηβάδνληαη εχθνια ρσξίο λα απαηηείηαη πάληνηε ε ηήξεζε θάπνησλ λνκηθψλ ή 

άιισλ δηαδηθαζηψλ.  

Φνξνδηαθπγή ζηνλ θφξν κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

 Ζ θνξνδηαθπγή ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη ίζσο απφ ηηο πην απιέο θαη εθδειψλεηαη 

κε ηελ κε ππνβνιή δήισζε ή δήισζεο κε κεησκέλε ηελ αμία ησλ αθηλήησλ.     

Φνξνδηαθπγή ζηνπο εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο πγξψλ θαπζίκσλ, νηλνπλεχκαηνο, 

θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ. 

 Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο αιιά θαη ησλ πςειψλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ ε θνξνδηαθπγή ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη εθηεηακέλε. Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη 

θνξνδηαθπγήο είλαη ε λφζεπζε θαη ε ιαζξεκπνξία. ηα θαχζηκα ε θνξνδηαθπγή 

εληνπίδεηαη θπξίσο ζην πεηξέιαην. Δδψ έρνπκε ρξεζηκνπνίεζε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

γηα θίλεζε, πεηξέιαην πνπ πξννξίδεηαη γηα θαξάβηα λα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά. ην 

αιθνφι ε θνξνδηαθπγή ζπληειείηαη κε ηελ παξάλνκε εηζαγσγή θαη δηάζεζε 

αιθννινχρσλ πνηψλ φπνπ εθηφο απφ ηνλ εηδηθφ θφξν δελ θαηαβάιιεηαη θαη ν θφξνο 

πνιπηειείαο. Δπίζεο πνιιέο κηθξέο πνηνπνηίεο δηαθηλνχλ ηα πξντφληα ηνπο ρσξίο ηα 

λφκηκα παξαζηαηηθά, ηέινο ππάξρνπλ πνιιέο παξάλνκεο πνηνπνηίεο νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ ρσξίο θακία άδεηα θαη δηαζέηνπλ παξάλνκα ηα πξντφληα ηνπο ζηελ αγνξά.  

ηα θαπληθά πξντφληα ε θνξνδηαθπγή ζπληειείηαη κέζσ ηεο ιαζξαίαο εηζαγσγήο θαη 

δηάζεζεο πξντφλησλ θαπλνχ.     

2.3 ΦΟΡΟΑΠΟΦΤΓΖ 

 Ζ έλλνηα ηεο θνξναπνθπγήο είλαη ζπγγελήο κε ηελ έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο, 

έηζη ε θνξναπνθπγή είλαη ε πιήξεο ή κεξηθή απνθπγή ηνπ θφξνπ. Δπνκέλσο νη 

ζπλέπεηεο ησλ δχν πξάμεσλ (θνξνδηαθπγή θαη θνξναπνθπγή) δελ δηαθέξνπλ θαζφινπ 

κεηαμχ ηνπο. Γηαθέξνπλ φκσο ζεκαληηθά απφ πνιηηηθή θαη εζηθή άπνςε, γηαηί ζηελ 

θνξνδηαθπγή ππάξρεη θαηαζηξαηήγεζε ηφζν ηνπ πλεχκαηνο φζν θαη ηνπ γξάκκαηνο 

ηνπ λφκνπ ελψ ζηελ θνξναπνθπγή ππάξρεη θαηαζηξαηήγεζε κφλν ηνπ πλεχκαηνο ηνπ 
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λφκνπ. Γειαδή κε ηελ θνξναπνθπγή νη θνξνινγνχκελνη απνθεχγνπλ ηελ θαηαβνιή 

ηνπ λφκνπ κε ηξφπν ν νπνίνο δελ επηθέξεη θπξψζεηο γηα ηνπο ίδηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη αληί ηνπ φξνπ «θνξναπνθπγή» ν φξνο «λφκηκε θνξνδηαθπγή».  

 ηελ έλλνηα ηεο θνξναπνθπγήο πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ νη ελέξγεηεο εθείλεο πνπ 

έρνπλ ζαλ ζηφρν ηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ζε επίπεδν απφ απηφ πνπ 

είρε πξφζεζε λα επηβάιιεη ν λνκνζέηεο. Δπίζεο ζηελ θνξναπνθπγή πξέπεη λα ππάξρεη 

απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ε πξφζεζε λα θνξνδηαθχγεη. Καηά ζπλέπεηα γηα λα ζεσξεζεί 

κία πξάμε σο πξάμε θνξναπνθπγήο πξέπεη λα έρεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Τπάξρεη πάληα έλα ζηνηρείν αλεηιηθξίλεηαο, εηθνληθφηεηαο ή πιαζηφηεηαο. 

2. Ζ θνξναπνθπγή ζηεξίδεηαη ζηηο αδπλακίεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ή ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη νη νπνίεο φκσο δελ ήηαλ ζηηο πξνζέζεηο ηνπ λνκνζέηε. 

3. Τπάξρεη πάληα ην ζηνηρείν ηεο κπζηηθφηεηαο.  

 

2.4 ΠΑΡΑΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 Καη κε ηελ έλλνηα απηή ηζρχεη φηη ηζρχεη θαη γηα ηηο έλλνηεο ηεο θνξναπνθπγήο 

θαη θνξνδηαθπγήο, δειαδή ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία ζην λα εμεπξεζεί έλαο θνηλφο 

νξηζκφο εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ ζε θάζε νηθνλνκία, ζε θάζε ρψξα, ζε 

θάζε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θιπ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ην θαηλφκελν ηεο 

παξανηθνλνκίαο έρεη αλαθεξζεί ζαλ άηππε νηθνλνκία, αλεπίζεκε, θξπθή, καχξε, κε 

θαηαγεγξακκέλε, ζθηψδεο, ππφγεηα, γθξίδα, παξάιιειε, δπαδηθή, κε παξαηεξήζηκε 

θαη άιινπο πνιινχο νξηζκνχο.      

 Καηά ηνλ Feige ζηελ έλλνηα ηεο παξανηθνλνκίαο πεξηιακβάλνληαη «εθείλεο νη 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ δειψλνληαη ή δε κεηξηνχληαη απφ ηηο 

πθηζηάκελεο ηερληθέο κέηξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο». Μηα 

άιιε δηαηχπσζε είλαη απηή ηνπ Scheinder ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηελ παξανηθνλνκία 

απαξηίδνπλ «φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη νη νπνίεο ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλνληαη ζην εζληθφ εηζφδεκα 

αιιά δελ θαηαγξάθνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο κέηξεζεο». χκθσλα κε ηνπο 

νξηζκνχο απηνχο ε παξανηθνλνκία πξέπεη λα παξάγεη πξνζηηζέκελε αμία θαη 

πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ απνθξχςεη νη παξαγσγηθέο 
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κνλάδεο αιιά θαη απηέο πνπ δελ έρνπλ θαηαγξαθεί ιφγσ αδπλακίαο ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ.    

 Μία άιιε πξνζέγγηζε , ζχκθσλα κε ηνλ Tanzi, παξανηθνλνκία είλαη ην ΑΔΠ ην 

νπνίν επεηδή δελ δειψλεηαη θαζφινπ ή δειψλεηαη κεξηθψο, δελ κεηξηέηαη απφ ηηο 

επίζεκεο ζηαηηζηηθέο».  

 Έλαο γεληθφο νξηζκφο νξίδεη ηελ παξανηθνλνκία σο ην πνζνζηφ ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ην νπνίν ζα έπξεπε αιιά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ θαηαγξάθεηαη 

(Καιπβηαλάθεο,1993). 

2.4.1 ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΤΝΔΠΔΗΔ ΠΑΡΑΟΗΚΟΝΟΜΗΑ  

 Ζ παξανηθνλνκία έρεη πνιιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο νη νπνίεο θαη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη παξαθάησ: 

1. Μείσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Δίλαη παζηθαλέο φηη 

φζν κεγαιχηεξν είλαη ην θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο, ηφζν πην αλαμηφπηζηα 

γίλνληαη ηα επίζεκα ζηνηρεία γηα ην χςνο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. 

2. Μείσζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Σν γεγνλφο απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη ε παξανηθνλνκία επεξεάδεη ηα έζνδα ησλ θξαηψλ θαη επνκέλσο ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο λα πξνβνχλ ζε δεκφζηεο δαπάλεο. 

3. Μείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη επεηδή ζηελ παξανηθνλνκία φιεο νη ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

κεηξεηά επεξεάδεηαη ε δηάζεζε ρξήκαηνο θαη ε πνιηηηθή ησλ επηηνθίσλ. Βέβαηα 

πιένλ απηή ε δπλαηφηεηα βξίζθεηαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

4. Γηαζηξέβισζε ηεο πνιηηηθήο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. ηαλ ππάξρεη 

παξανηθνλνκία ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο 

απέρνπλ πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

5. Τπεξεθηίκεζε ηεο αλεξγίαο. Σν γεγνλφο απηφ ζπκβαίλεη δηφηη έλα κεγάιν πνζνζηφ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ καχξε νηθνλνκία επηζήκσο παξνπζηάδεηαη άλεξγν. 

6. Γηαζηξέβισζε θιαδηθψλ πνιηηηθψλ. Λφγσ ηεο κε γλψζεο γηα ηα εηζνδήκαηα ησλ 

δηαθφξσλ θιάδσλ θαη ην πψο απηά θαηαλέκνληαη εληφο ηνπ θιάδνπ επεξεάδεηαη ε 

εθηίκεζε γηα ηνλ φγθν θαη ηελ δηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ. 
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2.4.2 ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡΑΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Πέξα φκσο απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ε παξανηθνλνκία έρεη θαη ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία νη νπνίεο θαη απαξηζκνχληαη παξαθάησ: 

1.  Ζ παξανηθνλνκία δεκηνπξγεί πξφζζεηε επεκεξία. Λφγσ ηεο παξανηθνλνκίαο ηα 

πξαγκαηηθά κεγέζε είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα επίζεκα. 

2. Μείσζε ηεο αλεξγίαο. Ζ παξανηθνλνκία απνξξνθά έλα πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ην νπνίν δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ άλεξγν.  

3. Γεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ησλ παξανηθνλνκνχλησλ 

επηρεηξήζεσλ. Μέζσ ηεο παξανηθνλνκίαο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην 

θφζηνο ηνπο θαη επνκέλσο «βγαίλνπλ» αληαγσληζηηθφηεξα ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν 

θαη ζηελ δηεζλή αγνξά. 

4. Απνθέληξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ παξανηθνλνκία ζπλήζσο 

ζπληειείηαη απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ απηνχ 

ηνπ είδνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηα θέληξα. 

5. Μείσζε ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. Έρεη εηπσζεί φηη κέζσ ηεο παξανηθνλνκίαο 

κεηψλεηαη ε δηαηαξαρή πνπ πξνθαιεί ε επέθηαζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

2.4.3 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΖΡΔΑΜΟΤ ΠΑΡΑΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Ζ παξανηθνλνκία απνηειεί θαηά βάζε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα επνκέλσο 

επεξεάδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο κε ηελ νηθνλνκία. Τπάξρνπλ φκσο θαη κηα 

ζεηξά απφ κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ην θαηλφκελν ηεο 

παξανηθνλνκίαο. Οη ζεκαληηθφηεξνη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

1. Σν επίπεδν θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο. Μεγάιεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο θαη 

πςεινί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο εμεγνχλ ηελ χπαξμε θαη αλάπηπμε ηεο 

παξανηθνλνκίαο (Spicer M.W. and Becker A.). 

2. Ο βαζκφο απνδνρήο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Αλ ηα άηνκα ζεσξνχλ φηη ε θξαηηθή 

εμνπζία επηδηψθεη ρσξίο ιφγν λα κεηψζεη ηνπο θαξπνχο ησλ θφπσλ ηνπ ηφηε είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα νδεγεζεί ζηελ παξανηθνλνκία (Richardson G. and Gilligan G. 

2005). 

3. Σν επίπεδν αλεξγίαο. Θεσξείηαη φηη επεξεάδεη ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο ζηελ 

αλεπίζεκε αγνξά εξγαζίαο. 
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4. Θεζκηθνί πεξηνξηζκνί ή έιεγρνη. Οη πεξηνξηζκνί νη νπνίνη επηβάιινληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. απαγφξεπζε ραξηνπαημίαο, ηνθνγιπθίαο θιπ) 

κπνξνχλ λα σζήζνπλ ηα άηνκα ζηελ παξανηθνλνκία.  

5. Σν θαζεζηψο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Οη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζεσξνχληαη κεγάιν θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε απνηέιεζκα λα σζνχλ θάπνηνπο 

ζηελ παξανηθνλνκία. 

6. Οη δπλαηφηεηα ηνπ θξάηνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη πεξηνξηζκφ ηεο παξανηθνλνκίαο. 

Ο παξάγνληαο απηφο έρεη λα θάλεη κε ηελ δπζθνιία εληνπηζκνχ ησλ 

παξανηθνλνκνχλησλ. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε δπζθνιία απηή ηφζν ηα άηνκα 

κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζηελ παξανηθνλνκία. 

7. Σν επίπεδν αλάπηπμεο. Ο βαζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ζεσξείηαη φηη έρεη 

ζεηηθή ζρέζε κε ηελ παξανηθνλνκία. 

8. Γηαξζξσηηθνί παξάγνληεο. Αλάινγα κε ηελ δηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ εκθαλίδνληαη 

κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο ηάζεηο πξνο ηελ παξανηθνλνκία. Δπηρεηξήζεηο εληάζεσο 

εξγαζίαο (αιινδαπνί εξγάηεο θιπ) ζεσξείηαη φηη έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

θνξνδηαθπγήο. 

2.5 ΥΔΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 Οη έλλνηεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη έλλνηεο πεξίπινθεο 

θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο. Πνιινί έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπγρένπλ ηηο δχν έλλνηεο 

πξάγκα ην νπνίν δελ είλαη νξζφ θαζψο κπνξνχκε λα έρνπκε ην έλα ρσξίο ην άιιν. 

Πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ ινηπφλ απηέο νη έλλνηεο δηφηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηα 

κέηξα ηα νπνία ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο δελ ζα είλαη απνηειεζκαηηθά. 

 Αξρηθά ε θνξνδηαθπγή ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, πξψηνλ ε θνξνδηαθπγή 

πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ηξέρνπζα ζπλνιηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δεχηεξνλ ε 

θνξνδηαθπγή ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ηελ κε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

δηαγξακκαηηθά: 
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  ΠΖΓΖ: e-Πεξηνδηθφ Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο (Danopoulos G.P. and Znidaric B.) 

Γηα ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηα εμήο: ηφζν ε ηξέρνπζα φζν θαη ε κε ηξέρνπζα 

θνξνδηαθπγή είλαη ππνζχλνια ηεο ζπλνιηθήο θνξνδηαθπγήο ην άζξνηζκα ησλ νπνίσλ 

καο δίλεη ηελ ζπλνιηθή θνξνδηαθπγή. Αθνχ ινηπφλ ε θνξνδηαθπγή ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηξέρνπζα (εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θιπ) θαη κε ηελ κε 

ηξέρνπζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (θνξνινγία κεηαβηβάζεσλ θιεξνλνκηψλ θιπ) θαη 

ε παξανηθνλνκία κφλν κε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα νη δχν απηέο 

έλλνηεο δελ ηαπηίδνληαη.  
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3. ΠΟΛΤΠΛΟΚΣΟΣΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

  Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ Διιεληθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο μεθηλάεη απφ ην 

γεγνλφο ηεο πνιπλνκίαο, ε χπαξμε πνιιψλ θνξνινγηθψλ λφκσλ θαζηζηά ηελ εθαξκνγή 

ησλ θνξνινγηψλ ηδηαίηεξα δπζρεξή. Ζ Διιεληθή επηρείξεζε θαη ν Έιιελαο 

θνξνινγνχκελνο έρεη λα πξνζαξκνζηεί θαη’ αξρήλ ζην θψδηθα θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, ζηνλ θψδηθα βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ζηνλ λφκν γηα ηνλ θφξν 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. Αλ ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε αληηθείκελα ζηα νπνία 

επηβάιινληαη θαη εηδηθέο θνξνινγίεο (γηα παξάδεηγκα νηλνπνηίεο) ηφηε πξέπεη λα 

εθαξκφδεη θαη ησλ ηεισληαθφ θψδηθα αιιά θαη δηάθνξεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη νη λφκνη γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία.  

 Σα παξαπάλσ κπνξεί λα θαληάδνπλ ιίγα, αλ δνχκε φκσο ηζηνξηθά ηελ 

εθαξκνγή θνξνινγηθψλ λφκσλ έρνπκε: Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 1195/1942, 

Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 89/1967, Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 285/1968, Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 

378/1968, Νφκνο 27/1975,  Νφκνο 1882/1990, Νφκνο 1892/1990, Νφκνο 2065/1992, 

Νφκνο 2166/1993, Νφκνο 2198/1994, Νφκνο 2459/1997, Νφκνο 2523/1997, Νφκνο 

2579/1998, Νφκνο 2648/1998, Νφκνο 2753/1999, Νφκνο 2873/2000, Νφκνο 2948/2001, 

Νφκνο 2992/2002, Νφκνο 3091/2002, Νφκνο 3193/2003, Νφκνο 3212/2003, Νφκνο 

3220/2004, Νφκνο 3229/2004, Νφκνο 3259/2004, Νφκνο 3283/2004, Νφκνο 3296/2004, 

Νφκνο 3301/2004, Νφκνο 3312/2005, Νφκνο 3336/2005, Νφκνο 3371/2005, Νφκνο 

3373/2005, Νφκνο 3697/2008. πσο παξαηεξνχκε ππάξρεη παξαγσγή πνιιψλ λφκσλ νη 

νπνίνη ξπζκίδνπλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα νη νπνίνη πνιιέο θνξέο έρνπλ 

αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο ή αζάθεηεο κε απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη πεξαηηέξσ 

επεμεγήζεηο. Έηζη γηα ην 2008, κφλν γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, έρνπκε εμήληα δπν 

(62) πνιπγξαθεκέλεο εγθχθιηνπο δηαηαγέο θαη απιέο δηαηαγέο πνπ αθνξνχλ 

δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ ή ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηα νπνία 

δελ είραλ ξπζκηζηεί αξρηθά κε ηνπο  λφκνπο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Πέξα φκσο απφ 

ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πξέπεη νη επηρεηξήζεηο λα ζπλαιιάζζνληαη θαη κε άιιεο 

ππεξεζίεο – ππνπξγεία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο γεγνλφο ην νπνίν δπζρεξαίλεη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ λφκσλ.  

 Γηα λα γίλεη πην παξαζηαηηθή ε πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζα εμεηάζνπκε ηελ πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο (ΑΔ) κε αληηθείκελν ηελ νηλνπνηεία. 
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Πξφθεηηαη γηα εηαηξεία κε παξαγσγή θαη πψιεζε εκθηαισκέλνπ θξαζηνχ. Καη’ αξρήλ ε 

εηαηξεία πξέπεη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/20 γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. Σελ πεξίνδν ηεο ζπιινγήο ζηαθπιηψλ ε εηαηξεία πξέπεη λα 

παξαιακβάλεη ζηαθχιηα κε ηηκνιφγηα δειηία απνζηνιήο ησλ αγξνηψλ εθφζνλ απηνί 

αλήθνπλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο ΦΠΑ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πξέπεη λα εθδίδεη 

ηηκνιφγην αγνξάο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Αλ δελ ππάξρεη θαζνξηζκέλε εμ’ αξρήο ηηκή ή 

δελ ην επηζπκεί ε εηαηξεία πξέπεη λα εθδψζεη απφδεημε πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

Σαπηφρξνλα κε ηελ έθδνζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ ην βηβιίν 

απνζήθεο ηεο εηαηξείαο, ε κεξίδα ηνπ παξαγσγνχ γηα ηελ έθδνζε ζπλνιηθνχ ηηκνινγίνπ 

αγνξάο αγξνηηθψλ πξντφλησλ (κέρξη ηελ 20
ε
 ηνπ επφκελνπ κήλα ηεο παξαιαβήο), θαη 

ην βηβιίν ρεκείνπ (ην νπνίν ειέγρεηαη απφ ηελ δηεχζπλζε αγξνηηθήο αλάπηπμεο θάζε 

πεξηνρήο). Δλ ζπλερεία κε δειηία εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ ηα 

βηβιία απνζήθεο θαη ρεκείνπ γηα ηα δηάθνξα ζηάδηα παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ βηβιίν ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Αλ ν παξαγφκελνο κνχζηνο απαηηεί ελίζρπζε κε ζπκππθλσκέλν 

αλαθαζαξηζκέλν γιεχθνο πξέπεη λα γίλεη εηδηθή αίηεζε ζηελ δηεχζπλζε αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο γηα παξνπζία ππαιιήινπ θαηά ηνλ εκπινπηηζκφ. Ζ ρξήζε ζπκππθλσκέλνπ 

αλαθαζαξηζκέλνπ γιεχθνπο επηδνηνχληαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε επηδφηεζε απαηηείηαη αίηεζε ηεο επηρείξεζεο κε ζπλεκκέλε εηδηθή 

έθζεζε ηεο δηεχζπλζεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηνλ 

ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ν ηειηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ εκπεηξνγλψκνλεο ηεο Δ.Δ. Ζ 

νηληθή πεξίνδνο μεθηλάεη ηελ 1
ε
 Απγνχζηνπ θαη ιήγεη ηελ 31

ε
 Ηνπιίνπ ηνπ επνκέλνπ 

έηνπο επνκέλσο ε εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα ππνβάιιεη δήισζε παξαγσγήο ηελ 

31
ε
 Ηνπιίνπ θάζε έηνπο. Ζ εηαηξεία εκπιέθεηαη ζηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο γηα ηελ 

αηζπιηθή αιθνφιε, γηα ηελ απνθπγή θαηαβνιήο ηνπ ΦΠΑ ζε θάζε δηαθίλεζε αθφκα θαη 

κεηαμχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο, εθηφο απφ ην δειηίν απνζηνιήο πξέπεη λα εθδίδεη θαη 

ην ζπλνδεπηηθφ ζηνηρείν ακπειννηληθψλ πξντφλησλ (θαλνληζκφο 2238/94 ΔΟΚ) ην 

νπνίν είλαη αλαγθαζηηθά ρεηξφγξαθν θαη πξέπεη λα ζεσξείηαη απφ ηνλ αξκφδην 

ππάιιειν ηεο δηεχζπλζεο γεσξγίαο. Σαπηφρξνλα ε εηαηξεία είλαη ζε θαζεζηψο 

αλαβνιήο θαηαβνιήο ΦΠΑ (ηεισληαθή απνζήθε) επνκέλσο πξέπεη λα πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ ηεισληαθνχ θψδηθα. Πξέπεη επίζεο λα ηεξεί εηδηθφ βηβιίν εηζαγσγήο 

θαη εμαγσγήο ησλ ζπλνδεπηηθψλ ζηνηρείσλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ ην νπνίν 
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ειέγρεηαη απφ ην αξκφδην ηεισλείν ηεο θάζε πεξηνρήο ζην νπνίν αλήθεη ε θάζε 

εγθαηάζηαζε. ια ηα πξνεγνχκελα αθνξνχλ θπξίσο ηελ παξαγσγή. Καηά ηελ πψιεζε 

πξέπεη λα εθδίδεη ηηκνιφγην δειηίν απνζηνιήο θαη γηα ηελ αγνξά πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

θιπ πξέπεη λα ιακβάλεη ηα πξνζήθνληα θνξνινγηθά ζηνηρεία. Ζ εηαηξεία πξέπεη λα 

απνδίδεη ΦΠΑ αλά εγθαηάζηαζε ζε θάζε έλα ηεισλείν ζην νπνίν αλήθεη ε θάζε 

εγθαηάζηαζε. ηη απνξξίςεη ην ηεισλείν ή φηη έξζεη κεηά ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο 

ζην ηεισλείν απνδίδεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Με ην ηέινο ηεο ρξήζεο ε εηαηξεία 

πξέπεη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ δηεχζπλζε 

εκπνξίαο ηεο Ννκαξρίαο ηεο έδξαο γηα δεκνζίεπζε. Σαπηφρξνλα πξέπεη λα ηηο 

δεκνζηεχζεη θαη ζε εθεκεξίδεο. Πξέπεη λα ππνβάιιεη δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. αιιά θαη δειψζεηο θφξνπ κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή ΔΣΑΚ. 

Παξαηεξνχκε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αλψλπκε εηαηξεία φηη πξέπεη λα ζπλαιιάζζεηαη κε 

ηελ εθνξία, ην ηεισλείν, ηελ δηεχζπλζε αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, ην 

ρεκείν ηνπ θξάηνπο θαη ηελ Ννκαξρία αιιά ηαπηφρξνλα πξέπεη λα ηεξεί ηελ λνκνζεζία 

ε νπνία δηέπεη ηελ θάζε κία ππεξεζία. Δίλαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ηέηνηνπ είδνπο 

εηαηξείεο απαηηνχλ νξγαλσκέλα ινγηζηήξηα θαη ζηειέρε κε κεγάιεο γλψζεηο. κσο ε 

πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κηθξέο ή πνιχ κηθξέο νη νπνίεο δελ δηαζέηνπλ 

νξγαλσκέλα ινγηζηήξηα (ιφγσ κεγάινπ θφζηνπο) θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη αδχλαηε ε 

ηήξεζε φισλ ησλ λνκνζεζηψλ. Απφ ην παξαπάλσ παξάδεηγκα γίλεηαη ζαθέο φηη 

ππάξρεη κεγάιε πνιππινθφηεηα ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ρσξίο λα κπνχκε ζε πνιιέο 

επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο.   

 Σειεηψλνληαο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε πνιππινθφηεηα ηνπ Διιεληθνχ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη κεγάιε θαη πνιιέο θνξέο νη πνιίηεο είηε δελ ηελ 

γλσξίδνπλ είηε επηιέγνπλ λα κελ ηελ ηεξήζνπλ είηε βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη 

αλάκεζα ζε αληηθαηηθέο δηαηάμεηο κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ κεγάιεο 

θαηαζηξαηεγήζεηο ησλ λφκσλ.                                    
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4. ΖΜΔΡΗΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  ΠΑΡΑΟΗΚΟΝΟΜΗΑ - ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ  

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ     

Σν θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο απαληάηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ αιιά 

δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηελ έθηαζή ηεο, αλάινγα κε ηε 

δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνξνινγίαο, ηελ 

πνηφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθψο ηε 

κνξθή κε ηελ νπνία αζθείηαη ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Έρεη γίλεη παξαδεθηφ απφ φινπο 

ηνπο δεκνζηνιφγνπο φηη ε θνξνδηαθπγή αλζεί ζε ρψξεο φπνπ ππάξρνπλ κεγάιε 

παξανηθνλνκία, πςειφ πνζνζηφ απηναπαζρνινπκέλσλ θαη πςεινί θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο. ην ηκήκα απηφ ηεο εξγαζίαο ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνηππψζνπκε ηελ 

θαηάζηαζε ε νπνία επηθξαηεί ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία – θνηλσλία.  

4.1 ΠΑΡΑΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζε κία ρψξα κε κεγάιν αξηζκφ 

επηρεηξήζεσλ, απφ κηθξέο έσο πνιχ κεγάιεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θφξνπ ζηνλ θφξν 

εηζνδήκαηνο ην πιεξψλνπλ νη κηζζσηνί θαη νη ζπληαμηνχρνη, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην 

παξαθάησ δηάγξακκα. (δηάγξακκα 4.1)  

ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΦΤΗΚΧΝ ΚΑΗ  ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ 

OIKONOMIKOY ΔΣΟΤ 2007 

 

Γηάγξακκα 4.1 Πεγή: Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ  

 Πεξαηηέξσ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη 

νη κηζζσηνί θαη νη ζπληαμηνχρνη δειψλνπλ κεγαιχηεξν πνζφ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο απφ φηη φιεο νη άιιεο θαηεγνξίεο θνξνινγνχκελσλ καδί (πίλαθαο 4.1). Σν 

γεγνλφο απηφ έρεη άκεζν αληίθηππν θαη ζηα πνζά θφξσλ πνπ πιεξψλνπλ νη δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο θνξνινγνπκέλσλ, έηζη ινηπφλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2007 νη κηζζσηνί 

ΜΗΘΧΣΟΗ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ

68,1%

ΛΟΗΠΟΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔ

ΝΟΗ

16,4%

ΝΟΜΗΚΑ 

ΠΡΟΧΠΑ

15,5%

ΔΗΟΓΖΜΑ

ΜΗΘΧΣΟΗ/ΤΝΣΑΞΗΟΤ

ΥΟΗ

ΛΟΗΠΟΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΗ

ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ
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πιήξσζαλ ην 50,09% ηνπ ζπλνιηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη αθνινπζνχλ ηα λνκηθά 

πξφζσπα κε 36,33% θαη νη ινηπνί θνξνινγνχκελνη κε 13,58%. Σα ζηνηρεία απηά 

παξνπζηάδνληαη επθξηλέζηεξα ζην δηάγξακκα 4.2.    

Δηζφδεκα 
Φνξνινγνχκελν 

εηζφδεκα 

Φνξνινγεηέα 

θέξδε 

Γηάξζξσζε 

Φπζηθά 

Πξφζσπα 

Μηζζσηνί/ζπληαμηνχρνη 70.420.781.319   68,11% 

Λνηπνί 

θνξνινγνχκελνη 
15.975.434.249 

 
15,45% 

Ννκηθά Πξφζσπα  16.989.280.559 16,43% 

χλνιν  103.385.496.12 100,00% 

Πίλαθαο 4.1: ζπλνιηθό θνξνινγεηέν εηζόδεκα αλά θαηεγνξία θνξνινγνύκελσλ (πνζά ζε επξώ) 

Πεγή: Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

 

ΦΟΡΟ 

ΑΝΑΛΟΓΧΝ ΚΑΗ  

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟ 

ΦΟΡΟ 

ΚΤΡΗΟ ΚΑΗ  

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟ 

ΦΟΡΟ 

ΓΗΑΡΘΡΧΖ 

€ € % 

ΦΤΗΚΑ 

ΠΡΟΧΠΑ 

ΜΗΘΧΣΟΗ/ΤΝΣΑΞ. 

  6.543.845.085 - 50,09 

ΛΟΗΠΟΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΗ 

  1.774.486.622 - 13,58 

ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ - 4.746.899.132 36,33 

ΤΝΟΛΟ 13.065.230.839 100,00 

Γηάγξακκα 4.2: πκκεηνρή θαηεγνξηώλ θνξνινγνύκελσλ ζην ζπλνιηθό θόξν. Πεγή: ΓΓΠ 

  

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί είλαη ε δνκή ησλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ ζηελ Διιάδα. Σν ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή 

ζπκκεηνρή ησλ εκκέζσλ θφξσλ (14,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2002). Αληίζεηα, ε ζπκκεηνρή ησλ 

ακέζσλ θφξσλ είλαη ρακειή (κφιηο 9,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2002). (Μαηζαγγάλεο, 2006) 

ΜΗΘΧΣΟΗ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ

50,1%ΛΟΗΠΟΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝ

ΟΗ

13,6%

ΝΟΜΗΚΑ 

ΠΡΟΧΠΑ

36,3%

ΦΟΡΟ

ΜΗΘΧΣΟΗ/ΤΝΣΑΞΗ

ΟΤΥΟΗ
ΛΟΗΠΟΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΗ
ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ
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Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξνχκε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ην πνζνζηφ 

απφθξπςεο εηζνδήκαηνο ιφγσ παξανηθνλνκίαο θαη θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα, 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα, είλαη ηεξάζηην. 

πσο εηπψζεθε θαη πξηλ ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο δηαθέξεη απφ ηφπν ζε 

ηφπν αιιά θαη απφ κειεηεηή ζε κειεηεηή. Έηζη ζχκθσλα κε ηνπο Ησάλλε Παιαηνιφγν, 

Γεσξγίνπ Καζζάξ (2003) ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ζηελ 

Διιάδα αλέξρεηαη ζην 1/3 ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκίαο (πίλαθαο 4.2) 

Υώξα 
Παξανηθνλνκία σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ 

1989/1990 1999/2000 

Διιάδα 22,6 28,7 

Ηηαιία 22,8 27,1 

Πνξηνγαιία 15,9 22,7 

Ηζπαλία 16,1 22,7 

Βέιγην 19,3 22,2 

νπεδία 15,8 19,2 

Φηιαλδία 13,4 18,1 

Γαλία 10,8 18,0 

Γεξκαλία 11,8 16,0 

Ηξιαλδία  11,0 15,9 

Γαιιία  9,0 15,2 

Βξεηαλία  9,6 12,7 

Ηαπσλία 8,8 11,2 

ΖΠΑ  6,7 8,7 

Διβεηία  6,7 8,6 

Μέζνο όξνο  12,6 16,8 

Πίλαθαο 4.2: Παξανηθνλνκία σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ ζηελ Διιάδα θαη ζε επηιεγκέλεο ρώξεο.  

Πεγή: Ησάλλεο Παιαηνιόγνπ, Γεώξγηνο Καζζάξ 2003 

 χκθσλα κε ηνλ Σάηζν θαη ζπλεξγάηεο (2001) ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο 

ζηελ Διιάδα γηα ην 1997 εθηηκάηαη ζην εθξεθηηθφ πνζνζηφ ηνπ 36,7% ηνπ ΑΔΠ. Ο 

ίδηνο κάιηζηα δηαηππψλεη ηελ πεπνίζεζε φηη θαηά ηελ πεξίνδν απηή ν ξπζκφο αχμεζεο 

ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηεο επίζεκεο 

νηθνλνκίαο.  
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Ο Καλειιφπνπινο θαη ε νκάδα ηνπ (1995) εθηηκνχλ ην κέγεζνο ηεο 

παξανηθνλνκίαο ζην 35% ηνπ ΑΔΠ, ζεσξψληαο ην κάιηζηα σο θαηψηαην φξην. 

 Αληίζεηα νη κειεηεηέο ην Ηλζηηηνχηνπ ηνπξηζκνχ έξεπλαο θαη πξνβιέςεσλ  

(ΗΣΔΠ) ζεσξνχλ ππεξβνιηθά απαηζηφδνμεο ηηο εθηηκήζεηο ησλ κειεηψλ θαη αζθψληαο 

θξηηηθή ζηελ κεζνδνινγία ηνπο ηνπνζεηνχλ ηελ παξανηθνλνκία ζην 15%  ηνπ επίζεκνπ 

ΑΔΠ. Ζ θξηηηθή έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη κε βάζε ηηο κειέηεο ζε βάζνο ρξφλνπ 

ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζα εκθαληδφηαλ κεγαιχηεξν απφ ην κέγεζνο ηεο 

επίζεκεο νηθνλνκίαο.         

 Αλ ηα πνζνζηά απηά κεηαθξαζηνχλ ζε θάπνηα δηζεθαηνκκχξηα επξψ κπνξεί 

θαλείο λα αληηιεθζεί ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο κε θαηαγξαθφκελεο νηθνλνκίαο. 

4.5 ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ      

 Σν κεγάιν πνζνζηφ ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα έρεη άκεζν αληίθηππν θαη 

ζηα θνξνινγηθά έζνδα. Δίλαη ινγηθφ φηη ε κε θαηαγεγξακκέλε νηθνλνκία δελ 

ζπκκεηέρεη ζηα θνξνινγηθά βάξε, είηε κε ηελ απφθξπςε εηζνδεκάησλ είηε κε ηελ κε 

θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο είηε κε ηελ κε θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ. ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο ζπκκεηέρνπλ ζρεδφλ φινη νη θιάδνη ηεο 

παξαγσγηθήο δνκήο κηαο νηθνλνκίαο ην γεγνλφο απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη θαιχηεξα ζηνλ 

πίλαθα 4.3. 

 

Πίλαθαο 4.3:  Φνξνδηαθπγή ζε επηιεγκέλεο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πίλαθα 4.3 πξνθχπηεη φηη ζηελ Διιάδα φινη νη θιάδνη βξίζθνληαη 

ζε θαηάζηαζε θνξνδηαθπγήο ζε έληαζε. ζνλ αθνξά ηνπο θιάδνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ 

θνξνδηαθπγή ζε έληαζε (εηζαγσγέο – εμαγσγέο) πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα ζηνηρεία 

απηά πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ εηζαγσγή ησλ ρσξψλ ηνπ πξψελ 

«αλαηνιηθνχ κπινθ» (Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θιπ) ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κεηά ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ρσξψλ απηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ιφγσ ηεο γεηηληάζεσο κε 

ηελ Διιάδα θαη ησλ ραιαξψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ πνπ επηθξαηεί ζηηο ρψξεο απηέο νη 

εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο εκθαλίδνπλ έληνλα θαηλφκελα θνξνδηαθπγήο.  

 κσο πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα; Καη εδψ νη 

εθηηκήζεηο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν θαη ηνπο κειεηεηέο.  

Έηζη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηνπ IFC (International 

Finance Corporation) νη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο δειψλνπλ κφλν ην 89% ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπο ελψ ην πνζνζηφ θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ 

ηνπ 26% ηνπ ΑΔΠ ην νπνίν αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε πελήληα πέληε (55) δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ. (Διεπζεξνηππία 23/03/2005).     

ζνλ αθνξά ηελ θνξνδηαθπγή ν Αγαπεηφο (2001) ζπκθσλεί κε ηελ 

πξνεγνχκελε εθηίκεζε φζνλ αθνξά ηα πνζνζηά. Γέρεηαη δειαδή φηη ην πνζνζηφ ηεο 

θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζην 26% ηνπ επίζεκνπ ΑΔΠ γηα ην έηνο 1997, 

ην νπνίν φκσο ην αληηζηνηρίδεη κε πνζφ χςνπο 2 ηξηζεθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ. Σα δχν 

απηά ηξηζ. δξαρκέο αλαιχνληαη ζε 570 δηζ. δξαρκέο ζην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, δειαδή πάλσ απφ ην 40% ηνπ θφξνπ απηνχ, θαη 1.130 δηζ. δξαρκέο εθηηκά 

ηελ θνξνδηαθπγή ζηνλ ηνκέα ηνπ ΦΠΑ.  

χκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ Ηδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ 

Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ) ε θνξνδηαθπγή, γηα ην έηνο 1997, αλέξρεηαη ζην 14,6% ηνπ ΑΔΠ. Ζ 

εμέιημε ηνπ δηαρξνληθά ζπκθψλα κε ηελ κειέηε παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 4.3.  
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Γηάγξακκα 4.3: Γηαρξνληθή εμέιημε θνξνινγηθνύ θελνύ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 1960 – 1997. 

Πεγή: ΗΟΒΔ  

 Μηα ελδηαθέξνπζα αθφκα κειέηε, αλ θαη αλαθέξεηαη ζε απνκαθξπζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη ε κειέηε ηνπ Κέληξνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ 

Δξεπλψλ (ΚΔΠΔ). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο απηήο ην κέγεζνο ηεο 

θνξνδηαθπγήο ζηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ αλέξρεηαη γηα ην έηνο 1986 

ζε πνζνζηφ 124% ηνπ ζπλνιηθά εηζπξαρζέληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ γηα ηελ ίδηα ρξνληά. Σν 72% ηεο θνξνδηαθπγήο απνδίδεηαη ζηελ επίζεκε 

νηθνλνκία θαη ην 28% ζηελ παξανηθνλνκία. ηνλ ηνκέα ηνπ ΦΠΑ ε θνξνδηαθπγή 

εθηηκήζεθε ζην 38% ηνπ πνζνχ είζπξαμεο ηνπ θφξνπ απηνχ απφ ην νπνίν πνζνζηφ 

22% πξνέξρεηαη απφ ηελ επίζεκε νηθνλνκία θαη ην ππφινηπν απφ ηελ παξανηθνλνκία.  

 Ζ θνξνδηαθπγή είλαη ινγηθφ λα απαζρνιεί θαη ηνπο εηαίξνπο καο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Έηζη ππάξρνπλ θαη θάπνηεο δηεζλείο έξεπλεο. Ο Chang Woon Nam 

θαη ζπλεξγάηεο (CESifo, 2001) πξνζπαζεί λα απνηππψζεη ηελ θνξνδηαθπγή ζηνλ θφξν 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Παξαηεξνχκε φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη 

ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε απφ ηελ άπνςε είζπξαμεο ηνπ ΦΠΑ (πίλαθαο 4.4) θαη 

ηαπηφρξνλα βξίζθεηαη ζηελ δεχηεξε ζέζε απφ ηελ άπνςε ηεο θνξνδηαθπγήο ζηνλ 
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ηνκέα ηνπ ΦΠΑ (πίλαθαο 4.5). Ζ Διιάδα ινηπφλ απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο 

«πξσηαζιεηέο» ζηελ θνξνδηαθπγή ηνπ ΦΠΑ ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν     

 

Πίλαθαο 4.4: Πνζνζηό είζπξαμεο ΦΠΑ ζε επηιεγκέλεο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Πίλαθαο 4.5: Πνζνζηό θνξνδηαθπγήο ηνπ ΦΠΑ ζε επηιεγκέλεο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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Μία άιιε ζεκαληηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θνξνδηαθπγή ηνλ ηνκέα ηνπ ΦΠΑ απνηειεί ε 

κειέηε ηνπ Αγαπεηνχ Γ. (1999) ε νπνία εκθαλίδεηαη ζην δηάγξακκα 4.4. ζηελ κειέηε 

απηή ε θνξνδηαθπγή ζηνλ ΦΠΑ εθηηκάηαη ζην 45,9% ηνπ ζπλνιηθά εηζπξαρζέληνο 

ΦΠΑ. 

 Assumed and Actual Revenues from Vat (1987-1996)  

     USA $ million 

 

 

 Official Economy 

 

Unofficial Economy 

 

 

Year 

VAT 

Basis 

Assumed 

VAT 

amount 

Total 

VAT* 

Evaded 

VAT 

amount 

VAT 

Basis 

Corresponding 

VAT amount 

TOTAL 

evaded 

VAT 

amount 

 

 (1) (2) (3) (4)=(2)-

(3) 

(5) (6) (7)=(4)+(6) 

1987 19.632 2.657 2.125 532 5.889 798 1.330 

1988 23.301 3.155 2.476 679 6.992 949 1.628 

1989 27.589 3.734 2.871 863 8.275 1.120 1.983 

1990 32.448 4.386 3.897 489 9.721 1.318 1.807 

1991 38.967 5.275 4.940 335 11.691 1.584 1.919 

1992 44.563 6.065 5.803 262 13.232 1.790 2.052 

1993 50.761 6.871 6.112 760 15.228 2.060 2.820 

1994 57.573 7.794 6.859 936 17.271 2.339 3.275 

1995 64.007 8.666 7.713 953 19.202 2.601 3.554 

1996 70.067 9.485 8.940 545 21.022 2.846 3.391 
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TOTAL -- 58.088 51.736 6.354 -- 17.405 23.759 

 

Tax 

Evasion % 

of total 

collected 

VAT 

 -- -- 12.3 -- 33.8 45.9 

Γηάγξακκα 4.4: Πνζφ θαη πνζνζηφ θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα 

ΠΖΓΖ: Αγαπεηφο Γ. 1999 

Απνθαιππηηθά γηα ην κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα είλαη θαη ε 

εηήζηα έθζεζε ηεο Τπεξεζίαο Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠΔΔ) γηα ην 2008. Γηα ην έηνο 2008  

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 40.670 έιεγρνη θαη εληνπίζηεθαλ 16.992 πεξηπηψζεηο παξαβαηψλ, 

κε ζπλνιηθφ αξηζκφ 510.770 παξαβάζεσλ. Σν κέζν πνζνζηφ παξαβαηηθφηεηαο αλήιζε 

πεξίπνπ ζην 42%. Οη θπξηφηεξεο παξαβάζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ αθνξνχζαλ: 

1. Με έθδνζε ή αλαθξηβή έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζε 56.502 πεξηπηψζεηο. 

2. Έθδνζε αζεσξήησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή απφ κε λφκηκν θνξνινγηθφ 

κεραληζκφ κε θαηαρσξεκέλα ζηα βηβιία ζε 176.115 πεξηπηψζεηο. 

3. Έθδνζε ή ιήςε εηθνληθψλ θαη πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή λφζεπζε απηψλ 

ζε 19.961 πεξηπηψζεηο. 

4. Με ππνβνιή ή αλαθξηβήο ππνβνιή δειψζεσλ επηξξηπηφκελσλ θαη 

παξαθξαηνχκελσλ έκκεζσλ θαη άκεζσλ θφξσλ (ΦΠΑ, ΦΜΤ θιπ) ζε 6.133 

πεξηπηψζεηο.   

πλερίδνληαο, κέζα απφ δηαζηαπξσηηθνχο ειέγρνπο εληνπίζηεθαλ 1.646 επηρεηξήζεηο κε 

αλεπίζεκα βηβιία θαη νη παξαβάηεο αλέξρνληαη ζε 1.201 κε 86.239 παξαβάζεηο. Ζ 

παξαβαηηθφηεηα ζε επίπεδν επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 

4.6. 
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Πίλαθαο 4.6: Έιεγρνη θαη παξαβαηηθόηεηα ην 2008 

Πεγή: ΤΠΔΔ 

 Σν 2008 εληνπίζηεθαλ 44.550 πεξηπηψζεηο ρξήζεηο πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ 

ηηκνινγίσλ (έθδνζε ή ιήςε) ζπλνιηθήο αμίαο 946.000.000 επξψ. ηνλ ηνκέα ησλ 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ (πεηξέιαην, βελδίλε θαη γεληθά πγξά θαχζηκα) 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 11.940 έιεγρνη θαη απνθαιχθζεθαλ 1.023 παξαβάηεο κε 5.335 

παξαβάζεηο (πίλαθαο 4.7). ηνλ ηνκέα ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαη εηδηθά ζηελ αηζπιηθή 

αιθνφιε θαη ηα αιθννινχρα πνηά δηελεξγήζεθαλ 993 έιεγρνη θαη δηαπηζηψζεθαλ 4.556 

παξαβάζεηο απφ 298 παξαβάηεο. ηνλ ηνκέα ησλ θαπληθψλ πξντφλησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 229 έιεγρνη θαη δηαπηζηψζεθαλ 27.553 παξαβάζεηο απφ 91 

παξαβάηεο, πνζνζηφ παξαβαηηθφηεηαο 39,74%. Νέεο ηάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνξνδηαθπγήο απνηειεί ε θπθιηθή απάηε (carousel) γηα ηελ απνθπγή θαηαβνιήο ηνπ 

ΦΠΑ, θαζψο επίζεο θαη ε δηαθίλεζε πνιπηειψλ απηνθηλήησλ απφ ηξίηεο ρψξεο κέζσ 
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εηθνληθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ απνθπγή πιεξσκήο ΦΠΑ θαη ησλ 

εηδηθψλ ηειψλ θαζψο θαη ηελ απφθξπςε εηζνδήκαηνο κέζσ ηεο πψιεζεο κε ην 

πεξηζψξην θέξδνπο.  

 

Πίλαθαο 4.7: Έιεγρνη θαη παξαβάηεο ζηα πγξά θαύζηκα 

Πεγή: ΤΠΔΔ  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη φιεο νη πξνεγνχκελεο παξαβάζεηο 

αθνξνχλ κφλν ηελ ΤΠΔΔ ρσξίο λα ππνινγίδνληαη νη ηαθηηθνί θαη πξνζσξηλνί έιεγρνη 

απφ ηηο Γ.Ο.Τ, Π.Δ.Κ θιπ γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία. 

Γηα λα ηνληζηεί ην κέγεζνο θαη ε ζεκαζία ζχιιεςεο ηεο θνξνδηαθπγήο αξθεί λα 

ξίμνπκε κία καηηά ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. ην έηνο 2008 πξνβιεπφηαλ έζνδα 

57.340 εθαηνκκχξηα επξψ. Οη δαπάλεο γηα ηελ παηδεία αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 815 

εθαηνκκπξίσλ επξψ, γηα ηελ πγεία 195 εθαηνκκχξηα επξψ, γηα ηελ γεσξγία 365 εθαηνκκχξηα 

επξψ, γηα ηνλ ηνπξηζκφ 90 εθαηνκκχξηα επξψ (πξνυπνινγηζκφο 2008). Μειεηψληαο ηα 

δεδνκέλα απηά εχθνια αληηιακβάλεηαη θαλείο γηαηί ε θνξνδηαθπγή απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε 

εθδήισζε αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο.  
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5. ΜΔΡΟ Β΄ 

5.1 ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

5.1.1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 Με βάζε ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία επηρεηξήζεθε ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα θαηαιήμακε ζηελ δεκηνπξγία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ 20 εξσηήζεσλ, νη 

νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο. ηφρνο ηεο 

έξεπλαο απηήο είλαη λα απνηππσζνχλ ε πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, 

θαζψο θαη νη θχξηνη ιφγνη ηεο θνξνδηαθπγήο. Δπνκέλσο ε έξεπλα εζηίαζε ζηηο 

αθφινπζεο πηπρέο: 

 πγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 πγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ έθηαζε θαη ηηο αηηίεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη 

πνιππινθφηεηαο. 

 Πηζαλέο ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηεξεχλεζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε κεζνδνινγηθά ε 

ηερληθή ηεο έξεπλαο. Ζ έξεπλα απεπζχλζεθε ζε φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο ησλ θφξσλ 

δειαδή ζε φινπο ηνπο ινγηζηέο ειεπζέξνπο επαγγεικαηίεο (ινγηζηηθά γξαθεία) ηνπ 

λνκνχ Θεζπξσηίαο αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζε αληηδηαζηνιή ζε φινπο ηνπο εθνξηαθνχο 

ππάιιεινπο, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζην ηκήκα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ζην ηκήκα 

ειέγρνπ ησλ ηξηψλ Γ.Ο.Τ. ηνπ λνκνχ, (Γ.Ο.Τ. Παξακπζηάο, Γ.Ο.Τ. Ζγνπκελίηζαο, 

Γ.Ο.Τ. Φηιηαηψλ) φπσο επίζεο θαη ζηελ ΤΠ.Δ.Δ. ΖΠΔΗΡΟΤ θιηκάθην Θεζπξσηίαο. 

Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα έρνπκε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ δείγκαηνο θαη 

δελ ζα πξνρσξήζνπκε ζε αλάιπζε γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ. Ζ ζπιινγή ηνπ 

πξσηνγελνχο πιηθνχ, κε ηελ κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (βιέπε Παξάξηεκα Α), 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 2009 θαη ν αξηζκφο ησλ 

ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ αλέξρεηαη ζε εμήληα (60).        

 ηελ έξεπλα εθηφο απφ ηελ ςειάθεζε ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ θνξνδηαθπγήο 

θαη πνιππινθφηεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο εκπεξηέρνληαη θαη δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ (θχιν, ειηθία, επίπεδν κφξθσζεο, γλψζε ρξήζεο 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ). Δπίζεο εκπεξηέρεηαη κία εξψηεζε εθηίκεζεο γηα ηνλ 

θιάδν κε ηελ κεγαιχηεξε θνξνδηαθπγή.  
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Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS γηα Windows (Παξάξηεκα Β) αιιά 

θαη κε ην Excel ηνπ παθέηνπ Microsoft Office 2007.  

 Ζ έξεπλα απηή δελ θηινδνμεί λα παξέρεη κηα πιήξε εηθφλα γηα ηελ θνξνδηαθπγή 

θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, αιιά έλα 

«ζηηγκηφηππν» ηεο άπνςεο ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ θφξνπ γηα ηηο παξακέηξνπο απηέο 

ζηνλ λνκφ Θεζπξσηίαο.        

5.1.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ θαη επεμεξγαζηήθαλ ήηαλ 60. Σα 38 

εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ απφ ινγηζηέο θαη ηα 22 απφ εθνξηαθνχο. Ζ πξψηε 

θαηεγνξία εξσηήζεσλ (εξσηήζεηο Νν 1 έσο Νν 4) αθνξά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

εξσηψκελσλ. Σα άηνκα ηα νπνία ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην είλαη θαηά 22% 

γπλαίθεο θαη 78% άλδξεο (ζρήκα 5.1). ζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηάξζξσζε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ 63% είλαη ινγηζηέο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη πνζνζηφ 37% 

εθνξηαθνί (ζρήκα 5.2). Σέινο φζνλ αθνξά ηελ δηάξζξσζε ησλ επαγγεικάησλ 

αλαθνξηθά κε ηα δχν θχια έρνπκε ζηνπο ινγηζηέο ειεπζέξνπο επαγγεικαηίεο ην 18% 

λα αθνξά γπλαίθεο θαη ην 82% λα αθνξά άλδξεο (ζρήκα 5.3) αληίζηνηρα ζηνπο 

εθνξηαθνχο ηα πνζνζηά αλέξρνληαη γηα ηηο γπλαίθεο ζην 27% θαη γηα ηνπο άλδξεο ζην 

73% (ζρήκα 5.4) παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη θαη 

ζηηο δχν θαηεγνξίεο άλδξεο κε θνληηλά ζρεηηθά πνζνζηά. 

 

ρήκα 5.1: Φύιν  

78%

22%

Ερωτϊμενοι ανά φφλλο
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ΓΤΝΑΙΚΕ
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ρήκα 5.2: Δίδνο απαζρόιεζεο  

 

 

ρήκα 5.3: Λνγηζηέο θαηά θύιν  
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ρήκα 5.4: Δθνξηαθνί θαηά θύιν  

 

ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ αλήθεη θαη ε ειηθηαθή δηάξζξσζε. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 41 – 50 εηψλ (44%) 

αθνινπζεί κε πνζνζηφ 23% ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 50 + εηψλ, ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 31 

– 40 εηψλ έρεη πνζνζηφ 25% θαη ηέινο ε ειηθηαθή νκάδα 20 – 30 έρεη πνζνζηφ 8% 

(ζρήκα 5.5).    

 

ρήκα 5.5: Ζιηθηαθή δηάξζξσζε  
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ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΑΝΔΡΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΓΤΝΑΙΚΕ

8%

25%

44%

23%

Ηλικιακι διάρκρωςθ

20-30

31-40

41-50

50 +



ελίδα | 55  
 

 Έλα ζεκαληηθφ δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν είλαη θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

εξσηψκελσλ, έηζη παξαηεξνχκε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (75%), δειαδή ηα ηξία 

ηέηαξηα ηνπ πιεζπζκνχ, έρεη αλψηεξε ή αλψηαηε εθπαίδεπζε. Σν 25% έρεη κέζε 

εθπαίδεπζε ελψ δελ ππάξρεη θαλέλαο εξσηψκελνο κε κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ππάξρεη πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, πξάγκα ην νπνίν είλαη 

θαηαλνεηφ εθφζνλ απαηηείηαη θάπνην πηπρίν ΑΔΗ ή ΣΔΗ γηα λα έρεηο άδεηα εμαζθήζεσο 

νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο θαη φζνλ αθνξά ηηο εθνξίεο νη ππάιιεινη νη νπνίνη 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηα ηκήκαηα εηζνδήκαηνο θαη ειέγρνπ έρνπλ θάπνην πηπρίν (ζρήκα 

5.6). 

 

ρήκα 5.6: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο  

 

αλ ηειεπηαίν δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν παξαζέηνπκε ηελ γλψζε ρξήζεο 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (ζρήκα 5.7) έλα πξνζφλ ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

άζθεζε ηφζν ηνπ θνξνηερληθνχ – ινγηζηηθνχ επαγγέικαηνο φζν θαη γηα ηνλ εθνξηαθφ. 

Παξαηεξνχκε  φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία 55% γλσξίδεη θαιή ρξήζε Ζ/Τ έλαλ πνζνζηφ 

23% έρεη κέηξηα γλψζε ρξήζεο Ζ/Τ θαη ηέινο έλα πνζνζηφ 22% έρεη άξηζηε γλψζε 

ρξήζεο Ζ/Τ.  
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ρήκα 5.7: Γλώζε ρξήζεο Ζ/Τ  

 ηελ επφκελε ελφηεηα εξσηήζεσλ (εξσηήζεηο Νν 5 έσο Νν 12 θαη εξψηεζε Νν 

14) νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ γηα ην βαζκφ 

πνιππινθφηεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ην επίπεδν ηεο θνξνινγηθήο 

ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπο θχξηνπο ιφγνπο ηεο θνξνδηαθπγήο. 

 ε φηη αθνξά ηελ ινγηθή γηα ηελ νπνία επηβάιινληαη νη θφξνη ζην ζχγρξνλν 

θξάηνο νη εξσηψκελνη επέιεμαλ σο πην βαζηθφ ιφγν ηελ δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκίαο 

(55%) θαη αθνινπζεί ε ιεηηνπξγία ησλ λφκσλ ψζηε ην θξάηνο λα απνθνκίζεη ηα 

ρξήκαηα ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή δεκφζησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (28%). 

Έλα πνζνζηφ (14%) ζεσξεί φηη ν βαζηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηβάιινληαη νη 

θφξνη είλαη ε αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ θαη ηέινο 3% ησλ εξσηψκελσλ ζεσξεί φηη νη 

θφξνη επηβάιινληαη γηα άιινπο ιφγνπο (ζρήκα 5.8). 

 

ρήκα 5.8: Δπηβνιή θόξσλ  
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Ζ  επφκελε εξψηεζε αθνξά ηελ θνξνινγηθή ζπλείδεζε ηνπ Έιιελα πνιίηε θαη 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζε κία πεληαβάζκηα θιίκαθα. Σα επξήκαηα είλαη ζεκαληηθά, ζηελ 

εξψηεζε απηή έλα πνζνζηφ 75% ζεσξεί φηη ε θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ 

είλαη θαθή (45%) θαη πνιχ θαθή (30%) ελψ κφλν ην 25% ζεσξεί φηη είλαη κέηξηα (20%) 

θαη θαιή (5%). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 5.9. 

 

ρήκα 5.9: Φνξνινγηθή ζπλείδεζε  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ζε απηή ηελ εξψηεζε εθφζνλ ε θαηαλνκή 

γίλεη αλά επαγγεικαηηθφ θιάδν. Έηζη νη ινγηζηέο ζεσξνχλ φηη ε θνξνινγηθή ζπλείδεζε 

ησλ πνιηηψλ είλαη πνιχ θαθή 24% θαη θαθή 55% (ζρήκα 5.10) ελψ αληίζεηα νη 

εθνξηαθνί ζεσξνχλ φηη ε θνξνινγηθή ζπλείδεζε είλαη πνιχ θαθή 41% θαη θαθή 27% 

(ζρήκα 5.11). 

 

ρήκα 5.10: Λνγηζηέο θαη θνξνινγηθή ζπλείδεζε  
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ρήκα 5.11: Δθνξηαθνί θαη θνξνινγηθή ζπλείδεζε  

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη νη εθνξηαθνί έρνπλ πεξηζζφηεξν δπζκελή άπνςε γηα ηελ 

θνξνινγηθή ζπλείδεζε.  

 ηελ επφκελε εξψηεζε έγηλε πξνζπάζεηα ηρλειάηεζεο ηεο βαζηθφηεξεο αηηίαο 

γηα θνξνδηαθπγή. Απφ ηα απνηειέζκαηα έρνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηψκελσλ (59%) ζεσξεί φηη ππάξρεη θνξνδηαθπγή δηφηη ηα νθέιε απφ ηελ πιεξσκή 

ησλ θφξσλ δελ είλαη νξαηά γηα ηνλ απιφ πνιίηε, ελ ζπλερεία βαζηθφηεξνο ιφγνο 

αλαδεηθλχεηαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο (28%) θαη αθνινπζεί, 

κε πνζνζηφ 8%, ε γξαθεηνθξαηία (ζρήκα 5.12). 

 

ρήκα 5.12: Κύξηνη ιόγνη θνξνδηαθπγήο  
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Ζ επφκελε εξψηεζε πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ησλ 

πνιηηψλ κε βάζε ην επίπεδν κφξθσζεο ηνπο. Ζ πξνζέγγηζε έρεη λα θάλεη κε ηελ 

ππφζεζε φηη ην πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ νδεγεί ζηελ κεγαιχηεξε 

θνξνινγηθή ηνπο ζπκκφξθσζε δηφηη κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ θαιχηεξα ηνπο ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιινληαη νη θφξνη αιιά θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνπο ξφιν. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνδεηθλχνπλ φηη νη επαγγεικαηίεο ησλ θφξσλ πηζηεχνπλ 

φηη ε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ησλ πνιηηψλ δελ επεξεάδεηαη απφ ην επίπεδν 

κφξθσζεο ηνπο, θαη κάιηζηα ζε πνζνζηφ 68%. Αληίζεηα κφλν έλα 30% ζεσξεί φηη φζν 

κεγαιψλεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν κεγαιψλεη θαη ε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ησλ 

πνιηηψλ. Γηαγξακκαηηθά ηα απνηειέζκαηα απηά παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 5.13. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζνπκε φηη θαη ζηνπο δχν θιάδνπο (εθνξηαθνί, ινγηζηέο) ηα 

απνηειέζκαηα είλαη ηα ίδηα, κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα πνζνζηά.   

 

ρήκα 5.13: Μόξθσζε θαη θνξνινγηθή ζπκκόξθσζε   

 ζνλ αθνξά ηνλ επεξεαζκφ ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ζε ζρέζε κε ην 

χςνο ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο νη εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη δελ παίδεη ξφιν ζε 

πνζνζηφ 53%. Δλ ζπλερεία ε ρακειή θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε σο απφξξνηα πςεινχ 

εηζνδήκαηνο ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ 25% θαη ζπλερίδνληαο ην πςειφ εηζφδεκα θαη 

θαηά ζπλέπεηα κεγάιε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ 12% θαη ηέινο 

ρακειφ εηζφδεκα θαη ζαλ ζπλέπεηα πςειφ πνζνζηφ ζπκκφξθσζεο ζπγθεληξψλεη 

πνζνζηφ 10%. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 5.14. ηελ εξψηεζε απηή 

ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ θιάδσλ ησλ εθνξηαθψλ θαη ησλ θνξνηερληθψλ – 

30%

68%

2%

Επθρεαςμόσ φορολογικισ ςυμόρφωςθσ από επίπεδο 

μόρφωςθσ

ΝΑΙ

OΧΙ

ΔΓ/ΔΑ



ελίδα | 60  
 

ινγηζηψλ. Καη νη δχν θιάδνη είλαη πεξίπνπ ηαπηφζεκνη κε ην ζχλνιν ζην γεγνλφο φηη ην 

χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο δελ παίδεη θάπνην ηδηαίηεξν ιφγν αλαθνξηθά κε ηελ θνξνινγηθή 

ζπκκφξθσζε (ινγηζηέο 55%, εθνξηαθνί 50%) ε δηαθνξνπνίεζε μεθηλά ζηα επφκελα 

ζηάδηα. Δλψ νη ινγηζηέο θαηά 21% πηζηεχνπλ φηη ην πςειφ εηζφδεκα ζπλεπάγεηαη θαη 

ρακειή ζπκκφξθσζε νη εθνξηαθνί αληίζηνηρα ην πηζηεχνπλ ζε πνζνζηφ 32%. ηνλ 

θιάδν ησλ ινγηζηψλ – θνξνηερληθψλ ππάξρεη έλα πνζνζηφ 19% ην νπνίν πηζηεχεη φηη 

ην πςειφ εηζφδεκα ζπλεπάγεηαη θαη πςειή θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ελψ ζηνλ θιάδν 

ησλ εθνξηαθψλ ην πνζνζηφ απηφ είλαη κεδέλ (0%). Σέινο νη ινγηζηέο πηζηεχνπλ φηη ην 

ρακειφ εηζφδεκα έρεη ζαλ απνηέιεζκα πςειή ζπκκφξθσζε ζε πνζνζηφ 5% ελψ νη 

εθνξηαθνί ζε πνζνζηφ 18%. 

 

ρήκα 5.14: Ύςνο εηζνδήκαηνο θαη θνξνινγηθή ζπκκόξθσζε 

ηελ ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα θαηαηάμνπλ ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ Διιεληθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζε κία πεληαβάζκηα θιίκαθα 

(1 πνιχ κεγάινο, 5 πνιχ κηθξφο). Ζ απάληεζε είλαη ζπληξηπηηθή (εκθαλίδεηαη 

δηαγξακκαηηθά ζην ζρήκα 5.15) ζε πνζνζηφ 50% νη εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη ε 

πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη πνιχ κεγάιε, θαη αθνινπζεί ζε 

πνζνζηφ 32% ε απάληεζε φηη ε πνιππινθφηεηα είλαη κεγάιε. Σέινο έλα πνζνζηφ 18% 

Τψηλό -
υψηλή

12%

Τψηλό-χαμηλή
25%

Χαμηλό -
υψηλη

10%

όχι ρόλο
53%

Ειςόδθμα και φορολογικι ςυμμόρφωςθ
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ζεσξεί φηη ε πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη κέηξηα. Οη απαληήζεηο 

αλά θιάδν ηαπηίδνληαη κε ην ζπλνιηθφ. 

 

ρήκα 5.15: Βαζκόο πνιππινθόηεηαο θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο 

 ηελ ηειεπηαία εξψηεζε απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάδεηαη 

ε ζπκβνιή ησλ πεξαηψζεσλ ησλ θνξνινγηθψλ ρξήζεσλ ζηελ δεκηνπξγία θνξνινγηθήο 

ζπλείδεζεο. πλνιηθά νη εξσηψκελνη πηζηεχνπλ, ζε πνζνζηφ 83%, φηη ην «θιείζηκν» 

ησλ ρξήζεσλ κε δηάθνξνπο λφκνπο, απφ ην 1994 έσο θαη ζήκεξα, δελ βνεζάεη ζηελ 

δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο. Παξ’ φια απηά ππάξρεη έλα πνζνζηφ 14% ην 

νπνίν έρεη αληηδηακεηξηθά αληίζεηε άπνςε θαη πηζηεχεη φηη νη πεξαηψζεηο έρνπλ παίμεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο (ζρήκα 5.16). Αλ ηα 

απνηειέζκαηα εηδσζνχλ αλά θιάδν ηφηε έρνπκε δηαθνξνπνηήζεηο, νη ινγηζηέο ζεσξνχλ 

φηη νη πεξαηψζεηο δελ ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ζε 

πνζνζηφ 79% ελψ νη εθνξηαθνί ζε πνζνζηφ 91% ηέινο νη ινγηζηέο ζεσξνχλ ζε 

πνζνζηφ 18% φηη νη πεξαηψζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο 

ζε αληίζεζε κε ηνπο εθνξηαθνχο νη νπνίνη γηα ην ίδην ζέκα έρνπλ πνζνζηφ 4%.   

Πολφ μεγάλος
50%

Μεγάλος 
32%

Μζτριος
18%

Βακμόσ πολυπλοκότθτασ Φορολογικοφ ςυςτιματοσ
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ρήκα 5.16: πκβνιή πεξαηώζεσλ ζηε δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο 

 ηελ επφκελε ελφηεηα εξσηήζεσλ νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε 

κία ζεηξά εξσηήζεσλ νη νπνίεο ζέηνπλ θάπνηα ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ ελ δπλάκεη λα 

απνηειέζνπλ (αλ εθαξκνζηνχλ) κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο αιιά 

θαη ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δεκηνπξγίαο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο.  

Έηζη ινηπφλ ζηελ εξψηεζε αλ ε εθηεηακέλε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ 

επνπηείαο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ σο κέζν κείσζεο ηεο θνξνδηαθπγήο παξαηεξνχκε φηη 

νη εξσηψκελνη ζε ζπληξηπηηθφ βαζκφ απάληεζαλ ζεηηθά (77%) ελψ κφλν ην 22% 

απάληεζε αξλεηηθά (ζρήκα 5.17) επίζεο ππάξρεη έλα πνζνζηφ 1% ην νπνίν δελ 

εμέθξαζε γλψκε. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ φηη ζηελ εξψηεζε απηή θαη νη δχν θιάδνη 

εξσηψκελσλ (εθνξηαθνί, ινγηζηέο – θνξνηερληθνί) έρνπλ ηαπηφζεκεο απφςεηο κε ην 

ζχλνιν. Έηζη ζεηηθά απάληεζε ην 79% ησλ ινγηζηψλ έλαληη 73% ησλ εθνξηαθψλ ελψ 

αξλεηηθά απάληεζε ην 21% ησλ ινγηζηψλ έλαληη 23% ησλ εθνξηαθψλ, ππάξρεη έλα 

πνζνζηφ 4% ησλ εθνξηαθψλ ην νπνίν δελ έιαβε ζέζε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

ΝΑΙ 
14%

OΧΙ 
83%

ΔΓ/ΔΑ
3%

Συμβολι περαιϊςεων ςτθ δθμιουργία φορολογικισ 
ςυνείδθςθσ
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ρήκα 5.17: Ζιεθηξνληθή επνπηεία θαη κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

 Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξά ην γεγνλφο ηνπ αλ νη θνξνινγηθνί έιεγρνη, αλ 

γίλνληαη θαη φπσο γίλνληαη, αληαλαθινχλ ην πξαγκαηηθφ χςνο ησλ εηζνδεκάησλ, θφξσλ 

θιπ ηα νπνία έρνπλ απνθξπβεί αλ δειαδή αληαλαθινχλ ην πξαγκαηηθφ χςνο ηεο 

θνξνδηαθπγήο. ηελ εξψηεζε απηή ζην ζχλνιν δηαθξίλνπκε φηη νη απαληήζεηο είλαη 

δηραζκέλεο έηζη έρνπκε αξλεηηθή απάληεζε ζε πνζνζηφ 57% ελψ ζεηηθά απαληά ην 

40% θαη έλα πνζνζηφ 3% δελ παίξλεη ζέζε (ζρήκα 5.18). ηνπο δχν επηκέξνπο 

εξσηψκελνπο θιάδνπο δηαθξίλνπκε δηαθνξνπνηήζεηο νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην 

γεγνλφο ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ θαζελφο, έηζη νη ινγηζηέο ζε πνζνζηφ 60% 

πηζηεχνπλ φηη νη θνξνινγηθνί έιεγρνη δελ αληαλαθινχλ ην χςνο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη 

ην ππφινηπν 37% έρεη αληίζεηε άπνςε ελψ έλα 3% δελ παίξλεη ζέζε απφ ηελ άιιε 

κεξηά νη εθνξηαθνί, ππεξαζπίδνληαο ην επάγγεικα ηνπο, ζεσξνχλ ζε πνζνζηφ 45% φηη 

νη θνξνινγηθνί έιεγρνη αληαλαθινχλ ην χςνο ησλ εηζνδεκάησλ, θφξσλ ηειψλ θιπ ηα 

νπνία έρνπλ απνθξπβεί ελψ ην 50% έρεη αληίζεηε άπνςε ηέινο ππάξρεη έλα πνζνζηφ 

5% ην νπνίν δελ παίξλεη ζέζε. 

ΝΑΙ 
77%

OΧΙ 
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ΔΓ/ΔΑ
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ρήκα 5.18: Φνξνινγηθνί έιεγρνη θαη απόθξπςε θόξσλ 

 Ζ εξψηεζε ε νπνία αθνινπζεί έζεζε ην ζέκα ηεο απζηεξνπνίεζεο ησλ 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ, ησλ πξνζηίκσλ θιπ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη θαηά πφζν 

ην γεγνλφο απηφ ζα επεξέαδε ζεηηθά ηελ θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ. Καη ζηελ 

εξψηεζε απηή νη απφςεηο δηίζηαληαη. πλνιηθά έλα πνζνζηφ 50% ζεσξεί φηη ε 

δηαδηθαζία ηεο απζηεξνπνίεζεο ζα είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θνξνινγηθή ζπλείδεζε 

ησλ πνιηηψλ, έζησ θαη ππφ ην θαζεζηψο ηνπ θφβνπ ηεο πνηλήο αξρηθά, ελψ ην 47% ησλ 

εξσηψκελσλ πηζηεχεη φηη δελ ζα επεξέαδε ηελ θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ 

ηέινο ππάξρεη έλα πνζνζηφ 3% ην νπνίν δελ παίξλεη ζέζε (ζρήκα 5.19). Ηζρπξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο εληνπίδνληαη ζηνπο δχν επηκέξνπο θιάδνπο ησλ εξσηψκελσλ, έηζη νη 

ινγηζηέο – θνξνηερληθνί εθθξάδνπλ αξλεηηθή άπνςε ζε πνζνζηφ 52% ελψ νη 

εθνξηαθνί ζε πνζνζηφ 36% θαη απφ ηελ άιιε κεξηά νη ινγηζηέο εθθξάδνπλ ζεηηθή 

άπνςε ζε πνζνζηφ 45% ελψ νη εθνξηαθνί ζε πνζνζηφ 59%. Τπάξρεη έλα πνζνζηφ 

(ινγηζηέο 3%, εθνξηαθνί 5%) νη νπνίνη δελ παίξλνπλ ζέζε.  

ΝΑΙ 
40%

OΧΙ 
57%

ΔΓ/ΔΑ
3%

Φορολογικοί ζλεγχοι  
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ρήκα 5.19: Απζηεξνπνίεζε ειέγρσλ θαη θνξνινγηθή ζπλείδεζε 

 ηελ εξψηεζε αλ ε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζα έθαλε δπλαηή ηε 

κεγαιχηεξε ζπκκφξθσζε ησλ πνιηηψλ θαη επνκέλσο ζα απνηεινχζε έλα βήκα πξνο ηε 

δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (61%) 

απάληεζε ζεηηθά ελψ κφλν ην 37% απάληεζε αξλεηηθά έρνπκε ηέινο θαη έλα πνζνζηφ 

2% ην νπνίν δελ πήξε ζέζε (ζρήκα 5.20). Σα απνηειέζκαηα ζηελ εξψηεζε απηή 

αλαηξέπνληαη εληειψο φηαλ νη απαληήζεηο εηδσζνχλ κέζα απφ ην πξίζκα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ. Έηζη νη ινγηζηέο ζεσξνχλ, ζε πνζνζηφ 68%, 

φηη ε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζα δεκηνπξγνχζε θνξνινγηθή ζπλείδεζε 

ελψ κφλν ην 32% πηζηεχεη ην αληίζεην απφ ηελ άιιε κεξηά νη εθνξηαθνί, ζε πνζνζηφ 

50%, πηζηεχνπλ ζηελ κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ σο κέζν δεκηνπξγίαο 

θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ελψ ην 45% έρεη αληίζεηε άπνςε. Παξαηεξνχκε φηη νη 

δηαθνξέο είλαη κεγάιεο (18 θαη 13 πνζνζηηαίεο κνλάδεο). Σα απνηειέζκαηα ησλ 

ινγηζηψλ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλφινπ εμαηηίαο ηεο αξηζκεηηθήο 

ππεξνρήο ηνπο ε νπνία επεξεάδεη θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζην ζχλνιν ησλ 

εξσηψκελσλ. 

ΝΑΙ 
50%OΧΙ 
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ΔΓ/ΔΑ
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ρήκα 5.20: Μείσζε θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ θαη δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο  

 ηελ επφκελε εξψηεζε ηίζεηαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα δεηήκαηα ηεο Διιεληθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη εμεηάδεηαη θαηά πφζν επεξεάδεη ηελ θνξνινγηθή ζπλείδεζε 

ησλ πνιηηψλ. Δμεηάδεηαη ινηπφλ θαηά πφζν ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζα 

απνηεινχζε φξγαλν γηα ηε δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο. ην ζχλνιν ησλ 

εξσηψκελσλ ηα απνηειέζκαηα είλαη απνθαιππηηθά ην 68% πηζηεχεη φηη ε κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο ζα νδεγνχζε ζηαδηαθά ζηελ δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ελψ 

κφλν ην 27% ησλ εξσηψκελσλ δηαηχπσζε αληίζεηε άπνςε (ζρήκα 5.21). Οη απαληήζεηο 

ζρεδφλ ηαπηίδνληαη φηαλ ηα απνηειέζκαηα εμεηάδνληαη αλά επαγγεικαηηθφ θιάδν.    

 

ρήκα 5.21: Γξαθεηνθξαηία θαη θνξνινγηθή ζπλείδεζε 
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 Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξά ηελ δηαθάλεηα ζηελ δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ 

νηθνλνκηθψλ θαη θαηά πφζν απηή ζπκβάιιεη ζηελ θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε θαη θαη’ 

επέθηαζε ζηελ δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο πνιίηεο. Οη απαληήζεηο ζηελ 

εξψηεζε απηή κηινχλ απφ κφλεο ηνπο θαη δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα ζρνιηαζκνχ. 

Πνζνζηφ 98% ησλ εξσηψκελσλ έρνπλ ζεηηθή άπνςε θαη ην ππφινηπν 2% δελ παίξλεη 

ζέζε (ζρήκα 5.22). Σα απνηειέζκαηα εηδνκέλα αλά θιάδν δίλνπλ ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα.               

 

ρήκα 5.22: Γηαθάλεηα θαη θνξνινγηθή ζπκκόξθσζε 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε αθνξά ηελ εθηίκεζε γηα ηνλ θιάδν κε ηελ πςειφηεξε 

θνξνδηαθπγή. ηελ εξψηεζε απηή νη απαληήζεηο ζπκθσλνχλ ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη 

θαηά επαγγεικαηηθφ θιάδν. Έηζη ινηπφλ ζαλ «πξσηαζιεηήο» ζηελ θνξνδηαθπγή 

εθηηκάηαη ν θιάδνο ηεο νηθνδνκήο κε πνζνζηφ 42% αθνινπζνχλ νη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο (γηαηξνί, δηθεγφξνη θιπ) κε πνζνζηφ 38% ελ ζπλερεία έξρνληαη νη 

έκπνξνη ζπγθεληξψλνληαο πνζνζηφ 12% θαη ππάξρεη έλα αδηεπθξίληζην 8%. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο απηήο παξνπζηάδνληαη παξαζηαηηθά ζην παξαθάησ ζρήκα 

5.23.  
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ρήκα 5.23: θιάδνο κε ηελ πςειόηεξε θνξνδηαθπγή 

 

5.2 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ γεληθή εηθφλα πνπ απνθνκίδνπκε κε βάζε ηελ έξεπλα είλαη φηη νη πνιίηεο 

ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη θαη’ επέθηαζε ηελ θνξνιφγεζε 

ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο. Γεκνγξαθηθά ε θχξηα παξαηήξεζε είλαη φηη ν αλδξηθφο 

πιεζπζκφο, ζηηο ππφ εμέηαζε – εξψηεζε θαηεγνξίεο, ππεξηεξεί ζεκαληηθά, 

παξαηεξνχκε επίζεο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εξσηψκελσλ αλήθεη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 

απφ 41 εηψλ θαη πάλσ, πξφθεηηαη δειαδή γηα ψξηκνπο θιάδνπο ηφζν ζηνπο ινγηζηέο 

φζν θαη ζηνπο εθνξηαθνχο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ νπνίσλ θξίλεηαη αλψηεξν ή 

αλψηαην κε θαιή ή πνιχ θαιή γλψζε ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  

ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο εληνπίδνπκε θαη’ αξρήλ δχν βαζηθά 

ζπζηαηηθά: ην πξψην έρεη λα θάλεη κε ηελ άπνςε ησλ εξσηψκελσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ. Οη εξσηψκελνη ζε πάξα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ, 

πάλσ απφ ηα ¾, πηζηεχνπλ φηη ε θνξνινγηθή ζπλείδεζε είλαη θαθή ή πνιχ θαθή. Σν 

δεχηεξν ζηνηρείν έρεη λα θάλεη κε ηνλ βαζκφ πνιππινθφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη εξσηψκελνη, κε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ πάλσ απφ ηα 4/5 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο, ζεσξνχλ φηη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα δηαθξίλεηαη απφ 
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κεγάιε πνιππινθφηεηα. Δθφζνλ απηφ ην ζηνηρείν πξνέξρεηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

ησλ θφξσλ, ινγηζηέο θαη εθνξηαθνχο, είλαη εχθνιν λα αληηιεθζνχκε φηη γηα ην πιαηχ 

θνηλφ ε θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο είλαη θάηη ην εμαηξεηηθά νκηριψδεο. 

πλερίδνληαο ηελ έξεπλα δηαπηζηψλνπκε φηη ν κεγάινο φγθνο ησλ εξσηψκελσλ πηζηεχεη 

φηη ε πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ησλ θφξσλ είλαη ε δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκίαο θαη 

αθνινπζνχλ, κε ζεκαληηθά κηθξφηεξα πνζνζηά, ε αλάγθε ηεο ζπιινγήο θφξσλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαη παξνρή δεκφζησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αιιά θαη απηή ηεο 

αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ ζε δηάθνξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Οη απαληήζεηο ζηελ 

έξεπλα θαηαδεηθλχνπλ σο ζεκαληηθφηεξν ιφγν θνξνδηαθπγήο ηα κε νξαηά 

απνηειέζκαηα ηεο ζπιινγήο θφξσλ γηα ηνλ απιφ πνιίηε, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ εξψηεζε γηα ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν ησλ θφξσλ πνπ πξναλαθέξζεθε, σο 

έλαο άιινο βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο 

απνηππψλεηαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.  Δλ ζπλερεία ζηελ 

πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο  ησλ βαζηθφηεξσλ ιφγσλ ηεο θνξνδηαθπγήο νδεγνχκαζηε 

ζηελ απάληεζε φηη ην πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ δελ απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα κεγαιχηεξε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ηνπο αιιά πνιιέο θνξέο έρεη 

ηελ αληίζεην απνηέιεζκα. Έλαο άιινο ιφγνο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο πνπ 

δηεπξχλζεθε είλαη ην θαηά πφζν ην χςνο ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο επεξεάδεη ηελ 

θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε. Σα απνηειέζκαηα είλαη απνθαιππηηθά, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ, πάλσ απφ ην 50%, ζεσξεί φηη ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο δελ 

παίδεη ξφιν ζην αλ θάπνηνο ζα θνξνδηαθχγεη ή φρη επνκέλσο άιινη είλαη νη βαζηθνί 

παξάγνληεο ηεο θνξνδηαθπγήο. ην ηέινο απηήο ηεο ελφηεηαο εξσηήζεσλ ηίζεηαη ην 

ζέκα ηνπ θαηά πφζν νη θνξνινγηθέο πεξαηψζεηο βάζεη δηαθφξσλ λφκσλ επεξεάδνπλ ηελ 

θνξνινγηθή ζπλείδεζε. Καη εδψ νη απαληήζεηο δίλνπλ έλα μεθάζαξν κήλπκα, ζε 

πνζνζηφ πάλσ απφ 83% θαη νη δχν επαγγεικαηηθνί θιάδνη ζπκθσλνχλ φηη νη 

πεξαηψζεηο δελ βνεζνχλ ηελ δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο αιιά ηνπλαληίνλ 

έρνπλ ην αληίζεην απνηέιεζκα. ηελ εξψηεζε απηή νη εξσηψκελνη πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

επζχλεο ηνπ θξάηνπο ζηελ έιιεηςε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο απφ ηνπο πνιίηεο.  

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ησλ εξσηήζεσλ γίλεηαη πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ 

θάπνησλ κέηξσλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ θάπνην απνηέιεζκα ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο. Ξεθηλψληαο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη εξσηψκελνη δελ 

ζεσξνχλ φηη νη θνξνινγηθνί έιεγρνη αληηθαηνπηξίδνπλ ην πξαγκαηηθφ χςνο ησλ 
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εηζνδεκάησλ ηα νπνία έρνπλ απνθξπβεί, θαη επνκέλσο θάηη πξέπεη λα αιιάμεη ζηνλ 

ηξφπν ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ.  Έηζη ινηπφλ ε 

απμεκέλε ρξήζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο επνπηείαο θαη ειέγρνπ θξίλεηαη ζε πάξα 

πνιχ κεγάιν βαζκφ σο κέηξν ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηελ θνξνδηαθπγή. Μηα 

απζηεξνπνίεζε ησλ ειέγρσλ θαη ησλ πξνζηίκσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θεληξηθνχ 

θξάηνπο δηράδεη ηνπο εξσηψκελνπο αλαθνξηθά κε ην πφζν ζα κπνξέζεη λα ζπκβάιιεη 

ζηελ δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο έζησ θαη ιφγσ θφβνπ ζηελ αξρή. Αληίζεηα ε 

κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θξίλεηαη σο έλα κέηξν ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

απμήζεη ηελ θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ησλ πνιηηψλ θαη επνκέλσο ζηελ δεκηνπξγία 

θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ. Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

κείσζεο ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο. Δδψ ηνλίδεηαη φηη πνιιέο θνξέο γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάπνηεο 

ζπλαιιαγέο λφκηκα απαηηείηαη ε γξήγνξε ζχκπξαμε ηνπ θξάηνπο ψζηε λα δψζεη ιχζεηο 

πξάγκα ην νπνίν δελ γίλεηαη κε απνηέιεζκα νη θνξνινγνχκελνη λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο 

ζπλαιιαγέο απηέο έζησ θαη παξάλνκα ή παξάηππα. Καηαιήγνληαο σο ν κεγαιχηεξνο 

ιφγνο ν νπνίνο ζα δεκηνπξγνχζε θνξνινγηθή ζπλείδεζε θξίλεηαη απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο ε δηαθάλεηα ζηελ δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ απφ ηελ πιεπξά 

ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σέινο ζε κία ζηνηρεηψδε θαηάηαμε ησλ θιάδσλ κε 

ηελ κεγαιχηεξε θνξνδηαθπγή έρνπκε ηελ νηθνδνκή θαη αθνινπζνχλ νη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο.       
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΓΑΗΑ 

6.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

ην ηειεπηαίν απηφ θεθάιαην ε εξγαζία αζρνιείηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία 

έρνπκε θαηαιήμεη απφ ηε κειέηε καο. πγθεθξηκέλα ην θεθάιαην απηφ δηαηξείηαη ζηα 

παξαθάησ ηκήκαηα: 1. Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. ην 

ηκήκα απηφ ζπλνςίδνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ην πξψην κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο.           

2. Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πιαηζίνπ έξεπλαο θαη ησλ βαζηθψλ επξεκάησλ ηεο 

ηέινο ζην 3. Παξνπζηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο.  

6.2 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ  

Οη έλλνηεο ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο, θνξνδηαθπγήο, παξανηθνλνκίαο 

απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ επνρή θξίζεο πνπ δηαλχνπκε. Ζ 

ζπκκεηνρή ηνπ θάζε πνιίηε ζηα θνηλά, κε ηελ έλλνηα ηνπ θφξνπ, παίξλεη δηάθνξεο 

κνξθέο ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ είλαη: ε έιιεηςε αληαιιάγκαηνο, ε 

ππνρξεσηηθφηεηα, ε επηβνιή ηνπ απφ ην θξάηνο θαη ηέινο ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα 

νξηζηηθή ρξεκαηηθή παξνρή. ια ηα πξνεγνχκελα πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο δειαδή ζην ζχλνιν ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ νη νπνίνη 

ηζρχνπλ ζε κία θνηλσλία ζε κία δεδνκέλε ζηηγκή θαη ππαθνχνπλ ζε νξηζκέλνπο 

θαλφλεο ηδενινγηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο. Σν Διιεληθφ θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηνλ θφξν ζην εηζφδεκα, ζηελ πεξηνπζία θαη ζηελ δαπάλε. 

ηελ ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη έλλνηεο ηεο θνξνδηαθπγήο δειαδή ηεο παξάλνκεο 

κείσζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, ηεο θνξναπνθπγήο δειαδή ηεο λφκηκεο 

απνθπγήο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ, ηεο παξανηθνλνκίαο δειαδή ηνπ ηκήκαηνο εθείλνπ 

ηεο νηθνλνκίαο ην νπνίν δελ δειψλεηαη θαη επνκέλσο δε κεηξηέηαη  θαη ε κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο. Δλ ζπλερεία παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο επεξεαζκνχ ησλ ελλνηψλ απηψλ 

θαζψο θαη νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπο.  

ην επφκελν ηκήκα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ Διιεληθνχ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ χπαξμε πνιιψλ θαη ζπρλά 

αληηθξνπφκελσλ θνξνινγηθψλ λφκσλ αιιά θαη ζηελ αλάγθε γηα ζχκπξαμε πνιιψλ 

ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ έλαο θνξνινγνχκελνο λα θέξεη εηο πέξαο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ 

ππνζέζεηο. ην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ Α κέξνπο γίλεηαη πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο 
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Διιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ θνξνδηαθπγή θαη ηελ παξανηθνλνκία. 

Αλ θαη νη εθηηκήζεηο ησλ κειεηεηψλ δηαθέξνπλ σζηφζν φιεο ζπκθσλνχλ κε ην 

ζπκπέξαζκα φηη θαη ηα δχν θαηλφκελα ηείλνπλ λα πάξνπλ δηαζηάζεηο κάζηηγαο ζηελ 

Διιάδα.                

6.3 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ 

ΣΖ 

Με βάζε ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε αλαπηχρζεθαλ νη άμνλεο ηεο έξεπλαο νη 

νπνίνη ζηνρεχνπλ ζηελ ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ αμηνιφγεζε ηεο έθηαζεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

παξανηθνλνκίαο αιιά θαη πηζαλέο αηηίεο γηα ηα δχν απηά θαηλφκελα θαη ηέινο ζηε 

δηεξεχλεζε γηα πηζαλέο ιχζεηο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε εξσηεκαηνιφγηα θαη 

απεπζχλζεθε ζε άηνκα ηα νπνία αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά δειαδή ζε θνξνηερληθνχο 

θαη εθνξηαθνχο. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ζεσξεί φηη ην Διιεληθφ 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθν θαη ην επίπεδν θνξνινγηθήο 

ζπλείδεζεο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ είλαη πνιχ ρακειφ. Βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ επηβνιή 

θφξσλ είλαη ε δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ν βαζηθφηεξνο ιφγνο θνξνδηαθπγήο είλαη 

ηα κε νξαηά, απφ ηνλ πνιίηε, απνηειέζκαηα ηεο πιεξσκήο θφξσλ. Ζ θνξνινγηθή 

ζπκκφξθσζε δελ επεξεάδεηαη απφ ηα εηζνδήκαηα αιιά νχηε θαη απφ ην επίπεδν 

κφξθσζεο ησλ θνξνινγνχκελσλ. Σν ίδην ην θξάηνο έρεη ππνζάιςεη ηελ θνξνδηαθπγή 

κε ηηο ζπλερείο πεξαηψζεηο, ελψ νη θνξνινγηθνί έιεγρνη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

έθηαζε ηεο θνξνδηαθπγήο. Ζ κείσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε κείσζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ε εθηεηακέλε ειεθηξνληθή επνπηεία ηεο αγνξάο ε 

απζηεξνπνίεζε ησλ ειέγρσλ θαη ε δηαθάλεηα ζηελ δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαδεηθλχνληαη σο ιχζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

παξανηθνλνκίαο. Σέινο σο θιάδνο κε ηελ πςειφηεξε θνξνδηαθπγή θαηαδεηθλχεηαη ε 

νηθνδνκή.   

6.4 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ κεζνδνινγία ε νπνία επηιέρζεθε έρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. Ο πιεζπζκφο ηεο 

έξεπλαο είλαη αξθεηά κηθξφο θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα εμάγεη πεηζηηθφ απνηέιεζκα 

γηα ην ζχλνιν ηεο Διιάδαο. Απηή ε έξεπλα δελ ππνζηεξίδεη φηη βαζίδεηαη ζε έλα 

απνιχησο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. Δληνχηνηο ν ζηφρνο είλαη αλ απνθηεζεί κία 

έλδεημε γηα ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ έθηαζε ηεο 
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θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ελδερνκέλσο λα ςειαθήζεη θάπνηεο πηζαλέο 

αηηίεο θαη ιχζεηο. 

 

Σέινο πξέπεη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία δψδεθα έηε δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ Διιεληθφ ρψξν ζπληνληζκέλεο θαη ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο νη 

νπνίεο λα απνηππψλνπλ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαη λα απνηππψλνπλ ηελ ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα.         
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α  

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΣΖΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ 

 

Δξσηεκαηνιφγην γηα ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ Διιεληθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ηελ θνξνινγηθή ζπλείδεζε  

1. Φύιν. 

□ Άλδξαο  

□ Γπλαίθα 

 

2. Ζιηθία  

□ 20 – 30 

□ 31 – 40  

□ 41 – 50  

□ Πάλσ απφ 50+ 

 

3. Δπίπεδν κόξθσζεο 

□ Μέζε εθπαίδεπζε  

□ Αλψηεξε – αλψηαηε εθπαίδεπζε 

□ Μεηαπηπρηαθφ   

□ Γηδαθηνξηθφ  

 

4. Γλώζε  ρξήζεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

□ Άξηζηε 

□ Καιή  

□ Μέηξηα 

□ Κακία 

 

 

5. Ο βαζηθόο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε θεληξηθή δηνίθεζε επηβάιιεη θόξνπο είλαη: 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ  

Γ Ζ Μ Ο ΚΡ ΑΣ Η Α  
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□ Γηα λα παξέρεη δεκφζηα αγαζά θαη ππεξεζίεο 

□ Γηα λα αλαδηαλείκεη ηνλ πινχην 

□ Γηα λα δηαρεηξίδεηαη ηελ νηθνλνκία 

□ Άιιν  

 

6. Αλ ζηελ εξώηεζε 5 απαληήζαηε άιιν παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε: 

   

   

   

   

 

 

7. ε ηη επίπεδν πηζηεύεηε βξίζθεηαη ε θνξνινγηθή ζπλείδεζε ηνπ Έιιελα 

πνιίηε; 

 

1 2 3 4 
5 

Καθό  θαιό 

 

 

8. Πνηνο, θαηά ηε γλώκε ζαο, είλαη ν βαζηθόηεξνο ιόγνο ηεο θνξνδηαθπγήο – 

θνξναπνθπγήο;   

□ Ζ γξαθεηνθξαηία  

□ Σα κε νξαηά απνηειέζκαηα γηα ηνλ πνιίηε 

□ Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

□ Άιιν 

 

9. Αλ ζηελ εξώηεζε 8 απαληήζαηε άιιν παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε: 

   

   

   

   

 

 

10. Σν επίπεδν ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ θνξνινγνύκελσλ επεξεάδεη ηελ 

θνξνινγηθή ηνπ ζπκκόξθσζε; (κεγαιύηεξν κνξθσηηθό επίπεδν άξα θαη 

κεγαιύηεξε ζπκκόξθσζε;) 
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□ Ναη 

□ ρη  

□ Γελ γλσξίδσ/ δελ απαληψ 

 

11. Σν ύςνο ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο επεξεάδεη ηελ θνξνινγηθή 

ζπκκόξθσζε ησλ πνιηηώλ;  

□ Τςειφ εηζφδεκα πςειή ζπκκφξθσζε;  

□ Τςειφ εηζφδεκα ρακειή ζπκκφξθσζε;  

□ Υακειφ εηζφδεκα πςειή ζπκκφξθσζε;  

□ Υακειφ εηζφδεκα ρακειή ζπκκφξθσζε;  

□ Γελ παίδεη ξφιν   

 

12.  Πνίνο θαηά ηε γλώκε ζαο είλαη ν βαζκόο πνιππινθόηεηαο ηνπ Διιεληθνύ 

θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο; 

 

1 2 3 4 
5 

κεγάινο  κηθξόο 

 

13. Πηζηεύεηε όηη κε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ επνπηείαο 

από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζα κεησζεί ην θαηλόκελν ηεο θνξνδηαθπγήο; 

□ Ναη 

□ ρη  

□ Γελ γλσξίδσ/ δελ απαληψ 

 

14. Πηζηεύεηε όηη νη ζπλερείο πεξαηώζεηο ζπλέβαιιαλ ζηελ δεκηνπξγία 

θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο πνιίηεο;  

□ Ναη 

□ ρη  

□ Γελ γλσξίδσ/ δελ απαληψ 

 

15. Πηζηεύεηε όηη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαθηηθώλ θνξνινγηθώλ ειέγρσλ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ην ύςνο ησλ απνθξπβέλησλ εηζνδεκάησλ; 

□ Ναη 

□ ρη  

□ Γελ γλσξίδσ/ δελ απαληψ 

 

16. Καηά ηε γλώκε ζαο ε απζηεξνπνίεζε ησλ ειέγρσλ θαη ησλ πξνζηίκσλ από ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο (ΤΠΔΔ, ΓΟY, ΣΔΚ θιπ) ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθό κέζν γηα 

ηελ δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο πνιίηεο; 

□ Ναη 

□ ρη  
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□ Γελ γλσξίδσ/ δελ απαληψ 

 

17.  Ζ κείσζε ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ ζα ήηαλ, θαηά ηε γλώκε ζαο, 

απνηειεζκαηηθό κέζν γηα ηε κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο – θνξναπνθπγήο;  

□ Ναη 

□ ρη  

□ Γελ γλσξίδσ/ δελ απαληψ 

 

18.  Ζ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηηο θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο είλαη, θαηά ηε 

γλώκε ζαο, έλαο ηξόπνο γηα ηε δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο;  

□ Ναη 

□ ρη  

□ Γελ γλσξίδσ/ δελ απαληψ 

 

19.  Ζ δηαθάλεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθώλ απνηειεί ή όρη 

θαζνξηζηηθό κέζν γηα ηε δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο; 

□ Ναη 

□ ρη  

□ Γελ γλσξίδσ/ δελ απαληψ 

 

20.  Πνηνο θιάδνο θαηά ηελ γλώκε ζαο έρεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό θνξνδηαθπγήο;  

□ ε νηθνδνκή 

□ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο  

□ νη έκπνξνη  

□ Άιιν ____________________________________________________ 

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ  

ΔΠΧΝΤΜΟ: ___________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ: _____________________________________________________ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: _________________________________________________ 

 

 

 



ελίδα | 81  
 

ΘΔΖ ΦΡΑΓΗΓΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αο επραξηζηώ γηα ην ρξόλν ζαο 

ΣΕΟΤΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β  

Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Φχιιν 

 
60 1 2 1,22 ,415 

Ζιηθία 

 
60 1 4 2,82 ,892 

Δπίπεδν κφξθσζεο 

 
60 1 2 1,75 ,437 

Γλψζε ρξήζεο Ζ/Τ 

 
60 1 3 2,02 ,676 

Ο βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν ε θεληξηθή δηνίθεζε 

επηβάιιεη θφξνπο είλαη: 

  

60 1 4 2,33 ,933 

ε ηη επίπεδν βξίζθεηαη ε 

θνξνινγηθή ζπλείδεζε ηνπ 

Έιιελα πνιίηε  

 

60 1 4 2,00 ,844 

Πνηνο θαηά ηελ γλψκε ζαο 

είλαη ν βαζηθφηεξνο ιφγνο 

ηεο θνξνδηαθπγήο - 

θνξναπνθπγήο 

60 1 4 2,30 ,696 

 

Σν επίπεδν ηνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ ησλ 

θνξνινγνχκελσλ επεξεάδεη 

ηελ θνξνινγηθή ηνπ 

ζπκκφξθσζε; (κεγαιχηεξν 

κνξθσηηθφ επίπεδν άξα θαη 

κεγαιχηεξε ζπκκφξθσζε;) 

60 1 3 1,72 ,490 

 

Σν χςνο ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο επεξεάδεη ηελ 

θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε 

ησλ πνιηηψλ;  

60 1 5 3,58 1,598 

 

Πνηνο θαηά ηε γλψκε ζαο 

είλαη ν βαζκφο 

πνιππινθφηεηαο ηνπ 

Διιεληθνχ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο; 

 

60 1 3 1,68 ,770 

Πηζηεχεηε φηη κε ηελ 

εθηεηακέλε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ 

60 1 3 1,25 ,474 
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επνπηείαο απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο ζα 

κεησζεί ην θαηλφκελν ηεο 

θνξνδηαθπγήο;  

 

Πηζηεχεηε φηη νη ζπλερείο 

πεξαηψζεηο ζπλέβαιαλ ζηελ 

δεκηνπξγία θνξνινγηθήο 

ζπλείδεζεο ζηνπο πνιίηεο;  

60 1 3 1,90 ,399 

 

Πηζηεχεηε φηη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ηαθηηθψλ 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ην χςνο 

ησλ απνθξπβέλησλ 

εηζνδεκάησλ; 

60 1 3 1,63 ,551 

 

Καηά ηε γλψκε ζαο ε 

απζηεξνπνίεζε ησλ 

ειέγρσλ θαη ησλ πξνζηίκσλ 

απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο 

(ΤΠΔΔ, ΓΤΟ, ΣΔΚ θιπ) ζα 

ήηαλ απνηειεζκαηηθφ κέζν 

γηα ηε δεκηνπξγία 

θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο 

ζηνπο πνιίηεο; 

60 1 3 1,53 ,566 

 

Ζ κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ ζα ήηαλ, θαηά 

ηε γλψκε ζαο, 

απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηε 

κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο – 

θνξναπνθπγήο;  

60 1 3 1,40 ,527 

 

 

Ζ κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο ζηηο 

θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο, 

είλαη θαηά ηελ γλψκε ζαο, 

έλαο ηξφπνο γηα ηε 

δεκηνπξγία θνξνινγηθήο 

ζπλείδεζεο; 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1,37 

 

 

 

 

 

 

 

,581 

 

Ζ δηαθάλεηα ζηε δηαρείξηζε 

ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεί ή φρη θαζνξηζηηθφ 

κέζν γηα ηε δεκηνπξγία 

θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο; 

60 1 3 1,03 ,258 
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Πνηνο θιάδνο θαηά ηε 

γλψκε ζαο έρεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

θνξνδηαθπγήο; 

 

60 1 4 1,86 ,929 

Valid N (listwise) 60         

 
  

 

 

 

 

 

 

 

          

           

 


