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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η φοροδιαφυγή αποτελεί σήµερα ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα του δηµοσίου τοµέα 

στην ελληνική οικονοµία. Η έκταση και το µέγεθός της, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, 

έχει ξεπεράσει κατά πολύ το επίπεδο χωρών µε αντίστοιχη παραγωγική δοµή και 

ιδιαιτερότητες στην οικονοµία τους. Με αυτά τα δεδοµένα υπάρχει µεγάλο έδαφος για 

σηµαντικό περιορισµό τόσο της φοροδιαφυγής όσο και της παραοικονοµίας, χωρίς 

άξιες λόγου παρενέργειες στο επίπεδο του εθνικού προϊόντος και των άλλων 

µακροοικονοµικών µεγεθών. 

 

Τα φαινόµενα της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής αποτελούν το αντικείµενο της 

παρούσας µελέτης. Θα αναζητηθούν οι αιτίες έξαρσης του φαινοµένων της 

φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, οι συνέπειές της, οι παράγοντες που την επηρεάζουν, 

καθώς και οι µέθοδοι οι οποίοι ακολουθούνται προκειµένου κάποιος υποκείµενος στο 

φόρο να φοροδιαφύγει. Αναλύεται ακόµα η έννοια της παραοικονοµίας, οι αρνητικές 

και θετικές της επιδράσεις, καθώς επίσης και οι παράγοντες επηρεασµού της. 

Ακολούθως γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης της κατάστασης στην Ελλάδα σε σχέση µε 

την παραοικονοµία – φοροδιαφυγή και την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η παρούσα 

µελέτη καταλήγει µε τα συνολικά αποτελέσµατα και προτείνει τρόπους αντιµετώπισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   

 

Το φαινόµενο της φοροδιαφυγής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους µελετητές 

της ελληνικής οικονοµίας, λόγω του µεγέθους και των επιπτώσεων που έχει στα 

φορολογικά έσοδα. Η φοροδιαφυγή είναι ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο φαινόµενο 

το οποίο εκφεύγει από την αυστηρά οικονοµική σφαίρα και έχει πολιτικές και 

κοινωνικές προεκτάσεις. 

 

Αν και το πρόβληµα της φοροδιαφυγής είναι έντονο για την Ελληνική Οικονοµία, 

ωστόσο µόνο κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια άρχισε να παρατηρείται ενδιαφέρον 

για την µελέτη του φαινοµένου και την µέτρηση (µε την κατασκευή οικονοµετρικών 

υποδειγµάτων) της παραοικονοµίας. Η εργασία του Gutmann το 1977 υπήρξε η 

αφορµή, ώστε το πρόβληµα της φοροδιαφυγής, να προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών 

ερευνητών και οικονοµολόγων. 

 

Η ανάγκη ικανοποίησης των κριτηρίων ονοµαστικής σύγκλισης της Ελληνικής 

οικονοµίας σύµφωνα µε την συνθήκη του Μάαστριχ έγινε η αιτία να συνειδητοποιηθεί 

από τους φορείς της οικονοµικής πολιτικής η σηµασία του φαινοµένου της 

παραοικονοµίας, ώστε µε την περιστολή της παραοικονοµίας να καταστεί δυνατή η 

µείωση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και του δηµοσίου χρέους. Η καθυστέρηση 

του ενδιαφέροντος για την µελέτη του φαινοµένου στην Ελληνική οικονοµία οφείλεται 

αφ' ενός στο γεγονός ότι και διεθνώς, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, µόλις από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1980 άρχισε να εκδηλώνεται ενδιαφέρον για την φοροδιαφυγή, και 

αφ' ετέρου λόγω των δοµών της Ελληνικής οικονοµίας οι ασκούντες την οικονοµική 
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πολιτική αντιµετωπίζουν µε ανοχή το φαινόµενο της φοροδιαφυγής προκειµένου να 

αποφευχθούν τα προβλήµατα ιδιαίτερα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (Ι. 

Βαβούρας και Ν. Καραβίτης, 1997). 

 

1.1 Η έκταση του φαινοµένου παγκοσµίως 

 

Σήµερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου την µεγαλύτερη 

παραοικονοµία, ανάµεσα σε αναπτυγµένες χώρες, την διαθέτει η Ελλάδα. Όπως 

φαίνεται στον πίνακα 1, τo 1/3 της Ελληνικής οικονοµίας, δηλαδή περίπου το 28,7% 

του ΑΕΠ είναι "παραοικονοµία" και εποµένως δεν φορολογείται. Αυτό φέρνει την 

Ελλάδα στην πρώτη θέση, σε αντίθεση µε την Ελβετία η οποία το 2000 παρουσιάζει 

παραοικονοµία σε ποσοστό 8,6% του ΑΕΠ. Το ποσοστό της παραοικονοµίας στην 

Ελλάδα είναι αρκετά υψηλότερο από τον µέσο όρο 20 ανεπτυγµένων χωρών (16,77%). 

 

Πίνακας 1: Παραοικονοµία ως ποσοστό του ΑΕΠ 

Παραοικονοµία ως ποσοστό του ΑΕΠ 
Χώρα 

1989/1990 1999/2000 

Ελλάδα 22,6 28,7 

Ιταλία 22,8 27,1 

Πορτογαλία 15,9 22,7 

Ισπανία 16,1 22,7 

Βέλγιο 19,3 22,2 

Σουηδία 15,8 19,2 

Νορβηγία 14,8 19,1 

Φιλανδία 13,4 18,1 

∆ανία 10,8 18 
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Καναδάς 12,8 16 

Γερµανία 11,8 16 

Ιρλανδία 11 15,9 

Γαλλία 9 15,2 

Αυστραλία 10,1 14,3 

Ολλανδία 11,9 13,1 

Ν. Ζηλανδία 9,2 12,8 

Βρετανία 9,6 12,7 

Ιαπωνία 8,8 11,2 

Αυστρία 6,9 9,8 

ΗΠΑ 6,7 8,7 

Ελβετία 6,7 8,6 

Μέσος Όρος 12.67 16,77 

Πηγή: Πανεπιστήµιο Λιντς, Αυστρία, 2001 

 

Η παραοικονοµία λοιπόν ανθεί σε πολλές χώρες στον πλανήτη µας.  Στον πίνακα 2 

παρουσιάζονται εκτιµήσεις για την παραοικονοµία παγκοσµίως για την περίοδο 1990 – 

1993. Οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται σε υπολογισµούς των Schneider και Enste 

(2000). Έτσι σε ορισµένες χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αµερικής και σε µερικές 

χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η παραοικονοµία κυµαίνεται αντίστοιχα µεταξύ 

40-60% και 28-43% του επίσηµου ΑΕΠ. Στο χώρο του ΟΟΣΑ οι µεσογειακές χώρες 

Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία εκτιµάται ότι έχουν το µεγαλύτερο ποσοστό 

παραοικονοµίας, που κυµαίνεται µεταξύ 24-30% του ΑΕΠ. Οι χώρες µε το µικρότερο 

ποσοστό παραοικονοµίας, εκτιµάται ότι είναι οι χώρες µε µικρό δηµόσιο τοµέα και µε 

αυξηµένη φορολογική ηθική (Ιαπωνία, ΗΠΑ, Ελβετία).    

 



 8 

Πίνακας 2: Μέγεθος της παραοικονοµίας σε αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες για 

την περίοδο 1990-1993. 

Χώρα Παραοικονοµί

α ως % του 

ΑΕΠ 

Χώρα Παραοικονοµί

α ως % του 

ΑΕΠ 

Χώρα Παραοικονοµί

α ως % του 

ΑΕΠ 

Αφρική  Ασία  Πρώην 

Σοβιετική 

∆ηµοκρατία 

 

Νιγηρία 

Αίγυπτος 

68-76% Ταϊλάνδη 70% Γεωργία 

Αζερµπαιτζά

ν Ουκρανία 

Λευκορωσία  

28-43% 

Τυνησία 

Μαρόκο 

39-45% Φιλιππίνες 

Σριλάνκα 

Μαλαισία 

Ν. Κορέα 

38-50% Ρωσία 

Λιθουανία 

Εσθονία 

20-27% 

Κεντρική 

και Νότια 

Αµερική 

 Χονγκ-

Κονγκ 

Σιγκαπούρ

η 

13% Χώρες 

ΟΟΣΑ 

 

Γουατεµάλ

α Μεξικό 

Περού 

Παναµάς 

40-60% Κεντρική 

Ευρώπη 

 Ελλάδα 

Ιταλία 

Ισπανία 

Πορτογαλία 

Βέλγιο 

24-30% 

Χιλή  

Κ.Ρίκα 

Βενεζουέλα 

25-35% Ουγγαρία 

Βουλγαρία 

Πολωνία 

20-28% Σουηδία 

Νορβηγία 

∆ανία 

13-23% 
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Βραζιλία 

Παραγουάη 

Κολοµβία 

Ιρλανδία 

Γαλλία 

Ολλανδία 

Γερµανία  

Ην. Βασίλειο 

  Ρουµανία 

Σλοβακία 

Τσεχία 

9-16% Ιαπωνία  

ΗΠΑ 

Αυστρία 

Ελβετία 

8-10% 

Πηγή: Schneider and Enste (2000) 

 

Οι φόροι ορίζονται ως οι αναγκαστικές χρηµατικές παροχές των πολιτών προς το 

κράτος οι οποίες δεν συνδέονται µε άµεση αντιπαροχή . Ο αναγκαστικός αυτός 

χαρακτήρας των νόµων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν συνδέεται µε κάποια 

αντιπαροχή άλλα αντιθέτως µειώνει άµεσα το εισόδηµα των πολιτών προκαλεί εύλογα 

την αντίδραση των φορολογούµενων και την αύξηση του φαινοµένου της 

φοροδιαφυγής (Τσάτος, 1987). 

 

Οι εµπειρικές µελέτες θεµελιώνουν την γενικότερη πεποίθηση ότι το σχετικό µέγεθος 

της παραοικονοµίας έχει αυξηθεί σηµαντικά σε πολλές χώρες. Μπορεί να υποστηριχτεί 

ότι η παραοικονοµία αποτελεί έναν αναπτυσσόµενο τοµέα της οικονοµίας, ο οποίος 

δηµιουργεί στους φορείς της κρατικής πολιτικής σοβαρά νοµισµατικά και 

δηµοσιονοµικά ζητήµατα. 
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1.2 Η έκταση του φαινοµένου στην Ελλάδα 

 

Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, είναι η πιο µαζική και η περισσότερο ανεκτή εκδήλωση 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς και παράβασης νόµων καθώς και, η πλέον έκδηλη 

απόδειξη της κακής λειτουργίας και της ανεπάρκειας της δηµόσιας διοίκησης.  

 

Η πολυνοµία, οι ασάφειες πολλών διατάξεων, η ανεπαρκής και αναποτελεσµατική 

οργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, η γενικότερη πεποίθηση του 

κοινού ότι το φορολογικό µας σύστηµα είναι άδικο και οι συχνές ρυθµίσεις 

οφειλόµενων φόρων, είναι φαινόµενα ενδηµικά στην ελληνική οικονοµία. Τα 

φαινόµενα αυτά σε συνδυασµό µε τις αδυναµίες του τραπεζικού µας συστήµατος, τις 

αδυναµίες των ελεγκτικών αρχών και τις διαρθρωτικές αλλαγές που συντελούνται στην 

οικονοµία µας, έχουν οδηγήσει πλήθος ατόµων και επιχειρήσεων στη φοροδιαφυγή και 

την παραοικονοµία και ένα µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων, στο να βρουν τη 

φοροδιαφυγή όχι µόνο ως µια επιπλέον πηγή πλουτισµού, αλλά και σε αρκετές 

περιπτώσεις, ως µέσο επιβίωσης. 

 

Τα τελευταία έτη λοιπόν γίνεται περισσότερη προσπάθεια επίτευξης δηµοσιονοµικής 

ισορροπίας , δίνοντας έµφαση στην περιστολή της φοροδιαφυγής µέσω της εισαγωγής 

νέων ελεγκτικών µηχανισµών και λογισµικών προγραµµάτων . (Κίντης, 1997) 

 

Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα υπολογίζεται σήµερα στο 29% του ΑΕΠ και οι ελληνικές 

επιχειρήσεις δηλώνουν µόνο το 89% των εσόδων. (Στεργίου, 2007). Σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής οι εκτιµώµενες συνολικές (άµεσες και έµµεσες) 

απώλειες φορολογικών εσόδων λόγω φοροδιαφυγής κυµαίνονται από 200 έως 250 

εκατ. ευρώ, ήτοι από 2 έως 2,25 % του AΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Το θέµα αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη χώρα µας, όπου η φοροδιαφυγή τόσο στην 

άµεση όσο και στην έµµεση φορολογία είναι πολύ µεγάλη. Χωρίς να αµφισβητείται το 

γεγονός ότι η φοροδιαφυγή αυξάνει κάποια εισοδήµατα και εποµένως την κατανάλωση, 

δεν είναι καθόλου φυσιολογικό ότι όλο αυτό το εισόδηµα καταναλώνεται. Αν 

θεωρήσουµε ότι ο καταναλωτής, όταν κάνει τον προϋπολογισµό του, στηρίζεται στο 

συνολικό του εισόδηµα και δεν αποφασίζει να καταναλώσει ολόκληρο το εισόδηµα από 

φοροδιαφυγή και να αποταµιεύει µόνο από το κανονικό του εισόδηµα, τότε η 

φοροδιαφυγή συνεπάγεται απώλεια φορολογικών εσόδων. Είναι γνωστό ότι στη χώρα 

µας ο αριθµός των µικρών επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα µεγάλος και µε δεδοµένο το 

θεσµικό πλαίσιο και την ανεπάρκεια των µηχανισµών του Υπουργείου Οικονοµικών, η 

φοροδιαφυγή δεν φαίνεται να είναι δύσκολη υπόθεση. Η λήψη µέτρων για περιορισµό 

του φαινοµένου θα οδηγήσει πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις που δεν είναι 

ανταγωνιστικές σε κλείσιµο. 

Η φοροδιαφυγή σε ορισµένα επαγγέλµατα είναι πιο εκτεταµένη από ότι σε άλλα. Έστω 

και αν ένας µισθωτός φοροδιαφεύγει, το ποσοστό και το µέγεθος της φοροδιαφυγής του 

είναι µικρότερο από εκείνο άλλων κατηγοριών. Επιπλέον η αίσθηση που δηµιουργείται 

στο ευρύτερο κοινό και ιδιαίτερα τους µισθωτούς και συνταξιούχους ότι µόνον αυτοί 

πληρώνουν φόρους και οι υπόλοιποι δεν πληρώνουν, είναι διαβρωτική για την 

φορολογική συνείδηση µεγάλης µερίδας φορολογουµένων και δηµιουργεί πρόσθετα 

κίνητρα για φοροδιαφυγή. Για κάποιες επαγγελµατικές οµάδες, το σύστηµα είναι τόσο 

ασθενές που ουσιαστικά αφήνει τους πολίτες να επιλέγουν µονοί τους πόσο θα 

φορολογηθούν. 

Φαίνεται µέρος του προβλήµατος να είναι η εξαιρετικά αντικοινωνική συµπεριφορά 

διαφόρων επαγγελµατιών, που φοροδιαφεύγουν ακραία. Κάθε πολίτης έχει τους λόγους 
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του να πιστεύει ότι πρέπει να φορολογείται λιγότερο από το πόσο που ορίζει ο νοµός. Ο 

ένας έχει άρρωστο παιδί, ο άλλος θέλει να αγοράσει αυτοκίνητο για τον σύντροφο του, 

ο τρίτος να στηρίξει τους ηλικιωµένους γονείς του. Σε µια χωρά σαν την Ελλάδα που η 

φορολογία είναι συχνά άδικη και το κράτος πρόνοιας πολύ ασθενές, αυτές οι σκέψεις 

µπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο εύλογες.  

Μιλάµε λοιπόν για ακραία αντικοινωνική συµπεριφορά που µπορεί να χρειάζεται 

ακραία µετρά για να αντιµετωπιστεί. Μετρά που ακούγονται αρκετά είναι οι 

εντατικότεροι έλεγχοι και οι αυστηρότερες ποινές, κάτι που και κοστίζει στο κράτος 

(νέες γραφειοκρατίες και υπάλληλοι) αλλά και µπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη 

διαφθορά (ποιος θα ελέγχει τους ελεγκτές) ή αδικία. 

Το Σ∆ΟΕ από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2010 έχει καταφέρει υπερδιπλασιασµό 

του οικονοµικού αποτελέσµατος που προκύπτει από καταλογισµούς προστίµων και 

αποδόσεις φόρων. Συγκεκριµένα, το συνολικό εκτιµώµενο ύψος των προστίµων και 

αποδόσεων φόρων το πρώτο πεντάµηνο του 2010 είναι περίπου 1,5 δις ευρώ έναντι 

περίπου 700 εκ. ευρώ το αντίστοιχο πεντάµηνο του 2009 (βλ. Πίνακες 3 και 4). Ο 

µεγαλύτερος αριθµός παραβάσεων πλαστών και εικονικών στοιχείων να καταγράφεται 

στον Νοµό Αττικής (8.164) µε εκτιµώµενο ύψος τα 516 εκ. ευρώ, µε δεύτερη την 

περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας (7.643 παραβάσεις) ποσού περίπου 409 εκ. ευρώ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

Πίνακας 3: Αποτελέσµατα ελέγχων Σ∆ΟΕ, Ιανουάριος - Μάιος 2010 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

ΠΛΑΣΤΩΝ 

ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  

ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕ

Σ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΣΕ ∆ΟΥ 

ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕ

Σ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛ

ΙΚΟ 

ΕΚΤΙΜ

ΩΜΕΝ

Ο 

ΥΨΟΣ 

ΠΡΟΣΤ

ΙΜΩΝ 

(των 

εκθέσεω

ν) 

ΣΥΝΟΛ

ΙΚΟ 

ΕΚΤΙΜ

ΩΜΕΝ

Ο 

ΥΨΟΣ 

ΠΡΟΣΤ

ΙΜΩΝ + 

ΦΠΑ  

ΠΕΡΙΦΕ

ΡΕΙΑΚΗ 

∆ΙΕΥΘΥ

ΝΣΗ  

ΦΠΑ, 

ΦΜΥ & 

ΛΟΙΠΟΙ 

ΠΑΡΑΚ

/ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΟΙ  

ΑΡΙΘΜ

ΟΣ 

ΠΑΡΑΒ

ΑΣΕΩΝ  

ΕΚΤ. 

ΥΨΟΣ 

ΠΡΟΣ

ΤΙΜΩ

Ν  

ΑΡΙΘ

ΜΟΣ 

ΕΚΘΕ

ΣΕΩΝ  

ΕΚΤ. 

ΥΨΟΣ 

ΠΡΟΣ

ΤΙΜΩ

Ν  

ΑΡΙΘ

ΜΟΣ 

ΕΚΘΕ

ΣΕΩΝ  

ΕΚΤ. 

ΥΨΟΣ 

ΠΡΟΣ

ΤΙΜΩ

Ν  

Ε∆ΕΥΑ  20.514.5

56  

315  60.594.

231  

118  19.570.

181  

1  2.515.8

82  

82.680.2

94  

103.194.

850  

Ε∆ΕΥΘ  1.824.34

1  

74.659  75.865.

502  

21  3.590.8

41  

1  2.004.5

39  

81.460.8

82  

83.285.2

23  

ΑΤΤΙΚΗΣ  143.660.

331  

8.164  515.940

.923  

4.122  12.542.

907  

14  5.214.5

78  

533.698.

408  

677.358.

739  

ΚΕΝΤΡΙΚ

ΗΣ 

ΜΑΚΕ∆Ο

ΝΙΑΣ  

33.216.3

49  

7.643  408.842

.189  

761  13.222.

097  

19  140.263  422.204.

549  

455.420.

898  

ΑΝΑΤΟΛ

ΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆Ο

ΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ  

484.768  224  36.317.

521  

383  3.028.9

59  

5  37.040  39.383.5

20  

39.868.2

88  

∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆Ο

ΝΙΑΣ  

928.880  19  1.351.9

87  

257  278.229  59  139.247  1.769.46

3  

2.698.34

3  

∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑ∆Α

Σ  

3.009.98

4  

2.384  15.229.

410  

254  494.927  11  19.129  15.743.4

66  

18.753.4

50  

ΗΠΕΙΡΟ

Υ  

626.457  27  3.116.9

84  

137  311.187  4  33.569  3.461.74

0  

4.088.19

7  

ΘΕΣΣΑΛΙ

ΑΣ  

3.712.02

3  

528  32.802.

197  

375  470.558  4  12.239  33.284.9

94  

36.997.0

17  

ΙΟΝΙΩΝ 1.469.20 0  0  123  470.832  1  1.500  472.332  1.941.54
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ΝΗΣΩΝ  8  0  

ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑ∆Α

Σ  

780.984  447  11.762.

114  

230  452.600  5  10.500  12.225.2

14  

13.006.1

98  

ΠΕΛΟΠΟ

ΝΝΗΣΟΥ  

2.151.63

8  

459  7.100.3

17  

570  2.891.5

26  

4  11.697  10.003.5

40  

12.155.1

78  

ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ  

1.165.16

2  

193  2.863.8

94  

157  337.700  1  5.268  3.206.86

2  

4.372.02

4  

ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ  

1.091.83

3  

96  4.563.6

24  

261  982.067  5  24.000  5.569.69

1  

6.661.52

4  

ΚΡΗΤΗΣ  17.717.4

83  

154  3.319.3

92  

396  12.723.

656  

1  1.500  6.892.54

8  

33.762.0

31  

ΣΥΝΟΛΙ

ΚΟ 

ΠΟΣΟ  

232.353.

997  

95.312  1.179.6

70.285  

8.165  71.368.

267  

135  10.170.

951  

1.252.05

7.503  

1.493.56

3.500  

 

Πίνακας 4: Συγκριτικά οικονοµικά στοιχεία ελέγχων α’ πενταµήνων 2009 και 2010  

 A΄ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ  

2009 

Α΄ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ 2010  

ΦΠΑ, ΦΜΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ 

∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ∆ΟΘΕΙ  

101.642.441,00 € 232.353.997,00 € 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΩΝ–

ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

56.638 95.312 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ 

ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  

527.273.127,00 € 1.179.670.285,00 € 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ∆.Ο.Υ.  

13.314 8.165 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ 

ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  

64.465.409,00 € 71.368.267,00 € 

ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 

ΤΕΛΩΝΕΙΑ  

177 135 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ 

ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  

3.229.874,00 € 10.170.951,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ & ΦΠΑ  

696.610.851,00 € 1.493.563.500,00 € 
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Ο αριθµός των παραβάσεων που εντοπίζονται από τους ελέγχους είναι πολλαπλάσιος 

σε σύγκριση µε το παρελθόν ως αποτέλεσµα της πρακτικής της στόχευσης των ελέγχων 

και της ποιοτικής ανάλυσης των στοιχείων που πλέον εφαρµόζεται εντατικά (βλ. 

Πίνακα 5).  

 

Πίνακας 5: Πορεία ελέγχων και παραβάσεων που εντοπίζονται από το Σ∆ΟΕ, Ιανουάριος - 

Μάιος 2010  

Έλεγχοι ∆ιακίνησης από 1/1/10 – 31/5/10 

Έλεγχοι Παραβάτες  Παραβάσεις 

19754 1043 2319 

Έλεγχοι Επιλεγµένων Επιχειρήσεων από 1/1/10 – 31/5/10 

Ελεγχθείσες  Επιχειρήσεις Παραβάτες Παραβάσεις 

14417 6065 195073 

Έλεγχοι Παρελθόντων Ετών από 1/1/10 – 31/5/10 

Ελεγχθείσες  Επιχειρήσεις Παραβάτες Παραβάσεις 

1334 903 172990 

 

Η αξιολόγηση των συνεπειών της ελληνικής παραοικονοµίας προσκρούει σε δυσκολίες 

σε σύγκριση µε ότι ισχύει διεθνώς. Η ελληνική οικονοµία εµφανίζεται εξαιρετικά 

διαφοροποιηµένη και δεν ανήκει στην κατηγορία των προηγµένων βιοµηχανικών 

χωρών. Η ελληνική οικονοµία εµφανίζει ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών της πριν 

να έχει ολοκληρώσει την προσπάθεια για εκβιοµηχάνισή της. Οι Έλληνες 

επιχειρηµατίες, είτε επειδή τους λείπει η επιχειρηµατική παράδοση, είτε επειδή τα κατά 

καιρούς κυβερνητικά µέτρα είναι ανεπιτυχή, είτε επειδή πιστεύουν ότι οι κίνδυνοι που 

αντιµετωπίζουν είναι υψηλότεροι των προσδοκιών τους, λειτουργούν περισσότερο ως 
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κερδοσκόποι, προσδίδοντας έµφαση στην µεγιστοποίηση του βραχυχρόνιου και όχι του 

µακροχρόνιου κέρδους. Το φορολογικό σύστηµα άµβλυνε την φορολογική ηθική των 

Ελλήνων, οι οποίοι φαίνεται να πιστεύουν ότι η φοροδιαφυγή αποτελεί την 

ενδεδειγµένη αντίδραση σε αυτό.  

 

Η πρώτη συστηµατική µελέτη της παραοικονοµίας στην Ελλάδα επιχειρείται από τον 

Παυλόπουλο (1987), στο πλαίσιο έρευνας του Ινστιτούτου Οικονοµικών και 

Βιοµηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), µε στόχο την οριοθέτηση του µεγέθους και τον 

εντοπισµό των εστιών της. Η µελέτη στηρίζεται σε στοιχεία του 1984 και ως εκ τούτου 

προσφέρει µία εκτίµηση της έκτασης της παραοικονοµίας µόνο για το συγκεκριµένο 

έτος. Αν και ο βαθµός αξιοπιστίας της εφαρµοζόµενης µεθόδου είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι τα συµπεράσµατα της έρευνας αποτελούν 

ενδείξεις για τα κατώτατα όρια µεγέθους της παραοικονοµίας. Η εφαρµογή της 

συγκεκριµένης µεθόδου επιτρέπει όχι µόνο τον προσδιορισµό της έκτασης των 

παραοικονοµικών δραστηριοτήτων αλλά και τον εντοπισµό των οικονοµικών κλάδων 

όπου αυτές διενεργούνται. 

 

Σε διαφοροποίηση µε την προηγούµενη µέθοδο, η µεθοδολογία που προτείνεται από τη 

µελετητική οµάδα του ΚΕΠΕ (Κανελλόπουλος, Κουσουλάκος & Ράπανος, 1995), 

επιχειρεί να φέρει στο φως τις όποιες ασυνέπειες µεταξύ εθνικών λογαριασµών και 

ερευνών οικογενειακών προϋπολογισµών. Αναζητούνται µε άλλα λόγια τα ίχνη της 

παραοικονοµίας στις ασυνέπειες των στατιστικών στοιχείων µεταξύ αυτών των δύο. 

Βασικό στοιχείο της µελέτης είναι ότι εφαρµόζεται κατά την διάρκεια τριών 

διαφορετικών χρονικών περιόδων. Οι αδυναµίες της εστιάζονται στην αξιοπιστία των 

στοιχείων, που δεν µπορεί παρά να επηρεάζει σε κάποιο βαθµό την ποσοτική εκτίµηση 

της παραοικονοµίας. 
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Κοινή παραµένει η διαπίστωση ότι η παραοικονοµία στην Ελλάδα κυµαίνεται σε 

εντυπωσιακά υψηλά επίπεδα, µεταξύ 25-40%, ανάλογα µε τη µεθοδολογία που έχει 

χρησιµοποιηθεί. Μελέτη του ΙΟΒΕ (Παυλόπουλος, 1987) εκτιµά ότι το απόλυτο 

µέγεθος του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος που διαφεύγει της στατιστικής 

καταγραφής άγγιζε το 1984 το 1 τρις δραχµές, ποσό που αντιπροσώπευε το 28,6% του 

επίσηµου ΑΕΠ. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µελέτης, το εµπόριο 

δεν φαίνεται να πρωτοστατεί ως χώρος παραοικονοµίας (29%). Στην κορυφή της 

κατάταξης εµφανίζονται οι κλάδοι κατοικίες και κατασκευές µε ποσοστά της τάξης του 

91% και 71% αντίστοιχα του ΑΕΠ. Σηµαντική εµφανίζεται η πιθανότητα ύπαρξης µη 

καταγραφόµενης οικονοµικής δραστηριότητας στον κλάδο των υπηρεσιών (64,9%), 

καθώς και στον κλάδο υγεία και εκπαίδευση (30,1%). Αντιθέτως, οι τράπεζες και οι 

ασφάλειες εµφανίζονται ως ο κλάδος µε τα µικρότερα περιθώρια ανάπτυξης υπόγειας 

δραστηριότητας (3,1%). 

  

 Η ανάλυση της ερευνητικής οµάδας του ΚΕΠΕ (Κανελλόπουλος, Κουσουλάκος & 

Ράπανος, 1995), υπολογίζει το ύψος της παραοικονοµίας στο 40,9% της εγχώριας 

κατανάλωσης των νοικοκυριών για το 1982 και στο 34,6% για το 1988. Οι εκτιµήσεις 

για την διάρθρωση της παραοικονοµίας οδηγούν σε συµπεράσµατα αντιφατικά ως προς 

αυτά της προηγούµενης µελέτης. Σύµφωνα µε τη µελέτη του ΚΕΠΕ, τα υψηλότερα 

ποσοστά παραοικονοµίας εµφανίζουν οι κλάδοι της µεταποίησης, υγείας και 

εκπαίδευσης 85,9% και 84,7% αντίστοιχα, ενώ χαµηλή είναι η πιθανότητα 

παραοικονοµίας στις κατασκευές (6,9%). 

 

Η έκταση της παραοικονοµίας όπως προκύπτει από το οικονοµετρικό υπόδειγµα της 

Νεγρεπόντη – ∆ελιβάνη (1991) φαίνεται περιορισµένη. Το µέγεθος της παραοικονοµίας 
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ως ποσοστό του ΑΕΠ ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία κατά την περίοδο 1970-1985. 

Για ολόκληρη την εξεταζόµενη περίοδο το ΑΕΠ ήταν κατά 11% ανώτερο του επίσηµα 

καταγραφόµενου. Παράλληλα, ενδιαφέρουσα είναι η παρουσίαση των βιοµηχανικών 

κλάδων όπου η απασχόληση σε αυτούς που παρέχει ευκαιρίες παραοικονοµίας 

ανέρχεται σε 74%. 

 

Το Ίδρυµα Μεσογειακών Μελετών (Καλυβιανάκης κ.α., 1993) προσδιόρισε το µέγεθος 

της παραοικονοµίας στην Ελλάδα εφαρµόζοντας τη µέθοδο της απόκλισης µεταξύ του 

εισοδήµατος και της δαπάνης. Από τη σύγκριση των στοιχείων, η παραοικονοµική 

δραστηριότητα για το δωδεκάµηνο Νοέµβριος 1981 – Οκτώβριος 1982 εκτιµήθηκε στο 

16,2% του καταγεγραµµένου εθνικού εισοδήµατος, ενώ για το δωδεκάµηνο Νοέµβριος 

1987 – Οκτώβριος 1988 υπολογίστηκε στο 25,7%. 

 

Η πιο πρόσφατη µελέτη του φαινοµένου της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα εκπονήθηκε 

από το Κ.Ε.Π.Ε. (Κανελλόπουλος, 2002) και διαφέρει ως προς τις προηγούµενες 

έρευνες σε δύο βασικά σηµεία. Είναι η πρώτη έρευνα που εκπονήθηκε µε σκοπό την 

εκτίµηση της φοροδιαφυγής των νοµικών προσώπων και επίσης είναι η πρώτη που 

βασίστηκε σε αποτελέσµατα φορολογικών ελέγχων. Ο συγγραφέας επιχειρεί να 

προσδιορίσει την έκταση της φοροδιαφυγής των ανωνύµων εταιριών που εισήχθησαν 

στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών τη δεκαετία του 1990. Από τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης για την περίοδο 1991-1999 προκύπτει ότι το ποσοστό φορολογικής 

συµµόρφωσης ανέρχεται κατά µέσο όρο σε 79,4%, παρουσιάζοντας µια σταθερότητα 

σε όλη την διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου.  Αντίστοιχα το ύψος της 

φοροδιαφυγής  προσδιορίζεται σε 20,6%. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι το 

ύψος της φοροδιαφυγής συνδέεται θετικά µε την επίδοση της επιχείρησης και αρνητικά 

µε το µέγεθός της, όπως εκφράζεται µε το ύψος του ενεργητικού, παρέχοντας ενδείξεις 
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για την ισχύ της θεωρητικής υπόθεσης ότι η φοροδιαφυγή είναι δυσχερέστερη στις 

µεγαλύτερες επιχειρήσεις.     

  

1.3  Μελέτες για την µέτρηση της παραοικονοµίας 

 

Η ανάγκη προσδιορισµού του µεγέθους της παραοικονοµίας προκύπτει κυρίως από την 

αναποτελεσµατικότητα που αυτή προκαλεί στην άσκηση δηµοσιονοµικής και 

εισοδηµατικής πολιτικής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα επίσηµα στατιστικά 

στοιχεία, στα οποία στηρίζεται ο σχεδιασµός της οικονοµικής πολιτικής, εξαιτίας της 

ύπαρξης παραοικονοµίας, αλλοιώνουν τις εξελίξεις στην οικονοµία. Η βιβλιογραφία για 

τις µεθόδους εκτίµησης του µεγέθους της παραοικονοµίας είναι ιδιαίτερα εκτενής. Μια 

αναλυτική ανασκόπηση παρουσιάζεται από τους Schneider & Enste (2000). 

 

Έχουν αναπτυχθεί αρκετές µέθοδοι µέτρησης του φαινοµένου, που αρχικά διακρίνονται 

σε άµεσες και έµµεσες, µε βάση το κριτήριο προέλευσης των δεδοµένων. Οι άµεσες 

µέθοδοι, αναφέρονται σε αποκαλύψεις των ατόµων για την δράση των ίδιων ή άλλων 

στην παραοικονοµία, ενώ οι έµµεσες µελετούν τα µακροοικονοµικά µεγέθη της 

επίσηµης οικονοµίας.  

 

Κοινό χαρακτηριστικό των άµεσων µεθόδων είναι ότι στηρίζονται στην 

δειγµατοληπτική έρευνα (συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια). Η εκτίµηση της 

παραοικονοµίας προσδιορίζεται από τις απαντήσεις που δίνουν τα επιλεγέντα άτοµα 

του δείγµατος, σε σχέση µε το κατά πόσο ανέπτυξαν παραοικονοµική δραστηριότητα 

σε µία δεδοµένη περίοδο. Οι άµεσες µέθοδοι χαρακτηρίζονται από υψηλό κόστος, 

γεγονός που κάνει αποτρεπτική την τακτική επανάληψή τους. Έτσι το υψηλό κόστος 

οδηγεί σε στατική εκτίµηση της παραοικονοµίας, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η 
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εκτίµηση της εξέλιξης του φαινοµένου διαχρονικά. Ακόµα σηµαντική είναι η 

µεροληψία των απαντήσεων. Ειδικότερα υποστηρίζεται ότι τα άτοµα που ασκούν 

εκτεταµένη παραοικονοµική δραστηριότητα δεν συµµετέχουν σε τέτοιου είδους 

έρευνες, αλλά ακόµα και αν συµµετέχουν αποκρύπτουν µέρος της κρυφής 

δραστηριότητάς τους. Πέρα όµως από τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζουν οι άµεσες 

µέθοδοι, έχουν και κάποια πλεονεκτήµατα. Στις έρευνες είναι δυνατόν να προκύψουν 

ποιοτικά χαρακτηριστικά που να αποκαλύπτουν και άλλες παραµέτρους που συντελούν 

στην εξάπλωση της φοροδιαφυγής. Τέτοια χαρακτηριστικά µπορεί να είναι το επίπεδο 

της φορολογικής ηθικής και της φορολογικής δικαιοσύνης.  

 

Αντίθετα κοινό χαρακτηριστικό των έµµεσων µεθόδων είναι ότι στηρίζουν την 

εκτίµηση της παραοικονοµίας στα ίχνη που αφήνει το φαινόµενο σε διάφορες σφαίρες 

της µετρούµενης οικονοµικής πραγµατικότητας και στηρίζονται στην χρησιµοποίηση 

δεικτών. Οι µέθοδοι των δεικτών διακρίνονται µε κριτήριο το είδος των ενδείξεων. 

Έτσι έχουµε τις ενδείξεις που εντοπίζονται στην απόκλιση µεταξύ εισοδήµατος και 

δαπάνης και τις ενδείξεις στα νοµισµατικά µεγέθη (Frey & Pommerehen, 1984). Κύριο 

µειονέκτηµα των έµµεσων µεθόδων είναι ότι πολλές από τις υποθέσεις που θέτουν δεν 

ελέγχονται από την θεωρία και πολλές φορές υπάρχει πρόβληµα µε τα στοιχεία που 

χρησιµοποιούνται. Αντίθετα µεγάλο πλεονέκτηµα είναι το σχετικά χαµηλό κόστος. 

 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι κύριες µέθοδοι µέτρησης της παραοικονοµίας και 

περιγράφονται µερικές από τις σηµαντικότερες έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

 

 

 

 



 21 

i. Η µέθοδος των αποκλίσεων µεταξύ εισοδήµατος και δαπάνης. 

 

Στηρίζεται στο γεγονός ότι µε βάση το σύστηµα των εθνικών λογαριασµών, το ΑΕΠ 

που υπολογίζεται από την πλευρά της δαπάνης ισούται µε το ΑΕΠ που υπολογίζεται 

από την πλευρά των εισοδηµάτων. Η απόκλιση µεταξύ εισοδήµατος και δαπάνης 

αποτελεί ένα δείκτη µέτρησης της παραοικονοµίας. Η διαχρονική εξέλιξη αυτής της 

απόκλισης µπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει µία ένδειξη του ρυθµού µεγέθυνσης της 

παραοικονοµίας. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιήθηκε από τον Petersen (1982) για την 

Γερµανία. 

 

Σε µάκρο επίπεδο, η εκτίµηση της παραοικονοµίας γίνεται εκτιµώντας τις αποκλίσεις 

µεταξύ των τριών διαφορετικών µεθόδων υπολογισµού του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος (GDP) (Βαβούρας & Κούρτης, 1991). Το GDP µπορεί να υπολογιστεί µε τη 

µέθοδο της δαπάνης, υπολογίζοντας τη συνολική δαπάνη για τελικά αγαθά και 

υπηρεσίες, µε τη µέθοδο του εισοδήµατος, υπολογίζοντας τις συνολικές αµοιβές των 

παραγωγικών συντελεστών και µε τη µέθοδο του προϊόντος, υπολογίζοντας το σύνολο 

της παραγωγής όλων των τοµέων της οικονοµίας. Θεωρητικά θα πρέπει οι τρεις αυτοί 

µέθοδοι να δίνουν το ίδιο αποτέλεσµα. Επειδή όµως αυτά τα µεγέθη στηρίζονται σε 

δειγµατοληπτικές έρευνες µπορούν να έχουν και στατιστικά σφάλµατα. Επιπλέον είναι 

πιθανό να προκύπτουν αποκλίσεις όταν µέρος της οικονοµικής δραστηριότητας δεν 

δηλώνεται. Επίσης οι εκτιµήσεις των µεγεθών δαπάνης και εισοδήµατος δεν είναι 

εντελώς ανεξάρτητες και επιπλέον η εκτίµηση του GDP µε την µέθοδο της δαπάνης δεν 

είναι αξιόπιστη αφού επηρεάζεται σηµαντικά από την παραοικονοµία. Γιατί δεν είναι 

βέβαιο ότι το εισόδηµα που δηµιουργείται στην παραοικονοµία διοχετεύεται στην 

επίσηµη κατανάλωση, αλλά µπορεί να καταναλωθεί στην κρυφή οικονοµία.   

 



 22 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση της Ελβετίας όπου, σε αντίθεση µε 

τη παραδοχή της µεθόδου ότι το ύψος της δαπάνης τείνει να υπερβαίνει το ύψος της 

εισοδήµατος, παλαιότερες εκτιµήσεις δείχνουν το συνολικό εισόδηµα στην οικονοµία 

να είναι µεγαλύτερο από τη συνολική δαπάνη, γεγονός που κατά τη µέθοδο των 

αποκλίσεων υποδηλώνει αρνητική παραοικονοµία (Thomas, 1999).  

 

ii.  Η µέθοδος των αποκλίσεων µεταξύ επίσηµου και θεωρούµενου ως πραγµατικού 

ποσοστού συµµετοχής του εργατικού δυναµικού. 

 

Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι η παραοικονοµία µπορεί να εκτιµηθεί µε 

βάση τα ίχνη που αφήνει στην αγορά εργασίας, τα οποία παρουσιάζονται µε τη µορφή 

χαµηλών επίσηµων ποσοστών συµµετοχής του εργατικού δυναµικού στο συνολικό 

πληθυσµό. Η µέθοδος των αποκλίσεων µεταξύ του επίσηµου και πραγµατικού 

εργατικού δυναµικού στηρίζεται στην υπόθεση ότι µία µείωση του ποσοστού 

συµµετοχής του εργατικού δυναµικού στην επίσηµη οικονοµία είναι µία ένδειξη της 

αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του εργατικού δυναµικού στην παραοικονοµία. 

Τέτοια προσέγγιση έχει χρησιµοποιηθεί από τον Contini (1981) για την Ιταλία. 

 

Το αδύνατο σηµείο αυτής της µεθόδου είναι η παραδοχή της υπόθεσης ενός σταθερού 

ποσοστού απασχόλησης και η αποδοχή τυχόν µεταβολής του αποκλειστικά και µόνο 

στην παραοικονοµία. Εξίσου σηµαντικές δυσκολίες παρουσιάζει η µέτρηση του 

εργατικού δυναµικού που απασχολείται στην παραοικονοµία. Επίσης, η µέτρηση του 

εισοδήµατος που προκύπτει από την µαύρη εργασία προϋποθέτει τη µέτρηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας στην παραοικονοµία και ταυτόχρονα την µέτρηση των 

εργαζοµένων σε αυτόν τον τοµέα. Αρκετά άτοµα απασχολούνται στη παραοικονοµία 

έχοντας ταυτόχρονα εργασία στην επίσηµη οικονοµία µε αποτέλεσµα αύξηση των 
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παραοικονοµικών δραστηριοτήτων  να µην οδηγεί σε µείωση του επίσηµου ποσοστού 

συµµετοχής του εργατικού δυναµικού (Βαβούρας και Κούτρης, 1991). 

 

Το φαινόµενο της ταυτόχρονης απασχόλησης στην επίσηµη οικονοµία και στην 

παραοικονοµία, δηµιουργεί σηµαντικές στρεβλώσεις στην εκτίµηση του δείκτη 

συµµετοχής του εργατικού δυναµικού στον πληθυσµό. Εξαιτίας των ατελειών της 

αυτών η µέθοδος των αποκλίσεων µεταξύ επίσηµου και πραγµατικού ποσοστού 

συµµετοχής του εργατικού δυναµικού θεωρείται περιορισµένης αξιοπιστίας (Smith, 

1986). 

 

iii.  Νοµισµατική µέθοδος. 

 

Μία από τις πιο γνωστές µεθόδους για την εκτίµηση της έκτασης της παραοικονοµίας 

κατασκευάστηκε από τον Gutmann (1977) και βασίζεται στην υπόθεση ότι όσοι δρουν 

στην παραοικονοµία, προσπαθώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη των δραστηριοτήτων 

τους, προτιµούν τον διακανονισµό των υποχρεώσεών τους καταβάλλοντας ρευστό 

χρήµα και όχι επιταγές. Ο Gutmann εκλαµβάνει κάθε άνοδο της σχέσης ρευστών και 

καταθέσεων ως ένδειξη παραοικονοµικής δραστηριότητας, επειδή η ανερχόµενη χρήση 

επιταγών θα έπρεπε λογικά να µειώσει την παραπάνω σχέση. Υπάρχουν ενδείξεις ότι 

διενεργούνται συναλλαγές αξίας πολλών δισεκατοµµυρίων, που µε τον τρόπο αυτό 

εκφεύγουν της φορολογίας. Μία από τις σηµαντικότερες κριτικές που διατυπώθηκαν 

εναντίον αυτής της µεθόδου είναι ότι η σχέση ανάµεσα στην ζήτηση ρευστού χρήµατος 

και καταθέσεων επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες εκτός από την 

παραοικονοµία.  
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Αρκετοί είναι οι συγγραφείς που έχουν αµφισβητήσει την αξιοπιστία της µεθόδου του 

Gutmann. Αρχικά, τόσο η υπόθεση της ύπαρξης ενός έτους βάσης στο οποίο δεν 

υπάρχει παραοικονοµία έχει δεχθεί έντονη κριτική (Thomas, 1999), όσο και η µέθοδος 

επιλογής του συγκεκριµένου έτους βάσης. Ιδιαίτερη κριτική έχει δεχθεί και η υπόθεση 

ότι ο κανονικός λόγος ρευστών προς καταθέσεις παραµένει διαχρονικά σταθερός και 

ότι όλες οι µεταβολές του λόγου αυτού οφείλονται στην παραοικονοµία. Η σχέση 

ανάµεσα στην ζήτηση µετρητών και καταθέσεων επηρεάζεται από πολυάριθµους 

παράγοντες εκτός της παραοικονοµίας, όπως είναι το κόστος ευκαιρίας της 

διακράτησης µετρητών και το επίπεδο της φορολογίας εισοδήµατος. Επίσης η 

ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (Gilles, 1999), η αυξηµένη 

χρήση πιστωτικών καρτών και αλλαγές στις προτιµήσεις των πολιτών (Frey and 

Pommerehne, 1984) αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση µετρητών. 

 

Επιπλέον, θα πρέπει να υπογραµµιστεί και η αδυναµία εφαρµογής της στην ελληνική 

πραγµατικότητα (Παυλόπουλος, 1987). Οι νοµισµατικές µέθοδοι µέτρησης της 

παραοικονοµίας δεν είναι σε θέση να δώσουν αξιόπιστα αποτελέσµατα για την 

περίπτωση της Ελλάδας, κυρίως λόγω της γενικής ανεπάρκειας των απαραίτητων 

στατιστικών σειρών αλλά και λόγω του υψηλού βαθµού πληθωρισµού, που δεν 

επιτρέπει αποδοχή της υπόθεσης σταθερών λόγων. 

 

iv. Η µέθοδος των φορολογικών ελέγχων 

 

Σε αντίθεση µε τη µέθοδο των εκούσιων συνεντεύξεων και ερωτηµατολογίων, όπου οι 

ερωτώµενοι εµφανίζονται καχύποπτοι ως προς το σκοπό της έρευνας µε αποτέλεσµα να 

µην παρέχουν ακριβείς πληροφορίες, η µέθοδος των φορολογικών ελέγχων θεωρείται 

ιδιαίτερα αξιόπιστη λόγω του υποχρεωτικού της χαρακτήρα και των κυρώσεων που 
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επιβάλλονται στο φορολογούµενο σε περίπτωση µη συµµόρφωσής του προς τις 

επιταγές της φορολογικής αρχής. 

 

Οι φορολογικοί έλεγχοι, ωστόσο, σπάνια διενεργούνται σε ένα τυχαίο δείγµα, αλλά 

επικεντρώνονται σε άτοµα ή επιχειρήσεις που θεωρούνται ως τα πλέον πιθανά για 

διάπραξη φοροδιαφυγής, µε αποτέλεσµα η γενίκευση των αποτελεσµάτων στο σύνολο 

του πληθυσµού να µην είναι εφικτή (Feinstein, 1999). Συνεπώς, η αναγωγή των 

συµπερασµάτων στο σύνολο του πληθυσµού αποτελεί απλώς µια ένδειξη για το ύψος 

των αδήλωτων εισοδηµάτων που θα εντόπιζε η φορολογική αρχή αν εφάρµοζε τις ίδιες 

ελεγκτικές πρακτικές στο σύνολο των φορολογουµένων (Frey and Pommerehne, 1984). 

 

v. Οικονοµετρικά υποδείγµατα 

 

Η βασική ιδέα αυτών των υποδειγµάτων είναι ότι οι συναλλαγές που σχετίζονται µε την 

παραοικονοµία διενεργούνται εξ’ ολοκλήρου σε µετρητά. Έτσι κάθε αύξηση των λόγου 

µετρητών προς καταθέσεις, αύξηση που δεν εξηγείται από παράγοντες όπως η 

µεταβολή των επιτοκίων, οφείλεται στην αύξηση της παραοικονοµίας. Οι Giles (1999) 

και Bhattacharyya (1999) χρησιµοποιώντας σύγχρονες οικονοµετρικές τεχνικές 

βελτίωσαν το υπόδειγµα του Tanzi (1982), που θεωρούσε ότι µοναδικός 

προσδιοριστικός παράγοντας της παραοικονοµίας είναι το κίνητρο της φοροδιαφυγής, 

αγνοώντας έτσι τα µη φορολογικά αίτια της παραοικονοµίας. Η µέθοδος της ζήτησης 

του χρήµατος έχει χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της παραοικονοµίας σε πολλές 

χώρες του ΟΟΣΑ (Schneider, 1997). 

 

Ένα σηµαντικό στοιχείο διαφοροποίησης του Tanzi από τον Gutmann είναι ότι δεν 

υιοθετεί την υπόθεση ότι ο λόγος είναι διαχρονικά σταθερός αλλά θεωρεί πως αποτελεί 
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συνάρτηση του ύψους του επιτοκίου, του κατά κεφαλή εισοδήµατος, της φορολογίας 

και της συµµετοχής των µισθών στο εθνικό εισόδηµα (Giles, 1999). Οι Frey και 

Pommerehne (1984) και οι Schneider και Enste (2000) θεωρούν σηµαντικό 

µειονέκτηµα της µεθόδου ότι θεωρεί τη φορολογική επιβάρυνση, και κατ’ επέκταση το 

κίνητρο για φοροδιαφυγή, ως το µοναδικό προσδιοριστικό παράγοντα της 

παραοικονοµίας, καθώς παράγοντες όπως οι κρατικοί περιορισµοί και η φορολογική 

ηθική ενδέχεται να είναι εξίσου σηµαντικοί.   

 

Το πιο γνωστό παράδειγµα της προσέγγισης για εκτίµηση της µη φορολογικής 

συµµόρφωσης είναι το Πρόγραµµα Μέτρησης Συµµόρφωσης Φορολογουµένων 

(Taxpayer Compliance Measurement Program (TCMP) του Υπουργείου Οικονοµικών 

(Internal Revenue Service, IRS) των Ηνωµένων Πολιτειών. Το IRS έχει επιλέξει ένα 

τυχαίο δείγµα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που προσεγγίζει τις 50.000 µονάδες, και 

σε αυτό διεξάγει σε τακτά χρονικά διαστήµατα εντατικούς φορολογικούς ελέγχους. Η 

πληροφόρηση που προκύπτει από το TCMP χρησιµοποιείται αφενός για την εκτίµηση 

του µεγέθους και της έκτασης της µη φορολογικής συµµόρφωσης και αφετέρου για 

βοηθήσει τις φορολογικές αρχές στο να σχεδιάσουν αποτελεσµατικότερα τις µεθόδους 

ανίχνευσης πιθανής φοροδιαφυγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 

 

Τον τελευταίο καιρό πολύς λόγος γίνεται για την ανάγκη “πάταξης” της φοροδιαφυγής 

µέσω αυστηρότερων ποινών και εντατικοποίησης των φορολογικών ελέγχων. Με βάση 

αυτές τις εξαγγελίες είναι βέβαιο, ότι χρειάζεται προσεκτικότερη θεώρηση και έρευνα 

του φαινοµένου, από τη στιγµή που και οι εκάστοτε δηµιουργοί πολιτικής 

δυσκολεύονται να διακρίνουν την διαφορά µεταξύ των εννοιών της παραοικονοµίας και 

της φοροδιαφυγής. Φυσικά η a priori προσπάθεια ταύτισης των δύο εννοιών κρίνεται 

αυθαίρετη και συνεπώς εξαιρετικά στρεβλωτική. Χαρακτηριστικό της στρεβλώσεως 

αυτής είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα, όταν µιλάµε για παραοικονοµία, σιωπηρά 

δεχόµαστε τη φοροδιαφυγή. Κάτι που σίγουρα θα πρέπει να µας προβληµατίσει είναι το 

γεγονός ότι ακόµα και σήµερα στην χώρα µας ελάχιστοι ξεχωρίζουν τις δύο έννοιες µε 

αποτέλεσµα να γίνονται λανθασµένες εκτιµήσεις και να λαµβάνονται πρόχειρες 

πολιτικές αποφάσεις. Είναι ίσως η κατάλληλη στιγµή να θέσουµε το καίριο ερώτηµα, 

για το αν µιλάµε για περιορισµό της φοροδιαφυγής ή της παραοικονοµίας ή της τοµής 

των δυο συνόλων όπως πολύ ξεκάθαρα παρουσιάζονται σε µια δηµοσίευση του 

Μανεσιώτη (1990). 

 

2.1  Παραοικονοµία 

 

Ερχόµαστε όµως τώρα να δούµε ποιος είναι ο εννοιολογικός προσδιορισµός της 

παραοικονοµίας (hidden (κρυφή), black (µαύρη), unrecorded (µη καταγραφόµενη), 

moonlight (οικονοµία του λυκόφωτος), parallel (παράλληλη)). 
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Η παραοικονοµία σχετίζεται αποκλειστικά µε την τρέχουσα οικονοµική δραστηριότητα. 

Η παραοικονοµία περιλαµβάνει: (α) την αδήλωτη νόµιµη παραγωγή, (β) την αδήλωτη 

παραγωγή σε είδος που αναφέρεται σε κλοπές από τους εργαζοµένους σε χώρους 

εργασίας και (γ) την παράνοµη παραγωγική δραστηριότητα που δηµιουργεί 

προστιθεµένη αξία. Παραοικονοµία είναι οι οικονοµικές αυτές δραστηριότητες που δεν 

δηλώνονται ή δεν µετριούνται από τις υπάρχουσες τεχνικές µέτρησης της οικονοµικής 

δραστηριότητας. 

 

Ο Schneider (1986) θεωρεί παραοικονοµία τις οικονοµικές δραστηριότητες που 

δηµιουργούν προστιθεµένη αξία και κατά συνέπεια θα έπρεπε να περιλαµβάνονται στο 

εθνικό εισόδηµα, ωστόσο όµως δεν καταγράφονται από τις αρµόδιες εθνικές υπηρεσίες 

µέτρησης. Σύµφωνα µε τον Παυλόπουλο (1987) ορίζεται η παραοικονοµία ως «το 

τµήµα εκείνο της οικονοµικής δραστηριότητας, το οποίο θα έπρεπε να περιλαµβάνεται 

στο εθνικό προϊόν – αφου δηµιουργεί προστιθέµενη αξία – βάση της εθνικολογιστικής 

πρακτικής, πλην όµως για διαφόρους λόγους δεν καθίσταται δυνατόν να καταγραφεί 

από τις αρµόδιες υπηρεσίες µετρήσεως».1 

 

Για να υπάρξει παραοικονοµία σε µία χώρα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα για τα 

παραοικονοµούντα άτοµα όπως η αυστηρά γραφειοκρατική δοµή του οικονοµικού 

συστήµατος και η αποφυγή πληρωµής φόρων, εισφορών, τελών, αλλά και δυνατότητες 

που αναφέρονται στην ανεπάρκεια της δηµόσιας διοίκησης, ιδιαίτερα στις 

αναπτυσσόµενες χώρες, για την ανακάλυψη δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται 

στα πλαίσια της παραοικονοµίας.  

                                                 
1 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. (1987), Η παραοικονοµία στην Ελλάδα: Μία Πρώτη Ποσοτική Οριοθέτηση, ΙΟΒΕ, 

Αθήνα. 
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2.2  Φοροδιαφυγή 

 

«Φοροδιαφυγή (tax evasion) νοείται κάθε παράνοµη πράξη των φορολογούµενων, που 

έχει σκοπό τη µείωση της νόµιµης φορολογικής υποχρέωσης και την αποφυγή 

καταβολής του φόρου»2. Τέτοιες παράνοµες ενέργειες µπορούν να θεωρηθούν η 

απόκρυψη των πραγµατικών πωλήσεων από τις επιχειρήσεις, η απόκρυψη ή η 

υποεκτίµηση των εισοδηµάτων από τους φορολογούµενους, η λαθραία εισαγωγή 

εµπορευµάτων, η µη πραγµατική δήλωση περιουσιακών στοιχείων από επιχειρήσεις ή 

δήλωσή τους σε τιµή χαµηλότερη της κανονικής), κτλ. Ωστόσο, αν και η φοροδιαφυγή 

ως έννοια είναι σε όλους γνωστή, ο ακριβής ορισµός της δεν είναι εύκολος. Αυτό 

συµβαίνει, γιατί ο µεγάλος αριθµός των φόρων και οι ιδιαιτερότητές τους όσον αφορά 

τις δυνατότητες που παρέχουν και τους τρόπους απαλλαγής, καθώς και, σε συνδυασµό 

µε το γεγονός ότι οι δυνατότητες και οι τρόποι αυτοί παρέχονται και εκδηλώνονται 

διαφορετικά σε κάθε επαγγελµατική οµάδα και ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες, 

καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη διατύπωση ενός ενιαίου και γενικά αποδεκτού 

ορισµού.  

 

Για τους σκοπούς της ανάλυσής µας θα µπορούσαµε να ορίσουµε την φοροδιαφυγή ως: 

 

• Το µέρος των έµµεσων φόρων και άλλων άµεσων φόρων που πρέπει να 

επιβληθούν και να αποδοθούν στο κράτος αλλά για µερικούς λόγους τα χρήµατα 

αυτά δεν φθάνουν στο δηµόσιο ταµείο. 

 

• Οι τόκοι εκείνων των φόρων που αποδίδονται µε καθυστέρηση και 

                                                 
2 ΤΑΤΣΟΣ, Ν. (2001), Παραοικονοµία και Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση. 
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• Οι φόροι που δεν συλλέγονται, λόγω φορολογικών ελαφρύνσεων ή για άλλους 

λόγους χωρίς την επίτευξη των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων. (Παυλόπουλος, 

1987). 

 

Αρχικά η φοροδιαφυγή διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Πρώτον η φοροδιαφυγή που 

σχετίζεται µε την τρέχουσα συνολική οικονοµική δραστηριότητα (εισόδηµα 

συντελεστών παραγωγής του τρέχοντος οικονοµικού έτους κ.λπ.) και δεύτερον, 

φοροδιαφυγή που δε σχετίζεται µε την τρέχουσα συνολική οικονοµική δραστηριότητα 

(φορολογία µεταβιβάσεως κληρονοµιών κλπ.). 

 

Συνολική Φοροδιαφυγή (Φ) = Φοροδιαφυγή της Τρέχουσας Οικονοµικής 

∆ραστηριότητας (Φ1) + Φοροδιαφυγή της µη-τρέχουσας Οικονοµικής δραστηριότητας 

(Φ2). 

 

H µη φορολογική συµµόρφωση σχετίζεται µε τη διαφορά µεταξύ του συνολικού ποσού 

του φόρου, που προκύπτει από τα εκουσίως δηλούµενα µεγέθη και καταβάλλεται στο 

δηµόσιο ταµείο εντός ενός φορολογικού έτους, και του επακριβούς ποσού του φόρου το 

οποίο θα οφειλόταν να καταβληθεί για την ίδια περίοδο λαµβάνοντας υπόψη τα 

πραγµατικά µεγέθη και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Η έννοια της λέξης 

εκουσίως είναι ότι γίνεται µόνο µε τις φορολογικές δηλώσεις και χωρίς να έχει 

προηγηθεί οποιοσδήποτε φορολογικός έλεγχος. Η µη φορολογική συµµόρφωση µπορεί 

να περιοριστεί είτε στον φόρο εισοδήµατος είτε να επεκταθεί και σε άλλους φόρους, 

όπως είναι ο φόρος προστιθέµενης αξίας, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, καθώς και στην 

µη απόδοση στο δηµόσιο ταµείο παρακρατηθέντων φόρων εισοδήµατος. Φορείς της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης µπορεί να είναι τόσο φυσικά πρόσωπα, τα οποία είτε δεν 
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δηλώνουν στις αρµόδιες φορολογικές αρχές τα ακριβή µεγέθη για να προκύψει το ποσό 

του οφειλόµενου φόρου, είτε δεν υποβάλλουν καθόλου φορολογική δήλωση, όσο και 

νοµικά πρόσωπα. Τα τελευταία είναι κυρίως ανώνυµες εταιρίες, οι οποίες επίσης 

µπορεί να επιδείξουν παρόµοια µε τα φυσικά πρόσωπα συµπεριφορά. Είναι φανερό ότι 

η µη φορολογική συµµόρφωση είναι η άλλη πλευρά της φοροδιαφυγής, η οποία µπορεί 

επίσης να οριστεί ως το ποσό του φόρου εισοδήµατος, το οποίο ενώ θα έπρεπε να 

δηλώνεται οικειοθελώς, για διάφορους λόγους δεν δηλώνεται, καθώς και το ποσό των 

άλλων φόρων που ενώ θα έπρεπε να εισπράττονται και να αποδίδονται στο δηµόσιο 

ταµείο αυτό δεν γίνεται. 

 

2.3  Φοροαποφυγή 

 

Η φοροαποφυγή ή και «νόµιµη φοροδιαφυγή», είναι η µε νόµιµο τρόπο µείωση της 

φορολογικής υποχρέωσης, έτσι ώστε ο φορολογούµενος να διαφεύγει της φορολογίας 

χωρίς συνέπειες. 

 

Η φοροαποφυγή πραγµατοποιείται στα πλαίσια ενός καλά µελετηµένου φορολογικού 

σχεδιασµού, κατά τον οποίον δηµιουργούνται διάφορα σενάρια µέχρι, να προσδιοριστεί 

ο ελάχιστος δυνατός φόρος, συνήθως στα πλαίσια του νόµου. ∆ιαφέρει από την έννοια 

της φοροδιαφυγής και ισορροπεί ανάµεσα στα πλαίσια ηθικού και νόµιµου. Πρόκειται 

για την µη καταβολή φόρων λόγω κενών της νοµοθεσίας. Μια ενέργεια για να θεωρηθεί 

ως ενέργεια φοροαποφυγής θα πρέπει να έχει εκµεταλλευτεί τις ασάφειες και την κακή 

διατύπωση της φορολογικής νοµοθεσίας ή σε αντίθετη περίπτωση την εκµετάλλευση 

δυνατοτήτων της φορολογικής νοµοθεσίας οι οποίες δεν ήταν στην πρόθεση του 

νοµοθέτη. 
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Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περίπτωση που οι φορολογούµενοι 

αναβάλλουν την επίλυση των φορολογικών τους διαφορών µε την φορολογική αρχή, 

αναµένοντας ότι κάποια κυβέρνηση θα εκδώσει µία χαριστική απόφαση εισπρακτικού 

χαρακτήρα και η φορολογική υπόθεση θα κλείσει για τον υπόχρεο στο µεγαλύτερο 

δυνατό χρόνο και µε το µικρότερο δυνατό ποσό (περαίωση). 

 

2.4  Εισφοροδιαφυγή 

 

Εάν οι εκτιµήσεις για το µέγεθος της παραοικονοµίας δεν απέχουν πολύ από την 

πραγµατικότητα, εγείρονται ερωτήµατα για την αξιοπιστία των στατιστικών της αγοράς 

εργασίας και ειδικότερα για το κατά πόσο η ανεργία είναι υπερεκτιµηµένη και η 

απασχόληση υποεκτιµηµένη. Αναπόφευκτα, η ύπαρξη παραοικονοµίας συνεπάγεται 

την ύπαρξη αδήλωτης απασχόλησης. Και ενώ γενικά οι Υπηρεσίες Εθνικών 

Λογαριασµών προσπαθούν κατά τους υπολογισµούς του ΑΕΠ νε συµπεριλάβουν µε 

έµµεσους τρόπους την αδήλωτη παραγωγή, δεν γίνεται κάτι παρόµοιο στην αδήλωτη 

απασχόληση. 

 

Με τον όρο εισφοροδιαφυγή νοείται το ύψος των εισφορών που δεν καταβάλλονται στα 

ασφαλιστικά ιδρύµατα, ούτε εµφανίζονται στα µισθολόγια που τηρούν για το σκοπό 

αυτό οι επιχειρήσεις και αφορούν ανασφάλιστους εργαζόµενους. Εισφοροδιαφυγή 

µπορεί ακόµα να προκύψει από διαφυγή βεβαιωθεισών εισφορών εκ’ µέρους των 

επιχειρήσεων ή ακόµα από ασφάλιση σε ταµείο µε µικρότερες εισφορές.  

 

Η διερεύνηση του µεγέθους και της φύσης της δευτερεύουσας εργασίας αποτελεί µια 

συµπληρωµατική και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάσταση του φαινοµένου της 

παραοικονοµίας που αξίζει να προσεγγισθεί. Τα άτοµα που απασχολούνται, πλήρως ή 
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µερικώς, σε αυτό που καλείται δευτερεύουσα αγορά εργασίας, εξ’ ορισµού 

φοροδιαφεύγουν (αφού το προϊόν της εργασίας τους δεν καταγράφεται και κατά 

συνέπεια δεν φορολογείται) και εισφοροδιαφεύγουν (αφού δεν καταβάλλουν στην 

κοινωνική ασφάλιση τις εισφορές που τους αναλογούν).  

 

Οι «ύποπτοι» για µεγάλης έκτασης παράνοµη απασχόληση κλάδοι εµφανίζουν 

ταυτόχρονη αύξηση της ανεργίας, της απασχόλησης των ηµεδαπών και του αριθµού 

των εργαζοµένων των αλλοδαπών και είναι η βιοµηχανία, οι οικοδοµές, το εµπόριο, τα 

ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Αυτό φαίνεται και στον πίνακα 6 όπου παρουσιάζεται η 

αδήλωτη απασχόληση ανά κλάδο δραστηριότητας. 

 

Πίνακας 6: Κλαδική εξέλιξη προσδιοριστικών παραγόντων αδήλωτης απασχόλησης, 1990-

1998. 

 Ανεργία
(1) Αµοιβές

(2) Αλλοδαποί
(3) Αυτοαπασχόληση 

Πρωτογενής 

τοµέας 

12,22%  4,6% -2,39% 

∆ευτερογενής 

τοµέας 

11,01%  17,1% 0,01% 

Ορυχεία-

Λατοµεία 

22,28% 114,1 0,25% -5,18% 

Βιοµηχανία-

Βιοτεχνία 

11,19% 111,2 9,2% -1,41% 

Ηλεκτρισµός, 

Φωταέριο 

-16,55% 119,2 0,4% 3,78% 

Οικοδοµήσεις-

∆ηµόσια Έργα 

12,48%  7,3% 0% 

Τριτογενής 15,59%  78,3% 2,12% 
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τοµέας 

Εµπόριο-

Ξενοδοχεία-

Εστιατόρια 

18,30% 71,7 29,4% 0,55% 

Μεταφορές-

Επικοινωνίες 

7,43%  14,2% 1,75% 

Τράπεζες-

Ασφάλειες 

17,77% 111,6 1,9% 4,66% 

Λοιπές 

Υπηρεσίες 

15,52%  32,75 3,0% 

∆ε δήλωσαν -9,29%  0,1%  

ΣΥΝΟΛΟ 8,24% 100 100% -0,35% 

 Σηµείωση: (1) Μέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής της ανεργίας, ανά κλάδο οικονοµικής    

δραστηριότητας για τη περίοδο 1990-98 

              (2)  ∆είκτης αποδοχών µισθωτών, 1997, Σύνολο Οικονοµίας = 100 

              (3)  Κατανοµή των νοµίµων αλλοδαπών ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, 1998 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1990-1998 

 

Η εισφοροδιαφυγή, είτε πρόκειται για πλήρη απόκρυψη της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας, είτε για µέρος του ασφαλιστέου εισοδήµατος ή ακόµα του χρόνου 

ασφάλισης, αποτελεί µια ευρύτατα διαδεδοµένη πρακτική που εφαρµόζεται µε την 

κοινή συναίνεση εργοδοτών και εργαζοµένων, αφού ευνοεί στις περισσότερες 

περιπτώσεις και τις δύο εµπλεκόµενες πλευρές εξυπηρετώντας αµφίπλευρα 

συµφέροντα. Οι περιορισµένες δυνατότητες ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων 

καθώς και η έλλειψη ουσιαστικών κυρώσεων σε περίπτωση αποκάλυψης περιπτώσεων 

εισφοροδιαφυγής υποβοηθούν την εξάπλωση του φαινοµένου.  
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2.5  ∆ιάκριση ανάµεσα στην Παραοικονοµία και την Φοροδιαφυγή 

 

Από την αρχή βέβαια θα πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ της παραοικονοµίας και της 

φοροδιαφυγής, κάτι που µε µεγάλη σαφήνεια τονίσθηκε από τον Tanzi (1982), ωστόσο 

όµως ορισµένοι οικονοµολόγοι ταυτίζουν την φοροδιαφυγή µε την παραοικονοµία 

(Pyle, 1989). Είναι δυνατόν να έχουµε φοροδιαφυγή χωρίς παραοικονοµία όπως 

συµβαίνει στην αγροτική παραγωγή, όπως επίσης και παραοικονοµία χωρίς 

φοροδιαφυγή (π.χ. φοροδιαφυγή στις µεταβιβαστικές πληρωµές, στην φορολογία 

κληρονοµιών, γονικών παροχών και τελών κυκλοφορίας) (Μανεσιώτης, 1990). 

 

Αρχικά µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι εφόσον η φοροδιαφυγή σχετίζεται µε την 

τρέχουσα και µη-τρέχουσα οικονοµική δραστηριότητα και η παραοικονοµία µόνο µε 

την τρέχουσα οικονοµική δραστηριότητα δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι οι δυο υπό 

εξέταση έννοιες ταυτίζονται. 

 

Αλλά οι µεγαλύτερες και πιο περίπλοκες διαφορές µεταξύ της παραοικονοµίας και της 

φοροδιαφυγής δεν στρέφονται στη µη-τρέχουσα συνολική οικονοµική δραστηριότητα 

αλλά στην περίπτωση της τρέχουσας οικονοµικής δραστηριότητας. Οι διαφορές αυτές 

γίνονται κατανοητές µε τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 7: Φοροδιαφυγή και Παραοικονοµία στην τρέχουσα οικονοµική δραστηριότητα 

Συνολική τρέχουσα οικονοµική δραστηριότητα που πρέπει να 

καταγραφεί στους εθνικούς λογαριασµούς. 

 Καταγραφόµενη Μη 

Καταγραφόµενη 

∆ηλωµένες 

δραστηριότητες 

Ι 

Όχι Φοροδιαφυγή 

Όχι Παραοικονοµία 

ΙΙ 

Όχι Φοροδιαφυγή 

Παραοικονοµία 

Συνολικά 

εισοδήµατα 

συντελεστών 

παραγωγής (και 

ποσά των έµµεσων 

φόρων) που πρέπει 

να καταγραφούν 

και να αποδοθούν 

στις οικονοµικές 

υπηρεσίες. 

Μη-δηλωµένες 

δραστηριότητες 

ΙΙΙ 

Φοροδιαφυγή 

Όχι Παραοικονοµία 

ΙV 

Φοροδιαφυγή 

Παραοικονοµία 

Μανεσιώτης (1990) 

 

2.6  Προσδιοριστικοί παράγοντες και αίτια της φοροδιαφυγής  

 

Ως προς τα αίτια της φοροδιαφυγής, η Οικονοµική Ανάλυση του ∆ικαίου πρωτίστως θα 

αναφερθεί στην ίδια την φύση του ανθρώπου. Με βάση την θεµελιώδη υπόθεση της 

Νεοκλασικής Οικονοµικής Επιστήµης, ο άνθρωπος είναι ορθολογιστής, εγωιστής, 

µεγιστοποιητής χρησιµότητας [rational, self-interested, utility maximizor]. Αυτή η 

υπόθεση αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό µέρος της ανθρώπινης προσωπικότητας και 

συµπεριφοράς. Η φοροδιαφυγή σκοπό έχει την πληρωµή λιγότερου ή καθόλου φόρου. 

Ο φόρος είναι ένα ποσό χρηµάτων που αντιστοιχεί σε µια «χρησιµότητα» [utility] για 

τον φορολογούµενο και συνιστά απώλεια αυτής της χρησιµότητας για τον 

συγκεκριµένο άνθρωπο. Εποµένως η αναµενόµενη αντίδραση του φορολογουµένου, 

σύµφωνα µε το παραπάνω µοντέλο της ανθρώπινης συµπεριφοράς, είναι να κάνει κάθε 

προσπάθεια για να προστατευθεί από αυτήν την απώλεια χρησιµότητας. 
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Το επιστηµονικό ενδιαφέρον για την µελέτη και εκτίµηση των αιτιών και των 

παραγόντων  που επηρεάζουν τη φοροδιαφυγή είναι µεγάλο. Μεταξύ των παραγόντων 

που έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζουν τη φοροδιαφυγή είναι και οι εξής: 

 

i. Φορολογικοί Συντελεστές 

 

Το κράτος στην προσπάθεια εξεύρεσης οικονοµικών πόρων, καθιερώνει διάφορα µέτρα 

µε τα οποία αυξάνει τη φορολογητέα βάση. Γενικά παρατηρείται στην χώρα µας αλλά 

και σε χώρες µε λιγότερο αναπτυγµένη φορολογική συνείδηση ότι όσο ανέρχεται το 

επίπεδο της φορολογικής επιβάρυνσης, τόσο κατέρχεται το επίπεδο της φορολογικής 

ηθικής. 

 

 Ένα από τα επιχειρήµατα των υποστηρικτών της µείωσης των φορολογικών 

συντελεστών είναι ότι το ύψος του φορολογικού συντελεστή συνδέεται θετικά µε τη 

φοροδιαφυγή. Η θεωρητική προσέγγιση της φοροδιαφυγής έχει οδηγήσει στο 

συµπέρασµα ότι οι πολιτικές που επιδιώκουν τη µείωση της φοροδιαφυγής στο 

εισόδηµα πρέπει να αυξάνουν τους φορολογικούς συντελεστές, πράγµα που είναι 

αντίθετο µε την προηγούµενη άποψη.  

 

Μια θεωρητική προσέγγιση είναι αυτή του Kesselman (1989), που εξετάζει την 

επίδραση της µεταβολής των συντελεστών του φόρου εισοδήµατος στις τιµές, τα 

φορολογικά έσοδα και γενικότερα το µέγεθος της οικονοµικής δραστηριότητας. Η 

ανάλυση χωρίζεται σε δύο τοµείς, στον έναν όπου γίνεται φοροδιαφυγή και στον άλλο 

όπου δεν παρουσιάζεται φοροδιαφυγή. Συµπέρασµα της µελέτης αυτής είναι ότι οι 

µεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές δεν είναι αποτελεσµατικός τρόπος για τον 

περιορισµό της φοροδιαφυγής.  
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Γενικά, µπορεί να λεχθεί, ότι η προοδευτικότητα των συντελεστών της φορολογίας 

εισοδήµατος, συµβάλει στην µείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, και το 

επιπλέον ατοµικό εισόδηµα, από ένα σηµείο και µετά, φορολογείται υπέρµετρα, µε 

συνέπεια τα οικονοµούντα άτοµα να θεωρούν το πρόσθετο οριακό καθαρό κέρδος 

µικρότερο από την προσπάθεια που απαιτείται για να το αποκτήσουν.  

 

Οι υψηλοί άµεσοι φόροι οδηγούν σε µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος και ενδέχεται 

να αυξάνουν τη ροπή για φοροδιαφυγή. Παρόλο που ορισµένες εµπειρικές έρευνες 

ενισχύουν την συγκεκριµένη υπόθεση (Giles and Caragata, 2001), παρατηρείται επίσης 

ότι υπάρχουν χώρες µε υψηλή φορολογία, όπως η  ∆ανία, η Σουηδία και η Νορβηγία, 

και ταυτόχρονα περιορισµένο παραοικονοµικό τοµέα (Frey and Weck, 1983).  

 

ii.  Αυστηρότητα ποινών και πιθανότητα εντοπισµού της φοροδιαφυγής 

 

Η αυστηρότητα των ποινών και η πιθανότητα εντοπισµού και σύλληψης της 

φοροδιαφυγής συνδέονται αρνητικά µε το ύψος της φοροδιαφυγής. Όσο µεγαλύτερη 

είναι η πιθανότητα εντοπισµού των φοροφυγάδων και το ύψος των ποινών που 

επιβάλλονται, τόσο µικρότερο είναι το ύψος της φοροδιαφυγής. Ενώ και τα δύο µέτρα 

περιορίζουν τη φοροδιαφυγή, η αυστηρότητα της ποινής φαίνεται να είναι πιο 

αποτελεσµατικός παράγοντας σε σχέση µε την πιθανότητα εντοπισµού της. Πρέπει να 

σηµειωθεί όµως ότι για να αυξηθεί η πιθανότητα εντοπισµού απαιτούνται σηµαντικές 

δαπάνες πράγµα που συνεπάγεται σηµαντικό οικονοµικός κόστος. 

 

Η αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης που αναφέρεται από τους Friedman et 

al. (2000) ως αντικίνητρο για την ανάπτυξη παραοικονοµικών δραστηριοτήτων 
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ενδέχεται να σχετίζεται και µε την δυνατότητα των φορολογικών αρχών να εντοπίζουν 

και να διώκουν ποινικώς τους παραβάτες. Έχει αποδειχθεί ότι όσο αυξάνεται ο 

κίνδυνος εντοπισµού των φορολογικών παραβάσεων και όσο αυστηρότερες είναι οι 

κυρώσεις, τόσο χαµηλότερη είναι η φοροδιαφυγή (Giles, 1997). 

 

iii.  Το µέσο µορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο των πολιτών της χώρας και των 

φοροτεχνικών οργάνων 

Όταν το µορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο του πληθυσµού είναι χαµηλό, οι 

φορολογούµενοι δε έχουν συνείδηση του γεγονότος ότι τα έσοδα από τους φόρους 

διατίθενται για τη χρηµατοδότηση του κόστους παραγωγής των δηµόσιων αγαθών 

(παιδεία , υγεία , ασφάλεια κλπ) , τα οποία ικανοποιούν συλλογικές ανάγκες.  

Όταν τα στελέχη των φοροτεχνικών υπηρεσιών (εφορία , Σ∆ΟΕ κλπ) είναι µορφωµένα 

και ικανά, µπορούν να διαµορφώσουν ένα φορολογικό σύστηµα, που να περιορίζει τον 

κίνδυνο φοροδιαφυγής, και να οργανώσουν ορθολογικά τις υπηρεσίες αυτές, 

χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο µηχανολογικό εξοπλισµό και ειδικευµένο προσωπικό. 

Το σοβαρότερο πρόβληµα όµως σχετικά µε τη λειτουργία των ∆ηµόσιων Οικονοµικών 

Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ.) , είναι το ότι έχει αναπτυχθεί ένα πολύ ισχυρό συνδικαλιστικό 

κίνηµα µέσα σε αυτές, και έτσι η πολιτική εξουσία του υπουργείου, ελάχιστα µπορεί να 

εφαρµόσει την πολιτική της, κυρίως σε θέµατα εξέλιξης του προσωπικού.  

iv. Ο τρόπος κατανοµής των φορολογικών βαρών.  

Όσο περισσότερο η κατανοµή των φορολογικών βαρών ανταποκρίνεται στην κρατούσα 

αντίληψη περί κοινωνικής δικαιοσύνης, τόσο µικρότερη είναι η τάση για φοροδιαφυγή 

και αντίστροφα. Πράγµατι όταν παραβιάζεται η αρχή της δίκαιης κατανοµής των 
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φορολογικών βαρών, µε τη χορήγηση αδικαιολόγητων φορολογικών απαλλαγών και 

εξαιρέσεων σε ορισµένες κατηγορίες ιδιωτικών φορέων, τότε 

- καλλιεργείται το αίσθηµα της αδικίας µεταξύ των φορολογούµενων και ενισχύεται η 

επιθυµία τους να εξοµοιωθούν φορολογικά και µε οποιοδήποτε τρόπο µε τους 

απαλλασσόµενους από το φόρο, 

- αυξάνει το επίπεδο της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης των φορολογούµενων, 

εφόσον, µε δεδοµένα τα φορολογικά έσοδα, τα ποσά που θα κατέβαλαν όσοι 

απαλλάσσονται από τη φορολογία θα πρέπει να καταβληθούν από τους υπόλοιπους 

ιδιωτικούς φορείς, και 

- δηµιουργούνται άνισοι όροι ανταγωνισµού µεταξύ ευνοούµενων και µη επιχειρήσεων, 

εφόσον οι φόροι γενικά επηρεάζουν τα σχέδια παραγωγής και επενδύσεων όλων των 

ιδιωτικών παραγωγικών µονάδων. 

v. Η διάρθρωση του φορολογικού συστήµατος.  

Το είδος και η ταµιευτική σπουδαιότητα των φόρων, που απαρτίζουν το φορολογικό 

σύστηµα µιας χώρας, προσδιορίζουν επίσης την έκταση της φοροδιαφυγής. Έτσι, αν το 

φορολογικό σύστηµα κυριαρχείται από άµεσους φόρους (πχ φόρος εισοδήµατος) , τότε 

η τάση για φοροδιαφυγή είναι µεγαλύτερη γιατί οι ιδιωτικοί φορείς έχουν περισσότερες 

ευκαιρίες για να αποκρύψουν τη φορολογητέα ύλη: τα µεν νοικοκυριά (ελεύθεροι 

επαγγελµατίες κλπ.) δηλώνοντας εισόδηµα µικρότερο από το πραγµατοποιηθέν, οι δε 

επιχειρήσεις µεταφέροντας ένα µέρος από τα κέρδη τους σε λογαριασµούς 

αποσβέσεων, εξόδων παραστάσεως, έρευνας κ.ο.κ. 

Αντίθετα, αν το φορολογικό σύστηµα κυριαρχείται από έµµεσους φόρους, η τάση νια 

φοροδιαφυγή είναι µικρότερη, διότι ο έλεγχος των φορολογικών οργάνων είναι 
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αποτελεσµατικότερος γιατί οι φορολογούµενες µονάδες είναι λιγότερες (µόνο οι 

ιδιωτικές επιχειρήσεις) και επιπλέον είναι υποχρεωµένες να τηρούν λογιστικά βιβλία, 

από τα οποία προκύπτει η φορολογητέα ύλη (πχ ΦΠΑ). 

Η αποδοτικότητα του φορολογικού µας συστήµατος είναι περιορισµένη και οφείλεται 

κυρίως στη συρρικνωµένη φορολογική βάση και στις εκτεταµένες φοροαπαλλαγές.    

vi. Ο τρόπος διαχείρισης του δηµόσιου χρήµατος.  

Όσο συνετότερη είναι η διαχείριση των φορολογικών εσόδων από το κράτος, τόσο 

ασθενέστερη είναι η τάση των φορολογούµενων για φοροδιαφυγή, γιατί τόσο 

µεγαλύτερη είναι η εµπιστοσύνη των ιδιωτικών φορέων στη θέληση και την ικανότητα 

του κράτους να ικανοποιεί συλλογικές ανάγκες. Αντίθετα, η σπατάλη του δηµόσιου 

χρήµατος διαβρώνει τη φορολογική συνείδηση των ιδιωτικών φορέων, δεδοµένου ότι η 

φορολογική τους θυσία δεν εκτιµάται ανάλογα από το κράτος. 

Όταν οι υπηρεσίες αντιστοιχούν κάπως µε τα χρήµατα που προσφέρονται, τότε ο 

φορολογούµενος δεν χάνει µονάδες χρησιµότητας όταν πληρώνει φόρο, αλλά µπορεί να 

θεωρηθεί ότι βρίσκεται στην επονοµαζόµενη «Pareto optimal situation», όπου ένας 

τουλάχιστον κερδίζει [εδώ το Κράτος], ενώ κανένας δεν βρίσκεται σε χειρότερη 

κατάσταση. Φυσικά σε µια τέτοια κατάσταση ο φορολογούµενος δεν έχει αίσθηση ότι 

γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης ή κλοπής από το κράτος, αλλά ότι αγοράζει κάτι µε 

τα χρήµατά του και είναι σαφές ότι η συµµόρφωσή του µε τη φορολογική νοµοθεσία σε 

αυτήν την περίπτωση θα είναι πολύ µεγαλύτερη. 
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vii.  Ο βαθµός οργάνωσης της αγοράς και των επιχειρήσεων .  

 

Όταν η οικονοµία είναι οργανωµένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ένα σηµαντικό µέρος των 

συναλλαγών να γίνεται σε είδος, η δυνατότητα φοροδιαφυγής είναι µεγαλύτερη από ότι 

σε µία οικονοµία όπου όλες οι συναλλαγές γίνονται µε χρήµατα . Επίσης όταν έχουµε 

πολλές µικρές επιχειρήσεις που κυρίως δεν είναι οργανωµένες λογιστικά όσο µία 

µεγάλη επιχείρηση , τότε η τάση για φοροδιαφυγή είναι µεγαλύτερη. 

 

Το κράτος στην προσπάθειά του για είσπραξη µεγαλύτερων εσόδων θεσπίζει νόµους οι 

οποίοι έχουν ως συνέπεια τον κατακερµατισµό των επιχειρήσεων. Κραυγαλέο 

παράδειγµα είναι ο Ν.2065/1992 ο οποίος θέσπισε τη φορολογία των κερδών των 

προσωπικών εταιριών και των εταιριών περιορισµένης ευθύνης µε συντελεστή φόρου 

35%. Αυτό είχε ως άµεση συνέπεια τη διάσπαση των οικογενειακών επιχειρήσεων σε 

µικρότερες προσωπικές και την απότοµη µεγέθυνση του αριθµού τους. Στο µεταξύ όλα 

αυτά συµβαίνουν σε µία περίοδο όπου σε όλες τις δυτικές χώρες υπάρχει µια έξαρση 

των συγχωνεύσεων και των απορροφήσεων των επιχειρήσεων, στη προσπάθεια των 

οικονοµικών µονάδων για δηµιουργία οικονοµιών κλίµακος και εκµετάλλευση 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων.   

 

Στον πίνακα 8 φαίνεται ότι η απασχόληση στους βιοµηχανικούς κλάδους, που 

προσφέρουν ευκαιρίες παραοικονοµίας στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 74%. Με το 

µεγαλύτερο ποσοστό να καταγράφεται στην γεωργία 28,9%, φαίνεται ότι ο πρωτογενής 

τοµέας κάτω από ορισµένες συνθήκες υποθάλπει εύκολα παραοικονοµικές 

δραστηριότητες, ιδιαίτερα όταν η έκταση της γεωργικής καλλιέργειας είναι αρκετά 

µεγάλη.  
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Πίνακας 8: Κατάταξη βιοµηχανικών κλάδων ανάλογα µε τις ευκαιρίες εργασίας στην 

παραοικονοµία και ποσοστά µέσα στην συνολική ελληνική απασχόληση 

ΚΛΑ∆ΟΣ % µέσα στην συνολική απασχόληση 

Α. Κάποιες ευκαιρίες  

Οικοδοµές 6,8 

Κλωστοϋφ., δέρµατα και ενδύµατα 8,2 

Γεωργία, δάση, αλιεία 28,9 

Επαγγελµατικές & επιστηµονικές υπηρ. 11 

Εµπόριο 10,1 

∆ιάφορες υπηρεσίες 9 

Σύνολο 74 

  

Β. Καµία ευκαιρία  

Μηχανολογικές & σχετικές βιοµηχανίες 1,5 

∆ηµόσια διοίκηση 6,6 

Μεταφορές & επικοινωνίες 0,7 

Λοιπή βιοµηχανία 3,5 

Ασφάλειες, τράπεζες, χρηµατ. 5,3 

Βιοµηχανίες τροφίµων, ποτών, καπνού 3,5 

Χηµικές, κάρβουνο & πετρέλαιο 3 

Μεταλλικές βιοµηχανίες 0,7 

Ορυχεία και εξόρυξη 0,8 

Αέριο, ηλεκτρισµός & νερό 0,4 

Σύνολο 26 

Πηγή: ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ – ∆ΕΛΙΒΑΝΗ, Μ. (1991), Η οικονοµία της παραοικονοµίας στην 

Ελλάδα, Αθήνα, Παπαζήση, σελ. 70 
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Τη λύση στο πρόβληµα του µεγάλου αριθµού των επιχειρήσεων στη χώρα µας και κατ’ 

επέκταση του µεγάλου αριθµού αυτοαπασχολούµενων, θα τη δώσει το ταχέως µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον του λιανεµπορίου και η δηµιουργία υπερκαταστηµάτων. Ο µετασχηµατισµός αυτός 

αν και δηµιουργεί πολλές αντιδράσεις, τελικά είναι µονόδροµος και σίγουρα ένας σηµαντικός 

παράγοντας για τη µείωση της φοροδιαφυγής.  

 

viii.  Ασθενής φορολογική ηθική 

 

Άλλο σηµαντικό αίτιο της φοροδιαφυγής θεωρείται και η ασθενής φορολογική ηθική, 

κάτι που αποδέχονται άπαντες και υπάρχουν και εµπειρικές αποδείξεις. Γιατί όµως ενώ 

η δειλία ή λιποταξία σε καιρό πολέµου θεωρείται κάτι απόλυτα ηθικά απαράδεκτο, ενώ 

η φοροδιαφυγή όχι. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται παράξενο γιατί στην πρώτη περίπτωση 

η άρνηση της διακινδύνευσης της ζωής, προς όφελος της πατρίδας, θεωρείται 

απαράδεκτη, ενώ στην δεύτερη περίπτωση η άρνηση της καταβολής κάποιων 

χρηµάτων, που είναι πολύ ελάσσονα ζηµία σε σχέση µε το πρώτο, δεν θεωρείται τόσο 

ηθικώς απαξιωτικό. Έχει όµως εξήγηση διότι σε περίοδο πολέµου, απειλείται αυτή η 

ίδια η ύπαρξη µιας χώρας, ενός έθνους, κάτι που συνεπάγεται υψηλό προσωπικό 

κόστος για κάθε άτοµο που ζει σ’ αυτή τη χώρα. Ενώ αντίθετα στην περίπτωση της 

φοροδιαφυγής, η απειλή για την υστέρηση εσόδων για το κράτος έχει µικρότερη και όχι 

τόσο εµφανή επίδραση στο προσωπικό του συµφέρον. Επίσης η απειλή από την 

φοροδιαφυγή για το κράτος θεωρείται µικρή και δεν είναι ξεκάθαρη, αφού πολλοί 

πιστεύουν ότι η Κυβέρνηση µπορεί πάντοτε µε διάφορους τρόπους να βρει τα χρήµατα 

που χρειάζεται. 

 

Εµπειρική έρευνα έχει δείξει ότι οι έχοντες υψηλή φορολογική ηθική επηρεάζονται 

πολύ λιγότερο από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών, σε σχέση µε τους 
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έχοντες χαµηλή. Ενώ σηµαντικός παράγων φαίνεται να είναι και ο κοινωνικός 

περίγυρος, τα άτοµα έχουν την τάση να φοροδιαφεύγουν περισσότερο, όταν γνωρίζουν 

ότι και άλλοι πράττουν το ίδιο. Φυσικά σαν βασική πηγή της ηθικής εν γένει και η 

θρησκεία, επηρεάζει και την φορολογική ηθική, ενώ σηµαντικός παράγων φαίνεται να 

είναι και η ιστορική µνήµη ξένης κατοχής ενός λαού, ο οποίος έχει συνδέσει τον φόρο 

µε την κατοχή και τον θεωρεί µέσο εκµετάλλευσής του από τον κατακτητή. Σηµαντικός 

παράγων φαίνεται να είναι και η κρίση αντιπροσωπευτικότητας στις σύγχρονες 

δηµοκρατίες και η κρίση εµπιστοσύνης προς τα κόµµατα και τους κρατικούς θεσµούς. 

 

Ορισµένοι ερευνητές (Βαβούρας και Κούτρης, 1991) υποστηρίζουν ότι ο συνδυασµός 

υψηλής φορολογίας και χαµηλής παραοικονοµίας παρατηρείται σε χώρες όπου οι 

πολίτες διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο της φορολογικής τους ηθικής. Με άλλα 

λόγια, για τον υψηλό βαθµό αποδοχής της κρατικής εξουσίας και για την εµπιστοσύνη 

τους στις επιδιώξεις των φορέων της κρατικής πολιτικής. Σε αντίθεση µε τις 

σκανδιναβικές χώρες, το επίπεδο της φορολογικής ηθικής στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα 

χαµηλό καθώς υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι το φορολογικό βάρος των µισθωτών  

και συνταξιούχων είναι δυσανάλογο των εσόδων τους (Κανελλόπουλος κ.α., 1995). 

 

Ένας σοβαρός παράγοντας που ευθύνεται για το γενικώς παραδεκτά χαµηλό επίπεδο 

φορολογικής ηθικής στη χώρα µας είναι και η έλλειψη επιχειρηµατικής παράδοσης. 

Στην πατρίδα µας λειτουργούν κυρίως µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι συνήθως 

ευκαιριακές και οι φορείς τους αποσκοπούν σε εύκολο και γρήγορο κέρδος. Από την 

άλλη πλευρά το κράτος λειτουργεί πολλές φορές εντελώς αντιορθολογικά, δίνοντας 

άφεση αµαρτιών στους φοροφυγάδες, αµβλύνοντας το περί δικαίου αίσθηµα και 

οδηγώντας όλο και περισσότερα άτοµα στην φοροδιαφυγή.  
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ix. Ύπαρξη µαύρης εργασίας - ανεργίας 

 

Άλλοι παράγοντες που συντελούν στην φοροδιαφυγή είναι η ύπαρξη και ανάπτυξη της 

Μαύρης Εργασίας [της αδήλωτης], αλλά και η αύξηση της ανεργίας. Αυτό γιατί η 

υψηλή ανεργία ευνοεί την αδήλωτη εργασία, αυξάνει την φτώχεια και αµβλύνει την 

Φορολογική Ηθική, µια και ο άνεργος αισθάνεται εγκαταλειµµένος από το κράτος και 

έχει µικρή διάθεση να πληρώσει γι’ αυτό. 

 

Οι οικονοµίες µε δυσκαµψίες στη αγορά εργασίας, όπως είναι οι αναπτυσσόµενες 

χώρες, και µε ρυθµίσεις της οικονοµικής δραστηριότητας οι οποίες επιβαρύνουν 

σηµαντικά το κόστος εργασίας, όσο υψηλότερο είναι το επίσηµο ποσοστό ανεργίας 

τόσο µεγαλύτερη είναι και η παραοικονοµία, δεδοµένου ότι οι περίοδοι οικονοµικής 

ύφεσης είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για την καταστρατήγηση των κρατικών περιορισµών 

της οικονοµικής δραστηριότητας (Frey & Weck, 1983). 

 

x. Τρόπος αντιµετώπισης από την κυβέρνηση 

 

Ο τρόπος αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής από την κυβέρνηση επηρεάζει την 

φορολογική ηθική. Η συνήθης πρακτική του κλεισίµατος των ανέλεγκτων υποθέσεων 

µε την καταβολή ενός ποσού, προκειµένου ο φορολογούµενος να αποφύγει τον έλεγχο, 

καθώς και η µείωση ή απόσβεση των ποινών και προστίµων στα πλαίσια διαφόρων 

ρυθµίσεων και συµβιβασµών κλονίζουν ισχυρά την φορολογική ηθική. 

 

Οι κρατικοί περιορισµοί και παρεµβάσεις καταλήγουν στην αύξηση του βαθµού 

ανελαστικότητας της αγοράς εργασίας, όπως για παράδειγµα η επιβολή περιορισµών 

στην ελευθερία δράσης των εργοδοτών αναφορικά µε τις σχέσεις τους µε τους 
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εργαζόµενους και η µείωση των ωρών εργασίας και η επιβολή σηµαντικών 

περιορισµών για τη χρησιµοποίηση υπερωριακής εργασίας. Οι οριακά κερδοφόρες 

επιχειρήσεις συχνά αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αν τους παραβούν. Το 

κίνητρο παράβασης των κρατικών ρυθµίσεων είναι εντονότερο αν οι επιχειρήσεις αυτές 

είναι παλαιάς τεχνολογίας και ο εκσυγχρονισµός τους είναι πολύ δαπανηρός. Βέβαια, η 

δυνατότητα αυτή των επιχειρήσεων για παράβαση των κρατικών ρυθµίσεων εξαρτάται 

και από το κατά πόσο υπάρχει εργατικό δυναµικό διαθέσιµο να απασχοληθεί µε όρους 

εργασίας κατώτερους από τους επίσηµα αποδεκτούς.  

 

xi. Πολυπλοκότητα της φορολογικής νοµοθεσίας 

 

Σηµαντικός λόγος αποτελεί και η πολυπλοκότητα της φορολογικής νοµοθεσίας, που 

σηµαίνει υψηλά κόστη συναλλαγής και διοίκησης για το κράτος [transaction – 

administrative costs] και τελικά δυσκίνητους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Η 

πολυπλοκότητα όµως αυτή πέραν αυτού, καθιστά ευκολότερη την φοροδιαφυγή και για 

τον λόγο ότι δηµιουργεί πολλές ευκαιρίες για φοροδιαφυγή και «ξεγλίστρηµα» των 

επιτηδείων µέσα από τον κυκεώνα των διατάξεων. Φυσικά αυτά για τους πλουσίους, 

εκείνους που µπορούν να έχουν επιτελεία δικηγόρων και λογιστών για να µπορούν να 

καταφέρνουν κάτι τέτοιο, γιατί για τα χαµηλά εισοδήµατα και µορφωτικά επίπεδα, η 

πολυπλοκότητα λειτουργεί και σαν φόβητρο, αφού αισθάνονται ότι πάντα η Εφορία θα 

βρει έναν τρόπο να τους βάλει να πληρώσουν και εποµένως αποθαρρύνονται από την 

φοροδιαφυγή. 

 

Επίσης σηµαντικός παράγων είναι και το κόστος συµµόρφωσης µε την φορολογική 

νοµοθεσία. Αυτό περιλαµβάνει όλα εκείνα τα κόστη συναλλαγής [transaction costs] που 

ο φορολογούµενος καλείται να καταβάλλει σε χρόνο και χρήµα, ώστε να συµπληρώσει 
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την δήλωσή του, να ζητήσει την βοήθεια λογιστή ή δικηγόρου, και γενικά όλα εκείνα 

τα έξοδα που σχετίζονται µε την συµµόρφωση µε τις φορολογικές υποχρεώσεις. Υψηλό 

κόστος συµµόρφωσης σηµαίνει ότι αν θεωρήσουµε την φοροδιαφυγή ως υποκατάστατό 

της, µια αύξηση στο κόστος συµµόρφωσης οδηγεί τους φορολογουµένους σε επιλογή 

της φοροδιαφυγής, εφόσον το αναµενόµενο κόστος της παραµένει σταθερό. 

 

xii. Φοροαπαλλαγές 

 

Οι φοροαπαλλαγές, για λόγους οικονοµικούς ή κοινωνικούς, παρέχουν  προνοµιακή 

µεταχείριση σε ορισµένες οµάδες φορολογουµένων. Είναι όµως γενικά αποδεκτό ότι 

πρέπει να αποφεύγεται η επιδίωξη κοινωνικοοικονοµικών στόχων µέσω 

φοροαπαλλαγών, επειδή το σύστηµα αυτό παρουσιάζει σηµαντικά µειονεκτήµατα. 

Μέσα στο σύστηµα φοροαπαλλαγών εντάσσονται και τα φορολογικά κίνητρα των 

επιχειρήσεων όπως τα κίνητρα αναπτυξιακών νόµων. Πολλές επιχειρήσεις, λόγω της 

ελλιπής παρακολούθησης από τις φορολογικές αρχές, µεταχειρίζονται τα λεφτά αυτά 

από τους αναπτυξιακούς νόµους ως φθηνή χρηµατοδότηση, προκαλώντας τεράστιες 

στρεβλώσεις στο σύστηµα. 

 

Το κράτος µη αντέχοντας το δηµοσιονοµικό βάρος που προκαλούν οι φοροαπαλλαγές, 

έχει συστήσει από τον Μάρτιο του 1995 ειδική επιτροπή η οποία έχει ως σκοπό της 

αξιολόγηση των κάθε µορφής φορολογικών δαπανών µε απώτερο στόχο την 

δραστικότατη µείωσή τους. Ήδη τελευταία γίνεται λόγος για την περικοπή πολλών από 

τις φοροαπαλλαγές σύµφωνα και µε τις οδηγίες του µνηµονίου που έχει υπογραφεί.      
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xiii.  Προσωπικοί παράγοντες του φορολογούµενου 

 

Υπάρχουν και προσωπικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση κάθε προσώπου 

για φοροδιαφυγή. Ένας πολύ σηµαντικός είναι η στάση του φορολογουµένου απέναντι 

στον κίνδυνο, αν δηλαδή τον αποστρέφεται [risk averse], τον αγαπά [risk lover] ή είναι 

αδιάφορος [risk neutral]. Είναι προφανές ότι όσο µεγαλύτερη είναι η αποστροφή του 

προς τον κίνδυνο, τόσο δυσκολότερη θα είναι και η απόφαση για να φοροδιαφύγει. 

 

Επίσης η διάθεση για εργασία µπορεί να επηρεάσει την απόφαση για φοροδιαφυγή. 

Άνθρωποι που δεν επιθυµούν να δουλεύουν πολύ, έχουν όµως ανελαστικές ή 

αυξανόµενες δαπάνες, είναι επιρρεπείς στην φοροδιαφυγή, µε σκοπό να βρουν το 

επιπλέον εισόδηµα που χρειάζονται, βέβαια αυτό θα συµβεί µόνον αν το αναµενόµενο 

κόστος της φοροδιαφυγής για τον συγκεκριµένο άνθρωπο είναι χαµηλότερο από το 

αναµενόµενο κόστος της προσφοράς επιπλέον εργασίας. 

 

Προσωπικοί παράγοντες όπως η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελµα 

επηρεάζουν επίσης. Ως προς το επάγγελµα είναι σαφές ότι τα «ελεύθερα» επαγγέλµατα 

έχουν πολύ χαµηλό [transaction cost] διάπραξης φοροδιαφυγής, ενώ και το 

αναµενόµενο κόστος µιας πιθανής σύλληψής τους είναι πολύ µικρότερο από αυτό των 

µισθωτών, αφού οι πιθανότητες να συλληφθούν είναι πολύ µικρότερες. 

 

Το επίπεδο του προσωπικού εισοδήµατος φαίνεται σηµαντικός παράγων που επηρεάζει 

την φοροδιαφυγή, όµως οι ερευνητές δεν συµφωνούν αν αυτή αυξάνει ή µειώνεται όταν 

ανεβαίνει το επίπεδο του εισοδήµατος. Φαίνεται σωστότερη η άποψη ότι αυτή 

αυξάνεται ανάλογα µε το ατοµικό εισόδηµα, µια και κατ’ αρχήν υψηλότερο εισόδηµα, 

όπως προαναφέρθηκε, σηµαίνει και µικρότερη αποστροφή προς τον κίνδυνο, άρα 
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ευκολότερη απόφαση για φοροδιαφυγή. Επίσης ο έχων µεγαλύτερο εισόδηµα µπορεί 

ευκολότερα να καλύψει τα υψηλά [transaction costs] της φοροδιαφυγής, ενώ µέσω 

οµάδων πίεσης στις οποίες έχει ευκολότερη πρόσβαση, µπορεί να επηρεάσει τόσο την 

φορολογική νοµοθεσία, όσο και την εφαρµογή της, κάνοντας έτσι ακόµη ευκολότερη 

την φοροδιαφυγή και µειώνοντας το αναµενόµενο κόστος της. 

 

Τέλος σαν λόγος της φοροδιαφυγής µπορεί να αναφερθεί και ένας ψυχολογικός, που 

τον αποδέχονται και ορισµένοι συγγραφείς. Συγκεκριµένα η φοροδιαφυγή µπορεί να 

θεωρηθεί σαν ένα είδος παιχνιδιού που δίνει ευχαρίστηση σε κάποιους ανθρώπους 

τουλάχιστον, την ευχαρίστηση της απόδρασης από τον κίνδυνο της σύλληψης και 

ποινής. Έτσι, αν δεχτούµε αυτήν την άποψη η φοροδιαφυγή µπορεί να δώσει 

χρησιµότητα [utility], όχι µόνον διαµέσου του προϊόντος της, αλλά και αυτή καθεαυτή 

σαν πράξη. Εδώ µιλούµε βέβαια για την ψυχική ευχαρίστηση σαν εκδοχή 

χρησιµότητας. 

 

Υπάρχει σαφής αλληλεπίδραση µεταξύ φορολογουµένου και Φορολογικής Αρχής κι 

έτσι τόσον η φοροδιαφυγή εξαρτάται από την ένταση και το είδος των ελέγχων, αλλά 

και η ένταση και έκταση των φορολογικών ελέγχων εξαρτάται από την αντίδραση των 

φορολογουµένων σ’ αυτούς. Για την µελέτη τέτοιων καταστάσεων ανταγωνισµού, που 

η έκβασή τους εξαρτάται όχι µόνον από τις επιλογές ενός ατόµου, αλλά και από τις 

επιλογές των άλλων ατόµων ή «παικτών»,έχει δηµιουργηθεί η θεωρία των παιγνίων από 

τον µαθηµατικό John von Neumann και τον οικονοµολόγο Οscar Morgenstern το 1944. 

Στην περίπτωση της φοροδιαφυγής πρόκειται για παίγνιο τύπου ‘matching pennies” 

«κορώνα – γράµµατα», χωρίς σηµείο Nash Equilibrium,που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 

σηµείο, όπου µε δεδοµένη την απόφαση του άλλου, ο κάθε παίκτης αισθάνεται 

ικανοποιηµένος ότι πήρε την καλύτερη πιθανή απόφαση και δεν έχει κανένα κίνητρο 
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για αλλαγή αυτής της απόφασης. Εποµένως η απόφαση του φορολογουµένου για 

φοροδιαφυγή, εξαρτάται από τις ενέργειες της Φορολογικής Αρχής,, όπως και οι 

ενέργειες της Αρχής εξαρτώνται από τι κάνει ο φορολογούµενος. 

 

Η απόφαση για το τι θα δηλώσει ο φορολογούµενος στην Εφορία είναι µια απόφαση 

που λαµβάνεται σε συνθήκες αβεβαιότητας και ο φορολογούµενος έχει να δηλώσει 

µεταξύ του να δηλώσει όλο ή µέρος του πραγµατικού του εισοδήµατος. Αν επιλέξει το 

δεύτερο το κέρδος του θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον θα ελεγχθεί από τις αρχές. Αν 

δεν ελεγχθεί είναι σε σαφώς καλύτερη κατάσταση από ότι αν είχε επιλέξει την ακριβή 

δήλωση του εισοδήµατός του. Αν ελεγχθεί είναι σε χειρότερη µοίρα από ότι αν είχε 

κάνει ακριβή δήλωση, λόγω της ποινής. Ο φορολογούµενος θα επιλέξει την 

φοροδιαφυγή, όπως προαναφέρθηκε µόνον εφόσον το προσδοκώµενο κόστος από την 

πράξη του είναι υψηλότερο από το αναµενόµενο κόστος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Οι τρόποι φοροδιαφυγής διαφοροποιούνται σηµαντικά ανάλογα µε το φορολογικό 

σύστηµα, τη λογιστική οργάνωση, το µέγεθος των επιχειρήσεων και τη δοµή της 

οικονοµίας της συγκεκριµένης χώρας. Οι τρόποι φοροδιαφυγής δεν είναι στατικοί αλλά 

δυναµικοί, και αλλάζουν ανάλογα µε τις µεταβολές του φορολογικού συστήµατος, την 

τεχνολογία και το βαθµό κοινωνικής αποδοχής.  

 

Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι έχουν θεσπιστεί διαφορετικοί συντελεστές 

φορολογίας για τις µικρές και τις µεγάλες επιχειρήσεις, βασικό κριτήριο 

διαφοροποίησης του ύψους των συντελεστών φόρου των επιχειρήσεων αποτελεί η 

νοµική µορφή της επιχείρησης. Έτσι, µε άλλους συντελεστές φόρου φορολογούνται οι 

Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και οι Ανώνυµες Εταιρείες, άλλοι συντελεστές 

φόρου ισχύουν για τις οµόρρυθµες και τις ετερόρρυθµες εταιρείες, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι µια ΕΠΕ είναι οικονοµικά ισχυρότερη από µια οµόρρυθµη εταιρεία ή ότι η 

ΕΠΕ είναι προδιαγεγραµµένο ότι θα πραγµατοποιήσει υψηλότερα καθαρά κέρδη από 

µία ετερόρρυθµη εταιρία 

 

Η διαφοροποίηση των συντελεστών φόρου των επιχειρήσεων µε βάση τη νοµική τους 

µορφή αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα. Στις χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ, όπου 

εφαρµόζονται περισσότεροι από έναν φορολογικοί συντελεστές, όπως είναι η 

Ολλανδία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ισπανία κτλ., το ύψος των συντελεστών συναρτάται 

µε κριτήρια οικονοµικά και ειδικότερα από το ύψος των καθαρών κερδών κάθε 
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επιχείρησης. Σε άλλες χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ, όπου εφαρµόζονται σταθεροί 

φορολογικοί συντελεστές, όπως η Γερµανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ιταλία, η 

Πορτογαλία κτλ., οι συντελεστές είναι κατά µέσον όρο υψηλότεροι από αυτούς που 

ισχύουν στην Ελλάδα. Σε καµία περίπτωση, όµως, οι φορολογικοί συντελεστές δεν 

βρίσκονται σε συνάρτηση µε τη νοµική µορφή της επιχείρησης.  

 

Μεγάλες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία και επιχειρηµατική 

πρακτική, θεωρούνται οι ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ), οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης 

(ΕΠΕ), οι συνεταιρισµοί, οι δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε 

οποιονδήποτε τύπο εταιρείας. Θα αναφερθούµε στις ΑΕ και στις ΕΠΕ διότι αυτής της 

νοµικής µορφής η επιχειρηµατική δραστηριότητα παρουσιάζει φορολογικό ενδιαφέρον.  

 

Για την ελληνική νοµοθεσία και πρακτική, µικρές επιχειρήσεις θεωρούνται κατ’ αρχήν 

οι ατοµικές επιχειρήσεις. Μικρές επιχειρήσεις θεωρούνται ακόµη οι οµόρρυθµες και οι 

ετερόρρυθµες εταιρείες, οι αφανείς και οι αστικές εταιρείες. Οι επιχειρήσεις, αν και 

αποτελούν νοµικά πρόσωπα, ο φορολογικός νοµοθέτης τις έχει υπαγάγει- περιέργως και 

χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος- στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων. Οι ατοµικές επιχειρήσεις φορολογούνται µε την κλίµακα φόρου των µη 

µισθωτών συνταξιούχων. Με την κλίµακα φόρου φυσικών προσώπων φορολογούνται 

οι ατοµικές επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ. Η φορολογία των 

ατοµικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλή. 

 

Από τις υποχρεώσεις που επιβάλει ο κώδικας σηµαντικότερη είναι η τήρηση βιβλίων 

όπου καταγράφονται οι οικονοµικές πράξεις. Ο κώδικας που ισχύει τώρα, προβλέπει 

τρεις κατηγορίες βιβλίων που πρέπει να τηρηθούν από όλους τους επιτηδευµατίες, που 
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γι’ αυτό το σκοπό οι επιτηδευµατίες αυτοί κατατάσσονται σε µια από τις κατηγορίες 

αυτές µε βάση διάφορα κριτήρια που προσδιορίζουν το επιχειρηµατικό µέγεθος του 

καθενός. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες, τα βιβλία της πρώτης (Α) και της δεύτερης 

(Β) δε συνιστούν λογιστικά βιβλία. Απλά καταγράφονται σε αυτά ορισµένα στοιχεία 

που εξυπηρετούν τους σκοπούς του κώδικα και ειδικότερα τη διασταύρωση των 

συναλλαγών. Η Τρίτη (Γ) κατηγορία είναι η µόνη που συνιστά σύστηµα λογιστικών 

βιβλίων και µάλιστα πλήρες. 

 

Η τήρηση των βιβλίων της Γ κατηγορίας επιβάλλεται από τον κώδικα στις επιχειρήσεις 

που θεωρούνται µεγάλες (Ανώνυµες και Περιορισµένες Ευθύνης Εταιρίες). Ένα άλλο 

κριτήριο για την τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας είναι να πραγµατοποιούν ένα ορισµένο 

ετήσιο κύκλο εργασιών. Το όριο είναι να έχει ετήσια ακαθάριστα έσοδα 1.500.000 

ευρώ.   

 

Η φοροδιαφυγή εκδηλώνεται µε µέσα και πρακτικές που διακρίνονται για την 

ευρηµατικότητα και συνθετότητά τους αλλά και µε απλές µεθόδους. Το µέγεθος της 

φοροδιαφυγής στη χώρα µας σε σχέση µε άλλες χώρες είναι ιδιαίτερα υψηλό. 

 

Τα κίνητρα για ανάπτυξη παραοικονοµικών δραστηριοτήτων φαίνεται ότι είναι 

εντονότερα στις επιχειρήσεις µικρού µεγέθους, οι οποίες είναι συνήθως οικογενειακού 

χαρακτήρα, σχετικής έντασης εργασίας και η ζήτηση των προϊόντων τους υπόκειται σε 

µεγαλύτερες διακυµάνσεις, παράγοντες που δεν ευνοούν υψηλούς ρυθµούς τεχνικής 

προόδου, του σηµαντικότερου παράγοντα αύξησης της παραγωγικότητας και βελτίωσης 

της ανταγωνιστικότητας. Στις επιχειρήσεις µικρού µεγέθους, η συµπίεση του κόστους 

παραγωγής, δια µέσου της χρησιµοποίησης αδήλωτης εργασίας, καθώς και η 

φοροδιαφυγή, αποτελούν σηµαντικά µέσα αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους. Γι’ 
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αυτό το λόγο, η έκταση της συµµετοχής µικρών επιχειρήσεων στην συνολική 

οικονοµική δραστηριότητα πρέπει να θεωρείται σηµαντικός διαρθρωτικός παράγων της 

σχετικής σηµασίας της παραοικονοµίας.  

 

Όχι σπάνια όµως και µεγάλες επιχειρήσεις αναπτύσσουν άµεσα ή συµβάλλουν έµµεσα 

στην ανάπτυξη της παραοικονοµίας, διαµέσου της υπεργολαβίας, την οποία συχνά 

καθιστά δυνατή η τεχνική πρόοδος, αναθέτοντας µέρος των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων τους σε µικρότερες επιχειρήσεις, είτε για να περιορίσουν το κόστος 

τους, είτε για να αποκτήσουν περισσότερη προσαρµοστικότητα στις µεταβολές της 

ζήτησης των προϊόντων τους, είτε για να εξασφαλίσουν περισσότερο εύκαµπτη 

εργασία.    

 

Περισσότερο ενδιαφέρον θα είχε και η κατανοµή της συνολικής φοροδιαφυγής κατά 

κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, προκειµένου να εντοπιστούν οι αντίστοιχες 

κατηγορίες επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν. Η ανάλυση των εισπράξεων ΦΠΑ για 

το έτος 1988 κατά κατηγορία επιχειρήσεων, όπως δίνεται στους κωδικούς αριθµούς 

εσόδων 1481-1489 του Κρατικού Προϋπολογισµού, και οι αντίστοιχες εκτιµήσεις 

εσόδων παρουσιάζονται στον πίνακα 9. Τα αποτελέσµατα από τη σύγκριση των 

σχετικών µεγεθών επιβεβαιώνουν ότι σε ορισµένες κατηγορίες επιχειρήσεων, το ύψος 

της φοροδιαφυγής είναι ιδιαίτερα σηµαντικό (Μεταφορές, Κατασκευές, Ξενοδοχεία), 

τόσο ως απόλυτο µέγεθος όσο και ως ποσοστό των αντίστοιχων καθαρών εισπράξεων. 

Από την άλλη πλευρά, η φοροδιαφυγή φαίνεται να διαχέεται σε όλους τους κλάδους και 

τις κατηγορίες επιχειρήσεων εκτός από την περίπτωση των κλάδων Καπνού και 

Πετρελαιοειδών – Λιπαντικών.   
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Η σηµαντική υστέρηση των υπολογιζόµενων εσόδων έναντι των εισπράξεων από τις 

επιχειρήσεις του κλάδου Πετρελαιοειδή και Λιπαντικά, οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

καταγραφόµενες εισπράξεις προέρχονται από την επιβολή του φόρου σε προϊόντα που 

χρησιµοποιούνται ως ενδιάµεσες εισροές από άλλους κλάδους, σε αντίθεση µε την 

εκτίµηση των εσόδων που στηρίζεται µόνο στο φόρο που επιβάλλεται στα τελικά 

προϊόντα.     

 

Πίνακας 9: Φοροδιαφυγή κατά κλάδο ή κατηγορία επιχειρήσεων για το έτος 1988 σε δις 

δραχµές  

∆ιαφορά Κωδικός αριθµός 

προϋπολογισµού  

Κατηγορία ή 

κλάδος 

επιχειρήσεων  

Υπολογιζόµενα 

έσοδα 

Καθαρές 

εισπράξεις Ποσό      % 

εισπράξεων 

1482 Βιοµηχανικές, 

Βιοτεχνικές, 

Αγροτικές 

172,6 129,5 43,1 33,3 

1483 Εµπορικές 90,0 70,4 19,6 27,8 

1484 Μεταφορές, 

Ηλεκτρισµός, 

Τηλεπικοινωνίες, 

Ξενοδοχεία 

88,4 24,7 63,7 257,9 

1485 Τράπεζες, 

∆ιαφήµιση, 

Επισκευές 

Αυτοκινήτων 

3,7 0,5 3,2 640,0 

1486 Κατασκευές 71,6 22,1 49,5 224,0 

1487 Πετρελαιοειδή, 

Λιπαντικά 

32,3 63,8 -31,5 -49,4 
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1488 Καπνοβιοµηχανίες 47,7 43,2 4,5 10,4 

1489 Λοιπές 

∆ραστηριότητες 

88,5 21,3 67,2 315,5 

 Σύνολο Εγχωρίων 594,8 375,5 219,3 58,4 

1481 Εισαγωγές 201,2 201,5 -0,3 -0,1 

 Σύνολο ΦΠΑ 796,0 577,0 219,0 38,0 

(Σκούντζος, 1986) 

 

Η µελετητική οµάδα του ΚΕΠΕ (1995) εντοπίζει εκτεταµένη φοροδιαφυγή στο ΦΕΦΠ 

λόγω του µεγάλου πλήθους µικροµεσαίων επιχειρήσεων, όπου ο φορολογικός έλεγχος 

είναι δύσκολος και δαπανηρός. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική αποδείχτηκε η ανάλυση της 

φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ ανά κλάδο επιχειρήσεων. Η φοροδιαφυγή εµφανίζεται πολύ 

υψηλή σε επιχειρήσεις µεταφορών και ξενοδοχείων (63,7 δις) και κατασκευών (49,5 

δις). Στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και αγροτικές επιχειρήσεις η φοροδιαφυγή 

εκτιµάται ότι ανέρχεται στα 43,1 δις., που αντιστοιχούν στο 33,3% των καθαρών 

εισπράξεων. Στις περισσότερες κατηγορίες, το σχετικό µέγεθος της φοροδιαφυγής 

υπερβαίνει σε σηµαντικό βαθµό τις πραγµατοποιούµενες εισπράξεις, φθάνοντας µέχρι 

ποσοστού 640% στην περίπτωση των τραπεζικών και διαφηµιστικών επιχειρήσεων και 

επισκευής αυτοκινήτων. 

 

Η σχετικά εκτεταµένη φοροδιαφυγή που εκτιµάται για τις επιχειρήσεις µεταφορών, 

ηλεκτρισµού, τηλεπικοινωνιών και ξενοδοχείων θα πρέπει να αποδοθεί κυρίως στην 

περίπτωση όπου το πλήθος των µικρών και παράνοµων καταλυµάτων προσφέρουν 

έδαφος για να ανθεί η παραοικονοµία. Ανάλογες παρατηρήσεις ισχύουν και για τον 

κλάδο κατασκευών.  
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Η ύπαρξη εκτεταµένης παραοικονοµίας στη µεταποίηση φαίνεται συµβιβαστή µε µικρό 

µέγεθος των καταστηµάτων (επιχειρήσεων) της ελληνικής µεταποίησης. Από τα 

αποτελέσµατα της Απογραφής Βιοµηχανίας – Βιοτεχνίας και Εµπορίου του 1984, 

προκύπτει ότι από 144,5 χιλ. καταστήµατα της µεταποίησης τα 65 χιλ. (45% περίπου) 

έχουν µέση ετήσια απασχόληση κάτω των δύο ατόµων. Προκειµένου για καταστήµατα 

µέχρι 5 άτοµα αυτά αντιπροσωπεύουν το 85,8% των µεταποιητικών καταστηµάτων και 

το 32% της αντίστοιχης απασχόλησης. Παραπέρα το 70% των µεταποιητικών 

καταστηµάτων και το 24% της απασχόλησης είναι σε ατοµικές επιχειρήσεις µε 

απασχόληση µέχρι 4 ατόµων. Είναι λοιπόν απίθανο, όλες αυτές οι λιλιπούτειες 

επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται πλήρως στις νοµικές τους υποχρεώσεις και να 

δηλώνουν παντού επακριβώς την προστιθέµενη αξία της παραγωγής τους.  

 

Ένας άλλος τρόπος φοροδιαφυγής είναι αυτός που εφαρµόζεται ιδιαίτερα από τις 

επιχειρήσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων. Αν από τα βιβλία τους προκύπτει ότι σε 

κάποια χρήση έχουν πραγµατοποιήσει µεγάλα κέρδη, αποφεύγουν στο τέλος της 

χρήσης να κάνουν πιστοποιήσεις ή επιµετρήσεις. Στις αρχές του επόµενου χρόνου 

κάνουν την επιµέτρηση ή πιστοποίηση και εκδίδουν το τιµολόγιο. Αυτό έχει σα 

συνέπεια την αναβολή της φορολογίας των κερδών που αναλογούν στο τιµολόγιο που 

εκδόθηκε τον επόµενο χρόνο. Έτσι ο επιτηδευµατίας κερδίζει τον ετήσιο τόκο που 

αντιστοιχεί στους φόρους των κερδών της προηγούµενης χρήσης που µεταφέρονται 

στην επόµενη. 

 

3.1  Παγίων στοιχείων 

 

Βασικό µέληµα του ελέγχου, είναι η διαπίστωση της ύπαρξης στην επιχείρηση των 

παγίων στοιχείων που είναι καταχωρηµένα στην απογραφή έναρξης της διαχειριστικής 
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περιόδου και αυτών που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου. 

Ο έλεγχος αυτός αποβλέπει στην διασφάλιση από το ενδεχόµενο πώλησης των παγίων 

στοιχείων χωρίς έκδοση φορολογικών στοιχείων. Στην συνέχεια ερευνάτε αν, τα πάγια 

στοιχεία που αγοράστηκαν κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, 

καλύπτονται από κανονικά τιµολόγια, γιατί τα τελευταία χρόνια, διαπιστώθηκε η λήψη 

και χρησιµοποίηση πολλών πλαστών ή εικονικών τιµολογίων. Για αυτό το λόγο, 

επιβάλλεται η επαλήθευση από τον ελεγκτή, της ύπαρξης των πάγιων στοιχείων που 

αναγράφονται στα τιµολόγια των προµηθευτών και, αν είναι δυνατόν, η επαλήθευση 

της τιµής κτήσης τους.  

 

Η φοροδιαφυγή πραγµατοποιείτε µε την αύξηση της αξίας των κτισµάτων στο 

συµβόλαιο, µε σκοπό την µελλοντική έκπτωση µεγαλύτερου ποσού αποσβέσεων. 

Μεγάλος αριθµός φορολογούµενων χρησιµοποιεί την οικοδοµή σαν µέσο 

φοροδιαφυγής, στις περιπτώσεις που κτίζονται βιοµηχανοστάσια ή εκτελούνται άλλες 

οικοδοµικές εργασίες, είτε µε αγορά των υλικών και χρησιµοποίηση ίδιου εργατικού 

και τεχνικού προσωπικού, είτε µε ανάθεση µέρους των εργασιών σε υπεργολάβους. 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι προµηθευτές των υλικών ή οι υπεργολάβοι που τηρούν 

συνήθως βιβλία Β κατηγορίας και φορολογούνται µε συντελεστή καθαρού κέρδους επί 

των ακαθάριστων εσόδων, εκδίδουν υπερτιµολογηµένα τιµολόγια ή εικονικά τιµολόγια 

(για να µην χάσουν τους πελάτες τους), αφού τους καταβληθεί ο φόρος εισοδήµατος 

και ο ΦΠΑ. 

 

Στο παρελθόν έγινε, σε µεγάλη  έκταση, χρησιµοποίηση πλαστών τιµολογίων. Η 

υποχρέωση όµως για την υποβολή ετήσιων καταστάσεων των τιµολογίων (αρθ.20 

Κ.Β.Σ.) τόσο από τον αγοραστή όσο και τον πωλητή για το ίδιο τιµολόγιο και οι 

σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση 
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διαπίστωσης τέτοιας ανωµαλίας, περιόρισε σε µεγάλο βαθµό τη χρήση τέτοιων 

τιµολογίων. 

 

Σε άλλες περιπτώσεις αποφεύγεται η λήψη τιµολογίων ή επιζητείται η υποτιµολόγηση 

των υλικών που αγοράζονται για αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ. Με το άρθρο 35 του 

Ν.2238/94 ορίζεται η διαδικασία ελέγχου του ελάχιστου κόστους κατασκευής 

οικοδοµών σε τρόπο ώστε να αποδυναµωθεί η δυνατότητα φοροδιαφυγής. 

 

3.2  Αποθεµάτων 

 

Ένα από τα σοβαρότερα καθήκοντα του φορολογικού ελέγχου, είναι η έρευνα της 

χρεοπίστωσης των λογαριασµών εµπορευµάτων, πρώτων υλών κ.λ.π. Πολυδιάστατος 

είναι ο έλεγχος αυτός όπως πολυδιάστατες είναι και οι µέθοδοι φοροδιαφυγής που 

εφαρµόζονται από ορισµένους επιτηδευµατίες. 

 

Βασικό βοήθηµα για τον έλεγχο είναι το βιβλίο αποθήκης. Λίγες όµως είναι οι 

επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση για την τήρησή του και έτσι, σε σπάνιες 

περιπτώσεις, ο έλεγχος έχει στην διάθεσή του το βιβλίο αυτό, αν και σε ανάλογες 

περιπτώσεις το ίδιο βιβλίο αποτελεί για τις επιχειρήσεις άριστο βοήθηµα για την 

απόκρυψη φοροδιαφυγής, αφού µπορούν να παρακολουθούν τα αποθέµατά τους και να 

αποφεύγουν την δηµιουργία πιστωτικών υπολοίπων της αποθήκης.  

 

Για το επιτηδευµατία που τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., κάθε ανώµαλη 

ενέργεια που επιφέρει αλλοίωση στη χρέωση των λογαριασµών εµπορευµάτων, πρώτων 

υλών κ.λ.π. αποτελεί προπαρασκευαστικό στάδιο για την ολοκλήρωση της 

φοροδιαφυγής. ∆εύτερο σκέλος αποτελεί η πώληση µε απόκρυψη εσόδων. Υπάρχουν 
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όµως περιπτώσεις κατά τις οποίες µόνη η ενέργεια αλλοίωσης της χρέωσης του 

λογαριασµού αυτού, ολοκληρώνει την πράξη φοροδιαφυγής.  

 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα του ελέγχου των βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων 

οι οποίες πραγµατοποιούν αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, µε σκοπό την 

επεξεργασία, είναι ότι οι ελεγκτικές µέθοδοι που εφαρµόζονται για την αποκάλυψη των 

πράξεων φοροδιαφυγής, παίρνουν µία πιο σύνθετη και ανωτέρου επιπέδου µορφή. 

Αυτό οφείλεται στο ότι αυτές οι ύλες δεν µεταπωλούνται σε αυτούσια κατάσταση, αλλά 

κατά την επεξεργασία µεταβάλλονται στη σύσταση, την εµφάνιση ή την συσκευασία, 

σε τρόπο ώστε να επέρχεται διαφοροποίησή τους σε σχέση µε τις αρχικές τους 

ιδιότητες. Η διαδικασία αυτή έχει σαν συνέπεια ότι το υλικό που είναι για έλεγχο, 

περνά από τέτοιες µεταλλαγές ώστε να µην είναι δυνατή η λογιστική παρακολούθηση. 

Ο έλεγχος των επιχειρήσεων αυτών, απαιτεί και απόλυτη γνώση των τεχνικών 

διαδικασιών τις οποίες εφαρµόζει κάθε επιχείρηση και λογιστική κατάρτιση ανωτέρου 

επιπέδου του ελεγκτικού οργάνου. Αν πρόκειται για βιοµηχανική επιχείρηση που τηρεί 

βιβλίο αποθήκης, ο φοροτεχνικός έλεγχος είναι πιο εύκολος, γιατί στην περίπτωση αυτή 

υφίσταται και παράλληλη υποχρέωση για την τήρηση και βιβλίου παραγωγής-

κοστολογίου στο οποίο υποχρεωτικά γράφονται και οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προϊόντα που παράγονται από µία 

βιοµηχανία παρουσιάζουν υπεραπόδοση σε σχέση µε την ποσότητα των πρώτων υλών 

που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή τους. Η υπεραπόδοση είναι δυνατό να 

αποτελεί τη φυσική συνέπεια ολόκληρης της κατεργασίας ή να προδίνει ανωµαλία στη 

διαχείριση χωρίς να αποκλείει πράξεις φοροδιαφυγής. Υπεραπόδοση εµφανίζουν τα 

αρτοποιεία γιατί το βάρος των αρτοσκευασµάτων ξεπερνάει το βάρος των αλευριών 
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που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τους. Η αισχροκέρδεια στο τοµέα αυτό καµιά 

φορά παίρνει µεγάλες διαστάσεις. 

 

3.3  Αγορά εµπορευµάτων χωρίς τιµολόγια 

 

Η αγορά χωρίς τιµολόγια είναι µία από τις συνηθισµένες πράξεις φοροδιαφυγής, κατά 

κύριο λόγο από τις µικρές και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό 

χαρακτήρα. Όταν πρόκειται για αγορά εµπορευµάτων χωρίς τιµολόγιο, 

πραγµατοποιείται κατά συνήθεια µε µετρητά, σε τρόπο ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος 

αποκάλυψης της συναλλαγής από γραµµάτια ή επιταγές που είναι δυνατόν να 

κυκλοφορούν από χέρι σε χέρι ή στις τράπεζες και σε κάποιο µεταγενέστερο χρόνο, να 

περιέλθουν σε γνώση φοροτεχνικών υπαλλήλων. Με τη µέθοδο αυτή ο αγοραστής 

πετυχαίνει µικρότερο κόστος αγοράς, αφού το εµπόρευµα που αγοράζει δεν βαρύνεται 

µε Φ.Π.Α. Με τον τρόπο αυτό, έχει τη δυνατότητα να πουλάει χωρίς τιµολόγια, να 

ορίζει τιµές κατώτερες από εκείνες που ορίζουν οι ανταγωνιστές του και έτσι να 

αυξάνει την πελατεία του. Πέρα από αυτό, πραγµατοποιεί αφορολόγητο αυξηµένο 

κέρδος στη φορολογία εισοδήµατος, αφού µε την προσέλκυση περισσότερων πελατών 

µε τα ίδια σταθερά γενικά έξοδα που βαρύνουν τις συναλλαγές, αυξάνει το συνολικό 

του κέρδος.  

 

Μεγάλης έκταση φοροδιαφυγή γίνεται κατά την αγορά εγχώριων προϊόντων, ακόµη δε 

περισσότερο κατά την αγορά νωπών οπωροκηπευτικών. Στην τελευταία περίπτωση 

βοηθά και το γεγονός ότι, η ανάλωση των ειδών αυτών δεν καθυστερεί, επειδή χαλάνε, 

και έτσι δεν γίνονται αποθηκεύσεις που βοηθούν το φοροτεχνικό έλεγχο αναφορικά µε 

την ποσοτική διακίνηση των αγαθών. Ένα µεγάλο ποσοστό αυτών των πράξεων γίνεται 

ιδιαίτερα τους θερινούς µήνες από ιδιοκτήτες ∆.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων, οι οποίοι 
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ασκούν και το επάγγελµα του οπωρολαχανέµπορου, είτε χονδρικά, είτε λιανικά. Στις 

περιπτώσεις αυτές έχει διαπιστωθεί η έκδοση πλαστών τιµολογίων αγοράς που 

καλύπτουν τις µεταφορές αυτών των αγαθών. 

 

Βασικά ο έλεγχος στις περιπτώσεις αυτές γίνεται µε την αστυνόµευση της διακίνησης 

των αγαθών. Ο προληπτικός έλεγχος είναι το ισχυρότερο όπλο στα χέρια της 

Φορολογικής Αρχής. Αυτό πετυχαίνεται µε τον έλεγχο των φορτηγών αυτοκινήτων ∆.Χ 

ή Ι.Χ., που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά εµπορευµάτων. Έτσι ερευνάται µε 

δειγµατοληπτικό έλεγχο αν για συγκεκριµένα εµπορεύµατα που µεταφέρονται, υπάρχει 

φορτωτική ή διπλότυπη κατάσταση αποστολής µεταφορικού γραφείου και συνοδευτικό 

στοιχείο (τιµολόγιο ή δελτίο αποστολής) και αν το βάρος και το περιεχόµενο του 

αγαθού που µεταφέρεται, συµφωνεί µε τις ενδείξεις του συνοδευτικού εγγράφου.  

 

Συνηθισµένη περίπτωση λαθραίας µεταφοράς εµπορευµάτων που εφαρµόζεται σε 

µεταφορές µέσα στην ίδια πόλη, είναι η χρησιµοποίηση µέσα στην ίδια µέρα, ενός 

τιµολογίου ή ενός δελτίου αποστολής, για περισσότερες από µία µεταφορές στον ίδιο 

αγοραστή. Με τον τρόπο αυτό ο αγοραστής µιας ποσότητας µε τιµολόγιο, αγοράζει 

χωρίς τιµολόγιο ισόποσα εµπορεύµατα µε τα επιπλέον δροµολόγια µεταφοράς των 

αγαθών. Η δυνατότητα αυτή παρεµποδίζεται για µια ορισµένη επιχείρηση, αν σε κάθε 

έλεγχο που κάνουν οι εφοριακοί υπάλληλοι, θεωρούν το δελτίο αποστολής ή το 

τιµολόγιο ή την φορτωτική αναγράφοντας την ώρα και τον τόπο που έγινε ο έλεγχος. 

Το στοιχείο µεταφοράς δεν µπορεί µετά την θεώρησή του να χρησιµοποιηθεί και άλλη 

φορά. Τα αποτελέσµατα αυτής της ενέργειας είναι περιορισµένα αφού δεν υπάρχει 

δυνατότητα παρακολουθήσεως όλων των µεταφορών που γίνονται κάθε µέρα σε µία 

πόλη. 
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Πολλές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας δεν εκδίδουν αποδείξεις σε όλους 

τους πελάτες, όταν γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για καταγγελία (π.χ. σε 

αλλοδαπούς). Αν κάποιος ζητήσει απόδειξη, τότε είτε εκδίδεται αµέσως µε την 

αιτιολογία ότι η παράλειψη ήταν τυχαία και οφειλόταν στο φόρτο εργασίας ή 

προφασίζεται παραδροµή, είτε ισχυρίζεται ότι τηρεί βιβλία Α κατηγορίας και δεν έχει 

υποχρέωση να εκδίδει αποδείξεις. Σηµειώνεται ότι οι επιτηδευµατίες της Β κατηγορίας 

έχουν υποχρέωση να τοποθετούν σε εµφανές σηµείο του καταστήµατος, πινακίδα µε 

την οποία θα ειδοποιούνται οι πελάτες ότι έχουν υποχρέωση να ζητούν την παράδοση 

σε αυτούς αποδείξεως λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. 

 

Η παράβαση γίνεται πιο συστηµατικά από επιχειρήσεις  που λειτουργούν σε ηµέρες ή 

ώρες αργίας, οπότε η επιτήρηση των φορολογικών οργάνων είτε δεν υπάρχει είτε είναι 

µειωµένη. Άλλος τρόπος ενέργειας είναι ή η χρησιµοποίηση δύο ή περισσότερων 

σειρών αποδείξεων, ή δύο ή περισσότερων ταµειακών µηχανών. Επιτρέπεται η 

χρησιµοποίηση περισσότερων σειρών στοιχείων αν αυτό γνωστοποιηθεί προηγούµενα 

στον οικονοµικό έφορο και κάθε σειρά φέρνει ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και έχει ίδια 

ενιαία αρίθµηση.  

 

3.4  Ανακρίβεια στο περιεχόµενο του τιµολογίου προµηθευτή 

 

Η ανακρίβεια στο περιεχόµενο του τιµολογίου του προµηθευτή, εκδηλώνεται κατά 

διάφορους τρόπους, κυριότεροι των οποίων είναι οι ακόλουθοι. 

 

1. Αναγραφή ποσότητας διαφορετικής από την πραγµατική 

2. Αναγραφή ποιότητας διαφορετικής από την πραγµατική 

3. Αναγραφή τιµής κατά µονάδα διαφορετικής της πραγµατικής 
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4. Λαθεµένες αριθµητικές πράξεις στο τιµολόγιο 

 

Η ανακρίβεια στο περιεχόµενο του τιµολογίου, είναι ενδεχόµενο να αναφέρεται στο ένα 

ή και τα δύο αντίτυπα του τιµολογίου. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 

πωλητές, στην επιδίωξή τους να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών τους, χωρίς 

να δηµιουργούν προβλήµατα στο λογιστήριο τους, γράφουν στο πρώτο αντίτυπο του 

τιµολογίου που δίνουν στον πελάτη τους, τις ακριβείς ενδείξεις όπως τις θέλει, αλλά 

στο αντίτυπο του τιµολογίου που µένει στο στέλεχος, γράφουν τις αληθινές ενδείξεις. 

Κατά την υποβολή των ετήσιων καταστάσεων κατά πελάτη στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. γράφουν τις 

ανακριβείς ενδείξεις, για να µην εκθέσουν τους πελάτες τους. 

 

Άλλη ιδιότυπη µέθοδος ανακρίβειας είναι αυτή που αφορά όχι στο ουσιαστικό 

περιεχόµενο του τιµολογίου αλλά στα στοιχεία του αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή ο 

πωλητής, µετά από απαίτηση του αγοραστή, γράφει στο τιµολόγιο όχι τα πραγµατικά 

στοιχεία του αγοραστή, αλλά διαφορετικά. Η ανακρίβεια είναι δυνατόν να αφορά το 

ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του αγοραστή, τον αριθµό φορολογικού του µητρώου, 

ή την διεύθυνσή του. Την ενέργεια αυτή κάνει ο πωλητής για να µην χάσει τον πελάτη 

του, και ο αγοραστής για να διασφαλίσει την ακίνδυνη µεταφορά των αγαθών, να µη 

καταχωρήσει το τιµολόγιο στα βιβλία του και να αποκρύψει το κέρδος που αντιστοιχεί 

στη συναλλαγή αυτή.   

 

Ο πωλητής, είτε µε τη συγκατάθεση του αγοραστή, είτε µετά από πίεση που δέχτηκε, 

εκδίδει τιµολόγιο στο οποίο γράφει λιγότερες ή περισσότερες ποσότητες από εκείνες 

που πραγµατικά πωλούνται. Πιο συνηθισµένο είναι το γράψιµο λιγότερων ποσοτήτων. 

Τη µέθοδο αυτή προτιµούν οι συναλλασσόµενοι για να αποφύγουν τη µη έκδοση 

τιµολογίου. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αγοραστής ζητά από τον 
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πωλητή να γράψει στο τιµολόγιο περισσότερες ποσότητες. Αυτό συµβαίνει όταν ο 

αγοραστής, διαπιστώσει από τα βιβλία του ότι δηµιουργείται άνοιγµα µεταξύ αγορών 

και πωλήσεων µε πιστωτικό υπόλοιπο, δηλαδή πώληση περισσότερων ποσοτήτων από 

όσες φαίνονται στα βιβλία, ότι είχε για πώληση η επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις που 

ενεργούν µε αυτό τον τρόπο, δεν ενηµερώνουν κανονικά τα βιβλία τους, ώστε να έχουν 

την ευχέρεια να καλύπτουν τις ανωµαλίες που προκύπτουν από τα βιβλία τους. Στην 

ενέργεια αυτή προβαίνουν τόσο οι εµπορικές όσο και οι βιοµηχανικές – βιοτεχνικές 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα κατά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου, γιατί τότε τους 

δίνεται η ευχέρεια να ενεργήσουν αναδροµικό έλεγχο οπότε και διαπιστώνουν το 

πιστωτικό υπόλοιπο. Στις περιπτώσεις αυτές επιδιώκουν την κάλυψη του ετήσιου 

ελλείµµατος αλλά δεν µπορούν να κάνουν διαχρονική κάλυψη. 

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις γεννιέται το ερώτηµα αν υπάρχουν πωλητές που 

προσφέρονται να εκδώσουν τιµολόγια πώλησης µε ποσότητες µεγαλύτερες από εκείνες 

που πωλούν ή χωρίς πραγµατική πώληση εµπορευµάτων. Η πράξη απέδειξε ότι υπάρχει 

τέτοια δυνατότητα επειδή: 

 

i. Ο πωλητής για να ικανοποιήσει τον πελάτη του αγοραστή, όσο τίµιος και αν 

είναι, αναγκάζεται για να µη το χάσει από πελάτη, να εκδώσει τέτοιο τιµολόγιο 

µε τη σκέψη ότι κάποιος άλλος πελάτης θα του ζητήσει πραγµατική πώληση 

χωρίς έκδοση τιµολογίου, οπότε και θα καλύψει την ποσότητα και αξία που 

παρουσίασε µε το εικονικό τιµολόγιο. 

 

ii.  Ο πωλητής που τηρεί βιβλία Α και Β κατηγορίας και πουλάει τα αγαθά του κατά 

κύριο λόγο λιανικά, µπορεί µε ευχέρεια να εκδώσει τιµολόγιο πώλησης µε 

επιπλέον ποσότητες γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψης της ενέργειας 
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αυτής. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ορισµένες µεγάλες εµπορικές ή βιοµηχανικές 

επιχειρήσεις που θέλουν να εξυπηρετούν τους φοροφυγάδες πελάτες τους, για 

να αποφύγουν τις δυσµενείς ή και καταστρεπτικές συνέπειες που είναι 

ενδεχόµενο να έχει η διαπίστωση από τα ελεγκτικά όργανα της ενέργειας αυτής, 

δηµιουργούν θυγατρικές ατοµικές µικροεπιχειρήσεις στις οποίες πωλούν 

ποσότητες αγαθών, όταν δεν παρουσιαστεί πελάτης που ζητά την έκδοση 

ανακριβούς τιµολογίου, τον παραπέµπουν στην θυγατρική επιχείρηση η οποία, 

αν αποκαλυφθεί η παράνοµη ενέργεια, θα υποστεί τις συνέπειες που δεν είναι 

τόσο σοβαρές όσο αν η ενέργεια αυτή είχε κάνει η µητρική επιχείρηση. 

 

iii.  Ο πωλητής που τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας, κατά τη λήξη της διαχειριστικής 

περιόδου, διαπιστώνει ότι η αποθήκη του παρουσιάζει ποσοτικό έλλειµµα, γιατί 

µε τις συνεχείς αγορές και πωλήσεις χωρίς τιµολόγια, έχασε τον έλεγχο των 

παράνοµων ενεργειών του. Έχει απόλυτη ανάγκη για την λήψη ενός τιµολογίου, 

από δήθεν κάποιο προµηθευτή, για την κάλυψη του ελλείµµατος. Παράλληλα 

κάποιος άλλος έµπορος που τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας που έχει 

πραγµατοποιήσει αγορές και πωλήσεις χωρίς τιµολόγια, διαπιστώνει ότι 

παρουσιάζεται ένα σοβαρό έλλειµµα στην απογραφή του, το οποίο πρέπει να 

καλύψει µε την έκδοση ενός εικονικού τιµολογίου πώλησης. Οι δύο 

επιτηδευµατίες βρίσκουν ότι τα συµφέροντά τους συµπίπτουν. Ο ένας θέλει να 

εκδώσει τιµολόγιο χωρίς στην πραγµατικότητα να πουλήσει εµπορεύµατα και ο 

άλλος να αποκτήσει τιµολόγιο χωρίς στην πραγµατικότητα να αγοράσει 

εµπορεύµατα.  

 

iv. Πρέπει εδώ να αναφερθεί και η κατ’ επάγγελµα έκδοση πλαστών τιµολογίων. 

Ορισµένα άτοµα, αφού εξασφάλιζαν την θεώρηση στελεχών τιµολογίων µε 
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αναληθείς ενδείξεις επωνυµίας και διεύθυνσης, έκοβαν τα τιµολόγια µε αµοιβή 

ανάλογη µε το ποσό που έγραφαν στο τιµολόγιο. Τα άτοµα αυτά εξέδιδαν 

τιµολόγια οποιουδήποτε περιεχοµένου για οποιοδήποτε πελάτη. Για τα 

τιµολόγια αυτά δεν υπέβαλαν µετά την λήξη της διαχειριστικής περιόδου τις 

ετήσιες καταστάσεις πελατών και έτσι η αποκάλυψη της φοροδιαφυγής θα ήταν 

δυνατή µόνο από καταγγελία. 

 

Πολλοί επιτηδευµατίες για να δηµιουργήσουν εµπόδια στον εφοριακό έλεγχο στην 

αποκάλυψη αυτού του είδους ενεργειών, γράφουν στο βιβλίο αγορών σε τρόπο ώστε ο 

ελεγκτής να αναγκαστεί να αποφύγει την ταλαιπωρία µιας αθροίσεως, ακριβώς εκεί που 

θα έπρεπε να επιµείνει. Ο έµπειρος ελεγκτής περιορίζει τον έλεγχο στις αθροίσεις των 

ποσών που παρουσιάζουν αυτή την λογιστική αταξία, γιατί γνωρίζει ότι η αταξία αυτή, 

αν δεν οφείλεται σε πραγµατική αγραµµατοσύνη του επιτηδευµατία, υποκρύπτει 

κάποια άλλη ανωµαλία. 

 

Το ίδιο συνηθισµένη είναι η διάπραξη λάθους (πάντοτε προς τα κάτω) κατά την 

µεταφορά ενός ποσού από την µία σελίδα στην άλλη, και ειδικότερα κατά το γύρισµα 

του φύλλου δηλαδή από την µονή στην ζυγή σελίδα. Είναι λάθος που δύσκολα το 

πιάνει το µάτι του ελεγκτή, αφού οι λογιστές φροντίζουν να κάνουν αντιµετάθεση των 

αριθµών (αναριθµητισµό).   

 

Άλλος τρόπος φοροδιαφυγής είναι η αναγραφή στο τιµολόγιο ποιότητας διαφορετικής 

από εκείνη που πουλιέται. Συνηθισµένη είναι η αναγραφή ποιότητας πολύ κατώτερης 

της πραγµατικής. Με τον τρόπο αυτό ο αγοραστής και πωλητής επιτυγχάνουν: 

 

i. Ο πωλητής µειώνει τα έσοδα του µε τη διαφορά της αξίας των δύο ποιοτήτων 
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ii.  Ο αγοραστής µειώνει τις αγορές και στη συνέχεια τα ακαθάριστα έσοδά του µε 

τη διαφορά της αξίας των δύο ποιοτήτων 

iii.  Καλύπτει ο αγοραστής ή ο πωλητής πιστωτικά υπόλοιπα της αποθήκης του, 

εξασφαλίζοντας την ακίνδυνη διακίνηση των εµπορευµάτων 

 

Θα πρέπει όµως να αναφερθεί ότι υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες γράφεται 

στα τιµολόγια ποιότητα ανώτερη της πραγµατικής: 

 

i. Όταν ο πωλητής εξαπατά τον αγοραστή και του πωλεί εµπορεύµατα δεύτερης 

διαλογής σαν πρώτης ποιότητας. 

ii.  Όταν ο πωλητής σε συνεννόηση µε τον αγοραστή για να τακτοποιήσουν ή να 

αποφύγουν ποιοτικά ελλείµµατα ή πλεονάσµατα στις αποθήκες τους, γράφουν 

ποιότητα ανώτερη της πραγµατικής. 

 

Είναι γνωστές οι µέθοδοι της υποτιµολόγησης και υπερτιµολόγησης. Με την 

υποτιµολόγηση ο πωλητής µειώνει τα ακαθάριστα έσοδά του και κατά συνέπεια τα 

φορολογητέα του κέρδη και ο αγοραστής τις αγορές του. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται 

κατά κύριο λόγο στις περιπτώσεις που ο πωλητής τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας και ο 

αγοραστής βιβλία Α κατηγορίας, οπότε συµπίπτουν τα συµφέροντα και των δύο. 

 

Αν ο πωλητής τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας και η πώληση γίνεται σε τιµή µεγαλύτερη από 

αυτή που γράφεται στο τιµολόγιο, ολόκληρη η διαφορά µεταξύ αυτών των δύο τιµών 

αποτελεί απόκρυψη καθαρού κέρδους. Για τον αγοραστή η διαφορά αποτελεί µείωση 

των ετήσιων αγορών του. Έτσι ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία Α κατηγορίας 

πετυχαίνει την µείωση του φορολογητέου εισοδήµατός του, αφού τα ακαθάριστα έσοδά 

του, τα οποία θα ληφθούν σαν βάση για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών του, 
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θα µειωθούν ανάλογα µε τη µείωση των αγορών του. Με τη µείωση των ετήσιων 

αγορών και κατά συνέπεια των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων, δεν ξεπερνά το ανώτατο 

όριο των υπόχρεων της Α κατηγορίας και έτσι αποφεύγει την ένταξη του στην Β 

κατηγορίας βιβλίων που δηµιουργεί υποχρέωση για έκδοση αποδείξεων λιανικής 

πωλήσεως και τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων. Έτσι αποφεύγει πρόσθετες 

φορολογικές υποχρεώσεις. 

 

Η υπερτιµολόγηση δηλαδή η αναγραφή στα τιµολόγια αντιτίµου πώλησης ή παροχής 

υπηρεσιών µεγαλύτερου του πραγµατικού γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

i. Όταν ο αγοραστής τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας και ο πωλητής Α κατηγορίας ή 

δεν τηρεί βιβλία. Με αυτή τη µέθοδο ο αγοραστής βαρύνει το κόστος των 

εµπορευµάτων του και κατά συνέπεια πετυχαίνει την ισόποση µε την επιπλέον 

διαφορά, µείωση του φορολογητέου κέρδους του. Υπερτιµολόγηση ζητούν οι 

επιτηδευµατίες οι οποίοι αγοράζουν στο εσωτερικό ή εισάγουν από το 

εξωτερικό πάγια στοιχεία ή να τύχουν επιδοτήσεων από το δηµόσιο. 

 

ii.  Όταν ο αγοραστής έχει συµφέρον να παρουσιάσει µεγαλύτερο κόστος αγοράς 

από το πραγµατικό για να πουλήσει σε µεγαλύτερη τιµή. 

 

iii.  Κατά την εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό, ιδιαίτερα πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων, γιατί στην περίπτωση αυτή υπάρχει και το κίνητρο της λαθραίας 

εξαγωγής συναλλάγµατος. 

 

Η φοροδιαφυγή που γίνεται µε τη µέθοδο της υπερτιµολόγησης αν και συχνή, µε 

δυσκολία ανακαλύπτεται. Ένδειξη µόνο µπορεί να δηµιουργήσει η σύγκριση των τιµών 
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που γράφονται στα τιµολόγια των προµηθευτών µε τις τιµές που γράφονται στα 

τιµολόγια άλλων οµοειδών επιχειρήσεων για τα ίδια είδη ή µε τη σύγκριση µε τις τιµές 

του εξωτερικού ή µε την ανακάλυψη διπλών βιβλίων, από τα οποία θα προκύψει η 

απάτη. 

 

Ένας τρόπος για την καταστρατήγηση των συµφερόντων του δηµοσίου είναι η 

επαύξηση του κόστους των εµπορευµάτων από αγοραστές που τηρούν βιβλία Γ 

κατηγορίας, οι οποίοι υποχρεώνουν τους πωλητές που τηρούν βιβλία Α κατηγορίας να 

κάνουν δήθεν πολλαπλασιαστικά ή αθροιστικά λάθη στα τιµολόγια που εκδίδουν σε 

τρόπο ώστε να παρουσιάζεται αυξηµένο το κόστος των εµπορευµάτων. Η ενέργεια 

αυτή πραγµατοποιείται συνήθως από όσους εφαρµόζουν χειρόγραφη λογιστική. 

 

3.5  Κατά την τήρηση των λογαριασµών ταµείου 

 

Η έννοια του πιστωτικού υπολοίπου ταµείου συνίσταται στο ότι ένας επιτηδευµατίας 

δεν µπορεί να πληρώνει από το επαγγελµατικό του ταµείο περισσότερα χρήµατα από 

αυτά που έχει. Πολλές είναι οι πράξεις που αποσκοπούν στη κάλυψη ταµειακών 

ανωµαλιών ή δηµιουργούν ανωµαλία γύρω από την ταµειακή διαχείριση. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι ακόλουθες: 

 

i. Κάλυψη ταµειακών ελλειµµάτων µε έκδοση συναλλαγµατικών ή γραµµατίων 

εισπρακτέων από τρίτα πρόσωπα. 

 

ii.  Εµφανίζονται εικονικές πληρωµές σαν προκαταβολές σε προµηθευτές για δήθεν 

αγορά εµπορευµάτων. 
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iii.  Πληρωµές που γίνονται για την αγορά παγίων στοιχείων για την οικία του 

επιτηδευµατία ή για κατασκευές της οικίας του ή µελών του ∆.Σ. της εταιρίας, 

εµφανίζονται σαν επαγγελµατικές δαπάνες. 

 

iv. Πληρωµές για δήθεν διαφηµίσεις ή αγορά δήθεν διαφηµιστικών δώρων. 

 

v. Κάλυψη ταµειακών ελλειµµάτων µε επιταγές που δεν προέρχονται από 

πραγµατικές συναλλαγές. 

 

vi. Οικογενειακά ψυχαγωγικά ταξίδια στο εξωτερικό εµφανίζονται σαν ταξίδια για 

επαγγελµατικούς σκοπούς µε πίστωση του ταµείου. 

 

3.6  Κινητών αξιών 

 

Οποιαδήποτε κατάθεση από πλευράς των µετόχων είναι ενδεχόµενο να υποκρύπτει 

δάνειο για την κάλυψη πιστωτικών υπολοίπων του ταµείου και κρίνεται ότι υποκρύπτει 

κάποια σκοπιµότητα είτε φορολογικής προέλευσης είτε εξαπάτησης των τρίτων αφού 

τα ποσά αυτά εµφανίζονται στην κατηγορία των ιδίων κεφαλαίων. Είναι συνηθισµένο 

το φαινόµενο στο τέλος της χρήσης να εµφανίζονται τέτοιου είδους καταθέσεις για να 

εξωραΐσουν τον ισολογισµό, οι οποίες στη συνέχεια µε την έναρξη της νέας 

διαχειριστικής περιόδου αναλαµβάνονται από τους καταθέτες. 

 

Εκτιµάται ότι η φοροδιαφυγή δεν είναι σηµαντική γιατί οι ανώνυµες εταιρίες κατά την 

διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους παρακρατούν το φόρο εισοδήµατος και τον 

αποδίδουν στο δηµόσιο. Οι συντελεστές παρακράτησης είναι τόσο υψηλοί που φθάνουν 

τον ανώτατο οριακό συντελεστή της φορολογικής κλίµακας, οπότε είτε δηλωθεί το 
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εισόδηµα αυτό είτε όχι δεν υπάρχει θέµα φοροδιαφυγής. Περιορισµένη φοροδιαφυγή 

είναι δυνατόν όµως να πραγµατοποιηθεί µε τη διασπορά των µετοχών ενός µετόχου σε 

πρόσωπα εµπιστοσύνης του, ώστε να µπορεί να απολαµβάνει πολλαπλά αφορολόγητα.   

 

Συνεπώς, το ερώτηµα που τίθεται είναι αν οι επιχειρήσεις τα τελευταία έτη 

φοροδιαφεύγουν περισσότερο ή αν ο έλεγχος της εφορίας είναι πιο έντονος µετά το 

1999, έτος που συµπίπτει και µε το κραχ του ελληνικού χρηµατιστηρίου, µε 

αποτέλεσµα να αποκαλύπτεται µεγαλύτερη έκταση της συντελούµενης φοροδιαφυγής. 

 

Η ελλιπής έως ανύπαρκτη έρευνα στον τοµέα της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων 

τονίζεται ιδιαίτερα τόσο από µελετητές (Crocker and Slemrod, 2005), όσο και από 

διεθνείς οργανισµούς. Ωστόσο το συγκεκριµένο κενό στην έρευνα οφείλεται σε 

αντικειµενικές δυσκολίες καθώς τα πρωτογενή στοιχεία των φορολογικών ελέγχων δεν 

γίνεται να δηµοσιοποιηθούν. Παρόλο που η αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων έχει απασχολήσει έντονα τη διεθνή βιβλιογραφία, η επίπτωση του 

µεγέθους της φοροδιαφυγής στην εγκυρότητα των οικονοµικών καταστάσεων και στην 

πληροφόρηση που παρέχεται στο επενδυτικό κοινό είναι ένα ζήτηµα που έχει πλήρως 

παραµεληθεί. 

 

Στη µελέτη των Davidson et. al. (1994) όπου διερευνάται η αντίδραση του επενδυτικού 

κοινού σε ποικίλες περιπτώσεις αθέµιτης συµπεριφοράς της διοίκησης µιας επιχείρησης 

αναφέρεται ρητά η περίπτωση της φοροδιαφυγής. Επιπλέον, από την έρευνα των 

Alleyne και Howard (2005), η οποία αναφέρεται στα νησιά Barbados, προκύπτει ότι οι 

χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων θεωρούν ότι σηµαντική αιτία της 

παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων είναι η µείωση των φορολογικών τους 

υποχρεώσεων. 
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Το δίληµµα µεταξύ της αύξησης της τιµής των µετοχών και της αποκόµισης 

φορολογικών ωφελειών απασχόλησε τον Tzova (2006), ο οποίος διαπίστωσε ότι τα 

διοικητικά στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων θυσιάζουν φορολογικά οφέλη στην 

προσπάθειά τους να προσελκύσουν το επενδυτικό κοινό. Σε παρόµοια συµπεράσµατα 

είχε καταλήξει και παλαιότερη έρευνα του Baralexi (2004). Ένα χαρακτηριστικό της 

ελληνικής κεφαλαιαγοράς είναι ότι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων κατέχουν συχνά και 

διοικητικές / διευθυντικές θέσεις (Tzovas, 2006). Σε αυτή την περίπτωση και ειδικά σε 

χώρες όπου οι µηχανισµοί εταιρικής διακυβέρνησης δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένοι, 

οι διοικούντες έχουν µεγαλύτερο κίνητρο για διάπραξη φοροδιαφυγής καθώς είναι σε 

θέση να καρπωθούν οι ίδιοι το οικονοµικό όφελος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

«Αν οι φτωχοί είχαν περισσότερες ευκαιρίες φοροδιαφυγής από ότι οι πλούσιοι, ή ήταν 

ικανότεροι σε αυτήν, τότε ο προοδευτικός πολιτικός θα είχε έναν καλό λόγο να 

αντιµετωπίζει τη φοροδιαφυγή µε χαµόγελο επιείκειας: µέχρι ενός σηµείου 

τουλάχιστον». Αυτά είπε ο Frank Cowell, καθηγητής ∆ηµόσιας Οικονοµικής στο 

London School of Economics. 

 

Η παραοικονοµία είναι ένα σοβαρό αίτιο για µεγάλα δηµόσια ελλείµµατα, µια και 

προκαλεί έλλειψη οικονοµικών πηγών για το κράτος και το καθιστά ανίκανο να 

καλύψει τα έξοδά του. Αυτό οδηγεί τις Κυβερνήσεις σε αυξηµένο εξωτερικό ή 

εσωτερικό δανεισµό. Το πρώτο σηµαίνει λιγότερη ανεξαρτησία και ελευθερία 

οικονοµικών και άλλων επιλογών για τη χώρα, αλλά και αύξηση το δηµοσίου χρέους 

λόγω των υψηλών επιτοκίων του εξωτερικού δανεισµού. Η δεύτερη σηµαίνει αύξηση 

των επιτοκίων προκειµένου να προσελκυσθούν ιδιωτικά κεφάλαια προς κάλυψη του 

δηµοσίου ελλείµµατος, όµως αυτό µειώνει την κυκλοφορία του χρήµατος στην αγορά 

και εγκλωβίζει µεγάλα ιδιωτικά κεφάλαια στο Κρατικό Θησαυροφυλάκιο µε 

αποτέλεσµα την µείωση των ιδιωτικών επενδύσεων, που είναι απολύτως αναγκαίες για 

την ανάπτυξη της Οικονοµίας, µε αποτέλεσµα στασιµότητα και µείωση 

ανταγωνιστικότητας. 

 

4.1  Αρνητικές επιπτώσεις  

 

Μερικές από τις επιπτώσεις της φοροδιαφυγής αναφέρονται παρακάτω: 
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i. ∆ηµιουργία ανισοτήτων 

 

Βλαβερή συνέπεια της φοροδιαφυγής είναι η δηµιουργία ανισοτήτων µεταξύ των 

πολιτών, µια και κάποια επαγγέλµατα µπορούν να φοροδιαφεύγουν και κάποια όχι, κάτι 

που όχι µόνο δηµιουργεί ανισότητα ως προς την επιβάρυνση των φορολογουµένων, 

αλλά οι φόροι γίνονται ακόµη επαχθέστεροι για τους µη φοροδιαφεύγοντες λόγω της 

υστέρησης των δηµοσίων εσόδων, υστέρηση που συνήθως καλύπτεται από την 

επιβάρυνση εκείνων που ήδη πληρώνουν πολλούς φόρους. 

 

Ένας βασικός στόχος του φορολογικού συστήµατος είναι η αναδιανοµή του 

εισοδήµατος από τους πλούσιους και περισσότερο τυχερούς στους φτωχούς και 

λιγότερο τυχερούς. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της συλλογής υψηλοτέρων φόρων από 

τους πλούσιους και της χρησιµοποίησης των εσόδων για την παροχή δηµόσιων 

υπηρεσιών που ευνοούν εξίσου τους πλούσιους όσο και τους φτωχούς. Η φοροδιαφυγή 

υπονοµεύει αυτόν τον σκοπό διότι γίνεται κυρίως από τους πλούσιους: τα πλουσιότερα 

νοικοκυριά στην Ελλάδα φοροδιαφεύγουν περισσότερο από τα φτωχότερα, όχι µόνο σε 

απόλυτο µέγεθος αλλά και αναλογικά µε το εισόδηµά τους (Ματσαγγάνης και 

Φλεβοτόµου, 2010). Η αδικία που εισάγει η φοροδιαφυγή στο φορολογικό σύστηµα 

έχει µία σηµαντική πολιτική συνέπεια: υπονοµεύει την κοινωνική συνοχή και εµποδίζει 

την ικανότητα λήψης επώδυνων µεταρρυθµίσεων από την πλευρά της κυβέρνησης. 

Πράγµατι, οι µεταρρυθµίσεις εκλαµβάνονται ως ζηµιογόνες για τα φτωχότερα 

νοικοκυριά, τα οποία θεωρούν ότι επωµίζονται δυσανάλογο µερίδιο του φορολογικού 

βάρους. 
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ii.  Νόθευση του ανταγωνισµού 

 

Πρόβληµα όµως δηµιουργείται και στον τοµέα του ανταγωνισµού ο οποίος νοθεύεται, 

αφού κάποιες αδύναµες επιχειρήσεις µε οριακή κερδοφορία, χρησιµοποιούν την 

φοροδιαφυγή σαν στρατηγικό πλεονέκτηµα, προκειµένου να µειώσουν το κόστος τους 

και αυτό βέβαια βρίσκεται πολύ µακριά από την ήδη ουτοπική ιδέα του τέλειου 

ανταγωνισµού. Αυτό επιπλέον αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις από νέες επενδύσεις και 

ανάληψη ρίσκων για αύξηση της κερδοφορίας τους, αφού αυτό µπορούν να το 

επιτύχουν µε πολύ ευκολότερο τρόπο, την φοροδιαφυγή. 

 

Η παραοικονοµία κατά κανόνα δεν αναπτύσσεται σε τοµείς όπου απαιτούνται µεγάλες 

επενδύσεις, πρώτον, γιατί οι επενδύσεις αυτές είναι δύσκολο να χρηµατοδοτηθούν 

χωρίς την προσφυγή σε επίσηµες πηγές δανεισµού, οι οποίες εκθέτουν τις επιχειρήσεις 

στον κίνδυνο του εντοπισµού, και δεύτερον, γιατί εξαιτίας του µεγέθους τους είναι 

δύσκολη η απόκρυψή τους. Η παραοικονοµική δραστηριότητα αποτελεί δηλαδή ένα 

οικονοµικό «σωσίβιο». Βέβαια, παραοικονοµική δραστηριότητα δεν αναπτύσσουν µόνο 

οι οριακά κερδοφόρες επιχειρήσεις, αλλά συχνά και οικονοµικά ανταγωνιστικές, 

προκειµένου να βελτιώσουν την οικονοµική τους θέση.   

 

iii.  Σπατάλη πηγών σε µη παραγωγικές δραστηριότητες 

 

Φοροδιαφυγή σηµαίνει όµως και σπατάλη πηγών σε µη παραγωγικές δραστηριότητες. 

Αυτό συµβαίνει επειδή δηµιουργεί υψηλά κόστη συναλλαγών [transaction costs] για 

τους φοροφυγάδες. Με τον όρο αυτό εννοούνται όλα εκείνα τα έξοδα σε χρήµα, χρόνο 

και προσπάθεια, στα οποία πρέπει να υποβληθούν προκειµένου να επιτύχουν τη 

φοροδιαφυγή, χωρίς να συλληφθούν [π.χ. ειδικούς λογιστές και δικηγόρους, χρόνο και 
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προσπάθεια για την τήρηση των περιβόητων διπλών βιβλίων κλπ]. Όµως και για την 

Κυβέρνηση, η ύπαρξη της φοροδιαφυγής σηµαίνει υψηλά κόστη συναλλαγών και 

διοικήσεως [transaction and administrative costs], µια και πρέπει να συγκροτήσει και να 

διατηρήσει αποτελεσµατικό, όλον εκείνο τον ελεγκτικό µηχανισµό που είναι 

απαραίτητος, για να γίνει η φοροδιαφυγή δυσκολότερη. Ενώ θα πρέπει να θεσπίζει και 

ειδικούς νόµους, όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερους κατά της φοροδιαφυγής, που 

και αυτοί συνιστούν επιπλέον κόστος συναλλαγής. 

 

iv. Αναξιόπιστα στατιστικά στοιχεία 

 

Η παραοικονοµία, σηµαίνει όµως και ότι πολλά ιδιωτικά εισοδήµατα µένουν εκτός των 

επισήµων στατιστικών και υπολογισµών, όπως αυτός του Α.Ε.Π., που δείχνουν την 

πραγµατική κατάσταση της οικονοµίας. Αυτό σηµαίνει ότι η Κυβέρνηση δεν έχει την 

ακριβή εικόνα της κατάστασης και είναι πολύ πιθανό να λάβει λανθασµένες αποφάσεις 

σε σχέση µε την οικονοµία και πιθανώς να δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα από 

εκείνα που θέλει να λύσει. Κατά τον Feige (1981) οι εσφαλµένοι στατιστικοί δείκτες, 

ιδίως µετά το 1970, οφείλονται στην αυξοµείωση της παραοικονοµίας, ως ποσοστού 

µέσα στην επίσηµη, και καταλήγουν σε υπόθεση εσφαλµένης οικονοµικής πολιτικής. 

 

Τα µη αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία ασκούν αρνητικές επιδράσεις στην διαδικασία του 

οικονοµικού προγραµµατισµού, κυρίως γιατί δεν επιτρέπουν τόσο την ορθή σύλληψη 

της υφιστάµενης κατάστασης της οικονοµίας όσο και τις ορθές εκτιµήσεις ως προς την 

µελλοντική της εξέλιξη, οδηγώντας έτσι τους οικονοµολόγους σε εσφαλµένα 

συµπεράσµατα και εσφαλµένες προτάσεις πολιτικής.   
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v. Ενισχύει την χαµηλή τεχνολογία και τις δραστηριότητες χαµηλής ανάπτυξης 

 

Η φοροδιαφυγή έχει µία επιπρόσθετη αρνητική επίπτωση, η οποία δεν αναφέρεται 

συχνά αλλά είναι εξίσου σηµαντική µε τις άλλες δύο: ενισχύει τη χαµηλή τεχνολογία 

και τις δραστηριότητες χαµηλής ανάπτυξης εις βάρος της υψηλής τεχνολογίας και των 

δραστηριοτήτων υψηλής ανάπτυξης. Πράγµατι, οι χαµηλές τεχνολογίες απαιτούν, κατά 

κανόνα, περιορισµένες επενδύσεις και εκτελούνται σε µικρή κλίµακα, π.χ. από 

αυτοαπασχολούµενους ή πολύ µικρές επιχειρήσεις, όπου η φοροδιαφυγή εντοπίζεται 

δύσκολα. Αντίθετα, οι υψηλές τεχνολογίες προϋποθέτουν µεγάλες επενδύσεις και 

εκτελούνται από µεγαλύτερες επιχειρήσεις, όπου η φοροδιαφυγή εντοπίζεται 

ευκολότερα. Η φοροδιαφυγή από αυτοαπασχολούµενους και πολύ µικρές επιχειρήσεις 

υποχρεώνει την κυβέρνηση να διατηρεί πολύ υψηλό φορολογικό συντελεστή, ούτως 

ώστε να συλλέγει τους φόρους από µεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν µπορούν να 

φοροδιαφύγουν εύκολα. Με αυτόν τον τρόπο εµποδίζεται η δηµιουργία µεγάλων 

επιχειρήσεων και χάνονται το οφέλη που αυτές οι επιχειρήσεις µπορούν να αποφέρουν, 

όπως οι δραστηριότητες υψηλής ανάπτυξης και οι καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας. 

 

vi. Στην πολιτική απασχόλησης 

 

Η παραοικονοµία προκαλεί µία συγκαλυµµένη απασχόληση η οποία έχει ως 

αποτέλεσµα την απασχόληση ατόµων που θεωρούνται επίσηµα άνεργοι. Συνήθως όµως 

η απασχόληση στην παραοικονοµία παίρνει την µορφή της διπλής απασχόλησης, µε την 

έννοια ότι υπάρχουν άτοµα που πέρα από την επίσηµα απασχόλησή τους, αναπτύσσουν 

και κάποια αδήλωτη µερική απασχόληση. Αυτό συντελεί ώστε η συµµετοχή του 

εργατικού δυναµικού στον πληθυσµό να εµφανίζεται περιορισµένη και η ανεργία 

διογκωµένη, οδηγώντας τους φορείς της οικονοµικής πολιτικής στην επιλογή 
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στρατηγικών απασχόλησης διαφορετικών από εκείνες που απαιτεί η πραγµατική 

κατάσταση της οικονοµίας.   

 

Οι δυσµενείς επιδράσεις της φοροδιαφυγής είναι σηµαντικές και για αυτό ο 

περιορισµός της θεωρείται ως ένας από τους πρωταρχικούς στόχους οικονοµικής 

πολιτικής. Υπάρχουν όµως και απόψεις κατά τις οποίες η φοροδιαφυγή έχει θετικές 

συνέπειες στην οικονοµία και στην συµπεριφορά των ατόµων και των επιχειρήσεων. 

 

4.2  Θετικές επιπτώσεις  

 

Πράγµατι, είναι γνωστές οι αρνητικές παρενέργειες της φοροδιαφυγής: στερεί πολύτιµα 

έσοδα από το κράτος, διατηρεί τεχνητά στη ζωή µη βιώσιµες επιχειρήσεις, στρεβλώνει 

την αγορά εργασίας ωθώντας προς δραστηριότητες µε µεγαλύτερες δυνατότητες 

απόκρυψης εισοδηµάτων, εισάγει «οριζόντιες» ανισότητες διαφοροποιώντας το καθαρό 

εισόδηµα φορολογουµένων µε το ίδιο προ φόρου εισόδηµα. 

Βέβαια ορισµένοι µπορεί να διακρίνουν και µερικές θετικές πλευρές στην 

φοροδιαφυγή. Αν θεωρήσουµε µία κυβέρνηση που αποµυζά τους φορολογουµένους, η 

φοροδιαφυγή µπορεί να είναι και ωφέλιµη σαν σήµα προς την κυβέρνηση να αλλάξει 

την πολιτική της. Βέβαια πίσω από αυτήν την άποψη κρύβεται η ακραία φιλελεύθερη 

ιδέα που υποστηρίζει ότι η φοροδιαφυγή είναι το µόνο µέσο που έχει ο 

φορολογούµενος στην διάθεσή του για να αντισταθεί στην αυξανόµενη παρέµβαση του 

κράτους στην προσωπική του ελευθερία. 

 

Ένα άλλο θετικό αποτέλεσµα της φοροδιαφυγής είναι ότι µπορεί να δώσει δυνατότητα 

για οικονοµικώς παραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες άλλως δεν θα υπήρχαν 
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καθόλου, λόγω της φορολογίας. Είναι γνωστό ότι οι φόροι χρησιµοποιούνται και για 

την υποβοήθηση ορισµένων δραστηριοτήτων, είτε για την αποθάρρυνση από άλλες. 

Βέβαια οι κυβερνητικές αυτές επιλογές δεν γίνονται πάντα µε βάση την λογική του 

γενικού συµφέροντος, αλλά συχνά επηρεάζεται και από διάφορες οµάδες πίεσης 

[lobbies]. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η φοροδιαφυγή µπορεί να βελτιώσει αυτήν την κακή 

κατανοµή πηγών. 

 

Το χαµηλότερο κόστος παραγωγής και προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών, που 

παράγονται στην παραοικονοµία, µπορεί να αποτελέσει παράγοντα αύξησης του 

βαθµού ανταγωνιστικότητας τους στην διεθνή αγορά και να ενθαρρύνει έτσι τις 

εξαγωγές. Στην  Ιταλία, µετά από έρευνες, προκύπτει ότι οι εξαγωγές αγροτικών και 

βιοµηχανικών προϊόντων, όπως και ο τουρισµός, έχουν ευνοηθεί από την 

παραοικονοµία σηµαντικά (Νεγρεπόντη, 1991). Θα µπορούσε να προστεθεί εδώ ως 

παράγοντας περιορισµού του κόστους παραγωγής και το ότι η παραγωγή της 

παραοικονοµίας πραγµατοποιείται σε µικρού µεγέθους και οικογενειακής φύσης 

επιχειρήσεις, µε περιορισµένη εφαρµογή της τεχνικής προόδου και µε µεθόδους 

έντασης εργασίας και όχι έντασης κεφαλαίου.  

 

Όµως και η τυχόν σπατάλη των δηµοσίων εσόδων από την κυβέρνηση συνιστά κακή 

κατανοµή των πηγών πλούτου σε µη παραγωγικές δραστηριότητες, κάτι το οποίο 

πιθανώς να διορθώνεται µε την φοροδιαφυγή. 

 

Ο τρόπος κατανοµής του εισοδήµατος, ως συνέπεια της παραοικονοµίας, δεν είναι 

σαφές αν βελτιώνεται ή αν επιδεινώνεται. Αν υποθέσουµε πως οι εργαζόµενοι της 

παραοικονοµίας, είναι άτοµα που δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν απασχόληση στον 

επίσηµο τοµέα της οικονοµίας, και εποµένως θα είχαν την επιλογή να παραµείνουν 



 82 

άνεργα ή να εργασθούν στην παραοικονοµία, η απασχόλησή τους σε αυτή την 

τελευταία είναι παράγοντας βελτίωσης της κατανοµής. Βέβαια η υπόθεση αυτή δεν 

φαίνεται να αποδεικνύεται µε βάση τα συµπεράσµατα µελετών αφού υπάρχουν 

εργαζόµενοι που καταφεύγουν στην παραοικονοµία , εξαιτίας των χαµηλών µισθών που 

επικρατούν στην επίσηµη και όχι γιατί δεν βρήκαν ενασχόληση σε αυτήν.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

 

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  

 

Ο έλεγχος της παραοικονοµίας θεωρείται γενικά επιθυµητός. Και αυτό γιατί η 

παραοικονοµία δηµιουργεί κυρίως προβλήµατα ισότιµης µεταχείρισης των πολιτών από 

το κράτος και εµποδίζει τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό της οικονοµικής πολιτικής. 

Κατά συνέπεια η αντιµετώπιση της παραοικονοµίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την 

Ελλάδα. Οι κατευθύνσεις της αντιµετώπισης του φαινοµένου στη χώρα µας 

επικεντρώνονται τόσο στον έλεγχο των αντικειµενικών παραγόντων που ισχύουν γενικά 

σε κάθε χώρα µε εκτεταµένη παραοικονοµία, όσο και στην αντιµετώπιση των 

ιδιαίτερων συνθηκών που συµβάλλουν στην ανάπτυξη του φαινοµένου αυτού στη χώρα 

µας.  

 

Τα συνήθη µέτρα που εφαρµόζονται για την περιστολή της φοροδιαφυγής παγκοσµίως 

συνίστανται στην αύξηση των ποινών, την καλύτερη οργάνωση των Εφοριών και των 

ελεγκτικών µηχανισµών και µερικές φορές σε χαµηλότερους φορολογικούς 

συντελεστές. Όµως αυτά τα συνήθη µέτρα έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή. 

 

Πρώτα απ’ όλα χρειαζόµαστε µια νέα προσέγγιση του φορολογικού συστήµατος. 

Υπάρχουν φόροι, όπως ο Φ.Π.Α., που δίνουν κίνητρα και στους δύο συµβαλλοµένους 

να συνεργαστούν µε σκοπό την φοροδιαφυγή [έστω και αν η φοροδιαφυγή στον Φ.Π.Α. 

φαίνεται να είναι χαµηλότερη από αυτήν στον φόρο εισοδήµατος]. Η λύση είναι σε 

συστήµατα που δίνουν κίνητρα στον κάθε φορολογούµενο να ελέγχει την φοροδιαφυγή 

των άλλων [π.χ. το σύστηµα των εκπτώσεων από τον φόρο για ποικίλες δαπάνες, µε την 

προσκόµιση των σχετικών αποδείξεων]. Επίσης υπάρχουν και προτάσεις για πλήρη 
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κατάργηση του φόρου εισοδήµατος, µια και δηµιουργεί προβλήµατα κινήτρων στην 

οικονοµία και έχει πολύ υψηλά διοικητικά έξοδα και έξοδα συναλλαγής.  

 

Μια επαναστατική αλλά και αµφιλεγόµενη πρόταση θα µπορούσε να είναι και η 

ανάθεση της είσπραξης των φόρων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κατόπιν διαγωνισµών, οι 

οποίες εν συνεχεία θα τους αποδίδουν στο ∆ηµόσιο. Σύστηµα παλαιό και γνωστό και 

στην Ελλάδα. Στα υπέρ του είναι η αντιµετώπιση όλων των προβληµάτων 

αποτελεσµατικότητας, έλλειψης κινήτρων και διαφθοράς, που παρουσιάζει ο δηµόσιος 

τοµέας. 

 

Η Παιδεία µπορεί να βοηθήσει στην ενδυνάµωση της φορολογικής ηθικής. Πρώτα απ’ 

όλα χρειαζόµαστε νέες σχέσεις εµπιστοσύνης κράτους-πολίτη. Ο πολίτης πρέπει να 

αισθάνεται ότι µετέχει στις αποφάσεις και ότι το κράτος δεν είναι κάτι µακρινό και 

εχθρικό. Καλύτερες υπηρεσίες του κράτους προς τον πολίτη µπορούν να βοηθήσουν. Ο 

φορολογούµενος µπορεί να αποκοµίσει χρησιµότητα [utility] και από την πληρωµή του 

φόρου, όταν το κράτος επιστρέφει τα χρήµατα αυτά στον φορολογούµενο µε την µορφή 

υπηρεσιών και κοινωνικών παροχών, όταν ο φορολογούµενος γνωρίζει που ακριβώς 

διατίθενται τα χρήµατά του [θα µπορούσε π.χ. να γίνονται ορισµένοι φορολογούµενοι 

υπεύθυνοι για ένα σχολείο, νοσοκοµείο, πολεµικό πλοίο κλπ], να γνωρίζουν δηλαδή ότι 

µε τα χρήµατά τους συµβάλουν σε κάτι το συγκεκριµένο, κάτι που θα τους έδινε και 

ψυχική ικανοποίηση, αλλά και θα ενίσχυε την φορολογική τους ηθική. Τέλος και η 

ηθική επιβράβευση για τον συνεπή φορολογούµενο. 

 

Η φοροδιαφυγή έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική οικονοµία και δεν µπορεί να 

εξαλειφθεί εύκολα. Παράλληλα, ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η 

φοροδιαφυγή είναι βαθιά ριζωµένη είναι η έλλειψη κινήτρων για την πληρωµή των 
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φόρων από τους πολίτες. Η ενδυνάµωση αυτών των κινήτρων µπορεί να µειώσει 

σηµαντικά τη φοροδιαφυγή. 

 

Προτείνονται τα παρακάτω µέτρα: 

 

i. Τακτικοί έλεγχοι σε πρόσωπα και επιχειρήσεις, µε βάση το προφίλ των 

φοροφυγάδων και τυχαία επιλογή. Η δηµιουργία προφίλ θα επικεντρώνεται σε 

τύπους προσώπων και επιχειρήσεων που έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες 

φοροδιαφυγής. Η τυχαία επιλογή θα δηµιουργήσει πιθανότητες ελέγχου ακόµη 

και ατόµων που δεν διαθέτουν το προφίλ φοροφυγάδων. Η σηµαντικότερη 

δυσκολία ως προς την οργάνωση τέτοιων ελέγχων έγκειται στην αντιµετώπιση 

φαινοµένων διαφθοράς. Ένας τρόπος µε τον οποίο τέτοια φαινόµενα µπορούν 

να προληφθούν είναι η περάτωση του συνόλου της διαδικασίας µέσω 

αλληλογραφίας, όπου τα πρόσωπα και οι επιχειρήσεις υπό έλεγχο οφείλουν να 

παρέχουν τα απαιτούµενα στοιχεία χωρίς να συναντήσουν τους υπαλλήλους της 

εφορίας. Το προσωπικό που χειρίζεται την υπόθεση θα πρέπει να παραµένει 

ανώνυµο και το σύνολο της αλληλογραφίας θα πρέπει να υπογράφεται από 

άτοµο που διαθέτει συνολική ευθύνη χωρίς άµεση εµπλοκή. Οι ποινές θα πρέπει 

να είναι αντίστοιχες µε το αδίκηµα και οι σοβαροί παραβάτες θα πρέπει να 

διώκονται στα ποινικά δικαστήρια. Οι παραβάτες µε µικρότερα αδικήµατα θα 

πρέπει να τιµωρούνται µε πρόστιµα, ανάλογα µε το ύψος του φόρου που δεν 

έχουν πληρώσει. 

 

ii.  Η διαδικασία διασταύρωσης των αποδείξεων και των φορολογικών δηλώσεων 

πρέπει να πραγµατοποιείται αυτόµατα. Για παράδειγµα, όλες οι αποδείξεις που 

δηλώνονται και αφορούν ένα συγκεκριµένο γιατρό θα πρέπει να προστίθενται 
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αυτόµατα και να εξετάζεται αν αναφέρονται στη φορολογική δήλωση του 

γιατρού. Ακόµη καλύτερα: κάθε φορά που ένας γιατρός παρέχει µία απόδειξη, 

αυτή θα πρέπει να καταχωρείται αυτόµατα στο φορολογικό του λογαριασµό, 

όπως συµβαίνει µε τις απολαβές των µισθωτών υπαλλήλων. Επιπλέον, για να 

ενισχυθεί ο ρόλος των αποδείξεων στη βελτίωση των φορολογικών εσόδων, 

αξίζει να διερευνηθεί η πιθανότητα να αυξηθεί η έκπτωση φόρου για 

συγκεκριµένες δαπάνες, ακόµη και εις βάρος κάποιων φορολογικών εσόδων. 

Με αυτόν τον τρόπο, θα σηµειωθεί µία µεταστροφή της νοοτροπίας και θα 

θεωρείται πλέον αυτονόητο να παρέχει κανείς αποδείξεις για υπηρεσίες και να 

δηλώνει τους φόρους του. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αντιµετώπιση του φαινοµένου αυτού και την προστασία 

των κρατών - µελών, καθιέρωσε από το 1993 το σύστηµα VIES και τις διασταυρώσεις 

µέσω των υποβαλλόµενων από τις επιχειρήσεις καταστάσεων ενδοκοινοτικών 

παραδόσεων και αποκτήσεων. Έτσι παρακολουθούνται οι επιχειρήσεις που 

πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές ως προς την ορθή απόδοση του ΦΠΑ. 

 

Σε κάθε περίπτωση ενδοκοινοτικών συναλλαγών (παραδόσεων ή αποκτήσεων) 

ελέγχεται ο τρόπος εξόφλησης καθενός τιµολογίου, αν δηλαδή υπάρχει παραστατικό 

τράπεζας για την είσπραξη ή την πληρωµή, κατά περίπτωση, του σχετικού ποσού. Όταν 

δεν υφίστανται τέτοια παραστατικά και η επιχείρηση ισχυρίζεται ότι η συναλλαγή έγινε 

µε µετρητά, χωρίς τη µεσολάβηση τράπεζας, τότε η υπόθεση θα θεωρείται ύποπτη και ο 

έλεγχος της συγκεκριµένης περίπτωσης θα διενεργείται σε βάθος. 

 

Ο Κανονισµός 1798/2003 προβλέπει ένα σύστηµα ανταλλαγών αυθόρµητων 

πληροφοριών ανάµεσα στα κράτη µέλη, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
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απώλειας φόρου σε άλλο κράτος µέλος ή δεν εφαρµόζεται σωστά η νοµοθεσία για το 

ΦΠΑ στο άλλο κράτος µέλος. Σε αυτό το πλαίσιο οι υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση 

να αναφέρουν αυτές τις περιπτώσεις στην αρµόδια αρχή της χώρας τους, η οποία και θα 

τις διαβιβάσει στην αρµόδια αρχή του άλλου κράτους µέλους. 

 

Παρακάτω αναφέρουµε και µία σειρά επιπρόσθετων µέτρων που συντελούν στην 

καλύτερη αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής: 

 

i. Επαγγελµατικοί λογαριασµοί 

 

Από 1/1/2011 όλες οι συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων κάθε κατηγορίας όπως και όλες 

οι αµοιβές µισθοδοσίας πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά µέσω τραπεζικών 

επαγγελµατικών λογαριασµών. Με υπουργική απόφαση καθορίζεται το ύψος των 

συναλλαγών που υποχρεωτικά υπόκεινται σε αυτή τη ρύθµιση. Οι τράπεζες όπου 

τηρούνται οι επαγγελµατικοί λογαριασµοί των επιχειρήσεων υποχρεούνται να παρέχουν 

στη ΓΓΠΣ (Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων) ενηµέρωση για τις 

πραγµατοποιούµενες συναλλαγές. 

 

ii.  Περιουσιολόγιο 

 

Η ΓΓΠΣ συγκροτεί περιουσιολόγιο όλων των φυσικών προσώπων κατόχων Α.Φ.Μ. Στο 

περιουσιολόγιο περιλαµβάνονται κυρίως ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια µέσα 

µεταφοράς, κατοχή µετοχών, αµοιβαίων κεφαλαίων, και εταιρικών µεριδίων. ∆εν 

περιλαµβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις και τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου. 

Με υπουργική απόφαση θα ορίζεται ο τρόπος αποτύπωσης και συγκέντρωσης των πιο 

πάνω περιουσιακών στοιχείων. Το περιουσιολόγιο θα αποτελεί τη βάση για διεξαγωγή 
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διασταυρώσεων προς επαλήθευση των εισοδηµάτων που δηλώνονται από τους 

φορολογούµενους. 

 

iii.  ∆ιασταυρώσεις στοιχείων  

 

Τακτική εφαρµογή ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Αναθεώρηση του υπάρχοντος 

πλαισίου διασταύρωσης στοιχείων µε βάση ετήσιο πρόγραµµα για τακτικούς 

περιοδικούς ελέγχους και όχι σε ad hoc βάση όπως είναι σήµερα. Στους ελέγχους 

περιλαµβάνονται και έλεγχοι που γίνονται για πρώτη φορά, όπως η διασταύρωση 

στοιχείων τραπεζικών λογαριασµών που λαµβάνουµε από άλλες χώρες στο πλαίσιο των 

διεθνών συµβάσεων ανταλλαγής τραπεζικών πληροφοριών. Ο έλεγχος θα γίνεται µε 

την εφαρµογή κριτηρίων επικινδυνότητας το µέγεθος των δειγµάτων θα είναι τέτοιο 

ώστε να µπορεί να ελεγχθεί αποτελεσµατικά από ελεγκτές και επιθεωρητές. 

 

iv. Ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονοµικών 

 

Ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονοµικών µε όλα τα Υπουργεία και 

Φορείς µε υποχρέωση όλων για υποβολή κάθε στοιχείου οικονοµικού ενδιαφέροντος 

είτε πρόκειται για αµοιβές, είτε για µισθούς, είτε για αποζηµιώσεις, είτε για επιδοτήσεις 

ή οικονοµικές ενισχύσεις. Θα συγκεντρώνονται (ηλεκτρονική υποβολή) ακόµα στοιχεία 

όπως από το Υπ. Περιβάλλοντος για τα ∆ηµόσια έργα, άδειες οικοδοµών, από το Υπ. 

Υποδοµών για τα αυτοκίνητα, από το Υπ. ∆ικαιοσύνης- δικαστήρια για δικαστικές 

διενέξεις διεκδίκησης αµοιβών, αποζηµιώσεων, παραστάσεις δικηγόρων, 

συµβολαιογράφοι για αντίγραφα συµβολαίων, συµφωνητικών, από ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, 

κ.λπ. 
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v. Έλεγχοι µε βάση κριτήρια κινδύνου 

 

Κεντρική επιλογή των ελεγκτέων υποθέσεων µε σύστηµα ανάλυσης κινδύνου (Risk 

analysis). Καταρτίζεται κατάλογος µορίων κινδύνου φοροδιαφυγής (point system) 

βάσει του οποίου διενεργούνται προληπτικοί και τελικοί έλεγχοι τήρησης της 

φορολογικής νοµοθεσίας από τα υπόχρεα νοµικά και φυσικά πρόσωπα. Οι αρµόδιες για 

τον έλεγχο αρχές καταρτίζουν ετήσιο πρόγραµµα στοχευµένων ελέγχων βάσει των 

αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή των πιο πάνω µορίων. Εφαρµογή 

πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρισης των ελέγχων. Σύστηµα που τίθεται σε 

λειτουργία µέσα στο 2010 επιλέγει προς έλεγχο τις πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις, 

διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι γίνονται µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και επιτρέπει την 

κεντρική διαχείριση της πορείας των υποθέσεων. 

 

vi. Ηλεκτρονική τιµολόγηση και πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής 

 

Σε συνδυασµό µε τον επαγγελµατικό λογαριασµό εφαρµογή της ηλεκτρονικής 

τιµολόγησης και ηλεκτρονικής διακίνησης των τιµολογίων µεταξύ επιχειρήσεων και 

µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίου. Από 1/1/2011 τιµολόγια για συναλλαγές άνω των 

3.000 Ευρώ µεταξύ επιχειρήσεων ή µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίου θα γίνονται 

δεκτά µόνο ηλεκτρονικά. Οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα άµεσης 

πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών.  

 

Όλοι οι επαγγελµατίες (λογιστές, φοροτέχνες, εκτελωνιστές, συµβολαιογράφοι, κλπ), 

θα πιστοποιηθούν και θα αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή, ώστε να  επικοινωνούν 

ηλεκτρονικά µε το Υπουργείο Οικονοµικών για λογαριασµό τρίτων υπόχρεων, νοµικών 

ή φυσικών προσώπων. 
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vii.  Συναλλαγές άνω των 1.500 Ευρώ χωρίς µετρητά 

 

Από 1/1/2011 δεν θα θεωρείται νόµιµη κάθε συναλλαγή µεταξύ ιδιωτών και 

επιχειρήσεων ή µεταξύ επιχειρήσεων, αξίας µεγαλύτερης των 1.500 ευρώ εάν αυτή 

γίνεται µε µετρητά. Οι συναλλαγές αυτές θα γίνονται µε πιστωτικές ή χρεωστικές 

κάρτες ή δίγραµµες επιταγές, ή ηλεκτρονικές διαβιβάσεις µέσω Τραπεζών. 

 

viii.  Ταµειακές µηχανές παντού 

 

Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευµατίες οφείλουν να εκδίδουν 

αποδείξεις µέσω πιστοποιηµένων ταµειακών µηχανών. Στο κανόνα αυτό υπάγονται, 

χωρίς εξαιρέσεις, και τα πρατήρια καυσίµων, τα περίπτερα, τα ταξί, οι πωλητές των 

λαϊκών αγορών κλπ. Οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν λιανικές πωλήσεις, να 

υποχρεώνονται να συνυποβάλουν µαζί µε τις περιοδικές δηλώσεις φόρου 

προστιθέµενης αξίας, τµήµα ταινίας της µηχανής στην οποία θα εµφανίζεται «Ζ» µε το 

άθροισµα των εσόδων της περιόδου κατά συντελεστή ΦΠΑ καθώς και ο αριθµός 

µητρώου της µηχανής. 

 

Κάποιες από τις επιχειρήσεις αυτές, σε συνεργασία µε εταιρίες πώλησης φορολογικών 

ταµειακών µηχανών, χρησιµοποιούν µηχανές αδήλωτες στις αρµόδιες φορολογικές 

αρχές, φοροδιαφεύγοντας κατά συρροή. Γι αυτό το λόγο οι φορολογικές ταµειακές 

µηχανές, πριν χρησιµοποιηθούν, θα πρέπει να εφοδιάζονται µε πιστοποιητικό 

λειτουργίας από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., που θα υπογράφει εφοριακός υπάλληλος, ένα 

αντίγραφο του οποίου θα κρατάει η τελευταία. Έτσι σε οποιοδήποτε προληπτικό έλεγχο 
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θα είναι δυνατόν να ελεγχθεί άµεσα η νοµιµότητα των µηχανών που λειτουργούν στην 

επιχείρηση.  

 

ix. Κίνητρα για αποκάλυψη διαφθοράς και φοροδιαφυγής 

 

Υιοθέτηση φορολογικής αµνηστίας για άτοµα ή επιχειρήσεις που βοηθούν στην 

αποκάλυψη διεφθαρµένων δηµοσίων λειτουργών. Αµοιβή όποιου οδηγεί σε σύλληψη 

για δωροδοκία που αφορά λαθρεµπορία ή φοροδιαφυγή. Να δοθούν κίνητρα στους 

ιδιώτες, ώστε να ζητούν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, 

στηριζόµενοι στα αντικρουόµενα συµφέροντα. 

 

x. Επιτάχυνση διαδικασιών καταβολής προστίµου και άλλες κυρώσεις 

 

Συντοµεύονται οι προθεσµίες και επιταχύνονται γενικώς οι διαδικασίες επιβολής 

διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα θα προβλέπεται η δυνατότητα της ΥΠΕΕ 

(Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων) να επιβάλει επί τόπου άµεσα καταβλητέα πρόστιµα. 

Παράλληλα ενεργοποιείται η διαδικασία κλεισίµατος του καταστήµατος σε περίπτωση 

υπότροπου παράβασης µη έκδοσης αποδείξεων. Για ελεύθερους επαγγελµατίες και 

επιτηδευµατίες απώλεια του αφορολόγητου ορίου της κλίµακας στην περίπτωση 

παράβασης µη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείου πώλησης ή στοιχείου 

διακίνησης. Επιβάλλεται ένα αυστηρότερο πλαίσιο ποινικών κυρώσεων για τα 

αδικήµατα της φοροδιαφυγής και της λαθρεµπορίας.  

 

Να θεσπιστούν αυστηρές κυρώσεις σε βάρος των µεγάλων φοροφυγάδων, οι οποίες να 

µην έχουν µόνο σχέση µε την επιβολή εξουθενωτικών προστίµων και προσαυξήσεων, 

αλλά να στρέφονται και κατά της λειτουργίας της ίδιας της επιχείρησης. Έτσι αν µία 
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επιχείρηση διαπράττει αδικήµατα φοροδιαφυγής κατεξακολούθηση να κλείνει για 

κάποιο διάστηµα και αν το αδίκηµα ξεπερνά κάποια όρια (έκδοση πλαστών και 

εικονικών φορολογικών στοιχείων), να της αφαιρείται η άδεια λειτουργίας οριστικά. 

 

xi. Κατάσχεση για χρέη προς το δηµόσιο 

 

Υιοθέτηση δραστικών µεθόδων συλλογής των ανείσπρακτων οφειλών, όπως η 

κατάσχεση περιουσιών για όσους έχουν την ικανότητα αποπληρωµής. Αυτό θα 

εφαρµοστεί αποτελεσµατικά µέσω της σύνδεσης των εκκρεµών χρεών µε στοιχεία από 

την ηλεκτρονική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας καθώς και µε την δυνατότητα 

«κατάσχεσης εις χείρας τρίτων» όσον αφορά τραπεζικούς λογαριασµούς. 

 

xii. Έλεγχος συναλλαγών µε εξωχώριες εταιρίες 

 

Ενισχύεται το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και αξιοποιούνται οι συµβάσεις αποφυγής διπλής 

φορολογίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Ειδικότερα, δεν αναγνωρίζονται οι δαπάνες 

από συναλλαγές που γίνονται µέσω εταιριών offshore (φορολογικοί παράδεισοι). Οι 

δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται ακόµη και αν διενεργούνται µέσω αντιπροσώπων ή 

τραπεζών µε έδρα φορολογικούς παραδείσους. 

 

Επίσης δεν αναγνωρίζονται δαπάνες προς οποιαδήποτε χώρα µε φορολογία για 

ανάλογες συναλλαγές που είναι κατά 50% χαµηλότερη από αυτή που ισχύει στην 

Ελλάδα, εκτός και εάν ο φορολογούµενος αποδείξει ότι πρόκειται για συνήθεις 

(τακτικές) εµπορικές πράξεις. 
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xiii.  Έλεγχος πρακτικών τιµολόγησης µεταξύ µητρικών και θυγατρικών 

 

Ενισχύονται και συµπληρώνονται οι διατάξεις περί ελέγχου πρακτικών ενδοοµιλικών 

συναλλαγών (transfer pricing) µεταξύ µητρικών και θυγατρικών εταιρειών 

εγκατεστηµένων σε χώρες µε προνοµιακά φορολογικά καθεστώτα που προβλέπονται 

στο νόµο 3728 / 08. ∆ηµιουργείται ειδική οµάδα ελέγχου των πρακτικών τιµολόγησης 

µεταξύ µητρικών και θυγατρικών εταιρειών. 

 

xiv. Αναδιοργάνωση Φορολογικών Υπηρεσιών 

 

Αναδιοργάνωση της ΥΠΕΕ µε δηµιουργία εξειδικευµένης υπηρεσίας η οποία θα 

ελέγχει τους ιδιώτες µε µεγάλα εισοδήµατα (επώνυµη φοροδιαφυγή) αξιοποιώντας 

στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από φορείς όπως συµβολαιογράφοι, 

τράπεζες, χρηµατιστήριο, µεσίτες, φορολογικές αρχές άλλων χωρών κ.λπ. 

Εξειδικευµένη υπηρεσία µε αποστολή τη διερεύνηση, τη µεθοδολογία και τον 

εντοπισµό, φοροδιαφυγής τοµέων του παραεµπορίου καθώς και την αντιµετώπισή του 

σε συνεργασία µε άλλους φορείς (αστυνοµία, δηµοτική αστυνοµία κ.λ.π). ∆ηµιουργία 

κεντρικού τηλεφωνικού κέντρου (call-center) για άµεση υπενθύµιση (µε τη λήξη του 

χρέους) των οικονοµικών υποχρεώσεων των πολιτών. 

Ένα άλλο µετρό µπορεί να είναι τα τεκµήρια που έχουµε συζητήσει στο παρελθόν και 

οπωσδήποτε έχουν τα προβλήµατα τους. Υπάρχει όµως και ένα απλούστερο µετρό, µε 

δίκαια αποτελέσµατα και χαµηλό κόστος: η εξάλειψη εµµέσων και αµέσων 

επιδοτήσεων και η µετακυλήσει του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών στους 

χρήστες, αντί για τους φορολογουµένους. Είναι προφανές ότι µια ηλικιωµένη γυναίκα 

στην Άνω Μαγούλα δεν πρέπει να πληρώνει για τους αυτοκινητοδρόµους του 

φοροδιαφεύγοντος µεγαλογιατρού, όσο είναι προφανές ότι ένας άνεργος δεν πρέπει να 
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πληρώνει για την αποκοµιδή των σκουπιδιών του σπάταλου και µη-οικολόγου γείτονα 

του. Αυτό συνεπάγεται διευρυµένη χρήση διοδίων και αύξηση της τιµής τους, αύξηση 

δηµοτικών τελών και φόρων, εξάπλωση της αρχής ο ρύπαιναν πληρώνει, µε παράλληλη 

µείωση της γενικής µη-ανταποδοτικής φορολογίας.  

Συµπερασµατικά, η παραοικονοµία θα περιοριστεί µόνο µε χρηστή διοίκηση – 

διακυβέρνηση, µε αποκατάσταση της εµπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, µε 

δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών βαρών, µε βελτίωση των ελεγκτικών 

µηχανισµών, παραδειγµατική τιµωρία των παρανοµούντων και βελτίωση των 

προσφερόµενων δηµόσιων αγαθών. Μόνο τότε µπορεί να περιοριστεί το όφελος των 

πολιτών από την απόκρυψη συναλλαγών – εισοδηµάτων, και η ροπή για φοροδιαφυγή 

και παραοικονοµία. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Βασικό συµπέρασµα της προσέγγισής µας είναι ότι το µέγεθος της φοροδιαφυγής είναι 

ιδιαίτερα µεγάλο στη χώρα µας και οι συνέπειες του πολλαπλές και πολύπλοκες. Οι 

επιπτώσεις αυτές είναι συνολικά αρνητικές και η αντιµετώπιση αποτελεί βασική 

προτεραιότητα οικονοµικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων. Η αντιµετώπισή της 

όµως απαιτεί καταρχήν µελέτη και διερεύνηση του µεγέθους, πράγµα το οποίο δεν έχει 

γίνει στη χώρα µας. Η µέχρι τώρα προσπάθεια για την αντιµετώπισή της έχει γίνει µε 

αποσπασµατικά µέτρα και µε βασικό σκοπό την είσπραξη εσόδων από το κράτος. Η 

αντιµετώπιση µπορεί να γίνει αποτελεσµατικά µόνο σε ένα πλαίσιο γενικότερων 

ρυθµίσεων και αλλαγών. 

 

Μια τέτοια προσπάθεια που θα πρέπει να είναι συστηµατική, ορθολογικά σχεδιασµένη 

και µακροχρόνια, θα µπορούσε να αποφέρει σηµαντικά φορολογικά έσοδα, τα οποία 

µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά τόσο στην µείωση των δηµοσιονοµικών 

ελλειµµάτων, όσο και στην εµπέδωση ενός µεγαλύτερου κλίµατος εµπιστοσύνης και 

αίσθησης φορολογικής δικαιοσύνης εκ’ µέρους του κράτους και των φορολογικών 

αρχών. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ALLEYNE, PH., HOWARD, M. (2005), “An Exploratory Study of Auditors’ 

Responsibility for Fraud Detection in Barbados”, Managerial Auditing Journal, Vol. 

20, No. 3, pp. 284-303. 

 

ALEXEEV, M., PYLE, W. (2003), “A Note on Measuring the Unofficial Economy in 

the Former Soviet Republics”, Economics of Transition, Vol. 11, No. 1, pp. 153-175. 

 

BARALEXIS, S. (2004), “Creative Accounting in Small Advancing Countries: The 

Greek Case”, Managerial Auditing Journal, Vol. 19, No. 3, pp. 440-461. 

 

BHATTACHARYYA, D. (1999), “On the Economic Rationale of Estimating the 

Hidden Economy”, Economic Journal, vol. 109, June, pp. 348-359. 

 

CARTER M. (1984), "Issues in the Hidden Economy-Α Survey", Economic Record, 

Vol. 60, pp. 209-221. 

 

CONTINI, B. (1981), “Labor Market Segmentation and the Development of the Parallel 

Economy – the Italian Experience”, Oxford Economic Papers, vol. 33, No. 3, pp. 401-

412. 

 

CROCKER, J., SLEMROD, J. (2005), “Corporate Tax Evasion with Agency Costs”, 

Journal of Public Economics, Vol. 89, Issues 9-10, pp. 1593-1610. 

 

DAVIDSON, W., WORRELL, D., LEE, CH. (1994), “Stock Market Reactions to 

Announced Corporate Illegalities”, Journal of Business Ethics, Vol. 13, No. 12, pp. 

979-987. 

 

DELL’ ANNO, R., SOLOMON O. (2008), “Shadow Economy and Unemployment 

Rate in USA: Is there a Structural Relationship? An Empirical Analysis”, Applied 

Economics, 40, pp. 2537-2555. 

 



 97 

DIXON, H. (1999), “Controversy: On the Use of the Hidden Economy Estimates”, The 

Economic Journal, 109 (June), pp. 335-337. 

 

FEIGE, E. (1981), “The U.K.’s Unobserved Economy: A preliminary Assessment”, 

Journal of Economic Affairs, Vol. 1, Issue 4, pp. 205-212.   

 

FEIGE, E. (1989), The Underground Economies. Tax Evasion and Information 

Distortion, Cambridge University Press. 

 

FEIGE, E. (1996), “Overseas Holdings of US Currency and the Underground 

Economy”, Exploring the Underground Economy, University of Wisconsin. 

 

FEINSTEIN, J. (1999), “Approaches for estimating noncompliance: Examples from 

Federal taxation in the US”, The Economic Journal, 109, June, pp. 360-369. 

 

FLEMING, M., ROMAN, J., FARRELL G. (2000), “The Shadow Economy”, Journal 

of International Affairs, Spring, Vol. 53, No. 2, pp. 387-409. 

 

FREY, B., POMMEREHE, W. (1984), “The Hidden Economy: State and Prospects for 

Measurement”, Review of Income and Wealth, vol. 30, pp. 1-23.   

 

FREY, B., WECK, H. (1983), “Estimating the Shadow Economy: A Naïve Approach” 

Oxford Economic Papers, Vol. 35, No. 1, pp. 23-44. 

 

FRIEDMAN, E., JOHNSON S., KAUFMANN D., ZOIDO-LOBATON P. (2000), 

“Dodging the Grabbing Hand: The Determinants of Unofficial Activity in 69 

Countries”, Journal of Public Economics, Vol. 76, Issue 3, pp. 459-493. 

 

GILES, D. (1997), “The Hidden Economy and Tax-evasion Prosecutions in New 

Zealand”, Applied Economics Letters, Vol. 4, Issue 5, pp. 281-285. 

 

GILES, D. (1999), “Measuring the Hidden Economy: Implications for Econometric 

Moddeling”, Economic Journal, vol. 109, June, pp. 370-380.  

 



 98 

GILES, D., Caragata, P. (2001), “The Learning Path of the Hidden Economy: The Tax 

Burden and Tax Evasion in New Zealand”, Applied Economics, Vol. 33, No. 14, pp. 

1857-1867. 

 

GUTMANN, P.M. (1977), "The Subterranean Economy", Financial Analysis Journal, 

Vol. 34, Nov./Dec. 

 

HANOUSEK, J., PALDA F. (2006), “Problems Measuring the Underground Economy 

in Transition”, Economics of Transition, Vol. 14, No. 4, pp. 707-718. 

 

KADOKURA, T. (2007), “What is the Underground Economy?”, The Japanese 

Economy, Vol. 34, No. 2, Summer, pp. 7-19.  

 

KESSELMAN, J. (1989), “Income tax evasion: An intersectoral analysis”, Journal of 

Public Economics, 38, pp. 137-182.  

 

PETERSEN, H. (1982), “Size of the Public Sector, Economic Growth and the Informal 

Economy: Development Trends in the Federal Republic of Germany”, Review of 

Income and Wealth, vol. 28, No. 2, pp. 191-215.  

 

PYLE, D.J. (1989), Tax Evasion and the Black Economy, London, McMillan 

 

SANDMO, A. (1981), “Income tax evasion, labour supply, and the equity-efficiency 

trade-off”, Journal of Public Economics, 16, pp. 265-288. 

 

SCHNEIDER, F. (1986), "Estimating the size of the Danish shadow economy using the 

currency demand approach: An attempt", Scandinavian Journal of Economics, Vol. 88, 

No. 4, pp. 643-668. 

 

SCHNEIDER F. (1997), “The Shadow Economies of Western Europe”, Economic 

Affairs, vol. 27, September, pp. 42-48. 

 

SCHNEIDER F. (2005), “The Size of Shadow Economies in 145 Countries from 1999 

to 2003”, Brown Journal of World Affairs, Winter/Spring, Vol. 6, Issue 2, pp. 113-129. 

 



 99 

SCHNEIDER F., ENSTE, D. (2000), “Shadow Economies: Size, Causes and 

Consequences”, Journal of Economic Literature, March, pp. 77-114.  

 

SCHNEIDER F., HOFREITHER, M. (1986/87), “Measuring the Size of the Shadow 

Economy: Can the Obstacles be Overcome?”, Economic Affairs, December – January, 

pp. 18-23. 

 

SMITH S. (1986), Britain's Shadow Economy, Clarendon Press, Oxford. 

 

TANZI, V. (1982), "Underground Economy and Tax Evasion in the United States: 

Estimates and Implication", The Underground Economy in the United States and 

Abroad, Lexington Books. 

 

THALMANN, P. (1992), “Factor Taxes and Evasion in General Equilibrium”, Regional 

Science and Urban Economics, 22, pp. 259-283. 

 

THOMAS, J. (1999), “Quantifying the Black Economy: Measurement Without Theory 

Yet Again?”, The Economic Journal, Vol. 109, Issue 456, pp.381-389. 

 

TZOVAS, CH. (2006), “Factors Influencing a Firm’s Accounting Policy Decisions 

When Tax Accounting and Financial Accounting Coincide”, Managerial Auditing 

Journal, Vol. 21, No. 4, pp. 372-386   

 

WILLIAMS, C., ROUND J. (2008), “A Critical Evaluation of Romantic Depictions of 

the Informal Economy”, Review of Social Economy, September, No. 3, pp. 297-323.  

 

ΒΑΒΟΥΡΑ, Ι., ΚΟΎΤΡΗ Α. (1991), Παραοικονοµία: Η έκταση του φαινοµένου στην 

Ελλάδα και το Εξωτερικό, Εκδόσεις Παπαζήση. 

 

ΒΑΒΟΥΡΑ, Ι., ΚΑΡΑΒΙΤΗ Ν. (1997), Το πρόβληµα της παραοικονοµίας στην 

Ελλάδα: Έκταση, Επιπτώσεις, Πολιτική Αντιµετώπισης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών, Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Οικονοµίας, Τόµος Β, Αθήνα, 

Επιµέλεια Α. Κιντής. 

 



 100 

ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ, Κ. (1993), Φορολογικό Καθεστώς, Παραοικονοµία & 

Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, Ίδρυµα Μεσογειακών Μελετών, Εκδόσεις Παπαζήση. 

 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. (2002), Φοροδιαφυγή στις ανώνυµες εταιρίες: Εκτιµήσεις 

από τις εισαχθείσες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, Κέντρο Προγραµµατισµού και 

Οικονοµικών Ερευνών. 

 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ, Ι., ΡΑΠΑΝΟΣ, Β. (1995), 

Παραοικονοµία και Φοροδιαφυγή: Μετρήσεις και οικονοµικές επιπτώσεις, Αθήνα, 

Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών.  

 

ΚΑΤΣΙΟΣ, Σ. (2006), “The Shadow Economy and Corruption in Greece”, South-

Eastern Europe Journal of Economics 1, Spring, Vol. 4, No. 1, pp. 61-80. 

 

ΚΙΝΤΗΣ, Α. (1997), Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Οικονοµίας. 

 

ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ, Β. (1990), Παραοικονοµία και Φοροδιαφυγή: Μία πρώτη ∆ιερεύνηση 

της µεταξύ τους Σχέσης, Εκδόσεις Κριτική.  

 

ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗΣ, Μ., ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ, Μ. (2010), “Distributional Implications of 

Tax Evasion in Greece”, LSE Hellenic Observatory Paper on Greece and Southeast 

Europe, January, GreeSE paper No.31. 

 

ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ – ∆ΕΛΙΒΑΝΗ, Μ. (1991), Η οικονοµία της παραοικονοµίας στην 

Ελλάδα, Αθήνα, Παπαζήση.  

 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. (1998), Φοροδιαφυγή – Φορολογική Λογιστική – Ελεγκτική, 

Αθήνα, Πάµισος.  

 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. (1983), Φοροδιαφυγή – Φορολογική Λογιστική – Ελεγκτική, 

Αθήνα, Πάµισος. 

 

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. (1987), Η παραοικονοµία στην Ελλάδα: Μία Πρώτη Ποσοτική 

Οριοθέτηση, ΙΟΒΕ, Αθήνα. 

 



 101 

ΠΟΜΟΝΗΣ, Ν. (2007), Λογιστική, Εκδόσεις Σταµούλη. 

 

ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ,  Θ. (1986), Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας 1960-

1980, Αθήνα, ΚΕΠΕ. 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ∆., ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ, Α. (1997), Θέµατα Λογιστικών Βιβλίων, 

Εκδόσεις Σακκούλα. 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Λ. (2007), Φοροδιαφυγή Μία Ιστορία 3000 Ετών, Καθηµερινή.  

 

ΤΑΤΣΟΣ, Ν. (1987), Παραοικονοµία και Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, Εκδόσεις 

Παπαζήση. 

 

ΤΑΤΣΟΣ, Ν. (2001), Παραοικονοµία και Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, Εκδόσεις 

Παπαζήση. 

 

ΤΟΤΣΗΣ, Χ. (2006), Κώδικας ∆ιοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων – Φορολογικό 

Ποινολόγιο, Εκδόσεις Πάµισος 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων), Οδηγός 

Ελέγχου Πλαστών, Εικονικών και Νοθευµένων Φορολογικών Στοιχείων, Αρ. Πρωτ. 1506, 30 – 

1 - 2007. 

 


