
i 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

 

 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

Κοντοπούλου Φανή 

Α.Μ.  27/10 

 

Επιβλέπων καθηγητής : Καραγιώργος Θεοφάνης  

 

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

 



ii 

 

 

 

 

                            

 

 

 

                               Σε όλους τους νέους που σε τέτοιους   

                           χαλεπούς καιρούς ψάχνουν να βρουν την  

                                      Ιθάκη τους … 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Καραγιώργο 

Θεοφάνη, µε του οποίου την εποπτεία και βοήθεια ολοκληρώθηκε αυτή η διπλωµατική 

εργασία.  Θα  ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους γονείς µου, τα αδέλφια 

µου και τη γιαγιά µου που σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν δίπλα µου, πιστεύοντας σε 

µένα και στηρίζοντας κάθε προσπάθεια µου. Ειδικότερα την αδελφή µου που είναι 

δίπλα µου όταν «κολυµπάω στα βαθιά». Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω το άλλο µου 

µισό, τον  Βασίλη, που µε στηρίζει καθηµερινά και σε κάθε δυσκολία ή εµπόδιο που 

συναντώ, µε βοηθάει να το ξεπερνώ… και να συνεχίζω…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Καθώς η οικονοµική ολοκλήρωση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) προχωρεί,  οι  

αλληλεπιδράσεις  µεταξύ  των  φορολογικών  συστηµάτων  των  κρατών  µελών  είναι  

αυξανόµενης  σπουδαιότητας.  Οι  φορολογικές  πολιτικές  των  κρατών  µελών 

παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές και προσδίδουν πολυπλοκότητα  και ενδιαφέρον στη 

µελέτη  τους  τόσο  από  την  πλευρά  της  διάρθρωσής  τους  και  την  ιστορική  

διαµόρφωσής  τους  όσο  και  από  την  πλευρά  του  εκσυγχρονισµού  τους  µε  

απώτερη  προοπτική  την  τελική  εναρµόνισή  τους  µέσα  στην  ΕΕ.   

Στις  σελίδες  που  ακολουθούν  θα  µελετηθούν  τα  συστήµατα  φορολόγησης της 

Ελλάδος και της Βουλγαρίας, κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος  της  

παρούσας  διπλωµατικής  εργασίας  είναι  η  περιγραφή  του  ισχύοντος  συστήµατος  

φορολογίας  στην  Ελλάδα  καθώς επίσης και αυτού της Βουλγαρίας επισηµαίνοντας  

τις  κυριότερες  διαφορές  µεταξύ  τους.  Επίσης,  η  εργασία  αποσκοπεί  να  συγκρίνει  

το  σύστηµα  φορολόγησης  που  εφαρµόζεται  στην  Ελλάδα  µε  το αντίστοιχο  

φορολογικό  σύστηµα, που εφαρµόζεται στην Βουλγαρία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  
     Η φορολογία αποτελεί βασικό στοιχείο της κυριαρχίας των χωρών, αφού αυτές δεν 

µπορούν να εφαρµόσουν τις πολιτικές τους αν δεν υπάρχουν οι χρηµατικοί πόροι από 

την φορολογία. Εκτός όµως από πηγή εσόδων, το φορολογικό σύστηµα αποτελεί έναν 

βασικό πολιτικό θεσµό που επηρεάζει θεµελιώδη µακροοικονοµικά µεγέθη της 

οικονοµίας κάθε χώρας.  

     Καθώς η οικονοµική ολοκλήρωση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) προχωρεί,   

οι  αλληλεπιδράσεις  µεταξύ  των  φορολογικών  συστηµάτων  των  κρατών  µελών  

είναι  αυξανόµενης  σπουδαιότητας.  Οι  φορολογικές  πολιτικές  των  κρατών  µελών  

παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές και προσδίδουν πολυπλοκότητα  και ενδιαφέρον στη  

µελέτη  τους  τόσο  από  την  πλευρά  της  διάρθρωσής  τους    όσο  και  από  την  

πλευρά  του  εκσυγχρονισµού  τους. Σκοπός της Ε.Ε. είναι ο συντονισµός και η κοινή 

κατεύθυνση των επιµέρους πολιτικών των κρατών µε  απώτερο σκοπό  την  τελική  

εναρµόνισή  τους.   

      Στόχος  της  παρούσας  διπλωµατικής  εργασίας  είναι  η  περιγραφή  του  ισχύοντος  

συστήµατος  φορολογίας  στην  Ελλάδα, καθώς επίσης και στην Βουλγαρία µετά από 

την ένταξη της στην Ε.Ε., επισηµαίνοντας  τις  κυριότερες  οµοιότητες και διαφορές  

µεταξύ  τους.  Επίσης,  η  εργασία  αποσκοπεί  να  συγκρίνει  το  σύστηµα  

φορολόγησης  που  εφαρµόζεται  στην  Ελλάδα  µε  το αντίστοιχο  φορολογικό 

σύστηµα  που εφαρµόζεται στη Βουλγαρία.   

     Η µεθοδολογία  της  παρούσας  διπλωµατικής  εργασίας  είναι  βιβλιογραφική  

έρευνα µε πηγές κυρίως από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ηλεκτρονικές 

ιστοσελίδες, ανακοινώσεις και ειδήσεις από το Υπουργείο Οικονοµικών της Ελλάδας 

και της Βουλγαρίας, καθώς επίσης και δελτία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελληνική 

βιβλιογραφία, κτλ.   

      Συγκεκριµένα, το παρόν Κεφάλαιο  αποτελεί την εισαγωγή.  Στο δεύτερο Κεφάλαιο 

γίνεται µια εισαγωγική αναφορά στην έννοια του φόρου,  περιγράφοντας  τα  

εννοιολογικά  και  ουσιώδη  στοιχεία  του  φόρου.  Επίσης,   παρουσιάζονται οι 
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κυριότερες διακρίσεις των φόρων µε βάση διάφορα κριτήρια, καθώς επίσης 

αναφέρονται και οι γενικές αρχές της φορολογίας. 

      Το τρίτο Κεφάλαιο επικεντρώνεται στο φορολογικό σύστηµα της Ελλάδας.  

Αρχικά,  γίνεται  µια  σύντοµη  ιστορική  αναδροµή  στα  διάφορα  φορολογικά  

συστήµατα  που  εφαρµόστηκαν  στην  Ελλάδα  στο  πέρας  των  χρόνων  µέχρι  να  

καταλήξει  να  ισχύει  σήµερα  ο  φορολογικός  νόµος 2238/94,  ο  οποίος  κυρώθηκε  

ως  κώδικας  φορολογίας  τόσο  των  φυσικών  όσο  και  των  νοµικών  προσώπων. 

Επιπρόσθετα αναλύονται οι διάφοροι φόροι (εισοδήµατος, περιουσίας και δαπανών) 

που ισχύουν στην Ελλάδα, καθώς και µια σύντοµή περιγραφή της φορολογική διοίκηση 

της χώρας µας.   

      Στη  συνέχεια,  στο  τέταρτο Κεφάλαιο αναλύεται το οικονοµικό περιβάλλον της 

Βουλγαρίας. Πιο συγκεκριµένα, παρατίθενται κάποια γενικά στοιχεία και στη συνέχεια 

αναλύονται τα µακροοικονοµικά στοιχεία της χώρας καθώς επίσης και το νοµικό 

καθεστώς που διέπει τη Βουλγαρία.  

      Το πέµπτο Κεφάλαιο  πραγµατεύεται το φορολογικό σύστηµα που εφαρµόζεται στη 

Βουλγαρία. Συγκεκριµένα γίνεται µια αναφορά στη διοίκηση του φορολογικού 

συστήµατος της χώρας και αναλύονται οι φόροι που ισχύουν και επιβάλλονται στα 

φυσικά και νοµικά πρόσωπα.  

      Τέλος στο έκτο Κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια για µια σύγκριση των φορολογικών 

συστηµάτων των δύο χωρών, επισηµαίνοντας τις οµοιότητες και τις διαφορές τους. 

Επιπρόσθετα παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα κάθε 

συστήµατος και συνοψίζονται τα συµπεράσµατα από την ανάλυση των προηγούµενων 

κεφαλαίων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  : ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 

2.1 Η έννοια του φόρου 

      Σύµφωνα µε τον κλασικό ορισµό του Γάλλου οικονοµολόγου G. Jèze, o φόρος 

αποτελεί αναγκαστική εισφορά που καταβάλλεται από τον πολίτη και την επιχείρηση, 

χωρίς ειδική αντιπαροχή και την εισπράττει το κράτος για να αντιµετωπίσει τις 

δηµόσιες δαπάνες1. Η αντιπαροχή, όµως, έχει γενικότερο χαρακτήρα, αφού µε τους 

φόρους το κράτος διαµορφώνει το οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο όλων των 

πολιτών. 

      Κατ’ άλλη διατύπωση
2, φόρος είναι το µονοµερές αναγκαστικό µέσο µετάθεσης 

πόρων απ’ τον ιδιωτικό προς το δηµόσιο τοµέα, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την 

κάλυψη των δηµοσίων βαρών. Συνεπώς, η φορολογία αποτελεί µία από τις πηγές 

εσόδων του δηµοσίου τοµέα, πηγές οι οποίες καλύπτουν τις δηµόσιες δαπάνες. 

      Συνεπώς, η φορολογία αποτελεί µία από τις πηγές εσόδων του δηµοσίου τοµέα, 

πηγές οι οποίες καλύπτουν τις δηµόσιες δαπάνες. Έτσι οι πολίτες υποχρεούνται σε 

υλική θυσία για τη λειτουργία του κρατικού µηχανισµού και την παροχή δαπανών όπως 

οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων, οι δαπάνες για την παιδεία, την υγεία, την εθνική 

άµυνα κτλ. Η πληρωµή των φόρων δεν αντιστοιχεί σε ειδικό αντάλλαγµα, αλλά σε 

γενικό που είναι απαραίτητο για την ύπαρξη και ευηµερία του πολίτη, ως πρόσωπο 

εντεταγµένο στο κοινωνικό σύνολο.  

     Εδώ κρίνουµε σκόπιµο να διακρίνουµε την έννοια του τέλους από αυτή του φόρου. 

Σε αντίθεση µε τους φόρους, στην περίπτωση των τελών η χρηµατική καταβολή 

αποτελεί αντιπαροχή για τον καταβάλλοντα. Έχει δηλαδή χαρακτήρα ανταποδοτικό. 

Παραδείγµατα είναι το τέλος έκδοσης άδειας ανέγερσης οικοδοµής, τα τέλη 

χαρτοσήµου άσκησης επιτηδεύµατος, τα τέλη στάθµευσης αυτοκινήτων ή τα 

ταχυδροµικά τέλη. Ενώ τα τέλη υποδηλώνουν ειδική αντιπαροχή προς εκείνον που τα 

καταβάλλει, στην περίπτωση των φόρων η αντιπαροχή είναι γενική.  

                                                           
1
 Βελέντζας Γιάννης. (2004), Οικονοµικό Φορολογικό ∆ίκαιο, Εκδόσεις IuS    Θεσσαλονίκη. 

 
2  Γεωργακοπούλου Θ. ,Πατσουράτης Β.(1993), ∆ηµόσια Οικονοµική, Εκδόσεις Σµπίλιας, Αθήνα 
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Τα στοιχεία που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για να έχει φορολογικό χαρακτήρα η 

δεδοµένη οικονοµική επιβάρυνση είναι : 

• Οριστική χρηµατική παροχή ιδιωτών προς το κράτος και Ν.Π.∆.∆. 

Η φορολογική παροχή είναι χρηµατική, έχει χαρακτήρα οριστικό και υποκείµενο της 

παροχής είναι ιδιώτες Έλληνες υπήκοοι ή µη, φυσικά και νοµικά πρόσωπα.  

• Υποχρεωτική παροχή 

Ο φόρος καθορίζεται µονοµερώς από τη δηµόσια εξουσία και η καταβολή του 

εξασφαλίζεται µε µέσα εξαναγκασµού.  

• Παροχή χωρίς ειδικό αντάλλαγµα 

Ο φόρος επιβάλλεται για την κάλυψη δηµόσιων δαπανών και την εν γένει ικανοποίηση 

των κρατικών σκοπών, χωρίς να υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ παροχής του φόρου και 

των υπηρεσιών που παρέχονται από το κράτος. Η απουσία του στοιχείου της 

αποδοτικότητας είναι αυτή που διαφοροποιεί το φόρο από µια άλλη µορφή 

επιβάρυνσης που επιβάλλεται από το κράτος ως αντάλλαγµα για την παροχή 

συγκεκριµένης υπηρεσίας στο χρήστη της, το ανταποδοτικό τέλος.  

• Παροχή για εξυπηρέτηση δηµόσιων σκοπών  

Με τον φόρο ικανοποιούνται οι κρατικοί σκοποί ή µε άλλη διατύπωση οι συλλογικές 

ανάγκες. Αυτό είναι φυσικό, αφού ο φόρος  δεν αποβλέπει σε ταµιευτικούς σκοπούς, 

αλλά στη δηµιουργία των προϋποθέσεων εκείνων, προκειµένου να αντιµετωπιστούν 

συνολικά οι κρατικές ανάγκες, πράγµα το οποίο συντελείται  δια της µετατροπής του 

φόρου σε δηµόσια περιουσία.  

 

2.2  ∆ιάκριση φόρων 

     Οι φόροι µπορεί να επιβάλλονται µε βάση διάφορα χαρακτηριστικά των 

φορολογούµενων. Κάποια ουσιώδη στοιχεία του φόρου είναι το αντικείµενο της 

φορολογίας, το υποκείµενο της φορολογίας και ο φορολογικός συντελεστής3. 

                                                           
3 Φινοκαλιώτης., Κ. (2001), ∆ηµόσια Οικονοµικά, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα 
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     Αντικείµενο του φόρου (φορολογική βάση) είναι το µέγεθος µε βάση το οποίο 

υπολογίζεται το ποσό του φόρου που υποχρεούται να καταβάλλει ο φορολογούµενος. 

Φορολογική βάση σήµερα αποτελούν κυρίως το εισόδηµα, η περιουσία και η δαπάνη 

των φορολογούµενων. Το πρόσωπο, τα οικονοµικά στοιχεία του οποίου 

χρησιµοποιούνται ως βάση υπολογισµού των φόρων, ονοµάζεται υποκείµενο του 

φόρου (φορολογική µονάδα). Το υποκείµενο του φόρου είναι συνήθως υποχρεωµένο να 

καταβάλλει και το φόρο, τα δύο αυτά πρόσωπα µπορούν ωστόσο και να µην 

συµπίπτουν. Υποκείµενα του φόρου αποτελούν τόσο τα φυσικά όσο και τα νοµικά 

πρόσωπα. Το ποσό φόρου, που αντιστοιχεί σε καθεµιά µονάδα φορολογικής βάσης και 

εκφράζεται ως ποσοστό, λέγεται φορολογικός συντελεστής. 

     Οι φόροι µπορούν να διακριθούν µε διάφορα κριτήρια. Η κυριότερη και πιο 

παραδοσιακή διάκριση είναι σε άµεσους και έµµεσους φόρους4. 

     Η διάκριση αυτή βασίζεται είτε στον τρόπο που εισπράττονται (διοικητική άποψη) 

είτε στη φύση του φορολογικού αντικειµένου (δηµοσιονοµική άποψη). Σύµφωνα µε την 

πρώτη από τις δύο απόψεις στο φορολογικό µας σύστηµα οι άµεσοι φόροι είναι 

ονοµαστικοί, δηλαδή αναφέρονται σε ορισµένα πρόσωπα και επιβάλλονται στο 

παραγόµενο εισόδηµα ή τη περιουσία του φορολογούµενου. Τέτοιοι φόροι είναι ο 

φόρος εισοδήµατος ο φόρος κληρονοµιών, ο φόρος δωρεών και γονικών παροχών, ο 

φόρος µεταβίβασης ακινήτων, ο φόρος ακίνητης περιουσίας κτλ. Κατά την άποψη αυτή 

και ο γνωστός σε όλους µας Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είναι άµεσος καθώς 

βεβαιώνεται και εισπράττεται µε την ίδια διαδικασία των άµεσων φόρων δηλαδή µε 

ονοµαστικούς καταλόγους. 

     Έµµεσοι φόροι µε την άποψη αυτή είναι όσοι επιβάλλονται στο δαπανώµενο 

εισόδηµα και εισπράττονται όχι ονοµαστικά, αλλά µε την ευκαιρία πραγµατοποίησης 

ορισµένων γεγονότων ή συναλλαγών. Τέτοιοι φόροι είναι οι δασµοί τα τέλη 

χαρτοσήµου οι φόροι κατανάλωσης και γενικά όσοι άλλοι εισπράττονται όχι µε 

καταλόγους αλλά µε βάση τιµολόγια. 

     Με τη δηµοσιονοµική άποψη βασικό στοιχείο για τη διάκριση είναι η δυνατότητα 

του φορολογούµενου να µετακυλήσει το φόρο τον οποίο – σύµφωνα µε το νόµο – 

όφειλε να πληρώσει ή η φύση του φορολογικού αντικειµένου. Με την άποψη αυτή 

                                                           
4 

 
Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήµατος, Καραγιώργος Θεοφάνης, Γεώργιος Γεωργίου, 

Εκδόσεις Γερµανός, Αθήνα 2003  
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άµεσος είναι ο φόρος που επιβάλλεται σε πρόσωπο που οφείλει να τον καταβάλλει στο 

δηµόσιο και έµµεσος είναι ο φόρος που επιβάλλεται πάλι σε πρόσωπο, το οποίο όµως 

τελικά θα µετακυλήσει το φόρο σε τρίτο πρόσωπο. 

     Με την άποψη αυτή άµεσοι φόροι στο σύστηµά µας είναι ο φόρος εισοδήµατος, ο 

φόρος κληρονοµιών, ο φόρος δωρεών και ο φόρος γονικών παροχών, ενώ έµµεσοι 

φόροι είναι οι δασµοί, οι φόροι κατανάλωσης, ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), 

καθώς και όσοι άλλοι φόροι µπορούν να επιρριφθούν από τους κατά νόµο υπόχρεους σε 

τρίτους. 

     Σύµφωνα µε νεότερη άποψη, ωστόσο, η διάκριση των φόρων βασίζεται στη φύση 

του φορολογικού αντικειµένου, αφού ληφθεί υπόψη και η φοροδοτική ικανότητα του 

φορολογούµενου. Έτσι, σύµφωνα µε τη νεότερη αυτή άποψη, άµεσος φόρος είναι 

αυτός που επιβάλλεται στο εισόδηµα του φορολογούµενου ή στην περιουσία του, ενώ 

έµµεσος φόρος είναι αυτός που επιβάλλεται στο εισόδηµα που δαπάνησε ο 

φορολογούµενος, δηλαδή στην κατανάλωση, καθώς ο φόρος αυτός µόνο µέσω του 

ύψους της φορολογητέας ύλης αναδεικνύει, όχι κατά τρόπο άµεσο και απόλυτο, την 

οικονοµική δύναµη του φορολογούµενου. 

     Οι παραπάνω φόροι εµφανίζουν κατά την επιβολή και την είσπραξη τους, ορισµένα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Ειδικότερα οι άµεσοι φόροι πλεονεκτούν έναντι 

των έµµεσων φόρων γιατί: 

i. Είναι δικαιότεροι, αφού πλήττουν περισσότερο τους πολίτες που έχουν µεγαλύτερη 

φοροδοτική ικανότητα, σε αντίθεση µε του έµµεσους φόρους που επιβάλλονται χωρίς 

καµία διάκριση σε όλους τους πολίτες. 

ii. Είναι πιο σταθεροί και οι πολίτες γνωρίζουν εκ των προτέρων τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις, πράγµα που δε συµβαίνει µε τους έµµεσους φόρους. 

Οι έµµεσοι φόροι, από την άλλη πλεονεκτούν έναντι των άµεσων διότι: 

i. Είναι άµεσης και εύκολης απόδοσης, αφού επιβάλλονται εύκολα σε όλους τους 

πολίτες, πράγµα που δεν συµβαίνει µε τους άµεσους φόρους. 

ii. Έχουν µικρότερο κόστος βεβαίωσης και εισπράττονται ευκολότερα, σε αντίθεση µε 

τους άµεσους φόρους, που απαιτούν µεγάλες δαπάνες βεβαίωσης και η είσπραξη τους 

είναι δυσκολότερη. 
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     Ένας άλλος διαχωρισµός των φόρων είναι σε φόρο εισοδήµατος, περιουσίας και 

δαπάνης 5.  

     Φόροι εισοδήµατος είναι οι φόροι που επιβάλλονται επί της δηµιουργίας ή 

απόκτησης εισοδήµατος που συνιστά η αµοιβή της εργασίας ή το κέρδος της 

επιχείρησης ή το προϊόν του κεφαλαίου. 

     Φόροι περιουσίας είναι οι φόροι που επιβάλλονται επί στοιχείων της περιουσίας ή 

του κεφαλαίου είτε λόγω της απόκτησης τους από χαριστική αιτία  (περιστασιακή 

φορολόγηση), είτε λόγω της κατοχής τους(συστηµατική φορολόγηση του κεφαλαίου ή 

της περιουσίας). 

     Η πιο διαδεδοµένη µορφή περιστασιακών φόρων περιουσίας είναι οι φόροι επί των 

κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών. Συστηµατική φορολογία του κεφαλαίου 

αποτελούν οι ετήσιοι φόροι επί της περιουσίας, που καταλήγουν όµως στην πράξη να 

λειτουργούν ως ένα είδος συµπληρωµατικού φόρου. 

     Φόροι επί της δαπάνης ή φόροι κατανάλωσης είναι φόροι που επιβάλλονται µε την 

ευκαιρία της χρησιµοποίησης του εισοδήµατος ή του κεφαλαίου για την απόκτηση 

αγαθών ή υπηρεσιών για καταναλωτικούς ή επενδυτικούς σκοπούς. Βάση επιβολής των 

φόρων αυτών είναι η αξία της συναλλαγής ή αλλιώς το τίµηµα της αγοράς,(γενικοί 

φόροι κατανάλωσης) ή άλλα στοιχεία όπως το βάρος, ο όγκος κλπ (ειδικοί φόροι 

κατανάλωσης) 

   Παράλληλα οι φόροι διακρίνονται σε πραγµατικούς και προσωπικούς. 

Σύµφωνα µε τον Θεοχαρόπουλο
6, πραγµατικοί φόροι είναι οι φόροι που επιβάλλονται 

σε πράγµα, αντικείµενο ή πράξη, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσωπική κατάσταση 

του φορολογουµένου όπως είναι ορισµένοι φόροι ακίνητης      περιουσίας. 

 Προσωπικοί φόροι είναι οι φόροι που επιβάλλονται λαµβάνοντας υπόψη κατά τον 

προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης, στοιχειά της προσωπικής κατάστασης του 

φορολογουµένου. 

   Επιπρόσθετα γίνεται διάκριση των φόρων σε ειδικούς και σε κατ΄αξία.  

                                                           
5 Αναστόπουλος Ι.∆, Φορτσακης Θ.Π. Φορολογικό ∆ίκαιο Β’ Έκδοση Εκδόσεως Σακκούλα Αθήνα 2003 
σελ. 68-69 
6
 Θεοχαρόπουλος φορολογικόν δίκαιον, Γενικόν,τόµος Α σελ. 40 Θεσσαλονίκη 1981 
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Η διάκριση αυτή έγκειται στο διαφορετικό προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης και 

όχι στο διαφορετικό υπολογισµό του οφειλόµενου φόρου7.  Ειδικοί φόροι είναι οι φόροι 

των οποίων η βάση προσδιορίζεται ποσοτικά, κατ΄αριθµό µονάδων, ή κατά µονάδα 

βάρους, όγκου, επιφάνειας ή έκτασης. (π.χ. κατά τόνο µεταφερόµενου πράγµατος ή 

κατά διανυθέν χιλιόµετρο κλπ). 

Φόροι κατ΄αξία είναι οι φόροι των οποίων η αξία αποτιµάται πραγµατικά ή τεκµαρτά 

σε χρήµα. (π.χ. αξία εισαγόµενου εµπορεύµατος ή η τιµή πώλησης ή η αξία του 

ακινήτου ή το ποσό του εισοδήµατος κλπ). 

     Ένα άλλο κριτήριο, µε βάση το οποίο µπορούν να διακριθούν οι φόροι είναι η φύση 

του φορολογικού συντελεστή. Με βάση το κριτήριο αυτό, οι φόροι διακρίνονται σε 

τρεις κύριες κατηγορίες: 

• τους αναλογικούς , 

• τους προοδευτικούς και 

• τους πάγιους. 

Αναλογικοί είναι οι φόροι, των οποίων οι συντελεστές παραµένουν σταθεροί, ως 

ποσοστό, ανεξάρτητα από το ύψος της φορολογητέας ύλης. Παράδειγµα αναλογικού 

φόρου στην Ελλάδα αποτελεί ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων που, 

επιβάλλεται µε ενιαίο συντελεστή, ανεξάρτητα από το ύψος του φορολογητέου 

εισοδήµατος του νοµικού προσώπου. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα αναλογικού 

φόρου αποτελεί ο Φ.Π.Α., του οποίου ο κανονικός συντελεστής έχει ορισθεί σε 19% 

και ο µειωµένος σε 9%.  

Προοδευτικοί είναι οι φόροι των οποίων ο συντελεστής αυξάνει, στο µέτρο που αυξάνει 

και η φορολογητέα ύλη. Προοδευτικός είναι ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων, 

γιατί ο συντελεστής του αυξάνεται όσο αυξάνεται το ύψος του εισοδήµατος του 

φορολογούµενου φυσικού προσώπου. Επίσης, προοδευτικός είναι ο φόρος 

κληρονοµιών, γιατί και εδώ αυξάνεται ο συντελεστής όσο αυξάνεται η αξία της 

κληρονοµικής µερίδας του κληρονόµου. 

                                                           
7 Trotabas L., Cotteret J.M.., Droit Fiscal, 1980, σελ. 231 
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Πάγιοι είναι οι φόροι οι οποίοι εκφράζονται από τον νόµο µε σταθερό (σε ευρώ) ποσό 

ανεξάρτητο δηλαδή από το µέγεθος της φορολογητέας ύλης (π.χ. τα τέλη χαρτοσήµου 

για τα γενικής φύσεως έγγραφα, κ.λπ.). 

 

2.3 Έννοια φορολογικού συστήµατος 

      Το φορολογικό σύστηµα µιας χώρας µπορεί να οριστεί ως το σύνολο των φόρων 

που ισχύουν σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή, λαµβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του 

διαχρονικού φορολογικού δικαίου. Το φορολογικό σύστηµα διαφοροποιείται ανάλογα 

µε τους αντικειµενικούς παράγοντες, που εξαρτώνται από το είδος και τα επίπεδα της 

ανάπτυξης των οικονοµικών δραστηριοτήτων, καθώς και από τους σκοπούς, που 

επιδιώκει το κράτος στα πλαίσια της οικονοµική και παρεµβατικής  πολιτικής του8.  

      Έτσι στις αναπτυγµένες βιοµηχανικές κοινωνίες το φορολογικό σύστηµα βαρύνει 

περισσότερο τα εισοδήµατα, ενώ στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες το φορολογικό 

σύστηµα αποδίδει πρωταρχική σηµασία στους έµµεσους φόρους που βαρύνουν τη 

δαπάνη
9.  

 

2.3.1  Οι Σκοποί της Φορολογίας   

      Ο κυριότερος σκοπός τον οποίο εκπληρώνει η φορολογία, είναι ο ταµειακός. Η 

φορολογία γενικά, αποβλέπει στην εξασφάλιση των απαραίτητων δηµοσίων εσόδων, 

ικανών να καλύψουν τις δηµόσιες δαπάνες µαζί µε τις λοιπές πηγές εσόδων 

(επιχειρηµατική δραστηριότητα κτλ.)  

       Εκτός του ταµειακού σκοπού, ανάλογα µε τη γενικότερη πολιτική της εκάστοτε 

κυβέρνησης µιας χώρας, µπορεί η φορολογία να εκπληρώνει κοινωνικούς σκοπούς 

καθώς αποτελεί µέσο καταπολέµησης της οικονοµικής ανισότητας, που διαµορφώνεται 

ανάµεσα στις διάφορες κοινωνικές τάξεις. Εδώ η φορολογία έχει χαρακτήρα 

αναδιανεµητικό, έστω και αν δεν συνεπάγεται άµεση αναδιανοµή του εισοδήµατος. Η 

άσκηση της κοινωνικής πολιτικής της κάθε κυβέρνησης εκδηλώνεται, υπό την 

πρακτική της µορφή, και µε φορολογικές µεταρρυθµίσεις, µε τις οποίες επιδιώκεται η 

                                                           
8
 Θεοχαρόπουλος, Φορολογικόν ∆ίκαιον , Γενικόν σελ 85 

9 Αναστόπουλος Ι.∆., Φορτσάκης Θ.Π., (2003) ,Φορολογικό ∆ίκαιο Εκδόσεις Σακκούλα, Κοµοτηνή  
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φορολογική ελάφρυνση των οικονοµικά ασθενέστερων λαϊκών στρωµάτων, µε 

αντίστοιχη επιβάρυνση των οικονοµικά ισχυρότερων.  

       Τέλος, είναι δυνατόν, µε τη φορολογία να εκπληρώνονται και οικονοµικοί σκοποί, 

ιδιαίτερα σε περιόδους γενικών ή µερικών οικονοµικών κρίσεων. Για παράδειγµα σε 

περίοδο αύξησης των τιµών των πετρελαιοειδών προϊόντων, µπορεί η κυβέρνηση να 

λάβει απόφαση για µείωση του φόρου που εµπεριέχεται στα προϊόντα αυτά, για να 

επιτύχει τη συγκράτηση του πληθωρισµού. Επίσης σε περιόδους επενδυτικής ύφεσης, 

µπορεί η κυβέρνηση να δώσει φορολογικές ελαφρύνσεις σε συγκεκριµένες επενδυτικές 

δράσεις, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στις επενδύσεις. Στη χώρα µας αναπτυξιακοί νόµοι 

περιείχαν τέτοιες ρυθµίσεις. Ακόµη σε περιόδους εθνικών κρίσεων είναι δυνατόν να 

επιβληθεί πρόσθετη φορολογία στους πολίτες για να ενισχυθεί η εθνική άµυνα της 

χώρας.  

 

2.3.2 Οι Γενικές Αρχές της Φορολογίας 10 

     Στα ανεπτυγµένα κράτη η επιβολή των φόρων γίνεται µε βάση θεσπισµένους από 

την πολιτεία κανόνες, οι οποίοι διέπουν την φορολογική της πολιτική. Οι κανόνες 

αυτοί, οι οποίοι αποτελούν το καταστάλαγµα της επιστήµης και της εµπειρίας, είναι οι 

εξής:  

Ο κανόνας της καθολικότητας του φόρου.  

Σύµφωνα µε τον κανόνα αυτόν, ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται σε όλους τους πολίτες 

χωρίς εξαιρέσεις, ακόµη δε και στους αλλοδαπούς που ζουν στην Ελλάδα. Η απαλλαγή 

από την φορολογία των µικρών εισοδηµάτων δεν έρχεται σε αντίθεση µε τον κανόνα 

της καθολικότητας, επειδή η διαφορά των εσόδων από την φορολόγηση των µικρών 

εισοδηµάτων από τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου είναι πολύ µικρή και 

επιπλέον το ίδιο το κράτος µεταγενέστερα, ίσως χρειαζόταν να ενισχύσει τους 

µικροεισοδηµατίες.  

Ο κανόνας της παραγωγικότητας του φόρου.  

Ο κανόνας αυτός εξυπηρετεί τον ταµειακό σκοπό της φορολογίας που προαναφέραµε. 

Ο φόρος θεωρείται παραγωγικός, εφόσον:  

                                                           
10

 Φορολογική Λογιστική- Φορολογία Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων Λογιστική και 
Πρακτική Αντιµετώπιση, Αριστείδη Γ. Φλώρου, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2004 
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 Το ποσοστό του δεν είναι υπερβολικό, ώστε να οδηγεί το φορολογούµενο σε 

φοροδιαφυγή  

 ∆εν καθιερώνει απαλλαγές,  

 Επιδιώκεται η ταχύτερη δυνατή βεβαίωση και είσπραξη του µε όσο γίνεται 

µικρότερα έξοδα και  

 Οι νόµοι είναι σαφείς και δεν µεταβάλλονται συχνά.  

Ο κανόνας της απλότητας του φόρου.  

Κατά τον κανόνα αυτόν, η φορολογική νοµοθεσία πρέπει να είναι απλή και κατανοητή, 

να γίνεται συχνά κωδικοποίηση των φορολογικών διατάξεων και να αποφεύγεται η 

περιπτωσιολογία. Έτσι θα αποφεύγεται η σύγχυση και θα βελτιώνονται οι σχέσεις 

µεταξύ φορολογουµένων και φορολογικών αρχών.  

Ο κανόνας της βεβαιότητας και της σταθερότητας.  

Εάν οι νόµοι είναι απλοί και κατανοητοί και δε µεταβάλλονται συχνά, τότε ο 

φορολογούµενος µπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων πόσο φόρο οφείλει στο ∆ηµόσιο 

και πώς πρέπει να τον εξοφλήσει.  

Ο κανόνας της καταλληλότητας του φόρου.  

Ο φόρος πρέπει να είναι κατάλληλος από άποψη χρόνου, τόπου και τρόπου πληρωµής. 

Ο χρόνος πληρωµής πρέπει να είναι εκείνος που διευκολύνει τον φορολογούµενο. 

Συνήθως αυτό επιτυγχάνεται όταν ο χρόνος πληρωµής συµπίπτει µε την 

πραγµατοποίηση του εισοδήµατος.  

Σαν τόπος πληρωµής του φόρου πρέπει να καθορίζεται η κατοικία ή η διαµονή ή ο 

τόπος της επαγγελµατικής εγκατάστασης του φορολογούµενου. Από την άποψη του 

τρόπου πληρωµής θα πρέπει να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση (δόσεις κτλ.).  

Ο κανόνας του ελάχιστου ορίου συντήρησης  

Για κάθε φορολογούµενο υπάρχει ένα τµήµα του εισοδήµατος του που δεν πρέπει να 

υπάγεται στη φορολογία. Είναι εκείνο το τµήµα του εισοδήµατος το οποίο θεωρείται 

ότι καλύπτει τις απαραίτητες ανάγκες του ίδιου και της οικογένειας του. Το τµήµα αυτό 

λέγεται «ελάχιστο όριο συντήρησης».  
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Ο κανόνας του διαφορισµού των εισοδηµάτων.  

Η φοροδοτική ικανότητα του φορολογούµενου εξαρτάται και από την προέλευση του 

εισοδήµατος του. Για παράδειγµα εκείνος που πραγµατοποιεί εισόδηµα από κεφάλαιο 

έχει µεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα από εκείνον που αποκτά εισόδηµα από 

προσωπική εργασία. Εποµένως θα πρέπει να µην υπάρχει το ίδιο φορολογικό βάρος για 

όλα τα εισοδήµατα, αλλά να υπάρχει µεταξύ τους µία διάκριση.  

Ο κανόνας αποφυγής της διπλής φορολογίας.  

∆ιπλή φορολογία έχουµε όταν το ίδιο πρόσωπο υποβάλλεται δύο φορές στον ίδιο φόρο 

και για το ίδιο αντικείµενο, ή µέσα στο ίδιο κράτος ή µεταξύ διαφόρων κρατών. Το 

φορολογικό σύστηµα πρέπει να αποφεύγει τη διπλή φορολόγηση, διότι αυτή οδηγεί σε 

φοροδιαφυγή, εξασθενεί την επιχειρηµατική προσπάθεια και δηµιουργεί φορολογικές 

ανισότητες.  

Για την αποφυγή της διεθνούς διπλής φορολόγησης υπάρχουν οι εξής µέθοδοι:  

1. Η µέθοδος της έκπτωσης του φόρου. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, ο φόρος που 

καταβάλλεται σε ένα ξένο κράτος για εισόδηµα που φορολογείται και στο 

κράτος καταγωγής, αφαιρείται από το φόρο που προκύπτει στο κράτος 

καταγωγής. Τη µέθοδο αυτή ακολουθεί η ελληνική φορολογική νοµοθεσία11.  

2. Η µέθοδος της εξαίρεσης ή της απαλλαγής. Κατά τη µέθοδο αυτή τα κράτη, 

στην επικράτεια των οποίων  αποκτούνται εισοδήµατα από πρόσωπα που είναι 

κάτοικοι άλλων κρατών, απαλλάσσουν τα πρόσωπα αυτά της φορολογίας ή 

φορολογούν µόνο εκείνα τα εισοδήµατα που προκύπτουν στην επικράτεια τους.  

3. Η µέθοδος της διαίρεσης ή κατανοµής. Τα κράτη που ακολουθούν τη µέθοδο 

αυτή χωρίζουν το εισόδηµα σε δύο µέρη. Το ένα µέρος φορολογείται από την 

χώρα που κατοικεί ο φορολογούµενος και το άλλο από τη χώρα στην οποία 

αποκτάται το εισόδηµα.  

 

 

                                                           
11 Νόµος 2238/94 περί φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ  

ΕΛΛΑ∆Α    

 

3.1  Ιστορική αναδροµή του φορολογικού συστήµατος στην Ελλάδα 

     Από την απελευθέρωση του Ελληνικού Κράτους µέχρι το έτος 1919 έκαναν την 

εµφάνισή τους διάφοροι φορολογικοί νόµοι, οι οποίοι είχαν επιρροές κυρίως από τα 

τότε Ευρωπαϊκά Κράτη Γαλλία – Αγγλία – Γερµανία, όπως
12: 

• Ο νόµος ΧΚ/1877 «φόρος επί στοιχείων καθαρού εισοδήµατος». 

• Ο νόµος ΓΤ3Γ [3393], ο οποίος εισήγαγε έναν προοδευτικό φόρο στα ετήσια καθαρά 

εισοδήµατα προσώπων µε µεγάλη φοροδοτική ικανότητα και άλλοι νόµοι, όπως ο 

φόρος επί του εισοδήµατος, υπολογιζόµενος µε βάση το µίσθωµα κατοικίας του 

φορολογούµενου κ.λπ. 

      Το έτος 1919, η Ελλάδα εισάγει το νόµο 1640/3.3.1919 «περί κώδικος φορολογίας 

των καθαρών προσόδων». Ο νόµος αυτός αποτέλεσε την πρώτη µεγάλη προσπάθεια για 

τη θέσπιση ενός φορολογικού συστήµατος και ίσχυσε µέχρι το 1955, δηλαδή περίπου 

35 χρόνια. Επίσης, ο νόµος αυτός επικράτησε να ονοµάζεται αναλυτική φορολογία 

εισοδήµατος, επειδή υποβάλλονταν χωριστές δηλώσεις για κάθε εισόδηµα. Έτσι, αν 

κάποιος εµφάνιζε εισόδηµα από µισθούς και από επιχειρήσεις, ήταν υποχρεωµένος να 

υποβάλλει δύο φορολογικές δηλώσεις, αν είχε και άλλο εισόδηµα από άλλη πηγή, 

έπρεπε να υποβάλλει και τρίτη φορολογική δήλωση κ.ο.κ. Μετά το Β΄ παγκόσµιο 

πόλεµο το σύστηµα αυτό άρχισε να παρακµάζει και ο νοµοθέτης άρχισε να 

προετοιµάζει τον ενιαίο φόρο εισοδήµατος. Το 1955 οριστικοποιήθηκε το νοµοθετικό 

διάταγµα (Ν.∆.) 3323/55, το οποίο προέβλεπε ότι επιβάλλεται φόρος επί του συνολικού 

καθαρού εισοδήµατος κτώµενου υπό παντός φυσικού προσώπου. Στη συνέχεια ο 

νοµοθέτης προετοίµαζε και το νοµοσχέδιο για τα νοµικά πρόσωπα και το 1958 

οριστικοποιήθηκε το Ν.∆. 3843/58, το οποίο ρύθµιζε τη φορολογία εισοδήµατος των 

νοµικών προσώπων. Τα δύο φορολογικά νοµοσχέδια ίσχυσαν για περίπου 35 χρόνια 

                                                           
12

 Γκίνογλου., ∆. (2004), Λογιστική Εταιριών: Φορολογία Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών 
Προσώπων, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα. 
 



14 

 

µέχρι το 1989 µε αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, όπως ήταν φυσικό όλα αυτά τα χρόνια, 

γιατί η φορολογία είναι το κυριότερο εργαλείο διαχείρισης των εσόδων του κράτους.  

        Το 1989 τα δύο νοµοσχέδια 3323/55 και 3843/58 κωδικοποιήθηκαν µε το 

προεδρικό διάταγµα (Π.∆.) 129/89 σε ένα ενιαίο νοµοθετικό κείµενο µε τίτλο «Ο 

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος» (Κ.Φ.Ε.) µε συνολικά 104 άρθρα, από τα οποία τα 

άρθρα 1-85 αφορούσαν τη φορολογία εισοδήµατος των φυσικών προσώπων και τα 

υπόλοιπα 86-104 αφορούσαν τη φορολογία εισοδήµατος των νοµικών προσώπων. 

Αργότερα µε νέα κωδικοποίηση (µε το Ν.2238/94) τα άρθρα 1-97 αναφέρονται στη 

φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων και τα επόµενα 98-118 αναφέρονται στη 

φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων. Ο φορολογικός νόµος 2238/94 ΦΕΚ 151 

Α΄/16.9.2002 κυρώθηκε ως κώδικας φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 

προσώπων, χωρίς να αλλάζει ο βασικός του κορµός, παρά τις πολλές τροποποιήσεις 

που έχει δεχθεί µέχρι σήµερα .   

       Η έννοια της Φορολογίας του προσωπικού εισοδήµατος εισάγεται για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα το έτος 1909 που καθιερώθηκε ο γενικός φόρος. Μετέπειτα το 1917 

έχουµε το φόρο έκτακτων κερδών χωρίς την ύπαρξη σχετικής νοµοθεσίας για την 

φορολογία εισοδήµατος. Το 1919 µε την θέσπιση του Ν.1640 Π̈ερί φορολογίας 

καθαρών προσόδων¨ έχουµε για πρώτη φορά φορολογία όλων γενικά των εισοδηµάτων 

µε το µικτό τύπο φορολογίας εισοδήµατος. Με σταθερό συντελεστή φόρων π.χ για 

καθαρό εισόδηµα από οικοδοµές 16% και για τις εκµισθωµένες γαίες 18%. Σταθµός 

στην Ελληνική δηµοσιονοµική ιστορία θεωρείται η µεταρρύθµιση της άµεσης 

φορολογίας που πραγµατοποιήθηκε το 1919.Η φορολογική µεταρρύθµιση απέβλεπε 

στην άρση των αδικιών και της αταξίας που υπήρχε στο φορολογικό σύστηµα 

προηγουµένως. Εξαιτίας αυτού θεωρείται από τους σηµαντικότερους και από τους 

δικαιότερους φορολογικούς νόµους. 

       Το µέχρι τότε ισχύον φορολογικό καθεστώς αντικαθίστανται από το νοµοθετικό 

διάταγµα του 3323 του 1955 που αφορά την φορολογία φυσικών προσώπων. Με το Ν.. 

3323/55 καθιερώνεται ο προσωπικός και προοδευτικός φόρος στο συνολικό καθαρό 

εισόδηµα (ενιαίος φόρος). Κατόπιν µε το Ν.. 3843/58 Φ̈ορολογία εισοδήµατος 

νοµικών προσώπων συµπληρώνεται η νοµοθεσία. Τα δύο αυτά Ν.. αποτελούν το κορµό 

του φορολογικού συστήµατος. Με την φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 

προσώπων, το κράτος εισπράττει σήµερα µία από τις κυριότερες πηγές των εσόδων του. 
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      Πολλές αλλαγές έχουν επέλθει στην φορολογία εισοδήµατος µέχρι σήµερα ούτως 

ώστε να είναι πιο σωστή η φορολόγηση των πολιτών της χώρας µας. Σε σχέση πάντοτε 

µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ΚΦΕ), όπως η αλλαγή της φορολογικής 

κλίµακας, οι αλλαγές στις εκπτώσεις δαπανών, η διαφοροποίηση στον τρόπο έκπτωσης 

αυτών των δαπανών και αλλαγές που αναφέρονται στα τεκµήρια διαβίωσης. 

 

3.2 Φορολογία εισοδήµατος  

3.2.1.  Φορολογία Εισοδήµατος φυσικών προσώπων  

Υποκείµενο φόρου   

      Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2238/1994, σε φόρο  υπόκειται 1) κάθε φυσικό 

πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την 

ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαµονής του. Επίσης ανεξάρτητα από την ιθαγένεια 

του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήµατα του που προκύπτουν 

στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. 2) Οι έµµισθοι δηµόσιοι 

υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή (θεωρούνται ότι κατοικούν στην Ελλάδα), 3) 

Η σχολάζουσα κληρονοµία και 4) οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες, οι 

κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή  επάγγελµα, οι αστικές 

κερδοσκοπικές ή µη εταιρείες, οι συµµετοχικές ή οι αφανείς καθώς και οι κοινοπραξίες 

της παρ. 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.  

 

Αντικείµενο του φόρου  

       Σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 1 άρθρο του Ν. 2238/1994, επιβάλλεται φόρος στο 

συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή και 

αποκτάται από κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις των 

υπ’αριθµ. 1 και 2 περιπτώσεων  του άρθρου 2.  

Το εισόδηµα ανάλογα µε την πηγή προέλευσης του διακρίνεται κατά τις εξής 

κατηγορίες
13:  

Α-Β) εισόδηµα από ακίνητα  

                                                           
13

 Αντωνόπουλος ∆., Κατούδης Η.,(2006) Φορολογία Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, 
Τόµος Α’ Αθήνα 
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Γ) εισόδηµα από κινητές αξίες 

∆) εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις 

Ε) εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις 

ΣΤ) εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, και 

Ζ) εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων και από κάθε άλλη πηγή. 

 

Χρόνος επιβολής του φόρου 

      Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 2238/1994, ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονοµικό 

έτος στο εισόδηµα που αποκτάται µέσα στο αµέσως προηγούµενο οικονοµικό έτος, 

κατά τις διακρίσεις που ορίζει ο νόµος αυτός. Η χρονική διάρκεια του οικονοµικού 

έτους αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου 

ηµερολογιακού έτους.  

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της φορολογίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα, 

είναι τα ακόλουθα14: 

o Ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων έχει το χαρακτήρα προσωπικού και 

προοδευτικού φόρου. Με το σύστηµα αυτό επιδιώκεται η φορολόγηση κάθε 

προσώπου ανάλογα µε το εισόδηµα του που αποτελεί ένδειξη φοροδοτικής 

ικανότητας του.  

o Από το συνολικό φορολογητέο εισόδηµα του φορολογουµένου εκπίπτουν 

ορισµένες δαπάνες . Περαιτέρω καθιερώνεται ένα αφορολόγητο ποσό ως 

ελάχιστο όριο συντήρησης του φορολογουµένου, το οποίο προσαυξάνεται 

ανάλογα µε τον αριθµό των τέκνων που τον βαρύνουν. Επίσης, ο οφειλόµενος 

φόρος µειώνεται σε ποσοστό ορισµένων δαπανών του φορολογουµένου και της 

οικογένειας του.  

o Υιοθετείται η αρχή του φορολογικού διαφορισµού ανάλογα µε την προέλευση 

των εισοδηµάτων µε κριτήριο τον κόπο απόκτησης τους. Έτσι, τα εισοδήµατα 

εργασίας υφίστανται ευνοϊκότερη φορολογική µεταχείριση από τα εισοδήµατα 

του κεφαλαίου. 

                                                           
14

  Αναστόπουλος Ι.∆., Φορτσάκης Θ.Π., (2003) ,Φορολογικό ∆ίκαιο Εκδόσεις Σακκούλα, Κοµοτηνή 
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o Εφαρµόζεται σε ευρεία κλίµακα το σύστηµα παρακράτησης στην πηγή σε 

συνδυασµό µε το σύστηµα της προκαταβολής του φόρου.  

o Εφαρµόζεται η ενιαία δήλωση για τα εισοδήµατα των συζυγών, µε χωριστό 

όµως υπολογισµό του φόρου για κάθε σύζυγο, ανάλογα µε τα εισοδήµατα του.    

o Η υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης φόρου εισοδήµατος είναι µια 

επαναλαµβανόµενη αλλά απαραίτητη διαδικασία. Ο φόρος επιβάλλεται κάθε 

οικονοµικό έτος στο εισόδηµα που αποκτάται µέσα στο αµέσως προηγούµενο 

οικονοµικό έτος(χρονικής διάρκειας από 1/1 έως και 31/12 του ηµερολογιακού 

έτους) όπως ορίζει ο νόµος. 

 

Το φορολογητέο συνολικό εισόδηµα 

 

       Ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων καθιερώνεται από τον Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος, ως συνθετικός ή ενιαίος φόρος εισοδήµατος. Μετά την 

άθροιση του καθαρού εισοδήµατος κάθε πηγής και τη διενέργεια του συµψηφισµού 

θετικών και αρνητικών στοιχείων, βρίσκεται το συνολικό καθαρό εισόδηµα του 

φορολογουµένου. Το συνολικό φορολογητέο εισόδηµα βρίσκεται τελικά, µετά τη 

διενέργεια ορισµένων υποκειµενικών και αντικειµενικών εκπτώσεων. Ωστόσο είναι 

δυνατό προς το σκοπό της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής ο προσδιορισµός του 

συνολικού φορολογητέου εισοδήµατος να γίνει κατά τεκµαρτό τρόπο βάσει των 

δαπανών διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουµένου.  

 

Υπολογισµός και καταβολή φόρου 

 

     Εισάγεται µια νέα φορολογική κλίµακα χωρίς διακρίσεις ως προς την πηγή 

προέλευσης των εισοδηµάτων, µε περισσότερα κλιµάκια για πιο δίκαιη κατανοµή των 

φορολογικών βαρών και µε πρόβλεψη για ανά διετία αναπροσαρµογή των κλιµακίων 

βάσει του τιµαρίθµου. Το αφορολόγητο όριο για όλους τους φορολογούµενους είναι τα 

12.000 Ευρώ. Η νέα κλίµακα διαµορφώνεται ως εξής: 
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Κλίµακα Υπολογισµού του Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων15  

 

 

    Με τη νέα κλίµακα υπάρχει µετατόπιση βάρους από τα χαµηλά και µεσαία στα 

υψηλά εισοδήµατα. Το αφορολόγητο ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ ισχύει, 

εφόσον ο φορολογούµενος προσκοµίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης 

υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους 

βαρύνουν. Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να 

προσκοµισθούν, ορίζεται, µε βάση το δηλούµενο και φορολογούµενο σύµφωνα µε τις 

γενικές διατάξεις ατοµικό εισόδηµα του φορολογουµένου, ανά κλίµακα, ως εξής: α) για 

ατοµικό εισόδηµα µέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 

(10%) αυτού και β) για ατοµικό εισόδηµα πάνω από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, 

για το τµήµα αυτού µέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 

(10%) και για το τµήµα αυτού πάνω από τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό 

τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού. Όταν το ατοµικό εισόδηµα είναι µέχρι έξι χιλιάδες 

(6.000) ευρώ δεν απαιτούνται αποδείξεις δαπανών.    

   Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας της προηγούµενης 

παραγράφου αυξάνεται κατά χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ εάν ο φορολογούµενος 

έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα 

που τον βαρύνουν, κατά έντεκα χιλιάδες πεντακόσια (11.500) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα 

που τον βαρύνουν και κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία 

που τον βαρύνουν  

 

        Τα καθαρά κέρδη των υπόχρεων που αναφέρονται στην υπ΄αριθµ. 4 περίπτωση 

του άρθρου 2  του Ν. 2238/1994 φορολογούνται µε συντελεστή: 

                                                           
15

 http://www.minfin.gr 
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α) Είκοσι τοις εκατό (20%), προκειµένου για οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες 

και για τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα. 

β) Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) προκειµένου για κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του 

άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και για αστικές εταιρίες, συµµετοχικές 

και αφανείς εταιρίες. 

Η ισχύς της προηγούµενης παραγράφου αρχίζει από1.1.2008, για τα εισοδήµατα που 

προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από την ηµεροµηνία αυτή και 

µετά. 

 

3.2.2.  Φορολογία Εισοδήµατος νοµικών προσώπων  

Υποκείµενο φόρου 

Στο φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων υπόκεινται: 

α) Οι ηµεδαπές Α.Ε. 

β) Οι ηµεδαπές  Ε.Π.Ε. 

γ) Οι αλλοδαπές εταιρείες οποιουδήποτε τύπου, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί 

οργανισµοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονοµικών ωφεληµάτων 

δ) Οι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις συνεταιρισµών 

ε) Οι δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νοµικά πρόσωπα 

στ) Τα  µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά ή αλλοδαπά Ν.Π.∆.∆. ή ιδιωτικού 

δικαίου, στα οποία περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύµατα.  

Αντικείµενο φόρου  

i. νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα  

      Αντικείµενο φόρου εισοδήµατος  νοµικών προσώπων είναι για τις ηµεδαπές Α.Ε    

και Ε.Π.Ε. εκτός των τραπεζικών και ασφαλιστικών, το συνολικό καθαρό εισόδηµα που 

προκύπτει στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, για τις δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις το 

συνολικό καθαρό κέρδος και για τους συνεταιρισµούς το συνολικό καθαρό εισόδηµα 

που προκύπτει στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, πριν από την αφαίρεση των χορηγούµενων 

εκπτώσεων στα µέλη τους.  
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ii.  νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

      Τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε 

περιορισµένη φορολογική υποχρέωση µε την έννοια ότι το αντικείµενο φόρου 

περιορίζεται στα εισοδήµατα που αποκτώνται από την εκµίσθωση ακινήτων, καθώς και 

από κινητές αξίες. Απαλλάσσεται από τον φόρο το Ελληνικό ∆ηµόσιο, οι ∆ήµοι, οι 

∆ηµόσιες επιχειρήσεις, τα ∆ηµόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα ∆ηµόσια Νοσηλευτικά 

Ιδρύµατα , τα εισοδήµατα από οικοδοµές και από εκµίσθωση γαιών του Άγιου Όρους 

κ.α.  Τα αλλοδαπά µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα φορολογούνται µε 

βάση το καθαρό εισόδηµα που αποκτούν στη χώρα µας. Εξαιρούνται τα έσοδα που 

πραγµατοποιούνται κατά την επιδίωξη του σκοπού τους.   

 

Συντελεστής φόρου  

      Ο φόρος υπολογίζεται στο συνολικό φορολογητέο εισόδηµα του υπόχρεου νοµικού 

προσώπου, µε αναλογικούς φορολογικούς συντελεστές, που καθορίζονται, κατά 

κατηγορία υπόχρεων, ως εξής:  

Για τις Α.Ε, τις Ε.Π.Ε. τους συνεταιρισµούς και τις δηµοτικές και κοινοτικές 

επιχειρήσεις  ο συντελεστής φορολογίας είναι 25 % για εισοδήµατα που προέκυψαν 

από τη διαχειριστική περίοδο 1-1-07/31-12-09, ενώ µε τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι τα 

κέρδη τα οποία έχουν προκύψει από διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν από την 1η 

Ιανουαρίου 2010 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2010, όπως επίσης και τα κέρδη που έχουν 

προκύψει από υπερδωδεκάµηνη διαχειριστική περίοδο, η οποία έληξε στις 31 

∆εκεµβρίου 2010, θα φορολογηθούν µε συντελεστή 24%. Πέραν του φόρου αυτού για 

τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη προβλέπεται παρακράτηση φόρου µε 

συντελεστή 21%.  

3.3. Φορολογία περιουσίας  

Η φορολογία της περιουσίας αποτελείται από µια σειρά φόρων που επιβάλλονται επί 

της κατοχής ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από χαριστική αιτία. Η εν λόγω 

φορολογία είναι είτε συστηµατική, σε ετήσια βάση, µε αντικείµενο την αξία ορισµένων 

περιουσιακών στοιχείων ή συνόλου περιουσίας, είτε περιστασιακή, ανάλογα µε την 

επέλευση νοµικών γεγονότων, µε αποτέλεσµα την αύξηση της περιουσίας του 

δικαιούχου.  
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Α) Φορολογία επί της κατοχής της περιουσίας 

Ετήσιος φόρος κατοχής ακίνητης περιουσίας : Από το έτος 2010 καταργήθηκε το ενιαίο 

τέλος ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) και αντικαταστάθηκε µε νέο φόρο στην ακίνητη περιουσία, 

για τους σκοπούς του οποίου λαµβάνεται υπόψη η περιουσιακή κατάσταση του 

φορολογούµενου προσώπου την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους µε έναρξη την 1.1.2010. 

Όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή την 

έδρα τους που έχουν την 1η Ιανουαρίου το δικαίωµα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή 

επικαρπίας επί ακινήτων καθώς και το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης θέσεων 

στάθµευσης, βοηθητικών χώρων και κολυµβητικών δεξαµενών που βρίσκονται σε 

κοινόκτητο τµήµα υπογείου, πυλωτής, δώµατος ή ακάλυπτου χώρου οικοδοµής. Η 

σχετική δήλωση υποβάλλεται µόνο από τα νοµικά πρόσωπα µε καταληκτική 

ηµεροµηνία την 15η Μαΐου και ολοκληρώνεται εντός 11 ηµερών ανάλογα µε το 

τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου. Για τα φυσικά πρόσωπα η δήλωση των 

φυσικών προσώπων συντίθεται µηχανογραφικά από το Υπουργείο Οικονοµικών από τις 

δηλώσεις στοιχείων ακινήτων των υπόχρεων (έντυπο Ε9). Ο υπόχρεος λαµβάνει γνώση 

της περιουσιακής του κατάστασης και της φορολογητέας αξίας της µε το 

εκκαθαριστικό σηµείωµα του φόρου ακίνητης περιουσίας, το οποίο επέχει και θέση 

δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας του οικείου έτους. 

Υπολογισµός του φόρου νοµικών προσώπων 

Η αξία των ακινήτων των νοµικών προσώπων φορολογείται µε συντελεστή έξι τοις 

χιλίοις (6‰), ενώ µε συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰) φορολογούνται: 

α) Η αξία των κτισµάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται για την 

παραγωγή ή την άσκηση εµπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως 

αντικειµένου εργασιών. 

β) Η αξία των κτισµάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται από τα νοµικά 

πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

γ) Η αξία των υποκείµενων σε φόρο ακίνητων των περιπτώσεων η και ια του άρθρου 29 

του N.3842/2010, µε εξαίρεση τα ακίνητα των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 

που φορολογούνται µε συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3‰). 

δ) Η αξία των ακινήτων που περιλαµβάνονται στο ενεργητικό των εταιρειών 

επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης 

Περιουσίας, όπως ορίζονται στο ν. 2778/1999 ( 295 Α΄), όπως ισχύει. 
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Υπολογισµός του φόρου φυσικών προσώπων 
Η φορολογική κλίµακα που εφαρµόζεται επί της συνολικής αξίας της ακίνητης 
περιουσίας κάθε φυσικού προσώπου χωριστά είναι η ακόλουθη: 
 
Φορολογική κλίµακα επί της αξίας ακίνητης περιουσίας  
 

 

Ιδία επεξεργασία 

Ειδικός φόρος ακίνητης περιουσίας εταιρειών: Σύµφωνα µε το Ν. 3091/2002 

επιβάλλεται ειδικός ετήσιος φόρος επί των ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα και 

ανήκουν σε εταιρείες. Ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 του Ν. 3091/2002, 

εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή 

επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο 

15% επί της αξίας τους. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται την 1η Ιανουαρίου κάθε 

έτους.  

 

Β) Φορολογία κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, λαχείων 

Φορολογία κληρονοµιών: Υποκείµενα του φόρου είναι οι δικαιούχοι, φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αιτία θανάτου. Αντικείµενο του 

φόρου είναι: 

• η κείµενη στην Ελλάδα κάθε φύσης περιουσία που ανήκει είτε σε ηµεδαπούς 

είτε σε αλλοδαπούς και  

• η κινητή (ενσώµατη ή ασώµατη) περιουσία των Ελλήνων υπηκόων, που 

βρίσκεται στην αλλοδαπή, οπουδήποτε και αν έχουν αυτοί την κατοικία τους, 

καθώς και των αλλοδαπών που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα. 
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Ως αξία για την επιβολή του φόρου κληρονοµιών λαµβάνεται η αγοραία αξία των 

περιουσιακών στοιχείων της κληρονοµίας κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής 

υποχρέωσης. Το φορολογητέο ποσό και οι κλίµακες των συντελεστών υπολογισµού του 

φόρου, ανάλογα µε το βαθµό συγγένειας των κληρονόµων ή κληροδόχων σε σχέση µε 

τον κληρονοµούµενο καθορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 28 & 29 του Ν. 2961/2001. 

Παρακάτω, παρατίθενται οι ισχύουσες ανά κατηγορία φορολογικές κλίµακες:  

Κλίµακες φορολογίας κληρονοµίας  

 

 

Πηγή: Νόµος 3842/2010 – Κεφάλαιο Γ’  
 

Το αφορολόγητο όριο για τις γονικές παροχές δωρεές και κληρονοµιές για την Α΄ 

κατηγορία φορολογουµένων (σύζυγοι, παιδιά, παππούδες) αυξάνεται από 95.000 ευρώ 

σε 150.000 ευρώ και καθιερώνεται κλίµακα µε συντελεστές από 1% έως 10%. Το 

τµήµα της ακίνητης περιουσίας πάνω από το αφορολόγητο όριο των 150.000 ευρώ και 

µέχρι τις 300.000 ευρώ φορολογείται µε συντελεστή 1%, από 300.000 µέχρι 600.000 

ευρώ µε 5% και πάνω από τις 600.000 ευρώ φορολογείται µε 10%. 

Το αφορολόγητο όριο για τις δωρεές και κληρονοµιές για φορολογούµενους Β΄ 

κατηγορίας (θείοι, ανίψια ) αυξάνεται από 20.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ και 

καθιερώνεται κλίµακα µε συντελεστές 5% - 20%. Πάνω από το αφορολόγητο και µέχρι 

τις 100.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 5%, από 100.000 µέχρι 300.000 

ευρώ ο συντελεστής ανέρχεται σε 10% και πάνω από τις 300.000 ευρώ εφαρµόζεται 

συντελεστής 20%. 
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     Επιπρόσθετα, η αιτία θανάτου κτήση χρηµατικών ποσών από τα πρόσωπα που 

ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 υπόκειται σε φόρο ο οποίος υπολογίζεται 

αυτοτελώς µε συντελεστή πέντε δέκατα τοις εκατό (0,5%). Η αιτία θανάτου κτήση των 

λοιπών περιουσιακών στοιχείων από τα πρόσωπα αυτά υπόκειται σε φόρο ο οποίος 

υπολογίζεται αυτοτελώς µε συντελεστή πέντε δέκατα τοις εκατό (0,5%). 

 

Η φορολογία των δωρεών:  Στο φόρο δωρεών υπόκεινται:  

Α) η δωρεά, που συνιστάται κατά τις διατάξεις των άρθρων 496 επ. ΑΚ και  

Β) κάθε παροχή, παραχώρηση ή µεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου 

χωρίς αντάλλαγµα, έστω και αν δεν καταρτίστηκε εγγράφως.  

Αντικείµενο του φόρου δωρεάς είναι : 

• οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο δωρίζεται και βρίσκεται στην Ελλάδα 

• κινητή περιουσία, που ανήκει σε έλληνα υπήκοο και βρίσκεται στην αλλοδαπή 

• κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή, ανήκει σε αλλοδαπό υπήκοο 

και δωρίζεται είτε σε ηµεδαπό είτε σε αλλοδαπό, που έχει την κατοικία του στην 

Ελλάδα και  

• η πριν από το θάνατο του ανιόντος κινητή περιουσία, που παραδίδεται στους 

κατιόντες, µε βάση σύµβαση νέµησης, δηλαδή, διανοµή της περιουσίας µεταξύ 

των ανιόντων και κατιόντων.  

Υποκείµενο του φόρου, είναι ο δωρεοδόχος ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι του, αν 

πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία δωρεάς, για την οποία η φορολογική υποχρέωση 

γεννάται µετά το θάνατο του δωρεολήπτη.  

Χρόνος φορολογίας, είναι καταρχήν, ο χρόνος σύνταξης του εγγράφου της δωρεάς, ‘η ο 

χρόνος παράδοσης του αντικειµένου της δωρεάς, αν αυτό παραδόθηκε χωρίς να 

συνταχθεί έγγραφο.  

Φορολογία γονικών παροχών:  Οι γονικές παροχές είναι περιουσιακές παροχές των 

γονέων προς τα τέκνα τους, δηλαδή δωρεές οι οποίες από φορολογική άποψη, 

τυγχάνουν ευνοϊκότερης µεταχείρισης.  
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     Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηµατικών ποσών υπόκειται σε φόρο, ο 

οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειµένου για 

δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό 

(20%), προκειµένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία και µε 

συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειµένου για δικαιούχους που υπάγονται 

στη Γ΄ κατηγορία.16 

 

Φορολογία κτήσης κερδών από λαχεία17:    Σε φόρο υποβάλλονται: α) τα κέρδη από τα 

λαχεία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, καθώς και τα κέρδη από τα παιχνίδια και από 

τα κάθε είδους στοιχήµατα προκαθορισµένης ή µη απόδοσης που διενεργούνται από τις 

εταιρίες ΟΠΑΠ Α.Ε. και Ο∆ΙΕ Α.Ε. και β) τα κέρδη από τις λαχειοφόρες οµολογίες και 

τις λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην 

Ελλάδα, καθώς και οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συµµετέχουν 

σε παιχνίδια ή διαγωνισµούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεµφερείς 

οποιασδήποτε µορφής που διενεργούνται στην Ελλάδα.» Τα κέρδη που ορίζονται στην 

περίπτωση α’  υποβάλλονται σε φόρο ανά γραµµάτιο λαχείου ή ανά στήλη παιχνιδιού ή 

στοιχήµατος, µετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, µε 

συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για κέρδη µέχρι χίλια (1.000) ευρώ και µε 

συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη από χίλια ένα (1.001) ευρώ και 

πάνω. Τα κέρδη και οι παροχές που ορίζονται στην περίπτωση β’  υποβάλλονται σε 

φόρο µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) µετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 

χιλίων (1.000) ευρώ ανά αντικείµενο.» 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Νόµος 3842/2010 – Κεφάλαιο Γ’  

17 Νόµος 3842/2010 – Κεφάλαιο Γ’  
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3.4 Φορολογία επί της δαπάνης  

Οι φόροι επί της δαπάνης είναι οι φόροι που επιβάλλονται µε την ευκαιρία της διάθεσης 

του εισοδήµατος ή του κεφαλαίου για την απόκτηση πραγµάτων ή υπηρεσιών
18. Οι 

κυριότεροι φόροι επί της δαπάνης που ισχύουν σήµερα στην Ελλάδα είναι οι 

ακόλουθοι: 

• οι δασµοί 

• ο φόρος προστιθέµενης αξίας 

• οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης 

• ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων 

• τα τέλη χαρτοσήµου και  

• ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 

• φόρος συναλλαγών 

∆ασµοί  

Τα τελωνειακά τέλη είναι οι φόροι επί ης δαπάνης που επιβάλλονται  κατά την 

εισαγωγή ή την εξαγωγή ετοίµων ή α’ υλών. Λόγω της ένταξης ης Ελλάδος  στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση τα δασµολογικά σύνορα εντός Ε.Ε. καταργήθηκαν και θεσπίστηκε 

ένα κοινό δασµολόγιο έναντι τρίτων κρατών.  

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας  

Ο Φ.Π.Α. είναι γενικός έµµεσος φόρος, που επιβάλλεται στην προστιθέµενη αξία των 

αγαθών και υπηρεσιών, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Αντικείµενο 

του φόρου είναι : 

1. η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγµατοποιούνται από 

επαχθή αιτία, εντός της ελληνικής επικράτειας.   

2. Η εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες στην ελληνική επικράτεια 

3. Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών κατά τις ειδικότερες διακρίσεις του 

νόµου, ως και οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούριων µεταφορικών µέσων.  

                                                           
18

 Αναστόπουλος Ι.∆., Φορτσάκης Θ.Π., (2003) ,Φορολογικό ∆ίκαιο Εκδόσεις Σακκούλα, Κοµοτηνή  
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Στο φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό, ή ένωση 

προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο, οικονοµική δραστηριότητα, 

ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του.  

Από τον Φ.Π.Α. απαλλάσσονται οι δραστηριότητες που ανήκουν στις εξής κατηγορίες: 

• Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας 

• Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών 

• Απαλλαγές στην εξαγωγή αγαθών  

• Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών υπό καθεστώς εναποθήκευσης και 

τελωνειακής επίβλεψης. 

Οι συντελεστές του Φ.Π.Α έχουν δεχθεί πολλές µεταβολές. Σήµερα, ο κανονικός 

συντελεστής στην Ελλάδα είναι 23% .   

 

Νέοι  συντελεστές ΦΠΑ  
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Ειδικοί φόροι κατανάλωσης  

Παράλληλα µε τους γενικούς φόρους κατανάλωσης στην Ελλάδα, όπως και στα άλλα 

κράτη – µέλη της Ε.Ε. ισχύουν και ειδικοί φόροι επί της κατανάλωσης ορισµένων 

προϊόντων. Οι κυριότεροι ειδικοί φόροι κατανάλωσης είναι οι εξής:  

• Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων 

• Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καπνικών προϊόντων 

• Ο φόρος στα οινοπνευµατώδη ποτά και την µπύρα 

 

Φόρος µεταβίβασης ακινήτων  

Ο φόρος αυτός, ως φόρος επί της δαπάνης καταβάλλεται επ’ ευκαιρία της καταβολής 

του τιµήµατος της συναλλαγής από τον αγοραστή. Κατά την αγορά πρώτης κατοικίας 

παρέχεται απαλλαγή από το φόρο µεταβίβασης. Υποκείµενο του ΦΜΑ είναι ο 

αγοραστής. Για κάθε από επαχθή αιτία µεταβίβαση  της κυριότητας ακινήτου ή άλλου 

εµπράγµατου δικαιώµατος σε αυτό επιβάλλεται φόρος. Οι συντελεστές του εν λόγω 

φόρου για το 2010 είναι 8% µέχρι την αξία των 20000€, και 10% πάνω από αυτό το 

ποσό.  

 

Τέλη Χαρτοσήµου  

Αποτελεί φόρο που επιβάλλεται επί των συναλλαγών, που καταρτίζονται εγγράφως. 

∆ιακρίνονται σε αναλογικά και πάγια.  

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου  

Υποκείµενο του φόρου είναι α) οι εµπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες 

επιτηδευµατιών, β) συνεταιρισµοί και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, ή ένωση προσώπων, 

εφόσον ο σκοπός που επιδιώκουν τα πρόσωπα αυτά είναι κερδοσκοπικός και γ) 

υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών. Αντικείµενο του φόρου αποτελούν η σύσταση 

των νοµικών προσώπων, που προβλέπονται από το άρθρ. 17 Ν. 1676/1986 και η 

αύξηση του κεφαλαίου τους, που γίνεται µε την εισφορά περιουσιακών στοιχείων 

οποιουδήποτε είδους, η µετατροπή προσώπου, που δεν υπόκειται στο φόρο σε  

πρόσωπο που υπόκειται, η διάθεση από αλλοδαπή εταιρεία πάγιων κεφαλαίων, ή 
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κεφαλαίων κίνησης στο υποκατάστηµα της στην Ελλάδα. Ο συντελεστής του φόρου 

ορίζεται σε 1% της φορολογητέας αξίας.  

 

3.5 Φορολογική διοίκηση   

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: την 

Κεντρική Υπηρεσία, τις Ειδικές Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες και τις Περιφερειακές 

Υπηρεσίες(π.χ. ∆.Ο.Υ., Τελωνεία).  

Οι ∆.Ο.Υ. διακρίνονται σε ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες Α’ τάξης και Β΄ τάξης, 

όπου οι µεν ∆.Ο.Υ. Α’ τάξης λειτουργούν σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης,, οι δε ∆.Ο.Υ. Β’ 

τάξης σε επίπεδο αυτοτελούς τµήµατος.  

Η διάρθρωση των ∆.Ο.Υ. Α’ τάξης σε τµήµατα και σε γραφεία παρουσιάζει την εξής 

διαµόρφωση:  

1) Τµήµα ελέγχου, µε γραφεία τακτικού, προσωρινού και προληπτικού ελέγχου και 

Κ.Β.Σ. 

2) Τµήµα φορολογίας εισοδήµατος και ακίνητης περιουσίας, µε γραφεία 

φορολογίας εισοδήµατος, παρακρατούµενων και συναφών φόρων 

3) Τµήµα φορολογίας κεφαλαίου, µε γραφεία κληρονοµιών, δωρεών, γονικ΄’ων 

παροχών, φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων 

4) Τµήµα έµµεσων και ειδικών φόρων µε γραφελια Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, 

ειδικών φόρων, τελών αυτοκινήτων, πλοίων και αµοιβών πληρωµάτων 

5) Τµήµα λογιστικό 

6) Τµήµα εσόδων, µε γραφεία βεβαίωσης, είσπραξης, επιστροφών και διαγραφών 

7) Τµήµα εξόδων 

8) Τµήµα δικαστικό, µε γραφεία φορολογικών υποθέσεων και βεβαιωµένων 

οφειλών και γραφεία διοικητικής εκτέλεσης.  
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Οργανόγραµµα φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών 
 

  

 

Πηγή : Υπουργείο Οικονοµικών 

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/section/organizationalchart/resourceRepresentationTemplate/hier
archyTemplate 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  : ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 

 

4.1 Γενικά στοιχεία της χώρας  

 

        Η Βουλγαρία είναι µια χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης µε έκταση 110.910 

τετραγωνικά χιλιόµετρα και πληθυσµό 7.351.234 κατοίκους βάσει απογραφής  

Φεβρουαρίου  201119 . Η Βουλγαρία ιδρύθηκε το 681 και είναι ένα από τα αρχαιότερα 

κράτη της Ευρώπης. Περίπου το 85% του πληθυσµού της είναι χριστιανοί ορθόδοξοι 

και το 13% µουσουλµάνοι. Επίσης, το 10% περίπου του πληθυσµού είναι τουρκικής 

καταγωγής και το 3% Τσιγγάνοι. Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Σόφια µε περίπου 

1.100.000 κατοίκους. Άλλες µεγάλες πόλεις είναι η Φιλιππούπολη, η Βάρνα, ο Πύργος 

(Μπουργκάς), το Ρούσε και το Βελίκο Τάρνοβο . 

       Η Βουλγαρία βρέχεται στα ανατολικά από τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ συνορεύει µε 

την Ελλάδα στα νότια, την Τουρκία στα ανατολικά, την Πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της Μακεδονίας στα δυτικά, τη Σερβία και τη Ρουµανία στα βόρεια. 

Φυσικό σύνορο µεταξύ της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας αποτελεί ο ποταµός 

∆ούναβης. 

        Το πολίτευµα της Βουλγαρίας είναι Προεδρευόµενη κοινοβουλευτική δηµοκρατία 

και πρωθυπουργός της χώρας είναι ο Μπόικο Μπορίσοφ ενώ πρόεδρος της χώρας ο 

Γκεόργκι Παρβάνοφ. Η βουλγαρική Εθνοσυνέλευση έχει 240 µέλη που εκλέγονται για 

τετραετή θητεία. Η Βουλγαρία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 ενώ 

αναµένεται η ένταξη της στην Ευρωζώνη έως το 2015. Το λεβ (LEV) είναι το νόµισµα 

της Βουλγαρίας και η συναλλαγµατική ισοτιµία του είναι 1 Ευρω=1,955 λέβα. Το λέβ 

υποδιαιρείται σε 100 στοτίνκι. Ο κωδικός ISO 4217 του λεβ είναι BGN20.  

 

 

 

 

 

                                                           
19

 www.eurostat.com  
20

 www.wikipedia.com  
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Χάρτης Βουλγαρίας 

 

Πηγή: The PRS Group, Inc., (2009), Bulgaria: Country Report 

 

4.2 Μακροοικονοµικά στοιχεία Βουλγαρίας  21 
 

        Η Βουλγαρία µετά τις πρώτες κοινοβουλευτικές εκλογές του 1991 άρχισε µία 

έντονη προσπάθεια µεταρρυθµίσεων νοµικού, κοινωνικού και κυρίως οικονοµικού 

χαρακτήρα. Στόχος της χώρας ήταν η οικονοµική ανάπτυξη και η βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου των κατοίκων µέσω σταθερών κυρίως πολιτικών συνθηκών που θα 

αποτελούσαν ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση Άµεσων Ξένων Επενδύσεων. Η 

πρώτη περίοδος εφαρµογής δυτικού τύπου οικονοµικής πολιτικής είχε ως αποτέλεσµα 

την κατάρρευση της οικονοµίας της χώρας το 1996-1997 (ο πληθωρισµός τον 

Ιανουάριο του 1997 έφτασε 500% και τον Μάρτιο του ίδιου έτους ξεπέρασε τα 2.000% 

ενώ αρκετές τράπεζες οδηγήθηκαν σε πτώχευση), µε κύρια χαρακτηριστικά τον 

υπερπληθωρισµό και την µαζική ανεργία. Στις 25/09/1990 η Βουλγαρία προσέφυγε στο 

∆ΝΤ και την Παγκόσµια Τράπεζα ενώ το 1997 εισήλθε σε καθεστώς ελέγχου (µέσω 

                                                           
21

 Σωτηράκου – Γιάνναρου Ιωάννα «Έκθεση για τις οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία και την πορεία 

των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδος – Βουλγαρίας κατά το 2010» Πρεσβεία της Ελλάδος 

στη Σόφια, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Ιούλιος 2011, Σόφια  
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του Νοµισµατικού Συµβουλίου)22. Η οικονοµική κατάσταση άρχισε να µεταβάλλεται 

θετικά και η οικονοµική ανάπτυξη και πολιτική σταθερότητα να αποτελούν τα 

χαρακτηριστικά των τελευταίων 8 ετών µέχρι και το 2008. Το 2007 αποτελεί σταθµό 

για την Βουλγαρία καθώς εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον µέληµα της 

Βουλγαρίας είναι η ένταξη της στη Ευρωζώνη. Για την ένταξή της, η Βουλγαρία θα 

πρέπει να εισέλθει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Συναλλαγµατικής Ισοτιµίας ΙΙ για δύο 

τουλάχιστον δοκιµαστικά χρόνια για τη νοµισµατική σταθερότητα της χώρας πριν την 

τελική ένταξη στην ευρωζώνη και την υιοθέτηση του ευρώ. Προβλέπεται ότι η ένταξη 

της στην Ευρωζώνη θα πραγµατοποιηθεί έως το 2015.  

       Η βουλγαρική οικονοµία γνώρισε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης από το 1997  µέχρι 

το 2008, χάρη στις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις  και τη συνεπή δηµοσιονοµική  

πολιτική που ακολούθησαν οι διαδοχικές κυβερνήσεις µε  στόχο την επίτευξη σταθερού 

µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, την  προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την ένταξη 

της χώρας στην ΕΕ (2007).   

      Κατά το διάστηµα 2004-2008, ο  ρυθµός ανάπτυξης ήταν, κατά µέσο όρο,   της 

τάξης του 6% και άνω και στηρίχθηκε κατά κύριο  λόγο στις καθαρές  εισροές 

επενδυτικών κεφαλαίων. Χάρη στις τελευταίες, η εγχώρια ζήτηση  ενισχύθηκε µε τους 

υψηλούς ρυθµούς αύξησης των εισοδηµάτων και της  πιστωτικής επέκτασης, τα οποία, 

µε την σειρά τους,  οδήγησαν σε  αύξηση της απασχόλησης αλλά και στην 

αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων.  

      Ύστερα από µία δεκαετία ιδιαίτερα ταχύρρυθµης ανάπτυξης, η βουλγαρική  

οικονοµία εισήλθε, το 2009, σε περιβάλλον   ύφεσης  συνεπεία  της  

χρηµατοπιστωτικής  κρίσης και των επιπτώσεών της  στην πραγµατική οικονοµία. Η 

οικονοµική ύφεση επεκτάθηκε διευρύνοντας, παράλληλα, την ανεργία. Το 2010, η 

βουλγαρική οικονοµία εξέρχεται από την ύφεση µε βραδύ ρυθµό και αβέβαια βήµατα 

ανάκαµψης, 

      Τα βασικότερα µακροοικονοµικά στοιχεία από το 2009 και µετά είναι τα εξής23: 

• Ο πληθωρισµός το 2009  κατά µέσο όρο κυµάνθηκε σε 2,5% και το 2010 

ανήλθε σε 3%,  σύµφωνα µε στοιχεία της Βουλγαρικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 

• Η ανεργία σύµφωνα µε στοιχεία του Eurostat, από 9,1 % που ήταν το 2009 

εκτινάχθηκε στο 10,2% το 2010. 

                                                           
22

  Konstantin Lozev.  EU Accession and the Bulgarian Tax System, European Taxation. Amsterdam: Apr 
2007. Vol. 47, Iss. 4; pg. 193 

23
 National Statistics Institute of Bulgaria, http://www.nsi.bg/indexen.htm 
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• Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βουλγαρίας, το 

Σεπτέµβριο του 2009 το µέσο µηνιαίο εισόδηµα ενός νοικοκυριού στη χώρα 

ισοδυναµούσε µε 777 λέβα. 

• Η Βουλγαρία το 2009 έκλεισε µε το χαµηλότερο έλλειµµα προϋπολογισµού 

στην ΕΕ, σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµικών της 

Βουλγαρίας. Συγκεκριµένα το έλλειµµα το 2009 ανήλθε σε 498,9 εκατ. λέβα. 

• Το ΑΕΠ το 2009 παρουσίασε µείωση 5% σε σχέση µε το 2008, όπου είχε 

αυξηθεί κατά 6 %. Το 2010 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,2%. 

• Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις το 2009 κυµάνθηκαν  σε 2,41 δισ. ευρώ, 

σηµειώνοντας µείωση της τάξης των 4,3 δισ. ευρώ σε σχέση µε το 2008.   

• Εισαγωγές – Εξαγωγές Βουλγαρίας κατά τα έτη 2004-2009 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία  

Ρυθµός οικονοµικής δραστηριότητας και ανεργία Βουλγαρίας κατά τα έτη 2004-

2009 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία  
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4.3  Νοµικό καθεστώς   

 

      Γενικότερα υπάρχει ισότιµη µεταχείριση µεταξύ εγχωρίων και αλλοδαπών 

επιχειρήσεων και οι επενδυτές µπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τη νοµική µορφή της 

εταιρείας τους. 

 

4.3.1 Προϋποθέσεις για την ίδρυση εταιρείας από αλλοδαπό24 

 

• Καταχώρηση της εταιρείας στο εµπορικό µητρώο, για την οποία απαιτείται η 

έκδοση απόφασης του Πρωτοδικείου της έδρας της υπό ίδρυση εταιρείας. 

• Εγγραφή της εταιρείας στις φορολογικές αρχές, το Εθνικό Στατιστικό 

Ινστιτούτο και την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης. 

• Για τις µικτές εταιρείες, δεν υφίσταται περιορισµός στο ποσοστό της ξένης 

συµµετοχής. 

 

 

 

 
                                                           
24

 Επιχειρηματικός Οδηγός», Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων, Απρίλιος 2011, σελ.3 
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4.3.2 Κυριότερες µορφές εταιρειών25 

Οι εµπορικές εταιρείες µπορούν να είναι: «Γενικής Συµµετοχής» (SD), 

«Περιορισµένης Συµµετοχής» (KD), «Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης» (OOD), 

«Ανώνυµη Μετοχική Εταιρεία» (AD), «Μετοχική Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης» 

(KDA). 

Συµµετοχή των εταίρων 

Οι µέτοχοι µπορεί να είναι δύο ή περισσότεροι – ηµεδαποί ή αλλοδαπά φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα. 

Ειδικά Χαρακτηριστικά. 

Η «γενική συµµετοχή» είναι ένωση δύο ή περισσοτέρων νοµικών ή φυσικών προσώπων 

που προσωπικά, από κοινού και απεριορίστως είναι υπόλογοι έναντι των πιστωτών για 

τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτήν την συµµετοχή. Η «περιορισµένη 

συµµετοχή» προϋποθέτει έναν ή περισσότερους γενικούς εταίρους (οµόρρυθµους), οι 

οποίοι φέρουν απεριόριστη ευθύνη και έναν ή περισσότερους (ετερόρρυθµους) 

εταίρους των οποίων η ευθύνη φθάνει µέχρι την συµπεφωνηµένη κεφαλαιακή 

συµµετοχή. Η «µετοχική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης» έχει γενικούς εταίρους οι 

οποίοι φέρουν απεριόριστη ευθύνη και τουλάχιστον τρεις περιορισµένης ευθύνης 

εταίρους των οποίων η ευθύνη φθάνει µέχρι το ποσοστό της συµµετοχής τους. 

Σηµειώνεται ότι προκειµένου να συµµετέχει αλλοδαπός ως γενικός εταίρος σε 

οποιαδήποτε εταιρεία πρέπει να είναι κάτοικος Βουλγαρίας. 

«Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης» (ΟΟD) 

     Μέτοχοι: ένας ή περισσότεροι µέτοχοι. Εάν ολόκληρο το κεφάλαιο της εταιρείας 

ανήκει σε έναν µέτοχο τότε υπάρχει η «µονοπρόσωπη εταιρεία περιορισµένης ευθύνης» 

(EOOD). Ελάχιστο κεφάλαιο για την EOOD είναι τα 5.000 λέβα (2.565 €). Το ελάχιστο 

ποσόν συµµετοχής κάθε µετόχου δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 10 λέβα. Η 

συνεισφορά στο ιδρυτικό κεφάλαιο πρέπει να καταβάλλεται µετρητά ή σε είδος. Κατά 

την σύσταση, το 70% τουλάχιστον του κεφαλαίου πρέπει να έχει καταβληθεί, και κάθε 

µέτοχος πρέπει να έχει καταβάλει το ένα τρίτο της συµµετοχής του και όχι λιγότερο 

από 10 λέβα.  
                                                           
25

 http://www.lowtax.net/lowtax/html/bulgaria/bulgaria_company_forms.asp 

http://www.ebex.gr/intereg/typoi.html, Εμπορικό Επιμελητήριο Ξάνθης 
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        Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων, η 

οποία είναι το αποφασίζον όργανο. Συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο. Οι 

µέτοχοι ψηφίζουν αναλογικά µε το ποσοστό συµµετοχής τους εκτός εάν προβλέπεται 

διαφορετικά στο καταστατικό. Η γενική συνέλευση διορίζει έναν ή δύο διευθυντές για 

περίοδο που προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας. ∆εν υπάρχουν περιορισµοί 

εθνικότητας για τους διευθυντές. Εάν η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 30 

εργαζόµενους, οι τελευταίοι συµµετέχουν στην γενική συνέλευση µε αποφασιστική 

ψήφο. 

«Ανώνυµη Μετοχική Εταιρεία» (AD) 

Μέτοχοι: ένας ή περισσότεροι µέτοχοι. Ελάχιστο κεφάλαιο για την EOOD είναι τα 

50.000 λέβα (25.650€).  

        Η µικρότερη αξία της µετοχής δεν µπορεί να είναι κατώτερη των 1.000 λέβα. Η 

εταιρεία µπορεί να εκδώσει ονοµαστικής, κοινές ή προνοµιούχες µετοχές. Οι µετοχές 

µεταβιβάζονται ελεύθερα. Τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου πρέπει να έχει 

καταβληθεί κατά την ίδρυση της εταιρείας. Οι συνεισφορές στο ιδρυτικό κεφάλαιο 

µπορεί να είναι σε µετρητά η σε είδος.  

          Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από την γενική συνέλευση των µετόχων όπου 

οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Σύµφωνα µε το σύστηµα διοίκησης του 

ενός τρίτου, η γενική συνέλευση ορίζει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε 3 έως 9 

µέλη. Τα άρθρα του Καταστατικού ορίζουν τον ακριβή αριθµό των µελών του ∆Σ. Τα 

µη εκτελεστικά µέλη θα πρέπει να είναι περισσότερα από τα εκτελεστικά. Σύµφωνα µε 

το διοικητικό σύστηµα των δύο τρίτων, η γενική συνέλευση ορίζει το επιβλέπον σώµα 

που αποτελείται από 3 έως 7 µέλη. Το επιβλέπον σώµα (όργανο) ορίζει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µε 3 έως 9 µέλη. Τα µέλη των εκτελεστικών σωµάτων εκλέγονται και στις 

δύο περιπτώσεις για 5 χρόνια. Για την αρχική µετά την ίδρυση περίοδο η θητεία των 

µελών και των δύο σωµάτων µπορεί να ορισθεί για 3 χρόνια. ∆εν υπάρχουν 

περιορισµοί εθνικότητας για τους διευθυντές.  

         Υπάρχουν µεγαλύτερα ελάχιστα όρια κεφαλαίου για ορισµένες εταιρείες ανάλογα 

µε το είδος της επιχείρησης: 

Για Τράπεζες: 10.000.000 λέβα  

Για ασφαλιστικές εταιρείες ζωής και προσωπικών ατυχηµάτων: 2.000.000 λέβα  
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Για ασφαλιστικές εταιρείες ακινήτων: 3.000.000 λέβα 

 Για αντασφαλίσεις: 4.000.000 λέβα 

 Για επενδυτικές εταιρείες: 5.000.000 λέβα 

          Τα ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα µπορούν να εγγράψουν παραρτήµατα 

στα επιµέρους Εµποροδικεία.  Τα παραρτήµατα δεν αποτελούν ξεχωριστές νοµικές 

οντότητες αλλά οφείλουν να τηρούν ξεχωριστά λογιστικά βιβλία. 

Γραφεία Αντιπροσώπευσης προβλέπονται στον Νόµο για την ενθάρρυνση των 

Επενδύσεων (ΦΕΚ 37/2004). Το Γραφείο Εµπορικής Αντιπροσώπευσης 

ενσωµατώνεται στα Εµπορικά Μητρώα του Εµπορικού & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

Σόφιας. Τα σχετικά µε την Πτώχευση περιλαµβάνονται στο Μέρος 4 του Εµπορικού 

Νόµου. Τέλος τα σχετικά µε τους κανόνες κατά των τραστ ισχύει ο Νόµος για την 

Προστασία του Ανταγωνισµού (δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 52/1998 και η τελευταία 

τροποποίηση στο ΦΕΚ 107/2003). 

 

4.3.3 Επενδυτικά κίνητρα26 

 

      Τα επενδυτικά κίνητρα εξειδικεύονται και υλοποιούνται από την «Invest Bulgaria  

Agency»,  κυβερνητικό οργανισµό,  υπαγόµενο στο  Υπουργικό  Συµβούλιο.  

Σύµφωνα µε την κείµενη  επενδυτική νοµοθεσία, οι επενδύσεις, ανάλογα µε το  

ύψος τους, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :  

 

Α΄ τάξεως : 

� άνω των 32 εκατ. λέβα (€ 16 εκατ.) 

� άνω των 16 εκατ. λέβα (€ 8εκατ.), σε περιοχή µε ανεργία που υπερβαίνει τον 

εθνικό µέσο όρο ή πρόκειται για επένδυση σε υψηλή τεχνολογία στον 

βιοµηχανικό τοµέα 

� άνω των 11 εκατ. λέβα (€ 5,6 εκατ.)για επένδυση σε υψηλή τεχνολογία στις 

υπηρεσίες 

 

 

                                                           
26

 «Επιχειρηματικός Οδηγός», Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων, Απρίλιος 2011, Σόφια  



39 

 

Β΄ τάξεως : 

� άνω των 16 εκατ. λέβα (€ 8 εκατ.) 

� άνω των 8 εκατ. λέβα, σε περιοχή µε ανεργία υψηλότερη του εθνικού µέσου 

όρου ή επένδυση σε υψηλή τεχνολογία στην βιοµηχανία 

� άνω των 5,5 εκατ. λέβα και επένδυση σε υψηλή τεχνολογία στις υπηρεσίες 

 

Τα προβλεπόµενα κίνητρα είναι τα εξής : 

� σύντµηση των διαδικαστικών διατυπώσεων 

� προνοµιακή διοικητική αντιµετώπιση (κατηγορία Α΄) 

� προνοµιακή µεταχείριση για απόκτηση δηµόσιας και δηµοτικής ακίνητης 

περιουσίας 

� χρηµατοοικονοµική βοήθεια για έργα υποδοµής 

� χρηµατοοικονοµική βοήθεια για την εκπαίδευση του προσωπικού µέχρι 29 ετών 

 

 
4.3.4  Εργατική Νοµοθεσία27 
 
         Ο Εργατικός Κώδικας (ΦΕΚ 26/01.04.1986, τελευταία τροποποίηση ΦΕΚ 

104/11.12.2007), όπως έχει συµπληρωθεί µε µεταγενέστερες νοµοθετικές πράξεις, 

αποτελεί το βασικό νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις. Ο µέγιστος 

χρόνος εργασίας στη Βουλγαρία είναι 40 ώρες/εβδοµάδα. Ο κατώτατος µισθός είναι 

240 λέβα (2009) και ο µέσος µηνιαίος µισθός 524 λέβα (2008). Οι µέσες ασφαλιστικές 

εισφορές στην Βουλγαρία ανέρχονται σε 30,9% του µικτού µισθού για το 2009 και 

καταβάλλονται 17,9% από τον εργοδότη και 13% από τον εργαζόµενο. Ο Κώδικας 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 110/1999, µε τις πρόσφατες τροποποιήσεις ΦΕΚ 

113/28.12.2007) ρυθµίζει τα συναφή θέµατα. Για τους αλλοδαπούς που προτίθενται να 

εργαστούν στη Βουλγαρία χρειάζεται εξασφάλιση άδειας εργασίας, την οποία εκδίδει η 

Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης και ισχύει για ένα έτος µε δυνατότητα επιµήκυνσης για 

επιπλέον δύο έτη. Η εκδιδόµενη άδεια µπορεί να είναι µεγαλύτερης διάρκειας για 

πρόσωπα που κατέχουν υψηλές διευθυντικές θέσεις ή σε ειδικές περιπτώσεις χειρισµού 

εξοπλισµού αλλοδαπής προέλευσης. Για τους πολίτες των κρατών µελών της ΕΕ δεν 

απαιτείται άδεια εργασίας ή άλλη διαδικασία. 

 
 

                                                           
27

 Επιχειρηματικός Οδηγός», Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων, Απρίλιος 2011, Σόφια 
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4.3.5  Προστασία ξένων επενδύσεων 
 
         Οι ξένοι επενδυτές µπορούν να µεταφέρουν στο εξωτερικό τα κέρδη µετά την 

αφαίρεση των φόρων στις εξής περιπτώσεις: 

• Εισόδηµα το οποίο δηµιουργήθηκε µέσω της επένδυσης 

• Αποζηµίωση λόγω απαλλοτρίωσης της περιουσίας για λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος 

• Ρευστοποίηση που προκύπτει από τον τερµατισµό της επένδυσης 

• Είσπραξη που προκύπτει από την πώληση του προϊόντος της επένδυσης 

• Ποσό που προέκυψε µετά από αναγκαστική εκτέλεση 

        Τα αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα δεν µπορούν ευθέως να αποκτήσουν 

δικαιώµατα χρήσεως πάνω σε γη. Εάν αλλοδαποί κληρονοµήσουν γη στη χώρα, 

υποχρεούνται να µεταβιβάσουν την κυριότητα σε ηµεδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

µέσα σε 3 έτη. Τα αλλοδαπά πρόσωπα µπορούν να αποκτήσουν πλήρη δικαιώµατα 

κυριότητας πάνω σε γη (και αγροτικής γης) συστήνοντας ή συµµετέχοντας ως µέλη σε 

εταιρείες που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη Βουλγαρική νοµοθεσία. Όµως τα 

αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα και αλλοδαπές νοµικές οντότητες είναι ελεύθερες να 

αποκτούν περιουσιακά δικαιώµατα πάνω σε οικοδοµήµατα και περιορισµένα 

περιουσιακά δικαιώµατα (δικαιώµατα να χτίσουν και δικαιώµατα χρήσης) πάνω σε 

ακίνητη περιουσία, συµπεριλαµβανοµένου περιουσιακών δικαιωµάτων κατοικίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

 

      Από την 1η Ιανουαρίου 2007, λόγω  της ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ξεκίνησε µια διαδικασία εναρµόνισης της φορολογικής νοµοθεσίας της 

Βουλγαρίας µε τις οδηγίες και τους κανονισµούς της Ε.Ε.  

     Με  τη  φορολογική  µεταρρύθµιση του  2007  ετέθη  ως  στόχος  η  ενίσχυση  της  

επιχειρηµατικότητας  και  η  εξασφάλιση  ενός  διαφανούς  και  λειτουργικού  

φορολογικού  συστήµατος σύµφωνα  µε  κοινοτικό  δίκαιο.  Με  την  ανωτέρω  

µεταρρύθµιση  καταργήθηκε  η  προοδευτική  φορολογική  κλίµακα στα  φυσικά  

πρόσωπα και αντικαταστάθηκε από ενιαίο συντελεστή (flat tax) 10%, ο οποίος  ισχύει 

και για την φορολόγηση των εταιρειών.  

 

5.1 Πρόσφατες Εξελίξεις στο Φορολογικό Σύστηµα28 

 Ο Φορολογικός Νόµος που τέθηκε σε ισχύ τον ∆εκέµβριο του 2007 ελαφρύνει 

τις προϋποθέσεις σχετικά µε την απαλλαγή φόρου για ορισµένες επιχειρηµατικές 

δαπάνες, επιτρέπει στους εµπόρους λιανικής να αφαιρούν ελλείµµατα απογραφής µέχρι 

ένα ορισµένο ποσοστό των καθαρών πωλήσεών τους, εισάγει ορισµένες εξαιρέσεις 

αναφορικά µε την υποχρέωση προκαταβολής εταιρικών φόρων και ταυτόχρονα 

γεφυρώνει την διαφορά στην φορολογική βάση για τις µηνιαίες προκαταβολές 

εταιρικού φόρου για το διάστηµα Ιανουαρίου – Μαρτίου µε εκείνη για τους υπόλοιπους 

µήνες του έτους. Επίσης ο ορισµός των έµµεσων διανοµών κερδών διευρύνεται µε 

σκοπό να περιλάβει και τους τόκους σε ορισµένα soft δάνεια ενώ διευκρινίζεται ότι οι 

κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες τόκων µέσω απόσβεσης των παγίων δεν περιλαµβάνονται 

στην ελλιπή κεφαλαιοποίηση (thin capitalization). Οι παραπάνω ρυθµίσεις ισχύουν από 

1ης Ιανουαρίου 2008. 

                                                           
28 Business Passport to Bulgaria, 2008 Έκδοση της Ernst & Young Bulgaria Southeast Europe Investment 
Guide, 2007, Εκδόσεις Bulgarian Economic Forum Investment Legislation, New Legal Framework 
(Investment Promotion Act) Έκδοση του InvestBulgaria Agency. 
 

http://www.ebex.gr/intereg/typoi.html , Εµπορικό Επιµελητήριο Ξάνθης 
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 Σε ότι αφορά σε διεθνή φορολογία, από 1ης Ιανουαρίου 2008 η κύρια εξέλιξη 

έγκειται στην παρακράτηση φορολογίας µερισµάτων που εξάγονται η οποία µειώθηκε 

από 7% σε 5%. 

 Από 1ης Ιανουαρίου 2008 εξάλλου τα τοπικά ∆ηµοτικά Συµβούλια έχουν το 

δικαίωµα να θέτουν το ακριβές ύψος των τοπικών φόρων και τελών (π.χ. φόρος 

ιδιοκτησίας ακινήτων και φόρος µεταβιβάσεως) εντός του πλαισίου που παρέχει ο 

νόµος. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση των φόρων αυτών µέχρι και 100%.  

 Εξάλλου η τροποποίηση του Φορολογικού Νόµου που ψηφίσθηκε τον 

∆εκέµβριο του 2007 εισάγει την κατάργηση της προοδευτικής κλίµακας φόρου 

εισοδήµατος φυσικών προσώπων και την αντικαθιστά µε ενιαίο (flat tax) συντελεστή 

10% εξισώνοντάς την µε εκείνη που ισχύει από το προηγούµενο έτος για την 

φορολόγηση των εταιρειών. Σε σχέση µε τα ισχύοντα το 2007, η ρύθµιση αυτή 

συνεπάγεται σοβαρή ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης των φυσικών 

προσώπων έως και 14% (καταργήθηκαν τα κλιµάκια φόρου 20% και 24%).  

Παράλληλα όµως µειώθηκαν ή και καταργήθηκαν φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι 

τροποποιήσεις αυτές ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2008.  

 

5.2 Κυριότεροι Φόροι
29 

   Οι κυριότεροι φόροι που ισχύουν στη Βουλγαρία είναι οι εξής (τέθηκαν σε ισχύ την 

1η Ιανουαρίου του 2007): 

• ενιαίος φόρος φυσικών προσώπων 10%  

• ενιαίος εταιρικός φόρος 10%  

• φόρος µερισµάτων 5% 

• φόρος προστιθεµένης αξίας 20% (η κυβέρνηση προτίθεται να µειώσει το ΦΠΑ 

στο 16%) και µηδενικός προκειµένου για εξαγωγές και ενδοκοινοτικές 

προµήθειες.  

• Ειδικός  φόρος  κατανάλωσης  επιβάλλεται  στο  αλκοόλ,  τα  προϊόντα 

καπνού, τα πολυτελή αυτοκίνητα, τον ηλεκτρισµό και το πετρέλαιο. Από 1ης 

Ιανουαρίου 2008 ο καφές και τα προϊόντα καφέ εξαιρούνται του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης.  

                                                           
29 Επιχειρηµατικός Οδηγός, Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας, Μάιος 2011, 
Σόφια 
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• Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια  καθορίζουν, εντός του πλαισίου του νόµου, το 

ακριβές ύψος των δηµοτικών φόρων και τελών :  

            -  ∆ηµοτικός φόρος σε όλα τα ακίνητα από 0,5% έως 2%   

            -  ∆ηµοτικός φόρος µεταβίασης ακινήτων από 1,3% έως 2,6%.  

Οι κυριότερες πτυχές του  φορολογικού συστήµατος της χώρας παρουσιάζονται 

αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

 

5.2.1.Φορολογία εισοδήµατος 

5.2.1.1.Ατοµικός Φόρος Εισοδήµατος30 

      Η  φορολογία εισοδήµατος καθορίζεται από ένα σύνολο διατάξεων που εισήχθηκαν 

για πρώτη φορά το 1998, αποτελώντας το έναυσµα της διαρκούς προσπάθειας που 

καταβάλλει, από τότε, η φορολογική διοίκηση προκειµένου να εναρµονιστεί µε τα 

δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα. Το εισόδηµα των φυσικών προσώπων φορολογείται στη 

Βουλγαρία στην περίπτωση που οι υπόχρεοι είναι µόνιµοι κάτοικοι της χώρας ή 

παραµένουν σε αυτήν για περισσότερες από 183 ηµέρες, µέσα σε µια χρονική περίοδο 

365 ηµερών
31.  Ο φόρος επιβάλλεται στο συνολικό εισόδηµα των φορολογούµενων που 

είναι µονίµως εγκατεστηµένοι στη χώρα και στο εισόδηµα που προκύπτει στη 

Βουλγαρία για τους φορολογούµενους που δεν είναι εγκατεστηµένοι µόνιµα στη χώρα. 

Εάν το εισόδηµα προέρχεται από µια χώρα µε την οποία υπάρχει µια συνθήκη διπλής 

φορολογίας, η αποβολή της διπλής φορολογίας επηρεάζεται σύµφωνα µε εκείνη την 

συνθήκη. Στον παρακάτω πίνακα διαφαίνονται οι χώρες µε τις οποίες η Βουλγαρία 

σύναψε συνθήκη αποφυγής διπλής φορολογίας:  

 

 

 

 

 
                                                           
30  www.agora.mfa.gr/agora/images/docs “Οδηγός Επιχειρείν “Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 
31

 “Explanation of proposed income tax treaty beyween the United States and Bulgaria”  

Staff  of the joint Committee on Taxation, 2008  
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Χώρες µε τις οποίες η Βουλγαρία έχει υπογράψει συνθήκες αποφυγής διπλής 

φορολόγησης 

Αλβανία Γεωργία Λίβανος Σλοβακία 

Αρµενία Γερµανία Λουξεµβούργο Σλοβενία 

Αυστρία Ελλάδα Π.Γ.∆.Μ Ισπανία 

Λευκορωσία Ουγγαρία Μάλτα Σουηδία 

Βέλγιο Ινδία Μολδαβία Ελβετία 

Καναδάς Ινδονησία Μογγολία Συρία 

Κίνα Ιρλανδία Μαρόκο Ταϊλάνδη 

Κροατία Ισραήλ Ολλανδία Τουρκία 

Κύπρος Ιταλία Νορβηγία Ουκρανία 

Τσεχία Ιαπωνία Πολωνία Ηνωµένο Βασίλειο 

∆ανία Καζακστάν Πορτογαλία Βιετνάµ 

Αίγυπτος Βόρεια Κορέα Ρουµανία Γιουγκοσλαβία 

Φιλανδία Νότια Κορέα Ρωσία Ζιµπάµπουε 

Γαλλία Κουβέιτ Σιγκαπούρη  

Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών Βουλγαρίας  

 

       Το εισόδηµα που λαµβάνεται από όλες τις πηγές κατά τη διάρκεια του έτους είναι 

φορολογήσιµο µε µερικές εξαιρέσεις. Αυτές περιλαµβάνουν το εισόδηµα από την 

πώληση µιας ή δύο ιδιοκτησιών  υπό ορισµένους όρους, υποτροφίες για την εκπαίδευση 

στη χώρα και στο εξωτερικό, και το εισόδηµα από τους τόκους και τις καταθέσεις σε 

τοπικές εµπορικές τράπεζες και τους κλάδους των ξένων τραπεζών
32. Συγκεκριµένα, 

βάσει του άρθρου 12 του φορολογικού νόµου της Βουλγαρίας, το εισόδηµα που 

φορολογείται  προέρχεται από όλες τις πηγές εισοδήµατος που αποκτιούνται από ένα 

φορολογήσιµο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, µε εξαίρεση το 

εισόδηµα που είναι µη φορολογήσιµο δυνάµει ενός νόµου. 

Το φορολογήσιµο ετήσιο εισόδηµα περιλαµβάνει όλα τα µετρητά και τα σε είδος 

εισοδήµατα, µετά από αφαίρεση του αφορολόγητου εισοδήµατος. Για κάθε πηγή 

                                                           
32
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εισοδήµατος (µισθωτές υπηρεσίες, ελεύθερα επαγγέλµατα, πώληση ακίνητων περιουσιών, 

κ.λπ.) υπάρχει ένα πρόσθετο καθεστώς για τον καθορισµό της φορολογικής βάσης. 

Μέχρι το 2007 ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται ποικίλλει ανάλογα µε το 

αν το εισόδηµα προέρχεται από µισθωτή εργασία ή από άλλη πηγή. Κυµαίνεται  µεταξύ 

12% και 29% και εξελίσσεται κατά τρόπο προοδευτικό33. Ο φόρος επί του εισοδήµατος από 

µισθωτές υπηρεσίες παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται στο κράτος σε µηνιαία 

βάση. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να υπολογίσει το τελικό φόρο εισοδήµατος που 

οφείλεται σε ετήσια βάση.   

Ετήσια Φορολογητέα Βάση 

Μέχρι το 2007 το ποσό όλων των φορολογήσιµων εισοδηµάτων που λαµβάνονται 

κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους, υπολογίζεται  µειωµένο κατά τα παρακάτω 

ποσά
34:  

• Το ποσό υποχρεωτικών συνεισφορών εθνικής ασφάλειας που γίνονται από το 

άτοµο, και η εθελοντική σύνταξη, οι συνεισφορές ταµείων πρόνοιας και ανεργίας 

που δεν υπερβαίνουν το 10% του φορολογήσιµου εισοδήµατος, καθώς επίσης και 

τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους για πρόσωπα 

ασφαλισµένα σε συµβάσεις ασφάλειας ζωής, εάν συνδέεται µε ένα επενδυτικό 

κεφάλαιο, µην υπερβαίνοντας το 10% του φορολογήσιµου εισοδήµατος 

• Νοµικές παρακρατήσεις εφαρµόσιµες µόνο στις συµβάσεις µη εξαρτηµένης 

εργασίας (π.χ. 35% του ακαθάριστου εισοδήµατος για συµβάσεις υπηρεσιών, 10% 

για διοικητικές αµοιβές) 

• Κοινωνικές δαπάνες προς όφελος του εργοδότη, που φορολογείται βάσει του νόµου 

σχετικά µε το φόρο εταιρικού εισοδήµατος  

• ∆ωρεές που δεν υπερβαίνουν το 10% ή το 50% του φορολογήσιµου εισοδήµατος 

υπό µερικούς νοµικούς όρους αντίστοιχα 

• Επιδόµατα τέκνων - 360 BGN (184 €) για 1 παιδί, 780 BGN (400 €) για 2 παιδιά, 

1.140 BGN (580 €) για 3 ή περισσότερα παιδιά. 

        Οι ιδιοκτήτες ατοµικών επιχειρήσεων, είναι υποχρεωµένοι να υποβάλουν µια ετήσια 

φορολογική δήλωση για τα ετήσια χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατά τους που 

συνοδεύονται από µια ετήσια οικονοµική έκθεση µέχρι τις 31 Μαρτίου του έτους που 

                                                           
33 Η κλίµακα του φόρου για εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες ξεκινάει από το µηδέν για µηνιαίο 
εισόδηµα έως 110 ΒGL και έχει ανώτερο όριο 29% για µηνιαίο εισοδήµατα άνω των 600 BGL,  ενώ για 
εισοδήµατα από µη µισθωτές υπηρεσίες είναι µηδενική για ετήσιο εισόδηµα έως 1.320 BGL και     29% 
για ετήσιο εισόδηµα άνω των 7.200 BGL.     
34  www.agora.mfa.gr/agora/images/docs “Οδηγός Επιχειρείν “Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 
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ακολουθεί το έτος για το οποίο ο φόρος είναι οφειλόµενος στην αντίστοιχη διεύθυνση της 

Εθνικής Υπηρεσίας Εισοδήµατος. 

 

Φορολογικοί Συντελεστές 

Ετήσιο Εισόδηµα Φόρος 

Μέχρι 2.400 BGN 0 

Από 2.400 BGN µέχρι 3.000 BGN 
20% των κερδών που υπερβαίνουν τα 2.400 

BGN 

Από 3.000 BGN µέχρι 7.200 BGN 
120 BGN + 22% των κερδών που 

υπερβαίνουν τα 3.000 BGN 

Πάνω από 7.200 BGN 
1.044 BGN + 24% των κερδών που 

υπερβαίνουν τα 7.200 BGN 

Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών Βουλγαρίας  

 

Στην αρχή του 2008 καταργήθηκε η προοδευτική φορολογία και  καθιερώθηκε 

ένα ενιαίο ποσοστό φόρου της τάξεως του 10%. Το καθαρό εισόδηµα των ατοµικών 

επιχειρήσεων  φορολογείται χωριστά µε ενιαίο φόρο 15%. 

       Καταρχήν, όλα τα εισοδήµατα υπόκεινται σε φόρο  εισοδήµατος στη Βουλγαρία 
εκτός αν προβλέπεται το αντίθετο. Λαµβάνοντας υπόψη αυτό, οι παρακάτω κατηγορίες 
εισοδήµατος είναι φορολογήσιµες:35 

• Εισοδήµατα απασχόλησης συµπεριλαµβανοµένων των πληρωµών µισθών, 
επιδόµατα,  παροχή επιδόµατα εκπαίδευσης για τα παιδιά, και ούτω καθεξής. 

• Εισοδήµατα από µερίσµατα 

• Εισοδήµατα από τόκους 

• Εισοδήµατα από άλλη οικονοµική δραστηριότητα (όπως, γεωργικές 
δραστηριότητες, δικαιώµατα, δραστηριότητες που λειτουργούν στο πλαίσιο 
των αστικών συµβάσεων, και ούτω καθεξής). 

• Κέρδη κεφαλαίου από πώληση περιουσίας 
                                                           
35
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• Εισόδηµα από µισθώσεις 

       Όλα τα έσοδα από επενδύσεις και τα κέρδη κεφαλαίου των κατοίκων υπόκεινται σε 

φόρο στη Βουλγαρία εκτός αν απαλλάσσονται γιατί ήδη έχουν ληφθεί υπόψη.  (όπως τα 

κέρδη κεφαλαίου που πραγµατοποιούνται από την πώληση των µετοχών που 

κυκλοφορούν στο χρηµατιστήριο της Βουλγαρίας και της  ΕΕ, και της αύξησης που 

πραγµατοποιείται στις επενδύσεις στα σχέδια συνταξιοδοτικής ασφάλειας).Όσον αφορά  

τους αλλοδαπούς που κατοικούν στην Βουλγαρία, τα έσοδα από επενδύσεις και τα 

κέρδη κεφαλαίου, υπόκεινται σε φόρο µόνο από πηγές της Βουλγαρίας.36 Τα µερίσµατα 

που λαµβάνονται από τις βουλγαρικές οντότητες φορολογούνται στην πηγή.  

       Οι παρακρατούµενοι φόροι επιβάλλονται µεταξύ άλλων στους ακόλουθους τύπους 

εισοδήµατος: εισοδήµατα που προέρχονται από µερίσµατα και ρευστοποίηση µεριδίων 

, εισοδήµατα από πληρωµές τόκων, πνευµατικά δικαιώµατα, επιχορηγήσεις, πληρωµές 

για τεχνικούς ελέγχους, πληρωµές µισθωµάτων για τη χρήση κινητής και ακίνητης 

περιουσίας, πληρωµές συµβολαίων για λειτουργικό  leasing, franchising και factoring 

από εγχώριες πηγές. Το ποσοστό παρακράτησης φόρου είναι 15% επί των ακαθαρίστων 

εσόδων.  

 Απαλλάσσονται του φόρου τα εισοδήµατα που προέρχονται από συντάξεις, 

υποτροφίες, επιδόµατα παιδιών, αποζηµιώσεις που καταβάλλονται σε ξένους 

διπλωµάτες και εµπορικούς αντιπροσώπους, τόκους καταθέσεων, κέρδη από λαχεία, 

αποζηµιώσεις ασφαλιστήριων συµβολαίων και από ενοίκια αγροτικής γης που 

αποκτούν φυσικά πρόσωπα.  

 

5.2.1.2 Εταιρικός Φόρος
37 

Όλες οι Βουλγαρικές εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων των συµµετοχικών 

υπόκεινται σε φορολογία νοµικών προσώπων (εταιρειών). Η φορολόγηση εταιρειών 

                                                           
36 «International Executive Services Bulgaria Taxation of International Executives» 2010, KPMG 

Bulgaria OOD, Sofia 

37 Business Passport to Bulgaria, 2008 Έκδοση της Ernst & Young Bulgaria Southeast Europe Investment 

Guide, 2007, Εκδόσεις Bulgarian Economic Forum Investment Legislation, New Legal Framework 

(Investment Promotion Act) Έκδοση του InvestBulgaria Agency. 

 

http://www.ebex.gr/intereg/typoi.html , Εµπορικό Επιµελητήριο Ξάνθης 
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καλύπτει τα κέρδη των εταιρειών που έχουν έδρα στην Βουλγαρία και προκύπτει από 

όλες τις πηγές (στην Βουλγαρία και το εξωτερικό). Ξένα νοµικά πρόσωπα και 

συµµετοχικές εταιρείες υπόκεινται σε φορολόγηση για τα εισοδήµατα τους στην χώρα, 

περιλαµβανοµένων των κερδών που προέρχονται από την µόνιµη δραστηριότητά τους 

στην Βουλγαρία. 

      Ειδικότερα, τα νοµικά πρόσωπα από την  1η Ιανουαρίου 2007 φορολογούνται µε 

συντελεστή 10% επί των πραγµατοποιούµενων ετήσιων κερδών τους, τα οποία 

υπολογίζονται  βάση των λογιστικών κερδών/ζηµιών σύµφωνα µε τις Βουλγάρικες 

Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές, όσον αφορά τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 

και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όσον αφορά τις µεγάλες επιχειρήσεις. ∆ιαφορετικό 

καθεστώς φορολόγησης έχουν ορισµένες κατηγορίες εταιρειών όπως οι ναυτιλιακές 

που φορολογούνται µε βάση το τονάζ του λειτουργούντος εµπορικού τους στόλου. Οι 

φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται µέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους. Στα 

φορολογούµενα κέρδη έχουν γίνει ορισµένες τροποποιήσεις σε ότι φορά στα add-backs 

(δαπάνες που δεν απαλλάσσονται για φορολογικούς λόγους αν και έχουν εγγραφεί στα 

βιβλία της εταιρείας) και σε ορισµένες φορολογικές απαλλαγές.  Τα όρια αποσβέσεων 

που αναγνωρίζει η βουλγαρική φορολογική νοµοθεσία εξαρτώνται από την κατηγορία 

των αντίστοιχων τύπων παγίων. Επί παραδείγµατι για το δηµοσιονοµικό έτος 2008, το 

ετήσιο ποσοστό αναγνωριζόµενης απόσβεσης για τα κτίρια είναι 4%, για τον 

µηχανολογικό εξοπλισµό 30 ή 50% (µε ορισµένες επιπλέον προϋποθέσεις), για τα 

µεταφορικά µέσα είναι 10%, τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό είναι 50%, αυτοκίνητα 25% 

κλπ.  

Σύµφωνα µε την Πράξη Εταιρικού Φόρου Εισοδήµατος, όλα τα πρόσωπα που 

υποχρεώνονται από τη νοµοθετική Πράξη πρέπει να δηλώσουν το εισόδηµά τους µε την 

υποβολή µιας ετήσιας φορολογικής δήλωσης για τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

και τον οφειλόµενο εταιρικό φόρο. Η προθεσµία για την υποβολή αυτών των δηλώσεων 

είναι 31 Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος για το οποίο ο φόρος είναι 

οφειλόµενος στην αντίστοιχη διεύθυνση της Εθνικής Υπηρεσίας Εισοδήµατος. Η 

δήλωση πρέπει να συνοδευτεί από µια ετήσια οικονοµική έκθεση µε τα σχετικά 

παραρτήµατα και ένα αντίγραφο της έκθεσης (σύµφωνα µε τον ανεξάρτητο νόµο 

Οικονοµικού Λογιστικού Ελέγχου). Ο φόρος που οφείλεται πρέπει να πληρωθεί εντός 

του κρατικού προϋπολογισµού µέσα σε 1 µήνα µετά από την ηµεροµηνία της υποβολής 

της δήλωσης αλλά όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου. 
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     Το φορολογήσιµο αποτέλεσµα προέρχεται από το λογιστικό αποτέλεσµα που 

τροποποιείται για φορολογικούς σκοπούς. Οι ζηµίες µεταφέρονται στην επόµενη χρήση 

για πέντε έτη. Τα µερίσµατα που διανέµονται µεταξύ των εδρευουσών εµπορικών 

επιχειρήσεων (between resident commercial companies) απαλλάσσονται
38.  

      Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η εταιρική φορολογία εισοδήµατος στη 

Βουλγαρία έχει γίνει όλο και πιο ευνοϊκή για την επιχείρηση.  Το ποσοστό φορολογίας 

το 1995 ήταν  40% για τις µεγάλες επιχειρήσεις, ενώ σταδιακά µειώθηκε, ώσπου 

έφτασε το 10% την 1η Ιανουαρίου 2007. Η αρχική επένδυση, οι υπολογιστές και το 

λογισµικό καθώς επίσης και τα κινητά τηλέφωνα ωφελούνται από ένα ειδικό  ποσοστό 

απόσβεσης 50%. Επιπλέον, το εν λόγω ποσοστό απόσβεσης  ισχύει σε οποιοδήποτε 

τύπο επένδυσης στα νέα περιουσιακά πάγια στοιχεία της επιχείρησης  εάν γίνεται για να 

προωθήσει τη ενεργειακή αποδοτικότητα.   

Ειδικοί Κανόνες 

• Οι ζηµιές µπορούν να µεταφερθούν για 5 διαδοχικά έτη. Η µεταφορά των 

ζηµιών από ξένες πηγές σε επόµενες χρήσεις είναι δυνατή µόνο σε σχέση µε 

εισόδηµα που προέρχεται ξένες πηγές και την ίδια δραστηριότητα. Η µεταφορά 

ζηµιών σε προηγούµενες χρήσεις δεν επιτρέπεται. 

• Κανόνες µικρής κεφαλαιοποίησης - εάν η αναλογία ξένων/ ιδίων κεφαλαίων 

είναι µεγαλύτερη από 2:1 στο τέλος του αντίστοιχου ηµερολογιακού έτους, οι 

µέγιστες εκπίπτουσες δαπάνες φορολογίας δεν µπορούν να υπερβούν το ποσό 

του τόκου εισοδήµατος του φορολογούµενου και το 75% της EBIT.  Εάν η 

αναλογία ξένων/ιδίων κεφαλαίων του φορολογούµενου είναι µέχρι 2:1, οι 

δαπάνες τόκου µπορούν να εκπίπτουν πλήρως για φορολογικούς λόγους. Το 

ποσό που δεν εκπίπτει στο τρέχον έτος µπορεί να µεταφερθεί στα επόµενα 3 

έτη.  

• Σε περίπτωση ζηµιών, µπορεί να προστεθεί το πλεόνασµα των δαπανών τόκου 

εισοδήµατος στο χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα και να αφαιρεθούν οι 

δαπάνες των τόκων, µε τις οποίες το χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα αυξάνεται 

κατά τη διάρκεια των επόµενων τριών φορολογικών ετών. 

• Τα κέρδη κεφαλαίου,  περιλαµβάνονται στο εταιρικό εισόδηµα και 

φορολογούνται µε το πλήρες εταιρικό φορολογικό ποσοστό. Εξαιρούνται τα 

κέρδη κεφαλαίου από τις µετοχές των ανώνυµων εταιρειών καθώς επίσης και 
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από τα εµπορικά δικαιώµατα στις µετοχές που πραγµατοποιούνται στο 

Βουλγαρικό Χρηµατιστήριο. 

• Οι  επιχειρήσεις,  που  έχουν  επενδύσει  σε υποβαθµισµένες περιοχές    (όπου  

η  ανεργία,  κατά  το  προηγούµενο  έτος,  ήταν  σηµαντικά µεγαλύτερη  του  

µέσου όρου  στην  χώρα), µπορούν να  επωφεληθούν  από  ορισµένες 

φορολογικές  διευκολύνσεις εφόσον πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις39. 

 

Φορολογικές Ζηµιές40  

Οι φορολογικές ζηµιές που εµφανίζονται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ µπορούν να 

συµψηφιστούν µε τα φορολογητέα κέρδη που πραγµατοποιούνται οπουδήποτε, 

συµπεριλαµβανοµένης της Βουλγαρίας. Το καθεστώς που συστήθηκε το 2006 ισχύει επίσης 

για τις φορολογικές ζηµιές που εµφανίζονται µετά από την 1η Ιανουαρίου 2001 σε 

οποιοδήποτε από τα 25 κράτη µέλη της ΕΕ εάν οι ζηµιές δεν έχουν παρακρατηθεί µέχρι το 

τέλος του 2005 και µπορούν να µεταφερθούν. 

     

Παρακρατηθέντες φόροι41 

Σύµφωνα µε τη διαδικασία παρακράτησης φόρου που καθιερώνεται από την Πράξη 

Εταιρικού Φόρου Εισοδήµατος, ο φόρος που παρακρατείται στην πηγή, παρακρατείται και 

επιστρέφεται µόνο όπου ο παραλήπτης του αντίστοιχου εισοδήµατος είναι ένα εδρεύον ή 

µη-εδρεύον νοµικό πρόσωπο. Το εισόδηµα που παραλαµβάνεται από ένα φυσικό πρόσωπο 

φορολογείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθιερώνεται από την Πράξη ITNPA.  Ο 

φόρος που παρακρατείται στην πηγή επιβάλλεται σε όλα τα µερίσµατα και µετοχές 

εκκαθάρισης, όπως διανέµονται (καταµερισµένα) από τις νοµικές οντότητες που εδρεύουν 

στη χώρα, υπέρ: 

• Οποιουδήποτε µη εδρεύοντα νοµικού πρόσωπου, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου 

τα µερίσµατα προέρχονται από µια µη εδρεύουσα νοµική οντότητα µέσω µιας 

µόνιµης εγκατάστασης στη χώρα  

• Οποιαδήποτε εδρεύοντα νοµικά πρόσωπα που δεν είναι έµποροι, 

συµπεριλαµβανοµένων των δήµων 

                                                           
39 Επιχειρηµατικός Οδηγός, Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας, Μάιος 2011, 

Σόφια  
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         Αυτός ο φόρος είναι τελικός και παρακρατείται από τις εδρεύουσες νοµικές οντότητες 

που διανέµουν τα µερίσµατα ή τις µετοχές σε ένα πλεόνασµα εκκαθάρισης. Το ποσοστό του 

φόρου είναι 5%.  

Ο φόρος που παρακρατείται στην πηγή επιβάλλεται επίσης σε εισοδήµατα µη 

εδρευόντων νοµικών προσώπων, που έχουν την πηγή τους στη Βουλγαρία, αλλά δεν 

προέρχονται από µόνιµη εγκατάσταση στη χώρα. Πιο συγκεκριµένα, επιβάλλεται σε:  

• Εισοδήµατα από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 

χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές από τα εδρεύοντα νοµικά πρόσωπα, το κράτος 

και τους δήµους. 

• Πληρωµές τόκου, συµπεριλαµβανοµένου του τόκου πληρωµών στο πλαίσιο 

µιας χρηµατοοικονοµικής σύµβασης µίσθωσης. 

• Εισοδήµατα από µισθώµατα ή άλλες χρήσεις κινητής ιδιοκτησίας. 

• ∆ικαιώµατα πνευµατικών και συγγραφικών αδειών. 

• Αµοιβές τεχνικής βοήθειας.  

• Πληρωµές από συµφωνίες franchising και factoring 

• Αποζηµιώσεις για τη διαχείριση ή τον έλεγχο µιας Βουλγαρικής νοµικής 

οντότητας 

• Εισοδήµατα από ακίνητη περιουσία ή από σχετικές συναλλαγές, 

συµπεριλαµβανοµένου ενός αδιαίρετου τόκου ή ενός περιορισµένου 

πραγµατικού δικαιώµατος σε οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία που βρίσκεται 

στη χώρα 

Τα παραπάνω εισοδήµατα υπόκεινται στην επιβολή ενός φόρου που παρακρατείται 

στην πηγή, η οποία είναι τελική. Το ποσοστό φόρου είναι 10%.  

Οποιοδήποτε εισόδηµα από τη διάθεση των µετοχών σε ανώνυµες εταιρείες, από 

διαπραγµατεύσιµα δικαιώµατα που συνδέονται µε µετοχές σε ανώνυµες εταιρείες και 

µετοχές ή µονάδες συλλογικών επενδυτικών σχεδίων δεν φορολογούνται στην πηγή όταν η 

διάθεση των µετοχών πραγµατοποιείται σε µια ελεγµένη Βουλγαρική αγορά χρεογράφων. 

 
Παρακράτηση φόρου για πληρωµές στο εξωτερικό

42 

Παρακράτηση φόρου 5% επιβάλλεται στις πληρωµές µερισµάτων ή µεριδίων 

ρευστοποίησης σε πρόσωπα µη-κατοίκους της Βουλγαρίας, αλλά και σε φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα κατοίκους της χώρας που δεν ασκούν εµπορική δραστηριότητα 

(πρόσωπα µε «παθητικά» εισοδήµατα).  
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Μερίσµατα προς την µητρική εταιρεία, µε έδρα σε κράτος µέλος της ΕΕ, δεν 

υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, εφόσον η µητρική εταιρεία κατέχει τουλάχιστον το 

15% του κεφαλαίου της βουλγαρικής θυγατρικής για τουλάχιστον 10 έτη συνεχόµενα. 

 

5.2.2.Φόρος κλάδου απασχόλησης43. 

 Επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται σε ορισµένες κατηγορίες οικονοµικών 

δραστηριοτήτων, όπως ξενοδοχειακές υπηρεσίες, υπηρεσίες εστίασης, πωλήσεις 

βιβλίων κ.α. – εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 75.000 BGL - 

υπόκεινται σε φόρο επαγγελµατικής ενασχόλησης, ο οποίος καταβάλλεται εφάπαξ σε 

ετήσια βάση. Ο φορολογικός συντελεστής είναι διαφορετικός για κάθε κατηγορία 

οικονοµικής δραστηριότητας. 

 

5.2.3.Φόρος επί των κερδών κεφαλαίου44 

 Φόρος επί των κερδών επιβάλλεται σε συγκεκριµένες συναλλαγές, που είναι: 

- η πώληση ακινήτου. ∆εν επιβάλλεται φόρος όταν η πώληση αφορά ακίνητο, που 

είναι η µόνιµη κατοικία του πωλητή τα τελευταία τρία έτη πριν τη πώληση ή όταν η 

χρονική περίοδος από την απόκτηση του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου 

έως την πώληση  υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

- η πώληση οχηµάτων. ∆εν επιβάλλεται φόρος όταν η χρονική περίοδος µεταξύ 

αγοράς και πώλησης είναι ένα έτος 

- η πώληση µεριδίων και άλλων τύπων συµµετοχών σε εµπορικές επιχειρήσεις 

- η πώληση από ατοµική επιχείρηση. 

Ο φορολογικός συντελεστής µε βάση τον οποίο καθορίζεται ο φόρος είναι 15%. 

 

5.2.4. Φόρος προστιθέµενης αξίας 

 Ο φόρος προστιθέµενης αξίας επιβαρύνει την παράδοση αγαθών και την παροχή 

υπηρεσιών από επαχθή αιτία. Η νέα Πράξη Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (VATA) 

τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007, ηµεροµηνία της ένταξης της Βουλγαρίας στην 
                                                           
43 Κατσιβέλου Τριανταφυλλιά, «Η φορολογία στη Βουλγαρία» Πρόγραµµα Ανταλλαγών Εφοριακών 
Υπαλλήλων  Fiscalis 2007,  Bourgas Βουλγαρίας 
44 Κατσιβέλου Τριανταφυλλιά, «Η φορολογία στη Βουλγαρία» Πρόγραµµα Ανταλλαγών   Εφοριακών 
Υπαλλήλων  Fiscalis 2007,  Bourgas Βουλγαρίας 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 45.Ο φορολογικός συντελεστής είναι 20% και ο φόρος αποδίδεται 

από τους υποκείµενους στο φόρο κάθε µήνα. Ο µειωµένος συντελεστής Φ.Π.Α είναι 

7% (για ξενοδοχειακές υπηρεσίες εκ µέρους ξενοδοχείων προς tour operators για 

οργανωµένα ταξίδια) και µηδενικός (για εξαγωγές και ενδοκοινοτικές προµήθειες, όπως 

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, ασφάλειες, υπηρεσίες υγείας κλπ)46. Παραδόσεις 

αγαθών και παροχή υπηρεσιών που απαλλάσσονται του ΦΠΑ καθώς και  ειδικά 

καθεστώτα του φόρου περιγράφονται στο νόµο, σε εφαρµογή της κοινοτικής 

νοµοθεσίας περί ΦΠΑ. Οι παρακάτω προµήθειες εξαιρούνται από την επιβολή του 

φόρου αυτού47:  

• Ανεφοδιασµός κτιρίων ή µερών κτιρίων, που δεν είναι καινούρια, 

συµπεριλαµβανοµένων των παρακείµενων οικοπέδων, καθώς επίσης και η 

δηµιουργία και µεταφορά άλλων δικαιωµάτων σε τέτοιο κτίρια, µέρη ή γη 

(εκτός αν ο προµηθευτής ασκήσει το δικαίωµα της επιλογής της φορολογίας)  

• Παροχή γεωργικής και δασονοµικής γης (δεδοµένου ότι η προοριζόµενη χρήση 

της δεν έχει αλλάξει σε "γη για κατασκευαστικές εργασίες"). 

• Προµήθειες µη κερδοσκοπικής φύσης, κ.λπ.  

• Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µεταφορά ενός δικαιώµατος ιδιοκτησίας ή άλλων 

πραγµατικών δικαιωµάτων, καθώς επίσης και η ενοικίαση εγκαταστάσεων, 

µηχανηµάτων, εξοπλισµού και αµετακίνητων δοµών ή δοµών που χτίζονται 

υπογείως, δεν απαλλάσσονται από τη φορολογία. 

        Στις αρχές του 2007 υιοθετήθηκε από τη Βουλγαρική φορολογική υπηρεσία το 

σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών ΦΠΑ  µε τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.          

Σύµφωνα µε τον Βουλγαρικό Νόµο για τον ΦΠΑ οι φορολογούµενοι είναι 

υποχρεωµένοι να εγγραφούν (και να λάβουν αριθµό µητρώου) για ΦΠΑ εφόσον ο 

τζίρος τους ξεπερνά τις 25.000 ευρώ τους προηγούµενους 12 µήνες. Το όριο είναι 

10.200 ευρώ για ενδοκοινοτικές προµήθειες και 35.700 ευρώ για πωλήσεις εξ 

αποστάσεων στην Βουλγαρία. Ο Νόµος δίνει το δικαίωµα για εθελούσια εγγραφή 

ακόµη και αν δεν έχουν καλυφθεί τα προαπαιτούµενα κατώφλια τζίρου. Ο ΦΠΑ 

υποβάλλεται κάθε µήνα (οι επιστροφές του ΦΠΑ και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των 

δηλώσεων πρέπει να υποβάλλονται µέχρι την 14η ηµέρα του επόµενου µήνα από 

εκείνον που αφορά η δήλωση). Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται στο αλκοόλ, 

τα προϊόντα καπνού, τα πολυτελή αυτοκίνητα, τον ηλεκτρισµό, το πετρέλαιο κ.ά.  
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           Η Βουλγαρία δηµοσίευσε επίσηµα την 1η ∆εκεµβρίου 2009 µια πράξη 

τροποποίησης στο νόµο που ίσχυε για τον φόρο προστιθέµενης αξίας (VATA),  που 

προβλέπει µερικές σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το ισχύον σύστηµα της. Οι 

τροποποιήσεις εφαρµόστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2010. Οι σηµαντικότερες 

τροποποιήσεις σε αυτήν την πτυχή ενισχύουν ακόµη περισσότερο τη συµµόρφωση της 

Βουλγαρίας µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς και προσπαθούν να αναπτύξουν µια πιο 

απλουστευµένη και προσιτή προσέγγιση του Φ.Π.Α 

Ο πρώτος τοµέας της αλλαγής του VATA ήταν η πραγµατική θέση της παροχής των 

υπηρεσιών που έφερε τη Βουλγαρία σε εναρµόνιση µε τις τροποποιήσεις του 

Συµβουλίου Οδηγιών 2006/112/EC που επρόκειτο να εφαρµόζονταν στην εσωτερική 

νοµοθεσία των κρατών µελών το αργότερο έως 1 Ιανουαρίου 2010. 

         Η σηµαντικότητα αυτού  του σηµείου είναι ότι ο Φ.Π.Α που επιβάλλεται στις 

υπηρεσίες θα γίνεται στην πραγµατική φυσική θέση που είναι  ο πελάτης σε εκείνες τις 

περιπτώσεις που ο πελάτης είναι φορολογήσιµο πρόσωπο (δηλ. θα παρατηρηθεί η 

φορολογία στη θέση της κατανάλωσης). Αντίθετα, και κατά γενικό κανόνα, το µέρος 

προµηθειών  των µη φορολογήσιµων προσώπων (τελικοί πελάτες) θα είναι η χώρα στην 

οποία ο προµηθευτής καθιερώνεται/εκτελεί τη οικονοµική δραστηριότητα του48. 

      Τα ποσοστά φόρου κατανάλωσης έχουν αυξηθεί σχεδόν σε κάθε έτος και από το 

2010 τα ελάχιστα κριτήρια επιπέδων αυτών των ποσοστών ικανοποιούν ήδη. Από την 

1η Ιανουαρίου 2010 οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια (για τις 

βιοµηχανικές ανάγκες), τον άνθρακα και τα τσιγάρα αυξήθηκαν, τα τελευταία σε ένα 

ποσοστό που είναι 19% επάνω από το ελάχιστο της ΕΕ, ενώ οι ειδικοί φόροι 

κατανάλωσης στα αυτοκίνητα καταργήθηκαν.49 

Υποχρέωση για καταβολή ΦΠΑ υπάρχει µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

1.  Κύκλος εργασιών άνω των 50.000 λέβα (€ 25.000)  

2.  Ενδοκοινοτικές προµήθειες άνω των 20.000 λέβα (€ 10.000)  

3.  Πωλήσεις εξ αποστάσεως άνω των 70.000 λέβα (€ 35.000)  
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5.2.5. Φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 

 Τα ακίνητα είτε ως οικόπεδα είτε ως κτίρια, µε εξαίρεση τις αγροτικές και 

δασικές εκτάσεις, επιβαρύνονται µε φόρο που καταβάλλεται κάθε έτος. Φορολογητέα 

βάση είναι η αξία που έχει το ακίνητο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Η αξία 

καθορίζεται από τη φορολογική αρχή µε βάση το είδος της περιουσίας, την τοποθεσία, 

την έκταση, την οικονοµική απόσβεση κ.α. Μέχρι και το 2007 το ποσό του φόρου που 

καταβαλλόταν υπολογίζεται σε 1,5% για κάθε 1000 BGL  φορολογικής αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου. Ωστόσο για ένα ακίνητο που είναι η κύρια κατοικία του 

ιδιοκτήτη το ποσό του φόρου που οφείλεται µειώνεται κατά 50%. Στην περίπτωση που 

ο φόρος αφορά ακίνητο που είναι η µόνιµη κατοικία ατόµου µε ειδικές ανάγκες, το 

ποσό του φόρου µειώνεται κατά 75%. Με τις αλλαγές που επήλθαν όµως από το 2008 

οι φορολογικοί συντελεστές θέτονται  από τους δήµους και έχουν εύρος από 0.1 µέχρι 

2.5% της λογιστικής αξίας (η καθαρή λογιστική αξία της ιδιοκτησίας συν το 

συσσωρευµένο κόστος απόσβεσης) 50. Από το 2011 η φορολογική βάση θα είναι η 

υψηλότερη µεταξύ της λογιστικής αξίας και του ποσού που καθορίζεται για φορολογία. 

Απαλλάσσονται του φόρου τα ακίνητα που ανήκουν στους δήµους, στο κράτος, σε 

συγκεκριµένα κρατικά ιδρύµατα, στον Ερυθρό Σταυρό κ.α. 

   

5.2.6.Φόρος κληρονοµιάς 51 

 

      Ο φόρος κληρονοµιάς επιβάλλεται στην περιουσία που βρίσκεται στη Βουλγαρία ή 

στο εξωτερικό όταν κληρονοµείται από πολίτες της Βουλγαρίας. . Επιβάλλεται επίσης 

στην περιουσία που βρίσκεται  στη Βουλγαρία και κληρονοµείται από  µη κατοίκους 

Βουλγαρίας. Το ποσοστό φόρου είναι 0.7% - 1.4% όταν  κληρονοµείται από τους 

συγγενείς ή 5% - 10% όταν δεν αποκτιέται από τους συγγενείς. Σε µερικές περιπτώσεις, 

(π.χ. δώρα στο σύζυγο και τους συγγενείς πρώτου βαθµού) η κληρονοµιά 

απαλλάσσεται του φόρου. 

      Ο φόρος κληρονοµιάς επιβάλλεται στην περιουσία που βρίσκεται µέσα στη χώρα ή 

στο εξωτερικό, και κληρονοµείται από  διαθήκη  ή από το νόµο από πολίτες της χώρας, 

καθώς επίσης και την περιουσία των µη κατοίκων µέσα στο έδαφος της χώρας. Το 

                                                           
50 www.pkf.com, tax guide 2010  

51  www.pkf.com, tax guide 2010 
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φορολογικό ποσοστό καθορίζεται ανάλογα µε τη σχέση του κληρονόµου µε τον 

κληρονοµούµενο.52 

 

5.2.7.Φόρος δωρεών 53 

 
      Ο φόρος δωρεών επιβάλλεται στην περιουσία που αποκτιέται ως δωρεά, ή µε 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Γενικά, οι φορολογικοί συντελεστές που εφαρµόζονται στο 

φόρο κληρονοµιάς εφαρµόσιµα για το φόρο κληρονοµιάς ισχύουν επίσης για το φόρο 

δωρεών και ο φόρος είναι πληρωτέος από αυτόν που του γίνεται η δωρεά. Σε 

περιπτώσεις όταν το άτοµο στο οποίο γίνεται η δωρεά ζει στο εξωτερικό, ο φόρος είναι 

πληρωτέος από το συµβαλλόµενο µέρος που δωρίζει την περιουσία. Σε µερικές 

περιπτώσεις ορίζεται η απαλλαγή από τη φορολογία.   

 

5.2.8.Τοπικοί Φόροι και Τέλη54 

 

Τοπικός φόρος επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα στην χώρα, δηλ. στα κτίρια, 

οικόπεδα, αγροτικές και δασικές εκτάσεις που έχουν και κτίρια, ανεξαρτήτως του εάν 

χρησιµοποιούνται ή όχι. Από την αρχή του 2008 ο ακριβής τοπικός φόρος ορίζεται από 

το τοπικό ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε ποσοστό από 1,5% έως 3% της αξίας του ακινήτου, 

η οποία σε ότι αφορά στις εταιρείες αντιστοιχεί στην αξία εγγραφής στα λογιστικά της 

βιβλία. Ο φόρος προστίθεται στον προϋπολογισµό του τοπικού ∆ήµου. Οι ∆ήµοι 

επιβάλλουν επίσης τέλη καθαριότητας (συλλογής απορριµµάτων) σε κάθε ακίνητο που 

βρίσκεται στην αρµοδιότητά τους. Συνήθως το τέλος κυµαίνεται µεταξύ 2,5 και 5‰. 

Επίσης επιβάλλεται από εφέτος δηµοτικός φόρος µεταβίβασης ακινήτων µεταξύ 2-4% 

επί της τιµής συµβολαίου αλλά και στις τιµές πώλησης αυτοκινήτων. 

 

 

 

 

                                                           
52  «International Executive Services Bulgaria Taxation of International Executives» 2010, KPMG 
Bulgaria OOD, Sofia 

53 www.pkf.com, tax guide 2010 

54  www.pkf.com,  Bulgaria tax guide 2010 
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5.2.9.Άλλοι φόροι 

 

     Οι κοινωνικές εισφορές αλλά και οι εισφορές στον τοµέα της υγείας ποικίλλουν από 

28% έως και 35,5% ανάλογα µε το είδος της ασφάλισης. Ενδέχεται να καλύψουν 

περίθαλψη, επιδόµατα ανεργίας, διαµονή σε γηροκοµεία, επιδόµατα µητρότητας. 

Γενικά, οι εν λόγω εισφορές βασίζονται στα κέρδη και επιβάλλονται και στον εργοδότη 

και στον εργαζόµενο. Σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες ρυθµίσεις, οι µέσες 

ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται σε περίπου 33% του µικτού µισθού για το 2010 και 

καταβάλλονται κατά 20–21% από τον εργοδότη και κατά 13% από τον εργαζόµενο.55 

 

5.3  Φορολογική ∆ιοίκηση - Επικοινωνία µε τον πολίτη 

        Η Εθνική Φορολογική Υπηρεσία της Βουλγαρίας µε την υπάρχουσα µορφή της 

ιδρύθηκε το 2003 και  αποτελείται από α) την Κεντρική ∆ιοίκηση µε αντικείµενο 

εργασίας το σχεδιασµό και προγραµµατισµό και β) τις περιφερειακές υπηρεσίες στις 

πόλεις  Sofia, Plovdiv, Varna  και  Bourgas µε αντικείµενο εργασίας τη συλλογή των 

φόρων και των εισφορών της κοινωνικής ασφάλισης56
 

Το έργο της Βουλγαρικής φορολογικής υπηρεσίας υποβοηθείται από σύστηµα 

µηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικής υποστήριξης. Η σύγχρονη ιστοσελίδα που διαθέτει 

το Υπουργείο Οικονοµικών της Βουλγαρίας παρέχει τη δυνατότητα πληροφόρησης των 

ενδιαφεροµένων για φορολογικά και ασφαλιστικά θέµατα στη βουλγαρική και αγγλική 

γλώσσα.  Οι Βούλγαροι φορολογούµενοι κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής 

µπορούν να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του διαδικτύου για την υποβολή των 

δηλώσεων τους, πρακτική που ενθαρρύνεται συστηµατικά από το Βουλγαρικό 

Υπουργείο Οικονοµικών. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ταχυδροµικής υποβολής των 

δηλώσεων καθώς και η δυνατότητα καταβολής του φόρου (και των ασφαλίστρων) 

µέσω τραπεζικού λογαριασµού. Ακόµη, οι πολίτες της Βουλγαρίας έχουν τη 

δυνατότητα να υποβάλλουν τα ερωτήµατα τους για φορολογικά και ασφαλιστικά 

                                                           
55 KPMG, Individual Income Tax & Social Security Rate Survey 2010, 42, url:  
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Individual-
IncomeTax-oct-2010.pdf.   
56 Κατσιβέλου Τριανταφυλλιά, «Η φορολογία στη Βουλγαρία» Πρόγραµµα Ανταλλαγών Εφοριακών 
Υπαλλήλων  Fiscalis 2007,  Bourgas Βουλγαρίας 



58 

 

θέµατα καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου Οικονοµικών.  Η χρέωση για 

τα πρώτα πέντε λεπτά είναι µηδενική57.  

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι, η  Εθνική Φορολογική Υπηρεσία της 

Βουλγαρίας  αποτελεί έναν από τους µοχλούς της χώρας προς την πορεία της 

εναρµόνισής της µε τα δεδοµένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον ενθουσιασµό του 

καινούργιου έχει οικοδοµήσει ένα νέο φορολογικό πλαίσιο, βάσει των προτύπων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και φιλοδοξεί να το κάνει εθνική συνείδηση στο Βουλγαρικό λαό. 

Για το λόγο αυτό, εργάζεται για την ολοκλήρωση του προγραµµατισµένου έργου της, 

για την εµπέδωση των µεθόδων που έχει επιλέξει για την επικοινωνία µε τους πολίτες 

και τέλος, για τη θεσµική ενδυνάµωση της νέας φορολογικής διοίκησης.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Κατσιβέλου Τριανταφυλλιά, «Η φορολογία στη Βουλγαρία» Πρόγραµµα Ανταλλαγών Εφοριακών 
Υπαλλήλων  Fiscalis 2007,  Bourgas Βουλγαρίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:     ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΧΩΡΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

6.1 Τιµαριθµοποίηση µισθών Ελλάδας – Βουλγαρίας   

 

     Tα διαθέσιµα στοιχεία της Εurostat για συγκρίσεις ανάµεσα στις διάφορες χώρες, 

αφορούν στους κατώτατους µηνιαίους µισθούς των εργαζοµένων µε πλήρη απασχό-

ληση τον Ιούλιο του 2010. Πρόκειται για τους κατώτατους µηνιαίους µικτούς µισθούς 

δηλαδή τους µισθούς πριν την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος και των κοινωνικών 

εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόµενοι. Πρέπει να σηµειωθεί ότι  στα στοιχεία 

αυτά η Eurostat λαµβάνει υπόψη τις περιπτώσεις, όπου ο µηνιαίος µισθός καταβάλλεται 

πάνω από 12 φορές ετησίως -όπως αυτό συµβαίνει στην Ισπανία, Πορτογαλία και 

Ελλάδα όπου ο µισθός καταβάλλεται 14 φορές ετησίως - και έχουν διορθωθεί τα 

στοιχεία ώστε να ληφθούν υπόψη αυτές οι πληρωµές 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της Eurostat, ο κατώτατος µισθός στην Ελλάδα, 

προσαρµοσµένος µε τον 13 και τον 14 µισθό για το 2010 είναι  863 € και στην 

Βουλγαρία αγγίζει µόλις τα 123€.  

Κατώτατοι Μισθοί σε € ανά µήνα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την  1η  Ιουλίου του 2010  

Πηγή : Eurostat58 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58

 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en  
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∆ιάγραµµα 1 

 

      Στο διάγραµµα 1, συγκρίνοντας σε απόλυτα µεγέθη, διαπιστώνεται ότι ο κατώτατος 

µηνιαίος µισθός στην Ελλάδα σε ευρώ, είναι κατά πολύ µεγαλύτερος από τον 

αντίστοιχο µισθό που ισχύει στην Βουλγαρία
59.   

 

       Στα ∆ιαγράµµατα 2 και 3, η σύγκριση των κατώτατων µισθών γίνεται σε Μονάδες 

Αγοραστικής ∆ύναµης, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τις διαφορές των τιµών ανάµεσα 

στις χώρες για ένα καλάθι αγαθών και υπηρεσιών τα οποία είναι συγκρίσιµα και 

αντιπροσωπευτικά. Στόχος είναι να εξαλειφθούν οι διαφορές του επιπέδου των τιµών 

στις δαπάνες της τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών. Εποµένως οι κατώτατοι 

µισθοί που εκφράζονται σε εθνικό νόµισµα, µετατρέπονται σε µία κοινή «επίπλαστη» 

νοµισµατική µονάδα ώστε η αγοραστική τους δύναµη να είναι συγκρίσιµη60.  

 

 

 

                                                           
59 ΙΝΕ Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ «Η Ελληνική Οικονοµία και η Απασχόληση- Ετήσια Έκθεση 
2010», 12Εκθέσεις, Αθήνα 
60 ΙΝΕ Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ «Η Ελληνική Οικονοµία και η Απασχόληση- Ετήσια Έκθεση 
2010», 12Εκθέσεις, Αθήνα 
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∆ιάγραµµα 2 

 

∆ιάγραµµα 3 
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     Παρακάτω απεικονίζονται οι κατώτατοι µισθοί των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που ίσχυαν κατά το έτος 200961:  

Κατώτατοι µισθοί χωρών Ε.Ε. το 2009 

 

Πηγή : Eurostat  

 

 

                                                           
61 Beate CZEC, “Minimum wages in Januar 2009”, EuroStat Data in focus 29/2009.   
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     Ο µέσος ετήσιος  µισθός της Βουλγαρίας το 2009 ήταν 7372 BGN , δηλαδή 3771€. 

Άρα ο µηνιαίος µέσος µισθός  ήταν 314,24€62. Ο µέσος ετήσιος  µισθός στην Ελλάδα  

το 2009 ήταν 18541€ , δηλαδή ο µηνιαίος µέσος µισθός  ήταν περίπου 1324€63.  

     Βέβαια το κόστος ζωής στις δυο χώρες είναι διαφορετικό, για αυτό για να µπορούν 

να συγκριθούν οι µισθοί των εν λόγω χωρών είναι αναγκαίο να συγκριθούν πρώτα οι 

δείκτες τιµών καταναλωτή των δύο χωρών για ένα συγκεκριµένο έτος.  Βάσει 

στοιχείων της Eurostat ο εναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή τον Ιούνιο του 

2011 για την Βουλγαρία ήταν 140,85 και για την Ελλάδα 122,19. 64 Αν θέλουµε να 

συγκρίνουµε τους ∆ΤΚ των χωρών αυτών σε ποσοστό, συµπεραίνουµε πως ο ∆ΤΚ της 

Βουλγαρίας είναι το 1,153 % του ∆ΤΚ της Ελλάδος. Έτσι, ενώ ο µέσος µισθός των 

εργαζοµένων στη Βουλγαρία φτάνει τα 314,24 € όπως προαναφέραµε, µε βάση το 

κόστος ζωής στην Ελλάδα, ο πραγµατικός του µισθός θα ήταν 272,54 και αντίστοιχα ο 

µέσος µισθός ενός ατόµου που εργάζεται στην Ελλάδα, που είναι 1324 µηνιαίως, θα 

έφτανε περίπου τα 1527 €.  

 

6.2 Σύγκριση των δύο φορολογικών συστηµάτων  

       Η Βουλγαρία διατηρεί πανευρωπαϊκά το χαµηλότερο ποσοστό του εταιρικού 

φόρου εισοδήµατος, µόλις στο 10%, υποδεχόµενη υψηλό αριθµό ξένων επιχειρήσεων 

που δηλώνουν ως έδρα τους τη βαλκανική χώρα. Την τελευταία διετία, ο αριθµός των 

ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία έχει σηµειώσει 

αύξηση. Εκτός από τη χαµηλή σχετικά φορολογία, οι επιχειρήσεις στη Βουλγαρία 

επωφελούνται από τις απλοποιηµένες διαδικασίες σε ό,τι αφορά τη σύσταση, εγγραφή 

και λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς η γραφειοκρατία δεν συνιστά µεγάλο 

πρόβληµα. Ενδεικτικά, ας αναφερθεί ότι η Βουλγαρία είναι  51η στην κατάταξη της 

Παγκόσµιας Τράπεζας του 2011 ως προς την ευκολία του επιχειρείν, ενώ η Ελλάδα 

βρίσκεται στην 109η . Σήµερα,  στη Βουλγαρία δραστηριοποιούνται περισσότερες από 

3.000 ελληνικές επιχειρήσεις. Συµψηφίζοντας όλους τους φόρους ως ποσοστό επί του 

τζίρου της επιχείρησης, η συνολική φορολογία στη Βουλγαρία εκτιµάται στο 29%, 

                                                           
62 Country chapter for OECD series Benefits and Wages http://www.oecd.org/dataoecd/10/15/47346747.pdf  

63 Country chapter for OECD series Benefits and Wages 
http://www.oecd.org/dataoecd/10/17/47346727.pdf  

64
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teicp000  
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ποσοστό αρκετά χαµηλότερο από το αντίστοιχο 47,2% που έχει υπολογιστεί για την 

Ελλάδα. Αυτό την κάνει περισσότερο ανταγωνιστική σε σχέση µε την Ελλάδα.  

      Εξάλλου, αξίζει να σηµειωθεί πως η Βουλγαρία θεωρείται κράτος µε προνοµιακό 

φορολογικό καθεστώς. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα θεωρείται ως 

ευρισκόµενο σε ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, ακόµη και εάν η κατοικία του ή η έδρα 

του βρίσκεται σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που δεν 

υπόκειται στο κράτος αυτό σε φορολογία ή δεν υπόκειται εν τοις πράγµασιν σε 

φορολογία, ή υπόκειται σε φόρο επί των εισοδηµάτων, των κερδών ή του κεφαλαίου 

κατώτερο σε ποσοστό πάνω από το 50% του φόρου που θα οφείλονταν σύµφωνα µε την 

ελληνική φορολογική νοµοθεσία εάν ήταν κάτοικος ή είχε την έδρα του ή διατηρούσε 

µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα Για αυτό τον λόγο και η Ελλάδα έχει εισάγει ειδικές 

ρυθµίσεις σχετικά µε δαπάνες, έξοδα και συναλλαγές Ελληνικών επιχειρήσεων µε 

εταιρίες που εδρεύουν σε κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, όπως η 

Βουλγαρία
65.   

     Βέβαια, όσον αφορά τον ατοµικό φόρο εισοδήµατος, το σύστηµα που υπάρχει στην 

Ελλάδα είναι σαφώς δικαιότερο από αυτό της Βουλγαρίας.  Αυτό διότι στην Ελλάδα 

επικρατεί η προοδευτική φορολογία, µε επιβάρυνση περισσότερο των υψηλών 

εισοδηµατικών τάξεων και διευκόλυνση ανακατανοµής του εισοδήµατος, ώστε να 

ωφελούνται οι χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις, ενώ στην Βουλγαρία εφαρµόζεται ενιαίος 

φόρος 10%, και γίνονται διακρίσεις σε κλίµακες εισοδήµατος. Αυτό ίσως οφείλεται και 

στο πολιτικό οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον που επικρατεί στη Βουλγαρία, 

αφού για πολλά έτη επικρατούσε ο κοµµουνισµός και τα τελευταία χρόνια προσπαθεί 

να εξαλείψει τυχόν κατάλοιπα και να εναρµονιστεί µε τα νέα δεδοµένα της εποχής.   

    Επιπρόσθετα, αν συγκρίνει κανείς τον ΦΠΑ των δύο χωρών καταλήγει στο 

συµπέρασµα πως δεν υπάρχει σοβαρή απόκλιση αφού γίνονται συνεχώς προσπάθειες 

και ενέργειες για την εναρµόνιση των κρατών – µελών της Ε.Ε., άρα και Ελλάδας – 

Βουλγαρίας. Εξάλλου απώτερος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά την διαρκώς 

αυξανόµενη διεύρυνσή της και ένταξης ολοένα και περισσότερων κρατών στο 

ενεργητικό της και την επίτευξη της νοµισµατικής ενοποίησης , είναι η δηµιουργία ενός 

ενιαίου φορολογικού εδάφους.  

    Παρακάτω παραθέτουµε τη δοµή των φορολογικών εσόδων των δύο χωρών κατά το 
έτος 2009: 
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∆οµή φορολογικών εσόδων Βουλγαρίας, 2009 

 
Πηγή: Commission services 

       Η Βουλγαρία, µε ποσοστό 28.9 % το 2009, 6.9  ποσοστιαίες µονάδες κάτω του 

µέσου όρου της Ε.Ε., κατέχει την 23η θέση στην Ε.Ε σε όρους αναλογίας συνολικού 

φόρου προς συνολικό ΑΕΠ.  

      Η Βουλγαρία είναι το κράτος µέλος της ΕΕ που εναποθέτει τις ελπίδες του  στην 

έµµεση φορολογία.  Το µερίδιο των έµµεσων φόρων στη συνολική φορολογία 

ανέρχεται σε 53.2 %. Σε όρους  του µεριδίου του στο ΑΕΠ το επίπεδο έµµεσης 

φορολογίας είναι επίσης αρκετά παραπάνω από το µέσο όρο της ΕΕ (15.4%, ΕΕ-27 

13.4%) κατέχοντας την τέταρτη υψηλότερη θέση  στην ΕΕ. Ο Φ.Π.Α αποτελεί το 58% 

και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης αποτελούν 35% των έµµεσων φόρων Οι άµεσοι 

φόροι αποτελούν µόνο το 5.8% του ΑΕΠ και το 20.2 % της συνολικής φορολογίας, 

δηλαδή το δεύτερο χαµηλότερο ποσοστό στην Ένωση. Αυτή η χαµηλή συµµετοχή των 

άµεσων φόρων στη συνολική φορολογία, οφείλεται στα χαµηλά έσοδα από τον ατοµικό 

φόρο εισοδήµατος, τα οποία έφτασαν µόνο το 37% του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έχουν µειωθεί σηµαντικά κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων ετών και το 2009 αντιπροσώπευαν  µόνο το 26.6% της 

συνολικής φορολογίας (ΕΕ 31.4%), και το 7.7% του ΑΕΠ. 66. 

. . ∆οµή φορολογικών εσόδων Ελλάδας, 2009 

                                                           
66 Taxation trends in the European Union, Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Eurostat- 
European Commission, 2011, Publications Office of the European Union, Luxembourg 
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         Όσον αφορά την Ελλάδα, το ποσοστό των φορολογικών της εσόδων ως προς το 

ΑΕΠ, έφτασε το  30.3 %  το 2009, αρκετά χαµηλότερο από τον µέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (35.8 %).  Αποτελεί µια από τις χαµηλότερες  αναλογίες 

ποσοστού φορολογίας σε όρους ΑΕΠ, ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 

έµµεσοι φόροι και οι κοινωνικές εισφορές ασφάλισης αποτελούν το 11.5% και το 

10.4% του ΑΕΠ σε όρους εσόδων αντίστοιχα. Αν και η συνεισφορά τους είναι 

χαµηλότερη από αυτή του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (13.4 % του ΑΕΠ), 

στην Ελλάδα οι έµµεσοι φόροι παίζουν σηµαντικότερο ρόλο από τους άµεσους φόρους. 

Τα έσοδα από τους άµεσους φόρους αποτελούν µόνο τα 3/4 αυτών του µέσου όρου της 

Ε.Ε. (8.5 % του ΑΕΠ σε σύγκριση µε  το 11.5 % του ΑΕΠ). Τα έσοδα από τους 

ατοµικούς φόρους εισοδήµατος αποτελούν µόνο ένα 5.1% του ΑΕΠ, έναντι ενός µέσου 

όρου της ΕΕ-27 8.0% του ΑΕΠ
67.   

     Ως προς τα επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα68, η Ελλάδα υστερεί συγκριτικά 

µε την Βουλγαρία. Η  έκθεση Doing Business εκτιµά το συνολικό ποσοστό του φόρου 

για την  Ελλάδα ως ποσοστό του τζίρου στο 47,2%. ο πόρισµα της ∆ιεθνούς Τράπεζας 

για το 2009, µε  τίτλο Doing Business, κατατάσσει την Ελλάδα στην 109η θέση µεταξύ 

183  χωρών, 12 θέσεις χαµηλότερα από την αντίστοιχη κατάταξη για το 2008. Ο  

βασικός λόγος για αυτή την πτώση σχετίζεται µε την αστάθεια του  φορολογικού 

καθεστώτος και τις συνεχείς αλλαγές του. Οι επιχειρήσεις  στη Βουλγαρία 
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 Taxation trends in the European Union, Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Eurostat- 
European Commission, 2011, Publications Office of the European Union, Luxembourg 
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 Βαρουφάκης Γιάννης, Πακώτος Τάσος, ΚΕ.Μ.Ε.- Ε.Β.Ε.Α.  «Η φορολόγηση των επιχειρήσεων εν 

µέσω κρίσης», 2011 
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επωφελούνται από τις απλοποιηµένες διαδικασίες σε ό,τι αφορά τη σύσταση, εγγραφή 

και λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς η  γραφειοκρατία δεν συνιστά µεγάλο 

πρόβληµα. Ενδεικτικά, ας αναφερθεί ότι η  Βουλγαρία είναι 51η στην κατάταξη της 

Παγκόσµιας Τράπεζας του 2011 ως  προς την ευκολία του επιχειρείν, ενώ η Ελλάδα 

βρίσκεται στην 109η. Σήµερα, στη Βουλγαρία δραστηριοποιούνται περισσότερες από 

3.000 ελληνικές  επιχειρήσεις. Συµψηφίζοντας όλους τους  φόρους ως ποσοστό επί του 

τζίρου της επιχείρησης, η συνολική φορολογία  στη Βουλγαρία εκτιµάται στο 29%, 

ποσοστό αρκετά χαµηλότερο από το  αντίστοιχο 47,2% που έχει υπολογιστεί για την 

Ελλάδα. 

 

Πηγή: ΚΕ.Μ.Ε.- Ε.Β.Ε.Α 

Στον οριζόντιο άξονα έχουµε την κατάταξη των χωρών ως προς τον συντελεστή 

συνολικής επιβάρυνσης (τρίτη στήλη του προηγούµενου Πίνακα) ενώ στον κάθετο 

άξονα έχουµε την κατάταξη της κάθε χώρας ως προς την φιλικότητα προς το επιχειρείν. 

Γενικά, παρατηρούµε ότι παρατηρείται ένας ελαφρά θετικός συσχετισµός: όσο 

µεγαλύτερος ο συντελεστής επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων τόσο χαµηλότερη (σε 

γενικές γραµµές) η κατάταξη της χώρας ως προς την φιλικότητά της προς το επιχειρείν. 

Με µία εξαίρεση εµφανή δια γυµνού οφθαλµού: την Ελλάδα, όπου οι καταστροφικές 

επιδόσεις ως προς την φιλικότητα προς το επιχειρείν δεν εξηγούνται απλώς από τον 

συντελεστή επιβάρυνσης.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Βουλγαρία, οι  επιχειρήσεις,  που  έχουν  επενδύσει  σε  

υποβαθµισµένες  περιοχές    (όπου η ανεργία είναι πάνω από 35% ή πάνω από 50% 
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υψηλότερη από το µέσο όρο της χώρας), µπορούν να επωφεληθούν από ορισµένες 

φορολογικές  διευκολύνσεις εφόσον πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις69.  

∆ήµοι µε υψηλό ποσοστό ανεργίας που παρέχουν ευκαιρίες για εταιρικές 

φορολογικές ρυθµίσεις (χρωµατισµένες) 

 

 

 

 

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών Βουλγαρίας 

 

    Τέλος, αν συγκρίνουµε τη παραοικονοµία και το ποσοστό φοροδιαφυγής των δύο 

χωρών, δυστυχώς και η Ελλάδα αλλά και η Βουλγαρία αποτελούν χώρες που τα 

φορολογικά τους συστήµατα δεν λειτουργούν αποδοτικά και αποτελεσµατικά ως προς  

στην καταπολέµηση του οικονοµικού εγκλήµατος και στην υποστήριξη ενός δίκαιου 

φορολογικού συστήµατος.  Συγκεκριµένα το 2009, η οργάνωση Transparency 

International (∆ιεθνής ∆ιαφάνεια) κατέταξε την Ελλάδα ως το πιο διεφθαρµένο µέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, µαζί µε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία. 

 

6.3 ∆ιαπιστώσεις ως προς το ελληνικό φορολογικό σύστηµα70  

1.  Ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα του φορολογικού µας συστήµατος, είναι ότι το 

ποσοστό των  φορολογικών  εσόδων  ως  προς  το  Ακαθάριστο  Εθνικό  Προϊόν (ΑΕΠ)  

στην  Ελλάδα,  είναι σταθερά  τα  τελευταία  χρόνια  αρκετά  χαµηλότερο  από  το  

αντίστοιχο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Επιπλέον  όπως  φαίνεται  και  στο  διάγραµµα  

                                                           
69 Επιχειρηµατικός Οδηγός, Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας, Μάιος 2011, 

Σόφια  

70 «Προτάσεις για την αναµόρφωση του φορολογικού µας συστήµατος», Οικονοµικό Επιµελητήριο της 
Ελλάδας, 2010   
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που  ακολουθεί  τα  φορολογικά  έσοδα  ως  ποσοστό του ΑΕΠ µειώνονται χρόνο µε 

τον χρόνο.     

 

2.  Το  σύνολο  των  εσόδων  από  την  άµεση  φορολογία  στην  Ελλάδα  είναι  

σταθερά  τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια, πολύ χαµηλότερο από τις υπόλοιπες χώρες 

της Ε.Ε. Ενδεικτικά το 2008  τα  έσοδα  από  την  άµεση  φορολογία  ως  ποσοστό  του  

ΑΕΠ  στην  Ελλάδα  ήταν 7,7% έναντι 13,1% κατά µέσο όρο στην Ε.Ε. των «27», ήταν 

δηλαδή περίπου στο µισό. Η  σχέση  των  έµµεσων –  άµεσων  φόρων  σκαρφαλώνει  το 

2008  στο 1,56 (δηλαδή,  για κάθε 1 ευρώ άµεσων φόρων οι Έλληνες πληρώνουν 1,56  

ευρώ σε έµµεσους φόρους), από 1,41 που ήταν το 2000.   

3.  Οι φόροι για τα εισοδήµατα του 2008 από µισθούς και συντάξεις αντιστοιχούν στο 

47,5% της συνολικής φορολογίας των φυσικών και νοµικών προσώπων. Στις 

επιχειρήσεις αντιστοιχεί το 35%  της  συνολικής  φορολογίας  και  το  υπόλοιπο 17,5%  

αφορά  τους  λοιπούς  φορολογούµενους (ελεύθερους  επαγγελµατίες,  επιτηδευµατίες  

κλπ).  Το 2004  οι  µισθωτοί  και  συνταξιούχοι πλήρωσαν  το 44,5%  της  συνολικής  

φορολογίας  ενώ  οι  επιχειρήσεις  κατέβαλαν  το 42,2%. Προκύπτει έτσι αβίαστα το 

συµπέρασµα ότι το µεγαλύτερο µέρος των φόρων το πληρώνουν οι µισθωτοί και 

συνταξιούχοι. 
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4. Το  υψηλό  δηµοσιονοµικό  και  κοινωνικό  κόστος  της  φορολογίας,  καθώς  επίσης  

και  οι έντονες  στρεβλώσεις  της  οικονοµίας  που  προκαλεί  το  φορολογικό σύστηµα,  

επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα αυτής.    

5.  Το  υπάρχον  φορολογικό  σύστηµα  είναι  εξαιρετικά  πολύπλοκο  και  απαιτούνται  

ριζικές επεµβάσεις  για  την  απλοποίηση  του.  Η  πολυπλοκότητα  του  όλου  

συστήµατος  οφείλεται  στο µεγάλο  αριθµό  φόρων,  στη  διατύπωση  των  

φορολογικών  νόµων,  καθώς  επίσης  και  στις πολύπλοκες διαδικασίες εφαρµογής του 

στη πράξη. Χρειαζόµαστε ένα νέο φορολογικό σύστηµα απλό, κατανοητό, σταθερό, 

εύκολα εφαρµόσιµο και µε ελάχιστο διαχειριστικό κόστος.   

6.  Μολονότι  οι  φορολογικές  υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Οικονοµικών  έχουν  

βελτιωθεί σηµαντικά, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν 

σε ικανοποιητικό επίπεδο  τη  φοροδιαφυγή  και  την  παραοικονοµία,  αφού  

εξακολουθούν  να  ταλανίζονται   από κοµµατικές  παρεµβάσεις,  αναξιοκρατία,  

µεγάλα  οργανικά  κενά  και  φαινόµενα  διαφθοράς  στον φορολογικό µηχανισµό. 

7.  Η  εκτεταµένη  φοροδιαφυγή  και  η  παραοικονοµία  παρά  τις  προσπάθειες  που  

έχουν καταβληθεί αποτελούν τη µεγαλύτερη παθογένεια του φορολογικού µας 

συστήµατος.  Είναι  γεγονός  ότι,  είτε  λόγω  µιας  γενικότερης  αµφισβήτησης  είτε  

από  παθογένειες  του ίδιου του συστήµατος, έχει κλονισθεί η πεποίθηση των πολιτών 

ότι το φορολογικό σύστηµα είναι δίκαιο και αξιόπιστο. Για να συµµορφωθεί ένας 

πολίτης  µε τους φορολογικούς νόµους θα πρέπει πρώτα  να έχει την πεποίθηση ότι οι 

φορολογικοί νόµοι είναι δίκαιοι και λογικοί.   
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6. Σε  περιόδους  οικονοµικής  και  δηµοσιονοµικής  κρίσης  όπως  η  περίοδος  που  

διανύουµε,  η  φορολόγηση  του  εισοδήµατος  των φυσικών  προσώπων  δεν  θα  

πρέπει  να  έχει  σηµαντική  απόκλιση  από  αυτή  των  νοµικών προσώπων.  Βέβαια,  

τα  δεδοµένα  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  όπως  φαίνεται  από  το  παρακάτω 

γράφηµα,  µας  πληροφορούν  ότι  η  φορολόγηση  των  φυσικών  προσώπων  

συνεισφέρει  σε  πολύ µεγαλύτερο  ποσοστό  στο  Α.Ε.Π.  σε  σχέση  µε  την  

φορολόγηση  των  νοµικών  προσώπων. Επιπλέον,  η  χαµηλότερη  συvεισφoρά  στο  

Α.Ε.Π.  των  φυσικών  πρoσώπωv  στην  Ελλάδα  σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες ίσως 

έγκειται στο γεγovός ότι υπάρχει πολύ µεγάλη φoρoδιαφυγή στη χώρα µας. 

 

 

Πηγή: EC Taxation Trends in Europe (2009).  

       Η  µελέτη  των  στοιχείων  που  προκύπτουν  από  την  εκκαθάριση  των  

φορολογικών  δηλώσεων  των  φυσικών  προσώπων  αποκαλύπτει  ότι µισθωτοί  και  

συνταξιούχοι συνεισφέρουν περισσότερο στα έσοδα του κράτους.  Αυτή  η  

µακροχρόνια κατάσταση έχει οδηγήσει ορισµένους πολιτικούς και επιστήµονες, να 

εκφράζουν την αδυναµία λήψης µέτρων για ελάφρυνση αυτών των στρωµάτων. Η  

διαχρονική  µείωση  των  κλιµακίων  φορολόγησης  της  φορολογικής  κλίµακας,  είχε  

ως αποτέλεσµα  την  σταδιακή  ακύρωση  του  προοδευτικού  της  χαρακτήρα.  Η  

κατάργηση  του κατώτατου  φορολογικού  συντελεστή  του 5%  είχε  ως  αποτέλεσµα  

να  αθροίζονται  στην  ίδια κλίµακα πολύ χαµηλά, χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα. Η 

µείωση του αριθµού των φορολογικών κλιµάκων  και  η  κατάργηση  της  κατώτερης  

φορολογικής  κλίµακας  είχε  ως  αποτέλεσµα  να εξανεµιστεί  το  όποιο  όφελος  

προέκυψε  από  την  µείωση  των  φορολογικών  συντελεστών  στη φορολογία  

φυσικών  προσώπων.  Αντίθετα  ευνοήθηκαν  σηµαντικά  τα  υψηλά  και  πολύ  υψηλά 
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εισοδήµατα. Ακόµη περισσότερο η άρνηση να τιµαριθµοποιηθεί η φορολογική κλίµακα 

αύξησε ακόµη  περισσότερο  την  φορολογική  επιβάρυνση  των  µεσαίων  και  

χαµηλότερων  εισοδηµάτων.  

 

6.4 Συµπεράσµατα και προτάσεις που µπορούν να γίνουν σε σχέση µε 
το ελληνικό φορολογικό σύστηµα  

      

     Η  ανάγκη  για  την  αναµόρφωση  του  φορολογικού  µας  συστήµατος,  πηγάζει  

από  το γεγονός ότι το ισχύον φορολογικό σύστηµα έχει γίνει πολύπλοκο, µε µεγάλο 

κόστος διαχείρισης, είναι  άδικο  στην  κατανοµή  των  φορολογικών  βαρών,  

δηµοσιονοµικά  αναποτελεσµατικό, αδυνατεί να εξαλείψει το έλλειµµα και να µειώσει 

δραστικά  το ενοποιηµένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης,  νοσεί  από  εκτεταµένη  

φοροδιαφυγή,  καρκινοβατεί  στην  είσπραξη  βεβαιωµένων  χρεών  και  γενικά  δεν  

ανταποκρίνεται  στις  σηµερινές  και  µελλοντικές  ανάγκες  της  Οικονοµίας και του 

Έλληνα πολίτη. 

       Το ελληνικό φορολογικό σύστηµα σαφώς και δεν είναι το πιο ολοκληρωµένο και 

αποτελεσµατικό. Αν όµως σχεδιαστεί και λειτουργήσει σωστά, είναι πιθανό να 

αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι νέες µορφές οικονοµικής απάτης, να 

χρησιµοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και να στηριχθεί ένα όσο το δυνατό δίκαιο 

φορολογικό καθεστώς. Κάποιες προτάσεις των οποίων η εφαρµογή θα ήταν πολύ 

αποτελεσµατική στο ελληνικό φορολογικό σύστηµα είναι οι παρακάτω: 

 

i. Φορολογική  συνείδηση και παιδεία  

Υπάρχουν χώρες όπως η Ισπανία, στις οποίες η φορολογική συνείδηση των 

πολιτών και των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα ως προς την παροχή πληροφόρησης 

στο κράτος. Στην Ελλάδα υπάρχει µια πολύ λανθασµένη αντίληψη για το 

µοντέλο του σωστού φορολογούµενου. Σωστός φορολογούµενος είναι αυτός 

που αποκρύπτει εισοδήµατα από την εφορία, που αν δεν εµποδίζει, τουλάχιστον 

δε βοηθάει το έργο των φορολογικών αρχών. Το δίκαιο φορολογικό σύστηµα 

χρειάζεται την ανάλογη φορολογική συνείδηση και παιδεία από τους πολίτες, 

προκειµένου να λειτουργήσει και να παραµείνει επίκαιρο. Αλλά και οι πολίτες 
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πρέπει να εµπνέονται από το φορολογικό σύστηµα, το οποίο οφείλει να 

προσπαθεί να καλύψει τις όποιες ανισότητες και να αντιµετωπίζει ισότιµα τους 

πολίτες, αλλά και ανάλογα µε την πραγµατική φοροδοτική τους ικανότητα.  

ii.  Συλλογή πληροφοριών από εξωτερικές πηγές 

Το πληροφοριακό σύστηµα προσπαθεί να προσφέρει στους υπαλλήλους την πιο 

επίκαιρη και ενηµερωµένη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης των 

φορολογουµένων, µέσα από το διαρκή εµπλουτισµό της βάσης δεδοµένων µε 

στοιχεία από εξωτερικές αλλά και εσωτερικές πηγές πληροφόρησης. Στην 

Ελλάδα είναι απαραίτητος ένας επανασχεδιασµός του πληροφοριακού 

συστήµατος προς αυτή την κατεύθυνση, µιας και δεν υπάρχει κανενός είδους 

συλλογή και διασταύρωση πληροφοριών για τις οικονοµικές δραστηριότητες, το 

ύψος των καταθέσεων, τη χρήση των πιστωτικών καρτών, τα δάνεια που 

παίρνουν οι φορολογούµενοι και γενικά για τα στοιχεία εκείνα που µπορούν να 

προσδιορίσουν καλύτερα την οικονοµική τους κατάσταση. Με τη συλλογή 

πληροφοριών, η διασταύρωση αλλά και η εξακρίβωση της πραγµατικής 

φορολογικής βάσης κάθε φορολογούµενου, γίνεται µια σχετικά εύκολη και όσο 

το δυνατόν αντικειµενική υπόθεση, και η όποια ενηµέρωση της Υπηρεσίας, 

παύει να επαφίεται στην καλή θέληση του φορολογούµενου να ενηµερώσει ο 

ίδιος µέσω των δηλώσεων του.  

iii.   Προτυπωµένες δηλώσεις 

 Η χρησιµοποίηση των πληροφοριών που εισέρχονται στο πληροφοριακό 

σύστηµα µε τη δηµιουργία προεκτυπωµένων δηλώσεων, αποτελεί µια αναγκαία 

κίνηση και για την ελληνική φορολογική διοίκηση. Η κατακόρυφη µείωση των 

αριθµητικών, τυπογραφικών και αθροιστικών λαθών που γίνονται στη 

χειρόγραφη συµπλήρωση, η εξάλειψη της ανάγκης για εργατοώρες παραλαβής, 

ελέγχου, καταχώρισης, επεξεργασίας και αποστολής των φορολογικών 

δηλώσεων κάθε χρόνο σε εκατοντάδες εφορίες σε όλη τη χώρα, η ταχύτερη 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ευκολότερη διαδικασία για εκατοντάδες 

χιλιάδες φορολογουµένους, των οποίων οι δηλώσεις είναι απλές και η δυσκολία 

των φορολογούµενων να αποκρύψουν εισοδήµατα αλλά και να αρνηθούν τα 

στοιχεία που παρουσιάζουν οι δηλώσεις αυτές(µιας και προέρχονται από 

πραγµατικά γεγονότα), θα αποτελέσει ένα σηµαντικό όπλο στα χέρια 
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οποιασδήποτε διοίκησης θα θέλει να το εφαρµόσει και θα αυξήσει σε πολύ 

σηµαντικό βαθµό τα έσοδα του δηµοσίου.   

iv.  Barcode 

Η χρησιµοποίηση συστηµάτων barcode στη διαδικασία της εισαγωγής και 

εξαγωγής των εγγράφων και δηλώσεων από το πρωτόκολλο, θα µειώσει την 

ταχύτητα όλων των διαδικασιών και των λαθών, θα βοηθήσει στη 

χρησιµοποίηση σύγχρονων συστηµάτων διαχείρισης εγγράφων και 

αλληλογραφίας, αλλά ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία είναι ότι θα δίνει µια 

πλήρη εικόνα της διαδικασίας που έχει ακολουθηθεί και όλων των βασικών 

πληροφοριών που φέρει ένα έγγραφο.  

v.  Τρόποι πληρωµής 

Όσον αφορά τους τρόπους πληρωµής που προσφέρει η ελληνική φορολογική 

διοίκηση, θα πρέπει να δοθεί µεγάλη σηµασία, στη σωστή ενηµέρωση των πολιτών 

για τη δυνατότητα που ήδη υπάρχει να εξοφλούν τι οφειλές τους µε τη χρήση 

πιστωτικών καρτών στην εφορία. Υπάρχει ανάγκη επίσης να επεκταθεί η 

δυνατότητα πληρωµής ΦΠΑ και φόρου εισοδήµατος µέσω τραπεζών και σε άλλες 

µορφές φορολογικών οφειλών. Με τη χρήση barcode πάνω στις ειδοποιήσεις 

βεβαίωσης νέων ή ληξιπροθέσµων χρεών, θα µπορούσε να υπάρχει η δυνατότητα 

να πληρώνονται τα  χρέη αυτά µέσα στις προθεσµίες τους, στις τράπεζες, ή να 

υπάρξει η δυνατότητα για πληρωµή µε πάγια εντολή, όπως στην Ισπανία. 

 

 

vi. Αντιµετώπιση φοροδιαφυγής  

Η φοροδιαφυγή έχει βαθιές ρίζες στην Ελλάδα και δεν µπορεί να εξαλειφθεί 

εύκολα. Παράλληλα, ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η 

φοροδιαφυγή είναι βαθιά ριζωµένη στην ελληνική οικονοµία είναι η έλλειψη 

κινήτρων για την πληρωµή φόρων από τους πολίτες. Η 

ενδυνάµωση αυτών των κινήτρων µπορεί να µειώσει σηµαντικά τη φοροδιαφυγ

ή. Για παράδειγµα οι επιχειρήσεις που κατορθώνουν να φοροδιαφεύγουν είναι 

κατά κανόνα µικρές σε µέγεθος και δραστηριοποιούνται στη χαµηλή τεχνολογία 

και σε τοµείς χαµηλής προστιθέµενης αξίας (εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης). 
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Η κυβέρνηση προκειµένου να αναπληρώσει την απώλεια εσόδων  από αυτές τις 

επιχειρήσεις αναγκάζεται να συλλέγει υψηλούς φόρους από επιχειρήσεις οι 

οποίες δεν µπορούν να φοροδιαφεύγουν και οι οποίες είναι κατά κανόνα 

µεγάλες σε µέγεθος και δραστηριοποιούνται σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας και 

υψηλής προστιθέµενης αξίας. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η δηµιουργία 

µεγάλων επιχειρήσεων και επηρεάζεται αρνητικά η ανάπτυξη στο σύνολο της 

οικονοµίας. Οι ποινές θα πρέπει να είναι αντίστοιχες µε το αδίκηµα και οι 

σοβαροί παραβάτες θα πρέπει να διώκονται στα ποινικά δικαστήρια.  Θα 

µπορούσε επίσης να καταργηθεί ο νόµος που  επιτρέπει παραγραφή αδικηµάτων 

ύστερα από σύντοµο χρονικό διάστηµα. Οι διεφθαρµένοι δηµόσιοι λειτουργοί 

πρέπει να τιµωρούνται µε παρακράτηση της σύνταξης τους  και µε φυλάκιση.  

   Παράλληλα, είναι αναγκαίο το κράτος να εισάγει κίνητρα µε βάση την 

απόδοση. Το φαινόµενο της διαφθοράς οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι οι 

δηµόσιοι λειτουργοί δεν εργάζονται αν δεν δωροδοκηθούν. Κατάλληλα 

σχεδιασµένα κίνητρα που βασίζονται στην απόδοση, θα ενθαρρύνουν τους 

δηµόσιους λειτουργούς να εργάζονται σκληρότερα και µε αυτό τον τρόπο θα 

µειωθεί η ανάγκη της δωροδοκίας. Τέλος, το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη 

σχέση µεταξύ ατόµων και επιχειρήσεων από τη µια πλευρά και του κράτους από 

την άλλη, θα πρέπει να απλοποιηθεί και να καταστεί περισσότερο διαφανές. Η 

απλοποίηση των διαδικασιών και η διεξαγωγή τους ηλεκτρονικά και 

ταχυδροµικά αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση.. 

         Η πραγµατικότητα που έχει δηµιουργηθεί µέσα στη σύγχρονη παγκοσµιοποιηµένη 

οικονοµία, η εξάλειψη των εθνικών συνόρων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

πραγµατικότητας και η διαρκής χρησιµοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όλες τις 

µορφές της οικονοµικής απάτης, κάνουν αναγκαία για κάθε χώρα τη συνεχή 

αναδιοργάνωση και επαγρύπνηση των φορολογικών και ελεγκτικών µηχανισµών. Η 

Ελλάδα είναι αναγκαίο να αντιληφθεί τις ανάγκες της νέας εποχής και να προσπαθήσει 

να γίνει πιο αποδοτική και αποτελεσµατική στην καταπολέµηση του οικονοµικού 

εγκλήµατος και στην υποστήριξη ενός δίκαιου φορολογικού και κοινωνικού µοντέλου.   
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