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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

∆οµικά στοιχεία της λειτουργία ενός φορολογικού συστήµατος  είναι το ύψος των 

φορολογικών συντελεστών , ο καθορισµός της φορολογητέας βάσης , το µείγµα 

άµεσων και έµµεσων φόρων , η παραχώρηση φορολογικών κινήτρων και προνοµίων 

και άλλα µέτρα των οποίων ο συνδυασµός δίνει φυσιογνωµία στο σύστηµα αυτό .  

Κάθε φορολογικό σύστηµα αποτελεί ένα ζωντανό οργανισµό στενά συνδεδεµένο µε 

την λειτουργία της οικονοµίας .Οι οικονοµικές επιδράσεις της φορολογίας 

εκδηλώνονται και ρυθµίζουν την οικονοµική ισορροπία µεταξύ των πολιτών  και την 

σχέση τους µε την κατανάλωση , την παραγωγή ,την κατανοµή των αγαθών και  όλου 

του πλούτου. Είναι δεδοµένο ότι τα φορολογικά µέτρα και ο φορολογικός σχεδιασµός 

στο πλαίσιο λειτουργίας ενός φορολογικού συστήµατος , δηµιουργούν 

αντανακλαστικά σοβαρές συνέπειες στην λειτουργία της οικονοµίας. Υπέρµετρη ή 

χαµηλή  φορολογία , ασταθής ή σταθερή φορολόγηση, πολλές ή αιφνίδιες αλλαγές 

στο σύστηµα επηρεάζουν σίγουρα την ανάπτυξη ενώ δηµιουργούν «αρνητική» ή 

«ελκυστική» ατµόσφαιρα στις επενδύσεις . 

Το ποσοστό της φορολόγησης από µόνο του πάντως δεν είναι το µόνο  

καθοριστικό για την προσέλκυση επενδύσεων και την επίτευξη ανάπτυξης στα 

πλαίσια της λειτουργίας της οικονοµίας αφού  απαιτείται και σταθερότητα σε βάθος 

χρόνου .  Η στρατηγική κατεύθυνση στην επιλογή του µίγµατος φορολόγησης είναι 

ίσως η καλύτερη πυξίδα η οποία µπορεί να µετατρέψει ένα φορολογικό σύστηµα σε 

µοχλό ανάπτυξης της οικονοµίας. 

∆εν υπάρχει «ιδανικό» σύστηµα φορολογίας που να µπορεί να επιτύχει ταυτόχρονα 

µεγαλύτερη συµµετοχή στην αγορά εργασίας, περισσότερες ώρες εργασίας, 

µεγαλύτερη οικονοµική αποτελεσµατικότητα και µικρότερη εισοδηµατική ανισότητα.  

Ποιο φορολογικό σύστηµα είναι καταλληλότερο; Εξαρτάται από τους στόχους που 

έχει η πολιτεία σε κάθε περίπτωση και οικονοµική συγκυρία. ∆εν υπάρχει τέλειο 

φορολογικό σύστηµα , υπάρχουν όµως κατάλληλα φορολογικά µέτρα προς 



 5 

αντιµετώπιση, καταστολή, πρόληψη των προβληµάτων λειτουργίας της οικονοµίας 

και εν γένει της λειτουργίας ενός  ολοκλήρου κράτους.  

Η Ενιαία Αγορά είναι µία πραγµατικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα 

µπορούσε να συµβεί εάν δεν αναπτυσσόταν οι επιµέρους Ευρωπαϊκές πολιτικές προς 

µία κοινή κατεύθυνση . ∆εν συµβαίνει ακριβώς το ίδιο στον τοµέα της φορολογίας . 

Υπάρχουν πολλές και ουσιαστικές διαφορές στη συνολική φορολογική επιβάρυνση 

µεταξύ των κρατών µελών . Οι φορολογικές ρυθµίσεις αποτελούν εσωτερική 

υπόθεση των επιµέρους κρατών . 

Η παρούσα εργασία ξεδιπλώνεται σε τρεις ενότητες .  

Στο πρώτο µέρος της εργασίας : βασικές έννοιες και κατηγορίες των φόρων 

καθώς επίσης και φαινόµενα , δράσεις και ρόλοι που υπάρχουν στο πεδίο της 

φορολογίας.      

Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται ενδεικτικά φορολογικά συστήµατα από 

χώρες της Ε.Ε. . Η επιλογή των χωρών αφορά τα εξής κριτήρια : α) Κύπρος µία χώρα  

οµόγλωσση και πολύ κοντινή , µία συγγενής , αδελφή εθνικά  χώρα που όµως είναι 

άκρως ανταγωνιστική φορολογικά .Ταυτόχρονα στην παρούσα χρονική στιγµή τα 

πρώτα συµπτώµατα της κρίσης κάνουν την εµφάνιση τους στην οικονοµία της .                     

β) Φινλανδία  χώρα της Σκανδιναβίας στο βόρειο σηµείο της Ευρώπης , µε 

φορολογικό σύστηµα συγγενικό µε τις υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες . Μία χώρα 

που έχει καταφέρει να βρίσκεται  παγκόσµια σε πολύ υψηλή θέση 

ανταγωνιστικότητας για πολλά συνεχή έτη .  γ) Ισπανία, µια χώρα  µε κοινά 

γεωγραφικά στοιχεία σε σχέση µε την Ελλάδα , χώρα της Νότιας Ευρώπης και της 

Μεσογείου.  Στην Ισπανία η οικονοµική κρίση ξέσπασε χρονικά πριν από αυτή που 

πλήττει την Ελλάδα και ανάλογα µέτρα εξελίσσονται και εκεί.   Η παρουσίαση 

περιλαµβάνει την περιγραφή των επιβαλλόµενων φόρων ανά χώρα, τον τρόπο 

οργάνωσης της φορολογικής αρχής , τον τρόπο επικοινωνίας µε τους 

φορολογούµενους , τον φορολογικό έλεγχο . Επιχειρείται να µην είναι µια απλή 

περιγραφική προσέγγιση αυτών  αλλά εξέταση των πλεονεκτηµάτων και 

µειονεκτηµάτων , των δυνάµεων και αδυναµιών  του φορολογικού συστήµατος 

καθώς και σύγκριση µε το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα. 

  Στο τρίτο µέρος παρουσιάζεται η έρευνα που πραγµατοποίησα στα  πλαίσια της 

εκπόνησης της  παρούσας εργασίας. Η έρευνα  αποσκοπεί στην κατανόηση της 

σηµασίας των συστατικών στοιχείων ενός φορολογικού συστήµατος  που 

χρησιµοποιείται, καθώς  και τι θέση και σηµασία λαµβάνουν αυτά στην Ελληνική 
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πραγµατικότητα. Τέλος στην έρευνα αυτή επιχειρήθηκε η σφυγµοµέτρηση των 

τελευταίων φορολογικών και οικονοµικών εξελίξεων όπως το αντιλαµβάνονται οι 

συµµετέχοντες στο δείγµα, εν τω µέσω της οικονοµικής κρίσης και των 

πρωτόγνωρων για την Ελληνική πραγµατικότητα διαρθρωτικών αλλαγών . 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η φορολογία αποτελεί βασικό στοιχείο άντλησης δηµοσίων εσόδων . Παρέχει τους 

χρηµατικούς πόρους στα κράτη για να µπορούν να εφαρµόσουν τις πολιτικές τους. Ο 

τρόπος οργάνωσης των φόρων και της διοίκησης µε τα οποία πλαισιώνεται το κάθε 

φορολογικό σύστηµα όµως, δεν είναι απλώς η πηγή των εσόδων του κράτους . Το 

φορολογικό σύστηµα αποτελεί ένα κεντρικό θεσµό ο οποίος επηρεάζει την 

κατανάλωση , την αποταµίευση , κατευθύνει τους διαθέσιµους επενδυτικούς πόρους 

και καθορίζει το επιχειρηµατικό κλίµα κάθε κράτους. 

Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του κάθε φορολογικού συστήµατος έχει 

αντίκτυπο τόσο στο ίδιο όσο και στα υπόλοιπα κράτη. Τα τελευταία χρόνια άλλωστε 

έχει αναπτυχθεί ακόµη και ανάµεσα στις χώρες µέλη της Ε.Ε. ένας  διεθνής 

φορολογικός ανταγωνισµός προσέλκυσης επενδύσεων και κεφαλαίων.   

       Η διαµόρφωση των φορολογικών συστηµάτων είναι µια σύνθετη διαδικασία 

στην οποία συντελούν οικονοµικοί, νοµικοί , διοικητικοί και πολιτικοί παράγοντες. Οι  

επιδράσεις  του κάθε φορολογικού συστήµατος στο οικονοµικό , κοινωνικό επίπεδο 

είναι καθοριστικές. Το ύψος των φορολογικών συντελεστών , ο καθορισµός της 

φορολογικής βάσης , το µείγµα των άµεσων και έµµεσων φόρων, η παραχώρηση 

φορολογικών προνοµίων ή κινήτρων , ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της 

φορολογικής διοίκησης αποτελούν αντικείµενα απόφασης από κάθε ξεχωριστό κράτος , 

µε βασική προτεραιότητα τα εθνικά συµφέροντα. 

Εντός των συνόρων  της Ε.Ε. αποσκοπείτε πάντως µέσα από ένα γενικό πλαίσιο 

κανόνων και οδηγιών µία κοινή και εναρµονισµένη κατεύθυνση φορολογικών  

πολιτικών . 

      Τα τελευταία χρόνια , η ενσωµάτωση των εθνικών οικονοµιών σε ένα διεθνές 

οικονοµικό σύστηµα , φέρνει σε πρωταγωνιστικό ρόλο και επηρεάζει άµεσα την  

φορολογική πολιτική ,που µπορεί να ασκηθεί µέσα από τα φορολογικά συστήµατα των 

χωρών. Η διαµόρφωση µιας ανοιχτής παγκόσµιας αγοράς προϊόντων , υπηρεσιών και 

κεφαλαίων ,καθώς και τα οφέλη που µπορούν να αποκοµίσουν οι εθνικές οικονοµίες 

από την πρόκληση αυτή , αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τον εκσυγχρονισµό των 

φορολογικών συστηµάτων . Αυτή η ανάγκη ενισχύεται και από τον συνεχώς 

εντεινόµενο ανταγωνισµό των επιχειρήσεων παράλληλα µε την µειούµενη σηµασία της 
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συνύπαρξης των διαφόρων λειτουργιών των επιχειρήσεων  στον ίδιο φυσικό χώρο ή 

εντός απαραίτητα των συνόρων µιας µόνο χώρας . 

Ο τρόπος φορολόγησης καθώς και η οργάνωση ενός φορολογικού συστήµατος  

αποτελούν στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, σηµαντικό παράγοντα ανταγωνισµού 

µεταξύ των εθνικών και πολλαπλά αλληλοεπηρεαζόµενων οικονοµιών. Αυτός 

άλλωστε είναι ένας σηµαντικός λόγος για να αξιολογούνται από τα κράτη, τόσο τα 

δικά τους ,όσο και τα υπόλοιπα  φορολογικά συστήµατα του παγκόσµιου χάρτη  και 

να εκσυγχρονίζονται τα συστήµατα αυτά ,αφού έτσι θα επιτευχθεί βελτίωση της 

διεθνούς οικονοµικής τους θέσης . 

Τα φορολογικά συστήµατα στις χώρες της ΕΕ έχουν σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ τους αλλά εξελίσσονται σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά , τα οποία και προσδιορίζουν σε ένα βαθµό το ύψος της φορολογικής 

επιβάρυνσης. Κάποια από αυτά, όπως οι κανόνες δηµοσιονοµικής πειθαρχίας στη 

ζώνη του ευρώ, η τάση πληθυσµιακής γήρανσης που παρατηρείται σήµερα και 

αναµένεται να επιδεινωθεί κατά τα επόµενα χρόνια, και το σηµαντικό ύψος των 

δηµοσίων δαπανών στις χώρες-µέλη της ΕΕ, οδηγούν στην αύξηση της φορολογικής 

επιβάρυνσης.  

Άλλα χαρακτηριστικά όπως η κινητικότητα της φορολογικής βάσης, ο 

φορολογικός ανταγωνισµός, το γενικευµένο αίτηµα για απλοποίηση και διαφάνεια 

του φορολογικού συστήµατος, αλλά και η τάση για τη χρήση του φορολογικού 

συστήµατος για τη δηµιουργία κινήτρων (π.χ. µεγαλύτερη προσφορά εργασίας), 

οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση. 

Στο νέο πλέον διεθνοποιηµένο περιβάλλον όπου οι τεχνολογικές µεταβολές 

έχουν επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην εργασία και το κεφάλαιο, ο εκσυγχρονισµός 

των φορολογικών συστηµάτων αποτελεί σηµαντικό εργαλείο στην προσπάθεια των 

κρατών για οικονοµική ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

οικονοµιών τους. Κύριοι στόχοι των µεταρρυθµίσεων αυτών είναι συνήθως η 

απλοποίηση, η διαφάνεια, το χαµηλό διοικητικό κόστος, η κοινωνική δικαιοσύνη 

καθώς και η µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. 
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ 

ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 

1.1 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η ολοκλήρωση και η εµβάθυνση της Ενιαίας αγοράς , η ολοκλήρωση των διαδικασιών 

διεύρυνσης  της Ε.Ε. µε την ένταξη κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, 

καθώς επίσης και η επικράτηση των χαρακτηριστικών της παγκοσµιοποίησης 

γενικότερα , αποτελούν τους κύριους παράγοντες αύξησης στην κινητικότητα της 

φορολογικής βάσης .  Η αυξηµένη αυτή κινητικότητα έχει ως συνέπεια τη µείωση της 

δυνατότητας από πλευράς φορολογικής αρχών να φορολογήσουν τους παραγωγικούς 

συντελεστές . Οι παραγωγικοί συντελεστές και περισσότερο το κεφάλαιο αντιδρά 

άµεσα και µε έντονη κινητικότητα σε ένα φορολογικό σύστηµα το οποίο θα µειώσει τα 

κέρδη του και άρα την απόδοσή του. 

  Οι συντελεστές φορολόγησης λοιπόν του κεφαλαίου , οι φόροι που αφορούν 

γενικότερα τις επιχειρήσεις , είναι καθοριστικής σηµασίας τόσο στην διατήρηση όσο 

και στην προσέλκυση επενδύσεων σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο Ευρωπαϊκό και 

∆ιεθνές περιβάλλον. Θα πρέπει όµως να ληφθεί υπόψη ότι η αύξηση της έντασής του 

φορολογικού ανταγωνισµού από µόνη της διαφαίνεται να καταλήγει σε 

αναποτελεσµατικά χαµηλά επίπεδα φορολόγησης , µε περαιτέρω επιπτώσεις στις 

παρεχόµενες  δηµόσιες  υπηρεσίες και αγαθά.  

Η πλειοψηφία των Κρατών-µελών αναγνωρίζει πλέον ότι για την αποφυγή των 

ανεπιθύµητων συνεπειών της αλληλεπίδρασης µεταξύ του τρόπου µε τον οποίο τα 

Κράτη-µέλη ασκούν τα κυριαρχικά τους δικαιώµατα στον τοµέα της άµεσης 

φορολογίας είναι απαραίτητος ο συντονισµός των φορολογικών συστηµάτων σε 

επίπεδο Ε.Ε. Η συζήτηση αυτή αντικατοπτρίζει την εδραιωµένη πρόθεση των Κρατών-

µελών να εξασφαλίσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να διαµορφώσουν 

µια κοινή αντίληψη κατά την ερµηνεία και την εκτέλεση των αποφάσεων του 
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Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, στον τοµέα της άµεσης φορολογίας ενισχύοντας την 

ασφάλεια δικαίου και εξαλείφοντας φορολογικά εµπόδια στην Ενιαία Αγορά. 

Ένα  παγκόσµιο φαινόµενο έρχεται να συµπληρώσει και να δώσει µια άλλη 

διάσταση στα παραπάνω : οι Off-shore εταιρία είναι η εταιρία που προτιµά να 

εγκαταστήσει την έδρα της σε ένα κράτος που έχει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και 

ενδεχοµένως φοροαπαλλαγή σε κάποιες περιπτώσεις. Οι εταιρίες αυτές που 

εγκαθιστούν την έδρα τους σε φορολογικούς παραδείσους λέγονται εταιρίες off-shore . 

 

1.2 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 

 

Η επιβολή των φόρων λόγω του µονοµερούς ,υποχρεωτικού και οριστικού χαρακτήρα 

δηµιουργούν αντιδράσεις από την πλευρά των φορολογουµένων όπως : φοροαποφυγή , 

φοροδιαφυγή , φοροκλοπή , µετακύλιση των φόρων, µετανάστευση των κεφαλαίων . 

Οι κυριότερες συνέπειες των παραπάνω φαινόµενων, ιδιαίτερα δε της 

φοροδιαφυγής η οποία έχει ξεκάθαρα παράνοµο χαρακτήρα, είναι : 

• Υπονοµεύεται  κάθε προσπάθειας δηµοσιονοµικής εξυγίανσης.  

• Υποδαυλίζεται η βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών. 

• ∆ηµιουργούνται συνθήκες µη υγιούς ανταγωνισµού στην οικονοµία . 

• Υποσκάπτετε ο ρόλος του κοινωνικού κράτους 

• Ροκανίζεται η κοινωνική συνοχή. 

• Θίγονται ζητήµατα ισονοµίας και ισοπολιτείας. 

Η διάρθρωση του φορολογικού συστήµατος είναι το σύνολο των φόρων που 

ισχύουν σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή καθώς και των διατάξεων – κανόνων του 

φορολογικού δικαίου . Η διάρθρωση , η λειτουργία καθώς και η εσωτερική συνοχή 

ενός φορολογικού συστήµατος ,είναι παράγοντες που προσδιορίζουν την έκταση των 

παραπάνω αντιδράσεων -φαινόµενων. Μέσω της δοµής ενός φορολογικού συστήµατος 

και του µίγµατος της φορολογικής πολιτικής που ασκείτε , των φορολογικών µέτρων 

που λαµβάνονται , µπορεί η πολιτεία να περιορίσει τις παραπάνω ολέθριες συνέπειες 

του φαινόµενου αυτού.  

Το σύστηµα φορολογίας (και κοινωνικών παροχών) όσο αφορά την απασχόληση 

µπορεί να δηµιουργήσει κίνητρα αλλά και αντικίνητρα για εργασία, και αυτό πρέπει να 

λαµβάνεται σοβαρά υπόψη στο σχεδιασµό του. Αρκετές χώρες σήµερα αναθεωρούν και 
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µεταρρυθµίζουν τα συστήµατα φορολογίας και κοινωνικών παροχών, ώστε να 

δηµιουργήσουν κίνητρα στα οικονοµικά ανενεργά άτοµα να ενταχθούν και να 

παραµείνουν στην αγορά εργασίας, ώστε να απεξαρτηθούν από τις κρατικές παροχές 

και να επιτευχτεί µε αυτόν τον τρόπο εξοικονόµηση πόρων . Αυτό είναι σύµφωνο και 

µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης όπου 

προωθείται, µεταξύ άλλων, η χρήση του συστήµατος φορολογίας και κοινωνικών 

παροχών, για αύξηση της προσφοράς εργασίας και βελτίωση των συνθηκών 

απασχόλησης. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΝΝΟΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ-∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  ΦΟΡΩΝ 

 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΟΡΩΝ 

Κατά την επιστήµη της ∆ηµόσιας Οικονοµικής τα κυριότερα µέσα αναγκαστικής 

µετάθεσης συντελεστών παραγωγής στο δηµόσιο είναι : η επίταξη , ο πληθωρισµός και 

ο φόρος. Ο τελευταίος θεωρείται το πιο δίκαιο κοινωνικά  µέσο επιµερισµού του 

κόστους των δηµοσίων αγαθών . 

Ο  φόρος είναι η αναγκαστική εισφορά οριστικού χαρακτήρα  που καταβάλλεται από 

τους ιδιώτες , χωρίς ειδική αντιπαροχή , την οποία εισπράττει το κράτος προς 

αντιµετώπιση των δηµοσίων αναγκών του. Είναι δηλαδή το ποσοστό το οποίο 

ιδιοποιείται το κράτος από την ιδιωτική περιουσία για να χρηµατοδοτήσει τα 

παρεχόµενα δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες .    

Με βάση τα παραπάνω οι φόροι έχουν δύο κύρια χαρακτηριστικά :  

1) Είναι µονοµερής από τον κάθε ιδιωτικό φορέα προς τους δηµόσιους φορείς χωρίς 

αντίστοιχη και βέβαιη  άµεση ή έµµεση αντιπαροχή. 

2) Αποτελούν αναγκαστικό υποχρεωτικό µέσο µεταφοράς πόρων από τον ιδιωτικό 

στον δηµόσιο τοµέα µε οριστικό τρόπο. 

Οι διάφοροι φόροι που υπάρχουν οργανωµένοι και ισχύουν σε κάθε χώρα, µαζί µε 

τους κανόνες που τους διέπουν αποτελούν το φορολογικό της σύστηµα. Με όποιο 
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τρόπο και εάν είναι οργανωµένοι οι φόροι στα φορολογικά συστήµατα έχουν τις εξής 

λειτουργίες. 

• Ταµιευτική λειτουργία : Η σπουδαιότερη όχι όµως η µοναδική λειτουργία. Η 

λειτουργία της χρηµατοδότησης µέσα από την είσπραξη φόρων, των δαπανών των 

δηµοσίων φορέων, για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο.   

• Οικονοµική λειτουργία : Η χρήση των φόρων ως µέσο άσκησης οικονοµικής 

πολιτικής ,όπως καταπολέµηση της ανεργίας , του πληθωρισµού και άλλων 

φαινόµενων της οικονοµίας . 

• Κοινωνική λειτουργία :  Η χρήση και επίδραση των φόρων επί εισοδηµατικών 

ανισοτήτων . Μέσα από την κοινωνική αυτή λειτουργία των φόρων µπορεί να γίνει 

πράξη η δίκαιη διανοµή του κοινωνικού πλούτου ή να βελτιωθεί η διανοµή του 

πλούτου. 

Οι φόροι όµως δεν είναι απλά το µέσο χρηµατοδοτήσεως του δηµοσίου, αποτελούν 

τα ισχυρότερα µέσα άσκησης οικονοµικής πολιτικής. 

 

2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
2.2.1 Φορολογική βάση, φορολογούµενη µονάδα ,φορολογικός συντελεστής 

 
Η φορολογική βάση  

• Η φορολογική βάση είναι το µέγεθος, βάση του οποίου υπολογίζεται το ποσό 

του φόρου που πρέπει να καταβάλει ο κάθε φορολογούµενος. Τα τρία 

οικονοµικά χαρακτηριστικά του φορολογούµενου που χρησιµοποιούνται ως 

φορολογική βάση είναι το εισόδηµα, η περιουσία και η δαπάνη.  

Η φορολογούµενη µονάδα  

• Η φορολογούµενη µονάδα είναι το πρόσωπο του οποίου τα χαρακτηριστικά, 

χρησιµοποιούνται ως βάση υπολογισµού των φόρων. Τα πρόσωπα χωρίζονται 

σε φυσικά και νοµικά.  

Ο φορολογικός συντελεστής, µέσος και οριακός φορολογικός συντελεστής.  

Ο φορολογικός συντελεστής είναι ο φόρος που αντιστοιχεί σε κάθε µια µονάδα 

φορολογικής βάσης. 

•  Μέσος φορολογικός συντελεστής είναι ο λόγος του φόρου που καταβάλλεται 

συνολικά από µια φορολογούµενη µονάδα προς τη συνολική αξία της 

φορολογικής βάσης. 
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•  Οριακός φορολογικός συντελεστής είναι ο πρόσθετος φόρος που πρέπει να 

καταβληθεί για κάθε µια νέα µονάδα αύξησης της φορολογικής βάσης. 

 

 

2.3 ∆ΙΑΚΡΙΣΗ  ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ 

 

 

Ο κλασσικός τρόπος για να οµαδοποιήσουµε και να κατατάξουµε την φορολογική 

επιβάρυνση  είναι : 

• Άµεση φορολόγηση 

• Έµµεση φορολόγηση  

• Ασφαλιστικές εισφορές 

ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ : Στον άµεσο φόρο αυτός που είναι υπόχρεος να τον πληρώσει, 

αυτός και τον καταβάλει πάνω στη φορολογική βάση που φανερώνει την φοροδοτική 

του ικανότητα, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα να µετατεθεί .Τέτοιοι είναι ο φόρος 

εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων , ο φόρος κληρονοµιών, ο φόρος στην 

περιουσία.  

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ : Αυτός που είναι υπόχρεος να τον καταβάλει µετακυλύει την 

πληρωµή σε άλλον µε τελευταίο τον τελικό καταναλωτή . Τέτοιοι είναι οι φόροι 

κατανάλωσης Φ.Π.Α., όπου υπόχρεος της καταβολής είναι ο έµπορος αλλά τον 

καταβάλει ο τελικός πελάτης. 

 Μία ακόµη  διαφορά µεταξύ άµεσου και έµµεσου  είναι ότι ο άµεσος για να εισπραχθεί 

απαιτείται σύνταξη φορολογικής βεβαίωσης, ενώ ο έµµεσος εισπράττεται αµέσως. 

Επίσης, στον άµεσο, γενεσιουργό γεγονός είναι η περιοδικότητα και υπάρχει 

κανονικότητα(π.χ. ο φόρος εισοδήµατος εισπράττεται κάθε χρόνο) ενώ στον έµµεσο 

φόρο δεν υπάρχει περιοδικότητα. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  :  Είναι ο φόρος ο οποίος επιβάλλεται στην εργασία 

και περιλαµβάνει ένα ποσοστό από τον εργαζόµενο και ένα από τον εργοδότη. Βάση 

υπολογισµού αυτών των εισφορών είναι οι µικτές αποδοχές του εργαζόµενου 

ασφαλισµένου. 
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2.4 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 

ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

2.4.1 Ο φόρος εισοδήµατος  

Είναι ο φόρος που βαρύνει το εισόδηµα που πραγµατοποιείται σε ορισµένη χρονική 

περίοδο από  τα φυσικά και τα νοµικά πρόσωπα. Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας 

του εισοδήµατος αντιµετωπίζει δυσκολίες, ωστόσο γενικά γίνεται δεκτό: Ως εισόδηµα 

θεωρούνται τα έσοδα που αποκτά το άτοµο συνολικά από τις πηγές που προβλέπονται 

στον νόµο σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Υπό την στενή όµως έννοια του 

εισοδήµατος δεν εντάσσονται οι προσαυξήσεις της περιουσίας του φορολογούµενου. 

Το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα εξευρίσκεται από το ακαθάριστο, αν αφαιρεθούν 

από αυτό οι δαπάνες απόκτησης του εισοδήµατος.  

Ένα στοιχείο για να είναι εισόδηµα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τρία κριτήρια 

σύµφωνα µε τη  νοµολογία του Συµβολαίου της Επικρατείας : 

1) Σταθερή πηγή προέλευσης του εισοδήµατος 

2) Περιοδικότητα στην παραγωγή προϊόντος 

3) Χρηµατικός χαρακτήρας ή άµεση µετατροπή του σε χρήµα 

Είναι χρήσιµα τα παραπάνω, διότι σε περιπτώσεις που δεν κατονοµάζεται κάτι από 

το νόµο ως εισόδηµα, µε την χρήση αυτών των κριτηρίων µπορούµε να δούµε αν είναι 

πραγµατικό ή πλασµατικό εισόδηµα. 

Ο καθένας ιδανικά πρέπει να φορολογείται µε βάση το πραγµατικό του εισόδηµα 

και όχι µε βάση το πλασµατικό εισόδηµα. Η θέσπιση των τεκµηρίων σύµφωνα µε την 

δαπάνη ή την διαβίωση είναι αναγκαία όπου η φοροδιαφυγή είναι υπαρκτή.  

 

2.4.1.1  Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Ανάλογα µε τον τρόπο υπολογισµού του φόρου σε σχέση µε τις πηγές εισοδήµατος 

υπάρχουν τρία συστήµατα: 

1) του αναλυτικού φόρου: επιβάλλεται ξεχωριστά φορολογία µε ξεχωριστούς 

συντελεστές για τις διάφορες µορφές εισοδήµατος. 
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2) του ενιαίου φόρου: η φοροδοτική ικανότητα προσδιορίζεται από το σύνολο των 

εισοδηµάτων  και επιβαρύνεται το συνολικό εισόδηµα που αποκτάται σε ένα 

οικονοµικό έτος. 

3) το µικτό: σε ένα πρώτο στάδιο φορολογούνται αναλυτικά τα εισοδήµατα από 

κάθε πηγή ενώ για κάθε επιπλέον εισόδηµα πέραν του ορίου υπάρχει και 

συνολική φορολόγηση.  

Στην Ελλάδα κατά καιρούς εφαρµόστηκαν και τα τρία συστήµατα.  

Υποκείµενα του φόρου εισοδήµατος: φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή την 

πηγή εισοδήµατος στη χώρα µας. Π.χ. ένας Γάλλος  κάτοικος Ελλάδας υπόκειται στην 

ελληνική φορολογία αλλά επίσης και ένας Γάλλος, κάτοικος Γαλλίας  που βγάζει 

εισόδηµα στην Ελλάδα. Ο κάτοικος της Ελλάδας έχει απεριόριστη φορολογική ευθύνη, 

δηλαδή φορολογείται για όλα τα εισοδήµατα που έχει ακόµη και για αυτά που 

προέρχονται από το εξωτερικό, ενώ ο κάτοικος αλλοδαπής έχει περιορισµένη 

φορολογική ευθύνη, δηλαδή φορολογείται  µόνο για το εισόδηµα που αποκτά στην 

Ελλάδα. Από τα νοµικά υπόκεινται στο φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων, η 

Οµόρρυθµη Εταιρία(Ο.Ε.), η Ετερόρρυθµη Εταιρία(Ε.Ε.), η αφανής εταιρία. Στην 

περίπτωση των συζύγων , ο νοµοθέτης εφαρµόζει τον ξεχωριστό φόρο εισοδήµατος, 

ωστόσο υπάρχει η υποχρέωση των µελών της οικογένειας να υποβάλουν κοινή 

φορολογική δήλωση. Υποχρεωτικά οι σύζυγοι υποβάλλουν ξεχωριστά δηλώσεις στην 

περίπτωση διακοπής της συµβίωσης και της χρεοκοπίας του ενός εξ αυτών Τα τέκνα 

εφόσον είναι ανήλικα υποβάλουν δήλωση µαζί µε τους γονείς τους και τα εισοδήµατά 

τους εντάσσονται στο εισόδηµα του γονέα που έχει τα µεγαλύτερα εισοδήµατα. Σε 

περίπτωση διαζυγίου ενσωµατώνονται στο εισόδηµα του γονέα που ασκεί την γονική 

µέριµνα. 

Αντικείµενα του φόρου εισοδήµατος: το φορολογητέο εισόδηµα κατατάσσεται στις 

εξής κατηγορίες –πηγές  οι οποίες αποτελούν αντικείµενο φόρου  

                Α+Β �   εισόδηµα από ακίνητα,  

                   Γ   �   εισόδηµα από κινητές αξίες(µετοχές, τόκους), 

                   ∆   �   εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις 

,                   Ε    �   εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις,  

                  ΣΤ   �    εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες(µισθοί, συντάξεις), 

                   Ζ   �   εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων και από κάθε            

άλλη πηγή. 
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Το αντικείµενο µπορεί να είναι πραγµατικό ή τεκµαρτό και φορολογείται ο 

φορολογούµενος µε  εκείνο το οποίο είναι υψηλότερο. 

 Το τεκµαρτό εισόδηµα είναι το εισόδηµα το οποίο προσδιορίζεται αθροιστικά από : τις 

πραγµατοποιηµένες δαπάνες απόκτησης ή αποπληρωµής περιουσιακών στοιχείων 

καθώς επίσης και τις πραγµατοποιηµένες δαπάνες διαβίωσης, όλα δηλαδή τα στοιχεία 

τα οποία «υποδεικνύουν»  την ύπαρξη εισοδήµατος  . 

Συντελεστές του φόρου: στα φυσικά πρόσωπα εφαρµόζεται κλίµακα προοδευτικού 

συντελεστή(στα νοµικά υπάρχει ο αναλογικός).  

Η κλίµακα φορολόγησης των ΦΠ αναπροσαρµόζεται και αυξάνει τα αφορολόγητα, ή 

αναπροσαρµόζει τις κλίµακες και τους φορολογικούς συντελεστές ,σε τακτά 

φορολογικά διαστήµατα . Στο 2011 και λόγω των αλλεπάλληλων µειώσεων τόσο των 

µισθών όσο και του τζίρου και κερδών των επιχειρήσεων το ΥΠ.ΟΙΚ. προβαίνει στην 

τιµαριθµοποίηση της φορολογικής κλίµακας αντίστροφα. Μειώνεται ή και καταργείται 

επιλεκτικά σε κάποιες κατηγορίες φυσικών προσώπων  το αφορολόγητο ποσό της 

κλίµακας , για να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό ύψος στην είσπραξη φόρων ,αν και τα 

εισοδήµατα έχουν µειωθεί. 

 

 

2.4.1.2  Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. 

Σ’ αυτόν δεν υπόκεινται µονό όλα τα νοµικά πρόσωπα αλλά µόνο όσα έχουν 

αναγνωριστεί ως υποκείµενα φόρου ,καθώς και άλλου τύπου ενώσεις όπως είναι η 

Κοινοπραξία 

 

Υποκείµενα του φόρου:  

1) Οι ηµεδαπές Ανώνυµες Εταιρίες(Α.Ε.) 

2) Οι ηµεδαπές Ε.Π.Ε. και Συνεταιρισµοί 

3) Οι δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

4) Οι νόµιµοι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις αυτών 

5) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισµοί που αποβλέπουν σε οικονοµικά 

οφέλη 

6) Τα Ν.Π.∆.∆. ή τα Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

7) Κοινοπραξίες  
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Αντικείµενο του φόρου: για τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα είναι το συνολικό καθαρό 

εισόδηµα που ανήκει στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή ενώ για τις αλλοδαπές 

επιχειρήσεις είναι το καθαρό εισόδηµα από πηγή εντός των συνόρων  στην Ελλάδα. 

Συντελεστές του φόρου: υπάρχει αναλογικός συντελεστής που αυτή την στιγµή είναι 

στο  20 %  και 25%. 

 

2.4.2 ΟΙ ΦΟΡΟΙ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Επιβάλλονται στην κατοχή ή τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων γι’ αυτό και 

διακρίνονται σε φόρους κατοχής και σε φόρους µεταβίβασης. 

1) Οι φόροι κατοχής περιουσίας: δικαιολογητική τους βάση είναι η φοροδοτική 

ικανότητα που δηµιουργεί η κατοχή περιουσίας. Είναι τακτικοί και έκτακτοι. 

Έκτακτοι επιβάλλονται εκτάκτως όταν κρίνει ο νοµοθέτης µετά από µια 

καταστροφή, σεισµό, έκτακτο γεγονός  κτλ. Οι τακτικοί είναι περιοδικοί και 

επιβάλλονται κάθε χρόνο. Βαρύνουν την απλή κατοχή του ακίνητο, οι φόροι αυτοί 

πρέπει να έχουν πολύ µικρούς συντελεστές διότι η κατοχή της περιουσίας δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα και αύξηση της φοροδοτικής ικανότητας . Στην Ελλάδα η 

κατοχή περιουσίας επιβαρύνεται πάρα πολύ από δύο φόρους: το τέλος ακίνητης 

περιουσίας και το ΕΤΑΚ  που καταργήθηκε µε την επαναφορά του φόρου µεγάλης 

ακίνητης περιουσίας. Το τέλος είναι δηµοτικός φόρος που προβλέπεται και 

εισπράττεται άµεσα από τους ιδιώτες. Ο συντελεστής κυµαίνεται από 0,25%-

0,35%, επιβαρύνει όλη την ακίνητη περιουσία και εισπράττεται µέσω των 

λογαριασµών του ηλεκτρικού ρεύµατος . Ενώ, ο φόρος µεγάλης ακίνητης 

περιουσίας και το καταργηµένο ΕΤΑΚ είναι φόρος του κράτους, υπόκεινται σ’ 

αυτόν όλοι οι κάτοικοι εσωτερικού εφ’ όσον έχουν ακίνητη περιουσία αφού όµως 

αφαιρεθεί το προβλεπόµενο κάθε φορά αφορολόγητο όριο. Οι συντελεστές για τα 

µεν φυσικά πρόσωπα είναι προοδευτικοί από 0,3%-0,8%, ενώ για τα νοµικά 

πρόσωπα είναι αναλογικός 0,7%χωρίς να υπάρχει αφορολόγητο ποσό. Από τη 

φορολογητέα βάση αφαιρούνται τα ενυπόθηκα δάνεια και τα βάρη, τα οποία 

επιβαρύνουν το κόστος απόκτησης των ακινήτων αυτών. Οι έκτακτοι φόροι έχουν 

χαρακτήρα όχι µόνιµο κατόπιν αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης για λόγους 

συνήθως ταµιακούς λόγω έκτακτων γεγονότων ή ανωτέρας βίας. . Με τις 

τελευταίες εξελίξεις τον Σεπτέµβριο του 2011 στα Ελληνικά δεδοµένα, επιβλήθηκε 

φόρος - τέλος - έκτακτη εισφορά ακίνητης περιουσίας επί των ακινήτων, αρχικά 
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έκτακτου χαρακτήρα, σύµφωνα µε την επιφάνεια του ακινήτου και της τιµής ζώνης 

της περιοχής που βρίσκεται. Ο φόρος αυτός θα εισπραχθεί µέσω των λογαριασµών 

της ∆ΕΗ και ενώ είχε εισαχθεί ως έκτακτος , αποφασίστηκε από το Υπουργείο 

Οικονοµικών να µονιµοποιηθεί για αρκετά από τα επόµενα έτη.  

2) Οι φόροι µεταβίβασης περιουσίας: πλήττουν την µεταβίβαση περιουσιακών 

στοιχείων είτε «εν ζωή» είτε «αιτία θανάτου». Είναι: 

Α) από χαριστική αιτία: επιβάλλονται στη µεταβίβαση ακινήτων χωρίς αντάλλαγµα 

και µπορεί να είναι: 

i) φόρος κληρονοµιάς: Υποκείµενα είναι οι κληρονόµοι και οι κληροδόχο. Οι 

δυνατότητες είναι είτε να φορολογηθεί το σύνολο της περιουσίας είτε ο καθένας 

ξεχωριστά για το µέρος που αποκτά. 

Συντελεστές: Συνήθως  θεσπίζεται κλίµακα ώστε να επιβαρύνονται κατά το δυνατόν 

λιγότερο οι ασθενέστερες τάξεις, επηρεάζεται όχι µόνο από το ύψος της περιουσίας 

αλλά και από τον βαθµό συγγένειας. Έτσι, οι πλησιέστεροι συγγενείς πληρώνουν 

λιγότερο. 

Υπάρχουν τρεις κλίµακες: 

1) Για τους εγγύτερους(παιδιά, συζύγους) 

2) Για τους αµέσως επόµενους(αδέρφια, εγγόνια) 

3) Για τους εξωτερικούς 

ii) φόρος δωρεών: µε ελάχιστες εξαιρέσεις υπόκεινται στις ίδιες ρυθµίσεις µε το φόρο 

κληρονοµιών. Εάν κάποιος που κληρονοµεί έχει απαιτήσει ως δωρεά από τον ίδιο 

διαθέτη, συνυπολογίζεται στο φόρο αφαιρώντας ότι πλήρωσε ως φόρο δωρεάς. 

iii) φόρος γονικής παροχής: είναι µια δωρεά σύµφωνα µε το άρθρο 1509ΑΚ, όπου οι 

γονείς δίνουν περιουσιακό στοιχείο στα τέκνα. Ο φόρος αυτός είναι λιγότερος από τον 

φόρο δωρεάς. 

Β)οι φόροι από επαχθή αιτία: είναι ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων. Υπόκειται σε 

αυτών ο αγοραστής. Σε περίπτωση πλειστηριασµού επιβαρύνεται ο 

υπερθεµατιστής(αυτός που προσφέρει τα περισσότερα), Αντικείµενο του είναι κάθε 

µεταβίβαση ακινήτου εφ’ όσον δεν απαλλάσσεται από τον φόρο. Υπάρχει η µέθοδος 

των συγκριτικών στοιχείων π.χ. κάποιος απόκτησε ακίνητο στο Χ χωριό, υπολογίζεται 

πόσο έχει πωληθεί ένα παρόµοιο ακίνητο µε κάποιες µικρές αυξοµειώσεις. Τα 

τελευταία χρόνια υιοθετήθηκε η µέθοδος των αντικειµενικών στοιχείων, δηλαδή µε 

υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται η περιοχή, ο όροφος, η παλαιότητα και εάν ο 
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ενδιαφερόµενος θεωρεί ότι η αντικειµενική αξία είναι µικρότερη από αυτή που 

πληρώνει, θα πληρώσει µε βάση εκ νέου προσδιορισµό. Υπάρχει δυνατότητα 

απαλλαγής πρώτης κατοικίας ή αν το σπίτι είναι µικρό ανάλογα µε τον αριθµό των 

µελών της οικογένειας προβλέπεται να υπάρχει αφορολόγητο 

 

2.5 ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 

 

 

2.5.1 Οι φόροι κατανάλωσης 

 
Επιβαρύνουν τη δαπάνη των καταναλωτών για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών και 

δικαιολογούνται από την ύπαρξη φοροδοτικής ικανότητας που έµµεσα εκδηλώνεται µε 

την αγορά αγαθών και κυρίως µη βασικών ειδών. 

∆ιακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς. 

Γενικοί είναι εκείνοι που πλήττουν όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες εκτός από εκείνα 

που ρητά εξαιρεί ο νόµος . 

Αντίθετα οι ειδικοί πλήττουν συγκεκριµένες κατηγορίες  αγαθών και υπάρχουν 

διάφοροι: 

1) Για τα καπνοβιοµηχανικά προϊόντα  

2) Για τα αλκοολούχα ποτά 

3) Για τη µπύρα 

4) Για τα πετρελαιοειδή 

5) Για τα αυτοκίνητα 

Έτσι ένα µπουκάλι ουίσκι έχει και  Φ.Π.Α. και  ειδικό φόρο κατανάλωση. Εάν 

πρόκειται για γενικό φόρο κατανάλωσης χωρίς  αµφιβολία το αγαθό υπόκειται σε 

αυτόν , ενώ για ειδικό φόρο κατανάλωσης υπάρχει τεκµήριο µη επιβολής. 

2.5.2 Ο φόρος προστιθέµενης αξίας(Φ.Π.Α.) 

Ειδικότερα επιβαρύνει την προστιθέµενη σε κάθε στάδιο της παραγωγής αξία σε 

αντίθεση µε τα άλλα είδη φόρου που µέχρι τώρα είχαν σωρευτική αξία. Επιβάλλεται: 

1) Στο εσωτερικό της χώρας ως παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσιών 

2) Κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες. Στις εξαγωγές δεν επιβάλλεται φόρος 

αλλά επιστρέφονται στον εξαγωγέα όλοι οι φόροι που είχε πληρώσει µέχρι το στάδιο 
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της εξαγωγής. Οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές δεν έχουν ΦΠΑ ενώ οι ενδοκοινοτικές 

παραδόσεις µεταχειρίζονται παρόµοια µε τις εξαγωγές. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας 

και όχι µόνο της µη επιβολής φόρου αλλά και της επιστροφής του φόρου έχουν γίνει 

πολλές και ποικίλες απάτες τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο µε τους 

εµπλεκόµενους να έχουν τύχει επιστροφής φόρων µε βάση µη πραγµατικές 

συναλλαγές.  

2.6 ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  

Οι ασφαλιστικές εισφορές συµπεριλαµβάνονται στην έννοια των αναλογικών  φόρων 

µε βάση υπολογισµού τις πραγµατικές ή τις τεκµαρτές αποδοχές. .Στους 

αυτοαπασχολούµενους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες οι ασφαλιστικές εισφορές 

εξελίσσονται ανοδικά µε την χρονική ωρίµανση της άσκησης του επαγγέλµατος .  Στη 

µισθωτή εργασία αποτελούνται από ένα ποσοστό που αφορά τον εργοδότη και από ένα 

ποσοστό το οποίο αφορά και παρακρατείτε από το µισθό του εργαζόµενου. Αυτό το 

ποσό το οποίο πληρώνεται στον ασφαλιστικό φορέα, καλύπτει παροχές υγείας 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης του εργαζόµενου, όπως επίσης και  τις µελλοντικές 

συνταξιοδοτικές ανάγκες του εργαζόµενου και των λοιπών προστατευµένων µελών της 

οικογένειας του .Ταµειακά  οι εισφορές χρησιµοποιούνται για την πληρωµή των 

παροχών του ασφαλιστικού φορέα σε παρόντα  χρόνο, καθώς ιδανικά και την 

συσσώρευση αποθεµατικού κεφαλαίου για µελλοντικές ανάγκες .Είναι ίσως ο φόρος ο 

οποίος θα έπρεπε να έχει απόλυτα ανταποδοτικό χαρακτήρα. 

  Ασφαλιστικό σύστηµα δε είναι το πλέγµα αλληλοεξαρτώµενων κανόνων, οι οποίοι 

ορίζουν τους όρους παροχής και αντιπαροχής στη σχέση ασφαλισµένου και 

ασφαλιστικού φορέα. 

 

2.7 ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ 

 

1)∆ιάκριση των φόρων σε σχέση µε τη φορολογική βάση(παραδοσιακή διάκριση) 

(α)  Πραγµατικοί φόροι: Οι πραγµατικοί επιβάλλονται σε ορισµένο οικονοµικό 

στοιχείο χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσωπική κατάσταση και οικονοµική δύναµη 

του φορολογούµενου(π.χ. Φ.Π.Α., φόροι µεταβίβασης ακινήτων).  

(β) Προσωπικοί φόροι: Για τον προσδιορισµό των προσωπικών φόρων λαµβάνονται 

υπόψη η προσωπική κατάσταση του φορολογούµενου(οικογενειακή κατάσταση, 
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ετήσιες δαπάνες, συγγένεια προς τον δωρητή/κληρονοµούµενο κτλ) π.χ. φόρος 

εισοδήµατος. 

2)∆ιακρίσεις των φόρων µε βάση τη µέθοδο υπολογισµού τους. 

(α)  Πραγµατικοί : στους πραγµατικούς βάση επιβολής είναι το πραγµατικό εισόδηµα. 

(β) Τεκµαρτοί: Στους τεκµαρτούς η βάση επιβολής(φορολογητέα ύλη) προσδιορίζεται 

κατά τρόπο τεκµαρτό, δηλαδή από κάποια υπαρκτά στοιχεία(τεκµήρια δαπάνης και 

διαβίωσης ) από τα οποία υποδεικνύεται η ύπαρξη ορισµένου εισοδήµατος. Έτσι 

θεσπίστηκαν τα τεκµήρια. Τα τεκµαρτά στοιχεία που δεν είναι πάντα αντικειµενικά, 

είναι εξωτερικά, ενώ αυτά που οδηγούν στην πραγµατική φορολογική κατάσταση είναι 

εσωτερικά. Ορθότερο όµως είναι αντί για τεκµήρια να χρησιµοποιείται το πόθεν έσχες . 

Συνήθως σε οικονοµίες όπου ανθεί η φοροδιαφυγή θεσπίζεται και ισχύουν σε ευρύ 

πεδίο τα τεκµήρια . Άλλωστε είναι ένας όχι αντικειµενικός τρόπος άµυνας του 

∆ηµοσίου στη φοροδιαφυγή για να εξασφαλίζει έσοδα από φόρους . 

(γ)  Κατ’ αξία οι κατ’ αξία φόροι είναι αυτοί που ως φορολογητέα βάση µπαίνει η αξία 

του φορολογικού στοιχείου Π.χ. ο Φ.Π.Α. και ο φόρος εισοδήµατος είναι κατ’ αξία, 

(δ) Ειδικευµένοι: οι ειδικευµένοι επιβάλλονται µε βάση κάποια συγκεκριµένα στοιχεία 

Π.χ.  στα καύσιµα υπάρχει φόρος ανάλογα µε το είδος(ειδικευµένοι). 

3)∆ιάκριση µε βάση τους προβλεπόµενους συντελεστές. 

(α) Αναλογικοί  : στους αναλογικούς ο νοµοθέτης προσδιορίζει το φορολογικό 

συντελεστή τους ως ένα συγκεκριµένο ποσοστό επί της φορολογητέας ύλης π.χ. Φ.Π.Α. 

� 23%, ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων � 20%.  

(β) Προοδευτικοί :  Προοδευτικοί είναι αυτοί που ο φορολογικός συντελεστής αυξάνει 

όσο αυξάνει η φορολογητέα ύλη π.χ. φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων . 

Υπάρχει και η αντίστροφη προοδευτικότητα, δηλαδή όσο µεγαλώνει το εισόδηµα τόσο 

µειώνεται ο φορολογικός συντελεστής.  

(γ) Πάγιοι: Οι πάγιοι φόροι είναι ελάχιστοι και ο συντελεστής τους προσδιορίζεται σε 

συγκεκριµένο ποσό π.χ. τέλη χαρτοσήµου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΗΣ ΑΡΧΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
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3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Ορισµένες από τις πιο γνωστές και βασικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν ένα 

σύστηµα οργάνωσης φόρων είναι : 

• ∆ιαφάνεια 

• Ουδετερότητα 

• Ευρύτητα φορολογικής βάσης  

• Απλότητα 

• Σταθερότητα 

• Λειτουργικότητα 

• Να στοχεύει στην ανάπτυξη 

• Η ισορροπία των φόρων  

• Η ισότητα. Με βάση την αρχή της φορολογικής ισότητα ο καθένας πληρώνει 

φόρους ανάλογα µε τις δυνάµεις του. 

• Η νοµιµότητα 

Η αναλογία και η παρουσία των παραπάνω χαρακτηριστικών διαφέρει  από ένα  

φορολογικό σύστηµα σε σχέση µε άλλο. 

 
3.2  ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 
Σήµερα το ελληνικό Σύνταγµα κατοχυρώνει: 

(α) την αρχή της νοµιµότητας του φόρου, δηλαδή της επιβολής του φόρου µε τυπικό 

νόµο(άρθρο 78παρ.1) 

 -Η δυνατότητα  της επιβολής φόρου µόνο µε τυπικό νόµο. Η αρχή της 

νοµιµότητας έχει δύο διαφορετικές έννοιες. Κατά την πρώτη έννοια, οι ενέργειες 

των οργάνων των δηµόσιων νοµικών προσώπων πρέπει να µην είναι αντίθετες προς 

τους προαναφερόµενους κανόνες. Κατά τη δεύτερη έννοια, οι ενέργειες αυτές 

πρέπει να είναι σύµφωνες ή να βρίσκονται σε αρµονία µε τους κανόνες αυτούς. 

Στην πρώτη περίπτωση, η ∆ιοίκηση µπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που δεν 

απαγορεύεται από τους κανόνες ή δεν αντίκειται σ’ αυτούς,( µε την έννοια αυτήν, η 

αρχή της νοµιµότητας εφαρµόζεται και στους ιδιώτες). Στη δεύτερη περίπτωση, η 

∆ιοίκηση οφείλει ή µπορεί να προβαίνει µόνο στις ενέργειες που προβλέπονται και 

επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες. ∆ηλαδή, ενώ οι ιδιώτες µπορούν να 



 27 

ενεργήσουν οτιδήποτε δεν απαγορεύεται, αντίθετα η ∆ιοίκηση οφείλει ή µπορεί να 

ενεργήσει µόνον ότι επιτρέπεται. 

(β) την αρχή της βεβαιότητας(άρθρο 78παρ.1) 

-Η αρχή της βεβαιότητας του φόρου επιβάλλει την οργάνωση και λειτουργία 

ενός πλέγµατος θεσµικών εγγυήσεων  κατά της αυθαιρεσίας της νοµοθετικής και της 

εκτελεστικής εξουσίας ως προς την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των φόρων. 

Τούτο σηµαίνει, περαιτέρω, ανάγκη οργάνωσης του όλου φορολογικού συστήµατος 

έτσι ώστε και ο φόρος να θεσµοθετείται µε τρόπο σαφή και λεπτοµερειακό και η 

εύλογη εµπιστοσύνη του φορολογουµένου προς το κράτος να προστατεύεται. 

(γ) την αρχή της µη αναδροµικότητας των φορολογικών ρυθµίσεων(άρθρο 78παρ.1) 

(δ) την αρχή της καθολικότητας του φόρου και της φορολογικής ισότητας(άρθρο 

4παρ.5) 

- η αρχή της καθολικότητας του φόρου: η υποχρέωση συµµετοχής όλων των πολιτών 

που κατοικούν στην Επικράτεια (Ελλήνων και αλλοδαπών) στην κάλυψη των 

αναγκών του κράτους, δηλαδή στην φορολογία. Βέβαια, δεν είναι απόλυτη, δηλαδή 

υπάρχουν δυνατότητες απαλλαγής.. 

- η αρχή της φορολογικής ισότητας: πηγάζει από την γενικότερη αρχή της ισότητας 

και επιβάλει την ίση µεταχείριση και την δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών 

ανάλογα πάντα µε την οικονοµική δύναµη του καθενός, δηλαδή πολίτες µε ίση 

οικονοµική δύναµη να επιβαρύνονται ίδια µε φόρο. 

Το φορολογικό σύστηµα. 

Λόγω των αναγκών του σύγχρονου κράτους η φορολογία εξυπηρετεί πολλές από αυτές 

και έτσι προκύπτει η αναγκαιότητα για διεύρυνση της φορολογίας. ∆ιότι η ύπαρξη ενός 

µόνο φόρου θα καθιστούσε αναγκαία την θέσπιση υψηλού συντελεστή η οποία θα 

επέφερε πολλές δυσάρεστες κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες: θα παραβιαζόταν η 

αρχή της ισότητας, θα ενισχυόταν η φοροδιαφυγή, θα µειωνόταν η επενδυτική 

δραστηριότητα και άλλες δυσάρεστες συνέπειες. 

 Η αύξηση πάντως της φορολογικής επιβάρυνσής σε ποσοστιαία σχέση µε το ΑΕΠ 

επιτυγχάνετε κυρίως µε τους εξής τρόπους  

• Αύξηση των φορολογικών συντελεστών 

• ∆ιεύρυνση της φορολογικής βάσης 

• Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής 
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3.3 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ  

 

Μια βασική αρχή της οικονοµικής θεωρίας είναι ότι όλοι οι φόροι , εκτός από πολύ 

λίγες εξαιρέσεις , δηµιουργούν στρεβλώσεις στην οικονοµική δραστηριότητα. Ο φόρος 

στρεβλώνει τις επιλογές του ατόµου και µπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή συµπεριφοράς. 

  Όταν οι φορολογικοί συντελεστές στο εισόδηµα ανέρχονται σε υψηλά επίπεδα τότε τα 

άτοµα θα προτιµούν να εργαστούν λιγότερο ή θα επιχειρήσουν να αποφύγουν το φόρο 

µε νόµιµο ή παράνοµο τρόπο. 

 Υψηλή φορολογία στο κεφάλαιο µπορεί να δηµιουργήσει αντικίνητρα για επενδύσεις . 

Η παραγωγή χαρακτηρίζεται πλέον από υψηλό βαθµό κινητικότητας των κεφαλαίων. Η 

υψηλή φορολογία δηµιουργεί τάσεις µετανάστευσης της παραγωγής σε χώρες µε 

χαµηλή φορολογία. Έτσι οι επιχειρήσεις µεγιστοποιούν τόσο την απόδοση προς τους 

µετόχους όσο και τη ρευστότητα της επιχείρησης. 

 Η υψηλή φορολόγηση µπορεί να οδηγήσει σε µείωση του επιπέδου οικονοµικής 

δραστηριότητας και απασχόλησης. 

 Όσο αφορά την φορολογία στην εργασία και τις ασφαλιστικές εισφορές, τα άτοµα 

καταβάλουν εισφορές για να λάβουν παροχές καθώς και σύνταξη, όταν αποσυρθούν 

από τον ενεργό εργασιακό βίο. Όταν αυτές οι παροχές χρηµατοδοτούνται από τη 

φορολογία και είναι αδύναµα συνδεδεµένοι µε τις εισφορές που έχει συσσωρεύσει ο 

εργαζόµενος,  υπάρχει η τάση τα άτοµα να εργάζονται λιγότερο και να αποταµιεύει 

λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές , αφού δεν θα έχει ιδιαίτερες συνέπειες στις παροχές 

που θα λάβει. Στην περίπτωση που το άτοµο αυτοχρηµατοδοτεί τη σύνταξή του και 

αυτή η αυτοχρηµατοδότηση συνδέεται µε τις παροχές που θα λάβει τότε το άτοµο θα 

επιλέγει περισσότερη εργασία. 

Στον αντίποδα το κράτος χρειάζεται χρηµατοδότηση για να µπορεί να προσφέρει 

χρήσιµες υπηρεσίες για να επιτευχθεί βελτίωση της θέσης ,τόσο των ατόµων όσο και 

των επιχειρήσεων. Υπηρεσίες  οι οποίες προάγουν την παραγωγικότητα και 

ανταγωνιστικότητα µιας οικονοµίας.  
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∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

 

 

Η Ε.Ε. και η ανάπτυξή της σε µία Ενιαία Αγορά δεν θα µπορούσε να συµβεί εάν δεν 

αναπτυσσόταν οι επιµέρους Ευρωπαϊκές πολιτικές προς µία κοινή κατεύθυνση . ∆εν 

συµβαίνει ακριβώς το ίδιο στον τοµέα της φορολογίας . Υπάρχουν ουσιαστικές 

διαφορές στη συνολική φορολογική επιβάρυνση όχι µόνο µεταξύ των παλαιών και 

νέων κρατών µελών αλλά και µεταξύ των τελευταίων. Οι φορολογικές ρυθµίσεις 

αποτελούν εσωτερική υπόθεση των επιµέρους κρατών και δεν διαφαίνεται να αλλάζει 

το καθεστώς αυτό, τουλάχιστον στο άµεσο µέλλον. 

Η γραφική παράσταση παρουσιάζει αναλογίες φόρου-ΑΕΠ λεπτοµερέστερα για τα 

κράτη µέλη  της ΕΕ και µερικές άλλες χώρες. 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ε.Ε. 

 

Η φορολογική στρατηγική Της ΕΕ εξηγείται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την φορολογική  πολιτική στην ΕΕ της 23ης Μαΐου 2001 µε θέµα 

«Φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση - προτεραιότητες για τα προσεχή έτη" 

(COM (2001) 260). Στην ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή επανέλαβε την πεποίθησή ότι 

δεν υπάρχει ανάγκη για απόλυτα ολοκληρωµένη εναρµόνιση των φορολογικών 

συστηµάτων των κρατών µελών. Υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούν τους κανόνες της 

ΕΕ, τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να επιλέγουν τα φορολογικά συστήµατα που 

θεωρούν περισσότερο κατάλληλα και σύµφωνα µε τις προτιµήσεις τους. Επιπλέον, 

οποιαδήποτε πρόταση για τη δράση της ΕΕ στον τοµέα της φορολογίας πρέπει να λάβει 

υπόψη της τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Πρέπει να υπάρχει 

δράση σε επίπεδο ΕΕ, µόνο όπου η δράση των επιµέρους κρατών µελών δεν µπορεί  να 

παρέχει µια αποτελεσµατική λύση.  

Καθιερώθηκε κύρια προτεραιότητα για τη φορολογική πολιτική και για την 

αντιµετώπιση θεµάτων των ατόµων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

εντός της εσωτερικής αγοράς, µε  έµφαση, η κατάργηση των φορολογικών εµποδίων 
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σε όλες τις µορφές διασυνοριακής οικονοµικής δραστηριότητας. Προωθήθηκε επίσης η 

συνεργασία µεταξύ των φορολογικών αρχών, όσο  αφορά την εξασφάλιση του ελέγχου 

και την καταπολέµηση της απάτης. Η εστίαση στους φορολογούµενους συνδέεται µε το 

γενικό στόχο της Επιτροπής να εξασφαλίσει ότι η φορολογική πολιτική υποστηρίζει 

τους ευρύτερους στόχους της πολιτικής της ΕΕ, όπως ορίζεται πιο πρόσφατα στη 

«στρατηγική Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη 

στην ΕΕ και στην Ενιαία Αγορά. Βελτίωση  του συντονισµού της  φορολογικής 

πολιτικής θα βοηθήσει τα κράτη µέλη να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. 

Οι πολίτες αν και υπάρχουν οδηγίες οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Ε.Ε., 

εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν πολλά και ποικίλα φορολογικά θέµατα εντός των 

συνόρων της ΕΕ και στις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ των κρατών 

µελών. Η ανακοίνωση µε τίτλο «άρση των διασυνοριακών φορολογικών εµποδίων για 

τους πολίτες της ΕΕ περιγράφει τα πιο σοβαρά προβλήµατα φόρου που αντιµετωπίζουν 

οι πολίτες της ΕΕ σε περιπτώσεις µε διασυνοριακό χαρακτήρα, όπως οι διακρίσεις, η 

διπλή φορολογία, οι δυσκολίες στη διεκδίκηση των επιστροφών φόρων και δυσκολίες 

στην απόκτηση πληροφοριών για τις ξένες φορολογικές ρυθµίσεις , και ανακοινώνει 

σχέδια για λύσεις. Το δελτίο τύπου της επιτροπής (IP/10/1751), περίληψη των πολιτών 

σε 22 γλώσσες, µε την ανακοίνωση (COM/2010/769) ,και το έγγραφο εργασίας των 

υπηρεσιών (SEC/2010/1576) το οποίο περιγράφει την επίλυση των προβληµάτων της 

Επιτροπής για τις υπηρεσίες προς τους  πολίτες της ΕΕ και το είδος των φορολογικών 

κανόνων που έχουν βρεθεί ασυµβίβαστοι µε τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  Έχουν επιχειρηθεί και άλλες δράσεις στο πλαίσιο της φορολογικής  πολιτικής 

Μερικές συντονισµένες δράσεις πραγµατοποιούνται  για την αντιµετώπιση των 

φορολογικών εµποδίων και της αναποτελεσµατικότητας στην φορολογία των 

εταιρειών, στο ΦΠΑ, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, και στον τοµέα φορολογίας 

των αυτοκινήτων. Έχουν επίσης ληφθεί µέτρα για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής 

µέσω της οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταµιεύσεων και µέσω των οδηγιών που 

παρέχει η αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των φορολογικών διοικήσεων. Η Επιτροπή έχει 

επίσης αναλάβει  πιο ενεργό ρόλο στην ανάληψη νοµικής δράσης, όπου οι εθνικές 

φορολογικές ρυθµίσεις ή πρακτικές των κρατών µελών δεν συµµορφώνονται µε τη 

Συνθήκη της Λισσαβόνας .  

  Ένας άλλος τοµέας δράσης είναι η Έρευνα και Ανάπτυξη (R & D), µε δεδοµένη την 

επίδρασή της στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Στην ανακοίνωσή της COM (2006) 

728   της 22ας Νοεµβρίου 2006 (βλέπε ανακοινωθέν τύπου IP/06/1598, MEMO/06/440 
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και τη µελέτη που δηµοσιεύθηκε στην 2004), η Επιτροπή εξετάζει µια πιο 

αποτελεσµατική χρήση των φορολογικών κινήτρων για Έρευνα  & Ανάπτυξη. Η 

ανακοίνωση διευκρινίζει τις νοµικές προϋποθέσεις που απορρέουν από την κοινοτική 

νοµολογία και καθορίζει ορισµένες βασικές αρχές και τις ορθές πρακτικές για το 

σχεδιασµό αυτών των κινήτρων. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να βελτιώσουν τη 

χρήση και το συντονισµό των φορολογικών µέτρων. Η ανακοίνωση παρέχει επίσης 

οδηγίες στα κράτη µέλη σχετικά µε τις κύριες επιλογές σχεδιασµού. 

Η Επιτροπή, στη γνωµοδότησή της στη Σύµβαση για το µέλλον της Ευρώπης (COM 

(2003) 548 τελικό), εξέφρασε την πεποίθηση ότι η διατήρηση της οµοφωνίας για όλες 

τις αποφάσεις φορολογίας, καθιστά δύσκολο να επιτευχθεί στο επίπεδο του 

φορολογικού συντονισµού που απαιτούνται για την Ευρώπη και έκανε προτάσεις για τη 

µετάβαση στην ειδική πλειοψηφικά σε ορισµένους φορολογικούς τοµείς. Ωστόσο, τα 

κράτη µέλη δεν συµφωνούν µε αυτές τις προτάσεις µε ειδική πλειοψηφία. 

Επιπλέον, η Επιτροπή άρχισε να κάνει µεγαλύτερη χρήση των µη δεσµευτικές 

προσεγγίσεων, όπως συστάσεις, αντί των νοµοθετικών προτάσεων, κατά περίπτωση, ως 

έναν τρόπο να σηµειωθεί πρόοδος στον φορολογικό τοµέα.. 

Η Επιτροπή δηµοσίευσε τακτικές στατιστικές και οικονοµικές αναλύσεις των 

φορολογικών συστηµάτων των κρατών µελών της ΕΕ, µε σκοπό την παροχή 

πληροφοριών στα κράτη µέλη και το κοινό, σχετικά µε τη φορολόγηση και τις τάσεις 

που εξελίσσονται στα τελευταία έτη. 

Η Επιτροπή έχει επίσης λάβει αρκετά µέτρα προκειµένου να προωθηθεί η χρηστή 

διακυβέρνηση στο φορολογικό τοµέα, δηλαδή τη διαφάνεια, την ανταλλαγή 

πληροφοριών και στον θεµιτό φορολογικό ανταγωνισµό, όπως περιγράφεται πιο 

πρόσφατα στην ανακοίνωσή της της 28ης Απριλίου 2009 (βλ. την ανακοίνωση της 

28/04/09 από τη χρηστή διακυβέρνηση (COM (2009) 201)). Η παρούσα ανακοίνωση 

σκοπό έχει να προσδιορίσει την ιδιαίτερη συµβολή στη χρηστή διακυβέρνηση της ΕΕ 

στον τοµέα της άµεσης φορολογίας, τόσο εντός της ΕΕ όσο και πέρα από αυτήν. 

Συµφωνίες µε όσες τρίτες χώρες όσο το δυνατόν σε κοινές αρχές της χρηστής 

διακυβέρνησης στον φορολογικό τοµέα, θα βοηθήσει τα κράτη µέλη της ΕΕ και τους 

εταίρους τους να εξισορροπήσουν την ανάγκη προστασίας των εσόδων τους και των 

κοινωνικών και δηµόσιων δαπανών . 

 Η άρση των φορολογικών εµποδίων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, 

έχει αποκτήσει µεγαλύτερη σηµασία ως µέρος της ανάπτυξης και της εφαρµογής της  

πολιτικής των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών της Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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εξέδωσε σύσταση στις 19 Οκτωβρίου 2009 που περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο 

κράτη µέλη της ΕΕ θα µπορούσαν να διευκολύνουν τους επενδυτές που διαµένουν σε 

κράτη µέλη της ΕΕ να διεκδικήσουν ελάφρυνση της παρακράτησης φόρου επί των 

µερισµάτων, τόκων και λοιπών εσόδων τίτλους, που έλαβαν από άλλα κράτη µέλη. Η 

σύσταση προτείνει επίσης µέτρα για την εξάλειψη των φορολογικών εµποδίων που 

αντιµετωπίζουν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στις δραστηριότητές τους,  τίτλους 

επενδύσεων τους, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν τα φορολογικά έσοδα από λάθη ή 

απάτη. Η σύσταση έχει σχεδιαστεί για να παρέχει καθοδήγηση στα κράτη µέλη για το 

πώς να εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες για να επαληθεύσουν το δικαίωµα είσπραξης 

φορολογικών ελαφρύνσεων δεν εµποδίζουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η 

σύσταση βασίζεται στην (2006-2007) εκθέσεις της ΕΕ Εκκαθάρισης και 

∆ιακανονισµού ειδικοί σε θέµατα φορολογίας Συµµόρφωσης »Group (FISCO) 

(IP/07/1569), προκύπτει µετά από µια εκτενή διαβούλευση των ενδιαφεροµένων και 

έχει συζητηθεί σε αρκετές περιπτώσεις µε τους φορείς  του χρηµατοπιστωτικού κλάδου 

και των φορολογικών διοικήσεων στα κράτη µέλη. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

Η Κύπρος ένα νησί της Μεσογείου το 

οποίο βρίσκεται στο σταυροδρόµι της 

Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής 

Έχει  πληθυσµό περίπου 800.000 

κατοίκους, µε περίπου 78% 

Ελληνοκυπρίους , µε 

18%Τουρκοκύπριους και το υπόλοιπο 

4% άλλες µειονότητες. Η Κύπρος είναι        

το τρίτο µεγαλύτερο Μεσογειακό νησί 

και τα αγγλικά και ελληνικά είναι οι 

πλέον χρησιµοποιούµενες γλώσσες. Η 

τοποθεσία της Κύπρου παρέχει εύκολη 

πρόσβαση στις ηπείρους της Ασίας, της 

Αφρικής και της Ευρώπης ένα 

αδιαµφισβήτητο πλεονέκτηµα που 

προάγετε από την Κύπρο ως δέλεαρ και                                     

συγκριτικό πλεονέκτηµα ως η βάση για οποιαδήποτε διεθνή επιχείρηση. Η Κύπρος είναι 

κράτος-µέλος της Ε.Ε. από την 1η Μαΐου 2004. Το νόµισµα που χρησιµοποιείται στην 

Κύπρο είναι, από τον Ιανουάριο 2008, το ευρώ. Στην Έκθεση του Παγκόσµιου 

Οικονοµικού Φόρουµ για την διεθνή ανταγωνιστικότητα (2011-2012), η Κύπρος κατετάγη 

47η ανάµεσα σε 139 χώρες, υποχωρώντας κατά 7 θέσεις σε σχέση µε πέρυσι. Στον ετήσιο 

Οδηγό Doing Business (2011) της Παγκόσµιας Τράπεζας κατετάγη στην 37η θέση ανάµεσα 

σε 183 χώρες και 15η µεταξύ των χωρών της ΕΕ, αναφορικά µε τις ευκολίες που παρέχει 

στους εγχώριους ή ξένους επιχειρηµατίες και τους επενδυτές.  Η οικονοµία κυριαρχείται 

από τις υπηρεσίες, µε τον τουρισµό να κατέχει σηµαντική θέση. Η ανεργία κυµαίνεται σε  

χαµηλά επίπεδα.  

Η Κύπρος, έως το 1960, ήταν τυπικά µια βρετανική αποικία και έχει υιοθετήσει και 

χρησιµοποιεί επιτυχώς το βρετανικό νοµικό σύστηµα. Η Κύπρος έχει σε µεγάλο βαθµό 
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ελεύθερη - επιχειρηµατική οικονοµία, µε περιορισµένο κρατικό ρόλο σε κανονισµούς, 

επίβλεψη, προγραµµατισµό και ανάµειξη του δηµόσιου φορέα στον ιδιωτικό. 

Η φορολογική δοµή του φορολογικού συστήµατος της Κύπρου ξεχωρίζει από διάφορες 

σκοπιές . Η Κύπρος επιδεικνύει το υψηλότερο ποσοστό στην συµµετοχή των έµµεσων 

 φόρων στην ΕΕ-27. Αντλεί 47.4% των φορολογικών εσόδων από τους έµµεσους φόρους 

(ΕΕ-27 37.6%), των οποίων ο Φ.Π.Α αποτελεί περισσότερο από τους µισούς. Αυτό 

δεδοµένου ότι τα ποσοστά Φ.Π.Α είναι µεταξύ του χαµηλότερου στην ΕΕ, οφείλεται στο 

υψηλή  κατανάλωση στην οικονοµία. 

 

4.2 OFFSHORE ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

Η κυβέρνηση της  Κύπρου εργάστηκε σκληρά για να δηµιουργηθεί  ένα ευνοϊκό 

φορολογικό καθεστώς offshore, ενώ ταυτόχρονα διατηρώντας µια κανονική εµφάνιση 

εγχώριας  οικονοµίας , αν και µε φορολογικούς συντελεστές που είναι χαµηλοί σε 

σύγκριση µε τα διεθνή πρότυπα. Η επιτυχία του προγράµµατος αυτού πιστοποιείται από τις 

δεκάδες χιλιάδες των υπεράκτιων εταιρειών οι οποίες είναι  νηολογηµένες  στην Κύπρος 

από το 1975. Ωστόσο, η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ το 2004 σήµανε την αναδιάρθρωση 

του φορολογικού καθεστώτος, η οποία έλαβε χώρα την 1η Ιανουαρίου 2003. Οι εγχώριες 

και υπεράκτιες εταιρείες πληρώνουν σήµερα 10% φόρο. 

Η Κύπρος έχει συµφωνίες για αποφυγή της διπλής  φορολόγησης µε περισσότερες από 40 

άλλες χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της «υψηλής αξίας» χώρες περισσότερες από τις 

µεγάλες δυτικές, και οι περισσότερες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης . 

Αυτό είναι ασυνήθιστο για ένα διεθνές offshore οικονοµικό κέντρο και το αποτέλεσµα 

είναι ότι η Κύπρος είναι µια πολύ αποτελεσµατική για την θέση που κατέχουν και τις 

επενδύσεις επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην αναδυόµενες αγορές. 

Η Κύπρος έχει ένα καλό, ευρωπαϊκό πρότυπο επιχειρηµατικών υποδοµών, και τα αγγλικά 

είναι ευρέως διαδεδοµένα. Ωστόσο, είναι σχετικά δαπανηρή διαδικασία η εκεί δικαιοδοσία 

για υπεράκτιες δραστηριότητες, και πολλά έγγραφα πρέπει να κατατεθούν στην ελληνική 

γλώσσα. 

Η διαίρεση του νησιού στην ελληνική και κυπριακή τουρκική ζώνες κυπριακή χωρίζονται 

από µια ουδέτερη ζώνη του ΟΗΕ µετά την τουρκική εισβολή του 1974 δεν φαίνεται να 

παρεµποδίζει τις κανονικές εµπορικές ή υπεράκτιες δραστηριότητες, οι οποίες λαµβάνουν 
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χώρα στην ελληνική ζώνη. 

Εισαγωγή του νησιού από την FATF τον Ιούνιο του 2000, ως µία από τις 15 υπεράκτιες 

δικαιοδοσίες, υποδήλωσε την  ανεπαρκή καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες, έσπευσε δε µια διαδικασία προσαρµογής στα διεθνή πρότυπα 

στην τραπεζική εποπτεία και την ανταλλαγή πληροφοριών. 

Αφού η ΕΕ συµφώνησε τελικά µε οδηγία για τη φορολόγηση της τον Ιούνιο του 2003, η 

Κύπρος ανακοίνωσε ότι θα εφαρµόσει διάταξη του «ανταλλαγή πληροφοριών» της οδηγίας 

για την είσοδο στην Ένωση το 2004. Αυτό σηµαίνει ότι οι πληροφορίες σχετικά µε την 

εξοικονόµηση επιστρέφει λαµβάνονται σε Κύπρος από υπηκόους άλλων χωρών της ΕΕ 

είναι τώρα να περάσει στις φορολογικές αρχές στις χώρες καταγωγής των ατόµων ». 

Στα τέλη του 2003 η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης σχέδια για την αποδυνάµωση του 

δεδοµένα σφιχτού τραπεζικού απορρήτου, αν και οι τράπεζες αντιστέκονται σε αυτά 

σθεναρά. 

Τον Απρίλιο του 2009, η Κύπρος βρέθηκε  στην «λευκή λίστα» του ΟΟΣΑ των 

δικαιοδοσιών που έχουν «ουσιαστικά εφαρµοστεί» στα  διεθνώς συµφωνηθέντα πρότυπα 

για τη φορολογική συνεργασία. 

 

 
4.3 ΕΙ∆Η ΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 
4.3.1 ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
4.3.1.1  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 
4.3.1.1.1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
 
Στην Κύπρο εφαρµόζεται ένας φόρος ατοµικού εισοδήµατος µε δοµή προοδευτικού 

χαρακτήρα. Μετά από το 1991, χρησιµοποιούνται τρία κλιµάκια, µε ισχύοντα ποσοστά 

20%, 30% και 40%. Τα ποσοστά µειώθηκαν από το 2003 σε 20%, 25% και 30%. Υπάρχει 

το αφορολόγητο  (βασικό αφορολόγητο διαβίωσης ) που έχει αυξηθεί σταδιακά από 8 364 

σε  8 500 το 1995 , έφτασε δε το 2010 σε  19 500 ευρώ  . Συνέπεια της προαναφερόµενης 

αύξησης του αφορολογήτου είναι ο µικρός αριθµός  υποκείµενων στο φόρο ατοµικού 

εισοδήµατος .Ο φόρος εισοδήµατος επιβάλλεται µε βάση τον περί Φορολογίας του 

Εισοδήµατος Νόµο (Ν.118/(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε) και βεβαιώνεται και 
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εισπράττεται µε βάση τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµο. 

Αναλυτικά εφαρµόζεται η ακόλουθη κλίµακα : 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ   

(%)  
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ (EUR) 

0 0-19 500 

20% 19 500-28 000 

25% 28 000-36 300 

30% 36 300-……. 

 

Ο Νόµος περί Φορολογίας του Εισοδήµατος εφαρµόζεται τόσο για άτοµα όσο και για 

εταιρείες. ∆εν υπόκεινται σε φορολογία σαν ξεχωριστές οντότητες. Το εισόδηµα τους 

κατανέµεται στους συνεταίρους (άτοµα ή/και εταιρείες) και φορολογείται ανάλογα. Οι 

σύζυγοι φορολογούνται ξεχωριστά, µε βάση τα εισοδήµατα τους. Το φορολογικό έτος 

συνάδει µε το ηµερολογιακό έτος και ο φόρος επιβάλλεται επί των εισοδηµάτων του 

τρέχοντος έτους. Αξιοσηµείωτο είναι ότι στο νέο φορολογικό σύστηµα που τέθηκε σε ισχύ 

την 1/1/2003, καθιερώθηκε η έννοια του φορολογικού κατοίκου Κύπρου και αυτή του µη 

κατοίκου. Οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε φορολογία στα συνολικά 

εισοδήµατα τους, τόσο αυτά που αποκτήθηκαν εντός των Κυπριακών συνόρων όσο και για 

τα διεθνή. Οι µη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται µόνο για τα  εισοδήµατα 

από πηγές στην Κύπρο. Θεωρούνται δε φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου αν παραµένουν σ‘ 

αυτή για µία ή περισσότερες περιόδους που στο σύνολο τους υπερβαίνουν τις 183 µέρες.  

Εταιρείες θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου αν ο έλεγχος και η διεύθυνση τους 

ασκούνται στην Κύπρο. Οι µη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου που έχουν µόνιµη 

εγκατάσταση στην Κύπρο µπορούν για οποιοδήποτε φορολογικό έτος να επιλέξουν, αν 

είναι προς όφελος τους, να φορολογηθούν όπως οι κάτοικοι Κύπρου. 

Οι πηγές  των οποίων τα εισοδήµατα υπόκειται σε φορολογία είναι  : 

     Για Φορολογικούς  Κατοίκους  Κύπρου: 

(α) κέρδη από επιχείρηση 

(β) εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 

(γ) εισόδηµα από µερίσµατα και τόκους 

(δ) συντάξεις και ετήσιες πρόσοδοι 
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(ε) εισόδηµα από την εκµετάλλευση ιδιοκτησίας (π.χ. ενοίκια, δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας κλπ) 

(ζ) ποσό ή αντιπαροχή αναφορικά µε φήµη και πελατεία.  

     Για Μη Φορολογικούς  Κάτοικους  Κύπρου: 

(α) κέρδη από τη διεξαγωγή επιχείρησης µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην Κύπρο 

(β) εισόδηµα από την παροχή µισθωτών υπηρεσιών στην Κύπρο 

(γ) συντάξεις από την παροχή µισθωτών υπηρεσιών στην Κύπρο 

(δ) εισόδηµα από την εκµετάλλευση ιδιοκτησίας στην Κύπρο (π.χ. ενοίκια, δικαιώµατα 

πνευµατικής ιδιοκτησίας κλπ) 

(ε) ποσό ή αντιπαροχή αναφορικά µε φήµη και πελατεία 

(ζ) εισόδηµα από την διεξαγωγή οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος στην 

Κύπρο, συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες 

ψυχαγωγίας στην Κύπρο, περιλαµβανοµένων των ποδοσφαιρικών οµάδων και άλλων 

αθλητικών αποστολών από το εξωτερικό. 

Ο φορολογικός νόµος στην Κύπρο επιτρέπει, µε σωστό προγραµµατισµό, στο αλλοδαπό 

προσωπικό που εργάζεται σε κυπριακές εταιρίες να αποφεύγει την πληρωµή µεγάλων 

φορολογιών, ειδικά στην περίπτωση που τέτοιο προσωπικό δεν διαµένει µόνιµα στην 

Κύπρο. 

Υπάρχουν κατηγορίες εισοδηµάτων απαλλασσόµενα από τον φόρο εισοδήµατος όπως : 

(α) κέρδος από τη διάθεση τίτλων (π.χ. µετοχές και οµόλογα κυπριακών εταιρειών κλπ, 

καθώς επίσης µετοχές ή µερίδια σε συλλογικά επενδυτικά σχέδια ανοικτού ή κλειστού 

τύπου)  

(β) µερίσµατα 

(γ) ολόκληρο το εισόδηµα ατόµου από τόκους (εξαιρουµένου του τόκου που αποκτάται 

από τη συνήθη διεξαγωγή επιχείρησης, περιλαµβανοµένου τόκου που συνδέεται στενά µε 

τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης) 

(δ) ποσά που λαµβάνονται εφάπαξ κατά την αφυπηρέτηση 

(ε) εισόδηµα από υποτροφίες ή άλλα εκπαιδευτικά χορηγήµατα 

(ζ) ποσά που λαµβάνουν άτοµα τα οποία πηγάζουν από ασφαλιστικά συµβόλαια ζωής και 

εγκεκριµένα ταµεία προνοίας 

(η) οι αποδοχές ξένων διπλωµατικών και προξενικών αντιπροσώπων, οι οποίοι σύµφωνα 

µε τους κανόνες και τις αρχές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, απολαµβάνουν διπλωµατικής ασυλίας 

µε όρους αµοιβαιότητας 

(θ) 20% της αµοιβής από οποιαδήποτε εργοδότη στην Κύπρο από άτοµο το οποίο ήταν 
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κάτοικος εξωτερικού πριν την έναρξη της εργοδοσίας ή έως €8.550,και για οποιοδήποτε 

ποσό. Η απαλλαγή ισχύει για περίοδο 3 ετών αρχίζοντας από την 1 Ιανουαρίου του έτους 

που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδοσία.  

(ι) εισόδηµα από την παροχή µισθωτών υπηρεσιών εκτός Κύπρου για συνολική περίοδο 

πέραν των 90 ηµερών στο ίδιο φορολογικό έτος, σε εργοδότη που δεν είναι φορολογικός 

κάτοικος Κύπρου ή σε µόνιµη εγκατάσταση εργοδότη που είναι φορολογικός κάτοικος 

Κύπρου. 

 Εφαρµόζονται επίσης εκπτώσεις από δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν  οι οποίες 

µειώνουν το προσωπικό φορολογητέο εισόδηµα όπως : 

(α) ασφάλιστρα που καταβάλλονται σε σχέση µε ασφαλιστικά συµβόλαια ζωής και 

εγκεκριµένα σχέδια υγείας  

(β) συνεισφορές σε εγκεκριµένα ταµεία προνοίας 

(γ) συνεισφορές µε βάση το Νόµο Γενικού Σχεδίου Υγείας 

Άλλες µειώσεις που εφαρµόζονται είναι :  

- Ποσά που δαπανήθηκαν είτε για την επισκευή κτιρίων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων 

και µεταφορικών µέσων, είτε για την ανανέωση, επισκευή ή µετατροπή οποιουδήποτε 

εργαλείου, σκεύους ή άλλου αντικειµένου, που χρησιµοποιείται για την κτήση του 

εισοδήµατος. 

- Οι συνήθεις ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται από τον εργοδότη σε εγκεκριµένο 

ταµείο 

- Οι απαιτήσεις που είναι ανεπίδεκτες είσπραξης και επισφαλείς, υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις 

- Οι δαπάνες για επιστηµονικές έρευνες, υπό ορισµένες προϋποθέσεις 

- Οι δαπάνες για απόκτηση προνοµίων ευρεσιτεχνίας ή δικαιωµάτων σε αυτά ή 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, υπό ορισµένες προϋποθέσεις 

- ∆ωρεές ή συνεισφορές που έγιναν για εκπαιδευτικούς, µορφωτικούς ή άλλους 

φιλανθρωπικούς σκοπούς προς την Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή Αρχή Τοπικής ∆ιοίκησης ή 

προς οποιοδήποτε φιλανθρωπικό ίδρυµα εγκεκριµένο από το Υπουργικό Συµβούλιο  

- Υπό ορισµένες προϋποθέσεις, δαπάνες σχετικά µε τη συντήρηση διατηρητέων κτιρίων 

και αρχαίων µνηµείων, ως ακολούθως: 

Τετραγωνικά µέτρα Αφαίρεση 

Μέχρι 120 Μέχρι €1.200 
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Πάνω από 120 και µέχρι 1000 Μέχρι €1.100 

Πάνω από 1000 Μέχρι €700 

 

 

- Τόκος για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που χρησιµοποιούνται στην επιχείρηση 

- Ποσά που καταβάλλονται σε Ταµείο το οποίο εγκρίνεται σύµφωνα µε Κανονισµούς για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς  και συντήρησης ατόµου το οποίο φοιτά σε οποιονδήποτε 

πανεπιστήµιο, κολλέγιο, σχολή ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυµα 

- Στην περίπτωση εισοδήµατος ατόµου από την ενοικίαση κτιρίων, αφαιρείται ποσοστό 

20% από το εν λόγω εισόδηµα, πριν την αφαίρεση της έκπτωσης για µείωση της αξίας και 

φθοράς και τη δαπάνη για τόκους.  

 

Ειδικές Φορολογικές ∆ιατάξεις για Ορισµένα Είδη Εισοδήµατος που Αποκτώνται από 

Μη Φορολογικούς Κάτοικους Κύπρου 

 

Το ακαθάριστο ποσό οποιωνδήποτε δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που αποκτάται 

από µη κάτοικο Κύπρου (άτοµο ή εταιρεία) από πηγές στην Κύπρο, υπόκειται σε 

φορολογία µε συντελεστή ύψους 10%. Απαλλάσσονται από τη φορολογία τα δικαιώµατα 

που εκχωρούνται για χρήση εκτός Κύπρου, και υπό ορισµένες προϋποθέσεις, τα 

δικαιώµατα των οποίων ο δικαιούχος είναι συνδεδεµένη εταιρεία άλλου Κράτους Μέλους, 

ή µόνιµη εγκατάσταση τέτοιας εταιρείας που βρίσκεται σε άλλο Κράτος Μέλος. 

Το ακαθάριστο ποσό µισθώµατος για την προβολή κινηµατογραφικών ταινιών στην 

Κύπρο, το οποίο αποκτάται από µη κάτοικο Κύπρου (άτοµο ή εταιρεία), υπόκειται σε 

φορολογία µε σταθερό συντελεστή ύψους 5%. Υπό κάποιες προϋποθέσεις, απαλλάσσεται 

από τη φορολογία το εισόδηµα του οποίου ο δικαιούχος είναι συνδεδεµένη εταιρεία άλλου 

Κράτους Μέλους, ή µόνιµη εγκατάσταση τέτοιας εταιρείας που βρίσκεται σε άλλο Κράτος 

Μέλος. 

Το ακαθάριστο εισόδηµα το οποίο αποκτάται από άτοµο που δεν είναι κάτοικος Κύπρου, 

από την άσκηση στην Κύπρο οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος, ή η αµοιβή 

προσώπων που δεν είναι κάτοικοι Κύπρου και παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας στην 

Κύπρο (περιλαµβανοµένων των ποδοσφαιρικών και άλλων αθλητικών οµίλων), υπόκειται 

σε φορολογία µε συντελεστή ύψους 10%. 

Σηµειώνουµε ότι τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νοµικά πρόσωπα, τα εισοδήµατα από 

µερίσµατα καθώς και τα κέρδη από διάθεση τίτλων  απαλλάσσονται από την φορολόγηση. 
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4.3.1.1.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ – 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

Μια εταιρεία θεωρείται ότι έχει τη φορολογική της κατοικία στην Κύπρο όταν η διοίκηση 

και ο έλεγχός της ασκούνται εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Το φορολογητέο 

εισόδηµά της περιλαµβάνει τόσο το εγχώριο εισόδηµα όσο κι εκείνο του εξωτερικού. Οι 

εταιρείες που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Κύπρο φορολογούνται µόνο για 

το εγχώριο εισόδηµά τους. 

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οι σηµαντικότερες νοµικές µορφές των κυπριακών 

εταιρειών είναι :  

H ιδιωτική µετοχική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (περιορισµένο δικαίωµα µεταβίβασης 

µετοχών, αριθµός µετόχων έως 50) . 

H δηµόσια µετοχική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (χωρίς τους περιορισµούς της 

ιδιωτικής µετοχικής εταιρείας και µε την δυνατότητα εισαγωγής της προς διαπραγµάτευση 

στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου) . 

Η ιδιωτική µετοχική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης είναι η συνηθέστερη µορφή 

εταιρειών στη Κύπρο, που έχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής ανώνυµης 

εταιρείας και όχι της ελληνικής ΕΠΕ. Συστήνεται µε υπογραφή, από τους ιδρυτές της ή 

εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους, του ιδρυτικού εγγράφου (περιέχει υποχρεωτικά 

την επωνυµία, τους σκοπούς, την ευθύνη των µελών και το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου) 

και του καταστατικού της. Τα έγγραφα αυτά κατατίθενται στο Τµήµα Εφόρου Εταιρειών 

του Υπουργείου Εµπορίου προκειµένου να εγγραφεί στο Μητρώο Εταιρειών. Να 

σηµειώσουµε ότι τα ονόµατα των πραγµατικών ιδιοκτητών των Κυπριακών εταιρειών 

κρατούνται αυστηρά εµπιστευτικά. ∆εν αποτελούν θέµα δηµόσιας χρήσης στην Κύπρο. Η 

Κύπρος έχει µειώσει το συντελεστή  φορολόγησης νοµικών προσώπων από 20% και 25% 

(συντελεστές  από το 1991) σε 10% από την 1η Ιανουαρίου 2003. Για τις  ηµι-

κυβερνητικές (semigovernmental) επιχειρήσεις και οργανισµούς ,το φορολογικό ποσοστό 

µειώθηκε σε 10% µόλις το 2009, ευθυγραµµίζοντας το τελικά µε το ποσοστό φόρου που 

εφαρµόζετε σε µη κυβερνητικές εταιρίες. Στα έτη 2003 και 2004, υπήρξε ένας πρόσθετος 

εταιρικός φόρος 5% για το φορολογήσιµο εισόδηµα που υπερβαίνει τα 1.7 εκατοµµύρια. 

Παράλληλα µε τη µείωση του φορολογικού ποσοστού, διάφορα φορολογικά κίνητρα 

δίνονται µε συγκεκριµένα κριτήρια ή σε συγκεκριµένους κλάδους . Τέτοια  ευνοϊκά  
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καθεστώτα ισχύουν  για τον τοµέα της ναυτιλίας.. Οι εταιρικές ζηµιές µεταφέρονται για 

συµψηφισµό µε εισοδήµατα επόµενων ετών, επ´ αόριστον (µέχρι το 2002 εφαρµοζόταν έως 

την πενταετία).Ζηµιές που προέκυψαν στο εξωτερικό µπορούν να συµψηφιστούν µε 

εισοδήµατα από οποιεσδήποτε άλλες πηγές.  

Η Κύπρος δεν επιβάλλει φόρο εισοδήµατος ή υπεραξίας στα έσοδα ή κέρδη που 

προέρχονται από τη διάθεση τίτλων, ανεξάρτητα από το κατά πόσον τα έσοδα ή τα κέρδη 

θεωρούνται ότι προέρχονται από εµπορική δραστηριότητα ή είναι επενδυτικής φύσεως. 

«Τίτλοι» όπως ορίζεται από το νόµο, περιλαµβάνειο όρος αυτός τις  µετοχές, χρεόγραφα, 

οµολογίες, ιδρυτικούς και άλλους τίτλους εταιρειών ή άλλων νοµικών προσώπων, που 

έχουν κατά νόµο συσταθεί στην Κύπρο ή την αλλοδαπή και δικαιώµατα επ’ αυτών. 

Κεφαλαιουχικές Εκπτώσεις 

Χορηγείται έκπτωση εύλογου ποσού για τη µείωση της αξίας και φθορά την οποία 

υφίστανται στοιχεία πάγιου ενεργητικού λόγω της χρήσης τους σε επιχείρηση ή κατά την 

παροχή µισθωτών υπηρεσιών. Η έκπτωση αυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο της 

σταθερής απόσβεσης, µε βάση τη ωφέλιµη διάρκεια της ζωής του περιουσιακού στοιχείου, 

και το ύψος της συνολικής έκπτωσης δεν υπερβαίνει το ποσό της κεφαλαιουχικής δαπάνης 

για την κτήση του στοιχείου αυτού. 

  Πέρα από τον χαµηλότερο φορολογικό συντελεστή (10% επί των κερδών) που ισχύει στις 

χώρες-µέλη της ΕΕ, η σύσταση ιθύνουσας εταιρείας στη Κύπρο µε σκοπό τον καλύτερο 

φορολογικό προγραµµατισµό της επιχείρησης, παρουσιάζει, µεταξύ άλλων, τα εξής 

πλεονεκτήµατα : 

• Η παρακράτηση φόρου στα εξερχόµενα από την κυπριακή εταιρεία µερίσµατα, 

προς µέτοχο που δεν είναι κάτοικος Κύπρου,  είναι µηδενική 

• ∆εν υφίσταται φόρος κεφαλαιουχικών κερδών εκτός από κέρδη που 

προκύπτουν από την διάθεση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στη Κύπρο ή 
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κερδών από διάθεση µετοχών, που αντιπροσωπεύουν ακίνητη περιουσία στη 

Κύπρο 

• Υπάρχει η δυνατότητα πραγµατοποίησης πληρωµών, διανοµής µερισµάτων και 

κερδών, τόκων και δικαιωµάτων στο εξωτερικό χωρίς καµία φορολογική 

επιβάρυνση   

• Πλήρης απελευθέρωση στη διακίνηση κεφαλαίων και πληρωµών. 

 
 

4.3.1.2 ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 

∆εν υπάρχουν ούτε αυτούσιοι  φόροι πλούτου ούτε φόροι κληρονοµιάς και δωρεών στην 

Κύπρο. Η ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στην Κύπρο υπόκειται σε έναν φόρο ακίνητων 

περιουσιών, ο οποίος επιβάλλεται στην κατ' εκτίµηση τρέχουσα αγοραστική αξία της 

ιδιοκτησίας το 1980. Επιβάλλεται σειρά ποσοστών φόρου  από 0% έως  0.4%, ανάλογα µε 

την αξία ιδιοκτησίας. Τα κέρδη στη διάθεση της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην 

Κύπρο φορολογούνται µε συντελεστή 20%. Κέρδος είναι η διαφορά µεταξύ των 

εισπράξεων από την πώληση  και του αρχικού κόστους, που αναπροσαρµόζεται 

λαµβάνοντας  υπόψη τις αυξήσεις στο δείκτη κόστους ζωής. Οι Κυπριακές εταιρείες 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ιδιοκτησία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών 

στοιχείων εκτός Κύπρου και σε περίπτωση πώλησης των περιουσιακών στοιχείων δεν 

υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογία, καθώς ο φόρος υπεραξίας εφαρµόζεται µόνο σε 

κέρδη από την πώληση ακίνητης περιουσίας η οποία βρίσκεται στην Κύπρο ή µετοχές 

εταιρείας µη εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο, η οποία είναι κάτοχος ακίνητης περιουσίας 

που βρίσκεται στην Κύπρο. 

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

 

Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλεται, σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας Ακινήτου 

Ιδιοκτησίας Νόµο στην τρέχουσα αγοραία αξία ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην 

Κύπρο, µε βάση την εκτίµηση του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας. 
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Ο φόρος επιβάλλεται στην αγοραία αξία την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, µε βάση τους 

ακόλουθους συντελεστές: 

Αξία Ιδιοκτησίας Συντελεστής 

ευρώ % 

0-170.860 ευρώ 0 

170.861-427.150 ευρώ 0.25 

427.151-854.300 ευρώ 0.35 

πάνω από 854.300 ευρώ 0.40 

 
Η επιβολή του ανωτέρω φόρου, πραγµατοποιείται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και 

υπολογίζεται στην αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας την 1.1.1980. Καταβάλλεται στις 

30.9 κάθε έτους.  

 

Φόρος Χαρτοσήµων 

Ο φόρος χαρτοσήµων επιβάλλεται σύµφωνα µε τον περί Χαρτοσήµων Νόµο , µε 

συντελεστές που προβλέπει η νοµοθεσία, σε έγγραφα που αφορούν περιουσιακά στοιχεία 

που βρίσκονται στην Κύπρο ή σε ζητήµατα ή πράγµατα τα οποία θα εκτελεστούν ή θα 

γίνουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τον τόπο σύνταξης τους.  

Η ίδια νοµοθεσία προβλέπει διάφορες εξαιρέσεις. 

Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές ∆ιατάξεις) Νόµος  

Ο πιο πάνω Νόµος διασφαλίζει τη διατήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονταν από 

τον περί Φορολογίας των Κληρονοµιών Νόµο που καταργήθηκε σε σχέση µε άτοµα που 

απεβίωσαν κατά ή µετά την 1.1.2000, για εξόφληση όλων των φόρων του αποθανόντα πριν 

από τη µεταβίβαση των περιουσιακών του στοιχείων.  

 

 
4.3.1.3 ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ 

 

 

Η Κύπρος , σε µία νευραλγική  περιοχή της Μεσογείου ,µε νωπές τις πληγές του πολέµου , 

δεν θα µπορούσε να µην επιβάλει ένα φόρο µε σκοπό  τη χρηµατοδότηση της Εθνικής της 

άµυνας . Οι αµυντικές συνεισφορές έχουν περάσει από πολλές αλλαγές και το τρέχον 

σύστηµα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2003. Έκτακτη αµυντική εισφορά επιβάλλεται µε 
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βάση τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο 

(Αρ.117/(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε) Όλοι οι κάτοικοι υπόκεινται στην αµυντική 

συµβολή, στον φόρο για την άµυνα ο οποίος  είναι αυτοτελής  και µη συµψηφιστέος  από 

την φορολογία εισοδήµατος . Εφαρµόζεται µε τα διαφορετικά ποσοστά στα µερίσµατα, τις 

πληρωµές ενοικίου και το φορολογήσιµο εισόδηµα των δηµόσιων εταιρικών υπηρεσιών.  

Αναφορικά µε τα πιο κάτω εισοδήµατα, που αποκτούνται µόνο από κάτοικους Κύπρου 

Εισόδηµα από Μερίσµατα.  

• Μερίσµατα τα οποία λαµβάνονται ή λογίζεται ότι λαµβάνονται από άτοµο που είναι 

φορολογικός κάτοικος Κύπρου, τα οποία µερίσµατα καταβάλλονται από εταιρεία 

που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά 

µε συντελεστή ύψους 15% , το οποίο  παρακρατείτε στην πηγή. Τα κέρδη των  

µερισµάτων αυτών λοιπόν, καθώς και το εισόδηµα από την πώληση των τίτλων, 

ενώ απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος  φορολογούνται από τον φόρο για 

την αµυντική συµβολή  

• Μερίσµατα τα οποία λαµβάνονται ή λογίζεται ότι λαµβάνονται από άτοµο που είναι 

φορολογικός κάτοικος Κύπρου, τα οποία µερίσµατα καταβάλλονται από εταιρεία 

που δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική 

εισφορά µε συντελεστή ύψους 15%. Η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται 

από το φορολογούµενο µε αυτοφορολογία. 

• Μερίσµατα τα οποία λαµβάνονται ή λογίζεται ότι λαµβάνονται από εταιρεία που 

είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, τα οποία µερίσµατα καταβάλλονται από 

εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, απαλλάσσονται από την έκτακτη 

αµυντική εισφορά. 

• Μερίσµατα τα οποία λαµβάνονται ή λογίζεται ότι λαµβάνονται από εταιρεία που 

είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου ή εταιρεία που δεν είναι φορολογικός κάτοικος 

Κύπρου αλλά έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Κύπρο, τα οποία µερίσµατα 

καταβάλλονται από εταιρεία που δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, 

απαλλάσσονται από την έκτακτη αµυντική εισφορά , εκτός εάν: 

 

- η εταιρεία που καταβάλλει το µέρισµα επιδίδεται άµεσα ή έµµεσα, περισσότερο 
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από 50% σε δραστηριότητες που απολήγουν σε εισόδηµα από επένδυση 

- η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδηµα της εταιρείας που 

καταβάλλει το µέρισµα, είναι σηµαντικά λιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση 

της εταιρείας η οποία είναι κάτοικος Κύπρου ή της εταιρείας που δεν είναι κάτοικος 

Κύπρου αλλά έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Κύπρο. 

• Πρόσωπο (άτοµο ή εταιρεία) που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, το οποίο 

λογίζεται ότι λαµβάνει µέρισµα από οργανισµό συλλογικών επενδύσεων, του 

οποίου η σύσταση και η λειτουργία διέπονται από τον περί Ανοικτού Τύπου 

Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί 

συναφών Θεµάτων Νόµο, ή από άλλη νοµοθεσία που ρυθµίζει τη σύσταση και τη 

λειτουργία στην Κύπρο άλλων συλλογικών επενδυτικών σχεδίων, υπόκεινται σε 

έκτακτη αµυντική εισφορά επί του µερίσµατος αυτού µε συντελεστή ύψους 3%.  

     Επισηµαίνεται ότι, εταιρεία η οποία είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, 

λογίζεται ότι έχει διανείµει 70% των κερδών της για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, 

µετά την αφαίρεση του εταιρικού φόρου για το ίδιο έτος, υπό τη µορφή µερίσµατος, 

κατά το τέλος της περιόδου των 2 ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο 

οποίο αναφέρονται τα κέρδη, και οι µέτοχοι υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική 

εισφορά, αναλογικά. Η έκτακτη αµυντική εισφορά που προκύπτει σε τέτοια 

περίπτωση καταβάλλεται από την εταιρεία και αυτή µε τη σειρά της χρεώνει τους 

µετόχους της.  

Μη κάτοικοι Κύπρου οι οποίοι χρεώθηκαν µε έκτακτη αµυντική εισφορά σαν 

αποτέλεσµα διανοµής κερδών, χορηγούνται µε ισόποση πίστωση.  

• Μερίσµατα τα οποία λαµβάνονται ή λογίζεται ότι λαµβάνονται από άτοµα ή 

εταιρείες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, και τα οποία µερίσµατα 

καταβάλλονται ή λογίζεται ότι καταβάλλονται από εταιρεία που είναι φορολογικός 

κάτοικος Κύπρου, απαλλάσσονται από την έκτακτη αµυντική εισφορά 

.Εισόδηµα από Τόκους 

• Άτοµο που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου το οποίο λαµβάνει ή πιστώνεται 

τόκους, υπόκειται σε έκτακτη αµυντική εισφορά µε συντελεστή 10%, εκτός στην 

περίπτωση τόκων από πιστοποιητικά αποταµίευσης, χρεόγραφα αναπτύξεως, από 

καταθέσεις στον Οργανισµό Χρηµατοδότησης Στέγης και από ταµεία προνοίας, 
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όπου ο συντελεστής είναι ύψους 3%. Οι τόκοι που λαµβάνουν ή πιστώνονται τα 

ταµεία προνοίας ή το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπόκεινται σε έκτακτη 

αµυντική εισφορά µε συντελεστή 3%. 

Εκτός από ορισµένες περιπτώσεις, η έκτακτη αµυντική εισφορά θεωρείται τελικός 

φόρος. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, η έκτακτη αµυντική εισφορά επιστρέφεται. 

 

• Εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου η οποία λαµβάνει ή πιστώνεται 

τόκους, υπόκειται σε έκτακτη αµυντική εισφορά µε συντελεστή 10% και το ποσό 

της έκτακτης αµυντικής εισφοράς παρακρατείται στην πηγή.  

• Άτοµα ή εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και λαµβάνουν ή 

πιστώνονται τόκους από το εξωτερικό, υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά 

αφού δηλώσουν το σχετικό εισόδηµα (δεν διεξάγεται παρακράτηση στην πηγή) και 

παραχωρείται πίστωση φόρου (αφαιρείται) αναφορικά µε τον αλλοδαπό φόρο που 

επιβλήθηκε στο εισόδηµα αυτό. 

• Τόκος που αποκτάται από τη συνήθη διεξαγωγή οποιασδήποτε επιχείρησης, 

περιλαµβανοµένου τόκου που συνδέεται στενά µε τη συνήθη διεξαγωγή της 

επιχείρησης, καθώς επίσης τόκος που αποκτά συλλογικό επενδυτικό σχέδιο 

(ανοικτού ή κλειστού τύπου), απαλλάσσεται από την επιβολή έκτακτης αµυντικής 

εισφοράς.  

 

Εισόδηµα από άλλες πηγές  

• Άτοµα ή εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, οι οποίοι έχουν 

εισόδηµα από ενοίκια, υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά µε συντελεστή 

ύψους 3%, επί του ακαθάριστου ποσού των ενοικίων (µειωµένο κατά 25%). 

• Τα εισοδήµατα των φυσικών προσώπων  υπόκεινται στην αµυντική συµβολή µε 

ένα ποσοστό 10%. Τα άτοµα µε ένα ετήσιο εισόδηµα που δεν υπερβαίνει  12 000 

µπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιστροφή ποσοστού 7%.  

 

Eιδικοί φορολογικοί συντελεστές και έκτακτη αµυντική εισφορά 
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• Για δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, άλλων δικαιωµάτων εκµεταλλεύσεως, 

αποζηµιώσεως ή άλλου εισοδήµατος που αποκτάται από πηγές εντός της Κύπρου 

από πρόσωπο µη κάτοικο Κύπρου, η παρακράτηση φόρου ανέρχεται σε 10%. 

• Οι ναυτιλιακές εταιρείες, βάσει της νέας ναυτιλιακής νοµοθεσίας από 1.1.2010, 

φορολογούνται αποκλειστικά µε βάση την χωρητικότητα (tonnage) των πλοίων ως 

εξής : οι πρώτοι 1.000 τόνοι µε 0,365 ευρώ/τόνο, οι επόµενοι 9.000 µε 0,3103 

ευρώ/τόνο, οι επόµενοι 15.000 µε 0,2008 ευρώ/τόνο, οι επόµενοι 15.000 µε 0,1278 

ευρώ/τόνο και κάθε τόνος επιπλέον των 40.000 µε 0,073 ευρώ/τόνο. 

• Το ακαθάριστο ποσό οποιουδήποτε µισθώµατος για την προβολή 

κινηµατογραφικών ταινιών στη Κύπρο, που αποκτάται από πρόσωπο µη κάτοικο 

Κύπρου, η παρακράτηση φόρου ανέρχεται σε 5% 

• Το ακαθάριστο ποσό που αποκτάται από µη κάτοικο Κύπρου από την άσκηση στη 

Κύπρο οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος ή από υπηρεσίες ψυχαγωγίας 

στο κοινό περιλαµβανοµένων και ποδοσφαιρικών οµάδων και άλλων αθλητικών 

αποστολών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%. 

• Η έκτακτη αµυντική εισφορά επιβάλλεται στους τόκους των καταθέσεων σε 

ποσοστό 10% (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), στα µερίσµατα που λαµβάνονται από 

φυσικά πρόσωπα από εταιρεία κάτοικο Κύπρου σε ποσοστό 15%, στα µερίσµατα 

από το εξωτερικό που εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό 15%, εάν τα 

µερίσµατα εισπράττονται από εταιρεία, τότε αυτά απαλλάσσονται από την 

καταβολή της έκτακτης αµυντικής εισφοράς. Η απαλλαγή δεν εφαρµόζεται αν η 

εταιρεία που καταβάλλει το µέρισµα επιδίδεται, σε ποσοστό πάνω από 50%, σε 

δραστηριότητες οι οποίες απολήγουν σε εισόδηµα από επένδυση και αν η 

επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδηµα της εταιρείας που 

καταβάλλει το µέρισµα, είναι σηµαντικά χαµηλότερη από την φορολογική 

επιβάρυνση της εταιρείας που λαµβάνει το µέρισµα στη Κύπρο.    

 
4.3.2 ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Οι ασφαλιστικές εισφορές διαφοροποιούνται σε ποσοστά αναλόγως της κατηγορίας που 

αφορά. Υπάρχουν εισφορές οι οποίες  προβλέπονται για το Ταµείο κοινωνικής ασφάλισης, 

ασφάλεια πλεονάζοντος προσωπικού  και για το Αναπτυξιακό Ταµείο κατάρτισης. 

Συνολικά, τα ποσά ποσοστού συµβολής των εργοδοτών ανέρχεται σε 8.5%. Οι εργοδότες 

πρέπει επίσης να πληρώσουν έναν φόρο µισθοδοτικών καταστάσεων (2% της ακαθάριστης 
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αµοιβής) στο κοινωνικό κεφάλαιο συνοχής, ο οποίος δεν αφαιρείται από το καθαρό 

εταιρικό εισόδηµα. Οι υπάλληλοι πληρώνουν 6.8% του µισθού τους ως εισφορά 

κοινωνικής ασφάλισης µέχρι ένα ανώτατο όριο 48 048. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες 

πληρώνουν 12.6% του εννοιολογικού εισοδήµατος ως εισφορά κοινωνικής ασφάλισης. Οι 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης µισθωτών  και ελεύθερων  επαγγελµατίων  αυξάνονται 

από µια πληρωµή 4.3% προς το  κράτος. Γενικά, οι εργοδότες πρέπει να συµβάλουν στο 

κεντρικό Ταµείο διακοπών , τα ποσοστά συµβολής ποικίλλουν σύµφωνα µε την 

εξουσιοδότηση ετήσιας άδειας του υπαλλήλου. 

Αναλυτικά oι συντελεστές εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αναφέρονται ως εξής : 

• Ο συντελεστής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους ελεύθερους 

επαγγελµατίες ανέρχεται σε 12,6% του εννοιολογικού εισοδήµατος.  

• Για τους υπαλλήλους ο ανωτέρω συντελεστής ανέρχεται σε 6,8% 

• Για τους εργοδότες σε 6,8% 

• Η συνεισφορά των εργοδοτών στο Ταµείο Πλεονάζοντος Προσωπικού ανέρχεται 

στο 1,2% 

•  Η συνεισφορά των εργοδοτών στο Ταµείο Βιοµηχανικής Κατάρτισης ανέρχεται 

στο 0,5% 

• Η συνεισφορά των εργοδοτών στο Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής ανέρχεται στο 2%. 

το οποίο δεν είναι µειωτικό του εταιρικού εισοδήµατος  . 

• Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και στις δύο κατηγορίες : µισθωτούς και 

ελεύθερους επαγγελµατίες επιβαρύνονται  µε επιπλέον ποσοστό  4.3% προς το   

κράτος 

 
4.3.3 ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ  
Φ.Π.Α  ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Ο ΦΠΑ αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες πηγές δηµοσίων εσόδων της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. Συγκεκριµένα, το 2004 τα έσοδα από το ΦΠΑ απετέλεσαν το 22,2%  των 

συνολικών εσόδων, το 2005 το 23,1% και το 2006 το 23,4%. Τα ποσοστά αυτά  δείχνουν 

την κυρίαρχη θέση που έχει ο ΦΠΑ στα Κυπριακά δηµόσια έσοδα. 

Τα εισοδήµατα από τους φόρους στην κατανάλωση ως ποσοστό του ΑΕΠ (15.9%) είναι 

αρκετά παραπάνω από τον ΕΕ-27 µέσο όρο (12.0%). Όπως  αναφέρεται ανωτέρω, αυτό το 

επίπεδο εισοδηµάτων οφείλεται κατά ένα µεγάλο µέρος σε ένα υψηλό µερίδιο 
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κατανάλωσης στην οικονοµία, εννέα ποσοστιαίες  µονάδες επάνω από τον µέσο όρο ΕΕ-

27. Επιπλέον, η Κύπρος έχει ακολουθήσει µια στρατηγική πρώτιστα τους φόρους 

κατανάλωσης. Τα εισοδήµατα από Φ.Π.Α και τους ειδικούς φόρους  κατανάλωσης 

ωθήθηκαν από τις αυξήσεις στα χαµηλά φορολογικά ποσοστά που ορίστηκαν . 

Ο ΦΠΑ εισήχθηκε στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία την 1η Ιουλίου 1992, όταν τέθηκε σε 

εφαρµογή ο νόµος 246/1990. Η εφαρµογή του νέου φόρου αναπτύχθηκε µε διοικητική 

δοµή εµπνευσµένη από το Βρετανικό πρότυπο, ενώ ο αρχικός συντελεστής φόρου ήταν 

5%, λόγω των εντόνων αντιδράσεων των Κυπρίων πολιτών στην εισαγωγή του.  Ο αρχικός 

νόµος έχει µέχρι σήµερα τροποποιηθεί δύο φορές, µία το 2000 (ν. 95(1) 2000) και µια άλλη 

το 2004 (ν. 95(1)2004), προκειµένου η Κύπρος  να προσεγγίσει το κοινοτικό κεκτηµένο 

λόγω της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Το τρέχον τυποποιηµένο ποσοστό Φ.Π.Α 

είναι 15% και πέρασε από διάφορες µεταβολές σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα : 

Συντελεστές Φ.Π.Α. 

Περίοδος Κανονικός 
συντελεστής 

Μειωµένος 
συντελεστής 1 

Μειωµένος 
συντελεστής 2 

01/07/1992 - 30/09/1993 5% --- --- 

01/10/1993 - 30/06/2000 8% --- --- 

01/07/2000 - 30/06/2002 10% 5% --- 

01/07/2002 - 31/12/2002 13% 5% --- 

01/01/2003 - 31/07/2005 15% 5% --- 

01/08/2005 - σήµερα 15% 5% 8% 

 
Ο ΦΠΑ επιβάλλεται στις εσωτερικές συναλλαγές, στις εισαγωγές και στις 

παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στη Κύπρο. 

Υπάρχουν επίσης και δύο µειωµένοι  συντελεστές οι οποίοι ανέρχονται σε 5% και 

8%, αντίστοιχα καθώς και ο 0%. 

• Συντελεστής 0% : Εξαγωγές, παραδόσεις τροφίµων, προµήθειες από το 

εξωτερικό για διαµεσολάβηση σε εισαγωγές/εξαγωγές στην/από την Κύπρο, 

φαρµακευτικά είδη, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες, τραπεζικές και 

ασφαλιστικές υπηρεσίες, ιατρικές και υπηρεσίες νοσοκοµείων διεθνείς 

αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές προσώπων και αγαθών, υπηρεσίες 

διαχείρισης πλοίων, παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τοποθετηθούν σε 
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αποθήκες της Αρχής Λιµένων/Τελωνείων και τελούν υπό καθεστώς προσωρινής 

εισαγωγής ή διαµετακόµισης, κ.ά. 

• Συντελεστής 5% : Παραδόσεις ζωοτροφών, λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, 

σπόρων, ζώων, παραδόσεις νερού µη εµφιαλωµένου, βιοµηχανοποιηµένων ποτών 

και φρουτοχυµών, εµφιαλωµένο νερό -εξαιρουµένων των αναψυκτικών και 

οινοπνευµατωδών ποτών-, βιβλία, εφηµερίδες και περιοδικά, διάφορα αγαθά για 

εξυπηρέτηση αναπήρων, παγωτά και παγωτά, αλατισµένα προϊόντα δηµητριακών 

ή πατάτας, ξηροί καρποί αλατισµένοι, παραδόσεις φαρµάκων και εµβολίων. Για 

να βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση του κυπριακού τουριστικού τοµέα , 

λαµβάνοντας υπόψη τις χρηµατοοικονοµικές κρίσεις, η κυβέρνηση µείωσε 

προσωρινά το Φ.Π.Α (του 01.05.2009-31.12.2010) για τις υπηρεσίες 

ξενοδοχειακού καταλύµατος και εστιατορίων  τρεις ποσοστιαίες µονάδες σε 5%, 

• Συντελεστής 8% : Υπηρεσίες εστιατορίου, διανοµή σε ξενοδοχεία, τουριστικά 

καταλύµατα και παρόµοιους χώρους, µεταφορά επιβατών στο εσωτερικό της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, θαλάσσια εγχώρια µεταφορά επιβατών. 

Οι υπόχρεοι δηλώσεων ΦΠΑ εάν παραλείψουν να στείλουν την δήλωση του ΦΠΑ  

έχουν χρηµατικό πρόστιµο (51 ευρώ),ενώ εάν δεν καταβληθεί το ποσό του ΦΠΑ υπάρχει 

µία προσαύξηση 10% από την επόµενη κιόλας ηµέρα καθώς και επιπλέον 5% ετήσια 

προσαύξηση λόγω καθυστέρησης της καταβολής . 

Εάν κάποια επιχείρηση είναι εγγεγραµµένη στα µητρώα του ΦΠΑ και ο κύκλος 

εργασιών της πέσει, ή υπολογίζει ότι θα πέσει κάτω από τα 13 668 ,81 Ε, τότε ο νόµος της 

δίνει δικαίωµα να ζητήσει να ακυρωθεί η εγγραφή της από το µητρώο ΦΠΑ, και εφόσον 

πειστεί και ο εντεταλµένος λειτουργός, η εγγραφή της επιχείρησης  στους υπόχρεους ΦΠΑ 

ακυρώνεται. 

 

4.4 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Οι συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας (εισοδήµατος, κεφαλαίου και κληρονοµιάς) 

καθορίζουν ποιο κράτος θα επιβάλλει φορολογία. Είναι φορολογικές συµβάσεις και 

διµερής συµβάσεις. ∆εν καθορίζουν τον φόρο που πρέπει να πληρώσουν οι κάτοικοι – 

πολίτες, αλλά ποιο κράτος έχει δικαίωµα να επιβάλλει φορολογία σε κάθε περίπτωση. 

Κατανέµει δηλαδή την φορολογική κυριαρχία των κρατών.  
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 Οι χαµηλοί φορολογικοί συντελεστές οι οποίοι ισχύουν στο Κυπριακό φορολογικό 

σύστηµα τόσο όσο αφορά τους εταιρικούς φόρους όσο και τους προσωπικούς από µόνο 

του δεν θα έφτανε για να αναδειχθεί η Κύπρος σε επιχειρηµατικό κέντρο. Το στοιχείο που 

συµπληρώνει τους χαµηλούς συντελεστές και στρατηγικό όπλο του ευνοϊκού 

επιχειρηµατικού κλίµατος είναι το ότι Κύπρος κατέχει ένα εκτεταµένο δίκτυο φορολογικών 

συµβάσεων, µε ήδη περισσότερες από 45 χώρες, συµπεριλαµβανοµένων χωρών της 

Βορείου Αµερικής, της ∆υτικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς επίσης και µε 

αναδυόµενες αγορές, όπως είναι η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα είναι µέλος 

της ΕΕ . 

Γενικά, οι περισσότερες συµβάσεις προνοούν για µειωµένη ή µηδενική παρακράτηση 

φόρου από τα µερίσµατα, τους τόκους και τα δικαιώµατα που πληρώνονται από τη 

συµβαλλόµενη χώρα και για την αποφυγή διπλής φορολογίας, στην περίπτωση που ένας 

κάτοικος σε µια από τις δύο συµβαλλόµενες χώρες αποκοµίζει εισόδηµα από την άλλη 

συµβαλλόµενη χώρα. 

Τα παραπάνω συµπληρώνει το γεγονός ότι η Κύπρος δεν συµπεριλαµβάνεται στους 

«φορολογικούς παράδεισους» ή τις «µη συνεργάσιµες δικαιοδοσίες» («µαύρη λίστα») 

όπως αυτές καθορίστηκαν από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ). Οι λεγόµενοι φορολογικοί παράδεισοι αποτελούν µαγνήτες για διεθνείς εταιρείες 

και ιδιώτες επενδυτές, αλλά αποτελούν κατάρα για τις οικονοµίες των υπολοίπων κρατών 

που χάνουν πολύτιµα φορολογικά έσοδα. Έτσι η Κύπρος δεν έχει υποστεί και δεν θα 

υποστεί οποιεσδήποτε διεθνείς κυρώσεις και έχει χαρακτηριστεί ως µία από τις 6 πιο 

«συνεργάσιµες δικαιοδοσίες-χρηµατοοικονοµικά κέντρα» από τον ΟΟΣΑ. Αυτά τα 

πλεονεκτήµατα του κυπριακού συστήµατος συµπληρώνονται µε την διαχρονική του 

σταθερότητα, τον µικρό όγκο της φορολογίας και την ξεκάθαρη ερµηνεία των φορολογιών. 

 
4.5 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ και ΜΟΡΦΕΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
Η Κυπριακή οργάνωση των φόρων µε στρατηγικό σκοπό την προσέλκυση ξένων 

κεφαλαίων σχεδιάζει και χρησιµοποιεί και άλλες διευκολύνσεις : 

Αναδιοργανώσεις 

Η Κύπρος έχει υιοθετήσει πλήρως την Οδηγία Συγχωνεύσεων της Επιτροπής και έτσι όταν 

µια συναλλαγή θεωρείται ως «αναδιοργάνωση», απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος, 

υπεραξίας, τέλη χαρτοσήµου και τέλη µεταβίβασης. Ο όρος «αναδιοργάνωση» 

περιλαµβάνει τη συγχώνευση, διάσπαση, µερική διάσπαση, µεταβίβαση στοιχείων ενερ- 
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γητικού, ανταλλαγή µετοχών και µεταφορά του εγγεγραµµένου γραφείου, µεταξύ 

εταιρειών οι οποίες έχουν την φορολογική κατοικία τους στην Κύπρο και/ή εταιρειών που 

δεν έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο. 

 

Προκαταρκτικές αποφάσεις και εκ των προτέρων εγκρίσεις 

Οι Κυπριακές φορολογικές αρχές µπορούν και παρέχουν εκ των προτέρων ερµηνείες του 

Νόµου όταν τους ζητηθούν. 

Εταιρεία περιφερειακής εργασίας 

Η Κυπριακή νοµοθεσία επιτρέπει σε υπαλλήλους Κυπριακών εταιρειών που εργάζονται 

εκτός Κύπρου, να πληρώνονται από την Κύπρο χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε 

φορολογίας πάνω στο εισόδηµα που λαµβάνουν, ή την υποχρέωση για πληρωµή εισφορών 

για κοινωνικές ασφαλίσεις, ή την πληρωµή άλλων παρόµοιων εισφορών. 

 Χρηµατοοικονοµική ή/και εταιρεία επενδυτικών δραστηριοτήτων 

Κυπριακή εταιρεία µπορεί να εισπράττει τόκους από δάνεια που παρέχει προς άλλες 

εταιρείες του ιδίου συγκροτήµατος, οι οποίες ιδρύθηκαν σε χώρες µέλη της ΕΕ, καθώς και 

να πληρώνει τόκους προς άλλες εταιρείες του ιδίου συγκροτήµατος, χωρίς οποιαδήποτε 

παρακράτηση φόρου. Στον κατάλογο άλλων χωρών µε µηδενική παρακράτηση φόρου από 

τόκους περιλαµβάνονται επίσης : η Ρωσία και η Ουκρανία. Κυπριακή εταιρεία που 

εµπορεύεται χρεόγραφα (όπως µετοχές, οµόλογα, επαναγορά τίτλων) δεν έχει καµιά 

φορολογική υποχρέωση, καθώς το εισόδηµα και το κέρδος από τη διάθεση τέτοιων 

χρεογράφων απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, σύµφωνα µε την 

Κυπριακή φορολογική νοµοθεσία 

Ιδιοκτησία πλοίου και πλοιοδιαχείριση 

Η Κύπρος διαθέτει τον 10ο µεγαλύτερο στόλο πλοίων στον κόσµο, σύµφωνα µε τις 

εγγραφές στα ναυτικά νηολόγια. Ειδικές φορολογικές απαλλαγές παρέχονται σε πλοιοκτή-

τριες εταιρείες ,καθώς και σε εταιρείες πλοιοδιαχείρισης ,που εργοδοτούν πληρώµατα που 

εργάζονται σε διεθνή ύδατα. Τα κέρδη και τα µερίσµατα που καταβάλλει ναυτιλιακή 

εταιρεία η οποία είναι εγγεγραµµένη στην Κύπρο, έχει πλοία υπό κυπριακή σηµαία και 

διεξάγει δραστηριότητες σε διεθνή ύδατα απαλλάσσονται από την επιβολή φόρου 

εισοδήµατος. Ο φόρος επιβάλλεται και  καταβάλλεται  επί της χωρητικότητας των πλοίων.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της EE περί κρατικών ενισχύσεων, 

πρόταση της κυπριακής κυβέρνησης για την επιβολή ειδικού µειωµένου φόρου στις 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές. Ο φόρος αυτός 

αντικαθιστά τον εταιρικό φόρο. Η Επιτροπή έκρινε ότι το εν λόγω καθεστώς, το οποίο 
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εφαρµόζεται σε αρκετά άλλα κράτη µέλη της EE, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του 

κυπριακού στόλου χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

 

Η κυπριακή κυβέρνηση κοινοποίησε µέτρο φορολόγησης βάσει της χωρητικότητας για τις 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές και υπόκεινται σε 

εταιρικό φόρο στην Κύπρο. Το καθεστώς αυτό επιτρέπει στις εν λόγω εταιρείες να 

επιλέξουν την υπαγωγή τους σε φόρο που θα υπολογίζεται βάσει της καθαρής 

χωρητικότητας του στόλου που διαθέτουν (φόρος χωρητικότητας) και όχι βάσει των 

πραγµατικών κερδών τους από τις δραστηριότητες θαλάσσιων µεταφορών. Το καθεστώς 

φορολόγησης χωρητικότητας προτείνεται να καλύπτει, υπό ορισµένους όρους, και τα 

ρυµουλκά, τους βυθοκόρους και τα σκάφη πόντισης καλωδίων. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το καθεστώς αυτό είναι σύµφωνο µε τις κατευθυντήριες γραµµές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις θαλάσσιες µεταφορές. Έκρινε επίσης ότι τα αυστηρά 

µέτρα οριοθέτησης του αντικειµένου του θα αποτρέψουν ενδεχόµενους κινδύνους 

φοροδιαφυγής ή διάχυσης των πλεονεκτηµάτων που παρέχει το καθεστώς, προς µη 

ναυτιλιακές δραστηριότητες. Τέλος, το καθεστώς δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο 

ενίσχυσης που προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραµµές. Η Επιτροπή ενέκρινε την 

εφαρµογή του καθεστώτος αυτού έως την 31η ∆εκεµβρίου 2019. Αποσκοπεί στην 

υποστήριξη του τοµέα θαλάσσιων µεταφορών στην Κύπρο και σε άλλα κράτη µέλη της 

EE, µε ισχυρό τοµέα θαλάσσιων µεταφορών τα οποία εφαρµόζουν παρόµοιο καθεστώς. 

Σε ανακοίνωσή του για το θέµα, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιµελητήριο, αναφέρει ότι η 

έγκριση αυτή αποτελεί ίσως την πιο σηµαντική επιτυχία για την κυπριακή ναυτιλία από την 

ίδρυση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και διασφαλίζει τη βιωσιµότητα του κυπριακού 

νηολογίου και της κυπριακής ναυτιλιακής βιοµηχανίας, καθώς επίσης την απρόσκοπτη 

συνέχιση της ουσιαστικής συνεισφοράς της ναυτιλιακής βιοµηχανίας στην κυπριακή 

οικονοµία, η οποία µε βάση τα τελευταία διαθέσιµα επίσηµα στατιστικά στοιχεία, ξεπερνά 

το 5% του ΑΕΠ, παρά τη συνεχιζόµενη διεθνή οικονοµική κρίση. 

Με το νέο φορολογικό αυτό σύστηµα, η Κύπρος σκοπεύει να καλύπτει πλήρως και µε τη 

πιο σύγχρονη µορφή τους, τις τρεις βασικές ναυτιλιακές δραστηριότητες που προσφέρονται 

σήµερα στην παγκόσµια ναυτιλία, δηλαδή την πλοιοκτησία, την πλοιοδιαχείριση και τη 

ναύλωση πλοίων, καθιστώντας έτσι την Κύπρο, τη ναυτιλιακή µητρόπολη της Ευρώπης.  

Αναµένεται από την πλευρά της Κύπρου , ότι µεγάλος αριθµός νέων ναυτιλιακών 

εταιρειών τόσο εντός, όσο και εκτός Ευρώπης, θα θελήσουν να επωφεληθούν από το νέο, 

πολύ ανταγωνιστικό, αλλά και, πλήρως συµβατό µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, ναυτιλιακό 
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φορολογικό σύστηµα της Κύπρου µε την ίδρυση και λειτουργία νέων ναυτιλιακών 

γραφείων στην Κύπρο.  

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 
 Στο πλαίσιο της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων σε τοµείς προηγµένης τεχνολογίας 

(εισαγωγή τεχνογνωσίας), της δηµιουργίας ευκαιριών απασχόλησης σε τοµείς όπου 

υπάρχει ανεργία, της αύξησης των εξαγωγών βιοµηχανικών προϊόντων, της εισαγωγής 

ξένου συναλλάγµατος και της αξιοποίησης της γεωγραφικής ζώνης της Κύπρου, έχει 

συσταθεί (Ν.69/1975, Κανονισµός 276/1981, Τελωνειακοί Κανονισµοί ΕΕ) και λειτουργεί, 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας,  η Ελεύθερη Ζώνη της 

Λάρνακας, που βρίσκεται εννιά χλµ. από το λιµάνι της Λάρνακας και έξι χλµ. από το 

αεροδρόµιο της πόλης. 

Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα που χορηγούνται για την εγκατάσταση επιχειρήσεων στην 

ανωτέρω Ελεύθερη Ζώνη, σηµειώνουµε : 

• την κατάργηση των εισαγωγικών δασµών και φόρων για αγαθά που εισάγονται 

στην Ελεύθερη Ζώνη καθώς και 

• το κόστος ενοικίασης χώρου για βιοµηχανική παραγωγή εντός της Ζώνης, που 

ανέρχεται στο συµβολικό ποσό της µιας Κυπριακής Λίρας (1,71 Ευρώ περίπου) για 

την πρώτη πενταετία ενώ το ετήσιο κόστος ενοικίασης χώρου, µετά την πενταετία, 

ανέρχεται σε 525 Κυπριακές Λίρες (896 ευρώ)/στρέµµα. 

Σε όλους τους διαθέσιµους χώρους εντός της Ελεύθερης Ζώνης, η εγκατάσταση 

ηλεκτρικού ρεύµατος και τηλεφωνικών γραµµών είναι δωρεάν. Εξετάζεται το ενδεχόµενο 

να µετατραπεί η ζώνη Ελευθέρου Εµπορίου της Λάρνακας σε Βιοµηχανική Ζώνη, 

προκειµένου να εγκατασταθούν οι παραγωγικές µονάδες κυπριακών εταιρειών.  

 
Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 

Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται, σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας 

Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµο (στα κέρδη που προκύπτουν µετά την 1.1.1980, από τη 

διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο ή µετοχών εταιρειών (εξαιρουµένων των 

εταιρειών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο ΧΑΚ) που έχουν ακίνητη ιδιοκτησία 

στην Κύπρο. 

Το κέρδος αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της τιµής διάθεσης και του κόστους, καθώς 

επίσης της αύξησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου λόγω πληθωρισµού. Σε 

περίπτωση που το σχετικό περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε πριν την 1.1.1980, αντί του 



 56 

κόστος ,λαµβάνεται υπόψη η αγοραία αξία του στοιχείου αυτού την 1.1.1980, µε βάση την 

εκτίµηση του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας. 

Ο νόµος απαλλάσσει από τη φορολογία ορισµένα κέρδη, και στην περίπτωση που η 

διάθεση πραγµατοποιείται από άτοµο, το κέρδος µειώνεται µε ποσό που καθορίζεται από 

το Νόµο, ανάλογα µε την περίπτωση. 

Επενδυτικό Καθεστώς   
Οι ξένοι επενδυτές µπορούν να συµµετέχουν σε  όλους σχεδόν τους τοµείς της 

οικονοµίας  µέχρι και 100%, είτε προέρχονται από χώρες της ΕΕ, είτε εκτός χωρών της ΕΕ. 

Για τους επενδυτές χωρών της ΕΕ δεν υφίσταται κανένας περιορισµός στην απόκτηση γης, 

κάτι που όµως δεν ισχύει για τους επενδυτές τρίτων χωρών. Στο Υπουργείο Εµπορίου 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού (ΥΕΒΤ) λειτουργεί εδώ και µερικά χρόνια η Υπηρεσία 

Μονοθυριδικής  Πρόσβασης για την ταχεία σύσταση επιχειρήσεων   

  Από τον Ιανουάριο του 2008, λειτουργεί, υπό την εποπτεία και την χρηµατοδότηση του 

ΥΕΒΤ, ο Κυπριακός Οργανισµός Προώθησης Επενδύσεων, στο δωδεκαµελές  ∆ιοικητικό 

του Συµβούλιο συµµετέχουν δέκα άτοµα από τον ιδιωτικό τοµέα, ο οποίος έχει 

επιφορτισθεί µε την προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισµού και 

την προσέλκυση ξένου επιχειρηµατικού κεφαλαίου για άµεσες επενδύσεις σε τοµείς 

προτεραιότητας (τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, λογιστικές-νοµικές 

υπηρεσίες, τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ναυτιλία, ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας, έρευνα και ανάπτυξη, εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας, τουρισµός), την 

διευκόλυνση υλοποίησης  νέων επενδυτών χωρίς καθυστέρηση, αντιµετωπίζοντας 

ενδεχόµενα ζητήµατα γραφειοκρατίας, την διατύπωση προτάσεων µε στόχο την διενέργεια 

των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό κλίµα και την εικόνα 

της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηµατικού κέντρου. 

                            
4.6 ∆ΟΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 
 

Η δοµή που αφορά το Υπουργείο Οικονοµικών είναι : 
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Vat Service

Cyprus Fiscalis Exchange Programme 
Nicosia, 12-16/3/2007

Directorate of Economic Research and 
EU Affairs 

Directorate of the Budget and Fiscal 
Control

Directorate of Tax Policy and 
Implementation

Directorate for the Co-ordination of the 
Computerisation of the Public Sector 

Directorate of the Investment and 
Finance

Insurance Companies Supervisory 
Authority 

Grants and Benefits Services

Directorate of Financial Management

Inland Revenue Department

Information Technology Services 
Department

Government Purchasing and Supply 
Department

Public Administration and Personnel 
Department 

Printing Office

Statistical Service Department

Customs and Excise Department

Minister 

Permanent Secretary 

Administration and Personnel 
Registry 

Treasury

Ministry of Finance – Organisational Structure

 
Σε κεντρικό επίπεδο, η υπηρεσία ΦΠΑ είναι ενταγµένη στη δοµή του Υπουργείου 

Οικονοµικών και αποτελεί το ένα σκέλος της υπηρεσίας Τελωνείων και ΦΠΑ 

 
Η δοµή της υπηρεσίας ΦΠΑ είναι : 
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Τα επαρχιακά γραφεία είναι αρµόδια για την εφαρµογή της νοµοθεσίας ΦΠΑ στην 

επαρχία τους και για την παροχή συµβουλών στα εγγεγραµµένα πρόσωπα που έχουν την 

έδρα της επιχείρησής τους στην περιοχή αυτή. Οι λειτουργίες που κυρίως επιτελούνται στο 

τοπικό γραφείο είναι εκείνη του µητρώου, της επιστροφής  ποσών ΦΠΑ, του ελέγχου, της 

διαχείρισης των χρεών και της εξυπηρέτησης της αµοιβαίας συνδροµής. Το τοπικό γραφείο 

αναπτύσσει τη δραστηριότητά του µε βάση το ετήσιο σχέδιο δράσης (operational unit 

plan), που έχει εκπονήσει σε συνεργασία µε την κεντρική διοίκηση . 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο τοµέας εσωτερικού ελέγχου. Έχει σαν έργο 

τον έλεγχο του φορολογικού συστήµατος έτσι ώστε να προσδιορίζονται οι αδυναµίες του, η 

αποτελεσµατικότητά του και το κόστος του σε σχέση µε τα φορολογικά έσοδα. Ο έλεγχος 

διενεργείται µε βάση ετήσιο σχεδιασµό και αφορά τη διαδικασία υποβολής των 

φορολογικών δηλώσεων, την πληρωµή του φόρου, τη διαχείριση των χρεών, την πορεία 

των εγγραφών στο µητρώο και την πορεία των φορολογικών εσόδων. Τα αποτελέσµατα 

του ελέγχου αποτιµώνται κάθε 4 µήνες.  

 

4.7 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

 

Φορολογική εγγραφή Κάθε εταιρεία, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει 

φορολογική υποχρέωση µε βάση τη σχετική νοµοθεσία υποχρεούνται επιπλέον να 

εγγραφούν το συντοµότερο δυνατό στο Μητρώο Φορολογουµένων του Τµήµατος 

Εσωτερικών Προσόδων και να πάρουν Αριθµό Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.). 

Οι παραπάνω διαδικασίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν, είτε στα κατά τόπους Επαρχιακά 

Γραφεία Φόρου Εισοδήµατος, είτε στα γραφεία της Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης 

του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, ανεξάρτητα από το είδος 

δραστηριότητας του φορολογούµενου. 

Η εγγραφή στο Μητρώο Φόρου Προστιθέµενης Αξίας είναι δυνατή και µέσω της 

Μονοθυριδικής Πρόσβασης του Τµήµατος Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη 

(ΤΕΕΕΠ). 

Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη  

Υποβολή της φορολογικής δήλωσης 
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Κάθε εταιρεία οφείλει να υποβάλει τη ∆ήλωση Εισοδήµατος Εταιρείας, το αργότερο µέχρι 
τις 31/12 του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος στο οποίο αναφέρεται το εισόδηµα. 

Τα φυσικά πρόσωπα που εµπίπτουν στις πιο πάνω διατάξεις, οφείλουν να υποβάλουν 

∆ήλωση Εισοδήµατος Αυτοεργοδοτούµενου , ανάλογα µε την περίπτωση τους, ενώ κάθε 

εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο το οποίο εργοδοτεί υπαλλήλους (τουλάχιστον ένα άτοµο) 

οφείλει να υποβάλλει στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων τη ∆ήλωση Εργοδότη  

Τα νοµικά πρόσωπα είναι υποχρεωµένα να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση φορολογίας 

µέχρι την 1η Αυγούστου του τρέχοντος φορολογικού έτους, καθώς και να υποβάλλουν 

φορολογική δήλωση µαζί µε τους εξελεγµένους λογαριασµούς από εγκεκριµένους 

λογιστές µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που ακολουθεί. 

Κάθε εταιρεία/εργοδότης κρατεί µηνιαίως από το µισθό των υπαλλήλων της το ποσό του 

φόρου που αντιστοιχεί στο ετήσιο εισόδηµα και υποβάλλει µέχρι τις 30 Απριλίου του έτους 

που ακολουθεί τη δήλωση εργοδότη. Επίσης, πρόσωπο εγγεγραµµένα στο µητρώο ΦΠΑ 

υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για κάθε τριµηνιαία φορολογική 

περίοδο. 

Όλα τα φορολογικά έντυπα και λοιπά στοιχεία είναι διαθέσιµα από τα κατά τόπους 

γραφεία του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων και στο διαδίκτυο. Σε πολλές περιπτώσεις 

η υποβολή δήλωσης µπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. 

Οι επιχειρηµατίες µπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για τις υποχρεώσεις τους 

σχετικά µε το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας και τις συναφείς διαδικασίες στην Υπηρεσία 

ΦΠΑ του υπουργείου Οικονοµικών. 

 
4.8 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 
 

Η αναζήτηση χαµηλότερης φορολογίας ,το γεγονός του ότι η Κύπρος είναι επίσης µέλος 

της ΕΕ και άρα δεν τίθεται θέµα ΦΠΑ ,η απόσταση όπως και η χρήση της ίδιας γλώσσας 

σε  συνδυασµό µε τους  χαµηλούς συντελεστές  φορολογίας των  εταιρειών στην Κύπρο 

έχει δηµιουργήσει τάση για κινητικότητα στις Ελληνικές Εταιρείες . 
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Η τόπος  εγκαταστάσεων επιχείρησης είναι ο συνδετικός κρίκος της  επιχείρησης  µε το 

κράτος. Όταν οι όροι συσχέτισης αυτών των δύο αλλάζουν αποφεύγεται το 25% φόρου 

στην Ελλάδα και πληρώνεται ο Κυπριακός φόρος ο οποίος είναι σαφώς χαµηλότερος . 

 Ένα αρκετά διαδεδοµένο σενάριο είναι αυτό στο οποίο η έδρα της επιχείρησης ορίζεται η 

Κύπρος, άρα και  η αρµόδια αρχή για να φορολογήσει είναι η Κυπριακή. Εάν εισαχθούν 

εµπορεύµατα από Τρίτη χώρα ο συντελεστής ΦΠΑ ο οποίος θα πληρωθεί ,είναι maximum 

15% .Κατόπιν γίνεται διάθεση των εµπορευµάτων αυτών από την επιχείρηση που 

βρίσκεται στην Κύπρο στην Ελληνική αγορά. Αν όµως η Κυπριακή εταιρία έχει 

εγκαταστάσεις στην Ελλάδα θα θεωρηθεί πως η έδρα της βρίσκεται στην Ελλάδα και πάλι 

θα υπάρχει φορολογία σε ποσοστό 25%, έτσι δηµιουργούνται τελωνειακές  αποθήκες που 

δεν αποτελούν µόνιµη εγκατάσταση της εταιρίας. Ακολουθεί η διανοµή στην ελληνική 

αγορά των  προϊόντων  µε φορολογία 10%. 

 
4.9 ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ  

Υπό το πρίσµα των πιο πάνω φορολογικών πλεονεκτηµάτων, η Κυπριακή εταιρεία 

χρησιµοποιείται συχνότερα ως ενδιάµεση εταιρεία σε περιπτώσεις όπου οι επενδυτές 

επενδύουν  σε χώρες της Ε.Ε. ή σε χώρες όπου η Κύπρος έχει σύµβαση αποφυγής διπλής 

φορολογίας. Φορολογικά οφέλη προκύπτουν στους επενδυτές που αποσκοπούν στο 

εισόδηµα από µερίσµατα, καθώς και στη σηµαντική υπεραξία του κεφαλαίου από την 

πώληση των µετοχών. Το κυπριακό φορολογικό σύστηµα εξελίχθηκε σε  ιδανικό για τις 

ξένες επιχειρήσεις, µε διακρατικές συµφωνίες για αποφυγή της διπλής φορολογίας και τον 

φορολογικό συντελεστή των επιχειρήσεων να είναι µόλις 10%, για όλα τα επίπεδα 

εισοδηµάτων. Τα παραπάνω στοιχεία συµπληρώνονται µε την αυστηρή εµπιστευτικότητα 

που επικρατεί σε σχέση µε ονόµατα και µετόχους εταιρειών , ταυτόχρονα µε την πλήρη 

απελευθέρωση διακίνησης κεφαλαίων και πληρωµών.  

 Το Κυπριακό φορολογικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από σταθερότητα σε σχέση µε το 

Ελληνικό όπου πολλές και αλλεπάλληλες αλλαγές συµβαίνουν στο ισχύον Ελληνικό 

φορολογικό  καθεστώς , πολλές από αυτές µάλιστα  µε αναδροµική ισχύ. Οι συντελεστές 

φορολόγησης είναι από τους χαµηλότερους στην Ευρώπη ενώ υπάρχουν και πολλές 

απαλλαγές και µειώσεις οι οποίες είναι ξεκάθαρες και σταθερές .Στην Κύπρο το 

µηχανογραφικό τους σύστηµα βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης και δεν έχει προχωρήσει 

τόσο όσο στην  Ελλάδα µε το σύστηµα ΤΑΧΙΣ-ΝΕΤ . 
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 ∆ιαχρονικά ο φορολογικός σχεδιασµός της Κύπρου  αξιοποιεί τα γεγονότα που 

συµβαίνουν στο «άµεσο περιβάλλον» .Έτσι τα γεγονότα του 1974 άφησαν την Κύπρο µε 

σηµαντικότατες απώλειες των κυρίων πλουτοπαραγωγικών περιοχών της και µε υπερδι-

πλασιασµό της ανεργίας της λόγω των εκτοπισθέντων. Αν και αυτά τα δεδοµένα 

προµήνυαν µια οικονοµική καταστροφή, τα επόµενα τέσσερα χρόνια ακολούθησε αυτό που 

αποκαλείται µέχρι και σήµερα «οικονοµικό θαύµα», εφόσον η οικονοµική ευηµερία 

επέστρεψε και ξεπέρασε τα επίπεδα προ της τουρκικής εισβολής και επιτεύχθηκε 

σηµαντική οικονοµική ανάπτυξη. Η Κύπρος κατάφερε να ορθοποδήσει κυριολεκτικά µέσα 

από τις στάχτες, έχοντας δηµιουργήσει την υποδοµή που θα την καθιστούσε το σχετικά 

εύρωστο κράτος που είναι σήµερα. Οι «επίσηµες» αιτίες για αυτό το θαύµα ήταν η 

επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική που ακολουθήθηκε, η αυξηµένη ξένη βοήθεια και η 

ώθηση που δόθηκε στον κατασκευαστικό τοµέα (δηµιουργώντας υποδοµή και εισοδήµατα 

στον τόπο). Μια «ευτυχής» συγκυρία ήταν και η µακροχρόνια πολεµική σύρραξη στο 

Λίβανο, εφόσον έγινε η αιτία να του πάρει η Κύπρος µέσα από τα χέρια τον ρόλο του 

χρηµατο-οικονοµικού κέντρου της Μέσης Ανατολής και που έφερε πολλούς πλούσιους 

Λιβανέζους στο νησί. Επίσης, οι πετρελαϊκές κρίσεις στις αρχές του ‘80, έκαναν 

πλουσιότερους τους γείτονες Άραβες που ξόδεψαν και επένδυσαν µεγάλο µέρος των 

πετροδολαρίων τους στην Κύπρο. 

Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα , ο τραπεζικός µας τοµέας, η αστάθεια καθώς και το 

αίσθηµα ανασφάλειας που καλλιεργήθηκε , οδήγησαν αρκετά εκατοµµύρια καταθέσεων 

από το Ελληνικό στο Κυπριακό τραπεζικό σύστηµα..  

Από το 2009 (ύφεση κατά -1,7%), στη διάρκεια του 2010 και ιδίως µετά την έκρηξη στην 

Ναυτική Βάση του Μαρί (11.7.2011) η οικονοµία βρίσκεται σε επικίνδυνη περιδίνηση: πχ 

οι από το Νοέµβριο του 2010 διαδοχικές υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής της ικανότητας 

λόγω δηµοσιονοµικών ανισορροπιών ή της έκθεσης του κυπριακού τραπεζικού 

συστήµατος στα ελληνικά οµόλογα (κλπ), οι οικονοµικές συνέπειες της έκρηξης στο Μαρί 

(κόστος άνω των 2,4 δις Ευρώ, µείωση του κύκλου εργασιών κατά 43% των επιχειρήσεων 

λιανικού εµπορίου λόγω µείωσης της ζήτησης/κατανάλωση κλπ), τα υψηλά πλέον επιτόκια 

των κυπριακών οµολόγων που αποκλείουν την Κύπρο από τις διεθνές αγορές χρήµατος 

από τον Ιούλιο 2011 κλπ.  Η Fithch υποβάθµισε στις 10 Αυγούστου και πλέον η 

βαθµολογία που έδωσε στην  Κύπρο είναι BBB µε αρνητικές προοπτικές. . Όλα αυτά 

θυµίζουν το προηγούµενο της Ελλάδος, Ιρλανδίας και Πορτογαλίας που οδηγήθηκαν στον  

ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης (ΕΜΣ). Οι επιπτώσεις µιας τέτοιας εξέλιξης είναι γνωστές 
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και προβλέψιµες: πχ µια αύξηση της φορολογίας του εταιρικού φόρου από10% σε 20% θα 

εξάλειφε το σηµαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτηµα της Κύπρου που την καθιέρωσε σαν 

διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο τη τελευταία εικοσαετία.  

Προτάθηκε  δέσµη µέτρων, που πρόκειται να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, για την 

αντιµετώπιση των τελευταίων εξελίξεων καθώς και την αντιµετώπιση των δηµοσιονοµικών 

ελλειµµάτων .Στα µέτρα που προτάθηκαν συµπεριλαµβάνεται αύξηση  του συντελεστή του 

ΦΠΑ στο 17% από 15% που είναι σήµερα, αύξηση του φόρου στην πηγή επί των τόκων 

των καταθέσεων  που προέρχονται από κατοίκους Κύπρου από 10% έως 15%, και 

προστίθεται  ένας επιπλέον ανώτατος συντελεστής του προσωπικού φόρου εισοδήµατος 

35% επί του εισοδήµατος πάνω από 60, 000 .Επιπλέον, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί 

στην Κύπρος θα κληθούν να πληρώσει 350 ευρώ ετήσια συνδροµή προς την κυβέρνηση 

Επιπλέον προτάθηκε µείωση του αριθµού των εργαζοµένων στον δηµόσιο τοµέα µέσω της 

φυσικής φθοράς και πάγωµα των προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα . Οι εργαζόµενοι του 

δηµόσιου τοµέα θα πληρώσουν επιπλέον 3% στους µισθούς τους Οι όποιες νέες 

προσλήψεις στις δηµόσιες υπηρεσίες θα έχουν το 10% χαµηλότερους µισθούς. Τα µέτρα, ο 

συγχρονισµός των οποίων δεν είναι ακόµη σαφής, στοχεύουν στην επιπλέον µείωση κατά  

1% του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος που αναµένεται το 2011, στο 5,5% του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ).Έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκής Ένωσης στόχος για έλλειµµα 

κάτω του 2,5% του ΑΕΠ µέχρι το τέλος του 2012. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι 

θα ψηφιστούν τα προτεινόµενα αυτά µέτρα και θα επιτευχθούν οι στόχοι.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΟ ΦΙΛΑΝ∆ΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

 

 
5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΑΣ 
 
Η Φιλανδία είναι ένα Σκανδιναβικό 

κράτος µε πολύ υψηλό επίπεδο 

φορολογικής  και γενικότερης θεσµικής 

οργάνωσης .  

Κατέχει την έβδοµη θέση αναφορικά µε 

το επίπεδο ανταγωνιστικότητάς της 

οικονοµίας της µε βάση την ετήσια 

έκθεση-κατάταξη ανταγωνιστικότητας 

2010-11 που συντάσσεται ετησίως από το 

Παγκόσµιο Οικονοµικού Φόρουµ 

(WEF). Η Φιλανδία είναι χώρα µε   

 

 

 

 

 

πληθυσµό που  ανέρχεται σε περίπου 5.400.000 κατοίκους. Από το 2001 το επίσηµο εθνικό 

νόµισµά της είναι το Ευρώ. 

 

Τα έσοδα από φόρους κατανέµονται στους ακόλουθους δικαιούχους: 

 

Κράτος (53% ) 

• 444 Κοινότητες (34% ) 

•  Ίδρυµα Κοινωνικής Ασφάλισης (KELA) (11% ) 

• 438 Εκκλησίες και ιδρύµατα (2% ) 
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5.2ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
5.2.1.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 
Το εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο , η φορολογητέα ύλη ορίζεται σαν η χρηµατική ροή ή 

οτιδήποτε το οποίο µπορεί να αποτιµηθεί σε χρήµα το οποίο λαµβάνει ο φορολογούµενος 

σε ετήσια βάση. Το έτος στο οποίο θα φορολογηθεί το εισόδηµα είναι το έτος κατά το 

οποίο έχει όχι µόνο αποκτηθεί αλλά και εισπραχθεί από τον φορολογούµενο. Εξαίρεση του 

κανόνα αυτού είναι  οι πρόσοδοι κεφαλαίου, οι οποίες φορολογούνται κατά την χρονιά 

απόκτησης ακόµη και εάν δεν εισπράχθηκαν. 

 Ο φόρος επιβάλλεται πάνω στο καθαρό εισόδηµα το οποίο προκύπτει µετά την αφαίρεση 

των δαπανών που πραγµατοποίησαν για την απόκτηση του εισοδήµατος. Οι άµεσοι φόροι 

περιλαµβάνουν φόρο εισοδήµατος (για το κράτος), τοπικό φόρο και φόρο εκκλησία. Οι 

εταιρείες πληρώνουν επίσης φόρο για την  εκκλησία. 

 

 

 

5.2.1.1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΣΤΟ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
Στο Φιλανδικό Φορολογικό σύστηµα διακρίνονται δύο γενικές κατηγορίες (πηγές) 

εισοδήµατος φυσικών προσώπων: 

1.   ΚΟΙΝΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ  

1. ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

  

Το κοινό εισόδηµα ορίζεται σαν το οποιοδήποτε εισόδηµα το οποίο δεν προέρχεται από 

επενδύσεις. Οι κυριότερες µορφές κοινού εισοδήµατος είναι οι ακόλουθες: 

• Εισόδηµα από µισθούς ,δηλαδή από εξαρτηµένη εργασία 

• Εισόδηµα από συντάξεις 

• Εισόδηµα από δικαιώµατα, σήµατα κλπ εφόσον αυτά έχουν προέλθει από 

την ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα του φορολογούµενου 

• 80% του εισοδήµατος που αποκτά ο εργαζόµενος από επενδυτικό αµοιβαίο 

κεφάλαιο, του οποίου µεριδιούχοι είναι αποκλειστικά εργαζόµενοι σε 

συγκεκριµένη εταιρεία. 

 



 65 

Το κοινό εισόδηµα φορολογείται σύµφωνα µε µια προοδευτική κλίµακα  φόρου. Η 

κλίµακα αυτή απεικονίζεται ως εξής : 

 

o Κρατικός Φόρος: 

 
 : 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ   

(%)  
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ (EUR) 

0 1-15,200 

6.5% 15,201-22,600 

17.5% 22,601-36,800 

21.5% 36,801-66,400 

30% 66,401 And Over 

 
 

o Περιφερειακός Φόρος: 15%-20% 

o Εκκλησιαστικός Φόρος: 1%-2% 

o Φόρος κοινωνικής ασφάλισης: 1,5% 

Κάθε φορολογούµενος λαµβάνει ταχυδροµικά στις αρχές κάθε έτους την  φορολογική 

κάρτα, µε βάση τα δεδοµένα που έχουν για αυτόν οι φορολογικές αρχές και οφείλει να  

κοινοποιήσει στο αρµόδιο φορολογικό γραφείο κάθε αλλαγή των φορολογικών του 

δεδοµένων.  

Οι σύζυγοι φορολογούνται ξεχωριστά τόσο για το κοινό εισόδηµα όσο και για το εισόδηµα 

από επενδύσεις. 

 

Το εισόδηµα από επενδύσεις ορίζεται σαν οι πρόσοδοι κεφαλαίων, τα κέρδη απο την 

εκποίηση κεφαλαιουχικών στοιχείων και οι λοιπές αποδόσεις κεφαλαίων.  

Οι κυριότερες µορφές εισοδήµατος από επενδύσεις  είναι οι ακόλουθες: 

 

• Εισόδηµα  από τόκους δανείων µεταξύ ιδιωτών 

• Εισόδηµα  από τόκους οµολογιακών δανείων και από τόκους καταθέσεων  

• Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία πχ εκµισθώσεις  

• Μερίσµατα από εταιρείες εισηγµένες ή µη στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
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• Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και συγκεκριµένα από ατοµικές 

επιχειρήσεις και προσωπικές εταιρείες Ο.Ε. και Ε.Ε.  

• Αποζηµιώσεις ασφαλιστικών συµβολαίων 

• Εισόδηµα από δικαιώµατα ,σήµατα τα οποία έχει στην κυριότητα του ο 

φορολογούµενος από κληρονοµιά ή από επενδυτικές δραστηριότητες  

•  Εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις 

 
Γενικά το εισόδηµα από επενδύσεις φορολογείται στο σύνολο του µε συντελεστή 28%. 

Όµως κάποια από τα παραπάνω εισοδήµατα  δεν συναθροίζονται, αλλά φορολογούνται 

στην πηγή αυτοτελώς µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τον δικαιούχο. 

Τέτοια εισοδήµατα είναι οι τόκοι καταθέσεων και οι τόκοι οµολογιακών δανείων οι οποίοι 

φορολογούνται αυτοτελώς µε 28%. 

Οι σύζυγοι φορολογούνται ξεχωριστά τόσο για το κοινό εισόδηµα όσο και για το εισόδηµα 

από επενδύσεις. 

Στα Φυσικά πρόσωπα δίνεται η δυνατότητα να συµψηφίσουν την ζηµία που προέκυψε σε 

κάποιο έτος µε τα καθαρά εισοδήµατα των 10 επόµενων ετών αρκεί ο συµψηφισµός να 

αφορά ιδίας πηγής εισόδηµα. ∆ηλαδή οι ζηµίες από την άσκηση γεωργικής επιχείρησης 

συµψηφίζεται µόνο µε  εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις των επόµενων 10 χρήσεων. 

 Υπάρχει και µια σειρά από φορολογικές απαλλαγές προς τα φυσικά πρόσωπα οι οποίες 

µειώνουν την φορολογική επιβάρυνση . Τέτοιες είναι  ¨ 

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ. Amount - EUR. 

∆ΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΒΑΡΎΝΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

ΟΤΑΝ ΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ 
ΒΑΡΥΝΟΥΝ 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 650 EUR. 

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩΣ  EUR 7,000 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ 

ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ  ΠΛΗΡΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ  ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟ  

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. 

ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΩΣ ΚΑΠΟΙΟ 
ΟΡΙΟ 
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Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος  φυσικών προσώπων 

γίνεται µε δύο τρόπους: 

 
• Με χειρόγραφη δήλωση από τον φορολογούµενο.(Αυτό συµβαίνει µε το 30% 

των φορολογούµενων.) 

• Με αποστολή  ήδη συµπληρωµένης µε τα εισοδήµατα δήλωσης από τις 

φορολογικές αρχές προς τον φορολογούµενο (tax proposal scheme).  Οι 

φορολογικές αρχές συλλέγουν τις πληροφορίες για το ακριβές εισόδηµα του 

κάθε φορολογούµενου από τρίτους, όπως εργοδότες, συναλλασσόµενους κλπ. 

Ο φορολογούµενος σε περίπτωση που έχει αντίρρηση για το ύψος των  

εισοδηµάτων, µπορεί να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να 

αποδείξει το πραγµατικό ύψος του εισοδήµατος του. Ο φορολογούµενος σε 

περίπτωση που συµφωνεί µε την δήλωση που του στέλνει η εφορία,  δεν 

χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο παρά να πληρώσει τον φόρο.  

Αυτό συµβαίνει µε το 70% των φορολογούµενων. 

 

 
5.2.1.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Το Φιλανδικό φορολογικό σύστηµα αναγνωρίζει ως ξεχωριστά φορολογικά πρόσωπα  τους 

παρακάτω οικονοµικούς οργανισµούς:  

• Ανώνυµες Εταιρείες 

• Θρησκευτικές Ενώσεις 

• Τραπεζικά ιδρύµατα 

• ∆ήµους 

• Εταιρείες ∆ιαχείρισης Επενδυτικών κεφαλαίων 

• Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

• Ιδρύµατα 

Οι προσωπικές εταιρείες (Οµµόρυθµες και Ετερόρρυθµες εταιρείες) παρά το γεγονός ότι το 

καθαρό εισόδηµα τους προσδιορίζεται όπως στις ανώνυµες εταιρείες, δεν διαθέτουν δική 

τους φορολογική αυτοτέλεια, οπότε τα κέρδη τους κατανέµονται στους εταίρους µε βάση 

τα ποσοστά συµµετοχής τους και φορολογούνται στο φυσικό πρόσωπο σαν εισόδηµα από 

επενδυτικές δραστηριότητες. 
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Οι Ανώνυµες Εταιρείες φορολογούνται µε συντελεστή 29% 

Στην περίπτωση των µερισµάτων ανωνύµων εταιρειών, η Φιλανδική φορολογική διοίκηση 

έχει εφαρµόσει ένα σύστηµα (imputation system) το οποίο διασφαλίζει την µη διπλή 

φορολόγηση των κερδών που διανέµονται ,δηλαδή τόσο στο επίπεδο της εταιρείας που 

διανέµει όσο και στο επίπεδο του µετόχου που λαµβάνει το µέρισµα. Πιο συγκεκριµένα το 

σύστηµα αυτό πριµοδοτεί τον µέτοχο µε ποσό φόρου που του αναλογεί από τον φόρο, που 

πλήρωσε η εταιρεία από τα κέρδη της. Ο φόρος αυτός συµψηφίζεται µε τον φόρο που ο 

µέτοχος πρέπει καταβάλλει, σύµφωνα µε το σύνολο των προσωπικών του εισοδηµάτων. Η 

φορολογική υποχρέωση του εισοδήµατος από µερίσµατα  εξαντλείται στο επίπεδο της 

εταιρείας που διανέµει, µόνο στην περίπτωση υπάρξεως ζηµιών στα βιβλία του µετόχου. 

 
Γενικά τα έξοδα απόκτησης του εισοδήµατος αφαιρούνται από τα φορολογητέα κέρδη, 

τόσο για τα νοµικά πρόσωπα όσο και για τα φυσικά πρόσωπα. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα περισσότερο συνήθη έξοδα που αναγνωρίζονται φορολογικά 

και αφορούν κυρίως νοµικά πρόσωπα: 

• κόστος απόκτησης αποθεµάτων 

• κόστος απόκτησης παγίων στοιχείων 

• έξοδα ενοικίου και ύδρευσης 

• µισθοί και εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία 

• έξοδα διαφήµισης 

• έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

• έξοδα ίδρυσης και αναδιοργάνωσης 

• 50% των εξόδων διασκέδασης 

• ζηµιών από µη συνήθη γεγονότα πχ κλοπές, φυσικές καταστροφές  

• τόκοι δανείων 

• Συναλλαγµατικές διαφορές 

Αντιθέτως τα κατωτέρω έξοδα δεν αναγνωρίζονται φορολογικά: 

• Φόροι εισοδήµατος και κεφαλαίου 

• Πρόστιµα και προσαυξήσεις 

• Έξοδα parking 

 
Σχετικά µε την δήλωση φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων υποβάλλεται 4 µήνες 

µετά την λήξη της διαχειριστικής περιόδου και τα στοιχεία που περιλαµβάνει είναι τόσο 
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επαρκή & αναλυτικά, σχετικά µε τον Ισολογισµό & Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, 

ώστε µπορούν να εξαχθούν κάποια πρώτα συµπεράσµατα από την µελέτη τους και µόνο. 

 

5.2.2 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ή ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΙ ΦΟΡΟΙ 
 

Εξαιτίας του γεγονότος και της χρονικής υστέρησης είσπραξης των φόρων  από το 

Φιλανδικό κράτος, κατά το επόµενο έτος (οικονοµικό έτος ) και όχι στην χρήση την οποία 

αφορά, έχει θεσπιστεί το σύστηµα των παρακρατούµενων και προκαταβλητέων φόρων. Με 

το σύστηµα των παρακρατούµενων φόρων, οι Φιλανδικές αρχές προεισπράττουν τους 

φόρους στην χρήση την οποία αφορούν και όταν κατά την επόµενη χρήση εκκαθαριστεί 

και βεβαιωθεί οριστικά  η τελική υποχρέωση του φορολογούµενου, τότε συµψηφίζεται 

(αφαιρείται) ο ήδη καταβεβληµένος (παρακρατηθείς) φόρος .  

Οι παρακρατούµενοι φόροι διακρίνονται σε δύο περιπτώσεις: 

• Παρακράτηση φόρου από µισθούς και συντάξεις 

• Παρακράτηση φόρου από λοιπά εισοδήµατα. 

Τα λοιπά αυτά εισοδήµατα αφορούν κυρίως έσοδα από παροχή πνευµατικής 

εργασίας, δηλαδή ελευθέριων επαγγελµάτων και έσοδα από δικαιώµατα. Ο βασικός 

συντελεστής παρακράτησης φόρου είναι 13%. Ο φόρος παρακρατείτε και 

αποδίδεται στο Φιλανδικό ∆ηµόσιο από το πρόσωπο που καταβάλλει το αντίτιµο 

της υπηρεσίας ,και για λογαριασµό του δικαιούχου του εισοδήµατος. Ο δικαιούχος 

του εισοδήµατος θα συµψηφίσει τον παραπάνω φόρο που του παρακρατήθηκε, µε 

τον τελικό φόρο που αναλογεί στο συνολικό του εισόδηµα.      

Στο Φιλανδικό σύστηµα παρακρατούµενων φόρων καθιερώθηκε το  Μητρώο 

Παρακρατούµενων Φόρων. Το Μητρώο Παρακρατούµενων Φόρων λειτουργεί 

ανεξάρτητα από το κανονικό µητρώο εισοδήµατος και έχει αρκετά µικρότερο αριθµό 

επιχειρήσεων. Για να εγγραφεί κάποια επιχείρηση στο Μητρώο Παρακρατούµενων Φόρων, 

η Φιλανδική Φορολογική Αρχή ελέγχει πέρα της νοµιµότητας της συγκεκριµένης 

επιχείρησης (δηλαδή αν υποβάλλει δηλώσεις, αν χρωστάει φόρους κλπ) και την αξιοπιστία 

των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Πιο συγκεκριµένα ελέγχει το κατά πόσο τα µέλη 

του ∆Σ  έχουν στην κυριότητα τους και λοιπές εταιρείες, την νοµιµότητα των εταιρειών 

αυτών και γενικότερα προσπαθεί να διασφαλίσει την ύπαρξη ενός επιπέδου διαφάνειας και 

αξιοπιστίας. Οι εταιρείες που θα καταχωρηθούν τελικά στο Μητρώου 

Παρακρατούµενων Φόρων έχουν το προνόµιο να µην είναι υποχρεωτικό να τους 

διενεργείται παρακράτηση φόρου από το εισόδηµα το οποίο αποκτούν. Για αυτό τον 
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λόγο, η εισαγωγή µίας εταιρείας στο Μητρώο Παρακρατούµενων Φόρων της εξασφαλίζει 

καλύτερη ρευστότητα, καθώς και µεγαλύτερο βαθµό αξιοπιστίας στον κλάδο που 

δραστηριοποιείται. 

 
 
 
 5.2.3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
Στην Φιλανδία υποκείµενο σε φορολόγηση είναι η καθαρή περιουσία κάθε προσώπου είτε 

φυσικού είτε νοµικού. Ο φόρος αυτός ονοµάζεται φόρος καθαρής περιουσίας ή φόρος 

κεφαλαίου.  

Ο φόρος καθαρής περιουσίας για τα Φυσικά πρόσωπα είναι 0,9% για αξία περιουσίας 

άνω των 185.000,00 ευρώ ενώ για τα Νοµικά πρόσωπα είναι 1%. 

Ο φόρος κεφαλαίου επιβάλλεται πάνω στην αξία της καθαρής περιουσίας κάθε 

φορολογούµενου προσώπου. Προκειµένου να προσδιορισθεί η αξία της καθαρής 

περιουσίας από το σύνολο της περιουσίας αφαιρούνται τυχόν υποχρεώσεις του 

φορολογούµενου όπως π.χ. δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί για την αγορά ακινήτου .  

Η αποτίµηση της περιουσίας κάποιου προσώπου γίνεται µε τον εξής τρόπο: 

• Για τα Ακίνητα η αποτίµηση τους γίνεται στο κόστος αντικατάστασης τους. 

Για τα παλαιά ακίνητα αναγνωρίζεται έκπτωση από 1% έως 10% ανάλογα µε τα 

έτη χρησιµοποίησης τους. 

• Για τις Μετοχές η αποτίµηση τους γίνεται στο 70% της τρέχουσας τιµής τους. 

 

5.2.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ – ∆ΩΡΕΩΝ 

 

Επιβάλλεται φόρος τόσο στις κληρονοµιές όσο και στις δωρεές µε παρόµοιο τρόπο. Όταν ο 

δωρητής / κληρονοµούµενος είναι Φιλανδός επιβάλλεται φόρος ακόµη και στην 

κληρονοµιά η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό. Όταν ούτε ο δωρητής του δώρου  / ο 

διαθέτης ούτε  ο παραλήπτης του δώρου / ο κληρονόµος είναι φιλανδικός κάτοικος, ο 

φόρος που ισχύει για ακίνητη περιουσία που βρίσκεται εντος της επικράτειας της 

Φιλανδίας ή για µετοχές εταιρείας, της οποίας το 50% των στοιχείων ενεργητικού είναι real 

estate µέσα Φιλανδία , επιβάλεται φόρος από την φορολογική αρχή της Φινλανδίας .  

Ανάλογα του βαθµού συγγένειας κληρονοµούµενου – δωρεοδότη και δωρεοδόχου - 

κληρονόµου υπάρχουν 2 οµάδες    

1η οµάδα  - άµεσοι συγγενείς γονείς , παιδιά , εγγονοί. 
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2Η οµάδα – όλοι οι υπόλοιποι 

Γενικά ο φόρος της οµάδας 2 είναι µεγαλύτερος από αυτόν της οµάδας 1. 

Οι φόροι που επιβάλλονται για κληρονοµιές στην οµάδα 1 είναι µε τους εξής συντελεστές : 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ 
ΑΞΙΑ 

Tax on the Lowest 
Bracket 

% ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

0 - 20,000 0 0 

20,000-40,000 100 7% 

40,000-60,000 1,500 10% 

60,000 and over 3,500 13% 

 

Οι φορολογικοί συντελεστές για την οµάδα 2 κυµαίνονται σε  20% έως 32%. 

Στη Φινλανδία υπάρχει σύµβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης µε τις : Σκανδιναβικές 

χώρες , Τις Η.Π.Α. ,Ολλανδία , Γαλλία και Ελβετία. Με την Ελλάδα υπάρχει σύµφωνο για 

την αποφυγή διπλής φορολόγησης στις περιπτώσεις   ακίνητων. 

 

5.2.5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Ο κύριος δηµοτικός φόρος είναι ο δηµοτικός φόρος εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 

προσώπων (kunnallisvero), που αντιπροσωπεύει το 95% των δηµοτικών φορολογικών 

εσόδων. Ένας άλλος φόρος της ΤΑ είναι ο φόρος στην ακίνητη περιουσία (kiinteistοvero). 

Οι δήµοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το φορολογικό συντελεστή αυτών των δύο φόρων. 

Ιδιαίτερα στο φόρο ακίνητης περιουσίας οι φορολογικοί συντελεστές επιλέγονται έως  ενός 

ορίου που τίθεται από το Νόµο. Οι δήµοι µπορούν επίσης να επιβάλουν έναν φόρο στους 

ιδιοκτήτες σκύλων. 
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5.3 ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΟ 

ΦΙΛΑΝ∆ΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

 

Ο Φ.Π.Α. στην Φιλανδία επιβλήθηκε τον Ιούνιο του 1994.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    Ο βασικός 

συντελεστής  Φ.Π.Α. είναι   22%. 

  Ο µειωµένος συντελεστής είναι 8%  

  Ο συντελεστής 17% επίσης υπάρχει για µεγάλη κατηγορία βασικών αγαθών  

Οι αγρότες υπόκειται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.. Τα προϊόντα διατροφής που 

παράγουν υπόκειται σε Φ.Π.Α. 17%, ενώ άλλα προϊόντα όπως η ξυλεία υπόκειται σε  

22%. Η διαφοροποίηση των αγροτών από τους λοιπούς υπόχρεους είναι η περίοδος 

υποβολής της δήλωσης. Οι αγρότες υποβάλλουν την δήλωση του Φ.Π.Α. µόνο µία 

φορά τον χρόνο. Οι λοιποί υπόχρεοι υποβάλλουν δήλωση Φ.Π.Α. κάθε µήνα. 

Οι κατωτέρω υπηρεσίες-προϊόντα απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. χωρίς δικαίωµα 

έκπτωσης του φόρου των εισροών:   

• Ιατρικές και νοσοκοµειακές υπηρεσίες 

• Εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

ΦΠΑ % ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ 

22% • Το σύνολο σχεδόν των αγαθών και 
υπηρεσιών 

8% • Βιβλία 
• Φάρµακα 
• Υπηρεσίες διαµονής 
• Υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών 
• Υπηρεσίες υποβοήθησης αθλητικών 

δραστηριοτήτων 
• Εισιτήρια αθλητικών, πολιτιστικών και 

ψυχαγωγικών εκδηλώσεων 
• Οι υπηρεσίες αθλητικού και 

πολιτιστικού χαρακτήρα 
 

13% • σε τρόφιµα  χωρίς  να περιλαµβάνεται η 
εστίαση 

13% • εστίαση 
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• Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και συναλλαγές που αφορούν χρεόγραφα µε 

εξαίρεση την παροχή συµβουλών και θυρίδας 

• Ασφαλιστικές υπηρεσίες 

• Τυχερά παιχνίδια 

• Πώληση ακινήτων 

• Συγκεκριµένες συναλλαγές που γίνονται από τυφλούς 

• Πώληση µανιταριών από ιδιώτη ο οποίος έκανε και την συλλογή. 

Τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύµατα και οργανισµοί για τις πράξεις τους που 

αφορούν υπηρεσίες αθλητικού και πολιτιστικού χαρακτήρα  εφόσον αυτό εγκριθεί από την 

φορολογική αρχή απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.  

Η παράδοση Ακινήτων απαλλάσσεται του Φ.Π.Α.. Πιο συγκεκριµένα απαλλάσσονται η 

πώληση και η µίσθωση ακινήτων. 

 Οι ακόλουθες πράξεις και υπηρεσίες που συνδέονται µε ακίνητα δεν απαλλάσσονται του 

Φ.Π.Α.: 

• Παράδοση αγαθών και οι υπηρεσίες κατασκευής ακινήτων από εργολάβους.  

• Υπηρεσίες µίσθωσης δωµατίων, θυρίδων, διαφηµιστικού χώρου, θέσεων 

στάθµευσης ΙΧ. 

• Προαιρετική είναι η επιβολή Φ.Π.Α. στην µίσθωση ακινήτων, µόνο στην 

περίπτωση που ο µισθωτής είναι υπόχρεος στον Φ.Π.Α. 

Στην Φιλανδία για τις επιχειρήσεις µε τζίρο µικρότερο των 8.500 ευρώ ετησίως είναι 

προαιρετική η υπαγωγή τους στο καθεστώς του Φ.Π.Α.. Οι επιχειρήσεις µε τζίρο έως        

20 000, Ε έχουν δικαίωµα επιστροφής του ΦΠΑ που έχουν ήδη καταβάλει στο έτος . Με 

αυτό τον τρόπο ο νοµοθέτης προστατεύει τις πολύ µικρές επιχειρήσεις Η επιστροφή γίνεται 

µε την εφαρµογή του τύπου : 

Ποσό 
Φ.Π.Α.που 
επιστρέφεται 

= Καταβληθείς 
Φ.Π.Α 

µείον 
(Πραγµατοποιηµένος  τζίρος 
έως 8.500,00)/11500,00 

Χ καταβληθείς Φ.Π.Α. 

 
Οι εταιρείες, οι οποίες συνιστούν ένα όµιλο εταιρειών, δηλαδή  υπάρχει σχέση µητρικής-

θυγατρικής µεταξύ τους, έχουν την δυνατότητα να τίθεται µόνο ένα πρόσωπο υπόχρεο σε 

Φ.Π.Α. όσο αφορά τις µεταξύ τους συναλλαγές. Σε αυτό το καθεστώς εγγραφής του 

Οµίλου στον Φ.Π.Α., απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. οι συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα 

µόνο µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου. Άλλα  ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α. στην Φιλανδία 

αφορούν τον επενδυτικό χρυσό, τα µεταχειρισµένα αγαθά και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. 
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Οι συντελεστές του ΦΠΑ σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της Eurostat 2010εχουν 

διαµορφωθεί ως εξής : 

Ο Φ.Π.Α στα τρόφιµα µειώθηκε από 17% σε 12% από 

 1 Οκτωβρίου 2009. 

Αύξηση του ποσοστού Φ.Π.Α στα τρόφιµα από 12% σε 13% το  2010 

Μείωση του ποσοστού Φ.Π.Α στα εστιατόρια από 22% σε 13% το  

2010 

 

 

 

  
5.4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 
 Η  νέα επιχείρηση µε την συµπλήρωση ενός εντύπου, πρέπει να εγγραφεί στο BIS 

(Business Information System) το οποίο αποτελεί µια κοινή βάση εγγραφής τόσο για το 

Μητρώο Εµπορίου, το  Μητρώο Ιδρυµάτων όσο και τη  ∆ιεύθυνση Φορολογίας.  

 Οι Επιχειρήσεις και Οργανισµοί µπορούν να αναφέρουν κάθε πληροφορία που τους 

αφορά µέσω ενός µόνο εντύπου µε το οποίο εγγράφονται παράλληλα στα µητρώα του: 

Εθνικό Συµβουλίου Ευρεσιτεχνιών και Εγγραφών  (NBPR) και της ∆/νσης Φορολογίας 

όπως και στα µητρώα Εµπορίου, Ιδρυµάτων, Προπληρωµών, Εργοδοτών (που πληρώνουν 

µισθούς σε τακτική βάση, απασχολούν περισσότερους από 5 εργαζοµένους των οποίων οι 

συµβάσεις εργασίας είναι µικρότερες του ηµερολογιακού έτους), Φ.Π.Α., Πελατών που 

τηρείται από τη ∆/νση Φορολογίας. 

Ο φορολογούµενος εκτιµάει τον αναµενόµενο τζίρο και φορολογητέο εισόδηµα του για το 

πρώτο οικονοµικό έτος. Το Τ.Φ.Γ. καθορίζει το πληρωτέο ποσό και του αποστέλλει τα 

σηµειώµατα πληρωµών. 

Αν η επιχείρηση υπολογίζει να έχει ζηµιά δεν υπάρχει προκαταβλητέος φόρος. 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του ποσού του προκαταβλητέου φόρου. 

Ο φορολογούµενος υποβάλλει δήλωση φόρου είτε κατά ηµερολογιακό έτος (φυσικά 

πρόσωπα) είτε κατά λογιστική περίοδο ή λογιστικές περιόδους που έχουν λήξει µέσα στο 

ηµερολογιακό έτος. 

Οι ΑΕ&ΕΠΕ  πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις διαφορετικές για κάθε λογιστική περίοδο.  

Για εταιρίες  και ανεξάρτητους επιχειρηµατίες όταν  η λογιστική περίοδος λήγει το 

διάστηµα από 1.1-30.9, η  υποβολή δηλώσεων πρέπει να γίνει µέχρι 31.1. 
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Για την λογιστική περίοδο που λήγει το διάστηµα: 1.10-31.12, η προθεσµία είναι µέχρι 1.4. 

ενώ, για ΑΕ & ΕΠΕ η προθεσµία υποβολής δηλώσεων εισοδήµατος λήγει µε την 

συµπλήρωση 4 µηνών από την λήξη της προηγούµενης λογιστικής περιόδου. 

Η εκκαθάριση γίνεται  στα Τ.Φ.Γ. των φορολογούµενων µέχρι τέλη Οκτωβρίου του 

επόµενου έτους ή µετά από 10 µήνες από την λήξη της λογιστικής περιόδου (Ε.Π.Ε.). 

Η βασική αρχή της εκκαθάρισης είναι ότι βασίζεται στα δεδοµένα των δηλώσεων 

εισοδήµατος. 

Υπάρχει η διαδικασία ακρόασης του φορολογούµενου στις περιπτώσεις που τα δεδοµένα 

των δηλώσεων δεν είναι αξιόπιστα .  

Στέλνονται φορολογικά σηµειώµατα πληρωµής φόρων στους φορολογούµενους βάση 

πληροφόρησης από τις πηγές εισοδήµατος των φορολογούµενων. Αυτές οι πληροφορίες 

χρησιµοποιούνται για να υπολογιστεί το εισόδηµα και ο φόρος εκτός  αν προκύψουν 

αλλαγές  .  

ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΛΩΝΕΊΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ & ΤΟΠΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
Επιβολή & είσπραξη κάθε είδους φόρων 
εκτός εκείνων του τελωνείου   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
Επιβολή & είσπραξη φόρων τελωνείου 
& Φ.Π.Α. επί εισαγωγών 

 
   
Το Εθνικό Συµβούλιο Φορολογίας (Ε.Σ.Φ.) και ειδικότερα το Κέντρο Φορολογίας το 

οποίο βρίσκεται στο Ελσίνκι είναι υπεύθυνο να παρέχει γενικές οδηγίες, κατευθύνσεις, 

ενηµερωτικά φυλλάδια σχετικά µε την φορολογική νοµοθεσία. Θέτει κριτήρια απόδοσης 

στα Περιφερειακά Φορολογικά  Γραφεία και επιβλέπει την επίτευξη τους. ∆ιοργανώνει 

σεµινάρια επιµόρφωσης για τους υπαλλήλους του Υπουργείου των Οικονοµικών. 

Επεξεργάζεται ηλεκτρονικά δεδοµένα και εκτελεί λοιπές κεντρικές υπηρεσίες. 

Τα Περιφερειακά Φορολογικά Γραφεία (Π.Φ.Γ.) είναι υπεύθυνα για την επιβολή της 

φορολογίας στις µεγάλου και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις, επίσης µπορεί να  εκχωρούν 

αρµοδιότητες  στα Τοπικά Φορολογικά Γραφεία .  

Υπάρχουν 9 Περιφερειακά Φορολογικά  εκ των οποίων τα 8 είναι κατανεµηµένα µε βάση 

τα γεωγραφικά όρια της περιφέρειας που ανήκουν και ένα  Περιφερειακό Φορολογικό 

Γραφείο το οποίο βρίσκεται στο Ελσίνκι και είναι υπεύθυνο για την φορολογία µόνο των 

µεγάλων εξαγωγικών εταιρειών . 
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Τα Τοπικά Φορολογικά Γραφεία (Τ.Φ.Γ.) ανέρχονται σε 54, και είναι υπεύθυνα για την 

επιβολή της φορολογίας µέσα στα γεωγραφικά όρια της περιοχής τους και στις µικρές 

επιχειρήσεις και αγρότες. 

 
5.5 ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

Υπάρχουν 2 είδη ΙΤ εφαρµογών για την διαδικασία του φορολογικού ελέγχου: 

o Τα διοικητικά εργαλεία τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως για σκοπούς 

πληροφοριακούς  

o Τα πληροφοριακά εργαλεία ελέγχου για ελεγκτές κανονικούς αλλά και 

πληροφορικούς 

Παρέχουν δυνατότητα για πολλαπλή αναζήτηση βάσει του τύπου του οργανισµού , χρόνο 

και άλλα κριτήρια. Παρέχουν δυνατότητα επεξεργασίας, δηµοσίευσης , παρουσίασης και 

εκτύπωσης των δεδοµένων των ελέγχων καθώς και των επισκέψεων ελέγχου .Άλλα 

συστήµατα δίνουν οδηγίες φορολογικού ελέγχου, φορολογικής νοµοθεσίας στο Φ.Π.Α., 

πληρωµές εργοδοτών (παρακρατούµενοι φόροι) και φορολογία εισοδήµατος. Επίσης, 

παρέχονται δεδοµένα γνωµοδοτήσεων (advance ruling) και αποφάσεων δικαστηρίου. 

Υπάρχει ολοκληρωµένο σύστηµα αναζήτησης δεδοµένων που παρέχει πρόσβαση σε 

κεντρικές βάσεις δεδοµένων και πληροφορίες από άλλα υποσυστήµατα όπως: εγγραφές 

πελατών, φορολογία Φ/Π, φορολογία µεγάλων και µικρών επιχειρήσεων, έλεγχος 

πληρωµών (Παρακρατούµενοι, Φ.Π.Α.), φορολογία ακίνητης περιουσίας, ετήσιες 

εισοδήµατος δηλώσεις µισθωτών κα. 

Άλλο  σύστηµα που συγκρίνει δεδοµένα που συλλέγονται  αρχικά από άλλες βάσεις όπως 

αυτή του Μητρώου Εµπορίου µε αυτά των βάσεων  της Φορολογική Αρχής (µε 

µακροεντολές EXCELL) και προκύπτουν πληροφορίες όπως: αν ο φορολογούµενος είναι 

εγγεγραµµένος στα φορολογικά µητρώα, αν υποβάλει δηλώσεις , πληρώνει φόρους κ.α. 

Λειτουργεί όπως και σε άλλες χώρες της ΕΕ το VIES:Πληροφοριακό σύστηµα Φ.Π.Α. Οι 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις των αγοραστών µπορούν να συγκριθούν µε τις ενδοκοινοτικές  

πωλήσεις των πωλητών.  

Υπάρχουν και τα πληροφοριακά συστήµατα εργαλεία  προς χρήση ελεγκτών ή 

πληροφορικών υπαλλήλων  Χρησιµοποιούνται στον έλεγχο των µεγάλου και µεσαίου 

µεγέθους επιχειρήσεων και πρέπει να εκδοθεί  άδεια πρόσβασης για την χρήση τους.. 

Υπάρχει επίσης  λογισµικό που  επιτρέπει την ορθολογική διαχείριση των πληροφοριών 
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των ελέγχων  βάσει στατιστικών κριτηρίων των προς έλεγχο υποθέσεων. Η στατιστική 

ανάλυση βασίζεται σε προκαθορισµένους παράγοντες επικινδυνότητας όπως: 

• Μη πληρωµή φόρων. 

• Στοιχεία από πιστωτικά ιδρύµατα για µεγάλα ύψη δανείων. 

• Φορολογικό Ιστορικό των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

5.6 Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
∆ιενεργείται τόσο στα Τ.Φ.Γ. όσο και στις ειδικές µονάδες ελέγχου των Π.Φ.Γ. 

Γίνονται σε ετήσια βάση και µπορεί να βασίζονται ακόµη και σε πληροφορίες που έρχονται 

από τρίτα άτοµα . Εξετάζουν εάν  : 

o Ανταποκρίνεται η τήρηση των λογιστικών βιβλίων  στην πραγµατική 

επιχειρηµατική δραστηριότητα του φορολογούµενου; 

o Πληρώνονται οι σωστοί φόροι την σωστή στιγµή µε βάση την φορολογική 

νοµοθεσία; 

Παραδοσιακά υπάρχουν τρεις τοµείς: 

o Έλεγχος Άµεσης φορολογίας . 

o Έλεγχος Έµµεσης φορολογίας (Φ.Π.Α.) . 

o Έλεγχος Παρακρατούµενων φόρων. 

Ο διεξοδικός φορολογικός έλεγχος για τουλάχιστον µία φορολογική περίοδο. 

Ο µερικός φορολογικός έλεγχος γίνεται για συγκεκριµένα και µόνο θέµατα ή µικρότερη 

περίοδο. 

∆ίνεται έµφαση στην ίση αντιµετώπιση των δικαιούχων των φόρων αλλά και των 

φορολογούµενων. Σε περίπτωση ασάφειας και όταν ένα θέµα αφορά ερµηνεία της 

νοµοθεσίας ελέγχεται η καλή πίστη του φορολογούµενου και σε τέτοια περίπτωση το θέµα 

λύνεται υπέρ του φορολογούµενου. 

Σε περίπτωση αµφιβολίας  κατά την διαδικασία αξιολόγησης της Φορολογικής ∆ιοίκησης 

αναφορικά µε την απόδοση φόρου πρέπει να υπάρχει ακρόαση και του φορολογούµενου. 

¨Όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα στην Φιλανδία µπορούν να ελεγχθούν ως 

φορολογούµενοι. 

Η επιλογή των ελεγχόµενων στόχων γίνεται βάσει της διαδικασίας ανάλυσης ρίσκου  από 

πληροφορίες οι  οποίες  έχουν συγκεντρωθεί σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων. 

Οι φορολογούµενοι οµαδοποιούνται σε 7 κατηγορίες επικινδυνότητας  βάσει της 

πληροφόρησης που προκύπτει από την σύγκριση των φόρων που έπρεπε να αποδώσουν και 
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αυτών που τελικά απέδωσαν βάσει δηλώσεων τους, από αντίστοιχη ενηµέρωση που 

προκύπτει από διαφορετικές πηγές . 

Οι 7 κατηγορίες ρίσκου κατηγορίες είναι: 

o Υψηλού ρίσκου : σοβαρές φορολογικές παραλείψεις. 

o Αυξηµένου ρίσκου : µέτριες παραλείψεις ή ανάλογο παρελθόν. 

o Κανονικού ρίσκου : καθόλου παραλείψεις. 

o Νέοι επιχειρηµατίες : εγγραφή στο µητρώο εµπόρων µέσα στα τελευταία δυο έτη. 

o Μεγάλοι επιχειρηµατίες : µεγάλες επιχειρήσεις. 

o Ανενεργοί επιχειρηµατίες : µη ενεργές  εταιρείες για 2 έτη. 

o Επιχειρήσεις σε αδράνεια. 

Οι σκοποί που θα εξυπηρετηθούν µέσα από τις ελεγκτικές διαδικασίες είναι : 

o  Να διατηρηθεί η αξιοπιστία του φορολογικού συστήµατος. 

o Να επιτευχθεί η δίκαιη και ισότιµη απόδοση των φόρων από όλους του 

φορολογούµενους. 

o Να αποτραπεί η παραοικονοµία. 

Για να υπάρχει οµοιόµορφη και ορθή εφαρµογή του ελεγκτικού έργου ,το Ε.Σ.Φ. έχει 

εκδώσει έναν ειδικό οδηγό φορολογικού ελέγχου σχετικά µε την ορθή πρακτική του 

ελέγχου.  

Η διαδικασία ενός τυπικού φορολογικού ελέγχου αρχίζει κατόπιν γραπτής σχετικής 

εντολής ελέγχου του ∆ιευθυντή του Τ.Φ.Γ.   

Ο φορολογούµενος µε τη σειρά του  λαµβάνει γνώση και υπάρχει συµφωνία για την ώρα 

και το µέρος του ελέγχου, εκτός από τις περιπτώσεις αιφνιδιαστικών ελέγχων, όταν 

υπάρχουν υποψίες για παραοικονοµία και απαιτείται αιφνιδιασµός προς διαπίστωση υλικού 

που είναι σηµαντικό για τον έλεγχο. Αρχικά η διαδικασία περιλαµβάνει  συλλογή και 

αρχική εξέταση όλων των διαθέσιµων δεδοµένων για τον υποψήφιο ελεγχόµενο, όπως 

προκύπτουν από την πληθώρα ηλεκτρονικών βάσεων : 

        Όταν ή αρχική έκθεση ελέγχου ολοκληρωθεί, αποστέλλεται αντίγραφο στον 

φορολογούµενο ο οποίος µέσα σε 2 βδοµάδες οφείλει να παραθέσει τις παρατηρήσεις του 

σχετικά µε τα ευρήµατα του ελέγχου. Στη συνέχεια η έκθεση µε την τελική της µορφή 

υπογράφεται από τον Φορολογικό ∆ιευθυντή του Π.Φ.Γ. αφού πρώτα ελέγξει αν έχει 

γραφτεί ως επίσηµο πλέον έγγραφο βάση της Ορθής Φορολογικής Πρακτικής και στη 

συνέχεια προωθείται στο Τ.Φ.Γ. για περαιτέρω εξέταση. 
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Το Τ.Φ.Γ. µε τη σειρά του ζητά εκ νέου την γνώµη του φορολογούµενου για την όλη 

διαδικασία και τα ευρήµατα του ελέγχου και στη συνέχεια αποφασίζει για τις 

προσαυξήσεις και καταλογισµούς σε έµµεσους και άµεσους φόρους. 

Οι καταλογισθέντες φόροι µαζί µε τις προσαυξήσεις πληρώνονται από τον φορολογούµενο 

στο ταµείο του Τ.Φ.Γ. ακόµη και αν εκκρεµεί σχετική προσφυγή του. 

Οι προσφυγές για θέµατα Φ.Π.Α. γίνονται και εξετάζονται αρχικά στο Τ.Φ.Γ. ενώ, για 

θέµατα άµεσης φορολογίας προωθούνται στο αντίστοιχο Συµβούλιο Αξιολόγησης στο 

Ελσίνκι . 

Στη  συνέχεια, εφόσον  ο φορολογούµενος δεν ικανοποιηθεί από την απάντηση, µπορεί να 

προσφύγει σε πρώτο βαθµό στο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο της VAASA και εφόσον δεν 

ικανοποιηθεί κατόπιν σχετικής έγκρισης µπορεί να προωθήσει την προσφυγή του  στο 

Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο του Ελσίνκι. 

 

5.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ  
 
 
 Σίγουρα θα πρέπει να επισηµάνουµε την ιεράρχηση και αξιολόγηση µε συγκεκριµένα 

κριτήρια των φορολογούµενων από την φορολογική αρχή όσο αφορά την προτεραιότητα 

τους στην επιλογή για έλεγχο. Έτσι  ορισµένες  οµάδες φορολογουµένων για 

συγκεκριµένους λόγους ελέγχονται πριν από κάποιους άλλους . Έτσι επιδιώκεται  η 

αποκάλυψη απάτης και φοροδιαφυγής  και δεν αφήνετε αυτό  στην τυχαία δειγµατοληπτική 

επιλογή. Αυτό δίνει στο σύστηµα σίγουρα  κατασταλτική ικανότητα έγκαιρου εντοπισµού 

παραβάσεων των µη νόµιµων συναλλαγών. Ως συνέχεια του προηγούµενου ο περιορισµός 

της χρονικής  υστέρησης στον εντοπισµό τέτοιων συναλλαγών λειτουργεί και προληπτικά . 

Εκτιµάται σε αυτό το φορολογικό σύστηµα η  αξιοποίηση και η ευρεία χρήση  των 

πληροφοριακών συστηµάτων µέσα από ελέγχους και διασταυρώσεις πληροφοριών 

διαφορετικών πηγών . Η διαχείριση της πληροφορίας γίνεται µε οργανωµένο τρόπο για να 

εντοπίζονται γρήγορα ή να αποτρέπονται στρεβλώσεις .Το πλήθος βέβαια των 

πληροφοριακών συστηµάτων µπορεί να αποβεί αρνητικό µια και µπορεί να δηµιουργηθούν 

συγχύσεις µεταξύ διαφορετικών χρηστών , ενώ σίγουρα µπορεί να µην παρέχει ταυτόχρονα 

οµοιόµορφα πληροφόρηση στους χρήστες.    

 Αναγνωρίζεται έµπρακτα η σηµασία της προσεκτικής µεταχείρισης της πολύ µικρής 

επιχείρησης µέσα από την δυνατότητα επιστροφής του ΦΠΑ για επιχειρήσεις µέχρι κάποιο 

όριο τζίρου .  
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Η αναγνώριση και µεταφορά ζηµιών είναι 10ετης αλλά προϋποθέτει για να συµψηφιστεί 

την προέλευσή της µόνο από την ίδια πηγή εισοδήµατος. Στην Ελλάδα  η ζηµιά 

συµψηφίζεται για πολύ λιγότερα χρόνια και συµψηφίζει και κέρδη από κάθε άλλη πηγή 

εισοδήµατος. Αυτό µπορεί και να αφήνει περιθώρια φοροαπαλλαγής στην Ελληνική 

φορολογία. 

 Η διαδικασία ελέγχου, βεβαίωσης αλλά κυρίως  είσπραξης των φόρων που περιέχονται 

στο πόρισµα του ελέγχου, είναι ανεξάρτητη από την προσφυγή του ελεγχόµενου στα 

δικαστήρια. Ακόµη και αν ο φορολογούµενος προσφύγει στα δικαστήρια, αυτό δεν τον 

απαλλάσσει από την πληρωµή των φόρων που αµφισβητεί. Βέβαια το γεγονός αυτό 

προϋποθέτει και πολύ καλή λειτουργία του ελεγκτικού µηχανισµού. 

 Σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε το Ελληνικό σύστηµα είναι η 

καλλιεργηµένη φορολογική συνείδηση των κρατών στο βόρειο τµήµα του χάρτη της 

Ευρώπης και της Φινλανδίας . Είναι από όλους αποδεκτή η πεποίθηση ότι οι 

φορολογούµενοι  πρέπει να πληρώνουν το κοµµάτι που τους αναλογεί στο κράτος . Βέβαια 

και η ανταποδοτικότητα των φορολογικών συστηµάτων των Σκανδιναβικών χωρών 

τροφοδοτεί και ενδυναµώνει την φορολογική συνείδηση των πολιτών  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Η Ισπανία είναι ένα κράτος της 

νοτιοδυτικής Ευρώπης .Ο συνολικός 

πληθυσµός της χώρας, σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις του 2009, φτάνει τα 46.152.926 

κατοίκους. Η χώρα διαιρείται σε 17 

Αυτόνοµες Κοινότητες  οι οποίες 

διοικούνται από αρχές που εκλέγονται µε 

άµεση καθολική ψηφοφορία . Η Ισπανία 

κατατάσσεται στην 42η θέση αναφορικά µε 

το επίπεδο ανταγωνιστικότητάς της 

οικονοµίας της µε βάση την ετήσια έκθεση-

κατάταξη ανταγωνιστικότητας 2010-11 που 

συντάσσεται ετησίως από το Παγκόσµιο 

Οικονοµικού Φόρουµ (WEF). Οι 

κυριότεροι τοµείς της  οικονοµικής 

δραστηριότητας ανήκουν στους  κλάδους 

της γεωργίας , κτηνοτροφίας , αλιείας , 

βιοµηχανίας , τουρισµού και ναυτιλίας . 

Η Ισπανία είναι µια από τις ευρωπαϊκές χώρες η οποία έχει υποστεί πολλά δεινά από την 

χρηµατοοικονοµική και δηµοσιονοµική κρίση. Η δεκαετία πριν από το 2007 ήταν µιας 

δεκαετίας γρήγορης οικονοµικής ανάπτυξης, σχετικά τεράστιες αυξήσεις στην 

απασχόληση, µε χαµηλό ποσοστό ανεργίας (σύµφωνα µε τα ισπανικά πρότυπα). Τα 

επιπλέον φορολογικά έσοδα ισορρόπησαν τα δηµόσια οικονοµικά. Όπως σε πολλές άλλες 

χώρες όµως , αυτό βασίστηκε σε ένα µη βιώσιµο πρότυπο που τροφοδότησε την ‘ φούσκα’ 
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της  ισπανικής κατοικίας και επεκτάθηκε και σε  άλλους τοµείς της οικονοµίας. Η αποτυχία 

που ακολούθησε αποκάλυψε την θλιβερή αλήθεια της οικονοµικής δοµής της Ισπανίας: µια 

οικονοµία βαριά εξαρτώµενη από τον τοµέα της κατοικίας και κατασκευής, µε την πολύ 

χαµηλή παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα και µια εξαιρετικά ανεπαρκή και 

άκαµπτη αγορά εργασίας, ανίκανη να αντιµετωπίσει την αυστηρή κρίση. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι το ισπανικό ποσοστό ανεργίας είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

επάνω από 20%.Επιπλέον, αποκάλυψε ένα υψηλό δοµικό δηµόσιο έλλειµµα  

   Στην Ισπανία, οι φόροι επιβάλλονται και εισπράττονται από 3 αρχές: 

Α) Την κεντρική Κυβέρνηση 

Β) Τις Αυτόνοµες Κοινότητες: το φορολογικό σύστηµα των Κοινοτήτων συνεργάζεται µε 

το κεντρικό φορολογικό σύστηµα. Τα είδη και τα ποσοστά των φόρων που επιβάλουν οι 

Αυτόνοµες Κοινότητες διαφέρουν από µέρος σε µέρος. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι 

ότι υπάρχουν 2 κύρια φορολογικά καθεστώτα: 

• Το καθεστώς που ισχύει στη Χώρα των Βάσκων και την κοινότητα της Ναβάρα, που 

αποτελεί αντικείµενο ειδικής συµφωνίας των κοινοτήτων και της κεντρικής 

κυβέρνησης. Σύµφωνα µε το ειδικό αυτό καθεστώς, οι κοινότητες αυτές µπορούν να 

ορίζουν από µόνοι τους τα ποσά των φόρων που θα επιβάλλουν και από τα χρήµατα 

που εισπράττουν από τους φόρους της κεντρικής διοίκησης, δίνουν αυτοί το µέρος που 

έχουν συµφωνήσει στην κεντρική διοίκηση.  

• Το καθεστώς που ισχύει στις υπόλοιπες 15 κοινότητες Τα έσοδα των Αυτόνοµων 

Κοινοτήτων στηρίζονται στα διάφορα τέλη, τους δικούς τους φόρους, σε φόρους 

µετακίνησης και κυρίως στο ποσοστό επί του συνόλου των Κρατικών φόρων που 

εισπράττονται στην περιοχή της αρµοδιότητάς τους. Από τα χρήµατα των φόρων που 

εισπράττουν και αποδίδουν στην κεντρική διοίκηση, αυτή µε την σειρά της τους δίνει 

το ποσοστό που έχει συµφωνηθεί µε κάθε κοινότητα ανάλογα και µε το είδος του 

φόρου. Υπάρχουν µεγάλες διαφορές ποσοστών φορολόγησης από περιοχή σε περιοχή 

και έτσι κάποιες κοινότητες έχουν περισσότερο ευνοϊκούς όρους φορολόγησης για τους 

κατοίκους ή τις επιχειρήσεις τους, από άλλες.  

Γ) Τις τοπικές κοινότητες: 

• Έσοδα των επαρχιών: προέρχονται από τέλη, ειδικές φορολογίες κατανάλωσης και 

επιπλέον ποσοστό στη φορολόγηση των εσόδων των νοµικών προσώπων.  
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• Έσοδα των δήµων: προέρχονται από δηµοτικά τέλη, τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων, τέλη 

ανέγερσης οικοδοµών, φόρους επί της ιδιοκτησίας ακινήτων και της αύξησης της 

εµπορικής αξίας αυτών, φόρους εισοδηµάτων νοµικών προσώπων, φόρους στις 

κατασκευαστικές εργασίες και άλλα.  

Η Ισπανία συλλέγει τα εισοδήµατα σχεδόν εξίσου από τις κοινωνικές συνεισφορές, τους 

άµεσους φόρους και τους έµµεσους φόρους (αντίστοιχα 12.3, 11.2 και 10.2% ΑΕΠ). 

Οι κύριες µορφές φορολόγησης που χρησιµοποιεί η κεντρική Κυβέρνηση είναι οι εξής (σε 

πολλούς από τους παρακάτω φόρους έχουν ποσοστό είσπραξης και οι επαρχίες).  

 

6.2 ΕΙ∆Η ΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

6.2.1 ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

6.2.1.1 ΦΟΡΟΣ  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

6.2.1.1.1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων υπάρχει η διάκρισή των κατοίκων 

Ισπανίας και αυτών που κατοικούν για λιγότερες από  183 ηµέρες το έτος .Ο φόρος πάντως 

είναι το άθροισµα του φόρου της κεντρικής κυβέρνησης και του φόρου της Αυτόνοµης 

Κοινότητας όπου µένει ο κάθε φορολογούµενος. Σε περίπτωση που κάποια Κοινότητα δεν 

έχει προχωρήσει σε ειδική συµφωνία µε την κεντρική κυβέρνηση, τότε ισχύουν τα 

παρακάτω ποσοστά.  

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
(µειωµένο κατά τις 
ελαφρύνσεις) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ 
της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

κυβέρνησης 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ 
των ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΦΟΡΟΥ 

0€ - 17707€ 15,66% 8,34% 24% 

17707€ - 33007€ 18,27% 9,73% 28% 

33007€ - 53407€ 24,14% 12,86% 37% 

53407€ και πάνω 27,13% 15,87% 43% 

Το σύστηµα φόρου ατοµικού εισοδήµατος απλοποιήθηκε το 1999 και το 2003. Μια νέα 

µεταρρύθµιση εφαρµόστηκε από το 2007, από την οποία η φορολογική κλίµακα που 

εφαρµόζεται στο γενικό φορολογητέο  εισοδήµατος,  έχει µειωθεί από πέντε κλιµάκια σε 

τέσσερα (24%, 28%, 37% και 43%).Οι  ατοµικοί συντελεστές φόρου εισοδήµατος στην 
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Ισπανία για το 2011 είναι προοδευτικοί, από 24% έως 45%. Η κλίµακα που εφαρµόζεται 

για το εισόδηµα των φυσικών προσώπων είναι η εξής : 

Έσοδα (σε ευρώ)  % 

 1-17,707   24  

 17,708-33,007   28  

 33,008-53,407   37  

 53,408-120,000   43  

 120,001-175,000   44  

 175.001 και πάνω   45  

 Σηµείωση: Οι φορολογικοί συντελεστές περιλαµβάνουν φόρους της γενικής Κυβέρνησης 

της Ισπανίας και των τοπικών φόρων.  

 Από το 2011, σε ορισµένες αυτόνοµες περιφέρειες της Ισπανίας ο µέγιστος οριακός 

συντελεστής φόρου εισοδήµατος έφτασε έως και 49%. 

Για Ισπανούς  κατοίκους υπάρχει µια βασική έκπτωση ύψους 5.151 ευρώ ετησίως.  Το 

ποσό αυτό είναι αυξηµένο για τα άτοµα ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ παρέχετε επιπλέον 

έκπτωση αν υπάρχουν άλλα εξαρτώµενα µέλη της οικογένειας και άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες.  

Φορολογικές ελαφρύνσεις Ποσό 

Αφορολόγητο ποσό µέχρι 65 5151€ 

Αφορολόγητο ποσό 65-75 6069€ 

Αφορολόγητο ποσό 75 και πάνω 6273€ 

Μείωση για α’ παιδί 1836€ 

Μείωση για β’ παιδί 2040€ 

Μείωση για γ’ παιδί 3672€ 

Μείωση για κάθε επόµενο παιδί 4182€ 

Μείωση για τη µητέρα µε παιδί µικρότερο των 3 ετών 2244€ 

 Μειώσεις προβλέπονται επίσης για τις πληρωµές σε Ισπανικά συνταξιοδοτικά 

προγράµµατα, µέχρι  ενός  ύψους καθώς και για τις πληρωµές διατροφής. Εκπίπτει 

έκπτωση για τη συνολική τιµής αγοράς της κύριας κατοικίας µέχρι ποσοστό 15% της αξίας   

 Οι δωρεές εκπίπτουν 10% ενώ ορίζεται  ύψος ανώτατου ορίου .  

 Για τα άτοµα, έσοδα από µερίσµατα ύψους µέχρι του ποσού των 1.500 ανά έτος είναι 

αφορολόγητα.  
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Τα προσωπικά και οικογενειακά επιδόµατα έχουν αυξηθεί και από το 2007 

συµπεριλαµβάνονται, κατά γενικό κανόνα, στο πρώτο εισοδηµατικό κλιµάκιο, το οποίο 

φορολογείται σε έναν συντελεστή µηδέν. Έως το 2007, αφαιρούνταν από τη φορολογητέα  

βάση. Στα πλαίσια των µέτρων που λαµβάνονται για να ανακουφίσουν τις συνέπειες της 

σφαιρικής οικονοµικής κρίσης, η Ισπανία έχει αυξήσει τις φορολογικές απαλλαγές , τις 

επιστροφές κοινωνικής ασφάλισης και τις προθεσµίες των πληρωµών σε συγκεκριµένες 

κατηγορίες εργαζοµένων. Επιπλέον, µια πρόσθετη φορολογική απαλλαγή έχει χορηγηθεί 

στην εργασία και στους αυτοαπασχολούµενους φορολογούµενους προς υποστήριξη της 

αγοραστικής  δύναµης .Από το 2010, αυτή η φοροαπαλλαγή χορηγείται στην εργασία και 

στους αυτοαπασχολούµενους, φορολογούµενους κάτω από  8 000 του συνολικού 

κερδισµένου εισοδήµατος, ενώ αυτό  θα καταργηθεί σταδιακά. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

Με το βασιλικό διάταγµα 687/2005, στις 20 Ιουνίου 2005, η Ισπανία έθεσε ένα νέο 

φορολογικό πλαίσιο για τους µη κατοίκους που αποκτούν εισόδηµα στη χώρα. Για να 

εγγραφεί κάποιος στο Μητρώο αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει να κατοικεί στη χώρα για 

λιγότερες από 183 ηµέρες µέσα στο έτος κλπ. Η κατηγορία αυτή έχει µια ενιαία 

φορολόγηση 25% για όλα τα εισοδήµατα ανεξαρτήτως πηγής, που αποκτώνται στην 

Ισπανία. Ο φόρος αυτός σε συνδυασµό και  µε τις συµφωνίες µε αρκετές χώρες για τους 

κανόνες αποφυγής διπλής φορολόγησης έφερε µεγάλο πλήγµα σε εταιρείες, διευθύνοντες 

συµβούλους αλλά και αθλητές µε υπέρογκους µισθούς και συµβόλαια. Στην Ισπανία ο 

φόρος παρακρατείτε στην πηγή από τις ακόλουθες πληρωµές σε µη κατοίκους:  

 Μέρισµα-19%.  

 Τόκοι-19%.  

 ∆ικαιώµατα-24%.  

 Έµβασµα Υποκαταστήµατος προς   τα κεντρικά γραφεία-19%.  

 

6.2.1.1.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 
Εταιρικός Φόρος: Η φορολογία των εταιρειών  έχει µειωθεί από 35% σε 32.5% το 2007 

και σε 30% το 2008 (από 40% σε 37.5% και 35% για το 2007) και το 2008, αντίστοιχα, για 

τις εταιρείες  που συµµετέχουν στην εξερεύνηση πετρελαίου, την έρευνα, και την 

εκµετάλλευση). Για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (εκείνοι µε έναν κύκλο εργασιών 

λιγότερο από 8 εκατοµµύρια), ισχύει ένα ποσοστό φόρου 25% (εφαρµόσιµο στα πρώτα 8 
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εκατοµµύρια Ε). Αυτό το ποσοστό µειώνεται σε 20% κατά τη διάρκεια του 2009-2011 για 

τις επιχειρήσεις που έχουν λιγότερο από 25 υπαλλήλους, ένα κύκλο εργασιών κάτω από τα 

5 εκατοµµύρια και που ταυτόχρονα διατηρούν ή αυξάνουν την απασχόληση. Επιπλέον, 

αυτές οι επιχειρήσεις πληρώνουν ένα χαµηλότερο εταιρικό φορολογικό συντελεστή 25% 

για εισοδήµατα έως 120.202 ευρώ. Μερικές φοροαπαλλαγές , συµπεριλαµβανοµένων 

εκείνων για τις εξαγωγές, πρόκειται να καταργηθούν σταδιακά και βαθµιαία µέχρι το 2011, 

το 2012 ή το 2014.Οι κανόνες σχετικά µε τις φορολογικές απαλλαγές  για την 

επανεπένδυση έχουν αναθεωρηθεί επίσης, και ιδιαίτερα σε σχέση µε το είδος και την 

κατηγορία της απαλλαγής .  

  Κεφαλαιουχικών κερδών: Τα κεφαλαιακά κέρδη των εταιρειών προστίθενται στο 

κανονικό εισόδηµα και φορολογούνται µε συντελεστή 30%.  Υπό ορισµένους όρους, 

υπάρχει απαλλαγή συµµετοχής  για την πώληση των µετοχών της θυγατρικής.  

 Ιδιώτες: Πληρωµή 19% για το πρώτο χαµηλότερο εισόδηµα µέχρι 6.000 ευρώ και 21% 

για το υπόλοιπο που υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ.   

 Οι ζηµίες µεταφέρονται για 15 χρόνια.   

 Οι αποσβέσεις αφαιρούνται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο ή τη φθίνουσα µέθοδο 

υπολογισµού που επιτρέπεται για τα νέα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία που έχουν 

εκτιµώµενη διάρκεια ζωής άνω των τριών ετών.  

•  Μερικά ποσοστά στην σταθερή µέθοδο είναι:  

o  Υπολογιστές-26%  

o  Μηχανήµατα-12%  

o  Οχήµατα-16%  

o  Κτίρια-3%  

•  Υπάρχουν φορολογικά κίνητρα για εξυγίανση της εταιρείας , υπό ορισµένους 

όρους.  

 Οι κανόνες κεφαλαιοποίησης  σχετίζονται µε τις δαπάνες τόκων σε µη µέλη της ΕΕ ως 

µέρισµα όταν ο λόγος χρέους προς ίδια κεφάλαια υπερβαίνουν αναλογία 3:1.  Επισφαλείς 

απαιτήσεις εκπίπτουν από τον φόρο έως και 1% του συνολικού εισοδήµατος.  Από τα 

εισοδήµατα των επιχειρήσεων, πριν υπολογιστεί ο φόρος, αφαιρούνται διάφορα ποσά τα 

οποία αθροιστικά δε µπορεί να µειώνουν το φόρο περισσότερο από 35%. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ   
Επένδυση κερδών 20% 
Πράσινη επένδυση 10% - 15% 
Εκπαίδευση υπαλλήλων 5% - 10% 
Πρόσληψη ΑΜΕΑ (αορίστου, full time) 6000€/υπάλληλο µείωση φόρου + 3900€ 

επιδότηση µισθού 
Επενδύσεις σε θέµατα internet, 
πληροφοριακών συστηµάτων και 
επικοινωνιών για ΜΜΕ 

10% 

Τυχόν ζηµιές που υπάρχουν µεταφέρονται σε χρονική περίοδο έως 15 ετών. Σε γενικές 

γραµµές το φορολογικό έτος είναι το ηµερολογιακό έτος, αν και η εταιρεία µπορεί να 

επιλέξει ένα εναλλακτικό λογιστικό έτος. Φορολογικές δηλώσεις πρέπει να καταχωρίζονται 

και να καταβληθούν  όλοι οι φόροι που οφείλονται έωςτην 25η ηµέρα µετά τον έκτο µήνα 

από τη λήξη του φορολογικού έτους. Οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων πρέπει 

να κατατίθενται µέσα σε 6 µήνες και 25 ηµέρες, µετά την λήξη της διαχειριστικής 

περιόδου. Η πληρωµή του φόρου γίνεται σε δόσεις, τον Απρίλιο, Οκτώβριο και ∆εκέµβριο. 

Οι εταιρείες υποχρεούνται να κάνουν τρεις γενικές φορολογικές προπληρωµές τον 

Απρίλιο, Οκτώβριο και ∆εκέµβριο κάθε έτους, µε βάση τους λογαριασµούς των πρώτων 

µηνών τριών, εννέα και 11 του ηµερολογιακού έτους, αντίστοιχα. Αυτό είναι υποχρεωτικό 

για τις επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των EUR 6 010 121.04 (για το 2010), 

σε ποσοστό 21%. Ωστόσο, οι εταιρείες µε κύκλο εργασιών κάτω από το όριο αυτό µπορεί 

να επιλέξουν να πληρώσουν τις δόσεις σε ποσοστό 18% του ακαθάριστου φόρου που 

καταβάλλεται κατά το προηγούµενο έτος. 

 

 

6.2.1.1 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ  

Παρακράτηση φόρου στην πηγή του 19% καταβάλλεται επί των τόκων και επί 

µερισµάτων. Ωστόσο, όταν τα µερίσµατα καταβάλλονται σε εταιρεία που έχει µετοχικό 

κεφάλαιο, το οποίο έχει κριθεί Κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους, ίσο ή ανώτερο 

του 5%, η παρακράτηση  φόρου δεν ισχύει. 

Γενικά, τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου µε 

συντελεστή 24% στην περίπτωση της χορήγησης αδειών για δικαιώµατα δηµοσιότητας, και 
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18% για τα άλλα δικαιώµατα. Μέχρι το 2011, δικαιώµατα που καταβάλλονται σε 

συνδεδεµένες ΕΕ-ηµεδαπές εταιρίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 

10%. 

 

Άλλες παρακράτησης φόρου στην πηγή περιλαµβάνει 18% µε προµήθεια, των µισθωµάτων 

και των βραβείων συµµετοχής στους διαγωνισµούς, 15% επί του εισοδήµατος από τα 

µαθήµατα, συνέδρια, συµπόσια, σεµινάρια ή από τα εισοδήµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, 

δηλαδή που  προέρχονται από το λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό ή επιστηµονικό έργο. Υπάρχει 

επίσης παρακράτηση 2% για το εισόδηµα των δραστηριοτήτων γεωργίας και δασοκοµίας. 

 

6.2.1.2 ΦΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

o Φόρος ακίνητης περιουσίας: είναι ετήσιος και οι δηλώσεις υπολογισµού του 

γίνονται επί των ακινήτων που έχει ο φορολογούµενος στην κατοχή του στις 31 

∆εκεµβρίου κάθε έτους,  και κατατίθενται από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου του 

επόµενου έτους. Το ποσοστό του φόρου κυµαίνεται ανάµεσα στο 0,2% και 2,5% 

στην αξία της περιουσίας, και για τους Ισπανούς τα πρώτα 108182€ είναι 

αφορολόγητα. Στην περίπτωση της α’ κατοικίας το ποσό αυτό αυξάνεται σε 

150253€. Το άθροισµα του φόρου αυτού και του φόρου εισοδήµατος δε µπορεί να 

υπερβαίνει το 60% του φορολογητέου εισοδήµατος. 

o Φόρος καταθέσεων και µερισµάτων: είναι ετήσιος στο 18% της αξίας (ειδικά για τα 

µερίσµατα, τα πρώτα 1500€ είναι αφορολόγητα) 

o Φόρος στην πώληση ακινήτου: για τον πωλητή 18% επί του κέρδους, σε 2 µήνες 

από την πώληση. Για τον αγοραστή 7% στο τίµηµα, αν δεν εφαρµόζεται ΦΠΑ 

ακινήτων (µη καινούρια ακίνητα).  

o Φόρος κληρονοµιών και δωρεών (ν 2/1987 & RD 1629-1991):ο φόρος κυµαίνεται 

από 7,65% έως 34% και υπολογίζεται µόνο αν η αξία της κληρονοµιάς ή της 

δωρεάς, υπερβαίνει τις 8000€.  Όσο µεγαλύτερη η συγγένεια, τόσο µεγαλύτερη η 

έκπτωση του φόρου. Μπορεί να υπάρξει έκπτωση έως και 95% σε περίπτωση που 

οι συγγενείς (συγκεκριµένοι βαθµοί συγγένειας) δε µεταβιβάσουν  το 

κληροδότηµα για 10 χρόνια. οι φόροι επιβάλλονται εξ ονόµατος των 17 

αυτόνοµων περιοχών, οι οποίες θέτουν τα φορολογικά ποσοστά τους µέσα σε 
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ορισµένα όρια. Για τη µεταφορά της ακίνητης περιουσίας, αυτός ο φόρος 

επιβάλλεται στα διαφορετικά ποσοστά ανάλογα µε την αυτόνοµη Κοινότητα όπου 

το έδαφος βρίσκεται. Εάν κανένα συγκεκριµένο ποσοστό δεν τίθεται, ένα 

ποσοστό 7% επιβάλλεται στην αξία της ακίνητης περιουσίας 

. 

o Φόρος εισοδήµατος από ενοίκια (για µη-κατοίκους): κατατίθεται η δήλωση 210 ή 

215 ανά 3 µήνες και πληρώνεται ο φόρος 25%.  

o Τοπικός φόρος περιουσίας: το ποσοστό καθορίζεται από την τοπική αρχή και είναι 

από 0,5% έως 1% από τη αξία που δίνει το κτηµατολόγιο.  

6.2.1.3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

o Οι δήµοι συλλέγουν τρεις υποχρεωτικούς φόρους: το φόρο ακίνητης περιουσίας, το 

φόρο επί των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων , και το φόρο αυτοκινήτων. Αυτοί 

οι τρεις φόροι αντιπροσωπεύουν το 1/3 περίπου  του εισοδήµατος των δήµων. 

Επιπλέον, µπορούν να επιβάλουν δύο προαιρετικούς φόρους (το φόρο στις 

κατασκευές και το φόρο υπεραξίας ακινήτων στις αστικές περιοχές). Οι δήµοι είναι 

ελεύθεροι να θέσουν τα ποσοστά τους µέσα στα όρια που καθορίζονται από το 

κράτος. Ωφελούνται επίσης από τους συµπληρωµατικούς φόρους (φόροι περιουσίας 

και µεταφοράς), ενώ µπορούν επίσης να επιβάλουν και άλλους φόρους µε την 

πρωτοβουλία τους (φόρος τυχερών παιγνίων, φόροι στις τράπεζες). Η Navarra και η 

βασκική χώρα έχουν δικό τους ειδικό φόρο εισοδήµατος τον οποίο αποκαλούν 

«foral regime». Επιβάλλουν όλους τους εθνικούς φόρους, αλλά σε αντάλλαγµα, 

πληρώνουν µια επιχορήγηση για τις δηµόσιες υπηρεσίες που παρέχονται από το 

κράτος Το συµπέρασµα που προκύπτει από αυτή την µεταρρύθµιση είναι ότι οι 

Ισπανικοί ΟΤΑ έχασαν το 15% του φορολογικού τους εισοδήµατος ενώ 

ταυτόχρονα τους ανατέθηκαν αρµοδιότητες για τις οποίες  συναντούν µεγάλα 

προβλήµατα  χρηµατοδότησης  τους. 
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6.2.2 ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 
 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) από 1/7/2010 Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ ειναι18 

% από 1/7/2010 (από 16 %). ∆ύο απανωτές αυξήσεις έγιναν  στον χαµηλό συντελεστή 8 % 

(από 7 % έως τον Ιούλιο του  2010) Ο συντελεστής 4% εφαρµόζετε σε συγκεκριµένες 

κατηγορίες αγαθών, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στα Κανάρια νησιά , ένας έµµεσος φόρος παρόµοιος µε το Φ.Π.Α εφαρµόζεται µε ένα 

τυποποιηµένο ποσοστό 5%. Ένας πρόσθετος δασµός στις εισαγωγές και ορισµένα αγαθά 

στα Κανάρια νησιά επίσης εφαρµόζεται. Φόρος Ασφαλίστρων επιβλήθηκε προκειµένου να 

συµµορφωθεί η ισπανική µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Επιβάλλεται άπαξ, επί 

ασφαλιστικών και κεφαλαιουχικών συναλλαγών.  

• Εισαγωγικοί δασµοί 

• Τέλη χαρτοσήµου & µεταφορών υπάρχει πιθανότητα διπλής φορολόγησης, αφού οι 

φόροι αυτοί µπορούν να επιβληθούν και από την κεντρική κυβέρνηση αλλά και από τις 

κοινότητες. Συνήθως είναι ένα ποσοστό ,0,5% έως και 6%.  

• Ειδικοί φόροι κατανάλωσης π.χ. στα αλκοολούχα ποτά, στη µπύρα, το κρασί στα 

καπνοβιοµηχανικά  προϊόντα καπνού. 

ΦΠΑ % ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ 

18% Το σύνολο σχεδόν των αγαθών και υπηρεσιών 

8% Τρόφιµα εκτός από αλκοολούχα ποτά 
Νερό 
Φαρµακευτικά προϊόντα 
Προσωπικές κατοικίες 
Ξενοδοχεία, εστιατόρια, θέατρα, σινεµά 
Εσωτερικές µετακινήσεις ατόµων και 
αποσκευών 

4% Ψωµί, αλεύρι, γάλα, τυρί, αυγά, φρούτα, 
λαχανικά 
Βιβλία, εφηµερίδες, περιοδικά 
Αυτοκίνητα για ΑΜΕΑ 
Προσθετικά µέλη αναπήρων 



 91 

Παράλληλα ισχύουν όλοι οι κανονισµοί για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις 

απαλλαγές ΦΠΑ που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να καταθέτουν τις δηλώσεις τους σε 3µηνιαία βάση 

µέχρι τις 20 του επόµενου µήνα, από τη λήξη του τριµήνου. Οι επιχειρήσεις µε τζίρο 

µεγαλύτερο από 6.000.000 € το χρόνο, είναι υποχρεωµένες να καταθέτουν τις δηλώσεις 

ΦΠΑ κάθε µήνα.  

 

6.2.3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
Στο πεδίο της  κοινωνικής  ασφάλισης  οι εισφορές από τον εργοδότη και τον εργαζόµενο 

υπόκεινται σε ανώτατο όριο που ορίζεται από το νόµο. Το συνολικό ποσοστό για το γενικό 

καθεστώς (συµπεριλαµβανοµένου του γενικού κινδύνου, της ασφάλειας ανεργίας και της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης) είναι 6.35% για τους υπαλλήλους και 29.9% για τους 

εργοδότες , η µερίδα του λέοντος του φορτίου στηρίζεται όπως φαίνεται στα ποσοστά  

στους εργοδότες 

 

 

6.3ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Οι Ισπανοί φορολογούνται για  το ηµερολογιακό έτος ενώ οι δηλώσεις κατατίθενται για τα 

εισοδήµατα ου πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο έτος.  

Η Υπηρεσία ξεκινάει την αποστολή των προεκτυπωµένων δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήµατος ΦΠ, το Φεβρουάριο και από 1ηΜαϊου έως 30 Ιουνίου, οι φορολογούµενοι 

πρέπει να καταθέσουν είτε τις προεκτυπωµένες  τους δηλώσεις είτε να προσέλθουν στα 

τοπικά γραφεία ή µέσω internet, να καταθέσουν τη δική τους εκδοχή (προσκοµίζοντας τις 

αποδείξεις στην υπηρεσία). Με την κατάθεση της δήλωσης ο φορολογούµενος πρέπει να 

πληρώσει και το φόρο που προκύπτει είτε ολόκληρο είτε το 60% και το υπόλοιπο 40% 

µέχρι το Νοέµβριο του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που οι προθεσµίες περάσουν, το χρέος 

επιβαρύνεται µε προσαύξηση 20%. Για να θεωρηθεί κάποιος µόνιµος κάτοικος στη χώρα 

και να φορολογηθεί µε αυτό τον τρόπο, θα πρέπει να κατοικεί εκεί για περισσότερες από 

183 ηµέρες και να είναι η βάση της επαγγελµατικής του εγκατάστασης στην Ισπανία.  

Επίσης έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση όπως αναλύεται στον παρακάτω 

πίνακα  

 

ΠΟΣΟ  ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  

22 000 € ΜΙΣΘΩΤΟΣ  



 92 

 
 

 

 

 

Με το όνοµα PADRE που στα ισπανικά σηµαίνει πατέρας ‘βαπτίστηκε’ το λογισµικό το 

οποίο χρησιµοποιείται από τους φορολογούµενους , προκειµένου να συµπληρώσουν και να 

καταθέσουν την ετήσια  φορολογική τους δήλωση κάθε χρόνο. Υπάρχουν ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές µε το πρόγραµµα αυτό, τόσο στα τοπικά γραφεία όσο και σε άλλα σηµεία 

όπως τράπεζες  προκειµένου να καταθέτουν οι φορολογούµενοι τη φορολογική τους 

δήλωση. Κάποιες µάλιστα τράπεζες παρέχουν και κάποιον υπάλληλό τους για να βοηθάει 

τους πελάτες της να συµπληρώνουν και να υποβάλουν τη φόρµα της δήλωσής τους . 

Βέβαια µπορεί κάποιος να το κάνει και µπαίνοντας στην ιστοσελίδα της φορολογικής 

αρχής ή να απευθυνθεί σε κάποιον λογιστή. 

Ο φορολογούµενος µπορεί να  προσέλθει στα τοπικά γραφεία  κατόπιν συνεννόησης  

(τηλεφωνικό ραντεβού). Έτσι µπορεί  να βοηθηθεί στην συµπλήρωση των δηλώσεών, να 

ενηµερωθεί για φορολογικά του θέµατα, να ζητήσει πιστοποιητικά κ.α. Επίσης µπορεί να 

προµηθευτεί έντυπο υλικό και προγράµµατα επεξεργασίας φορολογικών δηλώσεων για 

χρήση στον Η/Υ.  

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να εξυπηρετηθεί τηλεφωνικά µέσω τηλεφωνικού κέντρου. 

Μπορεί να κανονίσει συνάντηση για υπόθεσή του µε αυτόν τον τρόπο ενώ δίνονται και 

ηχογραφηµένες οδηγίες για διάφορες κατηγορίες και απορίες. 

 ∆ίνεται µεγάλη έµφαση στην διάδοση της χρήσης του internet έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί , 

να υποβάλει ο φορολογούµενος χωρίς την φυσική του παρουσία στο τοπικό γραφείο. Για 

το λόγο αυτό, η πλοήγηση στο site είναι πολύ φιλική στο χρήστη και σε κάθε βήµα 

υπάρχουν πολύ αναλυτικές οδηγίες (σε µορφή video ή κειµένου) καθώς και µια λίστα των 

συνηθέστερων ερωτηµάτων, που συνεχώς ανανεώνεται. 

 Ενηµερώσεις σχετικά µε πληρωµές, υποχρεώσεις και οτιδήποτε χρειαστεί να ενηµερωθεί, 

αποστέλλεται µε email αλλά και µε συµβατική αλληλογραφία.  

 

 

 

 

ετήσια 

1000    € ΕΝΟΙΚΙΑ 

1600    € ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ κ ΑΛΛΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
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6.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
 
Η Ισπανική Φορολογική Υπηρεσία αποτελεί έναν οργανισµό µε δικό του νοµοθετικό 

πλαίσιο λειτουργίας, ξεχωριστό οικονοµικό σύστηµα από την υπόλοιπη δηµόσια διοίκηση 

και µε αυτονοµία στη διαχείριση των χρηµατικών και ανθρώπινων πόρων. Στην εποπτεία 

της ανήκουν οι φορολογικές και οι τελωνιακές υπηρεσίες.  

Από το 2004 βρίσκεται σε µια διαρκή φάση ανανέωσης και εισαγωγής νέων ευκολότερων 

στη χρήση µεθόδων και τεχνολογιών, για την συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών και 

δεδοµένων στο Πληροφοριακό της σύστηµα, µε σκοπό την αύξηση της εθελοντικής 

συµµόρφωσης των φορολογουµένων και την εκπαίδευσή τους στη χρήση των µεθόδων 

αυτών. Με αυτό τον τρόπο θα µπορέσουν να απελευθερώσουν από τις απλές διαδικασίες, 

µεγάλους ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους προκειµένου να τους απασχολήσουν 

στην πάταξη της φορολογικής και  τελωνιακής απάτης.   

6.4.1 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Η οργανωτική διάρθρωση της Υπηρεσίας είναι ορισµένη σε τµήµατα και λειτουργίες. Η 

Ισπανική Φορολογική Υπηρεσία απασχολεί περίπου 28000 υπαλλήλους. Στην κορυφή του 

οργανογράµµατος βρίσκεται ο Πρόεδρος  και ο Γενικός ∆ιευθυντής ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία όλων των τµηµάτων. Σε αυτόν αναφέρονται όλοι οι 

υπάλληλοι και τα τµήµατα. Κάποια βασικά Τµήµατα είναι: 

• Τµήµα εσωτερικού ελέγχου: αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο αλλά και στον 

Γενικό ∆ιευθυντή της υπηρεσίας και ασχολείται µε το έλεγχο των εσωτερικών 

υποθέσεων.   

• Τµήµα νοµικών υποθέσεων 

• ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

• Τµήµα φορολογικών και στατιστικών µελετών 

• Τµήµα φορολογικής διοίκησης: ασχολείται µε την ενηµέρωση και εκπαίδευση των 

φορολογούµενων στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον, για τις κάθε είδους δηλώσεις, τα 

θέµατα των µικρών επιχειρήσεων καθώς παρέχει και γενική υποστήριξη στο τµήµα IT.  
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• Τµήµα οικονοµικών και φορολογικών ελέγχων: ασχολείται µε τον έλεγχο των 

φορολογούµενων, µέσα από διαδικασίες του πληροφοριακού συστήµατος, διαρκείς 

διασταυρώσεις στοιχείων αλλά και αναλυτικό έλεγχο των µεγάλων επιχειρήσεων.  

• Τµήµα τελωνειακών υποθέσεων και ειδικών φόρων: ασχολείται µε τη διοίκηση των 

τελωνείων της χώρας, τον έλεγχο επιχειρήσεων και µεταφορών, τη διαχείριση και τον 

έλεγχο της καταβολής των ειδικών φόρων και την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου.  

• Τµήµα είσπραξης φόρων: ασχολείται µε τις διαδικασίες της  είσπραξης των κάθε είδους 

φόρων, των ρυθµίσεων αποπληρωµής χρεών και τη διαδικασία ελέγχου και συλλογής 

των πληροφοριών που εισάγονται στο Πληροφοριακό Σύστηµα (πάνω από 300 φόρµες 

από διάφορες πηγές).  

• Κεντρικό γραφείο πολύ µεγάλων φορολογούµενων: 1 Υπηρεσία για τους µεγάλους 

φορολογούµενους, που ιδρύθηκε το 2005 και εδρεύει στη Μαδρίτη. Στην πλήρη 

εποπτεία της βρίσκονται περίπου 2300 πολύ µεγάλες επιχειρήσεις από όλη τη χώρα και 

400 φυσικά πρόσωπα.  

• 17 περιφερειακά, 51 επαρχιακά, 203 τοπικά γραφεία και 34 τελωνεία.  

• Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων: ασχολείται µε τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και 

διαχείριση του βασικού όπλου της Φορολογικής Αρχής, το Πληροφοριακό Σύστηµα. 

Μέχρι σήµερα έχουν εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστηµα περισσότεροι από 3.500 

εκατοµµύρια χρήστες και πραγµατοποιούνται 14.450.000 κινήσεις κάθε ηµέρα. Το 69% 

των πληροφοριών που συλλέγονται προέρχεται από εξωτερικές πηγές (τράπεζες, 

επιχειρήσεις κλπ) και περιέχει στοιχεία για το σύνολο των φορολογούµενων. Το τµήµα 

αυτό έχει υπαλλήλους και σε τοπικά γραφεία, οι οποίοι ασχολούνται µε την 

παραµετροποίηση των προγραµµάτων σε τοπικό επίπεδο.  

• Τµήµα ανθρώπινου δυναµικού 

• Τµήµα οργάνωσης και προγραµµατισµού: ασχολείται µε τον συντονισµό όλων των 

τµηµάτων, τον σχεδιασµό και τον έλεγχο των αποκεντρωµένων υπηρεσιών, έχει 

συνεργασία µε τις Αυτόνοµες Κοινότητες και τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς. 
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6.5 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η διαδικασία ελέγχου και πιθανής προσαγωγής στη δικαιοσύνη, που θα ακολουθηθεί σε 

κάθε περίπτωση, εξαρτάται από το ιστορικό του φορολογούµενου και το είδος της απάτης 

(περιπτώσεις carousel πάνε κατευθείαν στο δικαστήριο). Είναι σηµαντικό να γίνει από την 

αρχή της διαδικασίας αναγνώριση της µορφής της απάτης, προκειµένου να ξέρουν µε βάση 

ποια νοµοθεσία θα πρέπει να προχωρήσει ο έλεγχος (ποινικό ή φορολογικό αδίκηµα). 

Η νοµοθεσία1 για τη διαδικασία ελέγχου έχει αλλάξει (Βασιλικό διάταγµα RGIAT άρθρα 

166  & 197/µε εφαρµογή από 01-01-2008) ως προς την επιλογή του δείγµατος του ελέγχου 

και τη διαδικασία του.  

Η  διαδικασία του φορολογικού είναι η ίδια για τις µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις. 

Μερικές εξαιρέσεις υπάρχουν στην περίπτωση ελέγχου πολύ µεγάλων επιχειρήσεων, όπου 

εµπλέκονται φορολογικές νοµοθεσίες τρίτων χωρών και διεθνείς συναλλαγές.  

Βήµατα του φορολογικού ελέγχου 

• Επιλογή των φορολογουµένων που θα ελεγχθούν (risk management). Κάθε χρόνο 

γίνεται µια γενική επιλογή κατηγορίας φορολογικού ενδιαφέροντος (πχ έλεγχος των 

επιχειρήσεων που έχουν ακίνητα και τα ενοικιάζουν) αλλά µπορεί να περιληφθούν στο 

πλάνο και εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα εκτός δείγµατος. Με τον έλεγχο, ελέγχονται 

µόνο προηγούµενες χρήσεις. Για η µαζική επιλογή φορολογουµένων χρησιµοποιούνται 

2 ειδών προγράµµατα (software), το Zujar και το Pandata. Τα προγράµµατα αυτά 

διαχειρίζονται έναν τεράστιο όγκο δεδοµένων (56.500.000 εγγραφές * 10 

χρόνια*2200). Περισσότερα στοιχεία για τα προγράµµατα αυτά, θα βρείτε στο 

Παράρτηµα.  

• Κλήση του φορολογούµενου στα γραφεία της υπηρεσίας. 10 ηµέρες από την 

ειδοποίησή του, ξεκινάει η διαδικασία του ελέγχου. Υπάρχει και η δυνατότητα για 

απευθείας επίσκεψη στα γραφεία του φορολογούµενου αλλά µετά από έγγραφη εντολή.  

• Έλεγχος των παραστατικών, εγγραφών, βιβλίων και πληρωµών. Με την έναρξη του 

ελέγχου και µέχρι την λήξη του, ο φορολογούµενος δε µπορεί να ζητήσει επιστροφή 

χρηµάτων (εισόδηµα, ΦΠΑ κλπ). Οι όποιες προθεσµίες για την είσπραξη των ποσών 

αυτών αναστέλλονται µέχρι την λήξη του ελέγχου. Ο ελεγκτής µπορεί να απαιτήσει 

(και µε δικαστική απόφαση) να παρευρίσκεται στον έλεγχο και ο φορολογούµενος.  

                                                 
.  
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• Ο έλεγχος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο (σε ειδικές περιπτώσεις και 

ύστερα από ειδική άδεια, σε 2 χρόνια). Οι όποιες καθυστερήσεις λόγω φόρτου εργασίας 

των υπηρεσιών ή καθυστερηµένης προσκόµισης των εγγράφων, δεν υπολογίζονται στο 

διάστηµα αυτό. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου, 

προκύψουν στοιχεία που µπορούν να οδηγήσουν σε κλήτευση του φορολογούµενου 

από το δικαστήριο, σταµατάει προσωρινά η διαδικασία και αποστέλλονται τα στοιχεία 

στον Εισαγγελέα, οποίος θα κρίνει αν στοιχειοθετείται αδίκηµα ή όχι.  

• Τεκµηρίωση αποτελεσµάτων φορολογικού ελέγχου: για την τεκµηρίωση 

χρησιµοποιούνται όλες οι ειδοποιήσεις που έχουν σταλεί στο φορολογούµενο, οι 

σηµειώσεις του ελεγκτή και η τελική του έκθεση. Την έκθεση αυτή, ο φορολογούµενος 

µπορεί: 

o να τη δεχτεί: σε αυτή την περίπτωση έχει µείωση 30% του προστίµου και αν 

πληρώσει πριν τη λήξη έχει µείωση 25% 

o να την αρνηθεί 

o να συµβιβαστεί επί αυτής: η δυνατότητα του συµβιβασµού δεν παρέχεται σε 

όλες τις περιπτώσεις. Μπορεί να υπάρξει µείωση του προστίµου αλλά όχι του 

κυρίως φόρου.  

• Οι ποινές µπορούν να είναι από 1 έως 4 χρόνια, επιβάλλεται πρόστιµο  (1 έως και 6 

φορές το χρέος) κα πρόσθετος φόρος.  

6.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ  ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα που διαθέτει  η Ισπανική Φορολογική ∆ιοίκηση είναι το 

Πληροφοριακό της Σύστηµα . Εύκολο και διαθέσιµο σε όλους εφόσον έχουν αρµοδιότητα, 

Το πληροφοριακό σύστηµα διαθέτει πλειάδα πληροφοριών για τον κάθε φορολογούµενο 

που αποτελείται από τις εξής πηγές προέλευσης : 

• Από το ίδιο τον φορολογούµενο και τις δηλώσεις που υπέβαλε. 

• Από τους εργοδότες των φορολογουµένων. 

• Από τις τράπεζες για τις καταθέσεις, τα δάνεια και τις κινήσεις των πιστωτικών 

καρτών και των επενδυτικών προϊόντων. 

• Από στοιχεία για αγοραπωλησίες ακινήτων και αυτοκινήτων.  
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• Από τις αγορές πάνω από 3000€ που πραγµατοποίησαν οι φορολογούµενοι και οι 

οποίες πρέπει να δηλώνονται στην υπηρεσία και από τον αγοραστή και από τον 

πωλητή. 

Όλες αυτές οι πληροφορίες οµαδοποιούνται και διαµορφώνουν το προφίλ εικόνα του 

φορολογούµενου προς χρήση της φορολογικής υπηρεσίας . 

Στην αρχή κάθε έτους εκτυπώνονται οι δηλώσεις των φυσικών προσώπων µε ήδη 

τυπωµένα τα στοιχεία των εισοδηµάτων όπως τα έχει συγκεντρώσει η υπηρεσία. Αν ο 

φορολογούµενος συµφωνεί υπογράφει και αποστέλλει (ταχυδροµικά ή µέσω mail).Αν δεν 

συµφωνεί πρέπει να το αποδείξει στη φορολογική αρχή για να φορολογηθεί σ διαφορετικό 

εισόδηµα.  

Η καταχώρηση γίνεται µε barcode και έτσι υπάρχουν πολλαπλά οφέλη :  

Εξοικονόµηση χρόνου εργασίας υπαλλήλων και φορολογουµένων . 

Αποφυγή των αριθµητικών, αθροιστικών και τυπογραφικών λαθών στην καταχώρηση και 

µετέπειτα τροποποιήσεων της δήλωσης λόγω αυτών. Στο Ελληνικό πληροφοριακό 

σύστηµα που χρησιµοποιείται δεν υπάρχουν πολλά από τα προπεριγραφόµενα  και 

επιδέχεται βελτιώσεων . Βέβαια τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς 

χωρίς όµως να φτάσει στο σηµείο να υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης και συνδυασµού  

πληροφοριών  από τόσο διαφορετικές πηγές. 

Ένα κοινό σηµείο του Ελληνικού και Ισπανικού φορολογικού συστήµατος είναι η 

πολυνοµία η οποία δηµιουργεί συγχύσεις στους φορολογούµενους .Επίσης είναι µεγάλος ο 

αριθµός και η πολυπλοκότητα των δηλώσεων και στα δύο συστήµατα  

Η διοικητική διαίρεση της χώρας σε τόσες πολλές Αυτόνοµες Κοινότητες και η µερική 

φορολογική αυτονοµία που έχουν, δηµιουργεί ανισότητες και προβλήµατα στην κεντρική 

διαχείριση και διανοµή του πλούτου. Βέβαια το σύστηµα αυτό βοηθάει στην πολιτική και 

κοινωνική αυτονοµία των επαρχιών µιας και δεν είναι οικονοµικά υποτελείς στην 

πρωτεύουσα και τις υπηρεσίες της.  

Η Ισπανία έχει παρόµοια γεωγραφική θέση µε την Ελλάδα. Αποτελεί σταυροδρόµι της 

Μεσογείου µε πρόσβαση σε άλλες Ηπείρους . Αυτό δηµιουργεί σε  συνδυασµό µε την 

εξάλειψη των εθνικών συνόρων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πραγµατικότητας ,κινδύνους 

για απάτη , παραεµπόριο και παραοικονοµία. Ένα πολύ σηµαντικό όπλο για την πρόληψη , 

αντιµετώπιση και καταστολή των φαινόµενων αυτών είναι η χρήση νέων τεχνολογιών 

καθώς και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών στους ελέγχους.  

Η Ισπανική πραγµατικότητα φαίνεται ότι υπερέχει επίσης σε ένα σηµείο , αυτό που έχει να 

κάνει µε την φορολογική συνείδηση και συνέπεια των πολιτών και των εταιρειών .Το 



 98 

στοιχείο βέβαια ενισχύεται από το γεγονός του ότι δεν έχει την δυνατότητα ο Ισπανός 

φορολογούµενος να αποκρύψει αφού είναι ευρεία η χρήση και η αξιοπιστία των 

πληροφοριακών συστηµάτων . 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
 

ΕΡΕΥΝΑ  
 
 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Η έρευνα αναπτύχθηκε  στα  πλαίσια  εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας µε θέµα 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  για το 

µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Στρατηγική ∆ιοικητική Λογιστική & 

Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση» του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.  

Ο προβληµατισµός στον οποίο καλείται  να απαντήσει η έρευνα αυτή είναι το πώς 

αξιολογούνται και ιεραρχούνται οι αρχές καθώς και τα επιµέρους στοιχεία ενός 

φορολογικού συστήµατος  ,όπως επίσης και το τι  θεωρείται ότι πραγµατικά συµβαίνει στο 

Ελληνικό φορολογικό σύστηµα από τους  συµµετέχοντες στην έρευνα   . 

Σκοπός της έρευνας είναι η εκτίµηση των επιµέρους στοιχείων που αποτελούν ένα 

φορολογικό σύστηµα , η εκτίµηση του Ελληνικού φορολογικού συστήµατος και ο 

εντοπισµός των αποκλίσεων ,όπως αυτές τις αντιλαµβάνονται οι ερωτώµενοι.  

  Η έρευνα, πιστεύουµε ότι θα συµβάλλει αφενός στην κατανόηση της σηµασίας των 

συστατικών στοιχείων ενός φορολογικού συστήµατος  που χρησιµοποιείται και τι θέση και 

σηµασία λαµβάνουν αυτά στην Ελληνική πραγµατικότητα. Μέσα από τις αντιλήψεις αυτές 

µπορούν να εντοπιστούν δυνάµεις και αδυναµίες και να  προταθούν στρατηγικές για την 

βελτίωση τόσο της δοµής όσο και της κατεύθυνσης της φορολογίας . 

 Τέλος µε τις  επίκαιρες ερωτήσεις που αφορούν τις εξελίξεις και την κρίση όπως αυτή 

βιώνετε από τους ερωτώµενους εκφράζετε  η άποψη όπως αυτή έχει διαµορφωθεί σχετικά 

µε τις τελευταίες εξελίξεις στο πραγµατικό οικονοµικό περιβάλλον .  

 

 

 

7.2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Με βάση τα ζητούµενα του προβληµατισµού και του επιδιωκόµενου σκοπού , συντάχθηκε 

η επιστολή και οι τρεις ενότητες του ερωτηµατολογίου όπως περιγράφονται παραπάνω 

καθώς και τα δηµογραφικά στοιχεία.  Οι απαντήσεις οι οποίες µπορούσαν να δοθούν ήταν 

µε κλίµακα από 1 το οποίο αντιστοιχεί στο διαφωνώ απόλυτα ή λέω απόλυτα όχι , έως το 5 
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το οποίο αντιστοιχεί στο συµφωνώ απόλυτα ή λέω απόλυτα  ναι. Υπήρχε η δυνατότητα να 

απαντήσει κάποιος µε την 6 απάντηση η οποία αντιστοιχούσε στο δεν ξέρω ή δεν απαντώ. 

Το ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε σε τυχαίο δείγµα µέσω διανοµής και µέσω e-mail  .Οι 

πληροφορίες   επεξεργάστηκαν σε φύλλα excel  µε απόλυτη εχεµύθεια  και 

χρησιµοποιήθηκαν  αποκλειστικά για την υλοποίηση της έρευνας και για την εξαγωγή 

συµπερασµάτων.   Η έρευνα διεξήχθη από 10 Σεπτεµβρίου ως 10 Οκτωβρίου. Είναι 

αξιοσηµείωτο να αναφερθεί ότι κατά την διάρκεια της έρευνας ψηφίστηκαν σε εφαρµογή 

του µεσοπρόθεσµου , ο νόµος περί µειώσεων των µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων , της 

επιβολής φόρου ακίνητης περιουσίας επί των ακινήτων βάση επιφάνειας και τιµής ζώνης , 

η είσπραξη του οποίου πρόκειται να γίνει µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ. Επίσης κατά 

την ίδια περίοδο πέρασε ο νόµος για την µείωση των αφορολογήτων ποσών της κλίµακας 

ΦΕΦΠ, καθώς και των όρων µε τους οποίους θα εφαρµοστεί η εφεδρεία στο δηµόσιο 

τοµέα .Όλα αυτά περί µειώσεων των µισθών στο ∆ηµόσιο γίνονται ταυτόχρονα µε πολλές 

συζητήσεις για τις µειώσεις στους µισθούς των ιδιωτικών υπαλλήλων και την ουσιαστική 

κατάργηση της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  

7.3 ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Οι παρακάτω ερωτήσεις σχετίζονται µε τις απόψεις σας γενικά για τα φορολογικά 
συστήµατα. Παρακαλώ, δηλώστε µας το βαθµό (από 1 έως 5) που νοµίζετε ότι εκφράζει 
την άποψη σας σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των φορολογικών συστηµάτων . Αν 
συµφωνείτε απολύτως ότι τα φορολογικά συστήµατα πρέπει να έχουν αυτό το 
χαρακτηριστικό που περιγράφει η ερώτηση βάλτε σε κύκλο τον αριθµό 5. Αν διαφωνείτε 
απολύτως ότι τα φορολογικά συστήµατα πρέπει να έχουν αυτό το χαρακτηριστικό που 
περιγράφει η ερώτηση βάλτε σε κύκλο τον αριθµό 1. Τέλος αν δεν συµφωνείτε απολύτως 
ή δεν διαφωνείτε απολύτως βάλτε σε κύκλο έναν από τους αριθµούς µεταξύ του 1 και του 
5 µε βάση την παρακάτω κλίµακα 

 ( 1= απόλυτα ΟΧΙ  ,2=Μάλλον ΟΧΙ,3= ούτε ΝΑΙ ούτε ΟΧΙ, 
4=Μάλλον ΝΑΙ 5= απόλυτα ΝΑΙ , 6= ∆εν Ξέρω ∆εν Απαντώ 

 

1 Τα φορολογικά συστήµατα πρέπει να είναι δίκαια; 1 2 3 4 5 6 

2 Τα φορολογικά συστήµατα πρέπει να είναι σταθερά; 1 2 3 4 5 6 

3 Τα φορολογικά συστήµατα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη; 1 2 3 4 5 6 

4 
Η φορολογική επιβάρυνση πρέπει να είναι βάση της φοροδοτικής 
ικανότητας; 

1 2 3 4 5 6 

5 Είναι σηµαντικό να υπάρχει ανταποδοτικότητα στους φόρους ; 1 2 3 4 5 6 

6 Τα φορολογικά συστήµατα πρέπει να εκσυγχρονίζονται; 1 2 3 4 5 6 
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7 Τα φορολογικά συστήµατα πρέπει να είναι απλά και κατανοητά ; 1 2 3 4 5 6 

8 
Θεωρείται ότι οι φόροι  πρέπει να επιβάλλονται µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να δίνουν κίνητρα και  προτεραιότητα στην ανάπτυξη; 

1 2 3 4 5 6 

9 
Θεωρείται ότι οι φόροι  πρέπει να επιβάλλονται µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να δίνουν κίνητρα και προτεραιότητα στις νέες επενδύσεις;  

1 2 3 4 5 6 

1
0 

Θεωρείται ότι οι φόροι  πρέπει να επιβάλλονται µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να δίνουν προτεραιότητα στην πάταξη της φοροδιαφυγής; 

1 2 3 4 5 6 

1
1 

Η δοµή της φορολογικής αρχής θεωρείται ότι παίζει σηµαντικό  
ρόλο στην αποτελεσµατικότητα του φορολογικού µηχανισµού; 

1 2 3 4 5 6 

1
2 

Η µόρφωση και η εκπαίδευση των υπαλλήλων  ελεγκτών παίζει 
σηµαντικό ρόλο στην αποτελεσµατικότητα του φορολογικού 
µηχανισµού; 

1 2 3 4 5 6 

1
3 

Η µόρφωση και η εκπαίδευση των λοιπών  υπαλλήλων  µη 
ελεγκτών παίζει σηµαντικό ρόλο στην αποτελεσµατικότητα του 
φορολογικού µηχανισµού; 

1 2 3 4 5 6 

1
4 

Η αξιοκρατία και η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού στον 
ελεγκτικό µηχανισµό αυξάνει την αποτελεσµατικότητα του 
φορολογικού συστήµατος;  

1 2 3 4 5 6 

1
5 

Θεωρείτε ότι ιδανικό σύστηµα φόρων είναι αυτό το οποίο δίνει 
έµφαση στην ΑΜΕΣΗ φορολογία στα φυσικά πρόσωπα; 

1 2 3 4 5 6 

1
6 

Θεωρείτε ότι ιδανικό σύστηµα φόρων είναι αυτό το οποίο δίνει 
έµφαση στην ΑΜΕΣΗ φορολογία στα νοµικά πρόσωπα (εταιρείες ) 
; 

1 2 3 4 5 6 

1
7 

Θεωρείτε ότι ιδανικό σύστηµα φόρων είναι αυτό το οποίο δίνει 
έµφαση στην ΕΜΜΕΣΗ φορολογία όπως φόρους κατανάλωσης 
,ΦΠΑ και λοιπά ; 

1 2 3 4 5 6 

1
8 

Θεωρείτε ότι ιδανικό σύστηµα φόρων είναι αυτό το οποίο δίνει 
έµφαση στην φορολογία κινητής και ακίνητης  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ; 

1 2 3 4 5 6 

1
9 

Θεωρείτε θετικό να υπάρχουν φόροι έκτακτου χαρακτήρα και 
εισφορές στο εισόδηµα ή στην περιουσία; 

1 2 3 4 5 6 

2
0 

Θεωρείται δίκαιη την θέσπιση τεκµηρίων διαβίωσης όπου κάποιος 
φορολογείται µε βάση το τι σπίτι ή αυτοκίνητο έχει; 

1 2 3 4 5 6 

2
1 

Θεωρείται δίκαιη την θέσπιση τεκµηρίων απόκτησης περιουσιακων 
στοιχείων  και την ισχύς του πόθεν έσχες; 

1 2 3 4 5 6 

 
ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Οι παρακάτω ερωτήσεις σχετίζονται µε τις για το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα 
Παρακαλώ, δηλώστε µας το βαθµό (από 1 έως 5) που νοµίζετε γενικά ότι εκφράζει την 
άποψη σας σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού φορολογικού συστήµατος  . Αν 
συµφωνείτε απολύτως ότι το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα έχει  αυτό το χαρακτηριστικό 
που περιγράφει η ερώτηση βάλτε σε κύκλο τον αριθµό 5. Αν διαφωνείτε απολύτως ότι το 
Ελληνικό φορολογικό σύστηµα έχει αυτό το χαρακτηριστικό που περιγράφει η ερώτηση 
βάλτε σε κύκλο τον αριθµό 1. Τέλος αν δεν συµφωνείτε απολύτως ή δεν διαφωνείτε 
απολύτως βάλτε σε κύκλο έναν από τους αριθµούς µεταξύ του 1 και του 5 µε βάση την 
παρακάτω κλίµακα 
                                                                                                                                                                               

1. Το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  θεωρείτε ότι είναι δίκαιο; 1 2 3 4 5 6 
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2. Το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα θεωρείτε ότι είναι σταθερό; 1 2 3 4 5 6 

3. 
Το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα θεωρείτε ότι στοχεύει και παίρνει 
µέτρα µε κατεύθυνση την ανάπτυξη ; 

1 2 3 4 5 6 

4. 
Στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  η φορολογική επιβάρυνση θεωρείτε 
ότι είναι µε βάση τη φοροδοτική ικανότητα ; 

1 2 3 4 5 6 

5. 
Στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  θεωρείτε ότι υπάρχει 
ανταποδοτικότητα στους φόρους ; 

1 2 3 4 5 6 

6. Το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα θεωρείτε ότι εκσυγχρονίζεται; 1 2 3 4 5 6 

7. 
Το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  θεωρείτε ότι είναι απλό και 
κατανοητό; 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα θεωρείτε ότι οι φόροι   επιβάλλονται 
µε τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη; 

1 2 3 4 5 6 

9. 
Στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα θεωρείτε ότι οι φόροι   επιβάλλονται 
µε τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν προτεραιότητα στην στις νέες επενδύσεις; 

1 2 3 4 5 6 

10. 
Στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα θεωρείτε ότι οι φόροι   επιβάλλονται 
µε τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν προτεραιότητα στην πάταξη της 
φοροδιαφυγής; 

1 2 3 4 5 6 

11. 
Η δοµή του  Ελληνικού  φορολογικού  συστήµατος, ο τρόπος ο οποίος 
είναι οργανωµένο βοηθάει στην αποτελεσµατικότητα του φορολογικού 
µηχανισµού ; 

1 2 3 4 5 6 

12. 
Στο  Ελληνικό φορολογικό σύστηµα θεωρείτε ότι η µόρφωση και η 
εκπαίδευση των υπαλλήλων ελεγκτών είναι επαρκής ;  

1 2 3 4 5 6 

13. 
Στο  Ελληνικό φορολογικό σύστηµα θεωρείτε ότι η µόρφωση και η 
εκπαίδευση των υπαλλήλων µη ελεγκτών είναι επαρκής ;  

1 2 3 4 5 6 

14. 
Στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  υπάρχει η αξιοκρατία και η 
αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού στον φορολογικό µηχανισµό 
γίνεται αυτό αντικειµενικά;  

1 2 3 4 5 6 

15. 
Το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  είναι δίνει έµφαση στην ΑΜΕΣΗ 
φορολογία στα φυσικά πρόσωπα; 

1 2 3 4 5 6 

16. 
Το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  είναι δίνει έµφαση στην ΑΜΕΣΗ 
φορολογία στα νοµικά πρόσωπα (εταιρείες ) ; 

1 2 3 4 5 6 

17. 
Το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα δίνει  έµφαση στην ΕΜΜΕΣΗ 
φορολογία ,στους φόρους κατανάλωσης ,  ΦΠΑ  ; 

1 2 3 4 5 6 

18. 
Το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  είναι δίνει έµφαση στην φορολογία 
κινητής και ακίνητης  ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ; 

1 2 3 4 5 6 

19. 
Στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  υπάρχουν φόροι έκτακτου χαρακτήρα 
και εισφορές στο εισόδηµα ή στην περιουσία. ; 

1 2 3 4 5 6 

20. 
Το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  θεωρείται ότι έχει µεγάλη επιβολή 
τεκµηρίων διαβίωσης όπου κάποιος φορολογείται µε βάση το τι σπίτι ή 
αυτοκίνητο έχει; 

1 2 3 4 5 6 

21. 
Το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  ότι έχει µεγάλη επιβολή  στα τεκµήρια 
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων  και την ισχύς του πόθεν έσχες; 

1 2 3 4 5 6 

21α Στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  υπάρχει πολυνοµία; 1 2 3 4 5 6 

22. Στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  υπάρχει γραφειοκρατία ; 1 2 3 4 5 6 

23 
Η δοµή του  Ελληνικό φορολογικού συστήµατος   προάγει την 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ; 

1 2 3 4 5 6 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

 
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1. 
Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια για αύξηση στους άµεσους φόρους στα 
φυσικά πρόσωπα ; 

1 2 3 4 5 6 

2. 
Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια για αύξηση στους άµεσους φόρους  στα 
νοµικά πρόσωπα ; 

1 2 3 4 5 6 

3. Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια για αύξηση στους έµµεσους φόρους ;  1 2 3 4 5 6 

4. 
Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια για αύξηση στους φόρους  ακίνητης 
περιουσίας ; 

1 2 3 4 5 6 

5. 
Θεωρείτε δίκαιη την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εισοδηµάτων ΙΧΕ 
και του τέλος επιτηδεύµατος  ; 

1 2 3 4 5 6 

6. Θεωρείτε δίκαιη την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα ακίνητα ; 1 2 3 4 5 6 

7. 
Θεωρείται ότι υπάρχει µακροπρόθεσµος σχεδιασµός στα νέα φορολογικά 
µέτρα; 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Θεωρείται ότι τα νέα φορολογικά µέτρα είναι φοροεπιδροµή και τελικά θα 
έχουν αντίθετα αποτελέσµατα; 

1 2 3 4 5 6 

9. 
Θεωρείται ότι η φοροδιαφυγή οφείλεται στην παιδεία και κουλτούρα των 
Ελλήνων ; 

1 2 3 4 5 6 

10. 
Θεωρείται ότι η φοροδιαφυγή οφείλεται στο ύψος των φορολογικών 
συντελεστών που είναι ήδη υψηλοί. ; 

1 2 3 4 5 6 

11. 
Θεωρείται ότι η φοροδιαφυγή οφείλεται  στην αδυναµία του φορολογικού 
µηχανισµού ; 

1 2 3 4 5 6 

12. 
Θεωρείται ότι οφείλεται η φοροδιαφυγή στην πολυνοµία που υπάρχει στο 
Ελληνικό φορολογικό σύστηµα ; 

1 2 3 4 5 6 

13. 
Θεωρείται ότι οφείλεται η φοροδιαφυγή στο πλυντήριο των 
αλλεπάλληλων περαιώσεων ; 

1 2 3 4 5 6 

14. 
Θεωρείται ότι οι πιέσεις της τρόικας και των δανειστών της χώρας 
στοχεύουν στο να βγει η χώρα από την κρίση. ; 

1 2 3 4 5 6 

15. 
Θεωρείται ότι οι πιέσεις της τρόικας και των δανειστών της χώρας 
στοχεύουν στο να διασφαλίσουν την επιστροφή των δανεικών ; 

1 2 3 4 5 6 

16. 
Θεωρείται ότι οι πιέσεις της τρόικας και των δανειστών της χώρας 
οδηγούν στην κατάρρευση των δοµών της; 

1 2 3 4 5 6 

17. 
Θεωρείται ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα της οικονοµικής κρίσης   είναι                                
η αύξηση της ανεργίας; 

1 2 3 4 5 6 

18. 
Θεωρείται ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα της οικονοµικής κρίσης   είναι                                
η µείωση των εισοδηµάτων; 

1 2 3 4 5 6 

19. 
Θεωρείται ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα της οικονοµικής κρίσης   είναι  
το υψηλό επίπεδο τιµών και η ακρίβεια      ;                        

1 2 3 4 5 6 

20. 
Θεωρείται ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα της οικονοµικής κρίσης   είναι  
τα πολλά λουκέτα στην αγορά   ;                            

1 2 3 4 5 6 
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ΜΕΡΟΣ ∆΄ 
 
 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 

1.Φύλο : 2.Ηλικία : 3.Μορφωτικό επίπεδο :  

Άνδρας   [ ]                 Γυναίκα  
[ ] 

20 και κάτω  [ ]  
21-30            [ ]  
31-40            [ ]  
41-50            [ ]  
51 +              [ ]  

∆ηµοτικό  [ ]             ΤΕΕ      [ ]  
Γυµνάσιο  [ ]              ΙΕΚ      [ ]  
Λύκειο      [ ]             Κολέγιο[ ]  
ΑΕΙ/ΤΕΙ    [ ]              
Μεταπτυχιακό [ ]  
∆ιδακτορικό    [ ]                  

4.Οικογενειακή κατάσταση :    5.Απασχόληση :  

Άγαµος/η                           [ ]  
Παντρεµένος/η                  [ ]  
Χωρισµένος/η                   [ ]  
Χήρος/α                             [ ]  

Παιδιά: 
Όχι   [ ]  
Ναι   [ ]  
Αριθµός Παιδιών ………. 
 

Ιδιωτικός Υπάλληλος           [ ]  
∆ηµόσιος Υπάλληλος           [ ]  
Ελεύθερος Επαγγελµατίας    [ ]  
Μαθητής-Φοιτητής               [ ]  
Συνταξιούχος                        [ ]  
Οικιακά                                 [ ]  
Άνεργος                                [ ]  

                     

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
…………………………………………………………………………      (εφόσον 
επιθυµείται και για λόγους εγκυρότητας της έρευνας ). 
  Σας ευχαριστούµε θερµά για τη συµµετοχή και το χρόνο σας. 

 

 

7.4 Η ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Το ερωτηµατολόγιο συνοδευόταν µε µία ενηµερωτική επιστολή και εισήγαγε τον 

ερωτώµενο στην έρευνα περιέχοντας τα εξής: Η παρούσα έρευνα αναπτύχθηκε  στα  

πλαίσια  εκπόνησης της διπλωµατικής µου εργασίας  για το µεταπτυχιακό πρόγραµµα 

σπουδών «Στρατηγική ∆ιοικητική Λογιστική & Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση» του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εκτίµηση των επιµέρους στοιχείων που αποτελούν 

ένα φορολογικό σύστηµα. Η έρευνα, πιστεύουµε, ότι θα συµβάλλει αφενός στην 

κατανόηση της σηµασίας των συστατικών στοιχείων ενός φορολογικού συστήµατος  που 

χρησιµοποιείται και τι θέση και σηµασία λαµβάνουν αυτά στην Ελληνική πραγµατικότητα. 
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Επιπλέον, θα προτείνει στρατηγικές για την βελτίωση τόσο της δοµής όσο και της 

κατεύθυνσης της φορολογίας . Τέλος υπάρχουν και κάποιες επίκαιρες ερωτήσεις που 

αφορούν τις εξελίξεις και την κρίση όπως αυτή βιώνετε από όλους µας. Η παρούσα έρευνα 

δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς τη δική σας ουσιαστική και φιλότιµη συµβολή, η 

οποία συνίσταται στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου που επισυνάπτεται. 

Παρακαλούµε αφιερώστε 10 λεπτά από τον πολύτιµο χρόνο σας και απαντήστε µε 

ειλικρίνεια στις ερωτήσεις.   

Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο. Κάθε πληροφορία θα επεξεργασθεί µε απόλυτη 

εχεµύθεια και θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας 

και για την εξαγωγή συµπερασµάτων.   Εάν επιθυµείτε περισσότερες πληροφορίες, 

παρακαλώ επικοινωνήσετε απευθείας µαζί µου, τηλεφωνικά ή στην ηλεκτρονική µου 

διεύθυνση ή µε τον επιβλέποντα καθηγητή µου. 

Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη βοήθεια και τη συνεργασία σας. 

Με τιµή,     

ΣΑΡΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
e-mail: papageo@papageo.gr 
 

Επιβλέπων Καθηγητής 
ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Καθηγητής  Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
 
 
 

 

 

 

7.5  ΒΑΣΙΚΑ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

 

Στην έρευνα µετείχαν 200  άτοµα . Οι ερωτώµενοι ήταν όλοι άνδρες και γυναίκες τυχαίο 

δείγµα  στις εξής επαγγελµατικές κατηγορίες : εργαζόµενοι ιδιωτικοί και δηµόσιοι 

υπάλληλοι , συνταξιούχοι , ελεύθεροι επαγγελµατίες , λογιστές , εφοριακοί. 
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 Όσο αφορά το φύλλο από αυτά το 65,5 % ήταν άνδρες και το 34,5 % ήταν γυναίκες . 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ

ΑΝ∆ΡΕΣ 
65,50%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
34,50%

  

 

 

Όσο αφορά την επαγγελµατική ενασχόληση  από αυτά το 24% ήταν ελεύθεροι 

επαγγελµατίες , το 47%ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι , το 20% ήταν δηµόσιοι υπάλληλοι 

εφοριακοί και το 9%  λογιστές. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
9%

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 
20%

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Ι ΕΠΑΓ/ΤΙΕΣ 
24%

Ι∆ΙΩΤ. ΛΟΙΠ. 
∆ΗΜ. 

ΥΠΑΛΗΛΟΙ 
ΣΥΝΤ/ΧΟΙ 
ΑΝΕΡΓΟΙ        

47%
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Η πλειοψηφία των ερωτώµενων όπως φαίνεται στο διάγραµµα ήταν έγγαµοι.  

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ

ΕΓΓΑΜΟΙ 
74%

ΑΓΑΜΟΙ 
22,5%

∆ΙΑΖΕΥΓ/ΜΕ
ΝΟΙ 3,5%

 

 

 

 

 

Το µορφωτικό επίπεδο των ερωτώµενων ήταν κατά 50,5% ΑΕΙ ή ΤΕΙ και το 15,5% έχουν 

και µεταπτυχιακό τίτλο , ενώ 2% είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου.   

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ

ΛΥΚΕΙΟ 
21,5%

ΤΕΕ 2,5%

ΙΕΚ 4,5%
ΑΕΙ / ΤΕΙ 

50,5%

ΓΥΜΝΑΣΙΟ; 
3,5%∆Ι∆/ΚΟ 2%

ΜΕΤΑΠΤ/ΚΟ 
15,5%  
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Η ηλικία των ερωτώµενων ήταν σύµφωνα µε τον επόµενο πίνακα, κατά 12% στις ηλικίες 

µεταξύ 21 ως 30, κατά 26% στις ηλικίες µεταξύ 31 ως 40, κατά 34% στις ηλικίες µεταξύ 41 

ως 50 και 28% στις ηλικίες άνω των 51 ετών. 

ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ

21-30      
12%

31-40          
26%

41-50     
34%

51 +          
28%21-30      

31-40          

41-50     

51 +          
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7.6 Finding Results 

 

Α & Β ΜΕΡΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

 

Οι δυο πρώτες οµάδες ερωτήσεων είναι άµεσα συνδεδεµένες και αποτελούνται από ίδιες 

ερωτήσεις στο Α µέρος πως θα έπρεπε κατά την εκτίµηση των ερωτώµενων να είναι τα 

φορολογικά συστήµατα και στο Β µέρος πως πραγµατικά τα αντιλαµβάνονται να ισχύουν 

στην Ελληνική πραγµατικότητα. 

Οι πίνακες παρατίθενται µε την σειρά πρώτα η κάθε ερώτηση στο Α µέρος και ακριβώς 

µετά η αντίστοιχη ερώτηση του Β µέρους. Μπορεί έτσι να συγκρίνει κάποιος µε τα 

διαγράµµατα πρώτα πως θα έπρεπε ιδανικά να υπάρχει το κάθε στοιχείο και µετά την 

πραγµατική κατάσταση όπως αυτή την αντιλαµβάνονται οι ερωτώµενοι. 

 

 

Στην ερώτηση εάν τα φορολογικά συστήµατα πρέπει να είναι δίκαια το 92%       των 

ερωτώµενων απάντησε ότι συµφωνεί απόλυτα 

.

1Α ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
∆ΙΚΑΙΑ :

1 0 0 6

185

8

0

50

100

150

200

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α
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1Α
1%

0%

92%

4%
0%

3%

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ
∆ΙΑΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α

 

Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  το θεωρεί δίκαιο 
απάντησε κατά  συντριπτική πλειοψηφία 90% ότι δεν το θεωρεί δίκαιο µάλλον ή και 
απόλυτα .  
 

1Β ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  
∆ΙΚΑΙΟ :

107

75

15
2 0 1

0

50

100

150

200

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α
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1Β

53%

37%

0%
1%

8%
1%

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ
∆ΙΑΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α

 

 Στο σηµείο αυτό, αφού οι άµεσα εµπλεκόµενοι είναι οι εφοριακοί υπάλληλοι και  των 

οποίων η παρουσία στο δείγµα είναι σε ποσοστό 20% , αξίζει να σηµειωθεί η άποψη τους η 

οποία κατά  92 % διαφωνεί µάλλον ή και απόλυτα ότι το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα 

είναι δίκαιο. 

1Β

0%
8%

0%0%

40%

52%

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ
∆ΙΑΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α
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Στην ερώτηση εάν τα φορολογικά συστήµατα πρέπει να είναι σταθερά το 83%       των 

ερωτώµενων απάντησε ότι συµφωνεί µάλλον ή και απόλυτα . 

2Α ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΑΘΕΡΑ:

7 7 11
29

139

7

0

50

100

150

200

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α

 

2Α

4% 4% 4%

5%

14%

69%

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ
∆ΙΑΦΩΝΩ
ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α

 

Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  το θεωρεί σταθερό 

απάντησε κατά  συντριπτική πλειοψηφία 94% ότι δεν το θεωρεί σταθερό . 

 

2Β ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΤΑΘΕΡΟ;

149

41

7 2 0 1
0

50

100

150

200

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α

 



 113 

2Β

1%

74%

20%

4% 1%

0%

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ
∆ΙΑΦΩΝΩ
ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α

 

Όσο αφορά τις απαντήσεις εφοριακών για το αν το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα είναι 

σταθερό τα ποσοστά ανεβαίνουν και το 97 % δεν το θεωρεί σταθερό ,ενώ από την ίδια 

κατηγορία οι 84 % δεν το θεωρούν σταθερό µε  ΑΠΟΛΥΤΗ  άποψη. 

2Β

0%

84%

13%

3%
0%

0%

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ
∆ΙΑΦΩΝΩ
ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

Στην ερώτηση εάν τα φορολογικά συστήµατα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη το 92%       

των ερωτώµενων απάντησε ότι συµφωνεί στο ότι επιβάλλεται µάλλον ή και απόλυτα τα 

φορολογικά συστήµατα να στοχεύουν στην ανάπτυξη . 

3Α ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Α3
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3Α
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∆Ξ/∆Α

 
 
 
Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  στοχεύει στην 
ανάπτυξη απάντησε κατά  συντριπτική πλειοψηφία 89% ότι δεν στοχεύει στην ανάπτυξη   
µάλλον ή και απόλυτα. 

3B ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΚΑΙ 
ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ;
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3Β
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∆Ξ/∆Α

 
 
 
Στην ερώτηση εάν η φορολογική επιβάρυνση πρέπει να  είναι µε βάση τη φοροδοτική 

ικανότητα  το 89%     των ερωτώµενων απάντησε ότι συµφωνεί µάλλον ή και απόλυτα . 

4Α Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΟΡΟ∆ΟΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ;
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Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα η φορολογική 
επιβάρυνση είναι µε βάση τη φοροδοτική ικανότητα ,απάντησε κατά  συντριπτική 
πλειοψηφία 80% ότι διαφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα 

4B ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΊΝΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ 

ΦΟΡΟ∆ΟΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ;
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Στην ερώτηση εάν είναι σηµαντικό να υπάρχει  ανταποδοτικότητα στους  φόρους  το 89%       
των ερωτώµενων απάντησε ότι συµφωνεί µάλλον ή και απόλυτα 

5Α ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ : 
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Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα υπάρχει 
ανταποδοτικότητα στους φόρους ,απάντησε κατά  συντριπτική πλειοψηφία το 80% ότι 
διαφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα και στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα δεν υπάρχει 
ανταποδοτικότητα στους φόρους 
 

 

5Β ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ : 
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5Β
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Στην ερώτηση εάν τα φορολογικά συστήµατα πρέπει να εκσυγχρονίζονται το 93%       των 
ερωτώµενων απάντησε ότι συµφωνεί µάλλον ή και απόλυτα στο ότι πρέπει αυτά να 
εκσυγχρονίζονται. 
 
 

6Α ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ;
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Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα εκσυγχρονίζεται, 
απάντησε κατά  συντριπτική πλειοψηφία το  76% ότι διαφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα και 
ότι δεν θεωρεί πως το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα εκσυγχρονίζεται. 
 

6Β ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
ΌΤΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ ;

85
68

22 20
1 4

0

50

100

150

200

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α

 

6Β

1%10% 42%

34%

11%

2%

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ
∆ΙΑΦΩΝΩ
ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α

 
 
 
 
Στην ερώτηση εάν είναι τα φορολογικά συστήµατα πρέπει να είναι απλά και κατανοητά το 
92%       των ερωτώµενων απάντησε ότι συµφωνεί µάλλον ή και απόλυτα στο ότι πρέπει να 
είναι απλά και κατανοητά τα φορολογικά συστήµατα. 

7Α ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΛΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ;
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7Α
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Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα είναι απλό και 
κατανοητό ,απάντησε κατά  συντριπτική πλειοψηφία το 85% ότι διαφωνεί  µάλλον ή και 
απόλυτα , θεωρεί δηλαδή κάθε άλλο παρά απλό και κατανοητό το Ελληνικό φορολογικό 
σύστηµα. 
 

7Β ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ;
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Στην ερώτηση εάν η επιβολή τω φόρων πρέπει να γίνεται µε κίνητρα προς την ανάπτυξη  
το 95%       των ερωτώµενων απάντησε ότι συµφωνεί µάλλον ή και απόλυτα 
 

8Α Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ;
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Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα η επιβολή τω 
φόρων γίνεται µε κίνητρα προς την ανάπτυξη  ,απάντησε κατά  συντριπτική πλειοψηφία 
82% ότι διαφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα.  
 

8Β ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ  ΓΙΝΕΤΑΙ 
∆ΙΝΟΝΤΑΣ  ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ;
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 Στα ίδια µε το ζεύγος της προηγούµενης ερώτησης (ιδανικά , ΜΕΡΟΣ Α – στην Ελλάδα , 
ΜΕΡΟΣ Β )προηγούµενη ερώτηση κυµάνθηκαν τα ποσοστά όπως φαίνονται στα 
διαγράµµατα και στο  πώς πρέπει να είναι οι φόροι σε σχέση µε την προτεραιότητα που 
πρέπει να δίνουν στις νέες επενδύσεις. Το  94 % απάντησε µάλλον ή απόλυτα ότι ο τρόπος  
επιβολής των φόρων πρέπει να δίνει προτεραιότητα στις νέες επενδύσεις.   

9Α Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ;

1 0 6

39

150

4
0

50

100

150

200

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α

 



 123 

9Α
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Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα δίνει   κίνητρα στις 
νέες επενδύσεις  ,απάντησε κατά  συντριπτική πλειοψηφία 83% ότι διαφωνεί  µάλλον ή και 
απόλυτα .Θεωρεί δηλαδή µάλλον ή απόλυτα ότι ο τρόπος  επιβολής των φόρων στην 
Ελλάδα δεν δίνει προτεραιότητα στις νέες επενδύσεις 
 

9Β ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ  ΓΙΝΕΤΑΙ 
∆ΙΝΟΝΤΑΣ  ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ;
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Στην ερώτηση εάν η επιβολή τω φόρων πρέπει να γίνεται µε προτεραιότητα  στην πάταξη 
της φοροδιαφυγής το 87%       των ερωτώµενων απάντησε ότι συµφωνεί µάλλον ή και 
απόλυτα. 
 
 
 

10Α Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ;
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Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα δίνει   
προτεραιότητα  στην πάταξη της φοροδιαφυγής, απάντησε κατά  συντριπτική πλειοψηφία 
82% ότι διαφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα. Θεωρείτε δηλαδή από τους ερωτώµενους ότι η 
επιβολή των φόρων στη χώρα µας δεν δίνει πραγµατικά προτεραιότητα στη πάταξη της  
φοροδιαφυγής. 
 
 
 

10Β ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ;
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Η κατηγορία των εφοριακών στο δείγµα έδωσε σε αυτή την απάντηση 85% µάλλον ή και 
απόλυτα ότι δεν γίνεται η επιβολή των φόρων µε προτεραιότητα στη πάταξη της 
φοροδιαφυγής . 
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Στην ερώτηση εάν η δοµή της φορολογικής αρχής παίζει σηµαντικό  ρόλο στην 
αποτελεσµατικότητα του φορολογικού µηχανισµού το 85%      των ερωτώµενων απάντησε 
ότι συµφωνεί µάλλον ή και απόλυτα  και ότι υπάρχει άµεση σχέση στην δοµή της 
φορολογικής αρχής και της αποτελεσµατικότητας της φορολογικής αρχής. 
 

11Α Η ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΙΖΕςΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ;
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11Α
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Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν η δοµή του Ελληνικού φορολογικού συστήµατος 
βοηθάει στην αποτελεσµατικότητα του φορολογικού µηχανισµού, απάντησε κατά  
συντριπτική πλειοψηφία 78% ότι διαφωνεί  µάλλον  ή και απόλυτα και ότι η δοµή του 
Ελληνικού φορολογικού συστήµατος τελικά δεν βοηθάει στην αποτελεσµατικότητα του 
φορολογικού µηχανισµού . 

11Β Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΟ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ  ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ;
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Στο αν η δοµή του Ελληνικού φορολογικού συστήµατος βοηθάει στην 
αποτελεσµατικότητα του φορολογικού µηχανισµού, οι εφοριακοί απάντησαν κατά  
συντριπτική πλειοψηφία 92% ότι διαφωνεί  µάλλον  ή και απόλυτα και ότι η δοµή του 
Ελληνικού φορολογικού συστήµατος τελικά δεν βοηθάει στην αποτελεσµατικότητα του 
φορολογικού µηχανισµού .Η απάντηση αυτή από αυτήν την κατηγορία των εφοριακών 
φέρει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέµα αυτό αφού είναι οι περισσότερο άµεσα εµπλεκόµενοι. 
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Στην ερώτηση εάν η µόρφωση και η εκπαίδευση των υπαλλήλων  ελεγκτών παίζει 
σηµαντικό ρόλο στην αποτελεσµατικότητα του φορολογικού µηχανισµού το 92%      των 
ερωτώµενων απάντησε ότι συµφωνεί µάλλον ή και απόλυτα και θεωρεί ότι η µόρφωση και 
η εκπαίδευση των υπαλλήλων  ελεγκτών παίζει σηµαντικό ρόλο στην αποτελεσµατικότητα 
του φορολογικού µηχανισµού. 
 

12Α Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ;
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Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν η µόρφωση και η εκπαίδευση των υπαλλήλων  
ελεγκτών στο Ελληνικό σύστηµα είναι επαρκής, απάντησε κατά  54% ότι διαφωνεί  
µάλλον ή και απόλυτα και δεν θεωρεί άρα ότι είναι επαρκής , ενώ το 37% συµφωνεί  
µάλλον ή και απόλυτα ότι η µόρφωση και η εκπαίδευση των υπαλλήλων ελεγκτών είναι 
επαρκής . 

12ΒΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΊΝΑΙ 

ΕΠΑΡΚΗΣ ;
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Στην ερώτηση εάν η µόρφωση και η εκπαίδευση των λοιπών  υπαλλήλων  µη ελεγκτών 
παίζει σηµαντικό ρόλο στην αποτελεσµατικότητα του φορολογικού µηχανισµού το 81%      
των ερωτώµενων απάντησε ότι συµφωνεί µάλλον ή και απόλυτα 
 

13Α Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ  
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ 
ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ;
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Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν η µόρφωση και η εκπαίδευση των λοιπών  υπαλλήλων  
µη ελεγκτών στο  Ελληνικού φορολογικό σύστηµα είναι επαρκής , απάντησε κατά  55% ότι 
διαφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα ενώ το 19% συµφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα ότι η 
µόρφωση και η εκπαίδευση των υπαλλήλων µη ελεγκτών είναι επαρκής . 
 

13Β Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ  
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ;
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13Β

4%
26%
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Στην ερώτηση εάν η αξιοκρατία και η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού στον 
ελεγκτικό µηχανισµό αυξάνει την αποτελεσµατικότητα του φορολογικού συστήµατος  το 
91%      των ερωτώµενων απάντησε ότι συµφωνεί µάλλον ή και απόλυτα. 
 

14Α Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΓΗ ΤΩΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 
ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ;
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14Α

72%
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4%

1% 3%

19%
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∆Ξ/∆Α

 
Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν υπάρχει η αξιοκρατία και η αξιολόγηση του 
ανθρώπινου δυναµικού στον φορολογικό µηχανισµό γίνεται αυτό αντικειµενικά, απάντησε 
κατά  συντριπτική πλειοψηφία 78% ότι διαφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα. 
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14Β

1%

48%

4%

30%
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∆Ξ/∆Α

 
 
Οι ερωτώµενοι στην επαγγελµατική κατηγορία των εφοριακών των οποίων η άποψη έχει 
βαρύνουσα σηµασία ,αφού είναι οι ίδιοι οι οποίοι βιώνουν την κατάσταση της αξιολόγησης 
και αξιοκρατίας, κατά 80% διαφωνούν στο ότι υπάρχει αξιοκρατία και αντικειµενικότητα 
στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού. 

14Β
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14Β ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η 
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ; 
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Στην ερώτηση εάν ιδανικό σύστηµα φόρων είναι αυτό το οποίο δίνει έµφαση στην 
ΑΜΕΣΗ φορολογία στα φυσικά το 57%      των ερωτώµενων απάντησε ότι συµφωνεί 
µάλλον ή και απόλυτα. 
 

15Α ΤΟ Ι∆ΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΝΕΙ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ;
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15Α

6% 11%

21%

25%

32%

5%
∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ
∆ΙΑΦΩΝΩ
ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α

 
Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  είναι δίνει έµφαση 
στην ΑΜΕΣΗ φορολογία στα φυσικά πρόσωπα, απάντησε κατά  41% ότι συµφωνεί  



 134 

µάλλον ή και απόλυτα ενώ το 32% διαφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα. 

15Β ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΩΝ  ∆ΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ;
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15Β
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Στην ερώτηση εάν ιδανικό σύστηµα φόρων είναι αυτό το οποίο δίνει έµφαση στην 
ΑΜΕΣΗ φορολογία στα νοµικά πρόσωπα (εταιρείες ) το 65%      των ερωτώµενων 
απάντησε ότι συµφωνεί µάλλον ή και απόλυτα 
 

16Α ΤΟ Ι∆ΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΝΕΙ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ;
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16Α
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∆Ξ/∆Α

 
Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν η το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  δίνει έµφαση 
στην ΑΜΕΣΗ φορολογία στα νοµικά πρόσωπα (εταιρείες ), απάντησε κατά  31% ότι 
συµφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα ενώ το 37% διαφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα 

 
 

16Β

14%

23%

24%

22%

9% 8%
∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ
ΟΥΤΕ ∆ΙΑΦΩΝΩ
ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α

 
 
 

16Β ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΩΝ ∆ΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ;
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Στην ερώτηση εάν ιδανικό σύστηµα φόρων είναι αυτό το οποίο δίνει έµφαση στην 
ΕΜΜΕΣΗ φορολογία όπως φόρους κατανάλωσης ,ΦΠΑ και λοιπά το 30%      των 
ερωτώµενων απάντησε ότι συµφωνεί µάλλον ή και απόλυτα ενώ το 41% διαφωνεί µάλλον 
ή και απόλυτα . 
 

17Α ΤΟ Ι∆ΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΝΕΙ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣΦΟΡΟΥΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ , ΦΠΑ κτλ ;
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Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα δίνει  έµφαση στην 
ΕΜΜΕΣΗ φορολογία ,στους φόρους κατανάλωσης ,   απάντησε κατά  68% ότι συµφωνεί  
µάλλον ή και απόλυτα και κατά πλειοψηφία θεωρεί ότι δίνεται έµφαση στην έµµεση 
φορολογία στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα.. 
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17Β
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Στην ερώτηση εάν ιδανικό σύστηµα φόρων είναι αυτό το οποίο δίνει έµφαση στην 
φορολογία κινητής και ακίνητης  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ το 43%      των ερωτώµενων απάντησε ότι 
συµφωνεί µάλλον ή και απόλυτα ενώ το 29% διαφωνεί µάλλον ή και απόλυτα. Εδώ λοιπόν 
η πλειοψηφία θεωρεί ότι η περιουσία είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να φορολογήται. 
 

18Α ΤΟ Ι∆ΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΝΕΙ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ;
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17Β ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΩΝ  ∆ΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ , 

ΦΠΑ κτλ ; 
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18Α
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Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  είναι δίνει έµφαση 
στην φορολογία κινητής και ακίνητης  ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, απάντησε κατά 60% ότι 
συµφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα ενώ το 20% διαφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα. 

18Β ΤΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΩΝ  ∆ΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ;
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Στην ερώτηση εάν είναι  θετικό να υπάρχουν φόροι έκτακτου χαρακτήρα και εισφορές στο 
εισόδηµα  ή στην περιουσία το 10%    των ερωτώµενων απάντησε ότι συµφωνεί µάλλον ή 
και απόλυτα ενώ το 74% διαφωνεί µάλλον ή και απόλυτα, και άρα αντιτίθεται στην 
επιβολή φόρων έκτακτου χαρακτήρα είτε αυτές επιβάλλονται στο εισόδηµα είτε στην 
περιουσία.. 
 

19Α ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΟΡΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 ;
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Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  υπάρχουν φόροι 
έκτακτου χαρακτήρα και εισφορές στο εισόδηµα ή στην περιουσία., απάντησε κατά  
συντριπτική πλειοψηφία 82% ότι συµφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα . 

19Β ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΩΝ  
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΟΡΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΣΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ;
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19Β
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Στην ερώτηση εάν Θεωρείται δίκαιη την θέσπιση τεκµηρίων διαβίωσης όπου κάποιος 
φορολογείται µε βάση το τι σπίτι ή αυτοκίνητο έχει; 
το 52%      των ερωτώµενων απάντησε ότι συµφωνεί µάλλον ή και απόλυτα µε το ότι είναι 
δίκαιο στη θέσπιση των τεκµηρίων διαβίωσης, ενώ το 34 % διαφωνεί µε τα παραπάνω. 
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20Α ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ∆ΙΚΑΙΗ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΟΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΙ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Ή  ΣΠΙΤΙ ΕΧΕΙ ;
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20Α

20%

14%

13%25%
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Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  θεωρείται ότι 
υπάρχει  µεγάλη επιβολή τεκµηρίων διαβίωσης όπου κάποιος φορολογείται µε βάση το τι 
σπίτι ή αυτοκίνητο έχει, απάντησε κατά  48% ότι συµφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα και άρα 
επιβάλλονται πολλά τεκµήρια διαβίωσης ,  ενώ το 28% διαφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα. 

20Β ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ 
ΠΟΛΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΟΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Ή  ΣΠΙΤΙ ΕΧΕΙ 
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20Β
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Στην ερώτηση εάν θεωρείται δίκαιη η θέσπιση τεκµηρίων απόκτησης περιουσιακών 
στοιχείων  και την ισχύς του πόθεν έσχες το 83%      των ερωτώµενων απάντησε ότι 
συµφωνεί µάλλον ή και απόλυτα. Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι είναι δίκαιο να 
θεσπίζονται τεκµήρια στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. 
 

21Α ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ∆ΙΚΑΙΗ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ 

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ;
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Στην αντίστοιχη ερώτηση για το αν στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  υπάρχει µεγάλη 
επιβολή  στα τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων  και την ισχύς του πόθεν έσχες, 
απάντησε κατά  40% ότι διαφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα ενώ το 33% συµφωνεί  µάλλον ή 
και απόλυτα 
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21Β ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ   
ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ;
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Στην ερώτηση για το αν στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  υπάρχει πολυνοµία; 
, απάντησε κατά  συντριπτική πλειοψηφία 81% ότι συµφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα και 
θεωρεί ότι στην Ελλάδα όσο αφορά το φορολογικό σύστηµα υπάρχει πολυνοµία. 

21α Β ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΠΟΛΥΝΟΜΙΑ ;
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Στην ερώτηση για το στο Ελληνικό φορολογικό σύστηµα  υπάρχει γραφειοκρατία , 
απάντησε κατά  συντριπτική πλειοψηφία 94% ότι συµφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα και ότι 
υπάρχει γραφειοκρατία στο ελληνικό φορολογικό σύστηµα και µάλιστα το 84% συµφωνεί 
ΑΠΟΛΥΤΑ σε αυτό. 
 
 

22 Β ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ;
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22Β
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Στην ερώτηση για το αν η δοµή του  Ελληνικό φορολογικού συστήµατος   προάγει την 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος αυτού , απάντησε κατά  συντριπτική πλειοψηφία 
84% ότι διαφωνεί  µάλλον ή και απόλυτα και ότι τελικά δεν προάγεται η 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος. 
 

23Β Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΟΥ ;
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Γ ΜΕΡΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
 

Στο Γ µέρος του ερωτηµατολογίου οι απαντήσει στις επίκαιρες ερωτήσεις που αφορούν τις 
εξελίξεις και την κρίση όπως αυτή βιώνετε από όλους µας σφυγµοµετρήθηκαν τα εξής : 
 
Στο αν θεωρούν ότι υπάρχουν περιθώρια για αύξηση στους άµεσους φόρους στα φυσικά 
πρόσωπα ,το 82% απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι δεν υπάρχουν αλλά περιθώρια τέτοια. 
 

1Γ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΌΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ;
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Οι ερωτώµενοι στην επαγγελµατική κατηγορία των εφοριακών απάντησε κατά 74% 
(ποσοστό µικτότερο από ότι απάντησε το σύνολο των επαγγελµατικών κατηγοριών)ότι δεν 
υπάρχουν άλλα περιθώρια για αύξηση των άµεσων φόρων στα φυσικά πρόσωπα. 
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1Γ
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Στο αν θεωρούν ότι υπάρχουν περιθώρια για αύξηση στους άµεσους φόρους στα νοµικά 
πρόσωπα ,το 53% απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι δεν υπάρχουν αλλά περιθώρια τέτοια 
ενώ το 26% θεωρεί µάλλον ή απόλυτα ότι υπάρχουν τέτοια περιθώρια στα νοµικά 
πρόσωπα. 

2Γ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΌΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ;
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2Γ Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια για αύξηση στους άµεσους 
φόρους  στα νοµικά πρόσωπα ;
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Οι εφοριακοί κατά 49% θεωρούν ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για περαιτέρω 
αυξήσεις φόρων στα νοµικά πρόσωπα .Και πάλι παρατηρούµε ότι υπάρχει µικρότερο 
ποσοστό σε σχέση µε το σύνολο . 
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2Γ Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια για αύξηση στους άµεσους 
φόρους  στα νοµικά πρόσωπα ;
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Στο αν θεωρούν ότι υπάρχουν περιθώρια για αύξηση στους έµµεσους  φόρους, το 84% 
απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι δεν υπάρχουν αλλά περιθώρια τέτοια ενώ το 5% θεωρεί 
µάλλον ή απόλυτα ότι υπάρχουν τέτοια περιθώρια. 
 

3ΓΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΌΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΣΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ;
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Στους εφοριακούς υπάρχουν τα ίδια ποσοστά µε τα συνολικά ποσοστά, στην άποψη αυτή 
µε την διαφοροποίηση ότι ΑΠΟΛΥΤΑ (72%) είναι µεγαλύτερο το ποσοστό που αντιτίθεται 
σε  αύξηση των έµµεσων φόρων σε σχέση µε το σύνολο των ερωτώµενων όπου η απόλυτη 
απάντηση φτάνει στο 67%.. 
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3Γ
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Στο αν θεωρούν ότι υπάρχουν περιθώρια για αύξηση στους φόρους κινητής και ακίνητης 
περιουσίας, το 71% απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι δεν υπάρχουν αλλά περιθώρια τέτοια 
ενώ το 14% θεωρεί µάλλον ή απόλυτα ότι υπάρχουν τέτοια περιθώρια. 
 

4Γ  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΌΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΞΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

;
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Οι εφοριακοί σε αυτήν την ερώτηση δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από τα συνολικά 
ποσοστά. 
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Στο αν θεωρούν δίκαιη την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα εισοδήµατα στα ΙΧΕ και το 
τέλος επιτηδεύµατος, το 71% απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι δεν είναι δίκαιο ενώ το 14% 
θεωρεί µάλλον ή απόλυτα ότι είναι δίκαιο. 

5Γ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ∆ΙΚΑΙΗ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΙΧΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ; 
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Στο αν θεωρούν δίκαιη την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα ακίνητα, το 78% απάντησε 
µάλλον η απόλυτα ότι δεν είναι δίκαιο ενώ το 13% θεωρεί µάλλον ή απόλυτα ότι είναι 
δίκαιο. 

6Γ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ∆ΙΚΑΙΗ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ;
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 Στο αν θεωρούν ότι υπάρχει µακροπρόθεσµος σχεδιασµός στα νέα φορολογικά µέτρα, το 
78% απάντησε µάλλον η απόλυτα δεν υπάρχει ενώ το 13% θεωρεί µάλλον ή απόλυτα ότι 
υπάρχει. 
 

7Γ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΌΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ;
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7Γ
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Στο αν θεωρούν ότι τα νέα φορολογικά µέτρα είναι φοροεπιδροµή και τελικά θα έχουν 
αντίθετα αποτελέσµατα, το 72% απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι συµφωνεί  ενώ το 13% 
µάλλον ή απόλυτα διαφωνεί. 

8ΓΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΕΠΙ∆ΡΟΜΗ Η ΟΠΟΙΑ 
ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ;
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Στο ίδιο ερώτηµα οι κατηγορία των εφοριακών κατά  69% συµφωνεί απόλυτα έναντι του 
60% για το γενικό σύνολο των ερωτώµενων . 
 

8Γ

10% 3%
10%

5%

69%

3%

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ
ΟΥΤΕ ∆ΙΑΦΩΝΩ
ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α
 

 
Στο αν θεωρούν ότι η φοροδιαφυγή οφείλεται στην παιδεία και κουλτούρα των Ελλήνων 
, το 57% απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι συµφωνεί το 21% µάλλον ή απόλυτα διαφωνεί  . 

9ΓΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΌΤΙ Η ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ;
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Στο αν θεωρούν ότι η φοροδιαφυγή οφείλεται στο ύψος των φορολογικών συντελεστών 
που είναι ήδη υψηλοί , το 55% απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι συµφωνεί το 27% µάλλον 
ή απόλυτα διαφωνεί  . 

10Γ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΌΤΙ Η ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 

ΕΊΝΑΙ Η∆Η ΥΨΗΛΟΙ ;

26 28 34
54 56

2
0

50

100

150

200

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α

 
 
 
 
 
 

10Γ

13%

14%

17%
27%

28%
1%

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ
ΟΥΤΕ ∆ΙΑΦΩΝΩ
ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α

 
 
 
 
 
 
 
Στο αν θεωρούν ότι η φοροδιαφυγή οφείλεται στο ύψος των φορολογικών συντελεστών 
που είναι ήδη υψηλοί , το 43%των εφοριακών  απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι συµφωνεί 
το οποίο είναι κάπως χαµηλότερο ποσοστό σε σχέση µε το σύνολο. 
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Στο αν θεωρούν ότι η φοροδιαφυγή οφείλεται στην αδυναµία του φορολογικού µηχανισµού 
, το 73% απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι συµφωνεί το 10% µάλλον ή απόλυτα διαφωνεί  

11Γ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΌΤΙ Η ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ;
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Στο αν θεωρούν ότι η φοροδιαφυγή οφείλεται στην πολυνοµία που υπάρχει στο Ελληνικό 
φορολογικό σύστηµα , το 66% απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι συµφωνεί το 10% µάλλον 
ή απόλυτα διαφωνεί   
 

12Γ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΌΤΙ Η ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΥΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ;
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Σε αυτό το ερώτηµα οι εφοριακοί συµφωνούν κατά 61% το οποίο είναι κάπως χαµηλότερο 
από το συνολικό δείγµα. ∆εν θεωρούν δηλαδή οι εφοριακοί σε τόσο υψηλό επίπεδο όσο οι 
υπόλοιποι , την πολυνοµία ως αιτία της φοροδιαφυγής . 
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12Γ
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∆Ξ/∆Α

 
 
 
Στο αν θεωρούν ότι η φοροδιαφυγή οφείλεται στο πλυντήριο των αλλεπάλληλων 
περαιώσεων, το 65% απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι συµφωνεί το 11% µάλλον ή απόλυτα 
διαφωνεί   
 

13Γ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΌΤΙ Η ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΛΛΕΠΑΛΗΛΩΝ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΝ ;

7 13
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13Γ

4% 7%

18%

30%
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∆Ξ/∆Α

 
Σε αυτό το ερώτηµα οι εφοριακοί θεωρούν κατά µεγαλύτερο ποσοστό (77%) ότι οι 
περαιώσεις είναι πάρα πολύ βασικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την φοροδιαφυγή. 
Όταν άλλωστε ξέρεις ότι θα φοροδιαφύγεις και πληρώνοντας µία περαίωση θα βαπτιστείς 
ειλικρινής, χωρίς να πληρώσεις αυτό που πραγµατικά σου αναλογεί ,είναι κίνητρο το οποίο 
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ωθεί στην φοροδιαφυγή. Έτσι αφενός δεν πληρώνεις αρχικά στο φόρο που πραγµατικά σου 
αναλογεί, αφετέρου πληρώνεις στην περαίωση λιγότερα από τον ειλικρινή. Σε κάθε 
περίπτωση (αρχικό φόρο ή φόρο περαίωσης ) αυτός που φοροδιαφεύγει πληρώνει λιγότερο, 
ενώ θεωρείται το ίδιο και εξοµοιώνεται µε τον ειλικρινή φορολογούµενο. 
 

13Γ
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5%

13%

25%52%
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∆Ξ/∆Α

 
 
 
 
Στο αν θεωρούν ότι οι πιέσεις της τρόικας και των δανειστών της χώρας στοχεύουν στο να 
βγει η χώρα από την, το 21% απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι συµφωνεί το 65% µάλλον ή 
απόλυτα διαφωνεί   

14Γ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΌΤΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
∆ΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΧΩΡΑ 

ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ;
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14Γ

46%

19%

11%

8%
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∆Ξ/∆Α

 
Στο αν θεωρούν ότι οι πιέσεις της τρόικας και των δανειστών της χώρας στοχεύουν στο να 
διασφαλίσουν την επιστροφή των δανεικών, το 53% απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι 
συµφωνεί το 33% µάλλον ή απόλυτα διαφωνεί   
 

15Γ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΌΤΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
∆ΑΝΕΙΣΤΩΝ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ;
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Στο αν θεωρούν ότι οι πιέσεις της τρόικας και των δανειστών της χώρας οδηγούν στην 
κατάρρευση των δοµών της, το 61% απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι συµφωνεί το 18% 
µάλλον ή απόλυτα διαφωνεί   
 

16Γ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΌΤΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
∆ΑΝΕΙΣΤΩΝ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ  ;
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Στο αν θεωρούν ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα της οικονοµικής κρίσης   είναι                                
η αύξηση της ανεργίας, το 78% απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι συµφωνεί το 4% µάλλον ή 
απόλυτα διαφωνεί   
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17Γ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΕΊΝΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ;
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Στο αν θεωρούν ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα της οικονοµικής κρίσης   είναι                                
η µείωση των εισοδηµάτων, το 75% απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι συµφωνεί το 7% 
µάλλον ή απόλυτα διαφωνεί   

18Γ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ;
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18Γ
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Στο αν θεωρούν ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα της οικονοµικής κρίσης   είναι                                
το υψηλό επίπεδο τιµών και η ακρίβεια      , το 74% απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι 
συµφωνεί το 8 % µάλλον ή απόλυτα διαφωνεί   
 

19Γ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  ΩΣ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΤΟ ΥΨΗΜΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ;
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19Γ
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Στο αν θεωρούν ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα της οικονοµικής κρίσης   είναι                                
τα πολλά λουκέτα στην αγορά   , το 75% απάντησε µάλλον η απόλυτα ότι συµφωνεί το 
10% µάλλον ή απόλυτα διαφωνεί   
 

20Γ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΥΚΕΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ;

7 12
26

71 80

4
0

50

100

150

200

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α

 
 

20Γ

4% 6%
13%

36%

39%

2%

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ
∆ΙΑΦΩΝΩ
ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

∆Ξ/∆Α

 



 164 

    

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Το είδος και το ύψος των φορολογικών συντελεστών από µόνα τους δεν είναι τα µόνα 

δεδοµένα που επηρεάζουν το ύψος της οικονοµικής δραστηριότητας και την απόδοσης του 

συνόλου της οικονοµίας. Οι κρατικές δραστηριότητες , οι κυριότερες των οποίων είναι η 

φορολογία και οι ρυθµιστικές παρεµβάσεις επηρεάζουν καθοριστικά το οικονοµικό 

περιβάλλον και καθορίζουν αποφασιστικά προς τα πού θα κατευθυνθεί η οικονοµική 

δραστηριότητα . 

Η ανάπτυξη , η οικονοµική µεγέθυνση  το µεγάλο και επίκαιρο ζητούµενο εξαρτάται  και 

είναι αποτέλεσµα πολλών αλληλοεπηρεαζόµενων παραγόντων.    

Σύµφωνα µε µελέτες του Ο.Ο.Σ.Α.(GARETH MYLES) η επιρροή της φορολογίας στην 

οικονοµική µεγέθυνση µπορεί να ανιχνευθεί σε κάποια από τα παρακάτω : 

• Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η οικονοµική µεγέθυνση είναι µεγαλύτερη σε 

χώρες όπου η φορολογία εταιρικών κερδών είναι χαµηλότερη. 

• Αυξήσεις στο φόρο εισοδήµατος µειώνουν την οικονοµική µεγέθυνση στο βαθµό 

που επηρεάζουν την επιχειρηµατικότητα. 

• Αλλαγή στο µίγµα των φόρων µε αύξηση στη βαρύτητα των φόρων κατανάλωσης 

σε σχέση µε τους φόρους εισοδήµατος αυξάνει την οικονοµική µεγέθυνση. 

• Η απόφαση του να γίνει κάποιος επιχειρηµατίας επηρεάζεται αρνητικά από το 

επίπεδο και την προοδευτικότητα της φορολογίας. 

• Οι επενδύσεις είναι ευαίσθητες στα φορολογικά κίνητρα. 

• Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη είναι ευαίσθητες στα φορολογικά κίνητρα. 

• Οι ξένες επενδύσεις είναι ευαίσθητες στα φορολογικά κίνητρα. 

• Οι επιλογές των επιχειρηµατιών είναι  ευαίσθητες στα φορολογικά κίνητρα. 

Όλες οι παραπάνω αποτελούν επιλογές της φορολογικής πολιτικής οι οποίες 

επηρεάζουν την οικονοµική ανάπτυξη. Σηµαντικό όµως ρόλο παίζουν και άλλοι 

παράγοντες όπως : 

• Η λειτουργία της φορολογικής διοίκησης . 

• Η απλότητα των φορολογικών κανόνων. 

• Η σταθερότητα των φορολογικών κανόνων. 

• Το διοικητικό κόστος είσπραξης των φορολογικών εσόδων. 

• Το κόστος συµµόρφωσης των φορολογούµενων στις υποχρεώσεις τους. 
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Στα σύγχρονα Κράτη, η φορολογία αποτελεί εργαλείο που συµβάλλει στην ανάπτυξη, την 

αναδιανοµή των εισοδηµάτων αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Κυρίως 

όµως συνιστά ένα µηχανισµό, ο οποίος εξασφαλίζει στην Πολιτεία τους πόρους εκείνους 

που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία της. Παρά την αρνητική έννοια που λαµβάνει 

πολλές φορές, η φορολογία µπορεί να λειτουργήσει η ίδια ως κίνητρο για ενίσχυση της 

παραγωγικής διαδικασίας προσδίδοντας συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε τοµείς της 

οικονοµίας.  

Ένα σύγχρονο φορολογικό σύστηµα πρέπει να διέπεται από αρχές, οι οποίες θα το 

καταστήσουν βιώσιµο και κυρίως παραγωγικό. Πιο συγκεκριµένα µερικές από τις κρίσιµες 

έννοιες που πρέπει να περιλαµβάνονται στη φιλοσοφία κάθε ορθολογικού φορολογικού 

συστήµατος είναι: 

• ∆ιαφάνεια 

• Ουδετερότητα 

• Ευρύτητα της φορολογικής βάσης 

• Απλότητα 

• Σταθερότητα 

• Λειτουργικότητα 

• Στόχευση στην ανάπτυξη 

• Ισορροπία των φόρων 

• Οριζόντια και κάθετη φορολογική ισότητα 

• Νοµιµότητα  

Το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ευνοϊκό απέναντι 

στις επιχειρήσεις. Με φορολογικές διατάξεις των οποίων η πολυπλοκότητα δικαιώνει 

τον Κάφκα και έκτακτες εισφορές που επιβεβαιώνουν τη φράση «ουδέν µονιµότερο 

του προσωρινού», οι επιχειρήσεις είχαν κάθε λόγο να αισθάνονται ότι το κράτος τις 

πολεµά, παρεµποδίζοντας τη λειτουργία τους, µέσα από το φορολογικό νόµο. Η 

αστάθεια του φορολογικού πλαισίου όµως αποτελεί το σηµαντικότερο πρόβληµα για 

τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς οι συχνές αλλαγές στη  

νοµοθεσία, αλλά και οι «έκτακτες» εισφορές ακυρώνουν κάθε πρόβλεψη και βγάζουν 

εκτός πλαισίου κάθε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό. Η 

αβεβαιότητα που επικρατεί στη φορολόγηση των επιχειρήσεων αποτελεί έναν από 

τους σηµαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για την εγκατάσταση επιχειρήσεων 



 166 

στην Ελλάδα και αιτία για αποεπένδυση πολλών ξένων επιχειρήσεων στη χώρα µας. 

Η ειλικρίνεια των φορολογούµενων δεν επιβραβεύεται, ενώ αντίθετα επιβραβεύεται η 

φοροδιαφυγή αφού µέσα από τα πλυντήριο των αλλεπάλληλων περαιώσεων 

ανακυκλώνεται και δυναµώνει. Θεωρείται ο φορολογούµενος εκ προοιµίου 

φοροφυγάς , στον οποίο δίνεται « χάρη >> πληρώνοντας το τίµηµα της κάθε  

περαίωσης  . Επιπλέον αν φοροδιαφύγεις πληρώνεις λιγότερο όχι µόνο στον αρχικό 

φόρο αλλά και στον φόρο µε τις περαιώσεων, λειτουργεί λοιπόν  διπλό κίνητρο για 

φοροδιαφυγή. 

 Ο ελεγκτικός µηχανισµός πρέπει να στελεχώνεται να επιµορφώνεται και να 

ενδυναµώνεται µε κατάλληλο προσωπικό το οποίο θα αξιολογείται µε κριτήρια 

αξιοκρατικά.. Επιπλέον επιβάλλεται να υπάρχει  ικανό πλήθος στον ελεγκτικό 

µηχανισµό, καθώς κανένας πόλεµος δεν κερδίζεται χωρίς στρατιώτες . Λόγω της 

αδυναµίας και ανεπάρκειας του ελεγκτικού µηχανισµού , καθώς και της 

πολυπλοκότητας της φορολογικής νοµοθεσίας σε συνδυασµό µε την βραδύτητα της 

δικαιοσύνης ελάχιστοι είναι οι έλεγχοι  οι οποίοι τελικά επιβάλουν και εισπράττεται η  

πραγµατική και ανάλογη φορολογική επιβάρυνση  και σε λιγότερους από όσους θα 

έπρεπε.  

∆εν µένει παρά να αντιστραφούν οι όροι της σηµερινής κατάστασης στην Ελλάδα 

µε ένα φορολογικό σύστηµα δίκαιο , ορθολογικό , σταθερό , απλό , στρατηγικά 

κατευθυνόµενο σε ανάπτυξη καίριων και σηµαντικών τοµέων της οικονοµίας µας . 

Είναι επιτακτική ανάγκη για την Ελληνική Οικονοµία και την κοινωνία να γίνει αυτό 

το δύσκολο έργο το οποίο  δεν είναι ακατόρθωτο. 
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