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Δπραξηζηίεο 

ε απηφ ην ζεκείν, ζεσξψ ρξένο κνπ λα επραξηζηήζσ εθείλνπο πνπ βνήζεζαλ ζηελ 

εθπφλεζε απηνχ ηνπ πνλήκαηνο. Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Γεκήηξε Γθί-

λνγινπ, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο κε ην ξφιν ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή κε θαζνδήγεζε 

ζε ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα ηεο εξγαζίαο.  

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο εθνξηαθνχο πνπ κε ηδη-

αίηεξε πξνζπκία δέρηεθαλ λα απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο, ζπκ-

βάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο. 

Απφ βάζνπο θαξδηάο ζα ήζεια λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηε ζχδπγφ κνπ 

Βάζσ Σζειίθα, ρσξίο ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ππνκνλή ηεο νπνίαο ε εξγαζία απηή 

ζα ήηαλ δχζθνιν λα νινθιεξσζεί. Γελ ζα κπνξνχζα λα κελ αλαθεξζψ ζηνπο δπν 

γηνπο κνπ, ηνλ Αλαζηάζε θαη ην κηθξφ κπέκπε, πνπ ζηεξήζεθαλ ηνλ παηέξα ηνπο γηα 

φιν απηφ ην δηάζηεκα πνπ ρξεηάζηεθε πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί .  

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη κε ζηήξημαλ απφ 

ηα πξψηα βήκαηα ησλ ζπνπδψλ κνπ έσο θαη ζήκεξα.      
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο 

ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε πέληε θεθάιαηα. Σα πξψηα ηέζζεξα 

απνηεινχλ ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη, ελψ ζην ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη ε έ-

ξεπλα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα. 

Σν πξψην θεθάιαην είλαη εηζαγσγηθφ. ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά 

ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη ηνπο ηξφπνπο θάιπςεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Γηαπηζηψ-

λεηαη ε αλάγθε επηβνιήο θφξσλ θαη αλαιχνληαη νη αληηδξάζεηο πνπ απηνί  δεκηνπξ-

γνχλ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχεηαη ην θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο, ηα αίηηα 

πνπ δεκηνπξγνχλ ην θαηλφκελν θαη νη ζπλέπεηέο ηνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη 

κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα φζα ηζρχνπλ ζην Διιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ζρεηη-

θά κε ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ηνπο θφξνπο δαπάλεο θαη ηνπο θφξνπο πεξηνπζίαο. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη νη απφςεηο πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηε 

θνξνδηαθπγή θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Σν ηέηαξην θεθάιαην επηθελ-

ηξψλεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα. Αλαθέξνλ-

ηαη νη ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εθδειψλεηαη ε θνξνδηαθπγή θαη 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. ην ηε-

ιεπηαίν θεθάιαην αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο θαη αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο 

 

ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ 

 

1.1 Κάιπςε ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ. 

 

Πξνθεηκέλνπ έλα νξγαλσκέλν θξάηνο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ηα δεκφζηα 

αγαζά δσξεάλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αζθήζεη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπ 

πνιηηηθή, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε εχξεζε πφξσλ. Χζηφζν, δηαπηζηψλεηαη φηη 

γηα ηελ απφθηεζε απηψλ ησλ πφξσλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο επηινγέο. Δηδηθφηεξα, ε 

πνιηηεία ζα πξέπεη λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ θφξσλ, ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ, ηεο δηα-

ρείξηζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη ηεο άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

αλ θαη ε ηειεπηαία επηινγή πεξηνξίδεηαη ζπλερψο ζηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο νηθνλνκίεο. 

Μεηαμχ ησλ παξαπάλσ, ε θνξνινγία είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ηξφπνο εχξεζεο 

πφξσλ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. Οη θφξνη απνηεινχλ αλαγθαζηηθφ κέζν 

κεηάζεζεο πφξσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ πξνο ην δεκφζην ηνκέα, δεδνκέλνπ φηη δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα εηζπξαρζνχλ δηαθνξεηηθά, θαη επηπιένλ απνηεινχλ κέζν κνλνκεξνχο 

κεηαβίβαζεο, γηαηί ν πνιίηεο δελ απνιακβάλεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν είδνο ππεξεζηψλ 

γηα ην πνζφ πνπ πιεξψλεη.  

Σν πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαιείηαη λα πιεξψζεη θάζε θνξνινγνχκελνο ζα πξέ-

πεη λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπλεηζθέξεη ζηα έμνδα ηνπ θξάηνπο 

(άξζξν 4§6 ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο «Οη Έιιελεο πνιίηεο ζπλεηζθέξνπλ ρσξίο 

δηαθξίζεηο ζηα δεκφζηα βάξε, αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο») . Δπνκέλσο, πξσηαξρη-

θφο  ζηφρνο θάζε θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ε δίθαηα θαηαλνκή ηνπ 

θνξνινγηθνχ βάξνπο. Ζ θαηαλνκή ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο είλαη δίθαηε φηαλ ηθαλν-

πνηνχληαη δχν βαζηθέο αξρέο: α) ε αξρή ηεο νξηδφληηαο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο θαη β) 

ε αξρή ηεο θάζεηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο. Ζ πξψηε αξρή ηθαλνπνηείηαη φηαλ νη πνιί-

ηεο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο έρνπλ ηελ ίδηα θνξνινγηθή κεηαρεί-

ξηζε, ελψ ε δεχηεξε ηθαλνπνηείηαη φηαλ νη πνιίηεο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ δηαθν-

ξεηηθέο ζπλζήθεο έρνπλ δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε.  

Με ηελ επηβνιή ησλ θφξσλ, ην θξάηνο εθηφο απφ ην πξνθαλέο, δειαδή ηε 

ζπγθέληξσζε εζφδσλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο δαπάλεο ηνπ, επηδηψθεη παξάιιεια 
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λα αζθήζεη νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Έηζη, έλαο θφξνο κπνξεί λα έρεη σο ζηφρν ηε δηθαη-

φηεξε αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ηελ ελίζρπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ, ηε 

κείσζε ηεο αλεξγίαο θ.ιπ. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαη κε ην δεκφζην δαλεηζκφ πξαγκαηνπνηείηαη κε-

ηάζεζε πφξσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ πξνο ην δεκφζην ηνκέα, σζηφζν, ζηελ πεξίπησζε απ-

ηή ε κεηάζεζε είλαη νηθηνζειήο θαη, επηπιένλ, ν δαλεηζηήο ιακβάλεη σο αληάιιαγκα 

ηνλ ηφθν. ηελ νπζία, ν δαλεηζκφο απνηειεί αλαβαιιφκελε θνξνινγία, θαζψο ε α-

πνπιεξσκή θεθαιαίνπ θαη ηφθνπ ζα πξέπεη λα γίλεη είηε κε ηε ιήςε άιινπ δαλείνπ 

είηε κέζσ ηεο θνξνινγίαο. Δπηπιένλ, ν δαλεηζκφο είλαη άδηθνο γηα ηηο κειινληηθέο 

γεληέο γηαηί, ελψ ηα νθέιε ηνπ δαλείνπ ηα απνιακβάλεη ε παξνχζα γεληά (πρ έλα δε-

κφζην έξγν πνπ πινπνηήζεθε κε ηε ιήςε ηνπ δαλείνπ) ην θφζηνο απνπιεξσκήο ηνπ 

ην αλαιακβάλνπλ νη επφκελεο γεληέο.   

   

1.2 Αληηδξάζεηο ησλ Φνξνινγνύκελσλ. 

 

Ο αλαγθαζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ θφξσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε θάπνηαο ά-

κεζεο θαη νξαηήο αληηπαξνρήο απφ ην θξάηνο, επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιη-

ηψλ θαηά ηξφπν αξλεηηθφ. Δηδηθφηεξα, νη θνξνινγνχκελνη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

απνθχγνπλ ηε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, πνπ ζπλεπάγνληαη νη θφξνη, θα-

ηαθεχγνπλ ζε πξάμεηο θαη κεζφδνπο κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπο επη-

βάξπλζεο. Έηζη, παξαηεξείηαη ε εκθάληζε θαηλνκέλσλ φπσο ε θνξνδηαθπγή, ε θν-

ξναπνθπγή θαη ε παξανηθνλνκία. 

 

1.2.1 Φνξνδηαθπγή. 

  

Ζ θνξνδηαθπγή απνηειεί ην πην ζπλεζηζκέλν νηθνλνκηθφ έγθιεκα θαη ε εκθάληζή 

ηεο ζπκπίπηεη ρξνληθά  κε ηελ εκθάληζε ησλ θφξσλ. Ο αξηζκφο ησλ θφξσλ, ε πνιπ-

πινθφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε πνηθηιία ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκν-

πνηνχλ  νη θνξνινγνχκελνη γηα λα κεηψζνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο ππνρξέσζε θαζη-

ζηνχλ πνιχ δχζθνιε ηε δηαηχπσζε ελφο θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ. 

ηελ θιαζηθή ηεο κνξθή, ε θνξνδηαθπγή είλαη ε απξνθάιππηε θαηαζηξαηή-

γεζε ηνπ λφκνπ θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο λφκηκεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο κε πα-

ξάλνκεο ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο απφ κέξνπο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. Ζ θνξνδηαθπγή 
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φπσο αλαθέξεηαη εδψ πεγάδεη απφ δφιηα πξναίξεζε ηνπ ππφρξενπ θαη έρεη σο απνηέ-

ιεζκα ηελ νηθνλνκηθή δεκία ηνπ Γεκνζίνπ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πξάμεσλ ή παξα-

ιείςεσλ είλαη ε κε ππνβνιή δήισζεο ή ε ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο, ε απφθξπ-

ςε εζφδσλ, ε θαηαρψξεζε πιαζκαηηθψλ δαπαλψλ θαη εμφδσλ απφ επηρεηξήζεηο θαη 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θ.ιπ.  

Καηά ηνλ J. Alm, ε θνξνδηαθπγή αθνξά ηηο παξάλνκεο πξάμεηο ζηηο νπνίεο 

εζθεκκέλα θαηαθεχγνπλ νη θνξνινγνχκελνη πξνθεηκέλνπ λα πιεξψζνπλ ιηγφηεξνπο 

θφξνπο. χκθσλα κε άιινπο νηθνλνκνιφγνπο (Roth, Scholz and Witte 1989), θνξν-

δηαθπγή είλαη φρη κφλν ε εζθεκκέλε πξνζπάζεηα απφ θάπνηνλ λα πιεξψζεη ιηγφηεξν, 

ε νπνία ηηκσξείηαη απφ ην λφκν, αιιά αθφκε θαη ε δήισζε ιηγφηεξσλ εηζνδεκάησλ 

ιφγσ άγλνηαο ή ιάζνπο.  

χκθσλα κε  ην Department of Treasury θνξνδηαθπγή απνηειεί: 

1. Σν ηκήκα εθείλν ηνπ θφξνπ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε εηζφδεκα πνπ ζα έ-

πξεπε, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, λα δειψλεηαη νηθεηνζειψο απφ ηνπο θνξν-

ινγνχκελνπο ζηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο, αιιά γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δε δειψ-

λεηαη, θαη  

2. Σν ηκήκα ησλ έκκεζσλ θφξσλ θαη ινηπψλ άκεζσλ θφξσλ, ην νπνίν κε βά-

ζε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία ζα έπξεπε λα εηζπξάηηεηαη θαη λα απνδίδεηαη 

εζεινληηθά ζην θξάηνο, αιιά γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απηφ δε θζάλεη πνηέ ζην δεκφζην 

ηακείν.  

Άιινη ζπγγξαθείο (Μαλεζηψηεο 1990, Παπιφπνπινο 1987) ζπκπεξηιακβά-

λνπλ ζηνλ νξηζκφ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνπο θφξνπο πνπ δελ θαηαβιήζεθαλ ιφγσ 

παξνρήο απαιιαγψλ θαη θηλήηξσλ, ρσξίο λα επηηεπρζεί ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα, 

θαζψο θαη ηνπο ηφθνπο πνπ δελ εηζπξάηηνληαη κεηά απφ θάπνηα ξχζκηζε.  

 

1.2.2 Οη πλέπεηεο ηεο Φνξνδηαθπγήο. 

 

ήκεξα, ην κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο έρεη ιάβεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο, αθφκε θαη 

ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Απνηειεί έλα θαηλφκελν κε πνηθίιεο επηδξάζεηο, φρη κφλν 

ζε νηθνλνκηθφ αιιά θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θνξνδηα-

θπγήο είλαη: 
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Α)Ζ αληζνθαηαλνκή ησλ θνξνινγηθώλ βαξώλ.                                                                    

Ζ θνξνδηαθπγή πξνθαιεί αληζφηεηα κεηαμχ ησλ πνιηηψλ γηαηί, αθελφο κελ 

δελ έρνπλ φινη νη θνξνινγνχκελνη ηελ ίδηα θνξνινγηθή εζηθή θαη επνκέλσο ηε δηά-

ζεζε λα θνξνδηαθχγνπλ, θαη αθεηέξνπ δελ έρνπλ ηελ ίδηα δπλαηφηεηα λα θνξνδηαθχ-

γνπλ, κε δεδνκέλν φηη θάπνηα επαγγέικαηα κπνξνχλ λα θνξνδηαθχγνπλ, φπσο νη ει-

εχζεξνη επαγγεικαηίεο, ελψ άιια φρη, φπσο νη κηζζσηνί. Με ηνλ ηξφπν απηφ, φκσο, 

θαηαζηξαηεγείηαη ε αξρή ηεο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο. Ζ αδηθία 

γηα φζνπο πιεξψλνπλ θφξνπο είλαη δηπιή, γηαηί φρη κφλν πιεξψλνπλ θφξνπο γηα λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ ηα δεκφζηα αγαζά (πγεία, παηδεία, εζληθή άκπλα θ.ιπ.), πνπ θαηα-

λαιψλνπλ θαη νη θνξνθπγάδεο, αιιά θαη γηαηί ε απψιεηα θξαηηθψλ εζφδσλ κπνξεί λα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη, επνκέλσο, ηελ 

πεξεηαίξσ επηβάξπλζή ηνπο.  

Β)Ζ Γεκηνπξγία κεγάισλ δεκνζηνλνκηθώλ ειιεηκκάησλ. 

Ζ απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ηε θνξνδηαθπγή ζπλεπάγεηαη ζηελφηεηα 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ, κε απνηέιεζκα ην θξάηνο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηα 

έμνδά ηνπ.  Σν θξάηνο, επνκέλσο, ζα νδεγεζεί είηε ζε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο είηε ζε 

δαλεηζκφ θαη δηφγθσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 

Γ) Ο Πεξηνξηζκόο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Όπσο έρεη ήδε ζεκεησζεί, ην θξάηνο αζθεί ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πνιηηηθή θαη 

κέζσ ησλ θφξσλ. Δηδηθφηεξα, κε ηνπο θφξνπο επηδηψθεη ηε ζπγθέληξσζε εζφδσλ, ηε 

δηθαηφηεξε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ηε ζηήξημε ή επηβάξπλζε νξηζκέλσλ θιάδσλ 

θ.ιπ. Ζ χπαξμε ηεο θνξνδηαθπγήο ζεκαίλεη φηη δελ ζπγθεληξψλνληαη νη απαξαίηεηνη 

πφξνη γηα ηελ άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ελψ, παξάιιεια, ηα ζηνηρεία πνπ 

έρεη ην θξάηνο ζηε δηάζεζε ηνπ δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα έρεη ηελ αθξηβή εηθφλα ηεο νη-

θνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη, επνκέλσο, λα ιάβεη ζσζηέο απνθάζεηο γηα ηελ πνιη-

ηηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη. 

Γ)Πιήηηεη ηηο αξρέο ηνπ ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ. 

Ο θφξνο απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο κηαο επηρείξεζεο. 

Έηζη, επηρεηξήζεηο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο θαηνξζψ-

λνπλ λα απνθηνχλ ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο 

θαη λα θεξδίδνπλ φιν θαη κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο, πξνζθέξνληαο ρακειφηε-

ξεο ηηκέο ή άιιεο δηεπθνιχλζεηο. 
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Δ)Ζ Σπαηάιε πόξσλ ζε κε παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Ζ θνξνδηαθπγή απμάλεη φρη κφλν ην θφζηνο δηνίθεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ κε-

ραληζκνχ, αιιά θαη ην θφζηνο απηψλ πνπ επηζπκνχλ λα απνθχγνπλ ηηο θνξνινγηθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο. Έηζη, απφ ηε κία ην θξάηνο μνδεχεη ρξφλν θαη ρξήκα πξνθεηκέλνπ 

λα δεκηνπξγήζεη έλαλ απνηειεζκαηηθφ θαη ηθαλφ ειεγθηηθφ κεραληζκφ, ελψ απφ ηε 

άιιε νη θνξνινγνχκελνη ζπαηαινχλ ρξφλν θαη ρξήκα ζε ινγηζηέο θαη δηθεγφξνπο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθξχςνπλ ηα εηζνδήκαηα ηνπο. 

Ση) Δπεξεάδεη αξλεηηθά ηε θνξνινγηθή ζπλείδεζε.  

Όζνη εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην δεκφζην ληψζνπλ αδηθεκέ-

λνη, βιέπνληαο ηνπο θνξνθπγάδεο φρη κφλν λα κελ πιεξψλνπλ ηνπο θφξνπο πνπ ηνπο 

αλαινγνχλ, αιιά θαη λα κε ηηκσξνχληαη ζρεδφλ πνηέ. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ α-

ζέβεηα απέλαληη ζηνπο λφκνπο θαη ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, δεκηνπξγψληαο κ‟ απηφ ηνλ 

ηξφπν κεγαιχηεξεο θιίκαθαο θνξνδηαθπγή. 

Ε)Δπηβαξύλνληαη νη ρακειόηεξεο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο.  

Ζ αδπλακία γηα ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεη-

ηνπξγία ηεο πνιηηείαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ 

κεραληζκνχ λα αληηκεησπίζεη ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο, έρεη σο απνηέιεζκα 

ηε κεηάζεζε ηνπο βάξνπο ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο. ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο κε κηθξά 

πνζνζηά θνξνδηαθπγήο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ πξνέξρεηαη απφ ηνπο άκε-

ζνπο θφξνπο, ελψ ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο κε πςειά επίπεδα θνξνδηαθπ-

γήο ην βάξνο πέθηεη ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε θν-

ξνδηαθπγή ζηνπο άκεζνπο θφξνπο είλαη πην εχθνιε απφ φηη ζηνπο έκκεζνπο. Οη έκ-

κεζνη θφξνη, φκσο, επηβάιινληαη κε αλαινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη επηβαξχλνπλ πε-

ξηζζφηεξν ηα ρακειφηεξα εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα.  

Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ε θνξνδηαθπγή έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο, θη απηφ γηαηί 

ζεσξνχλ πσο ην απνηέιεζκα ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη ε αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζν-

δήκαηνο θαη, επνκέλσο, ηεο θαηαλάισζεο, ηεο απνηακίεπζεο θαη ησλ επελδχζεσλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε πνιππφζεηε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, πνπ απνηειεί 

άκεζν ή έκκεζν ζηφρν θάζε νηθνλνκηθήο θαη θνξνινγηθήο πνιηηηθήο. Χζηφζν, πέξα 

απφ ηηο φπνηεο απφςεηο γηα ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θνξνδηαθπγήο ζε θάπνηνπο ην-

κείο ηεο νηθνλνκίαο, ε χπαξμή ηεο είλαη επηδήκηα ηφζν γηα ηελ πνιηηεία φζν θαη γηα 

ηνπο πνιίηεο.  
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1.2.3 Φνξναπνθπγή, Φνξνθινπή θαη Φνξνινγηθόο ρεδηαζκόο.  

 

ρεηηθή κε ηελ έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη θαη ε έλλνηα ηεο θνξναπνθπγήο. Καη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηειηθφο ζηφρνο είλαη ε νιηθή ή κεξηθή απνθπγή θαηαβνιήο θφ-

ξνπ. Δπνκέλσο, ην απνηέιεζκα φζν αθνξά ην θξάηνο είλαη ην ίδην, δειαδή απψιεηα 

θξαηηθψλ εζφδσλ. Ζ βαζηθή δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζηε θνξνδηαθπγή 

ζπκβαίλεη θαηαζηξαηήγεζε ηνπ γξάκκαηνο θαη ηνπ πλεχκαηνο ηνπ λφκνπ, ελψ ζηε 

θνξναπνθπγή θαηαζηξαηήγεζε κφλν ηνπ πλεχκαηνο ηνπ λφκνπ. Οη θνξνινγνχκελνη, 

δειαδή, ρξεζηκνπνηνχλ κέζα θαη ηερληθέο πνπ κεηψλνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο ππν-

ρξέσζε, ρσξίο λα ππάξρνπλ πνηλέο θαη θπξψζεηο γη‟ απηνχο. 

  ηελ Διιάδα, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θνξναπνθπγήο δηαπηζηψλεηαη κε 

ηε κεηαβίβαζε ελάζθεζεο επηθαξπίαο. Οη θνξνινγνχκελνη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

κεηαβηβάζνπλ ηελ ελάζθεζε επηθαξπίαο ζηε ζχδπγν ή ζηα παηδηά, εθφζνλ δελ είραλ 

εηζνδήκαηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν θνξνινγνχκελνο απέθεπγε λα πξνζηεζνχλ ηα εη-

ζνδήκαηα απφ ελνίθηα ζηα εηζνδήκαηά ηνπ απφ άιιεο πεγέο θαη, έηζη, πεηχραηλε ζε-

καληηθή κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπ ππνρξέσζεο. Με ην Ν. 3842/10 θαηαξγήζεθε ε 

θνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηα πνπ απνθηνχλ πξφζσπα ζηα νπνία κεηα-

βηβάζηεθε ην ελνρηθφ δηθαίσκα ελάζθεζεο επηθαξπίαο απφ ηνλ ηδηνθηήηε, επηθαξπσ-

ηή θ.ιπ. θάπνηνπ αθηλήηνπ, δεδνκέλνπ φηη νη ηδηνθηήηεο επηθαξπσηέο επηδίσθαλ ηε 

δηάζπαζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο θαη ηε κείσζε ηεο θνξνινγηθή ηνπο επηβάξπλζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, θνξνινγνχκελνο κε εηζφδεκα 22.000 επξψ απφ κηζζνχο θαη 5.000 

επξψ απφ ελνίθηα, ζπλνιηθφ εηζφδεκα επνκέλσο 27.000 επξψ (γηα ιφγνπο απινχζ-

ηεπζεο δελ βάδνπκε παξαθξάηεζε θφξνπ ή δαπάλεο πνπ εθπίπηνπλ), γηα ην νηθνλνκη-

θφ έηνο 2010 ζα πιεξψζεη θφξν 3.762,50 επξψ θαη πξνθαηαβνιή 2.069,38 επξψ, ζπ-

λνιηθά δειαδή ζα επηβαξπλζεί κε ην πνζφ ησλ 5.831,88. ηελ πεξίπησζε φκσο,  πνπ 

ε ζχδπγνο δελ έρεη εηζνδήκαηα θαη ηεο κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα ελάζθεζεο επηθαξ-

πίαο ε ζπλνιηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζα πεξηνξηζηεί ζηηο 2.500 επξψ. 

Απφ ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα πξνθχπηεη φηη κηα πξάμε ή ελέξγεηα γηα λα 

ραξαθηεξηζηεί σο θνξναπνθπγή ζα πξέπεη: 

 Να ππάξρεη πξφζεζε γηα κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. 

 Να εθκεηαιιεχεηαη θελά ή αηέιεηεο ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ. ηελ πεξίπησζε 

ηνπ παξαπάλσ παξαδείγκαηνο, δειαδή, πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε δελ ήηαλ ε κεί-
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σζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ηνπ ηδηνθηήηε ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλή-

ηνπ. 

 Να ππάξρεη κπζηηθφηεηα, γηαηί εθηεηακέλε ρξήζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

θαηάξγεζε ηεο επλντθήο δηάηαμεο, φπσο έγηλε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ελά-

ζθεζεο επηθαξπίαο.   

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα γίλεη κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηεο θνξναπνθπγήο θαη 

ηνπ θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Με ην θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ, ην απνηέιεζκα κπνξεί 

λα είλαη θαη πάιη ε κείσζε ηνπ θφξνπ, αιιά ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ρξεζηκν-

πνηνχληαη κέζα ηα νπνία είλαη απνδεθηά θαη πνπ ν λνκνζέηεο ήζειε λα ρνξεγήζεη. 

Παξάδεηγκα ηέηνησλ κέζσλ είλαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, ηα αλαπηπμηαθά θίλεηξα θιπ.  

Χο θνξνθινπή νξίδεηαη ε κε απφδνζε ζην Γεκφζην ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ έ-

ρεη εηζπξάμεη ν ππφρξενο, ζε απφδνζε απφ θάπνηνλ ηξίην. Καηά θαλφλα, ε θνξνθιν-

πή δηαπξάηηεηαη ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο (π.ρ. Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο), νη νπνί-

νη επηβαξχλνπλ ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, αιιά ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ απφδνζή ηνπο 

ζην Γεκφζην ηελ έρεη αλαιάβεη βάζεη λφκνπ θάπνηνο άιινο, θπξίσο επηηεδεπκαηίαο, 

πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ απνδίδεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ ζην Γεκφζην, αι-

ιά ην νηθεηνπνηείηαη.  

 

1.3 Παξανηθνλνκία. 

 

Ζ παξανηθνλνκία αλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηε θνξνδηαθπγή δελ ηαπηίδεηαη απφιπηα κε 

απηή. Βαζηθή γελεζηνπξγφο αηηία θαη γηα ηα δχν θαηλφκελα είλαη ε θνξνινγία θαη ε 

ζπλαθφινπζε πξνζπάζεηα απφθξπςεο εηζνδεκάησλ. Έηζη, αλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ηα άηνκα θαηαθεχγνπλ ζηελ παξανηθνλνκία αθξηβψο γηα λα κελ πιεξψ-

ζνπλ θφξνπο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη θνξνδηαθπγή ρσξίο λα π-

πάξρεη παξανηθνλνκία, θαζψο θαη πεξηπηψζεηο φπνπ παξαηεξείηαη παξανηθνλνκία 

ρσξίο λα ππάξρεη θνξνδηαθπγή.  

Ζ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξανηθνλνκίαο μεθίλεζε ζηα κέζα ηεο δεθαε-

ηίαο ηνπ ‟70. Αθνξκή γηα ηε κειέηε ππήξμε ε νηθνλνκηθή χθεζε ηεο πεξηφδνπ, θαζψο 

θαη ην άξζξν ηνπ Gutmann (1977), ζην νπνίν ππνζηεξηδφηαλ φηη ε παξανηθνλνκία 

ζηελ Ακεξηθή δελ ήηαλ κηθξή, αιιά, αληίζεηα, απνηεινχζε έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ μεπεξλνχζε ην 10% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ 
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Πξντφληνο. Σν θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο εκθαλίδεηαη κε πνιινχο φξνπο ζηε δη-

εζλή βηβιηνγξαθία, φπσο θξπθή (hidden), αλεπίζεκε (unofficial), ππφγεηα (under-

ground), ζθηψδεο (shadow), καχξε (black), άηππε (informal) νηθνλνκία θ.ά.    

Παξά ηελ ελαζρφιεζε εξεπλεηψλ, θξαηψλ αιιά θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ κε 

ηελ παξανηθνλνκία, δελ έρεη επηθξαηήζεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο. Καηά ηνλ 

Παπιφπνπιν (1987), ε παξανηθνλνκία είλαη «ην ηκήκα εθείλν ηεο νηθνλνκηθήο δξα-

ζηεξηφηεηαο ην νπνίν ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεηαη ζην εζληθφ πξντφλ βάζεη ηεο εζ-

ληθνινγηζηηθήο πξαθηηθήο, πιελ φκσο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ είλαη δπλαηή ε θα-

ηαγξαθή ηνπ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο».  χκθσλα κε ηνλ Feige (1979), ν φξνο 

παξανηθνλνκία «αλαθέξεηαη ζε εθείλεο ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ δε-

ιψλνληαη ή δελ κεηξηνχληαη απφ ηηο πθηζηάκελεο ηερληθέο κέηξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κηαο θνηλσλίαο». Καηά ηνλ Schneider (2000), παξανηθνλνκία είλαη  

«φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνζηηζέκελε αμία θαη νη νπνίεο ζα έπξεπε 

λα πεξηιακβάλνληαη ζην εζληθφ εηζφδεκα, αιιά δελ θαηαγξάθνληαη απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο κέηξεζεο». 

 

1.3.1 Οη πλέπεηεο ηεο Παξανηθνλνκίαο.  

 

Σν θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη έλα πεξίπινθν θαηλφκελν πνπ έρεη ζεκαληη-

θέο επηπηψζεηο ζε θάζε ηνκέα ηεο επίζεκεο νηθνλνκίαο. Πνιινί νηθνλνκνιφγνη ηνλί-

δνπλ ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ζηελ νηθνλνκία κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο, ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Άιινη επη-

ζεκαίλνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ είλαη θαηά ηεθκήξην πεξηζζφηεξεο. 

Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο παξανηθνλνκίαο  

Ζ παξανηθνλνκία επεξεάδεη αξλεηηθά ηα αθφινπζα: 

Α) Αμηνπηζηία ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ. 

  Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξανηθνλνκία δελ θαηαγξάθνληαη 

ζηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, δεκηνπξγψληαο, έηζη, κηα εζθαικέλε εηθφλα γηα ηα 

πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά κεγέζε. Ζ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γίλεηαη αλαπνηειεζκαηηθή, 

ιφγσ ησλ εζθαικέλσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εκπνδίδνπλ θάζε πξνζπάζεηα ζρε-

δηαζκνχ θαηάιιειεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.  
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Β)Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

Ζ παξανηθνλνκία ζπλεπάγεηαη απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη, επνκέλσο, 

αδπλακία ηνπ θξάηνπο λα πξνβεί ζε δεκφζηεο δαπάλεο θαη λα αζθήζεη θνηλσληθή πν-

ιηηηθή. Ζ απψιεηα εζφδσλ εμαλαγθάδεη ηνπο θνξείο άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

ζε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, κε απνηέιεζκα ε νηθνλνκία λα νδεγείηαη 

ζε έλα θαχιν θχθιν, ιακβάλνληαο ππφςε φηη βαζηθφο παξάγνληαο γηα λα ζηξαθεί 

θάπνηνο ζηελ παξανηθνλνκία είλαη ην χςνο ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο. 

Γ)Πνιηηηθή απαζρόιεζεο.  

Σν επίπεδν ηεο αλεξγίαο παξνπζηάδεηαη δηνγθσκέλν θαη απηφ γηαηί πεξηιακ-

βάλνληαη θαη φζνη απαζρνινχληαη ζην ηνκέα ηεο παξανηθνλνκίαο. Καηά ζπλέπεηα, ην 

θξάηνο δελ κπνξεί λα αζθήζεη απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή απαζρφιεζεο κέζσ επηδν-

κάησλ ή ελίζρπζεο ηνκέσλ θαη θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο πνπ εκθαλίδνληαη πξνβιεκα-

ηηθνί.  

Γ)Πνιηηηθή δηαλνκήο εηζνδήκαηνο.  

Όπσο αλαθέξζεθε, ε παξανηθνλνκία επεξεάδεη ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνη-

ρεία δίλνληαο κηα ζηξεβιή εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη, παξάιιεια, νδεγεί ζε 

αχμεζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ ηα έζνδα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη 

φηη, ην θξάηνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα δηαλείκεη ην εηζφδεκα δηθαηφηεξα, είηε εληζ-

ρχεη νηθνλνκηθά νκάδεο πιεζπζκνχ πνπ δελ έρνπλ αλάγθε είηε επηβαξχλεη  ζηξψκαηα 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ ζα έπξεπε. 

Οη Θεηηθέο Σπλέπεηεο ηεο Παξανηθνλνκίαο  

Ζ παξανηθνλνκία ζεσξείηαη αλεθηή απφ πνιινχο νηθνλνκνιφγνπο, εθφζνλ δελ πξν-

σζείηαη εζθεκκέλα απφ ηελ πνιηηεία, επεξεάδνληαο ζεηηθά νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο νη-

θνλνκίαο. Δηδηθφηεξα, νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ηεο παξανηθνλνκίαο αθνξνχλ: 

Α)Τν επίπεδν αλεξγίαο. 

Ζ παξανηθνλνκία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, απνξξνθψληαο κε-

γάιν πνζνζηφ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σα άηνκα ηα νπνία βξίζθνπλ απαζρφιεζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο παξανηθνλνκίαο, ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα ήηαλ άλεξγνη. Φπζηθά, πξφ-

θεηηαη γηα εξγαζία αλαζθάιηζηε θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

Β)Τελ αληαγσληζηηθόηεηα.  

ηελ επίζεκε νηθνλνκία, ην θφζηνο εξγαζίαο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν πν-

ζνζηφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ 

λα απνθηήζνπλ θάπνην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηξέθνληαη ζηελ παξανηθνλνκία, 
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γηα παξάδεηγκα, κε ηελ απαζρφιεζε αδήισηεο εξγαζίαο. Με ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

εξγαζίαο θαη παξαγσγήο, νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο γίλνληαη πην αληαγσληζηηθέο.   

Γ)Τελ επεκεξία.  

Ζ παξανηθνλνκία, φπσο αλαθέξζεθε, δηαζηξεβιψλεη ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία, κε απνηέιεζκα ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε λα είλαη κεγαιχηεξα απφ 

απηά πνπ παξνπζηάδνληαη. Δπηπιένλ, ε παξανηθνλνκία απμάλεη ην δηαζέζηκν εηζφδε-

κα πνιιψλ αηφκσλ, είηε κε ηελ απνθπγή ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ είηε 

κε ηελ αλεχξεζε εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο παξανηθνλνκίαο.  

Φπζηθά, νη φπνηεο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη βξαρπρξφληεο 

θαη ζα πξέπεη λα βξεζνχλ ηξφπνη θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ψζηε λα επηηεπρζεί 

ε αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ζε ζηαζεξέο θαη πγηείο βάζεηο. 

 

1.3.2 Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο ηεο Παξανηθνλνκίαο. 

  

Οη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη νη εμήο: 

Α)Τν κέγεζνο ηνπ θνξνινγηθνύ βάξνπο θαη νη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

ε φιεο ηηο έξεπλεο
1
, ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθν-

ξψλ απνηειεί ηελ θχξηα αηηία αχμεζεο ηεο παξανηθνλνκίαο. ηελ πξνθεηκέλε πεξί-

πησζε, νη θνξνινγνχκελνη, θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, επηδηψθνπλ ηελ απφθξπςε 

ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ρακειφηεξε θνξνινγηθή επηβά-

ξπλζε. Οη  αζθαιηζηηθέο  εηζθνξέο φρη κφλν επηβαξχλνπλ εξγνδφηεο θαη εξγαδνκέ-

λνπο, αιιά ζπλδένληαη θαη κε θνηλσληθέο  παξνρέο πνπ ρνξεγνχληαη ζε άηνκα πνπ 

θαηνξζψλνπλ λα απνθξχςνπλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο θαη λα απαζρνιεζνχλ ζηελ παξα-

νηθνλνκία. 

Β)Οη ζεζκηθνί πεξηνξηζκνί.  

Ζ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ειέγρσλ (έλα κέγεζνο ησλ παξεκ-

βάζεσλ απηψλ κπνξεί λα απνδνζεί κε ηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ πνπ α-

παηηνχληαη π.ρ. γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο) απνηειεί αθφκε έλα 

ζεκαληηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο παξανηθνλνκίαο. Οη απαγνξεχζεηο πνπ ππάξ-

ρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηνπο αιινδαπνχο, νη πεξηνξηζκνί ζην 

εκπφξην θαη ε πνιπλνκία απφ ηε κηα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπο θφζηνπο 

                                                           
1
 Tanzi (1999), Johnson, Kaufmann, and Zoido-Lobatón (1998a,1998b), Schneider (1994), Schneider 

and Enste (2000). 
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εξγαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο ζηελ επίζεκε νηθνλνκία θαη, απφ ηελ άι-

ιε απνηεινχλ θίλεηξν δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο ζηελ παξανηθνλνκία. 

Γ)Τν θξάηνο. 

Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο  ελφο  θξάηνπο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ παξανηθνλνκία 

κε δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο αθνξά ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ην θξάηνο λα εληνπίζεη 

θαη λα ηηκσξήζεη ηνπο παξαβάηεο θαη ν δεχηεξνο ζην επίπεδν ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ 

πνπ απηφ πξνζθέξεη θαη, επνκέλσο, ηεο ζπλείδεζεο πνπ έρεη εκθπζήζεη ζηνπο πνιί-

ηεο ηνπ. 

Γ)Γηαξζξσηηθνί παξάγνληεο.  

Σέινο, ε δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε αλάπηπμή ηεο κπνξνχλ λα παίμνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν. Υψξεο κε κεγάιν πνζνζηφ αλεξγίαο, ρακειφ ηερλνινγηθφ επίπεδν, 

κεγάιν ηξηηνγελή ηνκέα, φπσο ε γεσξγία θαη ν ηνπξηζκφο, είλαη θπζηθφ λα πξνζει-

θχνπλ εξγαδφκελνπο κε ιίγα πξνζφληα θαη ζπρλά παξάλνκνπο εξγάηεο, κεηαλάζηεο 

θιπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
0 

 

ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

 

 

Σν ζχλνιν ησλ θφξσλ πνπ επηβάιινληαη ζε κηα ρψξα απνηειεί ην θνξνινγηθφ ηεο 

ζχζηεκα. Κάζε ρψξα πηνζεηεί δηαθνξεηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα, κε βάζε ηνπο νηθν-

λνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη, ην επίπεδν αλάπηπμεο, ηε θνξνιν-

γηθή ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ ηεο θ.ιπ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην Διιεληθφ θν-

ξνινγηθφ ζχζηεκα είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθν θαη πνιχ δχζθνιν λα παξνπζηαζηεί 

αλαιπηηθά. Ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, θαη κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε α-

λάγθε εμεχξεζεο πεξηζζφηεξσλ εζφδσλ θαη πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο είρε σο απν-

ηέιεζκα ηελ ςήθηζε πνιιψλ θνξνινγηθψλ λνκνζρεδίσλ. Δπνκέλσο, ε πεξηγξαθή ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ γίλεηαη είλαη ελδεηθηηθή, γηαηί, αθελφο, κηα αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή είλαη πέξα απφ ηα ελδηαθέξνληα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγα-

ζίαο θαη, αθεηέξνπ, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα γηα ηελ ςήθηζε λέσλ λφκσλ πνπ ζα είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αλάγθε γηα κηα λέα θαη πην ελεκεξσκέλε πεξηγξαθή. 

 

2.1 Πεγέο Φνξνινγηθώλ Δζόδσλ. 

 

Σν Διιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη θφξνπο πνπ έρνπλ σο βάζε ην εηζφ-

δεκα, ηελ πεξηνπζία θαη ηε δαπάλε. Έηζη κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ην θφξν εηζνδή-

καηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ην θφξν κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, ην θφξν α-

θίλεηεο πεξηνπζίαο, ην θφξν θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ, ηνλ θφξν 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηνπο εηδηθνχο θφξνπο δαπάλεο.  

 

2.1.1 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ. 

  

Τπνθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν απνθηά εηζφδεκα πνπ 

πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηά ηνπ θαη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ή 

δηακνλήο ηνπ. Δπίζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηά ηνπ, ζε θφξν ππφθεηηαη θάζε 
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θπζηθφ πξφζσπν γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ έ-

ρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα. Σέινο, ππφρξενη ζε θαηαβνιή θφξνπ είλαη, επίζεο, 

νη νκφξξπζκεο θαη νη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, νη θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζ-

θνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, θαζψο θαη νη θνηλνπξαμίεο. 

 

2.1.1.1 Πεγέο Δηζνδήκαηνο.  

 

Ο θφξνο επηβάιιεηαη ζην εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ θάζε πεγή, έπεηηα απφ ηελ 

αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ πνπ έγηλαλ γηα ηελ απφθηεζή ηνπ. Σν εηζφδεκα, αλάινγα κε 

ηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπ, δηαθξίλεηαη ζηηο επφκελεο θαηεγνξίεο: 

A-B. Ειζόδημα από ακίνηηα 

Γ.     Ειζόδημα από κινηηέρ αξίερ.  

Γ.     Ειζόδημα από εμποπικέρ επισειπήζειρ. 

Δ.     Ειζόδημα από γεωπγικέρ επισειπήζειρ. 

Σ.   Ειζόδημα από μιζθωηέρ ςπηπεζίερ. 

Ε.     Ειζόδημα από ςπηπεζίερ ελεςθέπων επαγγελμαηιών και από κάθε άλλη πηγή.  

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ ππφρξενπ ζε θφξν, 

αζξνίδνληαη ηα επηκέξνπο εηζνδήκαηα ησλ θαηεγνξηψλ Α‟ έσο Ε‟, ελψ θαηά ηελ ά-

ζξνηζε απηή ζπκςεθίδνληαη ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ησλ επηκέξνπο εηζνδε-

κάησλ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηειηθήο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ή απαίηεζεο, ιφγσ 

επηζηξνθήο θφξνπ, απαηηείηαη κηα ζεηξά απφ επηκέξνπο ππνινγηζκνχο. Δηδηθφηεξα, 

αξρηθά ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα, ην εηζφδεκα δε-

ιαδή πνπ κέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ πνπ έγηλαλ γηα ηελ απφθηεζή ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα, απφ απηφ ην θαζαξφ εηζφδεκα αθαηξνχληαη νη εθπηψζεηο δαπαλψλ (π.ρ. 

πνζά δσξεψλ), νπφηε πξνθχπηεη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα. Ο θφξνο ηνπ θνξνινγε-

ηένπ εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θιίκαθα θνξνινγίαο εηζν-

δήκαηνο, ελψ απφ ην θφξν απηφ αθαηξνχληαη ζηε ζπλέρεηα δαπάλεο πνπ κεηψλνπλ ην 

θφξν (π.ρ. ελνίθηα θαηνηθίαο). Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνθχπηεη ην πνζφ πνπ θαιείηαη 

ηειηθά λα θαηαβάιεη ν θνξνινγνχκελνο ή, αληίζεηα, ην πνζφ πνπ δηθαηνχηαη λα εηζ-

πξάμεη, ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ παξαθξάηεζεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην θφξν.  
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2.1.1.2 Κιίκαθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ. 

 

Ζ θιίκαθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο δηαθξίλεη ην εηζφδεκα ζε θιηκάθηα γηα ηα νπνία 

επηβάιιεηαη δηαθνξεηηθφο νξηαθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο. Ζ αλάγθε απινπνίεζεο 

ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο νδήγεζε ζηαδηαθά ζηνλ πεξηνξηζκφ απηψλ ησλ ζπληε-

ιεζηψλ. Σν 1955
2
, γηα παξάδεηγκα, ππήξραλ 26 θιηκάθηα κε ζπληειεζηέο πνπ θπκαί-

λνληαλ απφ 5% κέρξη 60%. Ζ ηάζε απηή ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ην 1987, νπφηε ππήξ-

ραλ 19 θιηκάθηα κε ζπληειεζηέο απφ 19% έσο 63%. ήκεξα, ην ππφινηπν πνπ απνκέ-

λεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ 

ππνβάιιεηαη ζε θφξν κε βάζε ηελ θιίκαθα πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 1: 

 

Πίνακασ 1( Κλίμακα φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικών προςώπων) 

Κιηκάθην  

Δηζνδήκαηνο  

Φνξνινγηθφο  

πληειεζηήο  

Φφξνο  

Κιηκαθίνπ 

χλνιν  

Δηζνδήκαηνο  

χλνιν  

Φφξνπ  

12.000 0 0 12.000 0 

4.000 18 720 16.000 720 

6.000 24 1.440 22.000 2.160 

4.000 26 1.040 26.000 3.200 

6.000 32 1.920 32.000 5.120 

8.000 36 2.880 40.000 8.000 

20.000 38 7.600 60.000 15.600 

40.000 40 16.000 100.000 31.600 

Τπεξβάιινλ  45    

 

Σν αθνξνιφγεην ησλ δψδεθα ρηιηάδσλ επξψ πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηνλ πίλαθα 

1, ηζρχεη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θνξνινγνχκελνο ζα πξνζθνκίζεη απνδείμεηο εμφ-

δσλ, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ίδηνο, ε ζχδπγφο ηνπ θαη ηα ηέθλα πνπ ηνπο βαξχλνπλ. Σν 

ειάρηζην πνζφ ησλ απνδείμεσλ πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ νξίδεηαη σο εμήο: 

α) γηα αηνκηθφ εηζφδεκα κέρξη δψδεθα ρηιηάδεο επξψ ζε πνζνζηφ 10% β) γηα ην ηκή-

                                                           
2 Harvey s. Rosen, Ted Gayer, Βαςίλθσ Θ. Ραπάνοσ, Γεωργία Καπλάνογλου, Δθμόςια Οικονομικι φγ-

χρονθ Θεωρία και Πραγματικότθτα Σόμοσ Β΄. 
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κα ηνπ εηζνδήκαηνο πάλσ απφ ηηο δψδεθα ρηιηάδεο επξψ ζε πνζνζηφ 30%, ελψ γ) γηα 

εηζφδεκα κέρξη έμη ρηιηάδεο επξψ δελ απαηηνχληαη απνδείμεηο. 

Αλ ην πνζφ ησλ απνδείμεσλ ππνιείπεηαη ησλ πνζνζηψλ πνπ αλαθέξνληαη πα-

ξαπάλσ, ηφηε επηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή 10% επί ηεο δηαθνξάο. Αλ ην πνζφ 

ησλ απνδείμεσλ ππεξβαίλεη ην απαηηνχκελν, ηφηε εθπίπηεη απφ ην ζπλνιηθφ θφξν πν-

ζφ πνπ ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 10% επί ηεο δηαθνξάο. Σν πνζφ ησλ δαπαλψλ 

απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 15.000 επξψ γηα ηνλ ππφρξεν, θαη ηα 30.000 επξψ  

κε ηε ζχδπγν. Οη δαπάλεο ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά θαη γηα ηνπο δχν ζπδχγνπο κφλνλ 

εθφζνλ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή δήισζε θαη επηκεξίδνληαη αλάινγα κε ην δε-

ινχκελν εηζφδεκα, αθνχ πξνεγνπκέλσο θαιπθζεί ην πνζφ ησλ απνδείμεσλ πνπ απαη-

ηείηαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ αθνξνιφγεηνπ πνζνχ. Όηαλ ν έλαο ζχδπγνο δειψλεη εηζφ-

δεκα κέρξη 6.000 επξψ, νη απνδείμεηο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ην αθνξνιφγεην πνζφ 

ηνπ άιινπ ζπδχγνπ, εθφζνλ απηφ ππεξβαίλεη ηα 6.000 επξψ.   

 

2.1.2 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο ησλ Δηαηξεηώλ, Κνηλνπξαμηώλ θαη  

Κνηλσληώλ πνπ Αζθνύλ Δπηρείξεζε ή Δπάγγεικα. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, νη θνηλν-

πξαμίεο θαη νη θνηλσλίεο πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα ππφθεηληαη ζε θφξν εη-

ζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, εθαξκφδεηαη αλαινγη-

θή θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο ην 

50% ησλ θεξδψλ θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή  20% , ελψ ην ππφινηπν 50% απνηειεί 

επηρεηξεκαηηθή ακνηβή θαη θαηαλέκεηαη ζηνπο εηαίξνπο κε βάζε ην πνζνζηφ ζπκκε-

ηνρήο ηνπο. Οη ππφινηπεο κνξθέο εηαηξεηψλ θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 25%. 

 

2.1.3 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ. 

 

ην θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ππφθεηληαη: 

α) νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο, β) νη δεκφζηεο, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρεη-

ξήζεηο θαη εθκεηαιιεχζεηο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, γ) νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ε-

λψζεηο ηνπο, δ) νη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε νπνηνδήπνηε ηχπν ε-

ηαηξείαο θαη νη θάζε είδνπο αιινδαπνί νξγαληζκνί πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ απφθηεζε 
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νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ, ε) νη εκεδαπέο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ζη) 

ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εκεδαπά ή αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα. 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ππνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα κε ζπληειεζηή 24% θαη κε ηελ πξφζεζε λα κεησζεί ζην 20% επί ησλ αδηα-

λέκεησλ θεξδψλ σο ην 2014. 

Ζ αλψλπκε εηαηξεία θαηαβάιιεη θφξν 40% γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη 

εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο κε ηε κνξθή ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ ζηα κέιε ηνπ δηνη-

θεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηνπο δηεπζπληέο, ακνηβψλ ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσ-

πηθφ, εθηφο κηζζνχ, θαζψο θαη κεξηζκάησλ ή πξνκεξηζκάησλ ζε θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά.    

 

2.1.4 Φόξνο Μεηαβίβαζεο Αθηλήησλ. 

 

Μεηαβίβαζε νξίδεηαη, ε θαηά ηνπο λφκηκνπο ηχπνπο νξηζηηθή ζχκβαζε, ε νπνία ζθν-

πφ έρεη ηε κεηάζεζε θπξηφηεηαο αθηλήηνπ ή πινίνπ θαζψο θαη ηελ παξαρψξεζε ζε 

άιινλ εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επί αθηλήηνπ. 

Μηα κεηαβίβαζε είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο αληάιιαγκα ή κε 

αληάιιαγκα. ηελ πξψηε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα κεηαβίβαζε ιφγσ ραξηζηηθήο αη-

ηίαο, γηα παξάδεηγκα θιεξνλνκηά, δσξεά, γνληθή παξνρή, θαη δελ ππάγεηαη ζε θφξν 

κεηαβίβαζεο, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε νθείιεηαη  θφξνο κεηαβίβαζεο.  

Γηα λα επηβιεζεί θφξνο κεηαβίβαζεο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηα αθφινπζα: 

 λα ππάξμεη κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επί αθηλήηνπ, 

 ην αθίλεην λα βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, 

 λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηαβνιή αληαιιάγκαηνο. 

Ο ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο νξίδεηαη ζε 8% γηα ην κέρξη 20.000 

επξψ ηκήκα ηεο αμίαο θαη ζε 10% γηα ην πέξα απφ απηφ. 

 

2.1.5 Φόξνο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο. 

 

Απφ ην 2010, κε ην Ν. 3842/10, επηβάιιεηαη θφξνο ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα θαη αλήθεη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Ο θφξνο απηφο αλ-

ηηθαηέζηεζε ηνλ θφξν απηφκαηνπ ππεξηηκήκαηνο, ην ηέινο ζπλαιιαγήο αθηλήησλ θαη 

ην εληαίν ηέινο αθηλήησλ, πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ίδην λφκν. Τπνθείκελν ηνπ θφξνπ 
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είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηα, θαηνηθία ή έδξα 

ηνπ, εθφζνλ έρεη  αθίλεηε πεξηνπζία ζηελ Διιάδα. 

Σα λνκηθά πξφζσπα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή έμη ηνηο ρηιίνηο (6 ‰) επί 

ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ. ε πεξίπησζε ηδηνρξεζηκνπνίεζεο ησλ αθηλήησλ γηα ηελ 

άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο, ν ζπληειεζηήο γίλεηαη έλα ηνηο ρηιίνηο (1‰), ελψ γηα ηα λν-

κηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ν ζπληειεζηήο είλαη ηξία ηνηο ρηιίνηο 

(3‰). 

ηελ αθίλεηε πεξηνπζία θάζε θπζηθνχ πξνζψπνπ επηβάιιεηαη θφξνο κε βάζε 

ηελ αθφινπζε θιίκαθα: 

 

Πίνακασ 2 (Κλίμακα ςτθ Φορολογία ακίνθτθσ περιουςίασ)  

Κιηκάθην Φνξνινγηθφο 

πληειεζηήο 

Πνζφ αλά 

Κιηκάθην 

χλνιν  αμίαο χλνιν 

Φφξνπ 

400.000 0 0,00 400.000 0,00 

100.000 0,1% 100 500.000 100 

100.000 0.3% 300 600.000 400 

100.000 0,6% 600 700.000 1000 

100.000 0,9% 900 800.000 1900 

Τπεξβάιινλ 1,0%    

  

Γηα ηα έηε 2010, 2011 θαη 2012, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο νξίδεηαη ζε δχν 

ηνηο εθαηφ 2% γηα ηελ αμία πάλσ απφ απηφ ην πνζφ γηα πεξηνπζία κεγαιχηεξε ησλ 

πέληε εθαηνκκπξίσλ. 

 

2.1.6 Φόξνο Κιεξνλνκηώλ, Γσξεώλ, Γνληθώλ Παξνρώλ θαη Κεξδώλ 

από Λαρεία.  

 

Ο θφξνο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ είλαη άκεζνο θαη πξνζσπηθφο 

θφξνο θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θφξσλ πνπ έρνπλ αληηθείκελν ην θεθά-

ιαην, δειαδή ηα νηθνλνκηθά αγαζά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη πα-

ξαγσγή άιισλ αγαζψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη γηα θφξν πνπ δελ απνηειεί 

ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ ζην ζχλνιν ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο. Ο ζπγ-
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θεθξηκέλνο θφξνο επηβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ηεο θηήζεο, γηα θάζε κνξθή πεξηνπζί-

αο πνπ κεηαβηβάδεηαη αηηία ζαλάηνπ, δσξεάο θαη γνληθήο παξνρήο.  

Οη δηθαηνχρνη ηεο θηήζεο, αλάινγα κε ηε ζπγγεληθή ηνπο ζρέζε θαηαηάζζν-

ληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο, θαηεγνξία Α‟, Β‟ θαη Γ‟.   

 

Πίνακασ 3 (Κατθγορίεσ φόρου κλθρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με βάςθ τθ ςυγγενικι ςχζςθ) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α’ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β’ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ’ 

  Κλιμάκια υντελεςτισ Κλιμάκια υντελεςτισ  Κλιμάκια υντελεςτισ  

150.000 - 30.000 -  6.000 - 

150.000 1 70.000 5 66.000 20 

300.000 5 200.000 10 195.000 30 

Τπερβάλλον 10 Τπερβάλλον  20 Τπερβάλλον  40  

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θνξνιφγεζε θεξδψλ απφ ιαρεία, ΛΟΣΣΟ θ.ιπ. 

γίλεηαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ πνζνχ ησλ 100 επξψ, κε ζηαζεξφ ζπλ-

ηειεζηή 10%  γηα θέξδε κέρξη ρίιηα επξψ θαη κε 15% γηα θέξδε απφ ρίιηα επξψ θαη 

πάλσ. 

 

2.1.7 Φόξνη Γαπάλεο. 

  

Ζ θνξνιφγεζε ηεο δαπάλεο κπνξεί λα γίλεη είηε ζε επίπεδν πξνζψπσλ είηε ζε επίπε-

δν πξντφλησλ. Ο πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ηεο δαπάλεο είλαη ε επηβνιή 

θφξσλ ζηα πξντφληα. Οη θφξνη απηνί επηβάιινληαη ζηνπο παξαγσγνχο ή πσιεηέο ησλ 

πξντφλησλ, νη νπνίνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο απνδψζνπλ ζην θξάηνο, θαη θα-

ινχληαη έκκεζνη θφξνη δαπάλεο. ην ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ηέηνηνη θφξνη 

είλαη νη δαζκνί, νη εηδηθνί θφξνη δαπάλεο θαη ν Φ.Π.Α.  

 

2.1.7.1 Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. 

 

Ο Φ.Π.Α. ηζρχεη ζηελ Διιάδα απφ ην 1987 θαη εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηηο 

Δ.Δ. Ο θφξνο θαιχπηεη θάζε παξάδνζε αγαζνχ θαη παξνρή ππεξεζίαο ζην εζσηεξηθφ 

θάζε ρψξαο, θάζε αγνξά απφ άιιν θξάηνο-κέινο, θαζψο θαη ηηο  εηζαγσγέο απφ ηξίηεο 

ρψξεο. Χζηφζν, ν Φ.Π.Α. δελ επηβάιιεηαη ζηηο ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο, δειαδή 
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ηηο πσιήζεηο ζε άιια θξάηε-κέιε, θαζψο θαη ζηηο εμαγσγέο ζε ηξίηεο ρψξεο. ην 

ζπγθεθξηκέλν θφξν ππφθεηηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ ή αιινδαπφ 

ή έλσζε πξνζψπσλ, εθφζνλ αζθεί θαηά ηξφπν αλεμάξηεην νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηε-

ηα, ρσξίο λα παίδεη ξφιν ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο, ν επηδησθφκελνο ζθνπφο ή ην απνηέ-

ιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο. 

Ο ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο νξίδεηαη ζε είθνζη ηξία ηνηο 

εθαηφ (23%) γηα φια ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα αγαζά θαη 

νη ππεξεζίεο πξψηεο αλάγθεο (θάξκαθα, ηξφθηκα, πξψηεο χιεο, ζέξκαλζε θ.ιπ.), γηα 

ηα νπνία εθαξκφδεηαη έλαο ρακειφηεξνο ζπληειεζηήο πνπ νξίδεηαη ζην δέθα ηξία ηνηο 

εθαηφ (13%), ελψ ν ζπληειεζηήο απηφο κεηψλεηαη θαηά 50% γηα ηα βηβιία, ηα πεξην-

δηθά, ηα ζέαηξα θιπ. 

 

2.1.7.2 Δηδηθνί Φόξνη Γαπάλεο. 

 

Οη εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο εληάζζνληαη ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο θαη επηβάιιν-

ληαη ζε επηιεγκέλα πξντφληα. Οη θφξνη απηνί πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο 

Δπξσπατθήο  Έλσζεο, ε νπνία έρεη ζεζπίζεη θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ θαηνρή, ηελ 

θπθινθνξία θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη ζε Δ.Φ.Κ., αιιά θαη ειά-

ρηζηνπο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο. 

 Ζ ζπλεηζθνξά ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, 

φζνλ αθνξά ηα έζνδα ηνπο θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Με Δ.Φ.Κ. επηβαξχλνληαη ηα 

ελεξγεηαθά πξντφληα θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ν θαπλφο, ηα αιθννινχρα πνηά, ηα 

απηνθίλεηα θ.α. Οη θφξνη απηνί επηβάιινληαη ηφζν ζηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, φζν θαη ζε εθείλα πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο 

 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  

ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ 

 

 

3.1 Η Γηαθζνξά.  

 

Ζ δηαθζνξά δελ απνηειεί λέν θαηλφκελν, ζηηο κέξεο καο φκσο έρεη ιάβεη κεγάιεο δηα-

ζηάζεηο θαη ζχκθσλα κε ηελ παγθφζκηα ηξάπεδα „„ε δηαθζνξά απνηειεί ην θχξην ε-

κπφδην γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο.‟‟ 

Ζ δηαθζνξά είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο εμνπζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο δεκφ-

ζηνπο ιεηηνπξγνχο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ, γηα 

πξνζσπηθφ φθεινο. Δλδεηθηηθά, ηέηνηεο πξάμεηο εκθαλίδνληαη ζηελ έθδνζε αδεηψλ 

θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ζηελ αλάζεζε δεκνζίσλ έξγσλ, ζηελ απαγφξεπζε εηζφδνπ αληα-

γσληζηψλ πξνο φθεινο θάπνησλ επηρεηξήζεσλ, ζην θνξνινγηθφ έιεγρν θ.ιπ. Δπνκέ-

λσο, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθζνξάο είλαη φηη απνηειεί παξάλνκε πξάμε, 

πξνυπνζέηεη ηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο εθ κέξνπο θπβεξλεηηθψλ εθπξνζψπσλ θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα ίδηνλ φθεινο.  

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαθζνξά ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε είλαη: 

 Ζ πνιππινθφηεηα ησλ λφκσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε θνξν-

ινγία, θάηη ην νπνίν δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα ζην θνξνινγνχκελν θαη άγλνηα 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

 Ζ κνλνπσιηαθή δχλακε πνπ έρνπλ νη ειεγθηηθέο αξρέο, κε δεδνκέλν φηη θάζε 

θνξνινγνχκελνο ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ειεγθηηθήο 

ππεξεζίαο, θαη ε δηαθξηηηθή επρέξεηα πνπ έρνπλ νη ππάιιεινη ησλ ππεξεζηψλ 

σο πξνο ηελ εξκελεία ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ, πηζαλφλ πξνο φθεινο ζπγθε-

θξηκέλσλ αηφκσλ.  

 Ζ έιιεηςε εζσηεξηθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ πνπ ζα επηβιέπνπλ θαη ζα 

παξαθνινπζνχλ ην έξγν ησλ ππαιιήισλ. 



26 
 

 Ζ απνπζία δηάζεζεο εθ κέξνπο ησλ θνξνινγνχκελσλ λα πιεξψζνπλ θφξνπο.  

 Ζ πνιηηηθή εγεζία πνπ πνιιέο θνξέο ζπληεξεί, δεκηνπξγεί θαη πξνζηαηεχεη ηε 

δηαθζνξά. Γεληθά, δηαπηζηψλεηαη φηη κηα δηεθζαξκέλε πνιηηηθή εγεζία θάλεη 

επθνιφηεξε ηε δηαζπνξά ηεο δηαθζνξάο θαη ζηα ρακειφηεξα θέληξα εμνπζίαο. 

Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ δηαθζνξάο θαη θν-

ξνδηαθπγήο. Σα δχν απηά θαηλφκελα ζπλππάξρνπλ θαη ελδπλακψλνπλ ην έλα ην άιιν, 

είηε άκεζα κέζσ ηεο δσξνδνθίαο είηε έκκεζα νδεγψληαο φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ζηε 

ζθηψδε νηθνλνκία. ε φηη αθνξά ην θνξνινγηθφ κεραληζκφ, ε δηαθζνξά παίξλεη ηε 

κνξθή δσξνδνθηψλ απφ θνξνινγνχκελνπο πξνο ππαιιήινπο ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ 

κεραληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα ειέγρνπ θαη ηηκσξίαο. χκθσλα 

κε ηνπο Tanzi θαη Davoodi (2001), νη νηθνλνκίεο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα 

δηαθζνξάο καζηίδνληαη θαη απφ πςειά επίπεδα θνξνδηαθπγήο. Δπίζεο, πηζηεχεηαη φηη 

ε δηαθζνξά ζηνπο θφιπνπο ησλ ειεγθηψλ ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ [Chander θαη Wilde (1992), Sanyal et al. (2000)]. Ζ δηαθζνξά, επνκέλσο, 

πιήηηεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, ηφζν φζνλ αθν-

ξά ηε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο ησλ απαξαίηεησλ εζφδσλ, φζν θαη ηελ ηθαλφηεηα 

εθαξκνγήο  ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ θαη  δηαηάμεσλ.  

Οη Barreto θαη Alm (2000) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο δηαθζνξάο ζην θνξν-

ινγηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο θφξνπο πνπ επηβάιινληαη. Σν απνηέιεζκα έδεημε φηη ρψξεο 

κε πςειή δηαθζνξά επηβάιινπλ πεξηζζφηεξνπο έκκεζνπο θφξνπο δαπάλεο απφ φηη 

άκεζνπο θφξνπο, πνπ εμαξηψληαη απφ ην επίπεδν εηζνδήκαηνο. Κάηη ηέηνην απνηειεί 

ηαπηφρξνλα κνλφδξνκν θαη ιχζε γη‟ απηέο ηηο ρψξεο, θη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί αθελφο 

κελ εηζπξάηηνληαη νη θφξνη θαη αθεηέξνπ πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα δσξνδνθίαο ησλ  

δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ.  

Οη Vito Tanzi θαη Hamid Davoodi (1997) κειέηεζαλ ηελ επίπησζε ηεο δηα-

θζνξάο, θπξίσο ηεο πνιηηηθήο δηαθζνξάο, ζηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο. ηελ πξνθεηκέ-

λε πεξίπησζε, ε δηαθζνξά πεξηιακβάλεη πξνκήζεηεο θαη δσξνδνθίεο γηα ηελ αλάιε-

ςε δεκνζίσλ έξγσλ. ηηο ρψξεο πνπ ππάξρεη πνιηηηθή δηαθζνξά παξαηεξείηαη φηη ηα 

δεκφζηα έξγα πνπ αλαιακβάλνληαη είλαη ζπλήζσο κεγάια φπσο ιηκάληα, αεξνδξφκηα, 

δξφκνη θιπ, ην πνζνζηφ ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο είλαη π-

ςειφ, ελψ παξάιιεια κεηψλνληαη νη δαπάλεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία 

ησλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ζε άιινπο ηνκείο φπσο ε πγεία, ε παηδεία θιπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαθζνξάο είλαη ε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, ε κείσζε 
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ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επελδχζεσλ, ε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, ε αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ιφγσ ηεο θαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππνδνκψλ. Δπνκέλσο, ε δηα-

θζνξά επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο 

ρψξαο. 

Μηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο είλαη εθείλε ηνπ Mauro Paolo (1995). Ο 

Mauro, ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηε  business international (BI)
3
, βξήθε φηη π-

πάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ αλάπηπμεο θαη δηαθζνξάο. Δηδηθφηεξα, ε δηαθζν-

ξά επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ησλ ηδησηψλ γηα αλάιεςε θηλδχλσλ θαη θαηλνηνκηψλ, θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηηο επελδχζεηο. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ρσξίο ηηο επελδχ-

ζεηο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ είλαη αδχλαηε ε αλάπηπμε. 

Οη Sanjeev Gupta et.al (2001) δηαπίζησζαλ φηη ε δηαθζνξά δελ επεξεάδεη κφ-

λν ηηο καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο κηαο ρψξαο φπσο είλαη ε αλάπηπμε, νη επελδχ-

ζεηο θαη νη εμαγσγέο, αιιά θαη ηε θηψρεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή αληζφηεηα. Έηζη, επε-

ξεάδεη ηνλ ίδην ηνλ ππξήλα ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο, γηαηί ην θξάηνο δελ κπνξεί λα 

εθηειέζεη ηε βαζηθή ηνπ απνζηνιή πνπ είλαη ε θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ, ε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε δίθαηε αλαθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Δπη-

πιένλ, νη δηεθζαξκέλεο ρψξεο εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά θνξνδηαθπγήο, γηαηί 

ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο απηψλ πνπ έρνπλ δηαζπλδέζεηο. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν αιινηψλεηαη ε θνξνινγηθή βάζε θαη ε πξννδεπηηθφηεηα ησλ θφξσλ 

θαη θαη‟ επέθηαζε ππάξρεη έιιεηςε εζφδσλ. Σν απμεκέλν θφζηνο ιεηηνπξγίαο πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη δηεθζαξκέλεο ρψξεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ρακειά έζνδα ιφγσ ηεο 

θνξνδηαθπγήο, ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ νη αλαγθαίνη πφξνη γηα ηελ άζθεζε ηεο θα-

ηάιιειεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πξνο φθεινο ησλ ρακειφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ηά-

μεσλ.  

Ο Wei  (1997) κειέηεζε ηε ζρέζε κεηαμχ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη δηα-

θζνξάο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ δχν, γηαηί ε 

δηαθζνξά ηδίσο γηα ηνλ μέλν επελδπηή ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα δηαπξαγκαηεπηεί κε 

ηνπο θπβεξλψληεο, ελψ νη άδεηεο εηζαγσγήο, παξαγσγήο θιπ ιφγσ ηεο έιιεηςεο δηα-

θάλεηαο γίλνληαη πην ρξνλνβφξεο θαη απμάλνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο. 

 

                                                           
3
 Ιδιωτικι εταιρεία με ςκοπό τθ πλθροφόρθςθ τραπεηών, πολυεκνικών κλπ για τουσ οικονομικοφσ 

κινδφνουσ που υπάρχουν ςτισ διάφορεσ χώρεσ. 
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3.2 Οη Πνηλέο θαη ε Πηζαλόηεηα εληνπηζκνύ. 

 

Ζ πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ εθείλνπ πνπ θνξνδηαθεχγεη θαη ε κεηέπεηηα ηηκσξία ηνπ 

είλαη απφ ηνπο βαζηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο θνξνδηαθπγήο. Ο ελην-

πηζκφο ηεο θνξνδηαθπγήο πξνυπνζέηεη φηη αξρηθά ζα ππάξρεη έιεγρνο θαη ζηε ζπλέ-

ρεηα απνθάιπςε ηεο παξάβαζεο. Δπνκέλσο, ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο είλαη απν-

ηέιεζκα πνιιψλ παξακέηξσλ, φπσο ηεο νξγάλσζεο ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ, 

ηνπ ηξφπνπ πνπ επηιέγνληαη νη ππνζέζεηο γηα έιεγρν, ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ πξνζσπη-

θνχ, ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο θιπ.  

Οη πξψηνη πνπ εμέηαζαλ ην δήηεκα ηεο πνηλήο θαη ηεο πηζαλφηεηαο εληνπηζ-

κνχ ήηαλ νη Allighman θαη Sadmo (1972). Σν ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο ηνπο έδεημε 

ηε ζεηηθή επίπησζε πνπ έρεη ε αχμεζε ησλ πνηλψλ θαη ε πηζαλφηεηα ειέγρνπ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο. ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε θαη ε έξεπ-

λα ηνπ Srinivasan (1973) κε ηελ πηνζέηεζε ελφο απινχ ππνδείγκαηνο εμέηαζεο ηεο 

θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. ην ππφδεηγκα ησλ Allighman θαη Sadmo εμεηάδεηαη ζε 

έλα ζηαηηθφ κνληέιν ε απφθαζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ σο πξνο ην εηζφδεκα πνπ ζα 

δειψζεη θαη ζε ηη βαζκφ ζα πξνζπαζήζεη λα θνξνδηαθχγεη, δειψλνληαο εζθεκκέλα 

ιηγφηεξα εηζνδήκαηα. Ζ  απφθαζε ιακβάλεηαη θάησ απφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο, κε 

ηελ έλλνηα φηη ηπρφλ απφθξπςε ηνπ εηζνδήκαηνο δελ ζπλεπάγεηαη άκεζα θαη ηελ αλ-

ηίδξαζε ηεο πνιηηείαο θαη ηελ επηβνιή ηηκσξίαο. Ο θνξνινγνχκελνο έρεη λα επηιέμεη 

κεηαμχ δχν ζηξαηεγηθψλ: (1) λα δειψζεη ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ θαη (2) λα 

δειψζεη ιηγφηεξα. Αλ επηιέμεη ηε δεχηεξε ζηξαηεγηθή, ην πνζφ πνπ ηειηθά ζα πιε-

ξψζεη εμαξηάηαη απφ ην εάλ ζα ειεγρζεί ή φρη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. ηελ πε-

ξίπησζε πνπ δελ ππνζηεί έιεγρν, ε ζηξαηεγηθή 2 είλαη θαιχηεξε απφ ηε ζηξαηεγηθή 

1, ελψ αλ ειεγρζεί είλαη ρεηξφηεξε. 

ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, νη παξαδνρέο αθνξνχλ ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα 

W, ην νπνίν είλαη γλσζηφ ζην θνξνινγνχκελν, φρη φκσο θαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο, 

σο ζ νξίδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ είλαη ζηαζεξφο, ην εηζφδεκα ην νπνίν 

ηειηθά δειψλεη Υ, ε πηζαλφηεηα νη θνξνινγηθέο αξρέο λα ηνλ ειέγμνπλ θαη λα ελην-

πίζνπλ ηε θνξνδηαθπγή p θαη ε πεξίπησζε ζηελ νπνία ζα επηβιεζεί πξφζηηκν κε 

ζπληειεζηή π ζην εηζφδεκα w-Υ, φπνπ π>ζ. 

Ο  θνξνινγνχκελνο ζα δηαιέμεη ην Υ πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ αθφινπζε ζπλάξ-

ηεζε ρξεζηκφηεηαο, πνπ δεκηνπξγείηαη κε βάζε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο.  
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Δ(U)=(1-ξ)u(W-Θρ)+Ρu[w-ζρ-π(w-x)] 

Απηφ ην κνληέιν θαηαιήγεη ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, κνινλφηη αθήλεη έμσ 

πνιιά ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ απφθαζε ηνπ θνξνινγνπκέ-

λνπ γηα ην εηζφδεκα ην νπνίν ζα δειψζεη. Απφ ηε κηα ην επίπεδν εηζνδήκαηνο θαη, 

απφ ηελ άιιε, ηα πξφζηηκα θαη ε πηζαλφηεηα ειέγρνπ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο εί-

λαη νη δχν ζεκαληηθέο παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ, ηειηθά, θαη ηελ απφθαζε ηνπ θν-

ξνινγνχκελνπ γηα ην εηζφδεκα πνπ ζα δειψζεη. Οη δχν κεηαβιεηέο είλαη ππνθαηά-

ζηαηεο, δειαδή ε απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ ιφγσ κείσζεο ησλ ειέγρσλ κπνξεί 

λα αληηζηαζκηζηεί απφ κηα αχμεζε ησλ πξνζηίκσλ θαη ην αληίζηξνθν. 

ηελ πεξίπησζε εμέηαζεο ελφο δπλακηθνχ κνληέινπ ζα έπξεπε λα ιεθζεί π-

πφςε θαη ε πηζαλφηεηα ε απφθξπςε εηζνδήκαηνο κηαο ρξνληάο λα είρε σο απνηέιεζκα 

ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζε εηζνδήκαηα πεξαζκέλσλ εηψλ. Κάηη ηέηνην, φκσο, ζα είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ επηβνιή πνιχ κεγαιχηεξσλ πξνζηίκσλ ζην θνξνθπγά, γεγνλφο 

πνπ ζα επεξέαδε ηελ απφθαζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ.  

Σα ζχγρξνλα κνληέια πεξηιακβάλνπλ θαη άιιεο κεηαβιεηέο, φπσο ηελ αληα-

πνδνηηθφηεηα ησλ θφξσλ, δειαδή ηα δεκφζηα αγαζά πνπ ιακβάλεη σο αληάιιαγκα ν 

θνξνινγνχκελνο, ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξφζιεςε ινγηζηψλ, ηελ επίδξα-

ζε πνπ έρνπλ νη θφξνη ζηελ εξγαζία θιπ. 

Ζ αλάγθε κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ε έιιεηςε ζσζηψλ 

θαη εκπεξηζηαησκέλσλ πιεξνθνξηψλ, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, νδήγεζε ηνπο 

εξεπλεηέο ζηε δηεμαγσγή εξγαζηεξηαθψλ πεηξακάησλ, κε ζθνπφ ηε κειέηε ηεο ζπ-

κπεξηθνξάο ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Σα πεηξάκαηα απηά δηεμάγνληαη κε ζπκκεηνρή θπ-

ξίσο θνηηεηψλ, νη νπνίνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ θνξνινγηθέο δειψζεηο, λα πιε-

ξψζνπλ θφξνπο, λα ππνζηνχλ ειέγρνπο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα ιάβνπλ θαη 

ακνηβέο, φηαλ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο. Οη  Friedland et al. 

(1978) ήηαλ νη πξψηνη πνπ αζρνιήζεθαλ κε απηνχ ηνπ είδνπο ηα πεηξάκαηα θαη θαηέ-

ιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ειέγρνπ, ηηκσξίαο θαη θνξν-

δηαθπγήο. Σν ίδην απνηέιεζκα είρε θαη ην πείξακα ησλ Robben et al. (1990) πνπ έγηλε 

κεηαμχ 674 ελειίθσλ ζε έμη ρψξεο. Σν ζπγθεθξηκέλν πείξακα επηβεβαίσζε ηε ζηελή 

ζρέζε κεηαμχ θνξνδηαθπγήο, ειέγρνπ θαη ηηκσξίαο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζεσξεηη-

θνχ κνληέινπ ησλ Allighman θαη Sadmo, σο πξνο ην ξφιν ησλ πνηλψλ θαη ηελ πηζα-

λφηεηα εληνπηζκνχ, εμεηάζηεθαλ θαη απφ ηνπο James Alm et al. (1992). Σα απνηε-

ιέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ησλ ηειεπηαίσλ έδεημαλ φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κε-

ηαμχ πνηλψλ, πηζαλφηεηαο εληνπηζκνχ θαη θνξνδηαθπγήο. 
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3.3 Σν Μέγεζνο ηεο Φνξνινγηθήο Δπηβάξπλζεο. 

  

Σν κέγεζνο ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο είλαη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ην χςνο ηεο θνξνδηαθπγήο. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην θνξνινγηθφ 

βάξνο γηα έλαλ θνξνινγνχκελν, ηφζν κεγαιχηεξν ην θίλεηξν λα θνξνδηαθχγεη, γηαηί 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα απμήζεη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ. Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνη-

ρείν ηνπ κεγέζνπο ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο απνηειεί θαη ην χςνο ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή. Αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν, νη επηπηψζεηο πνπ αζθεί ην θνξνινγηθφ βά-

ξνο ζηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε, εμεηάδνληαη θπξίσο κε βάζε ην χςνο ηνπ θνξνιν-

γηθνχ ζπληειεζηή πνπ ηζρχεη θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε κεηαβνιή ηνπ. 

Γεληθφηεξα, ε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζπλδέεηαη κε αχμεζε ησλ θξα-

ηηθψλ εζφδσλ. Ζ αχμεζε απηή είλαη απνηέιεζκα δχν παξαγφλησλ, ηεο αχμεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (θακπχιε Laffer) θαη ηεο αχμεζεο ηεο θνξνινγηθήο 

ζπκκφξθσζεο. 

 

3.4 Οη Φνξνινγηθνί πληειεζηέο  

3.4.1 Η Κακπύιε Laffer. 

 

Ζ βαζηθή ηδέα ηεο θακπχιεο Laffer
4
 είλαη φηη ε κεηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ ζπληε-

ιεζηψλ έρεη δχν ζπγθξνπφκελα απνηειέζκαηα ζηα έζνδα ηνπ θξάηνπο. Σν πξψην εί-

λαη ην θαζαξά αξηζκεηηθφ, δειαδή ε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζπλεπά-

γεηαη κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο (κε ακεηάβιεηε ηε θνξνινγηθή βάζε ε κείσ-

ζε ζα είλαη ίζε κε ην πνζνζηφ κείσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ) ή αληίζεηα ε 

αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ 

θξάηνπο. Σν δεχηεξν είλαη ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν κηα κεί-

σζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ αζθεί ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηα θξαηηθά έζνδα, 

γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη θίλεηξα γηα αχμεζε ηεο εξγαζίαο, ηεο επη-

ρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγήο θαη, επνκέλσο, παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο θνξν-

ινγηθήο βάζεο. Σα αληίζεηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψλνληαη ζε κηα αχμεζε ησλ θνξν-

ινγηθψλ ζπληειεζηψλ. Δπνκέλσο, νη ζπλέπεηεο κηαο κεηαβνιήο ησλ θνξνινγηθψλ 

                                                           
4
 Arthur B. Laffer (2004), Jude Wanniski (1978) 
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ζπληειεζηψλ δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ, γηαηί ην νηθνλνκηθφ 

θαη ην αξηζκεηηθφ απνηέιεζκα ιεηηνπξγνχλ πάληα πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε.   

 

 

 

Απφ ηελ θακπχιε Laffer πξνθχπηεη φηη φηαλ ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη 

0% ηφηε θαη ηα θνξνινγηθά έζνδα είλαη κεδέλ, απφ ηελ άιιε φηαλ ν θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο είλαη ίζνο κε 100% ηφηε ην απνηέιεζκα παξακέλεη ην ίδην, θαζψο ηα θν-

ξνινγηθά έζνδα κεδελίδνληαη επίζεο, γηαηί θαλέλαο δελ ζα έρεη θίλεηξν λα εξγαζηεί. 

Μεηαμχ ησλ δχν αθξφηαησλ ππάξρνπλ ζεκεία φπσο ην Α θαη ην Β πνπ αληηζηνηρνχλ  

ζε δηαθνξεηηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, αιιά απνθέξνπλ ηα ίδηα θξαηηθά έζνδα. Ζ 

δηαθνξά ησλ δχν ζεκείσλ είλαη φηη ζην ζεκείν Β ππάξρεη έλαο πςειφο θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο κε ρακειή νηθνλνκηθή θαη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ζην ζεκείν 

Α ππάξρεη έλαο ρακειφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο θαη σο απνηέιεζκα απηνχ ηνπ 

ζπληειεζηή ππάξρεη πςειή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Αλ ε νηθνλνκία βξίζθεηαη 

ζηε ζεκείν Β θαη κεησζεί ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηφηε δεκηνπξγείηαη αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο. Σν ζεκείν Δ είλαη ην ά-

ξηζην ζεκείν ζην νπνίν κεγηζηνπνηνχληαη ηφζν ηα θνξνινγηθά έζνδα φζν θαη ε πα-

ξαγσγή. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θάζε κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή ζα έρεη σο α-

πνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, ελψ φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ζα 

δεκηνπξγεζεί αχμεζε ζε πεξίπησζε κείσζεο ησλ ζπληειεζηψλ θαη ην αληίζεην ζε 

πεξίπησζε αχμεζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ.  

  Σα πνξίζκαηα ηεο θακπχιεο Laffer εθαξκφζηεθαλ θαη ζηελ πξάμε. Υαξα-

θηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο πνιηηηθήο ζηελ Ακεξηθή απνηεινχλ νη κεηψζεηο 
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ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ (απφ 77% κεηψζεθαλ ζηαδηαθά ζην 25%) ηε δεθαεηία  

ηνπ ΄20, γεγνλφο  πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ απφ ηα 69,6 δηο. ζηα 

103,1 δηο. θαη παξάιιειε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο απφ 24,3 δηο. ζηα 16,9 δηο. 

Παξφκνηα πνιηηηθή κε επηηπρή απνηειέζκαηα εθαξκφζηεθε θαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο 

Ρήγθαλ θαη Κέλλεληπ. ηελ Δπξψπε, ηέηνηα πνιηηηθή εθαξκφζηεθε ζηε κεηαπνιεκη-

θή Γεξκαλία, ελψ ηε δεθαεηία ηνπ 2000 ρακεινχο θαη εληαίνπο θνξνινγηθνχο ζπληε-

ιεζηέο κε εληππσζηαθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πηνζέηεζαλ ε Ρσζία, ε Δζζνλία 

θαη ε Λεηηνλία.  

 

3.4.2 Δκπεηξηθέο Μειέηεο. 

 

Ο Clotfelter (1983) κειέηεζε ηε ζρέζε κεηαμχ θνξνδηαθπγήο θαη θνξνινγηθψλ ζπ-

ληειεζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο επίζεκα ζηνηρεία πξνεξρφκελα απφ ην IRS (Internal 

Revenue Service). Σα ζηνηρεία αθνξνχζαλ 47.000 ηπραίεο δειψζεηο θνξνινγίαο εη-

ζνδήκαηνο ηνπ έηνπο 1969. Σν απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκεηξηθήο κειέηεο επηβεβαίσζε 

φηη ην χςνο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηε θνξνδηαθπγή.   

 Σελ επίδξαζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζην κέγεζνο ηνπ δεινχκελνπ 

εηζνδήκαηνο δηαπίζησζαλ θαη νη  Crane θαη Νourzad (1986). Δηδηθφηεξα, αλαιχνληαο 

ηε ζπλνιηθή θνξνδηαθπγή ζηηο ΖΠΑ γηα ην δηάζηεκα 1947-1981, δηαπίζησζαλ φηη ε 

αχμεζε ηεο θνξνδηαθπγήο ζπλδέεηαη κε ην χςνο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ηελ 

πηζαλφηεηα ειέγρνπ θαη ηηο πνηλέο. ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπλ θαη νη Giles 

θαη Caragata (1999) ζε έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηε Νέα Εειαλδία. Οη  James Alm et al. 

(1992) ζε πείξακα πνπ έγηλε κεηαμχ θνηηεηψλ εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ησλ θνξνινγη-

θψλ ζπληειεζηψλ ζηε ζπκκφξθσζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πε-

ηξάκαηνο έδεημαλ φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο  

θαη ζπληειεζηψλ.  

Ζ ζρέζε κεηαμχ θνξνδηαθπγήο θαη θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ νδήγεζε πνι-

ινχο ζην λα πξνηείλνπλ φρη κφλν ηε κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ, αιιά θαη ηελ θαηάξ-

γεζε ησλ θνξνινγηθψλ θιηκαθίσλ θαη ηελ επηβνιή ελφο εληαίνπ ρακεινχ ζπληειε-

ζηή. Απφ ηα επίζεκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, αιιά θαη απφ κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκα-

ηνπνηεζεί, φπσο ε κειέηε ησλ Papp θαη Takáts (2008) γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο 

πνπ πηνζέηεζε έλαλ εληαίν ρακειφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή (13%) πνπ αληηθαηέζηεζε 

ηνπο ηξείο πθηζηάκελνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (12%, 20% θαη 30%), πξνθχπηεη 
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φηη, ε πηνζέηεζε ελφο ρακεινχ θαη εληαίνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή έρεη σο απνηέ-

ιεζκα ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο εζεινχζηαο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο.  

   

3.5 Ο Φνξνεηζπξαθηηθόο Μεραληζκόο (Tax Administration). 

 

Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη επηθνξηηζκέλεο 

κε ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ θαη, εηδηθφηεξα, ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν απηέο νξγαλψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

επηηπγράλεηαη ε βεβαίσζε, ε είζπξαμε ησλ θφξσλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηα-

θπγήο. Δίλαη ζαθέο φηη ε θαιχηεξε θνξνινγηθή πνιηηηθή δελ κπνξεί λα είλαη απνδν-

ηηθή αλ δελ εθαξκνζζεί απνηειεζκαηηθά. Δπνκέλσο, ε δηνίθεζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

κεραληζκνχ επεξεάδεη φρη κφλν ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο 

θφξνπ, αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ απηφο ζπλεπάγεηαη (Richard M. Bird 2003).  

 Σν εξψηεκα πνηα είλαη θαιή θνξνινγηθή δηνίθεζε είλαη έλα πεξίπινθν δήηε-

κα θαη δελ κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη είλαη εθείλε πνπ απιά ζπιιέγεη αξθεηά 

έζνδα. Ζ είζπξαμε αξθεηψλ εζφδσλ κπνξεί λα είλαη κηα παξάκεηξνο, ππάξρνπλ φκσο  

άιιεο εμίζνπ ζεκαληηθέο παξάκεηξνη φπσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπιιέγνληαη ηα έ-

ζνδα, ε επίηεπμε ή φρη ηεο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο, ε εμππεξέ-

ηεζε ηνπ πνιίηε θιπ. Πξνθεηκέλνπ, επνκέλσο, λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε θνξνινγη-

θή δηνίθεζε, ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί ε απινπνίεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θνξνιν-

γηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε ζηειέρσζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ κε θαηάιιειν πξνζσ-

πηθφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή. 

 

3.5.1 Απινπνίεζε ηνπ Φνξνινγηθνύ πζηήκαηνο θαη Φνξνινγηθή Γη-

νίθεζε. 

 

Ο βαζηθφο ζηφρνο θάζε θνξνινγηθήο δηνίθεζεο είλαη λα επηβάιιεη θφξνπο ηνπο νπνί-

νπο ζα είλαη εχθνιν νη θνξνινγνχκελνη λα ηνπο θαηαλνήζνπλ θαη λα ζπκκνξθσζνχλ, 

λα είλαη δίθαηνη θαη λα κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη λα εηζπξαρζνχλ απφ ην θνξνινγηθφ 

κεραληζκφ. 

χκθσλα κε ηνλ Slemrod (1984), ε πεξηπινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηή-

καηνο νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο ζπκκφξθσζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπ θφζηνπο ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ 
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πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάμεη απηνχο ηνπο θφξνπο. Έηζη, ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο πεξη-

ιακβάλεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα κάζνπλ νη θνξνινγνχκελνη ην λφκν, λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην θνξνινγηθά έληππα θαη λα δηαθπιάμνπλ ηα θνξνινγηθά ηνπο αξ-

ρεία. ην θφζηνο απηφ πεξηιακβάλνληαη επίζεο, ηα έμνδα θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη 

απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα θνξνδηαθχγνπλ ή λα θν-

ξναπνθχγνπλ, θαζψο θαη ηηο δαπάλεο πνπ θάλνπλ πξνο ινγηζηέο γηα λα ηεξνχλ ηα 

βηβιία ηνπο θαη, γεληθφηεξα, λα εθπιεξψλνπλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Σν 

θφζηνο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο αλαθέξεηαη ζην θφζηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ιεη-

ηνπξγίαο ησλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ ε δηνίθεζε λα βεβαηψζεη θαη λα 

εηζπξάμεη ηνπο θφξνπο θαη θπζηθά λα εληνπίζεη θαη λα ηηκσξήζεη ηε θνξνδηαθπγή.  

Σν θφζηνο ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ εμαξηάηαη θπξίσο απφ δνκηθνχο πα-

ξάγνληεο, φπσο ε θνξνινγηθή βάζε, νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, νη απαιιαγέο θαη νη  

εμαηξέζεηο πνπ ππάξρνπλ, ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνξνινγηθψλ 

ππεξεζηψλ. Έηζη, φζνλ αθνξά ηε θνξνινγηθή βάζε, ην εηζφδεκα είλαη πην πεξίπινθν 

λα ειεγρζεί θαη λα θνξνινγεζεί απφ ηηο αξρέο ζε ζρέζε κε ηε θαηαλάισζε. Οη θνξν-

ινγηθνί ζπληειεζηέο, απφ ηελ άιιε, κπνξεί λα είλαη είηε πξννδεπηηθνί είηε ζηαζεξνί. 

Ο εληαίνο ζηαζεξφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηή ζπλδέεηαη κε ρακειφ θφζηνο δηνίθεζεο 

θαη θαζηζηά πην εχθνιε ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ. Δπηπιένλ, νη εθπηψζεηο θαη νη α-

παιιαγέο απμάλνπλ ην θφζηνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ, 

γηαηί ζπλήζσο ρνξεγνχληαη ρσξίο λα δίλνληαη μεθάζαξεο εξκελείεο σο πξνο ην πνηνη 

είλαη νη δηθαηνχρνη. 

χκθσλα κε ηνλ Henry George, νηθνλνκνιφγν ηνπ 19
νπ

 αηψλα, έλα θαιφ θν-

ξνινγηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Να επηβαξχλεη φζν δπλαηφ ιηγφηεξν ηελ παξαγσγή. 

 Να είλαη εχθνιε θαη αλέμνδε ε είζπξαμή ηνπο. 

 Να αληηκεησπίδεη ηνπο θνξνινγνχκελνο δίθαηα θαη λα κελ θάλεη εμαηξέζεηο. 

 Να δηαθξίλεηαη απφ ζηαζεξφηεηα θαη απιφηεηα, έηζη ψζηε λα πεξηνξίδνληαη 

αθελφο ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο θαη αθεηέξνπ ηα θίλεηξα γηα θνξνδηαθπγή. 

Δπηγξακκαηηθά, νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ελφο πνιχπινθνπ θνξνινγηθνχ ζπζ-

ηήκαηνο είλαη νη εμήο: 

 Μείσζε ηεο εζεινληηθήο ζπκκφξθσζεο θαη ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο. 

 Δπηθπιαθηηθφηεηα απφ ηνπο πνιίηεο σο πξνο ηε δηθαηνζχλε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  
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 Απμεκέλν θφζηνο ηφζν γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο φζν θαη γηα ην θξάηνο. 

 Αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο λα εθηειέζνπλ ην έξγν πνπ 

ηνπο έρεη αλαηεζεί.  

 Απμάλεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κεηψλεη ην θίλεηξν γηα 

παξαγσγή, εξγαζία θαη επελδχζεηο.  

Χζηφζν, παξά ηηο παξαπάλσ αξλεηηθέο επηδξάζεηο, αθφκα θαη αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο δελ κπνξνχλ λα απινπνηήζνπλ ην θνξνινγηθφ ηνπο ζχζηεκα. ηελ Ακεξηθή 

γηα παξάδεηγκα
5
, ηα 10 ηειεπηαία ρξφληα ππήξμαλ 4.428 αιιαγέο ηνπ θνξνινγηθνχ 

θψδηθα, ελψ κφλν γηα ην έηνο 2010
 
νη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ήηαλ 579. Έηζη, γηα λα 

κπνξέζεη λα εηζπξάμεη ην Ακεξηθάληθν δεκφζην 1 δνιάξην απφ θφξνπο, ζα πξέπεη η-

δηψηεο θαη επηρεηξήζεηο λα μνδέςνπλ πεξηζζφηεξν απφ 1 δνιάξην ζε ινγηζηέο, δηθε-

γφξνπο, ζπκβνχινπο θιπ. 

Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη θπβεξλήζεηο δελ κπνξνχλ λα απινπνηήζνπλ 

ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα είλαη ηα ζπγθξνπφκελα απνηειέζκαηα πνπ επηδηψθνληαη. 

Έηζη, ζηφρνο ελφο θφξνπ γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα είλαη ε ζπγθέληξσζε φζν ην δπ-

λαηφ πεξηζζφηεξσλ εζφδσλ, ηαπηφρξνλα φκσο κπνξεί λα ζεζπηζηνχλ απαιιαγέο θαη 

εμαηξέζεηο απφ ην θφξν απηφ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί δηθαηνζχλε θαη αλαδηαλνκή 

ηνπ εηζνδήκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, φκσο, ζπζηάδεηαη ε απιφηεηα ηνπ θφξνπ. Δπν-

κέλσο, κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη φια εμαξηψληαη απφ ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ 

πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλεηαη απφ ην θξάηνο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέιεη λα πεηχρεη. 

Θεσξψληαο ηα πξνβιήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο δεδνκέλα, ην 

πξφβιεκα ησλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα εληνπηζζεί ζε ηξία επίπεδα. Σν 

πξψην είλαη δνκηθφ θαη αθνξά φρη κφλν ην λνκηθφ ζχζηεκα, αιιά θαη φιεο ηηο άιιεο  

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαη ηχπνπο. Σν δεχηεξν αθνξά ζην εθηειεζηηθφ κέξνο, 

δειαδή ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηνλ ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θά-

ζε ηκήκαηνο θιπ. Σν ηειεπηαίν επίπεδν ηαπηίδεηαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψ-

λνληαη ζην κάλαηδκελη θαη ηε δηνίθεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ.  

Όηαλ απινπνηεζνχλ νη θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο, ηφηε θάζε θνξνινγηθή ππε-

ξεζία κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζην βαζηθφ ηεο έξγν, πνπ είλαη λα δηεπθνιχλεη  εθεί-

λνπο πνπ ζπκκνξθψλνληαη, λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη, ηέινο, λα α-

ληηκεησπίδεη εθείλνπο πνπ θνξνδηαθεχγνπλ. Ο θνξνινγηθφο κεραληζκφο ζα πξέπεη λα 

βιέπεη ην θνξνινγνχκελν σο πειάηε θαη λα ηνλ δηεπθνιχλεη, παξέρνληαο θαιχηεξεο 

                                                           
5
 Arthur B. Laffer,  Wayne H. Winegarden,& John Childs (2011). The Economic Burden Caused by Tax 

Code Complexity. The Laffer center for supply-side economics. 
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ππεξεζίεο, πιεξνθνξίεο θαη βνήζεηα. Ζ επίβιεςε ζεκαίλεη φηη ε ππεξεζία παξαθν-

ινπζεί θαη δηαηεξεί ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξνινγνχκελνπ, θάλεη δηαζηαπξψ-

ζεηο, ειέγρεη ηελ πνξεία είζπξαμεο ησλ βεβαησκέλσλ θαη θξνληίδεη γηα ηελ είζπξαμε 

ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. Καη, ηέινο, ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίδεη θαη λα παηάζζεη ηε θνξνδηαθπγή.  

Γηα λα πεηχρεη ε θνξνινγηθή δηνίθεζε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζα πξέπεη φρη κφλν 

λα απινπνηήζεη αιιά θαη λα βειηηψζεη ηηο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ζα πξέπεη λα πξνζιακβάλεηαη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη νη πξνζιήςεηο λα γίλν-

ληαη κε αληηθεηκεληθέο δηαδηθαζίεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ ηφζν ζην πξνζσπηθφ φζν θαη ζε πιηθά, δηαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη πιήξεο κεραλνγξάθεζε, ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη έιεγρνη θαη νη δηαζηαπξψ-

ζεηο. 

 

3.6 Οη Λνγηζηέο.  

 

Οη ινγηζηέο θαη θνξνηερληθνί απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ θνξνιν-

γηθνχ ζπζηήκαηνο θαη, επνκέλσο, ην επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα. πλνπηηθά, νη π-

πεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη:  

 Ζ ζπκπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θαη ε ηήξεζε ησλ βηβιίσλ. 

 Ζ παξνρή θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη ινγηζηέο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλψζεηο ηνπο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ θελά ή δηαηάμεηο ζηε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο φθεινο ησλ 

πειαηψλ ηνπο ή λα δηακνξθψζνπλ ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο ηνπο θαηά ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε θνξνινγηθή ηνπο ππνρξέσζε. 

 Ζ δηαρείξηζε ηνπ ξίζθνπ ή ηνπ θηλδχλνπ πνπ ππάξρεη γηα ηνπο πειάηεο ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε απηή εθκεηαιιεχνληαη ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ γηα ην θνξνιν-

γηθφ κεραληζκφ, δειαδή ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ πηζαλφηεηα ειέγρνπ 

πνπ ππάξρεη, ηα ειάρηζηα πνζά εηζνδήκαηνο πνπ πξέπεη λα δεισζνχλ πξνθεη-

κέλνπ λα κε δεκηνπξγεζνχλ ππνςίεο ζην θνξνινγηθφ κεραληζκφ, ηηο πνηλέο 

πνπ ζα επηβιεζνχλ ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ θιπ. 

Οη ιφγνη θαη ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ θάπνηνπο ζην λα ζπκβνπιεπηνχλ ηνπο 

ινγηζηέο πνηθίιινπλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Aitken θαη Bonneville (1980), ην 

35% ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνίεζαλ ινγηζηή γηαηί βξήθαλ ηα θνξνινγηθά έληππα 
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εμαηξεηηθά πνιχπινθα, ην 14% απφ ην θφβν λα κελ θάλνπλ νη ίδηνη θάπνην ιάζνο, 9% 

ηζρπξίζηεθε φηη δελ είρε ην ρξφλν λα ηα ζπκπιεξψζεη, ελψ κφλν ην 10%  επέιεμε  

ηνπο ινγηζηέο ειπίδνληαο φηη ζα κεησζεί ε θνξνινγηθή ηνπ ππνρξέσζε. Δπίζεο, ελ-

δηαθέξνληα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ πνπ πξνηη-

κνχλ ηνπο ινγηζηέο. Έηζη, νη γπλαίθεο θαη νη ειηθησκέλνη επηζθέπηνληαη πην ζπρλά 

ινγηζηή, επίζεο ζηε ιχζε ηνπ ινγηζηή ζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν νη κνξθσκέλνη θαη νη 

απηναπαζρνινχκελνη (γηαηξνί, δηθεγφξνη, πδξαπιηθνί), ελψ ζε ζρέζε κε ηα εηζνδή-

καηα πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ινγηζηή έρνπλ απηνί πνπ 

είηε έρνπλ πνιχ κεγάια εηζνδήκαηα είηε απηνί πνπ έρνπλ πνιχ ρακειά εηζνδήκαηα. 

Απφ ηηο εξγαζίεο ησλ Klepper θαη Nagin (1987) πξνθχπηεη φηη ε ρξεζηκν-

πνίεζε ησλ ινγηζηψλ βειηηψλεη ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ζηελ πεξίπησζε πνπ 

έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ απιά θαη μεθάζαξα θνξνινγηθά δεηήκαηα, ελψ απμάλνπλ 

ηε θνξνδηαθπγή θαη ηε κε ζπκκφξθσζε ζε πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίδνπλ πην αζα-

θή θαη πεξίπινθα δεηήκαηα ηνπ θψδηθα θνξνινγίαο πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε εηδηθψλ 

γλψζεσλ.  

Με βάζε ηελ εξγαζία ηνπ Erard (1993), νη ινγηζηέο βνεζνχλ ηνπο πειάηεο  

ηνπο ζηελ απνθπγή κε εζειεκέλσλ κηθξψλ ιαζψλ, αιιά φηαλ γίλνληαη ιάζε απφ ηνπο 

ινγηζηέο ηα ιάζε απηά είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά. Δπίζεο, απφ ηελ ίδηα κειέηε πξν-

θχπηεη φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε 

είλαη πνιχ κηθξφηεξε φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζηέο απφ φηη φηαλ εηνηκάδνληαη απφ 

ηνλ ίδην ησλ θνξνινγνχκελν. 

χκθσλα κε ηνλ Lin Mei Tan (1999), νη πεξηζζφηεξνη πειάηεο έρνπλ ηελ ηάζε 

λα ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ινγηζηψλ ηνπο, είηε απηέο είλαη ζπληεξεηηθέο 

(επηδηψθνπλ δειαδή ηε ζπκκφξθσζε) είηε είλαη επηζεηηθέο (δειαδή έρνπλ σο ζηφρν 

ηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε πιεηνλφ-

ηεηα βαζίδεηαη ζηνπο ινγηζηέο, θαη δηαηεξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ζρέζε πνπ έρνπλ κε 

απηνχο αλ ζπκθσλνχλ κε ηηο απνθάζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο (ηηο πεξηζζφηεξεο θν-

ξέο ζπκθσλνχλ, δεδνκέλεο ηεο άγλνηαο ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ). πκπεξαζκαηηθά, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε επεξεάδεηαη απφ ηνπο ινγηζηέο θαη 

θπζηθά απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ, φπσο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην 

πηπρίν, ηελ επαγγεικαηηθή εζηθή θαη δενληνινγία ηνπο θιπ. Ζ επίδξαζε ησλ ινγη-

ζηψλ κπνξεί λα βειηηψζεη ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα 

κηα επαγγεικαηηθή νκάδα πεξηνξηζκέλε ζε αξηζκφ θαη, επνκέλσο, πην εχθνιε λα κε-

ιεηεζεί θαη λα ειεγρζεί 
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Ο ξφινο ησλ θνξνηερληθψλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηή-

καηνο έρεη αλαγλσξηζζεί απφ πνιιέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Απζηξαιία θαη ε 

Ακεξηθή νη νπνίεο θαη πξνρψξεζαλ ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ κέηξσλ
6
. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ Απζηξαιία πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγία θψδηθα δενληνινγίαο γηα ηνπο ινγη-

ζηέο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα εζηθά θαη επαγγεικαηηθά πξφηππα κε ηα νπνία πξέπεη 

λα ιεηηνπξγνχλ νη ινγηζηέο. ηνλ θψδηθα απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη νη πνηλέο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ινγηζηέο, νη νπνίεο πνηθίινπλ απφ ηελ επίπιεμε θαη ηελ ιήςε 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ σο θαη ηελ απνπνκπή απφ ην ζψκα ησλ ινγηζηψλ. Ηδηαίηε-

ξα ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο ηελ απαιιαγήο απφ πξφζηηκα θαη πνηλέο γηα ηνπο ηδηψ-

ηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζηέο, γηα ιάζε ή παξαιείςεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνπο ηειεπ-

ηαίνπο ή γηα κε ππνβνιή δειψζεσλ ζηελ πξνζεζκία πνπ ππνρξενχληαη λα ππνβάι-

ινπλ, εθφζνλ νη ηδηψηεο ηνπο έρνπλ δψζεη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξηλ ηε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο. ηελ Ακεξηθή, φινη νη ινγηζηέο ζα πξέπεη λα θαηά-

γξαθνχλ ζε ειεθηξνληθή βάζε, εθφζνλ πξνεγνπκέλσο πεηχρνπλ ζε έλα ηεζη ηθαλν-

ηήησλ, ελψ παξάιιεια πξνβιέπεηαη ε εηήζηα παξαθνινχζεζε καζεκάησλ. Σα καζή-

καηα είλαη δηάξθεηαο 15 σξψλ θαη πεξηιακβάλνπλ θψδηθα θνξνινγίαο θαη εζηθή.  

 

3.7 Η Φνξνινγηθή Ακλεζηία. 

 

Οη ακλεζηίεο ρνξεγνχληαη απφ ηελ θνηλσλία γηα αδηθήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη απφ πνι-

ινχο πνιίηεο, πνπ θαηά ηα άιια είλαη λνκνηαγείο, θαη εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη 

ζρεδφλ αδχλαην λα επηβιεζνχλ ηα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη. Έηζη, ε ακλεζηία 

(πεξαίσζε, ξχζκηζε γηα ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θιπ.) δίλεη ζε θάπνηνλ ηελ επθαηξία 

λα πιεξψζεη θφξνπο θαη λα ηαθηνπνηήζεη εθθξεκφηεηεο κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, 

θάηη πνπ δελ έθαλε φηαλ έπξεπε, ρσξίο φκσο ηα πξφζηηκα θαη ηηο δηψμεηο πνπ ζπλεπά-

γεηαη ε αλίρλεπζε ηεο θνξνδηαθπγήο ή ηεο παξάιεηςεο απφ ηηο ειεγθηηθέο αξρέο. Οη 

ακλεζηίεο κπνξνχλ λα δνζνχλ γηα κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν ή λα αθνξνχλ επη-

κέξνπο ζηνηρεία πρ εηζφδεκα απφ ηφθνπο ή εηζφδεκα απφ ην εμσηεξηθφ θιπ. κε απα-

ξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ εζεινληηθή ζπκκφξθσζε. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε 

ακλεζηία ν θνξνινγνχκελνο ζα πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνο φηη δειψλνληαο ηα εηζνδή-

καηά ηνπ δελ ζα ππνβιεζεί ζε έιεγρν. 

                                                           
6
 OECD: Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Se-

ries (2011). 
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Οη θνξνινγηθέο ακλεζηίεο πξέπεη λα ρνξεγνχληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, γηαηί 

έρνπλ πεξίπινθεο ζπλέπεηεο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Πνιιέο θνξέο 

νη θπβεξλήζεηο νδεγνχληαη ζηε ρνξήγεζε ακλεζηηψλ πξνζπαζψληαο λα απμήζνπλ ηα 

έζνδα. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ηα πξψηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη εληππσζηα-

θά ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην ηειηθφ απνηέιε-

ζκα δελ είλαη μεθάζαξν. Θεσξείηαη πηζαλφ φηη ε πην απνηειεζκαηηθή ακλεζηία είλαη 

εθείλε πνπ αθνξά παιηά αδηθήκαηα.  

Οη ακλεζηίεο είλαη έλα εξγαιείν κε ζπγθξνπφκελα απνηειέζκαηα, νη ζεηηθέο 

επηπηψζεηο είλαη: 

 πγθεληξψλνληαη έζνδα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κάιηζηα έζνδα 

πνπ πηζαλφλ δελ ζα είραλ ζπγθεληξσζεί δηαθνξεηηθά. 

 Μεηψλνπλ ην θφζηνο ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ πνπ ζα ππήξρε γηα ηελ εχ-

ξεζε θαη ηελ ηηκσξία ησλ θνξνθπγάδσλ. 

 Δπαλαθέξνπλ νξηζκέλνπο θνξνθπγάδεο ζην ζσζηφ δξφκν θαη δίλνπλ ηε δπλα-

ηφηεηα ζε απηνχο πνπ απφ ιάζνο έγηλαλ θνξνθπγάδεο λα έρνπλ κηα ήπηα αληη-

κεηψπηζε. 

 εκαηνδνηνχλ ηελ έλαξμε κηαο λέαο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ζα ππάξρεη α-

ληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε ρνξήγεζε ακλεζηηψλ είλαη, φηη: 

 Γείρλνπλ ηελ αδπλακία θξάηνπο θαη ειεγθηηθψλ αξρψλ λα εθαξκφζνπλ ην θν-

ξνινγηθφ λφκν.   

 Τπνβαζκίδεηαη ε θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ ηίκησλ θνξνινγνχκελσλ, νη ν-

πνίνη κπνξνχλ λα ζεσξήζνπλ φηη είλαη ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο αλ εθιάβνπλ 

ηελ ακλεζηία σο επηβξάβεπζε ησλ θνξνθπγάδσλ. 

 Γεκηνπξγείηαη ε πεπνίζεζε φηη ζα ππάξμνπλ θαη άιιεο ακλεζηίεο θαη επνκέ-

λσο κεηψλεηαη ν θφβνο, ζεσξψληαο φηη ε θνξνδηαθπγή είλαη θάηη ζπλεζηζκέλν 

πνπ ζπγρσξείηαη εχθνια.  

 πλεπάγεηαη απψιεηα εζφδσλ πνπ πηζαλφλ λα είραλ εηζπξαρζεί κε ηε κνξθή 

πξνζηίκσλ θιπ. 

Οη  James Alm et.al. (1990) δηεμάγνληαο εκπεηξηθή έξεπλα κε ηε κνξθή πεη-

ξάκαηνο κεηαμχ θνηηεηψλ επηβεβαίσζαλ ηνπο θφβνπο γηα ηηο καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο 

πνπ έρνπλ νη ακλεζηίεο. Έηζη, παξαηεξήζεθε φηη ε ζπλνιηθή ζπκκφξθσζε κεηψζεθε 

κεηά απφ κηα ακλεζηία. Ζ κείσζε απηή πξνέξρεηαη θαηά θαλφλα απφ ηνπο θνξνιν-
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γνχκελνπο πνπ είραλ έλα κέζν επίπεδν ζπκκφξθσζεο πξηλ ηελ ακλεζηία, ελψ έκεηλαλ 

αλεπεξέαζηνη φζνη ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο ή θαζφινπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη ε αλακνλή κηαο λέαο ακλεζηίαο επεξεάδεη πνιχ αξλεηηθά ηε ζπκκφξθσζε, ελψ 

πνιιέο απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο εμαθαλίδνληαη αλ ε πνιηηεία αθνινπζήζεη πνιχ 

ζθιεξφηεξε πνιηηηθή κεηά ηελ ακλεζηία θαη νη πνιίηεο πηζηέςνπλ φηη ε ακλεζηία έ-

ρεη ηε κνξθή πξνεηδνπνίεζεο.  

 

3.8 Η Φνξνινγηθή Ηζηθή. 

 

Μηα θαζαξά νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο δελ κπνξεί λα 

εμεγήζεη ην γηαηί θάπνηνο πιεξψλεη θφξν, ελψ κπνξεί λα θνξνδηαθχγεη. Με βάζε ηε 

ζεσξία ησλ Allingham θαη Sandmo, νη πεξηζζφηεξνη θνξνινγνχκελνη ζα πξέπεη ινγη-

θά λα θνξνδηαθχγνπλ, γηαηί νη πηζαλφηεηεο λα πηαζηνχλ θαη λα ηηκσξεζνχλ είλαη πν-

ιχ κηθξέο. Παξφια απηά φκσο, ζηελ πξάμε νη πεξηζζφηεξνη εθπιεξψλνπλ ηηο θνξν-

ινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Δπνκέλσο, ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεά-

δνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηνπο θφξνπο.  

Ο πην ζεκαληηθφο απφ απηνχο είλαη ε θνξνινγηθή εζηθή ή θνξνινγηθή ζπλεί-

δεζε, δειαδή ε εζσηεξηθή αλάγθε πνπ έρνπλ νξηζκέλνη ζην λα ππαθνχλ ζηνπο θαλφ-

λεο θαη ηνπο λφκνπο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ πνιηηεία. Έηζη, πνιινί αληηιακβάλν-

ληαη ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ πνπ ηνπο αλαινγνχλ σο εζηθφ θαζήθνλ ή εζηθή ππν-

ρξέσζε. Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ην νπνίν δεκηνπξγεί θαη ζπληεξεί ηε θνξνινγηθή 

εζηθή είλαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ θνξνινγνχκελνπ θαη θξάηνπο. Ζ ζρέζε απηή 

κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή σο έλα ζησπειφ ή ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην. Έηζη, αλ ν πνιί-

ηεο έρεη εκπηζηνζχλε ζην θξάηνο είλαη πην πξφζπκνο λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο θαλφ-

λεο θαη ηνπο λφκνπο. Γηα ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ζπκβνιαίνπ ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν 

παίδεη ε παξάδνζε. Ζ παξάδνζε απηή, φκσο, γηα λα  δεκηνπξγεζεί απαηηείηαη ε πνιη-

ηεία λα πηνζεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σν ζπκβφιαην απηφ ζεκαί-

λεη φηη ππάξρνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο θαη γηα ηα δχν κέξε. Σν ςπρνινγηθφ 

απηφ ζπκβφιαην επεξεάδεηαη απφ ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έρεη θαιιηεξγεζεί ζηνπο πν-

ιίηεο απέλαληη ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, αιιά θαη απφ ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έρεη 

απέλαληη ζηηο θνξνινγηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο.   

Μηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο είλαη λα παξέρεη δεκφζηα αγαζά ζηνπο 

πνιίηεο ηεο, σο αληάιιαγκα γηα ηνπο θφξνπο πνπ απηνί πιεξψλνπλ. Οη James Alm et. 
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al. (1992) κειέηεζαλ ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ θνξνδηαθπγήο θαη ησλ ππεξεζηψλ 

θαη αγαζψλ πνπ ιακβάλεη θάπνηνο απφ ην δεκφζην. Σν απνηέιεζκα έδεημε φηη θνξν-

ινγηθή ζπκκφξθσζε παξνπζηάδεηαη αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα ειέγρνπ 

θαη ηηκσξίαο, αθξηβψο επεηδή θάπνηνη εθηηκνχλ ηα δεκφζηα αγαζά πνπ ιακβάλνπλ σο 

αληάιιαγκα ζηνπο θφξνπο πνπ πιεξψλνπλ. 

Οη Feld θαη Frey (2002a,2002b) ζέηνπλ σο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ χπαξμε 

απηνχ ηνπ ζπκβνιαίνπ ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη 

θνξνινγνπκέλσλ. Έηζη, νη αξρέο ζα πξέπεη λα ζηεξίδνπλ ην ζπκβφιαην απηφ ελεξ-

γψληαο κε ζεβαζκφ απέλαληη ζηνπο θνξνινγνχκελνπο, θπξίσο φζνλ αθνξά ην δηαδη-

θαζηηθφ θνκκάηη, δειαδή λα ππάξρνπλ μεθάζαξεο θαη ζαθείο δηαδηθαζίεο σο πξνο ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πξνζηίκσλ, ην χςνο ηνπο, ηνλ ηξφπν επηβνιήο θιπ. Έλα αθφκε ζε-

καληηθφ ζηνηρείν είλαη ε πξνζσπηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ειεγθηή θαη ε-

ιεγρφκελνπ θαη ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα έρεη ηα ζηνηρεία κηαο ζρέζεο ηεξαξρηθά α-

λψηεξνπ θαη θαηψηεξνπ, αιιά κηα ζρέζε ζπλεξγαζίαο. Ζ κειέηε ηνπο αθνξνχζε 26 

Διβεηηθά θαληφληα θαη δηαπηζηψζεθε φηη ν θηιηθφο θαη επγεληθφο ηξφπνο αληηκεηψπη-

ζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ έρεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ πάηαμεο ηεο 

θνξνδηαθπγήο.  

Οη Pommerehne θαη Weck-Hannemann (1996) ρξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη ηα 

Διβεηηθά θαληφληα (αθξηβψο ιφγσ ησλ κεγάισλ δηαθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεηαμχ 

ηνπο σο πξνο ηε λνκνζεζία θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο) έδεημαλ 

φηη ε θνξνδηαθπγή είλαη κηθξφηεξε ζηα θαληφληα πνπ ππάξρεη άκεζε ζπκκεηνρή ζηηο 

πνιηηηθέο απνθάζεηο, γηα παξάδεηγκα φηαλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκνςεθηζκάησλ. 

Ζ θνξνινγηθή ζπλείδεζε είλαη πςειφηεξε εθεί πνπ νη θνξνινγνχκελνη κπνξνχλ πην 

άκεζα λα επεξεάζνπλ ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο, ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο 

θαη γεληθφηεξα ηνπο θαλφλεο θνξνινγίαο. Οη πνιίηεο, δειαδή, αληηιακβάλνληαη ην 

δεκφζην θαζήθνλ πην πνιχ φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο. 

 

3.9 Λνηπνί Παξάγνληεο. 

 

 Ζ θνξνδηαθπγή, φπσο αλαθέξζεθε, είλαη έλα πεξίπινθν θαηλφκελν θαη νη παξάγν-

ληεο πνπ ην θαζνξίδνπλ θαη ην επεξεάδνπλ είλαη πνιινί. Σν Internal Revenue Service 

γηα παξάδεηγκα αλαγλψξηζε 64 κεηαβιεηέο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε θνξνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά. Αθξηβψο απηή ε πνηθηιία ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπε-
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ξηθνξά ησλ θνξνινγνπκέλσλ νδήγεζε θνηλσληνιφγνπο, ςπρνιφγνπο θαη αλζξσπνιφ-

γνπο ζηε κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θνξνδηαθπγήο. 

 

3.9.1 Φπρνινγηθά Μνληέια. 

 

Οη Groenland θαη van Veldhoven (1983) κεηά απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κε 

ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε 111 άηνκα παξνπζίαζαλ έλα δηάγξακκα ζθειεηφ 

πνπ εξκελεχεη ηε θνξνινγηθή ζπκπεξηθνξά. χκθσλα κε απηήλ ηελ δνκή, ε ζπκπε-

ξηθνξά ηνπ θνξνινγνχκελνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο αληηθεηκεληθψλ 

εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, θαη ππνθεηκεληθψλ παξα-

γφλησλ, φπσο ε πξνζσπηθφηεηα.  

Σν κνληέιν απηφ πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηε θνξνινγηθή ζπκπεξηθνξά, με-

θηλψληαο απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. ηε ζπλέρεηα, ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, νη 

πνηλέο, κεηά νη ζπγθπξίεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ηπραία πεξηζηαηηθά πνπ κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ επθαηξίεο θαη λα νδεγήζνπλ θάπνηνλ ζε θνξνδηαθπγή θαη, ηέινο,  

ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ην κνξθσηηθφ επί-

πεδν, ην είδνο απαζρφιεζεο (ε δηάθξηζε γίλεηαη κεηαμχ κηζζσηψλ θαη απηναπαζρν-

ινχκελσλ). Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη κφλν ην έλα ηξίην ησλ κηζζσηψλ είρε θά-

πνηα εκπεηξία θνξνδηαθπγήο, ελψ απφ ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο ην πνζνζηφ ήηαλ 

ηα δχν ηξίηα. Δπίζεο, πξνέθπςε φηη ε αλαγθαηφηεηα ηεο θνξνινγίαο δηθαηνινγείηαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο πην κνξθσκέλνπο, ελψ κεγαιχηεξε πξνδηάζεζε γηα ηε δηελέξ-

γεηα νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε θνξνδηαθπγή έρνπλ νη κεγα-

ιχηεξνη ζε ειηθία θαη ιηγφηεξν κνξθσκέλνη. 

Οη Henry Robben et. al (1990) ζε πείξακα πνπ έθαλαλ κεηαμχ θνηηεηψλ έδεη-

μαλ ηε ζηελή ζρέζε κεηαμχ θνξνδηαθπγήο θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

απφ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα γηα θνξνδηαθπγή. Όζν πεξηζζφηεξεο νη επθαηξίεο ηφζν 

κεγαιχηεξε ε θνξνδηαθπγή. χκθσλα κε ηνλ Lewis (1979), ν θχξηνο πξνζδηνξηζηη-

θφο παξάγνληαο σο πξνο ηε ζηάζε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, 

επνκέλσο θαη ηε θνξνδηαθπγή, είλαη ην εηζφδεκα.  
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3.9.2 Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά. 

 

Οη  Robert W. McGee θαη Michael Tyler (2006) ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ην 

Human Beliefs and Values Surveys έθαλαλ εκπεηξηθή έξεπλα πνπ αθνξνχζε 33 ρψ-

ξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα. ηηο 29 απφ ηηο 32 πξνέθπςε φηη νη γπλαίθεο 

αληηζηέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηε θνξνδηαθπγή απφ ηνπο άλδξεο, ελψ κφλν ζε δχν ρψ-

ξεο νη άλδξεο είραλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ (Διιάδα, Πνισλία) θαη ζε κία ην πνζνζηφ 

ήηαλ ίδην (Πνξηνγαιία). Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία, ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ ζεσξνχλ 

ηε θνξνδηαθπγή σο θάηη αλήζηθν απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη θαη ε ειηθία, γεγνλφο 

πνπ επηβεβαηψλεη ηελ πεπνίζεζε φηη θαζψο απμάλεηαη ε ειηθία απμάλεηαη θαη ν ζε-

βαζκφο γηα ηηο αξρέο θαη ηελ θπβέξλεζε.  Χο πξνο ηελ εθπαίδεπζε, θαίλεηαη φηη νη 

ιηγφηεξν κνξθσκέλνη αληηηίζεηαη πεξηζζφηεξν ζηε θνξνδηαθπγή. Δλψ ζε ζρέζε κε ην 

εηζφδεκα, ην πνζνζηφ πνπ ζεσξεί ηε θνξνδηαθπγή σο θάηη αλήζηθν κεηψλεηαη θαζψο 

ην εηζφδεκα απμάλεηαη.   

ρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη αθνξνχλ θπξίσο ηνπο δεκνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 

Πίνακασ 4(Ζρευνεσ για τθν επίδραςθ των δθμογραφικών παραγόντων ςτθ φοροδιαφυγι) 

ΓΔΗΓΜΑ  ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Togler (2004) 

6 ρψξεο 

Φχιν, ειηθία, είδνο εξγαζίαο, νηθνγε-

λεηαθή θαηάζηαζε, θνηλσληθή ηάμε, 

εκπηζηνζχλε ζηελ θπβέξλεζε θαη ην 

λνκηθφ ζχζηεκα. 

Ζ Φνξνινγηθή εζηθή απμάλεηαη κε 

ηελ ειηθία, ελψ είλαη ρακειφηεξε 

γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη 

ηνπο άλεξγνπο, θαη ρακειφηεξε 

ζηηο πςειφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, 

ελψ ε εκπηζηνζχλε ζηελ θπβέξλε-

ζε θαη ην λνκηθφ ζχζηεκα απμάλεη 

ηε θνξνινγηθή εζηθή.  

Togler (2006) 

32 ρψξεο 

Φχιν, ειηθία, εθπαίδεπζε, νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, θνηλσληθή ηάμε, νηθνγε-

λεηαθή θαηάζηαζε.  

Ζ θνξνινγηθή εζηθή είλαη κεγαιχ-

ηεξε γηα ηηο γπλαίθεο, κηθξφηεξε 

γηα ηελ πςειφηεξε θνηλσληθή ηάμε, 

κεγαιχηεξε γηα ηνπο ζπληαμηνχ-

ρνπο θαη ηνπο παληξεκέλνπο, κη-

θξφηεξε γηα ηνπο πην κνξθσκέλνπο.  
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Alm et. al 

(2006) 16 ρψξεο  

Φχιν, ειηθία, εξγαζηαθή θαηάζηαζε, 

πίζηε ζε ζξεζθεία. 

Ζ θνξνινγηθή εζηθή απμάλεηαη κε 

ηελ ειηθία θαη ηελ πίζηε, είλαη ηζ-

ρπξφηεξε ζηηο γπλαίθεο ζηνπο έγ-

γακνπο θαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο, 

θαη πην αζζελήο ζηνπο απηναπα-

ζρνινχκελνπο. 

Prieto et. al 

(2006) Ηζπαλία. 

Φχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηα-

ζε, θνηλσληθή ηάμε, εθπαίδεπζε, εξ-

γαζία. 

Ζ θνξνινγηθή εζηθή απμάλεηαη κε 

ηελ ειηθία θαη είλαη ρακειφηεξε 

γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο. 

Ignacio Lago-

Peñas , Santiago 

Lago-Peñas 

(2010) 17 

ρψξεο. 

Ζιηθία, πίζηε, εκπηζηνζχλε ζηνπο πν-

ιηηηθνχο, εηζφδεκα, απαζρφιεζε, εθ-

παίδεπζε, θνξνινγηθφ βάξνο  

 

Ζ θνξνινγηθή εζηθή απμάλεηαη κε 

ηελ ειηθία, ηελ εκπηζηνζχλε ζηνπο 

πνιηηηθνχο, ην εηζφδεκα θαη ηελ 

πίζηε, ελψ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε 

ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, ην ε-

πίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ην θνξνιν-

γηθφ βάξνο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο 

 

Η ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

4.1 Η Αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. 

 

Ζ Διιάδα μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ ‟50 θαηεζηξακκέλε κεηά ην Β΄ παγθφζκην πφιε-

κν θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ εκθχιην. Όπσο είλαη αλακελφκελν κεηά απφ ηέηνηεο θαηά-

ζηάζεηο, ε Διιάδα παξνπζίαζε κεγάινπο ξπζκνχο αλάπηπμεο γηα πνιιά ρξφληα. Δηδη-

θφηεξα,
7
 απφ ην 1950 έσο θαη ην 1973 είρε ηελ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία 

κεηαμχ ησλ 15 θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟70, ε αλάπηπμε επη-

βξαδχλζεθε αιιά εμαθνινπζνχζε λα είλαη ε πςειφηεξε ζηελ Δπξψπε ησλ 15 θαη ε 

δεχηεξε ζηηο ρψξεο ηνπ OECD κεηά ηελ Ηαπσλία. Ζ κεγάιε απηή πεξίνδνο αλάπηπμεο 

ζηακάηεζε ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, φπνπ ε Διιάδα παξνπζίαζε αλάπηπμε 0.3% φηαλ νη 

ππφινηπεο ρψξεο ηεο E.E είραλ 2% θαη νη ρψξεο ηνπ OECD 2,1%. Ζ αλαηκηθή αλά-

πηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζπλερίζηεθε σο ην 1993, φπνπ ε θαηάζηαζε βειηηψ-

ζεθε θαη γηα ην ππφινηπν ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 θαη ε Διιάδα είρε ην ίδην πνζνζηφ 

αλάπηπμεο, πνζνζηφ 2,2%, κε ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ θαη ηνπ OECD. ηελ αξρή ηεο λέαο 

ρηιηεηίαο, ην πνζνζηφ αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο έθηαζε ζην 3.2 %, φηαλ 

νη ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δ.Δ είραλ 2,2%.  

Απφ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαίλεηαη φηη ε αλάπ-

ηπμε απηή δελ ζηεξίρζεθε ζε ζηέξεεο βάζεηο. Έηζη, ελψ αξρηθά ε αλάπηπμε ζηηο ρψ-

ξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηελ Ακεξηθή ήηαλ απνηέιεζκα ηεο εθβηνκεράληζεο ησλ νηθνλν-

κηψλ ηνπο, θαη αξγφηεξα ηεο ζηξνθήο ζηα πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο, ε Διιάδα 

δελ αθνινχζεζε ηνλ ίδην δξφκν. Δλψ, δειαδή, κεηψζεθε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα ζην ΑΔΠ, ε κείσζε απηή δελ ζπλνδεχηεθε απφ ηε δεκηνπξγία κε-

γάισλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, εξγνζηαζίσλ θιπ. 

                                                           
7
 Thomas Moutos Christos Tsitsikas JUNE 2010 Whither Public Interest: The Case of Greece’s Public 

Finances CESIFO WORKING PAPER NO. 3098.  
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 Ζ αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζεσξείηαη φηη δελ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο κείσ-

ζεο ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο, αιιά ηεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ σο απνηέιεζκα ηεο 

αχμεζεο ησλ κηζζψλ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Έηζη ηε δεθαεηία ηνπ 

1980, νη θπβεξλεηηθέο δαπάλεο απμήζεθαλ θαηά 18% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ελψ ηα 

έζνδα κφλν θαηά 5%. Ζ απαξαίηεηε πξνζαξκνγή έγηλε ηε δεθαεηία ηνπ 1990 φπνπ 

δηαπηζηψλεηαη κηα αχμεζε ησλ εζφδσλ θαηά 11% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαη, έηζη, ε 

Διιάδα πξνζεγγίδεη ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. 

 

4.2 Πνπ Δληνπίδεηαη ε Φνξνδηαθπγή ζηελ Διιάδα. 

 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
8
, ε θνξνδηαθπγή εληνπίδεηαη ηφ-

ζν ζηνπο άκεζνπο φζν θαη ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο (θπζηθψλ 

θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ) ζπγθεληξψλεη ίζσο ηα πςειφηεξα πνζνζηά θνξνδηαθπγήο, 

σο άκεζνο θφξνο θαη ζπλεπψο ηδηαηηέξσο επαρζήο. Δηδηθφηεξα, ε θνξνδηαθπγή ζηε 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο εζηηάδεηαη ζηα αθφινπζα: 

 Μηζζσηέο ππεξεζίεο. ηηο πεξηπηψζεηο αδήισηεο θχξηαο εξγαζίαο κε ηε 

κνξθή πξφζζεηεο ακνηβήο (π.ρ. bonus, ακνηβή ζε είδνο), ζηε δεχηεξε παξάι-

ιειε αδήισηε δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη‟ νίθνλ απφ δην-

ξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο). 

 Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ηηο πεξηπηψζεηο κε έθδνζεο δειηίνπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ ή έθδνζεο κε αλαγξαθφκελν κηθξφηεξν πνζφ ακνηβήο απφ ην 

πξαγκαηηθφ ή έθδνζεο απφ ηξίηα πξφζσπα (αθαλείο ζπλεξγάηεο, άζθεζε ε-

ιεχζεξνπ επαγγέικαηνο ππφ ηε κνξθή κνλνπξφζσπεο ΔΠΔ θ.α.).  

 Γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

ρσξίο έθδνζε θνξνινγηθνχ παξαζηαηηθνχ (κε ππνρξέσζε απφ ην ΚΒ έθδν-

ζεο) ή ζηε δηφγθσζε δαπαλψλ κε ιήςε εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ πξνθεηκέλνπ λα 

ηχρνπλ επηζηξνθήο ΦΠΑ.  

 Δηζόδεκα από ελνίθηα. ηηο πεξηπηψζεηο κε θαηάζεζεο κηζζσηεξίνπ ζπκβν-

ιαίνπ γηα απφθξπςε εηζνδήκαηνο ελνηθίαζεο αθηλήηνπ ή δήισζεο ελνηθίνπ 

κηθξφηεξνπ απφ ην πξαγκαηηθά εηζπξαηηφκελν ή κε δήισζεο δεπηεξεπνπζψλ 

θαηνηθηψλ ή ινηπψλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ (δειψλνληαη σο θελέο), 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ηεθκαξηή ηνπο θνξνιφγεζε.  
                                                           
8
 Επιχειρθςιακό πρόγραμμα καταπολζμθςθσ τθσ φοροδιαφυγισ 2011-2013. 
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 Δηζόδεκα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο:  

1. ηηο πεξηπηψζεηο κε έθδνζεο-αλαθξηβνύο έθδνζεο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ 

ή ιήςεο αλαθξηβψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ αγνξψλ, δαπαλψλ θαη ππεξεζηψλ, 

ή έθδνζεο-ιήςεο πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, κε ζπλέ-

πεηα ηελ απνθπγή θαηαβνιήο άκεζσλ θφξσλ (ιφγσ κε εκθάληζεο ή κείσζεο 

αθαζαξίζησλ εζφδσλ ή ιφγσ αχμεζεο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ-

παξαρζέλησλ, πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ θεξδψλ ή θαη ηελ 

εκθάληζε δεκηψλ) θαη ηελ απνθπγή θαηαβνιήο ή ηνπ ζπκςεθηζκνχ ησλ έκκε-

ζσλ θφξσλ, θπξίσο ζην Φ.Π.Α. Δπίζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο ππνηίκεζεο ηεο α-

μίαο ησλ απνγξαθέλησλ εηδψλ έσο θαη εκθάληζεο απμεκέλσλ ή πιαζηψλ δα-

παλψλ, κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ. 

2. ηηο πεξηπηώζεηο άζθεζεο παξαεκπνξίνπ. Δθδειψλεηαη κε ηε δηάζεζε πα-

ξάλνκσλ εηδψλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο (Κίλα, Σατιάλδε, Σατ-

βάλ, Κνξέα θ.ιπ.) θαη εηζάγνληαη ή δηαθηλνχληαη εληφο ησλ θξαηψλ- κειψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είηε πξνέξρνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ 

εθδψζεη ηα πξνβιεπφκελα λφκηκα παξαζηαηηθά. Σν παξαεκπφξην αζθείηαη 

θπξίσο ζε κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο φπσο ζε ιατθέο αγνξέο, ζε παδάξηα, ζε 

εκπνξηθνχο δξφκνπο ή θνληά ζε ζηαζκνχο ιεσθνξείσλ, ηξέλσλ, Μεηξφ, ζε 

πεδφδξνκνπο θ.ιπ. 

3. ε δηάθνξνπο ηνκείο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο, φπσο θαηαζθεπψλ, ηνπ-

ξηζκνχ θαη ςπραγσγίαο (ι.ρ. θέληξα δηαζθέδαζεο) θαη ζε πνιπεζληθέο θαη ε-

μσρψξηεο επηρεηξήζεηο. Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο εληνπίδνληαη: 

 ηνλ θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα. Δπηρεηξήζεηο αλέγεξζεο θαη πψιεζεο δηα-

κεξηζκάησλ δελ εκθαλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ αθηλήησλ αιιά ηελ 

αληηθεηκεληθή, κε ζπλέπεηα νη νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο λα θνξνινγνχληαη 

κε ρακειφηεξα θέξδε, ελψ νη αγνξαζηέο λα απνδίδνπλ αληίζηνηρα κηθξφ-

ηεξν ηεθκήξην αγνξάο θαη θφξν κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ (ΦΜΑ). Απαζρν-

ινχκελνη κεραληθνί ζηελ νηθνδνκή δειψλνπλ ακνηβέο κηθξφηεξεο (ειά-

ρηζην θφζηνο νηθνδνκήο) απφ ηηο πξαγκαηηθά εηζπξαηηφκελεο. Σέινο, ηα 

θπζηθά πξφζσπα πνπ αλεγείξνπλ νηθνδνκή δειψλνπλ σο δαπάλε αλέγεξ-

ζεο «ην ειάρηζην θφζηνο νηθνδνκήο», κε απνηέιεζκα λα θνξνινγνχληαη 

γηα κηθξφηεξν πνζφ αλέγεξζεο, νη δε απαζρνινχκελνη ζηελ νηθνδνκή λα 

δειψλνπλ σο εηζφδεκα ή ηα ειάρηζηα θαηαβαιιφκελα εκεξνκίζζηα ή λα 
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εθδίδνπλ απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα πνζφ ίζν κε ην πξνβιεπφκελν 

ζην «ειάρηζην θφζηνο νηθνδνκήο». 

 ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο φπνπ παξαηεξείηαη κέζνδνο δηπιψλ ζπκ-

βνιαίσλ κε ζπκβφιαηα κεηαμχ ησλ μελνδνρεηαθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ επη-

ρεηξήζεσλ, εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίζνπλ κη-

θξφηεξα έζνδα απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, θαη κέξνο ησλ απνθξπ-

βέλησλ εζφδσλ λα παξακέλεη ζε ινγαξηαζκνχο ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο, 

κε έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη ηηο παξεπφκελεο μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο (ρξήζε ζαιάζ-

ζησλ κέζσλ ςπραγσγίαο, νκπξειψλ, γεπέδσλ αζινπαηδηψλ θ.ιπ., ηειε-

θσληθψλ επηθνηλσληψλ, ππεξεζίεο θαζαξηζηεξίσλ, ζάνπλαο, θνκκσηε-

ξίσλ θ.ιπ.) Πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο, επηζήκσο, εκθαλίδνληαη 

σο ππεξεζίεο «παθέηνπ», ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εηζπξάηηεηαη ηδηαίηε-

ξν ηίκεκα ην νπνίν θαη δελ εκθαλίδεηαη. 

 ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο παξαηεξείηαη θνξνδηαθπγή κέζσ ηεο 

πξαθηηθήο ησλ ππεξηηκνινγήζεσλ-ππνηηκνινγήζεσλ. Δηδηθφηεξα ην 

transfer pricing απνζθνπεί ζηε ζπξξίθλσζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλ-

ζεο ελφο πνιπεζληθνχ νκίινπ κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ κε πξαγκαηηθψλ ηη-

κψλ ησλ κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγψλ. Δπίζεο, θνξνδηαθπγή εληνπίδεηαη κέ-

ζσ ησλ δηνγθνχκελσλ δαπαλψλ (management fees) θαη ησλ απμεκέλσλ 

πνζνζηψλ δηθαησκάησλ (royalties), πνπ ηηκνινγνχληαη κεηαμχ ησλ εηαη-

ξεηψλ ηνπ νκίινπ. 

 ηηο εμσρώξηεο εηαηξείεο (offshore) νη νπνίεο ηδξχνληαη κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ απφθξπςε εζφδσλ θαη θεξδψλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

(π.ρ. μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο, ιαζξεκπφξην φπισλ, λαξθσηηθψλ θιπ.) 

θαη ηε κηθξφηεξε δπλαηή θνξνινγηθή επηβάξπλζε θαη, θαη‟ επέθηαζε, ηελ 

απαιιαγή θνξνινγίαο απφ ηε ρψξα ηεο κφληκεο δηακνλήο ησλ ηδηνθηε-

ηψλ.  

Δθηφο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, απμεκέλε θνξνδηαθπγή εληνπίδεηαη ζε Δηδη-

θνχο Φφξνπο Καηαλάισζεο, δαζκνχο θαη ηέιε, θαζψο θαη ζην Φ.Π.Α.:  

 Δλεξγεηαθά πξντόληα θαη ΔΦΚ. Δθηεηακέλν ιαζξεκπφξην θαη θνξνδηαθπγή πα-

ξαηεξείηαη: 
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o ηνλ ηνκέα πγξψλ θαπζίκσλ, είηε κε παξάλνκε εηζαγσγή θαη δηαθίλεζε θαπ-

ζίκσλ είηε κε λφζεπζε απηψλ. 

o ε επηρεηξήζεηο δηάζεζεο αιθννινχρσλ πνηψλ (θέληξα δηαζθέδαζεο, θαθεηέ-

ξηεο, ηαβέξλεο θιπ), θπξίσο κέζσ ιαζξαίσλ θαη λνζεπκέλσλ αιθννινχρσλ 

πνηψλ. 

o ηα θαπλνβηνκεραληθά πξντφληα κέζσ ιαζξαίαο εηζαγσγήο, δηαθίλεζεο θαη 

δηάζεζεο πξντφλησλ θαπλνχ. 

 

 Φνξνδηαθπγή ζην θόξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) Οη ζπλεζέζηεξεο κέζν-

δνη θνξνδηαθπγήο ζηνλ ΦΠΑ έρνπλ σο εμήο: 

 

o Αγνξέο θαη πσιήζεηο ρσξίο έθδνζε ή αλαθξηβή έθδνζε παξαζηαηηθψλ  

o Έθδνζε θαη ιήςε πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηαρψ-

ξεζε απηψλ ζηα ηεξνχκελα βηβιία.  

o Καηαρψξεζε απμεκέλσλ δαπαλψλ κε ζθνπφ ηελ επηζηξνθή, ηελ έθπησζε ή 

ην ζπκςεθηζκφ ηνπ ΦΠΑ. 

o Γηαθίλεζε θαη ηηκνιφγεζε εκπνξεπκάησλ απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσ-

ζεο (Δ.Δ.) κε πιαζηά παξαζηαηηθά ή απφ αλχπαξθηεο εηαηξείεο ή εκθάληζε 

ζπλαιιαγψλ απφ ηξίηεο ρψξεο σο δήζελ ελδνθνηλνηηθέο. 

o Έθπησζε ΦΠΑ γηα δαπάλεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη ή γηα πξάμεηο γηα ηηο ν-

πνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο. 

o ηνλ ελδνθνηλνηηθό ΦΠΑ παξαηεξείηαη, επίζεο, ε νξγαλσκέλε απάηε ηχπνπ 

Carousel, δηαδνρηθψλ δειαδή ζπλαιιαγψλ πνπ νδεγνχλ ζηε κε θαηαβνιή 

ΦΠΑ ή ηελ αδηθαηνιφγεηε απαίηεζε επηζηξνθήο ΦΠΑ.  

   

Σέινο, θαηλφκελα θνξνδηαθπγήο παξαηεξνχληαη θαη ζηε κε απφδνζε άιισλ 

θφξσλ (κε ππνβνιή δήισζεο Φ.Μ.Τ. θαη παξαθξαηνπκέλσλ θφξσλ), θαζψο θαη ζηε 

θνξνινγία θεθαιαίνπ (θφξνη κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, θιεξνλνκηάο, δσξεψλ θαη γνλη-

θψλ παξνρψλ, θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο). Ζ ηειεπηαία ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηε δηα-

θνξά κεηαμχ πξαγκαηηθήο θαη δεινχκελεο αμίαο αθηλήησλ εηδηθά ζε πεξηνρέο πνπ δελ 

έρνπλ αθφκε εληαρζεί ζην ζχζηεκα αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αμηψλ θαη 

πξνζδηνξίδνληαη κε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. 
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4.3 Σα Αίηηα ηεο Δθηεηακέλεο Φνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα. 

4.3.1 Σν Μέγεζνο ηεο Παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα. 

 

Αλαθέξζεθε φηη ε παξανηθνλνκία επεξεάδεη αξλεηηθά θάζε ηνκέα νηθνλνκηθήο δξα-

ζηεξηφηεηαο, αθξηβψο γη‟ απηφ, ζηφρνο θάζε νξγαλσκέλεο ρψξαο είλαη ε κείσζή ηεο 

κε δηάθνξα κέηξα φπσο, νη πνηλέο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε εθπαίδεπζε θιπ. Γηα λα 

επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, φκσο, είλαη απαξαίηεην αξρηθά λα ππνινγηζηεί ην κέγεζφο ηεο.  

Τπάξρνπλ δχν πξφζθαηεο έξεπλεο πνπ πξνζπάζεζαλ λα απνηππψζνπλ ην κέ-

γεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο γηα έλα κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ. Ζ πξψηε έγηλε γηα ινγα-

ξηαζκφ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη αθνξνχζε 162 ρψξεο απφ ην 1999 σο ην 2007 

(Schneider, F. Buehn, A. Montenegro, C. 2010 ), ελψ ε δεχηεξε έγηλε γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ ΟΟΑ θαη αθνξνχζε 21 ρψξεο απφ ην 1989 σο ην 2010 (Schneider, F. 2010). 

ηελ πξψηε έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη νη ρψξεο κε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ πα-

ξανηθνλνκίαο, θάησ ηνπ 10%, είλαη ε Ακεξηθή, ε Απζηξία θαη ε Διβεηία. Φπζηθά, ηα 

πνζνζηά παξανηθνλνκίαο δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα αλάινγα κε ην επίπεδν αλά-

πηπμεο, ηε θνξνινγηθή εζηθή ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο πνιηηείαο λα ελην-

πίζεη θαη λα ηηκσξήζεη ηνπο παξαβάηεο. Αληίζεηα, νη ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν πνζν-

ζηφ παξανηθνλνκίαο είλαη ην Πεξνχ, ε Γεσξγία θαη ε Βνιηβία, κε πνζνζηφ 58.4,% 

66.0% θαη 66.4% αληίζηνηρα. Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη πνζνζηφ παξανηθνλνκίαο 

27,5%, θαη βξίζθεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, πάλσ 

απφ ην Μεμηθφ.  

ηε δεχηεξε έξεπλα (Schneider, 2010), ε Διιάδα παξνπζηάδεηαη κε ην κεγα-

ιχηεξν πνζνζηφ παξανηθνλνκίαο κεηαμχ ησλ 21 ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Δηδηθφηεξα, ε 

Διιάδα γηα ην 2010 έρεη παξανηθνλνκία 25,2%, φηαλ ν κέζνο φξνο δελ μεπεξλά ην 

14%. Σν θαηλφκελν θαίλεηαη λα πήξε εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο ηε δεθαεηία ηνπ ‟90, ελψ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ε παξανηθνλνκία πεξηνξίζηεθε κε κηθξνχο αιιά ζηαζεξνχο ξπζ-

κνχο. 

Έξεπλεο γηα ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα έγηλαλ ζην παξει-

ζφλ θαη απφ Διιεληθνχο νξγαληζκνχο, φπσο ην ΚΔΠΔ θαη ην ΗΟΒΔ. ηελ έξεπλα ηνπ 

ΚΔΠΔ, νη Καλειιφπνπινο, Κνπζνπιάθνο θαη Ράπαλνο (1995)  εθηίκεζαλ ηελ παξα-

νηθνλνκία ζην 34,6% γηα ην 1988. Απφ ηελ άιιε, ζηελ έξεπλα ηνπ ΗΟΒΔ, ν Σάηζνο 

(2001) ππνιφγηζε ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο γηα ην 1997 ζην 36,7% ηνπ ΑΔΠ. 
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OECD (Schneider, 2010) 

 

Ζ παξανηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί πηζαλά ηε βαζηθή ηδηαηηεξφηεηα 

ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε απηέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., θπ-

ξίσο ιφγσ ηεο εμαηξεηηθά κεγάιεο έθηαζεο πνπ έρεη ιάβεη. Ζ ειιεληθή παξανηθνλν-

κηθή δξαζηεξηφηεηα, καδί κε ηε θνξνδηαθπγή, έρνπλ ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηα πςε-

ιά δεκφζηα ειιείκκαηα. Ζ παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα
9
 εληνπίδεηαη ζηα εμήο: 

 Δηζνδήκαηα πνπ δελ δειψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο, ελψ απνθηψληαη λφκηκα 

(φπσο εηζνδήκαηα απφ δεχηεξε εξγαζία ή απφ εξγαζία αηφκσλ πνπ ιακβάλνπλ ε-

πίδνκα αλεξγίαο), πξνθαιψληαο αληίζηνηρε εθηεηακέλε θνξνδηαθπγή θαη εηζθν-

ξνδηαθπγή. 

 Δηζνδήκαηα απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ιαζξεκπφξην (θαπζίκσλ, πν-

ηψλ, ηζηγάξσλ, λαξθσηηθψλ θιπ.), ηνθνγιπθία, παξαεκπφξην (πιαλφδην εκπφξην 

απφ νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο θαη ζηεγαζκέλν εκπφξην ρσξίο έθδνζε αληίζηνηρσλ 

παξαζηαηηθψλ πψιεζεο), καχξν ρξήκα (ρξεκαηηζκνί, δηαθζνξά). 

 Δηζνδήκαηα απφ δξαζηεξηφηεηεο εθηφο κεραληζκνχ αγνξάο (φπσο ε δηάζεζε εηδψλ 

παξαγφκελσλ θαη‟ νίθνλ θιπ). 

 

Ζ παξανηθνλνκία ζην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ δελ επεξεάδεηαη 

κφλν απφ ηηο εγρψξηεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, αιιά θαη απφ ηηο δη-

εζλείο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε ζα επεξεάζεη ηελ πξαγκαηη-

                                                           
9
 Επιχειρθςιακό πρόγραμμα καταπολζμθςθσ τθσ φοροδιαφυγισ 2011-2013. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

TO ΜΕΓΕΘΟ TΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
Ε 21 ΧΩΡΕ ΣΟΤ OECD   



52 
 

θή νηθνλνκία αλακέλεηαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο παξανηθνλνκίαο, θαζψο πνιινί 

ζα επηδηψμνπλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ απψιεηα ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο θαηαθεχγνληαο 

ζηε καχξε αγνξά. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε  δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παξανηθνλνκίαο θαηά 0,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, απφ 

24,3% ζην 25,2%.  

 

4.3.2 Η Γηαθζνξά ζηελ Διιάδα. 

 

Ζ αλεπάξθεηα ηνπ Διιεληθνχ γξαθεηνθξαηηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα θαη θπξίσο ησλ 

Γ.Ο.Τ ζε ζρέζε κε ηε δηαθζνξά αληαλαθιάηαη ζηνλ εηήζην πίλαθα θαηάηαμεο ηεο  

Transparency International
10

. Ζ θαηάηαμε γίλεηαη κε βάζε ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ   

επηρεηξεκαηίεο θαη αλαιπηέο  γηα ηε δηαθζνξά αλάκεζα ζε δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο θαη 

πνιηηηθνχο. ε θιίκαθα απφ ην 0 (νη πην δηεθζαξκέλεο) έσο ην 10 (νη ιηγφηεξν δηεθ-

ζαξκέλεο), ζηελ έθζεζε ηνπ 2009 ε Διιάδα είρε βαζκφ 4,7, γεγνλφο πνπ ηελ θαηα-

ηάζζεη ζηελ 57
ε
 ζέζε κεηαμχ 132 ρσξψλ, πίζσ απφ ρψξεο φπσο νη ευρέιιεο, ε Ηνξ-

δαλία, ην Οκάλ θιπ.    

ηελ εηήζηα έξεπλα γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα πνπ γίλεηαη απφ ην WEF 

(World Economic forum), γηα ηελ πεξίνδν 2010-2011, ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 

83
ε
 ζέζε κεηαμχ 139 ρσξψλ. ηηο ζέζεηο 82, 81 θαη 80 βξίζθνληαη ην Δι αιβαδφξ, ε 

Αίγππηνο θαη ε Ρνπάληα αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ηελ Δ.Δ ησλ 27, ε Διιάδα βξίζθε-

ηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ θαηάηαμε απηή ιακβά-

λνληαη ππφςε 12 ππιψλεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην Μαθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, νη 

ππνδνκέο, ε θαηλνηνκία, ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ε πγεία θιπ. ηνλ ππιψλα 

ηεο πγείαο πρ. εμεηάδνληαη παξάγνληεο φπσο ηα ζπκπηψκαηα εινλνζίαο,  ην χςνο ηεο 

πξνζδφθηκεο δσήο θιπ. Ζ Διιάδα δελ έρεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε απηνχο ηνπο 

ηνκείο ζε ζρέζε κε ηηο ππαλάπηπθηεο ρψξεο θαη έηζη αλεβαίλεη ζηε γεληθή θαηάηαμε. 

ηνπο παξάγνληεο, δειαδή, πνπ έρνπλ ελδηαθέξνπλ γηα ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξ-

γαζίαο, ε θαηάζηαζε γηα ηελ Διιάδα είλαη αθφκα ρεηξφηεξε. Έηζη, φζνλ αθνξά ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ θφζκνπ πξνο ηνπο πνιηηηθνχο ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 93
ε
 ζέ-

ζε, ζε ζρέζε κε ηηο δσξνδνθίεο πξνο θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο βξίζθεηαη ζηελ 89
ε
 

ζέζε, σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έλαξμε κηαο επηρείξεζεο βξίζ-

                                                           
10

Είναι θ μόνθ μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ με διεκνι δράςθ που ζχει ωσ αποκλειςτικό   ςτόχο τθν      

καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ. 
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θεηαη ζηε ζέζε 128. ηελ ίδηα έξεπλα, νη επηρεηξεκαηίεο ζεσξνχλ φηη ν πην πξνβιε-

καηηθφο παξάγνληαο πξνθεηκέλνπ λα επελδχζεη θάπνηνο θαη λα αζθήζεη επηρεηξεκαηη-

θή δξαζηεξηφηεηα είλαη ν γξαθεηνθξαηηθφο δεκφζηνο ηνκέαο κε πνζνζηφ 27,2% θαη 

αθνινπζεί ε δηαθζνξά κε πνζνζηφ 14%. 

 ε έξεπλα ηεο Public Issue ην 2010 γηα ηε δηαθζνξά ζηελ Διιάδα δηαπηζηψ-

ζεθε φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππήξμε ρξεκαηηζκφο ην 61,2% αθνξνχζε δεκφζηνπο 

ιεηηνπξγνχο, ην 31,1%  έγηλε πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ελψ ην 7,8% αλαγθάζηεθε λα 

πιεξψζεη παξάλνκα ρξήκαηα θαη πξνο ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη εθνξίεο 

απνδεηθλχνληαη νη πην δηεθζαξκέλεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, κεηά ηα δεκφζηα λνζνθν-

κεία, κε πνζνζηφ 14,4%. Σν εχξνο ησλ ρξεκάησλ πνπ δεηνχληαη παξάλνκα απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ησλ Γ.Ο.Τ θπκαίλεηαη απφ 50 επξψ έσο 15.000 επξψ, κε κέζν φξν ηα 

2.341 πνπ είλαη ην πςειφηεξν ζην δεκφζην ηνκέα. Χο πξνο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο ν-

πνίνπο έγηλε ε πιεξσκή, πξψηνο αλαθέξεηαη ην θιείζηκν θαη ν έιεγρνο βηβιίσλ θαη 

αθνινπζνχλ ε πεξαίσζε, ε έθδνζε δηθαηνινγεηηθψλ, ε ξχζκηζε νθεηιψλ θαη ηα θιε-

ξνλνκηθά.   

 Σα πεξηζηαηηθά δηαθζνξάο ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ ε-

ληνπίζηεθαλ θαη ηηκσξήζεθαλ, γηα ηελ ηξηεηία 2009 έσο ζήκεξα, ζχκθσλα κε έθζεζε 

ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ, απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 5: 

 

Πίνακασ 5 (Πεικαρχικζσ ποινζσ ςε εφοριακοφσ υπαλλιλουσ για τθ τριετία 2009-2011) 

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΔ ΠΟΙΝΔ ΣΡΙΔΣΙΑ 

(2009-2011) 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΦΟΡΙΑΚΧΝ  

ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ 

ΑΠΟΛΤΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΠΣΑ (7) 

ΑΤΣΟΓΗΚΑΗΖ ΔΚΠΣΧΖ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΔΝΝΔΑ (9) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ Δ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΓΗΚΖ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΞΗ (76) 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΑΠΟ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΗ (24) 
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4.3.3 Η Γηάξζξσζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηόηεηαο. 

 

Οη δηάθνξνη θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ παξέρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο γηα 

απφθξπςε εηζνδεκάησλ θαη θνξνδηαθπγή. Όπσο αλαθέξζεθε, νη απηναπαζρνινχκε-

λνη έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο λα θνξνδηαθχγνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο κηζζσηνχο, 

νη εξγαδφκελνη ζε θιάδνπο ππεξεζηψλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε εθεί-

λνπο πνπ εξγάδνληαη ζηε βηνκεραλία θνθ.  

Ο Rose (1983) θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο ζε ηξείο θαηεγν-

ξίεο, αλάινγα κε ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνπλ γηα παξανηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

θνξνδηαθπγή : α) ζε απηνχο πνπ παξέρνπλ ζρεηηθά πςειέο επθαηξίεο, β) ζε απηνχο 

πνπ παξέρνπλ ζρεηηθά ρακειέο επθαηξίεο θαη γ) ζε απηνχο πνπ δελ πξνζθέξνπλ θακία 

επθαηξία. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθεη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ, νη κηθξνχ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεηο θαη νη απηναπαζρνινχκελνη. Λίγεο επθαηξίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο βην-

κεραλίεο πνπ είλαη εηεξνγελείο ζε φξνπο θεθαιαίνπ θαη κέζσλ θαη κεδεληθέο επθαη-

ξίεο ζε βηνκεραλίεο έληαζεο θεθαιαίνπ θαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Έηζη, επθαηξίεο 

θνξνδηαθπγήο πξνζθέξνπλ θιάδνη φπσο ην εκπφξην, νη ππεξεζίεο, νη θαηαζθεπέο  θαη 

ε γεσξγία, ελψ θιάδνη πνπ δελ έρνπλ απηή ηελ επθαηξία είλαη νη βηνκεραλίεο, ηα νξπ-

ρεία, νη κεηαθνξέο, νη ηξάπεδεο θιπ. ηελ Διιάδα ππάξρνπλ κεγάια πνζνζηά απα-

ζρφιεζεο ζε θιάδνπο πνπ παξέρνπλ κεγάιεο επθαηξίεο γηα θνξνδηαθπγή, φπσο ην 

εκπφξην, νη ππεξεζίεο, ε γεσξγία θιπ. 

ηελ Διιάδα, ην κνληέιν αλάπηπμεο πνπ αθνινπζήζεθε, νδήγεζε ηνπο πε-

ξηζζφηεξνπο ζην λα εγθαηαιείςνπλ ηελ χπαηζξν γηα ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, θαη 

θπξίσο ηελ Αζήλα, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ππάιιεινη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, λα αλνί-

μνπλ κηθξά καγαδηά, λα απαζρνιεζνχλ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα ή ζηνλ ηνπξηζκφ. 

Έηζη, απφ ην 1981σο θαη ην 1995, ε ζπκκεηνρή ησλ ππεξεζηψλ ζην ΑΔΠ απμάλεηαη 

θαηαθφξπθα, ελψ απφ ην 1995 έσο ην 2009, ε κεγέζπλζε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

(σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ) ζπλερίδεηαη, πιελ φκσο επηβξαδχλεηαη. Απφ ηελ άιιε, γηα ηελ 

ίδηα πεξίνδν, ε ζπκκεηνρή ηεο βηνκεραλίαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ έθζηλε θαη, παξάι-

ιεια, κεηψζεθε θαη ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηε βηνκεραλία σο πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο πνξείαο νδήγεζε ζε κηα παξάινγε ζχλζεζε 

ηνπ ΑΔΠ. Σν 2005, γηα παξάδεηγκα, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα 

ζην ΑΔΠ ήηαλ 6,2%, ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα 22,1% θαη ησλ ππεξεζηψλ 71,7%.  
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 Ζ Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαζρνινχκελσλ θαηά ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 

γηα ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 2011 δίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, φπνπ θαίλνληαη ηα πν-

ιχ πςειά πνζνζηά ηνπ πξσηνγελνχο 13% θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα 69%, έλαληη ηνπ  

δεπηεξνγελνχο ηνκέα πνπ είλαη κφιηο 18%. 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΟΤΝΗΟ 2011 

 

εκαληηθφ πξφβιεκα γηα θάζε θνξνινγηθή δηνίθεζε απνηειεί θαη ν αξηζκφο 

ησλ απηναπαζρνινχκελσλ πνπ θαιείηαη λα ειέγμεη, δεδνκέλνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία έρεη κεγαιχηεξε  δπλαηφηεηα λα θνξνδηαθχγεη θαη επηπιένλ είλαη πην δχ-

ζθνιν λα δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο κηζζσηνχο γηα παξάδεηγκα, 

φπνπ ε παξαθξάηεζε  ηνπ θφξνπ γίλεηαη ζηελ πεγή. Ο φξνο “απηναπαζρνινχκελνη‟‟ 

πεξηιακβάλεη βαζηθά ηνπ επηρεηξεκαηίεο, ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, ηνπο  βην-

ηέρλεο, ηνπο έκπνξνπο θαη ηνπο αγξφηεο. 

Ζ απηναπαζρφιεζε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ζπκπεξηιακβάλεη 3 θαηεγνξίεο. 

Πξψηνλ, νη απηναπαζρνινχκελνη εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ παξάιιεια κηζζσηφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ. Γεχηεξνλ, νη απηναπαζρνινχκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ρσ-

ξίο ηελ παξάιιειε απαζρφιεζε κηζζσηήο εξγαζίαο. Καη ηξίηνλ, ηα κέιε νηθνγελεηψλ 

πνπ απαζρνινχληαη ζε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία, ν κέζνο φξνο ηεο απηναπαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ-27 γηα ην 

ζχλνιν ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ ηεο είλαη 16,9%. Σα πςειφηεξα πνζνζηά παξνπ-

ζηάδεη ε Διιάδα κε 35,7% θαη αθνινπζνχλ ε Ρνπκαλία (33,7%), ε Ηηαιία (26,1%), ε 

13% 

18% 

69% 

ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ  
ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΟ Α' ΣΡΙΜΗΝΟ 

ΣΟΤ 2011 
ΠΡΩΣΕΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ  ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ  ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ  
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Πνξηνγαιία (24,7%) θαη ε Πνισλία (23,5%). Σα ρακειφηεξα πνζνζηά θαηαγξάθν-

ληαη ζην Λνπμεκβνχξγν (7,2%), ζηελ Δζζνλία (8,9%) θαη ζηε Γαλία (9,1%). 

Σα πνζνζηά ησλ απηναπαζρνινχκελσλ ρσξίο κηζζσηφ εξγαηηθφ δπλακηθφ εί-

λαη 10,5% ζηελ ΔΔ-27, κε πςειφηεξα πνζνζηά ζηελ Διιάδα (21,2%), ηε Ρνπκαλία 

(19,7%), ηελ Πνξηνγαιία (17,9%) θαη ηελ Ηηαιία (17,3%). Αληίζεηα, ηα ρακειφηεξα 

πνζνζηά παξνπζηάδνληαη ζην Λνπμεκβνχξγν (4,1%), ζηε Γαλία (4,5%), ζηελ Δζζν-

λία (5,6%) θαη ζηε Γαιιία (5,8%). 

Σα πνζνζηά ησλ απηναπαζρνινχκελσλ εξγνδνηψλ ζηελ ΔΔ-27 είλαη 4,5%. Σν 

πςειφηεξν ζρεηηθφ πνζνζηφ παξνπζηάδεη ε Διιάδα (8,1%) θαη αθνινπζνχλ ε Ηηαιία 

(7%) θαη ε Ηζπαλία (5,5%). ηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη ε Ρνπκαλία (1,5%) θαη ε Λεην-

λία (2,1%). 

Σέινο, ην πνζνζηφ ησλ ζπκβνεζνχλησλ κειψλ ζε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο 

είλαη 1,8% ζηελ ΔΔ-27. Τςειφηεξα πνζνζηά θαηαγξάθνληαη ζηε Ρνπκαλία (12,6%), 

ζηελ Διιάδα (6,4%), ζηε ινβελία (4,8%) θαη ζηελ Πνισλία (4,2%). Αληίζεηα, ηα 

ρακειφηεξα ζρεηηθά πνζνζηά θαηαγξάθνληαη ζην Ζλ. Βαζίιεην (0,3%), ζηε νπεδία 

(0,3%), ζηελ Οιιαλδία (0,5%) θαη ζηελ Οπγγαξία (0,5%). 

 

 

 ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΗΑ ΓΔΔ - AΓΔΓΤ Ζ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ε απαζρφιεζε Δηήζηα Έθζεζε 2010 

  

Δλψ ην πνζνζηφ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ ζηελ Διιάδα είλαη ην κεγαιχηεξν 

ηεο Δπξψπεο, ην  εηζφδεκα πνπ δειψλεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη πν-

ιχ κηθξφ. Έηζη, ζην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ πνπ δειψζεθαλ ην 2009, ην 68,23% 
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αθνξνχζε εηζνδήκαηα απφ κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, ην 14,5% εηζφδεκα Ννκηθψλ πξν-

ζψπσλ θαη κφιηο ην 17,25% απνηεινχζε ην εηζφδεκα ησλ ινηπψλ θνξνινγνχκελσλ. 

 

 

 

Πίνακασ 6(Ειςόδθμα που δθλώκθκε το οικονομικό ζτοσ 2009) 

ΔΙΟΓΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ  

ΔΙΟΓΗΜΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΔΑ  

ΚΔΡΓΗ 

ΓΙΑΡΘΡΧΗ 

€ € % 

ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΜΙΘΧΣΟΙ/ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΟΙ   78.541.624.914 - 68,23 

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΙ   19.856.333.074 - 17,25 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ - 16.709.680.078 14,52 

ΤΝΟΛΟ 115.107.638.066 100,00 

Γ.Γ.Π.: ηαηηζηηθφ δειηίν νηθνλνκηθνχ έηνπο 2009 

 

Άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηε θνξνδηαθπγή είλαη ην 

πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα, ηδηαίηεξα κεηά ηελ θξίζε. Ζ ζπ-

λνιηθή αλεξγία γηα ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 2011
11

 αλέξρεηαη ζην 15,9%, ελψ ε αλεξγία 

ζηνπο λένπο ειηθίαο 15 έσο 29 ρξνλψλ αλέξρεηαη ζην 30,9%. Ζ πςειή αλεξγία ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ αλαγθάδεη πνιινχο λα δερηνχλ αλαζ-

θάιηζηε εξγαζία κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία φζν θαη γηα 

ηα θνξνινγηθά έζνδα, θαζψο πξφθεηηαη γηα εηζνδήκαηα πνπ δελ δειψλνληαη πνπζελά.  

Δπνκέλσο, πέξα απφ ηηο φπνηεο δεδνκέλεο αδπλακίεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηή-

καηνο, ηελ απνπζία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο θιπ. ππάξρνπλ θαη εζσηεξηθά ραξαθηε-

ξηζηηθά ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο πνπ δεκηνπξγνχλ ηδαληθέο ζπλζήθεο 

γηα ηελ χπαξμε θνξνδηαθπγήο. 

                                                           
11

Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι: Δελτίο τφπου Ιοφνιοσ 2011. 

ΜΙΘΩΣΟΙ 
ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΟΙ 

68,23% 

ΛΟΙΠΟΙ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΕΝ

ΟΙ 
17,25% 

ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΩΠΑ 

14,52% 

ΕΙΟΔΗΜΑΣΑ  2009 
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4.3.4 Σν Λνγηζηηθό Δπάγγεικα ζηελ Διιάδα. 

 

ηελ Διιάδα, ινγηζηήο - θνξνηερληθφο είλαη ν θάηνρνο εηδηθήο άδεηαο αζθήζεσο ηνπ 

επαγγέικαηνο, ν νπνίνο αζρνιείηαη θαη‟ επάγγεικα σο κηζζσηφο ή ειεχζεξνο επαγ-

γεικαηίαο κε ινγηζηηθέο θαη θνξνηερληθέο εξγαζίεο επηηεδεπκαηηψλ ή θαη άιισλ θπ-

ζηθψλ πξνζψπσλ. Έξγν ησλ ινγηζηψλ θνξνηερληθψλ είλαη ε νξζή εθαξκνγή ησλ ιν-

γηζηηθψλ αξρψλ, πξνηχπσλ θαη ζρεδίσλ γεληθψλ θαη θιαδηθψλ, ε επνπηεία θαη ε ε-

θαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θαη ησλ αλαιν-

γνχλησλ θφξσλ, ε ελεκέξσζε θαη ε ηήξεζε ησλ θνξνινγηθψλ βηβιίσλ, ε θαηάξηηζε 

θαη ε ππνγξαθή νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηζνινγηζκψλ θαη απνηειεζκάησλ ρξή-

ζεσο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, ε ζχληαμε, ππνγξαθή θαη ππνβνιή θνξνινγηθψλ 

δειψζεσλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηηο Γεκφζηεο Τπεξε-

ζίεο, θαζψο θαη κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη πξνγξακ-

κάησλ εξγαζίαο. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απαηηείηαη εηδηθή άδεηα. H άδεηα 

αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή – Φνξνηερληθνχ δηαθξίλεηαη ζε άδεηα Λνγηζηή 

– Φνξνηερληθνχ Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ‟ ηάμεσο. 

Τπάξρεη κηα ζπλνιηθά αξλεηηθή αληίιεςε γηα ηνπο ινγηζηέο ζηελ Διιάδα κε 

απνηέιεζκα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα λα έρεη κεησκέλν θχξνο ζε ζρέζε κε ηηο π-

πφινηπεο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, φπνπ νη επαγγεικαηίεο ινγηζηέο απνιακβάλνπλ 

πςειέο ακνηβέο θαη, θπξίσο, ην επάγγεικα ζην ζχλνιφ ηνπ ραίξεη κεγάιεο θνηλσλη-

θήο αλαγλψξηζεο φζνλ αθνξά ζην γεληθφηεξν ξφιν ηνπ ζηελ νηθνλνκία. Ζ θαηάζηα-

ζε απηή είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ παξαγφλησλ, φπσο ε έιιεηςε αλάινγεο εθπαίδεπ-

ζεο (αθφκα θαη ζήκεξα πνιινί αζθνχλ ην ινγηζηηθφ επάγγεικα ρσξίο λα έρνπλ αλά-

ινγν πηπρίν), ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, πνπ έρεη κεηαηξέςεη ηνπο ινγηζηέο ζε ηππν-

ιάηξεο  πνπ απνθιεηζηηθή ηνπο επζχλε είλαη ε ηήξεζε πξνζεζκηψλ πξνθείκελνπ λα 

ππνβάιινπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ΦΠΑ, ΦΜΤ, δειψζεηο θνξνινγίαο θιπ.), 

ην κέγεζνο θαη ν νηθνγελεηαθφο ραξαθηήξαο ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ Διιελη-

θψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ επηθχιαμε ζηνπο Έιιελεο ινγηζηέο ξφιν απινχ θαηαρσξεηή 

(bookkeeper) θαη δηεθπεξαησηή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξή-

ζεσλ. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο εηθφλαο πνπ έρεη δηακνξθσζεί γηα ηνπο ινγηζηέο, ηνπ 

αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν θαη ηεο χπαξμεο θελψλ ζηε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία, είλαη λα γίλνληαη νη ινγηζηέο επάισηνη ζε πηζαλέο πηέζεηο απφ 
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ηνπο επηρεηξεκαηίεο γηα άζθεζε δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. Ζ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή 

νξίδεηαη σο ε απφ πξφζεζε παξαβίαζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ ή 

λφκσλ, ψζηε νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα παξνπζηαζηνχλ ζχκθσλα κε ηα ζπκθέ-

ξνληα θάπνηνπ. 

Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή θαη 

ηνπο ινγηζηέο  ζηελ Διιάδα (Baralexis, 2004) θαηέιεμε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Παξά ηελ χπαξμε ηζρπξνχ ινγηζηηθνχ θαη θνξνινγηθνχ λφκνπ, ε δεκηνπξγηθή 

ινγηζηηθή εθαξκφδεηαη ζπρλά, φρη κφλν ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αδπλακίεο ησλ 

λφκσλ θαη ησλ πξνηχπσλ αιιά θαη παξαβηάδνληάο ηνπο. 

 Σα θίλεηξα γηα δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή είλαη δηαθνξεηηθά απφ εθείλα ησλ πξν-

εγκέλσλ νηθνλνκηθά ρσξψλ, δεδνκέλνπ φηη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ 

ηάζε λα απμάλνπλ ηα θέξδε γηα λα εμαζθαιίζνπλ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, 

ελψ νη κηθξφηεξεο, πνπ απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνςεθία ζηελ Διιάδα, κεηψ-

λνπλ ηα θέξδε ηνπο γηα λα έρνπλ κηθξφηεξε θνξνινγηθή επηβάξπλζε. 

 Ζ λφκηκε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή εθαξκφδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ παξάλν-

κε.     

Ζ ζπκβνιή ησλ ινγηζηψλ ζηε θνξνδηαθπγή μεθηλάεη απφ ηνλ νξηζκφ πνπ δί-

λεηαη απφ ην λφκν γηα ηελ επζχλε ησλ ινγηζηψλ. Έηζη, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 340/88, «ν 

ινγηζηήο θνξνηερληθφο, νθείιεη λα επηδεηθλχεη ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα πεξί ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη, άιισο επζχλεηαη έλαληη ηνπ εληνιέσο 

ηνπ γηα ηηο θάζε είδνπο θνξνινγηθέο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ π-

παηηηφηεηά ηνπ». ε αληίζεζε, ν θψδηθαο δενληνινγίαο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο 

Λνγηζηψλ (IFAC) αξρίδεη αλαθέξνληαο φηη «έλα δηαθεθξηκέλν γλψξηζκα ηνπ ινγηζηη-

θνχ επαγγέικαηνο είλαη ε απνδνρή ηεο επζχλεο λα ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ηνπ δεκφ-

ζηνπ ζπκθέξνληνο». Δπνκέλσο, ε επζχλε ηνπ επαγγεικαηία ινγηζηή δελ είλαη απφ-

θιεηζηηθά ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ελφο πειάηε αηνκηθά ή ελφο εξγνδφηε. 

Κξίλεηαη φηη ε εθαξκνγή θψδηθα δενληνινγίαο, ε πξνψζεζε επαγγεικαηηθψλ 

πξνηχπσλ πςειήο πνηφηεηαο θαη ε ζεζκνζέηεζε κέηξσλ φπσο, πξνζηίκσλ ή πνηληθψλ 

πξνβιέςεσλ γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ινγηζηή, ζα βνεζνχζε ζηελ εμαζθάιηζε 

ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ησλ ινγηζηψλ θαη ηεο ζπλεηζ-

θνξάο ηνπο ζην δεκφζην ζπκθέξνλ. 
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4.3.5 Οη Πνηλέο θαη ε Πηζαλόηεηα Δληνπηζκνύ. 

 

Οη Έιιελεο θνξνινγνχκελνη έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη ππάξρεη πνιχ κηθξή πηζαλφηεηα 

λα ειεγρζνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεη έιεγρνο 

ππάξρεη κηθξή πηζαλφηεηα λα δηαπηζησζεί ε παξάβαζε θαη αθφκα κηθξφηεξε λα ηη-

κσξεζνχλ. Τπάξρνπλ δχν έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα 

ζηελ Διιάδα. Ζ πξψηε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΗΟΒΔ, Σάηζνο 

(2001), θαη ε δεχηεξε έγηλε ην 2011 ζε ζπλεξγαζία ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

θαη ηνπ Σκήκαηνο ηαηηζηηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

 ηελ έξεπλα ηνπ Σάηζνπ πξνθχπηεη φηη ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλφηεηα εληνπηζ-

κνχ ηεο θνξνδηαθπγήο ππάξρεη πνιχ κηθξή πηζαλφηεηα ειέγρνπ, δεδνκέλνπ φηη νη πε-

ξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο δελ έρνπλ ππνβιεζεί θαλ ζε θνξνινγηθφ έιεγρν. Δηδηθφηεξα, 

ην 80% απάληεζε φηη δελ έρεη θιεζεί πνηέ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νπνηνζδήπνηε έιεγ-

ρνο. εκαληηθφ επίζεο είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ηνπο ειεγρζέληεο ην 25% ζεσξεί φηη ν 

έιεγρνο πνπ έγηλε ήηαλ επηθαλεηαθφο. Χο πξνο ην επίπεδν γλψζεσλ πνπ είραλ νη ε-

ιεγθηέο ην 81% ζεσξεί φηη νη ειεγθηέο ήηαλ γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο. Χο πξνο 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ ηξείο ζηνπο ηέζζεξηο ζεσξνχλ ηνπο 

πθηζηάκελνπο κεραληζκνχο αλαπνηειεζκαηηθνχο, γεγνλφο πνπ αλακθίβνια επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηε θνξνδηαθπγή. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη φηη, ζην εξψηεκα γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ σζνχλ θάπνηνλ ζηε θνξνδηαθπγή, ην 39,6 % αλέθεξε ηε κηθξή πηζαλφηε-

ηα εληνπηζκνχ ησλ θνξνθπγάδσλ θαη ην 29,2% ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ αθφκα 

θαη αλ εληνπηζζνχλ λα απνθχγνπλ κε θάπνην ηξφπν ηηο ζπλέπεηεο.   

 ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2011 απφ ην Σκήκα ηαηηζηηθήο ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ πξνθχπ-

ηνπλ ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα. Έηζη, ην 33,3% ησλ απνθνίησλ παλεπηζηεκίνπ θαη ην 

37,8 ησλ απνθνίησλ αλψηεξεο εθπαίδεπζεο δειψλεη φηη αλ ζέιεη κπνξεί λα απνθξχ-

ςεη ηα εηζνδήκαηα ηνπ, θαη 7 ζηνπο 10 πηζηεχνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη θνξνδηαθεχ-

γνπλ επεηδή ππάξρεη κηθξή πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ.  

 ηελ έξεπλα ηνπ Σάηζνπ, νη πνηλέο θαηαηάζζνληαη κε δηαθνξά σο ν ζεκαληη-

θφηεξνο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα θνξνδηαθπγή θαη αθνινπζνχλ ε ηαιαηπσξία 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνθάιπςε ηνπ παξαπηψκαηνο (δηθαζηήξηα θιπ.), ε κεηέπεη-

ηα θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε, ν πηζαλφο δηαζπξκφο θαη ηειεπηαία ηα δεηήκαηα εζη-

θήο.  
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ηελ έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζηελ εξψηεζε «Αλ παίξλνπλ ην 

ξίζθν λα απνθξχςνπλ εηζνδήκαηα, αθφκε θαη αλ ππάξρεη θίλδπλνο λα ειεγρζνχλ απφ 

ηελ εθνξία θαη λα πιεξψζνπλ πξφζηηκν» ην 71,8% ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπ ηνλ 

θίλδπλν πιεξσκήο πξνζηίκνπ, ην νπνίν ηειηθά ηνπο απνζαξξχλεη απφ ηελ απφθξπςε 

ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο.  

 

4.3.6 Σα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Διιεληθνύ Φνξνινγηθνύ πζηήκαηνο  

  

Σν Διιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη θφξνπο πνπ έρνπλ σο βάζε ην εηζφ-

δεκα, ηελ πεξηνπζία θαη ηε δαπάλε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ ηεο ρψξαο 

πξνέξρεηαη απφ ηε θνξνιφγεζε. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη γηα ην ηξέ-

ρνλ έηνο 2011 ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο ρψξαο αλακέλεηαη λα θζάζνπλ ηα 61.140 εθα-

ηνκκχξηα επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 55.862 απνηεινχλ θνξνινγηθά έζνδα. 

ηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ θαη ηεο Δ.Δ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ πξνέξρεηαη 

απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο. Δηδηθφηεξα, νη έκκεζνη θφξνη απνδίδνπλ ην 62,2% ησλ 

ζπλνιηθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη νη άκεζνη ην 37,8%. Ο ζεκαληηθφηεξνο θφξνο 

απφ ηελ άπνςε ησλ εζφδσλ είλαη ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ), πνπ απνθέξεη 

ην 55,0% ησλ εζφδσλ απφ έκκεζνπο θφξνπο θαη ην 34,7% ησλ ζπλνιηθψλ θνξνινγη-

θψλ εζφδσλ. Αθνινπζεί ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ απνθέξεη ην 51,8% ησλ εζφδσλ 

απφ άκεζνπο θφξνπο θαη ην 19,5% ησλ ζπλνιηθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Σελ ηξίηε 

ζέζε σο πξνο ηε ζπγθέληξσζε εζφδσλ θαηέρεη ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο ελεξ-

γεηαθψλ πξντφλησλ, πνπ απνθέξεη ην 17,7% ησλ εζφδσλ απφ έκκεζνπο θφξνπο θαη ην 

11,0% ησλ ζπλνιηθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. 

 

Πίνακασ 7 (Προςχζδιο Προχπολογιςμοφ 2011) 

ΔΟΓΑ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 2011 

 

i) Άκεζνη θόξνη 21.098 37,8 

Φόξνο εηζνδήκαηνο  15.047 26,9 

  Φπζηθψλ πξνζψπσλ  10.900 (19,5) 

  Ννκηθψλ πξνζψπσλ 2.725 (4,9) 

  Δηδηθψλ θαηεγνξηψλ  1.422 (2,5) 
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Φόξνη ζηε πεξηνπζία  965 1,7 

Άκεζνη θόξνη ΠΟΔ 2.432 4,4 

Λνηπνί άκεζνη θόξνη 2.655 4,8 

   

ii) Έκκεζνη θόξνη  34.764 62,2 

θόξνη ζπλαιιαγώλ 20.592 36,9 

ΦΠΑ 19.324 34,7 

  πεηξειαηνεηδψλ  2.620 (4,8) 

  θαπλνχ  1.020 (1,9) 

  ινηπψλ  15.684 (28,0) 

Λνηπνί θφξνη ζπλαιια-

γψλ  

1.268 2,2 

Φόξνη θαηαλάισζεο 13.278 23,8 

  Φφξνο αζθαιίζηξσλ 410 (0,7) 

  Σέινο ηαμηλφκεζεο νρε-

κάησλ 

285 (0,5) 

  ΔΦΚ ελεξγεηαθψλ πξντ-

φλησλ 

6.192 (11,0) 

  Λνηπνί ΔΦΚ (θαπλνχ 

θ.ιπ.) 

4.156 (7,5) 

  Σέιε θπθινθνξίαο νρε-

κάησλ 

1.222 (2,3) 

  Λνηπνί θφξνη θαηαλά-

ισζεο  

1.013 (1,8) 

Έκκεζνη θόξνη ΠΟΔ 462 0,8 

Λνηπνί έκκεζνη  432 0,7 

 ύλνιν θνξνινγηθώλ 

εζόδσλ  

55.862 100% 

 

Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ OΟΑ είλαη ηα έζνδα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο (δήκνπο θαη λνκαξρίεο). ηελ Διιάδα, ηα έ-

ζνδα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο αλέξρνληαη ζην 67% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, φηαλ ν 

αληίζηνηρνο κέζνο φξνο γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο είλαη 58%, θαη ηα έζνδα απφ ηνπο 
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δήκνπο θαη ηηο λνκαξρίεο απνηεινχλ ην 2,6% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, φηαλ ην αληί-

ζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ OΟΑ είλαη 17,6%. 

 ηνλ πίλαθα
12

 ηεο Έθζεζεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο „Doing Business‟ (πί-

λαθαο 8) παξνπζηάδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε θξαηψλ (ζπκπε-

ξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο) σο πξνο δείθηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα απνηππψ-

ζνπλ: (α) ηελ επθνιία ηνπ επηρεηξείλ θαη (β) ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ πηνζεηεί 

θάζε ρψξα. Ζ πην πξφζθαηε έθζεζε αθνξά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο 

(2009) θαη ππνινγίδεη ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε κηαο ππνζεηηθήο αληηπξνζσπεπηη-

θήο εηαηξείαο. Δθηφο απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο θνηλσληθέο εηζθνξέο, ζπλππν-

ινγίδνληαη θαη επηβαξχλζεηο φπσο ηα δεκνηηθά ηέιε, θφξνη δηαθήκηζεο, ηέιε ραξην-

ζήκνπ θ.α. Με βάζε απηά, ε έθζεζε Doing Business εθηηκά ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

ηνπ θφξνπ γηα ηελ Διιάδα σο πνζνζηφ ηνπ ηδίξνπ ζην 47,2%, θαη θαηαηάζζεη ηελ 

Διιάδα ζηελ 109ε ζέζε κεηαμχ 183 ρσξψλ, 12 ζέζεηο ρακειφηεξα απφ ηελ αληίζηνη-

ρε θαηάηαμε γηα ην 2008, θαη πάιη ηειεπηαία ζηε θεηηλή θαηάηαμε ησλ 27 ρσξψλ ηεο 

ΔΔ. Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε φηη ηα έηε 2010 θαη 2011 ε επηβά-

ξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ απμήζεθε θαηά πνιχ, αλακέλεηαη λα είλαη αθφκε ρεηξφηεξε 

ζην άκεζν κέιινλ. Ζ  Διιάδα βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηε κέζε ηεο θαηάηαμεο, ηφζν σο 

πξνο ην χςνο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, φζν θαη σο πξνο ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφξνπ επί ηνπ ηδίξνπ. Αθφκα, φκσο, θαη ρψξεο πνπ έρνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξα πν-

ζνζηά ηφζν ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο φζν θαη ηνπ ζπλνιηθνχ θφξνπ, ηνπνζεηνχληαη 

πςειφηεξα απφ ηελ Διιάδα ζηελ θαηάηαμε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζε φ,ηη αθνξά 

ην θξηηήξην ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο (π.ρ. νπεδία, Γαιιία ή Ηζπαλία). Χο πξνο 

ην Φ.Π.Α, κεηά ηηο ζπλερφκελεο απμήζεηο ζην ζπληειεζηή Φ.Π.Α., ε Διιάδα αλήθεη 

ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο κε ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή. Δηδηθφηεξα, πξψηε είλαη ε 

νπεδία,  έπεηηα ε Οπγγαξία θαη ε Γαλία κε 25%, αθνινπζεί ε Ρνπκαλία κε 24% θαη 

ζηε ζπλέρεηα ε Διιάδα καδί κε ηξείο άιιεο ρψξεο πνπ έρνπλ 23%. 

 Σν πφξηζκα ηεο κειέηεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο είλαη φηη ε θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε ζηελ Διιάδα θπκαίλεηαη ζην κέζν φξν ηεο Δπξψπεο ησλ 27 είλαη, φκσο, 

πςειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ζηα θαηλνχξγηα κέιε ηεο Δ.Δ. Σα βαζηθά πξνβιήκαηα 

πνπ θαηαηάζζνπλ ηελ Διιάδα ζηελ ηειεπηαία ζέζε είλαη ε αζηάζεηα ηνπ θνξνινγη-

                                                           
12

 Κζντρο μελετών & ζρευνασ εμπορικοφ και βιομθχανικοφ επιμελθτθρίου Ακθνών: Η φορολόγθςθ 

των επιχειριςεων εν μζςω κρίςθσ (2011). 
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θνχ θαζεζηψηνο, ε πνιππινθφηεηα  θαη νη ζπλερείο αιιαγέο ηνπ,  ελψ ζεκαληηθφ ξφ-

ιν παίδεη θαη ε γξαθεηνθξαηία.  

Πίνακασ 8(Ζκκεςθ Παγκόςμιασ Σράπεηασ:Doing Business) 

Υώξεο  Βαζηθόο 

ζπλη.  

ΦΠΑ13 

Φόξνο εηζνδήκα-

ηνο επηρεηξήζεσλ 

πλνιηθό πν-

ζνζηό θόξνπ επί 

ηνπ ηδίξνπ(*) 

Καηάηαμε σο πξνο ηελ 

επίζεκε θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε(*) 

Γεληθή θαηά-

ηαμε(*)  

Ιξιαλδία  21% 12,5%  26,5%  7/183  9/183  

Πνξηνγαιία  23% 12,5% έσο 

25%  

43,3%  73/183  31/183  

Γεξκαλία  19% 15%  48,2%  88/183  22/183  

Μ. Βξεηαλία  20% 21% έσο 

29,75%  

37,3%  16/183  4/183  

Λνπμεκβνύ-

ξγν  

15% 21,8%  21,1%  15/183  45/183  

Διιάδα  23% 24% (2010)  

20% (2011)  

47,2%  74/183  109/183  

Γαλία  25% 25%  29,2%  13/183  6/183  

Απζηξία  20% 25%  55,5%  104/183  32/183  

Οιιαλδία  19% 25,5%  

(20% έσο 

200.000€)  

40,5%  27/183  30/183  

Φηλιαλδία  23% 26%  44,6%  65/183  13/183  

Ιηαιία  20% 27,5%  68,6%  128/183  80/183  

νπεδία  25% 28%  54,6%  39/183  14/183  

Ιζπαλία  18% 30%  56,5%  71/183  49/183  

Βέιγην  21% 33%  57%  70/183  25/183  

Γαιιία  19,6% 33,3%  65,8%  55/183  26/183  

Κύπξνο  15% 10% 23,2% 37/183 32/183 

Βνπιγαξία 20% 10% 29% 85/183 51/183 

Λεηνλία  22% 15% 38,5% 59/183 24/183 

                                                           
13

 European Commission Taxation and Customs Union: VAT Rates  Applied in the Member States of 

the European Union (2011). 
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Ρνπκαλία 24% 16% 44,9% 151/183 56/183 

Οπγγαξία 25% 16% 53,3% 109/183 46/183 

Πνισλία 23% 19% 42,3% 121/183 70/183 

ινβαθία 20% 19% 48,7% 122/183 41/183 

ινβελία 20% 20% 35,4% 80/183 42/183 

Ληζνπαλία 21% 20% 38,7% 44/183 23/183 

Σζερία 20% 20% 48,8% 128/183 63/183 

Δζζνλία 20% 21% 49,6% 30/183 17/183 

(*) χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο έθζεζεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο Doing Business 2011. 

 

4.3.6.1 Η πνιππινθόηεηα ηνπ Φνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

Σν Διιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθν θαη πξνβιεκαηηθφ. 

Σν πξφβιεκα μεθηλάεη απφ ηελ ίδηα ηε λνκνζεζία θαη ηελ απνπζία ελφο θψδηθα θν-

ξνινγίαο απινχ θαη ηππνπνηεκέλνπ. ήκεξα, νη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο βξίζθνληαη 

δηάζπαξηεο ζε λνκνζεηήκαηα δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ,  πνπ γηα ηελ εθαξκνγή  

ηνπο απαηηείηαη ζσξεία εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, απνθά-

ζεσλ δηθαζηεξίσλ θιπ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο πνπ δηεπθνιχ-

λνπλ ηε θνξνδηαθπγή. 

 εκαληηθφ ξφιν ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο παίδεη 

θαη ε πιεζψξα αιιαγψλ θαη κεηαβνιψλ πνπ επηρεηξνχληαη ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

απφ ηελ εθάζηνηε θεληξηθή εμνπζία. Ηδηαίηεξα κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ 

αλάγθεο είζπξαμεο πεξηζζφηεξσλ εζφδσλ, παξαηεξείηαη ε ςήθηζε θνξνινγηθψλ λφ-

κσλ θαη δηαηάμεσλ ζρεδφλ θάζε κήλα, κε απνηέιεζκα θαη νη ίδηνη νη εθνξηαθνί θαη νη 

ινγηζηέο λα κελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο εμειίμεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνλ-

ηαη νη λφκνη Ν.3842/2010, Ν.3888/30-09-10, Ν.3899/17-12-10, Ν.3908/01-02-11 θαη 

Ν.3943/31-03-11. 

 εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πνιχπινθε κνξθή πνπ έρεη ην Διιεληθφ θν-

ξνινγηθφ ζχζηεκα είλαη θαη νη απαιιαγέο θαη εμαηξέζεηο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί. Οη ε-

ιαθξχλζεηο απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία θαινχληαη θνξνινγηθέο δα-

πάλεο θαη ζηελ νπζία απνηεινχλ έκκεζεο κεηαβηβάζεηο πφξσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπν-

ινγηζκνχ πξνο ηνπο θνξνινγνχκελνπο, νη νπνίεο γίλνληαη κέζσ ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 
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4.3.6.1.1 Οη Φνξνινγηθέο Γαπάλεο  

 

Οη δαπάλεο απηέο πξννξίδνληαη θάπνηεο θνξέο γηα ηελ πξνψζεζε νηθνλνκηθψλ ζηφ-

ρσλ θαη ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ελψ άιιεο θνξέο κπνξεί λα επηδηψθεηαη ε 

έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν παξαζηαηηθψλ ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε θν-

ξνδηαθπγή. Παξάιιεια κε ηηο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ νη θνξνινγηθέο 

δαπάλεο, δελ ζα πξέπεη λα αγλνήζεη θαλείο ην γεγνλφο φηη ζπλεπάγνληαη φρη κφλν ζε-

καληηθέο απψιεηεο εζφδσλ, αιιά πνιιέο θνξέο θαη άληζε θαηαλνκή ηνπο ζηηο δηάθν-

ξεο νκάδεο θνξνινγνπκέλσλ. Σα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ 

είλαη: 

Α) Ζ αληίζηξνθε πξννδεπηηθόηεηα ησλ θνξνινγηθώλ δαπαλώλ. 

Σν χςνο ησλ δαπαλψλ θαη, επνκέλσο, ην φθεινο πνπ απνθνκίδεη θάζε θνξνινγνχκε-

λνο απμάλεη, θαζψο απμάλεηαη ην εηζφδεκά ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο γίλεηαη κεγαιχηεξνο, θαζψο απμάλεηαη ην εηζφδεκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

φκσο, παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο θάζεηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ν-

πνία άηνκα πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζα πξέπεη λα έρνπλ δηα-

θνξεηηθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε. Δπηπιένλ, ε αλαγλψξηζε απηψλ ησλ δαπαλψλ ζε-

καίλεη φηη άηνκα κε ην ίδην εηζφδεκα ελδερνκέλσο λα πιεξψλνπλ δηαθνξεηηθφ πνζφ 

θφξνπ, αλάινγα κε ην αλ θάλνπλ ρξήζε ή φρη ησλ δαπαλψλ απηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

παξαβηάδεηαη θαη ε αξρή ηεο νξηδφληηαο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο, γηαηί θνξνινγνχκελνη 

πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ίδηεο ζπλζήθεο έρνπλ δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε.  

Β) Ζ αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θνξνινγηθώλ δαπαλώλ σο κέζν πάηαμεο ηεο θν-

ξνδηαθπγήο. 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο δηθαηνινγίεο πνπ πξνβάιινληαη γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ θνξνιν-

γηθψλ δαπαλψλ είλαη θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο θνξνδηαθπγήο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ κέηξνπ απηνχ είλαη πεξηνξηζκέλε, ηδηαίηεξα αλ ιάβεη θαλείο ππφςε θαη ην δεκν-

ζηνλνκηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη. Οη βαζηθνί ιφγνη γηα ηελ πεξη-

νξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κέηξνπ είλαη νη εμήο: i) Πνιινί απφ ηνπο θνξνιν-

γνχκελνπο δελ έρνπλ θίλεηξν λα επηδηψθνπλ ηελ έθδνζε απνδείμεσλ, είηε γηαηί ιφγσ 

εηζνδήκαηνο δελ θνξνινγνχληαη, είηε γηαηί δελ έρνπλ θαλ ππνρξέσζε ππνβνιή θνξν-

ινγηθήο δήισζεο. ii) Σν χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ αλαγλσξίδεηαη είλαη πεξηνξηζκέλν 

θαη αθήλεη πεξηζψξηα θνξνδηαθπγήο. Ζ έθπησζε, γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ θαηαβνιή 
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ελνηθίνπ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 240 επξψ. Έηζη, ε ειάθξπλζε γηα ην θνξνιν-

γνχκελν είλαη ίδηα, είηε δειψζεη 7.000 επξψ είηε 1200 επξψ. iii) ηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξφζθαηνπ κέηξνπ γηα ηε ζπγθέληξσζε ελφο ειάρηζηνπ πνζνχ απνδείμεσλ, νη ειεγ-

θηηθέο αξρέο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ αλ έρνπλ εθδνζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφζσπν ή έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απνδείμεηο άιισλ. Αθξηβψο γη‟ απηφ, ζηηο δειψζεηο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 παξνπζηάζηεθε ην θαηλφκελν ηεο 

κεγάιεο επηζηξνθήο θφξνπ, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη θνξνινγνχκελνη εμέπεζαλ ην 

αλψηαην επηηξεπφκελν φξην.  

 Γ) Ζ αδηαθάλεηα ησλ θνξνινγηθώλ δαπαλώλ. 

εκαληηθφ κεηνλέθηεκα ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ είλαη ε αδηαθάλεηα ηελ νπνία ζπ-

λεπάγνληαη, θαζψο δελ επηηξέπνπλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν λα γλσξίδεη ην φθεινο πνπ 

απνθνκίδεη θάζε κέινο ηνπ θαη ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλαγλψξηζε ηεο δαπά-

λεο. Γηα παξάδεηγκα, ε αλαγλψξηζε ησλ ηφθσλ πξψηεο θαηνηθίαο έδσζε ηε δπλαηφ-

ηεηα ζε ηξείο ρηιηάδεο πεξίπνπ θνξνινγνχκελνπο κε εηζφδεκα πάλσ απφ 88.000 επξψ 

λα εθπέζνπλ πνζά ηφθσλ πνπ αλέξρνληαη ζε 12,5 εθαηνκκχξηα επξψ. Αλ απηή ε επη-

δφηεζε είρε δνζεί κε θάπνην άιιν ηξφπν, πξνθαλψο δελ ζα γηλφηαλ δεθηή θαη ζα π-

πήξραλ αληηδξάζεηο απφ ηηο ρακειφηεξεο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο. 

Γ) Τν πςειό δηαρεηξηζηηθό θόζηνο. 

Σέινο, έλα απφ ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ είλαη ηα δηαρεη-

ξηζηηθά πξνβιήκαηα πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη. Αξθεί λα ζεκεησζεί φηη ζην Διιεληθφ 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα ππάξρνπλ πεξίπνπ 180 δαπάλεο ζην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, 150  δαπάλεο ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη 120 ζηε θνξνινγία θεθαιαίνπ. Ο 

κεγάινο αξηζκφο απηψλ ησλ εμαηξέζεσλ θαη απαιιαγψλ θαζηζηά ην θνξνινγηθφ ζχ-

ζηεκα εμαηξεηηθά πνιχπινθν, ηφζν γηα ηνπο θνξνινγνχκελνο φζν θαη γηα ηνλ ειεγ-

θηηθφ κεραληζκφ, θαη απμάλεη ην δηαρεηξηζηηθφ ηνπ θφζηνο. 

 

4.3.7 Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. 

 

Σν κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα επεξεάδεηαη θαη απφ ην επίπεδν ηεο θν-

ξνινγηθήο δηνίθεζεο. Ζ αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο δελ ζεκαί-

λεη κφλν αχμεζε ησλ εζφδσλ, αιιά θαη βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη 

ζηνπο πνιίηεο, ηαρχηεξε εμππεξέηεζή ηνπο θιπ.  
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 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα πξνζεγγίζεη ε Διιεληθή θνξνινγηθή δηνίθε-

ζε ηηο δηνηθήζεηο ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ είλαη ε ξηδηθή αλακφξθσζή ηνπ. Δδψ, 

φκσο, μεθηλάεη θαη ην πξφβιεκα. Δλψ, δειαδή, νη αιιαγέο πνπ γίλνληαη είλαη θαη 

πνιιέο θαη ζπρλέο, απηέο είηε έρνπλ βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο, είηε ιακβάλνληαη 

ρσξίο ηελ αλάινγε κειέηε, κε απνηέιεζκα λα κελ επηθέξνπλ ηα αλάινγα απνηειέ-

ζκαηα ή θαη πνιιέο θνξέο λα απμάλνπλ ην θφξην εξγαζίαο ρσξίο ιφγν. Υαξαθηεξη-

ζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην κέηξν ηεο ζπιινγήο ησλ απνδείμεσλ πνπ φρη κφλν δελ 

πέηπρε ην ζηφρν ηεο αχμεζεο ησλ εηζπξάμεσλ κέζσ ηνπ ΦΠΑ, αιιά είρε θαηαζηξε-

πηηθά απνηειέζκαηα γηα ηα δεκφζηα έζνδα, ελψ παξάιιεια δεκηνχξγεζε θαη πνιιά 

πξνβιήκαηα ζηηο Γ.Ο.Τ., πρ αξρεηνζέηεζε, έιεγρνο  θιπ. 

 Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη θαη ην θφζηνο δηαρείξηζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηή-

καηνο. Έηζη, ην θφζηνο δηαρείξηζεο ζηελ Διιάδα
14

 ππνινγίδεηαη φηη είλαη 50% κε 

100% πςειφηεξν απφ ηηο ππφινηπεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, θαη ην θφζηνο είζπξαμεο 

ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο
15

 είλαη 1,14 κεγαιχηεξν απφ ηα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη 

απφ ην θφξν απηφ. ην θφζηνο απηφ ζπληεινχλ ε χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θφ-

ξσλ κε δηαθνξεηηθή βάζε, ν κεγάινο αξηζκφο απηναπαζρνινχκελσλ, ν κεγάινο α-

ξηζκφο εμαηξέζεσλ θαη απαιιαγψλ θιπ. Δπηπιένλ πνιιέο θνξέο νη νηθνλνκηθέο ππε-

ξεζίεο αζρνινχληαη κε εξγαζίεο πνπ δελ απνθέξνπλ θαλέλα έζνδν γηα ην δεκφζην. 

ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο γηα παξάδεηγκα ππνβάιινληαη 5.655.100 δειψζεηο απφ 

ηηο νπνίεο νη 2.748.389 είλαη θάησ απφ ην αθνξνιφγεην φξην θαη επνκέλσο δελ απν-

θέξνπλ θαλέλα έζνδν. 

ηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ κπνξνχλ λα ζπληειέ-

ζνπλ ηφζν ζηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο φζν θαη ζηε κείσζε ηνπ  θφζηνπο δηαρεί-

ξηζεο είλαη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ησλ Γ.O.Y., ε Γ.Γ.Π.. (Γεληθή Γξακκαηεία 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ) θαη ηα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη ε 

.Δ.Τ.Τ.Ο. (ρνιή Δπηκφξθσζεο Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ). 

 

  

                                                           
14

 Σάτςοσ (2001),Παραοικονομία και Φοροδιαφυγι ςτθν Ελλάδα, εκδόςεισ Παπαηιςθ. 
 
15

Μπαλαφοφςιασ 2000:Σο κόςτοσ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ ΚΕΠΕ 
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4.3.7.1 Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο. 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θάζε θνξνινγηθήο δηνί-

θεζεο είλαη ε ρξήζε πιεξνθνξηθήο θαη πςειήο ηερλνινγίαο. Ζ ειιεληθή θνξνινγηθή 

δηνίθεζε αληηιήθζεθε εγθαίξσο ηε ρξεζηκφηεηα παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ην 2001 παξείρε ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο θνξνινγηθήο δήισ-

ζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα ήηαλ απφ ηηο πξψηεο ρψξεο πνπ πξνζέθεξε ηε δπ-

λαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο, νη Έιιελεο θνξνινγνχκε-

λνη δελ εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ επθαηξία απηή (ιφγσ κε πξφζβαζεο ζην internet, άγλν-

ηα ρξήζεο Ζ/Τ θιπ), κε απνηέιεζκα ηελ δηαηήξεζε ησλ νπξψλ ζηα γθηζέ ησλ Γ.Ο.Τ 

θαη ηελ ηαιαηπσξία ηνπ θνηλνχ. Έηζη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 9 ρψξεο φπσο ην Βέι-

γην, ε νπεδία, ε Φηιαλδία παξείραλ ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αξγφηε-

ξα αιιά ην 2009 ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ηεο ππεξεζίαο απηήο ήηαλ θαηά πνιχ κε-

γαιχηεξν απφ απηφ ηεο Διιάδαο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη  λα γίλεη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Σνπξθίαο, πνπ ελψ ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο μεθίλεζε κφιηο ην 

2005, ην 2009 ην 99% ησλ δειψζεσλ γηλφηαλ κέζσ internet.  ηελ Διιάδα, απφ ην 

έηνο 2011 ζεζπίζηεθε ε ππνρξεσηηθή ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο ειεθηξνλη-

θά γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, θαη ην 2012 ην ζχλνιν ησλ θνξνινγηθψλ δε-

ιψζεσλ ζα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά. 

 

Πίνακασ 9 (Χριςθ θλεκτρονικών υπθρεςιών υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ) 

ΥΧΡΑ ΔΣΟ ΔΝΑΡΞΖ  %ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 2004 

%ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 2009 

ΔΛΛΑΓΑ  2001 4 13 

ΒΔΛΓΗΟ 2002 3 40 

ΦΗΛΛΑΝΓΗΑ 2006 0 23 

ΗΡΛΑΝΓΗΑ 2001 62 67 

ΟΤΖΓΗΑ 2002 15 55 

ΣΟΤΡΚΗΑ 2005 30 99 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 2000 24 80 

ΓΑΛΛΗΑ 2001 4 27 

Πεγή OECD. 
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ηελ Διιάδα, ην ζχζηεκα TAXIS πινπνηήζεθε απφ ηε Γ.Γ.Π. θαη  απνηέιε-

ζε ην κεγαιχηεξν έξγν πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα. Οη εθαξκνγέο ηνπ TAXIS δεκη-

νπξγήζεθαλ κε ζθνπφ λα απηνκαηνπνηήζνπλ θαη λα κεραλνγξαθήζνπλ ην ζχλνιν 

ησλ εξγαζηψλ ησλ Γ.Ο.Τ. θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηαδηαθά ζε παξαγσγή απφ ην Μάξ-

ηην ηνπ 1998 έσο ην επηέκβξην ηνπ 2001 ζην ζχλνιν ησλ Γ.Ο.Τ (282). Σν TAXIS 

θφζηηζε 80 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηελ αγνξά ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη 10 εθαηνκκχξηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ελψ θάζε ρξφ-

λν γίλνληαη 80 εθαηνκκχξηα ζπλαιιαγέο. Ζ εθαξκνγή ηνπ TAXIS είρε ηνπο παξαθά-

ησ ζηφρνπο: 

 Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.  

 Βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε. 

 Αχμεζε εζφδσλ θαη κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο.  

 Καιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ. 

 Αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε. 

Σν λέν TAXISnet μεθίλεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 κε ηελ αλαλεσκέλε ππε-

ξεζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ. ηε ζπλέρεηα, ελεξγν-

πνηήζεθε ε ππεξεζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αξρηθψλ εκπξφζεζκσλ θαη αξρηθψλ 

εθπξφζεζκσλ δειψζεσλ απφδνζεο Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ,  ε ππνβνιή δειψ-

ζεσλ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ζηφρνο είλαη ε παξν-

ρή θαη άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ θαη πξνζσπνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο. 

Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην TAXISnet εμαθνινπ-

ζνχλ λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, φπσο ε αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε 

πνπ παξαηεξήζεθε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011ζηελ ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ 

(θέηνο ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα ηνπο επαγγεικαηίεο) θαη είρε σο απνηέιεζκα ηηο αιιε-

πάιιειεο αλαβνιέο ζηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο. Πέξα, φκσο, απφ ηα φπνηα επηκέξνπο 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ, ε ζπλεηζθνξά ηνπ TAXIS θαη ηεο Γ.Γ.Π.. γηα ηελ πάηα-

με ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη νπζηαζηηθή.  

 ηα πιαίζηα απηά, ε Γ.Γ.Π.. εξγάδεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ELENXIS, πνπ απνζηνιή ηνπ είλαη ε ζηφρεπζε, ε δηελέξγεηα 

θαη ε δηαρείξηζε ησλ ειέγρσλ. εκαληηθφ έξγν απνηειεί θαη ε εμαγσγή θαηαζηά-

ζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη δηαζηαπξψζεσλ, φπσο νη θαηαζηάζεηο  κε ππν-

βνιήο δειψζεσλ Φ.Π.Α., ε δηαζηαχξσζε γηα ην αλ δειψλνληαη νη επηρεηξεκαηηθέο 

ακνηβέο, ν εληνπηζκφο κε πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο θιπ. 
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4.3.7.2 Σν πξνζσπηθό ησλ Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ. 

 

Ο θνξνεηζπξαθηηθφο κεραληζκφο ζα πξέπεη λα απαζρνιεί πξνζσπηθφ θαηαξηηζκέλν 

θαη εμεηδηθεπκέλν αθξηβψο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. ηφρνο, επνκέλσο, θά-

ζε θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ κε αμηφιν-

γνπο θαη επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνπο ππαιιήινπο θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δχζθνιεο απαηηήζεηο ηνπ επαγ-

γέικαηνο. 

ηελ Διιάδα, ην πξνζσπηθφ ησλ Γ.Ο.Τ ζηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο  πνπ 

πξνζιακβάλνληαη κεηά απφ δχζθνιεο θαη αληηθεηκεληθέο εμεηάζεηο απφ ην Α..Δ.Π. 

(Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ), ελψ γίλνληαη πξνζπάζεηεο θαη γηα ηελ 

αληηθεηκεληθή θξίζε ησλ ππαιιήισλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο επζχλεο 

(πξντζηακέλσλ, εθφξσλ θιπ). εκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έρεη δηαδξακαηίζεη ε .Δ.Τ.Τ.Ο., ε νπνία ηδξχζεθε ην 

1996 θαη πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ( πξντζηακέλσλ, ειεγ-

θηψλ θιπ). 

Ο εθνξηαθφο θιάδνο δέρεηαη επηθξίζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεγφκελε «ιεπθή απεξ-

γία», ην κεγάιν αξηζκφ ππαιιήισλ πνπ απαζρνιεί, ηελ επηζηεκνληθή αλεπάξθεηα 

θ.α. Σα ζηνηρεία απεηθνλίδνπλ κηα άιιε πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη, ε Διιάδα έρεη ην κη-

θξφηεξν πνζνζηφ εθνξηαθψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ πηλάθα 10 θαη ε δηαθνξά απφ ηηο 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο ηεο Δπξψπεο είλαη πνιχ κεγάιε. Δηδηθφηεξα, ζηελ 

Διιάδα αλά 10.000 θαηνίθνπο αληηζηνηρνχλ 9,04 εθνξηαθνί φηαλ ζηε Γαιιία ην αλ-

ηίζηνηρν λνχκεξν είλαη 19,65, ζηε Γεξκαλία 13,80 ζηελ Αγγιία 14,58 θαη ζηελ Οι-

ιαλδία 18,77. 

Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξέπεη λα ηνληζζεί είλαη ν αξηζκφο ησλ πηπρηνχρσλ 

πνπ απαζρνινχληαη ζην θνξνεηζπξαθηηθφ κεραληζκφ. Ζ Διιάδα έρεη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ πηπρηνχρσλ θαη κάιηζηα κε ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο, κε 

εμαίξεζε ηε Γαιιία. Δηδηθφηεξα, ε Διιάδα έρεη πνζνζηφ πηπρηνχρσλ 61% θαη ακέ-

ζσο κεηά είλαη ε νπεδία κε 57% θαη ε Ννξβεγία κε 42%, ελψ αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

εκθαλίδνπλ πνιχ κηθξά πνζνζηά ( Γεξκαλία 3%, Απζηξία 8,2%, Οιιαλδία 30%, Αγ-

γιία 30%). 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηνπ θνξνινγηθνχ 

κεραληζκνχ νθείιεηαη ζηε ιάζνο θαηεχζπλζε πνπ έρεη δνζεί ζε απηφλ απφ ηελ εθά-
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ζηνηε θεληξηθή εμνπζία. Έηζη, κε ην ειεγθηηθφ θνκκάηη ζηελ Διιάδα απαζρνιείηαη 

κφλν ην 26,6% ησλ ππαιιήισλ (ην ππφινηπν ζπαηαιηέηαη ζηελ έθδνζε πηζηνπνηεηη-

θψλ, ηελ παξαιαβή κηζζσηεξίσλ θαη ππεχζπλσλ δειψζεσλ),  ελψ ζηελ Απζηξία ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 71,1%, ζηελ Γεξκαλία  65%,  ζηελ Οιιαλδία 58,6% θιπ. 

Δπηπιένλ, κεγάινο αξηζκφο εθνξηαθψλ ζηηο άιιεο ρψξεο απαζρνιείηαη ζε ηκήκαηα 

αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ησλ νθεηιψλ (αληίζηνηρα ηνπ Γηθαζηηθνχ ηκήκαηνο ησλ 

Γ.Ο.Τ), θνκκάηη πνπ είρε απαμησζεί σο πξφζθαηα ζηε ρψξα καο. πλνιηθά, κε βάζε 

ηα ηειεπηαία ζηνηρεία θαζπζηεξεί ε απνπιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ γηα θφ-

ξνπο, δαζκνχο θαη πξφζηηκα πεξίπνπ 40 δηζ. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 10 δηο θξί-

λνληαη εηζπξάμηκα βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νθεηιέηε. Σα ππφινηπα 

ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε παξά ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

γίλεηαη. Ζ εμέιημε απηή είλαη αλακελφκελε, δεδνκέλσλ ησλ δηαπηζησκέλσλ θελψλ 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ εηζπξαθηηθή δηαδηθαζία. Ζ αλαηξνπή ηεο απαηηεί ρξφλν αιιά θπ-

ξίσο αιιαγή ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ππεξεζηαθνχ κεραληζκνχ.  

Πίνακασ 10 (Αρικμόσ εφοριακών, εκπαίδευςθ και κατανομι τουσ) 

ΥΧΡΔ ΔΦΟΡΗΑΚΟΗ ΠΛΤΘΖΜΟ 

(ΔΚΚΑΣΟΜΤΡΗΑ) 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ  

ΔΦΟΡΗΑΚΧΝ  

ΑΝΑ 10.000  

ΚΑΣΟΗΚΟΤ 

ΠΟΟΣΟ  

ΠΣΤΥΗΟΤ-

ΥΧΝ 

ΔΡΓΑΕΟ-

ΜΔΝΟΗ  

ΣΟΝ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΔΡΓΑΕΟ-

ΜΔΝΟΗ Δ 

ΣΜΖΜΑ 

ΔΗΠΡΑ-

ΞΖ 

ΑΤΣΡΑΛΗΑ  22.524 21.96 10,25 35% 30,1% 8,8% 

ΑΤΣΡΗΑ 7.806 8.36 9,33 8.2% 71,1% 10,8% 

ΒΔΛΓΗΟ 16.776 10.79 15,54 26.9% 45,4% 13,0% 

ΚΑΝΑΓΑ 34.742 33.74 10,29 - 26,8% 19,3% 

ΣΔΥΗΑ 15.552 10.51 14,80 35% 21,3% 6,3% 

ΓΑΝΗΑ 8.270 5.52 14,98 16% 40,7% 12,4% 

ΦΗΛΛΑΝΓΗΑ 5.930 5.34 11,10 38% 44,4% 7,0% 

ΓΑΛΛΗΑ 123.130 62.63 19,65 ΥΔΓΟΝ 

ΟΛΟΗ 

12,5% 20,9% 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 113.010 81.90 13,80 3% 65,0% 11,3% 

ΗΡΛΑΝΓΗΑ 6.577 4.46 14,75 - 33,1% 7,2% 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 30.884 16.45 18,77 30% 58,6% 7,6% 

ΝΟΡΒΖΓΗΑ 6.115 4.83 12,66 42% 22,2% 5,1% 

ΠΟΡΣΟΓΑ-

ΛΗΑ 

11.153 10.64 10,48 37% 17,5% - 

ΟΤΖΓΗΑ 10.802 9.30 11,61 57% - 2,9% 

ΑΓΓΛΗΑ 88.875 60.93 14,58 30% 35,6% 10,1% 

ΔΛΛΑΓΑ 10.184 11.26 9,04 61% 26,6% - 

Πεγή OECD. 
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Ζ κεγάιε αμία ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, ε αδπλακία είζπξαμεο ηνπο θαη 

ε πζηέξεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα έζνδα είρε σο απνηέιεζκα λα θαηεγνξνχλ πνιινί 

ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα „„ιεπθή απεξγία‟‟. Απφ ηηο δξά-

ζεηο φκσο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ην έηνο 2010 θαη πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 11δελ πξνθχπηεη θάηη ηέηνην. 

 

Πίνακασ 11(Δράςεισ ελεγκτικών υπθρεςιών το οικονομικό ζτοσ 2010) 

 2009 2010 % κεηαβνιή 

Οινθιεξσκέλνη έιεγρνη  

ζε κε απνδνζέληεο παξαθ-

ξαηνχκελνπο θφξνπο.  

215.252.809 € 501.554.651 € 133% 

Αξηζκφο ειέγρσλ  

ζε γηαηξνχο  

130 777 498% 

Παξαβάηεο   55 389 607% 

Παξαβάζεηο 142 9239 6.406% 

Αξηζκφο ειέγρσλ (πεξηθε-

ξεηαθή Γ/λζε Αηηηθήο)  

2906 5792 99% 

Παξαβάηεο  1279 3085 141% 

Παξαβάζεηο  459.142 504.695 10% 

Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο 2011-2013 

 

4.3.8 Φνξνινγηθή Ακλεζηία. 

 

Ζ δπλαηφηεηα πεξαίσζεο αλέιεγθησλ θαη εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ είλαη 

κηα ηαθηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ κε ηζηνξία πάλσ απφ 20 ρξφληα. Ζ πξψηε 

θαηαγεγξακκέλε πεξαίσζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1978 θαη αθνινχζεζαλ, ην 1988 κε 

ηελ ΠΟΛ.670, ην 1991κε ηνλ Ν.2008, ην 1994 κε ηνλ Ν.2198, ην 2002 κε ηελ ΠΟΛ. 

1155 θ.ά. 

 Ζ θνξνινγηθή ακλεζηία ζηελ Διιάδα αθνξά θπξίσο ηε ξχζκηζε ιεμηπξφζεζ-

κσλ νθεηιψλ, ηελ ππνβνιή δειψζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ΦΠΑ θιπ. ρσξίο πξφζηη-

κα ή πξνζαπμήζεηο, ηνλ επαλαπαηξηζκφ θεθαιαίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ κε 

επλντθέο δηαηάμεηο θιπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή εθαξκφδεηαη φρη κφλν ζην θνξνεηζ-

πξαθηηθφ κεραληζκφ, αιιά ζε θάζε ειεγθηηθφ ηνκέα ηνπ δεκνζίνπ, φπσο ζηηο πνιεν-
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δνκίεο γηα ξχζκηζε θπξίσο απζαίξεησλ θηηζκάησλ, ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία γηα ξχζ-

κηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θιπ.  

 Σν βαζηθφ πξφβιεκα ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ είλαη φηη είραλ πάληα απνθιεηζηη-

θά θαη κφλν εηζπξαθηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ είραλ σο ζηφρν ηελ έλαξμε κηαο θαη-

λνχξγηαο αξρήο, πνπ ζα αληηκεηψπηδε ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο. Σν απνηέιε-

ζκα είλαη φηη νη θνξνινγνχκελνη δελ εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, αλακέλν-

ληαο κηα θαηλνχξγηα ξχζκηζε πνπ ζα ηνπο αθνξά. Απηή ε επηβξάβεπζε ησλ θνξνθπ-

γάδσλ δεκηνχξγεζε, επίζεο, ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηε θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ 

ζπλεπψλ θνξνινγνχκελσλ. 

 

4.3.9 Φνξνινγηθή πλείδεζε. 

 

Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θνξνινγνπκέ-

λσλ θαη ηνπο νδεγνχλ ζηε θνξνδηαθπγή. Ο πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο, φκσο, είλαη  

ε πξφζεζε ηνπ αηφκνπ λα θνξνδηαθχγεη. Ζ πξφζεζε απηή ζρεηίδεηαη θαη είλαη απνηέ-

ιεζκα ηεο θνξνινγηθήο εζηθήο ή θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο.  

ηελ Διιάδα, κε βάζε ηνπ έξεπλα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηνπ 

Σκήκαηνο ηαηηζηηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην 23,4% ησλ θν-

ξνινγνπκέλσλ έρεη ηελ πξφζεζε λα απνθξχςεη εηζνδήκαηά ηνπ απφ ηελ εθνξία. Σν 

κεγάιν απηφ πνζνζηφ ζεκαίλεη φηη νη Έιιελεο δελ αληηιακβάλνληαη σο εζηθή ηνπο 

ππνρξέσζε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ζην δεκφζην. Αλαθέξζεθε φηη βαζηθνί πξνζδηνξη-

ζηηθνί παξάγνληεο ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο είλαη: 

 Ζ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη πνιίηεο γηα ην κέγεζνο ηεο  δηαθζνξάο. 

 Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνιακβάλνπλ απφ ην θξάηνο.  

 Σν χςνο θαη ην είδνο ησλ  δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο. 

 Ζ αίζζεζε δηθαηνζχλεο θαη ηζνλνκίαο. 

 Ζ εκπηζηνζχλε ζηνπο πνιηηηθνχο.  

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ Διιήλσλ (53%), ζεσξεί φηη ε θνξνδηαθπγή είλαη εζηθή 

πξάμε, εθφζνλ ε πνιηηεία ζπαηαιά άζθνπα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θφξσλ πνπ 

ζπγθεληξψλεη. Σν 40% δειψλεη φηη ε έιιεηςε δηαθάλεηαο θαη ε θαθνδηαρείξηζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξήκαηνο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζπκπιήξσζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπο δή-

ισζεο. Έλαο ζηνπο δχν πηζηεχεη φηη ζε έλα δηεθζαξκέλν θξάηνο ε θνξνδηαθπγή απν-

ηειεί κηα ινγηθή αληίδξαζε. Δπηπιένλ, 8 ζηνπο 10 πνιίηεο δελ εκπηζηεχνληαη ηελ θπ-
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βέξλεζε θαη 9 ζηνπο 10 πνιίηεο ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ελψ 9 ζηνπο 10 πηζηεχνπλ φηη 

έλαο πινχζηνο ή πξνλνκηνχρνο πνιίηεο αληηκεησπίδεηαη πην επλντθά απφ ηελ πνιηηεία 

ζε ζρέζε κε έλαλ θησρφ ή κεζαίνπ εηζνδήκαηνο. ηελ Διιάδα, επνκέλσο, ε ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιηηψλ έρεη θινληζηεί, θαη αλ δελ απνθαηαζηαζεί, 

ηφηε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνπο λφκνπο θαη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα δελ πξφθεηηαη λα 

επηθέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο 

 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

5.1 Μεζνδνινγία Έξεπλαο. 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη σο ζηφρν λα κεηξήζεη ηηο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ 

εθνξηαθψλ απέλαληη ζηα λέα θνξνινγηθά κέηξα πνπ επηβάιινληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζεί ε νηθνλνκηθή θξίζε, λα απμεζνχλ ηα θνξνινγηθά έζνδα θαη λα αληη-

κεησπηζζεί ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο.  

Ζ έξεπλα ησλ απφςεσλ ησλ εθνξηαθψλ δηελεξγήζεθε κε ηε κέζνδν ηνπ εξσ-

ηεκαηνινγίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, σο πξνο ην βαζκφ ακεζφηεηαο θαη ζπγθάιπςεο, ε 

έξεπλα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο άκεζεο κεζφδνπ ζπιινγήο ζηνηρείσλ, δειαδή ν 

εξσηψκελνο γλψξηδε ην αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Ζ κέζνδνο ηεο δεηγ-

καηνιεςίαο ήηαλ εθείλε ηνπ απινχ ηπραίνπ θαη αθνξνχζε 100 εθνξηαθνχο, ειηθίαο 

30 σο 65 εηψλ, ζε Θεζζαινλίθε θαη Αζήλα. Ο ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ν 

κήλαο Αχγνπζηνο ηνπ 2011. Οη εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή-

ηαλ ηππνπνηεκέλεο, αθελφο κελ γηα λα θάλνπλ ζαθή ην ζθνπφ ησλ εξσηήζεσλ θαη λα 

κπνξνχλ νη εξσηψκελνη λα απαληνχλ εχθνια ζηηο εξσηήζεηο, θαη αθεηέξνπ λα είλαη 

εχθνιε ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Ζ θιίκαθα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ πεληαβάζκηα, ηχπνπ Likert. 

Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε κνλφο αξηζκφο είλαη γηα λα ππάξρεη κεζαίν ζεκείν ζηελ θιί-

καθα, ην νπνίν ζα ππνδειψλεη νπδεηεξφηεηα. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο 

«δελ γλσξίδσ/ δελ απαληψ», θαζψο ζεσξήζεθε φηη νη εξσηψκελνη έρνπλ ηηο γλψζεηο 

θαη ην ππφβαζξν γηα λα εθθέξνπλ γλψκε.  

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ 25 ζπλνιηθά εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο 

πνπ ηέζεθαλ ήηαλ πνιιαπιήο επηινγήο. Ο ιφγνο είλαη φηη απηνχ ηνπ ηχπνπ νη εξσηή-

ζεηο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ επθνιφηεξα ζε έξεπλεο πνπ ην εξσηεκαηνιφγην ζπκ-

πιεξψλεηαη απφ ηνλ εξσηψκελν, γηαηί ην κφλν πνπ πξέπεη λα θάλεη είλαη λα θπθιψζεη 

ηελ απάληεζε πνπ ζεσξεί ζσζηή, κε δεδνκέλν φηη φιεο νη απαληήζεηο ηνπ δίλνληαη 

απφ ην εξσηεκαηνιφγην.  
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Σν εξσηεκαηνιφγην ήηαλ αλψλπκν θαη ην κφλα ζηνηρεία πνπ δεηήζεθαλ ήηαλ 

ην θχιιν, ην επίπεδν κφξθσζεο θαη ε ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ νη εξσ-

ηψκελνη. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ φζν ην δπλαηφλ πην απιφ, νη 

εξσηήζεηο ήηαλ αξηζκεκέλεο θαη εχθνιν λα απαληεζνχλ, ελψ δειψλνληαλ θαη ν ηξφ-

πνο κε ηνλ νπνίν έπξεπε λα δνζνχλ νη απαληήζεηο. Όια ηα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ 

πξνζσπηθά θαη αθνινχζεζε ζπλέληεπμε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ 

απνξίεο ή εξσηήζεηο. 

 

5.2 Καηεγνξίεο Δξσηήζεσλ. 

 

Οη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ είραλ σο ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί ε αληίιεςε πνπ έρνπλ νη 

εθνξηαθνί γηα ηα λέα θνξνινγηθά κέηξα πνπ ειήθζεζαλ, σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλν-

κηθήο θξίζεο θαη ηεο επηηαθηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ζηξεβιψζεσλ πνπ ππάξρνπλ 

ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα. 

 Ζ πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ (εξσηήζεηο 1-3) αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ζηνη-

ρεία ησλ εξσηψκελσλ θαη εηδηθφηεξα ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ην επίπεδν εθπαίδεπ-

ζεο. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ (εξσηήζεηο 4-6) πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη 

ην θαηά πφζν ηα λέα θνξνινγηθά κέηξα ζα αληηκεησπίζνπλ ην θαηλφκελν ηεο δηαθζν-

ξάο ζηνλ θιάδν ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ.  

Ζ ηξίηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ (εξσηήζεηο 7-10) αθνξά ηα λέα κέηξα πνπ έ-

ρνπλ σο ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο, κέζσ ηεο ρξή-

ζεο ηερλνινγίαο θαη δεκηνπξγίαο βάζεσλ δεδνκέλσλ, δξάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ 

θαηά βάζε απφ ηε Γ.Γ.Π.. 

Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ (εξσηήζεηο 11-13) αθνξά ζέκαηα ειέγρνπ 

θαη λέεο ππεξεζίεο πνπ ζπζηήλνληαη, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε βεβαίσζε 

θαη είζπξαμε εζφδσλ. 

Ζ πέκπηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ (εξσηήζεηο 14-17) πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη 

θαηά πφζν νξηζκέλα απφ ηα λέα κέηξα ζα απινπνηήζνπλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη, 

επνκέλσο, ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε νη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο κε 

ιηγφηεξν θφξην εξγαζίαο λα πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο. 
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ηελ έθηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ (εξσηήζεηο 18-20) εξεπλάηαη ην θαηά πφζν 

ε απζηεξφηεηα ησλ πνηλψλ πνπ πξνβιέπεηαη κε ηηο λέεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ζα πε-

ξηνξίζεη ην κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Ζ επφκελε θαηεγνξία (εξσηήζεηο 21 θαη 22) αθνξά κέηξα πνπ έρνπλ σο ζθν-

πφ ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ. 

Ζ έβδνκε θαηεγνξία εξσηήζεσλ (εξσηήζεηο 23θαη 24) αθνξά ηνπο ινγηζηέο 

θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε, θαη ε ηειεπηαία εξψηεζε (25) αλαθέ-

ξεηαη ζηε θνξνινγηθή ζπλείδεζε. 

ε φιεο ηηο  εξσηήζεηο έπξεπε λα θπθισζεί ή απάληεζε πνπ ζεσξνχζαλ νη 

εξσηψκελνη φηη είλαη ζσζηή, γηα παξάδεηγκα: 

«Πηζηεύεηε όηη ε ζύζηαζε ππεξεζίαο εζσηεξηθώλ ππνζέζεσλ ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ ζα ζπκβάιιεη θαηά ηεο δηαθζνξάο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θνξνε-

ηζπξαθηηθό κεραληζκό»; 

 

1 2 3 4 5 

ε πνιχ ρακειφ βαζκφ. ε ρακειφ βαζκφ. ε κέηξην βαζκφ. ε πςειφ βαζκφ.  ε πνιχ πςειφ βαζκφ. 

 

5.3 Απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο.  

Δξώηεζεηο 1-3 

Ζ πξψηε θαηεγφξηα εξσηήζεσλ (Νν 1 έσο Νν 3) αθνξά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

εξσηψκελσλ. Σα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην είλαη θαηά 64% γπ-

λαίθεο θαη 36% άληξεο. 

 

 

Γυναίκεσ 
64% 

Ανδρεσ  
36% 

ΕΡΩΣΗΗ 1 - ΦΤΛΟ 
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Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 51-65 εηψλ   

(44%), αθνινπζεί κε πνζνζηφ 32% ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 41-50 εηψλ, θαη ηέινο ε 

ειηθηαθή νκάδα ησλ 30-40 κε 24%. 

 

 

  

Όζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ, ην 67% έρεη αλψηεξε ή 

αλψηαηε εθπαίδεπζε, ην 7% είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ θαη κφλν ην 

26% είλαη κέζεο εθπαίδεπζεο. 

 

 

24% 

32% 

44% 

ΕΡΩΣΗΗ-ΗΛΙΚΙΑ  

30-40 41-50 51-65 

67% 

26% 

7% 

ΕΡΩΣΗΗ 3 - ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Ανώτερθ /Ανώτατθ  Μζςθ Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 
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Δξώηεζε 4
ε
 

Πηζηεύεηε όηη ε παξνρή ακνηβήο ζε όζνπο θαηαγγέιινπλ δσξνδνθία ππαιιήινπ 

θνξνινγηθήο ή ηεισλεηαθήο αξρήο ζα ζπκβάιιεη θαηά ηεο δηαθζνξάο πνπ πα-

ξνπζηάδεηαη ζην θνξνεηζπξαθηηθό κεραληζκό; 

Ζ πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ ζπγθεληξψζεθε ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε α-

πάληεζε. Δπνκέλσο, ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη εθνξηαθνί δελ ζεσξνχλ σο απνηε-

ιεζκαηηθφ κέηξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ηελ παξνρή 

ακνηβήο ζε φζνπο θαηαγγέιινπλ δσξνδνθία ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ νηθνλνκη-

θψλ. 

 

 

Δξώηεζε 5
ε
 

Πηζηεύεηε όηη ε ζύζηαζε ππεξεζίαο εζσηεξηθώλ ππνζέζεσλ ζην Τπνπξγείν Οη-

θνλνκηθώλ ζα ζπκβάιιεη θαηά ηεο δηαθζνξάο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θνξνεηζ-

πξαθηηθό κεραληζκό; 

Σν 55% (απαληήζεηο 4 θαη 5) ζεσξνχλ φηη ε ζχζηαζε ππεξεζίαο εζσηεξηθψλ 

ππνζέζεσλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη, επνκέλσο, θξίλεηαη 

απφ ηνπο εξσηεζέληεο σο απνηειεζκαηηθφ κέηξν. 

1 
26% 

2 
31% 

3 
17% 

4 
21% 

5 
5% 

ΕΡΩΣΗΗ 4 
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Δξώηεζε 6
ε 

Πηζηεύεηε όηη ε ζεζκνζέηεζε ηεο παζεηηθήο δσξνδνθίαο σο θαθνύξγεκα, αλε-

μαξηήησο πνζνύ, απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ (γηα ηνπο ππόινηπνπο ππαιιήινπο ε αμία ησλ σθειεκάησλ ζα πξέ-

πεη λα μεπεξλάεη ηηο 73.000€) ζα ζπκβάιιεη θαηά ηεο δηαθζνξάο πνπ παξνπζηάδε-

ηαη ζην θνξνεηζπξαθηηθό κεραληζκό;  

Ζ  πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (54%) δελ ζεσξεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν κέ-

ηξν ζα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο, ελψ κφλν ην 11% 

ζεσξεί φηη ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά. 

 

 

1 
12% 

2 
13% 

3 
20% 4 

36% 

5 
19% 

ΕΡΩΣΗΗ 5 

1 
24% 

2 
30% 

3 
35% 

4 
9% 

5 
2% 

ΕΡΩΣΗΗ 6 
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Δξώηεζε 7
ε 

Πηζηεύεηε όηη ε ειεθηξνληθή ηηκνιόγεζε θαη απηνκαηνπνηεκέλε δηαβίβαζε θν-

ξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζηε Γ.Γ.Π.. ζα πεξηνξίζεη ην θαηλόκελν ηεο θνξνδηαθπ-

γήο; 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε νη εξγαδφκελνη ζην Τπνπξγείν νηθνλνκηθψλ ζεσξνχλ φηη 

ην κέηξν ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο. Έηζη, 

ην 40% πηζηεχεη φηη ζα απνδψζεη απνηειέζκαηα, ελψ ην 35% ζεσξεί φηη δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθφ κέηξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο (απαληήζεηο 1 θαη 2). 

 

 

Δξώηεζε 8
ε 

Η ζπγθξόηεζε πεξηνπζηνινγίνπ γηα όινπο ηνπο θαηόρνπο ΑΦΜ πνπ ζα πεξηιακ-

βάλεη απηνθίλεηα, θαηαζέζεηο, ζπίηηα, πηζίλεο, νκόινγα θιπ. ρσξίο ηελ επίθιεζε 

ηξαπεδηθνύ ή άιινπ απνξξήηνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θνξνδηα-

θπγήο; 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη πςειφβαζκεο απαληήζεηο ππεξηζρχνπλ ζεα-

καηηθά. πγθεθξηκέλα ην 79% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη ην ζπγθεθξηκέλν κέ-

ηξν ζα θέξεη απνηειέζκαηα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο. 

1 
15% 

2 
20% 

3 
25% 

4 
24% 

5 
16% 

ΕΡΩΣΗΗ 7 
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Δξώηεζε 9
ε 

Η απαγόξεπζε εμόθιεζεο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ άλσ ησλ 1.500€ πνπ εθδίδνλ-

ηαη ζε ηδηώηεο κε κεηξεηά, αιιά κε ηε ρξήζε πηζησηηθώλ θαξηώλ, επηηαγώλ ή 

ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ, ζα πεξηνξίζεη ην θαηλόκελν ηεο θνξνδηαθπγήο; 

Σν ζπγθεθξηκέλν κέηξν δελ ζεσξείηαη φηη ζα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά 

ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο. Σν 43% δελ ζπκθσλεί  θαη ην 30% είλαη νπδέηεξν, 

ελψ ην 27% πηζηεχεη φηη ζα επηδξάζεη ζεηηθά ζηνλ αγψλα θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο. 

 

 

 

 

1 
2% 

2 
7% 

3 
12% 

4 
37% 

5 
42% 

ΕΡΩΣΗΗ 8 

1 
23% 

2 
20% 

3 
30% 

4 
17% 

5 
10% 

ΕΡΩΣΗΗ 9 
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Δξώηεζε 10
ε 

Η θαζηέξσζε επαγγεικαηηθώλ ινγαξηαζκώλ γηα ηε δηεμαγσγή ζπλαιιαγώλ κε-

ηαμύ επηηεδεπκαηηώλ αμίαο άλσ ησλ 3.000€, θαζώο θαη ε δηαβίβαζε ησλ θηλή-

ζεσλ ησλ ινγαξηαζκώλ ζε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ζηε Γ.Γ.Π.. ρσξίο λα 

ηζρύεη ην ηξαπεδηθό απόξξεην ζα πεξηνξίζεη ην θαηλόκελν ηεο θνξνδηαθπγήο; 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη γλψκεο δηράδνληαη. Έηζη, ην 31% πηζηεχεη φηη 

ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ελψ ην 30% ζεσξεί φηη δελ 

πξφθεηηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

 

 

Δξώηεζε 11
ε 

Η θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο επηινγήο γηα έιεγρν κε ηε ρξεζηκνπνίεζε κεζόδσλ 

αλάιπζεο θηλδύλνπ ζα επηθέξεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηηο απνθάζεηο γηα ηνλ έ-

ιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ; 

Οη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη δελ πηζηεχνπλ φηη ζα θέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ηφζν ζηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ φζν θαη σο πξνο ηελ επηινγή ησλ ειεγρφκελσλ ππνζέ-

ζεσλ. Δηδηθφηεξα, ην 37% επέιεμε ηηο απαληήζεηο 1 θαη 2, έλαληη 26% πνπ επέιεμαλ 

ηηο πςειφβαζκεο απαληήζεηο, ελψ ην ππφινηπν 37% είλαη νπδέηεξν. 

1 
5% 

2 
25% 

3 
39% 

4 
23% 

5 
8% 

ΕΡΩΣΗΗ 10 
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Δξώηεζε 12
ε 

Η ζύζηαζε λένπ ηκήκαηνο ειεγθηώλ βεβαίσζεο θαη αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο 

εζόδσλ ζα επηθέξεη αύμεζε ησλ πνζώλ πνπ ζα εηζπξάηηνληαη από κεγάιεο νθεη-

ιέο πνπ πξνθύπηνπλ ύζηεξα από έιεγρν; 

Σν 59% ησλ εξσηψκελσλ αληηκεησπίδεη ζεηηθά ηε ζχζηαζε ηνπ λένπ νξγά-

λνπ, κε δεδνκέλν ην κεγάιν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεη-

ιέο, νη νπνίεο έρνπλ πξνθχςεη θαηά θχξην ιφγν απφ παξαβάζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ 

κεηά απφ ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, ελψ κφιηο ην 22% ζεσξεί φηη ε θαηλνχξγηα ππεξε-

ζία δελ ζα απμήζεη ηελ είζπξαμε ησλ βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. 

 

 

 

 

1 
13% 

2 
24% 

3 
37% 

4 
20% 

5 
6% 

ΕΡΩΣΗΗ 11 

1 
12% 

2 
10% 

3 
19% 

4 
40% 

5 
19% 

ΕΡΩΣΗΗ 12 
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Δξώηεζε 13
ε 

Πηζηεύεηε όηη ε ζύζηαζε εηδηθήο ππεξεζίαο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε θνξνινγηθή 

ζπκκόξθσζε ησλ 1000 κεγαιύηεξσλ επηρεηξήζεσλ ζα δηεπθνιύλεη θαη ζα θάλεη 

πην απνηειεζκαηηθό ηνλ έιεγρό ηνπο; 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (76%) ζεσξεί φηη ε ζχζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίαο είλαη επηβεβιεκέλε γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ κεγάισλ επηρεη-

ξήζεσλ, πξνθαλψο γηαηί γηα ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηνχληαη εμεηδη-

θεπκέλεο γλψζεηο, εκπεηξία θιπ. πνπ πηζαλφλ δελ δηαζέηνπλ νη ειεγθηέο ησλ ηνπηθψλ 

Γ.Ο.Τ. 

 

 

Δξώηεζε 14
ε 

Πηζηεύεηε όηη ε ζεζκνζέηεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ κηαο ζηάζεο γηα ηελ έλαξ-

με επηρεηξήζεσλ ζα κεηώζεη ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο;  

Οη γλψκεο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δηράδνληαη. Έηζη, ην 38% ζεσξεί φηη ε 

παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο δελ ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο σο πξνο 

ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ αληίζηνηρν πνζνζηφ πηζηεχεη 

φηη ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν ζα απινπνηήζεη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα. 

1 
3% 

2 
7% 

3 
14% 

4 
48% 

5 
28% 

ΕΡΩΣΗΗ 13 
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Δξώηεζε 15
ε 

Πηζηεύεηε όηη ε πηνζέηεζε ηεο θάξηαο απνδείμεσλ ζα κεηώζεη ην θόξην εξγα-

ζίαο ησλ Γ.Ο.Τ., πνπ πξνθιήζεθε κεηά ην κέηξν ηεο ππνρξεσηηθήο ζπιινγήο 

απνδείμεσλ από ηνπο θνξνινγνύκελνπο; 

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ζεσξεί ην κέηξν επεξγεηηθφ,  δεδνκέλσλ ησλ δπζθν-

ιηψλ πνπ πξνέθπςαλ ζηηο εθνξίεο απφ ην κέηξν ηεο ζπιινγήο ησλ απνδείμεσλ (έιεγ-

ρνο, αξρεηνζέηεζε ηνπο θιπ). Έηζη, ην 60% ζεσξεί φηη ζα δηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ 

ππαιιήισλ ζηηο Γ.Ο.Τ., ελψ ην 16% πηζηεχεη φηη δελ ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιια-

γέο. 
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ΕΡΩΣΗΗ 14 
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Δξώηεζε 16
ε 

Πηζηεύεηε όηη ε ππνρξεσηηθή ππνβνιή όισλ ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδή-

καηνο κέζσ internet ζα απινπνηήζεη ηηο θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο; 

Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εθνξηαθψλ ζεσξεί φηη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ 

θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, 

γηαηί ζα θαηαξγεζεί ε παξαιαβή ησλ δειψζεσλ θαη, επνκέλσο, νη νπξέο θαη ε ηαιαη-

πσξία ζηελ νπνία ππνβάιινληαη νη πνιίηεο ζε πεξηφδνπο θαηάζεζεο θνξνινγηθψλ 

δειψζεσλ. 

 

 

 

Δξώηεζε 17
ε 

Πηζηεύεηε όηη ε ειεθηξνληθή δηαζύλδεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κε όια 

ηα Τπνπξγεία θαη ηνπο ινηπνύο θνξείο γηα ππνβνιή ζηνηρείσλ θνξνινγηθνύ ελ-

δηαθέξνληνο ζα δηεπθνιύλεη θαη ζα απινπνηήζεη ηελ εξγαζία ηνπ θνξνινγηθώλ 

ππεξεζηώλ; 

Δδψ νη πεξηζζφηεξνη (35%) πηζηεχνπλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα κέηξν πνπ ζα έρεη 

κέηξηα απνηειέζκαηα. Οη ρακειφβαζκεο απαληήζεηο  (1 θαη 2) ζπγθεληξψλνπλ πν-

ζνζηφ 31% θαη νη πςειφβαζκεο (4 θαη 5) ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ 34%. 
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Δξώηεζε 18
ε 

Πηζηεύεηε όηη ζα πεξηνξηζηεί ε θνξνδηαθπγή, κεηά ηε δπλαηόηεηα πνπ παξέρεηαη 

από ηνλ λόκν γηα επηβνιή άκεζα θαηαβιεηένπ πξνζηίκνπ, γηα αλαζηνιή ιεηηνπξ-

γίαο επαγγεικαηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απώιεηα ηνπ αθνξνιόγεηνπ νξίνπ ηεο 

θιίκαθαο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο; 

Οη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ φηη ε απζηεξφηεηα ησλ πνηλψλ δελ ζα νδεγήζεη ζε 

βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. Έηζη, κφλν ην 22% πηζηεχεη φηη ε απζηε-

ξφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο λέεο δηαηάμεηο ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο θνξνδηα-

θπγήο. 
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Δξώηεζε 19
ε 

Πηζηεύεηε όηη ζα πεξηνξίζεη ηε θνξνδηαθπγή ν νξηζκόο ηεο κε έθδνζεο θνξνιν-

γηθώλ ζηνηρείσλ σο πνηληθό αδίθεκα πνπ νδεγεί ζε πνηλή θπιάθηζεο, θαζώο θαη 

ε ζέζπηζε απηνθώξνπ ζηηο πεξηπηώζεηο κε θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ θαη ιεμη-

πξόζεζκσλ ρξεώλ, κε ππνβνιήο ή αλαθξηβνύο ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θαη κε απόδνζεο ή αλαθξηβνύο απόδνζεο ΦΠΑ; 

Καη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε άπνςε πνπ επηθξαηεί είλαη φηη νη πνηλέο 

δελ ζα πεξηνξίζνπλ ηε θνξνδηαθπγή. Έηζη, κφλν ην 15% πηζηεχεη φηη ην ζπγθεθξηκέ-

λν κέηξν ζα πεξηνξίζεη νπζηαζηηθά ηε θνξνδηαθπγή.  

 

 

Δξώηεζε 20
ε 

Πηζηεύεηε όηη ν ζεζκόο ηνπ εηζαγγειέα νηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο ζα βειηηώζεη 

ηελ απνλνκή δηθαηνζύλεο ζε ζρέζε κε θνξνινγηθά ζέκαηα; 

Οη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν ζα βειηηψζεη ηελ απν-

λνκή δηθαηνζχλεο ζηα θνξνινγηθή ζέκαηα σο πξνο ηε δηαδηθαζία, ηελ ηαρχηεηα εθδί-

θαζεο ησλ ππνζέζεσλ, ηελ ηεθκεξίσζε ησλ θαηεγνξηψλ θιπ. Δηδηθφηεξα, ην 69% 

ζεσξεί φηη ζπκβάιιεη ζεηηθά, ελψ κφλν ην 31% ζεσξεί φηη πξφθεηηαη γηα κέηξν πνπ 

δελ ζα έρεη θαλέλα απνηέιεζκα. 
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Δξώηεζε 21
ε 

Πηζηεύεηε όηη ε κείσζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ νξίνπ ζηηο 8.000€ ζα έρεη εηζπξαθηη-

θά απνηειέζκαηα; 

ε πνζνζηφ 77% νη ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ πηζηεχνπλ φηη ε 

κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ ζηηο 8.000€ ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφ-

δσλ, ελψ κφιηο ην 23% δελ αζπάδεηαη απηή ηελ άπνςε. 
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Δξώηεζε 22
ε 

Πηζηεύεηε όηη ην κέηξν ηεο ζπιινγήο απνδείμεσλ πέηπρε ηνλ αξρηθό ζηόρν ηνπ, 

δειαδή ηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ; 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ πξνθχπηεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν ήηαλ 

θαηαζηξνθηθφ γηα ηα δεκφζηα έζνδα. Έηζη, ην 90% ζεσξεί φηη ην κέηξν απηφ δελ βν-

ήζεζε ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη κφλν ην 10% έρεη αληίζεηε άπνςε. 

 

 

Δξώηεζε 23
ε 

Πηζηεύεηε όηη ε έθδνζε εηήζηνπ θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ από νξθσηνύο ε-

ιεγθηέο αλαβαζκίδεη ην ξόιν ησλ ινγηζηώλ ζηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία;  

Οη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ φηη κε ην κέηξν απηφ ζα αλαβαζκηζηεί ν ξφινο ηνπ 

ινγηζηή, γηαηί ζα πξέπεη νη ίδηνη λα βεβαηψλνπλ παξαβάζεηο θαη παξαηππίεο θαη, επηπ-

ιένλ, ζα έρνπλ επζχλεο ζε πεξίπησζε ακέιεηαο. Έηζη, ην 71% ζεσξεί φηη είλαη απνηε-

ιεζκαηηθφ κέηξν, ελψ κφιηο ην 29% πηζηεχεη φηη δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ κέηξν. 
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Δξώηεζε 24
ε 

Πηζηεύεηε όηη ε ππνρξέσζε απόθηεζεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο από ηνπο ινγηζηέο 

απνηειεί ζεηηθό βήκα γηα ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν; 

ε πνζνζηφ 78% πηζηεχεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν αλαβαζκίδεη ην επάγ-

γεικα ησλ ινγηζηψλ, γηαηί δεκηνπξγείηαη βάζε δεδνκέλσλ κε φινπο ηνπο επαγγεικα-

ηίεο ινγηζηέο θαη, επηπιένλ, δηεπθνιχλεηαη ην επάγγεικά ηνπο κέζσ ηεο αλνηρηήο επη-

θνηλσλίαο πνπ ζα έρνπλ κε ηε Γ.Γ.Π.. 

 

 

Δξώηεζε 25
ε 

Πηζηεύεηε όηη κεηά ηελ εθδήισζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ ιεθζεί κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ; 

Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εθνξηαθψλ (91%) πηζηεχεη φηη δελ έρνπλ ιεθζεί κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε θνξνινγηθή εζηθή, ελψ κφιηο ην 9% έρεη αληίζεηε άπν-

ςε. 

 

 

1 
12% 

2 
10% 

3 
28% 

4 
31% 

5 
19% 

ΕΡΩΣΗΗ 24 

1 
38% 

2 
24% 

3 
29% 

4 
7% 

5 
2% 

ΕΡΩΣΗΗ 25 



94 
 

5.4 πκπεξάζκαηα. 

 

Σν θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο έρεη εμειηρζεί ζε θνηλσληθή κάζηηγα, ηδηαίηεξα ζηελ 

επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαλχνπκε. Έηζη, έλλνηεο φπσο ε θνξνινγηθή ζπ-

λείδεζε θαη ε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία. 

 Κάζε θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο δαπάλεο ηνπ ρξεηάδεηαη έ-

ζνδα, ε θπξία πεγή εζφδσλ ζε φιεο ηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο είλαη ε θνξνινγία. ην 

Διιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα, νη θφξνη επηβάιινληαη ζην εηζφδεκα, ζηελ πεξηνπζία 

θαη ζηε δαπάλε. Ζ Διιεληθή νηθνλνκία πεξηέρεη φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ηελ θαζηζηνχλ ηδαληθή γηα θνξνδηαθπγή. Δηδηθφηεξα:  

o Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη ηα πςειφηεξα επίπεδα δηαθζνξάο θαη παξανηθνλνκίαο 

κεηαμχ ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. 

o Ζ δηάξζξσζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη ηέηνηα πνπ επλνεί ηε θνξνδηα-

θπγή. Έηζη, παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ απηναπαζρνινχκελσλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27, ην πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη εμαηξεηηθά κεγάιν θαη 

αλακέλεηαη ζεακαηηθή αχμεζε ζην άκεζν κέιινλ ιφγσ ηεο θξίζεο, ε πιεην-

ςεθία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απαζρνιείηαη ζε θιάδνπο πνπ δίλνπλ ηελ δπ-

λαηφηεηα γηα κεγάιε θνξνδηαθπγή φπσο ην εκπφξην, ε γεσξγία, ν ηνπξηζκφο 

θιπ. 

o Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη σο εμαηξεηηθά πνιχπινθν. Οη ζπλε-

ρείο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ επηθέξνπλ ζχγρπζε 

θαη αβεβαηφηεηα, ηφζν κεηαμχ ησλ θνξνινγνχκελσλ φζν θαη κεηαμχ ησλ ε-

θνξηαθψλ, ελψ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε πιεζψξα απαιιαγψλ 

θαη εμαηξέζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε θφξν. 

o Πξφβιεκα ππάξρεη θαη ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε, ιφγσ ηεο θαηεχζπλζεο πνπ 

έρεη δνζεί. Έηζη, ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηα δχν 

ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα, απηά ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο. 

o Πνιχ αξλεηηθφ ζηνηρείν είλαη θαη ε έιιεηςε θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ 

Διιήλσλ πνιηηψλ. Σν ρακειφ επίπεδν θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο είλαη απνηέ-

ιεζκα ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο πνπ ππάξρεη πξνο ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ηεο 

δηαθζνξάο, ηεο αίζζεζεο φηη κέλνπλ αηηκψξεηνη φζνη θνξνδηαθεχγνπλ, ηεο 

αλαληηζηνηρίαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ πνπ νη πνιίηεο α-

πνιακβάλνπλ θαη ησλ θφξσλ πνπ θαινχληαη λα πιεξψζνπλ. 
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Απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε κε ηε κνξθή εξσηεκαηνιφγηνπ πξνθχπηεη φηη 

έλα απνηειεζκαηηθφ κέηξν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο είλαη ε δεκηνπξγία 

ηκήκαηνο εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ, πνπ ζα επεκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάιιεινη 

ηνπ Τπνπξγείνπ εκπιέθνληαη ζε ππνζέζεηο θαηάρξεζεο ηεο εμνπζίαο πνπ ηνπο έρεη 

δνζεί. 

Τπνδεηθλχεηαη, επίζεο, φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηα-

θπγήο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θαη ε Γ.Γ.Π.. Έηζη, σο απνηειεζκαηηθφ κέηξν θξίλε-

ηαη ε βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ δηαζηαχξσζεο πνπ αλακέλεηαη φηη ζα ππάξμεη κε ηα 

λέα θνξνινγηθά κέηξα. 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθνξηαθψλ πξνθχπηεη φηη δελ ζα πξέπεη λα αλακέλνλ-

ηαη ζεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε απφ ηα λέα κέηξα πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ησλ πνηλψλ. Αληίζεηα, σο απνηειεζκαηηθφ κέηξν θξίλεηαη ε 

εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ εηζαγγειέα νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο.  

ε φ,ηη αθνξά ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ, νη εξσηψκελνη πξνθξίλνπλ  σο ζεκα-

ληηθφηεξν κέηξν ηε κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ, πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο. Δπίζεο, δηαπηζηψλεηαη θαη ε πξνρεηξφηεηα κε ηελ 

νπνία απνθαζίζηεθε ην κέηξν ηεο ζπιινγήο απνδείμεσλ.   

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηφζν γηα ηα έζνδα φζν θαη γηα ηνλ έιεγρν, θξίλεηαη ε δε-

κηνπξγία πεξηνπζηνινγίνπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγε-

ζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ κε φ,ηη πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηέρεη ν θνξνινγνχκελνο δε-

ιαδή, απηνθίλεηα, αθίλεηα, θαηαζέζεηο, νκφινγα θιπ. 

Σέινο, ζεκαληηθφ κέηξν γηα ηελ απινπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

θξίλεηαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη, γεληθφηε-

ξα, ε δηεπξπκέλε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο κέζσ internet. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη είλαη αλαγθαία ε θνξνινγηθή κεηαξξχζ-

κηζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν: 

 Σε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο.  

 Σελ απινπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ 

απαιιαγψλ θαη εμαηξέζεσλ. 

 Σε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, 

πνπ ζα επηηεπρζεί κε πεξηνξηζκφ ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ θαη κεηαβνιψλ θαη 

ηελ επηβνιή μεθάζαξσλ θαλφλσλ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε θαη 

ν ζρεδηαζκφο γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο.    
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 Σελ θαηάξγεζε φισλ ησλ θνξνινγηθψλ ξπζκίζεσλ, πεξαηψζεσλ θαη ακλεζ-

ηηψλ. 

 Σε βειηίσζε ησλ ειεγθηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ηε δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ δηαζηαχξσζεο θαη ηελ άξζε 

ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ. 

 Σε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο πνιίηεο κε ηε ρξήζε 

δηαδηθηχνπ θαη ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ εθνξηαθψλ ππαιιήισλ. 

 Σε δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο, κε κείσζε ηεο επηβάξπλ-

ζεο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη αχμεζε ηεο επηβάξπλζεο άιισλ εηζνδεκάησλ 

πνπ επηβαξχλνληαη ιηγφηεξν, φπσο ηα αθίλεηα. 

 Σε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο θνξνινγηθή δηνίθεζεο θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

θαη δηαθζνξάο πνπ ππάξρεη. 

 Σελ ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο. 

 

5.5 Αδπλακίεο θαη Πεξηνξηζκνί ηεο Έξεπλαο. 

 

Ζ εξγαζία απηή είρε σο ζηφρν ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο, θπξίσο 

ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κε εξσηή-

ζεηο πνπ απαληήζεθαλ απφ εθνξηαθνχο. Ζ έξεπλα αθνξνχζε ηα θαηλνχξγηα κέηξα 

πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαη ηελ επίδξαζε πνπ απηά ζα έ-

ρνπλ ζηνλ αγψλα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο.  

 Ζ εξγαζία απηή δελ ζηεξείηαη αδπλακηψλ θαη πεξηνξηζκψλ. Οκνινγνπκέλσο, 

ε γεσγξαθηθή θάιπςε ππήξμε πεξηνξηζκέλε (Αζήλα, Θεζζαινλίθε), θαζψο θαη ν α-

ξηζκφο ηνπ δείγκαηνο. Οη αδπλακίεο απηέο είλαη δηθαηνινγεκέλεο ζηα πιαίζηα κηαο 

κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πνπ έρεη πεξηνξηζκέλν πιαίζην θαη ρξνληθφ 

νξίδνληα.   

Οη φπνηεο αδπλακίεο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα εμαιεηθζνχλ 

κε πεξαηηέξσ έξεπλα. Έηζη, γηα λα εμαζθαιηζζεί κεγαιχηεξε αμηνπηζηία, ζα κπνξνχ-

ζε αξρηθά λα γίλεη κηα επέθηαζε ηφζν ηεο γεσγξαθηθήο θάιπςεο, φζν θαη ηνπ δείγκα-

ηνο. Παξάιιεια, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα είρε ε επέθηαζε ηεο έξεπλαο ζε άιινπο ε-

παγγεικαηηθνχο θιάδνπο κε ζπλαθέο αληηθείκελν θαη αλάινγεο γλψζεηο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη ινγηζηέο-θνξνηερληθνί θαη νη επηρεηξεκαηίεο. Δπίζεο, ζα ήηαλ ρξήζηκν 

απφ ηε κηα λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ θαη απφ ηελ άιιε λα ππνβιεζνχλ 
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θαη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη εξσηεζέληεο ζα είραλ ηε δπλα-

ηφηεηα λα δηαηππψζνπλ πξνηάζεηο θαη επηρεηξήκαηα,  κε απνηέιεζκα κηα πην εκπινπ-

ηηζκέλε εθδνρή ζπκπεξαζκάησλ. 
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ε πνιχ ρακειφ βαζκφ. ε ρακειφ βαζκφ. ε κέηξην βαζκφ. ε πςειφ βαζκφ.  ε πνιχ πςειφ βαζκφ. 

 

Δξώηεζε 14
ε
  

Πηζηεχεηε φηη ε ζεζκνζέηεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο γηα ηελ έλαξμε 

επηρεηξήζεσλ ζα κεηψζεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο;  

1 2 3 4 5 

ε πνιχ ρακειφ βαζκφ. ε ρακειφ βαζκφ. ε κέηξην βαζκφ. ε πςειφ βαζκφ.  ε πνιχ πςειφ βαζκφ. 

 

Δξώηεζε 15
ε
  

Πηζηεχεηε φηη ε πηνζέηεζε ηεο θάξηαο απνδείμεσλ ζα κεηψζεη ην θφξην εξγαζίαο ησλ 

Γ.Ο.Τ., πνπ πξνθιήζεθε κεηά ην κέηξν ηεο ππνρξεσηηθήο ζπιινγήο απνδείμεσλ απφ 

ηνπο θνξνινγνχκελνπο; 

1 2 3 4 5 

ε πνιχ ρακειφ βαζκφ. ε ρακειφ βαζκφ. ε κέηξην βαζκφ. ε πςειφ βαζκφ.  ε πνιχ πςειφ βαζκφ. 
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Δξώηεζε 16
ε
  

Πηζηεχεηε φηη ε ππνρξεσηηθή ππνβνιή φισλ ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

κέζσ internet ζα απινπνηήζεη ηηο θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο; 

1 2 3 4 5 

ε πνιχ ρακειφ βαζκφ. ε ρακειφ βαζκφ. ε κέηξην βαζκφ. ε πςειφ βαζκφ.  ε πνιχ πςειφ βαζκφ. 

 

Δξώηεζε 17
ε
  

Πηζηεχεηε φηη ε ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε φια ηα 

Τπνπξγεία θαη ηνπο ινηπνχο θνξείο γηα ππνβνιή ζηνηρείσλ θνξνινγηθνχ ελδηαθέξνλ-

ηνο ζα δηεπθνιχλεη θαη ζα απινπνηήζεη ηελ εξγαζία ηνπ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ; 

1 2 3 4 5 

ε πνιχ ρακειφ βαζκφ. ε ρακειφ βαζκφ. ε κέηξην βαζκφ. ε πςειφ βαζκφ.  ε πνιχ πςειφ βαζκφ. 

 

Δξώηεζε 18
ε
  

Πηζηεχεηε φηη ζα πεξηνξηζηεί ε θνξνδηαθπγή, κεηά ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ 

ηνλ λφκν γηα επηβνιή άκεζα θαηαβιεηένπ πξνζηίκνπ, γηα αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ε-

παγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απψιεηα ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ ηεο θιίκαθαο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο; 

1 2 3 4 5 

ε πνιχ ρακειφ βαζκφ. ε ρακειφ βαζκφ. ε κέηξην βαζκφ. ε πςειφ βαζκφ.  ε πνιχ πςειφ βαζκφ. 

 

Δξώηεζε 19
ε
  

Πηζηεχεηε φηη ζα πεξηνξίζεη ηε θνξνδηαθπγή ν νξηζκφο ηεο κε έθδνζεο θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ σο πνηληθφ αδίθεκα πνπ νδεγεί ζε πνηλή θπιάθηζεο, θαζψο θαη ε ζέζπηζε 

απηνθψξνπ ζηηο πεξηπηψζεηο κε θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ, 

κε ππνβνιήο ή αλαθξηβνχο ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη κε απφ-

δνζεο ή αλαθξηβνχο απφδνζεο ΦΠΑ; 
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1 2 3 4 5 

ε πνιχ ρακειφ βαζκφ. ε ρακειφ βαζκφ. ε κέηξην βαζκφ. ε πςειφ βαζκφ.  ε πνιχ πςειφ βαζκφ. 

 

Δξώηεζε 20
ε
  

Πηζηεχεηε φηη ν ζεζκφο ηνπ εηζαγγειέα νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ζα βειηηψζεη ηελ 

απνλνκή δηθαηνζχλεο ζε ζρέζε κε θνξνινγηθά ζέκαηα; 

1 2 3 4 5 

ε πνιχ ρακειφ βαζκφ. ε ρακειφ βαζκφ. ε κέηξην βαζκφ. ε πςειφ βαζκφ.  ε πνιχ πςειφ βαζκφ. 

 

Δξώηεζε 21
ε
  

Πηζηεχεηε φηη ε κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ ζηηο 8.000€ ζα έρεη εηζπξαθηηθά 

απνηειέζκαηα; 

1 2 3 4 5 

ε πνιχ ρακειφ βαζκφ. ε ρακειφ βαζκφ. ε κέηξην βαζκφ. ε πςειφ βαζκφ.  ε πνιχ πςειφ βαζκφ. 

 

Δξώηεζε 22
ε
  

Πηζηεχεηε φηη ην κέηξν ηεο ζπιινγήο απνδείμεσλ πέηπρε ηνλ αξρηθφ ζηφρν ηνπ, δε-

ιαδή ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ; 

1 2 3 4 5 

ε πνιχ ρακειφ βαζκφ. ε ρακειφ βαζκφ. ε κέηξην βαζκφ. ε πςειφ βαζκφ.  ε πνιχ πςειφ βαζκφ. 

 

Δξώηεζε 23
ε
  

Πηζηεχεηε φηη ε έθδνζε εηήζηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο 

αλαβαζκίδεη ην ξφιν ησλ ινγηζηψλ ζηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία;  

1 2 3 4 5 

ε πνιχ ρακειφ βαζκφ. ε ρακειφ βαζκφ. ε κέηξην βαζκφ. ε πςειφ βαζκφ.  ε πνιχ πςειφ βαζκφ. 
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Δξώηεζε 24
ε
  

Πηζηεχεηε φηη ε ππνρξέσζε απφθηεζεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο απφ ηνπο ινγηζηψλ α-

πνηειεί ζεηηθφ βήκα γηα ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν; 

1 2 3 4 5 

ε πνιχ ρακειφ βαζκφ. ε ρακειφ βαζκφ. ε κέηξην βαζκφ. ε πςειφ βαζκφ.  ε πνιχ πςειφ βαζκφ. 

 

Δξώηεζε 25
ε 

Πηζηεχεηε φηη κεηά ηελ εθδήισζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ ιεθζεί κέηξα πξνθε-

ηκέλνπ λα εληζρπζεί ε θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ; 

1 2 3 4 5 

ε πνιχ ρακειφ βαζκφ. ε ρακειφ βαζκφ. ε κέηξην βαζκφ. ε πςειφ βαζκφ.  ε πνιχ πςειφ βαζκφ. 

 

Σαρ εςσαπιζηώ πολύ για ηο σπόνο ζαρ. 

 

 


