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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λάζος Γρηγόριος: Πρόγραµµα διαχείρισης στοχευµένων φορολογικών ελέγχων και 

φορολογικής συµµόρφωσης επιχειρήσεων 

(Με την επίβλεψη του Καθηγητή, Κου Καραγιώργου Θεοφάνη) 

 

Στην παρούσα διατριβή επιχειρείται η θεωρητική και εµπειρική διερεύνηση του 

ζητήµατος της φορολογικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων, µε εστίαση στον πλέον 

σηµαντικό προσδιοριστικό παράγοντα αυτής, ο οποίος συνίσταται στην διαδικασία των 

φορολογικών ελέγχων. Το µέγεθος της µη φορολογικής συµµόρφωσης των 

επιχειρήσεων, σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη συγκυριακά περίοδο για την Ελληνική 

οικονοµία, καθώς επίσης και οι περιορισµένες πιθανότητες εντοπισµού της 

αποκλίνουσας φορολογικής συµπεριφοράς, συνθέτουν το ερευνητικό πρόβληµα που 

πραγµατεύεται η συγκεκριµένη µελέτη. Ο ερευνητικός σκοπός της εδράζεται στην 

κατάρτιση ενός αποτελεσµατικού προγράµµατος επιλογής στοχευµένων φορολογικών 

ελέγχων, ενώ παράλληλα διαµέσου αυτού, διερευνώνται και οι κρίσιµοι 

προσδιοριστικοί παράγοντες της µη φορολογικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων, οι 

οποίοι αποτελούν τους επιµέρους στόχους της παρούσας. Από την ευρύτερη 

ανασκόπηση του θεωρητικού υποβάθρου του επιστηµονικού πεδίου της φορολογικής 

συµµόρφωσης, αναδεικνύονται τα καθοριστικά συστατικά στοιχεία τα οποία 

προσδιορίζουν και διαµορφώνουν την φορολογική συµπεριφορά. Επιπροσθέτως 

εξετάζεται αναλυτικά το πλαίσιο της διαδικασίας των φορολογικών ελέγχων, καθώς 

επίσης και τα κριτήρια επιλογής των ελεγχόµενων φορολογικών υποθέσεων, τα οποία 

έχουν υιοθετηθεί από την Ελληνική φορολογική διοίκηση, καθώς επίσης και από 

ορισµένες εκ των πλέον σύγχρονων φορολογικών διοικήσεων.  Περαιτέρω η διεξαγωγή 

της επιστηµονικής έρευνας και η ανάλυση των αποτελεσµάτων της βάσει των 

τιθέµενων διερευνητικών ερωτηµάτων, συνετέλεσε στην εξαγωγή ασφαλών 

συµπερασµάτων για τα κριτήρια επιλογής, τα οποία κρίνεται σκόπιµο ότι θα πρέπει να 

εφαρµοστούν στα πλαίσια της σύνθεσης του προτεινόµενου προγράµµατος 

φορολογικών ελέγχων. Με την εφαρµογή των µεθόδων πολυµεταβλητής στατιστικής 

ανάλυσης, της λογιστικής παλινδρόµησης και της διακριτικής ανάλυσης, 

πραγµατοποιήθηκε εν τέλει η συγκρότηση ικανών προβλεπτικών µοντέλων των 

επιχειρήσεων, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα εµφάνισης αυξηµένης µη 
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φορολογικής συµµόρφωσης, και οι οποίες εποµένως χρήζουν διενέργειας  φορολογικού 

ελέγχου κατά προτεραιότητα. Η υιοθέτηση του συγκεκριµένου προγράµµατος επιφέρει 

άµεσα θετικά αποτελέσµατα στην τόνωση των φορολογικών εσόδων και στην δίκαιη 

κατανοµή των φορολογικών βαρών, ωστόσο η πλέον σηµαντική συνεισφορά του 

έγκειται στην ενδυνάµωση της εκούσιας συµµόρφωσης, η οποία επιτυγχάνεται µε την 

συντελεσθείσα επαύξηση των πιθανοτήτων εντοπισµού της µη φορολογικής 

συµµόρφωσης των επιχειρήσεων. Τέλος αποτυπώνεται η γενικότερη συνεισφορά της 

διατριβής στο ειδικότερο επιστηµονικό πεδίο και στον µετριασµό του παρατηρούµενου 

ερευνητικού κενού, οι περιορισµοί στους οποίους υπόκειται, ενώ παράλληλα 

διατυπώνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή 

των κυρίων συνιστωσών της.    

 

Λέξεις κλειδιά: µη φορολογική συµµόρφωση, φορολογικό χάσµα, διαχείριση κινδύνου, 

λογιστική παλινδρόµηση,  διακριτική ανάλυση.  
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ABSTRACT 
Lazos Gregorios: Management program of targeted tax audits and business tax 

compliance 

(Under the supervision of  Professor Mr. Karagiorgos Theofanis) 

 

This thesis attempts a theoretical and empirical exploration of the issue of business tax 

compliance, focusing on its most significant determining factor, namely the process of 

tax audits. The volume of business tax non-compliance, at a particularly critical time for 

the Greek economy, as well as the limited possibilities of detecting deviant tax 

behaviour compose the research question that the present study addresses. The aim of 

this study is based on the creation of an effective program of selecting targeted tax 

audits, while also through that, examining the critical determining factors of business 

tax non-compliance, which form the individual goals of this study. A wider review of 

the theoretical background of the scientific field of tax compliance highlights the 

determining main ingredients which define and shape tax behaviour. Additionally, the 

framework of the tax audit process is examined in detail, as well as the criteria 

according to which the tax cases to be audited are chosen, and which have been adapted 

by the Greek tax administration, as also by some of the most modern tax administrations. 

Furthermore, the conduct of scientific research and the analysis of its findings based on 

the research questions posed, contributed to reaching safe conclusions with regard to the 

choice criteria which should be applied within the scope of the suggested program of 

tax audits. By applying the methods of multivariate statistical analysis such as logistic 

regression and discriminant analysis, the formation of sufficient forecasting models was 

finally achieved for those enterprises, which run a high risk of increased tax non-

compliance hence making them top priority candidates for a tax audit. The adaption of 

the program in question renders immediate positive results in the increase of tax 

revenue and the fair distribution of tax burdens, nevertheless its most important 

contribution lies in the strengthening of voluntary compliance, which is achieved by the 

increased possibilities of detecting business tax non-compliance. Finally, the general 

contribution of the thesis to the more specific scientific field and to the diminishing of 

the observed gap in this scientific field is noted, the limitations it is subject to, while 
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suggestions are offered for further study and the more effective implementation of its 

main components. 

 

Keywords: tax non-compliance, tax gap, risk management, logistic regression, 

discriminant analysis.  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Αν και κατά γενική παραδοχή η διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής  

απαιτεί µακρόπνοη και επίπονη προσπάθεια, κυρίως ιδίων δυνάµεων, εντούτοις αρκετοί 

είναι αυτοί οι οποίοι συνεισέφεραν αποφασιστικά στην υλοποίηση αυτού του 

εγχειρήµατος, και στην ευόδωση του ερευνητικού σκοπού. Από την θέση αυτή µου 

δίνεται η δυνατότητα να τους ευχαριστήσω για την πολύτιµη βοήθεια και στήριξη που 

µου παρείχαν καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της συγκεκριµένης διαδικασίας.   

 

Πρωταρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα της διδακτορικής 

διατριβής Καθηγητή και Πρόεδρο του τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Κο Θεοφάνη Καραγιώργο. Θεωρώ ότι 

είχα την τύχη και την τιµή να επιβλέπει και να συντονίζει τις ερευνητικές µου 

προσπάθειες, ένα εξαίρετος Πανεπιστηµιακός δάσκαλος µε πολύπλευρη συνεισφορά 

στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. Τον ευχαριστώ θερµά για την αποδοχή, την ουσιαστική 

καθοδήγησή του, την εµπιστοσύνη που µου επέδειξε, την στήριξη που µου παρείχε στις 

δύσκολες στιγµές, την υποµονή του, το αµείωτο ενδιαφέρον του και εν τέλει για την 

πολύτιµη αρωγή που µου προσέφερε σε όλη αυτήν την διαδροµή. Αισθάνοµαι 

πραγµατικά βαθιά εκτίµηση και ευγνωµοσύνη, για την ανεκτίµητη και καθοριστική 

συµβολή του. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα θερµά και τα άλλα δύο µέλη 

της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, τον Κο Ελευθέριο Σκαλίδη Καθηγητή του 

τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και 

τον Κο ∆ηµήτριο Σουµπενιώτη Καθηγητή του τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, για την αποδοχή και την πολύτιµη 

συνεισφορά τους.  

 

Ακόµη θερµές ευχαριστίες οφείλω και στα υπόλοιπα µέλη της επταµελούς εξεταστικής 

επιτροπής, και ειδικότερα στον Κ. Χρήστο Καζαντζή Καθηγητή του τµήµατος 

Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, στον Κ. 

Χαράλαµπο Σπαθή Καθηγητή του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών της σχολής 

Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης, στον Κο Αντώνιο Σταυρόπουλο Επίκουρο Καθηγητή του τµήµατος 

Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και στον Κο Ιωάννη 
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Σώρρο Επίκουρο Καθηγητή του τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, για την συµµετοχή τους και για τις χρήσιµες και 

εποικοδοµητικές συµβουλές τους σχετικά µε την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της 

έρευνας. Επιπροσθέτως θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου συνολικά για το 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και το τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων που 

µε φιλοξένησαν κατά την διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής, αλλά και για την 

άρτια υποδοµή και οργάνωσή τους.  

 

Περαιτέρω θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους µου υποψήφιους διδάκτορες, 

και αρκετούς εξ’ αυτών µετέπειτα διδάκτορες, διότι εκτός των άλλων, το ερευνητικό 

τους πνεύµα και ο γόνιµος µεταξύ µας διάλογος, αποτέλεσαν για µένα πηγή 

δηµιουργικής έµπνευσης. Επίσης ευχαριστώ όλους όσους έλαβαν µέρος ανώνυµα στην 

έρευνα, καθώς επίσης και όσους από τους δραστηριοποιούµενους επαγγελµατικά µε το 

αντικείµενο της φορολογίας και της λογιστικής των επιχειρήσεων, µου µετέδωσαν 

θέµατα τα οποία άπτονται της πρακτικής, και τα οποία διεύρυναν τους ερευνητικούς 

µου ορίζοντες. Ακόµη ευχαριστώ τον καλό φίλο και συνεργάτη, τον ∆ηµήτρη, για την 

πολύτιµη βοήθειά του στην στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων.    

 

Τέλος οφείλω να ευχαριστήσω τους γονείς µου και την οικογένειά µου για την 

αµέριστη, ανιδιοτελή και καθολική συµπαράστασή τους, και την σηµαντική βοήθειά 

τους, κατά το σύνολο του διανυοµένου χρονικού διαστήµατος, στο οποίο εκ των 

πραγµάτων επήλθαν αρκετοί περιορισµοί και στερήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ 

ιδιαίτερα στην µικρή µου κόρη την Ελευθερία, η οποία αν και δεν ήταν σε θέση να το 

γνωρίζει µου προσέφερε αστείρευτη δύναµη, ενώ παράλληλα το πόνηµα αυτό θα ήθελα 

να το αφιερώσω στην ίδια, ως µια ελάχιστη ένδειξη αφοσίωσης.  

 

Είναι ευνόητο ότι οποιαδήποτε λάθη ή τυχόν παραλείψεις βαρύνουν αποκλειστικά τον 

συγγραφέα. 

 

                                                                                                

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2012 

Γρηγόριος Λάζος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

1.1 Εισαγωγή 
 

Αδιαµφισβήτητα η περιορισµένη φορολογική συµµόρφωση αποτελεί ένα διαχρονικό 

ζήτηµα βαρύνουσας σηµασίας για τις εθνικές οικονοµίες. Οι επιπτώσεις της έκτασης  

της µη φορολογικής συµµόρφωσης στα µεγέθη των ∆ηµοσίων οικονοµικών είναι 

πολυάριθµες και  ιδιαίτερα καθοριστικές για την ανάπτυξη της οικονοµίας ως συνόλου 

γενικότερα. Ειδικότερα σε µία οικονοµία όπως η Ελληνική η οποία χαρακτηρίζεται από 

χρόνιες παθογένειες, ο περιορισµός της εκτεταµένης φοροδιαφυγής προβάλλει ως 

αδήριτη ανάγκη προκειµένου να αυξηθούν τα ∆ηµόσια έσοδα και να αντιµετωπιστούν 

τα χρόνια δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, αλλά και για να απεγκλωβιστούν οι υγιείς 

παραγωγικές δυνάµεις από τον αθέµιτο ανταγωνισµό, προκειµένου να  συµβάλλουν 

στην ανόρθωση της Εθνικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε τον Μανεσιώτη (1990α) η 

φοροδιαφυγή στην Ελλάδα αποτελεί την πιο µαζική και την περισσότερο ανεκτή 

εκδήλωση αντικοινωνικής συµπεριφοράς και παράβασης των σχετικών φορολογικών 

νόµων. Καθίσταται εποµένως σαφές ότι η αντιµετώπιση του φαινοµένου της 

φοροδιαφυγής στην  τρέχουσα ιδιαίτερα δυσµενή συγκυρία για την Ελληνική οικονοµία 

προβάλει πιο επιτακτική από ποτέ. 

 

H  µη φορολογική συµµόρφωση έχει ως αποτέλεσµα την υστέρηση των ∆ηµοσίων 

εσόδων, η οποία µε την σειρά της οδηγεί στον περιορισµό των παροχών κοινωνικού 

χαρακτήρα προς τους πολίτες, και θέτει εκτός στόχων την προσπάθεια υλοποίησης του 

κρατικού προϋπολογισµού. Παράλληλα το φαινόµενο αυτό προκαλεί στρεβλώσεις στην 

άσκηση της οικονοµικής πολιτικής καθώς επίσης και στην υλοποίηση των τιθέµενων 

στόχων της. Επιπροσθέτως η φοροδιαφυγή έχει άµεσες επιπτώσεις στην κατανοµή των 

φορολογικών βαρών µεταξύ των εντίµων φορολογουµένων και των όσων 

φοροδιαφεύγουν, προκαλώντας πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις για τους πρώτους. 

Η απώλεια φορολογικών εσόδων λόγω της φοροδιαφυγής µπορεί να έχει ως 

αποτέλεσµα, την επιβολή αυξηµένων φόρων στα εισοδήµατα που δηλώνονται 
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προκειµένου να υπάρχει αντιστάθµιση αυτών των απωλειών (Andreoni et al., 1998). 

Περαιτέρω η φοροδιαφυγή επιφέρει και έµµεσες επιβαρύνσεις στον κρατικό 

προϋπολογισµό. Ο Slemrod (2004) υποστήριξε ότι η έµµεση αυτή επιβάρυνση της 

οικονοµίας συνίσταται µεταξύ άλλων στο γεγονός ότι τµήµα των  διαθεσίµων πόρων 

της, εκτρέπεται προς µη παραγωγικές δραστηριότητες όπως είναι η ίδρυση και η 

ενδυνάµωση οικονοµικών υπηρεσιών για την καταπολέµηση του συγκεκριµένου 

φαινοµένου. 

 

Η στρατηγική αντιµετώπισης της µη φορολογικής συµµόρφωσης περιλαµβάνει 

διάφορες τακτικές, οι κυριότερες από τις οποίες εστιάζονται στα αυξηµένα ποσοστά 

φορολογικού ελέγχου, στην επέκταση του εύρους της διαδικασίας του  φορολογικού 

ελέγχου, στην καθιέρωση αυστηρότερων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για την 

διάπραξη φορολογικών παραβάσεων κ.α. (Alm and McKee, 2006). Αποτελεί κοινή 

παραδοχή ότι η διαδικασία των φορολογικών ελέγχων θεωρείται η κορωνίδα των 

διατιθέµενων µέσων επιβολής της φορολογικής διοίκησης, για την συρρίκνωση της 

φοροδιαφυγής και την εδραίωση της φορολογικής συµµόρφωσης. Βέβαια η διαπίστωση 

αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συγκεκριµένου 

µέσου επιβολής, και της  επιτυχούς εκπλήρωσης της αποστολής του.  

1.2 Απεικόνιση του εννοιολογικού πλαισίου 

1.2.1 Η έννοια της φοροδιαφυγής 
 
Αν και η έννοια της φοροδιαφυγής (tax evasion) είναι γενικότερα γνωστή, ωστόσο 

παρατηρείται ότι δεν έχει συντεθεί ένας  ευρύτερα αποδεκτός επιστηµονικός ορισµός 

της. Σύµφωνα µε τον Τάτσο (2001) ως φοροδιαφυγή νοείται κάθε παράνοµη πράξη ή 

παράλειψη των φορολογουµένων, η οποία έχει σαν σκοπό την µείωση της νόµιµης 

φορολογικής υποχρέωσης και την αποφυγή της καταβολής του αναλογούντος φόρου.   

 

Ο Μανεσιώτης (1990β) εξάλλου δίνοντας ένα πιο περιεκτικό ορισµό στη έννοια της 

φοροδιαφυγής αναφέρει ότι αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής µεγέθη: 

• Το τµήµα του εισοδήµατος που θα έπρεπε µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία να 

δηλώνεται εθελοντικά και για διάφορους λόγους δεν δηλώνεται, και δεν 

φορολογείται. 
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• Το τµήµα των έµµεσων φόρων και λοιπών άµεσων φόρων που θα έπρεπε, µε 

βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, να εισπράττεται και να αποδίδεται εθελοντικά 

στο κράτος και για διάφορους λόγους αυτό δεν συµβαίνει. 

• Τους τόκους που αντιστοιχούν στο τµήµα εκείνο των φόρων που καταβάλλονται 

µε καθυστέρηση και συνήθως µετά από κάποια ρύθµιση. 

• Τους φόρους που δεν καταβλήθηκαν στο κράτος λόγω απαλλαγών ή 

φορολογικών κινήτρων, χωρίς όµως την επίτευξη του επιδιωκόµενου 

αποτελέσµατος.   

1.2.2 Η φορολογική συµµόρφωση και η µη φορολογική συµµόρφωση 
 

Συναφής µε την έννοια της φοροδιαφυγής και άρρηκτα συνδεδεµένη µε αυτή είναι και 

η έννοια της φορολογικής συµµόρφωσης (tax compliance). Η έννοια της φορολογικής 

συµµόρφωσης ουσιαστικά αναφέρεται στο σύνολο των φόρων τους οποίους 

οικειοθελώς αποδίδουν οι φορολογούµενοι στην διάρκεια µιας καθορισµένης 

φορολογικής περιόδου, του οικονοµικού έτους. Επειδή η απόδοση αυτών των φόρων 

γίνεται κατά την βούληση τους µε βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις, η 

φορολογική συµµόρφωση χαρακτηρίζεται και ως εκούσια ή εθελοντική (voluntary 

compliance). Η εκούσια φορολογική συµµόρφωση ως σχετικό µέγεθος εκφράζεται 

ποσοστιαία και καλείται βαθµός εκούσιας ή εθελοντικής φορολογικής συµµόρφωσης. 

Ο βαθµός της εκούσιας φορολογικής συµµόρφωσης ορίζεται από τον κάτωθι τύπο: 

 

Φορολογική Συµµόρφωση % = [Φόροι δήλωσης / (Φόροι δήλωσης + Φόροι 

φορολογικού ελέγχου)] Χ 100  

 

Σύµφωνα µε την Αµερικάνικη φορολογική υπηρεσία Internal Revenue Service (IRS) ο 

βαθµός της εκούσιας συµµόρφωσης (VCR)1 ορίζεται ως το ποσό του φόρου το οποίο σε 

ένα δεδοµένο οικονοµικό έτος καταβάλλεται εθελοντικά και εµπρόθεσµα, 

εκπεφρασµένο ως ποσοστό του αντίστοιχου ποσού φόρου που σύµφωνα µε τις 

εκτιµήσεις του IRS θα έπρεπε να είχε καταβληθεί (Internal Revenue Service, 2007).   

 

                                                 
1 Voluntary Compliance Rate 
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Θεωρητικά όταν  δεν υπάρχει απόκλιση µεταξύ των οικειοθελώς αποδιδόµενων φόρων 

και αυτών οι οποίοι πράγµατι θα έπρεπε να αποδοθούν το ποσοστό αυτό είναι ίσο µε 

100%. Αντίθετα όταν δεν αποδίδονται καθόλου φόροι από το σύνολο των φόρων οι 

οποίοι πράγµατι θα έπρεπε να αποδοθούν τότε το ποσοστό αυτό είναι µηδενικό. Κατ΄ 

επέκταση όσο µεγαλύτερος ποσοστιαία είναι αυτός ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη είναι η 

οικειοθελής φορολογική συµµόρφωση, αντίθετα όσος µικρότερος ποσοστιαία είναι ο 

δείκτης, τόσο περιορίζεται η φορολογική συµµόρφωση και αυξάνεται η µη φορολογική 

συµµόρφωση. Είναι φανερό εποµένως ότι η µη φορολογική συµµόρφωση είναι η άλλη 

πλευρά της φοροδιαφυγής (Κανελλόπουλος, 2002). Αντίστοιχα το ποσοστό της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης ορίζεται από τον εξής τύπο: 

 

Μη Φορολογική Συµµόρφωση % = [Φόροι φορολογικού ελέγχου / (Φόροι δήλωσης + 

Φόροι φορολογικού ελέγχου)] Χ 100 

 

η εναλλακτικά: 

 

Μη Φορολογική Συµµόρφωση % =  100%  - Φορολογική Συµµόρφωση % 

 

Το Αµερικάνικο φορολογικό σύστηµα όπως και τα φορολογικά συστήµατα του 

συνόλου σχεδόν των αναπτυγµένων κρατών στηρίζονται στην εθελοντική συµµόρφωση. 

Στηριζόµενος σε αυτήν ακριβώς την αντίληψη ο κώδικας φορολογίας του  IRS ορίζει 

ότι υφίστανται τρεις πρωταρχικές υποχρεώσεις για τους φορολογούµενους: α) η 

εµπρόθεσµη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, β) η ειλικρινής και ακριβής 

µεταφορά των δεδοµένων στις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις, και γ) η καταβολή 

του φόρων που προκύπτουν εθελοντικά και έγκαιρα (Brown and Mazur, 2003). Οι 

φορολογούµενοι συµµορφώνονται όταν εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις. Αντίθετα 

η µη φορολογική συµµόρφωση  προκύπτει όταν οι φορολογούµενοι δεν εκπληρώνουν 

τις εν λόγω υποχρεώσεις.   

  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες καλούνται να εκπληρώσουν οι φορολογούµενοι 

καθορίζονται από την φορολογική νοµοθεσία. Ωστόσο συχνά οι αποφάσεις των 

διοικητικών δικαστηρίων έχουν ως αποτέλεσµα την αναθεώρηση των διατάξεων της 
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φορολογικής νοµοθεσίας. Η επίδραση εποµένως του παράγοντα της δικαστηριακής 

νοµολογίας µπορεί να επεκτείνει τον ορισµό της φορολογικής συµµόρφωσης. Έτσι 

σύµφωνα µε τους Roth et al. (1989a) ως φορολογική συµµόρφωση νοείται η πλήρης 

προσαρµογή των φορολογικών υποχρεώσεων  των φορολογουµένων στις φορολογικές 

διατάξεις των νόµων, καθώς επίσης και στις αποφάσεις των φορολογικών δικαστηρίων 

σε τακτές προθεσµίες. Αντίστοιχα η έννοια της µη φορολογικής συµµόρφωσης 

χαρακτηρίζεται από την παρεκτροπή από τα ανωτέρω οριζόµενα.      

1.2.3 Το φορολογικό χάσµα ή χάσµα φόρου 
 

Η έννοια της φοροδιαφυγής εκπεφρασµένης σε απόλυτα µεγέθη στην διεθνή  

βιβλιογραφία ορίζεται και ως φορολογικό χάσµα ή χάσµα φόρου (tax gap). Ουσιαστικά 

το χάσµα φόρου αφορά την διαφορά σε χρηµατικές µονάδες στην διάρκεια ενός 

οικονοµικού έτους µεταξύ του συνόλου των φόρων οι οποίοι αναλογούν στα 

πραγµατικά αποκτηθέντα φορολογητέα εισοδήµατα µε βάση τα οριζόµενα στη 

φορολογική νοµοθεσία, και του συνόλου των φόρων οι οποίοι αποδίδονται στο 

∆ηµόσιο µε βάση τα δηλωθέντα φορολογητέα εισοδήµατα, κατά παρέκκλιση των όσων 

ορίζει η φορολογική νοµοθεσία. Εξάλλου σύµφωνα µε τον Κανελλόπουλο (2002) το 

χάσµα φόρου αναφέρεται στην απόλυτη διαφορά µεταξύ του ποσού που δηλώνεται στις 

εφορίες και του ποσού του φόρου που θα έπρεπε να έχει δηλωθεί. Πρακτικά πρόκειται 

για τον επιπλέον οφειλόµενο φόρο. Το χάσµα φόρου σύµφωνα µε το Internal Revenue 

Service (2007) ορίζεται ως το συνολικό ποσό της πραγµατικής φορολογικής 

υποχρέωσης που καθορίζεται από την φορολογική νοµοθεσία για ένα δεδοµένο 

οικονοµικό έτος το οποίο δεν καταβάλλεται οικειοθελώς και εµπρόθεσµα.  

 

Για αρκετούς λόγους το πραγµατικό µέγεθος του φορολογικού χάσµατος δεν 

εντοπίζεται πάντα από τους διεξαγόµενους φορολογικούς ελέγχους. Το φορολογικό 

χάσµα το οποίο εντοπίζεται από τους φορολογικούς ελέγχους αποτελεί ένα υποσύνολο 

του πραγµατικού συνολικού φορολογικού χάσµατος. Οι φορολογικές αρχές κατά 

καιρούς µε διάφορες µεθόδους  προβαίνουν και σε εκτιµήσεις του πραγµατικού 

µεγέθους (OECD, 2004b). Υπό αυτή την έννοια ο Feinstein (2004) επέκτεινε τον 

ορισµό του φορολογικού χάσµατος, ορίζοντας το ως εξής: 
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Φορολογικό Χάσµα = Ποσό εντοπισµένης φοροδιαφυγής + Εκτίµηση του ποσού της µη 

εντοπισµένης φοροδιαφυγής    

 

Η πραγµατική φορολογική υποχρέωση για κάθε φορολογούµενο αφορά το ποσό των 

φόρων που προκύπτει από την πλήρη εφαρµογή όλων των σχετικών διατάξεων της 

κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας που έχουν εφαρµογή στην οικονοµική κατάσταση 

του συγκεκριµένου φορολογουµένου. Για διάφορους λόγους το ποσό αυτό µπορεί να 

διαφέρει συχνά από το ποσό των φόρων το οποίο αντιστοιχεί στα εισοδήµατα τα οποία 

δηλώνουν οι φορολογούµενοι στις φορολογικές τους δηλώσεις. Οι φορολογούµενοι 

ενδέχεται να µην κατανοούν και εφαρµόζουν ορθά την φορολογική νοµοθεσία, µπορεί 

να κάνουν ακούσια λάθη εκ παραδροµής, ή ενδεχοµένως να έχουν ως πρόθεση την 

απόκρυψη φορολογητέας ύλης και τον προσπορισµό των αντιστοίχων µη 

καταβληθέντων φόρων. Η τελευταία βέβαια περίπτωση είναι και η πλέον συνήθης αλλά 

και επιλήψιµη.   

1.2.4 Συναφείς εννοιολογικοί προσδιορισµοί 

1.2.4.1 Η φοροαποφυγή  
 

Η φοροαποφυγή (tax avoidance) ή και νόµιµη φοροδιαφυγή όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται από πολλούς, συνίσταται στον νοµότυπο περιορισµό των φορολογικών 

υποχρεώσεων. Η φοροαποφυγή ουσιαστικά έχει ως αντικείµενο αναφοράς την 

εκµετάλλευση των κενών της φορολογικής νοµοθεσίας και αποσκοπεί στην κατά το 

δυνατόν µείωση των καταβληθέντων φόρων. Μπορεί να λάβει την µορφή της 

εµφάνισης χαµηλότερων φορολογητέων εισοδηµάτων ή της µετατροπής φορολογητέων 

εισοδηµάτων σε αφορολόγητα. Η φοροαποφυγή είναι µεν νοµότυπη εφόσον συνάδει µε 

το προβλεπόµενα στο ισχύον νοµοθετικό φορολογικό πλαίσιο, ωστόσο η προσφυγή σε 

αυτή εγείρει ερωτήµατα ηθικής φύσεως (Sandmo, 2005). Ενώ στην φοροδιαφυγή 

υπάρχει καταστρατήγηση τόσο του γράµµατος όσο και του πνεύµατος των 

φορολογικών νόµων, στην φοροαποφυγή υπάρχει καταστρατήγηση µόνο του πνεύµατος 

των φορολογικών νόµων (Καράγιωργας, 1981). Βέβαια σε αρκετές περιπτώσεις η 

διαχωριστική γραµµή µεταξύ της νόµιµης φοροαποφυγής και της µη νόµιµης 

φοροδιαφυγής είναι δυσδιάκριτη (Slemrod, 2007).  
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1.2.4.2 Η παραοικονοµία 
 

Η παραοικονοµία (ή ανεπίσηµη οικονοµία, ή υπόγεια οικονοµία, ή γκρίζα οικονοµία, 

κ.α.) αν και σχετίζεται άµεσα µε την µη φορολογική συµµόρφωση  και το φορολογικό 

χάσµα, ωστόσο δεν είναι συνώνυµες έννοιες. Οι ορισµοί της παραοικονοµίας 

ποικίλλουν, ωστόσο οι περισσότεροι ερευνητές ορίζουν  ως παραοικονοµία το σύνολο 

της αξίας των παραγοµένων αγαθών και υπηρεσιών σε µία οικονοµία που διαφεύγουν 

της µέτρησης του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Σύµφωνα µε τον Κανελλόπουλο 

(1990) η παραοικονοµία αναφέρεται στις οικονοµικές δραστηριότητες, οι οποίες ενώ µε 

βάση την εφαρµοζόµενη εθνικολογιστική πρακτική περιλαµβάνονται στο µετρούµενο 

προϊόν και εισόδηµα, δεν συλλαµβάνονται (καταγράφονται) από τις µετρούµενες 

τεχνικές µέτρησης. Η παραοικονοµία περιλαµβάνει: α) την αδήλωτη νόµιµη παραγωγή, 

β) την αδήλωτη παραγωγή σε είδος που αναφέρεται σε κλοπές, και γ) την παράνοµη 

παραγωγική δραστηριότητα που δηµιουργεί προστιθέµενη αξία (Παλαιολόγος και 

Κασσάρ, 2003). Εφόσον τα εισοδήµατα που αποκτώνται στην σφαίρα της 

παραοικονοµίας δεν δηλώνονται, είναι ευνόητο ότι παράλληλα διαφεύγουν και της 

φορολόγησης. 

 

Βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι πιθανό να υπάρχει παραοικονοµία χωρίς 

φοροδιαφυγή, αλλά και το αντίστροφο φοροδιαφυγή χωρίς παραοικονοµία. Έτσι 

υπάρχουν ορισµένα συστατικά στοιχεία της παραοικονοµίας τα οποία δεν 

περιλαµβάνονται στην έννοια του φορολογικού χάσµατος (όπως είναι ο φόρος που 

αναλογεί στα εισοδήµατα από µη νόµιµες δραστηριότητες), ενώ υπάρχουν και άλλα 

στοιχεία τα οποία ενώ συνυπολογίζονται στο φορολογικό χάσµα δεν 

συµπεριλαµβάνονται στην έννοια της παραοικονοµίας (όπως είναι ο φόρος που 

αναλογεί σε υπερεκτίµηση απαλλασσόµενων εισοδηµάτων, δαπανών η µειώσεων 

φορολογητέων εισοδηµάτων, ή στην διαφορά µεταξύ ορθού και εσφαλµένου 

υπολογισµού των φορολογητέων εισοδηµάτων). Εποµένως η παραοικονοµία δεν θα 

πρέπει να συγχέεται µε την φοροδιαφυγή γιατί  ενώ η παραοικονοµία αφορά µόνο την 

τρέχουσα οικονοµική δραστηριότητα, η φοροδιαφυγή σχετίζεται τόσο µε την τρέχουσα 

όσο και µε την µη τρέχουσα οικονοµική δραστηριότητα (Tanzi, 1982).       



Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγική προσέγγιση 
 

 

27 

1.3 Οριοθέτηση του ερευνητικού προβλήµατος  

1.3.1 Η τάση µη φορολογικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων 
 

∆ιαχρονικά η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα ακανθώδες ζήτηµα υψίστης  σηµασίας τόσο 

για το σύνολο της παγκόσµιας οικονοµίας, όσο και  ειδικότερα για την  Ελληνική 

οικονοµία. Η αδιαµφισβήτητα ιδιαίτερα εκτεταµένη φοροδιαφυγή που παρατηρείται 

στην Ελληνική οικονοµία, αφενός λειτουργεί αποσταθεροποιητικά για την πορεία των 

∆ηµοσίων οικονοµικών µεγεθών, δυσχεραίνοντας την υλοποίηση του Κρατικού 

προϋπολογισµού, και αποστερώντας  σηµαντικούς πόρους από το κοινωνικό σύνολο, 

αφετέρου δε δηµιουργεί συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού στην αγορά, αµβλύνοντας 

το αίσθηµα της φορολογικής συνείδησης των φορολογουµένων.  

 

Στο ζήτηµα του αθέµιτου ανταγωνισµού ο Stiglitz (1988) αναφέρει ότι µεταξύ δύο 

οµοειδών επιχειρήσεων εκ των οποίων η πρώτη είναι  συνεπής στις φορολογικές 

υποχρεώσεις της, ενώ η δεύτερη  φοροδιαφεύγει συστηµατικά, υφίσταται συγκριτικό 

πλεονέκτηµα για την δεύτερη, αφού αυτή  έχει την δυνατότητα να πουλήσει τα αγαθά 

που εµπορεύεται σε σχετικά χαµηλότερη τιµή, επιτυγχάνοντας παράλληλα τον 

περιορισµό του οριακού ανά µονάδα κόστους.  Για τον λόγο αυτό οι επιχειρήσεις οι 

οποίες εµφανίζουν δείκτες αποδοτικότητας χαµηλότερους του µέσου όρου του κλάδου 

στον οποίο δραστηριοποιούνται καταφεύγουν στην σκόπιµη µη συµµόρφωση, 

προκειµένου να περιορίσουν το κόστος πωληθέντων (Rice, 1992).  

 

Με την µη απόδοση των αναλογούντων φόρων οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν να 

βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στρεβλώνοντας τους όρους  του υγιούς 

ανταγωνισµού. Αυτό αποτυπώνεται στα οικονοµικά τους µεγέθη και κυρίως στην 

ρευστότητα που διαθέτουν. Η Mills (1998) υποστηρίζει ότι επιχειρήσεις (κερδοφόρες 

και ζηµιογόνες) µε την απόκρυψη του φορολογητέου εισοδήµατος επιδιώκουν την 

άµεση βελτίωση των ταµειακών τους ροών. Επιπροσθέτως η ίδια αναφέρει ότι, οι  

επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν, εµφανίζοντας σε µία συγκεκριµένη διαχειριστική  

χρήση ζηµιές, µε την µεταφορά αυτών των ζηµιών στις επόµενες διαχειριστικές χρήσεις, 

έχουν ένα οικονοµικό όφελος το οποίο ισούται µε την αναµενόµενη παρούσα αξία των 
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φόρων που θα κατέβαλαν σε επόµενες κερδοφόρες χρήσεις, και οι οποίοι θα 

προέκυπταν µε την εφαρµογή των µελλοντικών οριακών φορολογικών συντελεστών. 

 

Εποµένως οι  ιδιοκτήτες ή οι ασκούντες την διοίκηση στις επιχειρήσεις, µη αποδίδοντας 

ορθά τους αναλογούντες φόρους επιδιώκουν την ιδιοποίηση των φόρων που ανήκουν 

στο ∆ηµόσιο και στο κοινωνικό σύνολο, προκειµένου αφενός για να πετύχουν ένα 

καλύτερο επίπεδο διαβίωσης, και αφετέρου για να βελτιώσουν την συγκριτική 

ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά που δραστηριοποιούνται.  

1.3.2 Μη φορολογική συµµόρφωση και πιθανότητα ελέγχου στην Ελλάδα  
 

∆ιάχυτη είναι η αίσθηση στην κοινή γνώµη ότι το ύψος και η έκταση της φοροδιαφυγής 

στην Ελλάδα αποτελούν µεγέθη ιδιαίτερα µεγάλα. Η γενική αυτή εντύπωση 

επιβεβαιώνεται από τις ελάχιστες επιστηµονικές µελέτες οι οποίες έχουν δει το φως της 

δηµοσιότητας τα τελευταία χρόνια προερχόµενες από Έλληνες ερευνητές, καθώς 

επίσης και από τα ελάχιστα στοιχεία  τα οποία κατά καιρούς διοχετεύουν µε φειδώ στα 

µέσα ενηµέρωσης, οι ασκούντες την φορολογική πολιτική.  

 

Στην µελέτη των Τάτσου κ.α. (2001) η φοροδιαφυγή για το έτος 1997 εκτιµήθηκε ότι 

ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί του Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Βέβαια 

θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ποσοστό αυτό κρίνεται µάλλον υπερβολικό όχι µόνο 

επειδή στηρίχθηκε σε υπερεκτιµηµένη βάση, δεδοµένου ότι υπολογίσθηκε επί του 

εκτιµώµενου µεγέθους της παραοικονοµίας, αλλά και διότι κάθε εισόδηµα προερχόµενο 

από δραστηριότητες της παραοικονοµίας δεν φοροδιαφεύγει αναγκαστικά 

(Κανελλόπουλος, 2002). 

     

Στο πεδίο εφαρµογής του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) σύµφωνα µε τους 

Κανελλόπουλο κ.α. (1995) η “φοροκλοπή” 2 που καλλιεργείται ευδοκίµως στην Ελλάδα 

οφείλεται στην αδυναµία των φορολογικών υπηρεσιών να ανταποκριθούν επαρκώς 

στην ανάγκες ενός φόρου που απαιτεί οργανωτική αρτιότητα, διοικητική ευελιξία και 

                                                 
2 Ο συγκεκριµένος όρος αποδίδει επακριβώς και εύγλωττα την διάσταση της µη καταβολής του  ΦΠΑ 
στο ∆ηµόσιο, δεδοµένου ότι η µη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση του εν λόγω έµµεσου φόρου συνιστά 
κατ’ ουσία κλοπή για την οποία νοµοθετικά προβλέπονται ανάλογα βέβαια µε την έκτασή της, βαρύτατες 
διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.    



Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγική προσέγγιση 
 

 

29 

στελεχιακή επάρκεια.  Απόρροια αυτών των διαπιστώσεων σύµφωνα µε την εκτίµηση 

των συγκεκριµένων µελετητών είναι ότι η φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ κατά το οικονοµικό 

έτος 1988 ανήλθε ως ποσοστό στο 38% των καθαρών εσόδων ΦΠΑ που εισέπραξε το 

∆ηµόσιο στο αντίστοιχο έτος.  Όσον αφορά την κατανοµή της συνολικής φοροδιαφυγής 

κατά κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας διαπιστώθηκε ότι το ύψος αυτής είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό στις δραστηριότητες  των µεταφορών, των κατασκευών, και των 

ξενοδοχείων τόσο ως απόλυτο µέγεθος όσο και ως ποσοστό των αντίστοιχων 

εισπράξεων. Μικρότερη εκτιµήθηκε η φοροδιαφυγή για τις βιοµηχανικές,  βιοτεχνικές 

και αγροτικές επιχειρήσεις, ενώ συγκριτικά χαµηλή εµφανίστηκε αυτή στις εµπορικές 

επιχειρήσεις.   

  

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το υψηλότερο ποσοστό της µη φορολογικής 

συµµόρφωσης και το µεγαλύτερο τµήµα του συνολικού φορολογικού χάσµατος  

εντοπίζεται στα εισοδήµατα των επιχειρήσεων. Η παραδοχή αυτή αποκτά ιδιαίτερη 

σηµασία για την Ελληνική οικονοµία δεδοµένου ότι στα πλαίσια αυτής, 

δραστηριοποιείται  πολύ µεγάλος αριθµός µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε σχέση µε τον 

πληθυσµό της χώρας. Οι Καλυβιανάκης κ.α. (1993) αναφέρουν ότι στα εισοδήµατα από 

εµπορικές επιχειρήσεις στα πλαίσια της φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων 

συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο µέρος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Εποµένως λόγω 

και του µεγάλου αριθµού των Ελληνικών επιχειρήσεων ο έλεγχος του συνόλου αυτών 

από τις φορολογικές αρχές καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολος (Κανελλόπουλος κ.α., 1995). 

 

Οι σηµαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της µη φορολογικής συµµόρφωσης 

στην Ελλάδα οι οποίοι συντελούν στον περιορισµό της, είναι η επιβολή αυστηρών 

κυρώσεων, το ύψος των φορολογικών συντελεστών, η ταλαιπωρία που υφίστανται οι 

φοροφυγάδες, η ορθολογική διαχείριση των φορολογικών εσόδων από το ∆ηµόσιο, η 

αύξηση της συχνότητας των φορολογικών ελέγχων, η αύξηση της πιθανότητας να 

αποκαλυφθούν οι φοροφυγάδες, και η πραγµατοποίηση ουσιαστικών φορολογικών 

ελέγχων (Τάτσος κ.α., 2001). 

 

Οι παράγοντες που καθορίζουν την απόφαση του φορολογουµένου να φοροδιαφύγει 

και ειδικότερα ο (οριακός) φορολογικός συντελεστής που αντιµετωπίζει ο 
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φορολογούµενος, η πιθανότητα να αποκαλυφθεί η φοροδιαφυγή και να επιβληθεί η 

σχετική ποινή και  το ύψος της επαπειλούµενης ποινής,  καθορίζονται και ελέγχονται 

άµεσα ή έµµεσα από τις φορολογικές αρχές. Έτσι το ύψος και η έκταση της 

φοροδιαφυγής είναι δυνατόν να ελεγχθούν. Στην Ελλάδα οι φορολογικοί συντελεστές 

είναι µεν σχετικά υψηλοί, αλλά όχι τόσο ώστε να δικαιολογούν την τεράστια 

φοροδιαφυγή. Οι ποινές είναι υψηλές, έως αδικαιολόγητα υψηλές σε ορισµένες 

περιπτώσεις, και οπωσδήποτε κατ’ αρχήν αποτρέπουν τη φοροδιαφυγή. Το µεγάλο 

πρόβληµα όµως είναι ότι η πιθανότητα αποκάλυψης της φοροδιαφυγής και επιβολής 

της σχετικής ποινής είναι σχεδόν µηδενική, λόγω της ανεπάρκειας των αρµόδιων 

υπηρεσιών, της διενέργειας ελάχιστων και ανεπαρκών ελέγχων, αλλά και της 

πολυπλοκότητας των φορολογικών διατάξεων, η οποία αποτελεί γενεσιουργό αιτία 

αδιαφανών πρακτικών. Θα πρέπει εποµένως µε κάθε τρόπο να αυξηθεί η πιθανότητα 

εντοπισµού της φοροδιαφυγής και επιβολής της σχετικής ποινής (Τράπεζα της 

Ελλάδος, 2010). 

 

Εξάλλου ως γενική προϋπόθεση για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής θεωρείται η 

ισχύς της ανισότητας:  

p · f  > g 

όπου : 

p = η πιθανότητα ανακάλυψης της φοροδιαφυγής από τις αρχές. 

f  = η ποινή (χρηµατική ή άλλη) που θα επιβληθεί. 

g = το οικονοµικό ή άλλο όφελος από την φοροδιαφυγή. 

 

Το οικονοµικό ή άλλο όφελος από την φοροδιαφυγή εξαρτάται από τον οριακό 

φορολογικό συντελεστή και το ύψος του εισοδήµατος. Η ανισότητα αυτή στην ουσία 

αποτελεί µια απλοποιηµένη εκδοχή του βασικού θεωρητικού υποδείγµατος των 

Allingham and Sandmo (1972). Στην Ελλάδα είναι πιθανό να ισχύει η αντίστροφη 

ανισότητα δηλαδή  p · f < g  και γι αυτό η φοροδιαφυγή έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις. 

Στα πλαίσια αυτής της παραδοχής η σηµαντικότερη ίσως κατηγορία ενεργειών είναι 

αυτή που έχει ως στόχο την αύξηση της πιθανότητας ανακάλυψης της φοροδιαφυγής (η 

τιµή του p) η οποία στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαµηλή (Καλυβιανάκης κ.α., 1993).  
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Με δεδοµένη την πολύπλευρη διάσταση των αιτιών του φαινοµένου της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης, από την παράθεση των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι 

στην Ελληνική πραγµατικότητα οι πιθανότητες να υποστούν φορολογικό έλεγχο οι 

επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν είναι σχετικά µικρές. Επίσης από την έκταση της 

φοροδιαφυγής προκύπτει ότι οι διεξαγόµενοι φορολογικοί έλεγχοι είναι αµφίβολο εάν 

στοχεύουν προς την ορθή κατεύθυνση, και αν τελικά καταφέρνουν να αναδείξουν το 

πραγµατικό µέγεθος της απόκρυψης της φορολογητέας ύλης.  

 
Εστιάζοντας στο πεδίο του φορολογικού ελέγχου των επιχειρήσεων στα πλαίσια του 

Ελληνικού φορολογικού συστήµατος,  διαπιστώνεται η έλλειψη ενός συγκροτηµένου 

προγράµµατος δειγµατοληπτικής επιλογής ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων προς 

έλεγχο, καθώς επίσης και µέτρησης της φορολογικής συµµόρφωσης των 

φορολογουµένων και ειδικότερα των επιχειρήσεων, το οποίο στηρίζεται σε γενικά 

παραδεκτές επιστηµονικές αρχές και αντιλήψεις. Αυτή ακριβώς η διαπίστωση οριοθετεί 

και το ερευνητικό πρόβληµα το οποίο πραγµατεύεται η παρούσα διατριβή. 

1.4 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
 

Η οριοθέτηση του ερευνητικού προβλήµατος αλλά κυρίως οι χρόνιες παθογένειες του 

Ελληνικού φορολογικού συστήµατος καθιστούν επιτακτική ανάγκη την υλοποίηση ενός 

προγράµµατος διαχείρισης στοχοθετηµένων φορολογικών ελέγχων το οποίο θα 

εµπεδώνει την φορολογική συµµόρφωση, αναδεικνύοντας τις  επιχειρήσεις που 

παρουσιάζουν την µεγαλύτερη τάση φοροδιαφυγής. Έτσι δεδοµένου ότι είναι 

αντικειµενικά ανέφικτος ο φορολογικός έλεγχος του συνόλου των επιχειρήσεων, ενώ 

παράλληλα υφίσταται ο κίνδυνος της παραγραφής των αξιώσεων του ∆ηµοσίου, η 

φορολογική διοίκηση στα πλαίσια των δυνατοτήτων της θα ελέγχει κατά προτεραιότητα 

και διεξοδικά τις επιχειρήσεις που επιλέγονται µε αντικειµενικά κριτήρια. 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας στα πλαίσια της  εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής 

είναι να διερευνηθούν, τα κριτήρια επιλογής του τακτικού φορολογικού ελέγχου των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων από τις αρµόδιες φοροελεγκτικές αρχές, να ελεγχθεί η 

αξιοπιστία και η συνεισφορά τους, και εν τέλει να προταθεί στη βάση αυτών ένα 

δικαιότερο και αποτελεσµατικότερο σύστηµα επιλογής φορολογικών ελέγχων το οποίο 
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θα συνεκτιµά όλα τα κριτήρια, προάγοντας την γενικότερη φορολογική συµµόρφωση. 

Η διαδικασία επιλογής θα ανατροφοδοτείται από την περιοδική αξιολόγηση και 

προσαρµογή αυτών των κριτηρίων, στις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες. Η διαρκής 

ανατροφοδότηση  αποτελεί  µία θεµελιώδη και δυναµική κατάσταση, η οποία 

αποβλέπει στην συνεχή επικαιροποίηση των πορισµάτων που θα προκύπτουν. Εξάλλου 

στους ερευνητικούς στόχους της συγκεκριµένης έρευνας, συγκαταλέγεται και η 

αποτύπωση των συσχετίσεων της µη φορολογικής συµµόρφωσης µε συγκεκριµένους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της, οι οποίοι αποτελούν και κριτήρια επιλογής για την 

διενέργεια των φορολογικών ελέγχων, καθώς επίσης και η διερεύνηση των βαθύτερων 

αιτίων αυτών.  

 

Η συγκεκριµένη εµπειρική έρευνα έχει ως σηµείο αναφοράς ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγµα αποτελεσµάτων τακτικών φορολογικών ελέγχων οι οποίοι έχουν διενεργηθεί σε 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, που έχουν επιλεγεί από τις αρµόδιες 

ελεγκτικές υπηρεσίες ως επί το πλείστον µε ορισµένα υποτυπώδη κριτήρια επιλογής, ή 

µε τυχαίο τρόπο. Ο σκοπός αλλά και οι επιµέρους  στόχοι της έρευνας επικεντρώνονται 

στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων των επιχειρήσεων τα οποία ως 

προσδιοριστικοί παράγοντες της φορολογικής συµµόρφωσης θα προσδιορίζουν 

συνοπτικά, και πριν την διενέργεια των χρονοβόρων τακτικών φορολογικών ελέγχων 

την συντελούµενη φοροδιαφυγή, και τα οποία θα κατευθύνουν τις υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονοµικών σε µία στοχοθετηµένη αποτελεσµατική διαδικασία η οποία 

θα επιβεβαιώνεται από τα  αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων των ελεγχθέντων 

επιχειρήσεων.    

 

Προς την κατεύθυνση αυτή εκτός της µελέτης του ανωτέρω δείγµατος, αξιοποιήθηκαν 

δεδοµένα τα οποία προκύπτουν από ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονοµικών και άλλων αρχών,  αλλά και στοιχεία της διεθνούς πρακτικής 

και εµπειρίας τα οποία δύνανται να προσαρµοστούν στην Ελληνική φορολογική 

πραγµατικότητα, έτσι ώστε να προκύψει ένα σύστηµα µέτρησης της φορολογικής 

συµµόρφωσης των επιχειρήσεων και επιλογής των φορολογικών ελέγχων εύκολα 

εφαρµόσιµο στην πράξη, το οποίο θα εδράζεται σε επιστηµονικές αρχές και µεθόδους.  

Φιλοδοξία δε της παρούσας διατριβής, αποτελεί και η συνεισφορά στις  προσπάθειες 
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τιθάσευσης της φοροδιαφυγής και εξορθολογισµού του Ελληνικού φορολογικού 

συστήµατος, προκειµένου αυτό να κατοχυρώσει και εµπράκτως την προβλεπόµενη 

συνταγµατικά αρχή της φοροδοτικής ικανότητας.      

1.5 ∆ιάρθρωση της διατριβής 
 
Η διατριβή αυτή απαρτίζεται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται µία 

εισαγωγική προσέγγιση του εξεταζόµενου προβλήµατος, ενώ παράλληλα καταβάλλεται 

προσπάθεια σκιαγράφησης της διάστασής του στην Ελληνική πραγµατικότητα. 

Περαιτέρω εισάγονται οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί των ζητηµάτων που 

πραγµατεύονται, και επίσης αναπτύσσεται  ο καθορισµός του σκοπού αλλά και των 

επιµέρους στόχων της διατριβής. Τέλος το κεφάλαιο καταλήγει µε την  παρούσα 

ενότητα της παρουσίασης της δοµής της διατριβής. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αποτυπώνεται το ευρύτερο επιστηµονικό θεωρητικό υπόβαθρο 

της φορολογικής συµµόρφωσης στη βάση του οποίου δοµήθηκε η διατριβή αυτή. Η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση του κεφαλαίου αυτού είχε ως κύριο µέληµα τον εντοπισµό 

και την παρουσίαση των κυριοτέρων συµπερασµάτων τα οποία αναδεικνύονται από την  

ξενόγλωσση ως επί το πλείστον επιστηµονική αρθρογραφία, και αναφέρονται στους 

προσδιοριστικούς παράγοντες επηρεασµού της φορολογικής συµµόρφωσης. 

 

Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζεται στο κατεξοχήν ζητούµενο της διατριβής, την ανάλυση 

του σηµαντικότερου  προσδιοριστικού παράγοντα της φορολογικής συµµόρφωσης, την 

πιθανότητα εντοπισµού της αποκλίνουσας φορολογικής συµπεριφοράς, η οποία 

εκφράζεται µε την παράµετρο των φορολογικών ελέγχων. Συγκεκριµένα πέραν της 

εξέτασης του ειδικότερου θεωρητικού πλαισίου, επιχειρήθηκε αναδίφηση της 

πρακτικής διάστασης του υπόψη θέµατος µε εστίαση στην Ελληνική πραγµατικότητα, 

δεδοµένου ότι αυτήν καλείται να αντιµετωπίσει η συγκεκριµένη έρευνα. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα διερευνητικά ερωτήµατα, η ερευνητική 

στρατηγική,  το µεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας, το οποίο περικλείει τα δεδοµένα  

και τα ζητούµενά της, τον σχεδιασµό της, και την κατασκευή του ερευνητικού 

εργαλείου αυτής, καθώς επίσης και η υιοθετούµενη µεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης. 
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Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκαν οι υπάρχουσες και προτεινόµενες µορφές αξιολόγησης, 

ενώ επίσης παρατίθενται στοιχεία για τον συνολικό πληθυσµό των Ελληνικών 

επιχειρήσεων, καθώς επίσης και για το ποσοστό φορολογικού ελέγχου που εφαρµόζει 

σε ετήσια βάση η Ελληνική φορολογική διοίκηση.   

 

Το πέµπτο κεφάλαιο έχει ως αντικείµενο την ανάλυση και την παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την στατιστική επεξεργασία του δείγµατος. 

Ειδικότερα στο κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε προσπάθεια διερεύνησης των 

επιστηµονικών ερωτηµάτων που τέθηκαν,  καθώς επίσης και της διαπίστωσης των 

αιτιωδών σχέσεων της µη φορολογικής συµµόρφωσης και των προσδιοριστικών 

παραγόντων της. Επιπροσθέτως οι προσδιοριστικοί παράγοντες αυτοί αποτέλεσαν και 

τις µεταβλητές οι οποίες εισήχθησαν σε µοντέλα πολυµεταβλητής στατιστικής 

ανάλυσης (πολλαπλή  παλινδρόµηση, λογιστική παλινδρόµηση και διακριτική ανάλυση) 

προκειµένου να συντεθεί το πρόγραµµα των φορολογικών ελέγχων το οποίο αποτελεί 

και τον απώτερο σκοπό της παρούσας διατριβής.   

 

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συµπεράσµατα της έρευνας, ενώ 

παράλληλα κατατίθενται προτάσεις για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της, και για 

παράλληλες συµπληρωµατικές δράσεις. Επιπροσθέτως προτάσεις διατυπώνονται και 

για την περαιτέρω έρευνα και εξέταση του εν λόγω ζητήµατος. Τέλος γίνεται αναφορά 

στους περιορισµούς της διενεργηθείσας έρευνας και αποτυπώνεται η συνεισφορά της 

στο ειδικότερο επιστηµονικό πεδίο.  

 

 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

2.1 Εισαγωγή  
 
H δυσχέρεια πρόσβασης των ερευνητών στα πρωτογενή δεδοµένα των υποβληθέντων 

φορολογικών δηλώσεων των φορολογουµένων καθώς επίσης και των αποτελεσµάτων 

των φορολογικών ελέγχων επί αυτών, είχε ως αποτέλεσµα την περιορισµένης έκτασης 

αναλυτική και αξιόπιστη αντιµετώπιση του ζητήµατος της φορολογικής συµµόρφωσης, 

από την επιστηµονική κοινότητα. Το γεγονός της περιορισµένης πρόσβασης στα 

στοιχεία των φορολογικών αρχών και κυρίως της Αµερικάνικης φορολογικής 

Υπηρεσίας IRS η οποία αποτελεί σηµείο αναφοράς της διεθνούς επιστηµονικής 

αρθρογραφίας, ώθησε τους ερευνητές στην υιοθέτηση άλλων επιστηµονικών µεθόδων, 

όπως είναι οι εµπειρικές µελέτες, και τα θεωρητικά υποδείγµατα προκειµένου να 

προσεγγίσουν το ζήτηµα της φορολογικής συµµόρφωσης, και να διερευνήσουν τους 

προσδιοριστικούς παράγοντές της. 

2.2 Οι εµπειρικές µελέτες 
 

Οι εµπειρικές µελέτες περιλαµβάνουν τις οικονοµετρικές µελέτες, τις µελέτες 

συµπεριφοράς, καθώς επίσης και τις πειραµατικές µελέτες. Οι οικονοµετρικές µελέτες  

ως επιστηµονικό εργαλείο διερεύνησης της φορολογικής συµµόρφωσης  περιορίστηκαν 

κατά κύριο λόγο στην µελέτη της επίδρασης των βασικών οικονοµικών 

προσδιοριστικών παραγόντων που είναι η πιθανότητα εντοπισµού, το ύψος των 

επιβαλλόµενων ποινών στην περίπτωση εντοπισµού, καθώς επίσης και το ύψος των 

φορολογικών συντελεστών.  

 

Οι µελέτες συµπεριφοράς επιχειρούν να µελετήσουν την συµπεριφορά των 

φορολογουµένων µέσα από τις απαντήσεις τους σε ερωτηµατολόγια. Στα 

ερωτηµατολόγια αυτά και από τις ερωτήσεις στις οποίες καλούνται να  απαντήσουν οι 

περιλαµβανόµενοι στο δείγµα φορολογούµενοι, οι µελετητές επιδιώκουν να γνωρίσουν 
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τις απόψεις των ερωτώµενων σχετικά µε την επίδραση που ασκεί το ύψος των 

φορολογικών συντελεστών καθώς και άλλοι παράγοντες στην τάση για φοροδιαφυγή. 

(Τάτσος, 2001).  

 

Ωστόσο ένα ιδιαίτερο πρόβληµα των ερευνητών στο πεδίο της φορολογικής 

συµµόρφωσης οι οποίοι στηρίζουν τις µελέτες τους στην σύνταξη ερωτηµατολογίων, 

είναι  η αυξηµένη πιθανότητα µη ειλικρινών απαντήσεων των φορολογουµένων στις 

ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονται µε ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα  (Klepper αnd 

Nagin, 1989a).  Κατ’ επέκταση µε βάση την συγκεκριµένη τοποθέτηση αλλά και 

δεδοµένης σε πολλές περιπτώσεις της ελλιπούς γνώσης που έχουν οι φορολογούµενοι 

σχετικά µε τα βασικά προσδιοριστικά στοιχεία του ζητήµατος της φορολογικής 

συµµόρφωσης, η αξιοπιστία  των µελετών συµπεριφοράς στο συγκεκριµένο ερευνητικό 

πεδίο ελέγχεται σε µεγάλο βαθµό.  

 

Οι πειραµατικές µελέτες κατά βάση χρησιµοποίησαν την θεωρία των παιγνίων (game 

theory) για να κατανοήσουν το ζήτηµα της φορολογικής συµµόρφωσης. Η θεωρία των 

παιγνίων η οποία έχει ως αντικείµενο της την ανάλυση ορθολογικών αποφάσεων σε 

καταστάσεις στρατηγικής αλληλεπίδρασης, εφαρµόστηκε στο πεδίο της φορολογικής 

συµµόρφωσης προκειµένου να αναδειχθεί η πραγµατική της διάσταση. Στα πλαίσια 

αυτής της ερευνητικής προσέγγισης επιλεγµένες οµάδες φορολογουµένων που 

αποσκοπούν στην µεγιστοποίηση της αναµενόµενης ωφέλειας τους, καλούνται να 

δηλώσουν φορολογητέα εισοδήµατα σε µια ιδιότυπη κατάσταση συγκρούσεων και 

συνεργασιών µε τις φορολογικές αρχές. 

   

Ωστόσο οι πειραµατικές µελέτες οι οποίες στηρίχθηκαν στα φορολογικά παίγνια 

ελέγχονται για την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων τους δεδοµένου ότι, η συµπεριφορά 

των συµµετεχόντων σε αυτά φορολογουµένων κατά την διάρκεια τους, δεν είναι 

ανάλογη της φορολογικής συµπεριφοράς που επιδεικνύουν υπό κανονικές συνθήκες. Οι 

Webley και Halstead (1986) υποστήριξαν ότι για να είναι χρήσιµες οι πειραµατικές 

µελέτες θα πρέπει να είναι ρεαλιστικότερες. Οι περισσότεροι συµµετέχοντες στα 

πειράµατα θεωρούν ότι αυτά αποτελούν ένα παίγνιο και η συµπεριφορά τους είναι 

διαφορετική όταν καλούνται να δηλώσουν τα πραγµατικά τους εισοδήµατα. Επιπλέον η 
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µόνη υποχρέωση των συµµετεχόντων ήταν η δήλωση των εισοδηµάτων, ενώ τα όποια 

συµπεράσµατα µπορούσαν να αναδειχθούν αφορούσαν αποκλειστικά τους οριακούς 

φορολογικούς συντελεστές, την πιθανότητα εντοπισµού, και τους συντελεστές των 

κυρώσεων.  Για τον συγκεκριµένο λόγο  τα αποτελέσµατα των πειραµατικών ερευνών 

θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερο προβληµατισµό.  

2.3 Οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της φορολογικής  
συµµόρφωσης 

2.3.1 Η θεωρία της αναµενόµενης χρησιµότητας 
 

H βασική θεωρία η οποία αποτέλεσε την βάση στην οποία στηρίχθηκαν οι ερευνητές 

του επιστηµονικού πεδίου της φορολογικής συµµόρφωσης είναι η θεωρία της 

αναµενόµενης χρησιµότητας (Expected Utility Theory - EUT)3. Η πρώτη εφαρµογή της 

εν λόγω θεωρίας πραγµατοποιήθηκε από τους Allingham and Sandmo (1972), οι οποίοι 

µε την θεωρητική τους ανάλυση, επιχείρησαν να διερευνήσουν την συµπεριφορά  των 

µεµονωµένων φορολογουµένων κατά την διαδικασία λήψης των αποφάσεών τους. Η 

ανάλυσή τους αυτή η οποία είναι ίσως η σηµαντικότερη στο συγκεκριµένο ερευνητικό 

πεδίο, αποτέλεσε το υπόβαθρο πολλών άλλων επιστηµονικών µελετών. Η εργασία τους 

διαρθρώνεται στην βάση της ανάπτυξης δύο µοντέλων ενός στατικού που βρίσκει 

εφαρµογή σε δεδοµένο χρόνο, και ενός δυναµικού στο οποίο ερευνώνται οι αποφάσεις 

των φορολογουµένων διαχρονικά. Σύµφωνα µε την συγκεκριµένη µελέτη η απόφαση 

των φορολογουµένων σχετικά µε το αν θα έπρεπε να υποβάλουν ανακριβή φορολογική 

δήλωση προκειµένου να φοροδιαφύγουν, και µέχρι ποιου βαθµού θα ήταν πρόθυµοι να 

το πράξουν, τελεί υπό το πρίσµα δύο εργαλείων επιβολής της φορολογικής διοίκησης, 

των ποσοστών φορολογικού ελέγχου και των φορολογικών κυρώσεων, καθώς επίσης 

και του ύψους των φορολογικών συντελεστών. 

 

                                                 
3 Σύµφωνα µε την θεωρία της αναµενόµενης χρησιµότητας η λήψη αποφάσεων  για την επιλογή µεταξύ 
αβέβαιων ή επικίνδυνων προοπτικών, πραγµατοποιείται µε την σύγκριση των αναµενόµενων τιµών 
χρησιµότητάς τους, δηλαδή των σταθµισµένων τιµών που προκύπτουν από το άθροισµα των τιµών 
χρησιµότητας των αναµενόµενων αποτελεσµάτων, οι οποίες πολλαπλασιάζονται µε τις αντίστοιχες 
πιθανότητες πραγµατοποιήσεώς των αποτελεσµάτων. Το υπόδειγµα της αναµενόµενης χρησιµότητας 
προτάθηκε για πρώτη φόρα από τον  Bernoulli Ν. κατά το έτος 1713. 
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Η αναµενόµενη χρησιµότητα την οποία προσπαθεί να µεγιστοποιήσει ο 

φορολογούµενος προκύπτει από την κάτωθι εξίσωση: 

 

E(U)= (1-p)U(W-θX)+pU(W-θX-π(W-X))          (1) 

Όπου: 

Ε (U) = η αναµενόµενη χρησιµότητα 

p = η  πιθανότητα εντοπισµού 

W = το πραγµατικό εισόδηµα 

θ = ο φορολογικός συντελεστής 

Χ = το δηλωθέν εισόδηµα 

π = το ποσοστό της επιβαλλόµενης ποινής επί του µη δηλωθέντος 

εισοδήµατος στην περίπτωση εντοπισµού  

 

Στα πλαίσια του συγκεκριµένου υποδείγµατος θεωρείται ότι οι φορολογούµενοι 

αποφεύγουν τον κίνδυνο και εποµένως η οριακή χρησιµότητά τους είναι πάντα θετική 

και φθίνουσα, ενώ το ποσοστό της επιβαλλόµενης ποινής είναι µεγαλύτερο από τον 

φορολογικό συντελεστή.  

 

Από τον µετασχηµατισµό της ανωτέρω εξίσωσης (1) οι συγκεκριµένοι ερευνητές 

κατέληξαν στην παρακάτω ανισότητα: 

 

ρ · π  < θ 

 

από την οποία προκύπτει ότι οι φορολογούµενοι δεν θα συµµορφώνονται όταν το 

γινόµενο της πιθανότητας εντοπισµού επί του ποσοστού της επιβαλλόµενης ποινής 

είναι µικρότερο από τον φορολογικό συντελεστή για δοσµένο ύψος µη δηλωθέντος 

εισοδήµατος. 

 

Εποµένως η απόφαση των φορολογουµένων να φοροδιαφύγουν βρίσκεται σε άµεση 

συνάρτηση µε την πιθανότητα εντοπισµού τους όπως αυτοί την αντιλαµβάνονται, 

καθώς επίσης και µε την βαρύτητα των επιβαλλόµενων κυρώσεων. Βέβαια στο 

υπόδειγµα αυτό οι κυρώσεις έχουν ως σηµείο αναφοράς το µη δηλωθέν εισόδηµα και 
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όχι το ποσό των φόρων το οποίο έχει διαφύγει. Εποµένως όταν τα οφέλη της 

φορολογικής συµµόρφωσης υπερκαλύπτουν τις επιπτώσεις της αποκλίνουσας 

φορολογικής συµπεριφοράς τότε οι φορολογούµενοι αποφασίζουν να συµµορφωθούν. 

Αντίστροφα όταν η προσδοκώµενη πρόσοδος η οποία πηγάζει από την µη σύννοµη 

φορολογική συµπεριφορά είναι µεγαλύτερη από τα οφέλη της φορολογικής 

συµµόρφωσης τότε οι φορολογούµενοι επιλέγουν να µην συµµορφωθούν και να 

φοροδιαφύγουν.  Εποµένως όσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα φορολογικού ελέγχου, 

καθώς και οι  επιβαλλόµενες ποινές τόσο µεγαλύτερη θα είναι η φορολογική 

συµµόρφωση. Πρόκειται ουσιαστικά για µία εφαρµογή της θεωρίας της αναµενόµενης 

χρησιµότητας στο ερευνητικό πεδίο της φορολογικής συµµόρφωσης. Στην παραδοχή 

αυτή κατέληξαν µεταξύ άλλων και οι Koskella (1983a, 1983b), Slemrod (1985), Carroll 

(1989), Violette (1989), και οι Martinez-Vazquez and Rider (2003).  

 

Η συγκεκριµένη θεωρία αν και αποτελεί την βασικότερη θεωρία που συναντάται στην 

διεθνή αρθρογραφία εντούτοις υπόκειται σε κάποιους περιορισµούς, ενώ κατά καιρούς 

έχει δεχθεί κριτική για την δυνατότητα ολοκληρωµένης παρουσίασης και 

αντιµετώπισης του ζητήµατος. O Thurman (1988) χρησιµοποιώντας θεωρίες που 

άπτονται του γνωστικού αντικειµένου της κοινωνικής ψυχολογίας υποστήριξε ότι αν 

και η πιθανότητα εντοπισµού µέσω των φορολογικών ελέγχων και οι επιβαλλόµενες 

κυρώσεις είναι σηµαντικοί αποτρεπτικοί παράγοντες της φοροδιαφυγής, ωστόσο δεν 

µπορούν µόνοι τους να ερµηνεύσουν το µέγεθος της φορολογικής συµµόρφωσης. Σε 

παρόµοιο συµπέρασµα οδηγήθηκε και ο Alm (1991). 

  

Επίσης µια άλλη αδυναµία του προτύπου των Allingham and Sandmo (1972) ήταν ότι 

είχε γίνει σε αυτό η υπόθεση ότι η πιθανότητα του φορολογικού ελέγχου ήταν σταθερή, 

γεγονός το οποίο δεν ισχύει αφού οι φορολογικοί έλεγχοι δεν  διεξάγονται 

αποκλειστικά σε τυχαία βάση, η δε πιθανότητα διενέργειας αυτών είναι µία παράµετρος 

η οποία βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τα δηλωθέντα φορολογητέα εισοδήµατα, ή 

την συµπεριφορά του φορολογουµένου. Την ίδια υπόθεση µεταξύ άλλων έκαναν και οι 

Skinner and Slemrod (1985), και ο Bernasconi (1998).   
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2.3.2 Η θεωρία της αποτροπής  
 

Μία άλλη θεωρία την οποία χρησιµοποίησε ευρέως η επιστηµονική κοινότητα είναι η 

θεωρία της αποτροπής (Deterrence theory)4  η οποία βασίζεται στην παραδοσιακή 

θεωρία της αναµενόµενης χρησιµότητας. Σύµφωνα µε την θεωρία αυτή θα πρέπει οι 

φορολογούµενοι να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό  ποιες είναι οι επιπτώσεις της 

παραβατικής τους συµπεριφοράς η οποία αποσκοπεί στην απόκρυψη φορολογητέων 

εισοδηµάτων, και την µη απόδοση ή ανακριβή απόδοση των αναλογούντων φόρων. Οι 

επιπτώσεις αυτές οι οποίες εκπορεύονται από την θεσµοθετηµένη επιβολή του 

φορολογικού συστήµατος και οι οποίες στην βασική τους έκφανση περιλαµβάνουν τις 

αυξηµένες πιθανότητες εντοπισµού διαµέσου των υψηλών ποσοστών φορολογικού 

ελέγχου, τις αυστηρές διοικητικές κυρώσεις (πρόστιµα και προσαυξήσεις) για την 

διάπραξη φορολογικών παραβάσεων και τις  ποινικές κυρώσεις, έχουν ως απώτερο 

σκοπό να αποτρέψουν τους φορολογούµενους από την υιοθέτηση µη σύννοµων  

φορολογικών συµπεριφορών. 

 

Οι Scott and Grasmick (1981), και  οι Grasmick and  Scott (1982) µεταξύ άλλων  

ερευνητών χρησιµοποίησαν ως ερευνητικό υπόβαθρο την θεωρία της αποτροπής για 

την διερεύνηση της φορολογικής συµµόρφωσης. Οι Klepper and Nagin (1989c), στην 

έρευνα που διεξήγαγαν απέδειξαν ότι η αντίληψη του κινδύνου από την πλευρά των 

φορολογουµένων είχε ισχυρή αποτρεπτική δράση στην τάση τους για να 

φοροδιαφύγουν. H επίδραση των πρακτικών της θεωρίας της αποτροπής φαίνεται να 

έχει περιορισµένη επίδραση στους διστακτικούς φορολογούµενους οι οποίοι ενώ είναι 

συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, αµφιταλαντεύονται µεταξύ φορολογικής 

και µη συµµόρφωσης  και ουσιαστικά απαιτείται ελάχιστη επιβολή επί αυτών ή και 

απουσία αυτής προκειµένου να µην οδηγηθούν στην φοροδιαφυγή. Στους δε 

φορολογούµενους οι οποίοι κατά συνήθη πρακτική φοροδιαφεύγουν τα εργαλεία της 

                                                 
4 H θεωρία της αποτροπής είναι µια στρατηγική των ενόπλων δυνάµεων η οποία αναπτύχθηκε κατά την 
διάρκεια του ψυχρού πολέµου µεταξύ, αφενός των κρατών του δυτικού κόσµου, και αφετέρου  της 
πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και των κρατών που προσκολλήθηκαν σε αυτήν. Σύµφωνα µε την εν λόγω θεωρία θα 
πρέπει να γνωστοποιηθεί στον επιτιθέµενο σε κάθε στάδιο της επιθετικής του δράσης σε ποιους 
κινδύνους υπόκειται και ποιες βλάβες µπορεί να υποστεί, έτσι ώστε έχοντας πλήρη επίγνωση των όσων 
πρόκειται να επακολουθήσουν να µην επιλέξει τελικά την υλοποίηση επιθετικών ενεργειών. 
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θεωρίας της αποτροπής δεν φαίνεται να έχουν αποτελεσµατική δράση (Hessing et al., 

1992).  

 

Ωστόσο υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Ορισµένοι µελετητές κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι η εφαρµογή της θεωρίας της αποτροπής δεν επιφέρει τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα στην φορολογική συµµόρφωση. Ο Frey (1997) συγκεκριµένα, 

υποστήριξε ότι η αυξηµένη επιβολή του φορολογικού συστήµατος (αυστηρότητα 

φορολογικών κυρώσεων, µεγάλοι οριακοί συντελεστές φορολογίας), οδηγούν στον 

περιορισµό της φορολογικής συµµόρφωσης.  

 

Η διάκριση των φορολογικών κυρώσεων σε διοικητικές και ποινικές αποτελεί ένα 

ειδικότερο κριτήριο της αποτρεπτικής τους σηµασίας. Η αντίληψη των 

φορολογουµένων για τις δύο αυτές κατηγορίες κυρώσεων φαίνεται να έχει διαφορετική 

αποτρεπτική δράση επί της συµπεριφοράς τους. Τα αποτελέσµατα της ερευνητικής 

εργασίας των Varma and Doob (1998) κατέδειξαν ότι η αντίληψη των φορολογουµένων 

για τις επιβαλλόµενες διοικητικές κυρώσεις δεν φαίνεται να επηρεάζει τις όποιες 

αποφάσεις τους για την φορολογική τους συµµόρφωση, πλην όµως η γνώση τους 

σχετικά µε τις ποινικές κυρώσεις φαίνεται να ασκεί καταλυτική επίδραση  στην 

διαδικασία λήψης των συγκεκριµένων αποφάσεων.   

2.4 Η περιορισµένη ερευνητική προσέγγιση της φορολογικής 
συµµόρφωσης των επιχειρήσεων  
 

Ενώ στο πεδίο της φορολογικής συµµόρφωσης των φυσικών προσώπων υπάρχουν 

αρκετές ερευνητικές εργασίες στην διεθνή επιστηµονική βιβλιογραφία, όσον αφορά το 

ζήτηµα της φορολογικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων παρατηρείται ότι η 

αντιµετώπιση του από την επιστηµονική κοινότητα είναι περιορισµένης έκτασης, αν και 

είναι κοινά αποδεκτό ότι η φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη, 

ενώ και το φορολογικό χάσµα  των επιχειρήσεων βαίνει αυξανόµενο.  

 

∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο ποσοστό της µη φορολογικής συµµόρφωσης 

παρατηρείται στα εισοδήµατα των επιχειρήσεων, σε σχέση µε τα εισοδήµατα των 

φορολογουµένων φυσικών προσώπων τα οποία ως επί το πλείστον προέρχονται από 
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µισθωτές υπηρεσίες,  και επίσης λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι η ίδια η δοµή 

του φορολογικού συστήµατος αλλά και οι επικρατούσες συνθήκες προσφέρουν πολύ 

µεγαλύτερες δυνατότητες απόκρυψης φορολογητέων εισοδηµάτων από τις επιχειρήσεις, 

θα περιµέναµε µία περισσότερο εκτεταµένη και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του εν 

λόγω ερευνητικού πεδίου.  Σύµφωνα µε το Internal Revenue Service (1990) οι 

επιχειρήσεις φοροδιαφεύγουν σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε τους µεµονωµένους 

φορολογούµενους. Για το έτος 1992 οι φόροι των επιχειρήσεων οι οποίοι δεν 

αποδόθηκαν  εκτιµήθηκε ότι ανέρχονταν σε ποσοστό 26% του συνόλου των φόρων που 

θα έπρεπε να έχουν αποδώσει, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των φορολογουµένων 

φυσικών προσώπων στο πεδίο της φορολογίας εισοδήµατος κατά το ίδιο έτος 

ανέρχονταν σε µόλις 15%.  

 

Στο θέµα του ερευνητικού υποβάθρου του ζητήµατος της φορολογικής συµµόρφωσης 

των επιχειρήσεων οι McCaffery and  Slemrod (2004), υποστήριξαν ότι αυτό είναι 

δυσανάλογα περιορισµένο, λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι στις περισσότερες 

χώρες το µεγαλύτερο τµήµα των φόρων προέρχεται από τις επιχειρήσεις. Εξάλλου ο  

Kamdar (1997) υποστήριξε ότι αν και το ποσοστό της εθελοντικής συµµόρφωσης των 

επιχειρήσεων είναι µεγαλύτερο του αντίστοιχου ποσοστού στην φορολογία των 

φυσικών προσώπων στο εξεταζόµενο από αυτόν χρονικό διάστηµα, ωστόσο επειδή οι 

επιχειρήσεις καταβάλουν περισσότερους από τους µισούς πρόσθετους φόρους και 

φορολογικά πρόστιµα εκ των συνόλου των επιβληθέντων από το IRS πρόσθετων 

φόρων και προστίµων, προκύπτει ότι η επίτευξη µεγαλυτέρων ποσοστών φορολογικής 

συµµόρφωσης των επιχειρήσεων θα συνέβαλε αποφασιστικά στην τόνωση των 

φορολογικών εσόδων.  Επίσης ο ίδιος έθεσε και µία άλλη διάσταση υποστηρίζοντας ότι 

οι αναφορές για την περιορισµένη φορολογική συµµόρφωση των επιχειρήσεων µπορεί 

να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην συµπεριφορά συµµόρφωσης των φυσικών 

προσώπων.  

2.5 Η έκταση της µη φορολογικής συµµόρφωσης 
 
Η εκτίµηση των διαστάσεων της φοροδιαφυγής τόσο ως απολύτου  όσο και ως 

σχετικού µεγέθους,  στηρίχθηκε σε διάφορες µεθόδους οι περισσότερες εκ των οποίων 

δεν λάµβαναν υπόψη τους τα πρωτογενή στοιχεία των αποτελεσµάτων των 
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φορολογικών ελέγχων λόγω του περιορισµού πρόσβασης σε αυτά των ερευνητών. Οι 

ελάχιστες  µελέτες οι οποίες στηρίζονται σε πραγµατικά δεδοµένα, κατά κύριο λόγο   

αντλούν το αναγκαίο  πρωτογενές υλικό από τη βάση δεδοµένων και τις ανακοινώσεις 

του IRS και αφορούν την εντοπισθείσα µη φορολογική συµµόρφωση στις Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ).     

 

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του  Internal Revenue Service (2007) το φορολογικό 

χάσµα στις ΗΠΑ κατά το έτος 2001 ανέρχονταν περίπου στα 345 δισεκατοµµύρια 

δολάρια,  και αποτελούσε το 16% περίπου όλων των οφειλοµένων φόρων ενώ ύστερα 

από συντονισµένες ενέργειες του ελεγκτικού µηχανισµού το ποσό αυτό µειώθηκε στα 

290 δισεκατοµµύρια δολάρια, και το ποσοστό της φορολογικής συµµόρφωσης ανήλθε 

περίπου στο 86% (από 84%). Το φορολογικό χάσµα που αφορούσε κατά το έτος 2001 

τις επιχειρήσεις ανήλθε στα 148 δισεκατοµµύρια δολάρια ή ποσοστό 43% του 

συνολικού φορολογικού χάσµατος, ενώ ποσό 197 δισεκατοµµυρίων δολαρίων ή 

ποσοστό 57% αφορούσε την φορολογία των φυσικών προσώπων. Σε παλαιότερες 

έρευνες διαπιστώθηκε ότι τα ποσοστά εθελοντικής συµµόρφωσης στις ΗΠΑ ήταν 

91,2% κατά το έτος 1973, και 89,3 % κατά το έτος 1981 (Internal Revenue Service, 

1983).  Οι Graetz and Wilde (1985) στηριζόµενοι στα δεδοµένα του προγράµµατος 

Taxpayer Compliance Measurement Program (TCMP)  προσδιόρισαν ότι το ποσοστό 

της µη φορολογικής συµµόρφωσης ανέρχονταν σε 10%. Το IRS θεωρώντας ότι η 

διεξαγωγή των φορολογικών ελέγχων αποτελεί το βασικότερο στοιχείο της 

στρατηγικής του για το περιορισµό της φοροδιαφυγής, επιδιώκει διαµέσου αυτών να 

αυξήσει το ποσοστό της φορολογικής συµµόρφωσης στο 90% έως το 2017.  

 

Ειδικότερα στο πεδίο της µη φορολογικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων  οι  Hanlon 

et al. (2005) στην εµπειρική τους έρευνα διαπίστωσαν ότι αυτή στο υπό εξέταση δείγµα 

τους ανέρχονταν στο 13% των συνολικών φορολογικών υποχρεώσεων των 

επιχειρήσεων, ωστόσο στις πολύ µικρές επιχειρήσεις η µη συµµόρφωση ήταν αρκετά 

µεγαλύτερη από 13%. Ο αριθµός των επιχειρήσεων ωστόσο που δεν συµµορφώνονται 

µε τις επιταγές της φορολογικής νοµοθεσίας είτε σκοπίµως, είτε γιατί δεν ερµηνεύουν 

ορθώς τις φορολογικές διατάξεις φαίνεται να είναι αρκετά µεγάλος. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι σε µία µελέτη τους οι  Braithwaite  and Wirth (2001) υπολογίζουν 
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ότι το 60% των µεγάλων επιχειρήσεων της Αυστραλίας δεν αποδίδουν ορθά τους 

φόρους που αναλογούν στα φορολογητέα εισοδήµατά τους.   

2.6 Προσδιοριστικοί παράγοντες της φορολογικής συµµόρφωσης 
 
∆εδοµένου ότι η φορολογική συµµόρφωση ή αντίστοιχα η µη φορολογική 

συµµόρφωση αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόµενο αρκετοί είναι οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες οι οποίοι αλληλεπιδρούν στην διαµόρφωση των συγκεκριµένων µεγεθών. 

Οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες όπως ήδη έχει αναφερθεί στο υπόδειγµα των 

Allingham and Sandmo (1972), είναι οι πιθανότητες εντοπισµού, το ύψος των 

επιβαλλόµενων κυρώσεων, και το ύψος των φορολογικών συντελεστών.  

 

Εκτός των βασικών αποτρεπτικών παραγόντων της µη φορολογικής  συµµόρφωσης, οι 

θεωρητικές και εµπειρικές µελέτες των ερευνητών έχουν αναδείξει και άλλους 

εναλλακτικούς προσδιοριστικούς παράγοντες, όπως την πολυπλοκότητα του 

φορολογικού συστήµατος, την φορολογική δικαιοσύνη, το επίπεδο ηθικής της 

κοινωνίας, το επίπεδο φορολογικής συνείδησης των φορολογουµένων, τα πρότυπα 

κοινωνικής συµπεριφοράς, το µέγεθος της παρατηρούµενης διαφθοράς, κ.α.  

 

 Το µεγαλύτερο τµήµα αυτών των ερευνών εστιάζει στην µελέτη της επίδρασης αυτών 

των παραγόντων επί της φορολογικής συµµόρφωσης των µεµονωµένων 

φορολογουµένων. Ωστόσο η εξέταση αυτών των εναλλακτικών προσδιοριστικών 

παραγόντων όπως µεταξύ άλλων είναι η εµπιστοσύνη στην κυβερνητική πολιτική και 

το επίπεδο ηθικής και φορολογικής συνείδησης, θα µπορούσε να επεκταθεί 

τουλάχιστον στην έρευνα της επίδρασης τους στο πεδίο των ατοµικών επιχειρήσεων και 

των προσωπικών εταιρειών (Nur-tegin, 2008).   

 

∆εδοµένου ότι τα υποδείγµατα για την φορολογική συµµόρφωση τα οποία στηρίζονται 

στην εξέταση µόνο των οικονοµικών παραγόντων δεν καταφέρνουν να ερµηνεύσουν το 

γεγονός της συµµόρφωσης των φορολογουµένων στην περίπτωση που η φορολογική 

τους επιβάρυνση είναι µεγαλύτερη από το ύψος των επιβαλλόµενων  κυρώσεων, (σε 

περίπτωση βέβαια εντοπισµού τους) είναι εµφανές ότι οι παράγοντες αυτοί θα 

µπορούσαν να προσδώσουν µία νέα διάσταση στο υπό διερεύνηση ζήτηµα. 
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Η εξέταση των µη παραδοσιακών προσδιοριστικών παραγόντων της φορολογικής 

συµµόρφωσης δίνει την δυνατότητα για µια πιο ενδελεχή και ολοκληρωµένη 

παρουσίαση του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου. Στην θέση αυτή συνηγορεί 

και ο Cuccia (1994) o οποίος υποστήριξε ότι η συνδυαστική ανάλυση και µελέτη των 

οικονοµικών και µη οικονοµικών προσδιοριστικών παραγόντων της φορολογικής 

συµµόρφωσης συντελεί στην πληρέστερη κατανόησή της. Επίσης η προσπάθεια των 

φορολογουµένων να φοροδιαφύγουν δεν πηγάζει µόνο από τους παραδοσιακούς λόγους 

που σχετίζονται µε την οικονοµική διάσταση του ζητήµατος, αλλά καθορίζεται άµεσα 

και από συναισθηµατικούς και ψυχολογικούς παράγοντες (Roth et al., 1989b). 

 

Στο ίδιο πλαίσιο αναφοράς οι Andreoni et al. (1998) στην µελέτη τους για την 

φορολογική συµµόρφωση ανέφεραν τρεις κατηγορίες προσδιοριστικών παραγόντων, 

και συγκεκριµένα το επίπεδο ηθικής και φορολογικής συνείδησης των 

φορολογουµένων, την αντίληψη τους για την φορολογική δικαιοσύνη και την 

αξιολόγηση τους για την αποτελεσµατικότητα του κυβερνητικού έργου στον τοµέα της 

παροχής δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών.  Οι Webley et al. (2002) στην µελέτη τους η 

οποία αναφερόταν στην φορολογική συµµόρφωση στο πεδίο εφαρµογής του ΦΠΑ των 

µικρών επιχειρήσεων στο Ηνωµένο Βασίλειο, υποστήριξαν ότι οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες της είναι παρόµοιοι µε αυτούς της φορολογικής συµµόρφωσης στο πεδίο 

εφαρµογής του φόρου εισοδήµατος. Συγκεκριµένα κατ΄ αυτούς εκτός από τους 

οικονοµικούς παράγοντες εξίσου σηµαντικοί στην πρόβλεψη της φορολογικής 

συµµόρφωσης, είναι και οι παράγοντες της απόδοσης δικαιοσύνης, των κοινωνικών 

προτύπων,  και της προσωπικότητας.  Ακόµη οι Webley et al. (2006) απέδειξαν ότι η 

εφαρµογή των αρχών της νοητικής λογιστικής
5  (mental accounting) µπορεί να 

ερµηνεύσει την φορολογική συµµόρφωση στον ΦΠΑ.  

 

Εποµένως προκύπτει ότι η σηµαντικότητα και των υπολοίπων παραγόντων τόσο σε 

µικροοικονοµικό όσο και σε µακροοικονοµικό επίπεδο είναι αρκετά µεγάλη. Το σύνολο 

των παραγόντων αυτών πλην των πιθανοτήτων εντοπισµού, οι οποίοι προκύπτουν από 

την ανασκόπηση του ευρύτερου θεωρητικού πλαισίου, θα εξεταστούν αναλυτικά στην 

                                                 
5 Η νοητική λογιστική έχει ως αντικείµενο της την ανάλυση και την ερµηνεία του τρόπου µε τον οποίο οι 
άνθρωποι κωδικοποιούν, κατηγοριοποιούν και υπολογίζουν οτιδήποτε σχετικό µε τα χρήµατα και τα 
περιουσιακά τους στοιχεία. 
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συνέχεια. Οι πιθανότητες εντοπισµού οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την 

διαδικασία των φορολογικών ελέγχων θα εξεταστούν  διεξοδικά  στο επόµενο κεφάλαιο 

το οποίο πραγµατεύεται την ανάλυση του πλαισίου των φορολογικών ελέγχων.  

2.6.1 Οι ποινές για την µη φορολογική συµµόρφωση 
 

Οι επιβαλλόµενες ποινές ή κυρώσεις αποτέλεσαν βασικό προσδιοριστικό παράγοντα 

της φορολογικής συµµόρφωσης στην διεθνή  βιβλιογραφία. Οι ποινές σε όσους 

φοροδιαφεύγουν φαίνεται να αποτελούν ένα εργαλείο της φορολογικής διοίκησης το 

οποίο χρησιµοποιείται προκειµένου να ελέγξει το βαθµό της φορολογικής 

συµµόρφωσης.  

 

Οι ποινές διακρίνονται στις διοικητικές και τις ποινικές. Οι διοικητικές κυρώσεις στην 

βασική τους εκδοχή περιλαµβάνουν τις προσαυξήσεις και τους προσθέτους φόρους οι 

οποίοι επιβάλλονται µε συγκεκριµένο συντελεστή επί των φόρων που αντιστοιχούν στο 

φορολογητέο εισόδηµα το οποίο είτε δεν είχε δηλωθεί, ή είχε δηλωθεί ανακριβώς, ή 

δηλώθηκε εκπρόθεσµα, καθώς επίσης και τα φορολογικά πρόστιµα τα οποία 

επιβάλλονται για την διάπραξη φορολογικών παραβάσεων, και λοιπά µέτρα διοικητικού 

χαρακτήρα. Οι ποινικές κυρώσεις για την διάπραξη φορολογικών αδικηµάτων 

περιλαµβάνουν την ποινή της φυλάκισης και της κάθειρξης. 

  

Οι ερευνητές του ζητήµατος της φορολογικής συµµόρφωσης οι οποίοι µελέτησαν την 

επίδραση σε αυτήν των φορολογικών ποινών ή κυρώσεων κατά κύριο λόγο 

εστιάστηκαν στον βαθµό συσχέτισης τους µε την φορολογική συµµόρφωση, καθώς 

επίσης και στην βαρύτητά αυτών ως µέτρο της δυνατότητας επιβολής της φορολογικής 

διοίκησης. Η βαρύτητά αυτή στις έρευνές τους  αντικατοπτρίστηκε στο ύψος του 

συντελεστή βάση του οποίου υπολογίζονται  αυτές οι διοικητικές κυρώσεις.   Σύµφωνα 

µε τους Andreoni et al. (1998) το IRS στις τυπικές περιπτώσεις µη καταβολής των 

αναλογούντων φόρων επιβάλλει κυρώσεις οι οποίες υπολογίζονται µε συντελεστή 20% 

επί των φόρων που δεν αποδόθηκαν, ενώ σε περιπτώσεις φορολογικής απάτης ο 

συντελεστής αυτός αυξάνεται στο 75%. Σύµφωνα µε τον Bayer (2004) τα µεγέθη των 

φορολογικών ποινών που επιβάλλουν οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να είναι τέτοια, 
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έτσι ώστε να επιτελούν τον σκοπό του παραδειγµατισµού των φορολογουµένων προς 

αποφυγή υποτροπής τους, και όχι να επιφέρουν την οικονοµική τους εξάντληση.  

2.6.1.1 Η  θετική επίδραση των ποινών στην φορολογική συµµόρφωση 
 
Η επίδραση των ποινών στην διαµόρφωση της φορολογικής συµµόρφωσης είναι 

συνάρτηση του ύψους τους, ανάλογα βέβαια και µε το µέγεθος του αποκρυβέντος 

εισοδήµατος ή των φορολογικών παραβάσεων. Ο blumstein (1983) υποστήριξε ότι η µη 

φορολογική συµµόρφωση, θα µπορούσε να περιοριστεί  µε την επιβολή αυστηρότερων 

διοικητικών ποινών στην περίπτωση της συντελεσθείσας φοροδιαφυγής.  Ειδικότερα, οι 

φορολογούµενοι οι οποίοι αποφεύγουν την ανάληψη κινδύνου ωθούνται να δηλώσουν 

µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων τους όταν οι επιβαλλόµενες κυρώσεις είναι 

ανάλογες µε το ύψος των φόρων οι οποίοι δεν έχουν αποδοθεί Beck  and Jung  (1989).  

 

Στην συσχέτιση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων των φορολογούµενων και της 

στάσης τους απέναντι στο κίνδυνο καθώς επίσης και τον βαθµό ανάληψης του, είχε ήδη 

αναφερθεί ο Stiglitz (1969). Η στάση των ανθρώπων και ειδικότερα των 

φορολογουµένων απέναντι στον κίνδυνο ποικίλλει. Με βάση τον βαθµό στον οποίο 

αυτοί αναλαµβάνουν τον κίνδυνο του εντοπισµού της αποκλίνουσας φορολογικής 

συµπεριφοράς και της επιβολής των αντιστοίχων φορολογικών κυρώσεων διακρίνονται 

οι εξής κατηγορίες φορολογουµένων: 

• Οι  συντηρητικοί (risk averse) φορολογούµενοι  οι οποίοι αποφεύγουν την 

ανάληψη οποιουδήποτε κινδύνου ο οποίος προέρχεται από τα συστατικά 

στοιχεία επιβολής του φορολογικού συστήµατος, προτιµώντας να 

συµµορφώνονται πλήρως µε τις επιταγές της φορολογικής νοµοθεσίας. 

• Οι ριψοκίνδυνοι (risk seeking) φορολογούµενοι  οι οποίοι χαρακτηρίζονται από 

την θετική τους στάση απέναντι στον κίνδυνο. Στην συγκεκριµένη περίπτωση η 

φορολογική τους αυτή συµπεριφορά υποκινείται από την αναµενόµενη ωφέλεια 

που συνοδεύει τον κίνδυνο, η οποία είναι συνυφασµένη µε την απόκρυψη 

φορολογητέων εισοδηµάτων. 

• Οι ουδέτεροι ή αδιάφοροι (risk neutral) φορολογούµενοι   οι οποίοι κινούνται 

µεταξύ των δύο προηγούµενων κατηγοριών, και χαρακτηρίζονται για την 

ουδέτερη στάση τους απέναντι στον κίνδυνο.   
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Επίσης οι Jackson and Milliron (1986) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η µη 

φορολογική συµµόρφωση µειώνεται  µε την αύξηση των ποσοστών των επιβαλλόµενων 

προσθέτων φόρων και των φορολογικών προστίµων. Αντίθετα όταν οι επιβαλλόµενες 

κυρώσεις για τις φορολογικές παραβάσεις θεωρούνται από τους φορολογούµενους ως 

ήπιες, τότε αυτοί υπολογίζουν ότι η φοροδιαφυγή είναι  µία κερδοφόρα διαδικασία και 

δεν διστάζουν να φοροδιαφύγουν, ακόµα και όταν οι πιθανότητες εντοπισµού είναι 

ιδιαίτερα µεγάλες. 

 

Θετική συσχέτιση µεταξύ των επιβαλλόµενων ποινών για τις φορολογικές παραβάσεις 

και της φορολογικής συµµόρφωσης διαπίστωσαν επίσης και οι Becker et al. (1987),  οι 

Chang et al. (1987), και οι Beck et al. (1991). O Sansing (1993) υποστήριξε ότι η 

αύξηση των συντελεστών και των προστίµων των φορολογικών παραβάσεων ενισχύει 

την εθελοντική φορολογική συµµόρφωση, ωστόσο συνδυάζεται από το IRS µε 

µικρότερα ποσοστά φορολογικού ελέγχου, και κατά συνέπεια η εντοπισθείσα 

φοροδιαφυγή από τις φορολογικές αρχές περιορίζεται.  

 

Άλλοι ερευνητές ωστόσο διαπίστωσαν ότι επίδραση των ποινών δεν είναι η 

αναµενόµενη. Οι Alm et al. (1992a) διερευνώντας βάσει πειραµατικών δεδοµένων την 

φορολογική συµµόρφωση των  φορολογουµένων διαπίστωσαν ότι,   µεταξύ των 

επιβαλλόµενων διοικητικών κυρώσεων από τις φορολογικές αρχές  και της 

φορολογικής συµµόρφωσης υφίσταται θετική συσχέτιση, χωρίς όµως αυτή να είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική.   

2.6.1.2 Συγκριτική αξιολόγηση των ποινών και των πιθανοτήτων εντοπισµού 
 
Ένα ακόµη στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η σύγκριση που 

παρατηρείται µεταξύ των δύο βασικών εργαλείων που χρησιµοποιούν οι φορολογικές 

διοικήσεις για να ελέγξουν την φορολογική συµµόρφωση και της συνδυαστικής 

αποτρεπτικής τους συνεισφοράς. Συγκεκριµένα οι  Friedland et al., (1978) υποστήριξαν 

ότι η επιβολή αυστηρών προστίµων σε συνδυασµό µε µια µικρή πιθανότητα 

φορολογικών ελέγχων συµβάλλει σε µεγαλύτερο περιορισµό της φοροδιαφυγής, από 

τον µαθηµατικά ισοδύναµο συνδυασµό των πιο ήπιων προστίµων και των µεγαλύτερων 

πιθανοτήτων εντοπισµού, που απορρέουν από την διενέργεια των φορολογικών  
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ελέγχων.  Επίσης ο Christiansen (1980) θέτοντας την παράµετρο της εκ των προτέρων 

γνώσης των φορολογουµένων για τις προσόδους τους από την µη φορολογική 

συµµόρφωση, οδηγήθηκε στο συµπέρασµα ότι οι πολύ αυστηρές κυρώσεις έχουν 

µεγαλύτερη συνεισφορά στον περιορισµό της φοροδιαφυγής, από την αυξηµένη 

πιθανότητα εντοπισµού. Περαιτέρω οι Park and Hyun (2003) υποστήριξαν ότι η 

βαρύτητα των ποινών εκπεφρασµένη ως ποσοστό προσαυξήσεων και προστίµων 

αποτελεί σηµαντικό αποτρεπτικό παράγοντα από την µη φορολογική συµµόρφωση και 

µάλιστα θεώρησαν ότι για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής  αποτελούν πιο 

αποτελεσµατικό εργαλείο φορολογικής πολιτικής, από τo ποσοστό των διενεργούµενων 

ελέγχων, και τους οριακούς φορολογικούς συντελεστές.  

 

Ωστόσο η τοποθέτηση των Friedland et al. (1978) του Christiansen (1980) και των Park 

and Hyun (2003) θα µπορούσε να εφαρµοστεί αποτελεσµατικότερα σε χώρες όπου έχει 

εµπεδωθεί η φορολογική συνείδηση και διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο 

φορολογικής ηθικής των φορολογουµένων, οι οποίοι µάλιστα αποφεύγουν τους 

κινδύνους που ενέχει η έκνοµη φορολογική συµπεριφορά. Στην περίπτωση αυτών το 

ποσοστό της φορολογικής συµµόρφωσης συγκριτικά κινείται σε ήδη υψηλά επίπεδα.   

 

Στα επιχειρήµατα αυτών που προτάσσουν την σπουδαιότητα των ποινών έναντι αυτής 

των πιθανοτήτων εντοπισµού εντάσσεται και η παράµετρος του κόστους. Οι Ueng and 

Yang (2001) υποστήριξαν ότι η αύξηση των επιβαλλόµενων κυρώσεων αποτελεί µία 

εύκολη λύση αντιµετώπισης και περιορισµού της φοροδιαφυγής, η οποία µάλιστα είναι 

περιορισµένου κόστους. Συγκριτικά δε µε τον έτερο παράγοντα επιβολής του 

φορολογικού συστήµατος τις  πιθανότητες εντοπισµού, στο θέµα του κόστους η 

υπεροχή των κυρώσεων είναι αδιαµφισβήτητη, δεδοµένου ότι η έννοια των αυξηµένων 

πιθανοτήτων εντοπισµού συνδέεται άρρηκτα µε έναν ισχυρό φοροελεγκτικό µηχανισµό 

υψηλού κόστους, ο οποίος προϋποθέτει την παρουσία πολλών και άρτια καταρτισµένων 

ελεγκτών καθώς επίσης και την  κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή.   

2.6.1.3 Η περιορισµένη σηµασία των ποινών 
 

Αν και το συµπέρασµα της θετικής επίδρασης των ποινών στην διαµόρφωση της 

φορολογικής συµµόρφωσης υπήρξε η κατάληξη των ερευνών των περισσοτέρων 
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µελετητών, ωστόσο υπήρξε και η τοποθέτηση ορισµένων οι οποίοι στις έρευνές τους 

οδηγήθηκαν σε εκ διαµέτρου αντίθετα αποτελέσµατα, ή τουλάχιστον υποστήριξαν  ότι 

η σηµασία των ποινών δεν είναι η αναµενόµενη.  Ειδικότερα ο Franzoni (1998) 

υποστήριξε την άποψη και άλλων ερευνητών σύµφωνα µε την οποία  η αυξηµένη 

επιβολή του φορολογικού συστήµατος θα µπορούσε να αποτελέσει επιβαρυντικό 

παράγοντα για την φορολογική συµµόρφωση, και να επιφέρει αποτελέσµατα παρόµοια 

µε αυτά της αύξησης των φορολογικών συντελεστών. Εξάλλου και ο Virmani (1989) 

στηριζόµενος στο βασικό θεωρητικό υπόδειγµα της µεγιστοποίησης του κέρδους των 

Allingham and Sandmo (1972), έδειξε ότι η φοροδιαφυγή στις επιχειρήσεις ουδέτερου 

κινδύνου αυξάνεται όταν αυξάνονται οι επιβαλλόµενες κυρώσεις. Σε ανάλογη 

κατεύθυνση κινήθηκαν και τα συµπεράσµατα του Kamdar (1997), ο οποίος διαπίστωσε 

ότι η φορολογική συµµόρφωση των επιχειρήσεων, δεν συσχετίζεται θετικά µε τις 

επιβαλλόµενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Επίσης ο Snavely (1990) υποστήριξε 

ότι η απειλή των ποινών για τις φορολογικές παραβάσεις δεν έχει µακροπρόθεσµο 

αποτέλεσµα και παρά την ύπαρξη αυτών, όταν παρουσιαστεί ευκαιρία οι 

φορολογούµενοι θα αποκρύψουν από τις φορολογικές υπηρεσίες, εισοδήµατα ή θα 

εµφανίσουν πλασµατικές δαπάνες. Οι Milliron and Toy (1988) κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι σε επικείµενες φορολογικές µεταρρυθµίσεις, η µη υιοθέτηση 

αυστηρότερων κυρώσεων συµβάλλει στην βελτίωση της φορολογικής συµµόρφωσης.    

2.6.1.4 Η βάση υπολογισµού των επιβαλλόµενων ποινών 
 
Ένα ζήτηµα που απασχόλησε τους ερευνητές του συγκεκριµένου γνωστικού 

αντικειµένου ήταν η βάση υπολογισµού των επιβαλλόµενων ποινών, δηλαδή αν αυτές 

θα επιβάλλονται επί των διαφυγόντων φόρων ή επί του εισοδήµατος το οποίο δεν 

δηλώθηκε. Στο συγκεκριµένο θέµα ο Yitzhaki (1974) υποστήριξε ότι αν οι φορολογικές 

κυρώσεις επιβάλλονταν επί των διαφυγόντων φόρων (όπως συµβαίνει στις ΗΠΑ) και 

όχι επί του αποκρυµµένου εισοδήµατος, η συµµόρφωση θα αυξανόταν σε συνάρτηση 

µε το εισόδηµα. Ο Koskela (1983b) επέκτεινε την τοποθέτηση αυτή θέτοντας προς 

διερεύνηση και την παράµετρο του φορολογικού συντελεστή. Από την συνδυαστική  

ανάλυση του κατάληξε στο συµπέρασµα ότι όταν οι φορολογικές κυρώσεις 

επιβάλλονται στο εισόδηµα που δεν δηλώθηκε, και όταν συνυπάρχει παράλληλη 

αύξηση των φορολογικών συντελεστών τότε επέρχεται αύξηση της µη φορολογικής 
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συµµόρφωσης. Αντίθετα όταν οι κυρώσεις επιβάλλονται στον διαφυγόντα φόρο, η 

αύξηση των φορολογικών συντελεστών οδηγεί στον περιορισµό της µη φορολογικής 

συµµόρφωσης. 

 

Η τοποθέτηση του Yitzhaki (1974) και του Koskela (1983b)  αποκτά βαρύνουσα 

σηµασία στην περίπτωση κατά την οποία τα εισοδήµατα υπόκεινται σε φορολόγηση µε 

βάση την εφαρµογή προοδευτικής κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος όπως συµβαίνει 

και στην Ελλάδα στην φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Τότε είναι εύλογο 

ότι η φορολογική επιβάρυνση η οποία θα προέκυπτε από τις επιβαλλόµενες 

φορολογικές κυρώσεις θα ήταν αναλογικά υψηλότερη για συντελεσθείσα υψηλότερη 

φοροδιαφυγή σε σχέση µε φοροδιαφυγή πιο περιορισµένου µεγέθους. Η θετική 

συσχέτιση δηλαδή µεταξύ φορολογικών κυρώσεων και διαφυγόντων φόρων θα πρέπει 

να είναι γραµµική,  γεγονός που οδηγεί και σε υψηλότερη φορολογική συµµόρφωση. 

Στην αντίθετη περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος της προερχόµενης από τις κυρώσεις 

περιορισµένης φορολογικής επιβάρυνσης, η οποία θα έβαινε µειούµενη ως προς το 

ύψος των αποκτηθέντων εισοδηµάτων, γεγονός το οποίο συνεπακόλουθα οδηγεί σε 

πτώση του ποσοστού της φορολογικής συµµόρφωσης, µε εστίαση στα υψηλότερα 

κλιµάκια φορολογητέων εισοδηµάτων. 

2.6.1.5 Η διαπόµπευση των φοροφυγάδων 
 
Επικουρικά µε τις επιβαλλόµενες κυρώσεις η γνωστοποίηση των στοιχείων των  όσων 

φοροδιαφεύγουν είναι ένα µέτρο που ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα της 

φορολογικής διοίκησης. Οι φορολογούµενοι γνωρίζοντας ότι η καταφυγή στην 

φοροδιαφυγή λειτουργεί σε βάρος του κοινωνικού συνόλου αναλαµβάνουν και τον 

κίνδυνο της µείωσης της προσωπικότητάς τους καθώς επίσης και του στιγµατισµού 

τους στην περίπτωση εντοπισµού τους (Bosco and Mittone, 1997). Η εφαρµογή αυτού 

του µέτρου θα έπληττε πολύ περισσότερο σε περίπτωση εντοπισµού της µη 

φορολογικής τους συµµόρφωσης, αυτούς τους φορολογούµενους των οποίων η 

επιτυχηµένη δραστηριότητα συναρτάται σε σηµαντικό βαθµό µε την καλή φήµη που 

έχουν αποκτήσει.  
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H φορολογική συµµόρφωση δεν εξαρτάται µόνο από τις πιθανότητες εντοπισµού και 

τις διοικητικές κυρώσεις, αλλά µεταξύ άλλων παραγόντων και από την απώλεια της 

καλής φήµης η οποία συνοδεύει ορισµένους κλάδους επαγγελµάτων στην περίπτωση 

της ανάδειξης της συντελούµενης φοροδιαφυγής. Οι επαγγελµατικές οµάδες οι οποίες 

διακινδυνεύουν την φήµη τους εφόσον εντοπιστούν να προβαίνουν σε πράξεις ή 

παραλείψεις που συνιστούν φοροδιαφυγή, θεωρείται ότι είναι λιγότερο πιθανό να µην 

συµµορφώνονται σε σχέση µε επαγγελµατικές οµάδες των οποίων η επιτυχηµένη 

δραστηριοποίηση σχετίζεται λιγότερο µε τον παράγοντα της καλής φήµης (Forest and  

Kirchler, 2008). 

 

Οι  φορολογούµενοι µπορεί να αποτραπούν από την µη νόµιµη συµπεριφορά όταν γίνει 

κατανοητό σε αυτούς ότι ο εντοπισµός έκνοµων πράξεων θα γνωστοποιούνταν δηµόσια 

(Grasmick and Scott, 1982).  Βέβαια η υιοθέτηση της γνωστοποίησης των στοιχείων 

των φοροφυγάδων προσκρούει σε αρκετές χώρες στις  αρχές προστασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα και τελικώς δεν υλοποιείται. Ωστόσο αρκετές φορολογικές 

διοικήσεις κρατών στην προσπάθεια που καταβάλλουν προκειµένου να διευρύνουν την 

φορολογική βάση τους, χρησιµοποιούν την τακτική της γνωστοποίησης των στοιχείων 

των φοροφυγάδων και την διαπόµπευσή τους. Την τακτική αυτή χρησιµοποιεί και η 

υπηρεσία φορολογικών εσόδων της Nοτίου Αφρικής (SARS)6  (Akinboade et al., 2009).  

2.6.1.6 Οι ανταµοιβές ως παράγοντας ενίσχυσης της φορολογικής συµµόρφωσης 
 
Εκτός από τις επιβαλλόµενες κυρώσεις για την επίτευξη µεγαλύτερης φορολογικής 

συµµόρφωσης σηµαντικά θα συνέβαλε προς αυτήν την κατεύθυνση και η υιοθέτηση 

του µέτρου των χρηµατικών ή άλλων ανταµοιβών για όσους φορολογούµενους δεν 

παρεκκλίνουν από τις διατάξεις της κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας. Ένα βέλτιστο 

µίγµα κυρώσεων και ανταµοιβών εγγυάται ένα ορισµένο επίπεδο εσόδων για την 

φορολογική διοίκηση ενώ παράλληλα µεγιστοποιεί την αναµενόµενη χρησιµότητα των 

φορολογουµένων (Falkinger and  Walther, 1991a). Μια πιο ριζοσπαστική πρόταση στο 

συγκεκριµένο ζήτηµα αφορά την δυνατότητα εκλογής των φορολογουµένων για τον 

συνδυασµό επιβαλλόµενων κυρώσεων και ανταµοιβών η οποία µπορεί να αποτυπωθεί 

στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλουν. Συγκεκριµένα οι φορολογούµενοι 

                                                 
6 South Africa’s Revenue Service 
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µπορούν να επιλέξουν µεταξύ ενός σχήµατος που περιλαµβάνει αυστηρές ποινές σε 

περίπτωση εντοπισµού φοροδιαφυγής, αλλά και δελεαστικών φοροελαφρύνσεων ως 

ανταµοιβή στην πιθανή απουσία φορολογικών παραβάσεων, και ενός ετέρου 

εναλλακτικού το οποίο χαρακτηρίζεται από επιβολή  ήπιων κυρώσεων και απουσία 

φοροελαφρύνσεων για τις αντίστοιχες φορολογικές τους συµπεριφορές (Falkinger and  

Walther, 1991b). 

2.6.2 Οι συντελεστές φορολογίας  
 

Η επίδραση των φορολογικών συντελεστών αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά 

σηµαντικότητας προσδιοριστικό παράγοντα της φορολογικής συµµόρφωσης που  

αναφέρεται στην διεθνή αρθρογραφία. Η βασική παραδοχή που προκρίνεται είναι και η 

αναµενόµενη. Το ύψος δηλαδή των φορολογικών συντελεστών παρουσιάζει θετική 

συσχέτιση µε την µη φορολογική συµµόρφωση. Οι Alm et al. (1992a) αξιολογώντας τα 

δεδοµένα της έρευνας τους αποφάνθηκαν ότι η φορολογική συµµόρφωση των 

µεµονωµένων φορολογουµένων αυξάνεται όταν επιβάλλονται χαµηλότεροι 

φορολογικοί συντελεστές. Αντίστοιχα οι Jackson and Milliron (1986) υποστήριξαν ότι 

η µη συµµόρφωση βαίνει αυξανόµενη µε την αύξηση των φορολογικών συντελεστών. 

Σε ανάλογο αποτέλεσµα για την εταιρική φορολογική συµµόρφωση κατέληξε στην 

έρευνά του και ο Joulfaian (2000).  

 

Eξάλλου και οι Friedland et al. (1978), Mason and Calvin (1984) Crane and Nourzad 

(1986),  Baldry (1987), Christian and Gupta (1993), Myles and Naylor (1996), 

Pommerehne and Weck-Hannemann (1996), Torgler (2002), και οι Dhami and Al-

Nowaihi (2007), υποστήριξαν ότι υφίσταται θετική συσχέτιση µεταξύ των οριακών 

φορολογικών συντελεστών και της µη φορολογικής  συµµόρφωσης. Οι Alm et al. (1993) 

διαπίστωσαν ότι υφίσταται θετική συσχέτιση µεταξύ των οριακών φορολογικών 

συντελεστών και των ανακριβώς υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων καθώς επίσης 

και του µεγέθους της ανακρίβειας τους. 

  

Η επίδραση του ύψους των φορολογικών συντελεστών φαίνεται να είναι µεγαλύτερη 

στις µικρότερες επιχειρήσεις σε σχέση µε τις επιχειρήσεις µεγαλύτερου µεγέθους οι 

οποίες παρουσιάζουν µεγαλύτερη κερδοφορία. Οι  Joulfaian and Rider (1998) 
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εστιάζοντας στην  έρευνά τους στις µικρές επιχειρήσεις υποστήριξαν ότι η 

φοροδιαφυγή στις µικρές επιχειρήσεις είναι µεγαλύτερη όταν υπάρχουν υψηλοί 

συντελεστές φορολογίας. Εξάλλου ο Cowell (2003) εστιάζοντας στην συµπεριφορά των 

φορολογουµένων ουδέτερου κινδύνου, υποστήριξε ότι για τις επιχειρήσεις των οποίων 

οι µέτοχοι έχουν διαφοροποιηµένα χαρτοφυλάκια, οι υψηλότεροι φορολογικοί 

συντελεστές δίνουν ώθηση στην φοροδιαφυγή.  

 

Η επίδραση των οριακών φορολογικών συντελεστών είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το 

ύψος του φορολογητέου εισοδήµατος. O Clotfelter  (1983) στην  οικονοµετρική 

ανάλυση του για την φοροδιαφυγή των φυσικών προσώπων χρησιµοποιώντας το 

οικονοµετρικό υπόδειγµα Tobit και δεδοµένα από το πρόγραµµα TCMP του έτους 1969, 

εκτίµησε ότι η συσχέτιση των µη δηλωθέντων εισοδηµάτων ως προς  τους οριακούς 

φορολογικούς συντελεστές και το ύψος του διαθεσίµου εισοδήµατος είναι θετική και εν 

γένει σηµαντική. Από την διατύπωση αυτή προκύπτει ότι η µη φορολογική 

συµµόρφωση είναι µεγαλύτερη στα υψηλά εισοδηµατικά κλιµάκια όταν συνυπάρχουν 

παράλληλα υψηλοί φορολογικοί συντελεστές. Ωστόσο τα συµπεράσµατα της ανάλυσης 

αυτής αλλά και η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε αµφισβητήθηκε έντονα από τον Cox 

(1984). Oι Caballe and Panades (2002, 2005), υποστήριξαν ότι η σχέση µεταξύ του 

µέσου  συντελεστή φόρου και του πραγµατικού φορολογητέου εισοδήµατος µπορεί να 

είναι µη µονοτονική. Ως εκ τούτου η φορολογική διοίκηση θα µπορούσε να επιλέξει 

κλιµάκια των εισοδηµάτων των φορολογουµένων στα οποία εναλλακτικά θα επέβαλε 

συντελεστές φορολογίας οι οποίοι χαρακτηρίζονται από προοδευτικότητα, η µη 

προοδευτικότητα, χωρίς να υπάρχει επίδραση των συντελεστών φορολογίας στην 

φορολογική συµµόρφωση.  

 

Στο θέµα της σύγκρισης των επιπτώσεων των οριακών φορολογικών συντελεστών και 

του ύψους του φορολογητέου εισοδήµατος διαπιστώθηκε ότι η αύξηση των 

φορολογικών συντελεστών και η επίδραση της στην µείωση του δηλωθέντος 

εισοδήµατος µπορεί να εξοµοιωθεί µε την µείωση των οριζοµένων στην κείµενη 

νοµοθεσία φοροαπαλλαγών, δεδοµένου ότι επιφέρουν σχετικά ισοδύναµα 

αποτελέσµατα (Sisson, 1981).  
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Εξάλλου σε οικονοµίες στις οποίες παρατηρούνται υψηλά ποσοστά παραοικονοµίας και 

φοροδιαφυγής ως ποσοστό του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) η επιβολή 

υψηλών φορολογικών συντελεστών επιτείνει το ήδη διογκωµένο πρόβληµα. Για αυτόν 

ακριβώς τον λόγο οι  Friedman et al. (2000) υποστήριξαν  ότι οι υψηλοί φορολογικοί 

συντελεστές δεν θα πρέπει να εφαρµόζονται σε οικονοµίες στις οποίες το µέγεθος των 

ανεπίσηµων δραστηριοτήτων οι οποίες δεν καταγράφονται στους εθνικούς 

λογαριασµούς είναι µεγάλο. Αντίθετα σε αυτήν την περίπτωση οι φορολογικές 

διοικήσεις αυτών των οικονοµιών θα πρέπει να επιβάλουν χαµηλούς φορολογικούς 

συντελεστές. Η µείωση και ευθυγράµµιση του φορολογικού συντελεστή περιορίζει τα 

κίνητρα για την αποφυγή της καταβολής των φόρων (Αρµάγου κ.α., 2005). 

   

Ωστόσο υπήρξε και µία µερίδα ερευνητών οι οποίοι διαπίστωσαν ότι οι φορολογικοί 

συντελεστές δεν αποτελούν προσδιοριστικό παράγοντα της φορολογικής συµµόρφωσης. 

Ο Marelli (1984) υποστήριξε ότι, δεν µπορεί να αποτυπωθεί µε σαφήνεια η επίδραση 

των φορολογικών συντελεστών στην φορολογική συµµόρφωση διότι τα αποτελέσµατα 

της έρευνάς του παρουσίαζαν διφορούµενα αποτελέσµατα. Οµοίως και ο Sandmo (2005) 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η επίδραση των οριακών φορολογικών συντελεστών 

στην µη φορολογική  συµµόρφωση δεν µπορεί να καθορισθεί µε ακρίβεια. Ειδικότερα 

στο πεδίο της φορολογίας των επιχειρήσεων ο Kamdar (1997), διαπίστωσε ότι δεν 

προκύπτουν στοιχεία αρνητικής συσχέτισης της φορολογικής συµµόρφωσης των 

επιχειρήσεων, µε τους οριακούς φορολογικούς συντελεστές. Παροµοίως ο Nur-tegin  

(2008) συµπέρανε ότι ο βαθµός της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων δεν είναι πιθανό 

να ελαττωθεί λόγω της εφαρµογής χαµηλότερων φορολογικών συντελεστών. Εξάλλου 

οι Reinganum  and Wilde  (1986) υποστήριξαν ότι η εφαρµογή της προοδευτικής 

φορολογίας δεν έχει καµία επίδραση στην φορολογική συµµόρφωση. Τέλος σύµφωνα 

µε τους υποστηρικτές αυτής της κατεύθυνσης η επιλογή του ύψους των οριακών 

φορολογικών συντελεστών ή οι µεταβολές τους θα πρέπει να συντελούνται µε γνώµονα 

ευρύτερα κριτήρια οικονοµικής πολιτικής, και όχι µε πρωταρχικό κριτήριο τον 

περιορισµό της φοροδιαφυγής (Kesselman, 1989).  
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2.6.3 To ύψος των φορολογητέων εισοδηµάτων 
 

Το διαθέσιµο εισόδηµα αποτελεί έναν πρόσθετο προσδιοριστικό παράγοντα της 

φορολογικής συµµόρφωσης. Ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η σηµασία του 

προσδιοριστικού αυτού παράγοντα στην αξιολόγηση φορολογικών αντικειµένων τα 

οποία διακρίνονται για τον προοδευτικό τους χαρακτήρα, όπως είναι η φορολογία 

εισοδήµατος φυσικών προσώπων µε βάση τις διατάξεις της οποίας φορολογούνται οι 

ατοµικές επιχειρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση καθώς τα κλιµάκια των φορολογητέων 

εισοδηµάτων συσχετίζονται µε την εφαρµογή φορολογικών συντελεστών, οι οποίοι στα 

πλαίσια της προοδευτικής κλίµακας φορολόγησης βαίνουν αυξανόµενοι ανάλογα µε το 

ύψος του δηλωθέντος εισοδήµατος, το κίνητρο σκόπιµης µη φορολογικής 

συµµόρφωσης για κάθε φορολογούµενο και για κάθε εισοδηµατικό του κλιµάκιο είναι 

διαφορετικό. Και οι ευκαιρίες για τους φορολογούµενους να προβούν σε τέτοιες 

ενέργειες  που απορρέουν κυρίως από την πολυπλοκότητα των φορολογικών κλιµάκων, 

είναι πολλές (Αρµάγου κ.α., 2005). Ωστόσο σηµαντική διαφαίνεται να είναι και η 

επίδραση που ασκείται στο ύψος των δηλωθέντων φορολογητέων εισοδηµάτων ακόµη 

και σε είδη φόρων στα οποία επιβάλλεται αναλογικός φορολογικός συντελεστής όπως 

είναι ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων. Η συγκεκριµένη διαπίστωση προκύπτει 

όταν επιχειρείται διαχρονική ανάλυση της εξέλιξης της µεταβολής τους η οποία 

δυνητικά πηγάζει από αντίστοιχη διαφοροποίηση των ισχυόντων αναλογικών 

φορολογικών συντελεστών. 

 

 Με βάση το ύψος των φορολογητέων εισοδηµάτων που δηλώνουν οι φορολογούµενοι 

προκύπτει και ένας διαφορετικός βαθµός συµµόρφωσής τους. Χρησιµοποιώντας 

στοιχεία από το  IRS και ειδικότερα από το πρόγραµµα TCMP του έτους 1979 ο Cox 

(1984), έδειξε ότι συµµορφώνονται λιγότερο οι φορολογούµενοι οι οποίοι στις 

φορολογικές δηλώσεις τους, δηλώνουν κατά µέσο όρο χαµηλά εισοδήµατα καθώς 

επίσης και αυτοί που δηλώνουν υψηλά εισοδήµατα. Επίσης ο Christian (1994)  

στηριζόµενος σε δεδοµένα του TCMP του έτους 1988 διαπίστωσε ότι οι 

φορολογούµενοι µε µεγαλύτερα εισοδήµατα παρουσιάζουν υψηλότερο βαθµό 

φορολογικής συµµόρφωσης, σε σχέση µε φορολογούµενους οι οποίοι έχουν 

χαµηλότερα εισοδήµατα.    
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Μια πρόσφατη έρευνα των Matsaganis and Flevotomou (2010) για την φοροδιαφυγή 

στην Ελλάδα η οποία βασίστηκε σε ένα ανώνυµο τυχαίο δείγµα φορολογικών 

δηλώσεων φυσικών προσώπων του οικονοµικού έτους 2005 (για τα εισοδήµατα που 

αποκτήθηκαν κατά το 2004), και την σύγκριση των δεδοµένων αυτού µε τα στοιχεία 

που προέκυψαν από την έρευνα των οικογενειακών προϋπολογισµών του ιδίου έτους 

της νυν Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και πρώην Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ), κατέδειξε το αναµενόµενο και επιβεβαίωσε τον ισχυρισµό του Cox 

(1984). Συγκεκριµένα µε βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής υποστηρίχθηκε ότι 

ενώ συνολικά αποκρύπτεται κατά µέσο όρο σχεδόν το 10% του φορολογητέου 

εισοδήµατος, η εξέταση ανά εισοδηµατικό κλιµάκιο δείχνει ότι η φοροδιαφυγή είναι 

πιο εκτεταµένη στα άκρα της εισοδηµατικής κατανοµής: το πλουσιότερο 10% του 

πληθυσµού αποκρύπτει το 15% του εισοδήµατός του (το πλουσιότερο 1% αποκρύπτει 

24%), το φτωχότερο 30% µεταξύ 10% και 11%, ενώ τα ενδιάµεσα έξι εισοδηµατικά 

στρώµατα από 5% έως 8%. Τα ευρήµατα βέβαια της έρευνας αυτής είναι συντηρητικά 

και αποτελούν εκτίµηση των κατώτατων ελάχιστων ορίων του πραγµατικού µεγέθους 

της φοροδιαφυγής.  

 

Σε επίπεδο εταιρικής µη φορολογικής συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του 

IRS για το έτος 2001 στις ΗΠΑ, αυτή ανέρχεται σε ποσοστό 17%. Ωστόσο οι µεγάλες 

επιχειρήσεις µε περιουσιακά στοιχεία µεγαλύτερα των 10 εκατοµµυρίων δολαρίων οι 

οποίες εµφανίζουν και τα µεγαλύτερα καθαρά φορολογητέα κέρδη, παρουσιάζουν 

ποσοστό µη φορολογικής συµµόρφωσης 14%. Το ποσοστό αυτό είναι σηµαντικά 

χαµηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των µικρότερων επιχειρήσεων (µε περιουσιακά 

στοιχεία µικρότερα των 10 εκατοµµυρίων δολαρίων, που εµφανίζουν µικρότερα 

φορολογητέα κέρδη), το οποίο ανέρχεται σε 29%. Βέβαια το φορολογικό χάσµα 

εκπεφρασµένο σε απόλυτα µεγέθη είναι σηµαντικά υψηλότερο για τις µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις (Slemrod, 2007).    

 

∆ιαχρονικά σε διάφορες χώρες εφαρµόστηκαν εναλλακτικοί τρόποι φορολόγησης των 

εισοδηµάτων για το οποία σε γενικές γραµµές υπήρχε η πεποίθηση ότι δεν δηλώνονταν 

στην πραγµατική τους διάσταση. Οι τρόποι αυτοί απέβλεπαν στην φορολόγηση ενός 

ελάχιστου φορολογητέου εισοδήµατος, και αφορούσαν εισοδήµατα προερχόµενα 
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κυρίως από επιχειρήσεις. Η υιοθέτηση αυτών των µεθόδων φορολόγησης καταδεικνύει 

βέβαια και την περιορισµένη δυνατότητα επιβολής του φορολογικού συστήµατος. 

 

Οι Gujarathia and Baruab (2001) αναφέρθηκαν στην εφαρµογή του ελάχιστου 

εναλλακτικού φόρου (Μinimum Αlternative Τax - ΜΑΤ)  στην Ινδία, µε το οποίο 

καθορίζονταν ότι οι συνολικές µειώσεις των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων θα 

περιορίζονταν στο 70% αυτών, ούτως ώστε το υπόλοιπο 30% να υπαχθεί σε 

φορολόγηση, παρά το γεγονός ότι µπορεί µε βάση  τα δεδοµένα των λογιστικών 

βιβλίων να προέκυπτε φορολογητέο εισόδηµα µικρότερο του 30% των ακαθαρίστων 

εσόδων. Ο ελάχιστος εναλλακτικός φόρος είχε αρκετές οµοιότητες µε την υιοθέτηση 

του µέτρου της προσαρµογής του φορολογητέου εισοδήµατος των λογιστικών βιβλίων 

(Βook Ιncome Αdjustment - BIA) το οποίο ίσχυσε στις ΗΠΑ κατά τα οικονοµικά έτη 

1987 έως και 1989, και προέβλεπε ότι η φορολογική βάση των επιχειρήσεων επί της 

οποίας θα υπολογίζονταν οι αναλογούντες φόροι θα προέκυπτε από την προσαύξηση 

κατά 50% των δηλωθέντων φορολογητέων κερδών.   

 

Μία άλλη εκδοχή αυτών των µεθόδων φορολόγησης εφαρµόστηκε παλαιότερα και στην 

Ελληνική πραγµατικότητα στο πεδίο εφαρµογής της φορολογίας εισοδήµατος, για τις 

επιχειρήσεις οι οποίες τηρούσαν βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ. Συγκεκριµένα 

προβλέπονταν διπλός τρόπος υπολογισµού, ο λογιστικός σύµφωνα µε τον οποίο το 

φορολογητέο αποτέλεσµα προέκυπτε από τα βιβλία της επιχείρησης, και ο 

εξωλογιστικός ο οποίος στηριζόταν στην εφαρµογή συγκεκριµένων ελάχιστων 

συντελεστών κέρδους επί των δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων προκειµένου να 

προκύψουν τα φορολογητέα κέρδη. Από την σύγκριση των δύο αποτελεσµάτων 

προέκυπτε το µεγαλύτερο το οποίο υποβάλλονταν σε φορολόγηση. Όπως γίνεται 

αντιληπτό σε αυτή την περίπτωση τα φορολογητέα κέρδη δεν θα ήταν δυνατό να είναι 

µικρότερα από τα εξωλογιστικώς προσδιορισθέντα. Η αντιµετώπιση αυτή της 

φορολογικής διοίκησης ήταν άµεσα συσχετιζόµενη µε τα υψηλότερα συγκριτικά 

περιθώρια φοροδιαφυγής που παρατηρούνται στις επιχειρήσεις µικρότερου µεγέθους, οι 

οποίες ως επί το πλείστον τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ.   
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2.6.4 Η πηγή των εισοδηµάτων  
 
Ένας ακόµη προσδιοριστικός παράγοντας της φορολογικής συµµόρφωσης ο οποίος 

ελάχιστα αναφέρεται στην βιβλιογραφία είναι και η  πηγή των εισοδηµάτων των 

φορολογουµένων. Οι δυνατότητες σκόπιµης µη φορολογικής συµµόρφωσης 

προσδιορίζονται από το είδος της επαγγελµατικής ενασχόλησης ή και του κλάδου 

δραστηριοποίησης (Frederiksen et al., 2005). Έτσι οι φορολογούµενοι οι οποίοι 

δηλώνουν εισοδήµατα από µισθωτή εργασία θεωρητικά είναι πολύ πιο δύσκολο να 

φοροδιαφύγουν σε σχέση τους φορολογούµενους οι οποίοι δηλώνουν εισοδήµατα από 

εµπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλµατα. Οι αυτοαπασχολούµενοι 

φορολογούµενοι αποκρύπτουν το ένα τρίτο περίπου των φορολογητέων εισοδηµάτων 

τους σύµφωνα µε την έρευνα των  Pissaridis and Weber (1989). Ο Kamdar (1995) 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η µη φορολογική συµµόρφωση των φορολογουµένων οι 

οποίοι έχουν εισοδήµατα από πηγές πλην την µισθωτής εργασίας, αυξάνεται όταν 

προστίθενται στα εισοδήµατά τους εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες, τόκους, 

µερίσµατα, καθώς επίσης και εισοδήµατα από όλες τις άλλες πηγές. O ίδιος υποστήριξε 

ότι το IRS θεωρεί ότι η µη φορολογική συµµόρφωση χαρακτηρίζει περισσότερο τους 

φορολογούµενους µε εισοδήµατα (µερίσµατα αµοιβές κ.α.) από επιχειρήσεις, από 

γεωργικές εκµεταλλεύσεις, καθώς επίσης και τους ιδιοκτήτες ατοµικών επιχειρήσεων οι 

οποίοι και έχουν την δυνατότητα να αποκρύψουν φορολογητέα εισοδήµατα και να 

εµφανίσουν πλασµατικά διογκωµένες δαπάνες µειώνοντας τα φορολογητέα εισοδήµατά 

τους.  

 

Εξάλλου σύµφωνα µε τον Yaniv (1990) όταν ένας φορολογούµενος παρουσιάζει 

εισοδήµατα από διαφορετικές πηγές οι οποίες έχουν διαφορετικούς συντελεστές 

φορολογίας, και έχει πρόθεση να φοροδιαφύγει τότε αυτό το επιτυγχάνει δηλώνοντας 

µέρος του εισοδήµατος το οποίο κανονικά φορολογείται ως προερχόµενο από την πηγή 

µε τον υψηλότερο συντελεστή, στην κατηγορία εισοδηµάτων τα οποία προέρχονται από 

πηγή που φορολογείται µε χαµηλότερο συντελεστή. Η διαπίστωση αυτή βρίσκει 

εφαρµογή εκτός από την φορολογία των  άµεσων φόρων όταν τα εισοδήµατα από τις 

διάφορες πηγές δεν φορολογούνται ενιαία αθροιζόµενα, και στην φορολογία των 
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εµµέσων φόρων. Έτσι είναι δυνατόν µία επιχείρηση να προβεί σε µετατόπιση των 

φορολογητέων εκροών από τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ, σε ένα χαµηλό συντελεστή 

προκειµένου να καταβάλει λιγότερους φόρους.   

 

Εξάλλου από την έρευνα των Matsaganis and Flevotomou (2010) προέκυψε ότι στην 

Ελλάδα της παρατηρούµενης εκτεταµένης φοροδιαφυγής, τα εισοδήµατα από µισθούς ή 

συντάξεις δηλώνονται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου (κατά 99%) στις αρµόδιες οικονοµικές 

υπηρεσίες, ενώ τα εισοδήµατα των αυτοαπασχολουµένων δηλώνονται µόνο σε ποσοστό 

66% του πραγµατικού εισοδήµατος. 

2.6.5 Η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήµατος     
 

Η δικαιοσύνη, η αποδοτικότητα και η απλότητα είναι τα βασικά κριτήρια τα οποία 

έχουν γίνει κοινά αποδεκτά για τον σχεδιασµό και την αξιολόγηση ενός φορολογικού 

συστήµατος. Σύµφωνα µε το κριτήριο της δικαιοσύνης  υπάρχει µία οριζόντια διάσταση 

έτσι ώστε οι φορολογούµενοι µε την ίδια φοροδοτική ικανότητα θα πρέπει να 

καταβάλλουν ίσο φόρο, και µία κάθετη διάσταση κατά την οποία οι φορολογούµενοι µε 

διαφορετικά εισοδήµατα θα πρέπει να καταβάλουν τον αναλογούντα φόρο βάσει των 

εισοδηµάτων τους. Η αποδοτικότητα προϋποθέτει ότι το φορολογικό σύστηµα είναι 

δοµηµένο κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να µην προκαλεί στρεβλώσεις στην παραγωγή, 

την κατανάλωση, την αποταµίευση και τις επενδυτικές αποφάσεις επιχειρήσεων και 

ιδιωτών. Τέλος κατά το κριτήριο  της απλότητας το φορολογικό σύστηµα θα πρέπει να 

είναι ξεκάθαρο έτσι ώστε οι φορολογούµενοι να µην υπόκεινται σε αδικαιολόγητες 

επιβαρύνσεις και να αντιλαµβάνονται εύκολα τις φορολογικές επιπτώσεις των 

οικονοµικών τους δράσεων (Barry, 1989).  

 

Η εφαρµογή στην πράξη,  των συγκεκριµένων κριτηρίων τα οποία χαρακτηρίζουν ένα 

ιδεατό φορολογικό σύστηµα, αποδεικνύεται όµως ότι δεν συνάδει µε την θεωρητική 

τους υπόσταση. Στην παρούσα ενότητα θα αναλυθεί το κριτήριο της απλότητας και η 

επίδραση του στην φορολογική συµµόρφωση (αντίστοιχη αναφορά για το κριτήριο της 

δικαιοσύνης παρατίθεται στην επόµενη ενότητα). Αν και σε πολλές επιστηµονικές 

εργασίες έχει υποτεθεί ότι οι φορολογούµενοι γνωρίζουν στο σύνολό τους τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις εντούτοις είναι γεγονός ότι η πολυπλοκότητα της 
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φορολογικής νοµοθεσίας, οι συχνές τροποποιήσεις σε αυτή, καθώς επίσης και οι 

ιδιαιτερότητες της διαδικασίας των φορολογικών ελέγχων συντελούν  στην µεγέθυνση  

της αβεβαιότητας που διαισθάνονται οι  φορολογούµενοι όσον αφορά την εκπλήρωση 

αυτών των υποχρεώσεων.  

 

Πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι αιτίες της µη φορολογικής συµµόρφωσης είναι 

πολυάριθµες και ότι ένα µόνο τµήµα αυτής προκύπτει από την σκόπιµη φοροδιαφυγή. 

∆εδοµένου ότι ειδικά οι µεγάλες επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα περιβάλλον 

εξαιρετικά πολύπλοκων φορολογικών νοµοθεσιών είναι εύλογο να υποστηριχθεί, ότι οι 

φορολογούµενοι αυτής της κατηγορίας είναι πιθανό να είναι πιο επιρρεπείς σε ακούσια 

ανακριβείς υποβολές φορολογικών δηλώσεων (OECD, 2001). To γεγονός αυτό δεν 

σηµαίνει  απαραίτητα ότι  οι ανακριβείς αυτές δηλώσεις αφορούν φορολογητέα 

εισοδήµατα το ύψος των οποίων είναι χαµηλότερο του πραγµατικού, αλλά ενδεχοµένως 

είναι πιθανό τα φορολογητέα εισοδήµατα να εµφανίζονται σε αυτές και ορισµένες 

φορές υπερεκτιµηµένα (Long and Schwartz, 1987).   

 

Η αυξανόµενη πολυπλοκότητα των φορολογικών νόµων αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα, 

η οποία δυσχεραίνει την προσπάθεια βελτίωσης της φορολογικής συµµόρφωσης. Η 

φορολογική µεταρρύθµιση και η απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος θα 

συντελούσε στην µείωση των ακούσιων λαθών τα οποία οφείλονται στην περιορισµένη 

αντίληψη της φορολογικής νοµοθεσίας. Περαιτέρω η απλοποίηση θα συνέβαλε 

αποφασιστικά στον δραστικό περιορισµό των ευκαιριών για σκόπιµη φοροδιαφυγή  

(Internal Revenue Service, 2007).  Ο υπέρµετρος βαθµός ασαφειών του νοµικού 

πλαισίου του φορολογικού συστήµατος τείνει να περιορίσει την αποτελεσµατικότητα 

των φορολογικών κυρώσεων, και καθιστά το ίδιο το φορολογικό σύστηµα πιο ευάλωτο 

στην εκµετάλλευση από αυτούς που επιδιώκουν την σκόπιµη µη συµµόρφωση (Erard, 

1997).   

 

Το µέγεθος της πολυπλοκότητας των φορολογικών νόµων φαίνεται να συσχετίζεται σε 

σηµαντικό  βαθµό µε το επίπεδο της φορολογικής συµµόρφωσης (Milliron, 1985). Τα 

φορολογικά συστήµατα στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες µε την πάροδο του 

χρόνου έγιναν περισσότερα σύνθετα, και κατ’ επέκταση η αυξανόµενη πολυπλοκότητα 
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η οποία  τα χαρακτηρίζει αποτέλεσε ένα καθοριστικό προσδιοριστικό παράγοντα 

φοροδιαφυγής στις χώρες αυτές (Richardson and Sawyer, 2001).  Η Mills (1996) 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήµατος µπορεί 

να οδηγήσει σε αύξηση της φοροδιαφυγής, ενώ και ο Richardson (2006) µελετώντας 

δεδοµένα από 45 χώρες υποστήριξε ότι όσο χαµηλότερο είναι το επίπεδο 

πολυπλοκότητας τόσο χαµηλότερο είναι και το µέγεθος της φοροδιαφυγής. Σε ανάλογη 

κατεύθυνση κινήθηκαν και τα συµπεράσµατα των Martinez-Vazquez and McNab (2000) 

οι οποίοι επικέντρωσαν την έρευνά τους στις οικονοµίες µετάβασης7, και υποστήριξαν 

ότι η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήµατος στις οικονοµίες αυτές είναι ένας 

ιδιαίτερα καθοριστικός παράγοντας της παρατηρούµενης αυξηµένης φοροδιαφυγής, 

δοθέντος µάλιστα του γεγονότος ότι οι συντελεστές φορολογίας των επιχειρήσεων σε 

αυτές είναι ιδιαίτερα χαµηλοί. 

2.6.5.1 Η αβεβαιότητα των φορολογουµένων στα πολύπλοκα φορολογικά 
συστήµατα 
 

Το φορολογικό σύστηµα όταν διακρίνεται για την πολυνοµία του και το υπέρµετρο 

πλήθος των φορολογικών διατάξεων αναγκάζει τους φορολογούµενους να 

καταβάλλουν ιδιαίτερες προσπάθειες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του, οι 

οποίες δεν συνοδεύονται πάντα από αίσια έκβαση. Η διαπίστωση αυτή είναι µία άλλη 

πτυχή της πολυπλοκότητας του φορολογικού συστήµατος και συµβάλει στην 

καλλιέργεια κλίµατος αβεβαιότητας ή στην επίταση της ήδη υπάρχουσας αβεβαιότητας 

που αισθάνονται οι φορολογούµενοι απέναντι στην φορολογική διοίκηση. Σύµφωνα µε 

τον Jung (1991) η πολυπλοκότητα αυτή συµβάλει στην αίσθηση αβεβαιότητας που 

έχουν οι φορολογούµενοι ως προς τον προσδιορισµό του πραγµατικού ύψους του 

φορολογητέου εισοδήµατός τους. Βέβαια σηµαντικό ρόλο στον περιορισµό της 

αβεβαιότητας των φορολογουµένων η οποία πηγάζει από τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους που εκπορεύονται από ένα γραφειοκρατικό και περίπλοκο φορολογικό σύστηµα, 

διαδραµατίζουν οι φορολογικοί σύµβουλοι (Beck et al, 1991), οι οποίοι αναλαµβάνουν 

το δύσκολο έργο της αποσαφήνισης και της ερµηνείας των σχετικών φορολογικών 

διατάξεων.  

                                                 
7 Ως οικονοµίες µετάβασης αναφέρονται οι οικονοµίες  των κρατών οι οποίες µετασχηµατίζονται από 
κεντρικά διοικούµενες σε δυναµικές οικονοµίες της ελεύθερης αγοράς. 
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Εξάλλου οι Scotchmer and Slemrod (1989) θεωρούν ότι οι ασάφειες της φορολογικής 

νοµοθεσίας έχουν ως συνεπακόλουθο, ο προσδιορισµός της φορολογητέας ύλης κατά 

τον φορολογικό έλεγχο να εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύουν τις 

διατάξεις των φορολογικών νόµων οι ελεγκτές, και τελικά να µην βασίζεται σε 

αντικειµενικά κριτήρια και να οδηγεί σε «τυχαία» αποτελέσµατα. Το γεγονός αυτό θα 

µπορούσε να εξαλειφθεί ή τουλάχιστον να περιοριστεί µε τον εξορθολογισµό και την  

απλοποίηση των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας και την υψηλού επιπέδου 

θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των ελεγκτών.  

 

Σύµφωνα µε τους Andreoni et al. (1998) ένα επιπρόσθετο πρόβληµα της 

πολυπλοκότητας της φορολογικής νοµοθεσίας είναι ότι είναι οι ελεγκτές και τα 

φορολογικά δικαστήρια αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια τους να 

αποφανθούν για τις υποθέσεις που είναι στην αρµοδιότητά τους. Οι ελεγκτές δεν έχουν 

πάντα επαρκείς φορολογικές γνώσεις, και η κρίση των ελεγκτών και των δικαστών 

µπορεί να καταστήσει την εφαρµογή των νόµων µη ορθή. Ως εκ τούτου είναι πιθανό 

ορισµένοι φορολογούµενοι οι οποίοι δεν συµµορφώνονται να µην εντοπισθούν ή να 

µην τιµωρηθούν, ενώ άλλοι οι οποίοι είναι νοµοταγείς και επιθυµούν να εκπληρώνουν 

τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, να τιµωρηθούν άδικα. Αυτό συνεπακόλουθα 

σηµαίνει ότι η τυχαία επιβολή κατά τα ανωτέρω του φορολογικού συστήµατος 

εγκλωβίζει τους φορολογούµενους οι οποίοι µπορεί τελικά να µην απαλλαγούν ποτέ 

από την απειλή του κινδύνου.   

 

Στα πλαίσια αυτής της παραδοχής οι φορολογικές διοικήσεις καταβάλλουν αξιόλογες 

προσπάθειες επιµόρφωσης του προσωπικού των ελεγκτικών υπηρεσιών, προκειµένου 

αυτό να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.  Στην Ελλάδα το 

Υπουργείο Οικονοµικών (ΥΠΟΙΚ) συγκρότησε το 1996 οµάδα εργασίας µε 

αντικείµενο την βελτίωση των διαδικασιών των φορολογικών ελέγχων και της 

είσπραξης των δηµοσίων εσόδων, µε την συµµετοχή εµπειρογνωµόνων της 

Αµερικάνικης φορολογικής Υπηρεσίας IRS.  Προϊόν της οµάδας εργασίας αυτής 

αποτέλεσε ο «οδηγός φορολογικού ελέγχου», ο οποίος παρέχει τις γνώσεις και 

υποδεικνύει τον τρόπο που θα διενεργηθούν οι ελεγκτικές επαληθεύσεις σε κάθε µορφή 

ελέγχου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στον οδηγό αυτόν µετά την έκδοσή του 
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«δεν συγχωρείται πλέον άγνοια και  αυτοσχεδιασµός στην διενέργεια των φορολογικών 

ελέγχων, η δε εφαρµογή όλων όσων περιλαµβάνονται σε αυτόν είναι υποχρεωτική» 

(Τόλης κ.α., 1999).  

   

Η κατά τα ανωτέρω συλλογιστική φαίνεται να επιδρά άµεσα στην φορολογική 

συµµόρφωση των φορολογουµένων. Η αναγνώριση του τυχαίου χαρακτήρα της 

επιβολής του φορολογικού συστήµατος και η µη ορθή απόδοση της φορολογικής 

δικαιοσύνης οι οποίες απορρέουν από την υπέρµετρη γραφειοκρατία του φορολογικού 

συστήµατος, όταν περιέρχονται σε γνώση των φορολογουµένων συντελούν στην 

όξυνση του αισθήµατος της αδικίας που πολλές φορές τους διακατέχει. Η διαπίστωση 

αυτή µε την σειρά της οδηγεί στον περιορισµό της εθελοντικής φορολογικής 

συµµόρφωσής τους. Σύµφωνα µε τον Vogel (1974) οι φορολογούµενοι στην Σουηδία 

τηρούσαν αρνητική στάση απέναντι στο φορολογικό σύστηµα  της χώρας τους λόγω 

της πολυπλοκότητας που το χαρακτήριζε, κατά το χρονικό διάστηµα που προέβη σε 

αυτή την διαπίστωση. Οι φορολογικοί νόµοι ήταν τόσο δυσκολονόητοι µε αποτέλεσµα 

το ίδιο το φορολογικό σύστηµα να οδηγεί σε διακοπή των προϋπαρχόντων προτύπων 

συµµόρφωσης.    

 

Ωστόσο εκτός από της αρνητικές συνέπειες της πολυπλοκότητας ορισµένοι  ερευνητές 

διακρίνουν και οφέλη για το φορολογικό σύστηµα συλλήβδην. Οι διαπιστώσεις αυτές 

εστιάζονται στην αύξηση της φορολογικής συµµόρφωσης η οποία επέρχεται ως 

απόρροια της ίδιας της αβεβαιότητας. Οι Scotchmer and Slemrod (1989) υποστηρίζουν 

ότι η αυξανόµενη αβεβαιότητα των φορολογουµένων που αποφεύγουν τον κίνδυνο 

(risk averse) αυξάνει αντίστοιχα την φορολογική συµµόρφωσή τους.  Σε παρόµοια 

συµπεράσµατα οδηγούνται οι Beck and Jung (1989),  οι Alm et al. (1992a), και οι 

Caballe and Panades (2002). Επίσης οι Alm et al. (1992b) στην πειραµατική τους 

µελέτη, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η αβεβαιότητα των φορολογουµένων η οποία 

πηγάζει από την ελλιπή γνώση της κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας, τις συχνές 

τροποποιήσεις και την ασάφεια του κώδικα φορολογικής νοµοθεσίας, καθώς επίσης και 

την πληµµελή κατάρτιση των φορολογικών ελεγκτών, έχει θετικό αντίκτυπο στην  

φορολογική συµµόρφωση τους, µε αποτέλεσµα να δηλώνουν µεγαλύτερο τµήµα του 

φορολογητέου εισοδήµατός τους.  
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2.6.5.2 Το κόστος συµµόρφωσης και το διαχειριστικό κόστος 
 

Η συµµόρφωση των φορολογουµένων και η εκπλήρωση των φορολογικών 

υποχρεώσεων τους, προϋποθέτει ότι θα πρέπει να πραγµατοποιήσουν κάποιες δαπάνες 

συµµόρφωσης. Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν τις αµοιβές και τα έξοδα των 

δικηγόρων και των λογιστών, τα έξοδα των ειδικών φορολογικών τµηµάτων που 

διατηρούν οι  µεγάλες επιχειρήσεις, τον χρόνο και τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι  

φορολογούµενοι για να οργανώσουν το  αρχείο τους, καθώς επίσης και για να 

προετοιµάσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις (Weistroffer et al., 1999). Η 

πραγµατοποίηση δαπανών συµµόρφωσης συχνά παραβλέπεται από τους ασκούντες 

φορολογική πολιτική, και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την οικονοµική επιβάρυνση 

κυρίως των µικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολουµένων, την οποία υφίστανται 

προκειµένου να ανταποκριθούν στις όποιες παράλογες και επαχθείς φορολογικές 

ρυθµίσεις (Godwin, 1978). 

 

Οι δυσανάλογα µεγάλες δαπάνες που πραγµατοποιούν οι φορολογούµενοι προκειµένου 

να είναι συνεπείς στις αυξηµένες φορολογικές τους  υποχρεώσεις, και οι οποίες 

απορρέουν από ένα περίπλοκο φορολογικό σύστηµα, µπορεί να αποτελέσουν µία πηγή 

απογοήτευσης και δυσαρέσκειας για την φορολογική νοµοθεσία, και εν τέλει να 

οδηγήσουν στην αύξηση της µη συµµόρφωσης (Slemrod, 1989). H φορολογική 

διοίκηση θα πρέπει να αποφύγει την αντιµετώπιση της περιορισµένης φορολογικής 

συµµόρφωσης, µε την αύξηση της πολυπλοκότητας των φορολογικών νόµων η οποία 

οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο µεγέθυνσης της φορολογικής µη συµµόρφωσης, λόγω 

ακριβώς των αυξηµένων δαπανών συµµόρφωσης στις οποίες υποβάλλονται οι 

φορολογούµενοι προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περίπλοκου 

φορολογικού συστήµατος (Franzoni, 1998). 

 

Εξάλλου ο Slemrod (1989) µελετώντας την σχέση µεταξύ των δαπανών συµµόρφωσης 

και της φοροδιαφυγής υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος της συλλογής των φόρων 

(συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών συµµόρφωσης των φορολογουµένων) είναι ένας 

δείκτης της πολυπλοκότητας του φορολογικού συστήµατος. To διαχειριστικό κόστος το 

οποίο αφορά τις δαπάνες που πραγµατοποιεί η φορολογική διοίκηση για την εφαρµογή 
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της φορολογικής νοµοθεσίας και την βεβαίωση και την είσπραξη των φόρων αποτελεί 

µία καθοριστική παράµετρο της πολυπλοκότητας της φορολογικής νοµοθεσίας. Οι 

δαπάνες αυτές εκφράζονται ως ποσοστό του ποσού των φόρων που εισπράττονται 

(Μπαλφούσιας, 2000).  Στην Ελλάδα το διαχειριστικό κόστος είναι πολύ υψηλό. Το 

κόστος βεβαίωσης και είσπραξης των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό των εσόδων 

είναι πολύ υψηλότερο στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες. Σύµφωνα µε τις 

διαθέσιµες εκτιµήσεις, το συνολικό διαχειριστικό κόστος για την είσπραξη όλων των 

φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα είναι 1,61%, έναντι 0,86% στον Καναδά. Ειδικά σε 

ό,τι αφορά το φόρο εισοδήµατος, το διαχειριστικό κόστος στην Ελλάδα είναι 2,39%, 

έναντι 1,0% στον Καναδά και 0,6% στις ΗΠΑ (Τράπεζα της Ελλάδος, 2010).  

2.6.5.3 Η πολυπλοκότητα του Ελληνικού φορολογικού συστήµατος 
 
Για να κατανοήσει κανείς την πολυνοµία, την πολυπλοκότητα και την έλλειψη συνοχής 

όλων αυτών που συνθέτουν σήµερα το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα, αρκεί η 

παράθεση των νόµων που τίθενται σε εφαρµογή κάθε χρόνο, των ειδικών ρυθµίσεων, 

των υπουργικών αποφάσεων, των εγκυκλίων και των λοιπών νοµοθετηµάτων που 

περιλαµβάνουν φορολογικές ρυθµίσεις (Τάτσος κ.α., 2001).  

  

Το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από πλήθος φορολογικών 

νοµοθετηµάτων, τα οποία απαρτίζονται από πολυάριθµες διατάξεις.  Εξάλλου σε 

αρκετές περιπτώσεις οι διατάξεις των φορολογικών νοµοθετηµάτων ενσωµατώνονται 

σε νοµοθετήµατα που δεν αφορούν φορολογικά θέµατα, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 

ιδιαίτερα δύσκολη η κωδικοποίηση των φορολογικών νόµων ως ενιαίων λειτουργικών 

συνόλων. ∆εν είναι σπάνιο το φαινόµενο της έκδοσης από την φορολογική διοίκηση 

αποφάσεων και εγκυκλίων  που αφορούν ένα συγκεκριµένο φορολογικό αντικείµενο, το 

περιεχόµενο των οποίων δεν συνάδει µε αντίστοιχες που αφορούν άλλο φορολογικό 

αντικείµενο µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση σε συγκεκριµένα 

φορολογικά ζητήµατα. Συχνά επίσης παρατηρείται η έκδοση ερµηνευτικών εγκυκλίων, 

οι οποίες  αν και  πραγµατεύονται την ανάλυση και την ερµηνεία φορολογικών 

νοµοθετηµάτων, παρόλα αυτά επιφέρουν επιπρόσθετη σύγχυση µε αποτέλεσµα την εκ 

νέου έκδοση ερµηνευτικών εγκυκλίων που αναλύουν τις ήδη υπάρχουσες. 

Επιπροσθέτως στην σωρεία των νόµων και αποφάσεων της φορολογικής διοίκησης 
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προστίθενται και οι αποφάσεις των φορολογικών δικαστηρίων, οι οποίες περικλείονται 

στην ευρύτερη έννοια της φορολογικής νοµολογίας. Οι αποφάσεις αυτές οι οποίες 

εκδίδονται  από  το Συµβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο, το Νοµικό Συµβούλιο 

του Κράτους (γνωµοδοτήσεις), και τα ∆ιοικητικά Πρωτοδικεία, όπως είναι 

αναµενόµενο µε βάση τα ανωτέρω αναφερόµενα, είναι εξίσου πολυάριθµες δεδοµένου 

ότι έχουν ως σηµείο αναφοράς την ήδη πολυδαίδαλη νοµοθεσία. 

 

Και βέβαια αν και σύνηθες είναι το φαινόµενο διαχρονικά των εξαγγελιών περί 

σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος µε τις όποιες προεκτάσεις έχει αυτό στην 

επιχειρηµατικότητα, και την ψήφιση ενός ενιαίου κωδικοποιηµένου φορολογικού 

νοµοθετήµατος το οποίο θα εµπεριέχει το σύνολο των διάσπαρτων διατάξεων που 

συναντώνται σε παντελώς µη συναφή νοµοθετήµατα, τίποτε από όλα αυτά τελικά δεν 

συµβαίνει. Το αποτέλεσµα είναι να διαιωνίζεται αν όχι και να επιτείνεται η χαώδης 

αυτή κατάσταση.   

 

Προς επίρρωση των ανωτέρω στην συνέχεια στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ο 

αριθµός των εκδοθέντων φορολογικών νόµων, αποφάσεων, εγκυκλίων καθώς επίσης 

και των αποφάσεων των  διοικητικών δικαστηρίων για το χρονικό διάστηµα από το 

έτος 2000 έως και το έτος 20098. 

Πίνακας 2.1: Αριθµός φορολογικών νόµων - αποφάσεων - εγκυκλίων - δικαστικής νοµολογίας ετών 
2000 - 2009 

Έτος Νόµοι 
Αποφάσεις-

Εγκύκλιοι 

∆ικαστική 

νοµολογία 

2000 9 319 100 

2001 15 441 139 

2002 12 312 80 

2003 11 280 64 

2004 10 272 82 

                                                 
8 Σηµειώνεται ότι στην απαρίθµηση αυτή λήφθηκαν υπ’ όψη τα φορολογικά αντικείµενα του φόρου 
εισοδήµατος, του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), του ΦΠΑ, του φορολογικού ελέγχου, των 
δηµοσίων εσόδων, των τελών χαρτοσήµου, της φορολογίας κεφαλαίου, των συµβάσεων αποφυγής διπλής 
φορολογίας, και των λοιπών φορολογιών.  
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Έτος Νόµοι 
Αποφάσεις-

Εγκύκλιοι 

∆ικαστική 

νοµολογία 

2005 25 258 107 

2006 13 482 75 

2007 11 1019 41 

2008 24 1030 9 

2009 24 273 3 

ΣΥΝΟΛΟ 154 4686 700 

Πηγή: ∆ιαδικτυακός τόπος http://www.e-forologia.gr  

 

Από την ανάλυση των δεδοµένων του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι κατά την 

δεκαετία 2000 – 2009 εκδόθηκαν κατά µέσο όρο σε ετήσια βάση, 15 περίπου 

φορολογικοί νόµοι, 469 αποφάσεις και εγκύκλιοι του αρµοδίου ΥΠΟΙΚ και 70 

αποφάσεις των διοικητικών και λοιπών δικαστηρίων. Σε αντίστοιχη έρευνα των Τάτσου 

κ.α. (2001) διαπιστώθηκε ότι για το χρονικό διάστηµα από το έτος 1980 έως και το 

1998 εκδόθηκαν κατά µέσο όρο ετησίως 3 φορολογικοί νόµοι, και για το χρονικό 

διάστηµα από το έτος 1995 έως και το πρώτο εξάµηνο του έτους 1999 εκδόθηκαν κατά 

µέσο όρο σε ετήσια βάση 44 αποφάσεις της φορολογικής δικαιοσύνης. Από την 

σύγκριση των δύο ερευνών διαφαίνεται ότι κατά την υπό εξέταση δεκαετία (2000 – 

2009) επήλθε µεγάλη αύξηση κυρίως στην έκδοση φορολογικών νόµων αλλά και στην 

έκδοση των αποφάσεων των φορολογικών δικαστηρίων, σε σχέση µε τα 

προαναφερθέντα προγενέστερα χρονικά διαστήµατα. Επιπροσθέτως παρατηρείται ότι η 

έκδοση των φορολογικών νόµων εντός της κρινόµενης δεκαετίας παρουσιάζει αυξητική 

τάση τα τελευταία χρόνια, ενώ  η έκδοση των φορολογικών αποφάσεων και εγκυκλίων 

του ΥΠΟΙΚ  έφτασε στο αποκορύφωµά της κατά τα έτη 2007 και 2008. Στο επόµενο 

γράφηµα παρουσιάζεται σχηµατικά η εξέλιξη του αριθµού των εκδοθέντων 

φορολογικών νόµων. 

 



Κεφάλαιο 2ο: Το θεωρητικό υπόβαθρο της φορολογικής συµµόρφωσης 

 

69 

          Γράφηµα 2.1: Αριθµός εκδοθέντων φορολογικών νόµων κατά τα έτη 2000 - 2009 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ∆ΟΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 2000-2009
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          Πηγή: ∆ιαδικτυακός τόπος http://www.e-forologia.gr  

 

Οι διαπιστώσεις αυτές οι οποίες επιβεβαιώνουν την ανωτέρω θεωρητική ανάλυση, 

έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε τις κατά καιρούς εξαγγελίες των ασκούντων οικονοµική 

και φορολογική πολιτική περί απλοποίησης του φορολογικού συστήµατος, και 

καταδεικνύουν το µέγεθος του προβλήµατος της πολυπλοκότητας του Ελληνικού 

φορολογικού συστήµατος. 

 

Σε πολλές περιπτώσεις εξάλλου οι φορολογικοί νόµοι είναι  αναχρονιστικοί και δεν 

απηχούν τα νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται στην οικονοµία, µε αποτέλεσµα να 

υπάρχουν κενά στην νοµοθεσία, ή να επιχειρείται ερµηνεία των νέων αυτών δεδοµένων 

µε την χρήση προγενεστέρων διατάξεων οι οποίες δεν απηχούν την νέα τάξη 

πραγµάτων.  Βέβαια το γεγονός αυτό δεν αποτελεί γνώρισµα µόνο της Ελληνικής 

πραγµατικότητας αφού σε διεθνές επίπεδο οι ραγδαίες εξελίξεις σε αρκετούς τοµείς της 

οικονοµίας οι οποίες παρουσιάζουν και την αντίστοιχη φορολογική διάσταση, δεν 

αντιµετωπίζονται επαρκώς µε τα συµβατικά νοµοθετήµατα.  

 

Έτσι για παράδειγµα η εµφάνιση των  νέων χρηµατοπιστωτικών  προϊόντων δεν 

καλύπτεται πλήρως από την υφιστάµενη φορολογική νοµοθεσία (Tanzi, 2000). 

Εξάλλου στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου παρά το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό 
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εµπόριο διεκδικεί ένα ολοένα και µεγαλύτερο µερίδιο από το συµβατικό εµπόριο, το 

φορολογικό πλαίσιο που ορίζει τα τεκταινόµενα σε αυτό, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

παγκόσµιο επίπεδο, χαρακτηρίζεται από βραδεία προσαρµογή στα νέα δεδοµένα που 

δηµιουργούνται. Η ιδιαίτερα δυσχερής διαδικασία εναρµόνισης της φορολογικής 

νοµοθεσίας στα νέα συναλλακτικά ήθη του ηλεκτρονικού εµπορίου, και κυρίως του 

άµεσου
9 είναι απόρροια  της ίδιας της φύσης του διαδικτύου (karagiorgos and Lazos, 

2010). 

2.6.6 Η έννοια της φορολογικής δικαιοσύνης 
 

Προσπαθώντας κανείς να προσδιορίσει την έννοια της δίκαιης κατανοµής του 

φορολογικού βάρους έρχεται αντιµέτωπος µε σοβαρές διαφωνίες. Στο ερώτηµα ποια 

κατανοµή θεωρείται δίκαιη δεν υπάρχει µία και µόνη απάντηση. Στις δηµοκρατικά 

οργανωµένες κοινωνίες ως δίκαιη κατανοµή θεωρείται αυτή που ανταποκρίνεται στις 

γενικά παραδεκτές αντιλήψεις για την κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία εκφράζεται και 

µε την άποψη των πολιτών (Καράγιωργας, 1981).  

Καταβάλλοντας τους φόρους που τους αναλογούν σύµφωνα µε την φοροδοτική τους 

ικανότητα κατά τα όσα επιτάσσει το σύνταγµα, οι φορολογούµενοι διαισθάνονται ότι 

αυτή τους η ενέργεια έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα θεωρούν ότι τους 

φόρους αυτούς το κράτος θα πρέπει να τους διαθέσει κατά τρόπο δίκαιο, έτσι ώστε να 

τύχουν κοινωνικών παροχών οι οποίες θα πρέπει να αντισταθµίζουν τους αναλογούντες 

φόρους. Κατ’ επέκταση  δεν θα πρέπει οι φόροι αυτοί να διοχετευθούν από το κράτος 

σε δραστηριότητες από τις οποίες οι ίδιοι δεν αντλούν τα αντίστοιχα οφέλη. Η ευόδωση 

αυτών των προσδοκιών των φορολογουµένων καθώς επίσης και ο βαθµός αυτής 

αποτελεί έναν πρόσθετο προσδιοριστικό παράγοντα της µη φορολογικής συµµόρφωσης.  

   

Οι Cowell and Gordon (1988), οι Pommerehne et al. (1994) και ο Falkinger (1995) 

υποστήριξαν ότι η φοροδιαφυγή µειώνεται όταν οι φορολογούµενοι αντιλαµβάνονται 

ότι η φορολογική δικαιοσύνη αποδίδεται κατά τρόπο αντικειµενικό και η κοινωνική 

πολιτική του κράτους ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους και είναι αντίστοιχη των 

φόρων των οποίων κλήθηκαν να καταβάλουν.  

                                                 
9 Άµεσο είναι το ηλεκτρονικό εµπόριο στο οποίο υπάρχει ηλεκτρονική παραγγελία και παράδοση άυλων 
αγαθών και υπηρεσιών µε ηλεκτρονικό τρόπο. 
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Αντιθέτως οι φορολογούµενοι αισθάνονται εξαπατηµένοι όταν κρίνουν ότι οι φόροι 

που κατέβαλαν στο ∆ηµόσιο δεν δαπανώνται από αυτό σωστά, και µπορεί να 

επιδιώξουν να απαντήσουν σε αυτή την κακοδιαχείριση αρνούµενοι να καταβάλουν 

τους φόρους που αναλογούν στην φοροδοτική ικανότητά τους (Spicer and Lundstedt, 

1976). Οι Spicer και Becker (1980) διαπίστωσαν ότι οι φορολογούµενοι οι οποίοι είχαν 

αντιληφθεί τις ουσιαστικές αδικίες του φορολογικού συστήµατος φοροδιέφευγαν σε 

µεγαλύτερο ποσοστό από τον µέσο όρο. Οι Webley et al. (1988) αντίθετα υποστήριξαν 

ότι αυτή η κατηγορία φορολογουµένων φοροδιέφευγε λιγότερο. Επίσης οι Webley et al. 

(1991) στην πειραµατική τους εργασία διαπίστωσαν ότι οι φορολογούµενοι οι οποίοι 

τηρούσαν αρνητική στάση απέναντι στο φορολογικό σύστηµα και την κυβέρνηση, 

είχαν σηµαντικά µεγαλύτερες πιθανότητες να φοροδιαφύγουν. 

 

Όταν το φορολογικό σύστηµα δεν διακρίνεται για τον δίκαιο χαρακτήρα του τότε οι 

επιπτώσεις αυτής της διαπίστωσης οι οποίες οδηγούν στην αυξανόµενη µη φορολογική 

συµµόρφωση είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιµετωπιστούν µε  µέτρα αυξηµένης 

επιβολής του φορολογικού συστήµατος. Αντιθέτως µάλιστα είναι δυνατόν να 

επιφέρουν µη αναµενόµενα αποτελέσµατα οδηγώντας σε φαύλο κύκλο εντεινόµενης 

φοροδιαφυγής.  

 

Οι Cule and Fulton (2009) συµπέραναν ότι σε µια οικονοµία η οποία χαρακτηρίζεται 

από κακή διαχείριση του φορολογικού συστήµατος, νεποτισµό, και διαφθορά, οι 

επιχειρήσεις αναµένουν ότι η εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων είναι απίθανο να 

είναι δίκαιη και αµερόληπτη. Σε µια τέτοια κατάσταση όπου η φοροδιαφυγή είναι 

ιδιαίτερα εκτεταµένη µια αύξηση των ποσοστών φορολογικού ελέγχου και των 

επιβαλλόµενων ποινών, πιθανά θα οδηγήσει σε ακόµη µεγαλύτερα ποσοστά 

φοροδιαφυγής. Έτσι η προσέγγιση του Becker (1968) περί εγκλήµατος και τιµωρίας για 

τον έλεγχο της φοροδιαφυγής, θα ήταν αναποτελεσµατική υπό την επίδραση των 

ανωτέρω αναφεροµένων νοσηρών φαινοµένων. 

  

Ένας δείκτης µέτρησης της δίκαιης κατανοµής των φορολογικών βαρών είναι η 

αναλογία των άµεσων προς τους έµµεσους φόρους. Έτσι όσο πιο µεγάλη είναι η 

αναλογία αυτή τόσο πιο δίκαιο θεωρείται το φορολογικό σύστηµα. Αντίθετα   όταν η 
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αναλογία αυτή περιορίζεται η κλίνει προς τους έµµεσους φόρους λαµβάνοντας τιµές 

µικρότερες της µονάδας, τότε µετριάζεται και ο βαθµός της ορθά αποδιδόµενης 

φορολογικής δικαιοσύνης. Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι η ανωτέρω διατύπωση 

αναφέρεται κατά τεκµήριο στην φορολογία των φυσικών προσώπων τελικών 

καταναλωτών διότι αυτοί εν τέλει επιβαρύνονται την επίπτωση των έµµεσων φόρων, 

την οποία την µετακυλύουν οι ενδιάµεσες επιχειρήσεις.  

 

Ωστόσο όταν µεγάλο τµήµα των φορολογουµένων φυσικών προσώπων είναι 

παράλληλα και φορείς ατοµικών επιχειρήσεων, η προσωπικών εταιρειών ή  νοµικών 

προσώπων  όπως συµβαίνει στην Ελλάδα, τότε η συγκεκριµένη διαπίστωση αποκτά 

ιδιαίτερη σηµασία. Την επιβάρυνση που υφίστανται οι εν λόγω φορολογούµενοι ως 

φυσικά πρόσωπα στο πεδίο της έµµεσης φορολογίας, ενδεχοµένως προσπαθούν να την 

αντισταθµίσουν από την δυνατότητα που τους δίνεται στα πλαίσια λειτουργίας της 

επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας,  να µην αποδώσουν ή να αποδώσουν ανακριβώς 

τους παρακρατούµενους έµµεσους φόρους στο ∆ηµόσιο. Μάλιστα στα πλαίσια της 

γενικότερης θεώρησής τους για τις αδικίες του φορολογικού συστήµατος πιθανόν να 

θεωρούν ότι ακόµη και οι έµµεσοι φόροι  επιβαρύνουν την ίδια τους την επιχείρηση.  

 

Όσον αφορά το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα, είναι χαρακτηριστικό ότι στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) των 15 παλαιών κρατών µελών κατά το έτος 2004, η Ελλάδα 

παρουσίαζε τον δεύτερο µεγαλύτερο συντελεστή στον δείκτη  της αναλογίας των 

έµµεσων φόρων ως προς το άθροίσµα άµεσων και έµµεσων φόρων, ο οποίος 

ανέρχονταν σε ποσοστό 59,2%. Κατά το έτος 2008 µάλιστα καταλαµβάνει την  πρώτη 

θέση στην κατάταξη του σχετικού πίνακα µε ποσοστό 61,5%. Τα  ποσοστά της ΕΕ των 

15 συνολικά κρατών ανέρχονταν κατά τα ίδια έτη σε 53,9% και 51,6% αντίστοιχα.10  

  

Είναι γεγονός ότι το φορολογικό σύστηµα στην Ελλάδα θεωρείται από πολλούς ότι δεν 

είναι ιδιαίτερα δίκαιο. Για να τεθούν οι βάσεις για την καλλιέργεια της φορολογικής 

συνείδησης στον πληθυσµό θα πρέπει να εκλείψουν οι ακραίες και άνισες διατάξεις που 

διαποτίζουν το φορολογικό σύστηµα της Ελλάδας µε την µορφή αδικαιολόγητων 

                                                 
10 Τα στοιχεία προέρχονται από το άρθρο του τέως Υπουργού και Καθηγητή  Μανόλη ∆ρεττάκη µε τίτλο 
«Η Ελλάδα έχει το κοινωνικά πιο άδικο φορολογικό σύστηµα στην ΕΕ των 15» το οποίο δηµοσιεύθηκε 
στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία της 16ης Ιουλίου 2009.  
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πολλές φορές παραχωρήσεων σε επιλεγµένες οµάδες του πληθυσµού ή κατηγορίες 

δραστηριοτήτων (∆αλαµάγκας, 1991).    

2.6.7 Οι φορολογικές αµνηστίες 
 

Οι φορολογικές αµνηστίες (tax amnesties) έχουν χρησιµοποιηθεί από τις φορολογικές 

διοικήσεις για την αύξηση των φορολογικών εσόδων καθώς επίσης και για την 

εµπέδωση της φορολογικής συµµόρφωσης. Οι φορολογικές αµνηστίες οι οποίες έχουν 

εφαρµοστεί κατά καιρούς ποικίλουν όσον αφορά την έκτασή τους καθώς επίσης και την 

διάρκεια τους. Μπορεί να καλύπτουν το σύνολο των ειδών φόρων ή µόνο ορισµένα 

είδη φορολογιών, και ως συνήθως εστιάζουν στις επιβαλλόµενες διοικητικές  κυρώσεις 

(φορολογικά πρόστιµα, προσαυξήσεις φόρων, πρόσθετοι φόροι). Επίσης µπορεί να 

δίνουν την δυνατότητα στους φορολογούµενους να υποβάλουν εκπρόθεσµα τις 

φορολογικές δηλώσεις για τις οποίες είχαν υποχρέωση υποβολής και να καταβάλουν 

τους αναλογούντες φόρους µε περιορισµό των προσαυξήσεων.   

 

Εξάλλου σύµφωνα µε τον Mikesell  (1986) οι φορολογικές αµνηστίες µπορεί να 

εφαρµοστούν για µικρό ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενώ είναι δυνατόν να 

εφαρµοστούν και επαναλαµβανόµενα. Επιπροσθέτως στην έννοια των φορολογικών 

αµνηστιών εµπίπτουν και διάφορες ρυθµίσεις για την τµηµατική καταβολή των 

βεβαιωθέντων ληξιπροθέσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο µε δόσεις προκειµένου να 

διευκολυνθούν οι φορολογούµενοι στην αποπληρωµή των υποχρεώσεών τους.  

 

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980 οι φορολογικές αµνηστίες ήταν ένα 

ιδιαίτερα δηµοφιλές εργαλείο για τις φορολογικές διοικήσεις των πολιτειών των ΗΠΑ 

στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν τα φορολογικά έσοδα. Συνολικά 33 από τις 50 

πολιτείες είχαν θεσπίσει κάποιο είδος φορολογικής αµνηστίας και οι φορολογούµενοι 

οι οποίοι οικειοθελώς εντάχθηκαν  στις διατάξεις αυτών, κατέβαλαν τους φόρους τους 

οποίους δεν είχαν αποδώσει κατά τον χρόνο που είχε γεννηθεί η φορολογική 

υποχρέωση, αποφεύγοντας  το σύνολο ή το µεγαλύτερο µέρος των διοικητικών 

κυρώσεων και τις ποινικές κυρώσεις. Τα προγράµµατα αυτά των φορολογικών 

αµνηστιών τα οποία διάρκεσαν αρκετούς µήνες επέφεραν σε πολλές περιπτώσεις 

µεγάλη αύξηση των φορολογικών εσόδων. 
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Τα προγράµµατα φορολογικών αµνηστιών µπορεί να έχουν διάφορες µορφές και να 

παρέχουν στους φορολογούµενους τις εξής δυνατότητες: 

• Την δυνατότητα της οικειοθελούς επανεξέτασης των ήδη υποβληθέντων 

φορολογικών δηλώσεων τους και της αναθεώρησης του φορολογητέου 

εισοδήµατος τους, µε την καταβολή του αντίστοιχου επιπρόσθετου φόρου µε 

µειωµένες προσαυξήσεις επί αυτού. Στην περίπτωση αυτή οι φορολογούµενοι 

δεν απαλλάσσονται  από την πιθανότητα διενέργειας ελέγχου από τις 

φορολογικές υπηρεσίες. 

• Την δυνατότητα της αποδοχής ενός κατ’ αποκοπή φόρου τον οποίο καθορίζει η 

φορολογική  διοίκηση για συγκεκριµένα οικονοµικά έτη, γεγονός το οποίο τους 

παρέχει την ευκαιρία να µην υποστούν φορολογικό έλεγχο για αυτά τα έτη. 

• Την δυνατότητα της µερικής απαλλαγής των ποινικών κυρώσεων που 

απορρέουν από τις παραβάσεις τις φορολογικής νοµοθεσίας στις οποίες 

υπέπεσαν οι φορολογούµενοι, εφόσον αυτοί αποδεχθούν την ενοχή τους, 

διευκολύνοντας το έργο της δικαστικής εξουσίας. Στην περίπτωση αυτή 

αίρονται οι ασκηθείσες διώξεις έναντι της καταβολής µιας κατ’ αποκοπή 

αποζηµίωσης (Franzoni, 1996).  

 

Στην Ελληνική φορολογική πραγµατικότητα παρατηρούµε ότι η φορολογική διοίκηση 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα τελευταία τριάντα και πλέον χρόνια, καθόριζε ειδικό 

τρόπο  περαίωσης των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων, δίνοντας την δυνατότητα 

στους φορολογούµενους επιτηδευµατίες (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) εφόσον 

αποδέχονταν προαιρετικά τον φόρο περαίωσης ο οποίος προέκυπτε µε καθορισµένο 

τρόπο υπολογισµού κάθε φορά, να αποφύγουν τον φορολογικό έλεγχο. Ο 

συγκεκριµένος αυτός τρόπος υπολογισµού βασιζόταν κατά κύριο λόγο στα δεδοµένα 

των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων, αλλά και σε άλλα στοιχεία του µητρώου 

των επιτηδευµατιών, όπως η κατηγορία των τηρουµένων βιβλίων του ΚΒΣ, η νοµική 

µορφή, ο Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ) κ.α.  

 

Το ΥΠΟΙΚ έχοντας µάλλον ως γνώµονα την άντληση µαζικά φορολογικών εσόδων προ 

του κινδύνου παραγραφής, προκειµένου να καλύψει τρέχοντα δηµοσιονοµικά 

ελλείµµατα, εισήγαγε το µέτρο της περαίωσης κατά τα έτη 1978, 1983, 1988, 1989, 
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1990, 1991, 1994, 2002, 2004, 2008 και εσχάτως το έτος 2010.  Εξάλλου παρέχοντας 

κίνητρα εθελοντικής συµµόρφωσης έδωσε την δυνατότητα στους φορολογούµενους της 

οικειοθελούς υποβολής (αρχικών ή συµπληρωµατικών) φορολογικών δηλώσεων 

προκειµένου αυτοί να διορθώσουν τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους προ του 

φορολογικού ελέγχου, µε µείωση των προβλεποµένων προσαυξήσεων στο ήµισυ11.  

2.6.7.1 Η επίπτωση των φορολογικών αµνηστιών στην φορολογική συµµόρφωση 
       

Οι Alm et al. (1990) υποστήριξαν ότι οι επαναλαµβανόµενες φορολογικές αµνηστίες 

επιτείνουν το αίσθηµα της αδικίας µεταξύ των εντίµων φορολογουµένων. Οι 

επαναλαµβανόµενες φορολογικές αµνηστίες επιδρούν αρνητικά στην φορολογική 

συµµόρφωση και οδηγούν στην φοροδιαφυγή (Andreoni, 1991). Στο ίδιο συµπέρασµα 

κατέληξε και ο Stella (1991) παρά τους ισχυρισµούς του για τις δυσχέρειες αποτύπωσης 

των µακροπρόθεσµων επιπτώσεων των  φορολογικών αµνηστιών. Ο ίδιος υποστήριξε 

ακόµη ότι η επιτυχία ενός προγράµµατος φορολογικής αµνηστίας δεν µπορεί να 

αποτυπωθεί µόνο µε βάση τους φόρους οι οποίοι εισπράχθηκαν κατά την διάρκειά της 

υλοποίησής της.   

 

Οπωσδήποτε η αξιολόγηση των προγραµµάτων αυτών δεν θα πρέπει να στηρίζεται 

µόνο στα βραχυπρόθεσµα οφέλη τα οποία κυρίως εντοπίζονται στην αύξηση των 

φορολογικών εσόδων, αλλά πρωταρχικά στις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις τους επί της 

φορολογικής συµµόρφωσης. Σύµφωνα µε τους Αndreoni et al. (1998) η εφαρµογή των 

προγραµµάτων φορολογικών αµνηστιών µακροπρόθεσµα οδηγεί στον περιορισµό της 

συµµόρφωσης δεδοµένου ότι επιτείνει το αίσθηµα της αδικίας, ενώ παράλληλα 

ερµηνεύεται από τους φορολογούµενους ως αδυναµία της φορολογικής διοίκησης να 

επιβάλει την πλήρη εφαρµογή των φορολογικών νόµων. Οι Das-Gupta and Mookherjee 

(1995) εξάλλου συµπέραναν ότι η επανειληµµένη εφαρµογή των προγραµµάτων 

φορολογικών αµνηστιών στην Ινδία µπορεί να είχε δυσµενείς επιπτώσεις και να 

εξασθενούσε την φορολογική συµµόρφωση στην εν λόγω χώρα.     

 

                                                 
11  Τα συγκεκριµένα κίνητρα εθελοντικής συµµόρφωσης παρασχέθηκαν µε τον Νόµο 3610/2007 
«Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». 
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Ωστόσο αν και τα προγράµµατα των φορολογικών αµνηστιών  δέχθηκαν κατά κύριο 

λόγο έντονη κριτική τόσο από την επιστηµονική κοινότητα όσο και από διάφορους 

φορείς διαµόρφωσης της φορολογικής πολιτικής (επιµελητήρια, συλλόγους λογιστών 

κλπ.), µερίδα ερευνητών της φορολογικής συµµόρφωσης διέκρινε σε αυτά και έµµεσες 

θετικές επιπτώσεις.  

 

H εφαρµογή των φορολογικών αµνηστιών είναι δυνατόν έµµεσα να ωφελήσει και τους 

ειλικρινείς φορολογουµένους, δεδοµένου ότι η συµµετοχή περισσοτέρων 

φορολογουµένων στα φορολογικά έσοδα τους κράτους θα συνέβαλε στην αύξηση 

αυτών, και κατ’ επέκταση στην µείωση µελλοντικά των φορολογικών συντελεστών  

(Lerman, 1986). Επίσης σύµφωνα µε τον Alm (1998) οι υποστηρικτές των 

προγραµµάτων φορολογικών αµνηστιών ισχυρίζονται ότι η φορολογική συµµόρφωση 

µπορεί να αυξηθεί µετά την εφαρµογή τους. Αυτό δυνητικά µπορεί να συµβεί µε 

φορολογούµενους οι οποίοι στο παρελθόν δεν ήταν συνεπείς στις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις, και στη συνέχεια επιθυµούσαν να καταβάλλουν τους αναλογούντες 

φόρους, ωστόσο δεν το έπρατταν διότι αντιµετώπιζαν την απειλή των επιβαλλόµενων 

κυρώσεων. Με την υλοποίηση των φορολογικών αµνηστιών δίνεται πλέον η ευκαιρία 

σε αυτούς να απαλλαγούν από τα βάρη του παρελθόντος και να ενταχθούν εκ νέου στο 

σύστηµα.  

 

Κατ’ άλλους ερευνητές η εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών δε απέβη καθοριστική 

για την πορεία είσπραξης των φορολογικών εσόδων. Οι Lopez-Laborda and Rodrigo 

(2003) εφαρµόζοντας την µέθοδο των χρονολογικών σειρών κατά τα έτη 1979 έως και 

1998 στην φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων αξιολόγησαν τις επιπτώσεις του 

προγράµµατος φορολογικής αµνηστίας της Ισπανικής φορολογικής διοίκησης του έτους 

1991, και διαπίστωσαν ότι αυτό δεν επηρέασε την είσπραξη των φορολογικών εσόδων 

τόσο σε βραχυπρόθεσµη όσο και σε µακροπρόθεσµη βάση. 

 

Μια εναλλακτική µορφή φορολογικής αµνηστίας η οποία προσοµοιάζει µε την 

Ελληνική εκδοχή της περαίωσης ανέφερε ο Chu (1990). Συγκεκριµένα πρότεινε την 

υιοθέτηση µιας πρακτικής για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής στα πλαίσια των 

φορολογικών ελέγχων, την οποία ονόµασε FATOTA (Fixed Amount of Taxes or Tax 
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Audit) και η οποία προέβλεπε ότι οι επιχειρήσεις θα µπορούσαν να επιλέξουν µεταξύ 

της καταβολής ενός συγκεκριµένου ποσού φόρων έτσι ώστε να απαλλαγούν από 

ενδεχόµενο φορολογικό έλεγχο, ή να περιοριστούν στην καταβολή των φόρων που 

προκύπτουν µε βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις διακινδυνεύοντας όµως 

να υποστούν έναν πιθανό φορολογικό έλεγχο. Εξάλλου σύµφωνα µε τους Ueng and 

Yang (2001) η πρακτική αυτή δίνει την δυνατότητα για µια καλύτερη αξιοποίηση των 

διαθεσίµων πόρων και ως εκ τούτου θα µπορούσε να εφαρµοστεί µε επιτυχία σε χώρες 

όπου η φορολογική διοίκηση είναι επιφορτισµένη µε µεγάλο όγκο διαδικασιών. 

2.6.8 Η διαφθορά  
 
Η επίδραση  του φαινοµένου της διαφθοράς και της έκτασης αυτής στην διαµόρφωση 

του µεγέθους της φοροδιαφυγής είναι δεδοµένη και αναντίρρητη. Όταν η 

παρατηρούµενη διαφθορά στον κρατικό µηχανισµό και ιδιαίτερα στο προσωπικό της 

φορολογικής διοίκησης είναι ιδιαίτερα εκτεταµένη, τότε το γεγονός αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα τον περιορισµό της φορολογικής συµµόρφωσης. Συνεπακόλουθα η 

παρουσία φαινοµένων εκτεταµένης διαφθοράς παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση µε τον 

περιορισµό των φορολογικών εσόδων (Johnson et al., 1998;  Tanzi and Davoodi, 2000).  

Σε αυτή την περίπτωση οι φορολογούµενοι προκειµένου να µην καταβάλλουν τους 

αναλογούντες φόρους και σταθµίζοντας τα οφέλη που θα εξασφαλίσουν, δεν διστάζουν 

να καταφύγουν στον χρηµατισµό επίορκων κρατικών λειτουργών προκειµένου να 

επιτύχουν αυτήν τους την επιδίωξη. Η διαφθορά προσδιορίζεται από το επίπεδο 

οικονοµικής ανάπτυξης, καθώς επίσης και από τα πρότυπα ηθικής τα οποία έχουν 

καλλιεργηθεί στον κοινωνικό ιστό.  

 

Η έκταση της διαφθοράς στον φοροελεγκτικό µηχανισµό σύµφωνα µε αρκετές µελέτες 

που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας είναι ιδιαίτερα  µεγάλη στις αναπτυσσόµενες 

χώρες καθώς επίσης και στις πρώην ανατολικές χώρες.  Στην έρευνα τους οι Johnson et 

al. (2000), η οποία αφορούσε πέντε χώρες της ανατολικής Ευρώπης, οδηγήθηκαν στο 

συµπέρασµα ότι υφίσταται σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της διαφθοράς που 

χαρακτηρίζει τα γραφειοκρατικά συστήµατα διοίκησης, και της µη δήλωσης των 

πραγµατικών φορολογητέων εισοδηµάτων των επιχειρήσεων.  
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Σε παρόµοιο συµπέρασµα κατέληξε και ο Smith (1992), ο οποίος υποστήριξε ότι το 

επίπεδο διαφθοράς των δηµοσίων λειτουργών περιορίζει την εµπιστοσύνη των 

φορολογουµένων στην κρατική µηχανή και µπορεί να συµβάλει στον περιορισµό της 

φορολογικής συµµόρφωσης. Το βέλτιστο µίγµα φόρου σε οικονοµίες χωρών οι οποίες 

παρουσιάζουν εκτεταµένη διαφθορά βασίζεται περισσότερο στους έµµεσους φόρους 

κατανάλωσης  και λιγότερο στους άµεσους φόρους εισοδήµατος κατ’  αντιδιαστολή µε 

οικονοµίες χωρών οι οποίες χαρακτηρίζονται από διαφθορά µικρότερου µεγέθους. 

(Baretto and Alm, 2003).  Η επικράτηση των επιβληθέντων έµµεσων φόρων έναντι των 

άµεσων στην µεταξύ τους  αναλογία, η οποία χαρακτηρίζει τις αναπτυσσόµενες χώρες 

αποτελεί άλλη µια ισχυρή απόδειξη του µεγέθους της  αδικίας των φορολογικών 

συστηµάτων αυτών των χωρών,  η οποία πηγάζει από την µεγάλη  έκταση της 

διαφθοράς.  

 

Περαιτέρω οι Friedman et al. (2000) υποστήριξαν ότι σε χώρες οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από εκτεταµένη διαφθορά και υπέρµετρη γραφειοκρατία,  οι 

επιχειρήσεις καταφεύγουν σε µη νόµιµες δραστηριότητες όχι πάντα µε πρωταρχικό 

σκοπό την φοροδιαφυγή αλλά πολλές φορές και για να ξεφύγουν από τα γρανάζια της 

γραφειοκρατίας και της διαφθοράς. Μια εκ διαµέτρου αντίθετη τοποθέτηση 

υποστηρίζει ότι οι φορολογούµενοι προτιµούν να συµµορφώνονται εθελοντικά όταν το 

µέγεθος της διαφθοράς είναι µεγάλο και οι απαιτήσεις των επίορκων λειτουργών της 

φορολογικής διοίκησης υπερκαλύπτουν τα πιθανά οφέλη τους από την συγκάλυψη της 

ενδεχόµενης αποκλίνουσας φορολογικής συµπεριφοράς τους.   

 

Οι φορολογικοί ελεγκτές έχουν την δυνατότητα να διαγράψουν από την έκθεση ελέγχου 

που συντάσσουν αµφιλεγόµενα τµήµατα αυτής, κατόπιν διαπραγµάτευσης µε τους 

φορολογούµενους. Πρόκειται ουσιαστικά για µια άτυπη µορφή συµβιβασµού που 

αποσκοπεί στο να παρακινηθεί ο φορολογούµενος να αποδεχθεί  και να υπογράψει  την 

έκθεση ελέγχου (Franzoni, 2004). Όµως η διαπίστωση της διακριτικής ευχέρειας των 

ελεγκτών και η απουσία σαφώς καθορισµένων αντικειµενικών κριτηρίων της 

διαδικασίας των ελέγχων,  δυνητικά αποτελεί και µια εστία διαφθοράς. 
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Μορφές της διαφθοράς εξάλλου στον φοροελεγκτικό µηχανισµό µπορεί να είναι τόσο η 

δωροδοκία των  φορολογικών ελεγκτών από τις επιχειρήσεις προκειµένου αυτοί να 

παραβλέψουν τις φορολογικές τους παραβάσεις, όσο και των Προϊστάµενων των  

δηµοσίων υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης έτσι ώστε σκοπίµως αυτοί να 

διατηρήσουν την πιθανότητα του φορολογικού ελέγχου σε χαµηλά επίπεδα (Akdede, 

2006). Βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πιθανή µη ορθή επιτέλεση των 

καθηκόντων των Προϊστάµενων στο θέµα των πιθανοτήτων του φορολογικού ελέγχου, 

ως απόρροια  φαινοµένων διαφθοράς, συνίσταται κατά κύριο λόγο όχι στον γενικότερο 

περιορισµό των ποσοστών των διενεργούµενων ελέγχων, αλλά στον εµπρόθετο 

αποκλεισµό από την διαδικασία επιλογής, των επιχειρήσεων οι οποίες συµµετέχουν σε 

αυτά τα φαινόµενα. Εξάλλου η συλλήβδην µείωση των ποσοστών φορολογικού 

ελέγχου είναι ένα δεδοµένο το οποίο µπορεί πολύ εύκολα να αναδειχθεί από τις 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου της φορολογικής διοίκησης, έστω και αν αυτές είναι 

περιορισµένες.   

 

Περαιτέρω θα πρέπει να τονιστεί ότι η µορφή αυτή της διαφθοράς συνδέεται άρρηκτα  

µε την µη ύπαρξη ενός θεσµοθετηµένου αξιοκρατικά προγράµµατος επιλογής 

φορολογικών ελέγχων σε κεντρικό επίπεδο βασιζόµενο σε αντικειµενικά κριτήρια, και 

επίσης µε την ανάθεση της  διαδικασίας επιλογής στους επικεφαλείς των 

φοροελεγκτικών υπηρεσιών συνοδευόµενη µάλιστα µε την παροχή δυνατότητας σε 

αυτούς, στην καλύτερη των περιπτώσεων, εφαρµογής υποτυπωδών κριτηρίων επιλογής. 

Σύνηθες είναι το φαινόµενο µάλιστα η διαδικασία αυτή να επαφίεται και έως ένα βαθµό  

σε υποκειµενικά κριτήρια των ιθυνόντων.  

 

Εξάλλου όσο µεγαλύτερη είναι η διακριτική ευχέρεια που έχει ο διεφθαρµένος 

λειτουργός στην διαχείριση των καθηκόντων του, και στην λήψη των αποφάσεων του, 

στα πλαίσια της εξουσίας που του έχει ανατεθεί, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα  

εµφάνισης φαινοµένων διαφθοράς. Η πράξη δείχνει ότι τα περιθώρια διακριτικής 

ευχέρειας που έχουν οι κρατικοί λειτουργοί στην Ελλάδα  είναι πολλά και οφείλονται 

στην πολυνοµία, στην αντιφατικότητα των διατάξεων, στην ασάφεια τους, στην 

έλλειψη κωδικοποιήσεων κλπ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι παρά τα θετικά µέτρα που 

έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια, η επιλογή των φορολογουµένων που πρόκειται να 
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ελεγχθούν γίνεται ακόµη και σήµερα σε µεγάλο βαθµό µε κριτήρια υποκειµενικά, και η 

µεθοδολογία που ακολουθείται κατά τον έλεγχο εξαρτάται από την κρίση του 

ελεγκτικού οργάνου. Επίσης ως παραδείγµατα διακριτικής ευχέρειας σε επίπεδο 

φορολογικής διοίκησης αναφέρονται η θεσµοθέτηση του «συµβιβασµού» ως πρακτικής 

ρύθµισης φορολογικών εκκρεµοτήτων, η θεσµοθέτηση των συνοπτικών ελέγχων, η µη 

αντικειµενικοποίηση των ποινών κ.α. (Τάτσος et. al, 2001).  

 

Η παράµετρος της διαφθοράς κατά µία έννοια δυνητικά είναι δυνατόν να αποτελέσει 

µία επιπρόσθετη µεταβλητή στο θεωρητικό υπόδειγµα της αναµενόµενης χρησιµότητας 

των Allingham  and  Sandmo  (1972), που αναλύθηκε στην παρ. 2.3.1.   Συγκεκριµένα 

το κόστος του χρηµατισµού των επίορκων κρατικών λειτουργών θα µπορούσε να 

συνυπολογιστεί  στο υπόδειγµα δίνοντας σε αυτό µία νέα διάσταση µάλλον πιο 

επωφελή για τους φορολογούµενους µε έφεση στην φοροδιαφυγή, η οποία µάλιστα 

µπορεί να έχει και τον χαρακτήρα της επενδυτικής κίνησης. 

Ειδικότερα «ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στο µη δηλούµενο εισόδηµα 

του φορολογουµένου (τµήµα από τα ανώτερα κλιµάκια του συνολικού εισοδήµατος), 

προσδιορίζει το όφελος που η φοροδιαφυγή του εξασφαλίζει και που είναι βέβαια 

µεγαλύτερο όσο υψηλότερο είναι το συνολικό του εισόδηµα. Οι υπόλοιποι παράγοντες, 

που όλοι συνδέονται µε την αποτελεσµατικότητα των ελεγκτικών µηχανισµών, ορίζουν 

το κόστος. Τα δύο µαζί προσδιορίζουν το προσδοκώµενο καθαρό όφελος του 

οικονοµικού εγκλήµατος. Όσο οι προσδοκίες για το ύψος του οφέλους αυξάνονται, όσο 

δηλαδή εκτιµάται ότι το έγκληµα αποδίδει, τόσο η τάση για εγκληµατικότητα θα 

αυξάνεται. Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι υψηλοί (και αυξανόµενοι) συντελεστές 

φορολογίας, συνδυασµένοι µε αναποτελεσµατικότητα των ελεγκτικών µηχανισµών, µε 

σχετικά ήπιας µορφής κυρώσεις ή και µε δυνατότητες αποφυγής τους, τονώνουν τις 

αποδόσεις του οικονοµικού εγκλήµατος και την ροπή προς αυτό. Αν µάλιστα 

συνυπολογιστεί και το καθόλου απίθανο ενδεχόµενο ότι από τις αυξηµένες αποδόσεις, 

µέρος τουλάχιστον είναι δυνατό να τροφοδοτήσει ως µορφή επένδυσης, µηχανισµούς 

και διαδικασίες άµβλυνσης του κόστους (π.χ. τεχνητή µείωση της πιθανότητας 
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σύλληψης, ή της πιθανότητας πραγµατικής καταβολής προστίµων που θεωρητικά 

επιβλήθηκαν), οι αποδόσεις βελτιώνονται ακόµα περισσότερο»12.  

2.6.8.1 Η επικοινωνία µεταξύ φορολογουµένων και φορολογικής διοίκησης 
 
Η επικοινωνία µεταξύ των φορολογουµένων και των εκπροσώπων της φορολογικής 

διοίκησης αποτελεί ένα παράγοντα άµεσα συσχετιζόµενο µε τα παρατηρούµενα επίπεδα 

φορολογικής συµµόρφωσης.  Όταν η επικοινωνία αυτή εστιάζεται στην παροχή 

υποδείξεων και επεξηγηµατικών στοιχείων από τους λειτουργούς των φορολογικών 

υπηρεσιών στους φορολογούµενους, ή την επίλυση αποριών που τυχόν έχουν οι 

δεύτεροι, προκειµένου να ανταποκριθούν επαρκέστερα στις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις, τότε η διάσταση αυτής της επικοινωνίας περιορίζεται σε θεµιτά πλαίσια.  

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ιαπωνία όπου το επίπεδο φορολογικής συµµόρφωσης 

των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ υψηλό (σύµφωνα µε πρόσφατες εκτιµήσεις 

ανέρχεται σε ποσοστό 90%), η Ιαπωνική εθνική φορολογική διοίκηση NTA13 έχει ως 

σηµείο αναφοράς τέσσερις βασικές αρχές για την προώθηση της εθελοντικής 

συµµόρφωσης. Οι αρχές αυτές είναι: α) οι δηµόσιες σχέσεις, β) η φορολογική 

εκπαίδευση, γ) η παροχή φορολογικών συµβουλών και δ) η καθοδήγηση και ο έλεγχος 

(Sarker, 2003). 

 

Προς αυτή την κατεύθυνση εξάλλου συµβάλει και η λειτουργία γραφείου ενηµέρωσης 

πολιτών στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆ΟΥ) που έχει καθιερώσει η Ελληνική 

φορολογική διοίκηση. Τα γραφεία αυτά τα οποία στελεχώνονται και λειτουργούν κατά 

την περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έχουν ως αποστολή την έγκυρη 

ενηµέρωση και πληροφόρηση των φορολογουµένων, και την υποβοήθηση τους µε 

παροχή οδηγιών για την επίτευξη ορθής συµπλήρωσης των δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήµατος και την έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. 

 

                                                 
12 Το απόσπασµα προέρχεται από το άρθρο του Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πειραιώς Χασσίδ Ι. µε 
τίτλο “Πόσο επαρκή είναι τα µέτρα κατά της φοροδιαφυγής”, το οποίο δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα 
Καθηµερινή της 2ας Μαΐου 2010. 
 
13 National Tax Administration 
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Ωστόσο όταν η µορφή της επικοινωνίας µεταξύ των εκπροσώπων της φορολογικής 

διοίκησης και ειδικότερα των φορολογικών ελεγκτών, και των φορολογουµένων 

εκτρέπεται από τα ανωτέρω τιθέµενα όρια, και αναπτύσσονται στενότερες σχέσεις 

µεταξύ των δύο συµµετεχόντων στην διαµόρφωση του επιπέδου της φορολογικής 

συµµόρφωσης, τότε το γεγονός αυτό δυνητικά µπορεί να προκαλέσει εστίες διαφθοράς 

και κατ΄ επέκταση περιορισµού της φορολογικής συµµόρφωσης, η τουλάχιστον να 

περιορίσει την αίσθηση κινδύνου που έχουν οι φορολογούµενοι και η οποία αποτελεί 

την κινητήρια δύναµη στην διαδικασία συµµόρφωσής τους.  

 

Από την ανασκόπηση της διεθνούς αρθρογραφίας στο ειδικότερο αυτό πεδίο 

διαπιστώνεται ότι οι απόψεις διίστανται. Αφενός διακρίνουµε τους υποστηρικτές της 

άποψης ότι ο περιορισµός της άµεσης επικοινωνίας µεταξύ των υπαλλήλων των 

φορολογικών υπηρεσιών και των φορολογουµένων συµβάλλει θετικά στην µείωση της 

παρατηρούµενης φοροδιαφυγής. Την συγκεκριµένη θέση υποστήριξαν ο  Sarker (2003) 

καθώς επίσης και οι  Torgler and Murphy (2004). Επιπροσθέτως  σύµφωνα µε τους 

Spicer and Thomas (1982) η αυξηµένη άµεση επικοινωνία των φορολογουµένων µε 

τους εκπρόσωπους της φορολογικής διοίκησης συντελεί στον περιορισµό της 

φορολογικής συµµόρφωσης. Αφετέρου οι Witte και Woodbury (1985) υποστήριξαν ότι 

η επαφή των φορολογουµένων µε τις φορολογικές αρχές συµβάλει στην αύξηση της 

συµµόρφωσής τους.  

2.6.9 Ό ρόλος των λογιστών – φορολογικών συµβούλων 
 

Λογιστική είναι ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε τις δραστηριότητες των 

οικονοµικών µονάδων όπως την συγκέντρωση, τον υπολογισµό, την καταχώρηση και 

την µετάδοση οικονοµικών πληροφοριών, οι οποίες πρόκειται να βοηθήσουν τους 

ενδιαφερόµενους να πάρουν καλύτερες οικονοµικές αποφάσεις (Καραγιώργος και 

Παπαδόπουλος, 2003). Οι λογιστές – φορολογικοί σύµβουλοι κάνοντας χρήση των 

επιστηµονικών αρχών και µεθόδων της λογιστικής επιστήµης και αναλύοντας το 

φορολογικό περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων, δίνουν την δυνατότητα στην 

σύγχρονη επιχείρηση να  δραστηριοποιηθεί επιτυχώς στο απαιτητικό οικονοµικό 

γίγνεσθαι, αντιµετωπίζοντας τις όποιες φορολογικές της υποχρεώσεις, και αξιοποιώντας 
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τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανακύπτουν τόσο σε γενικότερο επίπεδο όσο και στο 

επίπεδο του φορολογικού πλαισίου.  

       

Ο ρόλος των λογιστών – φορολογικών συµβούλων στην διαµόρφωση της φορολογικής 

συµµόρφωσης είναι ιδιαίτερα σηµαντικός και διφορούµενος. Αφενός µεν συµβάλλουν 

στην ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης όταν προτείνουν την ορθή εφαρµογή 

της κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας, αφετέρου οι συµβουλές τους οδηγούν στην µη 

συµµόρφωση όταν αυτές δίνονται µε απώτερο σκοπό την υιοθέτηση προτύπων 

φοροδιαφυγής και την εκµετάλλευση των ασαφειών των φορολογικών νόµων (Klepper 

and Nagin, 1989b). Βέβαια η  περίπτωση της εκµετάλλευσης των ασαφειών των 

φορολογικών νόµων αφορά ειδικότερα την νόµιµη φοροαποφυγή.  Ο Erard (1993) στην 

εµπειρική του έρευνα διαπίστωσε ότι η εµπλοκή των  πληρεξουσίων  λογιστών καθώς 

επίσης και των πιστοποιηµένων δηµοσίων λογιστών (CPAs14) στην προετοιµασία των 

φορολογικών δηλώσεων παρουσιάζει σηµαντική συσχέτιση µε την εµφανιζόµενη 

αυξηµένη φορολογική συµµόρφωση. 

 

Εξάλλου η συµβολή των λογιστών είναι σηµαντική και στην επιτυχή έκβαση και 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της επιχείρησης. Οι λογιστές είναι αυτοί οι 

οποίοι διευκολύνουν το έργο των ελεγκτών της φορολογικής διοίκησης, ενώ 

παράλληλα επεµβαίνοντας σε ενδεχόµενη καταστρατήγηση και εσφαλµένη ερµηνεία 

των φορολογικών διατάξεων από τους δεύτερους προασπίζουν τα συµφέροντα της 

επιχείρησης. Οι Klepper et al. (1991) στα πλαίσια αυτής της συλλογιστικής 

διερεύνησαν την περίπτωση κατά την οποία οι φορολογικοί σύµβουλοι 

εκµεταλλευόµενοι τις ασάφειες και τα κενά των διατάξεων των φορολογικών νόµων, 

επιτυγχάνουν τον περιορισµό των επιβαλλόµενων κυρώσεων στους φορολογούµενους, 

εφόσον διαπιστωθεί από τις αρχές ότι αυτοί δεν συµµορφώνονταν.  

 

Επίσης η επίδραση των λογιστών – φορολογικών συµβούλων στην φορολογική 

συµµόρφωση των φορολογουµένων  µπορεί να επέλθει πέραν των θετικών ή 

αποθετικών τους ενεργειών, και µε έµµεσο τρόπο ο οποίος συνίσταται στην εικόνα που 

                                                 
14 Certified Public Accountants   
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µεταφέρουν αυτοί στους δεύτερους αναφορικά µε το πλαίσιο λειτουργίας και τις 

δυνατότητες του φοροελεγκτικού µηχανισµού. 

 

Ο Schmidt (2001) διαπίστωσε ότι οι επαγγελµατίες λογιστές – φορολογικοί σύµβουλοι 

υπερεκτιµούν τα πραγµατικά ποσοστά φορολογικών ελέγχων, ενώ όσον αφορά την 

πιθανότητα της επιβολής των φορολογικών ποινών από το  

IRS στους φορολογούµενους πελάτες τους, θεωρούν ότι αυτή είναι µικρή. Περαιτέρω 

σύµφωνα µε τον ίδιο, ο τρόπος µε τον οποίο αυτοί µεταφέρουν τις πληροφορίες στους 

φορολογούµενους επηρεάζει την φορολογική συµπεριφορά των δεύτερων.   

2.6.10 Το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης  
 

H περιορισµένη φορολογική συµµόρφωση επιχειρήσεων και φορολογουµένων φυσικών 

προσώπων χαρακτηρίζει κυρίως τις αναπτυσσόµενες χώρες. Η εξέταση του φαινοµένου 

της φοροδιαφυγής από τους µελετητές του ερευνητικού αυτού πεδίου, αλλά και τα 

πορίσµατα των εκθέσεων των διεθνών οργανισµών καταδεικνύουν ότι η  έκταση της 

φοροδιαφυγής είναι πολύ µεγαλύτερη στις αναπτυσσόµενες χώρες σε σχέση µε αυτή 

που παρατηρείται στις αναπτυγµένες χώρες. Και στις δύο κατηγορίες χωρών,  η έκταση 

της µη φορολογικής συµµόρφωσης διαχρονικά έχει ως αποτέλεσµα τον σοβαρό 

περιορισµό των φορολογικών εσόδων που εισρέουν στα ∆ηµόσια ταµεία. Σύµφωνα µε 

τον Franzoni (1998) η φοροδιαφυγή στις αναπτυγµένες χώρες κυµαίνεται µεταξύ 

ποσοστού 5% έως 25% των πιθανών φορολογικών εσόδων, ενώ στις αναπτυσσόµενες 

χώρες κυµαίνεται µεταξύ ποσοστού 30% έως 40%. Επίσης οι Orviska and Hudson 

(2002) υποστήριξαν ότι στις αναπτυγµένες χώρες η φοροδιαφυγή υπολογίζεται σε 

ποσοστό 20% των φορολογικών εσόδων.  

 

Η γενικότερη οικονοµική ανάπτυξη προσφέρει στην επιχειρηµατική πρωτοβουλία τα 

εχέγγυα υγιούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της. Εξάλλου ο θεµιτός ανταγωνισµός 

µεταξύ των επιχειρήσεων παρέχει σε αυτές τα κίνητρα να λειτουργήσουν µε µοναδικό 

γνώµονα την επέκταση των οικονοµικών µεγεθών τους διαµέσου των υγιών 

επιχειρηµατικών δράσεων. Η δηµοσιοποίηση των  τεκταινοµένων  των εισηγµένων στα 

χρηµατιστήρια επιχειρήσεων συµβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση αποτελώντας µία 

δικλείδα ασφαλείας για την αποτροπή της παρεκτροπής τους προς την φοροδιαφυγή. Ο 
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Riahi-Belkaoui (2004) χρησιµοποιώντας στοιχεία από 30 χώρες απέδειξε ότι η 

φορολογική συµµόρφωση είναι υψηλότερη σε χώρες που χαρακτηρίζονται από 

υψηλούς δείκτες οικονοµικής ελευθερίας, αναπτυγµένες χρηµατιστηριακές αγορές, και 

αποτελεσµατική νοµοθεσία που διέπει τον ανταγωνισµό. 

 

Εξάλλου στη βάση εξέτασης των  µακροοικονοµικών προσδιοριστικών παραγόντων 

διαφαίνεται ότι το επίπεδο της  φοροδιαφυγής παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση µε το 

επίπεδο του  ανταγωνισµού και του βαθµού διαφοροποίησης των επιχειρήσεων που 

ανήκουν σε συγκεκριµένους κλάδους δραστηριότητας. Ειδικότερα σε κλάδους οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό συγκέντρωσης  και συνεννόησης, οι οποίοι έχουν 

τα χαρακτηριστικά της ολιγοπωλιακής αγοράς παρατηρείται και αύξηση του επιπέδου 

της µη φορολογικής συµµόρφωσης (Marrelli and Martina, 1988). Επιπροσθέτως 

αξιολογώντας έναν από τους δείκτες του βαθµού  ανάπτυξης των οικονοµιών  σε 

επίπεδο µακροοικονοµικών µεγεθών, οι Crane and Nourzad  (1986), υποστήριξαν ότι 

όταν ο πληθωρισµός σε µια οικονοµία κινείται σε υψηλότερα επίπεδα τότε επέρχεται 

πτώση του ποσοστού της φορολογικής συµµόρφωσης.  

 

Η Ελλάδα αν και συγκαταλέγεται στις αναπτυγµένες χώρες παρουσιάζει σύµφωνα µε 

όλες τις µελέτες που κατά καιρούς έχουν πραγµατοποιηθεί και δηµοσιοποιηθεί, 

αδυναµίες του φορολογικού συστήµατος οι οποίες χαρακτηρίζουν αναπτυσσόµενες 

οικονοµίες, όπως το περιορισµένο ποσοστό των φορολογικών εσόδων ως προς το  ΑΕΠ 

γεγονός που υποδηλώνει και την υψηλή φοροδιαφυγή στην χώρα. 

2.6.11 H γεωγραφική περιοχή 

  
Η φορολογική συµµόρφωση όπως αναφέρεται στο παρόν κεφάλαιο είναι άµεσα 

εξαρτώµενη  από το διαθέσιµο εισόδηµα, το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης, το 

επίπεδο ηθικής της κοινωνίας, διάφορους δηµογραφικούς παράγοντες, το µορφωτικό 

επίπεδο, το νοµοθετικό πλαίσιο κ.α. ∆εδοµένου ότι οι συγκεκριµένοι προσδιοριστικοί 

παράγοντες ποικίλλουν ανά γεωγραφική περιοχή, επαγωγικά συνάγεται ότι η 

γεωγραφική περιοχή αποτελεί έναν ακόµη δείκτη του µεγέθους της φορολογικής 

συµµόρφωσης.  
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Εφαρµόζοντας την συγκεκριµένη παραδοχή σε επίπεδο κρατών οι Friedland et al. 

(1978) υποστήριξαν ότι είναι ευρέως διαδεδοµένο ότι, η φοροδιαφυγή στις χώρες της 

Μεσογείου είναι περισσότερο αποδεκτή από ότι στις Αγγλοσαξονικές χώρες.  Επίσης οι 

χώρες του Ευρωπαϊκού νότου παρουσιάζουν τους χαµηλότερους δείκτες φορολογικής 

συµµόρφωσης στην Ευρώπη αν και έχουν καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες 

ενίσχυσης της, διαµέσου της αυξηµένης επιβολής του φορολογικού συστήµατος  

(Jackson and Milliron, 1986). Από τις συγκεκριµένες διαπιστώσεις προκύπτει ότι η 

Ελλάδα αποτελεί τµήµα µιας ευρύτερης γεωγραφικά περιοχής στην οποία η µη 

φορολογική συµµόρφωση κινείται σε υψηλά επίπεδα.  

 

Στην έρευνα των Matsaganis and Flevotomou (2010) η οποία είναι η µοναδική που 

εξετάζει την παράµετρο της γεωγραφικής περιοχής και την συσχέτιση της µε την 

φορολογική συµµόρφωση των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι η 

υποβολή µη ειλικρινών φορολογικών δηλώσεων εντοπίζεται κυρίως στην νότια Ελλάδα 

όπου ποσοστό 16% επί των υποβληθεισών δηλώσεων είναι µη ειλικρινείς. Περαιτέρω 

για την πόλη των Αθηνών το αντίστοιχο ποσοστό είναι µικρότερο του 6%. Το γεγονός 

αυτό αποδόθηκε από τους ίδιους, στην συγκέντρωση των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου και 

των απασχολουµένων µισθωτών σε αυτό στην Αθήνα, και επίσης στην διάχυση των 

εισοδηµάτων από δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον κλάδο των κατασκευών, και 

του τουρισµού στις λοιπές περιοχές.  

2.6.11.1 H αλλαγή της έδρας εγκατάστασης για φορολογικούς λόγους 
 

Στο κριτήριο της γεωγραφικής περιοχής εµπίπτει και η έννοια της φυγής για 

φορολογικούς λόγους (tax flight). Σύµφωνα µε τους Βαβούρα και Μανωλά (2004) η 

έννοια αυτή η οποία είναι συγγενής µε την έννοια της φοροδιαφυγής (tax evasion) 

αναφέρεται στην αλλαγή του τόπου εγκατάστασης µιας επιχείρησης για την αποφυγή 

πληρωµής φόρων. Βέβαια oι kirchler et al. (2001), είχαν ήδη αναφέρει ότι η έννοια της 

φυγής για φορολογικούς λόγους εµπίπτει στην περίπτωση της µεταφοράς της έδρας σε 

διεθνή υπεράκτια φορολογικά κέντρα - φορολογικούς παραδείσους, τα οποία 

αποτελούν πόλο έλξης του διεθνοποιηµένου κεφαλαίου µε  σκοπό την σύσταση των 
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γνωστών υπεράκτιων εταιριών 15   (offshore companies). Εξάλλου επιχειρήσεις µε 

δραστηριότητες στην αλλοδαπή έχουν περισσότερες ευκαιρίες φοροαποφυγής, 

καταφεύγοντας στους επονοµαζόµενους φορολογικούς παράδεισους (Rice, 1992). 

 

Σύνηθες είναι το φαινόµενο στην σηµερινή εποχή της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας, 

της µεταφοράς της έδρας επιχειρήσεων από φορολογικές αρµοδιότητες χώρων µε 

υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, σε άλλες χώρες όπου οι φορολογικοί συντελεστές 

είναι ιδιαίτερα χαµηλοί. Βέβαια στις αποφάσεις αυτές των επιχειρήσεων συνεκτιµώνται 

και µια σειρά άλλων ελκυστικών ιδιαιτεροτήτων του φορολογικού, νοµοθετικού, 

οικονοµικού και επιχειρηµατικού πλαισίου. 

 
Ωστόσο στην Ελληνική πραγµατικότητα είναι πιθανό η απόφαση των επιχειρήσεων για 

µετεγκατάσταση να υποκινείται και από άλλα κριτήρια τα οποία απορρέουν από το 

κίνητρο της εκµετάλλευσης των όποιων προβληµάτων της οργανωτικής δοµής της 

φορολογικής διοίκησης.  Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (2009) στην 

ετήσια έκθεση του αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ελεγχόµενη ∆ηµόσια Οικονοµική 

Υπηρεσία (∆ΟΥ) της Πελοποννήσου παρουσίαζε µεταξύ άλλων σηµαντικές ελλείψεις 

σε προσωπικό και ιδιαίτερα σε υπαλλήλους µε προηγούµενη επαρκή εµπειρία ή σχετική 

επιστηµονική κατάρτιση. Οι παρατηρηθείσες ελλείψεις φαίνεται όµως ότι αποτέλεσαν 

και φορολογικό πόλο έλξης αφού διαπιστώθηκε ότι είχαν µεταφέρει την έδρα τους στην 

περιοχή ευθύνης της ίδιας ∆ΟΥ επιχειρήσεις του τοµέα των κατασκευών και των 

οικοδοµικών υλικών, ναυπηγεία, πολυεθνικές επιχειρήσεις καθώς και εξωχώριες 

εταιρείες κ.τ.λ., παρά το γεγονός ότι οι κύριες εγκαταστάσεις τους βρίσκονται σε άλλα 

γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας.»  

2.6.12 Το πλαίσιο ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων 
 

Στο µεγαλύτερο τµήµα των µελετών της επιστηµονικής αρθρογραφίας για την 

φορολογική συµµόρφωση των επιχειρήσεων, γίνεται η βασική παραδοχή ότι οι 

ιδιοκτήτες της επιχείρησης είναι αυτοί οι οποίοι λαµβάνουν τις αποφάσεις σχετικά µε  

την τακτική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση προκειµένου να ανταποκριθεί στις 

                                                 
15 Στην Ελληνική νοµοθεσία οι υπεράκτιες εταιρίες αναφέρονται ως εξωχώριες εταιρίες από την έναρξη 
ισχύος του Ν. 3091/2002. 
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φορολογικές της υποχρεώσεις. Η παραδοχή αυτή βέβαια έχει πεδίο εφαρµογής τις 

µικρές επιχειρήσεις στην οποίες κατά βάση η ιδιοκτησία ταυτίζεται µε την διοίκηση. 

Ωστόσο στις µεγάλες επιχειρήσεις και ειδικά στις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο οι 

αποφάσεις αυτές δεν λαµβάνονται από τους ιδιοκτήτες, αλλά από τους ασκούντες την 

οικονοµική διεύθυνση ή τα στελέχη στα οποία έχει ανατεθεί η ευθύνη  των λογιστηρίων 

και των φορολογικών τµηµάτων (Crocker and  Slemrod, 2005). 

 

Οι Chen at al. (2010) εξετάζοντας την φορολογική επιθετικότητα16 των οικογενειακών 

επιχειρήσεων σε σχέση µε την αντίστοιχη των µη οικογενειακών απέδειξαν ότι οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις είναι λιγότερο φορολογικά επιθετικές. Περαιτέρω 

υποστήριξαν ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επενδύσει 

µακροπρόθεσµοι θεσµικοί επενδυτές  παρουσιάζουν πιο επιθετική συµπεριφορά έναντι 

των λοιπών οικογενειακών επιχειρήσεων, αποδίδοντας την εν λόγω συµπεριφορά 

ενδεχόµενα στο γεγονός ότι η εµπλοκή των θεσµικών επενδυτών έχει ως αποτέλεσµα 

των περιορισµό των µερισµάτων που δικαιούνται οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. 

 

Εξάλλου οι ατοµικές επιχειρήσεις καθώς και οι µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο  

εταιρείες, δηλώνουν χαµηλότερα φορολογητέα εισοδήµατα από τα πραγµατικά τους 

στις φορολογικές αρχές (Tedds, 2006). Περαιτέρω ο Goerke (2007), υποστήριξε ότι οι 

προσδιοριστικοί παράγοντες της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων και των εκπροσώπων 

φυσικών προσώπων αυτών, δεν µπορούν να διαχωριστούν και δεν θα πρέπει να 

αντιµετωπίζονται ξεχωριστά. 

 

Γεγονός είναι πάντως ότι στην Ελλάδα στην οποία υπάρχει αναλογικά πολύ µεγάλος 

αριθµός πολύ µικρών επιχειρήσεων 17  σε σχέση µε τον αντίστοιχο µέσο όρο της 

                                                 
16 Με τον όρο φορολογική επιθετικότητα οι συγκεκριµένοι ερευνητές αναφέρονται στην διαχείριση του 
φορολογητέου εισοδήµατος η οποία αποσκοπεί στον περιορισµό των αναλογούντων φόρων διαµέσου της 
νόµιµης φοροαποφυγής, ή της φοροδιαφυγής ή της δραστηριοποίησης στο πεδίο της παραοικονοµίας, ή 
και µε τον συνδυασµό των ανωτέρω πρακτικών. 
 
17  Σύµφωνα µε το ινστιτούτο µικρών επιχειρήσεων της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών 
Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας  (ΓΣΕΒΕΕ) στην Ελλάδα,  επί του συνολικού αριθµού των επιχειρήσεων 
και µε κριτήριο κατάταξης τον αριθµό των απασχολουµένων σε αυτές, το 96,5 % αυτών είναι πολύ 
µικρές απασχολώντας έως 9 εργαζόµενους, το 3% είναι µικρές απασχολώντας  10-49 εργαζόµενους, το 
0,4% είναι µεσαίες µε προσωπικό 50-249 άτοµα, και µόνο το 0,1% είναι µεγάλες µε προσωπικό πάνω 
από 250 εργαζόµενους. Τα στοιχεία αυτά αφορούν εκτιµήσεις για το έτος 2008 βασιζόµενες σε στοιχεία 
της Eurostat.   
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Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η πλειονότητα των επιχειρήσεων αυτών είναι οικογενειακού 

χαρακτήρα. Εξάλλου οι επιχειρήσεις µικρού µεγέθους είναι ευκολότερο να καταφύγουν 

σε µέσα φοροδιαφυγής και επίσης η φορολογική ηθική τους υποτίθεται ότι βρίσκεται 

σε χαµηλότερο επίπεδο σε σύγκριση µε αυτές µεγαλύτερου µεγέθους (Νεγρεπόντη-

∆ελιβάνη, 1990).  

 

Η λήψη των αποφάσεων στα πλαίσια των οικονοµικών δραστηριοτήτων αυτών των 

επιχειρήσεων είναι µια διαδικασία που αναλαµβάνεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες 

αυτών αφού δεν υπάρχει διαχωρισµός ιδιοκτησίας και διοίκησης. Ωστόσο και στις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις  αλλά και στις λίγες µεγάλες που δραστηριοποιούνται στην 

Ελληνική οικονοµία παρατηρείται µε ελάχιστες εξαιρέσεις ταύτιση ιδιοκτησίας και 

διοίκησης.    

 

Εποµένως συµπερασµατικά στο µεγαλύτερο ποσοστό των Ελληνικών επιχειρήσεων η 

διοίκηση αυτών ασκείται από µία κυρίως οικογένεια στην οποία ανήκει και η 

ιδιοκτησία αυτών των επιχειρήσεων.  Επίσης και στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 

τις οποίες η διοίκηση, η ιδιοκτησία και η εκπροσώπηση των επιχειρήσεων σχετίζονται 

µε µέλη περισσοτέρων οικογενειών, παρατηρείται ότι τα µέλη αυτών των οικογενειών 

έχουν στενούς συγγενικούς δεσµούς. Στην βάση αυτών των παρατηρήσεων εποµένως 

είναι πάρα πολύ πιθανό αν όχι σχεδόν βέβαιο, ότι όλοι οι προσδιοριστικοί παράγοντες 

της φορολογικής συµµόρφωσης στους οποίους γίνεται αναφορά στην επιστηµονική 

βιβλιογραφία, και αφορούν τους φορολογούµενους φυσικά πρόσωπα, µπορούν να 

τύχουν εφαρµογής και στις Ελληνικές επιχειρήσεις που παρουσιάζουν τα συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά.    

 

Η τοποθέτηση αυτή επιβεβαιώνεται και από την  ανάλογη µελέτη για την Ελληνική 

πραγµατικότητα του Κανελλόπουλου (2002), η οποία όµως αναφέρεται στις εισηγµένες 

στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός ότι το 

σύνολο σχεδόν των εισηγµένων στο ΧΑΑ απαρτίζεται από επιχειρήσεις οι οποίες κατά 

τεκµήριο αποτελούν και τις µεγαλύτερες επιχειρηµατικές µονάδες της Ελληνικής 

οικονοµίας, παρατηρείται και σε αυτές έντονα το φαινόµενο της ταύτισης διοίκησης και 

ιδιοκτησίας. Μάλιστα σύµφωνα µε τον συγκεκριµένο ερευνητή ο κανόνας για τις 
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εισηγµένες επιχειρήσεις είναι ότι ένας µεγαλοµέτοχος ή 4-5 µεγαλοµέτοχοι µε στενούς 

δεσµούς αίµατος ελέγχουν τουλάχιστον το 50% των µετοχών των εταιρειών και µετά 

την εισαγωγή τους στο ΧΑΑ. Έτσι βάσιµα υποθέτει ότι τα όποια θεωρητικά 

υποδείγµατα περιγράφουν την συµπεριφορά των ιδιωτών φορολογουµένων µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν επίσης και για την ανάλυση της φορολογικής συµµόρφωσης των 

εισηγµένων επιχειρήσεων. 

2.6.13 Η φορολογική ηθική ή φορολογική συνείδηση  
 

Το επίπεδο της φορολογικής ηθικής αναφέρεται σε υποκειµενικά στοιχεία, στη στάση 

των φορολογουµένων  απέναντι στην κυβέρνηση και το κράτος. Η ψυχολογική στάση 

που χαρακτηρίζεται ως επίπεδο φορολογικής ηθικής, χωρίς αναγκαία να συνεπάγεται 

ετοιµότητα για διάπραξη φοροδιαφυγής, ακριβέστερα πρέπει να θεωρηθεί ότι σηµαίνει 

ψυχολογική ετοιµότητα παρακάµψεως των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 

εφαρµογή των φορολογικών νόµων του κράτους (Παυλόπουλος, 1987).    

 

Ο Torgler (2003) διαπίστωσε ότι το επίπεδο της φορολογικής ηθικής (tax morality) ή 

άλλως της φορολογικής συνείδησης των φορολογουµένων συσχετίζεται αρνητικά µε 

την εκτιµώµενη φοροδιαφυγή.  Εξάλλου η διαµόρφωση της φορολογικής συνείδησης 

εξαρτάται από την αντιληπτή από τους φορολογούµενους έκταση της φοροδιαφυγής.  

Οι Frey and Torgler (2007) στην εµπειρική έρευνά τους η οποία στηρίχθηκε σε στοιχεία 

από 30 χώρες της ∆υτικής και Ανατολικής Ευρώπης, κατάληξαν στο συµπέρασµα ότι η 

φορολογική συνείδηση των φορολογουµένων περιορίζεται όταν αυτοί αντιλαµβάνονται 

ότι η φοροδιαφυγή είναι εκτεταµένη. 

 

Συµπερασµατικά η φορολογική συνείδηση η οποία αποτελεί ένα προσδιοριστικό 

παράγοντα µε ιδιαίτερη βαρύτητα για την βελτίωση του γενικού επιπέδου της 

φορολογικής συµµόρφωσης σχετίζεται άµεσα µε την δηµιουργία και εµπέδωση του 

κατάλληλου κλίµατος εµπιστοσύνης στις σχέσεις κράτους-φορολογουµένων, το οποίο 

απορρέει από το πνεύµα δικαίου του φορολογικού συστήµατος αλλά και  από την 

επίσης δίκαιη εφαρµογή των φορολογικών νοµοθετηµάτων.  
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2.6.13.1 Τα πρότυπα ηθικής και η στάση απέναντι στον κίνδυνο 
 

Η στάση των φορολογουµένων απέναντι στον κίνδυνο ο οποίος σχετίζεται µε την 

επιβολή των κυρώσεων και την πιθανότητα εντοπισµού, αποτέλεσε παραδοσιακά 

προσδιοριστικό παράγοντα της φορολογικής συµµόρφωσης στην σχετική επιστηµονική 

αρθρογραφία.  Οι Ghosh  and Crain  (1995)  στην µελέτη τους συνέδεσαν την στάση 

αυτή µε τα πρότυπα ηθικής των φορολογουµένων διαµορφώνοντας έναν ακόµη 

προσδιοριστικό παράγοντα. Στην έρευνα τους η οποία στηρίχθηκε στα αποτελέσµατα 

πειραµάτων εξετάστηκαν αυτά τα δύο γνωρίσµατα της ανθρώπινης συµπεριφοράς των 

φορολογουµένων, και συγκεκριµένα, η στάση απέναντι στον κίνδυνο και τα ηθικά 

πρότυπα. Από την ανάλυση τους διαπιστώθηκε  ότι οι φορολογούµενοι που 

αποφεύγουν τον κίνδυνο περισσότερο (λιγότερο) εµφανίζουν χαµηλότερη (υψηλότερη) 

σκόπιµη µη φορολογική συµµόρφωση, ενώ επίσης και οι φορολογούµενοι που είναι 

περισσότερο (λιγότερο) ηθικοί έχουν χαµηλότερη  (υψηλότερη) σκόπιµη µη 

φορολογική συµµόρφωση. Εξάλλου οι ίδιοι απέδειξαν ότι το επίπεδο ηθικής των 

φορολογουµένων είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την τοποθέτησή τους ως προς τον 

κίνδυνο και κατ’ επέκταση το IRS θα µπορούσε µερικώς να χειραγωγήσει την επίδραση 

της παραµέτρου του επιπέδου της ηθικής, δηµιουργώντας  συνθήκες µεγαλύτερης 

αβεβαιότητας όσον αφορά το πλαίσιο διεξαγωγής των  φορολογικών ελέγχων. 

 

Οι Landskroner et al. (1990), αναφέρθηκαν ειδικότερα στο θέµα της στάσης απέναντι 

στον κίνδυνο. Υιοθετώντας τις βασικές αρχές της θεωρίας χαρτοφυλακίου 18  και 

υποθέτοντας ότι οι φορολογούµενοι όταν λαµβάνουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις 

καθορίζουν τα τµήµατα των διαθεσίµων περιουσιακών στοιχείων τους τα οποία 

επενδύουν σε υψηλού ρίσκου και χαµηλού ρίσκου τοποθετήσεις αντίστοιχα, 

υποστήριξαν ότι οι φορολογούµενοι οι οποίοι αποφεύγουν τον κίνδυνο (risk – averse) 

αποφασίζουν να δηλώσουν στις φορολογικές αρχές ένα µεγάλο µέρος των 

φορολογητέων εισοδηµάτων τους.  

                                                 
18  Η θεωρία χαρτοφυλακίου (portfolio theory) εµπνευστής της οποίας ήταν ο Harry Markowitz, 
αναφέρεται στην επίλυση του ζητήµατος  της άριστης επιλογής χρηµατοοικονοµικών τοποθετήσεων, 
όταν αυτές χαρακτηρίζονται από ποικιλία προσδοκώµενων αποδόσεων και βαθµών κινδύνου. 
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2.6.14 Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά  
 

Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των φορολογουµένων όπως και στις περισσότερες 

επιστηµονικές µελέτες των κοινωνικών επιστηµών,  έτσι και στην µελέτη του 

ζητήµατος της φορολογικής συµµόρφωσης φαίνεται να ασκούν ιδιαίτερη επίδραση 

στην διαµόρφωσή της. Τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού τα οποία ως επί το πλείστον 

εξετάστηκαν από τους ερευνητές ήταν η ηλικία, το φύλο, και το επίπεδο εκπαίδευσης.  

 

Oι Beron et al. (1988) εξετάζοντας την επίδραση ορισµένων κοινωνικών – 

δηµογραφικών χαρακτηριστικών των φορολογουµένων διαπίστωσαν ότι η φορολογική 

συµµόρφωση ήταν υψηλότερη σε περιοχές µε χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο, 

φορολογουµένους ηλικιακά µεγαλύτερους, και φορολογούµενους οι οποίοι ως επί το 

πλείστον κατάγονταν από τις υπό εξέταση περιοχές.  To γεγονός ότι µεγαλύτερη 

φορολογική συµµόρφωση παρατηρείται στους ηλικιωµένους φορολογούµενους 

υποστηρίχθηκε και στις εργασίες των Hanno and Violette (1996) και Orviska  αnd 

Hudson (2002), και θεωρείται έως ένα βαθµό αναµενόµενο αφού οι µεγαλύτεροι σε 

ηλικία παρουσιάζουν µια αποστροφή για τον κίνδυνο, ενώ οι επιλογές τους κατά 

τεκµήριο είναι περισσότερο συντηρητικές σε σχέση µε αντίστοιχες νεώτερων ηλικιακά.  

Επίσης ο Vogel (1974) και οι Mason and Calvin (1984) διερευνώντας την επίδραση του 

φύλου στην φορολογική συµµόρφωση υποστήριξαν ότι, οι γυναίκες παρουσιάζουν 

υψηλότερα επίπεδα συµµόρφωσης σε σχέση µε τους άνδρες.  

 

Εξάλλου ο Richardson (2006) ερχόµενος σε συµφωνία µε τα υποστηριχθέντα από τους 

Beron et al. (1988), υποστήριξε ότι όσο υψηλότερο είναι τo επίπεδο γενικής 

εκπαίδευσης των φορολογουµένων τόσο περιορίζεται το µέγεθος  της  φοροδιαφυγής. 

Το επίπεδο εκπαίδευσης των φορολογουµένων µπορεί αφενός να συσχετίζεται θετικά 

µε υψηλότερο δείκτη κοινωνικής ευαισθησίας και αντίληψης της κοινωνικής διάστασης 

του έννοιας του φόρου, ωστόσο  αφετέρου η καλύτερη εποπτική αντίληψη και γενική 

θεώρηση των φορολογουµένων αυτής της κατηγορίας για το φορολογικό σύστηµα 

συνιστά και αύξηση των πιθανοτήτων εντοπισµού των αδυναµιών του φορολογικού 

πλαισίου, και επαγωγικά των προσπαθειών εκµετάλλευσής τους, και κατ’ επέκταση 

περιορισµό της φορολογικής συµµόρφωσής τους.  
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Σύµφωνα µε τους Tsakumis et al. (2007) ένας ακόµη προσδιοριστικός παράγοντας της 

φορολογικής συµµόρφωσης είναι η χώρα προέλευσης των αλλοδαπών 

φορολογούµενων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε µία χώρα. Ο 

παράγοντας αυτός αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στην σηµερινή εποχή της 

παγκοσµιοποίησης, λόγω του µεγάλου αριθµού των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των 

ξένων υπηκόων που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες, και θα πρέπει  να 

λαµβάνεται υπόψη στην κατάρτιση των προγραµµάτων φορολογικών ελέγχων. Αν για 

παράδειγµα σύµφωνα µε τους ίδιους η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι εκτεταµένη, 

τότε οι Ελληνικές επιχειρήσεις και οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα 

στο εξωτερικό, τείνουν πιθανά να συµµορφώνονται λιγότερο φορολογικά,  σε σχέση µε 

επιχειρήσεις και πολίτες άλλων εθνικοτήτων, οι οποίοι προέρχονται από χώρες που 

χαρακτηρίζονται για τα υψηλότερα επίπεδα συµµόρφωσης των φορολογουµένων τους. 

2.6.15 Λοιποί κοινωνιοψυχολογικοί προσδιοριστικοί παράγοντες  
 
Η φορολογική συµµόρφωση απορρέει από την ανθρώπινη συµπεριφορά και ως εκ 

τούτου είναι φυσιολογικό να συνδέεται µε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της 

προσωπικότητας των φορολογουµένων που εδράζονται στο γνωστικό πεδίο της 

κοινωνικής ψυχολογίας. Παράγοντες προς διερεύνηση αποτέλεσαν ορισµένα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ανθρώπινης προσωπικότητας, όπως οι στάσεις,  οι 

συµπεριφορές, οι αξίες, τα γενικότερα ηθικά πρότυπα κ.α.   

 

Σε αυτό το πλαίσιο οι Graetz and Wilde (1985) υποστήριξαν ότι το ζήτηµα της 

φορολογικής συµµόρφωσης δεν µπορεί να ερµηνευθεί εξ’ ολοκλήρου από 

οικονοµικούς προσδιοριστικούς παράγοντες, και υιοθετώντας την συµπεριφοριστική 

προσέγγιση, ανέφεραν ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες οι οποίοι  επηρεάζουν την 

ανθρώπινη συµπεριφορά, ασκούν σηµαντική επίδραση στην λήψη των αποφάσεων των 

φορολογουµένων σχετικά µε την συµµόρφωσή τους. Οι  Collins et al. (1992) περαιτέρω 

απέδειξαν ότι ορισµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως η υπευθυνότητα, η 

ευπείθεια, η ροπή προς τον κίνδυνο αποτελούν κριτήρια διαχωρισµού του προφίλ των 

διαφόρων οµάδων φορολογουµένων οι οποίοι παρουσιάζουν αποκλίνουσα 

συµπεριφορά. 
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2.7 Συµπεράσµατα 
 

Από την ανασκόπηση του ευρύτερου θεωρητικού πλαισίου της φορολογικής 

συµµόρφωσης προκύπτει ότι αν και εξέλιπε σε µεγάλο βαθµό από την ερευνητική 

κοινότητα,  το αναγκαίο πρωτογενές υλικό µε τα δεδοµένα των φορολογικών ελέγχων,  

προκειµένου η προσέγγιση του υπό διερεύνηση θέµατος να παρουσιάζει πληρέστερη 

εικόνα, εντούτοις από τις διενεργηθείσες εµπειρικές µελέτες και την σύνθεση των 

θεωρητικών υποδειγµάτων, αναδείχθηκαν οι κρίσιµοι προσδιοριστικοί παράγοντες της 

φορολογικής συµµόρφωσης.  

 

Οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες προκύπτει ότι είναι η πιθανότητα εντοπισµού η 

οποία συναρτάται άµεσα µε το επίπεδο της έντασης των φορολογικών ελέγχων, η 

βαρύτητα των επιβαλλόµενων κυρώσεων για την µη φορολογική συµµόρφωση, και το 

ύψος των φορολογικών συντελεστών. Στην βάση αυτών συντέθηκε το βασικό 

θεωρητικό υπόδειγµα των Allingham and Sandmo (1972), το οποίο ορίζει ότι ή µη 

φορολογική συµµόρφωση µεγεθύνεται όταν το γινόµενο του ύψους των επιβαλλόµενων 

κυρώσεων και της πιθανότητας εντοπισµού, είναι µικρότερο από το ύψος του ισχύοντος 

φορολογικού συντελεστή, για δοσµένο ύψος αποκρυβέντων φορολογητέων 

εισοδηµάτων.  

 

Ο Blackwell (2007) εξετάζοντας την επίδραση των βασικών προσδιοριστικών 

παραγόντων της φορολογικής συµµόρφωσης, ανέλυσε τα δεδοµένα είκοσι 

επιστηµονικών εργασιών οι οποίες στηρίχθηκαν σε πειραµατικά δεδοµένα και 

αφορούσαν το χρονικό διάστηµα µεταξύ των ετών 1978 έως και 2006. Από την µετά-

ανάλυσή του προέκυψε ότι υφίσταται ισχυρή θετική συσχέτιση µεταξύ αφενός της 

φορολογικής συµµόρφωσης, και αφετέρου των πιθανοτήτων εντοπισµού του 

φορολογικού ελέγχου, και των επιβαλλόµενων κυρώσεων, ενώ η υφιστάµενη αρνητική 

συσχέτιση µεταξύ του µεγέθους της φορολογικής συµµόρφωσης, και του ύψους των 

φορολογικών συντελεστών αποδείχθηκε ότι δεν είναι στατιστικά σηµαντική.   

 

Εκτός από τους ανωτέρω παράγοντες σηµαντικά συνεισφέρουν στην διαµόρφωση του 

επιπέδου της φορολογικής συµµόρφωσης, το ύψος, η πηγή και ο κλάδος προέλευσης 
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των φορολογητέων εισοδηµάτων,  το µέγεθος της πολυπλοκότητας, και ο δίκαιος ή µη 

χαρακτήρας του φορολογικού συστήµατος, το επίπεδο διαφθοράς, η γεωγραφική 

περιοχή, το επίπεδο φορολογικής συνείδησης καθώς επίσης και δηµογραφικά και 

κοινωνικοψυχολογικά χαρακτηριστικά των φορολογουµένων, κ.α.  

 

Αν και από την ευρύτερη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας παρατηρείται ότι οι έρευνες 

που αφορούν την φορολογική συµµόρφωση των επιχειρήσεων είναι περιορισµένες, 

ωστόσο στην Ελληνική πραγµατικότητα οι προσδιοριστικοί παράγοντες που 

αναλύθηκαν, έχουν ευρύ πεδίο εφαρµογής λόγω των πολλών συγκριτικά και µικρών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική οικονοµία, και οι οποίες 

χαρακτηρίζονται για την ταύτιση ιδιοκτησίας και διοίκησης. Εξάλλου παρατηρείται ότι 

οι προσδιοριστικοί παράγοντες οι οποίοι δίνουν ώθηση στο µέγεθος της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης, ενυπάρχουν σε σηµαντικό βαθµό στο αµφιβόλου 

αποτελεσµατικότητας  Ελληνικό φορολογικό σύστηµα. Ως εκ τούτου η αντιµετώπιση 

της εκτεταµένης µη φορολογικής συµµόρφωσης στην Ελληνική πραγµατικότητα 

αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρηµα, το οποίο θα πρέπει να έχει ως βασικό άξονα 

κατεύθυνσης την επαύξηση των πιθανοτήτων εντοπισµού της µη σύννοµης 

φορολογικής συµπεριφοράς, διαµέσου ενός ισχυρού και αποτελεσµατικού µηχανισµού 

φορολογικών ελέγχων.  

   

   

  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

  ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 

3.1 Εισαγωγή  
 
Η διενέργεια των φορολογικών ελέγχων από την φορολογική διοίκηση αποσκοπεί στον 

περιορισµό του φορολογικού χάσµατος µεταξύ των φόρων οι οποίοι προέρχονται από 

την εθελοντική φορολογική συµµόρφωση, και των φόρων οι οποίοι οφείλονται 

πραγµατικά, πλέον των προστίµων και των προσαυξήσεων, και παράλληλα στην 

ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης.  

 

Σύµφωνα µε το IRS η διεξαγωγή των φορολογικών ελέγχων είναι µία θεµελιώδης 

διαδικασία η οποία συµβάλει κατά το δυνατόν στην επίτευξη της καταβολής των φόρων 

που πράγµατι οφείλουν οι φορολογούµενοι. Οι φορολογικοί έλεγχοι του IRS 

λαµβάνουν διάφορες µορφές, από τον απλό έλεγχο της φορολογικής δήλωσης του 

φορολογουµένου έως τον εκτεταµένο και ενδελεχή έλεγχο των φορολογικών βιβλίων 

και στοιχείων του φορολογουµένου (United States General Accounting Office, 1997).  

3.2 Η έννοια του φορολογικού ελέγχου 
 

Ο φορολογικός έλεγχος περιλαµβάνει το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών που 

εφαρµόζονται από τα αρµόδια φορολογικά όργανα (ελεγκτές) προκειµένου: 

α)  Να διαπιστωθεί η ορθή εφαρµογή των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας. 

β) Να διαπιστωθεί η υποβολή των προβλεποµένων φορολογικών δηλώσεων και 

επαλήθευσης του περιεχοµένου αυτών, σε σχέση πάντα µε την συναλλακτική 

δραστηριότητα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα, όπως αυτά προκύπτουν από τα 

προβλεπόµενα και τηρούµενα λογιστικά βιβλία και στοιχεία, σύµφωνα µε τις γενικά 

παραδεκτές αρχές της λογιστικής επιστήµης και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου (ΕΓΛΣ).  

γ)  Να καθορισθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις: 

- στην περίπτωση που υποβλήθηκαν δηλώσεις µε ανακριβές περιεχόµενο σε σχέση µε 

τα δεδοµένα των βιβλίων και των στοιχείων. 
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- στην περίπτωση που δεν υποβλήθηκαν οι προβλεπόµενες δηλώσεις και δεν τηρήθηκαν 

τα οριζόµενα βιβλία. 

- στην περίπτωση µη ορθής εφαρµογής των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων  (Τόλης κ.α., 1999). 

 

Ο φορολογικός έλεγχος περιλαµβάνει όλες τις επαληθεύσεις του λογιστικού και του 

ουσιαστικού ελέγχου που κρίνονται απαραίτητες για την διαπίστωση της ειλικρίνειας ή 

µη, των βιβλίων και στοιχείων και των δεδοµένων και αποτελεσµάτων που προκύπτουν 

από αυτά, την ορθή µεταφορά των οικονοµικών δεδοµένων στις υποβληθείσες 

δηλώσεις και την απόδοση των οφειλοµένων φόρων, τελών, εισφορών κλπ. στο 

∆ηµόσιο (Μιχαήλ κ.α., 2008). 

3.3 Σκοπός της διενέργειας των φορολογικών ελέγχων  

Η στρατηγική επιδίωξη και κεντρική αποστολή της  φορολογικής διοίκησης είναι η 

ορθή και δίκαιη εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας µε το χαµηλότερο δυνατό 

οικονοµικό και κοινωνικό κόστος για το φορολογούµενο και το ∆ηµόσιο, και µε τρόπο 

που να διασφαλίζεται η εµπιστοσύνη των πολιτών στην ακεραιότητα, 

αποτελεσµατικότητα, διαφάνεια και δικαιοσύνη του συστήµατος (Υπουργείο 

Οικονοµικών, 2005). 

Ένας από τους στόχους της φορολογικής διοίκησης στα πλαίσια της αποστολής της 

είναι  να εισπράττει το ακριβές ποσό των προβλεπόµενων από τη φορολογική 

νοµοθεσία εσόδων. Περαιτέρω στα όρια αυτής της παραδοχής ο συγκεκριµένος στόχος  

εξειδικεύεται µεταξύ άλλων και στον εντοπισµό των φορολογουµένων οι οποίοι 

φοροδιαφεύγουν και την επιβολή σε αυτούς των φόρων που αντιστοιχούν στα 

εισοδήµατά τους, καθώς επίσης και των προσθέτων φόρων και φορολογικών κυρώσεων 

που αναλογούν στην συντελεσθείσα φοροδιαφυγή, µε δεδοµένο το ύψος των κονδυλίων 

που προτίθεται να δαπανήσει για να επιτύχει την µέγιστη δυνατή φορολογική 

συµµόρφωση.  Το βασικό εργαλείο που διαθέτει η φορολογική διοίκηση για να επιτύχει 

τα ανωτέρω είναι η διαδικασία των φορολογικών ελέγχων. Ο δε σκοπός των 

φορολογικών ελέγχων είναι η εκπλήρωση των τιθέµενων στόχων της φορολογικής 

διοίκησης στα πλαίσια της αποστολής της.  
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Ο φορολογικός έλεγχος αποτελεί σηµαντική λειτουργία του κράτους διότι σε αυτόν 

βρίσκουν µεταξύ άλλων εφαρµογή οι συνταγµατικές αρχές για ισοδύναµη συµµετοχή 

των πολιτών στα οικονοµικά βάρη, οι δε συνέπειες του είναι σηµαντικές σε όλο το 

φάσµα των κοινωνικών και κυρίως οικονοµικών δραστηριοτήτων. Με τους 

φορολογικούς ελέγχους εκτός από την διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου,  

εξυπηρετούνται και άλλοι εξίσου σηµαντικοί σκοποί όπως: 

• H δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών. 

• Η προστασία των υγιών επιχειρήσεων από τον αθέµιτο ανταγωνισµό. 

• Η διαρκής ενηµέρωση των φορολογουµένων σχετικά µε τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις. 

• Η αύξηση της εθελούσιας συµµόρφωσης µέσα από την εµπέδωση της 

φορολογικής συνείδησης (Μιχαήλ κ.α., 2008).   

3.4 Η επίδραση των φορολογικών ελέγχων στην φορολογική 
συµµόρφωση 
 
Η διενέργεια των φορολογικών ελέγχων εκτός από την προφανή συνεισφορά τους στην 

αύξηση των φορολογικών εσόδων, παρουσιάζει µία γενικότερη επίδραση στην 

διαδικασία της φορολογικής συµµόρφωσης η οποία είναι και η πλέον σηµαντική. 

Σύµφωνα µε τους Dubin et al. (1990), η πραγµατοποίηση των φορολογικών ελέγχων 

έχει ένα άµεσο και ένα έµµεσο αποτέλεσµα. Το άµεσο αποτέλεσµα αναφέρεται στα 

φορολογικά έσοδα τα οποία εισρέουν στα κρατικά ταµεία από τους επιβαλλόµενους 

φόρους και τα φορολογικά πρόστιµα, και το έµµεσο αποτέλεσµα αφορά την αύξηση 

του ποσοστού της εθελοντικής συµµόρφωσης. Υποστήριξαν µάλιστα ότι το αποτέλεσµα 

της αύξησης της εθελοντικής συµµόρφωσης συµµετέχει σε ποσοστό 85% στο συνολικό 

αποτέλεσµα επί της φορολογικής συµµόρφωσης το οποίο επιφέρει η διεξαγωγή των 

φορολογικών ελέγχων. 

 

Εξάλλου σύµφωνα µε το IRS η διενέργεια φορολογικών ελέγχων ασκεί µία ειδική και 

µία γενική θετική επίδραση στην προσπάθεια αποτροπής της µη φορολογικής 

συµµόρφωσης. Η ειδική επίδραση αναφέρεται στην µελλοντική αύξηση της 

συµµόρφωσης αυτών που έχουν ελεγχθεί, ενώ η γενική σχετίζεται µε την έκταση της 

προώθησης της συµµόρφωσης στους υπόλοιπους φορολογουµένους, λόγω της 
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αντίληψης που σχηµατίζουν οι δεύτεροι για επαπειλούµενο φορολογικό έλεγχο και 

στους ίδιους. Αν και τα προγράµµατα φορολογικής συµµόρφωσης και  συλλογής των 

φόρων του IRS εστιάζουν στους φορολογούµενους που φοροδιαφεύγουν, το IRS 

θεωρεί ότι η επίδραση των αποτρεπτικών παραγόντων αυτών των προγραµµάτων ασκεί 

επίδραση επί του συνόλου των φορολογουµένων (United States General Accounting 

Office, 1992). 

 

Εποµένως ουσιαστικά η συµβολή των φορολογικών ελέγχων έγκειται περισσότερο 

στην καλλιέργεια και την ενδυνάµωση του κλίµατος εκούσιας φορολογικής 

συµµόρφωσης δοθέντος µάλιστα ότι και τα περισσότερα φορολογικά συστήµατα των 

αναπτυγµένων κρατών εδράζονται σε αυτήν ακριβώς την έννοια. Ουσιαστικά η άµεση 

συνεισφορά των φορολογικών ελέγχων - χωρίς βέβαια αυτή να παραγνωρίζεται - στα 

συνολικά φορολογικά έσοδα είναι µικρή δεδοµένων  των περιορισµών των διαθεσίµων 

πόρων και κατ’ επέκταση των χαµηλών ποσοστών φορολογικού έλέγχου.  

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύµφωνα µε τους Alm et al. (2004) κατά την διάρκεια της 

περιόδου 1992 έως και 1999, οι φορολογικοί έλεγχοι στην πολιτεία του Νέου Μεξικού 

των ΗΠΑ απέφεραν φορολογικά έσοδα ύψους 16,5 εκατοµµυρίων δολαρίων ετησίως τα 

οποία αντιστοιχούσαν µόλις στο 1,7% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Κατά 

µέσο όρο σε κάθε ελεγκτή αντιστοιχούσαν 239.130 δολάρια και σε κάθε έλεγχο που 

πραγµατοποιήθηκε 40.740 δολάρια.    

3.4.1 Οι διισταµένες  απόψεις για την αποτρεπτική δράση των φορολογικών 
ελέγχων  

 
H σηµασία των φορολογικών ελέγχων στην διαδικασία της φορολογικής συµµόρφωσης 

είναι αναµφισβήτητη. Ωστόσο κατά καιρούς έχει τεθεί στην επιστηµονική κοινότητα το 

ερώτηµα αν αποτελεί την πλέον ενδεδειγµένη λύση συγκριτικά µε άλλους 

προσδιοριστικούς παράγοντες για την περιστολή της φοροδιαφυγής, και την εδραίωση 

της φορολογικής συµµόρφωσης. 

 
Σύµφωνα µε αρκετούς ερευνητές η διενέργεια των φορολογικών ελέγχων αποτελεί  την 

αποτελεσµατικότερη στρατηγική για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα 
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αποτελέσµατα µιας πρόσφατης µελέτης των Kleven et al. (2010) που 

πραγµατοποιήθηκε στην ∆ανία, κατέδειξαν ότι ο σηµαντικότερος προσδιοριστικός 

παράγοντας της φορολογικής συµµόρφωσης, µε µεγάλη διαφορά από τους άλλους δύο 

οικονοµικούς παράγοντες του κλασικού µοντέλου των Allingham and Sandmo (1972), 

είναι η πιθανότητα εντοπισµού της µη φορολογικής συµµόρφωσης. Η πιθανότητα 

εντοπισµού είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το ποσοστό των φορολογικών ελέγχων, 

καθώς επίσης και µε την ικανότητα των ελεγκτών να αναδείξουν την συντελεσθείσα 

φοροδιαφυγή σε όλη της την έκταση. 

 

Σύµφωνα µε τον Becker (1968) οι πιθανότητες εντοπισµού των φοροφυγάδων 

παρουσιάζουν θετική συσχέτιση µε το γενικότερο επίπεδο της φορολογικής 

συµµόρφωσης. Επίσης ο Baldry (1987) υποστήριξε ότι η απειλή εντοπισµού όσων 

φοροδιαφεύγουν, συµβάλλει στην αύξηση του ποσοστού της φορολογικής 

συµµόρφωσης. Περαιτέρω ο Kamdar (1997) εστιάζοντας στο πεδίο της εταιρικής 

φορολογικής συµµόρφωσης και στηριζόµενος στην ανάλυση δεδοµένων χρονοσειρών 

(time series analysis), υποστήριξε ότι υφίσταται θετική συσχέτιση µεταξύ των 

φορολογικών ελέγχων και της φορολογικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων. Σύµφωνα 

µε τον ίδιο η διεξαγωγή των  φορολογικών  ελέγχων λειτουργεί ως ο πλέον 

αποτελεσµατικός παράγοντας αποτροπής της µη φορολογικής συµµόρφωσης των 

επιχειρήσεων, και η αύξηση των ποσοστών φορολογικού ελέγχου θα οδηγούσε σε 

ουσιαστικές αυξήσεις στα φορολογικά έσοδα. Στην πράξη όµως η διενέργεια των 

φορολογικών ελέγχων αποτελεί ένα ιδιαίτερα δαπανηρό µέσο επιβολής. 

 

Ωστόσο παρά την αυταπόδεικτη συµβολή των φορολογικών ελέγχων υπήρξε και µερίδα 

ερευνητών οι οποίοι διαπίστωσαν ότι αυτή τελικά δεν ήταν η αναµενόµενη. Από το 

θεωρητικά υποδείγµατα του Cowell (1990) καθώς επίσης και των Erard and Feinstein 

(1994), προέκυψαν εκ διαµέτρου αντίθετα αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε αυτά η 

διενέργεια των φορολογικών ελέγχων δεν έχει επίπτωση στην διαµόρφωση της 

φορολογικής συµµόρφωσης. Εξάλλου η υπέρµετρη πίεση που µπορεί να ασκήσουν 

µέσω των φορολογικών ελέγχων, οι φορολογικές αρχές στους φορολογούµενους, 

επιτείνει το αίσθηµα της δυσπιστίας, ενώ παράλληλα µπορεί να οδηγήσει στην 

αντίσταση και την άρνηση συνεργασίας (Kirchler, 2007).     
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3.4.2 Η επίδραση της προηγούµενης εµπειρίας  φορολογικών ελέγχων 
 

Αν και η επίδραση των φορολογικών ελέγχων στην διαµόρφωση της φορολογικής 

συµµόρφωσης του γενικού πληθυσµού των φορολογουµένων είναι δεδοµένη, εύλογα 

ανακύπτει το θέµα της διαµόρφωσης της φορολογικής συµπεριφοράς των ήδη 

ελεγµένων, µετά την διενέργεια του ελέγχου. Οι Alm and MCkee (2006) βασιζόµενοι 

στο µοντέλο που συνέθεσαν, κατάφεραν να αποτυπώσουν την συµπεριφορά των 

φορολογουµένων κατά την διάρκεια µιας µακράς σειράς περιόδων, και επιπροσθέτως 

να την συσχετίσουν µε  προηγούµενη τυχόν εµπειρία φορολογικού ελέγχου των 

φορολογουµένων. Πέρα από την διαπιστούµενη αναµενόµενη θετική συσχέτιση µεταξύ 

του ποσοστού των φορολογικών ελέγχων και της φορολογικής συµµόρφωσης των 

φορολογουµένων, απέδειξαν ότι τµήµα της αύξησης της φορολογικής συµµόρφωσης 

προερχόταν και από τους φορολογούµενους, οι οποίοι γνώριζαν εκ των προτέρων ότι 

δεν επρόκειτο να ελεγχθούν στην τρέχουσα φορολογική περίοδο.  

 

Η διαµόρφωση της φορολογικής συµπεριφοράς αποτελεί επίσης συνάρτηση του 

αριθµού των ελέγχων που έχει δεχθεί κάποιος φορολογούµενος στην διάρκεια της 

περιόδου δραστηριοποίησής του. Ειδικότερα όσον αφορά τον αριθµό των φορολογικών 

ελέγχων που είχαν ήδη δεχθεί οι φορολογούµενοι και την επίδρασή τους στην 

µελλοντική φορολογική συµµόρφωση τους, διαπιστώθηκε ότι υφίσταται αρνητική 

συσχέτιση µεταξύ της φοροδιαφυγής και του αριθµού των προγενεστέρων 

φορολογικών ελέγχων, µε δεδοµένα το ύψος εισοδήµατος, την τυχαία πιθανότητα 

ελέγχου, και το προκαθορισµένο ποσοστό επιβαλλόµενων προσθέτων φόρων (Spicer 

and Ηero, 1985). Σε παρόµοια συµπεράσµατα κατέληξαν και οι Benjamini and Maital 

(1985). Εξάλλου η διενέργεια  συχνών φορολογικών ελέγχων ενισχύει την εθελοντική 

φορολογική συµµόρφωση, αν και η επίδραση µιας µεγαλύτερης πιθανότητας 

εντοπισµού, επί της φορολογικής συµµόρφωσης είναι µικρή και µη γραµµική (Alm and 

McKee,1998). Αντίθετα από την  πειραµατική έρευνα του Webley (1987) για το ίδιο 

θέµα προέκυψαν ασαφή αποτελέσµατα. 

 

Ο Erard (1992) χρησιµοποιώντας φορολογικά δεδοµένα του IRS µελέτησε την 

επίδραση των φορολογικών ελέγχων σε φορολογούµενους που φοροδιέφευγαν οι 
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οποίοι ελέγχθηκαν αρχικά σε ένα οικονοµικό έτος, και στη συνέχεια επιλέχθηκαν 

τυχαία και ελέγχθηκαν εκ νέου δύο χρόνια αργότερα. Συγκεκριµένα από την ανάλυσή 

του αυτή διαπίστωσε ότι οι συγκεκριµένοι φορολογούµενοι µετά την διενέργεια του 

ελέγχου παρουσίαζαν βελτιωµένη συµµόρφωση στο επόµενο έτος αποδίδοντας 

περισσότερους φόρους.  

 

Αντίθετα o Mittone (2006) διαπίστωσε ότι αµέσως µετά την διενέργεια ενός 

φορολογικού ελέγχου οι φορολογούµενοι περιορίζουν την συµµόρφωσή τους 

θεωρώντας ότι οι πιθανότητες να ακολουθήσει ένας νέος έλεγχος είναι ιδιαίτερα 

περιορισµένες. Οι Maciejovsky et al. (2007) εξετάζοντας τις επιπτώσεις των 

πιθανοτήτων των φορολογικών ελέγχων και των κυρώσεων επί της µη σύννοµης 

συµπεριφοράς των φορολογουµένων, σε συνάρτηση µε την χρονική υστέρηση µεταξύ 

των διενεργηθέντων ελέγχων, διαπίστωσαν ότι ανάλογα µε την παρατηρούµενη χρονική 

υστέρηση η φορολογική συµµόρφωση, περιορίζεται αρκετά αµέσως µετά την 

διενέργεια ενός ελέγχου και στην συνέχεια αυξάνεται µε αργό ρυθµό µεταβολής µέχρι 

τον επόµενο έλεγχο. Ο περιορισµός της συµµόρφωσης µετά τον φορολογικό έλεγχο 

πιθανόν να σχετίζεται µε το κίνητρο των φορολογούµενων να επιτύχουν αντιστάθµιση 

των οικονοµικών απωλειών που συνδέονται µε τους επιβαλλόµενους φόρους και 

πρόστιµα από τον συγκεκριµένο έλεγχο.     

 

Καθοριστικό παράγοντα για την διαµόρφωση της φορολογικής συµµόρφωσης  των 

φορολογούµενων διαχρονικά, αποτελεί και το χρονικό σηµείο που έχουν δεχθεί για 

πρώτη φορά έλεγχο κατά την διάρκεια της δραστηριοποίησής τους. Η πρόωρη εµπειρία 

της δοκιµασίας των προηγούµενων φορολογικών ελέγχων που έχει δεχθεί ένας 

φορολογούµενος στο αρχικό στάδιο της δραστηριοποίησής του, και οι φορολογικές 

κυρώσεις οι οποίες τυχόν του έχουν επιβληθεί, τον ωθούν στην υπερεκτίµηση της 

πιθανότητας να υποστεί ένα νέο φορολογικό έλεγχο, καθώς επίσης και της βαρύτητας 

των επιβαλλόµενων φορολογικών κυρώσεων. Αντίθετα όταν ελεγχθεί για πρώτη φορά 

σε ένα µεταγενέστερο στάδιο όταν ήδη έχει καθιερωθεί επαγγελµατικά, τότε συνήθως 

υποεκτιµά τις πιθανότητες του φορολογικού έλεγχου και οδηγείται σε αύξηση της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης (Mittone, 2006).      
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Στην ίδια κατεύθυνση οι Kastlunger et al. (2009) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι όταν 

οι φορολογούµενοι έχουν υποστεί την εµπειρία της αντιµετώπισης των  φορολογικών 

ελέγχων, κατά τα πρώτα χρόνια που δραστηριοποιούνταν ως υποκείµενοι φόρου 

οδηγούνται στην συνέχεια σε αυξηµένη φορολογική συµµόρφωση, εν αντιθέσει µε την 

περίπτωση που υπόκεινται στην διαδικασία των φορολογικών ελέγχων σε 

µεταγενέστερο χρονικά σηµείο του «κύκλου ζωής» τους ως φορολογούµενοι. 

Επιπροσθέτως διαπίστωσαν ότι η φορολογική συµµόρφωση µειώνεται όταν οι 

φορολογούµενοι δεν έχουν δεχθεί φορολογικό έλεγχο για παρατεταµένο χρονικό 

διάστηµα, ενώ αυτή αυξάνεται και πάλι αµέσως µετά την πραγµατοποίηση ενός και 

µόνο φορολογικού ελέγχου. 

 

Περαιτέρω η διαµόρφωση του επιπέδου της φορολογικής συµµόρφωσης µετά την 

διενέργεια των φορολογικών ελέγχων φαίνεται να συσχετίζεται και µε τα περιθώρια 

κέρδους που επιτυγχάνονται από την άσκηση κάθε δραστηριότητας. O Boylan (2010), 

υποστήριξε ότι η προηγούµενη εµπειρία φορολογικών ελέγχων αποτελεί 

προσδιοριστικό παράγοντα της φορολογικής συµµόρφωσης, ωστόσο η επίδραση της 

διαφοροποιείται ανάλογα µε την χρονική διάρκεια και το µέγεθος της προσπάθειας που 

καταβάλλεται για να αποκτηθούν τα φορολογητέα εισοδήµατα. Ειδικότερα όταν το 

φορολογητέο εισόδηµα απαιτεί συγκριτικά λίγο χρόνο και µικρή προσπάθεια 

προκειµένου να αποκτηθεί, τότε η φορολογική συµµόρφωση των φορολογουµένων 

αυξάνεται µετά από την διενέργεια ενός ελέγχου. Αντίθετα όταν η δηµιουργία 

φορολογητέου εισοδήµατος απαιτεί συγκριτικά µεγάλη χρονική διάρκεια και καταβολή 

αρκετά µεγάλης προσπάθειας, τότε η φορολογική συµµόρφωση µειώνεται µετά από την 

διενέργεια ενός φορολογικού ελέγχου.  

 

Ωστόσο τα ανωτέρω αναφερόµενα έχουν ως βάση αναφοράς και προαπαιτούµενο το 

γεγονός ότι οι φορολογικοί έλεγχοι είναι αδιάβλητοι και αποτελεσµατικοί 

επιτυγχάνοντας να αναδείξουν το πραγµατικό µέγεθος της µη φορολογικής 

συµµόρφωσης. Σε αντίθετη περίπτωση η µελλοντική φορολογική συµµόρφωση των ήδη 

ελεγχόµενων διαφοροποιείται σηµαντικά.  Οι Andreoni et al. (1998) υποστήριξαν ότι η 

προηγούµενη εµπειρία των φορολογουµένων που έχουν δεχθεί έναν φορολογικό έλεγχο 

πιθανόν να αποτελεί µία παράµετρο µε περιορισµένη αποτρεπτική επίδραση επί της µη 
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συµµόρφωσης. Το γεγονός αυτό ίσως οφείλεται σε µια αποτυχία του συγκεκριµένου 

φορολογικού ελέγχου να αναδείξει την συντελεσθείσα µη συµµόρφωση σε όλη της την 

έκταση, η οποία συνεπακόλουθα επιφέρει τον περιορισµό του αρχικού αισθήµατος 

φοβίας που εν γένει συνειρµικά συνδέεται µε τον επαπειλούµενο φορολογικό έλεγχο.  

 

Σύµφωνα µε τους Antonides and Robben (1995) όταν ο φορολογικός έλεγχος αδυνατεί 

να εντοπίσει την συντελεσθείσα φοροδιαφυγή στις υποθέσεις που ελέγχονται,  τότε η 

τάση φοροδιαφυγής ενισχύεται ενώ παράλληλα περιορίζεται η αποτρεπτική δράση των 

φορολογικών ελέγχων και των κυρώσεων. Οι Slemrod et al. (2001)  υποστήριξαν ότι οι 

φορολογούµενοι υψηλού εισοδήµατος δεν ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα από την 

φορολογική νοµοθεσία, γιατί πιστεύουν ότι οι φορολογικοί έλεγχοι αδυνατούν να 

εντοπίσουν σε όλη της την έκταση την συντελούµενη φοροδιαφυγή καθώς επίσης και 

να επιβάλουν τις αντίστοιχες κυρώσεις.   

 

Εξάλλου σε έρευνες άλλων µελετητών διαπιστώθηκε ότι η επίδραση της διενέργειας 

των φορολογικών ελέγχων στην µελλοντική φορολογική συµµόρφωση δεν είναι 

καθοριστική. Οι Beron et al. (1988) υποστήριξαν ότι η διενέργεια ελέγχων επιδρά 

θετικά στην φορολογική συµµόρφωση, χωρίς όµως ωστόσο η επίδραση αυτή να είναι 

ιδιαίτερα µεγάλη, και µάλιστα δεν ήταν στατιστικά σηµαντική σε ορισµένες οµάδες 

φορολογουµένων που εξέτασαν. 

 

Συµπερασµατικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διεξαγωγή αποτελεσµατικών 

φορολογικών ελέγχων στη βάση  αντικειµενικών  διαδικασιών, οι οποίοι διενεργούνται 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε έµφαση στο αρχικό χρονικό διάστηµα 

δραστηριοποίησης των φορολογουµένων ως υποκείµενων φόρου, αποτελεί 

αποφασιστικό παράγοντα διαµόρφωσης και ενδυνάµωσης της µελλοντικής 

φορολογικής συµµόρφωσης των ελεγχόµενων.     

3.5 Το ποσοστό των φορολογικών ελέγχων 
 

Το επίπεδο της έντασης του φορολογικών ελέγχων καθορίζεται από δύο παραµέτρους. 

Η πρώτη παράµετρος αφορά το ποσοστό των φορολογικών ελέγχων που ορίζεται από 

τον λόγο του αριθµού των φορολογουµένων που ελέγχθηκαν προς τον συνολικό αριθµό 
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των φορολογουµένων σε ένα δεδοµένο οικονοµικό έτος. Η δεύτερη παράµετρος 

σχετίζεται µε την έκταση των ελέγχων η οποία όµως είναι δύσκολο να µετρηθεί λόγω 

της µη ύπαρξης δηµοσιευµένων στοιχείων για την διαδικασία που ακολουθείται από τις 

φορολογικές αρχές.   

 

Οι φορολογικές διοικήσεις των περισσοτέρων αναπτυγµένων κρατών αναµένουν ότι τα 

φορολογικά τους έσοδα κατά κύριο λόγο προέρχονται από την εκούσια φορολογική 

συµµόρφωση, και λιγότερο από τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων. Στο 

κανόνα αυτό εντάσσεται και το Αµερικάνικο φορολογικό σύστηµα. ∆εδοµένου ότι το 

Αµερικάνικο φορολογικό σύστηµα στηρίζεται στην εθελοντική συµµόρφωση, και η 

διεξαγωγή των φορολογικών ελέγχων είναι µία ιδιαίτερα δαπανηρή διαδικασία, το IRS 

υποχρεώνει τους φορολογουµένους στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και 

στην συνέχεια ελέγχει ένα ποσοστό αυτών (Sanchez  and Sobel,  1993). 

 

Περαιτέρω µε δεδοµένο ότι υφίστανται περιορισµοί στους πόρους που µπορούν να 

διατεθούν για την διενέργεια των φορολογικών ελέγχων, το ποσοστό των φορολογικών 

ελέγχων είναι σχετικά χαµηλό. Μάλιστα ακόµη και στις αναπτυγµένες χώρες το 

ποσοστό των φορολογικών ελέγχων κυµαίνεται µεταξύ 1% έως 2%. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι το ποσοστό των φορολογικών ελέγχων στην Ιαπωνία κατά τα έτη 2000 

έως και 2003 κυµάνθηκε από 0,99% έως και 1,24% για τα φυσικά πρόσωπα, ενώ για τις 

επιχειρήσεις από 4,96% το έτος 2000, ακολουθώντας φθίνουσα πορεία περιορίστηκε 

στο  3,94% το έτος 2003 (Hyun, 2005).  

 

Στην Ελλάδα όπως αναφέρεται αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο, το ποσοστό των 

φορολογικών ελέγχων στις επιχειρήσεις ανέρχεται σε περίπου 2% ακολουθώντας το 

αντίστοιχο µέσο ποσοστό των αναπτυγµένων κρατών. Βέβαια η Τράπεζα της Ελλάδος 

λόγω της µεγάλης έκτασης της φοροδιαφυγής στην πρόσφατη έκθεσή της αναφέρει ότι 

θα πρέπει να αυξηθεί το γενικό ποσοστό των ελεγχόµενων δηλώσεων στο 5% των 

ετήσιων δηλώσεων. Για τους αυτοαπασχολουµένους και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 

το ποσοστό αυτό θα πρέπει να ανέρχεται στο 25% έως 30% κάθε χρόνο, ούτως ώστε 

όλοι να ελέγχονται κάθε τρία έως τέσσερα χρόνια. Για τους µισθωτούς αρκεί ο έλεγχος 

του 1% των δηλώσεων (Τράπεζα της Ελλάδος, 2010). 
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3.5.1 Η σχέση κόστους–οφέλους του ποσοστού των φορολογικών ελέγχων 
 

Η πραγµατοποίηση των φορολογικών ελέγχων κατά τρόπο αποτελεσµατικό  

προϋποθέτει την κατάλληλη υποδοµή και την επένδυση στους αντίστοιχους πόρους µε 

κυρίαρχο βέβαια τον ανθρώπινο παράγοντα. Ωστόσο η υποδοµή αυτή  έχει και το 

ανάλογο κόστος το οποίο συναρτάται βέβαια µε το µέγεθος του φοροελεγκτικού 

µηχανισµού. Με βάση την συγκεκριµένη παραδοχή οι φορολογικές διοικήσεις κατά τον 

σχεδιασµό αυτού του µηχανισµού, αξιολογούν και τον παράγοντα της σχέσης κόστους 

– οφέλους, ο οποίος αποτελεί καθοριστική µεταβλητή για την τελική διαµόρφωση,  

συγκρότηση, και  επάνδρωση των  ελεγκτικών υπηρεσιών.  

   

Οι φορολογικές αρχές στην προσπάθειά τους να µεγιστοποιήσουν τα φορολογικά έσοδα 

τους, θα πρέπει να αυξήσουν τα ποσοστά φορολογικού ελέγχου µέχρι του σηµείου 

εκείνου, όπου το οριακό κόστος των προσπαθειών αύξησης είσπραξης των φόρων θα  

ισούται µε  τα οριακά κέρδη τα οποία προέρχονται από την συρρίκνωση της 

φοροδιαφυγής, και την επίτευξη µεγαλύτερων φορολογικών εσόδων από τον εντοπισµό 

και την φορολόγηση της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης. Ωστόσο σύµφωνα µε τα 

υπάρχοντα στοιχεία στις χώρες µέλη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) τα κονδύλια του προϋπολογισµού των  φορολογικών  διοικήσεων  

τους, τα οποία αφορούν την διενέργεια φορολογικών ελέγχων είναι ιδιαίτερα 

περιορισµένα (Stowhase and Traxler, 2005).  

 

Η φορολογική διοίκηση έχοντας ως γνώµονα τον περιορισµό του κόστους του 

φοροελεγκτικού µηχανισµού έχει την δυνατότητα να εξετάσει και να υλοποιήσει και 

άλλα εναλλακτικά σενάρια ισοδύναµου αποτελέσµατος. Επειδή το ποσοστό των 

φορολογικών ελέγχων είναι χαµηλό, οι φορολογικές αρχές  προκειµένου να επιτύχουν 

τα  επιδιωκόµενα ισοδύναµα αποτελέσµατα, κάνουν χρήση των άλλων µέσων επιβολής  

τα οποία διαθέτουν. Έτσι  µε δεδοµένο ότι το ποσοστό των φορολογικών ελέγχων του 

IRS είναι µικρότερο από 2% και εποµένως οι πιθανότητες εντοπισµού της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης είναι περιορισµένες, επιβάλλονται ως αντιστάθµισµα 

µεγαλύτεροι συντελεστές φορολογικών κυρώσεων σε επιλεγµένες γεωγραφικά περιοχές, 
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ή και συγκεκριµένους τοµείς δραστηριότητας, που παρουσιάζουν µεγαλύτερα ποσοστά 

µη συµµόρφωσης (Casey and Scholz, 1991). 

 

Επιπροσθέτως ο Sandmo (2005) συµπέρανε ότι αν η φορολογική διοίκηση επιθυµεί να 

επιτύχει ένα συγκεκριµένο βαθµό αποτροπής της φορολογικής µη συµµόρφωσης αυτό 

µπορεί να το καταφέρει µε τον συνδυασµό αυξηµένων ποσοστών φορολογικού ελέγχου 

και ήπιων επιβαλλόµενων κυρώσεων ή µε τον συνδυασµό χαµηλών ποσοστών 

φορολογικού ελέγχου και αυστηρών κυρώσεων για τις φορολογικές παραβάσεις. 

Ωστόσο η ανάγκη για περιορισµό του κόστους λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης, 

συνηγορεί υπέρ της δεύτερης εναλλακτικής λύσης κάτι το οποίο υποστήριξε και ο 

Becker (1968) στην µελέτη του για την οικονοµετρική προσέγγιση του οικονοµικού 

εγκλήµατος. Η αντιµετώπιση όµως αυτή µπορεί να οδηγήσει στην επιβολή υπέρµετρα 

αυστηρών κυρώσεων για φορολογικές παραβάσεις ήσσονος σηµασίας, οι οποίες 

ενδέχεται να διαπράττονται  από µεγάλη µερίδα των φορολογουµένων ενδεχόµενα και 

λόγω άγνοιας της πολύπλοκης φορολογικής νοµοθεσίας.   

3.5.2 Η σχετική αξιολόγηση του ποσοστού των φορολογικών ελέγχων 
 
Ένα ζήτηµα που ανακύπτει κατά την ανάλυση του παράγοντα του ποσοστού των 

φορολογικών ελέγχων είναι η σχετική επίδραση του, επί της προσπάθειας επίτευξης 

ενός συγκεκριµένου επιπέδου φορολογικής συµµόρφωσης. Έτσι αβίαστα προβάλλει ως 

αντικείµενο έρευνας ο προσδιορισµός του βαθµού συσχέτισης µεταξύ των ποσοστών 

των  φορολογικού ελέγχου, και της φορολογικής συµµόρφωσης. 

  

Οι Alm et al. (1992a) αξιολογώντας τα πειραµατικά δεδοµένα της έρευνάς τους 

κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι η αύξηση του ποσοστού των φορολογικών ελέγχων 

επηρεάζει θετικά την φορολογική συµµόρφωση των φυσικών προσώπων, ωστόσο η 

µεταξύ τους συσχέτιση φαίνεται να είναι χαµηλή. Σύµφωνα µε τους ίδιους µία αύξηση 

του ποσοστού των φορολογικών ελέγχων της τάξεως του 10% αυξάνει την φορολογική 

συµµόρφωση µόνο κατά 2%. Σε ανάλογη εργασία των Τauchen et al. (1993) τα 

ποσοστά ανέρχονταν σε 10% και 2,3% αντίστοιχα. Σε ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα 

συµπεράσµατα των εµπειρικών µελετών των Witte και Woodbury (1985), Dubin και 



Κεφάλαιο 3ο: Το πλαίσιο των φορολογικών ελέγχων 

 

108 

Wilde (1988),  Fisher et al. (1992), Alm et al. (1995), Slemrod and Yitzhaki (2000) και 

Eduardo et al. (2001).  

 

Περαιτέρω οι Dubin et al. (1990) διερευνώντας την  επίπτωση της µείωσης των 

ποσοστών φορολογικού ελέγχου στα δηλωθέντα φορολογητέα εισοδήµατα κατά την 

περίοδο 1977 έως και 1986, διαπίστωσε ότι αυτή οδήγησε σε µια σηµαντική µείωση 

στα φορολογικά έσοδα τα οποία προέρχονταν από φόρο εισοδήµατος. Επίσης οι Trivedi 

et al. (2003) υποστήριξαν ότι η αλλαγή του ποσοστού φορολογικών ελέγχων από µηδέν 

σε 25% έχει µια σηµαντική θετική επίδραση επί της φορολογικής συµµόρφωσης µε 

δεδοµένο ότι οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες αυτής παραµένουν σταθεροί. 

 

θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ποσοστό των φορολογικών ελέγχων δεν εφαρµόζεται 

ενιαία επί όλων των κατηγοριών των φορολογουµένων. Η συνήθης διαφοροποίηση του 

συνίσταται στο µέγεθος των επιχειρήσεων το οποίο συνήθως εκφράζεται ή µε το ύψος 

των ακαθαρίστων εσόδων τους, ή µε το ύψος των περιουσιακών τους στοιχείων. Ο 

Murray (1995) και οι Alm et al. (2004) υποστήριξαν ότι οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις 

τείνουν να αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα ποσοστά φορολογικού ελέγχου. Σύµφωνα µε 

τους Alm et al. (2004) αυτό συµβαίνει διότι αυτές οι επιχειρήσεις έχουν την ευθύνη 

απόδοσης υψηλότερων ποσών φόρων, και κατά συνέπεια είναι παραγωγικότεροι στόχοι 

για τις φορολογικές υπηρεσίες. Εξάλλου οι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν περισσότερους 

πόρους για να υποστηρίξουν την µη συµµόρφωση (φορολογικούς σύµβουλους, 

νοµικούς συµβούλους κ.α.).  

 

∆εδοµένου ότι  οι φορολογικές διοικήσεις εστιάζουν στις µεγάλου µεγέθους 

επιχειρήσεις παρατηρείται ότι οι µικρότερες επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν µία σχετικά 

µικρή πιθανότητα να ελεγχθούν. Οι Joulfaian and Rider (1998) στην έρευνά τους 

σχετικά µε την φοροδιαφυγή στις µικρές επιχειρήσεις υποστήριξαν ότι η φοροδιαφυγή 

αυτών είναι µεγαλύτερη όταν τα ποσοστά φορολογικού ελέγχου είναι µικρά.  

 

Η πλειονότητα των ερευνητικών εργασιών αναφέρεται στην άµεση φορολογία 

εισοδήµατος. Ωστόσο στις λίγες σχετικά µελέτες που πραγµατεύονται το συγκεκριµένο 

ζήτηµα στο πεδίο εφαρµογής της έµµεσης φορολογίας τα συµπεράσµατα είναι ανάλογα. 
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Έτσι η γενική αυτή διαπίστωση για την αρνητική συσχέτιση µεταξύ  ποσοστών 

φορολογικού ελέγχου και φοροδιαφυγής υποστηρίχθηκε στην αντίστοιχη έρευνα για 

την έµµεση φορολογία των Cremer and Gahvari (1993). Στο πεδίο της έµµεσης 

φορολογίας και ειδικότερα του ΦΠΑ οι Fedeli and Forte (1999) θεωρώντας ότι η µη 

φορολογική συµµόρφωση στην φορολογία εισοδήµατος και στην φορολογία του ΦΠΑ 

έχουν κοινή βάση και αφού διατύπωσαν την άποψη ότι η µεγαλύτερη φοροδιαφυγή στο 

πεδίο εφαρµογής του ΦΠΑ συντελείται στο τελευταίο στάδιο της αλυσίδας του, 

υποστήριξαν ότι για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ είναι προτιµότερη 

µία αύξηση του ποσοστού των φορολογικών ελέγχων, από την επιβολή αυστηρότερων 

κυρώσεων.    

 

Συµπερασµατικά σε γενικές γραµµές η φορολογική συµµόρφωση των επιχειρήσεων 

επηρεάζεται καθοριστικά από το ποσοστό των φορολογικών ελέγχων. Την παραδοχή 

αυτή υποστήριξε και ο Marelli (1984) ο οποίες κατάληξε στο συµπέρασµα  ότι όταν οι  

πιθανότητες εντοπισµού είναι µεγάλες οι επιχειρήσεις φοροδιαφεύγουν λιγότερο. 

Εξάλλου και ο Joulfaian (2000) εξετάζοντας την φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων βρήκε 

ότι η φορολογική συµµόρφωση αυτών, παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε τα ποσοστά 

των φορολογικών ελέγχων.  

3.5.3 Η αντιλαµβανόµενη  πιθανότητα του φορολογικού ελέγχου 

Οι φορολογικές διοικήσεις ως συνήθως δεν γνωστοποιούν ευρύτερα το ποσοστό των 

φορολογικών ελέγχων το οποίο είναι διατεθειµένες να εφαρµόσουν. Οπωσδήποτε αυτή 

η τακτική εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής τους για την 

παρουσίαση ενός µηχανισµού µε ισχυρή αποτρεπτική δράση. Έτσι οι φορολογούµενοι 

σε γενικές γραµµές δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν την πιθανότητα να ελεγχθούν. Έτσι 

αν η φορολογική διοίκηση επιτύχει να διαφανεί ότι διαθέτει έναν ισχυρό φοροελεγκτικό 

µηχανισµό, τότε είναι πολύ πιθανό οι φορολογούµενοι να υπερεκτιµούν τις πιθανότητες 

φορολογικού ελέγχου.  ∆ιερευνώντας το συγκεκριµένο θέµα ο Kinsey (1986, 1992), οι 

Chang at al. (1987), οι Smith and Kinsey (1987), οι Sheffrin and Triest (1992), και οι 

Carnes and Englebrecht (1995) απέδειξαν ότι όταν οι φορολογούµενοι αντιλαµβάνονται 

ότι οι  πιθανότητες φορολογικού ελέγχου είναι αυξηµένες, τότε το γεγονός αυτό  επιδρά 

θετικά στην αύξηση του επιπέδου της φορολογικής συµµόρφωσης τους.  
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Εξάλλου σύµφωνα µε τους Harris and Associates (1988), οι φορολογούµενοι κατά το 

έτος 1996 στις ΗΠΑ θεωρούσαν ότι το ποσοστό των φορολογικών δηλώσεων που είχαν 

ελεγχθεί ανέρχονταν στο 9%,  ενώ στην πραγµατικότητα το ποσοστό αυτό ήταν λίγο 

µεγαλύτερο του 1%. Στην έρευνά τους, το 36% όσων συµµετείχαν σε αυτή πίστευαν ότι 

το ποσοστό των φορολογικών ελέγχων κυµαίνονταν µεταξύ 0 και 5%, το 12% αυτών 

µεταξύ 5% και 10% ενώ το 12% θεωρούσαν ότι το ποσοστό αυτό κυµαίνονταν µεταξύ 

10% και 20% (το 40% των συµµετεχόντων δεν ανταποκρίθηκε). Η έρευνά τους 

απέδειξε ότι οι φορολογούµενοι υπερεκτιµούν την πιθανότητα του φορολογικού 

ελέγχου. Σε παρόµοια συµπεράσµατα κατάληξαν οι Alm et al. (1992), και οι Erard and 

Feinstein (1994).  

Πάντως σε κάθε περίπτωση, αν και οι επιχειρήσεις έχουν αρκετά µεγάλα περιθώρια 

φοροδιαφυγής χρησιµοποιώντας πολυάριθµες µεθόδους, η κατανόηση από αυτές, της 

φύσης των διαδικασιών του φορολογικού ελέγχου µπορεί να αποτρέψει τελικά την 

υιοθέτηση αυτών των µεθόδων και να ενδυναµώσει  την φορολογική συµµόρφωση τους 

(Rhoades, 1999). Σε γενικές γραµµές η αρνητική συσχέτιση µεταξύ της φοροδιαφυγής 

και των πιθανοτήτων φορολογικού ελέγχου βαίνει µειούµενη, καθώς η αντίληψη των 

φορολογουµένων για τον κίνδυνο του επαπειλούµενου φορολογικού ελέγχου 

µετριάζεται  (Spicer and Thomas, 1982).   

 

Ωστόσο η επίδραση της αντίληψης του ποσοστού των φορολογικών ελέγχων δεν 

φαίνεται να ασκεί την ίδια επίδραση σε όλες τις κατηγορίες των φορολογουµένων. Η 

διεξαγωγή µιας έρευνας, η οποία στηρίχθηκε σε ένα τυχαία επιλεγόµενο δείγµα 

φορολογουµένων στην πολιτεία της Μινεσότα των ΗΠΑ, κατέδειξε ότι η αύξηση των 

ποσοστών φορολογικού ελέγχου επηρεάζει θετικά την φορολογική συµµόρφωση των 

φορολογουµένων χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων, ενώ αντίθετα έχει ως παράδοξο 

αποτέλεσµα την µείωση των δηλωθέντων εισοδηµάτων των φορολογουµένων µε υψηλά 

εισοδήµατα (Slemrod et al., 2001). 

 

Βέβαια το αποτέλεσµα της ερευνητικής εργασίας  των Slemrod et al. (2001) είναι πολύ 

πιθανό να σχετίζεται µε το επίπεδο πληροφόρησης που έχουν οι φορολογούµενοι για 

την αποτρεπτική δυνατότητα των φορολογικών υπηρεσιών. Έτσι οι φορολογούµενοι οι 

οποίοι διαθέτουν υψηλά εισοδήµατα έχουν την δυνατότητα να υποστηρίζονται κατά την 
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λήψη των αποφάσεων τους, από οµάδες ειδικών (φορολογικούς σύµβουλους, νοµικούς 

σύµβουλους κ.α.), οι οποίοι λόγω του αντικειµένου τους γνωρίζουν την πραγµατική 

διάσταση των  δυνατοτήτων της φορολογικής διοίκησης.  

 

Στην Ελλάδα  το µεγαλύτερο τµήµα των φορολογουµένων σπανιότατα υφίσταται 

φορολογικό έλεγχο και εποµένως οι φορολογούµενοι γνωρίζουν ότι η πιθανότητα 

αποκάλυψης της φοροδιαφυγής είναι σχεδόν µηδενική. Το γεγονός αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα τον περιορισµό του επιπέδου της εθελοντικής συµµόρφωσης, η οποία είναι 

ήδη εξαιρετικά χαµηλή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δηµιουργηθεί η εντύπωση στους 

φορολογούµενους ότι η πιθανότητα εντοπισµού της φοροδιαφυγής έχει αυξηθεί 

σηµαντικά σε σχέση µε ό,τι ίσχυε έως σήµερα (Τράπεζα της Ελλάδος, 2010).  

3.6 Το πλαίσιο διεξαγωγής των φορολογικών ελέγχων 
 
Η διεξαγωγή των φορολογικών ελέγχων στους φορολογούµενους οι οποίοι πρόκειται 

να ελεγχθούν στηρίζεται σε µια καθορισµένη διαδικασία, η οποία δοµείται µε τέτοιο 

τρόπο έτσι ώστε, µε σύντοµες σχετικά διαδικασίες να αναδεικνύεται η απόκρυψη της 

φορολογητέας ύλης που έχει συντελεστεί. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει 

συγκεκριµένες ελεγκτικές επαληθεύσεις οι οποίες είναι κατά βάση δειγµατοληπτικές 

αντιπροσωπεύοντας όµως όλο το φάσµα των φορολογικών αντικειµένων του 

ελεγχόµενου. Οι δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις  εστιάζονται σε συγκεκριµένα χρονικά 

διαστήµατα, ή σε συγκεκριµένες συναλλαγές των διαχειριστικών χρήσεων της 

υπόθεσης που ελέγχεται. Βέβαια στην περίπτωση που διαπιστωθούν εκτεταµένες 

φορολογικές παραβάσεις και απόκρυψη φορολογητέας ύλης µεγάλου µεγέθους, είναι 

δυνατόν η διαδικασία του ελέγχου να επεκταθεί σε µεγαλύτερα δείγµατα, ή ακόµη και 

στο σύνολο των συναλλαγών των διαχειριστικών χρήσεων. 

 

To IRS πραγµατοποιεί τρία βασικά είδη φορολογικών ελέγχων, οι οποίοι διακρίνονται 

µε κριτήριο τον τόπο όπου αυτοί λαµβάνουν χώρα. Ειδικότερα οι έλεγχοι αυτοί είναι: 

• Οι έλεγχοι των κέντρων εξυπηρέτησης, οι οποίοι διεξάγονται δια 

αλληλογραφίας και συνήθως αφορούν την διόρθωση των λαθών συµπλήρωσης 

των φορολογικών δηλώσεων. 
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• Οι έλεγχοι στα γραφεία της Υπηρεσίας που πραγµατοποιούνται ανά τοπικό 

γραφείο, και οι οποίοι περιορίζονται στην εξέταση συγκεκριµένων 

φορολογικών αντικειµένων.  

• Οι έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται στην έδρα των επιχειρήσεων ή στον χώρο 

του φορολογουµένου, και οι οποίοι περιλαµβάνουν ένα ευρύτερο φάσµα 

φορολογικών αντικειµένων. Η περαιτέρω επέκταση των ελέγχων αυτών, ή ο 

περιορισµός τους επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του φορολογικού ελεγκτή 

(Pentland and Carlile, 1996). 

 

Εξάλλου σύµφωνα µε το United States General Accounting Office (1997) οι 

διενεργούµενοι φορολογικοί έλεγχοι από το IRS περιλαµβάνουν τέσσερις βασικές 

µεθόδους για την ορθή απεικόνιση της οικονοµικής θέσης του φορολογουµένου, οι 

οποίες έχουν ως εξής: 

• Η ανάλυση των τραπεζικών καταθέσεων, σύµφωνα µε την οποία οι ελεγκτές 

χρησιµοποιούν τα δεδοµένα των τραπεζικών λογαριασµών των 

φορολογουµένων, προκειµένου να διαπιστωθεί αν το σύνολο των καταθέσεων 

τους προέρχεται από εισοδήµατα τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί.  

• Η µέθοδος της καθαρής αξίας, η οποία εξετάζει τις όποιες αλλαγές επέρχονται 

στα περιουσιακά στοιχεία των ελεγχόµενων φορολογουµένων, και δίνει την 

δυνατότητα στους ελεγκτές να προσδιορίσουν το µη δηλωθέν φορολογητέο 

εισόδηµα. 

• Η µέθοδος του κανονικού περιθωρίου κέρδους ανά µονάδα πωλήσεων, 

σύµφωνα µε την οποία οι ελεγκτές αξιολογούν το κόστος πωληθέντων της 

ελεγχόµενης επιχείρησης, και το µέσο µικτό περιθώριο κέρδους του κλάδου 

στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται, προκειµένου να υπολογίσουν τα 

ακαθάριστα έσοδά της. 

• Η µέθοδος των συναλλαγών µετρητών, κατά την οποία οι ελεγκτές συγκρίνουν 

τις δαπάνες των φορολογουµένων ανά εισοδηµατικές πηγές. Αν οι δαπάνες 

υπερβαίνουν το δηλωθέν εισόδηµα, χωρίς να µπορεί να ερµηνευθεί το γεγονός 

αυτό, τότε η υπέρβαση αυτή αντιπροσωπεύει το µη δηλωθέν εισόδηµα.  
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Οι διαδικασίες των φορολογικών ελέγχων, όπως και τα προγράµµατα επιλογής των 

υποθέσεων που ελέγχονται, υπόκεινται σε περιοδικές αναθεωρήσεις, οι οποίες 

βασίζονται στους αντίστοιχους πόρους που διατίθενται, στις νέες δυνατότητες που 

παρέχονται κυρίως µέσω των νέων τεχνολογιών, αλλά και στις νέες µεθόδους 

φοροδιαφυγής που εντοπίζονται. Το IRS έχει υλοποιήσει µεταξύ άλλων την 

επαναξιολόγηση της διαδικασίας του φορολογικού ελέγχου των µικρών επιχειρήσεων 

και των ελεύθερων επαγγελµατιών, προκειµένου να επέλθει η βελτίωση της, να µειωθεί 

ο απαιτούµενος χρόνος ελέγχου, και παράλληλα να εξασφαλιστεί η φορολογική 

δικαιοσύνη και να ενθαρρυνθεί η φορολογική συµµόρφωση.  

 

Στην Ελληνική πραγµατικότητα διακρίνουµε τρία βασικά είδη φορολογικού ελέγχου:  

• Τον προληπτικό 

• Τον προσωρινό 

• Τον τακτικό 

 

Ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που πραγµατοποιείται µε σκοπό 

την διαπίστωση εφαρµογής των διατάξεων του ΚΒΣ, καθώς και  την εκπλήρωση των εν 

γένει φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (υποβολή δηλώσεων, πληρωµή 

παρακρατούµενων φόρων κλπ.). Ο προληπτικός έλεγχος µε τον αιφνιδιαστικό του 

χαρακτήρα, στοχεύει στην αποτροπή των φορολογουµένων από την διάπραξη 

φορολογικών παραβάσεων. 

 
Ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος εµπεριέχει τα στοιχεία του προληπτικού 

φορολογικού έλέγχου, ενώ επιπροσθέτως παρέχεται η δυνατότητα στις φορολογικές 

αρχές να εκδοθεί προσωρινό φύλλο ελέγχου, βάσει του οποίου καταλογίζονται οι τυχόν 

φόροι που οφείλει η επιχείρηση. Κύριο χαρακτηριστικό του ελέγχου αυτού είναι, η 

διενέργειά του για συγκεκριµένες διαχειριστικές περιόδους ή ορισµένο χρονικό 

διάστηµα µιας διαχειριστικής περιόδου και για συγκεκριµένα φορολογικά αντικείµενα. 

 

Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος, έχει ως αντικείµενο την  επαλήθευση της ακρίβειας 

των φορολογικών δηλώσεων όλων των φορολογικών αντικειµένων που υποβλήθηκαν 

από τις επιχειρήσεις, ή σε περίπτωση µη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής αυτών, την 
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εξεύρεση της φορολογητέας ύλης και τον προσδιορισµό των φορολογικών 

υποχρεώσεων που προκύπτουν για τις ελεγχόµενες χρήσεις (Μιχαήλ κ.α. 2008).  

3.6.1 Μέθοδοι φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων 
 

Οι µέθοδοι φοροδιαφυγής ή σκόπιµης µη φορολογικής συµµόρφωσης είναι πάµπολλες 

και ποικιλόµορφες. Οι τρόποι φοροδιαφυγής δεν είναι στατικοί αλλά δυναµικοί και 

αλλάζουν ανάλογα µε τις µεταβολές του φορολογικού συστήµατος, την τεχνολογία, τον 

βαθµό εξάπλωσης της φοροδιαφυγής, τον βαθµό κοινωνικής αποδοχής των 

φοροφυγάδων και τις µεταβολές στις µεθόδους καταπολέµησής της (Καλυβιανάκης κ.α., 

1993).  Ο βασικός σκοπός αυτών, από τις πλέον γνωστές και συνήθεις µεθόδους έως 

και τις πλέον ευρηµατικές και σπάνιες µεθόδους, τις οποίες επινοούν οι φοροφυγάδες, 

έγκειται στην απόκρυψη  φορολογητέας ύλης και την καταβολή µειωµένων 

αναλογούντων φόρων, ή ακόµη και στην µη καταβολή τους ολοσχερώς.  

 

Βασικά οι µέθοδοι αυτοί συνίστανται είτε στην απόκρυψη φορολογητέας ύλης, µε την 

σκόπιµη µη εµφάνιση φορολογητέων εισοδηµάτων, είτε στην διόγκωση των δαπανών 

τεχνηέντως ή µη νόµιµων φοροαπαλλαγών, προκειµένου να επιτευχθεί ο περιορισµός 

των φορολογητέων εισοδηµάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την ανάλυση των 

δεδοµένων του προγράµµατος TCMP του έτους 1979 προέκυψε  ότι το ποσοστό των 

υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων, στις οποίες διαπιστώθηκε ότι τα δηλωθέντα 

φορολογητέα εισοδήµατα ήταν µειωµένα σε σχέση µε τα πραγµατικά εισοδήµατα 

ανέρχονταν σε ποσοστό 42% επί του συνόλου των υποβληθέντων δηλώσεων. Εξάλλου 

το ποσοστό των δηλώσεων στις οποίες οι µειώσεις των φορολογητέων εισοδηµάτων 

εµφανίζονταν πλασµατικά διογκωµένες, υπολογίστηκε σε 61% του συνόλου (Roth et 

al.,1989a). 

 

Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε µετρητά έχουν συνδεθεί µε αυξηµένο 

κίνδυνο συντελεσθείσας φοροδιαφυγής, καθόσον τα µετρητά δεν αφήνουν «ίχνη». Έτσι  

είναι δυνατόν  τα εισοδήµατα τα οποία έχουν αποκρυβεί και δεν έχουν φορολογηθεί να 

διοχετευθούν σε δαπάνες που διενεργούνται µε µετρητά, αλλά και επίσης να 

εµφανίζονται εικονικές δαπάνες οι οποίες µειώνουν τα φορολογητέα εισοδήµατα, η 

εξόφληση των οποίων πλασµατικά πραγµατοποιείται µετρητοίς. Σύµφωνα µε τον 
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Gordon (1990), οι επιχειρήσεις προκειµένου να φοροδιαφύγουν πραγµατοποιούν τις 

πωλήσεις µετρητοίς. Εξάλλου το φαινόµενο αυτό στην επιστηµονική αρθρογραφία έχει 

περιγραφεί και µε τον όρο «οικονοµία µετρητών» ο οποίος βέβαια εµπίπτει και στην 

έννοια της παραοικονοµίας, και αφορά τις δραστηριότητες εκείνες κατά τις οποίες τα 

φορολογητέα εισοδήµατα τα οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο από άσκηση εµπορίας 

εισπράττονται µε µετρητά, γεγονός το οποίο συντελείται προκειµένου να αποκρυβούν 

εισοδήµατα από τις φορολογικές αρχές, έτσι ώστε αυτά να µη υπαχθούν σε 

φορολόγηση.  

 

Μια πολύ συνηθισµένη τακτική διόγκωσης των δαπανών η οποία δεν φαίνεται να 

αποτελεί ιδιαιτερότητα µόνο της Ελληνικής πραγµατικότητας είναι η χρήση των 

εικονικών τιµολογίων. Βέβαια στην Ελλάδα στην οποία σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα 

µελέτες ερευνητών αλλά και διεθνών οργανισµών η φοροδιαφυγή είναι ιδιαίτερα 

εκτεταµένη, η µέθοδος αυτή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη αφού η εµφάνιση 

και εξέλιξη της, είναι άµεσα συνυφασµένη µε τις χρόνιες παθογένειες του φορολογικού 

συστήµατος και την αδυναµία εκσυγχρονισµού του. Εξάλλου σύµφωνα µε τους 

Bergman and Nevarez (2006) η χρήση των εικονικών τιµολογίων, είναι µια πολύ 

διαδεδοµένη τακτική φοροδιαφυγής, και σε χώρες της Λατινικής Αµερικής όπως στην 

Αργεντινή και στην Χιλή. 

 

Μέσω της χρήσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων επιδιώκεται κυρίως, 

η µη καταβολή ή η µείωση καταβολής των ποσών τόσο έµµεσων όσο και άµεσων 

φόρων, και σε µερικές περιπτώσεις η τακτοποίηση λογιστικών – φορολογικών 

ατασθαλιών που πάντα προέρχονται από την προσπάθεια των επιτηδευµατιών και 

επιχειρήσεων να µην καταβάλουν φόρους, αφού προηγήθηκαν άλλοι µέθοδοι 

φοροδιαφυγής. 

 

Η µη καταβολή ή η καταβολή µειωµένων ποσών έµµεσων φόρων  εστιάζεται κυρίως 

στην φορολογία του ΦΠΑ, µε την διόγκωση του ΦΠΑ των εισροών, ο οποίος 

συµψηφίζεται µε τον ΦΠΑ των εκροών, µε φορολογικά στοιχεία κυρίως για µη 

υπαρκτές αγορές και δαπάνες. Η µη καταβολή ή η µείωση καταβολής άµεσων φόρων 

επιδιώκεται µέσω της µείωσης των κερδών, µε την αύξηση είτε των δαπανών, είτε του 
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κόστους πωληθέντων προϊόντων, ή εµπορευµάτων, ή παρασχεθέντων υπηρεσιών, µε 

φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες δαπάνες ή αγορές, που έχουν σαν αποτέλεσµα τη 

µεταβολή των φορολογητέων αποτελεσµάτων (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, 2008). 

Σύµφωνα µε τον Marelli (1984) οι επιχειρήσεις σταθµίζοντας τον κίνδυνο που 

ελλοχεύει, φοροδιαφεύγουν λιγότερο στο πεδίο των άµεσων φόρων, σε σχέση µε τους 

έµµεσους φόρους.  

 

Εξάλλου ιδιαίτερα διαδεδοµένες είναι οι µέθοδοι φοροδιαφυγής που χρησιµοποιούνται 

για την µη απόδοση των αναλογούντων έµµεσων φόρων και κυρίως του 

σηµαντικότερου φόρου αυτής της κατηγορίας του ΦΠΑ.  Μάλιστα και σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης οι απώλειες στα φορολογικά έσοδα από την έκταση της απάτης 

στον ΦΠΑ είναι ιδιαίτερα µεγάλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στις εκθέσεις της αναφέρει 

ότι οι απώλειες των εσόδων του ΦΠΑ  σε ορισµένα κράτη – µέλη της, οι οποίες 

οφείλονται στην γνωστότερη ευρείας έκτασης απάτη σε αυτό το φορολογικό 

αντικείµενο – την απάτη τύπου carousel19 – ανέρχονται σε ποσοστό, περίπου 10% επί 

των καθαρών εισπράξεων του συγκεκριµένου φόρου  (European Commission, 2004).  

   

Οι  µορφές που λαµβάνει η µη φορολογική συµµόρφωση στο πεδίο εφαρµογής της 

φορολογίας του ΦΠΑ, του οποίου ο µηχανισµός λειτουργίας των πιστωτικών 

υπολοίπων και των επιστροφών, εγκυµονεί ιδιαίτερα µεγάλους κινδύνους για 

εκτεταµένη φοροδιαφυγή είναι πολυάριθµες. Προκειµένου να µην αποδώσουν ορθά 

τους φόρους οι φοροφυγάδες, µεταξύ άλλων πρακτικών επιλέγουν την δήλωση 

σκοπίµως µειωµένων πωλήσεων έναντι των πραγµατικών, την αποφυγή δήλωσης 

έναρξης εργασιών, τον ανακριβή χαρακτηρισµό των πωλήσεων αγαθών ως 

αφορολογήτων, ή την υπαγωγή τους σε χαµηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, τις εικονικές 

εκπτώσεις ή επιστροφές, καθώς  επίσης και την περίπτωση της συστάσεως εικονικών 

επιχειρήσεων µε απώτερο σκοπό την έκδοση τιµολογίων τα οποία χρησιµοποιούνται 

για τον συµψηφισµό του ΦΠΑ (Keen and Smith, 2006).  

                                                 
19
Η απάτη τύπου carousel ή κυκλική απάτη  στο ενδοκοινοτικό εµπόριο  εντοπίζεται σε σειρά διαδοχικών  

συναλλαγών οι οποίες αποτελούν µέρος κυκλικών συναλλαγών µέσω των οποίων πραγµατοποιείται 
µετακύλιση του φόρου εισροών.  Απώτερος σκοπός της διενέργειας αυτών των εικονικών συναλλαγών 
είναι  είτε η  είσπραξη ποσού ΦΠΑ µέσω της διαδικασίας επιστροφής που προβλέπεται για τον ΦΠΑ, 
είτε η µη απόδοση ποσού ΦΠΑ που αντιστοιχεί στις συναλλαγές αυτές, µε τη βοήθεια κατασκευασµένων 
κυκλωµάτων και εξαφανισµένων εµπόρων,  από εµπλεκόµενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
διεθνές επίπεδο  (National Audit Office of Denmark, 2006).    
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Σε αρκετές περιπτώσεις η έξαρση της φοροδιαφυγής και η υιοθέτηση νέων µεθόδων 

καταφυγής σε αυτήν, υποκινούνται από το ίδιο το φορολογικό σύστηµα, ειδικά όταν 

αυτό θεωρείται άδικο. Οι Chang and Lai (2004), υποστήριξαν ότι η αυξηµένη επιβολή 

του φορολογικού συστήµατος, η οποία εδράζεται στην καθιέρωση αυστηρότερων 

ποινών για τις φορολογικές παραβάσεις, όχι µόνο λειτουργεί αποτρεπτικά για την 

φορολογική συµµόρφωση, αλλά επιπροσθέτως µπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο 

συνέργιας των αγοραστών στις φορολογικές παραβάσεις, δεδοµένου ότι είναι πιθανό οι 

πωλητές να τους δελεάσουν µε την προσφορά εκπτώσεων επί των τιµών αγοράς.  

3.6.2 Η ικανότητα των ελεγκτών 
 

Η πιθανότητα εντοπισµού της φορολογουµένων που φοροδιαφεύγουν και της µη 

φορολογικής τους συµµόρφωσης είναι συνάρτηση τόσο  των αυξηµένων ποσοστών 

φορολογικού ελέγχου στα πλαίσια βέβαια του εφικτού, όσο και της ικανότητας των  

ελεγκτών να εντοπίσουν το πραγµατικό µέγεθος της συντελεσθείσας φοροδιαφυγής.  

 

Το έργο και η αποστολή του  ελεγκτή για την ανάδειξη της πραγµατικής φορολογητέας 

ύλης είναι βέβαια εξ΄ ορισµού δύσκολο. Ο ελεγκτής στην περίπτωση του ελέγχου των 

επιχειρήσεων καλείται να αντιµετωπίσει οργανωµένα λογιστήρια τα οποία 

συνεπικουρούνται από ειδικούς επαγγελµατίες φοροτεχνικούς, και θα πρέπει σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα να ελέγξει αποτελεσµατικά εργασία αρκετών ετών, την 

οποία ολοκλήρωσε το προσωπικό αυτών των λογιστηρίων. Επίσης επειδή θα πρέπει να 

περαιώσει το έργο του σε σύντοµο χρονικό διάστηµα επιλέγει δειγµατοληπτικές 

µεθόδους, ενώ ο φοροφυγάς επιτηδευµατίας έχει στην διάθεσή του επάρκεια χρόνου για 

να σκέπτεται, να σχεδιάζει και να υλοποιεί πράξεις φοροδιαφυγής, µε τέτοιο τρόπο έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν από τον κίνδυνο οποιασδήποτε ελεγκτικής 

µεθόδου (Παπαδόπουλος Α., 1998). 

 

Εξάλλου σε φορολογικά συστήµατα τα οποία διακρίνονται για την υπέρµετρη 

γραφειοκρατία τους, και την πολυνοµία το έργο του ελεγκτή γίνεται ακόµη 

δυσκολότερο.  Βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο βαθµός επιτυχούς άσκησης των 

καθηκόντων των ελεγκτών εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της 

φορολογικής διοίκησης και επηρεάζεται άµεσα από αυτό. Περαιτέρω καθοριστικά 
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στοιχεία για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής αποτελούν ο βαθµός οργάνωσης των 

ελεγκτικών υπηρεσιών, και το σύστηµα βεβαίωσης και είσπραξης φόρων (Βαβούρας 

και Κούτρης, 1991). 

 

Ως εκ τούτου τα προσόντα και οι ικανότητες των ελεγκτών προκειµένου να 

ανταποκριθούν επαρκώς στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί θα πρέπει να πληρούν 

κάποιες συγκεκριµένες προδιαγραφές. Η πληρότητα ενός φορολογικού ελέγχου 

εξαρτάται από τις ικανότητες και δεξιότητες του ελεγκτή, ο οποίος θα πρέπει να 

διαθέτει σφαιρική προσέγγιση και αναλυτική ικανότητα, έτσι ώστε κατά την πορεία του 

ελέγχου µέσω της έρευνάς του να µπορεί εκτός των άλλων, να εντοπίζει και να 

αποκαλύπτει τις τυχόν ακολουθούµενες µεθόδους φοροδιαφυγής από τις επιχειρήσεις 

(Μιχαήλ κ.α, 2008). 

  

Ωστόσο από τις έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί αλλά και όσα στοιχεία κατά 

καιρούς δηµοσιοποιούνται διαφαίνεται ότι η αποτελεσµατικότητα των ελεγκτών δεν 

κυµαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύµφωνα µε τους Tauchen  et al. (1993) η 

έρευνα του IRS έδειξε ότι οι φορολογικοί έλεγχοι που διεξάγονται από τους ελεγκτές 

του στα πλαίσια του TCMP, αδυνατούν να εντοπίσουν το σύνολο του φορολογητέου 

εισοδήµατος παρουσιάζοντας µεγάλες απώλειες µη δηλωθέντων εισοδηµάτων. O Erard  

(1997) εξάλλου υποστήριξε ότι οι  ελεγκτές δεν επιτυγχάνουν πάντα  να εντοπίσουν το 

µέγεθος της µη φορολογικής συµµόρφωσης όταν υφίσταται τέτοια περίπτωση. Ακόµη 

και πεπειραµένοι ελεγκτές αδυνατούν ορισµένες φορές να διαπιστώσουν τις 

φορολογικές παραβάσεις, τις οποίες οι φορολογούµενοι και οι φορολογικοί σύµβουλοί 

τους καταβάλλοντας ιδιαίτερες προσπάθειες τις καλύπτουν επιµελώς.  

 

Οι φορολογούµενοι βέβαια είναι γενικά απρόθυµοι να αποκαλύψουν στον φορολογικό 

έλεγχο, τις παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας τις οποίες σκόπιµα διέπραξαν, 

ωστόσο ενδέχεται να µην γνωρίζουν τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν έκαναν 

ακούσια, ορθή εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων.  Εξάλλου πολλές φορές οι  

ελεγκτές και ειδικά σε φορολογικά  συστήµατα που διακρίνονται για την 

πολυπλοκότητά τους, αντιµετωπίζουν την διαδικασία εκτίµησης του πραγµατικού 
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εισοδήµατος των φορολογουµένων κατά τρόπο που αναδύει αβεβαιότητα (Caballe and 

Panades, 2002).  

3.6.3 Ο αριθµός των ελεγκτών  
 

Οι φορολογικές αρχές στην προσπάθεια τους να αντιµετωπίσουν την φοροδιαφυγή 

διαθέτουν πόρους για να προσλάβουν ελεγκτές προκειµένου να ελέγξουν τις 

φορολογικές δηλώσεις (Cebula, 2001). Με δεδοµένο το ύψος των πόρων που µπορεί να 

διαθέσει η φορολογική διοίκηση για την πραγµατοποίηση των φορολογικών ελέγχων, 

προκύπτει και ο αριθµός των ελεγκτών που επανδρώνουν τις ελεγκτικές φορολογικές 

υπηρεσίες. Προφανώς το σύνολο του δυναµικού της φορολογικής διοίκησης δεν είναι 

δυνατόν να διατεθεί για την διενέργεια φορολογικών ελέγχων.  

 

Σύµφωνα µε  την συγκριτική αξιολόγηση των φορολογικών συστηµάτων διαφόρων 

κρατών που πραγµατοποίησε ο Gallagher (2005), το ποσοστό του προσωπικού των 

φορολογικών υπηρεσιών που θα πρέπει να έχει ως αντικείµενο ενασχόλησης τον 

φορολογικό έλεγχο, ανέρχεται περίπου στο 30% του συνολικού δυναµικού. Επίσης ο 

αριθµός των φορολογικών υπαλλήλων ανά 1.000 κατοίκους ο οποίος αποτελεί ένα 

δείκτη του µεγέθους της φορολογικής διοίκησης ανέρχεται σε διεθνές επίπεδο 

µεσοσταθµικά σε περίπου 1‰. Είναι χαρακτηριστικό ωστόσο ότι σε αναπτυγµένες 

χώρες ο δείκτης αυτός συχνά εµφανίζεται µεγαλύτερος του 2‰ όπως στην Μεγάλη 

Βρετανία (2,36‰), ή την Γερµανία (2,10‰) ενώ σε υπανάπτυκτες χώρες υπολείπεται 

αρκετά του µέσου όρου,  όπως για παράδειγµα στην Γουατεµάλα που είναι µόνο 0,17‰.  

Στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ιευρωπαϊκού Οργανισµού Φορολογικών 

∆ιοικήσεων (Intra-European Organization of Tax Administrations - IOTA) το ποσοστό 

αυτό ανέρχεται σε περίπου 1,2‰.   

3.7 Τα προγράµµατα των φορολογικών ελέγχων 
 

Οι φορολογικές διοικήσεις προκειµένου να υλοποιήσουν την διαδικασία των 

φορολογικών ελέγχων έχουν θεσµοθετήσει διάφορους τρόπους επιλογής των 

φορολογουµένων οι οποίοι είναι περισσότερο πιθανό να φοροδιαφεύγουν. Σε πολλά 

από τα αναπτυγµένα κράτη υπάρχουν προγράµµατα φορολογικών ελέγχων τα οποία 
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είναι προσαρµοσµένα στις ιδιαιτερότητες των φορολογικών τους συστηµάτων, βάσει 

των οποίων πραγµατοποιείται αυτή η επιλογή µε τρόπο ο οποίος στηρίζεται σε 

επιστηµονικές µεθόδους και αναλύσεις.  

 

Η αξία των προγραµµάτων φορολογικού ελέγχου είναι ευρύτερα αναγνωρισµένη γιατί 

παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήµατα. Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για τις 

φορολογικές διοικήσεις είναι η αναγνώριση των φορολογουµένων ότι απαιτείται η 

υλοποίηση προγραµµάτων φορολογικού ελέγχου, τα οποία µε το µικρότερο δυνατό 

κόστος συµβάλουν αποτελεσµατικά στον περιορισµό της µη φορολογικής  

συµµόρφωσης, ενώ παράλληλα είναι εύλογα δίκαια (Syed and Kalirajan, 2000). 

Εξάλλου η σπουδαιότητα των προγραµµάτων φορολογικών ελέγχων αποτυπώνεται και 

στα αποτελέσµατα των ελέγχων οι οποίοι διενεργήθηκαν στα πλαίσια τους. 

 

Σύµφωνα µε τα στελέχη του IRS οι τυχαίοι έλεγχοι επιφέρουν λιγότερους 

επιπρόσθετους φόρους ανά ώρα ελέγχου σε σχέση µε τους ελέγχους οι οποίοι έχουν 

επιλεγεί στα πλαίσια των τρεχόντων στοχευµένων προγραµµάτων ελέγχου. Το IRS 

µέσω των προγραµµάτων του επιδιώκει πλέον να εστιάσει τους διαθέσιµους πόρους του 

φορολογικού του µηχανισµού στον έλεγχο των φορολογουµένων οι οποίοι 

παρουσιάζουν την µεγαλύτερη µη φορολογική συµµόρφωση, και όχι σε αυτούς που 

επιλέγονται σε τυχαία βάση (United States General Accounting Office, 1998).   

 

Το πλέον αναφερόµενο πρόγραµµα φορολογικών ελέγχων στην επιστηµονική 

βιβλιογραφία είναι το πρόγραµµα µέτρησης συµµόρφωσης φορολογουµένων TCMP 

της Αµερικάνικης φορολογικής υπηρεσίας IRS. Οι περισσότερες µελέτες επί της 

φοροδιαφυγής και την φορολογικής συµµόρφωσης στις ΗΠΑ, στηρίζονται στα 

δεδοµένα του. Εξάλλου οι ΗΠΑ είναι το µόνο κράτος που έχει κάνει προσπάθειες 

µέτρησης της φορολογικής συµµόρφωσης και του φορολογικού χάσµατος µε την χρήση 

των αποτελεσµάτων των τυχαίων φορολογικών ελέγχων (OECD, 2004b). Το πρώτο 

TCMP εφαρµόστηκε κατά το οικονοµικό έτος 1963, και προέβλεπε τον φορολογικό 

έλεγχο 92.000 περίπου φορολογικών δηλώσεων φορολογουµένων φυσικών προσώπων, 

βάσει ενός τυχαίου δείγµατος επιλεγµένου µε την µέθοδο της στρωµατοποιηµένης 

δειγµατοληψίας. Το τελευταίο TCMP υλοποιήθηκε το οικονοµικό έτος 1988, και 
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έκτοτε τα προγράµµατα αυτά δεν συνεχίστηκαν, λόγω των δηµοσιονοµικών 

περιορισµών, αλλά και λόγω της άρνησης αποδοχής τους από τους Αµερικάνους 

φορολογούµενους. Μέχρι τότε τα TCMP εκτελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια, 

ελέγχοντας ένα στρωµατοποιηµένο τυχαίο δείγµα 50.000 φορολογικών δηλώσεων οι 

οποίες είχαν επιλεγεί έτσι ώστε µε γεωγραφικά και κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια να 

αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα του συνολικού πληθυσµού των φορολογουµένων.   

 

To IRS χρησιµοποίησε το TCMP ως βασική πηγή άντλησης πρωτογενών φορολογικών 

δεδοµένων, µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών επιλογής στοχευµένων 

ελέγχων, οι οποίοι διενεργούνταν σε φορολογικές δηλώσεις που παρουσίαζαν 

µεγαλύτερη πιθανότητα για φοροδιαφυγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν την εφαρµογή 

του TCMP οι µέσοι πρόσθετοι φόροι και οι επιβληθείσες φορολογικές κυρώσεις 

ανέρχονταν σε 700 δολάρια ανά φορολογικό έλεγχο, ενώ αµέσως µετά την πρώτη 

εφαρµογή του η µέση απόδοση ανά φορολογικό έλεγχο ανήλθε στα 1.000 δολάρια  

(Hunter and Nelson, 1996). Επίσης τα δεδοµένα του TCMP χρησιµοποιήθηκαν 

προκειµένου να προσδιοριστεί το ποσοστό φορολογικής συµµόρφωσης καθώς επίσης 

και το φορολογικό χάσµα. O πρωταρχικός βέβαια σκοπός του TCMP ήταν η βελτίωση 

του τρόπου επιλογής των φορολογούµενων οι οποίοι θα ελέγχονταν, και λιγότερο η 

εκτίµηση του χάσµατος φόρου.  

 

Ακόµη η Αµερικάνικη φορολογική διοίκηση εφάρµοσε το εθνικό ερευνητικό 

πρόγραµµα NRP20 το οποίο αποτέλεσε µία ολοκληρωµένη προσπάθεια του IRS για την 

µέτρηση σε στρατηγικό επίπεδο της εθελοντικής συµµόρφωσης των Αµερικανών 

φορολογουµένων. Σύµφωνα µε το Internal Revenue Service (2007) από το έτος 2001 

που ξεκίνησε η πρώτη εφαρµογή του NRP οι εισπράξεις φόρων έχουν αυξηθεί 

σηµαντικά, ενώ βελτιωµένα εµφανίζονται και τα ποσοστά φορολογικού ελέγχου σε 

όλες τις κατηγορίες φορολογουµένων. Στα πλαίσια του NRP το οποίο έχει  ως βάση 

αναφοράς το TCMP επιλέγονται για έλεγχο κατά προτεραιότητα φορολογικές δηλώσεις 

φυσικών προσώπων, οι οποίες εµφανίζουν υψηλά εισοδήµατα καθώς επίσης και 

εισοδήµατα από ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις.  

 
                                                 
20 National Research Program. 
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Η Αµερικάνικη φορολογική διοίκηση έχει αναπτύξει όµως προγράµµατα φορολογικών 

ελέγχων και για επιχειρήσεις φορείς των οποίων είναι νοµικά πρόσωπα. Το τµήµα 

µεγάλων και µεσαίων επιχειρήσεων LMSB21 του IRS έχει σχεδιάσει µια διαδικασία 

ελέγχου της φορολογικής συµµόρφωσης, η οποία αναπτύχθηκε στηριζόµενη στο 

γνωστικό αντικείµενο της επιστήµης των πληροφοριακών συστηµάτων. Επίσης το 

συγκεκριµένο τµήµα του IRS έχει καταρτίσει και υλοποιεί το πρόγραµµα µέτρησης της 

εθελοντικής συµµόρφωσης VCBLM22 των επιχειρήσεων που έχει υπό τον έλεγχό του. 

Εξάλλου το τµήµα ερευνών του IRS εξετάζει συστηµατικά το µέγεθος και την φύση της 

µη φορολογικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων. 

 

Ανάλογα προγράµµατα εφαρµόζει και η φορολογική διοίκηση της Αυστραλίας. Η 

φορολογική υπηρεσία της Αυστραλίας ATO 23 εφαρµόζει το πλαίσιο φορολογικών  

ελέγχων PBA24 για την διαχείριση των φορολογικών εσόδων των µικρών και µεσαίων 

επιχειρήσεων
25. Το PBA έχει σχεδιαστεί για την µέτρηση καθώς επίσης και για την 

ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, µε 

στόχευση σε κλάδους δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου. Η εισαγωγή αυτού του 

µοντέλου συµµόρφωσης στην φορολογική διοίκηση της Αυστραλίας είχε θετικά 

αποτελέσµατα (Braithwaite, 2007). 

 

Βέβαια η δοµή των προγραµµάτων αυτών δεν είναι στατική και υπόκειται σε διαρκείς 

αναθεωρήσεις, οι οποίες έχουν ως βάση αναφοράς τα εκάστοτε νέα δεδοµένα τα οποία 

παρουσιάζονται στο πεδίο της φορολογικής συµµόρφωσης. Έτσι τα αποτελέσµατα των 

ήδη διενεργηθέντων φορολογικών ελέγχων είναι ένας καθοριστικός παράγοντας ο 

οποίος λαµβάνεται υπόψη στην αναθεώρηση των  προγραµµάτων. Στις έρευνες που 

διεξήγαγαν οι Cloyd (1995) και Cloyd et al. (1996) κατάληξαν στο συµπέρασµα ότι οι 

φορολογικοί σύµβουλοι και οι διευθυντές λογιστηρίων των µεγάλων επιχειρήσεων µε 
                                                 
21Large and Mid-Size Business.  
 
22 Voluntary Compliance Baseline Measurement.   
 
23 Australian Taxation Office. 
 
24 Project-Based Audit. 
 
25 Αφορά τις επιχειρήσεις µε ακαθάριστα ετήσια έσοδα µικρότερα του ποσού των  50 εκατ. δολαρίων 
Αυστραλίας. 
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βάση την προηγούµενη εµπειρία τους πιστεύουν  ότι οι φορολογικές διαφορές των 

λογιστικών βιβλίων έχουν ως αντίκτυπο την στοχοποίηση των επιχειρήσεων από το 

IRS, και την αποδυνάµωση της θέσης τους κατά την διεξαγωγή των φορολογικών 

ελέγχων. 

 

Τα προγράµµατα της φορολογικής διοίκησης των ΗΠΑ χρησιµοποιούν διάφορες 

επιστηµονικές µεθόδους και τεχνικές προκειµένου να επιλέξουν τους φορολογούµενους 

που πρόκειται να ελεγχθούν. Ο  Wedick (1983) αναφέρθηκε στην µέθοδο  Discriminant 

Index Function (DIF), την οποία χρησιµοποιεί το IRS προκειµένου να επιλέξει το 1% - 

2% των υποβαλλόµενων φορολογικών δηλώσεων για να ελεγχθούν. Η µέθοδος 

χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα του προγράµµατος TCMP, και πολλαπλές µεταβλητές ή 

κριτήρια, επιτυγχάνει τον διαχωρισµό µεταξύ δύο πληθυσµών και την ιεραρχική 

κατάταξη των φορολογούµενων µε βάση το αποτέλεσµα DIF. Στη συνέχεια το IRS µε 

βάση αυτό το αποτέλεσµα επιλέγει για φορολογικό έλεγχο τους φορολογούµενους οι 

οποίοι αξιολογήθηκαν ως υψηλότερου κινδύνου, στα πλαίσια του διαθεσίµου 

δυναµικού των ελεγκτών.  

 

Τα προγράµµατα της Αµερικάνικης φορολογικής υπηρεσίας IRS που αφορούσαν τις 

επιχειρήσεις τις κατέτασσαν σε  δώδεκα έως δεκαπέντε κατηγορίες µε κριτήρια 

διάφορα µεγέθη και δείκτες που προέκυπταν από την ανάλυση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αυτών, όπως τα ακαθάριστα κέρδη,  τα µικτά 

κέρδη, το σύνολο του ενεργητικού κ.α.  Εξάλλου όσον αφορά τους φορολογούµενους 

φυσικά πρόσωπα η ανάλυση των αντιστοίχων προγραµµάτων TCMP από στελέχη του 

IRS έδειξε ότι ο κλάδος δραστηριοποίησης, καθώς επίσης και η γεωγραφική θέση 

εγκατάστασης των φορολογούµενων αποτελούσαν προσδιοριστικούς παράγοντες της 

φορολογικής συµµόρφωσης (Rotz et. al., 1994). 

 

Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων στα πλαίσια της µεθόδου DIF αποφέρει για το IRS 

σηµαντικά καλύτερα αποτελέσµατα από τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των ελέγχων οι 

οποίοι διεξάγονται σε τυχαία βάση. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει το IRS στην 

απόφαση να επιλέγει τους µισούς περίπου φορολογικούς ελέγχους που πραγµατοποιεί 

µε κριτήριο την εν λόγω µέθοδο (United States General Accounting Office, 1999). 
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Σύµφωνα µε το United States General Accounting Office (1988, 1999) το IRS 

χρησιµοποιεί συνολικά περίπου 40 προγράµµατα φορολογικών ελέγχων για την 

επιλογή των υποθέσεων που πρόκειται να ελεγχθούν, τα οποία σχεδόν στο σύνολό τους 

στηρίζονται στην µη τυχαία επιλογή. Εξάλλου το µόνο πρόγραµµα του IRS που 

βασίστηκε στην τυχαία επιλογή ήταν το TCMP.  

 

Οι Alm and Mckee (2004) συµπέραναν ότι λόγω της σχετικής ενηµέρωσης των 

φορολογουµένων για την µέθοδο DIF, ο συνδυασµός  φορολογικών ελέγχων  που 

στηρίζονται στην µέθοδο αυτή, και φορολογικών ελέγχων που στηρίζονται σε άλλες 

µεθόδους ακόµη και ιδιαίτερα απλές, µπορεί να επιφέρει το προσδοκώµενο αποτέλεσµα 

της µεγαλύτερης φορολογικής συµµόρφωσης, χωρίς να προκύψει ουσιαστικά πρόσθετη 

οικονοµική επιβάρυνση στον προϋπολογισµό της φορολογικής διοίκησης.   

 

Ως συνήθως τα κριτήρια επιλογής αυτών των προγραµµάτων φορολογικού ελέγχου δεν 

είναι ευρύτερα γνωστά.To IRS δεν γνωστοποιεί τις παραµέτρους των προγραµµάτων 

ελέγχου που χρησιµοποιεί. Όµως κατά καιρούς έχει επιχειρηθεί από φορολογικούς 

συµβούλους η αποκρυπτογράφηση της µεθόδου DIF µε την δηµοσίευση φορολογικών 

οδηγών οι οποίοι έχουν ως αντικείµενο την συµπλήρωση των εντύπων των 

φορολογικών δηλώσεων, κατά τρόπο που περιορίζει σύµφωνα µε αυτούς, την 

πιθανότητα επιλογής για φορολογικό έλεγχο µε βάση την συγκεκριµένη µέθοδο. Επίσης  

οι επαγγελµατίες που ασχολούνται µε τα φορολογικά (φορολογικοί σύµβουλοι, 

λογιστές κ.α.) θεωρώντας ότι έχουν περίπου αποκρυπτογραφήσει  τα κριτήρια επιλογής 

αυτών των προγραµµάτων, συγγράφουν βιβλία ή δηµοσιεύουν άρθρα κάθε χρόνο µε 

τίτλους όπως «πως να αποφύγετε τον φορολογικό έλεγχο», «τι προκαλεί τον έλεγχο του 

IRS», ή  «πως να νικήσετε το IRS»  (Alm  and McKee, 2004).  

3.8 Τα κριτήρια επιλογής των ελεγχόµενων φορολογικών υποθέσεων 
 

Από την ανασκόπηση της επιστηµονικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι το συγκεκριµένο 

ζήτηµα εξετάστηκε από τους ερευνητές κυρίως όσον αφορά την  µεθοδολογία επιλογής 

των φορολογουµένων οι οποίοι εµπίπτουν στην φορολογία των φυσικών  προσώπων. 

Βέβαια υπάρχουν και αρκετές αναφορές στην τρόπο επιλογής των επιχειρήσεων. 

Παρακάτω θα αναλυθούν οι δύο αυτές κατηγορίες διακριτά. 
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3.8.1 Τα κριτήρια επιλογής στην φορολογία εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων  

  
 Τα κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν υιοθετήσει οι αρµόδιες φορολογικές αρχές για 

την επιλογή των ελεγχόµενων φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων  είναι  

πολλά και συνήθως σχετίζονται µε τα δεδοµένα των φορολογικών δηλώσεων. H 

απλούστερη µέθοδος για τον έλεγχο των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων την 

οποία εφαρµόζουν οι φορολογικές διοικήσεις είναι ο τυχαίος τρόπος επιλογής κατά τον 

οποίο, κάθε φορολογούµενος αντιµετωπίζει µία σταθερή και προκαθορισµένη 

πιθανότητα να υποστεί ένα φορολογικό έλεγχο.  

 

Ωστόσο σε µεγάλο βαθµό η διαδικασία της επιλογής των προς έλεγχο φορολογικών 

δηλώσεων βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τις πληροφορίες οι οποίες αντλούνται 

από αυτές (Alm and Mckee, 2004). Βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί ότι η επιλογή των 

φορολογουµένων µε τυχαίο τρόπο προκειµένου αυτοί να  ελεγχθούν  φορολογικά, 

παρουσιάζει το µειονέκτηµα της ίσης µεταχείρισης µεταξύ έντιµων και µη έντιµων  

φορολογουµένων, δεδοµένου ότι η πιθανότητα επιλογής και για τις δύο κατηγορίες 

είναι ίδια. 

 

Στην έρευνα των Aitken and Bonneville (1980) διαπιστώθηκε ότι το 29,3% των 

ελεγχόµενων φορολογικών δηλώσεων επιλέγονται µε τυχαίο τρόπο, ενώ αυτές που 

επιλέγονται µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια όπως είναι τα φορολογητέα εισοδήµατα,  ή 

οι µειώσεις αυτών,  αποτελούν το 30,4% του συνόλου. O Wickerson (1994) µελετώντας 

τις πολιτικές φορολογικού ελέγχου της φορολογικής υπηρεσίας της Αυστραλίας ATO,  

υποστήριξε ότι το ΑΤΟ προτιµά την διενέργεια των φορολογικών ελέγχων σε τυχαία 

βάση, ενώ οι στοχευµένοι έλεγχοι ύστερα από επιλογή φορολογουµένων µε 

συγκεκριµένα κριτήρια αποτελούν εναλλακτική δυνατότητα. 

 

Οι φορολογικές διοικήσεις χρησιµοποιούν τις πληροφορίες που απορρέουν από τις 

φορολογικές δηλώσεις προκειµένου να καθορίσουν τους κανόνες µε τους οποίους 

επιλέγονται αυτές που πρόκειται να ελεγχθούν. Βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο 

βασικό θεωρητικό υπόδειγµα για την φοροδιαφυγή των Allingham and Sandmo (1972), 
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καθώς επίσης και στις µελέτες των Srinivasan (1973),  Kolm (1973), Yitzhaki (1974) 

και Christiansen (1980), υποστηρίζεται ότι η πιθανότητα για  τον εντοπισµό της 

συντελούµενης φοροδιαφυγής δεν εξαρτάται από τις πληροφορίες που λαµβάνονται 

από τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις. 

 

Ένας κανόνας επιλογής φορολογικού ελέγχου στηρίζεται στο ιστορικό συµµόρφωσης 

των φορολογουµένων, έτσι ώστε οι φορολογούµενοι οι οποίοι παρουσίαζαν µικρότερο 

βαθµό φορολογικής συµµόρφωσης στο παρελθόν, να ελέγχονται µε µεγαλύτερη 

συχνότητα στο µέλλον. Ένας άλλος ενδογενής κανόνας εφαρµόζει την ίδια προσέγγιση 

στις προηγούµενες φορολογικές περιόδους, έτσι ώστε οι φορολογούµενοι οι οποίοι 

ελέγχθηκαν στην τρέχουσα φορολογική περίοδο και διαπιστώθηκε ότι υπέπεσαν σε 

φορολογικές παραβάσεις να υπόκεινται σε έλεγχο των προηγουµένων περιόδων.  Ένας 

ακόµη κανόνας επιλογής βασίζεται στην απόκλιση των φορολογητέων εισοδηµάτων 

του φορολογούµενου, από τον µέσο όρο των φορολογητέων εισοδηµάτων της 

κατηγορίας στην οποία έχει ενταχθεί µε συγκεκριµένα κριτήρια ο συγκεκριµένος 

φορολογούµενος. Οι  Landsberger and Meilijson  (1982),  Rickard et al. (1982), και ο 

Greenberg (1984),  υποστήριξαν ότι οι δύο πρώτοι κανόνες έχει αποδειχθεί ότι είναι 

αποτελεσµατικότεροι από τον τυχαίο τρόπο επιλογής, για την αποτροπή της 

φοροδιαφυγής.   

 

Οι Alm et al. (1993) στην εµπειρική τους έρευνα χρησιµοποιώντας στοιχεία από την 

φορολογική διοίκηση της Τζαµάικα, υποστήριξαν ότι οι φορολογικές αρχές  

χρησιµοποιούν συστηµατικά τις πληροφορίες που λαµβάνουν από τις υποβληθείσες 

φορολογικές δηλώσεις, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν την επιλογή των δηλώσεων 

οι οποίες πρόκειται να ελεγχθούν φορολογικά. Συνεπώς θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο 

ότι ο τρόπος δράσης της φορολογικής διοίκησης στηρίζεται σε µία ενδογενή διαδικασία, 

αλλά επίσης και ότι η συµπεριφορά των φορολογούµενων ασκεί καθοριστική επίδραση 

στην διαµόρφωση των πιθανοτήτων της επιλογής του φορολογικού ελέγχου. 

 

Ένα κριτήριο επιλογής το οποίο αξιολογείται ιδιαίτερα από τις φορολογικές αρχές είναι 

το ύψος του δηλωθέντος εισοδήµατος, και ειδικότερα ο βαθµός στον οποίο αυτό 

υπολείπεται ενός ελάχιστου τεθέντος ορίου. Αρκετοί είναι οι υποστηρικτές της 
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τοποθέτησης ότι ίσως αυτό, αποτελεί το σηµαντικότερο κριτήριο επιλογής. Έτσι 

σύµφωνα µε αυτή την άποψη η βέλτιστη πολιτική επιλογής των φορολογουµένων οι 

οποίοι θα υποστούν φορολογικό έλεγχο έχει ως σηµείο αναφοράς οποιοδήποτε δηλωθέν 

εισόδηµα, εντοπίζεται να υπολείπεται ενός συγκεκριµένου τιθέµενου ορίου. Οι 

φορολογούµενοι οι οποίοι δηλώνουν  εισοδήµατα χαµηλότερα από αυτό το όριο έχουν 

αυξηµένες πιθανότητες να ελεγχθούν.  Η εν λόγω πολιτική φορολογικού ελέγχου 

λειτουργεί αποτρεπτικά για τους φορολογούµενους ουδέτερου κινδύνου σε ενδεχόµενη 

σκέψη τους να φοροδιαφύγουν (Cremer et al., 1990).   

 

Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί ότι αν και το συγκεκριµένο κριτήριο είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό θα πρέπει να εξετάζεται παράλληλα και µε άλλα κριτήρια, όπως είναι ο 

κλάδος  δραστηριότητας καθώς επίσης και το µέσο µικτό περιθώριο κέρδους αυτού, ή 

το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων και ο συντελεστής καθαρού κέρδους που 

προκύπτει µε βάση το δηλωθέν καθαρό εισόδηµα (στην προκειµένη περίπτωση καθαρά 

κέρδη).  

 

Οι Reinganum and Wilde (1986) παρουσίασαν έναν εναλλακτικό τρόπο επιλογής των 

φορολογουµένων οι οποίοι επρόκειτο να ελεγχθούν που δεν στηριζόταν µόνο στο 

κριτήριο του χαµηλού φορολογητέου εισοδήµατος, άλλα στην βέλτιστη πιθανότητα 

επιλογής η οποία καθοριζόταν µετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, µε 

δεδοµένα τα οποία αντλούνταν από αυτές. Εξάλλου η Scotchmer (1987) υποστήριξε ότι 

θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν συγκεκριµένες εισοδηµατικές κατηγορίες επί των 

οποίων θα εφαρµόζονταν διακριτά και σε κάθε µία από αυτές, η  τακτική της επιλογής 

µε βάση ένα ελάχιστο δηλωθέν εισόδηµα. Στην περίπτωση  αυτή  το συνολικό 

πρόγραµµα φορολογικών ελέγχων θα έχει  προοδευτικό χαρακτήρα και θα είναι πιο 

αποτελεσµατικό.  

 

Οι Sanchez and Sobel  (1993) κάνοντας την παραδοχή ότι οι φορολογούµενοι είναι 

ουδέτερου κινδύνου, καθώς επίσης και ότι η διανοµή του εισοδήµατος στην οικονοµία 

είναι σταθερή και γνωστή στην φορολογική διοίκηση, υποστήριξαν ότι η βέλτιστη 

πολιτική φορολογικού ελέγχου θα πρέπει να κατανέµει τα δηλωθέντα εισοδήµατα των 

φορολογουµένων σε τρεις το πολύ οµάδες. Στην κατώτερη  οµάδα θα πρέπει να 
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ελέγχονται σε µεγάλο ποσοστό οι φορολογούµενοι οι οποίοι δηλώνουν τα χαµηλότερα 

εισοδήµατα στην εισοδηµατική τους τάξη. Στην µέση οµάδα τα ποσοστά ελέγχου θα 

είναι χαµηλότερα από την κατώτερη οµάδα, ενώ στην ανώτερη οµάδα δεν θα 

διενεργείται καθόλου έλεγχος.  

 

Εξάλλου το IRS χρησιµοποιεί ως κριτήρια επιλογής στοχευµένων φορολογικών 

ελέγχων τα δεδοµένα των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων, καθώς επίσης και τις 

ασυνήθιστα υψηλές δαπάνες και τις ζηµίες χρήσης (Wiersema, 1997). Επίσης µία 

φορολογική δήλωση µπορεί να επιλεγεί για έλεγχο µε κριτήριο την προετοιµασία και 

συµπλήρωσή της από συγκεκριµένο επαγγελµατία φορολογικό σύµβουλο  ο οποίος 

είναι ήδη υπό έλεγχο από το IRS (Alm and McKee,  2004). 

 

Η υπόθεση της άντλησης των δεδοµένων από τις φορολογικές δηλώσεις όπως γίνεται 

αντιληπτό ισχύει εφόσον οι δηλώσεις αυτές έχουν υποβληθεί. Είναι δεδοµένο όµως ότι 

ένα τµήµα των φορολογουµένων δεν υποβάλλει καθόλου φορολογικές δηλώσεις, ή δεν 

έχει υποβάλει το σύνολο των προβλεποµένων δηλώσεων. Σε αυτή την περίπτωση  τα 

αναλυτικά στοιχεία  της δραστηριότητας αυτών των  φορολογουµένων  περιορίζονται 

αισθητά. Οι Erard and Ho (2001) εντόπισαν ότι όσοι δεν υποβάλλουν φορολογικές 

δηλώσεις είναι µια παραµεληµένη οµάδα στην θεωρητική και εµπειρική έρευνα της 

φορολογικής συµµόρφωσης, και το γεγονός αυτό οφείλεται στην έλλειψη αξιόπιστης 

πληροφόρησης σχετικά µε τα χαρακτηριστικά τους.  

 

Περαιτέρω οι  φορολογικές αρχές χρησιµοποιούν ακόµη και δηµογραφικά κριτήρια 

προκειµένου να καταλήξουν σε µια πιο εµπεριστατωµένη διαδικασία επιλογής. Έτσι η 

φορολογική διοίκηση έχοντας ως σηµείο αναφοράς συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των 

φορολογουµένων όπως είναι η ηλικία, η επαγγελµατική δραστηριότητα, η περιοχή κ.α. 

τους κατατάσσει σε τάξεις φορολογικού ελέγχου. Οι φορολογούµενοι που 

κατηγοριοποιούνται σε αυτές τις τάξεις έχουν µε βάση αυτήν ακριβώς την κατάταξη, 

συγκεκριµένες πιθανότητες να υποστούν φορολογικό έλεγχο (Cremer et al., 1990).    

 

Αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να διερευνήσουν τις πιθανότητες να υποστεί κάποιος 

φορολογούµενος έλεγχο µε βάση τα κριτήρια που εφαρµόζουν οι φορολογικές 
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διοικήσεις. Η Fisher (2001) χρησιµοποίησε την µέθοδο των ∆ελφών26 για να εκτιµήσει 

τις πιθανότητες διενέργειας φορολογικού ελέγχου και εντοπισµού της συντελεσθείσας 

φοροδιαφυγής. Ωστόσο όµως η εγκυρότητα των αποτελεσµάτων της έρευνάς της όπως 

η ίδια αναφέρει, δεν µπορεί να αξιολογηθεί δεδοµένου ότι δεν στηρίχθηκε στα 

πραγµατικά στοιχεία του IRS λόγω του περιορισµού της πρόσβασης σε αυτά.  

 

Εποµένως γίνεται αντιληπτό ότι η διαδικασία επιλογής των φορολογούµενων οι οποίοι 

πρόκειται να ελεγχθούν στηρίζεται σε διάφορα δεδοµένα και στοιχεία. Τα κυριότερα 

από αυτά βέβαια προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται. 

Ιδιαίτερα καθοριστικό στοιχείο θεωρείται το ύψος του καθαρού εισοδήµατος το οποίο 

δηλώνουν οι φορολογούµενοι. 

3.8.2 Τα κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων  
 

Η φορολογική συµµόρφωση των επιχειρήσεων καθώς επίσης και οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες που την επηρεάζουν οι οποίοι δυνητικά αποτελούν και τα κριτήρια 

επιλογής του φορολογικού ελέγχου, έχουν αναλυθεί ελάχιστα στην διεθνή βιβλιογραφία. 

Βέβαια το γεγονός αυτό οφείλεται τόσο  στην περιορισµένη πρόσβαση των ερευνητών 

στα δεδοµένα των φορολογικών ελέγχων των αρµοδίων ελεγκτικών αρχών, όσο και 

στις δυσχέρειες της συγκέντρωσης των απαιτούµενων στοιχείων σε µικροοικονοµικό 

επίπεδο, τα οποία  είναι άµεσα συσχετιζόµενα µε τα αποτελέσµατα των φορολογικών 

ελέγχων. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες επιστηµονικές εργασίες που 

είχαν ως αντικείµενο έρευνας το συγκεκριµένο θέµα, καθώς επίσης και τα κριτήρια 

επιλογής αλλά και οι επιστηµονικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν.  

 

Τα κριτήρια  επιλογής για φορολογικό έλεγχο τόσο των φορολογουµένων φυσικών 

προσώπων όσο και των επιχειρήσεων, συχνά αναφέρονται στην διεθνή αρθρογραφία 

και ως “red flags”. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι red flag θα µπορούσε να αποτελέσει ένα 

είδος δαπάνης ή φοροαπαλλαγής που εµφανίζεται στις υποβληθείσες δηλώσεις µιας 

                                                 
26   Η µέθοδος των ∆ελφών (Delphi method) είναι µια δοµηµένη τεχνική επικοινωνίας, που αναπτύχθηκε 
αρχικά ως µια συστηµατική, διαδραστική µέθοδος πρόβλεψης που βασίζεται στις απαντήσεις µιας 
οµάδας εµπειρογνωµόνων.  Ως πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης µεθόδου αναφέρεται η ενθάρρυνση της 
δηµιουργικής σκέψης η οποία συµβάλει στον περιορισµό του σφάλµατος µεροληψίας της υποκειµενικής 
προσωπικής κρίσης.   
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συγκεκριµένης  επιχείρησης, το ύψος της οποίας αποκλίνει σηµαντικά πάνω από τον 

µέσο όρο των αντιστοίχων δηλωθέντων δαπανών των οµοειδών επιχειρήσεων. Οι red 

flags στο πεδίο της φορολογικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και ως παράγοντας ανάδειξης συµπτωµάτων τα οποία υποκρύπτουν 

βαθύτερα προβλήµατα, όπως για παράδειγµα η µετατροπή του κόστους των ιδιωτικών 

δραστηριοτήτων σε φορολογικές εκπτώσεις των επιχειρήσεων (Braithwaite et al., 

2003). 

 

O Rice (1992) εξετάζοντας ένα µεγάλο στρωµατοποιηµένο δείγµα Αµερικάνικων 

επιχειρήσεων µέσου µεγέθους 27  διαπίστωσε ότι η υποχρέωση γνωστοποίησης των 

οικονοµικών στοιχείων των επιχειρήσεων επιδρά θετικά στην φορολογική τους 

συµµόρφωση, καθώς επίσης και ότι οι οριακοί συντελεστές φορολογίας και το µέγεθος 

των επιχειρήσεων παρουσιάζουν θετική συσχέτιση µε την µη φορολογική συµµόρφωση 

σε απόλυτα µεγέθη. Βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε τον ίδιο ερευνητή 

η προσπάθεια επίτευξης µεγαλύτερης φορολογικής συµµόρφωσης λόγω της µειώσεως 

των οριακών φορολογικών συντελεστών, δεν µπορεί να επιφέρει την αντιστάθµιση της 

προκαλούµενης υστέρησης των δηµοσίων εσόδων, από την µη φορολογική 

συµµόρφωση. 

 

Επίσης ο Rice (1992) υποστήριξε ότι η φοροδιαφυγή είναι µικρότερη στις βιοµηχανικές 

επιχειρήσεις. Περαιτέρω εξήγαγε το συµπέρασµα ότι,  αφενός µεν οι επιχειρήσεις οι 

οποίες από την δραστηριότητά τους, παρουσιάζουν κέρδη χαµηλότερα του µέσου όρου 

των κερδών του κλάδου στον οποίο ανήκουν, προσφεύγουν στην καταστρατήγηση των 

φορολογικών διατάξεων αποδίδοντας λιγότερους φόρους προκειµένου να βελτιώσουν 

την αποδοτικότητά τους, αφετέρου δε οι επιχειρήσεις που εµφανίζουν κέρδη 

υψηλότερα του αντίστοιχου µέσου όρου, δηλώνουν χαµηλότερα φορολογητέα κέρδη σε 

σχέση µε τα πραγµατικά τους, θεωρώντας ότι είναι δύσκολο να εντοπισθούν.  

 

                                                 
27 Σύµφωνα µε την κατάταξη του IRS µέσου µεγέθους ήταν οι εταιρείες µε περιουσιακά στοιχεία µεταξύ 
ενός και δέκα εκατοµµυρίων δολαρίων. Tο φορολογικό χάσµα αυτών των επιχειρήσεων αντιστοιχούσε 
στο 16,2 % του συνολικού φορολογικού χάσµατος των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ κατά το έτος 1980.  
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Ο Murray (1995)  υποστήριξε ότι τα κίνητρα υποβολής ανακριβών φορολογικών 

δηλώσεων των µεµονωµένων φορολογουµένων, σχετίζονται άµεσα µε την 

παρατηρηθείσα φορολογική συµπεριφορά των επιχειρήσεων. Επίσης στα πλαίσια της 

έρευνάς του για τα κριτήρια επιλογής των ελεγχόµενων υποθέσεων στο πεδίο του 

φόρου επί των πωλήσεων28, διαπίστωσε ότι η επιλογή των προς έλεγχο επιχειρήσεων, 

πραγµατοποιείται µε µη τυχαίο τρόπο. Στην ανάλυσή του αυτή στηρίχθηκε σε τεχνικές 

εκτίµησης επιλογής δειγµάτων φορολογούµενων, στα πλαίσια κανόνων συστηµατικού 

τρόπου επιλογής φορολογικού ελέγχου. Περαιτέρω εξέτασε τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες των ανακριβώς υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων, διαπιστώνοντας 

για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν παλαιότερα, ότι η ανταπόκρισή τους στις επιταγές 

της Αµερικάνικης φορολογικής νοµοθεσίας είναι διφορούµενη. Συγκεκριµένα οι 

επιχειρήσεις µε πολυετή παρουσία στην επιχειρηµατική κοινότητα, αφενός υιοθετούν 

καλύτερα πρότυπα συµµόρφωσης λόγω της γενικότερης εµπειρίας τους, των  

προηγούµενων φορολογικών ελέγχων τους οποίους έχουν αντιµετωπίσει, και της 

εδραιωµένης φήµης τους στον επιχειρηµατικό κόσµο, αφετέρου όµως συµµορφώνονται 

λιγότερο πιστεύοντας ότι αυτή ακριβώς η εµπειρία τους περικλείει  ισχυρή 

διαπραγµατευτική δύναµη, η οποία αυξάνει τις πιθανότητες επικράτησής τους στο 

παιχνίδι της φορολογικής συµµόρφωσης.  

 

Εξάλλου οι επιχειρήσεις οι οποίες εκπληρώνουν εκπρόθεσµα τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις, µε την καθυστερηµένη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων,  µπορεί να 

αντιµετωπίζουν συνθήκες χρηµατοοικονοµικής στενότητας ή µπορεί να αδιαφορούν για 

το φορολογικό σύστηµα, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν µικρότερο βαθµό 

φορολογικής συµµόρφωσης. Ωστόσο εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις 

αυτές παρουσιάζουν χαµηλότερα ποσοστά επιλογής για φορολογικό έλεγχο. Το 

παράδοξο αυτό πιθανόν να οφείλεται στην πρότερη γνώση που έχουν οι φορολογικές 

αρχές για τις επιχειρήσεις αυτές, ότι τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων δεν 

θα επιφέρουν µεγάλα φορολογικά έσοδα.        

 

                                                 
28 Ο φόρος  επί των πωλήσεων (sales tax) είναι ένας φόρος κατανάλωσης που εφαρµόζεται στις ΗΠΑ και  
επιβάλλεται κατά το στάδιο της αγοράς αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών.  Το ποσό φόρου υπολογίζεται  
µε την εφαρµογή ενός ποσοστού επί της  φορολογητέας αξίας των πωλήσεων. 
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Οι Alm et al. (2004) εξέτασαν τον τρόπο µε τον οποίο επιλέγονται οι επιχειρήσεις για 

φορολογικό έλεγχο στην φορολογία του φόρου επί των πωλήσεων στις ΗΠΑ 

χρησιµοποιώντας ως πεδίο έρευνας την πολιτεία του Νέου Μεξικού, καθώς επίσης και 

τον αντίκτυπο του στην φορολογική συµµόρφωση. Η µελέτη τους κατάληξε στο 

συµπέρασµα ότι χαµηλότερα ποσοστά φορολογικής συµµόρφωσης εµφανίζουν οι 

επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν διακυµάνσεις στις εµφανιζόµενες δαπάνες τους οι 

οποίες µειώνουν το φορολογητέο αποτέλεσµα, οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν 

ανταποκρίνονται στις τιθέµενες καταληκτικές προθεσµίες εκπλήρωσης των 

φορολογικών τους υποχρεώσεων, οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο παροχής υπηρεσιών, καθώς επίσης και αυτές οι οποίες δηλώνουν διεύθυνση 

αλληλογραφίας εκτός των ορίων της πολιτείας του Νέου Μεξικού. Επίσης διαπίστωσαν 

ότι οι ελεγκτές επιλέγουν τις προς έλεγχο επιχειρήσεις µε βάση µια τυποποιηµένη 

διαδικασία επιλογής έστω και αν αυτή είναι άτυπη, η οποία αναδεικνύει τις επιχειρήσεις 

που εκπληρώνουν σε µικρότερο βαθµό έναντι άλλων τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις. 

 

Oι Ho and Lau (1999) εξάλλου, αναφορικά µε την επιλογή των επιχειρήσεων οι οποίες 

θα πρέπει να ελέγχονται φορολογικά στο Χονγκ Κονγκ, διαπίστωσαν ότι αυτές 

επιλέγονται από την φορολογική διοίκηση µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια. Ως τέτοια 

µεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακαθάριστα έσοδα και το περιθώριο µικτού κέρδους. 

Επίσης παραδοσιακά κριτήρια επιλογής αποτελούν οι συνολικοί φόροι που προκύπτουν 

από τις υποβληθείσες δηλώσεις, τα αποτελέσµατα προηγούµενων φορολογικών 

ελέγχων, το ποσοστό των δαπανών ή των φοροαπαλλαγών, ο κλάδος δραστηριότητας 

µε βάση την πρότυπη ονοµατολογία (Standard Industrial Classification – SIC), και η 

ηλικία της επιχείρησης  (Haffey  and Micci-Barecca, 2003). 

 

Οι Chan and Mo (2000) στην εµπειρική τους έρευνα σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο 

των επιχειρήσεων στην Κίνα υποστήριξαν ότι µειωµένη φορολογική συµµόρφωση 

παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι προσανατολισµένες στην εγχώρια αγορά 

της Κίνας, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών, 

καθώς επίσης και οι κοινοπρακτικές επιχειρήσεις. Αντίθετα υψηλότερη φορολογική 

συµµόρφωση έναντι αυτών εµφανίζουν οι εξαγωγικές, οι βιοµηχανικές και οι ξένης 
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ιδιοκτησίας επιχειρήσεις. Εξάλλου οι Chan and Mo (2000), διερευνώντας την σχέση 

της πολιτικής των φοροαπαλλαγών29 και της µη συµµόρφωσης υποστήριξαν ότι οι 

επιχειρήσεις συµµορφώνονται φορολογικά λιγότερο κατά την χρονική περίοδο προ της 

έναρξης της πολιτικής των φοροαπαλλαγών, σε αντίθεση µε την περίοδο ισχύος των 

φοροαπαλλαγών όπου εµφανίζονται να συµµορφώνονται περισσότερο.  

 

Eξάλλου οι Hanlon et al. (2005), υποστήριξαν ότι τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων 

τα οποία προσδιορίζουν την συµπεριφορά συµµόρφωσής τους είναι το µέγεθος, ο 

κλάδος, η πολυεθνική δραστηριοποίηση, η υποχρέωση δηµοσιοποίησης των 

οικονοµικών στοιχείων των εισηγµένων στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεων, και η ύπαρξη 

άυλων περιουσιακών στοιχείων.   

 

Περαιτέρω αναφορές υπάρχουν και για την εκτίµηση των προσδιοριστικών 

παραγόντων της µη φορολογικής συµµόρφωσης οι οποίοι απορρέουν από τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τους Syed and 

Kalirajan (2000) το συµβατικό πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης των επιχειρήσεων, 

προκειµένου να αναδειχθούν αυτές οι οποίες θα υπαχθούν στην διαδικασία του 

φορολογικού ελέγχου περιλαµβάνει δύο µεθόδους. Η πρώτη µέθοδος αφορά την γενική 

εικόνα των επιχειρήσεων (όπως για παράδειγµα επιχειρήσεις σε κλάδους µε υψηλούς 

ρυθµούς ανάπτυξης, ή υψηλά ποσοστά αποτυχίας), ενώ η δεύτερη αφορά την εικόνα 

βάσει των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και των λογιστικών αρχείων των 

επιχειρήσεων, εκ των οποίων προκύπτουν οι διάφοροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες. Η 

δεύτερη µέθοδος αποδείχθηκε πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη για την επιλογή των 

επιχειρήσεων  για φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο η Hanlon (2003) υποστήριξε ότι υπάρχει 

µία σειρά παραµέτρων που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο αν όχι αδύνατο, τον 

υπολογισµό του φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων από τις δηµοσιευµένες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους.  

 

                                                 
29  Τα προγράµµατα φοροαπαλλαγών έχουν χρησιµοποιηθεί από τις φορολογικές διοικήσεις 
αναπτυσσοµένων κρατών προκειµένου να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις. Επίσης συχνά τα έχουν  
χρησιµοποιήσει και οι οικονοµίες αναπτυγµένων κρατών εφαρµόζοντας τα σε συγκεκριµένους κλάδους 
δραστηριότητας  ή σε συγκεκριµένες περιοχές, µε σκοπό να προωθήσουν την ανάπτυξή τους. 



Κεφάλαιο 3ο: Το πλαίσιο των φορολογικών ελέγχων 

 

134 

Στο πεδίο εφαρµογής του ΦΠΑ, ο Manasan (2003) πραγµατοποίησε συγκριτική µελέτη 

διαφόρων κλάδων  επιχειρηµατικής δραστηριότητας στις Φιλιππίνες, η οποία εστίασε 

αφενός µεν στην αναλογία φορολογητέων εισροών / εκροών ΦΠΑ,  αφετέρου δε στην 

αναλογία των υποχρεώσεων από ΦΠΑ  ως προς τον ΦΠΑ εκροών. Οι φορολογικές 

αρχές των Φιλιππίνων χρησιµοποιώντας τις ανωτέρω αναλογίες κατά κλάδο 

δραστηριότητας θα µπορούσαν να προβούν σε αποτελεσµατικότερη επιλογή των 

δηλώσεων ΦΠΑ οι οποίες θα έπρεπε να ελεγχθούν,  µε δεδοµένο ότι οι επιστροφές 

πιστωτικών υπολοίπων των δηλώσεων ΦΠΑ αποτελούν ένα σηµαντικό παράγοντα 

µείωσης  των φορολογικών εσόδων στις Φιλιππίνες.  

 

Παρά το γεγονός ότι οι φορολογικές διοικήσεις καταβάλλουν προσπάθειες προκειµένου 

µε συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής να εντοπίσουν τις επιχειρήσεις που είναι πιθανό να 

φοροδιαφεύγουν, ωστόσο υπάρχουν και λόγοι σκοπιµότητας που τις ωθούν ορισµένες 

φορές να εξαιρούν κάποια από αυτά τα κριτήρια. Έτσι για παράδειγµα ορισµένες 

φορολογικές διοικήσεις επιδιώκοντας να προσελκύσουν  επενδύσεις σε συγκεκριµένους 

κλάδους δραστηριότητας, περιορίζουν τους φορολογικούς ελέγχους στους κλάδους 

αυτούς. Οι Chan and Chow (1997) υποστήριξαν ότι η Κινεζική φορολογική διοίκηση 

δεν έλεγχε διεξοδικά τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, προκειµένου αυτές να µην 

αποχωρήσουν από την Κίνα και εγκατασταθούν σε άλλες φορολογικές αρµοδιότητες, 

δεδοµένου ότι η προσέλκυση τέτοιων επιχειρήσεων ήταν βασική προτεραιότητα της 

Κινεζικής κυβέρνησης. 

 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα κριτήρια επιλογής φορολογικού ελέγχου θα πρέπει να 

αναθεωρούνται και να υπόκεινται σε επικαιροποίηση µε την προσθήκη νέων κριτηρίων. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Ολλανδικής φορολογικής διοίκησης η οποία 

έχει θεσµοθετήσει την εθνική βάση δεδοµένων κινδύνου (National Risk Database – 

RDB) που αποτελεί µία αυτοµατοποιηµένη µέθοδο εξέτασης και αξιολόγησης αυτών 

των κριτηρίων (κινδύνων). Στην βάση αυτή στην οποία έχουν πρόσβαση όλα τα µέλη 

της φορολογικής της διοίκησης, το κάθε µέλος µπορεί να καταχωρεί κάποιο νέο 

κριτήριο που έχει εντοπίσει (European Commission, 2006).  
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3.8.2.1 To µέγεθος των επιχειρήσεων  
 

Ένας βασικός παράγοντας ο οποίος προσδιορίζει την φορολογική συµµόρφωση είναι το 

µέγεθος των επιχειρήσεων όπως και αν αυτό µετράται (ύψος ακαθαρίστων εσόδων, 

σύνολο περιουσιακών στοιχείων, σύνολο ενεργητικού, κ.α.). Οι µεγάλες επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά φορολογικής συµµόρφωσης σε σχέση µε τις 

µικρότερες, ωστόσο βέβαια το χάσµα φόρου σε απόλυτα µεγέθη σε αυτές εµφανίζεται 

υψηλότερο. Βέβαια αυτή είναι µια αναµενόµενη διαπίστωση και για το λόγο αυτό οι 

φορολογικές διοικήσεις ελέγχουν κατά προτεραιότητα τις µεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι το  

ποσοστό των φορολογικών ελέγχων σε αυτές είναι πάρα πολύ υψηλό.  

 

Το  µέγεθος των επιχειρήσεων εποµένως αποτελεί παράγοντα ο οποίος σχετίζεται 

θετικά µε την φορολογική συµµόρφωση (Joulfaian, 2000). Οι µεγάλες επιχειρήσεις 

φοροδιαφεύγουν αναλογικά λιγότερο συγκρινόµενες µε τις µικρότερες επιχειρήσεις 

Marelli (1984). Όσο µεγαλύτερη είναι µία επιχείρηση τόσο µεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα της συµµόρφωσής της, και χαµηλότερη η πιθανότητα της φοροδιαφυγής και 

της φοροαποφυγής (Giles, 2000). Εξάλλου οι Joulfaian and Rider (1998) υποστήριξαν 

ότι η φοροδιαφυγή στις µικρές επιχειρήσεις ως απόλυτο χάσµα φόρου, είναι 

µεγαλύτερη σε όσες από αυτές δηλώνουν υψηλότερα εισοδήµατα.  

 

Επειδή η φορολογική συµµόρφωση των επιχειρήσεων σχετίζεται άµεσα µε το µέγεθός 

τους, η συµπεριφορά των επί µέρους κατηγοριών επιχειρήσεων (µικρές, µεσαίες και 

µεγάλες) διαφοροποιείται ανάλογα µε αυτό το κριτήριο. Ανάλογα µε το µέγεθός τους οι 

επιχειρήσεις έχουν διαφορετικούς περιοριστικούς παράγοντες οι οποίοι τις αποτρέπουν 

από την φοροδιαφυγή, αλλά και διαφορετικές δυνατότητες σκόπιµης µη συµµόρφωσης. 

Έτσι για παράδειγµα η υποχρέωση γνωστοποίησης των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων και των λοιπών στοιχείων των µεγάλων επιχειρήσεων προς το ευρύ 

επενδυτικό κοινό, αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα απόκρυψης φορολογητέων 

εισοδηµάτων από τις φορολογικές αρχές. Κατ’ αντιδιαστολή η δραστηριοποίηση των 

µεγάλων επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο δίνει την δυνατότητα σε αυτές να 
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διογκώσουν πλασµατικά µε ιδιαίτερη ευκολία τις δαπάνες τους,  µε αποτέλεσµα την 

µείωση του φορολογητέου εισοδήµατός τους (Kamdar, 1997). 

 

Αν και από την ανασκόπηση της αρθρογραφίας προκύπτει ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις 

εµφανίζουν υψηλότερη φορολογική συµµόρφωση, ωστόσο όµως επειδή εκ των 

πραγµάτων είναι υπόχρεες για την απόδοση αναλογικά υψηλότερων φόρων, οι 

φορολογικές διοικήσεις τις εποπτεύουν σε µεγαλύτερο βαθµό. Έτσι αρκετές 

φορολογικές διοικήσεις έχουν συστήσει ειδικά τµήµατα παρακολούθησης των µεγάλων 

φορολογουµένων.  Σύµφωνα µε τους Silvani and Baer (1997) στις περισσότερες χώρες 

στις οποίες συστάθηκε στην φορολογική τους διοίκηση τµήµα παρακολούθησης των 

µεγάλων φορολογουµένων, η φορολογική συµµόρφωση αυτών παρουσιάστηκε αισθητά 

βελτιωµένη. Σηµειώνεται ότι και στην Ελλάδα συστάθηκε πρόσφατα στο ΥΠΟΙΚ 

οµάδα παρακολούθησης των 1.000 µεγαλύτερων επιχειρήσεων, ή άλλως των 

επιχειρήσεων των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν σε ετήσια βάση το ποσό 

των 30 εκ. ευρώ.  

3.8.2.2 Η διαχρονική εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών της επιχείρησης  
 

Μία ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος η οποία θα  πρέπει να αξιολογείται από τις 

φορολογικές διοικήσεις είναι η διαχρονική πορεία των οικονοµικών µεγεθών και 

δεικτών της επιχείρησης. Οι διακυµάνσεις αυτών των µεγεθών και δεικτών µε την 

προϋπόθεση ότι οι λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία τους είναι σταθεροί 

(πληθωρισµός, περιθώρια κέρδους κλάδου, συνθήκες ανταγωνισµού, συνθήκες 

παραγωγής κ.α.) είναι πολύ πιθανό να υποκρύπτουν ενδεχόµενη φοροδιαφυγή. Τα 

βασικά µεγέθη και δείκτες που θα πρέπει να αξιολογούνται στα πλαίσια της 

διαχρονικής ανάλυσης είναι τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη, αλλά και τα 

περιθώρια µικτού και καθαρού κέρδους.  Επιπλέον η συγκριτική και διαχρονική 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων µε τους διάφορους 

αριθµοδείκτες (ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας, κεφαλαιακής 

διάρθρωσης κ.α.) µπορεί να αναδείξει στοιχεία τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για την 

αξιολόγηση του επιπέδου της φορολογικής συµµόρφωσης της εξεταζόµενης 

επιχείρησης.  
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H χρηµατοοικονοµική ανάλυση των δεδοµένων των υποβληθέντων φορολογικών 

δηλώσεων των επιχειρήσεων, αποτελεί µια οργανωµένη προσέγγιση για την εξαγωγή 

πληροφοριών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση της οικονοµικής 

ευρωστίας και της περιουσιακής τους κατάστασης, και οι οποίες χρησιµοποιούνται  για 

τον προσδιορισµό του κινδύνου της φοροδιαφυγής. Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

αυτών των δεδοµένων εστιάζεται στους αριθµοδείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητας, 

κεφαλαιακής διάρθρωσης, και κερδοφορίας. Η ετήσια συγκριτική ανάλυση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων µπορεί να αναδείξει τα σηµεία 

εκείνα, τα οποία είναι ενδεικτικά της µη φορολογικής συµµόρφωσης (Thomson, 2008).     

   

Οι Lyer et al. (2010) στο πειραµατικό µοντέλο το οποίο συνέθεσαν στα πλαίσια της 

συνεργασίας τους µε το τµήµα φορολογικών εσόδων της πολιτείας  Ουάσινγκτον  των 

ΗΠΑ επέλεξαν επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου προκειµένου να εξετάσουν 

την φορολογική τους συµµόρφωση, σε διάφορα είδη φόρων υπό το πρίσµα της 

επίδρασης των πιθανοτήτων εντοπισµού της φοροδιαφυγής και των επιβαλλόµενων 

κυρώσεων. Τα αποτελέσµατά της έρευνας τους έδειξαν ότι η επικοινωνία µε τις εν 

λόγω επιχειρήσεις για την γνωστοποίηση σε αυτές των ανωτέρω δύο προσδιοριστικών 

παραγόντων φορολογικής συµµόρφωσης συνέβαλε σε µια σηµαντική αύξηση της 

δηλωθείσας φορολογητέας ύλης τουλάχιστον κατά την περίοδο της επικοινωνίας. Αυτό 

ήταν ιδιαίτερα εµφανές για τις επιχειρήσεις οι οποίες παρουσίαζαν µείωση εσόδων, 

αλλά όχι όµως και για τις επιχειρήσεις οι οποίες εµφάνιζαν αύξηση εσόδων. Το γεγονός 

αυτό τους οδήγησε στο συµπέρασµα ότι ένας αποτελεσµατικός φοροελεγκτικός 

µηχανισµός θα πρέπει να αναλύει τα φορολογικά δεδοµένα µίας φορολογικής περιόδου 

συγκρινόµενα µε τα αντίστοιχα της προηγούµενης φορολογικής περιόδου. 

3.8.3 Σύγκριση τυχαίου τρόπου επιλογής και τρόπου επιλογής βάσει 
συγκεκριµένων κριτηρίων  
 

Αν και θεωρείται δεδοµένο ότι οι φορολογικοί έλεγχοι βάσει συγκεκριµένων  κριτηρίων 

υπερτερούν έναντι των τυχαίων ελέγχων και επιφέρουν καλύτερα αποτελέσµατα στην 

διαµόρφωση της φορολογικής συµµόρφωσης, αρκετές φόρες αποτέλεσε αντικείµενο 

επιστηµονικής έρευνας η µεταξύ τους σύγκριση. 
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Οι Reinganum and Wilde (1985) συνέκριναν τα αποτελέσµατα της πολιτικής των 

τυχαίων φορολογικών ελέγχων και της πολιτικής των ελέγχων οι οποίοι 

πραγµατοποιούνται µε κριτήριο το ύψος του δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήµατος. 

Σύµφωνα µε την δεύτερη εκδοχή οι φορολογικές αρχές διενεργούν  φορολογικό έλεγχο 

εάν το δηλωθέν φορολογητέο εισόδηµα είναι ιδιαίτερα χαµηλό, και υπολείπεται ενός 

συγκεκριµένου τιθέµενου ορίου, ενώ δεν πραγµατοποιούν έλεγχο όταν το δηλωθέν 

εισόδηµα είναι υψηλό και υπερβαίνει το όριο αυτό. Λαµβάνοντας υπόψη τους φόρους 

και τα επιβαλλόµενα πρόστιµα του ελέγχου υποστήριξαν ότι η συγκεκριµένη πολιτική 

φορολογικών ελέγχων, είναι αυτή που µε το µικρότερο συγκριτικά κόστος, συµβάλει 

στην αύξηση των υποβληθέντων ειλικρινών  φορολογικών δηλώσεων.  

 

Επίσης και οι  Collins and Plumlee (1991), οι οποίοι συνέκριναν αφενός ένα τυχαίο 

τρόπο επιλογής φορολογικών ελέγχων, και αφετέρου ένα τρόπο επιλογής ο οποίος 

βασίζεται σε συγκεκριµένα κριτήρια, υποστήριξαν ότι ο τυχαίος τρόπος επιλογής 

συνδέεται µε χαµηλότερη φορολογική συµµόρφωση, ενώ οι φορολογούµενοι φαίνεται 

να περιορίζουν τις  µη σύννοµες δραστηριότητες τους όταν βρίσκονται αντιµέτωποι µε 

ένα στρατηγικό σχέδιο στοχευµένων φορολογικών ελέγχων. 

 

Ωστόσο όµως ένα ποσοστό των διενεργούµενων φορολογικών ελέγχων θα πρέπει να 

πραγµατοποιείται κατόπιν επιλογής µε τυχαία δειγµατοληψία. Το γεγονός αυτό δεν 

συντελεί  µόνο στην ενίσχυση του µη προβλέψιµου χαρακτήρα των ελέγχων, αλλά και 

επίσης συµβάλει στην δηµιουργία µιας µόνιµης βάσης ερευνητικών δεδοµένων η οποία 

παρέχει ενδείξεις για τους κινδύνους της µη φορολογικής συµµόρφωσης των 

επιχειρήσεων (European Commission, 2010). Οι φορολογικές διοικήσεις των 

περισσοτέρων κρατών για την επιλογή των επιχειρήσεων που πρόκειται να ελεγχθούν 

στα πλαίσια του τυχαίου τόπου επιλογής, χρησιµοποιούν ως δείκτη το ύψος των 

ακαθαρίστων εσόδων. Σε µερικές άλλες χώρες (όπως στις ΗΠΑ) χρησιµοποιείται ως 

δείκτης η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων (OECD, 2004b). 

3.8.4 Η ερµηνεία της µη γνωστοποίησης των κριτηρίων επιλογής 
 

Οι φορολογικές διοικήσεις δεν γνωστοποιούν ευρύτερα τα δεδοµένα των διεξαχθέντων 

φορολογικών ελέγχων. Το σύνολο των δεδοµένων και στοιχείων σε µικροοικονοµικό 
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επίπεδο που σχετίζονται µε το επιστηµονικό πεδίο της φορολογικής συµµόρφωσης δεν 

είναι διαθέσιµο στους ερευνητές εκτός του IRS, δεδοµένου ότι µε την περιορισµένη 

πρόσβαση σε αυτά επιδιώκεται να µη διαρρεύσει o τρόπος προσδιορισµού των 

επιλεγέντων φορολογικών υποθέσεων για διενέργεια φορολογικού ελέγχου (Rice, 1992). 

Η χρησιµότητα των πολιτικών φορολογικού ελέγχου οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

αβεβαιότητα όσον αφορά το σχέδιο εξύφανσής τους, είναι δεδοµένη σύµφωνα µε τους 

Alm (1988), και Scotchmer and Slemrod (1989), συµβάλλοντας στην µείωση της 

συντελούµενης φοροδιαφυγής και στον εντοπισµό των αδήλωτων εισοδηµάτων τα 

οποία ανευρίσκονται από τους διενεργηθέντες φορολογικούς ελέγχους.  

 

Αντίθετα οι Cronshaw and Alm (1995) υποστήριξαν ότι όταν οι φορολογούµενοι 

διακρίνονται από αβεβαιότητα σχετικά µε την πιθανότητα εντοπισµού της 

συντελεσθείσας φοροδιαφυγής από ενδεχόµενο φορολογικό έλεγχο, τότε η αβεβαιότητα 

τους αυτή επιφέρει αρνητικά αποτελέσµατα στο ζήτηµα της φορολογικής 

συµµόρφωσης. Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγουν και οι  Reinganum and Wilde 

(1988), οι οποίοι υποθέτοντας ότι οι φορολογούµενοι δεν γνωρίζουν αν η επιλογή 

αυτών που πρόκειται να ελεγχθούν είναι συνάρτηση του µεγέθους της φοροδιαφυγής, 

αποδεικνύουν ότι καθώς αύτη η κατάσταση του αβέβαιου µεγεθύνεται, η φορολογική 

συµµόρφωση ενώ αρχικά εµφανίζεται αυξηµένη τελικώς ακολουθεί φθίνουσα πορεία.    

  

Οι Snow and Warren (2005) υποθέτοντας ότι οι φορολογούµενοι δεν είναι βέβαιοι για 

το ύψος της φοροδιαφυγής το οποίο µπορεί να ανεβρεθεί από έναν φορολογικό έλεγχο, 

και θέτοντας ως δεδοµένο ότι το ύψος των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται επί 

απόκρυψης φορολογητέου εισοδήµατος είναι χαµηλό, συµπέραναν ότι η αύξηση της 

αβεβαιότητας των πολιτικών φορολογικού ελέγχου επιφέρει ελάττωση της φορολογικής 

συµµόρφωσης. Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν και οι Snow and Warren (2007) 

υποστηρίζοντας ότι η αβεβαιότητα των φορολογουµένων για την πιθανότητα της 

υποβολής τους σε φορολογικό έλεγχο, µπορεί να αυξήσει την αναµενόµενη 

φοροδιαφυγή και να µειώσει συνακόλουθα τα φορολογικά έσοδα.  
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3.8.5 Οι επιστηµονικές µέθοδοι  ανάλυσης των κριτηρίων 
 

Για την ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της µη φορολογικής συµµόρφωσης, 

οι οποίοι αποτελούν παράλληλα και κριτήρια επιλογής ελέγχου, χρησιµοποιήθηκαν από 

τους ερευνητές διάφορες µέθοδοι πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης. Οι 

πολυµεταβλητές αυτές µέθοδοι χρησιµοποιήθηκαν επειδή τα δεδοµένα, τα οποία στην 

συγκεκριµένη περίπτωση είναι τα κριτήρια επιλογής,  είναι αρκετά και θεωρείται ότι η  

συνεξέταση ορισµένων από αυτά δίνει και την µεγαλύτερη δυνατή πληροφορία. 

Ειδικότερα σε επίπεδο πολυµεταβλητών στατιστικών µοντέλων εφαρµόστηκαν οι 

µέθοδοι της πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης, της λογιστικής παλινδρόµησης, των 

δέντρων αποφάσεων, των νευρωνικών δικτύων κ.α., Eπίσης αναφορές υπάρχουν και για 

τις τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων (data mining). Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι 

σηµαντικότερες µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν καθώς επίσης και οι µεταβλητές-

κριτήρια ελέγχου που χρησιµοποιήθηκαν.  

 
Ο Fisher (1985) παρουσιάζει µία επισκόπηση της µεθοδολογίας που έχουν υιοθετήσει 

οι φορολογικές διοικήσεις των πολιτειών του Τέξας και του Τενεσί των ΗΠΑ στην 

προσπάθεια τους να υιοθετήσουν έναν αποτελεσµατικό τρόπο επιλογής των 

ελεγχόµενων φορολογικών υποθέσεων φόρου επί των πωλήσεων, στηριζόµενες στην 

πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση, καθώς επίσης και σε άλλες στατιστικές µεθόδους. 

Εξάλλου οι Bonchi et al. (1999) στα πλαίσια του επιστηµονικού πεδίου της εξόρυξης 

δεδοµένων (data mining) χρησιµοποίησαν τα δένδρα αποφάσεων ως µέθοδο 

κατηγοριοποίησης των µη σύννοµων συµπεριφορών, µε απώτερο σκοπό την 

υποστήριξη και τον προγραµµατισµό του ελέγχου. 

 

Οι Bergman and Nevarez  (2006) στηριζόµενοι στα δεδοµένα των φορολογικών 

ελέγχων επί του ΦΠΑ σε δύο χώρες της Λατινικής Αµερικής, την Αργεντινή και την 

Χιλή, συνέθεσαν ένα µοντέλο γραµµικής παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή την 

ποσοστιαία µεταβολή του δηλωθέντος φόρου πριν και µετά την διενέργεια των 

φορολογικών ελέγχων, και ανεξάρτητες µεταβλητές τις επιβαλλόµενες φορολογικές 
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ποινές και πρόστιµα, το µέγεθος της επιχείρησης, την περιοχή δραστηριοποίησης, την 

µεταβολή των πωλήσεων και το προηγούµενο πιστωτικό υπόλοιπο φόρου ΦΠΑ. Τα 

αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας, τους οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι η 

επίπτωση των διενεργηθέντων φορολογικών ελέγχων στην µελλοντική φορολογική 

συµµόρφωση είναι θετική σε όσες επιχειρήσεις ήταν ήδη περισσότερο συνεπείς στις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις, ενώ αντίθετα συσχετίζεται αρνητικά µε την 

συµπεριφορά των επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν συστηµατικά. Περαιτέρω οι 

ανωτέρω υποστήριξαν ότι µεγαλύτερη µελλοντική µη φορολογική συµµόρφωση 

επιδεικνύουν οι µικρότερου µεγέθους επιχειρήσεις. Επίσης διαπίστωσαν ότι µετά την 

διενέργεια των φορολογικών ελέγχων µεγαλύτερη φορολογική συµµόρφωση 

επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε αγροτικές περιοχές και σε 

περιοχές της περιφέρειας των δύο χωρών. 

 

Οι Gupta and Nagadevara (2006) κάνοντας χρήση των τεχνικών της εξόρυξης 

δεδοµένων, κατασκεύασαν ένα µοντέλο πρόβλεψης των υποβληθέντων ανακριβών 

δηλώσεων ΦΠΑ στο Νέο ∆ελχί της Ινδίας. Στην προσπάθεια τους αυτή κατέταξαν τους 

φορολογούµενους οι οποίοι υπάγονταν στο δείγµα τους σε δύο οµάδες. Στην πρώτη 

οµάδα εντάχθηκαν αυτοί οι οποίοι είχαν ιστορικό φορολογικών παραβάσεων, ενώ στην 

δεύτερη οι φορολογούµενοι οι οποίοι παρουσίαζαν πλήρη φορολογική συµµόρφωση.  

 

Οι µεταβλητές τις οποίες χρησιµοποίησαν στο µοντέλο τους αφορούσαν την εικόνα των 

φορολογουµένων (νέος φορολογούµενος, δραστηριοποίηση σε αντικείµενα υψηλών 

φορολογικών συντελεστών ΦΠΑ κ.α.), την συνέπεια στην υποβολή των φορολογικών 

δηλώσεων (ηµέρες εκπρόθεσµης  υποβολής), τον αριθµό των µηδενικών δηλώσεων, τα 

δεδοµένα των δηλώσεων και τις σχέσεις που προκύπτουν από αυτά (φόρος προς 

ακαθάριστα έσοδα, συντελεστής µικτού κέρδους, απαλλασσόµενες πωλήσεις προς 

ακαθάριστα έσοδα, αγορές προς πωλήσεις, αιτήσεις επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου 

µεγαλύτερες του ποσού των 1.000 ρουπιών30 κ.α.), τις µεταβολές που παρουσίαζαν τα 

οικονοµικά µεγέθη των υποβαλλόµενων φορολογικών δηλώσεων διαχρονικά (κύκλος 

εργασιών, οφειλόµενος φόρος, διακυµάνσεις στην αναλογία των αγορών και πωλήσεων 

µεταξύ ηµεδαπής και αλλοδαπής, διακυµάνσεις στην αναλογία φορολογητέων και 
                                                 
30 Η ρουπία είναι η νοµισµατική µονάδα της Ινδίας. 
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απαλλασσόµενων εισροών και εκροών κ.α.), και την συγκριτική αξιολόγηση των 

οικονοµικών µεγεθών των εξεταζοµένων επιχειρήσεων µε τα συνολικά οικονοµικά 

µεγέθη του κλάδου δραστηριότητας στον οποίο αυτές υπάγονταν (φόρος προς 

ακαθάριστα έσοδα, συντελεστής µικτού κέρδους, φορολογητέες πωλήσεις προς σύνολο 

πωλήσεων, αύξηση του κύκλου εργασιών, αύξηση του οφειλόµενου φόρου κ.α.).  

 

Όλα τα µοντέλα που ανέπτυξαν µε την χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδοµένων 

αποδείχθηκαν καλύτερα σε σχέση µε την τυχαία επιλογή επιχειρήσεων για φορολογικό 

έλεγχο. Συγκεκριµένα σε σχέση µε την τυχαία επιλογή οι περιπτώσεις της συνάρτησης 

διάκρισης, των δένδρων ταξινόµησης, της λογιστικής παλινδρόµησης, και του 

υβριδικού µοντέλου εξήγαγαν καλύτερα αποτελέσµατα από 2 έως και 3,5 φορές.  

 

Οι Akinboade et al. (2009) διαπίστωσαν ότι η τυχαία επιλογή των επιχειρήσεων για 

έλεγχο από την φορολογική διοίκηση της Νοτίου Αφρικής, δεν  δίνει ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα δεδοµένου ότι η πλειοψηφία των ελεγχόµενων παρουσίασε υψηλό 

ποσοστό µη φορολογικής συµµόρφωσης. Στην προσπάθεια τους να χρησιµοποιήσουν 

επιστηµονικές µεθόδους επιλογής, εφάρµοσαν την οικονοµετρική παραµετρική µέθοδο 

της στοχαστικής ανάλυσης ορίων SFA31 , για να εκτιµήσουν την αποδοτικότητα των 

κερδών επιλεγµένων επιχειρήσεων του λιανεµπορίου της Νοτίου Αφρικής κατά τα έτη 

2005 – 2006, ως µία µέθοδο συγκριτικής αξιολόγησης, µε απώτερο σκοπό να 

µετρήσουν την φορολογική συµµόρφωση αυτών των επιχειρήσεων. Οι µεταβλητές του 

µοντέλου που συνέθεσαν, αντλήθηκαν από τα δεδοµένα των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων, τα οποία σχετίζονται µε την κερδοφορία, όπως το 

φορολογητέο εισόδηµα, τα έσοδα από πωλήσεις, το µικτό περιθώριο κέρδους, τα λοιπά 

εισοδήµατα, το σύνολο των δαπανών, τις δαπάνες για τόκους, και το ύψος του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού. Από την εξέταση του µοντέλου διαπίστωσαν ότι µεταξύ 

του φορολογητέου εισοδήµατος, και των εσόδων από πωλήσεις, των λοιπών 

εισοδηµάτων, του συνόλου των δαπανών και του ύψους του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού, υφίσταται θετική συσχέτιση και µάλιστα σε σηµαντικό βαθµό. 

 

                                                 
31 Stochastic Frontier Analysis. 
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3.9 Τα κριτήρια επιλογής στην Ελληνική πραγµατικότητα 
 

Ανατρέχοντας στην επιστηµονική βιβλιογραφία παρατηρούµε ότι στην Ελληνική 

πραγµατικότητα, εκτός από το γεγονός ότι οι αναφορές στο θέµα των κριτηρίων 

επιλογής είναι ελάχιστες, δεν υπάρχει καµία  αναφορά  για την ολοκληρωµένη και 

διεξοδική ανάλυσή του µε την χρήση επιστηµονικών µεθόδων οι οποίες στηρίζονται 

στην στατιστική ανάλυση ή άλλες συναφείς µεθόδους. Αποσπασµατικά υπάρχουν 

αναφορές για συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής, τα οποία όµως θεωρείται ότι 

εφαρµόζονται αυτοτελώς προκειµένου να επιλεγεί µία επιχείρηση για έλεγχο, χωρίς να 

καθορίζεται ο συντελεστής στάθµισης του κάθε ενός από αυτά τα κριτήρια, ή και η  

συνεισφορά του στην διαδικασία επιλογής. 

3.9.1 Τα κριτήρια επιλογής στην Ελληνική φορολογική νοµοθεσία  
 

Σύµφωνα µε τους Μιχαήλ κ.α. (2008) στην πράξη είναι αδύνατον οι ελεγκτικές αρχές 

να ελέγχουν το σύνολο των ανέλεγκτων κάθε φορά υποθέσεων, καθόσον υφίσταται 

περιορισµός, τόσο στους ανθρώπινους πόρους όσο και στην τεχνική υποδοµή. Έτσι 

επιδιώκεται ο έλεγχος επιλεγµένου αριθµού φορολογουµένων κατά τρόπο που ο 

αριθµός αυτός να αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό της φορολογητέας 

ύλης, ή της συνολικής πιθανολογούµενης φοροδιαφυγής. Η Ελληνική φορολογική 

διοίκηση για την επιλογή αυτή έχει καθορίσει συγκεκριµένα κριτήρια. 

 

Τα κριτήρια επιλογής εξάλλου προβλέπονται  από τις φορολογικές διατάξεις και βέβαια 

αυτά γνωστοποιούνται ευρύτερα, ύστερα από την κοινοποίηση των σχετικών 

αποφάσεων και εγκυκλίων. Βέβαια αυτά αναπροσαρµόζονται κατά διαστήµατα πλην 

όµως οι διαφοροποιήσεις που επέρχονται είναι ελάχιστες. Έτσι ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι µε την προϊσχύουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών ΠΟΛ 1144/98 η οποία 

καθόριζε την διαδικασία του τακτικού φορολογικού ελέγχου προβλέπονταν 12 κριτήρια 

επιλογής, τα οποία προβλέπονται αυτούσια και στην ισχύουσα ΠΟΛ 1037/05. Στην 

τελευταία προστέθηκαν επιπλέον 4 ακόµη κριτήρια.  

 

Έτσι το νοµοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής των ελεγχόµενων επιχειρήσεων 

στην Ελληνική πραγµατικότητα, όπως αυτό ισχύει σήµερα καθορίζεται από τις 
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διατάξεις της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών ΠΟΛ 1037/05. Συγκεκριµένα οι 

εκκρεµείς φορολογικές υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών 

επιλέγονται για έλεγχο µε βάση τα παρακάτω αναφερόµενα κριτήρια:  

• Όταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ ή δελτία πληροφοριών ή 

άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή.  

• Όταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, ΦΠΑ, ή άλλων 

φορολογικών αντικειµένων.  

• Όταν υφίστανται µεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται 

από το αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης.  

• Σε περιπτώσεις κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταµειακών 

µηχανών ή φορολογικών µηχανισµών.  

• Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταµειακών 

µηχανών ή φορολογικών µηχανισµών.  

• Όταν επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα 

αποθέµατα ή επί ελεύθερων επαγγελµατιών δηλώθηκαν µεγάλα ποσά δαπανών.  

• Όταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν κατά τις κείµενες διατάξεις ή δεν 

εφαρµόσθηκε ο προβλεπόµενος συντελεστής καθαρών κερδών εφόσον 

προβλέπεται ο εξωλογιστικός προσδιορισµός τους.  

• Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά µεταξύ συµπληρωµατικών στοιχείων των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος και δηλώσεων ΦΠΑ.  

• Όταν έστω και σε µία από τις εκκρεµείς διαχειριστικές περιόδους δηλώθηκε 

ζηµία από την εκµετάλλευση της επιχείρησης ή από την άσκηση του ελευθέριου 

επαγγέλµατος.  

• Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει 

χαµηλός συντελεστής µικτού και καθαρού κέρδους.  

• Όταν έγινε χρήση αναπτυξιακών νόµων.  

• Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν τύχει απαλλαγής από το ΦΠΑ.  

• Όταν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης εµφανίζονται 

υπέρογκα ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ή δυσανάλογα τέτοια ποσά σε 

σχέση µε τον συνήθη ετήσιο κύκλο εργασιών της.  

• Όταν κατά το χρόνο επιλογής για έλεγχο υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία στην 

αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία για επαναλαµβανόµενες αιτήσεις από άλλα κράτη 
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µέλη για αµοιβαία συνδροµή, βάσει των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) 

1798/2003.  

• Σε δηλώσεις των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, µε τα µεγαλύτερα 

εισοδήµατα.  

• Σε δηλώσεις µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήµατα από κάθε κατηγορία.   

 

Επιπροσθέτως σε άλλες φορολογικές διατάξεις ως κριτήρια επιλογής, ορίζονται και 

ισχύουν παράλληλα µε τα ανωτέρω, και τα εξής: 

• H µη αποδοχή του εκκαθαριστικού σηµειώµατος περαίωσης του Ν. 3259/0432. 

• Η ανακριβής υποβολή δήλωσης αυτοελέγχου του Ν. 3296/0433. 

• Η εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο. 

• Η περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος ζητείται από την ίδια την επιχείρηση. 

 

Η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων ενεργείται µε ευθύνη των Προϊσταµένων των 

ελεγκτικών υπηρεσιών σε συνεργασία µε τους Υποδιευθυντές ελέγχου καθώς και τους 

Προϊσταµένους των τµηµάτων ή των εποπτειών ελέγχου, κατά περίπτωση. Ποσοστό 

έως και 10% των επιλεγόµενων για έλεγχο υποθέσεων επιλέγεται από τυχαίο δείγµα, 

χωρίς να συντρέχουν τα ανωτέρω αναφερόµενα κριτήρια µε την προϋπόθεση ότι 

πρόκειται για υποθέσεις µε δύο  τουλάχιστον εκκρεµείς διαχειριστικές χρήσεις. To  

ποσοστό αυτό λαµβάνεται  από υποθέσεις επιτηδευµατιών των οποίων ο Αριθµός 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), λήγει σε συγκεκριµένο ψηφίο σε κάθε οικονοµικό 

έτος διακριτά. 

 

                                                 
32 O Νόµος 3259/2004  «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών 
και άλλες διατάξεις» καθόριζε προαιρετικό ειδικό τρόπο επίλυσης των φορολογικών διαφορών που 
προέκυπταν από τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις, µε σκοπό την περαίωσή τους. Ουσιαστικά ο 
συγκεκριµένος νόµος αφορά µία µορφή θεσµοθετηµένης φορολογικής αµνηστίας. 
  
33 Σύµφωνα µε τον Νόµο 3296/2004  «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, 
φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι οι δηλώσεις εισοδήµατος και ΦΠΑ 
επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών δεν ελέγχονται ως προς τα δηλούµενα εισοδήµατα και ποσά 
ΦΠΑ και θεωρούνται περαιωθείσες, ως ειλικρινείς υπό την προϋπόθεση της καταβολής ενός πρόσθετου 
φόρου εφόσον προέκυπτε µε βάση έναν συγκεκριµένο τρόπο υπολογισµού. Το προβλεπόµενο κριτήριο 
υπαγωγής στον νόµο ήταν το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων και αφορούσε υποθέσεις χαµηλών 
ακαθαρίστων εσόδων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για εµπορικές επιχειρήσεις το όριο ακαθαρίστων 
εσόδων ήταν 300.000 €.  Βέβαια στην συνέχεια µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών ΠΟΛ 
1130/2007 καθιερώθηκε δειγµατοληπτικός έλεγχος στις δηλώσεις αυτές ανάλογα µε τα τελευταία ψηφία 
του ΑΦΜ.     
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Η καθιέρωση υποχρεωτικού δειγµατοληπτικού ελέγχου ορισµένων φορολογικών 

δηλώσεων αποβλέπει στην διενέργεια πλήρη και ουσιαστικού τακτικού ελέγχου των 

υποθέσεων που παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον. Η επιλογή του δείγµατος θα 

µπορούσε να είναι τυχαία, ή προκειµένου να καθορισθεί αυτό, κριτήρια θα µπορούσαν 

να αποτελέσουν και να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη, ο κλάδος, ή η κατηγορία των 

επιχειρήσεων, ή επαγγελµάτων, ή χαρακτηριστικά του ΑΦΜ, καθώς και στοιχεία της 

ταυτότητας των υπόχρεων (Σκόρδος, 1992). 

 
Από την µελέτη των οριζοµένων στην Ελληνική φορολογική νοµοθεσία προκύπτει ότι η 

επιλογή των επιχειρήσεων που πρόκειται να ελεγχθούν µε τακτικό φορολογικό έλεγχο 

επαφίεται στην κρίση των Προϊστάµενων των ελεγκτικών µονάδων του ΥΠΟΙΚ µε 

βάση τα τιθέµενα κριτήρια επιλογής στα όρια της χωρικής ελεγκτικής τους 

αρµοδιότητας. Εξάλλου διαπιστώνεται ότι η διαδικασία επιλογής δεν στηρίζεται σε 

επιστηµονικές µεθόδους. Η ιεράρχηση της σειράς προτεραιότητας των επιλεγόµενων 

υποθέσεων γίνεται τοπικά σε κάθε ελεγκτική υπηρεσία και όχι σε κεντρικό επίπεδο για 

τις επιχειρήσεις όλης της επικράτειας. Η συγκεκριµένη διαπίστωση υποκρύπτει τον 

αυξηµένο κίνδυνο να παραµείνουν ανέλεγκτες επιχειρήσεις οι οποίες εντοπίζονται σε 

συγκεκριµένες γεωγραφικά περιοχές, και πιθανόν να παρουσιάζουν συγκριτικά 

µεγαλύτερη µη φορολογική συµµόρφωση και µεγαλύτερο χάσµα φόρου, από 

επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε άλλες περιοχές οι οποίες συµµορφώνονται 

περισσότερο.  

 

Βέβαια στο πεδίο εφαρµογής του προληπτικού ελέγχου ο οποίος διενεργείται από το 

Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ) θεωρητικά η επιλογή – στόχευση των 

επιχειρήσεων προς έλεγχο γίνεται µε τρόπο που στηρίζεται σε επιστηµονικές µεθόδους. 

Συγκεκριµένα η Υπηρεσία αυτή έχει αναπτύξει την εφαρµογή Regdata, η οποία 

αξιοποιεί και επεξεργάζεται δεδοµένα που αφορούν κρίσιµες πληροφορίες των προς 

έλεγχο φορολογουµένων. Η εφαρµογή βασίζεται σε τεχνικές στατιστικής ανάλυσης και 

παράγει λίστες των φορολογουµένων οι οποίοι θα πρέπει να ελεγχθούν είτε 

µεµονωµένα είτε συνδυαστικά, µε βάση διάφορα κριτήρια όπως:  

• Τον κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆). 

• Την περιοχή ελέγχου µε βάση τους ταχυδροµικούς κώδικες. 
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• Την  κατηγορία των  τηρουµένων βιβλίων.  

• Την επιλογή της νοµικής µορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ κλπ.). 

 

Περαιτέρω υπάρχει η δυνατότητα επιλογής µε βάση οικονοµικά στοιχεία όπως τα 

ακαθάριστα έσοδα, τις πιστωτικές εκκαθαριστικές δηλώσεις παρελθόντων ετών κ.α. 

(Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, 2005). Εξάλλου η επιλογή είναι αποτέλεσµα κριτηρίων 

που βασίζονται στην ανάλυση του ελεγκτικού αποτελέσµατος των προηγουµένων ετών, 

ως προς την παραβατικότητα και τον βαθµό συµµόρφωσης των φορολογουµένων 

(Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, 2006).  

 

Ωστόσο όπως προκύπτει από τον απολογισµό έργου του έτους 2005 της Υπηρεσίας 

Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ), η επιλογή περιορίστηκε µόνο στον κλάδο δραστηριότητας 

και στο είδος του προϊόντος, του αγαθού, ή του καθεστώτος κλπ. Συγκεκριµένα από το 

σύνολο των 46.508 προληπτικών ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το έτος 2005,  

ποσοστό 89,9% αυτών (41.802 έλεγχοι), αφορούσε τον κλάδο δραστηριότητας, ενώ 

ποσοστό 10,1% (4.706 έλεγχοι), αφορούσε το είδος του προϊόντος, του αγαθού, ή του 

καθεστώτος κλπ. (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, 2005). Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 

έτος 2006 ήταν 88,3%  (53.470 έλεγχοι), και 11,7% (7.052 έλεγχοι) επί συνόλου 60.522 

προληπτικών ελέγχων (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, 2006). 

3.9.2 Τα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε την Ελληνική βιβλιογραφία     
 
Από την ανασκόπηση της Ελληνικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι αναφορές για το 

υπό εξέταση ζήτηµα είναι ελάχιστες και περιορισµένου βάθους. Μία από αυτές είναι 

του Παπαδόπουλου Α. (1998). Σύµφωνα µε τον συγκεκριµένο συγγραφέα, στην 

επιλογή των ελεγχόµενων υποθέσεων οδηγούν οι παρακάτω αναφερόµενες περιπτώσεις: 

α. Οι παραβάσεις ΚΒΣ. Η ύπαρξη σηµαντικών παραβάσεων από άποψη µεγέθους και 

έκτασης που αναφέρονται σε µη έκδοση, ή λήψη στοιχείων, ή στην έκδοση ανακριβών 

στοιχείων, ή σε χρήση πλαστών και εικονικών στοιχείων. 

β. Η µη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προµηθευτών. 

γ. Η µη δήλωση, και η µη εµφάνιση δραστηριότητας, από επιχειρήσεις που έχουν 

θεωρήσει βιβλία και στοιχεία. 

δ. Η µη δήλωση εγκαταστάσεων. 
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ε. Η ύπαρξη κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων. 

στ. Το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ. Αδικαιολόγητα πιστωτικά υπόλοιπα σε σχέση µε το 

αντικείµενο δραστηριότητας, και το χρόνο άσκησης αυτής. 

ζ. Η µη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. 

η. Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. Σηµαντικός όγκος αγορών από άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

θ. Η ζηµία χρήσης που δεν δικαιολογείται από ανάλογα έκτακτα οικονοµικά, ή άλλα 

σχετικά γεγονότα (πυρκαγιά, συναλλαγµατικές διακυµάνσεις κλπ.). 

ι. Η ύπαρξη µικρού συντελεστή µικτού κέρδους. Το πολύ µικρό µέσο ποσοστό µικτού 

κέρδους από την πώληση εµπορευµάτων ή προϊόντων, το οποίο αν δεν προέρχεται από 

πραγµατικούς οικονοµικούς λόγους, µπορεί να οφείλεται σε απόκρυψη εσόδων, σε 

υποτιµολογήσεις πωλήσεων, ή σε τεχνική διόγκωση του κόστους πωληθέντων. 

ια. Η ύπαρξη µεγάλου συντελεστή µικτού κέρδους. Το πολύ µεγάλο µέσο ποσοστό 

µικτού κέρδους από την πώληση εµπορευµάτων ή προϊόντων το οποίο αν δεν 

προέρχεται από επιτυχή οικονοµική δραστηριότητα ή έκτακτες οικονοµικές συγκυρίες, 

µπορεί να οφείλεται σε προσπάθεια συγκάλυψης συναλλαγών.    

ιβ. Η ύπαρξη συντελεστή µικτού κέρδους, µικρότερου του συντελεστή µικτού κέρδους 

οµοειδών επιχειρήσεων. Η σηµαντική διαφορά που προκύπτει από την σύγκριση του 

ποσοστού µικτού κέρδους της ελεγχόµενης χρήσης, µε τα ποσοστά µικτού κέρδους της 

ίδιας χρήσης οµοειδών επιχειρήσεων που λειτούργησαν µε τις ίδιες συνθήκες.  

ιγ. ∆υσανάλογες δαπάνες σε σχέση µε τα παραχθέντα προϊόντα (αµοιβές και έξοδα 

προσωπικού, ηλεκτρικό ρεύµα παραγωγής κ.α.).      

     

Εξάλλου το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος (ΟΕΕ) ως θεσµοθετηµένος 

σύµβουλος της πολιτείας κατέθεσε µία εναλλακτική πρόταση για την ριζική 

αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος, αποσκοπώντας µεταξύ άλλων στην 

διεύρυνση της φορολογικής βάσης από πηγές που φοροδιαφεύγουν. Στην πρόταση αυτή 

αναφορικά µε τον  τρόπο επιλογής των επιχειρήσεων που πρόκειται να ελεγχθούν µε 

τακτικό φορολογικό έλεγχο αναφέρεται ότι η επιλογή για τις επιχειρήσεις που θα 

ελεγχθούν, θα γίνεται από την κεντρική ελεγκτική υπηρεσία µε κριτήρια όπως: 

• Τις διασταυρώσεις των στοιχείων που υπονοούν πιθανή φοροδιαφυγή.  

• Την εξέταση των αριθµοδεικτών. 
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• Το τυχαίο δείγµα. 

 

Σύµφωνα µε την ίδια πρόταση ο έλεγχος θα πρέπει να εστιάσει στην ποιότητα και όχι 

στην ποσότητα. Ο έλεγχος θα πρέπει να εκτελείται από οµάδα εφοριακών-ελεγκτών µε 

καταµερισµό του έργου, και το σύνολο των εργασιών θα συντονίζεται και θα 

επαληθεύεται από την κεντρική ελεγκτική υπηρεσία (Οικονοµικό Επιµελητήριο της 

Ελλάδας, 2010).  

 

Από την ανάλυση των προταθέντων διαπιστώνεται ότι το ΟΕΕ,  εισηγήθηκε για την 

επιλογή των ελεγχόµενων επιχειρήσεων δύο πρακτικές τις οποίες ήδη εφάρµοζε η 

Ελληνική φορολογική διοίκηση. Πρόκειται για την επιλογή µε βάση τις διασταυρώσεις 

στοιχείων, και για την επιλογή µε βάση το τυχαίο δείγµα. Η ουσιαστική όµως συµβολή 

της πρότασης έγκειται στην περίπτωση της ανάλυσης των αριθµοδεικτών ως κριτηρίου 

επιλογής. Θα πρέπει να αναφερθεί όµως ότι η ανάλυση δύο αριθµοδεικτών 

αποδοτικότητας προβλέπονταν στα φορολογικά νοµοθετήµατα. Πρόκειται για τους 

αριθµοδείκτες του µικτού κέρδους, και του καθαρού κέρδους.  

3.9.2.1 Η χρησιµότητα των αριθµοδεικτών χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης 
 

Για την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων µε την χρήση αριθµοδεικτών µεταξύ 

άλλων οµάδων ενδιαφεροµένων, είναι δυνατόν να ενδιαφέρονται και οι εφοριακοί 

ελεγκτές κατά την διαδικασία ελέγχου των φόρων των επιχειρήσεων και των εσόδων 

του κράτους (Νιάρχος, 1994). Η χρησιµότητα των αριθµοδεικτών οικονοµικής 

ανάλυσης κατά την διενέργεια του φορολογικού ελέγχου των επιχειρήσεων είναι 

µεγάλη, καθ’ όσον µε την βοήθεια τους είναι εφικτή η µόρφωση σαφούς γνώµης για 

την εσωτερική κατάσταση της επιχείρησης, η οποία είναι απαραίτητη για αντικειµενική 

και δίκαιη κρίση. 

 

Εξάλλου µια από τις βασικότερες µεθόδους ελέγχου είναι και η µέθοδος σύγκρισης του 

συντελεστή µικτού κέρδους που έχει επιτύχει η κρινόµενη επιχείρηση, προς τον ίδιο 

συντελεστή, κατά την ίδια χρονική περίοδο, που επιτεύχθηκε από άλλη οµοειδή 

επιχείρηση. Η διαφορά που προκύπτει αποτελεί συνήθως ένδειξη ανειλικρίνειας χωρίς 

αυτό βέβαια να είναι απόλυτο. Ορισµένες φορές όµως η διαφορά αυτή δεν µπορεί να 
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εξηγηθεί αν δεν ληφθούν υπόψη και οι αριθµοδείκτες οικονοµικής ανάλυσης, δηλαδή οι 

δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας των εµπορευσίµων αποθεµάτων και αποδοτικότητας 

του απασχολουµένου κεφαλαίου (Σκόρδος, 1992).  

3.10 ∆ιαχείριση κινδύνων φορολογικής συµµόρφωσης 
 

Οι φορολογικές διοικήσεις καλούνται να υλοποιήσουν µία ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή, 

και µάλιστα σε µια εποχή στην οποία προβάλει επιτακτική η ανάγκη για τον περιορισµό 

των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και την δηµιουργία πρωτογενών πλεονασµάτων. 

Πλέον οι σύγχρονες φορολογικές διοικήσεις έχουν αντιληφθεί ότι προκειµένου να 

επιτευχθεί ο στόχος τους θα πρέπει η φορολογική συµµόρφωση να προαχθεί διαµέσου 

ενός αντικειµενικού τρόπου επιλογής φορολογικών ελέγχων ο οποίος στηρίζεται σε 

επιστηµονικές µεθόδους και αρχές. Η υστέρηση των φορολογικών εσόδων λόγω της 

περιορισµένης φορολογικής συµµόρφωσης προάγει ως λύση την υλοποίηση 

στοχευµένων  φορολογικών  ελέγχων, µε προσανατολισµό σε εκείνες τις κατηγορίες 

φορολογουµένων οι οποίοι αποτελούν τον µεγαλύτερο κίνδυνο για τα δηµόσια έσοδα, 

έναντι των ελέγχων οι οποίοι διενεργούνται σε τυχαία βάση.  

  

Σε µια ιδεατή ευνοµούµενη κοινωνία οι φορολογούµενοι θα πλήρωναν τους φόρους 

που τους αναλογούν, ενώ οι φορολογικές διοικήσεις θα είχαν ως µοναδική αποστολή 

την διευκόλυνση των φορολογουµένων προκειµένου αυτοί να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους. Όµως καµία τέτοια κοινωνία δεν υπάρχει (European Commission, 

2010). Χαρακτηριστικό γνώρισµα των φορολογουµένων αποτελεί σε γενικές γραµµές η 

προσπάθεια αποφυγής των φόρων. Στην υποθετική περίπτωση της απουσίας 

φορολογικών διοικήσεων (π.χ. IRS) οι οποίες επιβάλλουν την εφαρµογή του 

φορολογικού πλαισίου, οι επιχειρήσεις δεν θα δήλωναν φορολογητέα εισοδήµατα 

προκειµένου να αποφύγουν την καταβολή των αναλογούντων φόρων (Μills, 1998). Oι 

περισσότεροι φορολογούµενοι θα απέφευγαν την καταβολή των αναλογούντων φόρων 

αν δεν διενεργούνταν φορολογικοί έλεγχοι, και αν δεν επιβάλλονταν για τις 

διαπιστωθείσες παραβάσεις οι αντίστοιχες φορολογικές κυρώσεις (Chung, 1976). 

 

∆εδοµένου όµως ότι οι φορολογικές αρχές έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν ένα 

περιορισµένο αριθµό φορολογουµένων, και θα πρέπει στα πλαίσιο αυτής της 
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παραδοχής να εντοπίσουν αυτούς οι οποίοι δυνητικά φοροδιαφεύγουν περισσότερο, 

προκύπτει ότι στην διαδικασία αυτή µπορεί να εφαρµοστεί η θεωρία της διαχείρισης 

κινδύνων. Οι φορολογικές αρχές έχουν εστιάσει την προσοχή τους τα τελευταία χρόνια 

στην διαχείριση κινδύνων και ειδικά στο πεδίο της φορολογίας των επιχειρήσεων 

(Freedman et al., 2009). 

 

Ο κίνδυνος εννοιολογικά αναφέρεται στην αβεβαιότητα η οποία συνδέεται µε πιθανή 

δυσάρεστη έκβαση γεγονότων. Η έννοια της διαχείρισης κινδύνων οριοθετεί τον 

εντοπισµό, την αξιολόγηση, και την ιεράρχηση των κινδύνων που ακολουθείται από 

σειρά συντονισµένων δράσεων µε απώτερο σκοπό τον έλεγχο των πιθανοτήτων, και τον 

περιορισµό των δυσµενών επιπτώσεων της αρνητικής έκβασης ατυχών συµβάντων, ή 

την µεγιστοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν από την θετική κατάληξη αβέβαιων 

καταστάσεων. Η διαχείριση κινδύνων της φορολογικής συµµόρφωσης είναι µια 

δοµηµένη διαδικασία για τον συστηµατικό προσδιορισµό, την αξιολόγηση, τον 

καθορισµό προτεραιοτήτων, και την αντιµετώπιση των κινδύνων συµµόρφωσης. Αυτοί 

οι κίνδυνοι περιλαµβάνουν την µη εγγραφή (έναρξη δραστηριότητας), την µη υποβολή 

φορολογικών δηλώσεων, την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, και την µη 

ορθή καταβολή των οφειλοµένων φόρων (Ministry of Finance India, 2008).  

 

H διαχείριση κινδύνων αποτελεί για την φορολογική διοίκηση ένα σηµαντικό εργαλείο 

προκειµένου αυτή να: 

• Επιτύχει την ίση µεταχείριση µεταξύ των φορολογουµένων. 

• Κατευθύνει την διαδικασία του φορολογικού ελέγχου προς τους 

φορολογούµενους οι οποίοι δεν συµµορφώνονται. 

• Επιτύχει καλύτερη χρήση των διαθεσίµων ανθρωπίνων, οικονοµικών και 

τεχνικών πόρων. 

• Ανυψώσει το επίπεδο της εθελοντικής φορολογικής συµµόρφωσης των 

φορολογουµένων. 

• Κατανείµει τους διαθέσιµους πόρους στα διάφορα επίπεδα κινδύνου. 

• Σταθµίσει τις πιθανότητες της µετάπτωσης ενός φορολογούµενου από την 

κατάσταση συµµόρφωσης, στην κατάσταση µη συµµόρφωσης (European 

Commission, 2006). 
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Παγκοσµίως οι πρακτικές στο πεδίο του εντοπισµού των κινδύνων της φορολογικής 

συµµόρφωσης επικεντρώνονται γενικά σε τέσσερις κύριες προσεγγίσεις οι οποίες είναι 

οι εξής: α) µακροοικονοµική ανάλυση, β) συνολική ανάλυση του τοµέα στον οποίο 

εντάσσεται ο φορολογούµενος (π.χ. κλάδος δραστηριοποίησης), γ) ανάλυση µε βάση 

στατιστικά έγκυρα τυχαία δείγµατα και δ) αξιολόγηση του κινδύνου η οποία βασίζεται 

στην εικόνα του φορολογουµένου. Οι φορολογικές διοικήσεις κάνουν χρήση των 

ανωτέρω προσεγγίσεων, αντλώντας τα εργαλεία που απαιτούνται από τα επιστηµονικά 

πεδία των οικονοµικών, της λογιστικής, της ελεγκτικής, της στατιστικής, της εξόρυξης 

δεδοµένων και της πληροφορικής (Thomson, 2008).   

 

Επιπροσθέτως η απόφαση του φορολογούµενου σχετικά µε το αν θα συµµορφωθεί η 

όχι µε την φορολογική νοµοθεσία, εµπίπτει στην έννοια της διαχείρισης κινδύνων, 

δεδοµένου ότι ο φορολογούµενος επιδιώκοντας ένα οικονοµικό όφελος εφόσον επιλέξει 

να καταβάλει λιγότερους φόρους από αυτούς που αναλογούν στο φορολογητέο 

εισόδηµά του, εκτίθεται στον κίνδυνο εντοπισµού της έκνοµης συµπεριφοράς του, και 

την κατ’ επέκταση  επιβάρυνσή του µε τις επιβαλλόµενες προβλεπόµενες εκ του νόµου 

κυρώσεις.    

 

Στα πλαίσια αυτής της αντίληψης οι φορολογικές διοικήσεις διαφόρων κρατών έχουν 

πραγµατοποιήσει επενδύσεις για την ανάπτυξη τµηµάτων διαχείρισης και ανάλυσης του 

κινδύνου της µη φορολογικής συµµόρφωσης. Η φορολογική διοίκηση της Αυστραλίας 

ATO σύστησε µία µονάδα έρευνας της συµµόρφωσης, η οποία έχει ως αποστολή την 

κατάταξη ετησίως 370 κλάδων και επαγγελµάτων της Αυστραλιανής οικονοµίας µε 

βάση τον αντιληπτό κίνδυνο για τα φορολογικά έσοδα (Wickerson, 1994). Εξάλλου ο 

Braithwaite (1998) υποστήριξε ότι το ATO θα πρέπει πέραν της µακροοικονοµικής  

αξιολόγησης των κινδύνων της φορολογικής συµµόρφωσης (τάση του κλάδου κ.α.), να 

εστιάσει την προσοχή του και στην µόχλευση του κινδύνου σε µικροοικονοµικό 

επίπεδο µε την εφαρµογή της στατιστικής ανάλυσης παλινδρόµησης. Το ΑΤΟ επίσης 

εξέτασε συστηµατικά την διαχείριση του φορολογικού κινδύνου των µεγάλων 

επιχειρήσεων της Αυστραλίας (Australian Taxation Office, 2006). 
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Η προσπάθεια αυτή των φορολογικών αρχών είναι δύσκολο να επιτύχει αν δεν 

εφαρµοστούν οι κατάλληλες διαδικασίες της επιστήµης των πληροφοριακών 

συστηµάτων, καθώς επίσης και οι επιστηµονικές µέθοδοι της στατιστικής επιστήµης, 

χωρίς να παρεµβάλλεται η υποκειµενική αξιολόγηση του ανθρώπινου παράγοντα. O 

Gallagher (2005) στην έρευνά του για την συγκριτική αξιολόγηση των φορολογικών 

συστηµάτων αναφέρει ότι ο τρόπος επιλογής του φορολογικού ελέγχου είτε για τον 

φόρο εισοδήµατος είτε για τον φόρο προστιθέµενης αξίας, θα πρέπει να εδράζεται στην 

αµερόληπτη αξιολόγηση του κινδύνου η οποία στηρίζεται σε στατιστικά σηµαντικές 

καθορισµένες παραµέτρους. Ένα τέτοιο σύστηµα θα συνέβαλε στην αντικειµενική 

επιλογή εκείνων των φορολογουµένων και επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι πιθανότερο να 

φοροδιαφεύγουν. Η αυτοµατοποιηµένη διαδικασία επιλογής θα περιόριζε επίσης την 

διακριτική ευχέρεια των φορολογικών υπηρεσιών, και θα πρέπει να αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα οποιουδήποτε προγράµµατος αναδιάρθρωσης της φορολογικής 

διοίκησης και ειδικά αυτών που επιδιώκουν τον περιορισµό τον παρεµβάσεων της 

πολιτικής εξουσίας στην φορολογική διοίκηση, και την αντιµετώπιση της εκτεταµένης 

διαφθοράς. 

 

Εξάλλου το Υπουργείο Οικονοµικών των ΗΠΑ στην συνολική στρατηγική του για τον 

περιορισµό του φορολογικού χάσµατος εντάσσει την συνεχιζόµενη προσπάθεια 

βελτίωσης των πληροφοριακών συστηµάτων. Η συνεχής αυτή βελτίωση σε συνδυασµό 

µε την συνεχή ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό του ηλεκτρονικού αρχείου θα παράσχει 

στο IRS αποτελεσµατικότερα εργαλεία για την βελτίωση της συµµόρφωσης, διαµέσου 

της έγκαιρης ανίχνευσης, της καλύτερης επιλογής των ελεγχόµενων υποθέσεων, και της 

αρτιότερης διαχείρισής τους  (Internal Revenue Service, 2007).  

 

Περαιτέρω η Καναδική φορολογική υπηρεσία CRA34 µε την στρατηγική διαχείριση 

κινδύνων επιδιώκει µεταξύ άλλων να διατηρήσει µια παρουσία φορολογικών ελέγχων 

σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας και για όλους τους τύπους των φορολογουµένων, 

πιστεύοντας ότι αυτή η προσέγγιση προωθεί την εθελοντική συµµόρφωση, και 

αποτρέπει την µη συµµόρφωση µε την αύξηση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας των 

προγραµµάτων φορολογικών ελέγχων που αυτή υλοποιεί  (Gauvreau, 2007).  

                                                 
34 Canada Revenue Agency 
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Οι φορολογικές διοικήσεις καθορίζοντας το πλαίσιο δράσης τους, και κάνοντας χρήση 

προσφάτως των αρχών της διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου, προσπαθούν να 

εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τα κριτήρια εκείνα τα οποία θα µπορούσαν να 

ενταχθούν στην διαδικασία της επιλογής των ελεγχόµενων φορολογικών υποθέσεων. 

Σύµφωνα µε το Ministry of Finance India (2008), προκειµένου να προσδιοριστεί και να 

εκτιµηθεί ο κίνδυνος της µη φορολογικής συµµόρφωσης θα πρέπει να συγκεντρωθεί 

µια ευρεία γκάµα οικονοµικών στοιχείων, σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων. 

Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα δεδοµένα των φορολογικών δηλώσεων, οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων (ισολογισµοί, αποτελέσµατα 

χρήσης), οι κωδικοί δραστηριότητας των επιχειρήσεων, το προηγούµενο ιστορικό 

φορολογικής συµµόρφωσης, τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη ανά κλάδο 

οικονοµικής δραστηριότητας, και γεωγραφική περιοχή. Επίσης όσον αφορά τα 

προγράµµατα φορολογικών ελέγχων αναφέρεται ότι αυτά θα πρέπει να εστιάσουν σε 

επιχειρηµατικούς κλάδους υψηλού ρίσκου, όπως ο κατασκευαστικός, ή ο κλάδος 

συµβούλων επιχειρήσεων.  

 

Εξάλλου για την αξιολόγηση των προγραµµάτων φορολογικών ελέγχων καθοριστικά 

στοιχεία αποτελούν, ο αριθµός των πραγµατοποιηθέντων φορολογικών ελέγχων, η 

συνολική αξία των καταλογισθέντων φόρων, η συνολική αξία των φόρων που τελικώς 

εισπράχθηκαν, ο αριθµός των ελέγχων κατά τους οποίους εντοπίσθηκε απόκρυψη 

φορολογητέας ύλης και επιβλήθηκαν οι αναλογούντες φόροι,  ο αριθµός των ελέγχων 

των οποίων οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου (φορολογικό χάσµα) υπερβαίνουν 

ένα συγκεκριµένο όριο, το ποσοστό των ελέγχων για τους οποίους αµφισβητήθηκαν 

από τους φορολογούµενους τα αποτελέσµατά τους, το ποσοστό των αµφισβητούµενων 

επιβληθέντων φόρων, το ποσοστό των ελέγχων για τους οποίους δεν υπήρξε 

αµφισβήτηση των αποτελεσµάτων τους, και το ποσοστό των φόρων για τους οποίους 

υπήρξε αποδοχή εκ µέρους των φορολογουµένων (OECD, 2004b). 

 

Η ανάλυση κινδύνου βασίζεται σε στοιχεία τα οποία προέρχονται από διάφορες πηγές. 

Τα στοιχεία αυτά θα µπορούσαν να οµαδοποιηθούν σε:  

• Οικονοµικά και φορολογικά στοιχεία, όπως για παράδειγµα οι δείκτες 

οικονοµικής ανάπτυξης. 
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• Στοιχεία τα οποία προέρχονται από τους φορολογούµενους, όπως για 

παράδειγµα τα δεδοµένα των φορολογικών δηλώσεων τους. 

• Φορολογικά στοιχεία τα οποία µπορούν να ανακτηθούν από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες, όπως για παράδειγµα το τελευταίο ιστορικό συµµόρφωσης, ή ο 

αριθµός των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα. 

• ∆εδοµένα που προέρχονται από τρίτους, όπως µία τράπεζα. 

• ∆ιαθέσιµες πληροφορίες στο διαδίκτυο (European Commission, 2006). 

 

Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης  διεθνείς οργανισµοί και θεσµικά όργανα έχουν 

εντάξει στις προτεραιότητες τους την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραµµών 

για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του συγκεκριµένου ζητήµατος. Η  Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή το έτος 2006 εξέδωσε έναν οδηγό35 διαχείρισης κινδύνου για τις φορολογικές 

διοικήσεις των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο οδηγό αυτό αναφέρεται 

ότι η ανάλυση κινδύνου απαιτεί την χρήση προηγµένων συστηµάτων πληροφορικής 

λόγω του µεγάλου όγκου των δεδοµένων τα οποία θα πρέπει να επεξεργαστούν. Η 

ανάλυση κινδύνου στα πλαίσια της φορολογικής διοίκησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο ή και να πραγµατοποιηθεί συνδυασµός των 

δύο επιπέδων.  Εξάλλου και ο ΟΟΣΑ συντάσσει κατά διαστήµατα εκθέσεις για την 

διαχείριση των κινδύνων συµµόρφωσης µε πεδίο εφαρµογής το φορολογικό πλαίσιο 

των κρατών – µελών του (OECD, 2004a).  

 

3.10.1 Η διαχείριση κινδύνων κατά την Ελληνική φορολογική διοίκηση 
 

Η Ελληνική φορολογική διοίκηση προσφάτως έχει υιοθετήσει την χρησιµοποίηση 

µεθόδων ανάλυσης κινδύνου, προκειµένου να επιλέγονται για έλεγχο οι φορολογικές 

υποθέσεις. Ωστόσο η εφαρµογή αυτών των µεθόδων µέχρι και σήµερα δεν έχει 

ξεκινήσει. Συγκεκριµένα στον Ν. 3842/2010 ορίζεται ότι η επιλογή των προς έλεγχο 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος θα γίνεται µε τη χρησιµοποίηση µεθόδων 

ανάλυσης κινδύνου. Επίσης στον συγκεκριµένο νόµο αναφέρεται ότι µπορεί να ορίζεται 

                                                 
35 Για την κατάρτιση του οδηγού εργάστηκε από το 2004 η οµάδα έργου για την ανάλυση κινδύνου 
Fiscalis. 
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και τυχαίο δείγµα υπαγόµενων σε έλεγχο δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, χωρίς τη 

χρησιµοποίηση µεθόδων ανάλυσης κινδύνου. Ειδικότερα οι µέθοδοι ανάλυσης 

κινδύνου βασίζονται: 

 

α) Σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως τη νοµική µορφή, την κατηγορία των τηρούµενων 

βιβλίων του ΚΒΣ, τον κλάδο ή τοµέα δραστηριότητας, ανάλογα µε την επικινδυνότητα 

και παραβατικότητα αυτού, την ύπαρξη παραβάσεων και παραλείψεων των διατάξεων 

της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, ανάλογα µε το είδος, τη βαρύτητα και τη 

συχνότητα εµφάνισής τους, την ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις του 

πληροφοριακού συστήµατος, ή από ελέγχους σε τρίτους υπόχρεους, ή από τρίτες πηγές 

για απόκρυψη φορολογητέας ύλης, ή διάπραξη φορολογικών αδικηµάτων και την εν 

γένει φορολογική εικόνα και συµπεριφορά των υπόχρεων. 

 

β) Σε οικονοµικά δεδοµένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζηµιές, 

συντελεστές µικτού και καθαρού κέρδους, δεδοµένα από δηλώσεις άµεσης και έµµεσης 

φορολογίας, καθώς και διαθέσιµα στοιχεία από βάσεις δεδοµένων, στατιστική ανάλυση, 

εφαρµογή τεχνικών εξόρυξης δεδοµένων και άλλες πηγές πληροφοριών. 

 

γ) Σε χωροταξικά και χρονικά δεδοµένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, 

εποχιακές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.  

3.11 Συµπεράσµατα 
 

Η διενέργεια των φορολογικών ελέγχων αποτελεί την πλέον καθοριστική παράµετρο 

για την επίτευξη ενός επιθυµητού επιπέδου φορολογικής συµµόρφωσης. Στο κεφάλαιο 

αυτό αρχικά εισήχθη η έννοια του φορολογικού ελέγχου, και αποτυπώθηκε η 

πολύπλευρη συνεισφορά του, στον περιορισµό του φορολογικού χάσµατος και στην 

διαµόρφωση της εθελοντικής συµµόρφωσης στα πλαίσια του επιδιωκόµενου σκοπού 

του. Μάλιστα κατέστη σαφές ότι η συµβολή τους στην διαµόρφωση ενός αποδεκτού 

επιπέδου  φορολογικής συµµόρφωσης αποτελεί µακράν την πλέον σηµαντική διάσταση 

τους.  
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Η συµβολή αυτή επίσης αποτυπώνεται στην θετική επίδραση που ασκεί η 

συγκεκριµένη διαδικασία στους ήδη ελεγχέντες φορολογούµενους, υπό την 

προϋπόθεση βέβαια ότι οι διενεργηθέντες έλεγχοι ήταν αποτελεσµατικοί 

αναδεικνύοντας την πραγµατική διάσταση της συντελεσθείσας φοροδιαφυγής. Το 

γενικό ποσοστό των φορολογικών ελέγχων το οποίο αποτελεί την έκφραση της 

πιθανότητας εντοπισµού, τόσο στις αναπτυγµένες χώρες όσο και στην Ελλάδα είναι 

περίπου της τάξεως του 2%, αποτελώντας συνάρτηση των τιθέµενων περιορισµών των 

διαθεσίµων πόρων, και της ισχύουσας σχέσης κόστους – οφέλους. Ωστόσο ένας άρτια 

δοµηµένος και ισχυρός ελεγκτικός µηχανισµός, στελεχωµένος από ικανότατους 

ελεγκτές είναι δυνατόν να συνεισφέρει καθοριστικά στην επαύξηση της 

αντιλαµβανόµενης πιθανότητας εντοπισµού από τους φορολογούµενους, και εποµένως 

στον περιορισµό της µη φορολογικής συµµόρφωσης.  

 

Απέναντι στις πολυάριθµες και πολυποίκιλες µεθόδους φοροδιαφυγής οι οργανωµένες 

φορολογικές διοικήσεις (IRS, ATO, CRA κ.α) έχουν να αντιπαρατάξουν προγράµµατα 

φορολογικών ελέγχων και φορολογικής συµµόρφωσης, βασισµένα σε επιστηµονικές 

µεθόδους στατιστικής ανάλυσης, των οποίων όµως τα επακριβή συστατικά στοιχεία δεν 

είναι ευρύτερα γνωστά. Τα κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων προκειµένου αυτές να 

ελεγχθούν φορολογικά, τα οποία αποτελούν και τους προσδιοριστικούς παράγοντες της 

φοροδιαφυγής είναι πολλά όπως προκύπτει από τις µελέτες των  ανεξάρτητων 

ερευνητών αλλά και τις εκθέσεις των φορολογικών διοικήσεων.  

 

Στην Ελληνική πραγµατικότητα αν και το πρόβληµα της περιορισµένης φορολογικής 

συµµόρφωσης παραµένει ιδιαίτερα σοβαρό, παρατηρείται αποσπασµατική εφαρµογή 

των πλέον σηµαντικών κριτηρίων, ωστόσο ελλείπει ένα συνεκτικό πλαίσιο ενιαίας 

εφαρµογής αυτών, συντιθέµενο στην βάση επιστηµονικών µεθόδων πολυµεταβλητής 

στατιστικής ανάλυσης. Ωστόσο τελευταίως (2010) σε θεωρητικό προς το παρόν επίπεδο 

επιχειρείται και από την Ελληνική φορολογική διοίκηση, η υιοθέτηση και εφαρµογή 

µεθόδων διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνων φορολογικής συµµόρφωσης, στα πλαίσια 

των σχετικά πρόσφατων κατευθυντήριων γραµµών διεθνών οργανισµών και θεσµικών 

οργάνων. 
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Το παρατηρούµενο κενό τόσο στο επίπεδο της ερευνητικής κοινότητας, όσο και στο 

κρίσιµο πεδίο εφαρµογής της Ελληνικής φορολογικής διοίκησης, επιχειρεί κατά το 

δυνατόν να πληρώσει η επιχειρούµενη ερευνητική προσπάθεια, στηριζόµενη στο 

ευρύτερο θεωρητικό υπόβαθρο, στα πλαίσια βέβαια των ισχυόντων ερευνητικών 

περιορισµών. Στα επόµενα κεφάλαια παρουσιάζονται αναλυτικά, το µεθοδολογικό 

πλαίσιο της παρούσας έρευνας, η ανάλυση των αποτελεσµάτων της, καθώς επίσης και η 

εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

4.1 Εισαγωγή 
 
Στο παρόν κεφάλαιο αποτυπώνεται το µεθοδολογικό πλαίσιο στην βάση του οποίου 

δοµήθηκε η παρούσα έρευνα πεδίου. Η κατάρτιση και ο σχεδιασµός του συγκεκριµένου  

µεθοδολογικού πλαισίου, το οποίο είναι απότοκο του θεωρητικού πλαισίου που 

παρουσιάστηκε στα προηγούµενα κεφάλαια, στηρίζεται στον συγκερασµό των 

κατάλληλων ερευνητικών εργαλείων, για την πληρέστερη προσέγγιση του ερευνητικού 

σκοπού και των επιµέρους στόχων της συγκεκριµένης έρευνας. Στα πλαίσια της 

ερευνητικής στρατηγικής, αφού µελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι προτεινόµενες 

µέθοδοι µέτρησης της φοροδιαφυγής, ή της µη φορολογικής συµµόρφωσης επελέγησαν 

οι κατάλληλες, ενώ παράλληλα δεδοµένα για την υλοποίηση της έρευνας αντλήθηκαν 

από βάσεις δεδοµένων, στις οποίες πρόσβαση παρέχει η βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας. 

 

Περαιτέρω στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία για τον πληθυσµό της 

έρευνας. Η έννοια του πληθυσµού της έρευνας συνίσταται στο σύνολο των 

δραστηριοποιούµενων επιχειρήσεων στην Ελληνική οικονοµία, και ειδικότερα στο 

υποσύνολο αυτού, που απαρτίζεται από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη ελεγχθεί 

φορολογικά. Στα πλαίσια της περιγραφής των συγκεκριµένων µεγεθών, επέρχεται 

νοµοτελειακά για πρώτη φορά σε επίπεδο επιστηµονικής έρευνας, η 

αποκρυπτογράφηση του ποσοστού των φορολογικών ελέγχων το οποίο εφαρµόζει, ή 

δύναται να εφαρµόζει υπό τις παρούσες συνθήκες, η Ελληνική φορολογική διοίκηση. 

Επιπροσθέτως περιγράφεται το δείγµα, και οι υιοθετούµενες µέθοδοι δειγµατοληψίας, 

καθώς επίσης και η µεθοδολογία στατιστικής ανάλυσής του. Η έναρξη του κεφαλαίου 

οριοθετείται από την διατύπωση των διερευνητικών ερωτηµάτων, η οποία 

παρουσιάζεται αµέσως παρακάτω.  
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4.2 H διατύπωση των διερευνητικών ερωτηµάτων 
 

Στόχος της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι να τύχουν απάντησης  ερευνητικά 

ερωτήµατα τα οποία σχετίζονται µε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της 

φορολογικής συµµόρφωσης, όπως αυτοί προκύπτουν από την ανασκόπηση του 

θεωρητικού πλαισίου, ενώ παράλληλα συνδέονται άρρηκτα µε τον απώτερο σκοπό της, 

δηλαδή την υλοποίηση ενός συγκροτηµένου προγράµµατος στοχοθετηµένων 

φορολογικών ελέγχων και φορολογικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων. Τα 

διερευνητικά αυτά ερωτήµατα τα οποία αποτελούν την µορφή διατύπωσης του 

ερευνητικού προβλήµατος (Παρασκευόπουλος, 1993) αν και εξετάζονται αυτοτελώς, 

θα µπορούσαν να ενταχθούν σε γενικότερες ενότητες οι οποίες χαρακτηρίζουν την 

συνολική εικόνα των εξεταζόµενων επιχειρήσεων, ως προς τον βαθµό της φορολογικής  

συµµόρφωσης τους. Οι γενικότερες αυτές ενότητες οι οποίες εξετάζονται είναι οι εξής: 

• Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του µητρώου των επιχειρήσεων τα οποία  

πιθανόν να αποτελούν προσδιοριστικό παράγοντα της φορολογικής 

συµµόρφωσής τους (επιλογή νοµικής µορφής, τόπος έδρας και εγκαταστάσεων, 

αντικείµενο δραστηριότητας κ.α.). 

• Τα δεδοµένα των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων και των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων τα οποία αναδεικνύουν περιορισµένη 

φορολογική συµµόρφωση (συντελεστές κερδοφορίας, διαχρονική πορεία 

οικονοµικών µεγεθών και στοιχείων, ανάλυση αριθµοδεικτών, ύπαρξη ζηµιών, 

µη υποβολή δηλώσεων  κ.α). 

• Τα δεδοµένα του ισχύοντος φορολογικού πλαισίου τα οποία συµβάλουν στην 

διαµόρφωση κρίσης σχετικά µε το φορολογικό προφίλ των επιχειρήσεων (ύψος 

φορολογικών συντελεστών, µοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους, 

σχηµατισµός αφορολογήτων αποθεµατικών). 

• Το ιστορικό των αποτελεσµάτων προηγούµενων φορολογικών ελέγχων όπως 

αυτό συντίθεται από την τυχόν ύπαρξη φορολογικών παραβάσεων και 

αντίστοιχων επιβαλλόµενων ποινών, από την διενέργεια προληπτικών ή και  

προσωρινών φορολογικών ελέγχων κατά το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα, 

καθώς επίσης και το εύρος του ελεγχόµενου χρονικού διαστήµατος. 
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Αναλυτικότερα η διατύπωση των δεκαοκτώ συνολικά διερευνητικών ερωτηµάτων έχει 

ως εξής: 

1. Ποια είναι η σχέση της νοµικής µορφής  των επιχειρήσεων και του ύψους του 

ποσοστού της µη  φορολογικής συµµόρφωσης;  

2. Πως επιδρά η επιλογή της γεωγραφικής περιοχής της έδρας των επιχειρήσεων 

στην µη φορολογική συµµόρφωσή τους; 

3. Πως σχετίζεται ο κλάδος δραστηριότητας των επιχειρήσεων  και  το ποσοστό 

της µη  φορολογικής συµµόρφωσης; 

4. Ποια είναι η σχέση του παράγοντα της ηλικίας των επιχειρήσεων όπως 

προκύπτει από τον χρόνο ενάρξεώς τους, και  του ποσοστού της µη  

φορολογικής συµµόρφωσης; 

5. Ποια είναι η σχέση µεταξύ του ύψους του κεφαλαίου όπως έχει αυτό 

διαµορφωθεί µετά από ενδεχόµενες αυξήσεις του, και  του ποσοστού της µη  

φορολογικής συµµόρφωσης; 

6. Πως σχετίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιχειρήσεων όπως  εκφράζεται 

από την συµµετοχή σε αυτό των µελών µίας µόνο οικογένειας (ατοµική ή 

οικογενειακή επιχείρηση), ή περισσοτέρων οικογενειών χωρίς να υπάρχουν 

µεταξύ των µελών τους δεσµοί συγγένειας, και του ποσοστού της µη  

φορολογικής συµµόρφωσης; 

7. Ποια είναι η σχέση µεταξύ του  αριθµού των  υποκαταστηµάτων των 

επιχειρήσεων,  και  του ποσοστού της µη  φορολογικής συµµόρφωσης; 

8. Πως συσχετίζεται το µέσο ύψος των ακαθαρίστων εσόδων ανά διαχειριστική 

χρήση για το ελεγχόµενο χρονικό διάστηµα, µε το ποσοστό µη φορολογικής 

συµµόρφωσης; 

9. Πως συσχετίζεται η απόκλιση του προβλεπόµενου ΜΣΚΚ για την συγκεκριµένη 

δραστηριότητα, από το περιθώριο καθαρού κέρδους (ΠΚΚ), µε το ποσοστό µη  

φορολογικής συµµόρφωσης; 

10. Πως συσχετίζεται η ποσοστιαία µεταβολή του περιθωρίου καθαρού κέρδους  

µεταξύ των  διαχειριστικών χρήσεων της ελεγχόµενης περιόδου, µε το ποσοστό 

µη  φορολογικής συµµόρφωσης;   

11. Πως σχετίζεται η περίπτωση της µη υποβολής έστω και µία φορολογικής 

δήλωσης µε το διαπιστωθέν φορολογικό χάσµα (συνολικά ποσά ελέγχου); 
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12. Ποια είναι η σχέση µεταξύ της εµφάνισης ζηµιών έστω και σε µία διαχειριστική 

χρήση µε το διαπιστωθέν φορολογικό χάσµα (συνολικά ποσά ελέγχου); 

13. Πως σχετίζεται η τυχόν ύπαρξη καθώς επίσης και το ύψος του πιστωτικού 

υπολοίπου ΦΠΑ µε το ποσοστό µη  φορολογικής συµµόρφωσης; 

14. Ποια είναι η συσχέτιση των αριθµοδεικτών ρευστότητας, δραστηριότητας, 

κεφαλαιακής διάρθρωσης και φερεγγυότητας, αποδοτικότητας, και δαπανών 

λειτουργίας µε το ποσοστό της µη φορολογικής συµµόρφωσης, και πως 

διαµορφώνεται αυτή η συσχέτιση µετά τον διενεργηθέντα τακτικό φορολογικό 

έλεγχο;  

15. Ποια είναι η σχέση µεταξύ της πραγµατοποίησης αφορολογήτων αποθεµατικών  

και του ποσοστού µη  φορολογικής συµµόρφωσης; 

16. Ποια είναι η συσχέτιση µεταξύ  του ύψους των φορολογικών συντελεστών  και 

του περιθωρίου καθαρού κέρδους των ελεγχόµενων διαχειριστικών χρήσεων; 

17. Ποια είναι η σχέση της ύπαρξης διαπιστωµένων παραβάσεων ΚΒΣ πριν  την 

διενέργεια του τακτικού φορολογικού ελέγχου, µε το ποσοστό της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης;  

18. Πως σχετίζεται το πλήθος των ελεγχοµένων διαχειριστικών χρήσεων µε το 

ποσοστό της µη  φορολογικής συµµόρφωσης; 

4.2.1 Παραδοχές κατά την εξέταση των διερευνητικών ερωτηµάτων 
 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για την εξέταση ορισµένων εκ των διερευνητικών 

ερωτηµάτων  έγιναν οι εξής παραδοχές και  λήφθηκαν υπόψη τα αντίστοιχα δεδοµένα: 

 

Για το πρώτο διερευνητικό ερώτηµα οι νοµικές µορφές των επιχειρήσεων οι οποίες 

αξιολογήθηκαν ήταν αυτές των ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ καθώς επίσης και οι ατοµικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις βασικές µορφές επιχειρηµατικής 

δραστηριοποίησης στην Ελληνική οικονοµία (αποτελούν περίπου το 96% του συνόλου 

των δραστηριοποιούµενων επιχειρήσεων). Οι λοιπές µορφές (κοινοπραξίες, κοινωνίες, 

κλπ) δεν αναζητήθηκαν επειδή αντιπροσώπευαν πάρα πολύ µικρό ποσοστό τόσο στο 

σύνολο των επιχειρήσεων, όσο και στο σύνολο των από αυτών ελεγµένων, µε 

αποτέλεσµα να είναι ιδιαίτερα δυσχερής και χρονοβόρος ο εντοπισµός τους.  
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Για το δεύτερο διερευνητικό ερώτηµα οι γεωγραφικές περιοχές οι οποίες αποτέλεσαν 

αντικείµενο έρευνας ήταν οι περιφέρειες της κεντρικής Μακεδονίας (πλην του νοµού 

Θεσσαλονίκης), ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και τέλος αυτόνοµα ο νοµός 

Θεσσαλονίκης. Η εστίαση της έρευνας σε αυτές τις εγγύτερες γεωγραφικά περιοχές,  

κρίθηκε αναγκαία δεδοµένων των ισχυόντων περιορισµών που σχετίζονται µε τη 

χρονική διάρκεια υλοποίησης της έρευνας, το συνεπαγόµενο κόστος κ.α. Επίσης η 

αυτόνοµη εξέταση του νοµού Θεσσαλονίκης κρίθηκε σκόπιµη λόγω του αναλογικά 

µεγάλου µεγέθους του,  της πιθανολογούµενης διαφοροποίησής του λόγω του βαθµού 

αστικοποίησής του, και των ενδεχόµενων ιδιαιτεροτήτων σε µεταβλητές όπως το ύψος 

των φορολογητέων εισοδηµάτων, το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης, η φορολογική 

ηθική, τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά κ.α. Εξάλλου αντίστοιχη είναι και η επιλογή 

του τρόπου παρουσίασης των ετήσιων στατιστικών δελτίων φορολογικών δεδοµένων 

του ΥΠΟΙΚ, όπου σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία του νοµού Αττικής παρουσιάζονται 

ξεχωριστά (Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 2006, 2007, 2008). 

Για το τρίτο διερευνητικό ερώτηµα οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων  

κατατάχθηκαν σύµφωνα µε την στατιστική ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής 

δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆)  του έτους 2003 (ΣΤΑΚΟ∆-03)  της ΕΛΣΤΑΤ (πρώην  

ΕΣΥΕ), η χρήση της οποίας συµβάλλει στην κατά οµοιόµορφο τρόπο παρουσίαση και 

σύγκριση των συλλεγόµενων στοιχείων, και την ταξινόµησή τους κατά κλάδο 

οικονοµικής δραστηριότητας. Περαιτέρω οι δραστηριότητες αυτές οµαδοποιήθηκαν για 

πρακτικούς λόγους, σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες και συγκεκριµένα στους κλάδους, 

της µεταποίησης, του χονδρικού και λιανικού εµπορίου, της παροχής υπηρεσιών και 

των κατασκευών. 

Για το ένατο διερευνητικό ερώτηµα χρησιµοποιήθηκαν οι ΜΣΚΚ ανά κωδικό 

δραστηριότητας, σύµφωνα µε την  κωδικοποίηση των πινάκων συντελεστών καθαρού 

κέρδους εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων που εφαρµόζονται στα ακαθάριστα 

έσοδα, και τους οποίους καθορίζει το ΥΠΟΙΚ.  

Για το ενδέκατο και το δωδέκατο διερευνητικό ερώτηµα εξετάζονται οι επιπτώσεις της 

µη υποβολής έστω και µίας φορολογικής δήλωσης, και της εµφάνισης ζηµιών έστω και 

σε µία διαχειριστική χρήση αντίστοιχα, επί του φορολογικού χάσµατος όπως αυτό 
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εκφράζεται από την µεταβλητή που εισήχθηκε µε την ονοµασία ποσοστό επί του µέσου 

χάσµατος ανά χρήση. Η µεταβλητή αυτή ουσιαστικά εκφράζει το ποσοστό των 

επιπλέον φόρων που καταλόγισε ο έλεγχος σε κάθε επιχείρηση ανά διαχειριστική χρήση, 

επί του µέσου χάσµατος όπως αυτό υπολογίσθηκε για το σύνολο των επιχειρήσεων του 

δείγµατος.  

 

Για την εξέταση του δέκατου τέταρτου διερευνητικού ερωτήµατος αξιολογήθηκε η 

συµπεριφορά των παρακάτω αριθµοδεικτών για το ελεγχόµενο χρονικό διάστηµα 

καθώς επίσης και για τα δύο επόµενα χρόνια µετά την διενέργεια του φορολογικού 

ελέγχου. Σηµειώνεται ότι οι συγκεκριµένοι αριθµοδείκτες αντλήθηκαν από την βάση 

δεδοµένων «iMentor» της εταιρείας στατιστικών και οικονοµικών πληροφοριών 

Hellastat AΕ, η πρόσβαση στην οποία παρέχεται από την βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.  

Πίνακας 4.1: Αριθµοδείκτες και τύποι υπολογισµού αυτών   

Αριθµοδείκτης Τύπος υπολογισµού 
Αριθµοδείκτες ρευστότητας 

Γενική Ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Άµεση Ρευστότητα 
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέµατα ) / Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 

Λειτουργική Ταµειακή Ροή προς 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Λειτουργική Ταµειακή Ροή / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Αριθµοδείκτες δραστηριότητας 
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων Πωλήσεις / Απαιτήσεις 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων Κόστος Πωληθέντων / Αποθέµατα 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών 
(Κόστος Πωληθέντων - Ενσωµατωµένες Αποσβέσεις + 
Αποθέµατα Λήξης - Αποθέµατα Έναρξης) / Προµηθευτές 

Αριθµοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και φερεγγυότητας 
Συνολικές Υποχρεώσεις προς Συνολικά 
Κεφάλαια 

Συνολικές Υποχρεώσεις / Συνολικό Ενεργητικό 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις προς 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις / Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Μόχλευση Κεφαλαίου Κίνησης 
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Αποθέµατα + 
Απαιτήσεις - (Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις - 
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις) 

Πωλήσεις προς Συνολικές Υποχρεώσεις Πωλήσεις / Συνολικές Υποχρεώσεις 

Αριθµοδείκτες αποδοτικότητας 
Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων Κέρδη Προ Φόρων / Συνολικό Ενεργητικό 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων Κέρδη Προ Φόρων / Ίδια Κεφάλαια 

Απόδοση Επενδυµένων Κεφαλαίων 
Κέρδη Προ Φόρων / Επενδυµένα Κεφάλαια (Επενδυµένα 
Κεφάλαια = Κεφάλαιο Κίνησης + Καθαρά Λειτουργικά Πάγια)  

Φορολογική επιβάρυνση Κέρδη Μετά Φόρων / Κέρδη Προ Φόρων  
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Αριθµοδείκτης Τύπος υπολογισµού 
Περιθώριο Μικτού Κέρδους Μικτό Κέρδος / Πωλήσεις 

Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους Ολικά Αποτελέσµατα / Πωλήσεις 

Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) Κέρδη Προ Φόρων ΚΠΦ / Πωλήσεις 

Αριθµοδείκτες δαπανών λειτουργίας 

Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα προς 
Κύκλο Εργασιών 

Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα / Κύκλος Εργασιών 

Σύνολο ∆ιοικητικών & Λειτουργικών εξόδων 
προς Μικτά Αποτελέσµατα 

Σύνολο ∆ιοικητικών & Λειτουργικών εξόδων / Μικτά 
Αποτελέσµατα 

Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα προς 
Μικτά Αποτελέσµατα 

Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα / Μικτά Αποτελέσµατα 

Πηγή: Hellastat ΑΕ,  βάση δεδοµένων “iMentor”   

Για το δέκατο έκτο διερευνητικό ερώτηµα αν και ως γνωστό στην Ελλάδα στην 

φορολογία των νοµικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ) και των εµπορικών - προσωπικών 

εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ) εφαρµόζεται αναλογικός συντελεστής φόρου, ωστόσο προέκυψε 

ότι κατά το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα οι συντελεστές φόρου µειώθηκαν διαδοχικά 

ακολουθώντας φθίνουσα πορεία, στα πλαίσια των εφαρµοζοµένων φορολογικών 

πολιτικών. Ειδικότερα σηµαντικές µειώσεις επήλθαν κατά τα οικονοµικά έτη 2005 έως 

και 2008 (διαχειριστικές χρήσεις 2004 έως και 2007). Έτσι δεδοµένων των εκάστοτε 

ισχυόντων φορολογικών συντελεστών στα πλαίσια της υπό εξέταση περιόδου, 

παρέχεται η δυνατότητα της διερεύνησης της διαχρονικής επίδρασης των φορολογικών 

συντελεστών στην φορολογική (ή µη φορολογική) συµµόρφωση των επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα οι συντελεστές οι οποίοι ίσχυσαν ανά νοµική µορφή και οικονοµικό έτος 

παρατίθενται κατωτέρω: 

             Πίνακας 4.2: Ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές εταιρειών οικ. ετών 2000 – 2008  

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ΑΕ ΕΠΕ ΟΕ - ΕΕ 

2000 40 35 30 

2001 40 35 25 

2002 37,5 35 25 

2003 35 35 25 

2004 35 35 25 

2005 35 35 25 

2006 32 32 24 

2007 29 29 22 

2008 25 25 20 

             Πηγή: Ετήσιοι φορολογικοί οδηγοί «Φορολογικής Επιθεώρησης» αντιστοίχων ετών 
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Περαιτέρω θα πρέπει να αναφερθεί ότι το καθαρό εισόδηµα (καθαρά κέρδη) των 

ατοµικών επιχειρήσεων φορολογείται µε βάση την κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 

φυσικών προσώπων, η οποία είναι προοδευτική, και για όλα τα εξεταζόµενα έτη 

προέβλεπε ανώτατο φορολογικό συντελεστή της τάξεως του 40%.  

Για το δέκατο έβδοµο διερευνητικό ερώτηµα οι φορολογικές παραβάσεις του ΚΒΣ 

λόγω του πλήθους και της ποικιλίας αυτών οµαδοποιήθηκαν σε τρεις βασικές 

κατηγορίες πλέον της κατηγορίας της µη ύπαρξης παραβάσεων. Συγκεκριµένα η πρώτη 

κατηγορία αφορά την µη ύπαρξη παραβάσεων. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις απλές 

παραβάσεις ΚΒΣ οι οποίες επισύρουν συνήθως ένα µικρό φορολογικό πρόστιµο, και σε 

αρκετές περιπτώσεις πιθανόν η εµφάνισή τους να οφείλεται σε άγνοια εφαρµογής 

διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας, ή περιπτώσεις λαθών εκ παραδροµής. 

Ενδεικτικά αναφέρεται  ως παράδειγµα η έκδοση εκ παραδροµής αθεώρητων στοιχείων 

αντί θεωρηµένων, τα οποία όµως έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία προ 

οποιουδήποτε ελέγχου (Σταµατόπουλος, 2005). Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει 

σοβαρές παραβάσεις του ΚΒΣ οι οποίες επισύρουν µεγαλύτερα πρόστιµα και 

υποκρύπτουν σε µεγάλο βαθµό σκόπιµη µη συµµόρφωση (όπως για παράδειγµα η 

περίπτωση της ελλιπούς περιγραφής του είδους των αγαθών ή των υπηρεσιών στα 

τηρούµενα βιβλία και στοιχεία). Η τέταρτη και τελευταία κατηγορία περιλαµβάνει τις 

πολύ σοβαρές παραβάσεις του ΚΒΣ, οι οποίες υπό προϋποθέσεις ανάλογα µε την 

έκτασή τους οδηγούν στον εξωλογιστικό
36  προσδιορισµό των φορολογητέων 

αποτελεσµάτων των ελεγχόµενων επιχειρήσεων (ανεπάρκεια ή ανακρίβεια λογιστικών 

βιβλίων), ενώ παράλληλα επισύρουν την επιβολή βαρύτατων διοικητικών και ποινικών 

κυρώσεων (όπως για παράδειγµα η έκδοση ή η λήψη εικονικών φορολογικών 

στοιχείων).  

                                                 
36  Ο εξωλογιστικός προσδιορισµός προβλέπεται από το άρθρο 32 του Νόµου 2238/94 (κώδικας 
φορολογίας εισοδήµατος) στις περιπτώσεις µη τήρησης βιβλίων και στοιχείων, ή τήρησης βιβλίων 
κατώτερης κατηγορίας του ΚΒΣ, ή τήρησης ανακριβών, ή ανεπαρκών βιβλίων και στοιχείων. Στην 
τελευταία περίπτωση θα πρέπει το  µέγεθος της ανακρίβειας ή ανεπάρκειας να καθιστά αδύνατη την 
διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων 
προσδιορίζεται εξωλογιστικά µε πολλαπλασιασµό των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων, µε τους 
ΜΣΚΚ.  
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4.3 Μέθοδοι µέτρησης της φορολογικής συµµόρφωσης 
 
Προκειµένου να εκτιµηθούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες της φορολογικής 

συµµόρφωσης και να συντεθεί ένα µοντέλο ή πρόγραµµα στοχευµένων φορολογικών 

ελέγχων, µελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι υπάρχουσες µέθοδοι που αναφέρονται 

στην διεθνή βιβλιογραφία, και αφορούν γενικότερα την εκτίµηση του µεγέθους της 

φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας.  

 

Οι µέθοδοι που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι πολλές και ορισµένες από αυτές βασίζονται 

στην επινοητικότητα των µελετητών (Κανελλόπουλος κ.α., 1995). Η βασική διάκριση 

των µεθόδων αυτών σε άµεσες και έµµεσες στηρίζεται στο αν η συγκεκριµένη µέθοδος 

προσπαθεί να προσεγγίσει το µέγεθος µέσα από τα ίχνη που αφήνει το φαινόµενο σε 

διάφορες σφαίρες της µετρούµενης οικονοµικής πραγµατικότητας (Βαβούρας και 

Μανωλάς, 2004). Εξάλλου κριτήριο για την διάκριση των µεθόδων σε άµεσες και 

έµµεσες αποτελεί και η προέλευση των δεδοµένων. Οι άµεσες µέθοδοι αναφέρονται σε 

αποκαλύψεις των ατόµων για την δράση των ίδιων, ενώ οι έµµεσες µελετούν τα 

µακροοικονοµικά µεγέθη της επίσηµης οικονοµίας, µε στόχο την επισήµανση 

ενδείξεων της ανεπίσηµης οικονοµίας (Τάτσος κ.α., 2001).  

 

Το σύνολο των προτεινοµένων µεθόδων χαρακτηρίζεται από αντικειµενικές δυσκολίες 

εφαρµογής και ικανό αριθµό προβληµάτων, γεγονός το  οποίο έχει ως αποτέλεσµα τον 

σχηµατισµό της κρίσης, ότι καµία από αυτές δεν αποτελεί έναν ιδανικό εφαρµόσιµο 

τρόπο µέτρησης (Καλυβιανάκης κ.α. 1993). ∆εδοµένου ότι για την υλοποίηση της 

έρευνας θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί  το κατάλληλο ερευνητικό εργαλείο, 

µελετήθηκαν οι συγκεκριµένες µέθοδοι, αξιολογήθηκαν και τελικά επιλέχθηκε ένας 

συνδυασµός των άµεσων µεθόδων όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω. Στη 

συνέχεια παρουσιάζεται µία σύντοµη επισκόπηση αυτών των µεθόδων, µε έµφαση στις 

άµεσες µεθόδους. 
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4.3.1 Άµεσες µέθοδοι  
 

Οι άµεσες µέθοδοι έχουν ως σηµείο αναφοράς τα µικροοικονοµικά δεδοµένα του 

πληθυσµού στόχου που ερευνάται. Κριτήριο διάκρισης αυτής της κατηγορίας των 

µεθόδων αποτελεί ο προαιρετικός ή υποχρεωτικός τους χαρακτήρας. Συγκεκριµένα τα 

δεδοµένα της έρευνας µπορεί να ληφθούν ή µε την εθελοντική σύµπραξη των 

συµµετεχόντων, ή υποχρεωτικά κατόπιν της πραγµατοποίησης των φορολογικών 

ελέγχων, από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. Οι άµεσες µέθοδοι  έχουν το 

µειονέκτηµα ότι είναι υψηλού κόστους και χρονοβόρες στην υλοποίησή τους. 

Ειδικότερα οι άµεσες µέθοδοι διακρίνονται στην µέθοδο των εκούσιων συνεντεύξεων 

και των ερωτηµατολογίων και στην µέθοδο των φορολογικών ελέγχων. Αναλυτικά τα 

χαρακτηριστικά των δύο αυτών υποκατηγοριών έχουν ως εξής: 

4.3.1.1 Η µέθοδος των εκούσιων συνεντεύξεων και των ερωτηµατολογίων 
 

Με την µέθοδο αυτή τα δεδοµένα συλλέγονται κατόπιν διενέργειας δειγµατοληπτικών 

ερευνών, αντικείµενο των οποίων αποτελεί η φορολογική συµπεριφορά των 

φορολογούµενων. Ειδικότερα  οι έρευνες αυτές  πραγµατοποιούνται είτε µε την χρήση 

ερωτηµατολογίων, είτε διαµέσου των προσωπικών συνεντεύξεων.  

 

Οι έρευνες που διεξάγονται µε αυτήν την µέθοδο αυτές έχουν το πλεονέκτηµα ότι 

µπορούν να αναδείξουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που αποκαλύπτουν και άλλες 

παραµέτρους οι οποίες συντελούν στην εξάπλωση της φοροδιαφυγής. Τέτοια 

χαρακτηριστικά είναι το επίπεδο φορολογικής ηθικής, οι αντιλήψεις των 

φορολογουµένων για τον βαθµό φορολογικής συνείδησης κ.α. Με κατάλληλες 

ερωτήσεις είναι δυνατόν να εντοπισθούν οι παραγωγικοί κλάδοι και οι δραστηριότητες 

που παρουσιάζουν µεγαλύτερα περιθώρια φοροδιαφυγής (Τάτσος κ.α., 2001). 

 

Στις έρευνες αυτές στις οποίες αναζητούνται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, η 

εξασφάλιση της ανωνυµίας θεωρείται δεδοµένη. Οµολογουµένως, η διατήρηση της 

ανωνυµίας σε µια στατιστική έρευνα ελαχιστοποιεί τα κίνητρα για απόκρυψη 

εισοδήµατος. Εντούτοις όµως, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόµενο ότι οι 
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ερωτώµενοι παραµένουν επιφυλακτικοί στην αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών 

δεδοµένων (Matsaganis and Flevotomou, 2010).  

 

Εξάλλου είναι πολύ πιθανό οι φορολογούµενοι οι οποίοι φοροδιαφεύγουν να µην 

προτίθενται να συµµετάσχουν σε τέτοιες έρευνες, αλλά και όταν συµµετέχουν ενέχει ο 

κίνδυνος να µην αποτυπώσουν την συντελούµενη φοροδιαφυγή στην πλήρη της 

διάσταση. ∆εδοµένου ότι συνήθως η µέθοδος αυτή υλοποιείται µε τυχαία 

δειγµατοληψία υπάρχει σηµαντική πιθανότητα σφάλµατος µεροληψίας στην επιλογή 

του δείγµατος, µε αποτέλεσµα αυτό να µην είναι αντιπροσωπευτικό. Τα µειονεκτήµατα 

αυτής της µεθόδου τα οποία εντοπίζονται στο πιθανό σφάλµα µεροληψίας της επιλογής 

του δείγµατος, και στις αυξηµένες πιθανότητες ανειλικρινών απαντήσεων των 

συµµετεχόντων θεωρείται ότι είναι δύσκολο να αντιµετωπισθούν (Cowell, 1990). 

4.3.1.2 Η µέθοδος των φορολογικών ελέγχων  
 

Η συγκεκριµένη µέθοδος στηρίζεται στα αποτελέσµατα των διενεργηθέντων 

φορολογικών ελέγχων, και µάλιστα οι φορολογικές διοικήσεις προηγµένων κρατών την 

εφαρµόζουν στα πλαίσια υλοποιούµενων προγραµµάτων µέτρησης της φορολογικής 

συµµόρφωσης. Η µέθοδος αυτή θεωρείται η πλέον αξιόπιστη για την εκτίµηση του 

µεγέθους της φοροδιαφυγής (OECD, 2001). ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός της ανάπτυξης 

αρκετών προγραµµάτων φορολογικών ελέγχων από το IRS προκειµένου να υλοποιηθεί 

αυτός ο στόχος.  

 

H κριτική που έχει ασκηθεί στην µέθοδο αυτή αφορά το γεγονός ότι οι φορολογικές 

αρχές επιλέγουν τους φορολογούµενους οι οποίοι πρόκειται να ελεγχθούν, µε ορισµένα 

συγκεκριµένα κριτήρια επικινδυνότητας, και ως εκ τούτου το δείγµα δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό. Για αυτόν τον λόγο σύµφωνα µε τον Feinstein (1999), τα 

αποτελέσµατα του δείγµατος αυτού δεν θα πρέπει να ανάγονται στο σύνολο του 

πληθυσµού των φορολογουµένων, προκειµένου να εκτιµηθεί η συντελούµενη 

φοροδιαφυγή, ως µη αντιπροσωπευτικά. Βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 

Αµερικάνικη φορολογική διοίκηση χρησιµοποιεί και προγράµµατα φορολογικών 

ελέγχων τα οποία υλοποιούνται σε τυχαία βάση προκειµένου να καµφθεί αυτό το 
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πρόβληµα. Εξάλλου και η Ελληνική φορολογική διοίκηση ορίζει ότι οι διενεργούµενοι 

έλεγχοι σε ποσοστό 10% πραγµατοποιούνται σε τυχαία βάση.  

 

Επιπροσθέτως στα αρνητικά τις µεθόδου συγκαταλέγεται το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις 

µπορεί να επηρεασθούν από αλλαγές στις µεθόδους ανίχνευσης (Καλυβιανάκης κ.α., 

1993), και επίσης το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων µπορεί να 

αποτελούν  τµήµα µόνο της πραγµατικής φοροδιαφυγής (Schneider and Enste, 2000), 

λόγω της αδυναµίας των ελεγκτών στην προσπάθεια ανάδειξης του πραγµατικού 

µεγέθους της µη φορολογικής συµµόρφωσης.  Περαιτέρω το κόστος συλλογής των 

απαιτούµενων στοιχείων είναι µία ακόµη αρνητική παράµετρος, δεδοµένου ότι οι 

φορολογικοί έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται µε σκοπό την µέτρηση της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης ορισµένες φορές είναι πιο εκτεταµένοι από τους συνήθεις 

φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις γενικές 

φορολογικές διατάξεις. Έτσι για τον συγκεκριµένο λόγο, εναλλακτικά οι φορολογικές 

αρχές για την εκτίµηση του επιπέδου της µη φορολογικής συµµόρφωσης, αντλούν 

στοιχεία από τους φορολογικούς ελέγχους που διενεργούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες, στα 

πλαίσια του καθιερωµένου ελεγκτικού τους έργου.  

4.3.2 Έµµεσες µέθοδοι 
 

Οι έµµεσες µέθοδοι στηρίζονται στην χρησιµοποίηση µακροοικονοµικών µεγεθών,  

οικονοµικών δεικτών και οικονοµετρικών υποδειγµάτων, προκειµένου να εκτιµηθεί το 

πραγµατικό µέγεθος της φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας. Οι κυριότερες έµµεσες 

µέθοδοι οι οποίες αναφέρονται στην βιβλιογραφία και έτυχαν εφαρµογής είναι οι 

παρακάτω: 

 

α) Η µέθοδος της έρευνας των οικογενειακών προϋπολογισµών, µε βάση τα αντίστοιχα 

στοιχεία των στατιστικών υπηρεσιών. Βάση της µεθόδου αυτής αποτελεί η σύγκριση 

του δηλωθέντος εισοδήµατος στις φορολογικές αρχές, µε το εισόδηµα που προκύπτει 

µε βάση τις καταναλωτικές δαπάνες. Την µέθοδο αυτή εφάρµοσε για πρώτη φορά στην 

Μεγάλη Βρετανία ο O’ Higgins (1980).   
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β)  Η σύγκριση του δηλωθέντος εισοδήµατος στις φορολογικές αρχές µε το εισόδηµα το 

οποίο προκύπτει από την κατάρτιση των εθνικών λογαριασµών. Η απόκλιση που 

παρατηρείται µεταξύ των δύο µεγεθών αντιπροσωπεύει την εκτιµώµενη φοροδιαφυγή.  

 

γ) Οι νοµισµατικές µέθοδοι. Η βασικότερη από αυτές τις µεθόδους στηρίζεται στην 

αρχή ότι οι δραστηριότητες της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής έχουν ως 

αποτέλεσµα την αύξηση του λόγου των µετρητών προς τις καταθέσεις προθεσµίας, 

δεδοµένου ότι οι συναλλαγές στα πλαίσια αυτών διενεργούνται κατά κύριο λόγο µε 

µετρητά, για να µην εντοπίζονται. Η µέθοδος αυτή αναπτύχθηκε από τον Gutmann 

(1977).  Περαιτέρω στα πλαίσια αυτής της υποκατηγορίας µεθόδων αναπτύχθηκε  και η 

συναλλακτική µέθοδος του Feige (1979), στην οποία ο συγκεκριµένος ερευνητής 

δέχεται ότι οι συναλλαγές στην παραοικονοµία πραγµατοποιούνται και µε άλλους 

τρόπους πλην των µετρητών.  

 

δ)  Η σύγκριση των φόρων που συλλέχθηκαν από τις φορολογικές αρχές και των φόρων 

που θα έπρεπε να είχαν συλλεχθεί αν το φορολογητέο εισόδηµα δηλώνονταν στην 

πραγµατική του διάσταση. Στην περίπτωση αυτή το εθνικό εισόδηµα διαρθρώνεται σε 

εισοδηµατικά κλιµάκια µε βάση την αναλογία που ισχύει για την διανοµή του 

εισοδήµατος. Στη συνέχεια επί των εισοδηµάτων των κλιµακίων αυτών εφαρµόζονται 

οι αντίστοιχοι φορολογικοί συντελεστές, έτσι ώστε να προκύψει το σύνολο των φόρων 

οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν αποδοθεί. 

   

ε) Η διαφορά στον ΦΠΑ. Κατά την µέθοδο αυτή υπολογίζεται ο ΦΠΑ σε θεωρητικό 

επίπεδο µε βάση τους εθνικούς λογαριασµούς και στην συνέχεια συγκρίνεται µε το 

σύνολο του ΦΠΑ που έχει αποδοθεί (European Commission, 2006). 

  

στ) Η µέθοδος των φορολογικών αµνηστιών. Με τις φορολογικές αµνηστίες παρέχεται 

στους φορολογούµενους το κίνητρο της ευνοϊκής µεταχείρισης, το οποίο αποτυπώνεται 

στον περιορισµό των προστίµων και των προσαυξήσεων ή στους µειωµένους 

φορολογικούς συντελεστές, έτσι ώστε να δηλώσουν τα πραγµατικά τους εισοδήµατα. 

Από την διαφορά µεταξύ των φόρων οι οποίοι αναλογούν στα εισοδήµατα που 

δηλώνονται κατά την υπαγωγή στα προγράµµατα των φορολογικών αµνηστιών, και των 
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φόρων που αναλογούν στα αρχικώς δηλωθέντα φορολογητέα εισοδήµατα, προκύπτει το 

µέγεθος της φοροδιαφυγής, σύµφωνα µε την συγκεκριµένη µέθοδο. 

 

ζ) Τα οικονοµετρικά υποδείγµατα τα οποία συνεξετάζουν την επίδραση πολλαπλών 

µεταβλητών, προκειµένου να προσδώσουν στα µεγέθη της φοροδιαφυγής και της 

παραοικονοµίας την πραγµατική τους διάσταση.    

4.4 Μεθοδολογική προσέγγιση  
 

Το µεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας θα πρέπει να εξυπηρετεί την υλοποίηση του 

ερευνητικού σκοπού και των στόχων της έρευνας. Απώτερο σκοπό της έρευνας 

αποτελεί ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός των φορολογικών ελέγχων, ο οποίος είναι 

απαραίτητος, προκειµένου να επιτευχθεί η επαρκής ανάπτυξη ενός προγράµµατος  

φορολογικών ελέγχων το  οποίο αποσκοπεί στην: 

1. Εστίαση και αντιµετώπιση των πλέον σηµαντικών κινδύνων. 

2. Στόχευση στους φορολογούµενους οι οποίοι δεν συµµορφώνονται, µε 

παράλληλη απουσία ενόχλησης στους φορολογούµενους που συµµορφώνονται. 

3. Βέλτιστη χρήση των περιορισµένων πόρων. 

4. Γενικότερη επίδραση συµµόρφωσης στην ευρύτερη κοινότητα των 

φορολογουµένων (Bider, 2010).  

 

Για να υλοποιηθεί ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα φορολογικών ελέγχων και 

φορολογικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων, θα πρέπει αρχικά να εντοπιστούν οι 

προσδιοριστικοί παράγοντες της µη φορολογικής συµµόρφωσης, όπως αυτοί 

ανακύπτουν από την ανασκόπηση του θεωρητικού πλαισίου και την εξέταση των 

διερευνητικών ερωτηµάτων. Στην συνέχεια οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να 

εισαχθούν σε πολυµεταβλητά  µοντέλα στατιστικής ανάλυσης έτσι ώστε ανάλογα µε 

τον συντελεστή στάθµισης του κάθε ενός, να συντεθεί το πρόγραµµα το οποίο θα 

επιτυγχάνει την βέλτιστη επιλογή των επιχειρήσεων που θα πρέπει να ελέγχονται κατά 

προτεραιότητα, δεδοµένου ότι θα παρουσιάζουν ισχυρές ενδείξεις µη φορολογικής 

συµµόρφωσης. 
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Για τον σκοπό αυτό κρίθηκε σκόπιµο να εξετασθούν επιχειρήσεις οι οποίες είχαν ήδη 

ελεγχθεί φορολογικά µε τακτικό φορολογικό έλεγχο, και να αναλυθούν τα πρωτογενή 

δεδοµένα αυτών των φορολογικών ελέγχων. Ωστόσο τα δεδοµένα αυτών των 

φορολογικών ελέγχων δεν γνωστοποιούνται, άλλα και δεν παρέχονται για ερευνητικούς 

σκοπούς από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες αρχές. Ειδικότερα στοιχεία φορολογικών ελέγχων 

δεν παρέχει τόσο η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) του 

ΥΠΟΙΚ στα πλαίσια του ετήσιου στατιστικού δελτίου φορολογικών δεδοµένων το 

οποίο δηµοσιοποιεί σε ετήσια βάση, όσο και η ΕΛΣΤΑΤ στα πλαίσια του  µητρώου 

επιχειρήσεων που καταρτίζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Επιπροσθέτως τα 

συγκεκριµένα στοιχεία δεν παρέχει επίσης και η κατά τα διαφαινόµενα ανενεργή 

τράπεζα φορολογικών δεδοµένων37 του ΥΠΟΙΚ.   

 

Εποµένως εκ των πραγµάτων ανέκυπταν αντικειµενικές δυσκολίες κατά τον 

προσδιορισµό του δειγµατοληπτικού πλαισίου. Βέβαια το δειγµατοληπτικό πλαίσιο το 

οποίο είναι ένας κατάλογος ολόκληρου ή σχεδόν ολόκληρου του πληθυσµού της 

έρευνας, δεν είναι πάντοτε διαθέσιµο (Ψαρρού και Ζαφειρόπουλος, 2001). Έτσι 

προκειµένου να δροµολογηθεί η έρευνα, υιοθετήθηκε η λύση της σύνθεσης ενός 

ερευνητικού εργαλείου, το οποίο θα έπρεπε να εξυπηρετεί τις ιδιαιτερότητες της 

έρευνας, να παρακάµπτει τους περιορισµούς της, και παράλληλα να παρέχει εγγυήσεις 

ορθότητας και αξιοπιστίας των δεδοµένων του δείγµατος. 

4.4.1 Το ερευνητικό εργαλείο  
 

Η κατασκευή του ερευνητικού εργαλείου της παρούσας διατριβής στηρίζεται στα 

αποτελέσµατα διενεργούµενων τακτικών φορολογικών ελέγχων. Κατόπιν αυτού  

θεωρήθηκε αναγκαίο  προκειµένου να αντληθούν τα απαιτούµενα πρωτογενή δεδοµένα  

για την έρευνα, να χρησιµοποιηθεί ένας συνδυασµός των δύο άµεσων µεθόδων 

µέτρησης της φορολογικής συµµόρφωσης, δηλαδή της µεθόδου των φορολογικών 
                                                 

37 Η Ελληνική φορολογική διοίκηση µε τον Ν. 2214/1994 προχώρησε στην σύσταση της τράπεζας 
φορολογικών δεδοµένων µε σκοπό την υποβοήθηση του φορολογικού ελέγχου. Η τράπεζα είχε ως 
αντικείµενο την συγκέντρωση κάθε χρήσιµης πληροφορίας, η οποία σχετίζεται µε τη φοροδοτική 
ικανότητα των φορολογουµένων, τις φορολογητέες πράξεις, τη φοροδιαφυγή και την πάταξη αυτής, τις 
κάθε είδους παραβάσεις στις οποίες υπέπεσαν οι φορολογούµενοι και γενικότερα ό,τι άλλο µπορεί να 
υποβοηθήσει το φορολογικό έλεγχο.  
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ελέγχων, και της µεθόδου των εκούσιων συνεντεύξεων και ερωτηµατολογίων. 

Παράλληλα κρίθηκε σκόπιµη και η άντληση δεδοµένων από διατιθέµενες βάσεις 

δεδοµένων, καθώς επίσης και η δειγµατοληπτική επιβεβαίωση των δεδοµένων που    

συγκεντρώθηκαν µε την χρήση των δύο βασικών µεθόδων, λόγω των ιδιαιτεροτήτων 

της φύσης της έρευνας. Εξάλλου θεωρείται δεδοµένο ότι για την εφαρµογή µιας 

ερευνητικής µεθόδου είναι δυνατόν να επιστρατευτούν περισσότερες από µία 

ερευνητικές τεχνικές (Σταµέλος και ∆ακοπούλου, 2006). 

 

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης ερευνητικής στρατηγικής, πραγµατοποιήθηκε έρευνα 

για τον εντοπισµό επιχειρήσεων οι οποίες υποχρεούνταν στην δηµοσίευση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (ΑΕ και ΕΠΕ) και οι οποίες πληρούσαν τις 

προδιαγραφές του επιλεγόµενου δείγµατος, ενώ επίσης από τον πίνακα διαθέσεως των 

αποτελεσµάτων και τον ισολογισµό τους, και ειδικότερα από τον λογαριασµό του 

ΕΓΛΣ 88.06 µε την περιγραφή «∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων 

χρήσεων» αλλά και τον λογαριασµό 42.04 µε την ίδια περιγραφή, προέκυπτε ότι οι 

συγκεκριµένες επιχειρήσεις είχαν ελεγχθεί φορολογικά το κρινόµενο διάστηµα.  

 

Συγκεκριµένα για την έρευνα αυτή τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις βάσεις δεδοµένων 

της εταιρείας παροχής εµπορικών και οικονοµικών πληροφοριών ICAP Group, της 

εταιρείας στατιστικών και οικονοµικών πληροφοριών Hellastat A.Ε.38, καθώς επίσης 

και από τα τεύχη ΑΕ και ΕΠΕ των Φύλλων Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) του 

Εθνικού Τυπογραφείου39. Ειδικότερα αντλήθηκαν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

καθώς και άλλα στοιχεία (όπως για παράδειγµα περιλήψεις καταστατικών σύστασης, 

και πρακτικά ∆ιοικητικών Συµβουλίων) των υπόψη επιχειρήσεων, απαραίτητα για την 

ολοκλήρωση της έρευνας. 

 

Περαιτέρω για τις επιχειρήσεις (ατοµικές, ΟΕ, ΕΕ)  για τις οποίες δεν κατέστη εφικτό 

να ανεβρεθούν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους από τις βάσεις δεδοµένων 

                                                 
38 Η βάση δεδοµένων της εταιρείας  Hellastat Α.Ε. “iMentor” δίνει την δυνατότητα άντλησης του 
επιχειρηµατικού και χρηµατοοικονοµικού προφίλ για περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις µε νοµική 
µορφή που δεν τις υποχρεώνει στην δηµοσίευση οικονοµικών στοιχείων (ΟΕ, ΕΕ, κ.α.). 
 
39 Σηµειώνεται ότι η πρόσβαση στις ανωτέρω βάσεις δεδοµένων, παρέχεται µέσω του τοπικού δικτύου 
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 
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αντλήθηκαν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, εφόσον βέβαια αυτές είχαν ήδη ελεγχθεί 

φορολογικά. Επιπροσθέτως για το σύνολο των επιχειρήσεων και για τα δεδοµένα τα 

οποία δεν περιλαµβάνονταν στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή τα λοιπά στοιχεία 

τους, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των εκούσιων συνεντεύξεων προκειµένου αυτά να 

συγκεντρωθούν, και να αντιµετωπιστεί έτσι η αδυναµία συλλογής ποιοτικής 

πληροφόρησης, η οποία δεν ενυπάρχει στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Έτσι µε 

την µέθοδο των εκούσιων συνεντεύξεων συλλέχθηκαν δεδοµένα τα οποία αφορούν την 

ηλικία της επιχείρησης (έτος έναρξης), το ιδιοκτησιακό καθεστώς (οικογενειακή 

επιχείρηση ή µη οικογενειακή), την ύπαρξη και τον αριθµό των υποκαταστηµάτων, την 

µη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, και τις υφιστάµενες παραβάσεις ΚΒΣ.      

4.5 Ο πληθυσµός της έρευνας 
 
Ο πληθυσµός της παρούσας έρευνας αναφέρεται στο σύνολο των επιχειρήσεων που 

έχουν ελεγχθεί φορολογικά µε τακτικό φορολογικό έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές 

υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και ο οποίος είναι υποσύνολο του συνόλου 

των Ελληνικών επιχειρήσεων. Ο προσδιορισµός βέβαια του µεγέθους του πληθυσµού 

είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστεί επακριβώς, αφού τα στοιχεία αυτά δεν 

δηµοσιοποιούνται από τις αρµόδιες αρχές, δεδοµένων των περιορισµών που ισχύουν 

στην πρόσβαση στα στοιχεία των ελεγχόµενων επιχειρήσεων, οι οποίοι απορρέουν από 

την καθιέρωση του φορολογικού απορρήτου40.  Το γεγονός αυτό του περιορισµού της 

πρόσβασης στα φορολογικά στοιχεία επιβεβαιώνεται και από την αναφορά των 

Κανελλόπουλου κ.α. (1995) οι οποίοι αντιµετώπισαν το ίδιο ακριβώς πρόβληµα. 

 

Αρχικά στα πλαίσια της έρευνας κρίθηκε σκόπιµος ο προσδιορισµός του συνόλου των 

επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια, καθώς και άλλα 

επιµέρους στοιχεία αυτών, όπως η κατανοµή τους ανά νοµική µορφή, ανά γεωγραφική 

περιοχή (περιφέρεια), και ανά τάξεις µεγέθους κύκλου εργασιών. Περαιτέρω στην 

συνέχεια θεωρήθηκε ότι θα έπρεπε να προσδιοριστεί (κατά προσέγγιση) ο αριθµός των 

επιχειρήσεων σε ετήσια βάση, οι οποίες είχαν ελεγχθεί µε τακτικό φορολογικό έλεγχο. 

                                                 
40  Το φορολογικό απόρρητο προβλέπεται από το άρθρο 85 του Ν. 2238/94 (κώδικας φορολογίας 
εισοδήµατος), από το άρθρο 58 του Ν. 2859/00 (κώδικας φόρου προστιθέµενης αξίας) καθώς επίσης και 
από τα άρθρα 31 και 35 παρ. 1 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος Π∆ 186/92 (κώδικας βιβλίων και 
στοιχείων). 
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Από των σύγκριση των δύο µεγεθών (σε ετήσια βάση) προκύπτει και το ποσοστό των 

φορολογικών ελέγχων το οποίο εφαρµόζει η Ελληνική φορολογική διοίκηση. 

4.5.1 Ο συνολικός αριθµός των Ελληνικών επιχειρήσεων 
 
Για το προσδιορισµό του συνολικού αριθµού των Ελληνικών επιχειρήσεων τα 

απαιτούµενα δεδοµένα αντλήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ η οποία στα πλαίσια της 

διεξαχθείσας έρευνας παραχώρησε κατόπιν σχετικού αιτήµατος τα δεδοµένα, από το 

τηρούµενο µητρώο επιχειρήσεων των ετών 2003 έως και 200641. 

 

Ειδικότερα για το έτος 2003 προέκυψε ότι ο αριθµός των επιχειρήσεων οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην Ελληνική οικονοµία ανέρχεται σε 893.384. Αρχικά 

διερευνήθηκε η διαµορφωθείσα κατάσταση κατά το έτος 2003, δεδοµένου ότι το έτος 

αυτό είναι και το τελευταίο για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τον συνολικό 

αριθµό και τα αποτελέσµατα των τακτικών φορολογικών ελέγχων, όπως αναφέρεται 

παρακάτω, στην επόµενη υποενότητα 4.5.2, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η σύγκριση 

των δύο µεγεθών.  Οι επιχειρήσεις αυτές κατανέµονται µε διάφορα κριτήρια ως εξής: 

α) Με κριτήριο την νοµική µορφή: 

       Γράφηµα 4.1: Κατανοµή επιχειρήσεων ανά νοµική µορφή κατά το έτος 2003 

Κατανοµή επιχειρήσεων ανά νοµική µορφή

82%

8%
3% 2%1% 4%

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΟΕ

ΑΕ

ΕΠΕ

ΕΕ

ΛΟΙΠΕΣ

 
      Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο επιχειρήσεων έτους 2003  

 

                                                 
41 Σηµειώνεται ότι το τελευταίο µητρώο επιχειρήσεων το οποίο έχει καταρτίσει η ΕΛΣΤΑΤ (πρώην 
ΕΣΥΕ) και είναι διαθέσιµο, είναι του έτους 2006. 
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Από την παράθεση του ανωτέρω γραφήµατος προκύπτει ότι οι ατοµικές επιχειρήσεις 

αποτελούν την συντριπτική  πλειοψηφία των Ελληνικών επιχειρήσεων (ποσοστό 82%), 

και ακολουθούν µε µεγάλη διαφορά οι ΟΕ (ποσοστό 8%), και στην συνέχεια οι ΑΕ 

(ποσοστό 3%), οι ΕΠΕ (ποσοστό 2%) και οι ΕΕ (ποσοστό 1%). Συνολικά οι ανωτέρω 

µορφές επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν και αντικείµενο της παρούσας έρευνας 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό 96% επί του συνόλου των Ελληνικών επιχειρήσεων. 

Σηµειώνεται ότι στις λοιπές επιχειρήσεις (οι οποίες αποτελούν το υπόλοιπο 4%), 

περιλαµβάνονται οι κοινοπραξίες, οι κοινωνίες, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι 

συµπλοιοκτησίες κ.α. 

 

β) Με κριτήριο την γεωγραφική περιοχή (περιφέρεια): 

   

 Γράφηµα 4.2: Κατανοµή επιχειρήσεων ανά γεωγραφική περιοχή (περιφέρεια) κατά το έτος 2003 

Κατανοµή επιχειρήσεων ανά γεωγραφική περιοχή 
(περιφέρεια)

36%
17%

6%

6%
5%

5% 5% 5% 4% 3%
3%

3%
2%

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΚΡΗΤΗ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο επιχειρήσεων έτους 2003  

 

Από την κατανοµή των επιχειρήσεων µε κριτήριο την γεωγραφική περιοχή, προκύπτει 

ότι στην εξεταζόµενη στην παρούσα έρευνα ευρύτερη γεωγραφική περιοχή των 

περιφερειών, κεντρικής Μακεδονίας και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

συγκεντρώνεται κατά το έτος 2003, στην µεν περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας το 17% 

του συνόλου των Ελληνικών επιχειρήσεων, στην δε περιφέρεια ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης το 5% του αντίστοιχου συνόλου. Οι επιχειρήσεις των 
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περιοχών αυτών αντιπροσωπεύουν εποµένως αθροιστικά, το 22% του συνόλου των 

Ελληνικών επιχειρήσεων.    

 

γ) Με κριτήριο τις τάξεις µεγέθους κύκλου εργασιών (ποσά σε εκατ. ευρώ): 

 Γράφηµα 4.3: Κατανοµή επιχειρήσεων ανά τάξεις µεγέθους κύκλου εργασιών κατά το έτος 2003 

Κατανοµή επιχειρήσεων ανά τάξεις µεγέθους κύκλου 
εργασιών 

91,26%

8,57% 0,17%

[0 - 0,3)
[0,3 - 15)
[15 +

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο επιχειρήσεων έτους 2003 

 

Όπως προκύπτει από την εξέταση του κύκλου εργασιών (ακαθάριστα έσοδα) των 

επιχειρήσεων η συντριπτική πλειοψηφία αυτών (ποσοστό 91,26%), παρουσιάζει 

ακαθάριστα έσοδα µικρότερα του ποσού των 300.000 €. Οι επιχειρήσεις οι οποίες 

παρουσιάζουν ακαθάριστα έσοδα από 300.000 € έως και 14.999.999 € αποτελούν  το 

8,57% του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική 

οικονοµία, και ανέρχονται σε 76.538. Τέλος οι µεγάλες επιχειρήσεις µε ακαθάριστα 

έσοδα µεγαλύτερα του ποσού των 15.000.000 € αντιπροσωπεύουν µόλις το 0,17% του 

συνόλου των Ελληνικών επιχειρήσεων.  

 

Εξάλλου θα πρέπει να αναφερθεί ότι από την µελέτη των µητρώων επιχειρήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ των εποµένων ετών 2004, 2005, και 2006 διαπιστώθηκε ότι ο αριθµός των 

επιχειρήσεων παρά τις όποιες ενδεχόµενες νέες ενάρξεις επιχειρήσεων και διακοπές 

υφισταµένων επιχειρήσεων, δεν διαφοροποιείται σηµαντικά από έτος σε έτος και 

κυµαίνεται περίπου στις 900.000. Παράλληλα η κατανοµή των επιχειρήσεων ανά 
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νοµική µορφή, γεωγραφική περιοχή (περιφέρεια) και τάξη µεγέθους κύκλου εργασιών 

παρουσιάζει σχεδόν τις ίδιες αναλογίες µε αυτές του έτους 2003.  

4.5.2 Ο αριθµός των ελεγχθέντων επιχειρήσεων 
 

Τα τελευταία στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιµα για τον αριθµό των διενεργούµενων 

φορολογικών ελέγχων προέρχονται από τις εισηγητικές εκθέσεις των κρατικών 

προϋπολογισµών των οικονοµικών ετών 2001 έως και 2004 που έχουν κατατεθεί στο 

Ελληνικό κοινοβούλιο. Από τις εισηγητικές αυτές εκθέσεις προκύπτουν κατά έτος τα 

κάτωθι στοιχεία: 

 
α) Έτος 2000 

Πίνακας 4.3: Αποτελέσµατα τακτικών φορολογικών ελέγχων έτους 2000 

Ελεγκτική 
αρχή 

Ελεγχθείσες 
επιχειρήσεις 

Ελεγχθείσες 
χρήσεις 

Βεβαιωθέντα 
ποσά σε δισ. 

δρχ.  

Ελεγχθείσες 
επιχειρήσεις σε 

ετήσια βάση  (µε 
αναγωγή) 

ΕΘΕΚ 410 1.515 103,2 820 
ΠΕΚ  1.087 4.826 38,6 2.174 
∆ΟΥ 7.071 35.929 50,5 14.142 
ΣΥΝΟΛΑ 8.568 42.270 192,3 17.136 

Πηγή: Εισηγητική έκθεση κρατικού προϋπολογισµού  έτους 2001 

 
Σηµειώνεται ότι τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία αφορούν το α’ εξάµηνο του έτους 2000 

και ως εκ τούτου µε αναγωγή προέκυψε ο αριθµός των ελεγχθεισών επιχειρήσεων σε 

ετήσια βάση κατά προσέγγιση. Επίσης κατά το έτος 2000 το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο 

(ΕΘΕΚ) διενεργούσε τακτικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα άνω 

των 2 δις δρχ. τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ) σε επιχειρήσεις µε 

ακαθάριστα έσοδα  άνω των 350 εκατ. δρχ. έως και 2 δις δρχ. και τέλος οι ∆ΟΥ σε 

επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα έως και 350 εκατ. δρχ. 
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β) Έτος 2001  

Πίνακας 4.4: Αποτελέσµατα τακτικών φορολογικών ελέγχων έτους 2001 

Ελεγκτική 
αρχή 

Ελεγχθείσες 
επιχειρήσεις 

Ελεγχθείσες 
χρήσεις 

Βεβαιωθέντα 
ποσά σε εκατ.  

ευρώ 

Ελεγχθείσες 
επιχειρήσεις σε 

ετήσια βάση  (µε 
αναγωγή) 

ΕΘΕΚ 421 1769 258,25 842 
ΠΕΚ  1.718 8.911 181,95 3.436 
ΤΕΚ 640 3.535 17,60 1.280 
∆ΟΥ 5.795 29.218 132,06 11.590 
ΣΥΝΟΛΑ 8.574 43.433 589,86 17.148 

Πηγή: Εισηγητική έκθεση κρατικού προϋπολογισµού έτους 2002 

 
Σηµειώνεται ότι τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία αφορούν το α’ εξάµηνο του έτους 2001 

και ως εκ τούτου µε αναγωγή προέκυψε ο αριθµός των ελεγχθεισών επιχειρήσεων σε 

ετήσια βάση κατά προσέγγιση. Επίσης κατά το έτος 2001 το ΕΘΕΚ διενεργούσε 

τακτικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα άνω των 8,8 εκατ. ευρώ, τα 

ΠΕΚ σε επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα πάνω από 1,03 εκατ. ευρώ έως και 8,8 εκατ. 

ευρώ, και τέλος τα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα (ΤΕΚ) και οι ∆ΟΥ σε επιχειρήσεις µε 

ακαθάριστα έσοδα έως και 1,03 εκατ. ευρώ.  

 
γ) Έτος 2002 
 

Πίνακας 4.5: Αποτελέσµατα τακτικών φορολογικών ελέγχων έτους 2002 

Ελεγκτική 
αρχή 

Ελεγχθείσες 
επιχειρήσεις 

Ελεγχθείσες 
χρήσεις 

Βεβαιωθέντα 
ποσά σε εκατ.  

ευρώ 

Ελεγχθείσες 
επιχειρήσεις σε 

ετήσια βάση  (µε 
αναγωγή) 

ΕΘΕΚ 505 2.245 418 673 
ΠΕΚ  2.691 12.595 354 3.588 
ΤΕΚ 7.825 47.862 288 10.433 
∆ΟΥ 2.975 14.524 65 3.967 
ΣΥΝΟΛΑ 13.996 77.226 1.125 18.661 

Πηγή: Εισηγητική έκθεση κρατικού προϋπολογισµού έτους 2003 

 
Σηµειώνεται ότι τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία αφορούν το πρώτο εννεάµηνο του έτους 

2002 και ως εκ τούτου µε αναγωγή προέκυψε ο αριθµός των ελεγχθεισών επιχειρήσεων 

σε ετήσια βάση κατά προσέγγιση. Επίσης κατά το έτος 2002 το ΕΘΕΚ διενεργούσε 

τακτικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα άνω των 8,8 εκατ. ευρώ, τα 

ΠΕΚ σε επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα πάνω από 1,03 εκατ. ευρώ έως και 8,8 εκατ. 
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ευρώ, και τέλος τα ΤΕΚ και οι ∆ΟΥ σε επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα έως και 1,03 

εκατ. ευρώ.  

 
δ) Έτος 2003 
 

Πίνακας 4.6: Αποτελέσµατα τακτικών φορολογικών ελέγχων έτους 2003 

Ελεγκτική 
αρχή 

Ελεγχθείσες 
επιχειρήσεις 

Ελεγχθείσες 
χρήσεις 

Βεβαιωθέντα 
ποσά σε εκατ.  

ευρώ 

Ελεγχθείσες 
επιχειρήσεις σε 

ετήσια βάση  (µε 
αναγωγή) 

ΕΘΕΚ 555 1.804  740 
ΠΕΚ  3.041 14.407 590 4.055 
ΤΕΚ 9.467 52.662 485 12.623 
∆.Ο.Υ. 1.159 6.155 228 1.545 
ΣΥΝΟΛΑ 14.222 75.028 1.303 18.963 

Πηγή: Εισηγητική έκθεση κρατικού προϋπολογισµού έτους 2004 

 
Σηµειώνεται ότι τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία αφορούν το πρώτο εννεάµηνο του έτους 

2003 και ως εκ τούτου µε αναγωγή προέκυψε ο αριθµός των ελεγχθεισών επιχειρήσεων 

σε ετήσια βάση κατά προσέγγιση. Επίσης κατά το έτος 2003 το ΕΘΕΚ διενεργούσε 

τακτικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα άνω των 8,8 εκατ. ευρώ, τα 

ΠΕΚ σε επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα πάνω από 1,03 εκατ. ευρώ έως και 8,8 εκατ. 

ευρώ, και τέλος τα ΤΕΚ και οι ∆ΟΥ σε επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα έως και 1,03 

εκατ. ευρώ.  

 

Από την παράθεση των ανωτέρω στοιχείων των διενεργούµενων τακτικών 

φορολογικών ελέγχων των  υπηρεσιών της Ελληνικής φορολογικής διοίκησης, 

προκύπτει ότι ο αριθµός των ελέγχων οι οποίοι διενεργήθηκαν σε ετήσια βάση για τα 

έτη 2000 έως και 2003, εντοπίζεται στο διάστηµα µεταξύ των 17.000 έως και 19.000 

ελέγχων. Σχηµατικά ο αριθµός των διενεργούµενων ελέγχων αποτυπώνεται στο 

παρακάτω γράφηµα:   
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             Γράφηµα 4.4: Αριθµός τακτικών φορολογικών ελέγχων ετών 2000-2003 
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Με δεδοµένο ότι, η πολιτική των φορολογικών ελέγχων αλλά και ο αριθµός των 

υπαλλήλων των φορολογικών υπηρεσιών
42  και ειδικότερα των ελεγκτών δεν 

µεταβλήθηκε ιδιαίτερα, θεωρείται ότι και  τα επόµενα έτη για τα οποία δεν υπάρχει 

άµεση πληροφόρηση, ο αριθµός των διενεργούµενων φορολογικών ελέγχων κυµαίνεται 

στα ίδια επίπεδα.  

4.5.3 Το ποσοστό των φορολογικών ελέγχων στην Ελλάδα 
 

∆εδοµένου ότι ο αριθµός των επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούσαν κατά το έτος 2003 

ανέρχονταν σε  893.384, ενώ από αυτές ελέγχθηκαν κατά το ίδιο έτος κατά προσέγγιση 

18.963 επιχειρήσεις, προκύπτει και το ποσοστό των φορολογικών ελέγχων το οποίο 

εφαρµόζει η Ελληνική φορολογική διοίκηση. Εποµένως το ποσοστό των φορολογικών 

ελέγχων για το έτος 2003 είναι: 

 

Ποσοστό φορολογικών ελέγχων = (Αριθµός ελεγχθέντων επιχειρήσεων / Συνολικός 

αριθµός επιχειρήσεων) Χ 100 = (18.963 / 893.384) Χ 100 = 2,12 % 

 

Το ποσοστό αυτό είναι ανάλογο του αντίστοιχου ποσοστού των αναπτυγµένων κρατών 

(Hyun, 2005). Με δεδοµένο ότι τόσο ο συνολικός αριθµός των δραστηριοποιούµενων 

επιχειρήσεων, όσο και ο αριθµός των διενεργούµενων τακτικών ελέγχων παραµένει 

                                                 
42  Ο αριθµός των υπαλλήλων των φορολογικών υπηρεσιών στην Ελλάδα ανέρχεται σε περίπου 1,2‰ του 
συνολικού πληθυσµού της χώρας όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.6.3. 
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περίπου στα ίδια επίπεδα και στα επόµενα έτη προκύπτει ότι το ποσοστό των 

φορολογικών ελέγχων για τα επόµενα έτη µέχρι και το έτος 2007 ανέρχεται περίπου  

στο 2%. Ωστόσο όπως προκύπτει από την κατανοµή του συνόλου των επιχειρήσεων 

ανά τάξεις µεγέθους, και τα στοιχεία των εισηγητικών εκθέσεων του κρατικού 

προϋπολογισµού το ποσοστό των φορολογικών ελέγχων για τις πολύ µεγάλες 

επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα άνω των 8,8 εκατ. ευρώ οι οποίες ελέγχονταν από το 

πρώην ΕΘΕΚ και τώρα ∆ιαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (∆ΕΚ) είναι πολύ 

µεγαλύτερο.  

 

Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία το ποσοστό των πολύ µεγάλων επιχειρήσεων που 

ελέγχονται σε ετήσια βάση, εκτιµάται ότι ανέρχεται περίπου σε 25% – 30%. Στο 

γεγονός αυτό συντελεί και ο πολύ συχνός τακτικός φορολογικός έλεγχος επί των 

εισηγµένων στο ΧΑΑ επιχειρήσεων οι οποίες κατά τεκµήριο συγκαταλέγονται στις 

πολύ µεγάλες επιχειρήσεις. Εξάλλου ορίζεται νοµοθετικά ότι στις εισηγµένες στο ΧΑΑ 

επιχειρήσεις, θα πρέπει να διενεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος, έτσι 

ώστε οι ανέλεγκτες διαχειριστικές χρήσεις σε αυτές να µην υπερβαίνουν τις δύο.  

 

Το γεγονός αυτό είναι σύµφωνο µε την διαπίστωση ότι οι  ελεγκτικές αρχές των 

αναπτυγµένων οικονοµικά κρατών ελέγχουν κατά προτεραιότητα τις πολύ µεγάλες 

επιχειρήσεις. Εξάλλου και το IRS ελέγχει ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των µεγάλων 

επιχειρήσεων (Hanlon et al., 2005). Η συγκεκριµένη  Αµερικάνικη φορολογική 

υπηρεσία  διενεργεί ελέγχους σε τακτική βάση σε ένα µεγάλο ποσοστό των µεγάλων 

επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία µεγαλύτερα των 10 εκατ. 

δολαρίων (Slemrod, 2007).  

 

Περαιτέρω οι επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα σε ετήσια βάση από 1,03 εκατ. ευρώ 

έως και 8,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες εµπίπτουν στην ελεγκτική αρµοδιότητα των ΠΕΚ 

διαφαίνεται ότι και αυτές ελέγχονται σε µεγάλο ποσοστό, πλην όµως χαµηλότερο του 

αντιστοίχου των πολύ µεγάλων επιχειρήσεων. Τέλος για τις µικρότερες επιχειρήσεις µε 

ακαθάριστα έσοδα µικρότερα του ποσού των 1,03 εκατ. ευρώ αν και διαφαίνεται ότι το 

ποσοστό φορολογικού ελέγχου επί του συνολικού αριθµού αυτών είναι πολύ χαµηλό, 
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ωστόσο από την ανάλυση των διαθεσίµων στοιχείων προκύπτει ότι στην τάξη µεγέθους 

ακαθαρίστων εσόδων [0,3 – 1,03) εκατ. ευρώ, το ποσοστό είναι αρκετά µεγαλύτερο.   

4.6 Η επιλογή του δείγµατος 
 

Για την επιλογή του δείγµατος επιχειρήσεων που είχαν ήδη ελεγχθεί φορολογικά, 

πραγµατοποιήθηκε έρευνα πεδίου στις περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της 

ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης,  κατά το χρονικό διάστηµα των ετών 2007 -  

2009. Στην επιλογή του υπό εξέταση δείγµατος λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω 

διαπιστώσεις:  

 

α) Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα µικρότερα του ποσού των  

300.000 ευρώ,  παρουσιάζουν πολύ µικρό ποσοστό φορολογικού ελέγχου. Εξάλλου οι 

επιχειρήσεις αυτές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην νοµοθεσία (Ν. 3296/04), υπάγονται 

στην προαιρετική διαδικασία του αυτοελέγχου, και εφόσον αποδεχθούν τον πρόσθετο 

φόρο που προκύπτει µε έναν συγκεκριµένο τρόπο υπολογισµού µε βάση τα φορολογικά 

δεδοµένα που παρουσιάζουν στις δηλώσεις τους, εξαιρούνται κατ’ αρχήν από την 

διαδικασία του τακτικού ελέγχου. Περαιτέρω από την συνδυαστική αξιοποίηση των 

στοιχείων των στατιστικών δελτίων φορολογικών δεδοµένων του ΥΠΟΙΚ των οικ. 

ετών 200543 έως και 2007, και ειδικότερα του πλήθους των υποβληθέντων δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων στις οποίες είχαν συµπληρωθεί οι 

κωδικοί 985 και 986 (υπαγωγή στον αυτοέλεγχο),  διαπιστώθηκε ότι κατ’ έτος το 60% 

περίπου των ατοµικών επιχειρήσεων και των ασκούντων ελευθέριο επάγγελµα 44  

υπήχθησαν στην διαδικασία του αυτοελέγχου. Περαιτέρω όπως είναι αναµενόµενο το 

αντίστοιχο ποσοστό για τις προσωπικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ) είναι σηµαντικά χαµηλότερο, 

ενώ για τα νοµικά πρόσωπα ΕΠΕ και ΑΕ είναι ιδιαίτερα µικρό (κυµαίνεται περίπου σε 

ποσοστό 5%), λόγω των υψηλών ακαθαρίστων εσόδων που παρουσιάζουν, γεγονός το 

οποίο οδηγεί στην  εξαίρεσή τους από την συγκεκριµένη διαδικασία.  

                                                 
43 Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά παρασχέθηκαν για πρώτη φορά στο στατιστικό δελτίο φορολογικών 
δεδοµένων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών του οικονοµικού έτους 2005.  
 
44  Τα στοιχεία στα στατιστικά δελτία φορολογικών δεδοµένων του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών παρατίθενται αθροιστικά για τις ατοµικές  επιχειρήσεις και για τους ασκούντες ελευθέριο 
επάγγελµα, και δεν είναι δυνατός ο διαχωρισµός τους. 
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β) Οι πολύ µεγάλες επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα άνω των 8,8 εκατ. ευρώ όπως 

προκύπτει από το υψηλό ποσοστό έλεγχου που εφαρµόζεται σε αυτές, ελέγχονται 

σχεδόν όλες σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Ως εκ τούτου για αυτήν την κατηγορία των 

επιχειρήσεων ο κίνδυνος της παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για επιβολή 

φόρων, θεωρητικά είναι µικρός δεδοµένου ότι το δικαίωµα αυτό παύει να υφίσταται 

µετά την παρέλευση πενταετίας45 από κάθε οικονοµικό έτος διακριτά. Επιπροσθέτως οι 

επιχειρήσεις αυτές ως συνήθως, εξαιρούνται από τα κατά καιρούς εφαρµοζόµενα 

προγράµµατα φορολογικών αµνηστιών (περαιώσεις), λόγω των υψηλών ακαθαρίστων 

εσόδων τους. 

 

Μετά τα ανωτέρω κρίθηκε σκόπιµο να εξαιρεθούν από την επιλογή του δείγµατος οι 

πολύ µικρές επιχειρήσεις (ύψος ακαθαρίστων εσόδων µικρότερο των 0,3 εκατ. ευρώ), 

δεδοµένου ότι έχουν την δυνατότητα αποφυγής του ελέγχου µέσω της διαδικασίας του 

αυτοελέγχου, ενώ παράλληλα τα ποσοστά ελέγχου επί αυτών είναι ιδιαίτερα χαµηλά, 

και ο συνολικός αριθµός τους είναι πολύ µεγάλος. Το γεγονός θα δυσχέραινε σε µεγάλο 

βαθµό την προσπάθεια αναζήτησης επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας, οι οποίες είχαν 

ήδη ελεγχθεί µε τακτικό έλεγχο. Επίσης εξαιρέθηκαν και οι πολύ µεγάλες επιχειρήσεις 

(ύψος ακαθαρίστων εσόδων µεγαλύτερο των 15 εκατ. ευρώ) δεδοµένου ότι αυτές ούτως 

ή άλλως ελέγχονται στο σύνολό τους, γεγονός το οποίο βέβαια είναι πολύ πιθανό να 

αποτελεί κριτήριο διαφοροποίησης της φορολογικής συµπεριφοράς τους. Εποµένως την 

δειγµατοληπτική µονάδα (sampling unit) εφόσον έχει επιλεγεί µια συγκεκριµένη οµάδα 

και κατόπιν κάποια στοιχεία µέσα από την οµάδα (Ψαρρού και Ζαφειρόπουλος, 2001), 

αντιπροσωπεύουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη υπαχθεί στην διαδικασία του 

τακτικού φορολογικού ελέγχου, τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ και εµφανίζουν  

ακαθάριστα έσοδα µεγαλύτερα των 0,3 εκατ. ευρώ και  µικρότερα  των 15 εκατ. ευρώ. 

Κατά την δειγµατοληψία χρησιµοποιήθηκε συγκερασµός των µεθόδων της 

στρωµατοποιηµένης τυχαίας δειγµατοληψίας,  καθώς επίσης και της δειγµατοληψίας 

ποσοστών (Ψαρρού και Ζαφειρόπουλος, 2001). Με βάση τις µεθόδους αυτές 

                                                 
45 Ωστόσο στην πράξη ουσιαστικά ο χρόνος παραγραφής είναι µεγαλύτερος, δεδοµένου ότι είναι σύνηθες 
φαινόµενο η Ελληνική φορολογική διοίκηση να παρατείνει το δικαίωµα για επιβολή φόρων και µετά την 
παρέλευση της πενταετίας. 
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πραγµατοποιήθηκε στρωµατοποίηση ως προς τα κριτήρια της νοµικής µορφής (ΑΕ, 

ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ατοµική επιχείρηση), της γεωγραφικής περιοχής (Θεσσαλονίκη, κεντρική 

Μακεδονία, ανατολική Μακεδονία, Θράκη) και του κλάδου δραστηριότητας 

(µεταποίηση, χονδρικό και λιανικό εµπόριο, παροχή υπηρεσιών, κατασκευές). Θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι την µέθοδο της στρωµατοποιηµένης τυχαίας δειγµατοληψίας, 

την είχε επιλέξει και το IRS προκειµένου  να υλοποιήσει τα προγράµµατα TCMP.  

Η στρωµατοποιηµένη ή κατά στρώµατα τυχαία δειγµατοληψία (stratified sampling), 

χρησιµοποιείται όταν  η απλή τυχαία δειγµατοληψία δεν µπορεί να εξασφαλίσει την 

αντιπροσωπευτικότητα. Η αντιπροσωπευτικότητα αποτελεί σκοπό της κάθε έρευνας 

έτσι ώστε  να καλύψει όσο το δυνατόν πληρέστερα τον υπό εξέταση πληθυσµό. Για να 

εξασφαλιστεί η συµµετοχή όλων των κατηγοριών ο πληθυσµός ταξινοµείται πρώτα σε 

κατηγορίες ή στρώµατα (strata), και στη συνέχεια επιλέγεται δείγµα από κάθε στρώµα 

(κατηγορία ή οµάδα). Εάν κάθε κατηγορία αντιπροσωπεύεται στο δείγµα µε το ίδιο 

ποσοστό που συµµετέχει στον πληθυσµό, τότε η δειγµατοληψία ονοµάζεται αναλογική 

στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία (proportional stratified sampling).  

 

Η µέθοδος της δειγµατοληψίας ποσοστών (quota sampling) δεν είναι τυχαία και 

βασίζεται στην υποκειµενική κρίση του ερευνητή. Σκοπός της είναι να συµπεριλάβει 

στο δείγµα όλες τις κατηγορίες των µελών του πληθυσµού µε βάση διάφορα 

χαρακτηριστικά, που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καταγεγραµµένα σε έναν 

κατάλογο, έτσι ώστε στην συνέχεια να χρησιµοποιηθεί η τυχαία στρωµατοποιηµένη 

δειγµατοληψία. Στην µέθοδο της δειγµατοληψίας ποσοστών πρωτεύοντα ρόλο παίζει η 

εµπειρία και η υποκειµενική κρίση του ερευνητή. Γνωρίζοντας περίπου τα ποσοστά 

σύνθεσης του πληθυσµού ο ερευνητής συνθέτει µόνος του το δείγµα, φροντίζοντας να 

καλύπτει όλες τις κατηγορίες σύµφωνα µε τα ποσοστά που συµµετέχουν στον 

πληθυσµό. Η έρευνα σε αυτή την περίπτωση γίνεται µε βάση την ποσόστωση που έχει 

προαποφασίσει ο ερευνητής, ο οποίος προσπαθεί να εντοπίσει δειγµατοληπτικές 

µονάδες που να ικανοποιούν τα διάφορα κριτήρια έτσι ώστε η σύνθεση του δείγµατος 

να είναι σύµφωνη µε τα παραπάνω ποσοστά (Χαλικιάς, 2003).  

 

Από την διεξαχθείσα έρευνα συλλέχθηκαν τα απαιτούµενα οικονοµικά και φορολογικά 

δεδοµένα 295 συνολικά επιχειρήσεων, οι οποίες αποτέλεσαν το τελικό δείγµα. Επειδή 
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τα οικονοµικά µεγέθη του δείγµατος αναφέρονται σε διαφορετικές περιόδους, για να 

εξαλειφθεί η επίδραση του πληθωρισµού και να καταστούν συγκρίσιµα, 

χρησιµοποιήθηκε  ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ, προκειµένου να αναχθούν σε σταθερές 

τιµές του έτους 2007, το οποίο αποτέλεσε το έτος βάσης.  

 

Εξάλλου διενεργήθηκε πιλοτική έρευνα (pilot study) σε ποσοστό 5% επί του τελικού 

δείγµατος, προκειµένου να διαπιστωθεί αν στα πλαίσια της έρευνας και των εκούσιων 

συνεντεύξεων, δηµιουργούνται αρνητικές αντιδράσεις, καθώς επίσης και για τον 

περιορισµό τυχόν δειγµατοληπτικών σφαλµάτων (∆αµιανού, 2006). Μετά την 

διενέργεια της δοκιµαστικής έρευνας και τα αποτελέσµατα αυτής, κρίθηκε ότι δεν 

υφίσταται λόγος  αναµόρφωσης, ή πραγµατοποίησης αλλαγών επί της ερευνητικής 

στρατηγικής η οποία υιοθετήθηκε αρχικά.    

4.7 Μεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης 
 

Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων  του δείγµατος πραγµατοποιήθηκε µε την 

εφαρµογή των µεθόδων της περιγραφικής και της επαγωγικής στατιστικής. Ο όρος 

περιγραφική στατιστική περικλείει τις µεθόδους που ασχολούνται µε την συλλογή, την 

παρουσίαση και τον χαρακτηρισµό (ταξινόµηση) των δεδοµένων  ανάλογα µε το είδος 

των χαρακτηριστικών που περιγράφουν (Χαλικιάς, 2003), έτσι ώστε να υπάρξει µια 

πρώτη καταγραφή των σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ των εξεταζόµενων 

µεταβλητών. Περαιτέρω διαµέσου της παρουσίασης των δεδοµένων είναι δυνατόν να 

εξαχθούν  συµπεράσµατα, τα οποία στην συνέχεια θα ελεγχθούν µε περισσότερο 

σύνθετες στατιστικές µεθόδους. Η επαγωγική στατιστική ασχολείται µε τρόπους και 

µεθόδους που επιτρέπουν τη γενίκευση των αποτελεσµάτων, και πέρα από το 

συγκεκριµένο δείγµα από το οποίο προέρχονται τα δεδοµένα (Παπαδηµητρίου, 2005), 

και την εξαγωγή συµπερασµάτων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. 

 

Πιο συγκεκριµένα  για την στατιστική περιγραφή του δείγµατος χρησιµοποιήθηκαν 

στατιστικά µέτρα, και στατιστικοί πίνακες. Επίσης προκειµένου να αξιολογηθούν τα 

βασικά χαρακτηριστικά των δεδοµένων έγινε χρήση των µέτρων κεντρικής τάσης 

(αριθµητικός µέσος), των µέτρων διασποράς ή µεταβλητότητας (εύρος, διακύµανση, 

τυπική απόκλιση) και των µέτρων σχήµατος (λοξότητα, κύρτωση). Επιπροσθέτως για 
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την ταξινόµηση των δεδοµένων σε οµάδες ή κλάσεις οι οποίες παρουσιάζουν κοινά 

χαρακτηριστικά χρησιµοποιήθηκαν οι πίνακες διπλής εισόδου (cross-tabs). 

 

Επιπροσθέτως έγινε εφαρµογή των στατιστικών υποθέσεων. Με την  στατιστική 

υπόθεση (statistical hypothesis) πραγµατοποιείται ο στατιστικός έλεγχος µε βάση τις 

παρατηρήσεις του δείγµατος, των εξεταζόµενων διερευνητικών ερωτηµάτων. Στα 

πλαίσια της εξέτασης των στατιστικών υποθέσεων η εξεταζόµενη παράµετρος  

θεωρείται ότι λαµβάνει µια καθορισµένη τιµή. Η υπόθεση αυτή ονοµάζεται µηδενική 

υπόθεση (null hypothesis) και συµβολίζεται (Η0). Εφόσον απορριφθεί  η µηδενική 

υπόθεσης τότε θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση (alternative 

hypothesis) που συµβολίζεται (Η1) και η οποία είναι αντίθετη της µηδενικής υπόθεσης. 

Η εναλλακτική υπόθεση  ουσιαστικά εκφράζει το συµπέρασµα το οποίο εξάγεται από 

την απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης. Η απόφαση για την αποδοχή ή απόρριψη της 

(Η0) πραγµατοποιείται µε τον ορισµό ενός επίπεδου εµπιστοσύνης (1−α). Το α 

ονοµάζεται  επίπεδο σηµαντικότητας (significance level) και καθορίζει τα όρια των 

περιοχών αποδοχής και απόρριψης, και όπως είναι ευρέως αποδεκτό έτσι και στην 

παρούσα ανάλυση, θεωρείται ότι είναι ίσο µε 0,05.   

 

Επίσης χρησιµοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι µε διάφορα κριτήρια  για τη διερεύνηση 

της ύπαρξης στατιστικής εξάρτησης ή ανεξαρτησίας µεταξύ των µεταβλητών, από τις 

οποίες η µία µπορεί να θεωρηθεί ως ανεξάρτητη και η άλλη ως εξαρτηµένη. 

Ανεξάρτητη ονοµάζεται η µεταβλητή που ενδέχεται να επιδρά και να διαµορφώνει τις 

τιµές της άλλης (Ζαχαροπούλου, 2003), ενώ εξαρτηµένη θεωρείται η µεταβλητή που 

δέχεται τις επιδράσεις. Στα πλαίσια της επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης 

πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι καλής προσαρµογής των δεδοµένων µε το κριτήριο 

Kolmogorov–Smirnov. Ακόµη εφαρµόστηκε η ανάλυση διακύµανσης (analysis of 

variance - ΑΝOVA) µε την οποία πραγµατοποιείται η σύγκριση µεταξύ περισσοτέρων 

των δύο ανεξάρτητων οµάδων µε κανονική κατανοµή δεδοµένων. Επιπροσθέτως  τα µη  

παραµετρικά κριτήρια Μann-Whitney  και Kruscal Wallis χρησιµοποιήθηκαν για την 

σύγκριση  δύο ανεξάρτητων οµάδων µε µη κανονική κατανοµή (Μann-Whitney),  

καθώς επίσης και για την  σύγκριση µεταξύ περισσότερων των δυο ανεξαρτήτων 

οµάδων µε µη κανονική κατανοµή δεδοµένων (Kruscal Wallis).  
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Ακόµη  έγινε χρήση του συντελεστή γραµµικής συσχέτισης (Linear Correlation 

Coefficient) ο οποίος αποτελεί την ποσοτική µέτρηση της έντασης µεταξύ δύο 

µεταβλητών. Ο συντελεστής συσχέτισης  r µεταξύ των µεταβλητών Χ και Υ δίνεται από 

την σχέση: 
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Εάν οι µέσες τιµές δεν είναι ακέραιοι αριθµοί, τότε  η ισοδύναµη σχέση προκύπτει ως 
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(όπου ν το µέγεθος του δείγµατος). 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης λαµβάνει τιµές στο διάστηµα από -1  έως 1. Ειδικότερα εάν 

0 < r < 1 τότε οι µεταβλητές Χ και Υ είναι θετικά γραµµικά συσχετισµένες. Εάν  -1 < r 

< 0 τότε οι Χ και Υ είναι αρνητικά γραµµικά συσχετισµένες. Στην περίπτωση που r = 1 

τότε οι δύο µεταβλητές παρουσιάζουν  τέλεια θετική γραµµική συσχέτιση ενώ εάν r = -

1 τότε υπάρχει τέλεια αρνητική γραµµική συσχέτιση.  Εάν τέλος r = 0 τότε δεν υπάρχει 

γραµµική συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών Χ και Υ (γραµµικά ασυσχέτιστες). 

Aναλυτικότερα έγινε χρήση των συντελεστών γραµµικής συσχέτισης, του Pearson και 

του Spearman (rho).   

 

Εξάλλου στα πλαίσια της πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης πραγµατοποιήθηκε 

ανάλυση παλινδρόµησης (regression analysis). Ειδικότερα χρησιµοποιήθηκε η  µέθοδος 

της πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης γνωστή και ως κοινή παλινδρόµηση 

ελαχίστων τετραγώνων (OLS46), η οποία αποτελεί προέκταση της απλής γραµµικής 

                                                 
46 Ordinary Least Squares 
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παλινδρόµησης µε την παρουσία πολλών ανεξάρτητων µεταβλητών (Σιάρδος, 2005). 

Το υπόδειγµα σε αυτήν την περίπτωση λαµβάνει την µορφή:      

 

Y = a + b1 X1+ b2 X2 + ..... + bp Xp + e 

 

Όπου a είναι η σταθερά που προσδιορίζει το σηµείο τοµής του άξονα των Y και του 

υπερεπιπέδου παλινδρόµησης, b1,b2,…bp οι συντελεστές παλινδρόµησης,  Χ1, Χ2,….. Χp 

οι ανεξάρτητες µεταβλητές, και e το σφάλµα, ή κατάλοιπο, δηλαδή η διαφορά µεταξύ 

της πραγµατικής τιµής της εξαρτηµένης µεταβλητής και της τιµής πρόβλεψης του 

υποδείγµατος. 

Ακόµη για την κατάταξη των επιχειρήσεων του δείγµατος, αξιοποιήθηκε η µέθοδος της 

λογιστικής ή λογαριθµικής παλινδρόµησης (logistic regression), η οποία είναι µια 

µέθοδος πολυπαραγοντικής στατιστικής ανάλυσης που χρησιµοποιεί ένα σύνολο 

ανεξαρτήτων µεταβλητών (independent variables) για τη διερεύνηση της κίνησης µιας 

κατηγορικής εξαρτηµένης µεταβλητής (dependent variable). Η λογιστική παλινδρόµηση 

είναι χρήσιµη σε καταστάσεις στις οποίες επιθυµούµε την πρόβλεψη της ύπαρξης ή της 

απουσίας ενός χαρακτηριστικού ή ενός συµβάντος. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στην 

κατασκευή ενός γραµµικού µοντέλου και συγκεκριµένα στον προσδιορισµό των τιµών 

που παίρνουν οι συντελεστές ενός συνόλου ανεξάρτητων µεταβλητών που 

χρησιµοποιούνται ως µεταβλητές πρόβλεψης (predictor variables). Η πιο διαδεδοµένη 

έκφραση της λoγιστικής παλινδρόµησης είναι:  

ln(ods) = a + b1x1 + b2x2 + ..... + bkxk 

Το αριστερό µέρος περιέχει τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής µε τη µορφή του 

λογαρίθµου των odds, δηλαδή του λογαρίθµου της σχέσης odds=Prob/(1-Prob). Tα 

odds εναλλακτικά ονοµάζονται logit και ο όρος Prob εκφράζει την πιθανότητα του 

συµβάντος του γεγονότος. Το δεξί µέρος της εξίσωσης δηµιουργείται από ένα γραµµικό 

συνδυασµό των ανεξάρτητων µεταβλητών που συµµετέχουν στο µοντέλο 
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παλινδρόµησης. Οι συντελεστές των ανεξάρτητων µεταβλητών στην εξίσωση 

παλινδρόµησης εκτιµούνται µε βάση την µέθοδο της µεγίστης πιθανοφάνειας.47  

Για την κατάταξη των παρατηρήσεων (επιχειρήσεων) στα πλαίσια του σκοπού της 

παρούσας διατριβής χρησιµοποιήθηκε επίσης και η διακριτική ή διαχωριστική ανάλυση 

(discriminant  analysis) η οποία επινοήθηκε το 1935, από τον θεµελιωτή της σύγχρονης 

στατιστικής επιστήµης Ronald Fisher.  Η διακριτική ανάλυση ως µέθοδος ανάλυσης 

στατιστικών δεδοµένων έχει χρησιµοποιηθεί σε αρκετούς κλάδους των κοινωνικών 

επιστηµών (Klecka, 1980). H διακριτική ανάλυση ουσιαστικά είναι στατιστική τεχνική 

η οποία διακρίνει (διαχωρίζει) µε βάση κάποιες ανεξάρτητες µεταβλητές, ένα σύνολο 

παρατηρήσεων σε οµάδες αµοιβαία αποκλειόµενες. Η αρχή στην οποία στηρίζεται είναι 

ο γραµµικός συνδυασµός των ανεξάρτητων µεταβλητών (µεταβλητών πρόβλεψης), έτσι 

ώστε να επιτρέπει την ένταξη κατά  άριστο τρόπο κάθε παρατήρησης σε µία από τις 

διακριθείσες οµάδες. Εάν δηλαδή εντοπισθούν κάποια χαρακτηριστικά µε βάση τα 

οποία κάποια υποκείµενα έχουν ταξινοµηθεί σε συγκεκριµένη οµάδα, είναι δυνατή 

στην συνέχεια η πρόβλεψη ένταξης στις οµάδες  (µε την χρησιµοποίηση κάποιου 

κανόνα ταυτοποίησης) νέων υποκειµένων που έχουν ή δεν έχουν τα ίδια µε τα 

προηγούµενα χαρακτηριστικά (Σιάρδος, 2005). Η γραµµική διακριτική συνάρτηση 

δίνεται από την σχέση: 

 

Di = a + bi1 x1 + bi2 x2 + … + bik  xk 

 ή από την σχέση: 
  

Di = di1 Ζ1 + di2 Z2 + … + dik Ζk 

 

Όπου Di είναι ο διακριτικός βαθµός στην συνάρτηση i, xi οι µη τυποποιηµένες  τιµές 

των k ανεξάρτητων µεταβλητών, zi οι τυποποιηµένες τιµές τους, a η σταθερά, b οι µη 

τυποποιηµένοι διακριτικοί συντελεστές της συνάρτησης και d οι τυποποιηµένοι 

διακριτικοί συντελεστές της συνάρτησης. Τόσο οι συντελεστές b όσο και οι d 

ονοµάζονται συντελεστές της κανονικοποιηµένης διακριτικής συνάρτησης. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η παρουσία των προσήµων στους συντελεστές των µεταβλητών είναι 

αυθαίρετη. Απλώς τα µε απόλυτη τιµή πρόσηµα βοηθούν στον καθορισµό του βαθµού 

                                                 
47      Βλ. http://androulakis.bma.upatras.gr/mediawiki/index.php 
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συµµετοχής των µεταβλητών στην συγκεκριµένη διακριτική συνάρτηση (Σιάρδος, 

2005).   

 

Οι εφαρµογές της διακριτικής ανάλυσης είναι πάρα πολλές. Στα χρηµατοοικονοµικά οι 

τράπεζες ενδιαφέρονται να εντοπίσουν «καλούς» και «κακούς» πελάτες πριν την 

χορήγηση δανείου (credit scoring). Μια τελευταία εφαρµογή της προέρχεται από τον 

χώρο της ασφάλισης, όπου µια εταιρεία πρέπει να αποφασίσει αν θα ασφαλίσει ή όχι 

έναν κίνδυνο (insurance risk management), χρησιµοποιώντας υπάρχοντα στοιχεία και 

δηµιουργώντας αντίστοιχους κανόνες  (Καρλής, 2005).  Εξάλλου η συγκεκριµένη 

µέθοδος είναι η πρώτη η οποία χρησιµοποιήθηκε για την πρόβλεψη της χρεοκοπίας των 

επιχειρήσεων από τον Altman (1968), o οποίος είναι ο εµπνευστής της µεθόδου z-score.         

 
Τέλος η στατιστική επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τη 

χρήση του στατιστικού πακέτου SPPS (Statistical Package for Social Sciences) , έκδοση 

15, καθώς το συγκεκριµένο λογισµικό θεωρείται ένα από τα πιο διαδεδοµένα 

προγράµµατα στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων, των ερευνών που διεξάγονται στα 

πλαίσια των κοινωνικών επιστηµών. To λογισµικό αυτό κατασκευάστηκε εξαρχής για 

τη διευκόλυνση των κοινωνικών ερευνητών, καθώς παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης 

πολλών µεταβλητών και διαχείρισης διαφορετικών δεδοµένων (Γναρδέλλης, 2006).  

4.7.1 ∆ιαχωρισµός των ποσοτικών µεταβλητών σε κατηγορίες 
 

Οι διαφορετικές τιµές που µπορεί να λάβει ένα ποσοτικό χαρακτηριστικό (µεταβλητή), 

συνήθως οµαδοποιούνται, εξαιτίας του µεγάλου αριθµού τους, σε έναν µικρότερο 

αριθµό κατηγοριών ή κλάσεων. Κατά την στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων του 

δείγµατος προέκυψε ένας ικανός αριθµός ποσοτικών µεταβλητών. Οι µεταβλητές αυτές 

χωρίστηκαν σε κατηγορίες µε βάση ορισµένα συγκεκριµένα κριτήρια. Στο σηµείο αυτό 

πρέπει να τονιστεί η ύπαρξη συχνά µεριδίου αυθαιρεσίας στο διαχωρισµό µιας 

ποσοτικής µεταβλητής σε κατηγορίες (Παπαδηµητρίου, 2007). Το εύρος της κάθε 

κατηγορίας µπορεί να προσδιοριστεί είτε µε λογικά (βιβλιογραφικά) είτε µε στατιστικά 

κριτήρια. Για παράδειγµα, έστω ότι σε µία έρευνα ζητείται από τους συµµετέχοντες να 

δηλώσουν το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδηµα σε ευρώ. Μια πιθανή οµαδοποίηση 

των εισοδηµάτων σε κατηγορίες «από… έως» θα µπορούσε να βασιστεί σε µια κλίµακα 
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που έχει θεσπίσει το ΥΠΟΙΚ. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει κάποιο λογικό κριτήριο ή δεν 

είναι θεµιτή η χρήση του, η µεταβλητή θα µπορούσε να χωριστεί σε κατηγορίες µε έναν 

από τους παρακάτω τρόπους (Παπαδηµητρίου 2005): 

1. Τη δηµιουργία κλάσεων ίσου περιεχοµένου, δηλαδή κάθε κλάση περιλαµβάνει 

το ίδιο ποσοστό παρατηρήσεων. 

2. Τη δηµιουργία κλάσεων ίσου εύρους, δηλαδή τα εύρη των ορίων κάθε κλάσης 

να είναι µεταξύ τους ίσα. 

3. Η κάθε µία από τις κλάσεις περιλαµβάνει ένα συγκεκριµένο ποσοστό 

αντικειµένων. Για παράδειγµα, στην περίπτωση τριών κλάσεων τα όρια είναι 

συνήθως τα τεταρτηµόρια (Q25, Q50 και Q75) της κατανοµής της µεταβλητής. 

4. Τη δηµιουργία κλάσεων του τύπου «κάτω από» ή «πάνω από», µε την έννοια 

ότι υπάρχουν ορισµένες οριακές τιµές, που είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για το 

θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο θα ερµηνευτούν τα αποτελέσµατα της έρευνας. 

 

Εξάλλου η επιλογή των  κριτηρίων διαχωρισµού των ποσοτικών µεταβλητών θα πρέπει 

να γίνεται µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι κατηγορίες που θα δηµιουργηθούν να 

ανταποκρίνονται στα οριζόµενα από το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας, ενώ 

παράλληλα θα πρέπει να είναι εφαρµόσιµες στην πράξη. Επίσης, για την επιλογή των 

ορίων πραγµατοποιήθηκαν διαδοχικές συγκρίσεις µε στόχο τη σταθεροποίηση των 

αποτελεσµάτων, ώστε να µην αλλοιωθούν η ανάλυση και τα συµπεράσµατα. Στη 

συνέχεια αναφέρονται οι ποσοτικές µεταβλητές της παρούσας έρευνας οι οποίες 

επιµερίσθηκαν σε κατηγορίες, και επεξηγείται η λογική επιλογής των κριτηρίων 

κατηγοριοποίησης.  

 

α)  Η ηλικία της επιχείρησης. Ο διαχωρισµός της µεταβλητής έγινε σε τρεις κατηγορίες: 

1) 1950 – 1989, 2) 1990 – 1999, και 3) 2000 – 2006. Η µεταβλητή αυτή επιµερίσθηκε 

µε γνώµονα τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης τα οποία ως προσδιοριστικός 

παράγοντας της φορολογικής συµµόρφωσης θα µπορούσαν δυνητικά να διαµορφώσουν 

µία συγκεκριµένη φορολογική συµπεριφορά. Έτσι  ο διαχωρισµός αυτός εξυπηρετεί τον 

σκοπό της κατάταξης ανάλογα µε την ηλικία της επιχείρησης,  σε επιχειρήσεις οι οποίες 

έχουν πολλά έτη λειτουργίας (1950 – 1989), επιχειρήσεις οι οποίες ηλικιακά 

κατατάσσονται σε µία ενδιάµεση κατάσταση (1990 – 1999), και τέλος επιχειρήσεις 
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σχετικά νέες (2000 – 2006), για τις οποίες µάλιστα προβλέπονταν από την κείµενη 

νοµοθεσία και ορισµένα φορολογικά κίνητρα για τα πρώτα έτη λειτουργίας τους (όπως 

οι µειωµένοι φορολογικοί συντελεστές), τα οποία ενδεχοµένως αποτελούν κριτήριο 

διαφοροποιηµένης φορολογικής συµπεριφοράς. Παρόµοιο επιµερισµό σε κλάσεις 

πραγµατοποίησε και η Tedds (2006).  

 

β) Το ύψος του κεφαλαίου της επιχείρησης (µετοχικό, εταιρικό, κεφάλαιο ατοµικής 

επιχείρησης). Η κατάτµηση της ποσοτικής αυτής µεταβλητής έγινε σε τρεις κλάσεις: 1) 

0 – 60.000 €,  2) 60.001 € – 300.000 €, και 3) 300.001 € και άνω. Η πρώτη κλάση 

επιλέχθηκε για να οµαδοποιηθούν οι επιχειρήσεις των οποίων το ύψος του κεφαλαίου 

ήταν χαµηλό ή παρέµεινε στο ύψος του οριζοµένου ως κατώτατου ορίου από τον 

αντίστοιχο σχετικό νόµο48.  Η δεύτερη κλάση αναφέρεται σε επιχειρήσεις οι οποίες 

έχουν ένα µέσου ύψους κεφάλαιο. Τέλος η τρίτη κλάση περικλείει τις επιχειρήσεις οι 

οποίες  εµφανίζουν µεγάλο κεφάλαιο στον ισολογισµό τους. 

 

γ)  Ο αριθµός των υποκαταστηµάτων. Ο διαχωρισµός της µεταβλητής αυτής έγινε σε 

τρεις κατηγορίες: 1) 0 για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν διατηρούν υποκαταστήµατα, 2) 

1 – 2 για τις επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν µικρό αριθµό υποκαταστηµάτων, και 3)  

> 2  για τις επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν µεγάλο αριθµό υποκαταστηµάτων. 

 

δ) Το ύψος του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ. Ο διαχωρισµός της ποσοτικής αυτής 

µεταβλητής έγινε σε τρεις κλάσεις: 1) 0, 2) 1-30.000 € και 3) 30.001 € και άνω. Αρχικά 

η τιµή 0 αναφέρεται στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν παρουσίαζαν πιστωτικό υπόλοιπο 

ΦΠΑ, και ως εκ τούτου εµφάνιζαν δηλαδή µηδενικό ή χρεωστικό υπόλοιπο. Στην 

συνέχεια όσον αφορά την δεύτερη κλάση 1 - 30.000 € το εύρος αυτής σχετίζεται µε το 

χαµηλό σχετικά ύψος του άνω ορίου της. Η επιλογή αυτή επιβεβαιώνεται και από την 

εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ ΠΟΛ. 1108/2010 σύµφωνα µε την οποία επιστροφή πιστωτικού 

υπολοίπου ΦΠΑ µέχρι του ποσού των 30.000 €  διενεργείται χωρίς έλεγχο.  Η τρίτη 

κλάση 30.001 € και άνω αναφέρεται σε µεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ η επιστροφή 

                                                 
48  Σύµφωνα µε τον Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» όπως ισχύει το κατώτατο όριο του 
µετοχικού κεφαλαίου των ΑΕ ανέρχεται σε 60.000 €, ενώ σύµφωνα µε τον Ν. 3190/55 «Περί Εταιρειών 
Περιορισµένης Ευθύνης» όπως ισχύει το εταιρικό κεφάλαιο των ΕΠΕ δεν δύναται να είναι κατώτερο του 
ποσού των 4.500 €. 
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των οποίων όταν αυτά ζητούνται πραγµατοποιείται ύστερα από προηγούµενο 

προσωρινό έλεγχο49.  

 

 

                                                 
49 Ειδικότερα µε βάση την εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ ΠΟΛ 1073/2004 επιστρέφεται ύστερα από προσωρινό 
έλεγχο το 10% του πιστωτικού υπολοίπου, αφού το 90% αυτού επιστρέφεται αρχικά χωρίς έλεγχο. 
Ωστόσο στην ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι η επιστροφή πραγµατοποιείται και κατόπιν τακτικού ελέγχου 
εφόσον ο φορολογούµενες έχει υποπέσει σε πολύ σοβαρές παραβάσεις του ΚΒΣ. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

5.1 Εισαγωγή  
 
Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσµατα της κυρίως έρευνας, και 

επίσης επιχειρείται η ανάλυση και η ερµηνεία τους, στη βάση όσων ήδη έχουν εκτεθεί 

αναλυτικά στην ευρύτερη ανασκόπηση του θεωρητικού πλαισίου. Αρχικά µε την 

εφαρµογή των µεθόδων της περιγραφικής στατιστικής παρουσιάζονται τα γενικά 

χαρακτηριστικά του υπό εξέταση δείγµατος. Στην συνέχεια εξετάζονται αναλυτικά τα 

διερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν στην ενότητα 4.2 ενώ παράλληλα ερµηνεύονται 

τα αποτελέσµατά τους. Από την ερµηνεία των διερευνητικών αυτών ερωτηµάτων 

εξάγονται συµπεράσµατα τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιµα και για την πολυµεταβλητή 

στατιστική ανάλυση που ακολουθεί, η οποία πραγµατοποιείται µε την µέθοδο της 

πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης. Τέλος το κεφάλαιο κλείνει µε την παρουσίαση 

των αποτελεσµάτων της λογιστικής παλινδρόµησης και της διακριτικής ανάλυσης, τα 

οποία συνθέτουν ουσιαστικά το προτεινόµενο πρόγραµµα διαχείρισης στοχευόµενων 

φορολογικών ελέγχων.    

5.2 Περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδοµένων 
 

Στην συγκεκριµένη ενότητα παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά του δείγµατος. 

Συγκεκριµένα εξετάστηκαν τα οικονοµικά και φορολογικά δεδοµένα 295 επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στις υπό εξέταση περιοχές της Βορείου Ελλάδας και έχουν 

ήδη ελεγχθεί µε τακτικό φορολογικό έλεγχο. Από την περιγραφική στατιστική ανάλυση 

που πραγµατοποιήθηκε, και τους πίνακες που εξήχθησαν από το πρόγραµµα SPSS, 

προέκυψαν ορισµένα βασικά αποτελέσµατα τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην 

συνέχεια. Ειδικότερα η παράθεση των αποτελεσµάτων ξεκινάει µε την ανάλυση των 

κατηγορικών µεταβλητών.   

 

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, περίπου το 50,2% αυτών έχουν νοµική µορφή 

ανωνύµου εταιρίας, σηµαντικό ποσοστό 24,0% είναι προσωπικές εταιρείες, (OE ή EE), 
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το 13,9% είναι ατοµικές επιχειρήσεις, ενώ τέλος οι ΕΠΕ αποτελούν το 11,9% του 

δείγµατος. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι αν και από την κατανοµή του συνόλου των 

Ελληνικών επιχειρήσεων όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 4.5.1, προκύπτει ότι η 

µεγάλη πλειοψηφία αυτών είναι ατοµικές, ακολουθούν οι προσωπικές εταιρείες (ΟΕ 

και ΕΕ) και έπονται µε µικρό ποσοστό τα νοµικά πρόσωπα (ΑΕ και ΕΠΕ), ωστόσο από 

την κατανοµή των ελεγχθέντων επιχειρήσεων προκύπτει ότι η πλειοψηφία αυτών είναι 

ΑΕ, ενώ οι ατοµικές επιχειρήσεις εµφανίζουν µικρό ποσοστό.  

 

Το γεγονός αυτό εξηγείται από την τακτική της φορολογικής διοίκησης να ελέγχει κατά 

προτεραιότητα τις επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν υψηλά ακαθάριστα έσοδα όπως 

αποδεικνύεται από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αλλά και από τις εισηγητικές 

εκθέσεις των κρατικών προϋπολογισµών των ετών 2000 έως και 2003. Συνεπακόλουθα 

οι ΑΕ οι οποίες κατά τεκµήριο εµφανίζουν τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα 

παρουσιάζουν πολύ υψηλά ποσοστά ελέγχου, ενώ οι ατοµικές επιχειρήσεις οι οποίες ως 

επί το πλείστον παρουσιάζουν περιορισµένα ακαθάριστα έσοδα, κατ’ αναλογία 

παρουσιάζουν πολύ µικρά ποσοστά ελέγχου. 

  

Σχετικά µε την γεωγραφική κατανοµή του δείγµατος, παρατηρείται ότι το 53,9% αυτού 

αποτελείται από επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης και στα περίχωρα αυτής, το 19,0% εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή της 

περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και 27,1% στην περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. Το εµφανιζόµενο υψηλό ποσοστό των επιχειρήσεων στον 

νοµό Θεσσαλονίκης είναι συνάρτηση τόσο πληθυσµιακών κριτηρίων, όσο και του 

µεγαλύτερου µεγέθους των επιχειρήσεων που εδρεύουν στον συγκεκριµένο νοµό, 

γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την στοχοποίησή τους από τις ελεγκτικές 

υπηρεσίες.  

   

Σχετικά µε το κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις, 

παρατηρείται ότι : 

� Το µεγαλύτερο ποσοστό 37,6% δραστηριοποιείται στον κλάδο του χονδρικού 

και λιανικού εµπορίου.  

� Ποσοστό 34,3%  αυτών δραστηριοποιείται στον κλάδο της µεταποίησης.  
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� Το 17,6% δραστηριοποιείται στον κλάδο των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 

� Και τέλος το 10,5 % στον κλάδο των κατασκευών. 

 

Αναφορικά µε τον κλάδο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων παρατηρείται ότι οι 

ελεγκτικές αρχές προβαίνουν στον έλεγχο των επιχειρήσεων του κλάδου µεταποίησης 

σε µεγαλύτερο ποσοστό από ότι σε αυτές που ανήκουν στον κλάδο παροχής υπηρεσιών, 

αν και οι επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών συνολικά είναι περισσότερες 

από αυτές του κλάδου µεταποίησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η 

διαπίστωση αυτή σχετίζεται µε τον παράγοντα των ακαθαρίστων εσόδων, δεδοµένου 

ότι οι µεταποιητικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι κατά µέσο όρο µεγαλυτέρου 

µεγέθους από τις επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών µε βάση το κριτήριο των 

ακαθαρίστων εσόδων. Στους άλλους δύο κλάδους (εµπορικό και κατασκευαστικό) τα 

ποσοστά των ελέγχων συµβαδίζουν µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής του αριθµού 

των επιχειρήσεων των δύο κλάδων, στον συνολικό αριθµό των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην  Ελληνική επικράτεια. 

 

Αναφορικά µε την ηλικία των επιχειρήσεων,  όπως αυτή προκύπτει από το έτος κατά το 

οποίο πραγµατοποίησαν έναρξη εργασιών παρατηρείται ότι:  

� Ποσοστό 56,6% αυτών ιδρύθηκαν µεταξύ των ετών 1990-1999.  

� Οι επιχειρήσεις που ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται πριν από το έτος 1989  

αποτελούν το  22,4% του δείγµατος. 

� Το 21,0%  των επιχειρήσεων ιδρύθηκαν µετά το έτος 2000. 

 

Όσον αφορά το ύψος του καταβεβληµένου κεφαλαίου των επιχειρήσεων αυτών 

παρατηρείται ότι: 

� To 49,8% των επιχειρήσεων έχουν κεφάλαιο µεγαλύτερο των 300.000 €. 

� Το 28,2% έχουν κεφάλαιο µεταξύ 60.000 € και 300.000 €. 

� Και τέλος το 22,0% έχουν κεφάλαιο µικρότερο του ποσού των 60.000 €.  

 

Σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιχειρήσεων προκύπτει ότι: 

� Οι αµιγώς οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν το 50,5% του συνόλου των 

επιχειρήσεων του δείγµατος. 
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� Το 35,6% των επιχειρήσεων αυτών, διαπιστώθηκε ότι δεν είναι αµιγώς 

οικογενειακές. Ουσιαστικά δηλαδή δεν ελέγχονται από τα µέλη µίας µόνο 

οικογένειας. 

� Το υπόλοιπο 13,9% αφορά τις ατοµικές επιχειρήσεις.    

 

Εξάλλου οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις δεν διαθέτουν υποκαταστήµατα, µε το 

ποσοστό αυτών να ανέρχεται στο  38,6%. Οι επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν ένα ή 

δύο υποκαταστήµατα αποτελούν το 35,6% του συνόλου των επιχειρήσεων του 

δείγµατος, και τέλος περισσότερα των δύο υποκαταστηµάτων διαθέτει το 25,8% αυτών. 

 

Όσον αφορά τα οικονοµικά και φορολογικά δεδοµένα αυτών των επιχειρήσεων και 

πριν πραγµατοποιηθεί η επιµέρους ανάλυση των συγκεκριµένων δεδοµένων, προκύπτει  

ότι: 

� Το 92,0% των επιχειρήσεων υπέβαλε όλες τις φορολογικές δηλώσεις για το 

κρινόµενο διάστηµα, ενώ οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν υπέβαλαν έστω  και µία 

φορολογική δήλωση αποτελούν το 8,0% του συνόλου των επιχειρήσεων του 

δείγµατος. 

 

� Οι επιχειρήσεις οι οποίες παρουσίασαν ζηµίες έστω και σε µία διαχειριστική 

χρήση αποτελούν το 22,7% του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγµατος, ενώ 

η µεγάλη πλειοψηφία αυτών δηλαδή το 77,3% εµφάνιζε κέρδη σε όλες τις 

διαχειριστικές χρήσεις του ελεγχόµενου διαστήµατος. 

 

� Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν σχηµάτισαν αφορολόγητα αποθεµατικά για 

την κάλυψη επενδύσεων. Το ποσοστό αυτών ανέρχεται στο 83,7%. Οι 

επιχειρήσεις οι οποίες σχηµάτισαν αφορολόγητα αποθεµατικά αποτελούν το 

16,3% του συνόλου των επιχειρήσεων. 

 

Τέλος από την ανάλυση της τυχόν ύπαρξης πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ στις 

υποβληθείσες εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και του ύψους αυτού, 

διαπιστώθηκε ότι: 

� Το µεγαλύτερο ποσοστό (47,8%) δεν εµφάνιζε πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ στις 
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υποβληθείσες εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ. 

� Το 29,8% των επιχειρήσεων παρουσίαζε πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ µικρότερο ή 

ίσο των 30.000 €. 

� Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ µεγαλύτερο των 30.000 € παρουσίαζε το 22,4% των 

επιχειρήσεων του δείγµατος.  

 

Εξάλλου από την συνδυαστική ανάλυση των δεδοµένων του δείγµατος η οποία 

πραγµατοποιήθηκε µε την µέθοδο της πινακοποίησης διασταύρωσης (cross tabulation), 

µε πίνακες διπλής εισόδου, προέκυψαν τα αποτελέσµατα που παρατίθενται παρακάτω:  

 

α) Ύψος  κεφαλαίου   

1. Ποσοστό  76,9% των επιχειρήσεων οι οποίες εµφανίζουν κεφάλαιο µεγαλύτερο 

του ποσού των 300.000 € είναι ΑΕ, αποτελώντας και το µεγαλύτερο ποσοστό 

µεταξύ των υπολοίπων νοµικών µορφών επιχειρήσεων, ενώ στην αντίστοιχη 

κατηγορία οι ατοµικές επιχειρήσεις εµφανίζουν το χαµηλότερο ποσοστό (7,3%).  

2. Οι επιχειρήσεις της κεντρικής Μακεδονίας, της Θράκης και της ανατολικής 

Μακεδονίας εµφανίζουν καταβεβληµένο κεφάλαιο µεγαλύτερο του ποσού των 

300.000 € σε ποσοστό  66,1%, 63,0% και 56,6% αντίστοιχα. 

3. Αναφορικά µε το κλάδο δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις του κλάδου 

µεταποίησης σε ποσοστό 73,3% εµφανίζουν κεφάλαιο µεγαλύτερο των 300.000 

€, και ακολουθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών  µε 42,3%, οι 

επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών µε 38,7% και τέλος αυτές του κλάδου 

του χονδρικού και λιανικού εµπορίου  µε 35,1%.  

4. Οι παλαιότερες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν µεταξύ των ετών 1950 έως και 1989 

παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ποσοστό (62,1%) στην κατηγορία του ύψους 

κεφαλαίου µεγαλυτέρου των 300.000 €. Ακολουθούν αυτές που ιδρύθηκαν 

µεταξύ των ετών 1990-1999 µε ποσοστό 50,3%, και τέλος µε ποσοστό 35,5% 

όσες ιδρύθηκαν µεταξύ των ετών 2000-2006.   

 

β) Αριθµός υποκαταστηµάτων  

1. Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν περισσότερα από δύο υποκαταστήµατα είναι 

κατά κύριο λόγο ΑΕ, αντιπροσωπεύοντας  ποσοστό 37,8%  αυτών, ενώ το 



Κεφάλαιο 5ο: Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσµάτων 

 

201 

χαµηλότερο ποσοστό εµφανίζουν οι ατοµικές επιχειρήσεις µε ποσοστό 7,3%.  

2. Οι επιχειρήσεις της ανατολικής Μακεδονίας εµφανίζουν το µεγαλύτερο 

ποσοστό στην κατηγορία αυτών που διατηρούν περισσότερα από δύο 

υποκαταστήµατα µε το ποσοστό αυτών να ανέρχεται σε 34,0%, ενώ το 

χαµηλότερο ποσοστό παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις της Θράκης µε ποσοστό 

18,5%.  

3. Αναφορικά µε το κλάδο δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις του  κλάδου  

µεταποίησης σε ποσοστό 29,7% διατηρούν περισσότερα των δύο 

υποκαταστηµάτων. Ακολουθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών  

µε 29,0%, οι επιχειρήσεις του κλάδου παροχής  υπηρεσιών  µε ποσοστό 23,1% , 

και τέλος αυτές του κλάδου χονδρικού και λιανικού εµπορίου  µε 22,5%.  

4. ∆εν υπάρχει σηµαντική συσχέτιση της ηλικίας της επιχείρησης µε τον αριθµό 

των υποκαταστηµάτων. Έτσι τα ποσοστά των επιχειρήσεων που έχουν 

περισσότερα των δύο υποκαταστηµάτων, είναι περίπου ίδια αναφορικά µε τον 

χρόνο έναρξης  δραστηριοποίησης της εταιρείας, και κυµαίνονται µεταξύ 22,6% 

και 26,9%.  

 

γ) Μη υποβολή έστω και µίας φορολογικής δήλωσης  

1. Το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν έχουν υποβάλλει έστω και 

µία φορολογική δήλωση µε κριτήριο την νοµική µορφή τους αφορά τις ΕΕ µε 

ποσοστό 25,0%. Ακολουθούν µε ποσοστό 17,7% οι ΕΠΕ και στην συνέχεια µε 

ποσοστό 14,6% οι ατοµικές επιχειρήσεις. Για τις υπόλοιπες νοµικές µορφές 

επιχειρήσεων τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα µικρά (ΑΕ 6,1%, και ΟΕ µόλις 1,6%).  

2. Με κριτήριο την γεωγραφική περιοχή οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης µε 

ποσοστό 11,3% και µετά αυτές της κεντρικής Μακεδονίας µε ποσοστό 7,1% δεν 

έχουν υποβάλλει έστω και µία φορολογική δήλωση. Στις άλλες περιοχές τα 

ποσοστά είναι πολύ µικρά (Θράκη 3,7%, και ανατολική Μακεδονία µόλις 1,9%).   

3. Αναφορικά µε το κλάδο δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις του κλάδου  

µεταποίησης σε ποσοστό 97,0% έχουν υποβάλλει όλες τις φορολογικές 

δηλώσεις,  και ακολουθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου του χονδρικού και 

λιανικού εµπορίου µε  ποσοστό 91,9%, οι επιχειρήσεις του κλάδου παροχής 

υπηρεσιών  µε 86,5%, και τέλος αυτές του κλάδου των κατασκευών  µε 83,9%. 
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4. Οι επιχειρήσεις οι οποίες πραγµατοποίησαν έναρξη εργασιών κατά τα έτη 1990 

έως και 1999, εµφανίζουν το µεγαλύτερο ποσοστό µη υποβολής έστω και µίας 

φορολογικής δήλωσης το οποίο ανέρχεται σε 9,0%, ακολουθούν αυτές οι οποίες 

ιδρύθηκαν µεταξύ των ετών 1950 έως και 1989 µε ποσοστό 7,6%, και τέλος οι 

νεότερες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν µετά το έτος 2000 έως και το έτος 2006, 

µε ποσοστό 6,5%. 

 

δ) Ύπαρξη ζηµιών έστω και σε µία χρήση  

1. Όσον αφορά την ύπαρξη ζηµιών έστω και σε µία από τις ελεγχόµενες χρήσεις 

το 31,4% των ΕΠΕ, το 29,7% των ΑΕ, το 12,5% των ΕΕ, το 12,2% των 

ατοµικών επιχειρήσεων, και το 9,5% των ΟΕ  δήλωσαν ζηµίες έστω και σε µία 

διαχειριστική χρήση. 

2. Σχετικά µε την γεωγραφική περιοχή παρατηρείται ότι οι περισσότερες 

ζηµιογόνες επιχειρήσεις εντοπίζονται στην Θράκη µε ποσοστό 29,6%, και 

ακολουθούν η ανατολική Μακεδονία µε 28,3% και η κεντρική Μακεδονία µε 

ποσοστό 26,8%. Η Θεσσαλονίκη εµφανίζει το χαµηλότερο ποσοστό στην 

συγκεκριµένη κατηγορία µε 18,2%. 

3. Στην κατανοµή των εµφανιζόµενων ζηµιών ανά κλάδο δραστηριότητας, 

παρατηρείται ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου της  µεταποίησης σε ποσοστό 

25,7% εµφανίζουν ζηµίες, ακολουθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου της 

υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών  µε 25,0%, στην συνέχεια αυτές του κλάδου των 

κατασκευών 22,6% και τέλος οι επιχειρήσεις του χονδρικού και λιανικού  

εµπορίου  µε 18,9%.  

4. ∆ιαπιστώνεται ότι η εµφάνιση ζηµιών  σχετίζεται µε τα έτη δραστηριότητας της 

επιχείρησης, µε αποτέλεσµα αυτές που λειτουργούν λιγότερα χρόνια να 

εµφανίζουν µεγαλύτερο ποσοστό ζηµιών. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις οι οποίες 

πραγµατοποίησαν έναρξη εργασιών µεταξύ των ετών 2000-2006 παρουσιάζουν  

το µεγαλύτερο ποσοστό  εµφάνισης ζηµιών το οποίο ανέρχεται σε 24,2%.  

 

ε) Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ  

1. Οι  επιχειρήσεις που  εµφανίζουν το µεγαλύτερο ποσοστό πιστωτικού 

υπολοίπου ΦΠΑ είναι οι ΕΠΕ, το οποίο ανέρχεται σε 54,3%, ενώ το ποσοστό 
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των ατοµικών επιχειρήσεων είναι το µικρότερο από άποψης ύπαρξης 

πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ και ανέρχεται στο  46,3%. 

2. Οι επιχειρήσεις της κεντρικής Μακεδονίας εµφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό  

µεγαλυτέρου πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ ανερχόµενο σε 32,1%, ενώ το 

χαµηλότερο αντίστοιχο ποσοστό, εµφανίζουν οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης 

µε 17,0%.  

3. Αναφορικά µε το κλάδο δραστηριότητας, η µη εµφάνιση πιστωτικού υπολοίπου 

ΦΠΑ παρουσιάζεται σε µεγαλύτερο βαθµό στις  επιχειρήσεις του κλάδου των 

κατασκευών (ποσοστό 67,7%), και ακολουθούν οι επιχειρήσεις του χοντρικού 

και λιανικού εµπορίου µε 48,6%, του κλάδου της µεταποίησης µε ποσοστό 

47,5%, και τέλος οι επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών µε ποσοστό 

34,6%.  

4. Οι νεότερες επιχειρήσεις οι οποίες πραγµατοποίησαν έναρξη εργασιών µεταξύ 

των ετών 2000-2006 παρουσιάζουν το µεγαλύτερο πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ, 

µε το ποσοστό τους να ανέρχεται σε 22,4%.  

 

στ) Σχηµατισµός  αφορολογήτων αποθεµατικών  

1. Το µεγαλύτερο ποσοστό σχηµατισµού αφορολογήτων αποθεµατικών 

παρουσιάζεται στις ΑΕ, ανερχόµενο σε 26,4%. Τα αντίστοιχα ποσοστά στις 

επιχειρήσεις των υπολοίπων νοµικών µορφών είναι πολύ µικρότερα 

(χαµηλότερα του  8,0% ανά κατηγορία).  

2. Οι επιχειρήσεις της κεντρικής Μακεδονίας εµφανίζουν το µεγαλύτερο ποσοστό 

σχηµατισµού αφορολόγητων αποθεµατικών το οποίο ανέρχεται σε 23,2%, 

ακολουθούν οι επιχειρήσεις της Θράκης µε ποσοστό 18,5%, της ανατολικής 

Μακεδονίας µε 15,1% και τέλος οι επιχειρήσεις της θεσσαλονίκης µε ποσοστό 

13,8%. 

3. Αναφορικά µε το κλάδο δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις του κλάδου  

µεταποίησης εµφανίζουν το µεγαλύτερο ποσοστό σχηµατισµού αφορολογήτων 

αποθεµατικών το οποίο ανέρχεται σε 31,7%, ακολουθούν οι επιχειρήσεις του 

κλάδου των κατασκευών µε ποσοστό 22,6%, του κλάδου παροχής υπηρεσιών µε 

5,8%, και τέλος του κλάδου του χονδρικού και λιανικού εµπορίου µε 5,4%.    

4. Οι επιχειρήσεις που πραγµατοποίησαν έναρξη δραστηριότητας µεταξύ των ετών 
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1990-1999 παρουσιάζουν αφορολόγητα αποθεµατικά σε ποσοστό 18,0%,   

ακολουθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες πραγµατοποίησαν έναρξη µεταξύ των 

ετών 1950-1989, µε ποσοστό 16,7% και τέλος οι επιχειρήσεις οι οποίες 

πραγµατοποίησαν έναρξη δραστηριότητας µεταξύ των ετών 2000-2006 µε 

ποσοστό 11,3%.   

 
Περαιτέρω και µε την βοήθεια των πινάκων οι οποίοι παρήχθησαν από το SPSS, θα  

παρουσιασθούν οι βασικοί οικονοµικοί και φορολογικοί δείκτες των επιχειρήσεων του 

δείγµατος. Τα δεδοµένα θα αναλυθούν µε βάση την νοµική µορφή, την γεωγραφική 

κατανοµή, τον κλάδο δραστηριότητας και την ηλικία (έτη λειτουργίας) των 

επιχειρήσεων έτσι ώστε να υπάρξει ολοκληρωµένη εικόνα για τους συγκεκριµένους 

δείκτες. Από την ανάλυση των βασικών µεγεθών προκύπτουν τα κάτωθι: 

 

Το µέσο ποσοστό της µη φορολογικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων µε βάση τα 

αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων διαµορφώνεται σε 41,8%. Το ποσοστό αυτό 

είναι µεγαλύτερο για τις ΕΠΕ και τις ατοµικές επιχειρήσεις µε 48,2% και 46,6% 

αντίστοιχα, και µικρότερο για τις ΟΕ µε 33,2%. Επιπλέον οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλονίκη εµφανίζουν τα 

µεγαλύτερα ποσοστά µη φορολογικής συµµόρφωσης µε 47,1% και 41,8% αντίστοιχα. 

Αναφορικά µε τον κλάδο δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών 

εµφανίζουν την µεγαλύτερη µη φορολογική συµµόρφωση µε ποσοστό 47,8% και 

ακολουθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών  µε ποσοστό 46,7%, του 

κλάδου της µεταποίησης µε ποσοστό 44,1%, και τέλος αυτές του χονδρικού και 

λιανικού εµπορίου µε ποσοστό 35,7%. Τέλος οι επιχειρήσεις οι οποίες 

πραγµατοποίησαν έναρξη εργασιών µεταξύ των ετών 1990 έως και  1999 εµφανίζουν 

το µεγαλύτερο ποσοστό µη φορολογικής συµµόρφωσης  το οποίο ανέρχεται σε 43,1%, 

ενώ το χαµηλότερο ποσοστό (37,3%) εµφανίζουν οι νεότερες επιχειρήσεις, οι οποίες 

πραγµατοποίησαν έναρξη εργασιών µεταξύ των ετών 2000-2006,    

       

Το µέσο πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ των επιχειρήσεων του δείγµατος ανέρχεται στο 

ποσό των 23.766 ευρώ. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η κατάταξη των 

επιχειρήσεων σε φθίνουσα ταξινόµηση, ανάλογα µε το µέσο ύψος ανά επιχείρηση του 

πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ µε κριτήρια κατάταξης, την νοµική µορφή, την 
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γεωγραφική κατανοµή, τον κλάδο δραστηριότητας και την ηλικία της επιχείρησης (έτος 

έναρξης δραστηριότητας).  

Πίνακας 5.1: Κατάταξη επιχ/σεων µε βάση το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ σε φθίνουσα ταξινόµηση 

Νοµική Μορφή Γεωγραφική 
Κατανοµή 

Κλάδος 
∆ραστηριότητας 

Έτος Έναρξης 
∆ραστηριότητας 

ΑΕ Θράκη Μεταποίηση 1950-1989 

ΟΕ κεντρ. Μακεδονία Υπηρεσίες 1990-1999 

ΕΠΕ Θεσσαλονίκη Εµπόριο 2000-2006 

Ατοµική ανατ. Μακεδονία Κατασκευές - 

ΕΕ - - - 

 

Οι διαπιστωµένες παραβάσεις του ΚΒΣ από προληπτικούς ή προσωρινούς ελέγχους 

παρουσιάζουν διαφοροποίηση κατά το διαστήµατα προ και µετά την διενέργεια του 

τακτικού φορολογικού ελέγχου. Συγκεκριµένα µετά την διενέργεια του τακτικού 

ελέγχου οι παραβάσεις εµφανίζουν υποχώρηση τόσο όσον αφορά τον αριθµό τους, όσο 

και τον βαθµό βαρύτητάς τους. Ειδικότερα ενώ πριν τον τακτικό φορολογικό έλεγχο οι 

διαπιστωθείσες παραβάσεις κατά κύριο λόγο χαρακτηρίζονταν ως σοβαρές, µετά την 

πραγµατοποίηση του ελέγχου παρατηρείται ότι ως επί το πλείστον αυτές ήταν απλές, µε 

παράλληλη µείωση του µέσου επιπέδου παραβατικότητας. Στους πίνακες που 

ακολουθούν  παρουσιάζεται η κατάταξη των επιχειρήσεων όσον αφορά τις παραβάσεις 

ΚΒΣ, σε φθίνουσα ταξινόµηση ανάλογα µε το επίπεδο βαρύτητάς τους πριν και µετά 

την διενέργεια των φορολογικών ελέγχων, µε κριτήρια κατάταξης, την νοµική µορφή, 

την γεωγραφική κατανοµή, τον κλάδο δραστηριότητας και την ηλικία της επιχείρησης 

(έτος έναρξης δραστηριότητας).  

Πίνακας 5.2: Κατάταξη επιχ/σεων µε βάση το επίπεδο βαρύτητας των παραβάσεων ΚΒΣ πριν  την   
διενέργεια του φορολογικού έλεγχου σε φθίνουσα ταξινόµηση       

Νοµική Μορφή Γεωγραφική 
Κατανοµή 

Κλάδος 
∆ραστηριότητας 

Έτος Έναρξης 
∆ραστηριότητας 

Ατοµική Θράκη Μεταποίηση 1990-1999 

ΑΕ κεντρ. Μακεδονία Υπηρεσίες 1950-1989 

ΕΕ ανατ. Μακεδονία Κατασκευές 2000-2006 

ΟΕ Θεσσαλονίκη Εµπόριο - 

ΕΠΕ - - - 
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Πίνακας 5.3: Κατάταξη επιχ/σεων µε βάση το επίπεδο βαρύτητας των παραβάσεων ΚΒΣ µετά την   
διενέργεια του φορολογικού έλεγχου σε φθίνουσα ταξινόµηση       

Νοµική Μορφή Γεωγραφική 
Κατανοµή 

Κλάδος 
∆ραστηριότητας 

Έτος Έναρξης 
∆ραστηριότητας 

Ατοµική Θράκη Υπηρεσίες 1990-1999 

ΕΕ Θεσσαλονίκη Εµπόριο 2000-2006 

ΟΕ ανατ. Μακεδονία Μεταποίηση 1950-1989 

ΑΕ κεντρ. Μακεδονία Κατασκευές - 

ΕΠΕ - - - 

 

Όσον αφορά τον σχηµατισµό των αφορολογήτων αποθεµατικών διαπιστώθηκε ότι το 

µέσο ύψος αυτών ανήλθε στα 33.274 ευρώ.  Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται 

η κατάταξη των επιχειρήσεων σε φθίνουσα ταξινόµηση, ανάλογα µε το µέσο ύψος ανά 

επιχείρηση των σχηµατισθέντων αφορολογήτων αποθεµατικών µε κριτήρια κατάταξης, 

την νοµική µορφή, την γεωγραφική κατανοµή, τον κλάδο δραστηριότητας και την 

ηλικία της επιχείρησης (έτος έναρξης δραστηριότητας).  

Πίνακας 5.4: Κατάταξη επιχειρήσεων µε βάση το µέγεθος των σχηµατισθέντων αφορολογήτων                   
αποθεµατικών σε φθίνουσα ταξινόµηση 

Νοµική Μορφή Γεωγραφική 
Κατανοµή 

Κλάδος 
∆ραστηριότητας 

Έτος Έναρξης 
∆ραστηριότητας 

ΑΕ κεντρ. Μακεδονία Μεταποίηση 1950-1989 

ΟΕ ανατ. Μακεδονία Κατασκευές 1990-1999 

Ατοµική Θράκη Υπηρεσίες 2000-2006 

ΕΠΕ Θεσσαλονίκη Εµπόριο - 

ΕΕ - - - 

 

Σχετικά µε τα βασικά οικονοµικά µεγέθη των επιχειρήσεων όπως περιγράφονται µε την 

χρησιµοποίηση των αριθµοδεικτών, θα παρουσιαστεί στην συνέχεια η ανάλυση  τους, 

για την χρονική περίοδο του ελέγχου, η οποία οριοθετείται από το τελευταίο 

ελεγχόµενο έτος, έως και τρία χρόνια πριν (Τ-3) το τελευταίο ελεγχόµενο έτος, καθώς  

επίσης και για τη χρονική περίοδο µετά τον φορολογικό έλεγχο, η οποία ουσιαστικά 

αναφέρεται στα δύο επόµενα έτη (T+2) µετά το τελευταίο ελεγχόµενο έτος. Η 

παρουσίαση αυτή κρίθηκε σκόπιµη, δεδοµένου ότι για τις συγκεκριµένες περιόδους 

υπάρχει ικανοποιητικό πλήθος δεδοµένων, και η ανάλυση µπορεί να έχει 

αντικειµενικότητα. Σχετικά µε τους αριθµοδείκτες  πριν την  διενέργεια του ελέγχου 
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προκύπτουν ανά κατηγορία αριθµοδεικτών τα παρακάτω: 

 

α) Αριθµοδείκτες Ρευστότητας  

 Πίνακας 5.5: Περιγραφικά µέτρα αριθµοδεικτών ρευστότητας κατά έτος 

Αριθµοδείκτες Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΓΕΝ. ΡΕΥΣΤ. Τ 6,02 ,08 6,10 1,5638 1,0736 

ΓΕΝ. ΡΕΥΣΤ. Τ-1 10,89 ,34 11,23 1,5082 1,2418 

ΓΕΝ. ΡΕΥΣΤ. Τ-2 9,71 ,36 10,07 1,5831 1,2511 

ΓΕΝ. ΡΕΥΣΤ. Τ-3 162,49 ,00 162,49 3,6897 18,6276 

ΑΜΕΣ. ΡΕΥΣΤ. Τ 6,02 -,16 5,86 1,1425 1,0387 

ΑΜΕΣ. ΡΕΥΣΤ. Τ-1 9,53 ,00 9,53 1,1036 1,1564 

ΑΜΕΣ. ΡΕΥΣΤ. Τ-2 8,45 -,51 7,94 1,0795 1,0005 

ΑΜΕΣ. ΡΕΥΣΤ. Τ-3 162,81 -,32 162,49 3,2875 18,6646 

ΤΑΜ. ΡΟΗ/ Β.Υ. Τ 6,41 -3,42 2,99 ,1656 ,5980 

ΤΑΜ. ΡΟΗ/ Β.Υ. Τ-1 777,06 -,92 776,14 6,8254 71,4301 

ΤΑΜ. ΡΟΗ/ Β.Υ. Τ-2 8,62 -3,06 5,56 ,2950 ,9759 

ΤΑΜ. ΡΟΗ/ Β.Υ. Τ-3 14,84 -8,50 6,34 ,3519 1,6307 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα των αριθµοδεικτών ρευστότητας προκύπτει: 

• Παρατηρείται µια µείωση των τιµών µετά το έτος Τ-3, και στην συνέχεια στα 

έτη Τ-2, Τ-1 και Τ σταθεροποίηση τους, όσον αφορά τους αριθµοδείκτες της 

γενικής ρευστότητας και της άµεσης ρευστότητας των επιχειρήσεων.  

• Η µέγιστη τιµή του αριθµοδείκτη των λειτουργικών ταµειακών ροών προς τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσιάζεται το προηγούµενο (Τ-1) από το 

τελευταίο ελεγχόµενο έτος (Τ).  

 

β) Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας 

 Πίνακας 5.6: Περιγραφικά µέτρα αριθµοδεικτών δραστηριότητας κατά έτος 

Αριθµοδείκτες Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΚΥΚΛ. ΤΑΧ. ΑΠΑΙΤ. Τ 50,82 ,00 50,82 4,9698 7,4827 

ΚΥΚΛ. ΤΑΧ. ΑΠΑΙΤ. Τ-1 29,25 ,00 29,25 4,4313 5,1743 

ΚΥΚΛ. ΤΑΧ. ΑΠΑΙΤ. Τ-2 59,67 ,16 59,83 4,8476 7,1323 

ΚΥΚΛ. ΤΑΧ. ΑΠΑΙΤ. Τ-3 31,71 ,00 31,71 4,4547 5,6323 

ΚΥΚΛ. ΤΑΧ. ΑΠΟΘ. Τ 231,89 ,00 231,89 12,8636 28,5227 

ΚΥΚΛ. ΤΑΧ. ΑΠΟΘ. Τ-1 189,00 ,00 189,00 11,3854 26,0224 

ΚΥΚΛ. ΤΑΧ. ΑΠΟΘ. Τ-2 132,48 ,00 132,48 9,4878 20,2206 
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Αριθµοδείκτες Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΚΥΚΛ. ΤΑΧ. ΑΠΟΘ. Τ-3 550,66 ,00 550,66 19,5359 69,2494 

ΚΥΚΛ. ΤΑΧ. ΠΡΟΜ. Τ 14,17 -,05 14,12 3,0694 2,6590 

ΚΥΚΛ. ΤΑΧ. ΠΡΟΜ. Τ-1 663,57 -647,41 16,16 -2,3952 59,9406 

ΚΥΚΛ. ΤΑΧ. ΠΡΟΜ. Τ-2 16,84 ,00 16,84 2,8596 2,6214 

ΚΥΚΛ. ΤΑΧ. ΠΡΟΜ. Τ-3 346,56 -6,11 340,45 7,2292 39,1085 

 
Από την παρουσίαση των περιγραφικών µέτρων των αριθµοδεικτών δραστηριότητας 

προκύπτει: 

• Παρατηρείται ότι η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων παραµένει 

περίπου σταθερή. 

• Η µέγιστη τιµή του αριθµοδείκτη της κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων, 

και της κυκλοφοριακής ταχύτητας των προµηθευτών παρουσιάζεται τρία χρόνια 

(Τ-3) πριν το τελευταίο ελεγχόµενο έτος (Τ).   

 

γ) Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας 

Πίνακας 5.7: Περιγραφικά µέτρα αριθµοδεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης και φερεγγυότητας  κατά 
έτος 

Αριθµοδείκτες Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ. / ΣΥΝ. ΚΕΦ. Τ 12,88 ,11 12,99 ,7142 1,1095 

ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ. / ΣΥΝ. ΚΕΦ. Τ-1 1,45 ,05 1,50 ,6064 ,2403 

ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ. / ΣΥΝ. ΚΕΦ. Τ-2 9,73 ,06 9,79 ,6681 ,9540 

ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ. / ΣΥΝ. ΚΕΦ. Τ-3 3,69 -2,70 ,99 ,5171 ,4589 

ΒΡ. ΥΠΟΧ. / ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡ. Τ 12,99 ,00 12,99 ,9095 1,1263 

ΒΡ. ΥΠΟΧ. / ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡ. Τ-1 2,93 ,00 2,93 ,8658 ,4231 

ΒΡ. ΥΠΟΧ. / ΚΥΚΛ ΕΝΕΡ. Τ-2 2,51 -,04 2,47 ,8247 ,4048 

ΒΡ. ΥΠΟΧ. / ΚΥΚΛ ΕΝΕΡ. Ν-3 85,70 -,11 85,59 1,9077 9,8002 

ΜΟΧΛ. ΚΕΦ. ΚΙΝ. Τ 29,96 -21,47 8,49 ,3937 2,4601 

ΜΟΧΛ. ΚΕΦ. ΚΙΝ. Τ-1 123,40 -1,93 121,47 1,9527 11,1989 

ΜΟΧΛ. ΚΕΦ. ΚΙΝ. Τ-2 14,59 -7,63 6,96 ,6703 1,4865 

ΜΟΧΛ. ΚΕΦ. ΚΙΝ. Τ-3 15,91 -7,19 8,72 ,6288 1,6007 

ΠΩΛΗΣ. / ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ. Τ 8,34 ,00 8,34 1,9602 1,6166 

ΠΩΛΗΣ. / ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ. Τ-1 9,78 ,00 9,78 1,9862 1,6657 

ΠΩΛΗΣ. / ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ. Τ-2 8,79 ,00 8,79 2,1391 1,7017 

ΠΩΛΗΣ. / ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ. Τ-3 10,51 ,00 10,51 2,0384 1,7846 
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Από την ανάλυση των αριθµοδεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης και φερεγγυότητας 

προκύπτει: 

• Mια σταδιακή αύξηση της τιµής του αριθµοδείκτη των συνολικών 

υποχρεώσεων προς το συνολικά κεφάλαια. 

• Ο αριθµοδείκτης των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων προς το κυκλοφορούν 

ενεργητικό παρουσιάζει µέγιστη τιµή τρία έτη (Τ-3) πριν το τελευταίο 

ελεγχόµενο έτος (Τ), και στην συνέχεια στα επόµενα έτη σταθεροποιείται. 

• Ο αριθµοδείκτης της µόχλευσης του κεφαλαίου κινήσεως παρουσιάζει µέγιστη 

τιµή ένα έτος (Τ-1) πριν το τελευταίο ελεγχόµενο έτος (Τ). 

• Τέλος ο αριθµοδείκτης των πωλήσεων προς τις συνολικές υποχρεώσεις 

παρουσιάζει µία σχετική σταθερότητα. 

 

δ) Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

Πίνακας 5.8: Περιγραφικά µέτρα αριθµοδεικτών αποδοτικότητας κατά έτος 

Αριθµοδείκτες Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΑΠΟ∆. ΕΝΕΡΓ. Π.Φ. Τ 30,85 -30,07 ,78 -,1866 2,6329 

ΑΠΟ∆. ΕΝΕΡΓ. Π.Φ. Τ-1 1,20 -,31 ,89 ,0436 ,1088 

ΑΠΟ∆. ΕΝΕΡΓ. Π.Φ. Τ-2 3,53 -,15 3,38 ,0622 ,3388 

ΑΠΟ∆. ΕΝΕΡΓ. Π.Φ. Τ-3 2,04 -1,78 ,26 ,0160 ,2169 

ΑΠΟ∆. Ι∆. ΚΕΦ. Π.Φ. Τ 10,29 -1,19 9,10 ,1844 ,8612 

ΑΠΟ∆. Ι∆. ΚΕΦ. Π.Φ. Τ-1 17,99 -,45 17,54 ,2794 1,6175 

ΑΠΟ∆. Ι∆. ΚΕΦ. Π.Φ. Τ-2 3,70 -1,36 2,34 ,1521 ,3722 

ΑΠΟ∆. Ι∆. ΚΕΦ. Π.Φ. Τ-3 6,26 -3,12 3,14 ,1380 ,5748 

ΑΠΟ∆. ΕΠΕΝ∆. ΚΕΦ. Τ 3,31 -,89 2,42 ,0866 ,2884 

ΑΠΟ∆. ΕΠΕΝ∆. ΚΕΦ. Τ-1 2,90 -,25 2,65 ,0980 ,2774 

ΑΠΟ∆. ΕΠΕΝ∆. ΚΕΦ. Τ-2 3,65 -,27 3,38 ,1096 ,3678 

ΑΠΟ∆. ΕΠΕΝ∆. ΚΕΦ. Τ-3 2,36 -1,78 ,58 ,0445 ,2393 

ΦΟΡΟΛ. ΕΠΙΒΑΡ. Τ 2,92 -1,91 1,01 ,7156 ,3023 

ΦΟΡΟΛ. ΕΠΙΒΑΡ. Τ-1 47,43 -46,43 1,00 ,3169 4,3445 

ΦΟΡΟΛ. ΕΠΙΒΑΡ. Τ-2 1,61 -,09 1,52 ,7149 ,2258 

ΦΟΡΟΛ. ΕΠΙΒΑΡ. Τ-3 2,11 -,07 2,04 ,7548 ,2580 

ΠΕΡΙΘ. ΜΙΚΤ. ΚΕΡ∆. Τ 1,03 -,28 ,75 ,2047 ,1379 

ΠΕΡΙΘ. ΜΙΚΤ. ΚΕΡ∆. Τ-1 ,85 -,11 ,74 ,2085 ,1430 

ΠΕΡΙΘ. ΜΙΚΤ. ΚΕΡ∆. Τ-2 1,88 -1,15 ,73 ,1756 ,2195 

ΠΕΡΙΘ. ΜΙΚΤ. ΚΕΡ∆. Τ-3 ,80 -,12 ,68 ,1880 ,1367 

ΠΕΡΙΘ. ΛΕΙΤ. ΚΕΡ∆. Τ ,58 -,44 ,14 ,0200 ,0736 



Κεφάλαιο 5ο: Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσµάτων 

 

210 

Αριθµοδείκτες Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΠΕΡΙΘ. ΛΕΙΤ. ΚΕΡ∆. Τ-1 ,59 -,32 ,27 ,0249 ,0641 

ΠΕΡΙΘ. ΛΕΙΤ. ΚΕΡ∆. Τ-2 4,36 -4,16 ,20 -,0228 ,4223 

ΠΕΡΙΘ. ΛΕΙΤ. ΚΕΡ∆. Τ-3 ,73 -,52 ,21 ,0299 ,0874 

ΠΕΡ. ΚΑΘ.ΚΕΡ∆. Π.Φ. Τ 1,26 -,45 ,81 ,0352 ,1090 

ΠΕΡ. ΚΑΘ.ΚΕΡ∆. Π.Φ. Τ-1 ,58 -,29 ,29 ,0377 ,0713 

ΠΕΡ. ΚΑΘ.ΚΕΡ∆. Π.Φ. Τ-2 4,42 -4,02 ,40 -,0034 ,4114 

ΠΕΡ. ΚΑΘ.ΚΕΡ∆. Π.Φ. Τ-3 ,84 -,45 ,39 ,0419 ,0896 

 
Από την ανάλυση  των δεικτών αποδοτικότητας προκύπτει: 

• Σχετικά µε τους αριθµοδείκτες της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων προ φόρων, 

και της απόδοσης των επενδεδυµένων κεφαλαίων παρουσιάζεται αύξηση µε 

µέγιστη τιµή το προηγούµενο (Τ-1) του τελευταίου ελεγχόµενου έτους (Τ).  

• Ο αριθµοδείκτης περιθωρίου µεικτού κέρδους παρουσιάζει µία σταδιακή µικρή 

αύξηση.  

• Ο αριθµοδείκτης του περιθωρίου λειτουργικού κέρδους καθώς επίσης και του 

περιθωρίου καθαρού κέρδους (προ φόρων), εµφανίζουν αρνητική τιµή δύο έτη  

(Τ-2) πριν το τελευταίο ελεγχόµενο έτος, ενώ στα υπόλοιπα έτη η συµπεριφορά 

τους είναι γενικά σταθερή.   

 

ε) Αριθµοδείκτες ∆απανών Λειτουργίας 

Πίνακας 5.9: Περιγραφικά µέτρα αριθµοδεικτών δαπανών λειτουργίας κατά έτος 

Αριθµοδείκτες Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ. ΕΞΟ∆Α / Κ.Ε. Τ 1,05 ,00 1,05 ,0581 ,1557 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ. ΕΞΟ∆Α / Κ.Ε. Τ-1 ,92 ,00 ,92 ,0497 ,1439 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ. ΕΞΟ∆Α / Κ.Ε. Τ-2 1,16 ,00 1,16 ,0813 ,2189 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ. ΕΞΟ∆Α / Κ.Ε. Τ-3 3,07 -2,10 ,97 ,0249 ,2986 

∆ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΛΕΙΤ. ΕΞΟ∆Α / M.A. Τ 57,00 -4,88 52,12 1,2344 4,6159 

∆ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΛΕΙΤ. ΕΞΟ∆Α / M.A. Τ-1 49,53 -42,71 6,82 ,4808 4,0866 

∆ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΛΕΙΤ. ΕΞΟ∆Α / M.A. Τ-2 13,52 -11,25 2,27 ,5940 1,3632 

∆ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΛΕΙΤ. ΕΞΟ∆Α / M.A. Τ-3 29,49 -9,06 20,43 ,9053 2,5863 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ. ΕΞΟ∆Α / M.A. Τ 4,02 -1,52 2,50 ,2207 ,3975 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ. ΕΞΟ∆Α / M.A. Τ-1 11,28 -6,20 5,08 ,1734 ,8320 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ. ΕΞΟ∆Α / M.A. Τ-2 5,21 -2,21 3,00 ,1213 ,4563 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ. ΕΞΟ∆Α / M.A. Τ-3 5,82 -1,63 4,19 ,2315 ,6695 
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Από τον ανωτέρω πίνακα σχετικά µε τους αριθµοδείκτες δαπανών λειτουργίας 

προκύπτει: 

• Όσον αφορά τον αριθµοδείκτη των χρεωστικών τόκων και συναφών εξόδων ως 

προς τον κύκλο εργασιών εµφανίζει µέγιστη τιµή δύο έτη (Τ-2) πριν το 

τελευταίο ελεγχόµενο έτος.  

• Ο αριθµοδείκτης των διοικητικών και λειτουργικών εξόδων προς τα µικτά 

αποτελέσµατα παρουσιάζει την µέγιστη τιµή κατά το τελευταίο ελεγχόµενο έτος, 

ενώ τέλος ο αριθµοδείκτης χρεωστικών τόκων και συναφών εξόδων προς τα 

µικτά αποτελέσµατα παρουσιάζει διαχρονικά αυξοµειώσεις.  

 

Σχετικά µε την εξέλιξη της συµπεριφοράς των αριθµοδεικτών µετά την διενέργεια του 

τακτικού φορολογικού ελέγχου παρατηρούµε ότι αυτή ανά αριθµοδείκτη έχει ως εξής:   

Πίνακας 5.10: Συµπεριφορά αριθµοδεικτών µετά  την διενέργεια του φορολογικού ελέγχου 

Αριθµοδείκτης Συµπεριφορά 
Αριθµοδείκτες ρευστότητας 

Γενική Ρευστότητα Αύξηση 

Άµεση Ρευστότητα Αύξηση 

Λειτουργική Ταµειακή Ροή προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αύξηση 

Αριθµοδείκτες δραστηριότητας 
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων Μείωση 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων Αύξηση 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών Αύξηση 

Αριθµοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και φερεγγυότητας 
Συνολικές Υποχρεώσεις προς Συνολικά Κεφάλαια Μείωση 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις προς Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μείωση 

Μόχλευση Κεφαλαίου Κίνησης Μείωση 

Πωλήσεις προς Συνολικές Υποχρεώσεις Αύξηση 

Αριθµοδείκτες αποδοτικότητας 
Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων Μείωση 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων Μείωση 

Απόδοση Επενδυµένων Κεφαλαίων Μείωση 

Φορολογική επιβάρυνση Αύξηση 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους Αύξηση 

Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους Αύξηση 

Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) Αύξηση 

Αριθµοδείκτες δαπανών λειτουργίας 

Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα προς Κύκλο Εργασιών Αύξηση 
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Αριθµοδείκτης Συµπεριφορά 
Σύνολο ∆ιοικητικών & Λειτουργικών εξόδων προς Μικτά Αποτελέσµατα Αύξηση 

Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα προς Μικτά Αποτελέσµατα Αύξηση 

 

5.3 Εξέταση των διερευνητικών ερωτηµάτων 

      
Στην ενότητα που ακολουθεί θα αναλυθούν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την 

εξέταση των διερευνητικών ερωτηµάτων που διατυπώθηκαν στην ενότητα 4.2. Για την 

ανάλυση χρησιµοποιήθηκε  ως βασική  εξαρτηµένη µεταβλητή η µη φορολογική 

συµµόρφωση. Συγκεκριµένα τα αντικειµενικά επιστηµονικά ερωτήµατα που 

διερευνήθηκαν, παρουσιάζονται παρακάτω ενταγµένα σε τέσσερις ενότητες. Οι 

ενότητες  αυτές είναι, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του µητρώου των επιχειρήσεων, 

τα δεδοµένα των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων και των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, τα δεδοµένα του ισχύοντος φορολογικού πλαισίου και τέλος το ιστορικό 

των αποτελεσµάτων προηγούµενων φορολογικών ελέγχων. 

5.3.1 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του µητρώου των επιχειρήσεων 

5.3.1.1 Η νοµική µορφή της επιχείρησης 
 

Το 1ο διερευνητικό ερώτηµα που εξετάστηκε ήταν ποια είναι η σχέση της νοµικής 

µορφής των επιχειρήσεων και του ύψους του ποσοστού της µη  φορολογικής 

συµµόρφωσης. Από την επεξεργασία των επιµέρους στοιχείων προέκυψε ο πίνακας που 

ακολουθεί: 

Πίνακας 5.11: Περιγραφικά µέτρα µη φορολογικής συµµόρφωσης ως προς την νοµική µορφή 

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

N 
Statistic 

Range 
Statistic 

Minimum 
Statistic 

Maximum 
Statistic 

Mean 
Statistic 

ΑΕ 148 1,00 ,00 1,00 ,4268 

ΕΠΕ 35 ,98 ,02 1,00 ,4820 

ΟΕ 63 ,99 ,00 ,99 ,3322 

ΕΕ 8 1,00 ,00 1,00 ,3913 

ΑΤΟΜΙΚΗ 41 ,97 ,03 1,00 ,4661 
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Από την ανάλυση  των δεδοµένων του πίνακα  προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 

µη φορολογικής συµµόρφωσης εµφανίζεται στις ΕΠΕ µε µέση συµπεριφορά µη 

φορολογικής συµµόρφωσης 48,2% και ακολουθούν: 

⇒ Ατοµικές επιχειρήσεις µε ποσοστό  46,6%. 

⇒ ΑΕ µε ποσοστό 42,7%. 

⇒ ΕΕ µε ποσοστό 39,1%.   

⇒ ΟΕ µε ποσοστό 33,2%. 

 

Σε δεύτερο στάδιο θα αναλυθεί πιθανή στατιστική διαφοροποίηση µεταξύ των µέσων 

συµπεριφορών των διαφόρων νοµικών µορφών των επιχειρήσεων. Από την ανάλυση 

περί κανονικότητας του δείγµατος και σύµφωνα µε τους πίνακες που εξήχθησαν από το 

SPSS, παρατηρείται ότι τα δεδοµένα µε την χρήση του κριτηρίου kolmogorov-Smirnov 

(One-sample kolmogorov-Smirnov test) ακολουθούν την κανονική κατανοµή.  Από την 

ανάλυση περί σηµαντικότητας αυτών των διαφορών προκύπτει  ότι η p-value < 0,05 για 

επίπεδο σηµαντικότητας α = 0,05 και κατά συνέπεια υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα 

των αποτελεσµάτων ανάλογα µε την νοµική µορφή, η οποία διαφοροποιείται µε 

σηµαντικότητα ως προς την µέση µη φορολογική συµµόρφωση, όπως φαίνεται και από 

τον παρακάτω πίνακα ανάλυσης της διακύµανσης (ANOVA).  

Πίνακας 5.12: Ανάλυση διακύµανσης ANOVA ως προς την νοµική µορφή 

 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,888 4 ,222 2,455 ,046 

Within Groups 26,220 290 ,090   

Total 27,108 294    

 

Η επιλογή της νοµικής µορφής κατά το στάδιο ίδρυσης των επιχειρήσεων γίνεται µε 

γνώµονα διάφορα κριτήρια όπως είναι το ύψος των φορολογικών συντελεστών, οι 

εκπιπτόµενες δαπάνες, η κατηγορία τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ, η διανοµή των κερδών, 

το ύψος του κεφαλαίου, οι ευθύνες που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της 

επιχείρησης, οι διατυπώσεις και το κόστος σύστασης, µεταβολών και λογιστικής 

παρακολούθησης κ.α. Αν και για το θέµα της συσχέτισης της νοµικής µορφής των  

επιχειρήσεων και της µη φορολογικής συµµόρφωσης δεν προκύπτει αναφορά στην 
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σχετική επιστηµονική βιβλιογραφία, παρά µόνο ότι η  νοµική µορφή  αποτελεί κριτήριο 

επιλογής για την διενέργεια των φορολογικών ελέγχων, ωστόσο από την παρούσα 

έρευνα µπορούν να εξαχθούν κάποια συµπεράσµατα για την παρατηρούµενη 

διαφοροποίηση στο επίπεδο της φορολογικής συµµόρφωσης των διαφόρων νοµικών 

µορφών επιχειρήσεων.   

 

Από τα αναφερθέντα κριτήρια επιλογής της νοµικής µορφής των επιχειρήσεων 

διαφαίνεται ότι ορισµένα από αυτά ασκούν καθοριστική επίδραση στο ύψος της 

παρατηρηθείσας µη φορολογικής συµµόρφωσης. Συγκεκριµένα το ύψος των 

φορολογικών συντελεστών,  και οι ευθύνες των φυσικών προσώπων που συµµετέχουν 

στις επιχειρήσεις είναι παράγοντες οι οποίοι συσχετίζονται άµεσα µε την 

διαφοροποίηση των διαφόρων νοµικών µορφών επιχειρήσεων όσον αφορά  την µη 

φορολογική συµµόρφωση.   

 

Όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές παρατηρείται ότι διαχρονικά στην 

Ελλάδα οι φορολογικοί συντελεστές  των νοµικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ) ήταν και είναι 

αρκετά µεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ). 

Ειδικότερα κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2002 έως και 2006, (διάστηµα εντός του 

οποίου βρίσκεται το µεγαλύτερο πλήθος των παρατηρήσεων του δείγµατος) η διαφορά 

των φορολογικών συντελεστών µεταξύ των προσωπικών εταιρειών  και των νοµικών 

προσώπων κυµάνθηκε στις 7 – 10 ποσοστιαίες µονάδες. Περαιτέρω κατά το ίδιο 

χρονικό διάστηµα ο συντελεστής φορολογίας του ανωτέρου κλιµακίου εισοδήµατος 

στην φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων όπου εµπίπτουν τα εισοδήµατα των 

ατοµικών επιχειρήσεων  ήταν ακόµη µεγαλύτερος και από τον συντελεστή των νοµικών 

προσώπων κατά 5 - 11 ποσοστιαίες µονάδες, ανερχόµενος σε ποσοστό 40%. Θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι η διαπίστωση αυτή για την φορολογία των ατοµικών επιχειρήσεων 

ασκεί καθοριστική επίδραση δεδοµένου ότι οι ελεγκτικές αρχές διενεργούν κατά 

προτεραιότητα έλεγχο στις επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν υψηλά ακαθάριστα 

έσοδα, οι οποίες δυνητικά ακόµη και µε χαµηλό περιθώριο καθαρού κέρδους είναι 

πιθανό να παρουσιάσουν υψηλά φορολογητέα κέρδη. Κατά συνέπεια για τα κέρδη αυτά 

κατά το µεγαλύτερο τµήµα τους υπάγονται σε φορολόγηση βάση του συντελεστή του 

ανώτερου εισοδηµατικού κλιµακίου.  
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Εποµένως η διαπίστωση ότι κυρίως οι ΕΠΕ και οι ατοµικές επιχειρήσεις του δείγµατος 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη µη φορολογική συµµόρφωση σε σχέση µε τις προσωπικές 

εταιρείες είναι σύµφωνη µε την βασική παραδοχή η οποία πηγάζει από την ευρύτερη 

ανασκόπηση της επιστηµονικής βιβλιογραφίας, και συνδέει άρρηκτα το ύψος των 

φορολογικών συντελεστών µε την µη φορολογική συµµόρφωση µε θετική συσχέτιση 

(Friedland et al., 1978; Mason and Calvin, 1984; Crane and Nourzad, 1986;  Baldry, 

1987; Christian and Gupta, 1993; Myles and Naylor, 1996; Pommerehne and Weck-

Hannemann, 1996; Torgler, 2002;  Dhami and Al-Nowaihi, 2007; κ.α.). 

 

Στο θέµα της ευθύνης των φυσικών προσώπων που µετέχουν στις επιχειρήσεις 

(διαχειριστές και διευθύνοντες σύµβουλοι, οι οποίοι όπως αναφέρθηκε στις Ελληνικές 

επιχειρήσεις σε µεγάλο ποσοστό είναι  εταίροι και µέτοχοι αντίστοιχα) διαφαίνεται ότι 

η προσωπική και απεριόριστη αλληλέγγυα ευθύνη των εταίρων στις προσωπικές 

εταιρείες για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, αποτελεί παράγοντα που 

διαφοροποιεί την φορολογική τους συµπεριφορά. Εποµένως µε δεδοµένο το µέγεθος 

της ευθύνης τους, το οποίο ενδεχοµένως να καθορίζει και την γενικότερη συµπεριφορά 

τους οι ιδιοκτήτες των ΟΕ θα µπορούσαν να καταταχθούν στην κατηγορία των 

φορολογουµένων που αποφεύγουν του κίνδυνο (risk averse) και προτιµούν να 

συµµορφώνονται φορολογικά κατά το δυνατόν. Εξάλλου είναι γνωστό ότι η οµόρρυθµη 

εταιρεία απολαµβάνει µεγάλης εµπιστοσύνης και αναγνώρισης, αφού οι εταίροι 

ευθύνονται µε την προσωπική τους περιουσία (Καραγιώργος και Γεωργίου, 2003). Η 

διαπίστωση αυτή ισχύει σε µικρότερο βαθµό για τις ΕΕ στις οποίες ένας τουλάχιστον 

εταίρος, ο ετερόρρυθµος ευθύνεται µέχρι του ποσού της εισφοράς του, ή τυχόν άλλου 

µεγαλύτερου ποσού  που ορίζεται στην εταιρική σύµβαση. Εξάλλου η περιορισµένη 

ευθύνη (µέχρι του ποσού της εισφοράς τους) των εταίρων  των ΕΠΕ και των ΑΕ, κατ’ 

αντιστοιχία επηρεάζει αρνητικά την φορολογική συµµόρφωση, κυρίως των ΕΠΕ (και 

ίσως περισσότερο των µονοπρόσωπων ΕΠΕ) και κατά δεύτερο λόγο των ΑΕ. 

5.3.1.2 Η γεωγραφική περιοχή 
 

Στην ανάλυση του  2ου διερευνητικού ερωτήµατος εξετάστηκε η επίδραση της  επιλογής 

της γεωγραφικής περιοχής της έδρας των επιχειρήσεων στην µη φορολογική 
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συµµόρφωσή τους. Από την επεξεργασία των σχετικών στοιχείων προέκυψε  ο κάτωθι 

πίνακας: 

Πίνακας 5.13: Περιγραφικά µέτρα µη φορολογικής συµµόρφωσης ως προς την γεωγραφική περιοχή 

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

N 
Statistic 

Range 
Statistic 

Minimum 
Statistic 

Maximum 
Statistic 

Mean 
Statistic 

 
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

 
56 ,96 ,04 1,00 ,4709 

ΑΝΑΤ.  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 53 1,00 ,00 1,00 ,3849 

 
ΘΡΑΚΗ 

 
27 ,99 ,01 1,00 ,3707 

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
159 1,00 ,00 1,00 ,4178 

 
 

Από την ανάλυση του παραπάνω πίνακα προκύπτει: 

⇒ Παρατηρείται µια µεγαλύτερη µέση µη φορολογική συµµόρφωση στην κεντρική 

Μακεδονία, και ακολουθεί η περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

⇒ Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις µε έδρες στις γεωγραφικές περιοχές της  ανατολικής 

Μακεδονίας και την Θράκης εµφανίζουν χαµηλότερη µη φορολογική 

συµµόρφωση. 

Ωστόσο από τον στατιστικό έλεγχο µε το κριτήριο Kruskal Wallis διαφαίνεται  ότι δεν 

υπάρχει σηµαντική στατιστική διαφοροποίηση µεταξύ των γεωγραφικών περιοχών 

δεδοµένου ότι η p-value > 0,05 για επίπεδο σηµαντικότητας α = 0,05 (Chi-Square = 

4,655,  df  = 3,   Asymp. Sig. = 0,199).  

5.3.1.3 Ο κλάδος δραστηριότητας 
 

Κατά την ανάλυση του 3ου διερευνητικού ερωτήµατος εξετάστηκε η σχέση του κλάδου 

δραστηριότητας των επιχειρήσεων και του ποσοστού της µη φορολογικής 

συµµόρφωσης. Τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν κατά την επεξεργασία των σχετικών 

δεδοµένων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 5.14: Περιγραφικά µέτρα µη φορολογικής συµµόρφωσης ως προς τον κλάδο δραστηριότητας 

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

N 
Statistic 

Range 
Statistic 

Minimum 
Statistic 

Maximum 
Statistic 

Mean 
Statistic 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 101 1,00 ,00 1,00 ,4407 

ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

111 ,99 ,01 1,00 ,3568 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

52 1,00 ,00 1,00 ,4669 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 31 1,00 ,00 1,00 ,4781 

 

 
Από την ανάλυση του συγκεκριµένου πίνακα προκύπτει ότι µεγαλύτερη µη φορολογική 

συµµόρφωση εµφανίζουν κατά σειρά οι κλάδοι:  

⇒ Κατασκευές 47,81%. 

⇒ Παροχής υπηρεσιών 46,69% 

⇒ Μεταποιητικές επιχειρήσεις  44,07% 

⇒ Χοντρικό και λιανικό εµπόριο 35,68%  

 

Από την ανάλυση σηµαντικότητας σύµφωνα µε το µη παραµετρικό κριτήριο Kruskal 

Wallis προέκυψε ότι η p-value < 0,05 (Chi-Square = 7,906,  df  = 3,  Asymp. Sig. =  

0,048) και εποµένως συµπεραίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση 

µεταξύ των επιχειρήσεων, και κατά συνέπεια ο κλάδος καθορίζει  σε σηµαντικό βαθµό 

τη συµπεριφορά της µη φορολογικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων.  

 

Η  διαπίστωση ότι η µη φορολογική συµµόρφωση είναι µεγαλύτερη στους κλάδους των 

κατασκευών και της παροχής υπηρεσιών θεωρείται µάλλον αναµενόµενη δεδοµένου ότι 

στους κλάδους αυτούς λόγω της φύσης του αντικειµένου τα περιθώρια φοροδιαφυγής 

είναι µεγαλύτερα σε σχέση µε τους άλλους κλάδους. Η τοποθέτηση αυτή είναι 

σύµφωνη µε ανάλογες αρκετών άλλων ερευνητών (Σκόρδος, 1992; Rotz et. al., 1994; 

Chan and Mo, 2000; Haffey  and Micci- Barecca, 2003; Alm et al., 2004;  Hanlon et al., 

2005; Thomson, 2008) οι οποίοι υποστήριξαν ότι η µη φορολογική συµµόρφωση είναι 

µεγαλύτερη στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών, και εποµένως οι φορολογικές αρχές 

θα πρέπει να εστιάζουν στον έλεγχο των επιχειρήσεων αυτού του κλάδου. Επίσης σε 
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αντίστοιχη διαπίστωση για τον κλάδο των κατασκευών κατέληξαν οι Κανελλόπουλος 

κ.α., (1995), και το Ministry of Finance India, (2008). 

 

Η αυξηµένη έκταση της µη φορολογικής συµµόρφωσης στους συγκεκριµένους κλάδους 

δραστηριότητας συνδέεται µε την πραγµατοποίηση συναλλαγών, οι οποίες έχουν ως 

σκοπό την απόκρυψη της φορολογητέας ύλης και είναι σχετικά εύκολο να 

συντελεστούν, ενώ παράλληλα οι ενδείξεις που θα οδηγήσουν στην αποκάλυψη της 

πραγµατικής υπόστασής τους  είναι περιορισµένες. Συνεπακόλουθα το ελεγκτικό έργο 

των φορολογικών αρχών καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο. Ειδικότερα όσον αφορά τις 

επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών η αλλοίωση του φορολογητέου 

αποτελέσµατος  είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε την λήψη ανακριβών φορολογικών 

στοιχείων αγορών και υπηρεσιών από υπεργολάβους και άλλους επιτηδευµατίες που 

ασχολούνται µε την πώληση οικοδοµικών υλικών, στην περίπτωση κατά την οποία το 

κόστος κατασκευής των έργων υπερβαίνει τις αντικειµενικές αξίες50. Επιπροσθέτως µία 

άλλη βασική µέθοδος φοροδιαφυγής των τεχνικών επιχειρήσεων είναι η χρήση 

εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερα µετά την εφαρµογή του 

λογιστικού τρόπου προσδιορισµού51 των κερδών τους.   

 

Εξάλλου όσον αφορά τις επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών η καθιέρωση 

τήρησης προσθέτων βιβλίων (µητρώα µαθητών, ασθενών, στάθµευσης κ.α.) από τον  

ΚΒΣ εκ των οποίων τα περισσότερα αφορούν επιχειρήσεις του εν λόγω κλάδου 

καταδεικνύει ότι  η φορολογική διοίκηση εντοπίζοντας τις αδυναµίες αποτελεσµατικού 

ελέγχου, κατέφυγε στην υιοθέτηση πρακτικών οι οποίες ενισχύουν την ελεγκτική 

διαδικασία στις συγκεκριµένες επιχειρήσεις.  

 

Περαιτέρω για τις επιχειρήσεις του κλάδου της µεταποίησης το υψηλό σχετικά ποσοστό 

της µη φορολογικής συµµόρφωσης αποδίδεται στις αυξηµένες δυνατότητες 

φοροδιαφυγής, οι οποίες απορρέουν από τις δυσχέρειες αποτύπωσης από τον 

φορολογικό έλεγχο των πραγµατικών συνθηκών της παραγωγικής διαδικασίας των 
                                                 
50 Εγκύκλιος Σ∆ΟΕ 105712/19-5-2003.  Οδηγός ελέγχου τεχνικών επιχειρήσεων.  
   
51 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το φορολογητέο εισόδηµα των επιχειρήσεων του κλάδου των κατασκευών 
(τεχνικών επιχειρήσεων) προσδιορίζεται µε ειδικό τρόπο σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Ν. 2238/94 
(κώδικας φορολογίας εισοδήµατος). 
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επιχειρήσεων αυτών,  ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία δεν προβλέπεται από τις 

φορολογικές διατάξεις η τήρηση βιβλίου αποθήκης και βιβλίου τεχνικών 

προδιαγραφών και παραγωγής-κοστολογίου52.  

5.3.1.4 Η ηλικία της επιχείρησης 
 

Το 4ο διερευνητικό ερώτηµα είχε διατυπωθεί ως εξής: Ποια είναι η σχέση του 

παράγοντα της ηλικίας των επιχειρήσεων όπως προκύπτει από τον χρόνο ενάρξεώς τους, 

και  του ποσοστού της µη  φορολογικής συµµόρφωσης; Προκειµένου να απαντηθεί το 

ερώτηµα αυτό χρησιµοποιήθηκαν τα σχετικά στοιχεία, από τα οποία προέκυψε ο 

πίνακας που ακολουθεί: 

 Πίνακας 5.15: Περιγραφικά µέτρα µη φορολογικής συµµόρφωσης ως προς το έτος έναρξης 

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

N 
Statistic 

Range 
Statistic 

Minimum 
Statistic 

Maximum 
Statistic 

Mean 
Statistic 

1950 - 1989 66 1,00 ,00 1,00 ,4248 

1990 - 1999 167 1,00 ,00 1,00 ,4314 

2000 - 2006 62 1,00 ,00 1,00 ,3731 

 
 
Από την ανάλυση των δεδοµένων του πίνακα προκύπτουν τα εξής: 

⇒ Τον χαµηλότερο δείκτη µη φορολογικής συµµόρφωσης εµφανίζουν οι νεότερες 

επιχειρήσεις που πραγµατοποίησαν έναρξη δραστηριότητας µεταξύ των ετών 

2000-2006.  

⇒ Οι άλλες δυο κατηγορίες εµφανίζουν περίπου παρόµοια συµπεριφορά µε τις 

παλαιότερες επιχειρήσεις (έναρξη 1950-1989) να εµφανίζουν ελαφρώς 

χαµηλότερο δείκτη µη φορολογικής συµµόρφωσης. 

 

Ωστόσο µεταξύ των ανωτέρω τριών κατηγοριών δεν παρατηρούνται στατιστικά 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις δεδοµένου ότι η p-value > 0,05 για επίπεδο 

                                                 
52  Η τήρηση των συγκεκριµένων βιβλίων είναι υποχρεωτική στην περίπτωση κατά την οποία τα 
ακαθάριστα έσοδα κατά τις δύο προηγούµενες διαχειριστικές χρήσεις υπερέβησαν το ποσό των 
5.000.000 €, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Π∆ 186/92 (κώδικας βιβλίων και στοιχείων). 
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σηµαντικότητας α = 0,05 όπως προκύπτει από την εφαρµογή του µη παραµετρικού 

κριτηρίου Kruskal Wallis  (Chi-Square = 0,636,  df = 2,  Asymp. Sig. =  0,728). 

5.3.1.5 Το ύψος του κεφαλαίου της επιχείρησης 
 

Στην εξέταση του  5ου διερευνητικού ερωτήµατος εξετάστηκε  η σχέση µεταξύ του 

ύψους του κεφαλαίου όπως έχει αυτό διαµορφωθεί µετά από ενδεχόµενες αυξήσεις του, 

και  του ποσοστού της µη φορολογικής συµµόρφωσης. Από την επεξεργασία των 

επιµέρους στοιχείων προέκυψε ο πίνακας που ακολουθεί: 

Πίνακας 5.16: Περιγραφικά µέτρα µη φορολογικής συµµόρφωσης ως προς το ύψος του κεφαλαίου 

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

N 
Statistic 

Range 
Statistic 

Minimum 
Statistic 

Maximum 
Statistic 

Mean 
Statistic 

ΕΩΣ 60.000 € 65 ,99 ,01 1,00 ,5781 

60.001 – 300.000 € 83 1,00 ,00 1,00 ,3883 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300.000 € 147 1,00 ,00 1,00 ,3633 

 

 
Από την ανάλυση του συγκεκριµένου πίνακα προκύπτουν τα εξής: 

⇒ Μεγαλύτερη µη φορολογική συµµόρφωση εµφανίζουν οι επιχειρήσεις οι οποίες 

έχουν  µικρότερο κεφάλαιο. 

⇒ Μικρότερη µη φορολογική συµµόρφωση εµφανίζουν οι επιχειρήσεις οι οποίες 

παρουσιάζουν µεγαλύτερο ύψος κεφαλαίου.  

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα εµφανίζουν και σηµαντική σηµαντικότητα 

διαφοροποίησης µεταξύ των συγκεκριµένων κατηγοριών ύψους κεφαλαίου, δεδοµένου 

ότι σύµφωνα µε το κριτήριο Kruskal Wallis η p-value < 0,05   (Chi-Square = 14,348,  df  

= 2,   Asymp. Sig. =  0,001). 

 

Από την εξέταση της συσχέτισης της µη φορολογικής συµµόρφωσης και του ύψους του 

κεφαλαίου των επιχειρήσεων διαφαίνεται ότι αυτή είναι  αρνητική. Ουσιαστικά το ύψος 

του κεφαλαίου αποτελεί ένα εναλλακτικό κριτήριο µέτρησης του µεγέθους των 

επιχειρήσεων. Εποµένως  µε κριτήριο το ύψος του κεφαλαίου προκύπτει ότι υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση µεταξύ του µεγέθους των επιχειρήσεων και της µη φορολογικής 



Κεφάλαιο 5ο: Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσµάτων 

 

221 

συµµόρφωσης, γεγονός το οποίο έχει υποστηριχθεί και από άλλους ερευνητές 

(Joulfaian and Rider, 1998; Joulfaian, 2000; Giles, 2000). Εξάλλου θα µπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν επενδύσει κεφάλαια 

περιορισµένου ύψους στις επιχειρήσεις τους είναι περισσότερο ριψοκίνδυνοι (risk 

seeking) όσον αφορά την φορολογική συµµόρφωσή τους, µη διστάζοντας να εκτεθούν 

πιο εύκολα στους κινδύνους της µη φορολογικής συµµόρφωσης.  

5.3.1.6 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς  
 

Το 6ο διερευνητικό ερώτηµα είχε διατυπωθεί ως εξής: Πως σχετίζεται το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς των επιχειρήσεων όπως  εκφράζεται από την συµµετοχή σε αυτό των µελών 

µίας µόνο οικογένειας (ατοµική ή οικογενειακή επιχείρηση), ή περισσοτέρων 

οικογενειών χωρίς να υπάρχουν µεταξύ των µελών τους δεσµοί συγγένειας, και  του 

ποσοστού της µη  φορολογικής συµµόρφωσης; Από την ανάλυση των επιµέρους 

στοιχείων προέκυψε ο πίνακας που ακολουθεί: 

Πίνακας 5.17: Περιγραφικά µέτρα µη φορολογικής συµµόρφωσης ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

N 
Statistic 

Range 
Statistic 

Minimum 
Statistic 

Maximum 
Statistic 

Mean 
Statistic 

ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

41 ,97 ,03 1,00 ,4661 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

149 1,00 ,00 1,00 ,4346 

ΜΗ ΑΜΙΓΩΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

105 1,00 ,00 1,00 ,3748 

 

Aπό την ανάλυση των δεδοµένων του εν λόγω πίνακα διαφαίνεται ότι οι ατοµικές 

επιχειρήσεις καθώς επίσης και οι οικογενειακές επιχειρήσεις παρουσιάζουν µεγαλύτερο 

µέσο συντελεστή µη φορολογικής συµµόρφωσης, σε σχέση µε τις επιχειρήσεις οι 

οποίες δεν είναι αµιγώς οικογενειακές και ελέγχονται από µέλη που ανήκουν σε 

περισσότερες της µίας οικογένειες. 

 

Επιπλέον µελετώντας την στατιστική σηµαντικότητα των διαφοροποιήσεων µεταξύ των 

παραπάνω κατηγοριών επιχειρήσεων, παρατηρούµε ότι υπάρχει σηµαντική 

διαφοροποίηση της µη φορολογικής συµµόρφωσης η οποία εξαρτάται  από το 
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ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιχειρήσεων, δεδοµένου ότι όπως προκύπτει από τον 

έλεγχο µε βάση το κριτήριο Kruskal Wallis η p-value < 0,05   (Chi-Square = 6,594,  df  

= 2,   Asymp. Sig. =  0,037). 

 

Το µικρότερο ποσοστό µη φορολογικής συµµόρφωσης που εντοπίζεται στις µη αµιγώς 

οικογενειακές επιχειρήσεις σε σχέση µε τις οικογενειακές, είναι πιθανό να οφείλεται 

στο γεγονός ότι η υιοθέτηση πρακτικών φοροδιαφυγής είναι θεωρητικά περισσότερο 

δύσκολο να συµβεί σε επιχειρήσεις που ελέγχονται από µέλη διαφορετικών 

οικογενειών τα οποία είναι λογικό να χαρακτηρίζονται από διαφορετικό επίπεδο 

φορολογικής συνείδησης, ηθικής, αντίληψης για την φορολογική δικαιοσύνη κ.α. 

Εποµένως µε δεδοµένο ότι τα µέλη των εταιρειών αυτών λαµβάνουν από κοινού τις 

αποφάσεις για τις εταιρικές υποθέσεις οι πιθανότητες καταφυγής σε µεθόδους 

φοροδιαφυγής περιορίζονται, αφού θεωρητικά απαιτείται σύµπραξη όλων για την 

υλοποίηση αυτών των µεθόδων.   

 

Περαιτέρω θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εµπλοκή µελών σε µία επιχείρηση τα οποία 

προέρχονται από διαφορετικές οικογένειες, έστω και αν αυτές συνδέονται µε στενές 

συγγενικές σχέσεις, ενισχύει τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου αυτών των 

επιχειρήσεων γεγονός το οποίο δυνητικά µπορεί να έχει επίδραση στο γενικότερο 

επίπεδο της φορολογικής συµµόρφωσης της επιχείρησης.  Η πλέον ορατή πλευρά αυτής 

της τοποθέτησης σχετίζεται µε τον περιορισµό της µη σκόπιµης µη φορολογικής 

συµµόρφωσης, η οποία σε αυτή την περίπτωση απορρέει από τον υψηλότερο βαθµό 

ανταπόκρισης αυτών των επιχειρήσεων απέναντι στις δυσχέρειες που εκπορεύονται από 

την υπέρµετρη πολυπλοκότητα των νόµων και διατάξεων του φορολογικού 

νοµοθετικού πλαισίου.   

5.3.1.7 Ο αριθµός των υποκαταστηµάτων 
 

Στο 7ο διερευνητικό ερώτηµα επιχειρήθηκε η διαπίστωση της σχέσης µεταξύ του  

αριθµού των  υποκαταστηµάτων των επιχειρήσεων, και  του ποσοστού της µη  

φορολογικής συµµόρφωσης. Από την επεξεργασία των επιµέρους στοιχείων προέκυψε 

ο κατωτέρω πίνακας: 
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Πίνακας 5.18: Περιγραφικά µέτρα µη φορολογικής συµµόρφωσης ως προς τον αριθµό 
υποκαταστηµάτων 

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

N 
Statistic 

Range 
Statistic 

Minimum 
Statistic 

Maximum 
Statistic 

Mean 
Statistic 

ΚΑΝΕΝΑ 114 1,00 ,00 1,00 ,4266 

1 – 2 105 1,00 ,00 1,00 ,4148 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 2 76 1,00 ,00 1,00 ,4083 

 
  
Aπό την ανάλυση του συγκεκριµένου πίνακα προκύπτει ότι η αύξηση του αριθµού των 

υποκαταστηµάτων σε µία επιχείρηση συνδέεται µε χαµηλότερο συντελεστή µη 

φορολογικής συµµόρφωσης. Όµως µελετώντας την στατιστική σηµαντικότητα των 

διαφοροποιήσεων µεταξύ των παραπάνω κατηγοριών µε κριτήριο διαχωρισµού τον 

αριθµό των υποκαταστηµάτων, προκύπτει ότι δεν υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση 

της µη φορολογικής συµµόρφωσης ως προς τον αριθµό των υποκαταστηµάτων, όπως  

φαίνεται από τον έλεγχο µε βάση το κριτήριο Kruskal Wallis δεδοµένου ότι  η p-value 

> 0,05 για επίπεδο σηµαντικότητας α = 0,05 (Chi-Square = 0,075,  df = 2,  Asymp. Sig. 

=  0,963). 

5.3.2 Τα δεδοµένα των φορολογικών δηλώσεων και των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων  

5.3.2.1 Το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων 
 
Στο 8ο διερευνητικό ερώτηµα εξετάστηκε η συσχέτιση του µέσου ύψους των 

ακαθαρίστων εσόδων ανά διαχειριστική χρήση για το ελεγχόµενο χρονικό διάστηµα, µε 

το ποσοστό της µη  φορολογικής συµµόρφωσης. Από την επεξεργασία των 

συγκεκριµένων στοιχείων προέκυψε  ο κάτωθι πίνακας συσχετίσεων Spearmans’ rho: 

Πίνακας 5.19: Αποτελέσµατα συσχέτισης µη φορολογικής συµµόρφωσης και µέσων ακαθαρίστων 
εσόδων  

      

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕΣΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 
ΕΣΟ∆Α ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ 

Spearman's 
rho 

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Correlation 
Coefficient 

1,000 -,091 

    Sig. (2-tailed) - ,127 

    N 283 283 
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Από την ανάλυση των δεδοµένων του συγκεκριµένου πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση µεταξύ του µέσου ύψους των δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων 

και της µη φορολογικής συµµόρφωσης, η οποία όµως σε επίπεδο σηµαντικότητας α = 

0,05 δεν είναι στατιστικά σηµαντική, δεδοµένου ότι η p-value > 0,05. 

 

Η έλλειψη στατιστικής σηµαντικότητας αποδίδεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις του 

δείγµατος ανήκουν σε µια συγκεκριµένη τάξη µεγέθους ακαθαρίστων εσόδων (300.000  

- 15.000.000 €) και έχουν εξαιρεθεί για ουσιαστικούς λόγους, (οι οποίοι ήδη 

αναφέρθηκαν στην παρ. 4.6), οι πολύ µεγάλες επιχειρήσεις (µε ακαθάριστα έσοδα 

µεγαλύτερα του ποσού των 15.000.000 € καθώς και οι πολύ µικρές επιχειρήσεις (µε 

ακαθάριστα έσοδα µικρότερα του ποσού των 300.000 €). Πιθανολογείται ότι στην 

περίπτωση της εξέτασης του συνόλου των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ύψους 

ακαθαρίστων εσόδων, θα παρατηρούνταν αρνητική συσχέτιση µεταξύ της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης και του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων η οποία όµως θα 

ήταν και στατιστικά σηµαντική, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο θεωρητικό πλαίσιο της 

φορολογικής συµµόρφωσης (Giles, 2000; Joulfaian, 2000).  

5.3.2.2 Η απόκλιση του ΜΣΚΚ από το περιθώριο καθαρού κέρδους  
 

Στα πλαίσια της εξέτασης του 9ου διερευνητικού ερωτήµατος µελετήθηκε η συσχέτιση 

της απόκλισης του προβλεπόµενου ΜΣΚΚ για την συγκεκριµένη δραστηριότητα, από 

το ΠΚΚ, µε το ποσοστό της µη  φορολογικής συµµόρφωσης. Αρχικά εξετάστηκε η 

κανονικότητα των συσχετιζόµενων µεταβλητών. Από την εξέταση αυτή µε το κριτήριο 

Kolmogorov-Smirnov προέκυψε ο κάτωθι πίνακας: 

Πίνακας 5.20: Αποτελέσµατα ελέγχου κανονικότητας µε το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov ΜΣΚΚ - 
ΠΚΚ 

  

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΜΣΚΚ ΜΕ 

ΠΚΚ ΕΤΟΥΣ 
Τ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΜΣΚΚ ΜΕ 

ΠΚΚ ΕΤΟΥΣ 
Τ-1 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΜΣΚΚ ΜΕ 

ΠΚΚ ΕΤΟΥΣ 
Τ -2 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΜΣΚΚ ΜΕ 

ΠΚΚ ΕΤΟΥΣ 
Τ-3 

N 295 295 295 295 

Normal 
Parameters(a,b) 

Mean ,0864 ,0853 ,0940 ,1014 

  Std, Deviation ,0815 ,1133 ,0794 ,0796 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,171 ,191 ,159 ,184 

  Positive ,171 ,191 ,159 ,184 
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ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΜΣΚΚ ΜΕ 

ΠΚΚ ΕΤΟΥΣ 
Τ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΜΣΚΚ ΜΕ 

ΠΚΚ ΕΤΟΥΣ 
Τ-1 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΜΣΚΚ ΜΕ 

ΠΚΚ ΕΤΟΥΣ 
Τ -2 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΜΣΚΚ ΜΕ 

ΠΚΚ ΕΤΟΥΣ 
Τ-3 

  Negative -,113 -,184 -,092 -,093 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,929 3,275 2,730 3,153 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

 

Στον συγκεκριµένο πίνακα διαφαίνεται ότι οι p-values είναι όλες µικρότερες του 0,05 

και κατά συνέπεια απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση περί κανονικότητας. 

Εφαρµόζοντας την µη παραµετρική συσχέτιση  spearman’s rho έχουµε τον πίνακα που 

ακολουθεί: 

  

Πίνακας 5.21: Αποτελέσµατα συσχέτισης µη φορολογικής συµµόρφωσης και απόκλισης ΜΣΚΚ -  ΠΚΚ 

    

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΜΣΚΚ ΜΕ 

ΠΚΚ ΕΤΟΥΣ 
Τ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΜΣΚΚ ΜΕ 

ΠΚΚ ΕΤΟΥΣ 
Τ-1 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΜΣΚΚ ΜΕ 

ΠΚΚ ΕΤΟΥΣ 
Τ-2 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΜΣΚΚ ΜΕ 

ΠΚΚ ΕΤΟΥΣ 
Τ-3 

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (Ν, 
Ν-1, Ν-2, Ν-3) 

Correlation 
Coefficient 

,102 ,087 ,082 ,078 

  Sig. (2-tailed) ,080 ,134 ,159 ,181 

  N 295 295 295 295 

 

Από το παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι: 

⇒ Η µη φορολογική συµµόρφωση εµφανίζει χαµηλή συσχέτιση µε τις αποκλίσεις 

του ΜΣΚΚ από το περιθώριο καθαρού κέρδους ανά έτος.  

⇒ Η συσχέτιση αυτή περιορίζεται ακόµη περισσότερο όσο αποµακρυνόµαστε από 

το τελευταίο ελεγχόµενο έτος. 

Η περιορισµένη ερµηνευτική αξία της µεταβλητής της απόκλισης µεταξύ ΜΣΚΚ και 

ΠΚΚ είναι πιθανό να συνδέεται µε το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις ως 

συνήθως ασκούν περισσότερες της µίας δραστηριότητες, οι οποίες έχουν διαφορετικούς 

ΜΣΚΚ. Εξάλλου στην πράξη είναι σύνηθες το φαινόµενο του µη ακριβούς 

διαχωρισµού των προκυψάντων καθαρών κερδών ανά δραστηριότητα, από τα 

λογιστήρια των επιχειρήσεων. Περαιτέρω οι ΜΣΚΚ σε αρκετές περιπτώσεις είναι 

πιθανό να µην αντιστοιχούν επακριβώς σε συγκεκριµένες δραστηριότητες και σε αυτήν 

την περίπτωση να λαµβάνονται υπόψη οι ΜΣΚΚ των πλέον συναφών δραστηριοτήτων. 
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Επιπροσθέτως επειδή η φορολογική διοίκηση τους χρησιµοποιεί για την περίπτωση του 

εξωλογιστικού προσδιορισµού των φορολογητέων κερδών σε περίπτωση ανακρίβειας ή 

ανεπάρκειας των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, ενδέχεται να είναι υψηλότεροι 

από τους πραγµατικούς µέσους συντελεστές καθαρού κέρδους ανά δραστηριότητα, στα 

πλαίσια της λογικής της επιβολής αυστηρών κυρώσεων επί διάπραξης σοβαρών 

φορολογικών παραβάσεων.  

5.3.2.3 Η ποσοστιαία µεταβολή του περιθωρίου καθαρού κέρδους 
 
Το 10ο διερευνητικό ερώτηµα αφορά την συσχέτιση της ποσοστιαίας µεταβολής του 

περιθωρίου καθαρού κέρδους µεταξύ των  διαχειριστικών χρήσεων της ελεγχόµενης 

περιόδου, µε το ποσοστό µη  φορολογικής συµµόρφωσης. Από την ανάλυση των 

δεδοµένων µε το κριτήριο kolmogorov-Smirnov προκύπτει ότι οι ποσοστιαίες 

µεταβολές του περιθωρίου καθαρού κέρδους µεταξύ των ελεγχόµενων διαχειριστικών 

χρήσεων (T, T-1, T-2, Τ-3) ακολουθούν µη κανονική κατανοµή (όλες οι p-values είναι 

µικρότερες του 0,05).  Το γεγονός αυτό φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 5.22: Αποτελέσµατα ελέγχου κανονικότητας µε το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov ΠΚΚ 

  

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΠΚΚ Τ ΜΕ Τ-1  

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΠΚΚ Τ-1 ΜΕ Τ-2  

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΠΚΚ Τ-2 ΜΕ Τ-3  

N 295 295 295 

Normal Parameters(a,b) Mean ,1650 ,1137 ,0454 

  Std. Deviation 2,6411 5,2283 1,1189 

Most Extreme Differences Absolute ,316 ,405 ,369 

  Positive ,294 ,347 ,369 

  Negative -,316 -,405 -,238 

Kolmogorov-Smirnov Z 5.428 6,965 6,331 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 ,000 ,000 

 

Οπότε για την µελέτη της συσχέτισης θα χρησιµοποιηθεί ο συντελεστής συσχέτισης 

spearman’s rho ο οποίος  έχει εφαρµογή σε µη παραµετρικές συσχετίσεις. Από την 

επεξεργασία των επιµέρους στοιχείων προκύπτει ο πίνακας που ακολουθεί: 
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Πίνακας 5.23: Αποτελέσµατα συσχέτισης µη φορολογικής συµµόρφωσης και ποσ. µεταβολής ΠΚΚ 

    

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ  

(Τ, Τ-1, Τ-2)  

ΠΟΣ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΚΚ Τ ΜΕ Τ-1 Correlation Coefficient -,035 

  Sig. (2-tailed) ,555 

  N 295 

ΠΟΣ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΚΚ Τ-1 ΜΕ Τ-2 Correlation Coefficient ,057 

  Sig. (2-tailed) ,331 

  N 295 

ΠΟΣ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΚΚ Τ-2 ΜΕ Τ-3 Correlation Coefficient -,048 
  Sig. (2-tailed) ,415 
  N 295 

 

Από την ανάλυση προκύπτει  ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ 

των δεικτών της ποσοστιαίας µεταβολής του περιθωρίου καθαρού κέρδους και της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης. Η διαπίστωση αυτή είναι µάλλον µη αναµενόµενη και 

πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες φοροδιαφεύγουν 

φροντίζουν να   εµφανίζουν στα αποτελέσµατα χρήσης χαµηλούς συντελεστές καθαρού 

κέρδους οι οποίοι παρουσιάζουν µια σχετική οµοιογένεια και δεν αποκλίνουν 

σηµαντικά µεταξύ τους σε όλα τα ανέλεγκτα έτη, επιδιώκοντας παράλληλα να 

αποκρύπτουν  περίπου ισοµερώς σε όλα τα έτη αντίστοιχη  φορολογητέα ύλη. Βέβαια η 

υιοθέτηση αυτής της µεθόδου γίνεται µε προφανή σκοπό την παρουσίαση µιας 

αληθοφανούς εικόνας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και την αποφυγή  

εντοπισµού από τον φορολογικό έλεγχο. 

5.3.2.4 Η µη υποβολή φορολογικών δηλώσεων 
 

Η σχέση της περίπτωσης της µη υποβολής έστω και µία φορολογικής δήλωσης µε το 

διαπιστωθέν φορολογικό χάσµα (συνολικά ποσά ελέγχου) αποτέλεσε το 11ο 

διερευνητικό ερώτηµα. Από την επεξεργασία των επιµέρους στοιχείων προέκυψε ο 

παρακάτω πίνακας: 
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Πίνακας 5.24: Περιγραφικά µέτρα φορολογικού χάσµατος για την µη υποβολή έστω και µίας φορ. 
δήλωσης 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΧΑΣΜΑ 

N 
Statistic 

Range 
Statistic 

Minimum 
Statistic 

Maximum 
Statistic 

Mean 
Statistic 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 

271 23,51 ,00 23,51 ,6452 

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 24 26,61 ,01 26,62 5,0060 

 
 
Από την ανάλυση των δεδοµένων του πίνακα προκύπτει ότι η µη υποβολή έστω και 

µίας φορολογικής δήλωσης έχει ως αποτέλεσµα το χάσµα φόρου (ή αλλιώς οι επιπλέον 

φόροι οι οποίοι καταλογίσθηκαν από την διενέργεια του φορολογικού ελέγχου) να είναι 

κατά µέσο όρο 8 περίπου φορές µεγαλύτερο σε σχέση µε την περίπτωση κατά την 

οποία έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις. Επίσης µεταξύ των δυο 

περιπτώσεων παρουσιάζεται σηµαντική στατιστική διαφοροποίηση δεδοµένου ότι η p-

value < 0,05 όπως προκύπτει από τον στατιστικό έλεγχο µε το κριτήριο Mann-Whitney, 

(Z = -3,957, Asymp. Sig. 2-tailed =  0,000). 

 

Εποµένως  καθίσταται σαφές ότι η µη υποβολή έστω και µίας φορολογικής δήλωσης 

κατά το ελεγχόµενο διάστηµα, όπως ήταν αναµενόµενο αποτελεί σηµαντικό 

προσδιοριστικό παράγοντα των επιπλέον φόρων που καταλογίζει ο φορολογικός 

έλεγχος. Η συγκεκριµένη διαπίστωση καλύπτει την διερεύνηση ενός θέµατος το οποίο 

όπως προκύπτει από την ανασκόπηση του θεωρητικού πλαισίου, είχε παραµεληθεί 

δεδοµένου ότι όσες επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση διέφευγαν της 

προσοχής. Η µη υποβολή φορολογικών δηλώσεων έχει ως απώτερο σκοπό την µη 

απόδοση των αναλογούντων φόρων µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα, ωστόσο όµως 

σε αρκετές περιπτώσεις µπορεί να λάβει χώρα και λόγω οικονοµικής στενότητας και 

πραγµατικών δυσχερειών καταβολής των φόρων. Η τελευταία περίπτωση χαρακτηρίζει 

περισσότερο την µη απόδοση των παρακρατούµενων εµµέσων φόρων (όπως είναι ο 

ΦΠΑ) όπου η καταβολή θα πρέπει να γίνει εφάπαξ σε αντίθεση µε το φόρο 

εισοδήµατος ο οποίος καταβάλλεται σε δόσεις. Βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί ότι   

λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας που χαρακτηρίζει το σύνολο της Ελληνικής 

οικονοµίας τελευταία, έχει αποφασισθεί προσφάτως από την φορολογική διοίκηση η 

καταβολή των οφειλοµένων ποσών ΦΠΑ σε  δόσεις.  
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5.3.2.5 Η εµφάνιση ζηµιών 
 

Το 12ο διερευνητικό ερώτηµα αφορά την  σχέση µεταξύ  της εµφάνισης ζηµιών έστω 

και σε µία διαχειριστική χρήση µε το διαπιστωθέν φορολογικό χάσµα (συνολικά ποσά 

ελέγχου). Στον κατωτέρω πίνακα εµφανίζονται τα δεδοµένα που προέκυψαν από την 

επεξεργασία των επιµέρους στοιχείων: 

Πίνακας 5.25: Περιγραφικά µέτρα φορολογικού χάσµατος για την περίπτωση εµφάνισης ζηµιών 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΧΑΣΜΑ 

N 
Statistic 

Range 
Statistic 

Minimum 
Statistic 

Maximum 
Statistic 

Mean 
Statistic 

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ 

228 26,62 ,00 26,62 1,0312 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 67 8,91 ,00 8,91 ,8937 

 
 
Από τον συγκεκριµένο πίνακα προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες εµφανίζουν 

ζηµίες έστω και σε µία χρήση, παρουσιάζουν ελαφρώς µικρότερο χάσµα φόρου σε 

σχέση µε τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν εµφανίζουν ζηµίες. Η διαπίστωση αυτή  αν και 

ίσως µη αναµενόµενη µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι τυχόν διαπιστωθείσες 

διαφορές του φορολογικού ελέγχου στις ζηµιογόνες επιχειρήσεις, θα πρέπει αρχικά να 

υπερκαλύψουν τις δηλωθείσες ζηµίες, έτσι ώστε στην συνέχεια να προκύψει 

φορολογητέο αποτέλεσµα.  

 

Ωστόσο από τον στατιστικό έλεγχο µε το κριτήριο Mann-Whitney προκύπτει ότι η 

ανωτέρω διαφοροποίηση δεν παρουσιάζει στατιστική σηµαντικότητα αφού η p-value 

είναι µεγαλύτερη του 0,05  (Z = -0,573, Asymp. Sig. 2-tailed = 0,567), και κατά 

συνέπεια το εν λόγω συµπέρασµα σε επίπεδο σηµαντικότητας α = 0,05 δεν ισχύει.  

5.3.2.6 Η ύπαρξη πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ και το ύψος αυτού 
 

Το 13ο διερευνητικό ερώτηµα αφορά την σχέση της τυχόν ύπαρξης καθώς επίσης και 

του ύψους του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, µε το ποσοστό της µη  φορολογικής 

συµµόρφωσης. Από την επεξεργασία των επιµέρους σχετικών στοιχείων προκύπτει ο 

παρακάτω πίνακας: 
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Πίνακας 5.26: Περιγραφικά µέτρα µη φορολογικής συµµόρφωσης ως προς το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο 
ΦΠΑ 

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

N 
Statistic 

Range 
Statistic 

Minimum 
Statistic 

Maximum 
Statistic 

Mean 
Statistic 

ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΠΑ 

141 1,00 ,00 1,00 ,4457 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

ΦΠΑ ≤ 30.000 € 
88 1,00 ,00 1,00 ,4018 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

 ΦΠΑ > 30.000 € 
66 ,99 ,01 1,00 ,3789 

 
 
Από την ανάλυση του συγκεκριµένου πίνακα προκύπτει ότι η αύξηση του πιστωτικού 

υπολοίπου ΦΠΑ σχετίζεται µη αναµενόµενα µε µείωση του ποσοστού της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης, γεγονός το οποίο είναι πιθανό να συνδέεται µε το 

µεγαλύτερο µέγεθος που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις οι οποίες εµφανίζουν 

µεγαλύτερα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ, και οι οποίες συγκριτικά διατηρούν υψηλότερο 

επίπεδο φορολογικής συµµόρφωσης. Ωστόσο το αποτέλεσµα αυτό δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικό, δεδοµένου ότι όπως προκύπτει από τον στατιστικό έλεγχο του κριτηρίου 

Kruskal Wallis ουσιαστικά οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των διαφόρων 

κατηγοριών δεν εµφανίζουν επαρκή σηµαντικότητα στατιστικής διαφοροποίησης,  σε 

επίπεδο σηµαντικότητας α = 0,05, αφού η p-value > 0,05 (Chi-Square =  1,268,  df = 2,   

Asymp. Sig. = 0,530). 

5.3.2.7 Η εξέταση των αριθµοδεικτών 
 

Με βάση το 14ο διερευνητικό ερώτηµα εξετάστηκε η συσχέτιση των αριθµοδεικτών 

ρευστότητας, δραστηριότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης και φερεγγυότητας, 

αποδοτικότητας, και δαπανών λειτουργίας µε το ποσοστό της µη φορολογικής 

συµµόρφωσης, καθώς επίσης και η διαµόρφωση αυτής  µετά τον διενεργηθέντα τακτικό 

φορολογικό έλεγχο. 

 

Από την ανάλυση των συσχετίσεων του spearman’s rho προκύπτουν οι δύο πίνακες που 

ακολουθούν, εκ των οποίων ο πρώτος παρουσιάζει την συσχέτιση µεταξύ των 

αριθµοδεικτών και της µη φορολογικής συµµόρφωσης κατά το ελεγχόµενο χρονικό 
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διάστηµα, και ο δεύτερος παρουσιάζει την αντίστοιχη συσχέτιση για τα δύο επόµενα 

χρόνια µετά την διενέργεια του φορολογικού ελέγχου: 

 

Πίνακας 5.27: Συσχέτιση αριθµοδεικτών και µη φορολογικής συµµόρφωσης κατά τα ελεγχόµενα έτη   

Αριθµοδείκτης 

Συσχέτιση µε µη 
φορολογική 

συµµόρφωση κατά τα 
ελεγχόµενα έτη 

Αριθµοδείκτες ρευστότητας 
Γενική Ρευστότητα Αρνητική 

Άµεση Ρευστότητα Αρνητική 

Λειτουργική Ταµειακή Ροή προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αρνητική 

Αριθµοδείκτες δραστηριότητας 
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων Αρνητική 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων Θετική 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών Μη προβλέψιµη  

Αριθµοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και φερεγγυότητας 
Συνολικές Υποχρεώσεις προς Συνολικά Κεφάλαια Θετική 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις προς Κυκλοφορούν Ενεργητικό Θετική 

Μόχλευση Κεφαλαίου Κίνησης Θετική 

Πωλήσεις προς Συνολικές Υποχρεώσεις Αρνητική 

Αριθµοδείκτες αποδοτικότητας 
Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων Αρνητική 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων Αρνητική 

Απόδοση Επενδυµένων Κεφαλαίων Αρνητική 

Φορολογική επιβάρυνση Μη προβλέψιµη 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους Αρνητική 

Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους Αρνητική 

Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) Αρνητική 

Αριθµοδείκτες δαπανών λειτουργίας 

Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα προς Κύκλο Εργασιών Θετική 

Σύνολο ∆ιοικητικών & Λειτουργικών εξόδων προς Μικτά Αποτελέσµατα Μη προβλέψιµη  

Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα προς Μικτά Αποτελέσµατα Θετική 
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Πίνακας 5.28: Συσχέτιση αριθµοδεικτών και µη φορολογικής συµµόρφωσης µετά τον φορολ. έλεγχο 

Αριθµοδείκτης 

Συσχέτιση µε µη 
φορολογική 

συµµόρφωση µετά τον 
φορολ. έλεγχο 

Αριθµοδείκτες ρευστότητας 
Γενική Ρευστότητα Αρνητική 

Άµεση Ρευστότητα Αρνητική 

Λειτουργική Ταµειακή Ροή προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αρνητική 

Αριθµοδείκτες δραστηριότητας 
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων Αρνητική 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων Θετική 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών Μη προβλέψιµη  

Αριθµοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και φερεγγυότητας 
Συνολικές Υποχρεώσεις προς Συνολικά Κεφάλαια Θετική 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις προς Κυκλοφορούν Ενεργητικό Θετική 

Μόχλευση Κεφαλαίου Κίνησης Θετική 

Πωλήσεις προς Συνολικές Υποχρεώσεις Αρνητική 

Αριθµοδείκτες αποδοτικότητας 
Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων Αρνητική 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων Αρνητική 

Απόδοση Επενδυµένων Κεφαλαίων Αρνητική 

Φορολογική επιβάρυνση Θετική 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους Αρνητική 

Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους Αρνητική 

Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) Αρνητική 

Αριθµοδείκτες δαπανών λειτουργίας 

Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα προς Κύκλο Εργασιών Μη προβλέψιµη  

Σύνολο ∆ιοικητικών & Λειτουργικών εξόδων προς Μικτά Αποτελέσµατα Θετική 

Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα προς Μικτά Αποτελέσµατα Θετική 

 

Από την ανάλυση των παραπάνω πινάκων προκύπτει ότι η ρευστότητα η οποία 

προσδιορίζει την βραχυχρόνια οικονοµική θέση της επιχείρησης και την ικανότητά την 

να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσµές υποχρεώσεις της (Νιάρχος, 1994) παρουσιάζει 

αρνητική συσχέτιση µε την µη φορολογική συµµόρφωση τόσο κατά το ελεγχόµενο 

χρονικό διάστηµα όσο και µετά την διενέργεια του ελέγχου. Το γεγονός αυτό 

αποτυπώνεται και στους τρεις αριθµοδείκτες ρευστότητας (γενικής ρευστότητας, 

άµεσης ρευστότητας και λειτουργικής ταµειακής ροής προς βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις). Εποµένως η ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται στις 
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βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις δίνει την δυνατότητα σε αυτές να µπορούν να 

ανταποκριθούν και στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, µη διακινδυνεύοντας την 

καταφυγή σε µεθόδους φοροδιαφυγής.  

 

Από την αξιολόγηση της συσχέτισης της µη φορολογικής συµµόρφωσης και των 

αριθµοδεικτών δραστηριότητας οι οποίοι παρουσιάζουν τον βαθµό 

αποτελεσµατικότητας µιας επιχείρησης στην χρησιµοποίηση των περιουσιακών της 

στοιχείων  (Νιάρχος, 1994) προκύπτει µικτή εικόνα τόσο για το ελεγχόµενο διάστηµα 

όσο και για τα έτη µετά τον φορολογικό έλεγχο. Συγκεκριµένα ο αριθµοδείκτης 

κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση µε την  µη 

φορολογική συµµόρφωση γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι η ποιότητα, ο βαθµός 

ρευστότητας  των απαιτήσεων και η επιτυχής πολιτική των επιχειρήσεων στην 

είσπραξη αυτών των απαιτήσεων, παρέχει στις επιχειρήσεις τα εχέγγυα για την 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Όµως αντίθετα ο 

αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων παρουσιάζει θετική συσχέτιση 

µε την φορολογική συµµόρφωση. Η διαπίστωση αυτή σχετίζεται µε το ύψος των 

τελικών αποθεµάτων το οποίο µπορεί εύκολα να αλλοιωθεί  είτε κατά το στάδιο της 

ποσοτικής απογραφής, είτε κατά την αποτίµηση των αποθεµάτων, έτσι ώστε να 

παρουσιασθεί διογκωµένο το κόστος πωληθέντων µε απώτερο σκοπό τον περιορισµό 

του µικτού κέρδους και κατ΄ επέκταση του καθαρού φορολογητέου αποτελέσµατος. 

Επιπροσθέτως η επιβάρυνση των λογαριασµών των αγορών εµπορευµάτων, α’ και β’ 

υλών, αναλωσίµων κλπ., µε εικονικά ή υπερτιµολογηµένα φορολογικά στοιχεία 

επιφέρει ανάλογα αποτελέσµατα και οδηγεί στην µη εµφάνιση των πραγµατικών 

φορολογικών υποχρεώσεων. 

 

Η ανάλυση των αριθµοδεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης και φερεγγυότητας 

καταδεικνύει ότι υφίσταται θετική συσχέτιση µεταξύ της µη φορολογικής 

συµµόρφωσης και των αριθµοδεικτών: α) συνολικές υποχρεώσεις προς συνολικά 

κεφάλαια, β) βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς κυκλοφορούν ενεργητικό, και γ) 

µόχλευση κεφαλαίου κίνησης, γεγονός το οποίο αποδίδεται στις περιορισµένες 

δυνατότητες των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στα προβλεπόµενα από τις 

φορολογικές διατάξεις λόγω του ύψους των  υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, και 
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συνεπακόλουθα στην υιοθέτηση µεθόδων φοροδιαφυγής. Αντίθετα µεταξύ της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης και του αριθµοδείκτη των πωλήσεων προς τις συνολικές 

υποχρεώσεις προκύπτει ότι η συσχέτιση είναι αρνητική, δεδοµένου ότι µια 

ικανοποιητική τιµή αυτού του αριθµοδείκτη παραπέµπει σε υγιείς επιχειρήσεις οι 

οποίες διαθέτουν φερεγγυότητα και οι οποίες αποφασίζουν να συµµορφώνονται 

φορολογικά.  Οι διαπιστώσεις αυτές αναφέρονται τόσο στο χρονικό διάστηµα των 

ελεγχόµενων διαχειριστικών χρήσεων όσο και στο χρονικό διάστηµα µετά την 

διενέργεια του φορολογικού ελέγχου. 

 

Οι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας οι οποίοι αποτυπώνουν την ικανότητα της 

επιχείρησης να πραγµατοποιεί κέρδη παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση µε την µη 

φορολογική συµµόρφωση και για τα δύο εξεταζόµενα χρονικά διαστήµατα όπως 

προκύπτει από την εξέταση των επιµέρους αριθµοδεικτών. Η διαπίστωση αυτή είναι 

αναµενόµενη, δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικές 

τιµές σε αυτούς τους αριθµοδείκτες αντανακλούν την ικανότητά τους να 

πραγµατοποιούν κέρδη ενώ παράλληλα παρουσιάζουν ευοίωνες προοπτικές, γεγονός το 

οποίο δίνει την δυνατότητα σε αυτές να παρουσιάζουν αντίστοιχους δείκτες 

φορολογικής συµµόρφωσης. Από τους αριθµοδείκτες αυτούς ιδιαίτερη βαρύτητα για 

την αξιολόγηση του επιπέδου της φορολογικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων 

παρουσιάζει ο αριθµοδείκτης του περιθωρίου µικτού κέρδους ο οποίος µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί τόσο στα πλαίσια της συγκριτικής διαχρονικής ανάλυσης µιας 

επιχείρησης για µία σειρά ελεγχοµένων ετών, όσο και στα πλαίσια της συγκριτικής 

ανάλυσης µιας επιχείρησης µε οµοειδείς επιχειρήσεις ή το σύνολο των επιχειρήσεων 

του αντίστοιχου κλάδου δραστηριότητας εφόσον υπάρχουν στοιχεία.  

 

Τέλος από την ανάλυση των αριθµοδεικτών των δαπανών λειτουργίας η αναµενόµενη 

διαπίστωση που προκύπτει είναι ότι υφίσταται θετική συσχέτιση µεταξύ των 

αριθµοδεικτών αυτών και της µη φορολογικής συµµόρφωσης, η οποία δεν 

διαφοροποιείται µεταξύ των δύο εξεταζοµένων  χρονικών διαστηµάτων. Η επιβάρυνση 

που υφίστανται οι επιχειρήσεις από τους χρεωστικούς τόκους των δανείων που έχουν 

λάβει έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της φορολογικής τους συµµόρφωσης. 
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Εξάλλου το µεγάλο ύψος των διοικητικών και λειτουργικών εξόδων υποκρύπτει πιθανή 

λήψη εικονικών τιµολογίων µε προφανή σκοπό τον περιορισµό της φορολογητέας ύλης.   

5.3.3 Τα δεδοµένα του ισχύοντος φορολογικού πλαισίου 

5.3.3.1 Ο σχηµατισµός αφορολογήτων αποθεµατικών 
 

Το 15ο διερευνητικό ερώτηµα έχει ως σηµείο αναφοράς την σχέση που υπάρχει µεταξύ 

του σχηµατισµού αφορολογήτων αποθεµατικών, και του ποσοστού µη  φορολογικής 

συµµόρφωσης. Από την ανάλυση των επιµέρους στοιχείων προκύπτει ο παρακάτω 

πίνακας: 

Πίνακας 5.29: Περιγραφικά µέτρα µη φορολογικής συµµόρφωσης ως προς τον σχηµατισµό 
αφορολογήτων αποθεµατικών 

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

N 
Statistic 

Range 
Statistic 

Minimum 
Statistic 

Maximum 
Statistic 

Mean 
Statistic 

ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΑΦΟΡ. 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

247 1,00 ,00 1,00 ,4121 

ΥΠΑΡΞΗ ΑΦΟΡ. 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

48 ,95 ,05 1,00 ,4465 

 
 
Από την ανάλυση των πινάκων παρατηρούµε ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 

σχηµατίσει αφορολόγητα αποθεµατικά εµφανίζουν  µέσο συντελεστή µη φορολογικής 

συµµόρφωσης µεγαλύτερο, από αυτές που δεν παρουσιάζουν αφορολόγητα 

αποθεµατικά. Επιπλέον σύµφωνα µε τον έλεγχο του κριτηρίου Mann-Whitney 

παρατηρούµε ότι η διαφοροποίηση αυτή εµφανίζει και στατιστική σηµαντικότητα σε 

επίπεδο σηµαντικότητας α = 0,05, δεδοµένου ότι η p-value < 0,05, (Z = -1,983, Asymp. 

Sig. 2-tailed  =  0,047). 

 
Η εµφανιζόµενη µεγαλύτερη µη φορολογική συµµόρφωση για τις επιχειρήσεις οι 

οποίες έχουν πραγµατοποιήσει αφορολόγητα αποθεµατικά, ερµηνεύεται από την 

προσπάθεια αυτών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόµους 

να εµφανίσουν πλασµατικό ύψος επενδύσεων χρησιµοποιώντας εικονικά ή 

υπερτιµολογηµένα φορολογικά στοιχεία, προκειµένου να τύχουν των ευεργετηµάτων 

αυτών των νόµων (επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, φορολογικές απαλλαγές κ.α.). Ωστόσο 

οι έλεγχοι των επενδύσεων οι οποίοι πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των τακτικών 

φορολογικών ελέγχων δεν είναι ουσιαστικοί δεδοµένου ότι πραγµατοποιούνται µε 
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σηµαντική χρονική υστέρηση από την χρονική περίοδο υλοποίησής τους. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα για παράδειγµα, να είναι δυσχερής η διαπίστωση ότι τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης τα οποία υπήχθησαν στους αναπτυξιακούς νόµους είναι 

καινούργια όπως προβλέπεται, ή ότι είναι στην πραγµατικότητα αυτά τα οποία 

περιγράφονται  στα παραστατικά στοιχεία αγοράς τους. Παράλληλα τα ελεγκτικά 

όργανα στερούνται τεχνικών γνώσεων (Τάτσος κ.α., 2001). Έτσι ενδέχεται το ύψος της 

συντελούµενης φοροδιαφυγής  να είναι µεγαλύτερο από αυτό το οποίο έχουν εντοπίσει 

οι φορολογικές αρχές.   

5.3.3.2 Το ύψος των φορολογικών συντελεστών 
 

Με βάση το 16ο διερευνητικό ερώτηµα αξιολογήθηκε  η συσχέτιση µεταξύ  του ύψους 

των φορολογικών συντελεστών, και του περιθωρίου καθαρού κέρδους των 

ελεγχόµενων διαχειριστικών χρήσεων. Από την ανάλυση των δεδοµένων µε το κριτήριο 

kolmogorov-Smirnov προέκυψε ότι το περιθώριο καθαρού κέρδους, και οι φορολογικοί 

συντελεστές των ελεγχόµενων διαχειριστικών χρήσεων, ακολουθούν µη κανονική 

κατανοµή. Οπότε για την µελέτη της συσχέτισης χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης spearman’s rho ο οποίος  έχει εφαρµογή σε µη παραµετρικές συσχετίσεις. 

Τα στοιχεία που προέκυψαν από την επεξεργασία εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 5.30: Αποτελέσµατα συσχέτισης  φορολογικών συντελεστών και ΠΚΚ 

   

ΣΥΝΤΕΛΕ

ΣΤΗΣ 
ΦΟΡΟΥ 

Τ 

ΣΥΝΤΕΛΕ

ΣΤΗΣ 
ΦΟΡΟΥ 

Τ-1 

ΣΥΝΤΕΛΕ

ΣΤΗΣ 
ΦΟΡΟΥ 

Τ-2 

ΣΥΝΤΕΛΕ

ΣΤΗΣ 
ΦΟΡΟΥ 

Τ-3 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ 

ΚΕΡ∆ΟΥΣ (Τ, Τ-1, Τ-2, Τ-3)   
Correlation 
Coefficient 

-,131 -,161 -,145 -,167 

  Sig. (2-tailed) ,119 ,055 ,084 ,046 

  N 142 142 142 142 

 
 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι η µεταβλητή του φορολογικού συντελεστή  

του τελευταίου ελεγχόµενου έτους (Τ) και των αµέσως προηγουµένων τριών ετών από 

αυτό (Τ-1, Τ-2, και Τ-3), εµφανίζει αρνητική συσχέτιση ως προς το περιθώριο καθαρού 

κέρδους των αντιστοίχων ετών. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί καταρχάς στο συµπέρασµα 

ότι µία  αύξηση του φορολογικού συντελεστή  έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των 

δηλωθέντων συντελεστών καθαρού κέρδους, και εποµένως τον περιορισµό των 
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δηλωθέντων καθαρών φορολογητέων εισοδηµάτων σε σχέση µε τα πραγµατοποιηθέντα 

ακαθάριστα έσοδα. Αντίστροφα η µείωση του φορολογικού συντελεστή επιφέρει 

αύξηση των δηλωθέντων συντελεστών καθαρού κέρδους, και εποµένως αύξηση των 

δηλωθέντων φορολογητέων εισοδηµάτων, και περιορισµό της µη φορολογικής 

συµµόρφωσης.  Η διαπίστωση αυτή είναι σύµφωνη µε την βασική παραδοχή η οποία 

προκύπτει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (Friedland et al., 1978; Mason and 

Calvin, 1984; Crane and Nourzad, 1986;  Baldry, 1987; Christian and Gupta, 1993; 

Myles and Naylor, 1996; Pommerehne and Weck-Hannemann, 1996; Torgler, 2002;  

Dhami and Al-Nowaihi, 2007, κ.α.). 

 

Επίσης προκύπτει ότι ο ενώ ο βαθµός αρνητικής συσχέτισης µεταξύ των δύο 

µεταβλητών είναι µεγαλύτερος κατά το έτος Τ-3 όπου και οι φορολογικοί συντελεστές 

είναι µεγαλύτεροι, στην συνέχεια κατά τα επόµενα έτη Τ-2, Τ-1, και Τ ο βαθµός αυτός 

περιορίζεται γεγονός το οποίο σχετίζεται µε την µείωση των φορολογικών συντελεστών 

η οποία έχει επέλθει. Ωστόσο δεν µπορεί να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα όπως 

προκύπτει από τις συσχετίσεις µεταξύ των δύο µεταβλητών των  ετών Τ-2, Τ-1, και Τ 

ότι µια  µείωση των φορολογικών συντελεστών ορισµένου ύψους επιφέρει την ανάλογη 

αύξηση των δηλωθέντων συντελεστών καθαρού κέρδους. Η παρατήρηση αυτή είναι 

πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι οι µειώσεις των φορολογικών συντελεστών οι 

οποίες είχαν επέλθει κατά το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα από έτος σε έτος ήταν 

σχετικά µικρές
53 , οπότε ενδεχοµένως οι µειώσεις αυτές να αξιολογήθηκαν ως 

περιορισµένης σηµαντικότητας από τις επιχειρήσεις, και εποµένως δεν είχαν την 

ανάλογη επίδραση επί της φορολογικής τους συµπεριφοράς.   

5.3.4 Το ιστορικό προηγούµενων φορολογικών ελέγχων 

5.3.4.1 Οι φορολογικές παραβάσεις του ΚΒΣ  
 

Το 17ο διερευνητικό ερώτηµα αφορά την σχέση µεταξύ της ύπαρξης διαπιστωµένων 

παραβάσεων ΚΒΣ πριν  την διενέργεια του τακτικού φορολογικού ελέγχου, µε το 

ποσοστό της µη φορολογικής συµµόρφωσης. Από την επεξεργασία των συγκεκριµένων  

στοιχείων προκύπτει ο πίνακας που ακολουθεί: 

                                                 
53 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η µείωση στον συντελεστή φόρου των ΟΕ µεταξύ των οικονοµικών ετών 
2005 και 2006 µειώθηκε κατά µία ποσοστιαία µονάδα από 25% σε 24%. 
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Πίνακας 5.31: Περιγραφικά µέτρα µη φορολογικής συµµόρφωσης ως προς τις παραβάσεις ΚΒΣ 

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

N 
Statistic 

Range 
Statistic 

Minimum 
Statistic 

Maximum 
Statistic 

Mean 
Statistic 

ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΒΣ 

183 1,00 ,00 1,00 ,3772 

ΑΠΛΕΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΒΣ 

18 ,85 ,13 ,98 ,4494 

ΣΟΒΑΡΕΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΒΣ 

19 1,00 ,00 1,00 ,4047 

ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΕΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΒΣ 

75 1,00 ,00 1,00 ,5121 

 

 

Από την ανάλυση των πινάκων προκύπτει µια αύξηση της µέσης µη φορολογικής 

συµµόρφωσης, η οποία παρουσιάζεται όταν  οι επιχειρήσεις αρχίζουν να υποπίπτουν σε 

παραβάσεις ΚΒΣ, καθώς επίσης και µε την αύξηση του επιπέδου βαρύτητας των 

παραβάσεων αυτών. Περαιτέρω προκύπτει σηµαντική στατιστική διαφοροποίηση 

µεταξύ των ανωτέρω τεσσάρων κατηγοριών (της µη ύπαρξης παραβάσεων ΚΒΣ, καθώς 

επίσης και των τριών  κατηγοριών διαπιστωµένων  παραβάσεων), όπως φαίνεται και 

από  τον στατιστικό έλεγχο του κριτηρίου Kruskal Wallis  δεδοµένου ότι σε επίπεδο 

σηµαντικότητας α = 0,05 η p-value < 0,05 (Chi-Square =  10,072,  df = 3,   Asymp. Sig. 

= 0,018). 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι τυχόν παραβάσεις ΚΒΣ όπως αυτές προκύπτουν από 

προηγούµενους προληπτικούς ή προσωρινούς φορολογικούς ελέγχους ασκούν 

καθοριστική επίδραση στο µέσο επίπεδο φορολογικής συµµόρφωσης, το οποίο 

διαµορφώνεται από τα αποτελέσµατα του διενεργηθέντα οριστικού τακτικού 

φορολογικού ελέγχου της κρινόµενης χρονικής περιόδου εντός της οποίας είχαν ήδη 

διαπιστωθεί οι τυχόν παραβάσεις ΚΒΣ.  

 

Βέβαια η διάπραξη πολύ σοβαρών παραβάσεων ΚΒΣ (έκδοση ή λήψη εικονικών 

φορολογικών στοιχείων) οι οποίες έχουν εντοπισθεί από προληπτικό ή προσωρινό 

έλεγχο ενδέχεται υπό προϋποθέσεις εφόσον είναι µεγάλης έκτασης να οδηγήσουν στον 

εξωλογιστικό προσδιορισµό του φορολογητέου αποτελέσµατος ο οποίος ως συνήθως 

οδηγεί σε µεγαλύτερα συνολικά ποσά ελέγχου. Ουσιαστικά δηλαδή σε αυτήν την 

περίπτωση οι ήδη διαπιστωθείσες φορολογικές παραβάσεις ΚΒΣ συντελούν στην 
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µεγέθυνση της µη φορολογικής συµµόρφωσης η οποία προκύπτει µε βάση τον τακτικό 

φορολογικό έλεγχο. Βέβαια οι πολύ σοβαρές παραβάσεις του ΚΒΣ οι οποίες έχουν ήδη 

διαπιστωθεί δεν οδηγούν κατ’ ανάγκη στον εξωλογιστικό προσδιορισµό των 

φορολογητέων αποτελεσµάτων, ωστόσο συχνά συνδέονται µε γενικότερη εκτεταµένη 

παραβατική  συµπεριφορά η οποία αφορά το σύνολο των ελεγχόµενων διαχειριστικών 

χρήσεων και διαπιστώνεται κατά την διενέργεια του τακτικού φορολογικού ελέγχου.  

 

Επιπροσθέτως η παρουσία µεγαλύτερου ποσοστού µέσης µη φορολογικής 

συµµόρφωσης στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διαπράξει σοβαρές ή απλές παραβάσεις 

του ΚΒΣ σε σχέση µε τις επιχειρήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από απουσία 

φορολογικών παραβάσεων, από προληπτικούς ή προσωρινούς ελέγχους καταδεικνύει 

µια γενικότερη συµπεριφορά αυξηµένης µη φορολογικής συµµόρφωσης των δύο 

πρώτων κατηγοριών επιχειρήσεων (αυτών που έχουν υποπέσει σε απλές και σοβαρές 

παραβάσεις ΚΒΣ).  

 

Ειδικότερα  στην περίπτωση των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν διαπράξει απλές  

φορολογικές παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλονται  ως συνήθως  πρόστιµα 

περιορισµένης αξίας,  το υψηλό ποσοστό της µη φορολογικής συµµόρφωσης τους, 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ενδεχόµενα αυτό µεταξύ άλλων, να είναι απόρροια της 

πληµµελούς λογιστικής οργάνωσης τους, δεδοµένου ότι στις πλείστες των περιπτώσεων 

οι απλές παραβάσεις δεν χαρακτηρίζονται από πρόθεση φοροδιαφυγής. Σε αυτή την 

περίπτωση είναι  σαφές ότι η οργανωτική δοµή τους, και κυρίως των λογιστηρίων τους, 

περιορίζει την δυνατότητα επαρκούς αντιµετώπισης, της κατά γενική οµολογία 

υπέρµετρης πολυπλοκότητας του Ελληνικού φορολογικού συστήµατος, η οποία  όµως 

είναι συνάρτηση του ύψους των δαπανών συµµόρφωσης τις οποίες οι συγκεκριµένες 

επιχειρήσεις είναι διατεθειµένες να πραγµατοποιήσουν. Η παραδοχή αυτή η οποία είναι 

σύµφωνη µε τα υποστηριζόµενα  µεταξύ άλλων  από τους Godwin (1978), Slemrod 

(1989), και Franzoni (1998) µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα πέραν της ακούσιας µη 

φορολογικής συµµόρφωσης, την επαύξηση της εκούσιας µη φορολογικής 

συµµόρφωσης, ως συνεπακόλουθο της διογκούµενης δυσαρέσκειας των εκπροσώπων 

αυτής της κατηγορίας των επιχειρήσεων, για τις δαπάνες συµµόρφωσης τις οποίες 

πραγµατοποιούν. 
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Περαιτέρω θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ύψος και ο αριθµός των  παραβάσεων  ΚΒΣ 

οι οποίες έχουν διαπιστωθεί από την διενέργεια προσωρινών και κυρίως προληπτικών 

ελέγχων του Σ∆ΟΕ (πρώην ΥΠΕΕ)  είναι συνάρτηση των πιθανοτήτων εντοπισµού. 

Αξιοσηµείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι όπως προκύπτει από τα επίσηµα στοιχεία το 

ποσοστό παραβατικότητας στο γενικό σύνολο των στοχευµένων54 ελέγχων του Σ∆ΟΕ 

κατά το έτος 2005 ανήλθε σε 42,2% (19.628 παραβάτες επί συνόλου 46.508 ελέγχων), 

κατά το έτος 2006 ανήλθε σε 42,7% (25.840 παραβάτες επί συνόλου 60.522 ελέγχων), 

ενώ κατά το έτος 2007 µε 22.517 παραβάτες επί συνόλου 57.899 ελέγχων, ανήλθε σε 

38,9%, (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, 2005, 2006, 2007).  Τα ποσοστά αυτά είναι πάρα 

πολύ κοντά τόσο στο ποσοστό επιχειρήσεων του δείγµατος οι οποίες έχουν διαπράξει 

κάποια παράβαση του ΚΒΣ στους διενεργούµενους προληπτικούς ή προσωρινούς 

ελέγχους το οποίο ανέρχεται σε 38,0% (112 επιχειρήσεις επί συνόλου 295 επιχειρήσεων) 

όσο και στο συνολικό ποσοστό της µη φορολογικής συµµόρφωσης των ίδιων 

επιχειρήσεων  το οποίο ανέρχεται στο 41,77%.  

5.3.4.2 Το πλήθος των ελεγχόµενων διαχειριστικών χρήσεων 
 

Το 18ο διερευνητικό ερώτηµα αφορά την εξέταση της σχέσης του πλήθους των 

ελεγχοµένων διαχειριστικών χρήσεων, µε το ποσοστό της µη φορολογικής 

συµµόρφωσης. Από την επεξεργασία των σχετικών στοιχείων προκύπτει ο κατωτέρω 

πίνακας: 

 

Πίνακας 5.32: Περιγραφικά µέτρα µη φορολογικής συµµόρφωσης ως προς το πλήθος των ελεγχοµένων 
ετών 

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

N 
Statistic 

Range 
Statistic 

Minimum 
Statistic 

Maximum 
Statistic 

Mean 
Statistic 

1 ΕΤΟΣ 26 1,00 ,00 1,00 ,4046 

2 ΕΤΗ 37 1,00 ,00 1,00 ,4140 

3 ΕΤΗ 61 1,00 ,00 1,00 ,3902 

4 ΕΤΗ 131 1,00 ,00 1,00 ,4169 

                                                 
54 Οι έλεγχοι αυτοί στο 90% περίπου των περιπτώσεων πραγµατοποιήθηκαν µε κριτήριο το κλάδο 
δραστηριότητας, ενώ στο υπόλοιπο 10% των περιπτώσεων το κριτήριο αφορούσε το είδος του προϊόντος, 
του αγαθού, του καθεστώτος κλπ.  
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ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

N 
Statistic 

Range 
Statistic 

Minimum 
Statistic 

Maximum 
Statistic 

Mean 
Statistic 

5 ΕΤΗ 28 1,00 ,00 1,00 ,4561 

6 ΕΤΗ 10 ,96 ,04 1,00 ,5131 

7 ΕΤΗ 2 ,94 ,06 1,00 ,5300 

 

 

Από την ανάλυση του παραπάνω πίνακα προκύπτει αύξηση της µη φορολογικής 

συµµόρφωσης όταν το ελεγχόµενο χρονικό διάστηµα υπερβαίνει τα τέσσερα έτη. Η 

αύξηση δε αυτή είναι ανάλογη του πλήθους των ελεγχοµένων ετών. Στην περίπτωση 

που το πλήθος των ελεγχοµένων ετών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη παρατηρείται ότι 

το ποσοστό της µη φορολογικής συµµόρφωσης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες 

διακυµάνσεις.  

 

Από την ανάλυση κανονικότητας µε το κριτήριο Kolmogorov–Smirnov προκύπτει ότι 

τα δεδοµένα ακολουθούν κανονική κατανοµή.  Από την ανάλυση περί σηµαντικότητας 

των ανωτέρω διαφορών προκύπτει  ότι η p-value < 0,05 για επίπεδο σηµαντικότητας α 

= 0,05, και κατά συνέπεια υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ της 

µέσης συµπεριφοράς της µη φορολογικής συµµόρφωσης, και του πλήθους των 

ελεγχοµένων ετών. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από την ανάλυση του παρακάτω 

πίνακα ANOVA. 

Πίνακας 5.33: Ανάλυση διακύµανσης ANOVA ως προς το πλήθος των ελεγχοµένων ετών 

 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,991 6 ,332 3,830 ,001 

Within Groups 24,948 288 ,087   

Total 26,939 294    

 
 

Με βάση τα δεδοµένα του δείγµατος εξάγεται επίσης το συµπέρασµα ότι οι 

φορολογικές αρχές ελέγχουν τις επιχειρήσεις µε τακτικό φορολογικό έλεγχο στο 

µεγαλύτερο ποσοστό τους ανά τετραετία. Συγκεκριµένα ποσοστό 44,4% των 

επιχειρήσεων του δείγµατος ελέγχθηκε για χρονική περίοδο τεσσάρων ετών. Βέβαια 
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είναι πολύ πιθανό το ενδεχόµενο οι επιχειρήσεις για το χρονικό διάστηµα που 

προηγήθηκε του αντιστοίχου διαστήµατος του τελευταίου φορολογικού ελέγχου να 

εντάχθηκαν σε κάποια από τις ρυθµίσεις της προαιρετικής περαίωσης των ετών 2002 

και 2004, και εποµένως να µην διενεργήθηκε για εκείνο το διάστηµα τακτικός 

φορολογικός έλεγχος.  

 

Εξάλλου θεωρητικά η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να πραγµατοποιεί τακτικούς 

φορολογικούς ελέγχους για χρονικό διάστηµα µικρότερο των πέντε ετών δεδοµένου ότι 

ισχύει η πενταετής παραγραφή (πλην ορισµένων εξαιρέσεων) του δικαιώµατος του 

∆ηµοσίου για την επιβολή φόρων. Ωστόσο στην πράξη τουλάχιστον κατά τα τελευταία 

χρόνια το δικαίωµα αυτό του ∆ηµοσίου παρατείνεται προ του κινδύνου της 

επερχόµενης παραγραφής, και δεδοµένης της αδυναµίας των ελεγκτικών µηχανισµών 

να υλοποιήσουν τους προκαθορισµένους ελέγχους.  Για το λόγο αυτό παρατηρούµε ότι 

στις επιχειρήσεις τους δείγµατος η ελεγχόµενη χρονική περίοδος  εκτείνεται έως και τα 

επτά έτη. 

 

Επιπροσθέτως από την ανάλυση των ανωτέρω πινάκων προκύπτει ότι ο φορολογικός 

έλεγχος ο οποίος διεξάγεται σε συχνά χρονικά διαστήµατα συµβάλλει στην ενίσχυση 

της φορολογικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων. Αντίθετα όταν οι επιχειρήσεις 

ελέγχονται µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα από την πραγµατοποίηση του αµέσως 

προηγούµενου φορολογικού ελέγχου είναι πιο επιρρεπείς στην καταφυγή σε µεθόδους 

απόκρυψης της πραγµατικής φορολογητέας ύλης. Η διαπίστωση αυτή η οποία είναι 

σύµφωνη µε τις έρευνες και άλλων µελετητών (Spicer and Ηero, 1985; Benjamini and 

Maital, 1985; Erard, 1992; Alm and McKee,1998) µπορεί να επιφέρει αύξηση του 

γενικού επιπέδου της φορολογικής συµµόρφωσης, ακόµη και στις επιχειρήσεις οι 

οποίες λογικά δεν αναµένουν να ελεγχθούν άµεσα, ενδεχοµένως γιατί είχαν ελεγχθεί 

σχετικά πρόσφατα (Alm and MCkee, 2006).  

 

Μια σηµαντική παράµετρος προκειµένου να τύχουν εφαρµογής οι συγκεκριµένες 

παρατηρήσεις, είναι η αποτελεσµατικότητα των φορολογικών ελέγχων και η ικανότητα 

αναδείξεως του πραγµατικού µεγέθους της συντελεσθείσας φοροδιαφυγής. Στην 

περίπτωση κατά την οποία ο φορολογικός έλεγχος δεν καταφέρει να εντοπίσει το 
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συνολικό ύψος της απόκρυψης της φορολογητέας ύλης, ή τουλάχιστον  έχει διαφύγει 

από αυτόν σηµαντικό τµήµα της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, τότε η φορολογική 

συµµόρφωση είναι δυνατόν να περιοριστεί  (Antonides and Robben, 1995).  

 

Επιπροσθέτως η διενέργεια φορολογικών ελέγχων σε τακτά χρονικά διαστήµατα (ανά 

τριετία ή τετραετία) στα πλαίσια των διαθεσίµων πόρων και του ανθρωπίνου δυναµικού 

το οποίο µπορεί να διατεθεί, έχει και θετικές επιπτώσεις για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. 

Συγκεκριµένα στην συνήθη περίπτωση κατά την οποία καταλογισθούν από τις 

ελεγκτικές αρχές διαφορές φορολογικού ελέγχου, τότε όταν οι έλεγχοι είναι συχνοί οι 

πρόσθετοι φόροι και οι προσαυξήσεις οι οποίες βαρύνουν τις ελεγχόµενες επιχειρήσεις 

κυµαίνονται σε λογικά επίπεδα. Στην αντίθετη περίπτωση όταν οι έλεγχοι δεν είναι 

συχνοί, οι πρόσθετοι φόροι και οι προσαυξήσεις κινούνται σε δυσθεώρητα επίπεδα 

υπερβαίνοντας πολλές φορές τα ποσά των κυρίως φόρων που δεν αποδόθηκαν, 

επιβαρύνοντας υπέρµετρα τις επιχειρήσεις55. Περαιτέρω ο συχνός φορολογικός έλεγχος 

απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από τον φόρτο της διατήρησης µεγάλου όγκου 

φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, ενώ παράλληλα δίνει την δυνατότητα στις υγιείς 

επιχειρήσεις να εστιαστούν απερίσπαστα στην κύρια δραστηριότητά τους, 

απαλλάσσοντας αυτές από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος.  

5.4 Εφαρµογή µεθόδων πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης  
 

Oι σχέσεις οι οποίες αναλύθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης των διερευνητικών 

ερωτηµάτων της προηγούµενης ενότητας, µεταξύ της µη φορολογικής συµµόρφωσης, 

και κάθε ενός ξεχωριστά  προσδιοριστικού παράγοντα της µη φορολογικής 

συµµόρφωσης, απέβησαν ιδιαίτερα σηµαντικές  και µέσω αυτών εξήχθησαν ιδιαίτερα 

χρήσιµα συµπεράσµατα για την συνολική διερεύνηση του εξεταζόµενου θέµατος. Στην 

πράξη όµως το επίπεδο της µη φορολογικής συµµόρφωσης δεν επηρεάζεται κάθε φορά  

από µία  µόνο µεταβλητή αυτόνοµα, αλλά από όλες τις ανεξάρτητες µεταβλητές 

ταυτόχρονα οι οποίες θεωρητικά συσχετίζονται µαζί της. Για τον λόγο αυτό στην 

συνέχεια θα χρησιµοποιηθούν µέθοδοι πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης µε βάση 

                                                 
55 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο συντελεστής προσθέτου φόρου ανά µήνα στην περίπτωση µη υποβολής 
φορολογικής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου, ανέρχεται σε ποσοστό 3,5% ανά 
µήνα και υπολογίζεται για το χρονικό διάστηµα από την γέννηση της φορολογικής υποχρέωσης έως και 
τον χρόνο διαπίστωσης της από τον φορολογικό έλεγχο.  
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τις οποίες θα καταβληθεί προσπάθεια εξαγωγής στατιστικών συµπερασµάτων µε την 

χρήση πολλών µεταβλητών ταυτόχρονα.  

 

Επιπροσθέτως µε την αξιοποίηση των πολυµεταβλητών µεθόδων στατιστικής ανάλυσης 

είναι δυνατή η σύνθεση στατιστικών µοντέλων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την 

επιλογή των επιχειρήσεων οι οποίες θα πρέπει να ελεγχθούν δεδοµένου ότι 

παρουσιάζουν τον µεγαλύτερο συγκριτικά κίνδυνο µη φορολογικής συµµόρφωσης. Η 

επιλογή αυτή θα γίνει µε βάση τα συγκεκριµένα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά 

που ήδη αναφέρθηκαν και τα οποία αποτελούν τις ανεξάρτητες µεταβλητές. Με άλλα 

λόγια µε την χρήση των πολυµεταβλητών αυτών µεθόδων θα συντεθεί το ενδεδειγµένο 

πρόγραµµα διαχείρισης στοχευµένων φορολογικών ελέγχων και φορολογικής 

συµµόρφωσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική οικονοµία.  

 

Αν και ο κύριος σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η µελέτη της φορολογικής και 

της µη φορολογικής συµµόρφωσης και της ενίσχυσης αυτής διαµέσου της διαδικασίας 

των φορολογικών ελέγχων, ωστόσο είναι ιδιαίτερα χρήσιµο να διερευνηθεί παράλληλα 

και ο παράγοντας του διαπιστωθέντος φορολογικού χάσµατος που προκύπτει από την 

διεξαγωγή των φορολογικών ελέγχων. Βέβαια το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα όπως 

και των άλλων αναπτυγµένων κρατών στηρίζεται πρωτίστως στην εθελοντική 

συµµόρφωση και λιγότερο στα φορολογικά έσοδα που αποφέρουν οι φορολογικοί 

έλεγχοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το έτος 2002 επί συνόλου 35,8 δισ. ευρώ 

πραγµατοποιηθέντων συνολικά φορολογικών εσόδων (σύνολο αµέσων και εµµέσων 

φόρων) του κρατικού τακτικού προϋπολογισµού του ιδίου έτους,  ποσό µόνο 1,5 δισ. 

ευρώ
56 προέρχονταν από τους βεβαιωθέντες φόρους από την διενέργεια των τακτικών 

φορολογικών ελέγχων ή ποσοστό 4,2% των συνολικών φορολογικών εσόδων 

(Υπουργείο Οικονοµικών, 2002, 2003).  

 

∆εδοµένου ότι καθίσταται σαφές ότι άλλες προτεραιότητες θα δώσουν οι φορολογικές 

αρχές εάν επιδιώκουν την αύξηση του ποσοστού της φορολογικής συµµόρφωσης και 

άλλες εάν επιδιώκουν την µεγιστοποίηση των φορολογικών εσόδων (Κανελλόπουλος, 

                                                 
56 Το ποσό αυτό εκτιµήθηκε µε αναγωγή των διαθεσίµων στοιχείων δεδοµένου κατά το πρώτο εννεάµηνο 
του έτους 2002 τα βεβαιωθέντα φορολογικά έσοδα από τους τακτικούς ελέγχους ανήλθαν 1.125 εκατ. 
ευρώ. 
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2002) η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης 

µε εξαρτηµένη µεταβλητή το φορολογικό χάσµα θα συνεισέφερε σηµαντικά στην 

προσπάθεια τόνωσης των φορολογικών εσόδων. Επιπροσθέτως είναι σύνηθες στην 

πράξη µία επιχείρηση να παρουσιάζει µεγάλο ποσοστό µη φορολογικής συµµόρφωσης, 

και µικρό όµως φορολογικό χάσµα, ενώ µία άλλη αντιστρόφως να παρουσιάζει µικρό 

ποσοστό µη φορολογικής συµµόρφωσης και µεγάλο φορολογικό χάσµα. Βέβαια η 

τελευταία παρατήρηση σχετίζεται κυρίως µε το µέγεθος των επιχειρήσεων, και αυτός 

είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι πολύ µεγάλες επιχειρήσεις στο σύνολό τους 

ελέγχονται από τις φορολογικές αρχές  σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  

 

Εποµένως µε βάση την εξαρτηµένη µεταβλητή (µη φορολογική συµµόρφωση ή 

φορολογικό χάσµα), και τις συνυπολογιζόµενες ανεξάρτητες µεταβλητές που 

επηρεάζουν και συνεισφέρουν ανάλογα µε την βαρύτητα επηρεασµού τους, στον 

προσδιορισµό των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής, θα καταστεί εφικτή η 

υλοποίηση του προγράµµατος φορολογικών ελέγχων διαµέσου του οποίου θα 

καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν τον µεγαλύτερο 

βαθµό αποκλίνουσας φορολογικής συµπεριφοράς.  

 

Οι δεκαεπτά συνολικά ανεξάρτητες µεταβλητές οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν, και για 

τις οποίες θα υπολογιστεί ο συντελεστής συµµετοχής τους στις εξισώσεις των 

υποδειγµάτων που θα εξαχθούν, καθώς επίσης και οι αντίστοιχες συντοµογραφίες τους 

είναι οι εξής: Νοµική µορφή (NOM.MO), Γεωγραφική περιοχή (ΓΕΩ.ΠΕ), Κλάδος 

δραστηριότητας (ΚΛΑ∆.∆Ρ), Ηλικία επιχείρησης (ΗΛ.ΕΠ), Ύψος κεφαλαίου (ΚΕΦ), 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς (Ι∆.ΚΑΘ), Αριθµός υποκαταστηµάτων (ΥΠΟΚ), Μέσα 

ακαθάριστα έσοδα (ΑΚΑΘ.ΕΣ), Περιθώριο µικτού κέρδους (Π.Μ.Κ), Απόκλιση 

µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους από το περιθώριο καθαρού κέρδους 

(Μ.Σ.Κ.Κ.-Π.Κ.Κ), Μέση µεταβολή περιθωρίου καθαρού κέρδους (Μ.Μ.Π.Κ.Κ), Μη 

υποβολή δήλωσης (ΜΗ ΥΠΟΒ), Ύπαρξη ζηµιών (ΖΗΜ), Ύπαρξη πιστωτικού 

υπολοίπου ΦΠΑ (ΠΙΣΤ. ΦΠΑ), Ύπαρξη αφορολογήτων αποθεµατικών (ΑΦ. ΑΠΟΘ), 

Παραβάσεις ΚΒΣ (ΠΑΡ. ΚΒΣ), και Πλήθος ελεγχοµένων ετών (ΕΛ. ΕΤΗ). Για τις 

κατηγορικές µεταβλητές Νοµική µορφή (NOM.MO), Γεωγραφική περιοχή (ΓΕΩ.ΠΕ), 

Κλάδος δραστηριότητας (ΚΛΑ∆.∆Ρ), Ιδιοκτησιακό καθεστώς (Ι∆.ΚΑΘ.), Μη υποβολή 



Κεφάλαιο 5ο: Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσµάτων 

 

246 

δήλωσης (ΜΗ ΥΠΟΒ), Ύπαρξη ζηµιών (ΖΗΜ), Παραβάσεις ΚΒΣ (ΠΑΡ. ΚΒΣ), έχουν 

χρησιµοποιηθεί ψευδοµεταβλητές (dummy variables). Η εισαγωγή όλων των ανωτέρω 

µεταβλητών ταυτόχρονα στα υποδείγµατα κρίνεται απαραίτητη δεδοµένου ότι όπως 

προκύπτει, από την ανασκόπηση του ευρύτερου θεωρητικού πλαισίου, αλλά και από 

την προηγηθείσα ανάλυση στα πλαίσια της εξέτασης των διερευνητικών ερωτηµάτων,  

ασκούν καθοριστική επίδραση στην διαµόρφωση και στον προσδιορισµό της 

φορολογικής συµπεριφοράς των επιχειρήσεων.      

5.4.1 Τα υποδείγµατα πολλαπλής παλινδρόµησης της µη φορολογικής 
συµµόρφωσης και του φορολογικού χάσµατος 
 

Στην παρούσα ενότητα µε την εφαρµογή της µεθόδου πολυµεταβλητής στατιστικής 

ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόµησης, θα περιγραφεί η σχέση µεταξύ της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Y που είναι η µη φορολογική συµµόρφωση και των 

ανεξάρτητων µεταβλητών  Χ1, Χ2,….. Χp, οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω. Το 

θεωρητικό υπόδειγµα της µη φορολογικής συµµόρφωσης εποµένως θα έχει την εξής 

µορφή: 

 

       Mη φορολογική συµµόρφωση = a + b1 X1+ b2 X2 + ..... + bp Xp + e 

 

Όπου a είναι η σταθερά που προσδιορίζει το σηµείο τοµής του άξονα των Y και του 

υπερεπιπέδου παλινδρόµησης, b1,b2,…bp, οι συντελεστές παλινδρόµησης, Χ1, Χ2,…Χp 

οι ανεξάρτητες µεταβλητές για τις οποίες θα υπολογιστεί ο συντελεστής συµµετοχής 

τους στην εξίσωση παλινδρόµησης, και e το σφάλµα, ή κατάλοιπο, δηλαδή η διαφορά 

µεταξύ της πραγµατικής τιµής της εξαρτηµένης µεταβλητής και της τιµής πρόβλεψης 

του υποδείγµατος. 

 

Από την ανάλυση της µεθόδου της πολλαπλής παλινδρόµησης µε την εφαρµογή του 

προγράµµατος SPSS, προκύπτουν οι παρακάτω συντελεστές προσδιορισµού της 

εξίσωσης παλινδρόµησης : 
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Πίνακας 5.34: Συντελεστές προσδιορισµού της µη φορολογικής συµµόρφωσης 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,651 ,424 ,357 ,22108 

 

Από τον συγκεκριµένο πίνακα προκύπτει ότι συντελεστής συσχέτισης του Pearson είναι 

65,1%, γεγονός που καταδεικνύει την ικανοποιητική προβλεπτική ικανότητα του 

µοντέλου. Επίσης µε βάση τον συντελεστή προσδιορισµού R2 
ο οποίος σπανίως 

αυξάνεται σηµαντικά µε την αύξηση (πάνω από έξι) του αριθµού των ανεξάρτητων 

µεταβλητών (Σιάρδος, 2005), προκύπτει ότι εξηγείται το 42,4% της µεταβλητότητας 

της µη φορολογικής συµµόρφωσης. Επιπροσθέτως η τιµή του στατιστικού Durbin 

Watson είναι 1,859 προσεγγίζοντας την τιµή 2 που είναι µία κοινά αποδεκτή τιµή, και 

άρα δεν υφίσταται πρόβληµα ανεξαρτησίας των καταλοίπων. Περαιτέρω από τον 

έλεγχο στατιστικής σηµαντικότητας προκύπτει ο κάτωθι πίνακας: 

 

Πίνακας 5.35: Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας της εξίσωσης µη φορολογικής συµµόρφωσης 

Model  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 5,248 17 ,309 6,316 ,000 

 Residual 7,136 146 ,049   

 Total 12,384 163    

 

 

Από τον εν λόγω πίνακα και ειδικότερα από το κριτήριο F διαφαίνεται ότι το µοντέλο 

συνεισφέρει σε πολύ σηµαντικό βαθµό στην πρόβλεψη της µη φορολογικής 

συµµόρφωσης δεδοµένου ότι η p-value < 0,001. Εξάλλου από την ανάλυση των 

δεδοµένων, προέκυψε ο πίνακας µε τα στατιστικά µέτρα της εξίσωσης παλινδρόµησης 

που ακολουθεί: 
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Πίνακας 5.36: Στατιστικά µέτρα της εξίσωσης παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή την µη 
φορολογική συµµόρφωση 

mo
del  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients   

Collinearity 
Statistics 

    
               B 

Std.   
Error 

Beta  t Sig. 
Tolera

nce 
VIF 

1 (Constant) ,643 ,234  2,753 ,007   
  NOM.MO -,027 ,015 -,153 -1,777 ,078 ,534 1,871 
  ΓΕΩ.ΠΕ ,000 ,019 -,001 -,020 ,984 ,919 1,088 
  ΚΛΑ∆.∆Ρ -,033 ,018 -,135 -1,847 ,067 ,740 1,351 
  ΗΛ.ΕΠ -,002 ,030 -,005 -,070 ,944 ,860 1,162 
  ΚΕΦ -,070 ,028 -,200 -2,526 ,013 ,631 1,585 
  Ι∆.ΚΑΘ ,050 ,033 ,121 1,518 ,131 ,619 1,616 
  ΥΠΟΚ ,023 ,025 ,066 ,904 ,368 ,746 1,341 
  ΑΚΑΘ.ΕΣ -1,64E-008 ,000 -,130 -1,692 ,093 ,668 1,498 
  Π.Μ.Κ -,109 ,037 -,199 -2,942 ,004 ,864 1,158 
  Μ.Σ.Κ.Κ.-Π.Κ.Κ ,311 ,242 ,083 1,284 ,201 ,934 1,071 
  Μ.Μ.Π.Κ.Κ -,003 ,003 -,067 -1,006 ,316 ,889 1,125 
  ΜΗ ΥΠΟΒ ,462 ,083 ,402 5,593 ,000 ,764 1,308 
  ΖΗΜ ,182 ,044 ,291 4,101 ,000 ,783 1,278 
  ΠΙΣΤ. ΦΠΑ ,030 ,025 ,086 1,202 ,231 ,779 1,284 
  ΑΦ. ΑΠΟΘ -,038 ,056 -,055 -,689 ,492 ,629 1,589 
  ΠΑΡ. ΚΒΣ ,005 ,015 ,022 ,320 ,750 ,848 1,179 
  ΕΛ. ΕΤΗ -,020 ,027 -,052 -,740 ,461 ,791 1,264 

 

Από τον συγκεκριµένο πίνακα προκύπτει ότι απορρίπτεται η υπόθεση της γραµµικής 

συσχέτισης (πολυσυγγραµικότητας) των ανεξάρτητων µεταβλητών, και εποµένως δεν 

υφίστανται ισχυρές γραµµικές σχέσεις µεταξύ τους.  Συγκεκριµένα για τα διαγνωστικά 

κριτήρια πολυσυγγραµικότητας της ανοχής (tolerance), και τους παράγοντες 

πληθωριστικής διακύµανσης (VIF57), θα πρέπει οι  τιµές των δεικτών tolerance να µην 

είναι  µικρότερες από 0,1 (Norusis, 2007a), ενώ οι  τιµές των δεικτών VIF δεν θα 

πρέπει να είναι µεγαλύτερες από 10 (Field, 2009). Οι συγκεκριµένοι περιορισµοί στο 

υπό εξέταση µοντέλο επαληθεύονται.  

 

Επίσης από την εξέταση των τιµών Cook’s distance (οι οποίες αξιολογούν την 

επίδραση µεµονωµένων παρατηρήσεων στο µοντέλο), προκύπτει ότι καµία 

παρατήρηση δεν παρουσιάζει τιµή µεγαλύτερη της µονάδας. Όσον αφορά τον έλεγχο 

της παραδοχής της κανονικότητας από την εξέταση του παρακάτω ιστογράµµατος 

                                                 
57 Variance Inflation Factor 
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κατανοµής καταλοίπων, προκύπτει ότι τα κατάλοιπα ακολουθούν κατά προσέγγιση την 

κανονική κατανοµή, γεγονός το οποίο αποτελεί το κυρίως ζητούµενο (∆αφέρµος, 2005).  

 

 

Εποµένως από την πραγµατοποίηση των ανωτέρω διαγνωστικών ελέγχων για την ισχύ 

των αντιστοίχων παραδοχών της γραµµικής παλινδρόµησης, προέκυψε ότι αυτές 

ικανοποιούνται, ενώ συνολικά η προσαρµογή του µοντέλου στα δεδοµένα κρίνεται 

ικανοποιητική. Με δεδοµένο ότι για κάθε µία από τις κατηγορικές µεταβλητές 

ορίσθηκαν ψευδοµεταβλητές για να αξιολογηθεί ένα παρατηρούµενο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας για την κάθε µία από αυτές, λήφθηκαν υπόψη οι τιµές των 

change statistics, οι οποίες προκύπτουν αφενός µε την εισαγωγή όλων των  

πολυτοµικών µεταβλητών των κατηγορικών µεταβλητών στο µοντέλο, και αφετέρου 

χωρίς αυτές (Norusis, 2007b).   

 

Από τον πίνακα των στατιστικών µέτρων της εξίσωσης παλινδρόµησης διαφαίνεται ότι, 

οι προσδιοριστικοί παράγοντες οι οποίοι συµµετέχουν µε µεγαλύτερη στατιστική 

σηµαντικότητα στο υπόδειγµα είναι η περίπτωση της µη υποβολής δήλωσης (ΜΗ 

ΥΠΟΒ), η εµφάνιση ζηµιών (ΖΗΜ), το περιθώριο µικτού κέρδους (Π.Μ.Κ), το ύψος 

του κεφαλαίου (ΚΕΦ), και λιγότερο ο κλάδος δραστηριότητας (ΚΛΑ∆. ∆Ρ), η νοµική 

µορφή (ΝΟΜ.ΜΟ), και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων (ΑΚΑΘ.ΕΣ). Από τις 

µεταβλητές αυτές η µεταβλητή  της µη υποβολής δηλώσεων καθώς επίσης και της 

 
 

        Γράφηµα 5.1: Ιστόγραµµα κατανοµής καταλοίπων  
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ύπαρξης ζηµιών συµβάλλουν µε την µεγαλύτερη στατιστική σηµαντικότητα στην 

αύξηση της µη φορολογικής συµµόρφωσης.   

 

Η µη υποβολή έστω και µίας φορολογικής δήλωσης,  είτε έχει ως κίνητρο την σκόπιµη 

µη εµφάνιση της πραγµατικής φοροδοτικής ικανότητας και της απόδοσης των 

αναλογούντων φόρων, είτε συµβαίνει λόγω πραγµατικής οικονοµικής αδυναµίας των 

επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις τους έχει την 

καθοριστικότερη επίδραση επί της µη φορολογικής συµµόρφωσης.  Θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι είναι σύνηθες το φαινόµενο της δραστηριοποίησης επιχειρήσεων οι 

οποίες από την έναρξη των εργασιών  τους δεν υποβάλλουν καµία φορολογική δήλωση, 

και ουσιαστικά έχουν ως αποστολή τους την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων 

προς άλλες επιχειρήσεις τα οποία οι τελευταίες τα χρησιµοποιούν προκειµένου να 

µειώσουν το φορολογητέο αποτέλεσµά τους. Περαιτέρω η εµφάνιση ζηµιών ο έτερος 

καθοριστικός παράγοντας αύξησης της µη φορολογικής συµµόρφωσης υποκρύπτει 

επιχειρήσεις οι οποίες διογκώνουν πλασµατικά τις δαπάνες ή και αποκρύπτουν 

φορολογητέα έσοδα µε σκοπό την µη καταβολή των αναλογούντων φόρων τόσο στην 

διαχειριστική χρήση στην οποία εµφανίζονται οι ζηµίες όσο και σε επόµενες χρήσεις, 

δεδοµένου ότι για τις ζηµίες υπάρχει το δικαίωµα συµψηφισµού τους µε τα κέρδη των 

πέντε επόµενων διαχειριστικών χρήσεων.  

 

Από τους παράγοντες οι οποίοι παρουσιάζουν αρνητική επίδραση επί της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης, το περιθώριο µικτού κέρδους προκύπτει να έχει την 

µεγαλύτερη σηµαντικότητα. Ουσιαστικά η πτώση του περιθωρίου µικτού κέρδους 

συντελεί στην αύξηση του µεγέθους της µη φορολογικής συµµόρφωσης. Η µείωση του 

περιθωρίου µικτού κέρδους επιτυγχάνεται σκοπίµως µε αρκετούς τρόπους. Αρχικά 

είναι δυνατόν µία επιχείρηση η οποία φοροδιαφεύγει να µην εµφανίσει τα πραγµατικά 

ακαθάριστα έσοδά της αποκρύπτοντας διενεργηθείσες πωλήσεις. Εξάλλου η λήψη 

εικονικών η υπερτιµολογηµένων φορολογικών στοιχείων αγορών εµπορευµάτων, α΄ και 

β΄ υλών αναλωσίµων κλπ.  έχει ανάλογο αποτέλεσµα. Επίσης δυνητικά µπορεί να 

υπάρξει και συνδυασµός των δύο ανωτέρω µεθόδων φοροδιαφυγής. Επιπροσθέτως η 

αλλοίωση των δεδοµένων της απογραφής εµπορευσίµων είτε στις αξίες αυτών κατά την 

αποτίµηση, είτε κατά την ποσοτική καταγραφή τους, αποτελεί µία άλλη εναλλακτική 



Κεφάλαιο 5ο: Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσµάτων 

 

251 

µέθοδο η οποία επιφέρει περιορισµό του περιθωρίου µικτού κέρδους, αντίστοιχο της 

µείωσης της συνολικής αξίας της απογραφής. Όλα τα ανωτέρω αποσκοπούν στην 

διόγκωση τεχνηέντως του κόστους πωληθέντων, και στην αντίστοιχη µείωση του 

περιθωρίου µικτού κέρδους. Βέβαια οι µέθοδοι φοροδιαφυγής που σχετίζονται µε την 

µείωση του περιθωρίου µικτού κέρδους δεν εξαντλούνται µε την παράθεση των ως άνω  

βασικότερων µεθόδων. Για τον σχηµατισµό ασφαλούς αξιολογικής κρίσης, σχετικά µε 

το περιθώριο µικτού κέρδους ο φορολογικός έλεγχος θα πρέπει να αξιολογήσει 

συγκριτικά, το υπό εξέταση περιθώριο µικτού κέρδους, µε το αντίστοιχο ποσοστό του 

κλάδου δραστηριοποίησης συνολικά, την διαχρονική εξέλιξη του µεγέθους του, τόσο 

όσον αφορά την ετήσια µεταβολή του, όσο και εντός της ελεγχόµενης διαχειριστικής 

χρήσης, την φύρα ή αποµείωση παραγωγής επί µεταποιητικών – βιοµηχανικών 

επιχειρήσεων κ.α.     

 

Ακόµη η µεταβλητή του ύψους του κεφαλαίου παρουσιάζει την δεύτερη κατά σειρά 

σηµαντικότητας αρνητική επίδραση επί της µη φορολογικής συµµόρφωσης. Η 

διαπίστωση αυτή καταδεικνύει το σηµαντικό ρόλο του µεγέθους της επιχείρησης όπως 

εκφράζεται µε την µεταβλητή του ύψους του καταβεβληµένου κεφαλαίου. Έτσι οι 

επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν µεγάλου ύψους κεφάλαια αποδεικνύεται ότι 

συµµορφώνονται φορολογικά σε µεγαλύτερο βαθµό από τις επιχειρήσεις οι οποίες 

διαθέτουν περιορισµένα κεφάλαια. Ως συνήθως οι επιχειρήσεις µε επάρκεια κεφαλαίων 

διακινδυνεύουν σε µικρότερο βαθµό να εκτεθούν στους κινδύνους οι οποίοι  

ελλοχεύουν από την µη σύννοµη φορολογική συµπεριφορά.  Επίσης αναµενόµενη είναι 

η διαπίστωση ότι το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων εµφανίζει αρνητική συνεισφορά 

στην υπόδειγµα της  µη  φορολογικής συµµόρφωσης, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει ότι 

οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά φορολογικής 

συµµόρφωσης.  

 

Με βάση την διαδικασία που υιοθετήθηκε  για την εξέταση της µη φορολογικής 

συµµόρφωσης θα εξεταστούν µε την µέθοδο της πολλαπλής παλινδρόµησης, και οι 

σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ της οριζόµενης εξαρτηµένης µεταβλητής Y  η οποία 

αναφέρεται ως φορολογικό χάσµα (ποσοστό επί του διαπιστωθέντος µέσου 
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φορολογικού χάσµατος ανά χρήση), και των ανεξάρτητων µεταβλητών Χ1, Χ2,….. Χp. 

Το θεωρητικό υπόδειγµα του φορολογικού χάσµατος εποµένως θα έχει την εξής µορφή: 

 

       Φορολογικό χάσµα  = a + b1 X1+ b2 X2 + ..... + bp Xp + e 

 

Ειδικότερα από την εφαρµογή της µεθόδου της πολλαπλής παλινδρόµησης µε το 

πρόγραµµα SPSS προκύπτει ότι οι συντελεστές προσδιορισµού είναι οι κάτωθι: 

 

Πίνακας 5.37: Συντελεστές προσδιορισµού φορολογικού χάσµατος 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,630 ,397 ,330 2,52308 

 

Από τον συγκεκριµένο πίνακα προκύπτει ότι o συντελεστής συσχέτισης R είναι 63,0%, 

γεγονός που καταδεικνύει την ικανοποιητική προβλεπτική ικανότητα του µοντέλου. 

Επίσης µε βάση τον συντελεστή προσδιορισµού R2  
προκύπτει ότι επεξηγείται το 39,7% 

της µεταβλητότητας του φορολογικού χάσµατος.  

Πίνακας 5.38: Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας της εξίσωσης του φορολογικού χάσµατος 

Model  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 645,157  17 37,950 5,961 ,000 

 Residual 980,357 154 6,366   

 Total 1625,515 171    

 
  
Από τον παραπάνω πίνακα και ειδικότερα από το κριτήριο F διαφαίνεται ότι το µοντέλο 

συνεισφέρει σε πολύ σηµαντικό βαθµό στην πρόβλεψη του φορολογικού χάσµατος 

δεδοµένου ότι η p-value < 0,001. Περαιτέρω από την ανάλυση των δεδοµένων, 

προέκυψε ο πίνακας µε τα στατιστικά µέτρα της εξίσωσης παλινδρόµησης που 

ακολουθεί: 
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Πίνακας 5.39: Στατιστικά µέτρα της εξίσωσης παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή το φορολογικό 
χάσµα 

mo
del  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients   

Collinearity 
Statistics 

    
               B 

Std.    
Error 

Beta  t Sig. 
Tolera

nce 
VIF 

1 (Constant) 9,075 2,432   3,732 ,000   
  NOM.MO -,166 ,170 -,085 -,978 ,329 ,516 1,940 
  ΓΕΩ.ΠΕ -,086 ,220 -,025 -,389 ,698 ,911 1,098 
  ΚΛΑ∆.∆Ρ -,346 ,201 -,125 -1,722 ,087 ,742 1,349 
  ΗΛ.ΕΠ -,473 ,327 -,096 -1,446 ,150 ,884 1,131 
  ΚΕΦ -,767 ,311 -,202 -2,466 ,015 ,584 1,713 
  Ι∆.ΚΑΘ -,217 ,366 -,048 -,592 ,554 ,591 1,691 
  ΥΠΟΚ -,192 ,286 -,050 -,670 ,504 ,716 1,396 
  ΑΚΑΘ.ΕΣ 8,94E-008 ,000 ,064 ,812 ,418 ,628 1,591 
  Π.Μ.Κ ,307 ,418 ,049 ,736 ,463 ,870 1,150 
  Μ.Σ.Κ.Κ.-Π.Κ.Κ 4,043 2,664 ,098 1,517 ,131 ,940 1,064 
  Μ.Μ.Π.Κ.Κ -,022 ,038 -,038 -,571 ,569 ,895 1,117 
  ΜΗ ΥΠΟΒ 3,953 ,771 ,394 5,127 ,000 ,664 1,505 
  ΖΗΜ ,172 ,500 ,024 ,344 ,732 ,778 1,285 
  ΠΙΣΤ. ΦΠΑ -,046 ,285 -,012 -,163 ,871 ,757 1,321 
  ΑΦ. ΑΠΟΘ -,092 ,617 -,012 -,149 ,881 ,642 1,557 
  ΠΑΡ. ΚΒΣ ,132 ,162 ,055 ,810 ,419 ,843 1,186 
  ΕΛ. ΕΤΗ -1,130 ,249 -,311 -4,535 ,000 ,834 1,199 

 
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι απορρίπτεται η υπόθεση της γραµµικής 

συσχέτισης (πολυσυγγραµικότητας) των ανεξάρτητων µεταβλητών.  Συγκεκριµένα από 

τα διαγνωστικά κριτήρια πολυσυγγραµικότητας tolerance, και τους παράγοντες 

πληθωριστικής διακύµανσης VIF, προκύπτει ότι και οι τιµές των δεικτών tolerance δεν 

είναι µικρότερες από 0,1, αλλά και ότι οι τιµές των δεικτών VIF δεν είναι µεγαλύτερες 

από 10. Επίσης από την εξέταση των τιµών Cook’s distance, προκύπτει ότι καµία 

παρατήρηση δεν παρουσιάζει τιµή µεγαλύτερη της µονάδας. Εποµένως από την 

πραγµατοποίηση των ανωτέρω διαγνωστικών ελέγχων για την ισχύ των αντιστοίχων 

παραδοχών της γραµµικής παλινδρόµησης, προέκυψε ότι αυτές ικανοποιούνται, ενώ 

συνολικά η προσαρµογή του µοντέλου στα δεδοµένα κρίνεται ικανοποιητική. 

 

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες οι οποίοι συµµετέχουν µε µεγαλύτερη στατιστική 

σηµαντικότητα στο υπόδειγµα είναι η µη υποβολή δήλωσης (ΜΗ ΥΠΟΒ), το πλήθος 

των ελεγχοµένων ετών (ΕΛ. ΕΤΗ) και το ύψος του κεφαλαίου (ΚΕΦ) της επιχείρησης, 

και λιγότερο ο κλάδος δραστηριοποίησης (ΚΛΑ∆.∆Ρ). Από τις µεταβλητές αυτές η 

µεταβλητή  της µη υποβολής έστω και µίας δήλωσης συµβάλλει µε την µεγαλύτερη 

στατιστική σηµαντικότητα στην αύξηση του φορολογικού χάσµατος. Οι λόγοι για τους 
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οποίους η συνεισφορά της µεταβλητής της µη υποβολής φορολογικής δήλωσης, καθώς 

επίσης και του ύψους του κεφαλαίου, είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την διαµόρφωση 

του φορολογικού χάσµατος, είναι ακριβώς ίδιοι µε αυτούς που αναφέρθηκαν κατά την 

εξέταση της επίδρασης τους επί της µη φορολογικής συµµόρφωσης. 

 

Η ανεξάρτητη µεταβλητή η οποία εµφανίζει την µεγαλύτερη αρνητική συνεισφορά 

στην µεγέθυνση  του φορολογικού χάσµατος είναι το πλήθος των ελεγχοµένων ετών. Η 

διενέργεια φορολογικών ελέγχων σε τακτά χρονικά διαστήµατα στα πλαίσια των 

δυνατοτήτων της φορολογικής διοίκησης έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του 

µέσου φορολογικού χάσµατος ανά χρήση, όπως προέκυψε και από την εξέταση των 

επιµέρους διερευνητικών ερωτηµάτων (βλ. ενότητα 5.3.4.2). Αντίθετα οι επιχειρήσεις 

οι οποίες δεν ελέγχονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα καταφεύγουν σε µεθόδους 

φοροδιαφυγής προκειµένου να µην καταβάλλουν τους φόρους που αναλογούν στην 

φοροδοτική τους ικανότητα, ενώ παράλληλα η φορολογική τους συµµόρφωση ατονεί.  

5.5 Τα προτεινόµενα προγράµµατα στοχευµένων φορολογικών ελέγχων 
 

Ο απώτερος σκοπός της παρούσας έρευνας ο οποίος είναι η κατάρτιση ενός 

προγράµµατος, ή αλλιώς η σύνθεση ενός στατιστικού µοντέλου το οποίο θα ελέγχει τον 

βαθµό επικινδυνότητας της µη φορολογικής συµµόρφωσης για τις επιχειρήσεις που 

πρόκειται να ελεγχθούν µελλοντικά, είναι δυνατόν να πραγµατωθεί µε την χρήση των 

πολυµεταβλητών στατιστικών µεθόδων οι οποίες χρησιµοποιούνται για τον διαχωρισµό 

και την κατάταξη πληθυσµών (οµάδων). Συγκεκριµένα για την κατάταξη των 

επιχειρήσεων, στα πλαίσια του προγράµµατος των στοχευµένων φορολογικών ελέγχων, 

µε βάση τον βαθµό επικινδυνότητας τους, θα εφαρµοστούν οι ενδεδειγµένες µέθοδοι 

της λογιστικής παλινδρόµησης και της διακριτικής ανάλυσης.  

5.5.1 Πρόγραµµα φορολογικών ελέγχων µε την µέθοδο της λογιστικής 
παλινδρόµησης (logistic regression) 
 

Η µέθοδος της λογιστικής ή λογαριθµικής παλινδρόµησης (logistic regression) θα 

χρησιµοποιηθεί µε στόχο την κατάταξη  των επιχειρήσεων, ανάλογα µε το επίπεδο του 

βαθµού επικινδυνότητας τους, σε επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν χαµηλή 

πιθανότητα αυξηµένης µη φορολογικής συµµόρφωσης,  και σε επιχειρήσεις οι οποίες 



Κεφάλαιο 5ο: Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσµάτων 

 

255 

παρουσιάζουν υψηλή πιθανότητα αυξηµένης µη φορολογικής συµµόρφωσης.  Με βάση 

την κατάταξη αυτή θα λαµβάνονται και οι ανάλογες αποφάσεις για την διενέργεια ή την 

µη διενέργεια  φορολογικού ελέγχου.  

 

Στην µέθοδο της λογιστικής παλινδρόµησης η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι κατηγορική, 

οπότε δεν πραγµατοποιείται πρόβλεψη τιµών αλλά ταξινόµηση σε µία από τις δύο 

κατηγορίες της. Επίσης η µέθοδος της λογιστικής παλινδρόµησης χρησιµοποιείται όταν 

η  εξαρτηµένη µεταβλητή είναι διµερής (binary), ή διχοτοµηµένη. Στην παρούσα 

έρευνα η διχοτόµηση της εξαρτηµένης µεταβλητής αναφέρεται στην χαµηλό βαθµό 

επικινδυνότητας της µη φορολογικής συµµόρφωσης, και στην υψηλό βαθµό 

επικινδυνότητας της µη φορολογικής συµµόρφωσης.  

 

Για την διχοτόµηση της εξαρτηµένης µεταβλητής θα χρησιµοποιηθεί η τιµή 0,25 

(ποσοστό µη φορολογικής συµµόρφωσης 25%), έτσι ώστε για την κατηγορία χαµηλής 

επικινδυνότητας µη φορολογικής συµµόρφωσης, η τιµή του αντιστοίχου συντελεστή να 

είναι µικρότερη ή ίση της τιµής 0,25, ενώ για την κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας 

µη φορολογικής συµµόρφωσης, η τιµή του αντιστοίχου συντελεστή να είναι 

µεγαλύτερη της επιλεγείσας τιµής διαχωρισµού.  

 

Για την επιλογή της συγκεκριµένης τιµής  λήφθηκε υπόψη και αξιολογήθηκε η έρευνα 

που πραγµατοποιήθηκε, για το µέγεθος της φοροδιαφυγής στις εισηγµένες επιχειρήσεις 

στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) από τον Κανελλόπουλο (2002). Στην 

έρευνα αυτή το ποσοστό της µη φορολογικής συµµόρφωσης των εισηγµένων 

επιχειρήσεων εκτιµήθηκε στο 20,6%. Όµως σε σχέση µε τις εισηγµένες επιχειρήσεις 

στο χρηµατιστήριο, οι µη εισηγµένες επιχειρήσεις παρουσιάζουν µεγαλύτερη ροπή 

προς την σκόπιµη µη φορολογική συµµόρφωση, διότι δεν αντιµετωπίζουν τις πιέσεις 

της κεφαλαιαγοράς και εποµένως είναι διαθέσιµες να µην υιοθετήσουν την παρουσίαση 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στις οποίες εµφανίζεται υψηλή κερδοφορία,  

προκειµένου να περιορίσουν τους φόρους τους οποίους καταβάλουν (Slemrod, 2007).  

 

Εξάλλου στο χρηµατιστήριο διαπραγµατεύονται οι µετοχές των µεγαλύτερων 

επιχειρήσεων της χώρας, και όπως ήδη αναφέρθηκε οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις 
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παρουσιάζουν µικρότερη µη φορολογική συµµόρφωση. Εποµένως επειδή η παρούσα 

έρευνα αναφέρεται σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι µη εισηγµένες στο ΧΑΑ, και οι 

οποίες ήδη όπως έχει αποδειχθεί εµφανίζουν µέση τιµή µη φορολογικής συµµόρφωσης 

41,77% (αρκετά µεγαλύτερη του 20,6%), επελέγη τελικά τιµή  διαφοροποίησης του 

βαθµού επικινδυνότητας της µη  φορολογικής συµµόρφωσης µεγαλύτερη του 20,6%.  

 

Επιπροσθέτως  από τον  OECD (2001) προτείνεται  για τον διαχωρισµό µεταξύ των 

επιχειρήσεων χαµηλού και υψηλού κινδύνου µη φορολογικής συµµόρφωσης το πρώτο 

τεταρτηµόριο (25%) του πληθυσµού ενός συγκεκριµένου κλάδου ο οποίος εξετάζεται.  

Από την εξέταση του παρόντος δείγµατος προκύπτει ότι στο πρώτο τεταρτηµόριο αυτού, 

το ανώτερο ποσοστό της µη φορολογικής συµµόρφωσης ανέρχεται σε 19%, 

προσεγγίζοντας  την τιµή η οποία επελέγη τελικά. Επίσης η επιλογή της τιµής 

διαχωρισµού, σχετίζεται άµεσα µε την εφαρµοζόµενη πολιτική φορολογικών ελέγχων, 

και το  ποσοστό διενέργειας φορολογικών ελέγχων, το οποίο εφαρµόζει η φορολογική 

διοίκηση στα πλαίσια των εκάστοτε προτεραιοτήτων της, και είναι δυνατόν να 

µεταβάλλεται ανάλογα.  

 

Από την ανάλυση και επεξεργασία των δεδοµένων µε το πρόγραµµα SPSS,  αρχικά 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας ταξινόµησης των παρατηρήσεων του δείγµατος µε την 

χρήση µόνο του σταθερού όρου. Στον συγκεκριµένο πίνακα όλες οι τιµές της 

εξαρτηµένης µεταβλητής κατατάσσονται στην κατηγορία µε την µεγαλύτερη συχνότητα, 

έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη πρόβλεψη χωρίς την συµµετοχή στο µοντέλο των 

ανεξάρτητων µεταβλητών. Το ποσοστό της ορθής πρόβλεψης το οποίο αποτελεί µέτρο 

εκτίµησης της καλής προσαρµογής του συγκεκριµένου υποδείγµατος στα δεδοµένα, 

ανέρχεται σε 57,6%, το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό.  
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Πίνακας 5.40: Ταξινόµηση παρατηρήσεων υποδείγµατος µη φορολογικής συµµόρφωσης µόνο µε τον 
σταθερό όρο 

  
Παρατηρούµενες Προβλεπόµενες 

    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

    

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝ

ΟΤΗΤΑΣ 

ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝ

ΟΤΗΤΑΣ 
Ορθή 

Πρόβλεψη 

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

0 73 ,0 
Step 0 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

0 99 100,0 

  Overall Percentage   57,6 

 

Εξάλλου η διαπίστωση αυτή προκύπτει και από την ανάλυση της προβλεπτικής 

ικανότητας των µεταβλητών του µοντέλου και ειδικότερα από την τιµή του χ2, η οποία 

µε βάση τον κατωτέρω πίνακα προκύπτει ότι  είναι στατιστικά σηµαντική (p-value  < 

0,05) και διαφορετική του µηδενός. 

  

Πίνακας 5.41: Έλεγχος προβλεπτικής ικανότητας µεταβλητών του υποδείγµατος µη φορολογικής 
συµµόρφωσης  

  Chi-square df Sig. 

Step 86,162 26 ,000 

Block 86,162 26 ,000 

Step 1 

Model 86,162 26 ,000 

 

 

Αν η τιµή χ2 είναι σηµαντικά διάφορη του µηδενός, το υπόδειγµα µε τις προβλεπτικές 

µεταβλητές είναι εξίσου σηµαντικά πιο αξιόπιστο από το υπόδειγµα χωρίς τις 

προβλεπτικές µεταβλητές, δηλαδή προσαρµόζεται καλύτερα στα δεδοµένα. Αν η τιµή 

χ
2 δεν διαφέρει σηµαντικά από το µηδέν, το υπόδειγµα µε τις προβλεπτικές ανεξάρτητες 

µεταβλητές ουσιαστικά δεν είναι κατάλληλο για την ερµηνεία των δεδοµένων.  

 

Η τιµή του χ2 του συγκεκριµένου υποδείγµατος της µη φορολογικής συµµόρφωσης 

είναι 86,162 και αποτελεί την διαφορά των τιµών του στατιστικού -2LL (διπλάσιο του 

λογαρίθµου της πιθανοφάνειας) που υπολογίζονται αφενός µε το σύνολο των 

µεταβλητών που εισήχθησαν σε αυτό, και αφετέρου  µόνο µε τον σταθερό όρο χωρίς 



Κεφάλαιο 5ο: Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσµάτων 

 

258 

δηλαδή τις προβλεπτικές µεταβλητές (234,497 – 148,335). Επιπροσθέτως αναφορικά µε 

τον συντελεστή -2LL o οποίος αποτελεί παράγοντα αξιολόγησης της προσαρµογής του 

υποδείγµατος στα δεδοµένα, και τους συντελεστές Cox & Snell R2, και Nagelkerke R2, 

από τις τιµές τους στον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι και αυτοί επιβεβαιώνουν ότι το 

µοντέλο είναι σαφώς ικανοποιητικό, µε τις συγκεκριµένες µεταβλητές στην εξίσωση 

αναφοράς.  

 

Πίνακας 5.42: Μέτρα αξιολόγησης της προσαρµογής του υποδείγµατος µη φορολογικής συµµόρφωσης                

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 148,335 ,394 ,529 

 

Εξάλλου από τον έλεγχο καλής προσαρµογής των δεδοµένων σύµφωνα µε την  µέθοδο 

των Hosmer and Lemeshow (2000), κατά τον οποίο οι παρατηρήσεις κατανέµονται 

ποσοστιαία σε δέκατα επιβεβαιώνεται η καλή προσαρµογή του υποδείγµατος, 

δεδοµένου ότι (χ2  = 1,656, df = 8, sig = 0,990). Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο 

στατιστικό ακολουθεί την κατανοµή χ2 
του Pearson, και τιµή η οποία αντιστοιχεί σε 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α > 0,05 υποδηλώνει την καλή προσαρµογή του 

υποδείγµατος της λογιστικής παλινδρόµησης στα δεδοµένα.   

  

Μετά την εισαγωγή στο υπόδειγµα των προβλεπτικών µεταβλητών (πλέον των 

ψευδοµεταβλητών για τις κατηγορικές µεταβλητές), προκύπτουν οι ορθές και οι 

εσφαλµένες προβλέψεις του υποδείγµατος, µε την παρουσία του σταθερού όρου, και 

των συντελεστών παλινδρόµησης των ανεξάρτητων µεταβλητών, όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 5.43: Ταξινόµηση παρατηρήσεων υποδείγµατος µη φορολογικής συµµόρφωσης µε τις 
µεταβλητές 

  
Παρατηρούµενες Προβλεπόµενες 

    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

    

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝ

ΟΤΗΤΑΣ 

ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝ

ΟΤΗΤΑΣ 
Ορθή 

Πρόβλεψη 

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

52 21 71,2 
Step 1 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

15 84 84,8 

  Overall Percentage   79,1 

    
 

Το συνολικό ποσοστό των ορθών προβλέψεων ανέρχεται πλέον σε 79,1% το οποίο 

θεωρείται ικανοποιητικό και υποδηλώνει επίσης την καλή προσαρµογή του 

υποδείγµατος στα δεδοµένα. Τα επιµέρους ποσοστά προβλέψεων, ανέρχονται σε 71,2% 

για τις επιχειρήσεις χαµηλής επικινδυνότητας, και σε 84,8% για τις επιχειρήσεις 

υψηλής επικινδυνότητας. Παρατηρείται εποµένως ότι το συγκεκριµένο µοντέλο 

επιτυγχάνει ιδιαίτερο καλό ποσοστό στην πρόβλεψη επιχειρήσεων υψηλής 

επικινδυνότητας µη φορολογικής συµµόρφωσης, και εποµένως άµεσης προτεραιότητας 

για φορολογικό έλεγχο. 

 

Από την ανάλυση των συντελεστών στάθµισης  µε βάση το στατιστικό  wald προκύπτει 

ο  πίνακας µε τα στατιστικά µέτρα της εξίσωσης λογιστικής παλινδρόµησης. Για κάθε 

ανεξάρτητη µεταβλητή του πίνακα ουσιαστικά εκτελείται µία διαδικασία ελέγχου για  

τον αντίστοιχο συντελεστή της, µε βάση τις παρακάτω υποθέσεις: 

1. Μηδενική υπόθεση (Η0): Ο συντελεστής είναι ίσος µε το µηδέν και κατά 

συνέπεια δεν επηρεάζει την εξίσωση.  

2. Εναλλακτική υπόθεση (Η1): Ο συντελεστής είναι διαφορετικός του µηδενός  

και κατά συνέπεια επηρεάζει την εξίσωση.  

 

Ειδικότερα για την κάθε ανεξάρτητη προβλεπτική µεταβλητή  ελέγχεται η τιµή του Β, η 

οποία εκφράζει την επίδραση της αύξησης της τιµής της ανεξάρτητης µεταβλητής κατά 

µία µονάδα, στην τιµή του logit (βλ. ενότητα 4.7). Επίσης η τιµή του Β δίνει την 

δυνατότητα εντοπισµού των ανεξάρτητων µεταβλητών οι οποίες συνδέονται θετικά ή 
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αρνητικά µε την εξαρτηµένη µεταβλητή. Οι τιµές οι οποίες εµφανίζονται στην στήλη 

Wald του πίνακα προκύπτουν από το τετράγωνο του λόγου των αντιστοίχων τιµών της 

στήλης Β προς τις τιµές της στήλης S.E. (τυπική απόκλιση) εάν έχουν ένα βαθµό 

ελευθερίας (Σιάρδος, 2005), και δείχνουν κατά πόσο η τιµή του Β διαφέρει σηµαντικά 

από το µηδέν. Το στατιστικό του Wald  ακολουθεί την κατανοµή χ2.   

 

Η τιµή του Exp(B) εκφράζει την επίδραση της ανεξάρτητης µεταβλητής στην 

πιθανότητα  ταξινόµησης σε µία κατηγορία. Ειδικότερα η τιµή αυτή αποτελεί µέτρο της 

πιθανότητας να ανήκει µία περίπτωση σε µία κατηγορία, αν η τιµή της ανεξάρτητης 

µεταβλητής αυξηθεί κατά µία µονάδα. Ο έλεγχος των υποθέσεων σχετικά µε το εάν ο 

συντελεστής παλινδρόµησης είναι µηδενικός ή όχι βασίζεται στο στατιστικό του Wald 

και στο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητάς του. Ανάλογα µε τις τιµές των p-values σε 

επίπεδο σηµαντικότητας α = 0,05 είναι δυνατή η διερεύνηση της  στατιστικής 

σηµαντικότητας του δείκτη και εποµένως της αξιολόγησης σχετικά µε το αν η 

συνεισφορά του είναι  µηδενική ή  µη µηδενική. Ο πίνακας µε τα στατιστικά µέτρα της 

εξίσωσης λογιστικής παλινδρόµησης του συγκεκριµένου υποδείγµατος της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης, ο οποίος προέκυψε από την ταυτόχρονη είσοδο των 

ανεξάρτητων µεταβλητών στην εξίσωση παλινδρόµησης, έχει ως κάτωθι:  

Πίνακας 5.44: Στατιστικά µέτρα της  εξίσωσης λογιστικής παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή 
την µη φορολογική συµµόρφωση 

      B              S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1 NOM.MO   6,499 4 ,165  
 NOM.MO (1) 1,846 ,757 5,943 1 ,015 6,337 
 NOM.MO (2) ,995 1,762 ,319 1 ,572 2,705 
 NOM.MO (3) 1,620 ,961 2,838 1 ,092 5,051 
 NOM.MO (4) 1,680 ,766 4,812 1 ,028 5,367 
  ΓΕΩ.ΠΕ   ,179 3 ,981  
 ΓΕΩ.ΠΕ (1) -,123 ,572 ,046 1 ,830 ,884 
 ΓΕΩ.ΠΕ (2) -,218 ,725 ,090 1 ,764 ,804 
 ΓΕΩ.ΠΕ (3) ,100 ,761 ,017 1 ,895 1,105 
 ΚΛΑ∆.∆Ρ   4,600 3 ,204  
 ΚΛΑ∆.∆Ρ (1) ,140 ,951 ,022 1 ,883 1,150 
 ΚΛΑ∆.∆Ρ (2) ,418 ,666 ,393 1 ,531 1,518 
 ΚΛΑ∆.∆Ρ (3) 1,310 ,714 3,370 1 ,066 3,708 
  ΗΛ.ΕΠ ,644 ,406 2,517 1 ,113 1,904 
  ΚΕΦ -,043 ,339 ,016 1 ,899 ,958 
 Ι∆.ΚΑΘ (1) -2,097 ,529 15,710 1 ,000 ,123 
  ΥΠΟΚ ,182 ,292 ,387 1 ,534 1,199 
  ΑΚΑΘ.ΕΣ ,000 ,000 2,794 1 ,095 1,000 
  Π.Μ.Κ -2,093 ,840 6,210 1 ,013 ,123 
  Μ.Σ.Κ.Κ.-Π.Κ.Κ 10,353 3,657 8,014 1 ,005 31343,279 
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      B              S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

  Μ.Μ.Π.Κ.Κ -,073 ,069 1,110 1 ,292 ,929 
  ΜΗ ΥΠΟΒ (1) -21,098 8815,000 ,000 1 ,998 ,000 
  ΖΗΜ (1) -1,236 ,628 3,876 1 ,049 ,291 
  ΠΙΣΤ. ΦΠΑ ,718 ,334 4,628 1 ,031 2,051 
  ΑΦ. ΑΠΟΘ -1,314 ,681 3,727 1 ,054 ,269 
  ΠΑΡ. ΚΒΣ   1,244 3 ,742  
 ΠΑΡ. ΚΒΣ (1) ,666 ,948 ,494 1 ,482 1,947 
 ΠΑΡ. ΚΒΣ (2) ,808 ,927 ,759 1 ,384 2,243 
 ΠΑΡ. ΚΒΣ (3) -,013 ,548 ,001 1 ,981 ,987 
  ΕΛ. ΕΤΗ -,214 ,444 ,232 1 ,630 ,807 
  Constant 21,376 8815,000 ,000 1 ,998 2Ε+009 

 

Από την ανάλυση του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι για το καθορισµό της 

κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων (χαµηλής ή υψηλής επικινδυνότητας µη 

φορολογικής συµµόρφωσης) σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν οι εξής µεταβλητές:  

απόκλιση του µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους από το περιθώριο καθαρού 

κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.-Π.Κ.Κ), περιθώριο µικτού κέρδους (Π.Μ.Κ), ιδιοκτησιακό 

καθεστώς (Ι∆.ΚΑΘ), ειδικά όταν οι επιχειρήσεις δεν είναι  οικογενειακές, (Β = -2,097), 

πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ (ΠΙΣΤ. ΦΠΑ),  νοµική µορφή (NOM.MO), ειδικά στην 

περίπτωση που αυτή είναι ΕΠΕ, καθώς επίσης και στην περίπτωση των ατοµικών 

επιχειρήσεων, και η εµφάνιση ζηµιών (ΖΗΜ) έστω και σε µία χρήση.  

 

Οι συγκεκριµένες µεταβλητές συµβάλουν αποφασιστικά στην κατηγοριοποίηση των 

επιχειρήσεων µε κριτήριο τον βαθµό επικινδυνότητας τους σε επιχειρήσεις χαµηλής 

επικινδυνότητας και σε επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας µη φορολογικής 

συµµόρφωσης και εποµένως πρώτης προτεραιότητας για να ελεγχθούν φορολογικά. 

Περαιτέρω για τυχαίες τιµές των συντελεστών των ανεξάρτητων µεταβλητών του 

µοντέλου στην εξίσωση λογιστικής παλινδρόµησης που προκύπτει µε βάση τον 

ανωτέρω πίνακα, δίνεται  η πιθανότητα  υψηλής (ή χαµηλής) επικινδυνότητας της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης. Συγκεκριµένα στην  εξίσωση παλινδρόµησης η τιµή της 

συνάρτησης Υ είναι ίση µε το αλγεβρικό άθροισµα του γινοµένου των συντελεστών Β 

των ανεξάρτητων µεταβλητών µε τις αντίστοιχες τυχαίες τιµές τους (πλέον του 

σταθερού όρου) του παραπάνω πίνακα. Στην συνέχεια για να προκύψει η πιθανότητα 

εµφάνισης υψηλής επικινδυνότητας µη φορολογικής συµµόρφωσης  η τιµή της Υ που 

προκύπτει,  θα πρέπει να εισέλθει στην εξίσωση πιθανότητας  P (Υ) =  1 / 1+e-y   
όπου  e 

είναι η βάση των φυσικών νεπέριων λογαρίθµων µε τιµή ίση µε 2,718. 



Κεφάλαιο 5ο: Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσµάτων 

 

262 

Στην συνέχεια η  µέθοδος της λογιστικής παλινδρόµησης θα εφαρµοστεί και για την 

κατάταξη των επιχειρήσεων ανάλογα µε τα επίπεδα του συντελεστή επικινδυνότητας σε 

επιχειρήσεις χαµηλής πιθανότητας µεγάλου φορολογικού χάσµατος, και σε επιχειρήσεις 

υψηλής πιθανότητας µεγάλου φορολογικού χάσµατος. Εποµένως η εξαρτηµένη 

µεταβλητή του ποσοστού επί του µέσου φορολογικού χάσµατος ανά χρήση, οποία 

εκφράζει το µέγεθος των φορολογικών διαφορών οι οποίες εντοπίστηκαν από τον 

φορολογικό έλεγχο θα είναι διµερής (binary). Για τον διαχωρισµό της διµερούς 

µεταβλητής θα χρησιµοποιηθεί για την κατηγορία χαµηλής επικινδυνότητας εµφάνισης 

µεγάλου φορολογικού χάσµατος, τιµή του συντελεστή του ποσοστού επί του µέσου 

φορολογικού χάσµατος µικρότερη ή ίση του 0,15, ενώ για την κατηγορία υψηλής 

επικινδυνότητας εµφάνισης µεγάλου φορολογικού χάσµατος, η τιµή του αντιστοίχου 

συντελεστή θα είναι µεγαλύτερη της επιλεγείσας τιµής διαχωρισµού. Ο διαχωρισµός 

αυτός πραγµατοποιήθηκε µε αντίστοιχο τρόπο µε αυτόν της µεταβλητής της 

φορολογικής συµµόρφωσης. Συγκεκριµένα αξιολογήθηκε ότι οι επιχειρήσεις του 

δείγµατος, οι οποίες βρίσκονται εντός του πρώτου τεταρτηµορίου (25%) του συνολικού 

δείγµατος, παρουσιάζουν ανώτατη τιµή της συγκεκριµένης µεταβλητής 0,14  η οποία 

προσεγγίζει την τελικώς επιλεγείσα τιµή (0,15).  

 

Από την ανάλυση και επεξεργασία των δεδοµένων, αρχικά προκύπτει ο παρακάτω 

πίνακας ταξινόµησης των παρατηρήσεων του δείγµατος µε την χρήση µόνο του 

σταθερού όρου. Το ποσοστό της ορθής πρόβλεψης το οποίο αποτελεί µέτρο εκτίµησης 

της καλής προσαρµογής του συγκεκριµένου υποδείγµατος στα δεδοµένα, ανέρχεται σε 

65,7%, το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό.   

Πίνακας 5.45: Ταξινόµηση παρατηρήσεων υποδείγµατος φορολογικού χάσµατος µόνο µε τον σταθερό 
όρο 

 
Παρατηρούµενες Προβλεπόµενες 

    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

    

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤ

ΗΤΑΣ 

ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤ

ΗΤΑΣ 
Ορθή 

Πρόβλεψη 

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

0 59 ,0 
Step 

0 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
0 113 100 

  Overall Percentage   65,7 
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Εξάλλου η διαπίστωση αυτή προκύπτει και από την ανάλυση της τιµής του στατιστικού 

χ
2, η οποία µε βάση τον κατωτέρω πίνακα προκύπτει ότι  είναι στατιστικά σηµαντική 

(p-value  < 0,05) και διαφορετική του µηδενός. 

Πίνακας 5.46: Έλεγχος προβλεπτικής ικανότητας µεταβλητών  του υποδείγµατος του φορολογικού 
χάσµατος 

  Chi-square df Sig. 

Step 61,859 26 ,000 

Block 61,859 26 ,000 

Step 1 

Model 61,859 26 ,000 

 
 

Η τιµή του χ2 του συγκεκριµένου υποδείγµατος του φορολογικού χάσµατος είναι 

61,859 και αποτελεί την διαφορά των τιµών του στατιστικού -2LL (διπλάσιο του 

λογαρίθµου της πιθανοφάνειας) που υπολογίζονται αφενός µε το σύνολο των 

µεταβλητών οι οποίες εισήχθησαν σε αυτό, και αφετέρου  µόνο µε τον σταθερό όρο 

χωρίς δηλαδή τις προβλεπτικές µεταβλητές (221,199 – 159,340). Επιπροσθέτως 

αναφορικά µε τον συντελεστή -2LL o οποίος αποτελεί παράγοντα αξιολόγησης της 

προσαρµογής του υποδείγµατος στα δεδοµένα, και τους συντελεστές Cox & Snell R2, 

και Nagelkerke R2, από τις τιµές τους στον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι και αυτοί 

επιβεβαιώνουν ότι το µοντέλο είναι ικανοποιητικό, µε τις συγκεκριµένες µεταβλητές 

στην εξίσωση αναφοράς.  

Πίνακας 5.47: Μέτρα αξιολόγησης της προσαρµογής του υποδείγµατος του φορολογικού χάσµατος                

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 159,340 ,302 ,417 

 

Μετά την εισαγωγή στο υπόδειγµα των προβλεπτικών µεταβλητών προκύπτουν οι 

ορθές και οι εσφαλµένες προβλέψεις του υποδείγµατος, µε την παρουσία του σταθερού 

όρου, και των συντελεστών παλινδρόµησης των ανεξάρτητων µεταβλητών, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 5.48: Ταξινόµηση παρατηρήσεων υποδείγµατος φορολογικού χάσµατος µε τις µεταβλητές 

 
Παρατηρούµενες Προβλεπόµενες 

    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

    

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝ

ΟΤΗΤΑΣ 

ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤ

ΗΤΑΣ 
Ορθή 

Πρόβλεψη 

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

33 26 55,9 
Step 

1 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
18 95 84,1 

  Overall Percentage   74,4 

 
 

Το συνολικό ποσοστό των ορθών προβλέψεων ανέρχεται πλέον σε 74,4% το οποίο 

θεωρείται ικανοποιητικό και υποδηλώνει επίσης την καλή προσαρµογή του 

υποδείγµατος στα δεδοµένα. Από την παράθεση των στοιχείων προκύπτει ότι το 

µοντέλο επιτυγχάνει υψηλό ποσοστό πρόβλεψης για τις επιχειρήσεις υψηλής 

επικινδυνότητας µεγάλου φορολογικού χάσµατος το οποίο ανέρχεται σε 84,1%. 

Περαιτέρω ο πίνακας µε τα στατιστικά µέτρα της εξίσωσης του φορολογικού χάσµατος 

του συγκεκριµένου υποδείγµατος έχει ως κάτωθι:  

Πίνακας 5.49: Στατιστικά µέτρα της  εξίσωσης λογιστικής παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή το 
φορολογικό χάσµα 

      B              S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1 NOM.MO   10,221 4 ,037  
 NOM.MO (1) ,312 ,740 ,177 1 ,674 1,366 
 NOM.MO (2) -2,102 1,489 1,993 1 ,158 ,122 
 NOM.MO (3) ,141 ,801 ,031 1 ,860 1,152 
 NOM.MO (4) -1,284 ,703 3,335 1 ,068 ,277 
  ΓΕΩ.ΠΕ   7,534 3 ,057  
 ΓΕΩ.ΠΕ (1) -1,781 ,817 4,752 1 ,029 ,168 
 ΓΕΩ.ΠΕ (2) -1,766 ,766 5,314 1 ,021 ,171 
 ΓΕΩ.ΠΕ (3) -,806 ,675 1,426 1 ,232 ,447 
 ΚΛΑ∆.∆Ρ   1,153 3 ,764  
 ΚΛΑ∆.∆Ρ (1) -,484 ,692 ,489 1 ,485 ,617 
 ΚΛΑ∆.∆Ρ (2) -,850 ,845 1,011 1 ,315 ,427 
 ΚΛΑ∆.∆Ρ (3) -,503 ,591 ,724 1 ,395 ,605 
  ΗΛ.ΕΠ ,133 ,359 ,137 1 ,711 1,142 
  ΚΕΦ -,664 ,329 4,060 1 ,044 ,515 
 Ι∆.ΚΑΘ (1) -,684 ,481 2,025 1 ,155 ,504 
  ΥΠΟΚ ,350 ,293 1,432 1 ,231 1,420 
  ΑΚΑΘ.ΕΣ ,000 ,000 3,122 1 ,077 1,000 
  Π.Μ.Κ -2,335 1,011 5,333 1 ,021 ,097 
  Μ.Σ.Κ.Κ.-Π.Κ.Κ 3,978 3,007 1,750 1 ,186 53,415 
  Μ.Μ.Π.Κ.Κ ,012 ,048 ,065 1 ,798 1,012 
  ΜΗ ΥΠΟΒ (1) -,064 ,896 ,005 1 ,943 ,938 



Κεφάλαιο 5ο: Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσµάτων 

 

265 

      B              S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

  ΖΗΜ (1) -,082 ,539 ,023 1 ,879 ,922 
  ΠΙΣΤ. ΦΠΑ -,151 ,327 ,213 1 ,644 ,860 
  ΑΦ. ΑΠΟΘ -2,895 ,995 8,459 1 ,004 ,055 
  ΠΑΡ. ΚΒΣ   1,593 3 ,661  
 ΠΑΡ. ΚΒΣ (1) -,746 ,847 ,776 1 ,378 ,474 
 ΠΑΡ. ΚΒΣ (2) ,672 ,852 ,622 1 ,430 1,957 
 ΠΑΡ. ΚΒΣ (3) -,153 ,556 ,076 1 ,782 ,858 
  ΕΛ. ΕΤΗ -,160 ,262 ,373 1 ,541 ,852 
  Constant 8,954 3,088 8,408 1 ,004 7737,204 

 
Από την ανάλυση του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι για το καθορισµό της 

κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων (χαµηλής ή υψηλής επικινδυνότητας εµφάνισης 

υψηλού φορολογικού χάσµατος) σηµαντική είναι η επίδραση των εξής µεταβλητών: 

ύψος κεφαλαίου (ΚΕΦ), Περιθώριο µικτού κέρδους (Π.Μ.Κ), σχηµατισµός 

αφορολογήτων αποθεµατικών (ΑΦ.ΑΠΟΘ), γεωγραφική περιοχή (ΓΕΩ.ΠΕ), και 

κυρίως οι περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, και η νοµική µορφή 

(ΝΟΜ.ΜΟ). 

 

Οι συγκεκριµένες µεταβλητές συµβάλουν αποφασιστικά στην κατηγοριοποίηση των 

επιχειρήσεων µε κριτήριο τον φορολογικό χάσµα σε επιχειρήσεις χαµηλού 

φορολογικού χάσµατος, και σε επιχειρήσεις υψηλού φορολογικού χάσµατος και 

εποµένως πρώτης προτεραιότητας για να ελεγχθούν φορολογικά εφόσον το κριτήριο 

επιλογής της φορολογικής διοίκησης είναι η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων. 

Περαιτέρω για τυχαίες τιµές των συντελεστών των ανεξάρτητων µεταβλητών του 

µοντέλου στην εξίσωση λογιστικής παλινδρόµησης που προκύπτει µε βάση τον 

ανωτέρω πίνακα δίνεται  η πιθανότητα εµφάνισης  υψηλού (ή χαµηλού) φορολογικού 

χάσµατος. Συγκεκριµένα στην  εξίσωση παλινδρόµησης η τιµή της συνάρτησης Υ είναι 

ίση µε το αλγεβρικό άθροισµα του γινοµένου των συντελεστών Β των ανεξάρτητων 

µεταβλητών µε τις αντίστοιχες τυχαίες τιµές τους (πλέον του σταθερού όρου) του 

παραπάνω πίνακα. Στην συνέχεια για να προκύψει η πιθανότητα υψηλής 

επικινδυνότητας εµφάνισης υψηλού φορολογικού χάσµατος η τιµή της Υ που προκύπτει, 

θα πρέπει να εισέλθει στην εξίσωση πιθανότητας  P (Υ) =  1 / 1+e-y    
όπου  e είναι η 

βάση των φυσικών νεπέριων λογαρίθµων µε τιµή ίση µε 2,718. 
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5.5.2 Πρόγραµµα φορολογικών ελέγχων µε την µέθοδο της διακριτικής 
ανάλυσης (discriminant analysis) 
 
Η διακριτική ανάλυση (discriminant analysis) ως µέθοδος ταξινόµησης παρατηρήσεων 

εµφανίζει αρκετές οµοιότητες µε την λογιστική παλινδρόµηση.  Η βασική τους διαφορά 

έγκειται στο γεγονός ότι ενώ τα µοντέλα της λογιστικής παλινδρόµησης έχουν το 

πλεονέκτηµα του άµεσου υπολογισµού των πιθανοτήτων της κάθε οµάδας, στην µέθοδο 

της διακριτικής ανάλυσης αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο έµµεσα. Ωστόσο η 

διακριτική ανάλυση στηρίζεται σε ρεαλιστικότερες µεθόδους και είναι υπολογιστικά 

απλούστερη (Καρλής, 2005).  

 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση θα εφαρµοστεί η διακριτική ανάλυση µε σκοπό να 

εντοπιστούν ποιες είναι οι µεταβλητές που διαχωρίζουν την συµπεριφορά των 

επιχειρήσεων όσον αφορά την φορολογική ή την µη φορολογική συµµόρφωσή τους, 

ποιες από αυτές επιδρούν µε στατιστική σηµαντικότητα στην επιλογή των αποφάσεων 

του µοντέλου για την διενέργεια ή την µη διενέργεια φορολογικού ελέγχου, και τέλος 

ποιοι είναι οι συντελεστές που καθορίζουν τις συγκεκριµένες µεταβλητές. Για τον 

συγκεκριµένο σκοπό θα χρησιµοποιηθεί ως κριτήριο διαχωρισµού η τιµή της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης 0,25 (βλ. ενότητα 5.5.1).  

 
Στον πίνακα του ελέγχου των διακυµάνσεων του υποδείγµατος που ακολουθεί, 

πραγµατοποιείται ο έλεγχος της υπόθεσης της διαφοροποίησης των µέσων όρων των 

ανεξάρτητων µεταβλητών, ανάλογα µε τις δυο κατηγορίες της εξαρτηµένης µεταβλητής.   

Πίνακας 5.50: Έλεγχος διακυµάνσεων του υποδείγµατος της µη φορολογικής συµµόρφωσης  

  

Wilks' 
Lambda 

             F df1 df2 Sig. 

NOM.MO ,989 1,946 1 170 ,165 
ΓΕΩ.ΠΕ ,994 1,011 1 170 ,316 
ΚΛΑ∆.∆Ρ ,970 5,322 1 170 ,022 
ΗΛ.ΕΠ ,999 ,185 1 170 ,667 
ΚΕΦ ,998 ,323 1 170 ,571 
Ι∆.ΚΑΘ ,984 2,847 1 170 ,093 
ΥΠΟΚ 1,000 ,000 1 170 ,999 
ΑΚΑΘ.ΕΣ ,996 ,612 1 170 ,435 
Π.Μ.Κ ,974 4,449 1 170 ,036 
Μ.Σ.Κ.Κ.-Π.Κ.Κ ,970 5,266 1 170 ,023 
Μ.Μ.Π.Κ.Κ ,971 5,026 1 170 ,026 
ΜΗ ΥΠΟΒ ,914 16,034 1 170 ,000 
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Wilks' 
Lambda 

             F df1 df2 Sig. 

ΖΗΜ ,968 5,689 1 170 ,018 
ΠΙΣΤ. ΦΠΑ ,971 5,013 1 170 ,026 
ΑΦ. ΑΠΟΘ ,988 2,016 1 170 ,157 
ΠΑΡ. ΚΒΣ ,997 ,574 1 170 ,450 
ΕΛ. ΕΤΗ ,996 ,609 1 170 ,436 

 

Από τον συγκεκριµένο έλεγχο  προκύπτει ότι για p-values < 0,05, υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφοροποίηση των µέσων τιµών των δύο κατηγοριών. Συγκεκριµένα από 

την ανάλυση εξάγεται ότι οι µεταβλητές της µη υποβολής δηλώσεων (ΜΗ. ΥΠΟΒ), της 

ύπαρξης ζηµιών (ΖΗΜ), του κλάδου δραστηριότητας (ΚΛΑ∆.∆Ρ), της απόκλισης του 

περιθωρίου καθαρού κέρδους από τον µοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους 

(Μ.Σ.Κ.Κ.-Π.Κ.Κ), του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ (ΠΙΣΤ.ΦΠΑ), της µέσης 

µεταβολής του περιθωρίου καθαρού κέρδους (Μ.Μ.Π.Κ.Κ), και του περιθωρίου µικτού 

κέρδους (Π.Μ.Κ), εµφανίζουν διαφορετική µέση συµπεριφορά ανάλογα, µε την 

κατηγορία του επιπέδου µη φορολογικής συµµόρφωσης, και κατά συνέπεια 

διαφοροποιούν τις επιλογές κατάταξης και διαχωρισµού των επιχειρήσεων.  

 

Περαιτέρω προκειµένου να ελεγχθεί η  υπόθεση ότι οι µέσοι των µεταβλητών των δύο 

οµάδων είναι ίσοι, χρησιµοποιείται το στατιστικό του Wilks’ Lambda. Το στατιστικό 

αυτό µπορεί να παρέχει διαγνωστικές πληροφορίες, όταν οι µεταβλητές δεν είναι καλές 

για τον διαχωρισµό των οµάδων (Καρλής, 2005). Η τιµή του προκύπτει από τον λόγο 

του αθροίσµατος των τετραγώνων των διακριτικών βαθµών εντός των οµάδων, προς το 

ολικό άθροισµα των τετραγώνων αυτών. 

Πίνακας 5.51: Τιµές του στατιστικού Wilks' Lambda της µη φορολογικής συµµόρφωσης 

Test of Function(s) 
Wilks' 

Lambda 
Chi-square df Sig. 

1 ,681 62,038 17 ,000 

 

Από την παράθεση του πίνακα προκύπτει η  σηµαντικότητα του στατιστικού Wilks’ 

Lambda, δεδοµένου ότι η p-value < 0,05. Εποµένως απορρίπτεται η ισότητα των µέσων, 

και εποµένως δεν υπάρχει πρόβληµα µε την εφαρµογή της διακριτικής ανάλυσης. 

Επιπροσθέτως  η εκτίµηση του ποσοστού των ορθών ταξινοµήσεων που επιτυγχάνει το 

συγκεκριµένο υπόδειγµα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα των αποτελεσµάτων 
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ταξινόµησης. Όπως προκύπτει το  ποσοστό της συνολικών ορθών ταξινοµήσεων της 

διακριτικής ανάλυσης είναι 71,5%, το οποίο για τα δεδοµένα του υποδείγµατος 

θεωρείται ικανοποιητικό.  

 

Πίνακας 5.52: Αποτελέσµατα κατάταξης παρατηρήσεων της µη φορολογικής συµµόρφωσης 

Predicted Group 
Membership 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆Υ

ΝΟΤΗΤΑΣ 

ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆Υ

ΝΟΤΗΤΑΣ 

Total 

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

56 17 73 

Count 
ΥΨΗΛΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
32 67 99 

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

76,7 23,3 100,0 

Original 

% 
ΥΨΗΛΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
32,3 67,7 100,0 

 
Ύστερα από τα ανωτέρω και αφού διαπιστώθηκε η καλή προσαρµογή του 

υποδείγµατος στα δεδοµένα, στην συνέχεια θα παρουσιαστούν οι τρόποι διαχωρισµού 

και ταξινόµησης των επιχειρήσεων, στις δύο κατηγορίες επικινδυνότητας µη 

φορολογικής συµµόρφωσης (χαµηλής και υψηλής), ανάλογα µε τις τιµές των 

συντελεστών των ανεξάρτητων µεταβλητών.  

 

H ταξινόµηση των επιχειρήσεων επιτυγχάνεται µε την εύρεση των συντελεστών των 

διαχωριστικών συναρτήσεων. Αρχικά θα χρησιµοποιηθεί η µέθοδος του Fisher για την 

εύρεση των συγκεκριµένων συντελεστών, οι οποίοι εµφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 
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Πίνακας 5.53: Οι διαχωριστικές συναρτήσεις Fisher της µη                                                                           
φορολογικής συµµόρφωσης 

 

 

Με βάση τις τιµές των δύο κατηγοριών υπολογίζεται µία τιµή για την συνάρτηση 

χαµηλής επικινδυνότητας µη φορολογικής συµµόρφωσης,  και µία για την αντίστοιχη 

συνάρτηση υψηλής επικινδυνότητας. Κάθε νέα επιχείρηση κατατάσσεται στην 

κατηγορία η οποία παρουσιάζει την µεγαλύτερη συναρτησιακή τιµή. Αν θεωρηθεί ότι  

η συνάρτηση χαµηλής επικινδυνότητας είναι η D1, ενώ η συνάρτηση υψηλής 

επικινδυνότητας είναι η D2, τότε  αν η  D2 > D1  η νέα επιχείρηση κατατάσσεται στην 

κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας, ενώ αντίστροφα αν η D2 < D1  τότε  η επιχείρηση 

κατατάσσεται στην κατηγορία χαµηλής επικινδυνότητας.  Άρα εποµένως αν  Ζ =  D2 - D1, 

τότε για τιµές Ζ > 0 η επιχείρηση κατατάσσεται στην κατηγορία υψηλής 

επικινδυνότητας, ενώ για τιµές Ζ < 0 η επιχείρηση κατατάσσεται στην κατηγορία 

χαµηλής επικινδυνότητας. 

 

Περαιτέρω η ταξινόµηση επιτυγχάνεται και µε την εφαρµογή των τυποποιηµένων 

συντελεστών της κανονικοποιηµένης διαχωριστικής συνάρτησης (Standardized 

canonical discriminant function coefficients), οι οποίοι χρησιµοποιούνται επειδή 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

   

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝ

ΟΤΗΤΑΣ 

ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆Υ

ΝΟΤΗΤΑΣ 
NOM.MO 2,425 2,045 
ΓΕΩ.ΠΕ 3,496 3,556 
ΚΛΑ∆.∆Ρ 1,797 1,386 
ΗΛ.ΕΠ 7,906 8,350 
ΚΕΦ 11,500 11,332 
Ι∆.ΚΑΘ -1,892 -,929 
ΥΠΟΚ 4,226 4,419 
ΑΚΑΘ.ΕΣ 1,42E-007 -4,63E-008 
Π.Μ.Κ -,227 -1,316 
Μ.Σ.Κ.Κ.-Π.Κ.Κ -6,302 ,620 
Μ.Μ.Π.Κ.Κ ,398 ,332 
ΜΗ ΥΠΟΒ 18,346 20,732 
ΖΗΜ -4,445 -3,467 
ΠΙΣΤ. ΦΠΑ 3,852 4,641 
ΑΦ. ΑΠΟΘ 24,298 23,552 
ΠΑΡ. ΚΒΣ 2,906 2,852 
ΕΛ. ΕΤΗ 8,296 8,132 
(Constant) -79,762 -79,133 



Κεφάλαιο 5ο: Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσµάτων 

 

270 

υπάρχουν ανεξάρτητες µεταβλητές διαφορετικής κλίµακας στο υπόδειγµα. Οι 

συντελεστές αυτοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:.  

Πίνακας 5.54: Τυποποιηµένοι συντελεστές της                                                                            
διακριτικής συνάρτησης της µη φορολ. συµµόρφωσης 

 Function 
             1 
NOM.MO -,436 
ΓΕΩ.ΠΕ ,040 
ΚΛΑ∆.∆Ρ -,329 
ΗΛ.ΕΠ ,203 
ΚΕΦ -,100 
Ι∆.ΚΑΘ ,476 
ΥΠΟΚ ,112 
ΑΚΑΘ.ΕΣ -,302 
Π.Μ.Κ -,388 
Μ.Σ.Κ.Κ.-Σ.Κ.Κ ,371 
Μ.Μ.Σ.Κ.Κ -,250 
ΜΗ ΥΠΟΒ ,510 
ΖΗΜ ,307 
ΠΙΣΤ. Φ.Π.Α ,441 
ΑΦ. ΑΠΟΘ -,211 
ΠΑΡ. Κ.Β.Σ -,051 
ΕΛ. ΕΤΗ -,102 

                         
 

Για τιµές της συνάρτησης µικρότερες του µηδενός, οι νέες παρατηρήσεις 

κατατάσσονται στην κατηγορία χαµηλής επικινδυνότητας, ενώ για τιµές µεγαλύτερες 

του µηδενός κατατάσσονται στην κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας. Επίσης η 

ταξινόµηση επιτυγχάνεται και µε την χρήση των κεντροειδών (centroids), τα οποία 

παρέχουν την µέση τιµή της κανονικοποιηµένης διακριτικής συνάρτησης για την κάθε 

οµάδα. Τα κεντροειδή δηλώνουν την συγκριτική θέση µιας παρατήρησης της οµάδας 

στον χώρο των διακριτικών συναρτήσεων. Όσο µεγαλύτερη είναι η απόσταση των 

κεντροειδών τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσµατα του διαχωρισµού των δύο 

κατηγοριών. Επιπροσθέτως το αλγεβρικό άθροισµα του γινοµένου των  κεντροειδών 

και των αντίστοιχων παρατηρήσεων των επιµέρους κατηγοριών είναι µηδέν. Παρακάτω 

παρατίθεται ο πίνακας των κεντροειδών:  
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                    Πίνακας 5.55: Τιµές κεντροειδών της µη φορολογικής συµµόρφωσης   

Function 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

1 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ -,792 

ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ,584 

 
 

Για τυχαίες τιµές των ανεξάρτητων µεταβλητών που η συναρτησιακή τους τιµή µε 

βάση τον πίνακα των συντελεστών της κανονικοποιηµένης διακριτικής συνάρτησης, 

τείνει προς το κεντροειδές της οµάδας χαµηλής επικινδυνότητας το οποίο είναι ίσο µε -

0,792, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται στην κατηγορία χαµηλής επικινδυνότητας 

εµφάνισης αυξηµένης µη φορολογικής συµµόρφωσης, και εποµένως δεν κρίνεται 

σκόπιµη η διενέργεια φορολογικού έλεγχου σε αυτές. Αντίθετα για τυχαίες τιµές των 

ανεξάρτητων µεταβλητών που η συναρτησιακή τους τιµή µε βάση τον  πίνακα των 

τυποποιηµένων συντελεστών της κανονικοποιηµένης διακριτικής συνάρτησης, τείνει 

προς το κεντροειδές της οµάδας υψηλής επικινδυνότητας το οποίο είναι ίσο µε 0,584, οι 

επιχειρήσεις κατατάσσονται  στην κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας εµφάνισης 

αυξηµένης µη φορολογικής συµµόρφωσης, και εποµένως θα πρέπει σε αυτές να 

διενεργείται  κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος.  

 
Περαιτέρω η µέθοδος της διακριτικής ανάλυσης θα εφαρµοστεί εκ νέου µε σκοπό  να 

εντοπιστούν ποιες είναι οι µεταβλητές που διαχωρίζουν την συµπεριφορά των 

επιχειρήσεων όσον αφορά το ύψος των φόρων το οποίο δεν αποδίδουν στο ∆ηµόσιο 

(φορολογικό χάσµα), ποιες από αυτές επιδρούν µε στατιστική σηµαντικότητα στην 

επιλογή των αποφάσεων του µοντέλου για την διενέργεια ή την µη διενέργεια 

φορολογικού ελέγχου µε κριτήριο το ύψος του φορολογικού χάσµατος, και τέλος ποιοι 

είναι οι συντελεστές που καθορίζουν τις συγκεκριµένες µεταβλητές. Για τον 

συγκεκριµένο σκοπό θα χρησιµοποιηθεί ως κριτήριο διαχωρισµού του φορολογικού 

χάσµατος η τιµή του συντελεστή του ποσοστού επί του µέσου φορολογικού χάσµατος  

0,15 (βλ. ενότητα 5.5.1).  
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Στον πίνακα του ελέγχου των διακυµάνσεων του υποδείγµατος που ακολουθεί, 

πραγµατοποιείται ο έλεγχος της υπόθεσης της διαφοροποίησης των µέσων όρων των 

ανεξάρτητων µεταβλητών, ανάλογα µε τις δυο κατηγορίες της εξαρτηµένης µεταβλητής.   

 

Πίνακας 5.56: Έλεγχος διακυµάνσεων του υποδείγµατος του φορολογικού χάσµατος  

  

Wilks' 
Lambda 

             F df1 df2 Sig. 

NOM.MO ,965 6,086 1 170 ,015 
ΓΕΩ.ΠΕ ,978 3,795 1 170 ,053 
ΚΛΑ∆.∆Ρ ,994 ,988 1 170 ,322 
ΗΛ.ΕΠ ,999 ,133 1 170 ,716 
ΚΕΦ 1,000 ,068 1 170 ,795 
Ι∆.ΚΑΘ 1,000 ,021 1 170 ,884 
ΥΠΟΚ ,968 5,690 1 170 ,018 
ΑΚΑΘ.ΕΣ ,967 5,863 1 170 ,017 
Π.Μ.Κ ,954 8,201 1 170 ,005 
Μ.Σ.Κ.Κ.-Π.Κ.Κ 1,000 ,051 1 170 ,822 
Μ.Μ.Π.Κ.Κ ,999 ,137 1 170 ,712 
ΜΗ ΥΠΟΒ ,984 2,787 1 170 ,097 
ΖΗΜ ,999 ,110 1 170 ,740 
ΠΙΣΤ. ΦΠΑ 1,000 ,084 1 170 ,773 
ΑΦ. ΑΠΟΘ ,920 14,746 1 170 ,000 
ΠΑΡ. ΚΒΣ ,991 1,493 1 170 ,223 
ΕΛ. ΕΤΗ ,998 ,391 1 170 ,533 

 
 
Από τον συγκεκριµένο έλεγχο  πιστοποιείται  ότι για τιµές p - values < 0,05 υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των δυο κατηγοριών. Συγκεκριµένα από 

την ανάλυση προκύπτει ότι οι µεταβλητές της ύπαρξης αφορολογήτων αποθεµατικών 

(ΑΦ. ΑΠΟΘ), του περιθωρίου µικτού κέρδους (Π.Μ.Κ), της νοµικής µορφής 

(ΝΟΜ.ΜΟ), των µέσων ακαθαρίστων εσόδων (ΑΚΑΘ. ΕΣ), του αριθµού των 

υποκαταστηµάτων (ΥΠΟΚ), και σε µικρότερο βαθµό της γεωγραφικής περιοχής 

(ΓΕΩ.ΠΕ), εµφανίζουν διαφορετική µέση συµπεριφορά ανάλογα µε την κατηγορία του 

επιπέδου του µέσου φορολογικού χάσµατος και κατά συνέπεια διαφοροποιούν τις 

επιλογές κατάταξης και διαχωρισµού των επιχειρήσεων.  

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται το στατιστικό του Wilks’ Lambda 

προκειµένου να ελεγχθεί  η υπόθεση ότι οι µέσοι των µεταβλητών των δύο οµάδων 

είναι ίσοι. 
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Πίνακας 5.57: Τιµές του στατιστικού Wilks' Lambda του φορολογικού χάσµατος 

Test of Function(s) 
Wilks' 

Lambda 
Chi-square df Sig. 

1 ,776 40,864 17 ,001 

 
Από την παράθεση του πίνακα προκύπτει η  σηµαντικότητα του στατιστικού Wilks’ 

Lambd δεδοµένου ότι η p-value < 0,05. Εποµένως απορρίπτεται η ισότητα των µέσων, 

και άρα δεν υπάρχει πρόβληµα µε την εφαρµογή της διακριτικής ανάλυσης. Η εκτίµηση 

του ποσοστού των ορθών ταξινοµήσεων που επιτυγχάνει το συγκεκριµένο υπόδειγµα 

του φορολογικού χάσµατος φαίνεται στον παρακάτω πίνακα των αποτελεσµάτων 

ταξινόµησης. Όπως προκύπτει το ποσοστό της συνολικών ορθών ταξινοµήσεων της 

διακριτικής ανάλυσης είναι 70,9%, το οποίο για τα δεδοµένα του υποδείγµατος 

θεωρείται ικανοποιητικό. Εξάλλου σε πραγµατικά δεδοµένα θεωρείται αναµενόµενο, 

ότι τα ποσοστά των ορθών ταξινοµήσεων δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλα (Πραµαγγιούλης, 

2008).  

Πίνακας 5.58: Αποτελέσµατα κατάταξης παρατηρήσεων του φορολογικού χάσµατος 

Predicted Group 
Membership 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆Υ

ΝΟΤΗΤΑΣ 

ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆Υ

ΝΟΤΗΤΑΣ 

Total 

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

45 14 59 

Count 
ΥΨΗΛΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
36 77 113 

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

76,3 23,7 100,0 

Original 

% 
ΥΨΗΛΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
31,9 68,1 100,0 

 
∆εδοµένου ότι όπως προκύπτει από τα παραπάνω, διαπιστώθηκε η καλή προσαρµογή 

του υποδείγµατος στα δεδοµένα, στην συνέχεια θα παρουσιαστούν οι τρόποι 

διαχωρισµού και ταξινόµησης των επιχειρήσεων, στις δύο κατηγορίες επικινδυνότητας 

(χαµηλής και υψηλής), εµφάνισης υψηλού φορολογικού χάσµατος  ανάλογα µε τις 

τιµές των συντελεστών των ανεξάρτητων µεταβλητών.  
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Περαιτέρω η ταξινόµηση των επιχειρήσεων επιτυγχάνεται µε την εύρεση των 

συντελεστών των διαχωριστικών συναρτήσεων. Αρχικά θα χρησιµοποιηθεί η µέθοδος 

του Fisher για την εύρεση των συγκεκριµένων συντελεστών, οι οποίοι εµφανίζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 5.59 : Οι διαχωριστικές συναρτήσεις Fisher του                                                                             
φορολογικού χάσµατος 

 

 

Με βάση τις τιµές των δύο κατηγοριών υπολογίζεται µία τιµή για την συνάρτηση 

χαµηλής επικινδυνότητας εµφάνισης υψηλού φορολογικού χάσµατος, και µία για την 

αντίστοιχη συνάρτηση υψηλής επικινδυνότητας. Κάθε νέα επιχείρηση κατατάσσεται 

στην κατηγορία η οποία παρουσιάζει την µεγαλύτερη συναρτησιακή τιµή. Αν θεωρηθεί 

ότι  η συνάρτηση χαµηλής επικινδυνότητας είναι η D1, ενώ η συνάρτηση υψηλής 

επικινδυνότητας είναι η D2, τότε  αν η  D2 < D1  η νέα επιχείρηση κατατάσσεται στην 

κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας, ενώ αντίστροφα αν η D2 > D1  τότε  η επιχείρηση 

κατατάσσεται στην κατηγορία χαµηλής επικινδυνότητας.  Άρα εποµένως αν  Ζ =  D2 - D1, 

τότε για τιµές Ζ < 0 η επιχείρηση κατατάσσεται στην κατηγορία υψηλής 

επικινδυνότητας, ενώ για τιµές Ζ > 0 η επιχείρηση κατατάσσεται στην κατηγορία 

χαµηλής επικινδυνότητας. 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

   

ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝ

ΟΤΗΤΑΣ 

ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆Υ

ΝΟΤΗΤΑΣ 
NOM.MO 2,719 2,301 
ΓΕΩ.ΠΕ 3,239 3,467 
ΚΛΑ∆.∆Ρ 1,347 1,485 
ΗΛ.ΕΠ 8,193 8,197 
ΚΕΦ 12,098 11,553 
Ι∆.ΚΑΘ -2,289 -1,497 
ΥΠΟΚ 3,921 4,253 
ΑΚΑΘ.ΕΣ -2,02E-007 -3,27E-008 
Π.Μ.Κ ,353 -,643 
Μ.Σ.Κ.Κ.-Π.Κ.Κ -3,511 -2,159 
Μ.Μ.Π.Κ.Κ ,344 ,352 
ΜΗ ΥΠΟΒ 19,087 19,723 
ΖΗΜ -3,810 -3,804 
ΠΙΣΤ. ΦΠΑ 4,567 4,416 
ΑΦ. ΑΠΟΘ 26,208 24,362 
ΠΑΡ. ΚΒΣ 2,856 2,867 
ΕΛ. ΕΤΗ 8,339 8,223 
(Constant) -82,980 -79,146 
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Επιπροσθέτως η ταξινόµηση επιτυγχάνεται και µε την εφαρµογή των τυποποιηµένων 

συντελεστών της κανονικοποιηµένης διαχωριστικής συνάρτησης (Standardized 

canonical discriminant function coefficients), οι οποίοι εφαρµόζονται επειδή υπάρχουν 

ανεξάρτητες µεταβλητές διαφορετικής κλίµακας στο υπόδειγµα. Οι συντελεστές αυτοί 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 5.60: Τυποποιηµένοι συντελεστές της                                                                            
διακριτικής συνάρτησης του φορολογικού χάσµατος 

 Function 
            1 
NOM.MO ,581 
ΓΕΩ.ΠΕ -,185 
ΚΛΑ∆.∆Ρ -,137 
ΗΛ.ΕΠ -,002 
ΚΕΦ ,395 
Ι∆.ΚΑΘ -,484 
ΥΠΟΚ -,233 
ΑΚΑΘ.ΕΣ -,328 
Π.Μ.Κ ,430 
Μ.Σ.Κ.Κ.-Σ.Κ.Κ -,090 
Μ.Μ.Σ.Κ.Κ -,041 
ΜΗ ΥΠΟΒ -,173 
ΖΗΜ -,002 
ΠΙΣΤ. Φ.Π.Α ,105 
ΑΦ. ΑΠΟΘ ,617 
ΠΑΡ. Κ.Β.Σ -,012 
ΕΛ. ΕΤΗ ,088 

 
Για τιµές της συνάρτησης µικρότερες του µηδενός, οι νέες παρατηρήσεις 

κατατάσσονται στην κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας, ενώ για τιµές µεγαλύτερες 

του µηδενός κατατάσσονται στην κατηγορία χαµηλής επικινδυνότητας. Επίσης η 

ταξινόµηση επιτυγχάνεται και µε την χρήση των κεντροειδών (centroids), τα οποία 

παρέχουν την µέση τιµή της κανονικοποιηµένης διακριτικής συνάρτησης για την κάθε 

οµάδα. Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των κεντροειδών:  

                    Πίνακας 5.61: Τιµές κεντροειδών του φορολογικού χάσµατος 

Function 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

1 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ,738 

ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ -,385 
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Οι τυχαίες τιµές των ανεξάρτητων µεταβλητών που η συναρτησιακή τους τιµή µε βάση 

τον πίνακα των συντελεστών της κανονικοποιηµένης διακριτικής συνάρτησης  

κατευθύνεται προς το κεντροειδές της οµάδας χαµηλού φορολογικού χάσµατος το 

οποίο είναι ίσο µε ,738 κατατάσσονται στην οµάδα χαµηλής επικινδυνότητας 

εµφάνισης αυξηµένου φορολογικού χάσµατος, και εποµένως για επιχειρήσεις που 

αντιπροσωπεύονται από αυτές τις τιµές δεν κρίνεται αναγκαία η διενέργεια 

φορολογικού έλεγχου. Αντίθετα οι τυχαίες τιµές των ανεξάρτητων µεταβλητών που η 

συναρτησιακή τους τιµή µε βάση τον  πίνακα των  συντελεστών της κανονικοποιηµένης 

διακριτικής συνάρτησης  κατευθύνεται προς το κεντροειδές της οµάδας υψηλού 

χάσµατος το οποίο είναι ίσο µε -,385  κατατάσσονται  στην οµάδα υψηλής 

επικινδυνότητας  εµφάνισης αυξηµένου φορολογικού χάσµατος, και εποµένως θα 

πρέπει να διενεργείται  φορολογικός έλεγχος κατά προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που 

παρουσιάζουν αυτές τις συγκεκριµένες τιµές, εφόσον το κριτήριο των φορολογικών 

αρχών είναι η ενίσχυση των δηµοσίων εσόδων. 

 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

6.1 Συµπεράσµατα  
 

Αναντίρρητα η εκτεταµένη µη φορολογική συµµόρφωση ή συνώνυµα η φοροδιαφυγή 

συνιστά ένα πρόβληµα µε πολύπλευρες διαστάσεις και αποτελεί ανασταλτικό και 

αποσταθεροποιητικό παράγοντα τόσο για το σύνολο της οικονοµίας σε 

µακροοικονοµικό και µικροοικονοµικό επίπεδο, όσο και για την κοινωνική ευηµερία, 

και την  προάσπιση βασικών συνταγµατικών αρχών. Συναφής µε την έννοια της 

φορολογικής συµµόρφωσης η οποία είναι σχετικό µέγεθος, είναι και η έννοια του 

φορολογικού χάσµατος που αποτελεί έκφραση της φοροδιαφυγής ως  απόλυτο µέγεθος.  

 

Η περιορισµένη φορολογική συµµόρφωση ή αλλιώς η αυξηµένη µη φορολογική 

συµµόρφωση χαρακτηρίζει  ιδιαίτερα τις αναπτυσσόµενες χώρες αλλά αποτελεί 

διαχρονικό ζήτηµα και των αναπτυγµένων κρατών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόµη και 

στις ΗΠΑ οι οποίες έχουν αναπτύξει αρκετές µεθόδους µέτρησης και αντιµετώπισης 

της, και στις οποίες δραστηριοποιείται η φηµισµένη φορολογική υπηρεσία IRS, κατά το 

έτος 2001 η µη φορολογική συµµόρφωση ανέρχονταν σε ποσοστό περίπου 14%. Στην 

Ελλάδα σύµφωνα µε τις έρευνες που έχουν δηµοσιοποιηθεί τόσο των διεθνών 

οργανισµών, όσο  και των λίγων ανεξάρτητων ερευνητών, είναι αδιαµφισβήτητο 

γεγονός ότι η µη φορολογική συµµόρφωση κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Η 

διαπίστωση αυτή  αποκτά  ξεχωριστή βαρύτητα στην σηµερινή ιδιαίτερη δύσκολη 

συγκυριακά περίοδο για την Ελληνική οικονοµία, η οποία θα πρέπει να αντιµετωπίσει 

τα χρόνια δηµοσιονοµικά ελλείµµατα της και τον υπέρµετρο δανεισµό τα οποία 

οφείλονται µεταξύ άλλων, και κατά κύριο λόγο στην έκταση της παρατηρούµενης 

φοροδιαφυγής.  

 

Περαιτέρω είναι κοινά αποδεκτό στις τάξεις των ερευνητών του φαινοµένου, όπως  

εξάλλου και αναµενόµενο, ότι η εκτεταµένη µη φορολογική συµµόρφωση εντοπίζεται  

κυρίως στο πεδίο φορολογίας των ελευθέρων επαγγελµατιών και των          



Κεφάλαιο 6ο: Συµπεράσµατα - προτάσεις  

 

278 

επιχειρήσεων, όπου και υπάρχουν µεγαλύτερα περιθώρια εµφάνισης και ανάπτυξης µη 

σύννοµων φορολογικών συµπεριφορών.  Απέναντι στην περιγραφείσα κατάσταση οι 

φορολογικές διοικήσεις ως καθ’ ύλην αρµόδιες, και εγγυήτριες της εφαρµογής του 

νοµοθετικού φορολογικού πλαισίου, διαθέτουν αρκετά µέσα και µεθόδους επιβολής 

προκειµένου θεωρητικά να διασφαλίσουν την εφαρµογή της βασικής συνταγµατικής 

επιταγής της ισότητας της φοροδοτικής ικανότητας. Το βασικότερο µέσο είναι η 

διαδικασία των φορολογικών ελέγχων. Σε αρκετές χώρες µε πρωτοπόρο τις ΗΠΑ η 

άρτια οργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών και οι χρησιµοποιούµενες επιστηµονικές 

µέθοδοι κατά την διαδικασία των φορολογικών ελέγχων επιφέρουν ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα στην αέναη προσπάθεια περιορισµού της φοροδιαφυγής.  

 

Ωστόσο στην Ελλάδα εκ του αποτελέσµατος προκύπτει, ότι η αποτελεσµατικότητα 

µεταξύ άλλων και της διαδικασίας επιλογής των διενεργούµενων φορολογικών ελέγχων 

δεν βρίσκεται στο επιθυµητό επίπεδο. Εξάλλου η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται 

δυστυχώς κατά τον χειρότερο τρόπο από την  πολύ πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της 

Ελλάδος (2010), στην οποία χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η  πιθανότητα 

αποκάλυψης της φοροδιαφυγής είναι σχεδόν µηδενική. Εστιάζοντας σε αυτό το πλαίσιο 

και στις ελλείψεις και τις αδυναµίες της συγκεκριµένης διαδικασίας, στην παρούσα 

διατριβή επιχειρήθηκε  η διαµόρφωση ενός επιστηµονικού εργαλείου επιλογής των 

επιχειρήσεων οι οποίες φέρουν χαρακτηριστικά περιορισµένης φορολογικής 

συµµόρφωσης, και στις οποίες πρόκειται να διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος. 

∆ιαµέσου της εκλογικευµένης και στοχοθετηµένης αυτής διαδικασίας είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί πέραν της βραχυπρόθεσµης τόνωσης των φορολογικών εσόδων και του 

αντίστοιχου περιορισµού του φορολογικού χάσµατος, ο µακροπρόθεσµος στόχος της 

ανόρθωσης του γενικού επιπέδου της φορολογικής συµµόρφωσης.   

 

Μετά την οριοθέτηση του ερευνητικού προβλήµατος η προσπάθεια επικεντρώθηκε 

στην καταγραφή και την αξιολόγηση των προσδιοριστικών παραγόντων της 

φορολογικής συµπεριφοράς και της φορολογικής συµµόρφωσης όπως αυτές 

προκύπτουν από την ανασκόπηση της επιστηµονικής βιβλιογραφίας, καθώς επίσης και 

των προτεινόµενων µεθόδων αντιµετώπισης του φαινοµένου της φοροδιαφυγής από 
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τους ενασχολούµενους ερευνητές, και των εφαρµοζόµενων πρακτικών των σύγχρονων 

φορολογικών διοικήσεων των αναπτυγµένων κρατών.  

 

Από την εκτεταµένη ανασκόπηση του  θεωρητικού επιστηµονικού υποβάθρου του 

πεδίου της φορολογικής συµµόρφωσης προκύπτει ότι αυτό είναι εστιασµένο κατά κύριο 

λόγο στην αποτύπωση του πλαισίου φορολογικής συµπεριφοράς των φορολογουµένων 

φυσικών προσώπων. Το γεγονός αυτό το οποίο αναφέρεται από αρκετούς ερευνητές, 

αποτελεί µια εγγενή αδυναµία στις προσπάθειες των (περιορισµένων) µελετητών της 

επιστηµονικής κοινότητας οι οποίοι αποσκοπούν στην µελέτη εξειδικευµένα της 

φορολογικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων. Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

κατά την εξέταση του υπόψη θέµατος στην Ελληνική πραγµατικότητα η αποτρεπτική 

ισχύς της εν λόγω διαπίστωσης περιορίζεται αρκετά, δεδοµένου ότι στην Ελληνική 

οικονοµία ο κύριος όγκος των δραστηριοποιούµενων επιχειρήσεων (περίπου το 90% 

αυτών) είναι ατοµικές,  ενώ παράλληλα στις υπόλοιπες στις οποίες ενυπάρχει εταιρική 

µορφή, πλην ελαχίστων συγκριτικά εξαιρέσεων, η ιδιοκτησία ταυτίζεται µε την 

διοίκηση, η οποία ασκείται ως επί το πλείστον από τα µέλη µίας οικογένειας ή 

περισσοτέρων οικογενειών µε συγγενικούς όµως δεσµούς. Επιπροσθέτως ιδιαίτερες 

δυσκολίες στις προσπάθειες διερεύνησης του ζητήµατος, επιφέρει το γεγονός του 

περιορισµού της πρόσβασης σε κρίσιµα για τις διενεργούµενες έρευνες, δεδοµένα και 

στοιχεία των φορολογικών αρχών.  

 

Το βασικό θεωρητικό υπόδειγµα το οποίο αναδεικνύεται από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας είναι αυτό των  Allingham and Sandmo (1972), το οποίο δοµήθηκε στην 

βάση της θεωρίας της αναµενόµενης χρησιµότητας (expected utility theory) και της 

θεωρίας της αποτροπής (deterrence theory). Στο υπόδειγµα αυτό το οποίο αποτέλεσε το 

σηµείο αναφοράς της ερευνητικής προσέγγισης του πεδίου της φορολογικής 

συµµόρφωσης, χρησιµοποιήθηκαν οι τρεις βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της 

φορολογικής συµµόρφωσης, η πιθανότητα εντοπισµού, το ύψος των  επιβαλλόµενων 

ποινών, και το ύψος των φορολογικών συντελεστών για να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι 

οι φορολογούµενοι φοροδιαφεύγουν όταν το γινόµενο της πιθανότητας εντοπισµού 

τους και των επιβαλλόµενων ποινών είναι µικρότερο από το ύψος των φορολογικών 

συντελεστών για δοσµένο ύψος αποκρυβέντος εισοδήµατος. 
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Η πιθανότητα εντοπισµού της µη σύννοµης φορολογικής συµπεριφοράς η οποία είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένη µε την διαδικασία των φορολογικών ελέγχων είναι δεδοµένο ότι 

παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση µε το µέγεθος της µη φορολογικής συµµόρφωσης. 

Ωστόσο η πιθανότητα εντοπισµού τελεί υπό τον περιορισµό των διαθεσίµων πόρων της 

φορολογικής διοίκησης (ανθρώπινοι πόροι, υλικοτεχνική υποδοµή κ.α.) αλλά και της 

αποτελεσµατικότητας της στην ανάδειξη του πραγµατικού µεγέθους της αποκρυβείσας 

φορολογητέας ύλης. Οµοίως και το ύψος των επιβαλλόµενων ποινών παρουσιάζει 

αρνητική συσχέτιση µε την µη φορολογική συµµόρφωση, αν και οι εξοντωτικές ποινές 

είναι δυνατόν να επιφέρουν δυσανάλογα αποτελέσµατα. Αντίθετα το ύψος των 

φορολογικών συντελεστών συσχετίζεται θετικά µε την µη φορολογική συµµόρφωση 

οδηγώντας στο καταρχήν συµπέρασµα ότι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές 

επιφέρουν όξυνση του προβλήµατος της φοροδιαφυγής.  

 

Περαιτέρω από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι  στους λοιπούς 

προσδιοριστικούς παράγοντες της φορολογικής συµµόρφωσης συγκαταλέγεται το ύψος 

των δηλωθέντων φορολογητέων εισοδηµάτων. Από τις έρευνες που διεξήχθησαν 

διαπιστώθηκε ότι οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις µε οποίο κριτήριο και εάν 

κατατάσσονται αυτές (ύψος ακαθαρίστων εσόδων, περιουσιακών στοιχείων κλπ) 

παρουσιάζουν µικρότερο βαθµό µη φορολογικής συµµόρφωσης σε σχέση µε τις 

µικρότερες επιχειρήσεις. Ωστόσο οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις παρουσιάζουν όπως είναι 

αναµενόµενο µεγαλύτερο φορολογικό χάσµα κατά την διενέργεια των φορολογικών 

ελέγχων.  Εξάλλου η πηγή των εισοδηµάτων  και ο κλάδος δραστηριοποίησης 

καθορίζει και τα περιθώρια του εύρους της φοροδιαφυγής. Αποτελεί  κοινή παραδοχή 

ότι τα δηλωθέντα φορολογητέα εισοδήµατα τα οποία προέρχονται από επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες είναι περισσότερο πιθανό να µην ανταποκρίνονται στην 

πραγµατικότητα.  

 

Η υπέρµετρη πολυπλοκότητα της σχετικής φορολογικής νοµοθεσίας επηρεάζει 

αποφασιστικά τις προσπάθειες εµπέδωσης της εκούσιας φορολογικής συµµόρφωσης. 

Επίσης παρουσιάζει θετική συσχέτιση και µε την µη σκόπιµη µη φορολογική 

συµµόρφωση, επιτείνοντας την αβεβαιότητα των φορολογουµένων. Επιπροσθέτως 

επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις, τόσο στο διαχειριστικό κόστος το οποίο αναλαµβάνει η 
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φορολογική διοίκηση, όσο και στο κόστος συµµόρφωσης το οποίο επιβαρύνει τους 

φορολογούµενους. Από την περιορισµένης έκτασης έρευνα η οποία διενεργήθηκε στα 

πλαίσια της παρούσας διατριβής διαπιστώθηκε ότι παρά τις περί αντιθέτου εξαγγελίες η 

πολυπλοκότητα του φορολογικού πλαισίου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, όπως αποτυπώνεται από την έκδοση των σχετικών 

φορολογικών νοµοθετηµάτων, εγκυκλίων, και αποφάσεων  των διοικητικών 

δικαστηρίων.  

 

Εξάλλου ο  αντικειµενικά δίκαιος χαρακτήρας του φορολογικού συστήµατος και η 

ορθή απόδοση της φορολογικής δικαιοσύνης, έχουν αναφερθεί από πολλούς ερευνητές 

ότι ασκούν καθοριστική επίδραση στην διαµόρφωση του επιπέδου της φορολογικής 

συµµόρφωσης. Η υιοθέτηση των προγραµµάτων φορολογικών αµνηστιών διαφόρων 

µορφών  τα οποία εφαρµόζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα και η Ελληνική φορολογική 

διοίκηση (περαίωση κ.α.) ενώ παρέχουν βραχυπρόθεσµα οφέλη συνεισφέροντας στην 

αύξηση των φορολογικών εσόδων, ωστόσο µακροπρόθεσµα παρουσιάζουν αρνητικό 

αντίκτυπο στις προσπάθειες ενίσχυσης της εκούσιας φορολογικής συµµόρφωσης.  

 

Επιπροσθέτως η παρουσία φαινοµένων εκτεταµένης διαφθοράς στον φοροελεγκτικό 

µηχανισµό της φορολογικής διοίκησης οδηγεί στον περιορισµό της φορολογικής 

συµµόρφωσης. Επίσης το εύρος και η µορφή της επικοινωνίας µεταξύ των εκπροσώπων 

της φορολογικής διοίκησης και των φορολογουµένων αποτελεί παράγοντα µε διττό 

περιεχόµενο. Αφενός µπορεί να καλλιεργήσει και να ενδυναµώσει τα ορθά πρότυπα 

φορολογικής συµµόρφωσης, αφετέρου ενδέχεται να οδηγήσει υπό προϋποθέσεις σε 

φαινόµενα διαφθοράς. Οι λογιστές εξάλλου ως σύµβουλοι των επιχειρήσεων 

διαδραµατίζουν επίσης έναν µάλλον διφορούµενο ρόλο στην υιοθέτηση 

διαφοροποιηµένων προτύπων φορολογικής συµπεριφοράς.  

 

Στο πεδίο των µακροοικονοµικών µεγεθών  αναφέρεται ότι το επίπεδο της γενικότερης 

οικονοµικής ανάπτυξης αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα διαµόρφωσης της 

φορολογικής συµµόρφωσης. Από την εξέταση του συγκεκριµένου παράγοντα 

προκύπτει ότι η εκτεταµένη φοροδιαφυγή αποτελεί γνώρισµα των αναπτυσσόµενων 

κρατών. Η γεωγραφική περιοχή αποτελεί κρίσιµο παράγοντα διαφοροποιηµένης 
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φορολογικής συµπεριφοράς, η οποία όµως σε αυτή την περίπτωση επηρεάζεται 

ταυτόχρονα και από άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της γεωγραφικής περιοχής όπως 

είναι το διαθέσιµο εισόδηµα, το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης, το επίπεδο της 

φορολογικής ηθικής,  το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο, διάφορους δηµογραφικούς 

παράγοντες κ.α.  

 

Επιπρόσθετα µεταξύ άλλων αναφέρονται ως προσδιοριστικοί παράγοντες το επίπεδο 

φορολογικής συνείδησης ή φορολογικής ηθικής, τα πρότυπα κοινωνικής συµπεριφοράς,  

παράγοντες που άπτονται του γνωστικού αντικειµένου της κοινωνικής ψυχολογίας, 

δηµογραφικοί παράγοντες (ηλικία, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης κ.α.), η στάση των 

φορολογουµένων απέναντι στον κίνδυνο του εντοπισµού και της επιβολής κυρώσεων, 

κ.α. Η συνεξέταση αυτών των παραγόντων και των βασικών παραγόντων που 

διαµορφώνουν την φορολογική συµµόρφωση παρέχουν την δυνατότητα για µια πιο 

ολοκληρωµένη και ενδελεχή εικόνα του εξεταζόµενου ερευνητικού πεδίου. 

 

Η διαδικασία των φορολογικών ελέγχων στα πλαίσια της στρατηγικής επιδίωξης της 

φορολογικής διοίκησης για την αύξηση των πιθανοτήτων εντοπισµού, συνεισφέρει 

τόσο στην µεγέθυνση  των φορολογικών εσόδων, όσο και στην συµµόρφωση των 

υπολοίπων (πλην των ελεγχόµενων) φορολογουµένων, η οποία είναι και η πλέον 

σηµαντική διάσταση αυτής της διαδικασίας.  

 

Με δεδοµένους τους περιορισµούς στους διαθέσιµους πόρους και  αξιολογώντας την 

σχέση του κόστους των προσπαθειών αύξησης των φορολογικών εσόδων και των 

κερδών που επιφέρει η συρρίκνωση της φοροδιαφυγής, οι αναπτυγµένες χώρες 

ελέγχουν δειγµατοληπτικά κατά µέσο όρο περίπου το 1% έως 2% των υποβληθέντων 

φορολογικών δηλώσεων. Η εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων η οποία 

εκφράζεται µε την αύξηση του ποσοστού των φορολογικών ελέγχων συσχετίζεται 

θετικά µε την φορολογική συµµόρφωση ωστόσο ο βαθµός συσχέτισης φαίνεται να είναι 

χαµηλός όπως προκύπτει από τις µελέτες αρκετών ερευνητών. Εξάλλου το ποσοστό 

των φορολογικών ελέγχων δεν εφαρµόζεται ενιαία σε όλες τις κατηγορίες των 

φορολογουµένων. Η πλέον βασική διαφοροποίηση αφορά το µέγεθος των επιχειρήσεων. 
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Έτσι το ποσοστό των φορολογικών ελέγχων που αφορά τις µεγάλες επιχειρήσεις είναι 

µεγαλύτερο σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό των µικρότερων επιχειρήσεων.   

 

Οι φορολογούµενοι σε γενικές γραµµές µη γνωρίζοντας επακριβώς τα πραγµατικά 

δεδοµένα συνήθως υπερεκτιµούν τις πραγµατικές πιθανότητες της διενέργειας 

φορολογικού ελέγχου. Το γεγονός αυτό έχει θετική επίδραση στην φορολογική τους 

συµµόρφωση. Εξάλλου η διαµόρφωση της φορολογικής συµπεριφοράς των 

φορολογουµένων αποτελεί συνάρτηση των προηγούµενων ελέγχων που έχουν 

διενεργηθεί σε αυτούς καθώς επίσης και του αριθµού των ελέγχων. Επιπροσθέτως 

καθοριστική είναι η επίδραση σε αυτή της αποτελεσµατικότητας των φορολογικών 

ελέγχων. Όταν οι φορολογικοί έλεγχοι επιτυγχάνουν να αναδείξουν το πραγµατικό 

µέγεθος της φορολογικής συµµόρφωσης, τότε επέρχεται βελτίωση του µεγέθους της 

φορολογικής συµµόρφωσης. 

 

Οι φορολογικές διοικήσεις των αναπτυγµένων κρατών προκειµένου να διεξάγουν τους 

φορολογικούς ελέγχους έχουν θεσµοθετήσει προγράµµατα φορολογικών ελέγχων µε 

βάση τα οποία επιτυγχάνουν την βελτίωση των διαδικασιών επιλογής τόσο των 

στοχευµένων όσο και των τυχαίων ελέγχων. Εξάλλου τα προγράµµατα αυτά 

χρησιµοποιούνται για την κατά διαστήµατα µέτρηση της φορολογικής συµµόρφωσης, 

και του φορολογικού χάσµατος. Το πλέον γνωστό πρόγραµµα το οποίο αποτέλεσε την 

βάση για την υλοποίηση και άλλων παροµοίων προγραµµάτων είναι το πρόγραµµα 

µέτρησης συµµόρφωσης φορολογουµένων TCMP της Αµερικάνικης φορολογικής 

υπηρεσίας IRS. 

 

Οι µέθοδοι φοροδιαφυγής τις οποίες καλούνται να αντιµετωπίσουν οι φορολογικοί 

έλεγχοι είναι πάµπολλες και παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία στον τρόπο υλοποίησής 

τους. Ο βασικός σκοπός αυτών των µεθόδων είναι η απόκρυψη του πραγµατικού 

µεγέθους του φορολογητέου εισοδήµατος και της καταβολής µειωµένων φόρων. Η 

επιδίωξη αυτή επιτυγχάνεται είτε µε την σκόπιµη µη εµφάνιση φορολογητέων 

εισοδηµάτων, ή µε την διόγκωση του ύψους των δαπανών ή των φοροαπαλλαγών 

πλασµατικά, µε τη χρήση εικονικών και υπερτιµολογηµένων φορολογικών στοιχείων 

προκειµένου να επιτευχθεί η µείωση της φορολογητέας ύλης. 
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Καθοριστικά στοιχεία για τον εντοπισµό του πραγµατικού µεγέθους της 

συντελεσθείσας φοροδιαφυγής, εκτός από τους  διαθέσιµους πόρους, και τον βαθµό 

οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών, αποτελούν και οι ικανότητες και δεξιότητες 

των φορολογικών ελεγκτών, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα αρκετά 

πολυσύνθετο και δύσκολο έργο το οποίο τους έχει ανατεθεί. Ωστόσο από σχετικές 

έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί προκύπτει ότι η αποτελεσµατικότητα των 

φορολογικών ελεγκτών δεν κυµαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. 

 

Οι φορολογικές αρχές κατά την διαδικασία επιλογής των  φορολογικών δηλώσεων οι 

οποίες πρόκειται να ελεγχθούν εφαρµόζουν διάφορα κριτήρια. Η απλούστερη µέθοδος 

η οποία εφαρµόζεται είναι αυτή του τυχαίου τρόπου επιλογής. Βέβαια η διαδικασία 

επιλογής καθορίζεται κυρίως από τα δεδοµένα των υποβληθέντων φορολογικών 

δηλώσεων, καθώς επίσης και τα δεδοµένα του ιστορικού και της εικόνας των 

φορολογουµένων. Ειδικότερα τα βασικά κριτήρια επιλογής είναι το ύψος των 

εκπιπτόµενων δαπανών, το ύψος των δηλωθέντων εισοδηµάτων, ο κλάδος 

δραστηριότητας, η περιοχή δραστηριοποίησης κ.α. Ωστόσο οι φορολογούµενοι οι 

οποίοι δεν υποβάλλουν δηλώσεις συχνά διαφεύγουν της προσοχής,  ενώ η 

πληροφόρηση σχετικά µε τα χαρακτηριστικά τους είναι περιορισµένη. 

 

Εξάλλου κριτήριο επιλογής αποτελεί το ύψος των φορολογητέων κερδών των 

επιχειρήσεων ειδικά όταν αυτά διαφοροποιούνται από το µέσο όρο του κλάδου, καθώς 

επίσης και η ηλικία της επιχείρησης όπως αυτή καθορίζεται από την έναρξη 

δραστηριοποίησης της. Περαιτέρω το µέγεθος των επιχειρήσεων είναι ένας παράγοντας 

που φαίνεται να διαφοροποιεί την φορολογική συµπεριφορά των επιχειρήσεων µε τις 

µικρότερες επιχειρήσεις να εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά µη φορολογικής 

συµµόρφωσης. Επίσης η µη έγκαιρη ανταπόκριση στις καταληκτικές τιθέµενες 

προθεσµίες εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων είναι δυνατόν να αποτελεί 

ένδειξη περιορισµένης φορολογικής συµµόρφωσης.  

 

Οι σύγχρονες φορολογικές διοικήσεις τα τελευταία χρόνια αξιολογούν τα κριτήρια 

επιλογής των ελεγχόµενων φορολογικών υποθέσεων εφαρµόζοντας τις αρχές της  

διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου. Κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα και η 
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Ελληνική φορολογική διοίκηση επιχειρεί να εφαρµόσει ένα σύστηµα επιλογής το οποίο 

στηρίζεται σε επιστηµονικές µεθόδους µε βάση τις συγκεκριµένες αρχές. Εξάλλου από 

την παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των φορολογικών ελέγχων που 

εφαρµόζεται επί των Ελληνικών επιχειρήσεων ανέρχεται σε περίπου 2%, ποσοστό το 

οποίο είναι ανάλογο άλλων αναπτυγµένων κρατών. Βέβαια και στην Ελλάδα το 

ποσοστό ελέγχου επί των µεγάλων επιχειρήσεων είναι αρκετά µεγαλύτερο. 

 

Με βάση τους προσδιοριστικούς παράγοντες οι οποίοι αναδεικνύονται από την 

ανασκόπηση του θεωρητικού πλαισίου της φορολογικής συµµόρφωσης αλλά και τα 

κριτήρια επιλογής των φορολογικών υποθέσεων τα οποία αναφέρονται στην Ελληνική 

φορολογική νοµοθεσία, επιχειρήθηκε η αξιολόγηση των σηµαντικότερων έτσι ώστε 

από την σύνθεσή τους να προκύψει ένα αξιόπιστο πρόγραµµα διαχείρισης στοχεύµενων 

φορολογικών ελέγχων, το οποίο στηρίζεται σε επιστηµονικές αρχές και µεθόδους. 

 

Από την  στατιστική ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της µη φορολογικής 

συµµόρφωσης των Ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίοι αποτελούν παράλληλα και 

κριτήρια επιλογής των φορολογικών ελέγχων, και ειδικότερα του κάθε ενός ξεχωριστά, 

προέκυψε ότι όσον αφορά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του µητρώου των 

επιχειρήσεων, οι ΕΠΕ κατά κύριο λόγο και οι ατοµικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη µη φορολογική συµµόρφωση έναντι των ΟΕ οι οποίες συµµορφώνονται 

περισσότερο. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο ύψος των φορολογικών συντελεστών το 

οποίο είναι διαφορετικό ανά νοµική µορφή. Επίσης καθοριστικό στοιχείο 

διαφοροποίησης της φορολογικής συµπεριφοράς µεταξύ των νοµικών προσώπων (ΕΠΕ 

και ΑΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) είναι και το µέγεθος της ευθύνης 

που φέρουν οι εταίροι-µέτοχοι τους.  

 

Εξάλλου οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών 

και αυτές οι οποίες ασκούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών φοροδιαφεύγουν σε 

µεγαλύτερο βαθµό, λόγω των περιθωρίων που τους παρέχει η φύση του κλάδου 

δραστηριοποίησής τους. Επιπροσθέτως οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν µεγαλύτερα 

κεφάλαια παρουσιάζουν µεγαλύτερη φορολογική συµµόρφωση έναντι αυτών που 

διαθέτουν µικρότερα. Περαιτέρω µε κριτήριο το ιδιοκτησιακό καθεστώς προέκυψε ότι 
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οι αµιγώς οικογενειακές επιχειρήσεις παρουσιάζουν µεγαλύτερη τάση φοροδιαφυγής σε 

σχέση µε τις επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται από µέλη που ανήκουν σε περισσότερες 

από µία οικογένειες. 

 

Η συσχέτιση µεταξύ της µη φορολογικής συµµόρφωσης και των αποκλίσεων  του 

περιθωρίου καθαρού κέρδους το οποίο επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις µε τον 

προβλεπόµενο ΜΣΚΚ είναι  ιδιαίτερα χαµηλή και περιορισµένης ερµηνευτικής αξίας. 

Βαρύνουσα σηµασία αποδίδεται στην µη υποβολή έστω και µίας φορολογικής δήλωσης 

η οποία συνδέεται µε µεγάλου µεγέθους φορολογικό χάσµα.  

 

Από την ανάλυση των αριθµοδεικτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων προκύπτει ότι η ρευστότητα και η ικανότητά τους να ανταποκρίνονται 

στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση µε την µη 

φορολογική συµµόρφωση. Από την εξέταση των αριθµοδεικτών δραστηριότητας 

προκύπτει ότι η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε 

την σκόπιµη αποµείωση των φορολογικών υποχρεώσεων,  δεδοµένου ότι υποκρύπτει 

αλλοίωση των τελικών αποθεµάτων ή και επιβάρυνση τεχνηέντως των λογαριασµών 

αγορών. Οι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας αντανακλούν την αναµενόµενη αρνητική  

συσχέτιση µεταξύ της µη φορολογικής συµµόρφωσης και της ικανότητας των 

επιχειρήσεων να πραγµατοποιούν κέρδη. Ακόµη από την ανάλυση των αριθµοδεικτών 

δαπανών λειτουργίας προκύπτει αναµενόµενα ότι υφίσταται θετική συσχέτιση µεταξύ 

του ύψους των δαπανών αυτών, και της µη φορολογικής συµµόρφωσης δεδοµένου ότι 

πιθανά τµήµα των δαπανών αυτών να µην στηρίζεται σε νόµιµα δικαιολογητικά 

δαπανών (εικονικά τιµολόγια, υπερτιµολογήσεις κ.α). 

 

Περαιτέρω από τα δεδοµένα του ισχύοντος φορολογικού πλαισίου ανακύπτει ότι τα 

κίνητρα που δίνονται για την πραγµατοποίηση επενδύσεων µέσω των αναπτυξιακών 

νόµων συνδέονται µε µεγαλύτερη µη φορολογική συµµόρφωση. Τα γεγονός αυτό 

οφείλεται στην καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων από τις εντασσόµενες 

επιχειρήσεις οι οποίες καταφεύγουν σε µεθόδους φοροδιαφυγής προκειµένου να 

πραγµατοποιήσουν τις επενδύσεις µε µικρότερο κόστος από το εµφανιζόµενο, ενώ 

παράλληλα επιδιώκουν την εξασφάλιση των ευεργετηµάτων των σχετικών νόµων  
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(επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, φορολογικές απαλλαγές κ.α.). Επίσης επιβεβαιώνεται ότι 

το ύψος των φορολογικών συντελεστών εµφανίζει αρνητική συσχέτιση µε τα 

δηλωθέντα καθαρά κέρδη όπως αυτά εκφράζονται από το περιθώριο καθαρού κέρδους. 

 

Όσον αφορά το ιστορικό της διενέργειας προηγούµενων φορολογικών ελέγχων 

εξάγεται το συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες είχαν υποπέσει σε φορολογικές 

παραβάσεις που είχαν διαπιστωθεί από προληπτικούς ή προσωρινούς ελέγχους 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη µη φορολογική συµµόρφωση έναντι αυτών οι οποίες δεν 

παρουσίαζαν παραβάσεις  γεγονός το οποίο υποδηλώνει µια γενικότερη συµπεριφορά 

αυξηµένης µη φορολογικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων οι οποίες υποπίπτουν σε 

φορολογικές παραβάσεις. Εξάλλου από την ανάλυση προκύπτει ότι η διενέργεια 

φορολογικών ελέγχων σε συχνά, τακτά χρονικά διαστήµατα επιφέρει αύξηση της 

φορολογικής συµµόρφωσης, αλλά παρουσιάζει και οφέλη για τις υγιείς επιχειρήσεις.  

 

Από την πολυµεταβλητή στατιστική ανάλυση η οποία πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση 

της µεθόδου της πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης προέκυψε ότι οι περισσότεροι 

από τους σηµαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες, ή κριτήρια επιλογής 

φορολογικών ελέγχων που εξετάστηκαν στις διµεταβλητές αναλύσεις, είναι αυτοί που 

καθορίζουν τελικά και την διαµόρφωση της µεταβλητής της µη φορολογικής 

συµµόρφωσης, όταν όλοι οι παράγοντες συνεξετάζονται. Έτσι συγκεκριµένα η νοµική 

µορφή, ο κλάδος δραστηριότητας, το ύψος του κεφαλαίου, το ύψος των ακαθαρίστων 

εσόδων, το περιθώριο µικτού κέρδους, η περίπτωση της µη υποβολής δήλωσης, και η 

εµφάνιση ζηµιών ασκούν την καθοριστικότερη επίδραση στην διαµόρφωση της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης. Ειδικότερα η µη υποβολή έστω και µίας φορολογικής 

δήλωσης καθώς επίσης και η εµφάνιση ζηµιών έστω και σε µία χρήση, είναι οι 

κυριότερες µεταβλητές οι οποίες καταδεικνύουν περιορισµένη φορολογική 

συµµόρφωση, σε αντίθεση µε τον παράγοντα του περιθωρίου µικτού κέρδους και του 

ύψους του  κεφαλαίου που παρουσιάζουν την µεγαλύτερη αρνητική συσχέτιση µε την 

εξεταζόµενη εξαρτηµένη µεταβλητή. Οι διαπιστώσεις  για την περίπτωση της εξέτασης 

κατά την ίδια µέθοδο του φορολογικού χάσµατος παρουσιάζουν αρκετές οµοιότητες. 

Άξια αναφοράς είναι η καθοριστική επίδραση που ασκεί στο µέγεθος του φορολογικού 

χάσµατος ο παράγοντας του πλήθους των ελεγχοµένων ετών, υποδηλώνοντας ότι όταν  
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οι επιχειρήσεις ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα περιορισµένου εύρους (κάθε 

τρία ή τέσσερα έτη) η φορολογική τους συµπεριφορά εµφανίζεται βελτιωµένη.   

 

Με την εφαρµογή των µεθόδων πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης της λογιστικής 

παλινδρόµησης (logistic regression) και της διακριτικής ανάλυσης (discriminant 

analysis) υλοποιήθηκε η βασικός σκοπός της παρούσας διατριβής στα πλαίσια της 

οριοθέτησης του ερευνητικού προβλήµατος. Η χρήση δε της µεθόδου της λογιστικής 

παλινδρόµησης διαπιστώθηκε ότι επιφέρει καλύτερα αποτελέσµατα αφού επιτυγχάνει 

υψηλότερο ποσοστό ορθών προβλέψεων, το οποίο είναι µάλιστα ακόµη µεγαλύτερο 

στην περίπτωση των επιχειρήσεων υψηλής επικινδυνότητας, που εποµένως θα πρέπει 

να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα. Ουσιαστικά τα προτεινόµενα µοντέλα επιτυγχάνουν 

υψηλό σχετικά ποσοστό ορθών προβλέψεων, έχοντας ως βάση αποτελέσµατα έλεγχων 

που είχαν ήδη πραγµατοποιηθεί µε ορισµένα κριτήρια, που όµως εφαρµόζονταν 

αυτοτελώς.  

 

Με βάση τις συναρτήσεις της εξίσωσης της λογιστικής παλινδρόµησης και της 

εξίσωσης πιθανότητας, P (Υ) = 1 / 1+e-y  
µε εξαρτηµένες µεταβλητές αφενός την µη 

φορολογική συµµόρφωση και αφετέρου το φορολογικό χάσµα, οι προς έλεγχο 

επιχειρήσεις κατατάσσονται ανάλογα µε τα δεδοµένα και τους συντελεστές των 

ανεξάρτητων προβλεπτικών µεταβλητών που συνθέτουν την εικόνα τους. 

Αναλυτικότερα η κατάταξη των επιχειρήσεων γίνεται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε 

την εξεταζόµενη εξαρτηµένη µεταβλητή. Σε επιχειρήσεις χαµηλής επικινδυνότητας µη 

φορολογικής συµµόρφωσης και χαµηλού φορολογικού χάσµατος για τις οποίες ο 

φορολογικός έλεγχος δεν κρίνεται σκόπιµος, και σε επιχειρήσεις υψηλής 

επικινδυνότητας µη φορολογικής συµµόρφωσης και υψηλού φορολογικού χάσµατος 

στις οποίες ο φορολογικός έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται κατά προτεραιότητα. 

Αντίστοιχα µε βάση την µέθοδο της διακριτικής ανάλυσης, η ταξινόµηση επιτυγχάνεται 

µε την εφαρµογή των διαχωριστικών συναρτήσεων του Fisher, µε την εφαρµογή των  

τυποποιηµένων συντελεστών των αντίστοιχων κανονικοποιηµένων διακριτικών 

συναρτήσεων, και τέλος µε την χρησιµοποίηση των τιµών των κεντροειδών (centroids) 

που προέκυψαν στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης. 
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6.2 Συνεισφορά της διατριβής  
 
Η υλοποίηση της διατριβής αυτής έχει διττό περιεχόµενο, όσον αφορά την γενικότερη 

συνεισφορά της. Αφενός συνεισφέρει στο επιστηµονικό πεδίο αναφοράς της, µε την 

διερεύνηση του κρίσιµου ζητήµατος της φορολογικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων, 

και της διαδικασίας των φορολογικών ελέγχων, και αφετέρου παρέχει ένα 

αποτελεσµατικό επιστηµονικό εργαλείο στην φορολογική διοίκηση. 

 

Πρωταρχικά η συνεισφορά της διατριβής στην σχετική επιστηµονική βιβλιογραφία 

έγκειται στην αυθύπαρκτη διερεύνηση προσδιοριστικών παραγόντων που για πρώτη 

φορά εισάγονται στο ζήτηµα της εξέτασης της φορολογικής συµµόρφωσης των 

επιχειρήσεων, όπως είναι η επίδραση της νοµικής µορφής, της µη υποβολής 

φορολογικών δηλώσεων, του σχηµατισµού αφορολογήτων αποθεµατικών, της 

εµφανιζόµενης απόκλισης µεταξύ ΜΣΚΚ και ΣΚΚ, και των διαπιστωµένων 

φορολογικών παραβάσεων από προηγούµενους προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους. 

Εξάλλου στην συγκεκριµένη διατριβή µελετήθηκαν παράγοντες για τους οποίους 

υπάρχουν ελάχιστες αναφορές για την συσχέτιση τους µε την φορολογική συµµόρφωση. 

Ως τέτοιοι αναφέρονται η ηλικία της επιχείρησης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η ύπαρξη 

ζηµιών, η ύπαρξη πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ και η συχνότητα των φορολογικών 

ελέγχων.   

 

Όµως η βασική της συµβολή στην προαγωγή του συγκεκριµένου ερευνητικού πεδίου 

εντοπίζεται στην σύνθεση στατιστικών µοντέλων πρόβλεψης του βαθµού 

επικινδυνότητας της µη φορολογικής συµµόρφωσης και του φορολογικού χάσµατος 

των επιχειρήσεων, και της ανάλογης κατάταξής τους, µε βάση τους εξεταζόµενους 

προσδιοριστικούς παράγοντες, στα πλαίσια του προγράµµατος διαχείρισης 

στοχευόµενων φορολογικών ελέγχων. Έτσι είναι δυνατόν να καταστεί εφικτή και η 

επαύξηση των πιθανοτήτων εντοπισµού που αποτελεί τον κρισιµότερο προσδιοριστικό 

παράγοντα σύµφωνα µε τα θεωρητικά υποδείγµατα της µη φορολογικής συµµόρφωσης. 

Μάλιστα η συνεισφορά της αυτή αποκτά ξεχωριστό χαρακτήρα δεδοµένου ότι  το 

εγχείρηµα αυτό στηρίχθηκε σε πραγµατικά, πρωτογενή δεδοµένα διενεργηθέντων 

φορολογικών ελέγχων, γεγονός το οποίο όπως αναδεικνύεται και από την διεθνή 

επιστηµονική βιβλιογραφία εξέλιπε σε σηµαντικό βαθµό από αυτή. Πρωτοτυπία της 
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διατριβής αποτελεί και η εφαρµογή του συνδυασµού των µεθόδων που 

χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να καµφθεί το πρόβληµα της πρόσβασης στα κρίσιµα 

ερευνητικά δεδοµένα.  

 

Επιπροσθέτως µε  την παρούσα έρευνα επιχειρείται πέραν της συνεισφοράς της στην 

επιστηµονική κοινότητα, και η παροχή στην φορολογική διοίκηση ενός κατάλληλα 

δοµηµένου και αποτελεσµατικού προγράµµατος στοχευµένων φορολογικών ελέγχων 

επί των επιχειρήσεων οι οποίες παρουσιάζουν περιορισµένη φορολογική συµµόρφωση. 

Το προτεινόµενο αυτό πρόγραµµα είναι δυνατόν να αναπροσαρµοστεί µε την εισαγωγή 

και άλλων προσδιοριστικών παραγόντων, ή µε την τροποποίηση της τιµής διαχωρισµού 

ανάµεσα σε επιχειρήσεις χαµηλής και υψηλής επικινδυνότητας, ανάλογα µε το 

εφαρµοζόµενο ποσοστό φορολογικών ελέγχων. θεωρείται βέβαια αναγκαία η περιοδική 

αξιολόγηση των κριτηρίων επικινδυνότητας που το απαρτίζουν, καθώς επίσης και η 

συνεχής επικαιροποίησή του µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα δεδοµένα. 

 

Εξάλλου η εφαρµογή του προγράµµατος έχει θετικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις οι 

οποίες παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό φορολογικής συµµόρφωσης, και εποµένως είναι 

χαµηλής επικινδυνότητας, δεδοµένου ότι θα µπορούσαν να εξαιρεθούν από την 

διαδικασία του τακτικού ελέγχου και να αφεθούν απερίσπαστες στην προαγωγή του 

σκοπού δραστηριοποίησής τους. Αντίθετα για τις επιχειρήσεις οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ως υψηλής επικινδυνότητας κρίνεται σκόπιµο, ο κατά προτεραιότητα 

τακτικός έλεγχος σε αυτές, να είναι εξονυχιστικός και εµπεριστατωµένος, και να 

διαρκεί µέχρι να  αναδειχθεί το πραγµατικό µέγεθος της αποκρυβείσας φορολογητέας 

ύλης.  

 

Τέλος η υλοποίηση της διατριβής αυτής συµπίπτει δυστυχώς µε µια ιδιαίτερα δύσκολη 

συγκυριακά περίοδο για την Ελληνική οικονοµία, η ανάκαµψη της οποίας είναι στενά 

συνδεδεµένη µε την αντιµετώπιση της εκτεταµένης φοροδιαφυγής, και την επίτευξη 

υψηλού επιπέδου φορολογικής συµµόρφωσης πρωτίστως των επιχειρήσεων, γεγονός το 

οποίο ενισχύει την σηµαντικότητά της. 



Κεφάλαιο 6ο: Συµπεράσµατα - προτάσεις  

 

291 

 

6.3 Περιορισµοί της έρευνας 
 

Οι υφιστάµενοι περιορισµοί της παρούσας έρευνας έχουν ως σηµείο αναφοράς τις 

αντικειµενικές δυσκολίες πρόσβασης στα πρωτογενή δεδοµένα των αποτελεσµάτων 

των φορολογικών ελέγχων, καθώς επίσης και των λοιπών φορολογικών δεδοµένων που 

συνθέτουν την εικόνα των ελεγχόµενων επιχειρήσεων. Έτσι δεν κατέστη εφικτή η 

αξιοποίηση και άλλων φορολογικών δεδοµένων, τα οποία πιθανολογείται ότι 

αποτελούν σηµαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες όπως είναι τα αποτελέσµατα 

προηγούµενων τακτικών φορολογικών ελέγχων, η τυχόν υπαγωγή σε προγράµµατα 

φορολογικών αµνηστιών (περαιώσεις κλπ.), η κατηγορία τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ, 

και το ιστορικό της εν γένει φορολογικής συµπεριφοράς των επιχειρήσεων.  

 

Εξάλλου η έρευνα περιορίστηκε σε µια συγκεκριµένη γεωγραφικά περιοχή, η οποία 

αποτελείται από περιφέρειες που γειτνιάζουν. Θεωρείται πιθανό ότι αν είχε 

συµπεριληφθεί στην έρευνα το σύνολο της επικράτειας, ή περιοχές αποµακρυσµένες 

µεταξύ τους, θα είχαν αναδειχθεί και επιπρόσθετες διαφορές στατιστικά σηµαντικές, 

όσον αφορά το µέγεθος της µη φορολογικής συµµόρφωσης, αφού είναι δεδοµένο ότι 

αυτό επηρεάζεται από το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης, το επίπεδο φορολογικής 

ηθικής, δηµογραφικούς παράγοντες κ.α. 

 

Επιπροσθέτως το ύψος της εντοπισµένης µη φορολογικής συµµόρφωσης που προκύπτει 

από την διεξαγωγή των φορολογικών ελέγχων τελεί υπό την αίρεση της 

αποτελεσµατικότητας των ελεγκτών. Η διαπίστωση αυτή αφορά το σύνολο των 

φορολογικών διοικήσεων, ωστόσο το µέγεθος του προβλήµατος φαίνεται να είναι 

µεγαλύτερο στις αναπτυσσόµενες χώρες τόσο λόγω της περιορισµένης επάρκειας των 

ελεγκτών, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται σε ικανοποιητικό βαθµό στο πολυσύνθετο 

έργο που τους έχει ανατεθεί, όσο και λόγω του υψηλού επιπέδου της διαφθοράς. Έτσι 

το ύψος της εντοπισµένης φοροδιαφυγής το οποίο  προκύπτει από τους φορολογικούς 

ελέγχους µπορεί να θεωρηθεί ως µια εκτίµηση του ελάχιστου επιπέδου της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης.  
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Το θέµα αυτό έχει απασχολήσει έντονα  και τις φορολογικές διοικήσεις των 

αναπτυγµένων χωρών. Μάλιστα τα προγράµµατα µέτρησης της φορολογικής 

συµµόρφωσης της φορολογικής διοίκησης των ΗΠΑ έχουν συνεκτιµήσει αυτή την 

παράµετρο. Ενδεικτικό είναι ότι το IRS, παρά την εφαρµογή επί χρόνια της µεθόδου 

των φορολογικών ελέγχων για την εκτίµηση του φορολογικού χάσµατος, εν τέλει  

διπλασιάζει τις µετρήσεις που προκύπτουν από συγκεκριµένους τέτοιους φορολογικούς 

ελέγχους (Κανελλόπουλος, 2002), προκειµένου να προσδώσει µια πιο αξιόπιστη εικόνα 

του πραγµατικού µεγέθους του προβλήµατος. Εξάλλου προκειµένου να διορθωθεί το 

σφάλµα το οποίο δυνητικά προκύπτει από το επίπεδο µεταβλητότητας της κρίσης των 

ελεγκτών κατά την µέτρηση του φορολογικού χάσµατος στα πλαίσια του NRP, έχει 

εισαχθεί µια διαδικασία στατιστικής διόρθωσης των αποτελεσµάτων των ελέγχων, η 

οποία έχει αναπτυχθεί από τον Feinstein (1991). 

 

Η παραδοχή αυτή αποτελεί και έναν από τους περιορισµούς της παρούσας έρευνας 

δεδοµένου ότι η Ελληνική φορολογική διοίκηση δεν έχει αναπτύξει παρόµοιες 

µεθόδους εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας των ελεγκτών, ή τουλάχιστον αυτές δεν 

είναι ευρύτερα γνωστές. Είναι επίσης προφανές ότι οποιαδήποτε απόπειρα 

αντικειµενικής µέτρησης του φαινοµένου τόσο στα πλαίσια της παρούσας έρευνας όσο 

και άλλων παροµοίων θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί σχεδόν αδύνατη. Η 

ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του θέµατος αυτού, εναπόκειται εξ’ ολοκλήρου στην ίδια 

την φορολογική διοίκηση.  

6.4 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και αξιοποίηση  
 
Από την ευρύτερη ανασκόπηση του θεωρητικού πλαισίου της φορολογικής 

συµµόρφωσης προέκυψε ότι µεταξύ άλλων η πολυπλοκότητα του φορολογικού 

συστήµατος, η αντιλαµβανόµενη φορολογική δικαιοσύνη, το επίπεδο διαφθοράς, το 

επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης, η φορολογική συνείδηση, και λοιποί δηµογραφικοί και 

κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν αποφασιστικά την διαµόρφωση της φορολογικής 

συµπεριφοράς. Εποµένως η διερεύνηση της επίδρασης των συγκεκριµένων παραγόντων 

στην Ελληνική πραγµατικότητα είναι δυνατόν να συνεισφέρει στην πληρέστερη 

αντιµετώπιση του ζητήµατος της φορολογικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων, ενώ 

παράλληλα ύστερα από αξιολόγηση οι παράγοντες αυτοί είναι δυνατόν, να 
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αποτελέσουν επιπρόσθετα κριτήρια του προτεινόµενου προγράµµατος φορολογικών 

ελέγχων.  

 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι θα µπορούσε να διερευνηθεί η συσχέτιση της µη 

φορολογικής συµµόρφωσης µε την πολυπλοκότητα των φορολογικών διατάξεων ανά 

κλάδο δραστηριότητας, ή ανά νοµική µορφή, ή επίσης η συσχέτιση της µε το 

παρατηρούµενο επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης, ή το µέγεθος της διαφθοράς ανά 

γεωγραφική περιοχή. Επίσης όσον αφορά τους δηµογραφικούς παράγοντες η 

αξιολόγηση της ηλικίας των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων, ή των ασκούντων την 

διοίκηση αυτών, σε συνδυασµό µε την στάση τους απέναντι στον κίνδυνο, ενδέχεται να 

προσέδιδε µία ενδιαφέρουσα νέα παράµετρο.   

 
Εξάλλου η φορολογική διοίκηση εκτός από την αξιοποίηση των φορολογικών 

δεδοµένων που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα των περιορισµών της έρευνας, 

θα µπορούσε να εντάξει στο προτεινόµενο πρόγραµµα επιπρόσθετα κριτήρια, έτσι ώστε 

να βελτιωθεί ακόµη περισσότερο η προβλεπτική ικανότητά του. Ειδικότερα σηµαντικά 

θα συνέβαλε στην ορθότερη επιλογή των επιχειρήσεων που πρόκειται να ελεγχθούν, η 

αξιοποίηση των δεδοµένων του ισοζυγίου των λογαριασµών του ΕΓΛΣ όλων των 

βαθµίδων. Το ισοζύγιο το οποίο σύµφωνα µε τους Καραγιώργο και Παπαδόπουλο 

(2003) περιλαµβάνει όλους τους λογαριασµούς, τα ποσά της χρέωσης και της πίστωσης 

τους καθώς και τα υπόλοιπα, χρεωστικά ή πιστωτικά, µπορεί να προσδώσει στην 

διαδικασία της επιλογής των επιχειρήσεων για έλεγχο τον πλέον αναλυτικό και 

επακριβή χαρακτήρα, ενώ παράλληλα είναι δυνατόν να εισαγάγει στην διαδικασία αυτή 

νέα, χρήσιµα και αποτελεσµατικά κριτήρια. Το ισοζύγιο µε βάση τα οριζόµενα από τις 

διατάξεις του ΚΒΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά από τις  επιχειρήσεις σε ηλεκτρονική 

µορφή στην ΓΓΠΣ του ΥΠΟΙΚ, µετά το κλείσιµο της διαχειριστικής χρήσης (για τις 

επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας). Ωστόσο προτείνεται η υποβολή του 

ακόµη και σε µηνιαία βάση, έτσι ώστε να πραγµατοποιείται συγκριτική ανάλυση των 

δεδοµένων του και εντός της διαχειριστικής χρήσης.  

 

Η αναλυτική µορφή του ισοζυγίου θα µπορούσε να αναδείξει ακόµη και περιπτώσεις 

όπου η µη φορολογική συµµόρφωση στοιχειοθετείται σε µεγάλο βαθµό πριν την 

διενέργεια του ελέγχου. Οι διαπιστώσεις αυτές δεν είναι εφικτό να αναδειχθούν από τα 
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δεδοµένα των υποβληθέντων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος τα οποία αφορούν 

λογαριασµούς του ισοζυγίου πρωτοβάθµιας όµως ανάπτυξης, καθώς επίσης και από τις 

υποβληθείσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων (ισολογισµός, 

αποτελέσµατα χρήσης, κατάσταση λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης). Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι η ανοµοιογενής χρονικά κατανοµή των αγορών α’ και β’ υλών και των 

δαπανών παραγωγής, χωρίς να παρατηρείται αντιστοιχία στον όγκο των πωλήσεων, ή η 

εµφάνιση αγορών  α’ υλών ή και δαπανών παραγωγής χωρίς ανάλογες αγορές β’ υλών 

ή και το αντίστροφο, θα µπορούσε πιθανά να υποκρύπτει σκόπιµη διόγκωση του 

κόστους πωληθέντων. Επίσης η ύπαρξη υψηλών χρεωστικών υπολοίπων σε 

λογαριασµούς εσόδων της έβδοµης οµάδας του ΕΓΛΣ είναι πιθανό να σχετίζεται µε την 

απόκρυψη του πραγµατικού ύψους των ακαθαρίστων εσόδων. Οι ενδεικτικές αυτές 

περιπτώσεις καταδεικνύουν την σπουδαιότητα της ανάλυσης του ισοζυγίου ως 

προσδιοριστικού παράγοντα της εκτιµώµενης µη φορολογικής συµµόρφωσης. 

 

Επίσης σηµαντικό προσδιοριστικό παράγοντα για την φορολογική συµµόρφωση όπως  

προέκυψε από την ανασκόπηση του θεωρητικού πλαισίου, αποτελεί ο ρόλος των 

λογιστών και των φορολογικών συµβούλων  των επιχειρήσεων, οι οποίοι  βεβαιώνουν 

την ορθότητα των υποβαλλόµενων φορολογικών δηλώσεων. Στηριζόµενη στην 

συγκεκριµένη διαπίστωση η φορολογική διοίκηση θα µπορούσε να καταρτίσει ένα 

µητρώο των εν λόγω ελευθέρων επαγγελµατιών το οποίο συσχετιζόµενο µε την 

παρατηρούµενη φορολογική παραβατικότητα και την συντελούµενη µη φορολογική 

συµµόρφωση των εποπτευοµένων επιχειρήσεων από κάθε έναν από αυτούς, δύναται να 

αποτελέσει µία ανατροφοδοτούµενη βάση άντλησης δεδοµένων για ένα πρόσθετο 

προσδιοριστικό παράγοντα, και κριτήριο επιλογής των επιχειρήσεων οι οποίες 

πρόκειται να ελεγχθούν.   

 

Εξάλλου η διενέργεια επανελέγχων επί των ήδη ελεγµένων φορολογικών υποθέσεων θα 

συνέβαλε αποφασιστικά στον προσδιορισµό του επιπέδου αποτελεσµατικότητας των 

φορολογικών ελεγκτών. Η πραγµατοποίηση βέβαια των επανελέγχων προβλέπεται ήδη 

νοµοθετικά µεταξύ άλλων και για την αντιµετώπιση των κρουσµάτων διαφθοράς. 

Ωστόσο επιπροσθέτως τα αποτελέσµατα των επανελέγχων θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν και ως δείκτης µέτρησης για την ακριβέστερη εκτίµηση της 
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φορολογικής συµµόρφωσης, και του φορολογικού χάσµατος, έτσι ώστε να υπάρξει 

περαιτέρω βελτίωση της προβλεπτικής ικανότητας των προτεινόµενων µοντέλων.   
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